
Začiatkom júna (1. – 4. 6.) sa mal konať v Martine  55. ročník 
najstaršieho domáceho literárneho festivalu Slovesná jar. 
Schválne uvádzam, že „sa mal“, lebo v čase písania tohto textu je 
zrejmé, že i napriek  uvoľňujúcim sa protiepidemickým opatre- 
niam zamýšľaný dátum konania akcie istotne nestihneme. 
Každopádne ale považujem za dôležité aspoň v maximálnej 
skratke osvetliť genézu vzniku a vývin jubilujúceho podujatia.     

Slovesná jar (SJ) vznikla pôvodne ako integrálna zložka 
Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu 
augustových matičných zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro 
ale bola transformovaná do samostatnej akcie, ktorú Matica 
slovenská každoročne uskutočňovala v záverečnom aprílovom 
týždni. Spočiatku dominovali vystúpenia pozvaných literá-
tov – kritériom účasti bola knižka vydaná  v predošlom roku 
–, ktorí čítali fragmenty z vlastnej tvorby (program Stretnutie 
v strede, neskôr Stretnutie s autormi). Vedno s nimi účinkova-
li aj profesionálni interpreti umeleckej spisby (program Srdce 
a slovo, neskôr Recitály srdca). V treťom ročníku pribudla pre-
hliadka najlepších amatérskych recitátorov a divadiel poézie – 
laureátov národných recitačných súťaží. Onedlho vznikol tiež  
program pre záujemcov o literatúru s čítaním ukážok a beseda-
mi so spisovateľmi pre deti a mládež (Hovory mladosti). Po- 
stupne sa SJ stala reprezentatívnou celoslovenskou prehliad- 
kou interpretačného umenia a autorského prednesu poézie 
a prózy s oficiálnym štatútom hlavných častí: Stretnutie s au-
tormi, Hovory mladosti, Veniec víťazov a Recitály srdca. Kon-
com sedemdesiatych rokov vystriedali Recitály srdca divácky 
mimoriadne atraktívne galaprogramy, majúce rôzne názvy 
(Oživené tóny, Cantilena poetica a rad ďalších). Zdôrazniť 
treba i skutočnosť, že na SJ účinkovali od prvého ročníka slo- 
venskí a českí tvorcovia, od tretieho ročníka boli do program-
ov zaraďované aj vystúpenia krajanov a zahraničných hostí. 

Programové celky SJ (okrem recitovania tiež diskusie, besedy 
a semináre) sa od začiatku orientovali na čerstvo vydané 
literárne diela, aktuálne spoločenské témy, kultúrne a historické 
jubileá. Matica slovenská v kooperácii s umeleckými zväzmi 
a Osvetovým ústavom v Bratislave realizovala v rámci podujatia 
i zaujímavé kultúrno-vzdelávacie akcie. Patrili medzi ne napríklad 
diskusie so zahraničnými účastníkmi – hlavne slovakistami. 

Náležitá pozornosť bola venovaná edičným aktivitám. Počnúc 
prvým ročníkom vydával organizačný (prípravný) výbor SJ pro- 
stredníctvom Matice slovenskej informačného spravodajcu Jar- 
ný glosár (Glosár), ktorý v troch číslach prinášal aktuality k jednot-
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livým programom, rozhovory s účinkujúcimi a kultúrne novinky. 
Okrem spravodajcu vychádzal každoročne i bulletin Slovesná jar 
s detailným rozpisom programu, aktuálnymi článkami, glosa-
mi, komentármi a fotografickou dokumentáciou. Nechýbali ani 
komplexné zhodnotenie predchádzajúceho ročníka SJ, texty 
venované rôznym výročiam, publikovali sa fragmenty z diel 
klasikov slovenskej literatúry... Prílohou programového bulleti-
nu bolo niekoľko ročníkov Autogramikonov s ukážkami tvorby 
pozvaných básnikov, prozaikov a interpretov. Organizátori SJ 
pripravovali pre jej návštevníkov aj graficky vkusne zhotovené 
publikácie s textami zúčastnených literátov. Vznikla tak séria 
interesantných zborníkových vydaní nazvaných Stretnutie.

Hodnotné a kvalitné podujatie  Matice slovenskej si po- 
stupne získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a patri-
lo dlhodobo medzi najpopulárnejšie kultúrne akcie na Slo- 
vensku. K zmene charakteru a obsahu SJ, respektíve jej stag-
nácii začalo prichádzať od polovice deväťdesiatych rokov. 

Uplynulá dekáda SJ (2011 – 2020) bola v znamení bohatého 
multižánrového programu. Popri klasických stretnutiach 
s básnikmi a prozaikmi (vrátane krajanských spisovateľov) 
nechýbali autorské čítania, autogramiády, prezentácie naj- 
novších knižných titulov (edícia Modrá katedrála), slávnost-
né vyhodnotenia celoslovenských literárnych súťaží (O Cenu 
Jána Červeňa, Paulinyho Turiec), umelecký prednes, reflexie 
jubileí, programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších či-
tateľov, vernisáže výstav malieb, grafík, ilustrácií, kresieb 
i fotografií (s kvalitnými katalógmi), workshopy, divadelné 
predstavenia, hudobné koncerty, premietanie filmov... Istot- 
ne stojí za zmienku aj každoročne iný vizuál, atraktívny 
plagát a pozvánka s kompletným programom akcie (vklad 
martinského výtvarníka a dizajnéra Jána Novosedliaka).              

