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Pustiť sa do niečoho nového vyžaduje vždy veľkú 
odvahu – odvahu opustiť svoju komfortnú zónu 
a plávať za hranice, na ktoré sme zvyknutí. Keď sa 
ocitneme ďaleko za bójami, plní strachu z neznámeho 
a s otázkou, prečo sme sa do toho vôbec púšťali, musíme 
myslieť na to, že práve vďaka prekročeniu limitov sa 
stávame skúsenejšími, šikovnejšími, vzdelanejšími. 

Časopis Kulturárium sa v akademickom roku 
2017/2018 takisto vydal na novú cestu. Z periodika 
vydávaného raz ročne sa stáva časopis vychádzajúci 
v číslach dvoch. Novosťou v obsahovej stránke je 
zavedenie ustálených rubrík, vďaka ktorým si každý 
čitateľ nájdete to pravé, či už ide o živé rozhovory 
so zaujímavými osobnosťami, informácie z diania na 
fakulte alebo praktické rady pre študentov od študentov. 
Na svoje si prídu aj milovníci literatúry vďaka rôznym 
literárnym sekciám. 

Pustiť sa do niečoho nového vyžaduje vždy veľkú 
odvahu. Tú členovia našej stálej redakčnej rady 
bezpochyby majú. Ako však povedal Romain Rolland: 
„Nie je ťažké robiť veci nové, ale dobré.“ Som si istá, 
že by bol tento francúzsky prozaik pri čítaní Kulturária 
1/2018 spokojný.  Naši redaktori okrem veľkej odvahy 
prijať nové výzvy ukázali pri svojej práci aj výnimočné 
schopnosti robiť veci dobre.  A dokonca veľmi dobre!  
Preto verím, že aj vy, podobne ako R. Rolland a ja, 
budete s ich prácou spokojní. 

Mgr. Hana Košťaliková
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Rakúsky slavista: Ak horíte srdcom i dušou, cesta sa ukáže

Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (nar. 1972 v meste 
Horn v Dolnom Rakúsku) absolvoval gymnázium v Zwettli (1983 – 
1991) a štúdium na Fakulte humanitných vied Viedenskej univerzity 
v odboroch slavistika, anglistika a amerikanistika (1992 – 1998).  
V roku 1998 ukončil štúdium dizertačnou prácou o diglosii v školstve  
v českých krajinách na príklade západočeského mesta Plzeň  
v rokoch 1740 – 1918. Habilitoval sa v roku 2003 prácou  
o nemeckých prevzatiach v češtine a slovenčine. Od roku 2004 
pôsobí na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity ako profesor pre 
západoslovanské jazyky. Spolu s Fedorom B. Poljakovom je hlavným 
editorom renomovaného časopisu Wiener Slavistisches Jahrbuch  
a aktívnym členom Rakúskej akadémie vied ako i Vedeckej rady  
a Akademického snemu Akadémie vied Českej republiky. Za veľké 
zásluhy v rámci AV ČR mu bola v roku 2017 udelená medaila Josefa 
Dobrovského.

Ako vznikol Váš záujem o jazyky, špecificky o tie 
slovanské?

Chodil som na humanistické gymnázium v Dolnom 
Rakúsku, kde som mal možnosť navštevovať 
okrem moderných jazykov ako je angličtina a 
francúzština, a klasických jazykov ako je gréčtina  
a latinčina, aj hodiny ruského jazyka, ktoré sa na 
škole udržali ako pozostatok z čias sovietskeho 
obliehania. Keďže toto gymnázium bolo partnerskou 
školou Sovietskej diplomatickej školy, dostali  sme 
sa veľmi rýchlo do kontaktu s ruskými žiakmi. Bola 
to pre nás veľmi zaujímavá skúsenosť a tým, že sa 
ich škola nachádzala vo Viedni a prevažne išlo o 
deti diplomatov, boli po technickej stránke oveľa 
lepšie vybavení ako deti vo vtedajšom Dolnom 
Rakúsku – mali napr. už volkmeny, ktoré práve 
vtedy prichádzali do módy. Navyše, tieto dievčatá 
sa nám veľmi páčili, ale aj chlapci boli veľmi 
sympatickí, hoci sme vždy proti nim v basketbale 
prehrali. Mali sme veľa príležitostí na spoločné 
stretnutia, strávené tancovaním, jedením a pitím ako  
i spoznávaním ich kultúry, napr. prostredníctvom 
samovaru a obložených chlebíčkov (ktoré sa v ruštine 

nazývajú pôvodne nemeckým slovom buterbrody).  
Z tohto dôvodu ruština pre mňa nikdy nebola predmetom, 
ktorého by som sa bál a vďaka gréčtine a latinčine ani 
ruské skloňovanie nebolo pre mňa žiadnou prekážkou. 
Okrem toho som bol z rodiny zvyknutý na to, že príbuzní 
ovládali viacero jazykov. Napríklad môj starý otec  

Ro z p rá va l i  s m e  s a



5

hovoril okrem materinského jazyka aj po maďarsky a po 
chorvátsky, takisto ďalší príbuzní z Burgenlandu okrem 
nemčiny používajú maďarčinu alebo chorvátčinu, 
a preto som mal vždy pozitívny a otvorený vzťah  
k jazykom strednej a východnej Európy.

Stali ste sa profesorom veľmi mladý. Ako sa Vám 
podarilo tento titul získať vo veku 32 rokov?

Bola to šťastná náhoda. Štúdiom som prešiel celkom 
rýchlo, pretože už na začiatku štúdia som spoznal 
svoju budúcu manželku, ktorá po štúdiu ruštiny  
a psychológie v Prahe prišla na rok do Viedne,  
a po krátkej známosti sme sa vzali. Tak som chcel čo 
najskôr začať pracovať ako učiteľ, aby som mohol 
živiť rodinu. Keďže moja manželka už na začiatku 
môjho štúdia mala ukončené štúdium rusistiky, 
rozhodol som sa nezamerať sa tiež na ruštinu, ale 
radšej na západoslovanské jazyky. Študoval som teda 
češtinu a angličtinu v učiteľskom odbore a k tomu som 
si zobral aj predmety z príslušných jednoodborových 
štúdií ako i niektoré kurzy z katedier romanistiky  
a ugrofinistiky. Po habilitácii som sa uchádzal o miesto 
profesora bez veľkých očakávaní. Profesúru som však 
získal na vlastné prekvapenie bez problémov, pričom 
jedným z dôvodov bolo moje zameranie na češtinu 
a slovenčinu. Keďže veľa pracovných miest s týmto 
zameraním ani v nemecky hovoriacich krajinách nie 
je, bolo to ozajstné šťastie. Ale naplánované to nebolo 
a aj keby som to chcel naplánovať, určite by sa to 
nepodarilo – išlo jednoducho o šťastnú zhodu náhod. 
Keď sa však človeku podarí dostať sa na také miesto, 
treba byť vďačný a vložiť sa do toho naplno.

Témou Vašej habilitácie boli jazykové kontakty medzi 
češtinou, nemčinou a slovenčinou. Prečo ste sa 
rozhodli práve pre túto tému?

Existujú jazykovedné témy, ktoré napriek tomu, že 
sú jazykovedcami často spomínané, dosiaľ nie sú  
v dostatočnom rozsahu opísané, a jednou z nich boli 
práve nemecké prevzatia v češtine a slovenčine. Bol 
som vtedy mladý a niekto by si možno myslel, že aj 
odvážny, ale dnes by som skôr povedal, že som bol 
premotivovaný, keď som sa pre túto tému rozhodol. 
Bola to síce pekná práca, ale aj veľmi náročná, keďže 
časový rámec bol obmedzený a výsledok nesmel 
prekročiť rozsah 800 strán. 

Výber tejto témy je pochopiteľný, keď si uvedomíme, 
že Viedeň je iba 50 kilometrov vzdialená od Bratislavy 
a 70 od Břeclavi, čiže sa tu nachádzame v priestore, 
ktorý je bohatý na kontaktné javy. Vo svojej habilitácii 
som skúmal hlavne nemecký vplyv na tieto jazyky, ale 
zaujíma ma takisto slovanský vplyv na rakúsku nemčinu, 
ktorému sa aktuálne venujeme v rámci špecializovaného 
výskumu Nemčina v Rakúsku.

Viedenská univerzita je jediná univerzita v Rakúsku, 
na ktorej je možné študovať slovenský jazyk  
a literatúru. Aký je príbeh slovakistiky vo Viedni a v čom 
spočíva podľa Vás úloha zahraničnej slovakistiky?

Na slovakistike vo Viedni je zaujímavé to, že 
veľa rokov jestvovala iba ako súčasť bohemistiky. 
Ako vlastný študijný odbor sa presadila až  
v roku 2002, jazykové kurzy však existovali už od roku 
1932 a lektorát slovenského jazyka bol založený v 70. 
rokoch 20. storočia. Udomácňovala sa teda krok za 
krokom, a to iba zásluhou našich slovenských kolegov 
ako napr. pani docentky Pekarovičovej, ktorá tu pôsobila 
ako hosťujúca lektorka. Je však samozrejmosťou, že  
v rámci zahraničnej slovakistiky nie je možné ponúknuť 
rýdzu slovakistiku ani bohemistiku, ale že sa tieto 
odbory vyučujú spojené. Slovakisti sa preto počas 
štúdia oboznámia s češtinou ako i s inými slovanskými 
jazykmi, aby zistili, čo ich spája a v čom sa líšia. Práve 
v tejto súvislosti je slovenčina veľmi zaujímavá, okrem 
iného svojimi vzťahmi s južnoslovanskými jazykmi, 
ktoré sa prejavujú napr. v slovesnej koncovke -imo 
v gemerských nárečiach. Keďže sa ako zahraničná 
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slovakistika musíme aj trochu odlišovať vo svojom 
prístupe a vo svojich výskumných ťažiskách od domácej 
slovakistiky, pokrytie týchto kontaktových oblastí patrí 
k základným úlohám Viedenskej slovakistiky.

Ako motivujete rakúskych študentov k štúdiu 
slovenského alebo iného slovanského jazyka?

Keď už sú u nás na inštitúte, nie je problém ich 
motivovať. Treba ich však najskôr priviesť k tomu, 
aby vôbec uvažovali nad štúdiom slavistiky. Aby sme 
pritiahli nových študentov, posielame napr. učiteľov 
priamo do škôl. Byť jeden deň v škole však nie je 
dostačujúce, a preto ich treba zaujať aj iným spôsobom, 
napr. prostredníctvom tradičného jedla alebo krásnych 
prírodných pamiatok, architektúry alebo opier. Treba 
im ukázať Slovensko a medzi tými, ktorým sa zápači 
krajina a kultúra, sa vždy nájdu aj takí, ktorých osloví 
jazyk.

Popri profesorskej činnosti sa angažujete v rôznych 
grémiách, okrem iného aj v redakčnej rade 
Jazykovedného časopisu ústavu Ľudovíta Štúra SAV.  
Ako by ste opísali osobnú spoluprácu so slovenskými 
jazykovedcami?

So slovenskými jazykovedcami ma spájajú od začiatku 
mojej kariéry dobré vzťahy i priateľstvá. Sú to veľmi 
ochotní ľudia, ktorí sa vždy usilovali o to, aby ma 
zapojili do vedeckého diania na Slovensku. Často ma 
pozývali do Bratislavy, predovšetkým pani docentka 
Pekarovičová, ktorá mi tiež každoročne posiela zborníky 
Studia Academica Slovaca ako i ďalšie publikácie. 
Takisto mám výborné vzťahy s kolegami na Katedre 
slovenského jazyka, s prof. Dolníkom, prof. Orgoňovou 
a doc. Bohunickou ako i s prof. Ondrejovičom, prof. 
Žigom a dr. Králikom zo Slovenskej akadémie vied, 
s dr. Sándorom Tóthom na Univerzite Jána Selyeho 
v Komárne a rovnako s germanistami v Bratislave  
a Banskej Bystrici. Môžem si iba pochvaľovať našu 
spoluprácu – vždy, keď ich potrebujeme, tak prídu 
na pomoc a naopak, samozrejme, aj ja som im vždy  
k dispozícii, keď ma požiadajú.

Máte na záver nejakú radu pre študentov slovenského 
jazyka na Slovensku alebo v zahraničí?

Správne rozhodnutie už spravili, treba sa ho len držať 
a potom sa už nejaká práca naskytne. V dnešnej dobe 
často zvažujeme, či sa zhoduje pomer medzi prínosom 
a nákladmi, teda či sa vôbec s odborom ako slovakistika 
dá nájsť práca, ale podľa mňa by sa na to nemalo takto 
pozerať, pretože keď niekto skutočne horí srdcom  
i dušou pre tento odbor, určite sa mu ukáže cesta. 

Nemal by sa však sústrediť výhradne na jazyk, ale 
popri tom rozmýšľať nad tým, ktoré iné oblasti sú mu 
blízke. Ak sa niekto zaujíma o manažment, kultúrnu 
alebo diplomatickú prácu, tak by sa mal snažiť o to, aby 
získal navyše skúsenosti tiež v tejto oblasti. Ak niekto 
rád vyučuje, mal by sa, samozrejme, učiť za učiteľa. 
Preto vždy podporujem študentov v ich rozhodnutí 
študovať slovenčinu, ale zároveň im radím, aby toto 
štúdium prepojili s inými záujmami.

Autorka: Esther Schmudde
študentka slovenského jazyka a literatúry

Fotografie: Pavlína Jáchimová

Ro z p rá va l i  s m e  s a
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Z rôznych útvarov slovenčiny:  7 variácií vety

Variácie na vetu: „Tvoj list ma veľmi potešil.“ z rôznych útvarov slovenského národného jazyka 1:

List tvoj potešil moju dušu, sťa epištola od Najvyššieho.
Nad tvojím listom srdce moje radosťou plesá.
Šardco mojo, odkedy tvoj list prišol, ta ľen tancujem od radosci.
Som Vám nesmierne povďačný za Váš srdečný list.
Písomná správa krátkeho rozsahu, odoslaná Vašou osobou, adresovaná mojej osobe, spôsobila nadmernú tvorbu 
endorfínov v mojom tele.
Dík za fasa list.
Bro z tvojej message som mega happy.