Vlani sa SJ prvý raz vo svojej bohatej histórii nekonala v jar-
nom termíne. Pandémia koronavírusu spôsobila, že organizáto-
ri ju museli presunúť na začiatok jesene. Uvidíme, čo prinesú 
v tomto ohľade najbližšie dni. Mrzí nás ale skutočnosť, že Fond 
na podporu umenia necitlivo a s trápnym zdôvodnením sfúkol 
zo stola žiadosť o grant na jubilejné 55. pokračovanie naj- 
staršieho literárneho festivalu na Slovensku. Pevne ale verím, 
že i napriek tomuto smutnému faktu uskutočníme  (v akom-
koľvek dátume) spolu s Maticou slovenskou,  Mestom Martin 
a ďalšími osvedčenými partnermi zaujímavú, obsahovo hod-
notnú Slovesnú jar. Naša tradičná akcia bude tiež dôstojne ref- 
lektovať 160. výročie prijatia Memoranda národa slovenského.
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umení v Prahe (1897 – 1899) a vo Viedni (1899 – 1899). 
Ako tvorca  v slobodnom povolaní žil v Laliči, Novom 
Sade, na južnej Morave, v Martine. V priebehu prvej 
svetovej vojny ho za podpísanie pacifistického  mani-
festu uväznili, po roku 1918 bol až do svojej predčas-
nej smrti učiteľom v rodnom Laliči. Keď zomrel, nemal 
dovŕšenú ani päťdesiatku...    
   Spočiatku maľoval portréty, ľudové typy a alegorické 
obrazy so slovanskou tematikou, nadväzujúce štýlom 
na prvotiny M. Munkácsyho. Aktívne počas pražských 
štúdií účinkoval v akademickom spolku Detvan, kde 
ho zásadne ovplyvnil náboženský mysticizmus. Do- 
minantnú líniu tvorby predstavovala v tom období 
krajinomaľba – hlavne na malých formátoch, v ktorých 
záujmom o svetlo a detailným zmocňovaním sa 
motívu nadväzoval Lehotský na impresionistov. Umel-
cov vzťah ku krajine bol prevažne filozofujúci až teo-
zofický. Uprednostňoval podmračené a vlhké ovzdušie 
bez ostrých svetelno-farebných kontrastov, krajiny 
charakterizuje zádumčivosť, niekde prerastajúca  až 
do mysterióznosti. Citlivo premodelovával jednotlivé 
zložky zvolených námetov, ktoré občas zahalil do ta-
jomného striebristého oparu. Neskôr znásobil fareb-
nosť kompozícií a dekoratívnu štylizáciu ako návrat 
k secesnému symbolizmu.   
   Karol Miloslav Lehotský bol tiež špičkovým portrét-
nym tvorcom, pričom uplatňoval nenápadné, ale kul-
tivované výrazové formy a prostriedky. Spomenieme 
aspoň portréty čelných reprezentantov národného 

Výtvarné umenie

Slovesné umenie

K L E B E T Á R I U M   V   K O C K E   K R E S L A
S mladou talentovanou literárnou autorkou Magdalénou Martiškovou
MARCEL PÁLEŠ
Foto: archív autorky

Marcel PÁLEŠ: Cestovanie, to je jedna z tvojich obľúbených 
aktivít. Skúsme ísť ale zvonka dovnútra – ako vyzerá 
myšlienkové cestovanie Magdalény Martiškovej?
Magdaléna MARTIŠKOVÁ: Som ako každý mladý človek, so 
snami, s vyfantazírovanou budúcnosťou, v ktorej reálny a stály 
je len pes. Ostatné podlieha tomu, čo práve čítam, sledujem 
či počúvam. Zatiaľ sa nepokúšam stavať sa na vlastné nohy, 
bahním si v možnostiach, ktoré mi poskytuje rodina. Nie som 
dobrodruh, skôr konzervatívny typ, pre ktorého je rodina to 
pravé orechové. Aj keď ísť raz Transsibírskou magistrálou 
niekde až na poslednú zastávku, s človekom, s ktorým si ro-
zumiem, mám už dlhšie pridané do zoznamu v súbore: „Toto 
ľudia nepochopia“, teda k menám detí ako: Mileva, Ingeborga, 
Artem...

MP: Čo potrebuješ na to, aby si sa našla pohnutá upros-
tred tých myšlienok, z ktorých sa rodia aj viaceré ocenené 
diela z tvojho pera? ... hudba, ľudia, alebo ticho a samota? 
MM: Ak by som si musela vybrať len jednu jedinú možnosť, 
boli by to ľudia. Pokúšam sa nasávať ich príbehy, osudy, 
ale aj reč, spôsob myslenia a sebaprezentácie. Nenápadne 
a potichu to všetko absorbujem, počkám, kým sa to pretaví 
vnútri a nenápadne sa zhmotní do nejakej literárnej postavy. 
Nevymýšľam si, verím tomu, že realita poskytuje dostatok 
podkladov, aby napísané bolo uveriteľné a prínosné aj pre 
čitateľa. Netvrdím, že čo som kedy napísala, sa aj reálne tak 
stalo, ale všetko sa zrodilo z niečoho konkrétneho, čomu som 
bola očividne alebo aspoň „uchočujne“ prítomná. Chcem len 
zachytiť niečo, čo sa deje okolo mňa. Či sa čitateľ zamyslí, 
bude porovnávať alebo sa pokúsi o interpretáciu, je v jeho 
kompetencii.  

MP: Dajme teraz obraz do rámu a zadefinujme tvoj rozsah 
medzi poéziou, prózou a esejou...
MM: Písať som začala asi pred desiatimi rokmi. Dovtedy 
som sa vyjadrovala skôr maľovaním. Dostala som sa k prvým 
súťažiam, cez ne k výstavám a ľuďom (porotcom a orga-
nizátorom), ktorí ma posúvali ďalej. Tešili ma moje práce 
„v rámoch“, na nástenkách, na stenách. Potom prišlo obdobie, 
keď sa takto nedalo zachytiť všetko. Začala som písať. Prvé 

 Ukážka z tvorby
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boli básničky, klasické rýmované pokusy. Veľa čítam, hľadám in-
špiráciu, stotožňujem sa či odmietam, a keď to na mňa príde, 
tvorím. V poézii u mňa prevláda osobná lyrika poprepletaná 
bežným životom. Nie je nadčasová, skôr ukotvená v konkrétom 
okamihu. V próze čerpám z rozprávania ľudí okolo seba. Moja 
babka je nevyčerpateľný zdroj „rodinných pokladov“, také klebe- 
tárium v kocke jej kresla. Keď sa spätne pozriem na svoje po-
viedky, sú to najmä obrázky zo života rodiny. Mám rada rurálne 
motívy, ale skôr len v náznakoch, aby funkčne dopĺňali realitu 
súčasnosti. Eseje prichádzajú len občas.

MP: Ako sa ti darí prostredníctvom literatúry plniť si svoje 
sny? A vôbec, kam až siahajú? 
MM: Vďaka literatúre, a hlavne súťažiam a ich vyhodnoteniam, 
som mala možnosť pochodiť celé Slovensko. Dostala som sa do 
miest aj dediniek, kam by ma osud inak asi nenavigoval. Tým som 
si čiastočne naplnila cestovateľské sny. Vždy po vyhodnotení, 
niekedy vďaka organizátorom aj v rámci programu, sme navštívili 
aj pamiatky, múzeá či iné zaujímavosti. Som vďačná za divadelné 
a hudobné predstavenia, vystúpenia, podujatia, festivaly, čítačky, 
besedy, rozbory, na ktoré som bola pozvaná, čím sa mi plnili 
ďalšie sny. Ale nechcem vydať knihu. Aspoň momentálne ešte 
nie. Som zástancom toho, že na to treba mať viac nažitého. 

MP: Študuješ etnológiu a muzeológiu. Kde sa vidíš v budúc-
nosti?
MM: Pokiaľ nejakou nepredvídateľnou náhodou neskončím 
v chatke na konci Transsibírskej magistrály bez spiatočného líst-
ka, tak to bude asi  niekde v meste vo vlastnom byte. Na dom 
a záhradu nemám predispozíciu. Aj plemeno psa prispôsobím 
paneláku. Rada by som zostala na voľnej nohe. Rada si pospím 
a dlho ponocujem, takže niečo v spojitosti s prácou na doma by 
som brala. Bavila by ma editorská práca, možno aj v kombinácii 
s vlastnou tvorbou. Zatiaľ zameranie, ktoré som si vybrala, bola 
len jedna z možností, možno neskôr ma nadchne iné. 

MP: Ktorý žáner z literatúry, resp. ktorí autori ti vedia ula-
hodiť? 
MM: Mojou srdcovou záležitosťou je český básnik Jiří Pištora, ale 
celkovo ma oslovil aj český poetizmus. Zo slovenských mám rada 

poéziu Laca Novomeského. V próze som začínala Austenovou, 
potom prišlo obdobie „absyntoviek“, momentálne som sa v rám-
ci štúdia vrátila ku klasickým rozprávkam a povestiam. 

MP: Aký vplyv na tvoje písanie má pandemická situácia 
z posledných mesiacov? 
MM: Pandémia aj mňa uväznila na dedine, u babky, k notebooku 
a dištančnej forme štúdia. Ani inokedy nie som konzumentkou 
víkendov v podnikoch, ale kontakt s ľuďmi a najmä s priateľmi 
a spolužiakmi mi už po toľkých mesiacoch chýba. Možno neskôr 
sa to objaví aj v mojej tvorbe, zatiaľ to nedozrelo a nezaslúžilo si 
miesto na mojom papieri.

MP: Víťazných prác máš na svojom konte neúrekom, kdekade 
si už aj uverejňovala. Čo s tebou robia na jednej strane 
úspech, na strane druhej konštruktívna kritika či neúspech? 
MM: Nepíšem kvôli diplomom, skôr to pokojne zvalím na istú 
formu vypočítavosti, že vďaka tomu som mala možnosť ísť na 
vyhodnotenie, spoznať mesto, ľudí, iný pohľad na písanie. Do- 
stalo sa mi spätnej väzby, ktorá je veľmi vzácna, ak nie ste členom 
literárneho klubu, nepracujete pod odborným vedením a nezo- 
stáva vám nič iné, len písať do zásuvky, alebo, čo je horšie, naivne 
si myslieť, že tak, ako píšem, je to dobre. Priznávam, aj finančne 
som si ako dieťa aj ako študentka trochu polepšila, lebo niekedy 
bývajú motiváciou aj finančné odmeny, prípadne poukážky 
do kníhkupectiev. Pochvala ma potešila, kritika reštartovala, 
neúspech donútil k zamysleniu a prehodnocovaniu.

MP: Vráťme sa k úvodnej otázke – k myšlienkovému vesmíru. 
Príjemné bývajú aj prepojenia človeka s človekom, najmä ak 
sa tie ich vesmíry točia podobne. Čo pre teba znamená nájsť 
blízkych spoluidúcich na ceste od seba k sebe samej? 
MM: Mala som šťastie a v mojom súkromnom vesmíre je nie-
koľko spriaznených duší. Máme si čo povedať, o čom diskutovať, 
polemizovať, s potešením sledujeme svoje pokroky a mrzí nás, 
že osobné stretnutia musíme stále odkladať. Tešíme sa na leto 
a dúfame, že sa stretneme na niektorom z podujatí, festivale, či 
len tak na káve v Retrocafé. Alebo napríklad na Medziriadkoch, 
ak sa nám podarí uspieť a dostať sa do výberu medzi pozvanú 
päťdesiatku. Týždeň medzi „svojimi“...

„Ja prebijem sa, 
lebo sa prebiť chcem!“
Aj keď mi krídla časom ochabnú.
Nik nemá právo 
odhodiť pušku do žita!
Len takým patrí česť a sláva, 
čo toto krédo vpustia si do sŕdc dnu.
„Kto myslí si, 
že slobodu mu vybojujú iní,
ten sám jej hoden nie je.“
Ten bude si niesť hanbu svojej viny,
za to, čo sa mu v štáte deje.

„Budúcnosť moja je buď skvelá,
alebo nijaká.“
Aj toto vštep si do pamäte.

Nech ani teba cudzia cesta nezláka,
doma je lepšie než vo svete.

Mňa krídla túžby niesli dlhý čas,
a tešil som sa priazni sveta vo chvíli.
Tie krídla rastú v každom z vás.
Mňa v nestráženej chvíli cudzie zradili.
To slepá závisť 
a možno ešte strach

Dedinský potok (olej, okolo roku 1900; v zbierkach 
Slovenskej národnej galérie Bratislava) 

života, ktoré namaľoval pred prvou svetovou vojnou 
vo vtedajšom Turčianskom Sv. Martine (Svetozár Hur-
ban Vajanský, Pavol Mudroň a iní).                
   Kľúčový význam z pohľadu tvorcovho subjektívne-
ho vnímania mali jeho kompozície na filozofické témy. 
Ideovo sa v ich kontexte orientoval na národné aj 
medzinárodné chápanie kresťanských postulátov. 
Jednotlivé diela tohto tematického okruhu spája evi-
dentná prevaha mimovýtvarnej lineárnosti a ilustratív-
nosti (napríklad portrét Sama Tomášika My stojíme 
stále pevne ako múry hradné). Mnohé obrazy Karol 
Miloslav Lehotský signoval značkou srdca a kríža. 
   Pod vplyvom Dušana Makovického a Alberta Škar-
vana prevzal aj výrazné prvky tolstojizmu (neod-
porovať zlu násilím), je autorom viacerých brožúrok 
s nábožensko-mystickou tematikou.

PETER CABADAJ   KAROL MILOSLAV 
LEHOTSKÝ

   Maliar, náboženský spiso-
vateľ a učiteľ Karol Miloslav 
Lehotský (16. 11. 1879 Lalič, 
Srbsko – 4. 3. 1929 Brno, 
Česko) patrí do kategórie 
zakladateľských osobností 
Slovenskej moderny. Naj- 
skôr sa vyučil za maliara 
izieb, vzápätí  študoval 
na Akadémii výtvarných 

Študentka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore etnológia a muzeológia. Je členkou literárneho klubu TaKSi (Topoľčian- 
ski aktivisti slovných ideálov). Zaujíma sa o literatúru, históriu, fotografovanie, rada číta najmä reportážnu literatúru. Píše poéziu, prózu, 
prispieva do rôznych časopisov, novín a pod. Na svojom konte má viacero ocenení za literárnu aj za výtvarnú tvorbu, jej práce boli 
uverejnené v rôznych zborníkoch, časopisoch, novinách či na internete.

Krajina na jeseň (olej, 1900 – 1910; 
v zbierkach SNG Bratislava)

Rodný kraj (olej, okolo 
r. 1900; v zbierkach SNG

Vŕby (kresba ceruzou, rok neznámy; v súkromnej zbierke)

zastaviť chceli môj let k sláve.
Ja nechcel som veniec, posty, zlata jas,
len splniť si skromný sen, 
nech moja vlasť žije v práve!