        Autor: Filip Hrivnák
študent prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 

Variácie na vetu: „Tvoj list ma veľmi potešil.“ z rôznych útvarov slovenského národného jazyka 2:

Z tvojho listu som bola inak natešená.
Milí priatelia, rád by som vám poďakoval za váš list, ktorý ma veľmi potešil.
Tvoja chlista mi zrobila radosť.
Tvoj list rukou napísaný spôsobil mi radosť nevídanú.
List odosielateľa zo dňa 05.07.2017 spôsobil prijímateľovi dočasnú radosť.
Po dôkladnom zvážení všetkých kladov a záporov mi tvoj list spôsobil veľkú radosť.
List, rukou písaný osobný dokument adresovaný prijímateľovi, poslúžil na vyvolanie príjemných pocitov.

Autor: Monika Tužinská
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyk a kultúra –  španielsky jazyk a kultúra  

                        Vo ľ n á  t vo r b a 

Ilustračná foto
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Ka m  s a  í s ť  u č i ť ?

Určite sa vám už stalo, že zostavený rozvrh na 
semester nebol podľa vašich očakávaní. Sú šťastlivci, 
ktorí nemajú medzi seminármi a prednáškami žiadne 
väčšie okno, poprípade majú voľný aspoň jeden deň 
z pracovného týždňa. Avšak nie vždy sa to pošťastí a sú 
dni, keď má človek niekoľkohodinovú „prestávku“. 
Na začiatku semestra tento voľný čas väčšina 
študentov využíva na obzretie obchodov v nákupných 
centrách, posedenie s kamarátmi na dlhších obedoch, 
pri kávičkách alebo si nájdu iné spôsoby krátenia si 
prestávky. Postupom času nás však začínajú tlačiť 
termíny odovzdania seminárnych prác či priebežných 
testov a začíname využívať každú voľnú chvíľu na 
učenie sa alebo vypracovávanie si zadaní. Preto vám 
prinášame zopár typov, ako sa dá efektívne využiť 
voľný čas medzi prednáškami a seminármi. 

Ak sa vám nechce chodiť mimo univerzity, dajú sa 
na skrátenie času využiť rôzne seminárne miestnosti 
nachádzajúce sa v priestoroch našej fakulty alebo 
univerzitná knižnica v priestoroch Právnickej fakulty 
v novej budove. Samozrejme, má to svoje plusy aj 
mínusy. Medzi pozitíva zaraďujeme predovšetkým 
tichú atmosféru. Študentom, ktorí potrebujú pri práci 
a štúdiu tiché prostredie, určite odporúčame navštevovať 
práve tieto priestory. Takisto by sme chceli vyzdvihnúť 
fakt, že ak si potrebujete požičať niektorú z kníh, ktoré 
držia konkrétne seminárne knižnice, môžete si danú 
knihu vypožičať alebo preštudovať priamo na mieste. 
Ochotné knihovníčky vždy pomôžu nájsť materiály, 
ktoré potrebujete. Na druhej  strane, keďže seminárne 
miestnosti nie sú príliš veľké, často sa stáva, že v nich 
nemusíte vždy nájsť miesto na sedenie. Keď sa vám však 
podarí nájsť si kúsok miesta, ale narazíte na vydýchaný 

vzduch, prebojujte sa k oknám a užívajte si tak štúdium 
s kyslíkom. Táto situácia však nenastáva v každom 
časovom úseku dňa. Študenti, ktorí potrebujú pracovať 
na počítači, majú možnosť si nájsť voľný počítač 
v univerzitnej knižnici. Výhodou je veľký priestor, ale 
treba rátať s okolitým šumom súvisiacim s chodiacimi 
študentmi, ktorí si vypožičiavajú študijný materiál. 

 Tí z vás, ktorí obľubujete popri štúdiu popíjanie kávy, 
čaju, prípade si radi dáte „niečo pod zub“, sa môžete 
rozlúčiť s návštevou fakultných seminárov, a to kvôli 
zákazu konzumácie jedla a pitia v týchto priestoroch. 
Samozrejme, je to preto, aby sme neznehodnotili 
zapožičané knihy a navzájom sa nerušili. A taktiež by 
sme mali  rešpektovať potreby ticha našich kolegov. 

Študentom preferujúcim spájanie príjemného 
s užitočným určite odporúčame navštíviť niektorý 
z podnikov v okolí našej fakulty alebo aj školské bufety. 
Takáto návšteva však, samozrejme, nie je zadarmo. 
Všeobecne platí, že ak chcete pobudnúť dlhšiu dobu 
v priestoroch bufetov, musíte si zakúpiť občerstvenie  
z ponuky. Bufet na pôde Filozofickej fakulty patrí medzi 
menšie bufety, avšak viete sa tu pohodlne uvelebiť 
na tulivaky. Pre niektorých je to pohodlnejšie než 
vysedávať na stoličke. Ak si miesto nenájdete v týchto 
priestoroch, môžete skúsiť šťastie na Právnickej 
fakulte. V starej budove sa nachádza malá kaviareň. 
Pre kávičkárov je to výhodné spríjemnenie štúdia. 
Priaznivcom kreditných kariet odporúčame chodiť do 
priestorov fakúlt s výbavou finančnej hotovosti, keďže 
tu nie je možné platiť kartou. A hoci sa to javí iba ako 
banalita, stáva sa, že to občas dostane človeka do veľmi 
nepríjemnej situácie.

O ko l o  n á s
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V blízkom okolí fakulty sa nachádza viacero 
podnikov, ktorých priestory môžete využiť na štúdium. 
Výhodné umiestnenie obchodného centra neďaleko 
fakulty využíva nejeden študent. Ponúka veľký výber 
kaviarní a reštaurácií. Mnohí navštevujú McDonald´s, 
pre cenovú dostupnosť a možnosť strávenia dlhšieho 
času v ich priestoroch, hoci si človek zakúpi napríklad 
iba čaj. Jednou z ďalších možností je komplex 
UMELKA, ktorý ponúka reštauračnú časť s obedovým 
menu. Počas teplých dní si môžete posedieť na sviežom 
vzduchu v barovej časti. Tu si prídu na svoje aj fajčiari.

Ak si chcete trošku prevetrať hlavu pred náročným 
štúdiom, odporúčame sa prejsť aj do vzdialenejších 
podnikov. Na Dobrovičovej ulici sa nachádza Môj 
Bar. Je tu konštantne príjemná atmosféra, moderné 
prostredie a ceny dostupné aj pre nás študentov. 
Smerom po Štúrovej ulici nájdete viacero dobrých 
podnikov. Jeden z overených je Unity Street. Vchádza 
sa akoby do podzemia, ale netreba sa toho zľaknúť. 
Kuchyňa je veľmi chutná a vo večerných hodinách si 
môžete spríjemniť študovanie dobrým pivom. 

V rámci prechádzky môžete zájsť do Univerzitnej 
knižnice na Ventúrskej ulici. Treba sa tam síce 
zaregistrovať a zaplatiť si ročné členské, ale tých pár 
eur sa dá obetovať. Je tam veľká šatňa, kde si môžete 

odložiť veci a nemusíte ich so sebou prenášať po celej 
budove. Keď si dáte prestávku medzi študovaním, 
môžete si priamo v budove zakúpiť občerstvenie 
v automatoch. Taktiež odporúčame zobrať si pre tento 
účel so sebou pár drobných. Ak nemáte dosť času na 
študovanie materiálov priamo na mieste, môžete si ich 
buď priamo odkopírovať, alebo naskenovať na USB 
kľúč.

V období čoraz intenzívnejších slnečných lúčov 
môže byť viac efektívne učenie sa na čerstvom 
vzduchu. Samozrejme, ak nepotrebujete zásuvku na 
nabíjanie si notebooku alebo iných zariadení. Veľkou 
výhodou je poloha našej fakulty. Na nábreží pri Dunaji 
sa vždy dá nájsť voľná lavička. Priaznivci väčšieho 
pohodlia si môžu zájsť aj na trávu pri nákupnom centre 
EUROVEA a vyvaľovať sa tam, koľko chcú. Vďaka 
renovovanému Starému mostu sa môžete prejsť až do 
Sadu Janka Kráľa a užívať si zelené aleje či naberať 
inšpiráciu na seminárne práce. Alebo si môžete len tak 
posedieť na lavičke a užívať si krásy prírody. Možno 
zbadáte aj nejakú veveričku! A ak si cieľ v polovici 
cesty rozmyslíte, môžete sa zastaviť na Starom moste 
a nájsť si voľnú lavičku. Učiť sa pri výhľade na Dunaj, 
Bratislavský hrad a na mesto má svoje čaro!

Autorky: Martina Dvoržáková, Petra Ryšavá
študentky prekladateľstva a tlmočníctva 
bulharský jazyk a kultúra –  ruský jazyk a kultúra

Fotografie: Martina Dvoržáková
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Poetika poézie a jej prekladu

Konferencia k životnému jubileu profesora Zambora

Pri príležitosti životného jubilea profesora Jána Zambora, literárneho vedca, básnika a prekladateľa, sa na Ka-
tedre slovenskej literatúry a literárnej vedy (FiF UK v Bratislave konala 7. – 8. decembra medzinárodná literárna 
konferencia s názvom Poetika poézie a jej prekladu. Iniciátorkou konferencie bola vedúca katedry doc. Dagmar 
Kročanová, PhD. a jej hlavnou organizátorkou bola doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. Na konferencii vystú-
pili so svojimi príspevkami slovenskí aj zahraniční literárni vedci. Účastníci dvojdňovej konferencie predniesli 
príspevky venované reflexii básnickej tvorby profesora Zambora, jeho prekladateľskej práci z ruštiny a zo špa-
nielčiny ako i prekladu jeho poézie do ruštiny. Ďalšiu nosnú časť príspevkov konferencie tvorili všeobecno-literár-
novednovedné a translatologické referáty. Medzi referujúcimi excelovali svojimi príspevkami aj niekoľkí talento-
vaní študenti slovenského jazyka a literatúry, ktorí predstavujú prísľub rozvíjania stôp vyšľapaných celoživotnou 
prácou profesora Zambora. Príjemným bonusom dotvárajúcim atmosféru konferencie bola recitácia Zamborovej 
básne Chvála úsmevov či vašej prítomnosti v podaní študentky slovenského jazyka a literatúry Mirky Sedlákovej. 
Konferencia predstavovala poctu celoživotnému prekladateľskému, vedeckému a spisovateľskému dielu profesora 
Zambora.

Interview s profesorom Jánom Zamborom – básnikom, 
prekladateľom, literárnym vedcom a pedagógom 
pôsobiacim na Katedre slovenskej literatúry a literárnej 
vedy FiF UK v Bratislave. Pri príležitosti životného ju-
bilea profesora Jána Zambora, ktorý v decembri oslávil 
svoje 70. narodeniny, sme sa rozhodli položiť mu pár 
otázok, aby sme sa dozvedeli viac o jeho živote a práci.

Pán profesor, vy už ste dávno zapísaný medzi osobnos-
ti Slovenska, avšak nás, zvedavých študentov, zaujíma 
napríklad aj to, čo rád raňajkujete a čo robíte vo voľ-
nom čase (aj mimo literatúry).

Štandardne raňajkujem ovsené vločky, do ktorých na 
tanier pridám kukuričné lupienky, pšeničné klíčky 
či otruby, pohánkové vločky, špaldové otruby, semeno 

D i a n i e  n a  fa k u l te

Potrebuje poéziu každý?
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ľanu a tekvice, slnečnicu lúpanú, polejem to horúcou 
vodou, trochou mlieka, niekedy aj (vlastnoručne dorá-
banou) hroznovou šťavou a do toho pokrájam jablko. 
Predtým vypijem pohár vody alebo si spravím ovocný 
čaj. Potom si dám kávu.

V mojom rozvrhu kategória voľný čas akoby nejestvo-
vala. Možno ním nazvať napríklad čítanie? Ak nemám 
pedagogické alebo iné povinnosti, som rád, keď den-
ne môžem absolvovať dve prechádzky – v Petržalke 
po sídlisku alebo k Draždiaku, v Studienke na Záhorí 
sa vydávam aj do poľa a lesa. Rád sa stretávam a roz-
právam s rozličnými ľuďmi. Aj s priateľmi literátmi. 
Rozmer obnovy prinášajú stretnutia s vnukmi, najmä 
s najmenším päťročným, hoci v tomto smere mám de-
ficity. To všetko sú spôsoby, ako sa rozhýbať a prečistiť 
si hlavu. Striktná hranica medzi mojím takrečeno ne-
literárnym a literárnym časom nejestvuje. Na chalupe 
v Studienke som si konečne našiel čas, aby som natrel 
hrdzavejúcu bránu. A aký bol výsledok? Vznikla o tom 
aj báseň. 

Baví vás práca so študentmi? Poviete nám aj nejaký 
zážitok so študentmi, na ktorý rád spomínate?

Osud bol ku mne milostivý, lebo so študentmi sa mô-
žem rozprávať o tom, čím žijem. Pravda, sú aj chvíle, 
keď si môžete pred poslucháčmi doslova vyliať dušu 
a rezonancie sa nedostáva. Ale stále sú aj iné, dokonca 
hviezdne momenty. Spomínam si na prácu v krúžku, 
v ktorom boli traja talentovaní študenti so serióznym 
záujmom o poéziu. Dnes publikujú a robia mi radosť. 
Koľkí naši bývalí skvelí študenti však „zapadli vo zho-
ne žitia“. Ostáva mi len veriť, že ich potenciál sa predsa 
len v nejakej forme uplatňuje.

Doba prináša kuriózne veci, ktoré vnímam ako zlé vti-
py. Nestáli by za zmienku, keby neboli symptomatické. 
Jeden študent v rámci hodnotenia môjho kurzu z poeti-
ky poézie napísal, že preňho to nebolo, ale tomu, kto sa 
zaoberá poéziou, kurz odporúča. Akoby lyrika nebola 
súčasťou literatúry, ktorú prišiel študovať. Akoby sa 
študent literatúry nemal stať aj odborníkom na poéziu. 

Akú knihu by ste nám, hľadajúcim, pátrajúcim štu-
dentom, odporučili (rada skúsenejšieho)? A prečo?

Ten, kto sa zaoberá poéziou, celý život hľadá absolút-
nu báseň. Básnik ju túži napísať, prekladový básnik 
nájsť a čo najlepšie preložiť a literárny vedec nájsť a čo 
najdôveryhodnejšie vyložiť. Toto hľadanie charakteri-
zuje aj moje úsilia. Ako prekladateľ a literárny vedec 
sa orientujem na literárne hodnoty. A tak vám môžem 
odporúčať to, čomu som venoval svoj tvorivý čas. Po-
zrite si zoznam mojich kníh vo Wikipédii  alebo moju 
podrobnejšiu bibliografiu na internete a vyberte si.  