Vám z neba teraz 
púšťam pierka svojich nádejí
a verím v dušu všetkých v rodnej zemi,
že  krehké pierka s láskou prijmete
a odkaz  môj nemý nezostane.

Generálova spoveď... (Na počesť M. R. Štefánika)        úryvok
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Týmto článkom uzatváram cyklus, ale nič sa nekončí – 
spájam kruh. Je potrebné večne čítať, lebo hlad po poznaní 
a po príbehoch je neustály. Je možné sa ním zasýtiť. Nemožné 
je ale presýtiť sa. Je potrebné vždy písať – tvoriť, lebo nič nie je 
ušľachtilejšie ako tvorenie (možno láska? ale aj tá, a práve tá 
tvorí, aj tá dáva!), nič nás tak nepozdvihuje z tuposti, priemer-
nosti, z otroctva hmoty, do stavu blaženosti a vznešenosti, na 
tribúnu ducha, kam človek skutočne patrí a kde je jeho právo-
platné miesto, než umelecké dielo. Takže nič sa nekončí, všet-
ko večne trvá, a to aj naše úsilie. Zároveň každé rozprávanie 
sa musí uzavrieť, aby sa pretvorilo na nové snaženie. Končí sa 
moja posledná kapitola. Ďalšia už bude vaša. Začnete niečo 
nové, skvelé. Jedno lúčenie otvára príležitosť pre celkom nové 
zvítania.

V článkoch som vyjavil všetko, čo treba pri písaní krásnej 
literatúry vedieť. Ostalo však niečo nevypovedané, pritom 
to najdôležitejšie. Čo odovzdáte čitateľovi? Čo mu chcete 
odkázať? Lebo ak ho nemienite obohatiť, zastavte sa a po- 
uvažujte nad motiváciami, zmyslom písania. Mal by to byť 
dar, úprimne darovaný z nezištných pohnútok. Samozrejme, 
nemusí, a ani nemôže byť každé literárne dielo takým, ktoré 
zaistí svetový mier a sprostredkuje všeobecný blahobyt; to sú 
nerealistické ambície. Vyžadujem však dielo, ktoré je napísané 
z úprimnosti duše a odráža čistotu srdca, či sa o to aspoň 
snaží. Ako by vyššia beletria mala zobrazovať Krásu, mala by 
ukazovať aj Pravdu a musí predstavovať Dobro. Túto pravú 
hodnotovú triádu predostrite čitateľovi! Niekto by povedal, 
ale ja toho nie som hoden, ja len parafrázujem: jedzte, pite 
zo žriedla čistoty a lásky – skutočného umenia. Kladiem na 
umenie etickú požiadavku. Hovorím o transcendentnom pra-
meni morálky. Pýtate sa: vari nemôže umenie znepokojovať? 
Otvoriť rany a posoliť ich? Ale iste, čo by nemohlo. Nemusí 
byť ustráchané, polovičaté, sterilné, impotentné. Môže byť 
v svojej kráse až strašné a nekompromisné. Ale keď už jatrí, 
malo by tie rany otvárať preto, aby ich mohlo vyčistiť. Nech 
sa napokon konečne zahoja a zacelia, a jazva po nich nech je 
čo najmenšia. 

Dve veličiny – dobro a zlo − nie sú iba abstraktné filozo-
fické kategórie, sú metafyzickej povahy a vy si volíte to, na 
ktorú stranu sa prikloníte. Ostať neutrálnym sa nedá. A môže 
sa zlo prezliecť za dobro a zmýliť vás? Len ak ho prezlečiete 
vy. Účel nikdy nesvätí prostriedky. Preto nesprávne zvolené 
prostriedky iba krivia prípadne i ušľachtilý účel. Nie je možné 
zobrazovať zlo bez jeho odsúdenia. Proti tomuto oponentovi 
sa nebojuje takým spôsobom, že ho necháte svojvoľne konať. 
Dajte mu priestor, nech ukáže svoju pravú tvár, nebojte sa ho, 
ale nikdy ho nepodceňujte. Ak sa voči nemu nepostavíte če-
lom, podľahnete. Lautréamont spravil chybu, keď ukázal zlo 
v celej nahote. Mysliac, že bezostyšným odhalením sa samo 
pripraví o vážnosť, stratí silu a príde o moc. Neskôr pochopil 
a uviedol: „Nahrádzam melanchóliu odvahou, pochybnosť 
istotou, zúfalstvo nádejou, zlo dobrom, náreky povinnosťou, 
skepsu vierou, sofizmy chladnou rozvahou a pýchu skrom-
nosťou.“

Netreba mať strach pred ničím, ale je dobré byť za každých 
okolností obozretným a pozorným, lebo ako píše Nietzsche: 
„Kto dlho hľadí do priepasti, toho priepasť pohltí.“ 

Nie som proti zobrazeniu zloby a násilia, a už vôbec nie 
som v opozícii voči naturalizmu. Ak to spĺňa vyšší autorský 
zámer, alebo to zobrazuje realitu a poukazuje na prehliadané 
skutočnosti, pričom sa žiada vyniesť ich na svetlo, je také 
počínanie zmysluplné. Ale ak je v tom prvoplánovosť, máme 
čo robiť v lepšom prípade s vypočítavou senzáciechtivosťou, 
v tom horšom prípade sa jedná o manifestáciu Zla. Oba 
prípady sú škodlivé. Vyprázdnený, rozháraný a samoľúby 
exhibicionizmus je rovnako neprípustný ako demonštratívne 
potápanie sa do hĺbok vlastného nevedomia, do podsvet-
nej ríše démonie, kde sa v tomto chtonickom močiari nevy-
rovnaný a nezrelý autor rád kúpe a prenasledovaný vlastným 
tieňom ešte nevie svoju odvrátenú temnú stránku osobnosti 
integrovať, čiže prekonať a bezpečne spracovať. A ak vyko-
náva arteterapiu, nech ňou neobťažuje druhých, pokiaľ nevie, 
aké následky môže vyvolať. Pretože všetko nejako pôsobí, ne-
jako vplýva. Ak dýcham Dobro, aj ho vydychujem. A dýchajú 
ho potom i druhí. 

Úlohou zodpovedného, mentálne dospelého a mravne 
vyspelého umelca je priniesť ľuďom nádej, dať im odvahu, 
silu, povzbudenie, prebudiť v nich súcit a láskavosť. Úlohou 
spisovateľa je stať sa takýmto rytierom literatúry.

Nemusíte mentorovať, moralizovať, uchyľovať sa k didak-
ticko-pedagogickému tónu.

Stačí ukázať Krásu, Pravdu a Dobro. Spýtať sa čitateľa: 
budeš ma nasledovať, sprevádzať na tejto úžasnej púti až za 
horizont do Slonovinovej veže, tam, kde slnko nezapadá, kde 
je tvoj pravý domov, Človeče?

Nelúčme sa, nie, namiesto toho sa pochytajme za ruky 
a vydajme sa na tú výpravu!
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ODBORNÉ ČLÁNKY

Prirodzený jazyk má výrazný spoločenský ráz. Umožňu-
je poznávať mnohé procesy, ktoré sú neprístupné pria- 
memu pozorovaniu. Z predpokladu, že jazyk, ktorým 
člen jazykového spoločenstva hovorí, ovplyvňuje to, ako 
myslí, a že funguje ako dôkaz o povahe národa, vychádza 
kognitívna jazykoveda a s ňou spätá etnolingvistická 
koncepcia. 

Vaňková vníma jazyk ako „základ národnej svojbytnos-
ti a kultúry“ a tvrdí, že v jazyku je obsiahnutá interpretá-
cia skutočnosti, súhrn súdov o svete, ktoré sú vlastné 
určitému ľudskému spoločenstvu. Z toho teda vyplýva, 
že medzi jazykom a národnou kultúrou možno nájsť 
istú vzájomnú súvislosť, ktorá spočíva v tom, že oba sa 
podávajú generáciám prostredníctvom výchovy a majú 
tiež univerzálnu povahu.

Vzťah medzi jazykom a kultúrou je možné hlbšie 
skúmať, a to etnolingvistikou. Rozvíjala sa predovšetkým 
v slovanských národoch v kontakte s nemeckou a ame- 
rickou etnolingvistikou s „... orientáciou na vzťah jazyka 
k národným dejinám a spoločenskému životu“ (Bartmins-
ki, 2016). Rozvíja sa predovšetkým v Rusku a v Poľsku. 
Jej úsilím je uchopovať jazyk aj vo vzťahu ku kultúre. 

Žeňuchová (2020) tvrdí, že sa v rámci slovenskej etno-
lingvistiky usilujeme nasledovať moskovskú etnolingvis- 
tickú školu. V centre pozornosti stojí človek a hlavný 
dôraz sa kladie na jazyk, ale aj iné formy reflektujúce 
národné povedomie a mentalitu spoločenstva.  

V príspevku sa bližšie pozrieme na jazykový obraz 
slova „kvet“ využitím Krátkeho slovníka slovenského 
jazyka 4 (KSSJ), Slovníka súčasného slovenského ja-
zyka (SSSJ) a Slovníka slovenského jazyka (SSJ). Vo  
všetkých nájdeme minimálne tri významy tohto slova. 
KSSJ nám ponúka dokonca štyri významy, ale z nášho 
uhla pohľadu ide o najmenej prepracované heslá, čo 
pokladáme za veľké mínus vzhľadom na fakt, že ide 
o kodifikačnú príručku. 

Jazykový obraz „kvetu“ v súvislosti s významom sa 
v slovníkoch spája s kategóriou rastlín. Vo všeobecno-
sti sa vníma ako rastlina, ktorá môže kvitnúť, voňať, 
je na pohľad pekná, pravidelne usporiadaná, slúži na 
zrod niečoho nového (plod, rozmnožovanie). V súvislos- 
ti s takto vymedzenou charakteristikou nadobúdame 
prevažne pozitívne (kladné) konotácie (asociatívny 
význam, ktorý slovo alebo slovné spojenie získava 
používaním v istých kontextoch a situáciách, navrstve-
nie ďalších vzťahov na základný význam slov, viet alebo 
celých textov: slovo má pozitívne, negatívne konotácie), 
pôsobiace na zrakový a čuchový vnem. 

Ak sa pozrieme na slovotvornú tvorbu slova kvet, tak 
môžeme konštatovať nižšiu produktivitu: napr. kvetina, 
kvetena, kvetenstvo, súkvetie a i.

Ak sa niečo vzťahuje na kvetinu, tak sa to označuje 
pojmom kvetinové/kvetinový/kvetinová, napr. kvetinový 
záhon, kvetinová hriadka, kvetinová vôňa...

Prídavné meno kvetný zasa v botanickom význame 
znamená niečo, čo sa vzťahuje priamo na kvet, napr. 
kvetný lupeň, kvetný obal..., a v druhom význame je 
to Kvetná nedeľa, čiže posledná pôstna nedeľa. Súvisí 
s Ježišovým vstupom do Jeruzalema, kde ho vítali pal-
movými ratolesťami.  

Pri bližšom pozretí sa na niektoré prenesené výz-
namy slova kvet si môžeme položiť otázku: Prečo sa 
niečomu hovorí kvet, ak to s kategóriou rastlín nemá 
nič spoločné? Tak napríklad ľadový kvet – obrazce, 
ktoré vytvára mráz, napríklad na oknách, svojím tva- 
rom pripomínajú kvitnúci kvet (časť rastliny); muškátový 
kvet – korenina, ktorá sa získava z tropickej dreviny 
muškátovníka voňavého (tvarom skutočne pripomí-
na kvet). Stretávame sa aj s ľudovým pomenovaním – 
biely kvet, ktorým zvyknú označovať chorobný povlak 
na jazyku dieťaťa. Možno taktiež spomenúť aj papie- 
rové kvety – výrobky z papiera tvarom pripomínajúce 
kvet. 

So slovom kvet sa spája aj množstvo frazém 
(špecifický typ ustáleného slovného spojenia, ktorý 
má obyčajne vo svojom význame obraznú zložku a je 
určený na citové hodnotenie javov). Azda najznámej- 
ším slovným spojením spájajúcim sa s kvetom je hla-
va kvetu. Dochádza tu k spojeniu ľudského a rastlin-
ného. Hlava ako časť ľudského organizmu, v ktorej je 
umiestnené sídlo rozumu, myslenia, pamäti, vôle; kvet 
ako kvitnúca časť rastliny, v ktorej sú uložené dôležité 

reprodukčné orgány. Teda s ľudskou hlavou je tu prvá 
podobnosť – sídlo dôležitých orgánov. Podobnosť môže 
nadobúdať aj samotným guľatým tvarom, tým však ne-
disponujú všetky kvety, no s určitosťou možno hovoriť 
o pohybe. Ako ľudská hlava je schopná hýbať sa (otáčať, 
ukláňať,...), tak je to umožnené ak kvetu, čo si môžeme 
všimnúť, ak zafúka vietor. S týmto slovným spojením 
sa môžeme stretnúť v básňach, piesňach, v hádankách 
a pod. (Červené hlávky ony majú, na lúke sa vynímajú. 
Refrén: Maky, maky makovice, štíhle, krásne tanečnice. 
Pekné ste vy veru tak, lahodné aj pre môj zrak. Keď vietor 
na lúke zaveje, každá z vás už tancuje. Po čase sú z vás 
makovice. nové hlávky hrkajúce.) 