Je nejaká oblasť v aktuálnom slovenskom/svetovom 
dianí, ktorá sa vás špeciálne dotýka a motivuje vás  
k tvorbe?

Pravdaže, a nielen jedna. A motivuje ma aj ku kritické-
mu postoju. Napríklad v básňach v časopise pre poé-
ziu Vertigo, 2017, č. 2 reagujem na súčasnú zničujúcu 
relativizáciu hodnôt a na postup jej reprezentantov, na 
situáciu existenčnej neistoty človeka v súčasnom sve-
te a dokonca v básni inšpirovanou návštevou bývalého 
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cukrovaru v Klobukoch, kde ako chemický inžinier pô-
sobil Ivan Krasko, reagujem na takú konkrétnu vec, ako 
je nezvládnutá privatizácia spoločného majetku.  

Ako u vás vyzerá tvorivý proces?

Čoraz menej dôverujem improvizácii. Súvisí to s tým, 
že som skôr meditatívny ako improvizačný typ autora. 
Po vzniku prvej verzie nasleduje obdobie jej dotvára-
nia. Pravda, pri preklade básne sa usilujem, aby už prvá 
verzia bola čo najdefinitívnejšia. Pri pôvodnej básni je 
to zložitejšie, niekedy si zaznamenám iba verš či nápad, 
ktorý neskôr nadobudne podobu básne.  

V jednom rozhovore (Igor Hochel, Knižná revue 
2007/8) ste uviedli, že „Pobyt autora v iných kraji-
nách, vo veľkých mestách môže viesť k zostreniu bás-
nického zraku, k prenikavejšiemu postihnutiu subjek-
tu a sveta.“ – zaujíma nás, či by ste sa s nami podelili 
o nejaké cestovateľské zážitky (ktoré vás ovplyvnili, 
napríklad aj v tvorbe).

Básne inšpirované zahraničnými pobytmi sú súčasťou 
mojej tvorby. Niekedy som písal aj reportáže z ciest. 
Tie zážitky možno nájsť aj tam. Niekedy má moja bá-
seň istú paralelu v reportáži. Napríklad cyklická báseň 
Nádhera zmesi inšpirovaná pobytom na trojmesačnom 
hispanistickom kurze v Madride má komplementarizu-
júcu paralelu v Liste z Madridu, ktorý vyšiel v Revue 
svetovej literatúry. Svoje cestopisné básne nevnímam 
ako turistické záznamy, usilujem sa o to, aby mali ume-
leckú stavebnosť a relevantnú obsažnosť ako moje iné 
básne. Ich stavebnosť je niekedy zámerne špecifická. 
Napríklad v básni Vlak všetkých, ku ktorej napísaniu 
ma podnietili teroristické výbuchy v prímestských vla-
koch spájajúcich Madrid s blízkymi mestečkami, sa 
v obraznosti napájam na španielsky výtvarný a básnic-
ký surrealizmus a v rytmicko-asonančnom tvarovaní na 
španielsku romancu.   

Je nejaká báseň (vaša tvorba aj tvorba iných autor-
ov), ktorú by ste označili za „srdcovú záležitosť“?

Uvediem báseň, ktorú by som takto nenazval, ale 
emotívny rozmer v sebe nesie.

Na stole sviečku zažali      

Horela svieca na stole...

 Boris Pasternak

Predĺžili stôl, rozprestreli
biely decembrový obrus, zažali
sviečku.

Plameň ako s poruchou reči,
len jachce a jachce.

Nad stolom zavisla                                  
neviditeľná prítomnosť
chýbajúcich.

A horí plameň, čo už zhasol,
nedávno,
pred rokmi...

Horí tu však aj plameň, čo len sliepňa,
s menšiacim sa, kostrbatým kruhom tieňa.

A horí, horí, horí jeden potácavý plameň,
ktovie kade sa túlajúci,
ktovie akou hmlou, akou tmou,
akými závojmi, akými závejmi,
akými húšťami,
pľúšťami, 
smršťami,
spúšťami...
Páliaci plameň slzy.

A plameň sviečky vzlyká,
z jej útlych pliec, pliec anjela 
stekajú
plačúce krídla.

Pomodlime sa za stratencov návrat.

D i a n i e  n a  fa k u l te
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Môžete nám v krátkosti priblížiť svoju publikačnú 
činnosť za posledné obdobie? 

Zatiaľ posledná básnická zbierka: Dom plný nevi-
diteľných (2014). Najnovšie literárnovedné knihy: 
Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v in-
terpretáciách (2013), Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko 
v interpretáciách (2016). Najnovší preklad: Octavio 
Paz: Každodenný oheň (2017).

Ako ste vnímali konferenciu, ktorá sa konala pri 
príležitosti vášho jubilea?

Prišla s tým vedúca katedry doc. Dagmar Kročanová, 
realizáciu mala v rukách najmä doc. Andrea Bokníková. 
Najprv som tento nápad odmietal, prijal som ho, až keď 
sme sa dohodli, že podujatie bude mať širšie zameranie 
– bude o problematike, ktorou sa zaoberám. Stretnutie 
ukázalo, že o poéziu je záujem. Potešilo ma, že medzi 
vystupujúcimi boli hojne zastúpení naši bývalí dokto-
randi a že sa na nej úspešne uviedli naši terajší dokto-
randi i jeden študent 5. ročníka.

Na konferencii odznelo, že „krajina poézie je stále 
plná očakávania“. Prezradíte nám, čomu sa budete 
venovať v blízkej budúcnosti? 

Rád by som uzavrel rukopis novej literárnovednej 
knihy Stavebnosť básne a potom sa pustím najmä do 
dovŕšenia prekladovej antológie hispánskej poézie.

Vieme, že dnes číta poéziu veľmi malý okruh čitateľov. 
Čím by ste argumentovali – prečo je dôležité čítať poé-
ziu, prečo má zmysel aj dnes? 

Poéziu potrebuje každý, aj ten, čo si to nepriznáva. Poé-
zia okrem iného rozvíja a obnovuje našu citlivosť, kul-
tivuje nás a čitateľský dotyk s ňou sa premieta v našich 
vzťahoch k iným ľuďom, k tomu, čo nás obklopuje,  
k prírode a k univerzu.

Autorky: Dominika Jurdová, Oľga Rerichová
študentky učiteľstva 
estetika –  slovenský jazyk a literatúra

Fotografie: Mgr. Kristína Krajanová
doktorandka Katedry slovenskej literatúry a literárnej 
vedy
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Skryté pamäte a životy slov

Jazyk je spôsob existencie kultúry a kultúra je spô-
sob existencie jazyka alebo Prečo predkovia nazvali ne-
bezpečné zviera medveď. 

Ako už napovedajú úvodné slová, vzťahom jazy-
ka a kultúry sa zaoberá jazyková  disciplína s názvom 
etnolingvistika. Bádateľa vedie k skúmaniu vzťahov 
a súvislostí medzi jazykom a duchovnou kultúrou, ľu-
dovou mentalitou a jeho ľudovou tvorbou. Ak na jazyk 
nazeráme ako na kultúrny produkt, tak platí, že je súbo-
rom určitých sociálnych pravidiel, za ktorými nestoja 
nevyhnutne prírodné zákonitosti, ale majú skôr povahu 
funkčnej nevyhnutnosti. Funkčná nevyhnutnosť prak-
ticky znamená to, že neberiem ohľad na logiku, ale skôr 
na vlastnú potrebu niečo pomenovať. Preto biológom 
neprekáža výraz veľryba, hoci je v ňom obsiahnuté za-
starané vedenie sveta. Slovo jednorožec oddávna vzbu-
dzuje záujem jazykovedcov a filozofov fascinovaných 
schopnosťou jazyka pomenovať to, čo neexistuje. Ja-
zyk si v niektorých prípadoch dovoľuje luxus fungo-
vať ako špecifické múzeum historických exponátov,  
a nemusí sa pri tom prispôsobovať vedeckej verzii sve-
ta. Ide teda skôr o jazykový portrét reality bez nároku 
na neomylnosť.

Vezmime si niektoré výrazy v slovenčine, ktoré sú 
používané aj napriek tomu, že ich doslovný význam je 
nielen vedecky nepravdepodobný, ale je aj pomerne od-
pudivý. Hovoríme o spojeniach vyjadrujúcich silnú is-
totu ako dať na niečo krk, dať ruku do ohňa, zjesť kefu. 
V doslovnom význame ukazujú na taký obraz sveta, 
v ktorom sa ručí vlastnou deštrukciou. Iné výrazy ako 
nech sa prepadnem, nech ma trafí šľak... pripomínajú 
návrat k magickej funkcii jazyka, do minulosti, keď 
sa verilo, že vyrieknuté slovo dokáže meniť svet. Táto 
tajuplná stránka jazyka poukazuje na akýsi dávny ži-
vot slov a ich pamäť,  ktorá sa formovala v slovenskom 
kultúrnom prostredí, a ktorú si v dnešnej dobe už neu-
vedomujeme. Samotné slovo pamäť je zložené z pred-
pony pa – znamenajúcej opakovanie deja a slova mnieť, 
teda myslieť. Jazyk je v istom význame slova voľbou 

znovu niečo myslieť, prehrávať dávny stav a zachraňo-
vať ho pred zabudnutím. Ľudia už v minulosti narábali 
s jazykom ako so špecifickým kultúrnym archívom, do 
ktorého  ukladali napríklad skúsenosti zo života alebo 
poznatky, ku ktorým sa dopracovali. Takouto kolektív-
nou pamäťou jazyka sú aj frazémy. Napríklad frazémy: 
A čo sa aj na hlavu postavíš. znamená, že človek sa 
môže akokoľvek snažiť, aj tak sa mu to nepodarí. Beží, 
akoby ho hnal. s významom uteká od strachu. Aby sa 
i vlk nažral, i baran ostal celý. je frazéma znamenajúca 
vyriešenie problému k spokojnosti oboch strán. Takéto 
slovné útvary predstavujú jedinečné jazykové rezervá-
cie, v ktorých naďalej prežívajú kultúrno-spoločenské 
minulosti. Inými slovami, používatelia frazém v súčas-
nosti pomenúvajú rôzne životné situácie rovnakými 
alebo podobnými frazémami, pomocou ktorých rôzne 
životné situácie pomenúvali aj obyvatelia danej kultú-
ry v minulosti. F. Miko sa vyjadril, že frazeologizmy 
prichádzajú ako reč zložitých situácii, ktoré sú jadrom 
života. Poukazujú na to, že život je krutý a treba mu 
čeliť výstižným, morálnym, citovo-zaangažovaným 
uchopením situácie. Zároveň v sebe nesú súhlas poko-
lení ako nekompromisné, prudké, rázne výpovede, pred 
ktorými nemožno uhnúť, musia sa len akceptovať, teda 
frazémy ponúkajú istý jazykový obraz sveta. Obraz 
sveta dvoch kultúr sa však niekedy od seba môže líšiť. 
Napríklad v jazyku Pormpuraaw, ktorým hovorí abo-
rigentská komunita v Austrálii, sa nepoužívajú pojmy 
ako ľavý a pravý, ale používajú sa výrazy označujúce 
svetové strany sever, juh, východ, západ. Takže pou-
žívatelia hovoria „na juhozápade nohy máš mravca“. 
V jazyku je prirodzené, že odráža prostredie, v ktorom 
jeho používatelia žijú, a nenarába so slovami, s ktorými 
obyvatelia neprichádzajú do styku. 

Podľa poznatkov z psychológie a etnolingvistiky sa 
aj pod názvami emócii skrývajú kultúrne pozadia. Prí-
klad anglického open(minded) nenasvedčuje odkrytie 
vlastného vnútra, ale skôr správanie, keď človek hovorí 
svoj názor. Oproti tomu ruské duša naraspašku evoku-
je hlboké zdieľanie pocitov. Oba výrazy majú rovnaké 
jazykové zobrazenie, ale nemajú zhodný význam. Je 
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zjavné, že kultúra vlastní poriadok emočných výrazov, 
ktoré označujú množstvo pocitov jej jednotlivcov, ktoré 
iná kultúra nemusí vôbec reflektovať. 

Zaujímavé je pozorovať aj to, ako jednotlivé kultúry 
jazykovo pomenovávajú  vlastné alebo cudzie etniká. 
Veľa národov pomenovalo samých seba slovom, ktoré 
v preklade znamená  človek. Napríklad Dutch, etnic-
ké pomenovanie Holanďanov, pochádza z tvaru, kto-
rý v preklade znamená ľudia. Na druhej strane, názvy 
cudzích etník sa často utvárali tak, aby jazykovou vý-
stižnosťou upozornili na ich cudzosť. Napríklad bar-
bar z gr. barbaros (doslovne koktajúci, brblajúci) sa 
v etymologickom slovníku uvádza ako cudzí, negrécky. 
U Grékov išlo o pomenovanie cudzích národov, ktoré 
nehovorili po grécky, ale iným, nezrozumiteľným jazy-
kom alebo hovorili po grécky s chybami a odtiaľ sa od-
vodil význam nekultivovaný, surový človek. Okrem toho 
poznáme aj slovanské Nemec označujúce toho, kto je 
nemý. Iným príkladom je slovenské pomenovanie ľud. 
Tento výraz súvisí s gréckym eleutheros, v preklade 
slobodný, čo sa pravdepodobne vzťahovalo na slobod-
ných členov predfeudálnej spoločnosti na rozdiel od 
neslobodných. Jazyk sa tak javí ako budovanie identity, 
ale aj ako nástroj na budovanie inakosti.

W. von Humboldt napísal, že človek vkladá jazyk 
medzi seba a svoju vonkajšiu a vnútornú skúsenosť, že 
sa ním obaľuje a obklopuje. Dôkazom tohto je aj celá 
náuka o pôvode slov – etymológia. Podľa dobových 
predstáv ide o hľadanie pôvodného významu slov, ne-
skresleného významu neskoršími zmenami. Vďaka ety-
mologickému slovníku sme schopní predstaviť si, čo 
viedlo ľudí v dávnych dobách, aby pre svet okolo seba 
vytvorili také výrazy, ktoré dnes ako kultúrne dedičstvo 
preberáme my  ̶  používatelia jazyka: veď len samotné 
slovo dediť má za sebou svoju doslovnú významovú 
minulosť, a to získavanie majetku po dedovi.