 Dievča ako kvet – poukazuje na krásne, svieže, 
životaschopné dievča (podobne ako kvet, ktorý kvitne, 
je krásny, farebný, priťahuje náš zrak a našu pozornosť); 
dievča v plnom kvete – dospievajúce dievča, dievča vo 
svojej najväčšej kráse; byť v kvete života – byť v naj- 
lepších rokoch; byť v plnom kvete. Aj frazéma zvodný 
svet kazí mladý kvet poukazuje na to asociácie kvetu 
s mladosťou. Vo frazéme nevinný ako kvet ide vy- 
slovene o vnímanie kvetu ako niečoho nevinného, čo 
nemôže nikomu ublížiť. Kvietok môj! – oslovenie blízkej 
osoby. Ženu ani kvetinou neudrieš. V súvislosti s tou-
to frazémou si zrejme nikto z nás pod pojmom kveti-
na nepredstaví nejakú obrovskú, ťažkú rastlinu, ktorou 
by muž mohol udrieť ženu. Teda aj tu sa napĺňa vyššie 
spomenuté, a to, že kvetina je niečo jemné, ľahké, pô- 
vabné, čím sa teoreticky ublížiť nedá. 

 Malý frazeologický slovník (1974) ponúka aj frazému 
dobrý kvietok. Označuje človeka, ktorý nemá dobrú 
povesť, je to huncút, beťár; stretneme sa tiež s ekviva-
lentom pekný kvietok. V tomto prípade ide o negatívne 
konotácie s lexémou kvet. Najčastejšie sa nám v mys-
li vybaví to, že kvety kvitnú, takže môžu aj odkvitať, 
následne odpadnúť, a vtedy možno hovoriť o prelieta-
vosti vo vzťahu, resp. o nevere − Odpadne jeden kvet, 
nastane iných päť. Ak hovoríme o kvete ako o niečom 
nežnom, tak na mieste je aj frazéma – Slabý ako kvet.

 Slovo kvet sa vyskytuje často v poézii, napr. zlo-
mený kvet – o mladom chorom alebo umierajúcom 
človeku. Po prelomení stonky rastlina stráca príjem živín 
a hynie.  

Kvet možno vnímať aj v kategórii symbolov. Za naj- 
krajší kvet sa považuje ruža. Objavuje sa v mnohých 
básňach, poémach ako metafora krásy milovanej osoby. 
Ruže boli roztrúsené okolo Afroditiných chrámov. Krásu 
spojenú so zdravím symbolizuje kamélia. Sirôtka vy-
jadruje lásku v zmysle spomienok. V kresťanskom umení 
bola ľalia symbolom čistoty, plodnosti a dokonalos-
ti. Vypovedá tiež o úcte a ochrane partnera. Signálom 
vášne a erotiky je karafiát.

 Kvety boli znakmi duchovnej aj zmyselnej lásky po 
stáročia a dodnes nimi sú. Kvety darujeme svojim blíz-
kym k sviatku alebo len tak pre potešenie. Táto asociácia 
siaha hlboko do minulosti a je príznačná nielen pre našu 
kultúru. Kvety najčastejšie spájame s krásou, mladosťou 
a radosťou. 

 Kvet v slovenčine vnímame zväčšia ako časť rastliny 
alebo rastlinu, či už kvitnúcu, alebo ozdobnú, ako ce-
lok. Svedčia o tom aj najčastejšie konotácie s týmto slo-
vom (kvety bazy, kvety lipy, kvety prvosienky, kvety ruže, 
poľné kvety, lesné kvety, lúčne kvety,...). V súvislosti so 
spájateľnosťou slovies kvety najčastejšie kvitnú, rozkvita-
jú, rastú, voňajú. 

 Pod pojmom kvet sa môže ukrývať aj metaforické 
pomenovanie, čiže kvetom môže byť pomenované 
niečo, čo sa na kvet iba podobá. Najčastejšie si však 
kvet predstavíme ako niečo kvitnúce, farebné a voňavé. 
Vo všeobecnosti sa kvet najčastejšie spája s jem-
nosťou, mladosťou, silou, nevinnosťou, sviežosťou. 
Na druhej strane nemožno opomenúť asociácie súvi-
siace s huncútstvom a nečistotou. Dôležitú úlohu 
pri slove kvet však zohráva atribút, ktorý nám môže  
naznačiť, akým smerom sa budú konotácie uberať, 
a teda môžeme sa dopracovať až ku chorobe alebo 
k smrti. 

 V príspevku ponúkame iba základný obraz kvetu 
v slovenčine, takže nevyčerpávame všetky možné dos-
tupné zdroje. Čitateľom odporúčame náhľad do textov 
ľudových piesní a básní, prípadne rozprávok s cieľom 
analýzy slova kvet v nich.

S I M O N A 
BARANOVÁ

JAZYKOVÝ OBRAZ 
KVETU

Simona BARANOVÁ (1995)
Študovala na Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského v Levoči. 
Bakalárske štúdium absolvovala na Prešovskej univerzite v Prešove. 
Momentálne študuje v magisterskej forme na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbor slovenský jazyk a lite- 
ratúra.  Foto: archív autorky

G  O  R  A  N
L   E   N  Č  O
Ako sa (ne)stať 
spisovateľom II.
Kapitola desiata: 
Poslanie a posolstvo

V SLOVENČINE

6-2021.indd   3 10. 5. 2021   8:37:35



PRIPOMENUTIA

Zochovi neúnavne pomáhal pri zakladaní a rozvíjaní ochot-
níckych scén. Vďaka nim bola Revúca v 60. a 70. rokoch devät-
násteho storočia jedným z centier ochotníckeho divadla na 
Slovensku. Lojkovým pričinením vznikol v tom čase divadelný 
súbor aj v rodnom Tisovci, kde vybudoval javisko. Zapojil sa 
tiež do interesantnej diskusie na tému založenie slovenského 
kočovného divadla. 
   Ochotnícke divadlo vytrvalo propagoval i formou písania 
recenzných textov. Želal si, aby bolo „jeho semä rozosiate po 
celej slovenskej krajine“. Napríklad ohľadom predstavenia hry 
Divotvorný klobúk, ktorú so študentmi revúckeho gymná-
zia naštudoval I. B. Zoch, v Národných novinách uviedol: 
„Nemôžem teda, aby som nevyslovil to želanie – bohdaj by aj 
iné väčšie slovenské mestečká podľa možností a okolností zria- 
dili si divadlá. Lebo, ako je dokázané, sú to mocné hýbadlá 
národného pokroku.“ (1870)  
   Systematickým publikovaním odborných a informatívnych 
článkov Lojko významne prispel k dôkladnejšiemu osvetleniu 
školských a mimoškolských aktivít pedagógov a študentov 
evanjelického gymnázia v Revúcej, ako i histórie mestečka 
a jeho okolia. Angažoval sa tiež v rámci bohatej spolkovej 
činnosti; nechýbal napríklad pri konštituovaní Meštianskeho 
čítacieho spolku v Revúcej, ktorý vznikol 17. marca 1867 (bol 
jeho zapisovateľom). V roku 1870 patril medzi zakladajúcich 
členov Nakladateľského spolku pre vydávanie slovenských 
kníh v Revúcej...
   Popri pedagogickej a ľudovýchovnej práci venoval Lojko 
osobitnú pozornosť literárnej tvorbe. Akadémiu v Revúcej 
pri príležitosti vzniku Národného divadla v Prahe obohatil 
deklamáciou vlastného sugestívneho básnicky koncipovaného 
príhovoru (1868). Ako protagonista poštúrovskej básnickej 
generácie reflektoval vo svojej poézii lásku k vlasti, rodnému 
kraju, žene. Ľahostajné mu nebolo ani zarmucujúce existenčné 
rozpoloženie biedneho slovenského ľudu. 
    

Debutoval knihou veršov Hlasy z cudziny (Viedeň 1865), 
v ktorej akcentoval rozdiel medzi zahraničím a domovom, 
pričom istotu, silu a duševnú harmóniu nachádza vo vlas-
tenectve. Zbierky Spomienky (Viedeň 1865) a Zvuky gemer-
ské (Viedeň 1867) obsahujú intímne básne, prírodnú lyriku 
a vlastenecky ladené verše. Titul s názvom Vybrané básne 
a rozprávky vyšiel autorovi roku 1870 v Skalici.  Rukopis De-
jín literatúry všeslovanskej, latinskej a gréckej sa nezachoval. 
Verše, prozaické texty, recenzie, historické, folkloristické a pe- 
dagogické články uverejňoval Gustáv Lojko – často pod pseu- 
donymom Hostivít Tisovský – v rôznych  časopisoch, novinách 
(Sokol, Orol, Pešťbudínske vedomosti, Národné noviny, Praha, 
Cirkevné listy) a v almanachoch Tábor a Tatran (bol jeho zo- 
stavovateľom na rok 1872).
   Istotne stojí za zmienku, že literárnej tvorbe sa aktívne 
venovala aj manželka Zuzana Lojková. Písala prózy pre deti 
a mládež s moralisticko-didaktickým zameraním, ktoré zverej- 
ňovala v periodickej tlači. Do večnosti odišla taktiež mladá – vo 
veku 38 rokov... Niekoľko útlych poviedkových kníh jej vyšlo 
posmrtne. Žiaľ, nezachovala sa nijaká Lojkovej fotografická ale-
bo výtvarná podobizeň.      
   V školskom roku 1870/1871 maturovalo na Slovenskom 
evanjelickom patronátnom gymnáziu v Revúcej osem štu-
dentov. Krátko pred maturitnými skúškami rady pedagógov 
navždy opustil ich mladý kolega Gustáv Lojko. Dňa 4. júna 
1871 sa s ním v rodnom Tisovci rozlúčili nielen všetci profe-
sori a študenti lýcea, ale i širšia národne a kultúrne orientovaná 
verejnosť z Gemera a Malohontu. „A tohto muža v 27. roku 
jeho krátkeho, ale slávneho života... odprevádzali sme do hro-
bu... Pohreb bol taký, aký si ho výtečník náš zaslúžil – žiaľny, 
trúchlivý. O jednej hodine po obede dorazila mládež gym-
naziálna pod trúchlivou gymnaziálnou zástavou, nájduc mŕtve 
telo svojho drahého učbára už v kostole.“ Správca gymnázia  
August Horislav Škultéty v kázni okrem iného uviedol, že zo- 
snulý „slúžil oddane, verne a vytrvale Bohu, národu a ústavu 
nášmu...“ (Národné  noviny, 1871, roč. 1, č. 69, s. 2)
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MLADÍ VO VEČNOSTI

GUSTÁV 
L O J K O

    Narodil sa do učiteľskej rodiny. Ľudovú školu vychodil 
v Tisovci, študoval na gymnáziách v Rimavskej Sobote (1853 –  
1855), Levoči (1855 – 1856) a od roku 1856 v Tešíne, kde 
aktívne pôsobil v študentskom spolku Slávia. Maturoval na 
gymnáziu v Prešove (1863), vzápätí študoval teológiu a filo-
zofiu vo Viedni. V „meste valčíkov“ sa angažoval v študents-
kom spolku Tatran a slovenskom spevokole. Manželka Zuzana, 
rodená Zajacová, mu porodila dve dcéry. 
   Od školského roku 1866/1867 začal Lojko pôsobiť ako učiteľ 
klasických jazykov a slovenskej reči a literatúry na Sloven- 
skom evanjelickom patronátnom gymnáziu v Revúcej. Súčasne 
vyučoval kreslenie a krasopis na tamojšom učiteľskom se-
menisku (ústave) a krátko i v dievčenskom učiteľskom ústave. 
Prakticky hneď po príchode do tvorivého a inšpiratívneho mi-
lieu Revúcej sa systematicky venoval osvetovej činnosti, or- 
ganizoval kultúrne a spoločenské dianie. Ivanovi Branislavovi 

Začiatkom júna uplynulo 150 rokov od úmrtia básni-
ka, publicistu, divadelníka, kultúrneho a osvetového 
činovníka a pedagóga Gustáva Lojka. Predčasný skon 
zabránil tomuto všestranne nadanému rodákovi 
z Tisovca adekvátne rozvinúť nesporný literárny, orga-
nizačný a učiteľský talent. 

Až keď už nič nebudeme chcieť, nastane rovnováha.  
Možno vtedy svet gýčovito opeknie.

Na jar 2021 vychádza z dielne OZ Podoby slova, ktoré 
pôsobí v oblasti kultúry, literatúry i umenia od roku 
2015, v novej edícii Podoby poézie zbierka básní Mani- 
fest pohŕdania. Jednou z činností združenia je aj vyda-
vateľská činnosť. Kto iný, ako člen združenia, slovenský 
prozaik, básnik, publicista, vysokoškolský pedagóg, 
rodák z Čadce, Marián Grupač, mal začať edičné aktivi-
ty OZ Podoby slova. Grupač nie je v slovenskej literatúre 
neznámy, na konte má takmer dvadsať kníh, keď rátame 
aj odbornejšiu publicistiku. Po dvojročnej pauze, keď mu 
roku 2019 vyšiel román Iný, znova siahol po verši. Ilustrá-
cie v knihe zveril slovenskému maliarovi, grafikovi a ilus-
trátorovi Jánovi Skrisovi. 