Z významového hľadiska napríklad abstraktné slo-
veso prisahať súvisí so slovesom siahať. Stručný ety-
mologický slovník slovenčiny ponúka výklad prilože-
nie ruky s cieľom potvrdiť hodnovernosť vyslovovanej 
prísahy. Širší výklad spomína V. Machek, ktorý píše, 
že ten, kto skladal prísahu, držal v ruke predmet, ktorý 
zaklínal, aby medzi ním a vecou vzniklo magické spo-

jenie. Ten, kto potvrdzoval správnosť hraníc pozemku, 
zostúpil do vyhĺbenej jamy, ktorá predstavovala hrani-
cu pozemku, vzal na hlavu kus zeme a vykonal prísa-
hu. Iný výraz holeň vznikol ako holá časť nohy, ktorú 
neobaľuje sval. Smädný súvisí s praslovanským smu-
diť v preklade páliť, pričom toto pomenovanie odráža 
predstavu o smäde ako o pocite pálenia alebo horenia 
v hrdle. Takto by sme mohli objavovať prvotné význa-
my mnohých slov. Vo všetkých prípadoch sa zreteľne 
ukazuje vplyv dobovej kultúry, poznatkov či myslenia, 
cítenia, skrátka všetkého, čo obklopovalo jednoduché-
ho človeka. Vezmime si slovo hriech, ktoré sa postupne 
vyabstrahovalo z praslovanského grěchъ, ktorého pô-
vodný význam bol krivý, odklonenie sa alebo chyba. 
Pred ním sa dokonca používalo slovo hriška znamena-
júce nezoraný kus zeme pri vybočení z brázdy. Význam 
ako priestupok Božieho zákona vznikol prenesením na 
morálnu sféru až po prijatí kresťanstva, keď bolo po-
trebné nazvať tento nový jav nejakým pojmom.

Prichádzame k záveru, že človek vo svojom pri-
rodzenom materinskom prostredí dedí jazyk, ktorým 
celý život funkčne disponuje. Avšak tento jazyk prešiel 
vývojom a bol ovplyvňovaný kultúrou. Úvahy o tom, 
prečo sa medveď nazýva medveď nie sú zbytočné, po-
kiaľ chcú používatelia jazyka lepšie spoznávať vlastnú 
kultúru, hodnoty, uvažovanie doby, spôsob myslenia 
a emočného prežívania, s ktorými ľudia kedysi nará-
bali, a tak sa spolupodieľali aj na súčasnej podobe slo-
venčiny. V etymologickom slovníku sa totiž dozvieme, 
že medveď je zloženina z  med a jesť, doslova ten, kto 
jedáva, konzumuje med, a názov ľudia vytvorili pravde-
podobne preto, lebo vysloviť meno nebezpečného zvie-
raťa sa považovalo za nevhodné. Slová v jednotlivých 
kultúrach môžu mať rôznu pamäť, rôznu minulosť. Dô-
ležité je ale to, že sú zžité. Ako konštatuje J. L. Borges, 
nikto by si nemal dovoliť napísať predmestie bez hodín 
strávených chôdzou po jeho vysokých chodníkoch.

 Autorka: Oľga Rerichová
študentka učiteľstva 

estetika –  slovenský jazyk a literatúra
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Prirodzený vs. menej prirodzený jazyk

Čo je pre teba prirodzené? Nepotrebuješ žiadne ná-
vody, inštrukcie či usmernenia. Nepotrebuješ otvárať 
encyklopédie, štúdie, príručky. Pretože to vieš najlep-
šie ty sám. Človek bežne narába so slovom prirodzený 
a často niekoho alebo niečo za prirodzené označí. Rov-
nako jednoducho označuje aj to, čo považuje za umelé. 
No, kto by označil pery Silvie Kucherenko za prirodze-
né? Každý si predstaví europoidný typ pier a porovná 
ich so Silviinými. Výsledkom nemôže byť nič iné len 
to, že pery x-krát väčšie ako je bežné, budeme vnímať 
ako umelé. Na tomto jednoduchom príklade vidíme, že 
pri rozhodovaní o tom, čo je pre nás umelé alebo pri-
rodzené, využívame kontrast. Priblížme si teda proti-
klady, s ktorými pracuje naša myseľ, keď sa chystáme 
označiť nejakú vec za umelú alebo prirodzenú. Čo sa 
odohráva v našej hlave? Pri výklade, samozrejme, ne-
zostaneme len v dimenziách reálneho sveta, ale plynule 
prejdeme do sveta jazyka.

Prirodzenosť, ako sme už vyššie naznačili, sa do-
stáva do kontrastu s niečím, čo vnímame ako umelé, 
nepravé, neautentické. Primárne neumelo vnímame to, 
čo sa odohráva bezprostredne okolo nás. To, na čo sme 
zvyknutí. Ľudia si však dokážu sprítomniť svet, kto-
rý sa bezprostredne nenachádza v centre ich rozhľadu.   
To znamená, že, napríklad smiech strigy by sme hodno-
tili ako neprirodzený v politickej debate. Neprirodze-
ný je však len do tej chvíle, kým si ho nepremiestnime  
do iného kontextu, napríklad rozprávky. Vtedy sa aj 
neprirodzený smiech strigy stáva prirodzeným vzhľa-
dom na daný kontext. V jazyku vnímame ako menej 
prirodzený jav nepravidelného stupňovania vybraných 
prídavných mien, pretože ich výskyt v systéme je oje-
dinelý. Preto sme si pre ne vytvorili osobitnú doménu, 
v ktorej ich vnímame, akoby boli pravidelné. V pra-
xi to potom vyzerá tak, že žiaci sa v škole naučia, že 
ide o výnimky a túto informáciu si zafixujú v pamäti.  
Je teda možné, aby prídavnému menu krajší konkuro-
val analogicky vytvorený tvar peknejší? Je. V prípade, 
že by sa tvar peknejší rozšíril medzi centrálnymi pou-
žívateľmi jazyka. 

Okrem toho, že človek vníma ako prirodzené to, čo 
ho bezprostredne obklopuje, pracuje aj s idealizáciou 
všetkých vecí okolo seba. Idealizácia je typická vlast-
nosť človeka a ľudia sa túžia priblížiť k ideálu. Rovna-
ko túžia mať iba ideálnu gramatiku, v ktorej by sa kon-
štruovali len ideálne tvary. A tak v prípade vytvorenia 
množného čísla od slova chlap a od slova žena, bude 
práve tvar chlapi považovaný za ten ideálnejší. Pretože 
v tvare chlapi sa aj formálne naznačuje (pridaním i), 
význam, resp. to, že ide o väčší počet ako jeden. 

V reálnom svete označujeme za prirodzené tie enti-
ty, ktoré sú dielom prírody. O prirodzenej farbe vlasov 
hovoríme vtedy, keď sú tej farby, s ktorou sme sa na-
rodili. Naopak všetko to, čo vytvoril človek ľudskou 
činnosťou, označujeme za umelé. Medzi týmito dvoma 
jednoznačnými činnosťami sa však utvára ešte tretí typ. 
Činnosť, ktorú vytvára človek, ale nejde o zámernú čin-
nosť. Je to akýsi vedľajší produkt popri činnosti, ktorú 
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jedinec vytvára cielene. V reálnom svete výsledok ta-
kejto činnosti predstavuje napríklad vyšliapaný chod-
níček v trávniku. Nikto si neskracuje cestu cez trávnik 
so zámerom zničiť trávnatú plochu. No napriek tomu 
máme takýchto chodníčkov mnoho. Napokon,  takou-
to nezámernou cestičkou vznikol i samotný prirodzený 
jazyk. Z histórie vieme, že spisovný jazyk stojí na zá-
kladoch prirodzeného jazyka – nárečia. Až neskôr sa 
hŕstka ľudí – vzdelancov – rozhodla vytvoriť spisov-
ný jazyk, ktorý však hodnotíme už ako umelý, preto-
že vznikol ako produkt zámernej činnosti. Pokiaľ bol 
spisovný jazyk vnímaný ako umelý produkt, tak umelé 
zásahy sme pociťovali ako čosi prirodzené. 

Umelý zásah do umelého jazyka nie je neprirodze-
ným zásahom. Avšak v súčasnosti možno konštatovať, 
že spisovný jazyk je natoľko rozšírený, že dnešné deti 
sa ho neučia, ale osvojujú si ho v bežnej komunikácii. 
Stal sa pre nás prirodzeným. Na základe toho potom 
vnímame umelé zásahy do jazyka veľmi citlivo. Bežne 
sa stretneme s tým, že slová typu kľud, vodítko, venčiť, 
napadlo ma,... sú označené ako nesprávne, nevhodné 
a ich používaním je človek veľa ráz i sankciovaný zo 

strany spoločnosti. Na druhej strane spomenuté výrazy 
nepoužívajú iba periférni používatelia. Práve naopak, 
stretneme sa s nimi v rôznych oficiálnych prejavoch po-
litikov, pri moderovaní, hlásení správ, komentovaní,... 
Preto nad (nielen) týmito slovami a ich „lepšími“ pen-
dantmi  zostáva visieť otáznik. Naším cieľom však nie 
je nájsť jednoznačnú odpoveď. Ale poukázať na to, že 
prirodzený i menej prirodzený jazyk vedľa seba fungu-
jú a navzájom sa ovplyvňujú, i keď majú medzi sebou 
aj určité škriepky.

   Autorka: Iveta Chmurová
 študentka slovenského jazyka a literatúry

Svet exkluzívnych 
okazionalizmov: 

Prečo sa nemusíme zľaknúť, keď sa nám 
namiesto dvojičiek narodilo „jedničko“?

Podobne ako v iných sférach života človeka, aj v ja-
zyku – presnejšie v rečovej komunikácii – sa okrem 
bežných, všeobecne známych pomenovaní vyskytnú 
také slová, ktoré vzniknú exkluzívne v daný moment 
alebo pre danú príležitosť. Takéto slová lingvisti ozna-
čujú ako okazionalizmy. V odbornej sfére sú okaziona-
lizmy charakterizované ako inovačné prostriedky reči. 
Pokúsme sa odpovedať na otázku – kto môže byť auto-
rom okazionalizmov? Spoločne nazrieme na niekoľko 
situácií, keď spomínané jednotky reči vznikajú. 

S okazionalizmami sa môžeme stretnúť v akejkoľ-
vek situácii. Môžeme sa hrať s našim mladším súroden-
com so skackou (guma na skákanie), môžeme sa spolu 
švihadlovať (skákať na švihadle) alebo si len tak farbič-
kovať (kresliť farbičkami) na papier. Podobne môžeme 
zostať prekvapení z reakcie mladšieho brata, keď rodi-
čia donesú z pôrodnice namiesto dvojičiek iba jedničko 
(iba jedno novorodeniatko).  Ako sme si mohli povšim-
núť, deti bývajú veľmi často autormi okazionalizmov. 
Hlavným dôvodom, prečo sa v prejave detí vyskytuje 
zvýšený počet okazionalizmov, je to, že deti si nimi za-
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pĺňajú medzery v inventári používateľa jazyka a takis-
to sa prejavuje ich schopnosť tvorivo vyriešiť situačný 
problém. Na základe uvedených príkladov je zrejmé, 
že detské okazionalizmy vznikajú jednoduchým „po-
slovesňovaním“ podstatných mien bez toho, aby si to 
deti vôbec uvedomili. Deti tvoria okazionalizmy zväčša 
spontánne, no s narastajúcim vekom vytvárajú okazio-
nalizmy aj vedome. Mládež sa často snaží ozvláštniť 
a zatraktívniť svoj prejav, len aby sa javili vo svojej 
sociálnej sfére ako viac cool. Väčšinou na to využívajú 
slang, no okazinalizmy majú v ich jazykovom prejave 
tiež svoje nepopierateľné miesto. Určite každý z nás 
mal na základnej alebo na strednej škole takého spo-
lužiaka, ktorý bol známy vytváraním slovných „perli-
čiek“ a vynašiel sa v akejkoľvek situácii, keď dostal 
slovo. Napríklad vytvoril nové antonymum k pomnož-
nému číslu a to číslo pojednotné, prípadne zaradil do 
rozvrhu nové predmety ako chemopis alebo fyzikopis 
(názvy odvodené od pomenovaní ako dejepis, zemepis 
a pod.). 

S okazinalizmami neprichádzajú iba deti a mládež. 
Často ich v bežnej komunikácii používame aj my „do-
speláci“. U dospelých je vznik okazionalizmov mnoho-
krát podmienený skôr snahou o úsporné pomenovanie 
toho, čo by sa inak muselo pomenovať opisne. Naši ro-
dičia majú určite v práci niekoľko kolegov, takzvaných 
halabalistov (tí, ktorí robia všetko „halabala“) alebo 
polievkárov (tí, ktorí chodia do jedálne iba na poliev-
ku). 

Možno nejedného z čitateľov prekvapí, že s okazio-
nalizmami prichádzame do kontaktu dennodenne v me-
diálnej sfére. Okrem samotných názvov programov v 
televízii ako napr. Vilomeniny (v názve sa na pozadí 
metonymie skrýva meno moderátora programu Vila 
Rozborila) alebo Teleráno (televízny program, ktorý 
je vysielaný ráno), môžeme okazionalizmy postrehnúť 
v rôznych reláciách, či už humoristických alebo pub-
licistických. Veríme, že každý z nás videl aspoň jednu 
časť humoristickej relácie z názvom „Kredenc“, v kto-
rej máme možnosť vidieť rôzne skeče parodizujúce 
programy vysielané na rôznych televíznych kanáloch. 
Napríklad skeč Cvokla (paródia na program „Svokra“), 
ktorého hlavnou predstaviteľkou je Kyska (paródia na 
Gizku Oňovú – hlavnú účinkujúcu), ďalej Televízne ko-

niny alebo divákmi veľmi obľúbená Karma (populár-
na „Farma“). Tieto okazionalizmy vznikli prevažne na 
pozadí fonetickej (zvukovej) podobnosti jednotlivých 
slov, prípadne na báze polysémizácie už známych fo-
riem, čiže na báze pridania nového významu už známej 
lexéme. 

Ďalším médiom, v ktorom môžeme vidieť 
množstvo okazionalizmov, je nepopierateľne studni-
ca všetkého nového a exluzívneho – internet. Pozri-
me sa napríklad na platformu webovej stránky You-
Tube. Asi ani jednému z nás sa nepodarilo „schovať“ 
pred novým fenoménom youtuberstva a minimálne 
jedno video si pozrel. Za okazionalizmy v ich prípa-
de považujeme pozdravy príznačné len pre jediného 
youtubera – napríklad Gogov pozdrav Chwašaa (ci-
toslovce, ktoré má napodobňovať zvuk rúk pohybu-
júcich sa vzduchom vpred). Dôvodom, prečo ich vo 
svojich prejavoch využívajú, je hlavne snaha o atrak-
tívne, exkluzívne vyjadrenie, čo je jeden z hlavných 
atribútov okazionalizmov. Tí z nás, ktorí radi varia, 
určite navštevujú stránky rôznych foodblogov. No 
málokto si všimne, že samotný názov foodblogu je 
okazionalizmus. Môžeme spomenúť napríklad názov  
St(v)ory z kuchyne, ktorý je vlastne kondenzát. Kon-
denzátom sa označuje lexéma spojená z viacerých 
slov, v našom prípade ide o lexémy „story“ a „stvory“. 
Okrem spomenutých internetových platforiem exis-
tuje mnoho ďalších, kde by sme mohli odkryť bohat-
stvo okazionalizmov, napríklad na sociálnych sieťach, 
v publicistických blogoch či diskusných fórach. 

Na záver sme sa dopracovali k odpovedi na našu 
otázku položenú v úvode príspevku. Kto teda môže 
a vlastne vytvára okazionalizmy? Odpoveď je veľmi 
jednoduchá – každý používateľ jazyka. Prakticky to 
znamená, že nemusíme vymyslieť novú, prelomovú 
technickú entitu alebo objaviť nový prvok v chemickej 
sústave (tak ako je to napr. pri tvorbe neologizmov), 
a aj tak máme možnosť vytvoriť pre náš jazykový sys-
tém novú lexikálnu jednotku.  

  Autorka: Zuzana Kralčáková
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

Fotografia: Martina Dvoržáková
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Predpona pre- sa v slovenčine vyskytuje prehnane 
prečasto. Veď uznajte sami – čo si zoberiete (pozor, nie 
preberiete!) do školy? Zuvky alebo prezuvky? Samo-
zrejme, prezuvky, veď sa predsa prezúvate, nie zúva-
te. Prekladatelia prekladajú, ale naozaj niečo niekam 
prekladajú? Prekladať môžete karty či zaváraninové 
poháre, no čo prekladajú prekladatelia, keď len celú 
noc prebdejú (vo väčšine prípadov prespia) nad slov-
níkom?  

Predpona pre- vyjadruje pri príslovkách a prídav-
ných menách nadmieru (ale pozor, nie premieru) nie-
čoho. Keď ste múdry, máte prehraté (pardon, vyhra-
té), ale keď ste premúdry, môžete na druhých pôsobiť 
ako veľký, možno aj preveľký, mudrlant. Čo je však 
opakom takéhoto (pre)mudrca? Nepoviete predsa ne-
premúdry, neprenáramný, neprenesmierny, nepreroz-
košný... Iba čo by ste sa sami zamotali. Zatiaľ čo však 
skupiny slov preďaleký – neďaleký, predobrý – ne-
dobrý, preslávny – neslávny približne zobrazujú anto-
nymá, prečo nemáme rovnaké antonymum s opačným 
významom aj k slovu predivný? Azda povieme nediv-
ný či dokonca nepredivný? A existuje neprenesmierna 
láska, alebo len prenesmierna láska? Aký je potom ná-
protivok tejto prekrásnej lásky? A ako povieme člove-
ku, ktorý nie je premocný? Azda nemocný? Rozhodne 

nie. Veď predsa nemocný človek znamená niečo úplne 
iné ako premocný človek. Žeby slabý? Ale ani toto slo-
vo nevyjadruje úplný opak od premocného. Zároveň 
však synonymum k slabému môže byť nemocný, pre-
tože nemocní ľudia sa často cítia slabo, avšak nemocný 
v žiadnom prípade nie je antonymum k premocnému. 
Ach, istotne sa vám už prenáramne krúti hlava, ba do-
konca prekrúcate očami!     

Predivné sú i iné slová. Počas cesty do školy vás 
čaká niekoľko prestupov (ak teda nepreletíte alebo ne-
preplávate), no stupy si zrejme, teda ak nie ste horolez-
ci, na ceste nevysekáte. A to, že vás niekto prepadne, 
ešte hneď neznamená, že padnete (na zem), ba sa do-
konca prepadnete (pod zem). A aký je rozdiel medzi 
prenájmom a nájmom, poprípade aj podnájmom? Kto 
sa má v tom vyznať?  

Ak ste sa textom prelúskali až sem a ešte stále vás 
čítanie neprešlo, gratulujem a ospravedlňujem sa, že 
ste premrhali toľko času. Premýšľam však, že túto 
predlhú rozpravu prekončím – pardon, ukončím – a aj 
vy by ste si mali prečítať niečo menej únavné. Nuž, 
slovenčina nám občas dá poriadne prebrať... teda, sa-
mozrejme, zabrať. 

Autorka: Monika Šramová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – arabský jazyk a kultúra 

                

  Ilustračná foto

Patálie s predponou pre- 



20

Cestovanie za snami – za nami samými

Toto sme my pred štyrmi rokmi. V priemere 20-roční 
budúci učitelia, ekonómovia, doktori a kňaz. Vtedy sme 
prvýkrát cestovali po Európe.

26. 07. 2014 Fínsko, Rovaniemi

Rovaniemi je brána do Laponska a naša brána za po-
lárny kruh, kam máme namierené už len preto, lebo je 
to POLÁRNY KRUH, ktorý nikto z nás nikdy nevidel. 
Počuli sme o ňom iba legendy, napríklad, že tam sídli 
Santa – ten ozajstný, samozrejme. 

Prichádzame rovno do Santa Claus Village. V lete 
o siedmej večer je tu atmosféra príjemne bizarná. Za-
žívame kultúrny šok, čo znamená, že po snehu tu niet 
ani stopy a slnko máme vysoko nad hlavou aj o ôsmej 
večer. Človek by povedal, že Santa sa uložil na letný 
spánok. 

Zdá sa, že sme tu jediní ľudia. Nemôžeme ale tvr-
diť, že by sme si aj toto neužívali. Totiž k radosti nám 
momentálne stačí jediná čiara. Presnejšie polárna čiara, 
za ktorou sme sa v hromadnom štarte rozbehli hneď, 
ako sme ju zbadali. Až spätne sme si uvedomili, že sme 
hranicu polárneho kruhu preskočili v šľapkách a kra-
ťasoch.

Pre dnes to tu balíme, zastavíme sa ešte zajtra ráno. 
Rozhodli sme sa, že dnes potiahneme na sever a zloží-
me sa v Laponsku. 

Útočiskom sa nám stáva jazero Norvajärvi, asi hodi-
nu cesty severne od Rovaniemi. Krajina je tu jednodu-
chá, lesnato-jazernatá. Posledné dve či tri väčšie mestá 
sú od nás stovky kilometrov vzdialené, čo v nás budí 
dokonalý pocit slobody a divočiny. Pri jazere si roz-

kladáme kemp, na grile si opekáme zemiaky a snívame 
o tom, že tu ostaneme aspoň dovtedy, kým nepríde po-
lárna noc. Teplota tu v noci klesá na 10 stupňov, ale sln-
ko je celú noc sotva pod horizontom. Noc vďaka tomu 
vyzerá ako východ slnka so všetkými možnými farba-
mi. Dokonca sme sa viacerí rozhodli spať pod holým 
nebom, aby sa pre nás prvá noc za polárnym kruhom 
neskončila pohľadom na zelený strop stanu. 

Toto dobrodružstvo nie je žiadna veda. Proste iba tak 
sme. Na chvíľu sa odovzdávame našim ideálom a žije-
me tým, že sme práve nedostihnuteľní nikým a ničím, 
že celý náš život stojí pred polárnym kruhom.

Na druhý deň sme sa vrátili do Rovaniemi, aby sme 
sa odfotili so Santom, veď bez toho sme predsa odísť 
nemohli. Sľúbili sme si však, že za polárnu čiaru sa raz 
vrátime. 

28. 07. 2014 Švédsko, niekde v lese

Je to taká zvláštna slabosť. Rozmýšľam nad tým, 
či si môžem dovoliť zaspať, keď Ďuri šoféruje. Všetci 
sme hrozne unavení, aj keď to nemúdro nepriznávame. 
Nezapadajúce slnko sa nás často snaží presvedčiť, že 
spať netreba. Ale to je veľká chyba. Vonku prší, je hl-

boká noc a malé prítmie. Už sme mali dávno „zakem-
piť“, ale v daždi sa stany rozkladajú veľmi ťažko.  Na 
čele cítim chlad okna, pred očami sa mi mihajú stromy  
a v ušiach mi znie  rozhovor s hudbou Young the Giant. 
Myslím na soby. Pred asi troma hodinami sme ich vi-
deli. Zámerne sme hustým lesom prechádzali pomaly 
a všetci ôsmi okrem šoféra sme tlačili hlavy na okná, 
aby bol každý z nás ten prvý, čo ich zbadá. „Kto prvý 
uvidí soba, vyhráva túto súťaž!“ vraveli sme si so smie-

Re p o r tá ž
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chom. Prvý ich zbadal Tomáš. Cválali oproti nám po 
ľavej strane. Otvorili sme veľké dvere a s úžasom sme 
ich za pomalej jazdy pozorovali. Išli sme tak rýchlo ako 
ony, až sme s nimi úplne zastali a nehybne na seba po-
zerali. Boli sme ako také komické švédske safari a na 
môj dušu sme sa ich na chvíľu snažili presvedčiť, že aj 
my sme len štvorkolesový sob. Bolo to naozaj vydarené 
stretnutie... Stále počujem rozhovor šoférujúceho Ďuri-
ho. Je o neho postarané, nezaspí, vravím si. 

Po chvíli ma kamoši budia. Stále je noc. Dážď ustal 
a našli sme miesto pre stany. Teraz ma už zaujíma iba 
to, aby som sa pri prezliekaní nestrepala do dákeho jar-
ku plného vody a aby som v čo najkratšej dobe roz-
ložila karimatku, spacák, natiahla ponožku na hlavu 
a vliezla do stanu. 

Ráno vstávam medzi prvými a s nedočkavosťou 
sa hrabem von. Valcujem Natáliu a Veronku, zakopá-
vam o Domina, ktorý spí v predsieni, a vynáram sa 
na vzduch. Široký úsmev sa dostavuje okamžite, lebo 
pohľad na rozľahlý priestor napĺňa očakávania. Ne-
tuším, kde sme. Niekde vo švédskom lese pri koryte 
rieky. Je tu ticho a pokoj. Opäť musím skonštatovať, 
že spíme na rozprávkovom mieste. Prechádzam dolu 
brehom až k rieke. Sadám si na kameň a rozmýšľam. 
Ak dnes chceme prekročiť nórsku hranicu, musíme si 
urobiť veľkú praženicu s cibuľou, pretože tieto surovi-
ny, vrátane mlieka alebo aj blata na topánkach, cez hra-
nicu preniesť nemôžeme. Vyzúvam topánky a ponáram 
nohy. Voda je ľadovo-čistá. Netrvá to dlho a v diaľke 
počujem Dominov smiech a hlas: „Tondó, ľahni si, robí 
to dobrú masáž.“ Chlapci sa už kúpu a bláznia vo vode. 
Smejem sa, lebo Bebe dobré ráno je podľa nich toto, 
nie štyri malé keksíky...

30.07. 2014 Nórsko, Geirangerfjord

Nórsko je kráľovstvo fjordov. S týmto špeciálnym 
typom morského zálivu sme sa naživo zoznámili aj my. 

Geirangerfjord je šestnásť kilometrov dlhý a miesta-
mi až 360 metrov hlboký pozostatok činnosti ľadovca, 
ktorý vznikol v hornatých miestach v blízkosti Nórske-
ho mora. Od roku 2005 je súčasťou svetového prírod-
ného dedičstva UNESCO. Dá sa po ňom plaviť, chodiť 
okolo neho alebo vyliezť na vysoké pohorie a kochať sa 
výhľadom naň. My sme si zvolili tretiu stratégiu – však 
sme dáki tí tatranskí odchovanci. Túra k nášmu cieľu sa 

volá Cesta orlov. Je to trasa vinúca sa krivolakými ser-
pentínami v horských úbočiach, v ktorých sme sa po-
merne mokrí po silnom daždi stratili. Z dvojhodinovej 
zachádzky nás vyviedol muž s dvoma ovcami a psom. 
Bol to v tej pustatine jediný človek, ktorého sme stretli. 
Vysvetliť mu situáciu nebolo ťažké. Stačilo opakovať 
Geirangerfjord a naše zúfalé tváre dokončili zvyšok. 
Len čo nás doviedol k poslednému smerovníku, za-
stal, zamyslene pokrútil hlavou a smerovník otočil o 90 
stupňov. „Tadiaľ,“ ukázal, usmial sa a išiel si svojou 
cestou. Neboli sme si istí tým, čo spraviť. Mali sme 
časový sklz, počasie vyzeralo na spadnutie a najkraj-
ší fjord bol niekde za stále ďalekými kopcami. Pravda 
ale je, že vzdať sa nám nechcelo. Dokonca sme si ráno 
všetci zobrali slnečné okuliare, lebo sme silou a mocou 
chceli veriť, že ich využijeme. Rozhodli sme sa teda, že 
túru dokončíme. O niekoľko hodín na to sme si v oku-
liaroch užívali pohľad na najkrajší fjord na svete.

06.08. 2014 (21.37 h) Slovensko, Bratislava 

Akurát prechádzame nočnou Bratislavou, keď nás 
zrazu zastavuje policajná hliadka. Policajt pristupuje 
k nášmu autu a pýta sa:
„Mládež, koľko vás tu je?“
„Osem, pán policajt,“ odpovedáme. 
„A kam idete?“ poznamenáva rozpačito.
„Do mekáča,“ odpovedáme s úškrnom. 
„Aha, a z kade idete?“ nechápavo pozerá.
Na to sa usmejeme...