Zbierka je rozdelená do štyroch častí a obsahu-
je 55 kratších i dlhších básní. Názvy kapitol sú v du-
chu Grupačovho jazyka i štylistiky aj názvu celej knihy: 
Ešte krutejšia než láska, Z plytčín ku skalám, Na zemi 
a Manifesty. Čitateľ, ktorý od publikácie očakáva kon-
cepciu, gradáciu, nedajbože príbeh, tak bude sklamaný. 
Grupačovým básňam bežný čitateľ väčšinou na prvé 
prečítanie neporozumie. Hlbšie myšlienky treba poc-
tivo nájsť. Ako tvrdí sám autor, základným motívom je 
primárna bolesť človeka. Čo iné si už básnici vo veršoch 
riešia než bolesti, sklamania, hľadania, strasti i slasti. 

Zakladateľom symbolizmu vo svetovej poézii  
zbierkou básní Kvety zla z roku 1857 je Charles Baudelaire. 
Romantizmus vo svete doznieval skôr než u nás a pred-
staviteľ moderny, zo skupiny tzv. prekliatych básnikov 
je dodnes inšpiráciou pre takých poetov, ako je Grupač. 
Venoval mu aj jednu zo svojich básní s grupačovsky 
typickým názvom Baudelaire a hot dog. Presne v tomto 
duchu je ladená väčšina básní. Slová, ktoré sa opakujú 
a dominujú sú prevažne s negatívnymi konotáciami, napr. 
búrka, vietor, hmla, pľuvance, splašky, zhnité jablká, krv, 
krvavá srieň, krvilačný smiech, bolesť, kvílenie, zlosť, oheň, 
skľúčenosť, nuda, strach, smútok, dno, mŕtvoly, smrť. Čas-
to sa opakujúce slovo nič, prípadne ničí, cudzí, evokujú 
tradičné hľadanie sa básnika vo svete. Básnik je väčšinou 
vo svojej podstate sám, cíti sa cudzo aj medzi svojimi 
a neustále hľadá či už pokoj, seba, snaží sa prežiť v súlade 
so sebou samým i so svetom. Najviac sa bojí nepochope-
nia, samoty, rutiny každodennosti, nudy a pod. Jediná 
báseň z celej zbierky, z ktorej sála trochu tepla, je báseň 
Bez refrénu. ... Už len čistá láska a voňavý teplý vánok. Čosi 
ako klišé. Moje deti. Slnko vychádza opäť z tej istej krvi. 
Maľujem pieseň. Trochu klasiky cítiť z poslednej básne 
8 minút 46 sekúnd, venovanú mame. Alebo to len tak  
na prvý pohľad vyzerá? Zvyšných 53 básnických  
útvarov je o zlobe sveta, nepochopení človeka, strachu, 
krvilačnosti, šialenstve a pod. Pozitívum však je v tom, že 
sa snaží nájsť pokoj pre seba a v sebe, zmieriť sa s tým, 
čo je nemenné a stále. Znakom Grupačových veršov 
je popretie napísaného, akonáhle napíše myšlienku 
pozitívnu, hneď v okamihu ju ironizuje negatívom, napr. 
Krása je oslobodenie a zlato – lacný gýč; Priniesť svetlo, 
len tak, v holých rukách. Pýšiť sa čírou radosťou. Nevídaná 

nemožnosť; Zlievanie sa do všednosti. Pokoj a mäkkosť. 
A odrazu kŕč! Autor tiež tradične, ako to básnici robia, 
píše o očiste poéziou Kričať potichu, takmer šeptom. Byť 
odvážny a priamy. Nezabúdať. Nesťažovať sa na bolesť. 
Vrátiť sa späť. K čistej poézii. 

Grupač sa vo svojich bolestiach a trápeniach do- 
stane na dno, no vždy sa otrasie a ide ďalej, tak ako básni-
ci, dokazuje to veršami Básnici sú tolerované obscenity. 
Netreba im pomáhať. Idú ďalej. Ale tiež Trieštenie vĺn duní 
ako nespokojný dav. Vchádzaš vzpriamený a iný. Odteraz 
už každá prehra bude o čosi viac víťaznejšia. More, vlny, 
plytčiny a skaly sú symbolmi toho, ako sa človek v živote 
zmieta, naráža na prekážky, možno sa aj celý doudiera, 
trpí, padá na už spomínané dno. No nemá inú možnosť 
ako znova vstať a s každou prehrou sa stať silnejším. 

Úlohou poézie je pôsobiť na čitateľa aj zmyslovo,  
t. z. cez obrazy, chute i vône, a to Grupač robí cez chute 
a vône rozličného ovocia ako jablká, višne, broskyne, 
ale tiež včelí med, soľ a obrazy mŕtvej labute či nažratej 
mačky, vtáky, rybičky a pod. Slovná hračka so slovom na 
zemi a na Zemi, nespočetné množstvo zložitých metafor, 
ktoré čitateľom dávajú priestor na vlastnú interpretáciu. 
To je poslaním poetiky. Koľko čitateľov, toľko názorov 
a toľko rôznych pochopení i nepochopení. Grupačova 
poézia je level pre gurmánov poetiky, pre tých, ktorí si 
vedia vychutnať kaviár i neprepečený a surový steak či 
rybu, čo nám obyčajným pripadá nechutné a nemožné 
zjesť. Tak dobrú chuť a príjemné čítanie.
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Obdobie pandémie nás prinútilo hľadať nové 
možnosti, ako sa k sebe literárne priblížiť. Viaceré 
podujatia boli zrušené, niektoré však našli náhradné 
riešenie. Príkladom je pravidelné literárno-hudob-
né podujatie Večer Nula, ktoré organizuje bansko-
bystrické literárne zoskupenie Generácia Nula. 
Obyčajne sa tieto podujatia konajú na pôde mesta 
Banská Bystrica, zväčša v umeleckom Klube HaD, 
prípadne v domácich kultúrnych inštitúciách. 

Najnovším počinom, ktorý si môžete vypočuť 
prostredníctvom internetovej databázy Youtube, je 
literárno-hudobný program Jarný Večer Nula. Okrem 
hudobných interpretov budete počuť tvorbu Generé-
cie Nula, ale aj tvorbu mladých literárnych talentov, 
ako sú Daniela Lysá, Lenka Želonková, Magdaléna 
Martišková a ďalší. Interpretujú ich skúsení recitátori, 
ktorých mená poznáte z rozhlasu aj televízie. O dra-
maturgiu programu sa postaral náš redaktorský ko-
lega Marcel Páleš. 

Hľadajte na Youtube voľne dostupný 

Jarný Večer Nula.

(4. 12. 1843 – 
 2. 6. 1871)

JARNÝ 
LITERÁRNO-HUDOBNÝ 

VEČER   NULA
na Youtube

Manifest pohŕdania
Marián Grupač, OZ Podoby slova, 2021

PORUBENOVÁ
recenzia
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