Autorka článku a fotografií: Oľga Rerichová 
študentka učiteľstva 

estetika – slovenský jazyk a literatúra
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Rady pre ľahší život študenta

Študentský život vie byť niekedy trpký, o tom sa už 
presvedčil asi každý študent. Prekážky na ceste za titu-
lom vedia narobiť poriadne vrásky, avšak je niekoľko 
trikov, ktoré by ti mohli túto tŕnistú cestu uľahčiť. Tu je 
niekoľko z nich: 

1) Rob si práce v predstihu
Úvodný týždeň začínajúceho semestra sa väčšinou ne-
sie v znamení oboznamovania študentov s nadchádza-
júcimi predmetmi, povinnosťami, zápočtami a v nepo-
slednom rade s prácami, ktoré treba na konci semestra 
odovzdať v rámci splnenia kreditových požiadaviek. 
A kto by si už na konci septembra začal písať semi-
nárku, keď ju treba odovzdať až o tri mesiace? A tu je 
moja prvá rada – napíš si ju hneď. Viem, že premôcť 
svoju lenivosť je často ťažšie, ako vypracovať celú prá-
cu. Takisto ťa neženie vpred „pud sebazáchovy“, ako 
to býva pár hodín pred koncom deadlinu a hrozbou 
hodnotenia známkou Fx. Tomu všetkému sa pri troche 
chcenia a odhodlania dá predísť. Ten sladký pocit, keď 
budú všetci nariekať, že nestíhajú a ty sa zatiaľ budeš 
usmievať na svoju vytlačenú prácu, je na nezaplatenie, 
ver mi. 

2) Založ si diár
Keď sa začal nový akademický rok, tak si v papiernic-
tve okrem pera a zošita hoď do nákupného košíka aj 
školský diár. Je užitočné mať zapísané na jednom miete 

všetky práce, úlohy, zadania, písomky, stretnutia, dô-
ležité termíny či poznámky, na ktoré nemáš zabudnúť. 
Získaš väčší prehľad o svojich blížiacich sa povinnos-
tiach. A týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu...

3) Urob si plán

V priebehu semestra skôr či neskôr príde obdobie, keď 
sa ti povinnosti zrazu nakopia a ty nevieš, čo skôr a kde 
začať. Tak nerobíš nič. Východiskom z tohto zúfalé-
ho stavu môže byť plánovanie. Sadni si za stôl, otvor 
si svoj diár, zosumarizuj si, čo a dokedy máš spraviť, 
a urob si podrobný plán. Postupne si usporiadaj úlohy 
a zadeľ si, ktorú úlohu urobíš prvú a dokedy, ktorú ako 
druhú a dokedy, ktorú tretiu atď. Tento plán si potom 
nalep nad pracovný stôl, nad posteľ alebo kdekoľvek, 
kde ho budeš mať na očiach. A ešte jedna dôležitá rada. 
Drž sa ho, inak bude úplne zbytočný.

Ilustračná foto

4) Využi dlhé cesty vlakom
Drvivá väčšina študentov dochádza do školy z iných 
kútov Slovenska. Tých niekoľko hodín vo vlaku však 
nemusí byť strateným časom. Skús si niekedy vytiah-
nuť slúchadlá z uší a namiesto počúvania hudby si píš 
prácu alebo sa uč na prichádzajúci zápočet. Budeš pre-
kvapený, koľko toho stihneš. A aj cesta ti ubehne rých-
lejšie.

Š t u d e n t i  š t u d e n to m

Ilustračná foto
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5) Neuč sa z notebooku

Áno, je to síce pekné, že si nechceš tlačiť hŕbu papierov 
a že tak cheš chrániť lesy. Oveľa lepšie sa však učí, keď 
si text môžeš zvýrazniť, prípadne si dopísať na okraj 
vlastné poznámky z hodiny alebo z knihy. Okrem toho, 
tie papiere nemusíš hneď po skúške vyhodiť do koša. 
Všetko, čo ti zo školy ostalo, si uchovaj. Nikdy nevieš,  
kedy sa budeš potrebovať k tomu vrátiť. 

6) Hýb sa

A je to tu. Prišlo skúškové a spolu s ním dlhé hodiny 
strávené nad knihami. Moja rada? Vstaň od stola a roz-
hýb údy. Choď si zabehať, zaplávať, prejdi sa k babke,  
choď so psom na prechádzku či hoci len do obchodu. 
Krátka pauza na čerstvom vzduchu môže byť užitoč-
nejšia ako trápenie sa nad skriptami, keď už hlava ne-
vládze. 

7) Zázračná čokoláda

Asi každý z nás pozná tie bezsenné noci nad papier-
mi, keď ti tvoje (ne)vedomosti nedovolia ísť spať, aj 
keď už je dávno po polnoci. Potreboval by si ešte aspoň 
hodinu učenia, ale plány ti chce prekaziť pani Únava. 
Samozrejme, že sa len tak ľahko nedáš! Namiesto kávy, 
energeťáku, guarany či všelijakých kofeínových a pa-
mäťových tabletiek daj šancu čokoláde. Pár kociek toh-
to mliečneho zázraku ti dodá dosť energie na to, aby si 
vydržal ešte o chvíľku dlhšie. A aj to sa predsa počíta. 

8) Oddychuj

Skúškové dá zabrať, o tom niet pochýb. S tým súvi-
sí ďalšia moja rada: oddychuj. Aj keď máš toho ešte 
veľa pred sebou, nájdi si čas aj na toto. Je úplne jed-
no, akú formu oddychu zvolíš – film, knihu, posedenie 
s priateľmi, varenie, upratovanie, počúvanie hudby či 
aktívny oddych. Ak treba, ľahni si a spi, hoc aj o štvrtej 
poobede. Jednoducho len rob niečo, pri čom aspoň na 
chvíľu vypneš hlavu a načerpáš sily. 

9) Odmeň sa

Spravil si? Paráda, odmeň sa! Nie je to dobrý dôvod? 
Urobil si predsa kus práce a zaslúžiš si to. Dopraj si 
nejakú drobnosť, choď do kina a kúp si k filmu obrov-
ský popcorn alebo zájdi  s kamarátmi na pohár dobrého 
vína. Veď čo je lepšie ako večer s čistou hlavou po uro-
benej skúške? 

10) Škola nie je všetko

Táto rada nepatrí zrovna do kategórie motivačných, ale 
tiež nie je úplne zbytočná. Ak sa ti nedarí, cítiš, že toto 
asi nie je šálka tvojej kávy, alebo si proste nespravil ani 
na posledný pokus, určite nestrácaj hlavu. Môžeš skúsiť 
iný odbor, iné zameranie, prípadne úplne opustiť akade-
mickú pôdu. Pre mladých ľudí je dnes v ponuke mno-
ho stáží či kurzov, kde sa môžeš venovať tomu, čo ťa 
skutočne baví a napĺňa. Iba tak môžeš byť dobrý v tom, 
čo robíš. Škola nie je všetko. Pre každého z nás tu je 
iná cesta a v živote sú oveľa dôležitejšie veci ako áčko 
z literatúry. 

 

    Autorka: Katarína Naništová
študentka učiteľstva 

slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova

                

Ilustračná foto
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Poviedka

 Je typický melancholicky-jesenný deň a ja som sa 
ako tradične vybral za svojou milovanou Jane počkať 
pred jej prácu, aby sme strávili spolu o čosi viac chvíľ 
v našom živote plnom starostí. Ale pýtate sa ma, aká 
je to jeseň v ruchu veľkomesta, akým je New York? Je 
taká iná a pri tom taká rovnaká jeseň, ako kdesi v dia-
li na vidieku, kde sa týčia do výšky mohutné koruny 
stromov, ako sa u náš pýšia najväčšie mrakodrapy. Krá-
čajúc tak po 5 Avenue na metro, obdivujem padajúce 
lístie v tých najpestrejších farbách tohto sveta. Odrazu 
mám myšlienky úplne niekde inde. 

A tu zrazu... Realita! Metro linky S. Hlava na hlave. 
Starec s paličkou. Mamička s dieťaťom privinutým na 
hrudi. Biznismen, ktorý vyzerá ako keby vlastnil celý 
svet, no pri tom na vlastné auto mu nezvýšilo, lebo sa 
taktiež spolu s nami tlačí v preplnenom metre. Jednému 

by sa až hlava zatočila z toľkej masy ľudí. A to by pred-
sa nebol čas obeda, keby sa na nástupišti a vo vozňoch 
netlačilo milión ľudí s výrazom tváre naznačujúcim 
ich zhon. Jeden hlboký nádych a výdych! A tak vstu-
pujem aj ja do tejto tlačenice, ale tak to funguje. Hoci 
v dnešnej dobe by ste neboli cool, keby ste na rukách 
nenosili najnovšie vychytávky tejto doby v podobe ma-
lého moderného zariadenia zvaného smart watch, ktoré 
vám okrem času ukáže aj to, čo by ste vedieť nechceli 
a zistíte, že vlastne ani hodinky nepotrebujete. Vďaka 
všadeprítomnej tlačenici zistíte, že je čas obeda.

Farebnosť prírody sa pomaly, ale isto stratila 
a nahradila ju temnota v útrobách metra. Vlastne... 
Vlastne zisťujem, že aj tu je prítomná určitá rozma-
nitosť, hoci nie taká farebná.  Vôkol mňa stoja de-
siatky ľudí. Každý iný výraz. Každý iný vzhľad. 

Ž i vo t  s  l i te ra t ú ro u

Ilustračná foto
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Kde-tu započujem rozhovor neznámej učiteľky  
(usudzujem len z toho, čo som začul) a zrazu on. Asi 
tak 26 ročný mladík. Oblečený podľa najnovšej hips-
terskej módy. Dlhá brada, okuliare, ktoré vyšli z módy 
hneď, ako sa do nej dostali a vlastne v nej nikdy ani ne-
boli, sveter po starých rodičoch a... a hlavne šálka kávy. 
Stojí tak vedľa mňa so šálkou svojho vytúženého café 
late, ktoré si zobral „to go“ (so sebou) zo Starbucksu, 
čím chce na ostatných zapôsobiť nezávislo a poukázať, 
že nemá čas dať si ani jednu malú prestávku a vypiť 
si kávu. Zrazu krik. Rev. Hlasná reč. Ani vo sne by mi 
nenapadlo, že taký krehký mladík s hustou bradou vo 
svetri po svojej babke dokáže tak hlasno kričať. Roz-
čuľuje sa  na staršiu pani vedľa seba, ktorej sa snaží 
vysvetliť, že do neho ustavične vráža a strká. Chudin-
ka stará! Slečna v pokročilom veku svojho života sa 
takmer ide rozplakať. A keď sa tak zrazu na ňu dívam, 
opäť zaraz vidím jeseň. Jeseň jej života. Bola aj ona 
kedysi hipsterka? Je už vdova? Kričala aj ona tak po 
ľuďoch..? Milión otázok mi sem a tam letí hlavou. Čím 
to je, že aj ona pôsobí na ľudí melancholicky ako jeseň 
vonku?

Moje dumanie prerušuje plačlivý tón hipstera. Zra-
zu však zistí, že sme v stanici, ktorá je jeho vysnenou 
destináciou, a preto v tú ranu ako sa otvoria dvere, vy-
skočí z plechového vozňa metra (čo je, moji milí, naj-
väčší prevrat vo verejnej hromadnej doprave) a stráca 
sa v dave ľudí... 

Človek si ani neuvedomuje, ako ten čas rýchlo ply-
nie, keď jeho srdce tiká poháňané radosťou. A tak to 
býva. To je prítomnosť lásky. Už asi tak dve hodiny 
sa prechádzame s Jane, ktorú som, ako som už spomí-
nal, počkal pred jej officom, po Central parku. Poviem 
vám, toto miesto má svoje čaro. Ale teraz je čarovnej-
šie. Je čarovnejšie ako čarovné čary čarodejníc, pre-
tože je tu jeseň. Inokedy rušné miesto plné života. Tu  
a tam pobehujú deti, zamilovaný párik si robí piknik, 
iní cvičia jogu. K tomu sa to tu hemží životom prekrás-
ne živej prírody. Počuť štebot vtákov a ak ste pri jazere, 
počujete žblnkať vodu a strácate dojem, že ste v centre 
veľkomesta. Slnko vás dobíja zázračnou životodarnou 
energiou.

A dnes? Všadeprítomná melanchólia. Bohaté, husté, 
zelené koruny stromov vymenili svoj šat a v žiari jesen-
ného slnka hrajú pestrou škálou farieb. Zelenú vystrie-
dali, žltá, oranžová, červená. Pomaly môžete pozoro-
vať, ako sa príroda chystá na prekonanie zimy. Tak isto 
pozorujete aj ľudí. 

Ako tak sedíme s Jane na lavičke poblíž jazera, na 
ktorom sedí ešte zopár labutí, zrazu hľa. Mladý hipster 
z metra. Odrazu rozpoviem celý príbeh mojej tradične 
nudnej, no aj niečím zvláštnej jazdy metrom, Jane. Je 
to zvláštny pocit. Nie sú to tie známe motýle v bruchu. 
Nie, to nie, človek sa nezamiloval, je to niečo ako déjà 
vu. Ten pocit, keď myknete hlavou a zrazu sa obzriete  
a znova máte pocit, že danú sekundu žijete už druhýkrát 
v živote a pri tom si vravíte, že to nie je možné. A to 
práve cítim ja. Chodievam touto cestou dvakrát za týž-
deň. Vždy je tá cesta taká istá (zástavka metra na 5 Ave-
nue, ruch a hluk metra a davu ľudí...), no aj niečím iná. 
Teraz je ten pocit však akýsi reálny, lebo je to reálne.

Ešte pred dvomi hodinami stál v metre a zrazu stojí 
tu. Pomaly prestávam rozprávať celú story Jane a pozo-
rujem hipstera, ktorý vymenil svoju štýlovú šálku kávy 
za notebook, aby nahodil look moderného človeka ešte 
viac. Prechádza sa a pomaly sa približuje smerom ku 
nám aj so svojím o niečo menej coolovo či kulantne, 
ani sám neviem, vyzerajúcim kamarátom. Zrazu sa 
jeho kamarát zastaví a hovorí: „Hej Steeeve nech ti Bea 
prišije sem gombík...“ Pri tom zamieri prstom pod krk 
ukazujúc rovno na veľkú dieru v jeho svetri, ktorý si 
buď kúpil niekde v saconhande, alebo ho ráno v tom 
jeho rušnom zhone života našiel pohodený niekde 
pri odpadkoch a ako moderne zmýšľajúci človek ho 
nechcel nechať napospas jeho osudu, a tak sa rozhodol, 
že ho ešte zachráni a sebe vďaka tomu zdôrazní svoj 
hipster-look...

   

Autor: Jozef Sedlák
študent prekladateľstva a tlmočníctva 

nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra
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Zostať vegetariánom?

Kritika knihy Čabajka a iné údeniny

Po debute Monorezeň a stereozemiaky (2013) a pro-
zaickej zbierke Hegemónia (2014) prichádza Erik 
Šimšík so zbierkou poézie Čabajka a iné údeniny. Rov-
nako ako ho poznáme z prvej zbierky, Šimšík je autor, 
ktorý sa pohráva s hranicami jazyka a rád ich prekra-
čuje.

Tentokrát ponuka „údiarne“ pozostáva z troch čas-
tí: Čabajka, Colors of founded poems a nonCAPS with 
Marcus Slease. Každá z nich je svojím jazykom špe-
cifická. Prvá využíva slovenčinu, druhá vizuál, tretia 
angličtinu. Nástrojom i cieľom, ktorý prestupuje všet-
ky tri, je synestézia – jav, pri ktorom určitý zmyslový 
vnem stimuluje vnímanie iných zmyslových centier. 
Prepája sa farba so zvukom, chuť s farbou... 

Šimšík uvádza druhú časť Colors of founded poems 
básňou (alebo skôr how-to-read manuálom) o synesté-
zii. Pracuje totiž s konceptuálnym umením iných auto-
rov, redukovaným na farebné pixely. Stratí sa myšlien-
ka, zostáva farba, tvar, emócia. Čo je teraz podstatou? 
Colors of founded poems je Šimšíkov spôsob, ako po-
vedať, že nemusíme rozumieť. A práve tým, že nerozu-
mieme, začíname chápať.

Tvorbu iných autorov nachádzame (priznanú a ex-
plicitne vyjadrenú v názve) aj v tretej časti nonCAPS 
with Marcus Slease, ktorá vznikla ako produkt spo-
lupráce medzi Šimšíkom a Sleasom v rámci projektu 
The Enemies. Cez optiku jej pozorovateľov podávajú 
reflexiu spoločnosti, reflexiu honby za tým, čo je „shi-
ny“. Okrem spoločenskej tematiky sú v tretej  časti prí-
tomné aj prvky osobné. V básni The afterlife of fruit 
Slease píše: „This is a confession“. Postupne sa preja-
vuje i Šimšík. Vo viacerých básňach náhle zmení osobu 
a odhalí, že je nielen pozorovateľom, ale aj účastníkom: 
„I am eating yellow lemon cake with icing.“ (Lemon 
fresh scent for lemon fresh people). Explicitne vyjad-
rená prítomnosť autora v situácii však ešte nie je osob-

ným prvkom. Tie prenikajú do poézie takmer nebadane: 
„The fruit jar was sticky. The fruit was not sticky. I am 
always sticky.“ (The afterlife of fruit); alebo: „MORE 
OR LESS. IT IS MORE AN APPLE THAN A HUMAN 
HEAD. AND I AM A DRIFTER.“ (sexy fruit). V pro-
cese asociatívneho radenia a automatizácie autor pri-
rodzene vzťahuje situáciu na seba, čím sa, hoci len vo 
fragmentoch, jeho poézia naozaj stáva už spomínanou 
spoveďou. 

Okrem synestézie využíva vo svojej textovej poézii 
automatizáciu (nie náhodnú generáciu) a asociáciu. Po-
súva hranice jazyka, ktorý nestačí na vyjadrenie nových 
myšlienok. Jazyka, ktorý je pre neho „systém zoradený 
k nedotáčavosti.“ Autorova tvorba je, jeho slovami, 
„oblúk s omnoho väčším polomerom, než je normálne.“  
Prepája jazyk a grafiku, slová a vizuál, kde ak jedno ne-
stačí, supluje ho druhé. Prostredníctvom hry s jazykom 
napríklad synesteticky odkazuje na chuť (slovo ORAN-
GE v B MAD pomenúvajúce farbu) a vyvoláva emóciu. 
Iba ak je čitateľ ochotný (schopný) ponoriť sa do hĺbky 
tejto hry, objavuje Šimšíkov myšlienkový svet za ňou.

Programové prekračovanie hraníc posúva Šimšík na 
novú úroveň.  Inšpirovaný Apollinairom hľadá novosť. 
Tá prekračuje novosť Apollinairovu a nachádza nové 
(napríklad aj grafické) vyjadrenia. Čabajku a iné úde-
niny tvoria básne, ktorým dominuje asociatívne rade-
nie. Nejde však o nezmyselné spájanie slov. Texty sú 
podvedomým odrazom prežívania, pričom vyjadrenie 
tohto prežívania (opäť) surrealisticky presahuje hranice 
jazyka. Najúprimnejšia je Šimšíkova automatická, ne-
nalinkovaná prirodzenosť, v ktorej sa báseň postupne 
vyvíja. 

Prekračovaním hraníc neguje akúkoľvek konvenč-
nosť. A to je na Šimšíkovi príťažlivé. Okrem využitia 
synestézie a asociácie/automatizmu používa v časti 
Čabajka tvrdý slovník v texte ľúbostnej poézie. Báseň 
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Hommage pôsobí ako „drsnejšia sestra“ Šalamúnovej 
piesne z 21. storočia. Rovnako však, hoci autor ne-
rešpektuje jej konvencie, zostáva poéziou ľúbostnou. 
Možno by bola namieste otázka, či nejde len o paródiu. 
Pochybujem však, že Šimšíkovým zámerom by bola 
prostá komika či zosmiešnenie. Rozhodne nie je v jeho 
záujme zaradiť sa medzi skupinu, ktorú sám nazýva 
„proto-chlievakmi“ (Čabajka). Hrubé vyjadrovanie je 
skôr snahou inovovať, poskytnúť nový pohľad. Nie je 
totiž to, čo tradične nazývame ľúbostná poézia, hoci 
využíva i vzletné metafory, často rovnako plytké ako 
chvála „ceckov“? Táto i ďalšie nečakane „tvrdé“ básne 
(napr. Čo všetko ti viem dať do riti) nie sú pokusom pre-
kvapiť.  Stále si kladie za cieľ, „aby to nebolo niečo pre 
niečo, ale niečo o niečom.“ Skôr ako snahou šokovať 
sú apelom, ktorý núti čitateľa pozrieť sa na skutočnosť 
inak. Nekonvenčne. 

Čabajka a iné údeniny je pohľadom na svet cez Ror-
schachove škvrny, cez „texty také šťavnaté a bezvýz-

namné“ (Čabajka). Bezvýznamné v rovine racionality, 
zároveň šťavnaté práve vďaka rozmeru synestetického 
čítania. Od Šimšíka nemôžeme očakávať konvenčnosť. 
Jeho svet stojí za nahliadnutie, ak sa však chceme po-
zrieť, vyžaduje od nás ochotu pristúpiť na jeho (autor-
skú) hru. Zanechať vegetariánstvo a stať sa mäsožrav-
com. Ja s radosťou pristupujem.

Ďalšie informácie o knihe:
Šimšík: Čabajka a iné údeniny
OZ Brak: Bratislava, 2017

Autorka: Michaela Maličká
študentka učiteľstva 

história –  slovenský jazyk a literatúra
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„Svet ako predstava“ podľa Vámoša

Interpretácia poviedky Moja malá Macka

Poviedka Moja malá Macka je rozprávaním o dô-
vernom a blízkom vzťahu rozprávača – Toma, dospe-
lého muža, a jeho štrnásťročnej priateľky Margaréty, 
ktorú familiárne nazýva Mackou: „Myslím, nikomu by 
nedovolila, aby ju tak menoval, lebo Margaréta nestrpí 
žiadne dôvernosti od nikoho, ale ja ju smiem tak nazý-
vať. Veď sme starí kamaráti“ (Vámoš, s. 24). Príznačné 
pre Vámošove rané prózy, publikované v zbierke Edi-
tino očko, je autorova snaha spojiť rozprávanie a re-
flexiu, ktorej genézu možno nájsť v jeho publicistickej 
činnosti zo študentských rokov. V pokusoch o vhodnú 
podobu vyjadrenia využíval postup, v ktorom apriór-
nu predstavu sveta stvárňoval epicky. No na rozdiel od 
textov s výraznou stopou publicistiky (sú to práve tie 
práce, ktoré Vámoš publikoval ešte ako študent me-
dicíny v Prahe), taktiež zahrnutých v tejto zbierke, v 
poviedke Moja malá Macka nedochádza ku zatláčaniu 
dejovosti na úkor reflexívnosti. V. Barborík v tejto sú-
vislosti hovorí o literarizácii výpovede a poukazuje na 
limity tohto procesu: „(...) celá prozaická tvorba Gejzu 
Vámoša je svedectvom o neustálom napätí medzi sna-
hou o dosiahnutie istej miery rozprávačskej autonómie 
či epickej sprostredkovanosti a pokušením vyjadriť 
priamočiaro určité idey, názory, postoje...“ V porovna-
ní so svojimi prvotinami Vámoš dej výrazne zdynami-
zoval využitím dialógovej formy prehovoru a taktiež 
dôslednejším dodržiavaním kompozície: záver povied-
ky, Mackino precitnutie, predstavuje dramatický zvrat, 
v dôsledku ktorého dochádza ku kvalitatívnej zmene 
vzťahu protagonistu a jeho priateľky.

Tom a Macka sa spolu stretávajú zakaždým v parku 
na tom istom mieste, pod starým platanom. Spoločný 
čas trávia predovšetkým hlbokými rozhovormi, pretože 
Macka je neobvykle duchaplné a bystré dievča. A práve 
tento dar ducha je dôvodom, prečo zaujíma značne re-
zervovaný postoj voči svojmu okoliu. Pripadá jej akési 

nízke a nedôstojné: „Minule mi povedala, že každého 
nenávidí, nepustí sa do reči s nikým, jedine ja som jej 
sympatický“ (Vámoš, s. 24). Trpkosť a krutosť skutoč-
nosti nie je ešte schopná úplne postrehnúť a jasne po-
chopiť, no tuší ich. Rozprávač však jej dôvtip považu-
je za „prekliatie“. Veľmi dobre totiž vie, aké ničivé je 
poznanie absurdnej protirečivosti sveta, a preto sa ju 
snaží ochrániť ním vytvorenou ilúziou, v ktorej je vzne-
šenosť ducha tou najvyššou hodnotou. Je to predstava, 
v ktorej nietzscheovský vyšší človek prevyšuje oby-
čajný dav, dokáže dosiahnuť naplnenie a nájsť zmysel 
vlastnej existencie. Týmto vyšším človekom má byť on 
sám. „Ja som tam na lavičke hercom, učiteľom, gentle-
manom, géniom, cynikom, nezlomným hrdinom. Predo 
mnou niet neprajného názoru, v ktorom by moje bystré 
oko neuvidelo základnú chybu a nevyvrátila by ju moja 
železná logika“ (tamže). Motívom Tomovho konania je 
súcit a pocit spolupatričnosti. Na tomto mieste povied-
ky možno identifikovať Vámošom neskôr rozpracova-
nú tézu o všadeprítomnom a všetko živé ovplyvňujú-
com „princípe krutosti“, ktorým sa riadi kolobeh sveta, 
a ktorému človek môže vzdorovať jediným možným 
spôsobom, „princípom lásky“. Protagonistovo správa-
nie však vedie aj iný popud. Kedysi, vo svojej mladosti, 
býval taký istý ako Macka. Pohotový v úsudku, chápa-
vý a bažiaci po poznaní však nedokázal dosiahnuť vy-
týčené ciele a naplniť vlastné túžby napriek ich ušľach-
tilosti. Časom si musel bolestne uvedomiť, že nič také 
ako „nadčlovek“ nemôže existovať v rozporuplnom 
a chaotickom svete, v ktorom sú ľudia ovládaní predo-
všetkým nízkymi pudmi a zverskosťou. Toto vedomie 
nevyhnutne viedlo k neodbytnému pocitu krivdy a hľa-
daniu satisfakcie. „(...) ja som tam na lavičke vskutku 
veľký, tam som spitý svojou vlastnou veľkosťou, tam sa 
vybíja moja fantázia, fantázia morfinistu. Tam vždy ja 
zvíťazím, tam vrátim životu facky, tam beriem satisfak-
ciu za nevyplnené túžby, za nepodarené skoky, za neši-
kovné prechmaty, za všetky svoje nedokonalosti minulé 
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i budúce“ (Vámoš, s. 25). Motivujú ho teda aj sebecké 
pohnútky. Macka mu prejavuje svoju lásku a obdiv, čo 
ho napĺňa uspokojením. Avšak ním vytvorený klam je 
príliš krehký, pretože je limitovaný priestorom: „Bárs 
by si ma vždy len tam poznala. Bárs by sa zmestil celý 
svet pod starý platan“ (tamže).

V jednom z rozhovorov Macka váhavo odhaľuje 
svoje zhnusenie z prízemnej žiadostivosti a živočíšnos-
ti človeka, ktorú v texte reprezentuje významné dielo 
ranej renesancie, Boccacciov Dekameron. Zmieňuje sa 
o svojej spolužiačke, ktorá do školy priniesla práve túto 
knihu. Správanie jej spolužiačok v nej vzbudzuje od-
por, pretože „(...) sa vrhajú na také veci, hltavo čítajú, 
recitujú tie hlúpe, nevkusné scény tých riadkov. Naučia 
sa naspamäť a vedia o nich snívať neustále“ (Vámoš, 
s. 26).  Tom ďalej priživuje prelud, ktorý vytvoril. Na 
otázku, či sú takí aj chlapci, odpovedá síce kladne, no 
ihneď Macku ubezpečuje, že ju ako vznešeného člo-
veka to nemusí vôbec trápiť. Jediné, čo má pociťovať 
k tým „úbohým neuvedomelým dušiam“ (tamže) je ľú-
tosť. Zachádza ešte ďalej a dáva jej prísľub oslňujú-
cej budúcnosti. „Vaším strážcom bude váš vkus, dobrá 
výchova a čistota. Vo vašej prítomnosti každý sa bude 
cítiť človekom vyšším, čistejším a šľachetnejším, lebo 
vyprovokuje to z ľudí každý váš neuvedomelý pohyb, 
slovo, čin. Vo vašej spoločnosti spustlík sa premení, 
z vášho láskavého, čistého zraku, plného pochopenia, 
bude sálať sila Pravej Čistoty, lúč, ktorý  osvieti všetky 

temné kúty ľudskej duše; sype ta nežnosť a ušľachti-
losť“ (tamže). 

V mladom dievčati vzbudzuje takisto vrcholné roz-
horčenie správanie jej dvoch susedov, vyštudovaných 

inžinierov, inteligentných ľudí: tí 
navštevujú jej byt, keď nik nie je 
doma, a dvoria slúžke. Je pre ňu za-
rážajúce, ako sa môžu takí vzdelaní 
ľudia až tak ponížiť, len aby dosiah-
li uspokojenie. Zároveň sa obáva, že 
svet v skutočnosti nie je taký, ako 
jej ho vykresľuje Tom. Každý deň 
je nútená čeliť podradnosti ľudstva, 
ktorá v nej vzbudzuje nanajvýš od-
por. V dôsledku takýchto konfrontá-
cií je moc vidiny oslabovaná, tušenie 
pravdy sa stáva čoraz nástojčivej-
ším, a preto je potrebné uistenie, 
ktoré presvedčenie opätovne posil-
ní. „Povedzte mi, Tom..., nemajte mi 
tú otázku za zlé – boli by ste schopný 

niečoho podobného?“ (Vámoš, s. 27). Predmet vyslo-
venej otázky tvorí základ vykonštruovanej fantázie. 
Tom v odpovedi na ňu musí klamať predovšetkým kvô-
li Macke, ale aj kvôli sebe. 

Rozhovor sa končí, Tom odchádza spod starého 
platanu. Ponechajúc svoju mladú priateľku vlastným 
myšlienkam, uvažuje nad jej faustovským údelom. 
Rovnako ako on, ani ona nebude môcť nájsť šťastie 
v poznaní, ktoré preniká skrz akýkoľvek idealizmus, 
pretože práve takéto poznanie neprináša žiadnu útechu. 
Je to vedomosť, že navzdory všemožnému uvažovaniu 
skutočne vedieť nemôžeme a že svet je neusporiadaným 
miestom, v ktorom nám neostáva nič iné, než sa slepo 
podriadiť moci prírody. „Naivné, drahé decko – mys-
lel som si – však ťa preklial osud, že ti dal hlboký um, 
ktorý skúma a neuspokojí sa. O čo sú šťastnejšie tvoje 
‚zverské‘ priateľky, ktoré v tvojom veku nad srdcom no-
sia a bozkávajú obrazy Harry Piela“ (Vámoš, s. 28).
Podľa Vámoša človek – indivíduum nie je relevantný, 
každý je „nikým“, je len „variáciou života“, nahradi-
teľný a napokon aj nahradený. Existuje len človek ako 
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živočíšny druh vo svojej homogenite, človek – homo, 
a preto je sila tohto poznania taká zdrvujúca. Takto 
uvedomelý človek nesie zodpovednosť za všetku neve-
domosť ostatných, so všetkými jej následkami:„(...) za 
všetku hlúposť a nedokonalosť tvojich družiek ty zod-
povedáš, za všetky viny tvojho okolia, ktoré neuvidí, ty 
trpíš“ (tamže). Preto sa protagonista usiluje zabrániť 
tomu, aby toto poznanie Macka dosiahla, lebo v opač-
nom prípade by, podľa jeho mienky, iste podľahla ťa-
živej trudnomyseľnosti a napokon rezignovanej apatii. 
On sám jej však môže poskytnúť len jediné: vieru vo 
vyšších ľudí a v krajší život. „Áno, Macka, to ti dám, 
mnohí to majú, predierajú sa ňou celý život, majú tiež 
chvíle sväté – postačí azda i tebe viera vo vyšších ľudí. 
Vzorom bol som i budem ti ja!“ (Vámoš, s. 29).  

     

Starostlivo budovaná ilúzia sa však naostatok predsa 
rúca. Tom stretáva miestneho nezbedníka s jeho mladou 
a príťažlivou opatrovateľkou Alice. Veľmi šikovným 
spôsobom sa zbavuje chlapcovej prítomnosti a získa-
va tak čas na to, aby vymámil od Alice sľúbený bozk. 
Zábrany idú stranou. Spoza kríka celú scénu zhroze-
ne sleduje Macka. Toma na to upozorní Alicin výkrik. 
Dochádza ku definitívnej konfrontácii, ktorá roztriešti 
predstavu „aristokracie ducha“ ako sklo. Rozčarovanie 
pôsobí na dievča ohromujúco. „Tom... vy... vy... tiež...“ 
(Vámoš, s. 30). Už niet pomoci, nemožno dosiahnuť 
nápravu. „(...) dívala sa na mňa, cezo mňa, cez moje 
impozantné teórie, ďalej, ďalej, kdesi do bezodného 
Nič, kde nieto logiky, dobrej výchovy, ideálov, vyšších 
ľudí a kde uvidela nejaký šedivý, kalný chaos, čo sa me-
nuje: Život“ (tamže). V závere naivity zbavená Macka 

odchádza z parku v ústrety ničotnosti a nezmyselnosti 
bytia, ktorým sa ľudia jej druhu nemôžu ubrániť žiad-
nym sebaklamom. Epické prvky poviedky Moja malá 
Macka vytvárajú rámec pre úvahy o postavení človeka 
vo svete a vo vesmíre. Protagonistom je typický „vá-
mošovský“ intelektuál: človek presahujúci priemer, vý-
nimočný a trpiaci útrapami rozumu. Prostredníctvom 
jeho reflexií o tom, prečo vlastne „je“ a o živote ako 
surovej existencii, autor čitateľovi predostiera svoj sve-
tonázor: cesta rozumu vedie k poznaniu, že svet abso-
lútne bezo zvyšku nikdy nebudeme môcť pochopiť a že 
takáto cesta vedie k novým a neustále sa vynárajúcim 
otázkam. Z toho potom vyplýva ľudská bezmocnosť, 
ktorá ochromuje akúkoľvek vôľu k činu. Takýchto ro-
zumujúcich ľudí nemožno zavádzať žiadnou ideovou 
clonou, pretože ju skôr či neskôr nevyhnutne prehliad-
nu. Akákoľvek snaha o oklamanie pravdu odhaľujúceho 
rácia je odsúdená na nezdar a v tom spočíva aj konflikt, 
typický pre Vámošovu ranú tvorbu: síce aktívnemu ro-
zumu prisudzuje vysokú hodnotu, no zároveň je práve 
rozum príčinou jeho gnozeologického pesimizmu. In-
telektové ostrie preniká k paradoxu a tým sa súčasne 
dostáva do slepej uličky: odkrýva poznanie o nemož-
nosti poznania, vedomosť, že svet napriek úprimnému 
odhodlaniu nemožno napraviť. Na prekonanie jeho 
rozpornosti nebude mať človek nikdy potrebnú moc, 
pretože vždy ostane len „pokusným králikom života“, 
hračkou prírody, ktorá určuje všetky jeho pohnútky. 
Pre Vámoša je problémovosť sveta neriešiteľná a prá-
ve toto jeho stanovisko sa vinie ako leitmotív všetkými 
prózami zbierky Editino očko.

Ďalšie informácie o knihe:
Vámoš: Editino očko 
TATRAN: Bratislava, 1968 

    

 

Autor: Filip Ľudovít Huszár
študent učiteľstva 

história – slovenský jazyk a literatúra

Fotografia: Martina Dvoržáková
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Hľadanie veľkej lásky
 

Recenzia knihy Veľká láska

Aký bežnejší motív, ako je láska, sa už len v umení 
môže objaviť? Piesne, romány, maľby i sochy téme lás-
ky venovali svoje tvary a podoby – ak nie úplne, aspoň 
čiastočne. Aj celý náš ľudský život sa sústreďuje okolo 
lásky. 

Vladimír Balla ústredný motív Veľkej lásky vložil 
aj do názvu knihy. Dokonca nehovorí iba o láske, ale 
o veľkej láske. Červený obal Ballovej knihy by nám 
mohol signalizovať, že o vysokú literatúru tu zrejme 
nepôjde, avšak skoro zistíme, že týmto gestom nás 
chce Balla trochu zavádzať (možno by sa aj sám au-
tor zasmial, keby si knihu v mori červenej literatúry 
na pultoch kníhkupectiev čitatelia „pomýlili“ so žán-
rovou literatúrou). Obsah i forma Ballovej knihy spolu 
dokonale ladia vo svojej protirečivosti, a tak nás nútia 
zamyslieť sa nad skutočným významov všetkých pod-
netov – z formálnej aj obsahovej stránky.  

Text je členený poeticky na krátke kapitoly bez sa-
mostatných názvov, dokonca sú miesta, ktoré by sme 
mohli nazvať básnickými, a to krátke anaforické výpo-
vede alebo stručné opisy typu básne v próze. Za bás-
nický u Ballu možno považovať aj spôsob opisu, ktorý 
je zaujímavý záberom na detaily z bežného života. Ten 
zobrazuje raz veľmi citlivo, na iných miestach zase až 
ironicky. Balla ale nenapísal báseň v próze a jeho die-
lom nie je ani lyrický ľúbostný príbeh. Na prvý pohľad 
je v diele dokonca všetko, len nie veľká láska.

Napriek tomu sa lásku autorovi podarilo zaujímavo 
a lyricky zobraziť. Nehovorí o nej priamo, ale kladie 
si otázky, pýta sa sám seba, prehodnocuje a uvažuje 
nad tým, čo to veľká láska je. Nehovorí sa iba o láske 
partnerskej, ale do pojmu a témy lásky zahŕňa to, čo 
by sme pomenovali výrazom „mať rád“. Aktualizácia 
zobrazenia robí z tejto prózy výstižný obraz súčasnej 
(slovenskej) spoločnosti, ktorým sa dotýka novej po-
prevratovej reality odrážajúcej sa v našej spoločnosti 

ešte i dnes. Je to obraz neustále stigmatizovaného slo-
venského životabôľu (nie svetobôľu, má dosť problé-
mov sám so sebou) a problémov súčasnej generácie 
ľudí v strednom veku.

Ballov hlavný hrdina, nezadaný, pasívny redaktor so 
slovanským menom  predstavuje čudáckeho, neaktív-
neho, zasneného, v minulosti a predstavách zabudnuté-
ho muža, spisovateľa, pozorovateľa, milovníka samoty. 
Je to práve on, kto, hoci nepriamo, predstavuje hľadača 
veľkej lásky a veľkej krásy. Nie je to ale žiadne senti-
mentálne putovanie za pravou a veľkou láskou. Nejde 
o žiadneho Petrarcu. Jeho Laura je moderná, slobodná 
mamička a život, ktorý žije, je surový a bez príkras. Je 
to skôr taký slovenský, súčasný Don Quijote (ani Panza 
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mu nechýba, ale ten na sprevádzanie po cestách nemá 
vždy čas a rád trochu klame). Zaspatý putuje životom 
a stretáva sa s mnohými vecami, ktoré by mohli byť 
veľkými láskami: láska k žene, láska k národu, láska 
k sebe.

Sebeckosť a individualita Ballovmu Andričovi ne-
dovoľujú vystúpiť zo seba, aby mohol milovať, láska 
k národu sa zvrháva v nacionalizmus, príp. je národ 
„krajinou šípkových Ruženiek“ (s. 88). Život sa dostáva 
do krajných pólov uponáhľanosti a neaktívnej spoma-
lenosti. Žena je emancipovaná, no citlivá, avšak muž ju 
nedokáže uspokojiť, tak sama preberá iniciatívu. Veľkú 
lásku mení v opičiu rodičovskú lásku k dieťaťu. Veľká 
láska muža k žene sa obmedzuje na sebauspokojenie 
muža, ktorý nie je ochotný obetovať sa pre rodinu alebo 
niekoho iného okrem seba. Ľudia sa nedokážu nadch-
núť pre veľké veci, zaoberajú sa sebou a svojimi mali-
chernosťami, nosia na tvári masky.

Tak a kde sú tie veľké lásky? Balla napísal, že opra-
vy sa v texte robia, až keď je text napísaný, a v živote, 
až keď je prežitý. Po skončení udalostí (nie peripetií, 
Ballov hrdina bol vlastne celkom spokojný) chce mať 
niečo, na čo by mohol spomínať, „aby sa aj jeho pre-
žívanie zdalo niečím naplnené, nasýtené (...), aby život 
nebol len také prázdne pozvoľné starnutie, (...), od-
chod, aby neskôr cítil, že aj on mal kedysi ilúzie, že aj 
on v tom citovom záchvate plietol piate cez deviate, že 
sa dotýkal ľudského tela“ (s. 135). Ballov hrdina hľadal 
to veľké v živote, veľké lásky.

Režisér Paolo Sorrentino vo svojom filme La gran-
de bellezza (2013) tiež hľadá to veľké v živote. Jeho 
hrdina ide cestou megalomanstva, ktoré ho nedokáže 
uspokojiť. Necháva prehovoriť svojho hrdinu, ktorý  
v záverečnom monológu hovorí: Všetko je skryté pod 
nánosom slov a hluku. Ticho a cit. Emócie a strach. 
Sporé a prchavé záblesky krásy. Potom už len žalostná 
mizéria a úbohý človek.

Hluk sveta nedokázal zakryť vnútornú túžbu člove-
ka. „Lenže čo sa týka Laury, tú mal namiesto pozorova-
nia radšej milovať, ale on bol iba zvedavý a myslel si, 
že zvedavosť je láska a veľká zvedavosť je veľká láska“ 
(s. 46). Všimnime si výraz „myslel si“. Myslel si, že 
objavil veľkú lásku, no nebolo to tak.  Sorrentinov hr-
dina si myslel, že našiel veľkú krásu. Mal všetko, moc, 
peniaze, pocty. No stále mu niečo chýbalo. 

Ballov hrdina chce svoj život tiež naplniť, žiť život 
v plnosti, hľadať veľkosť. Hľadať to, okolo čoho sa sú-
stredí ľudský život – lásku. Nepatetickým spôsobom 
zobrazuje dnešné vzájomné nepochopenie ľudí, krát-
kodobé vzťahy, sebectvo a to, za čo sme pravú veľkú 
lásku vymenili. V tomto je Ballov román vydareným 
obrazom dnešnej spoločnosti a pokusom skrytej lyriky 
lásky, hoci to na prvý pohľad môže vyzerať úplne inak. 

Ďalšie informácie o knihe:
Balla: Veľká láska
KK Bagala: Levice, 2015

Autorka: Klára Jamrichová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
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O c h u t n á v ka  z  b u d ú ce h o  č í s l a

Pripravujeme pre Vás 

Študenti a učitelia slovakistiky z FiF UK 
v Bratislave a priaznivci OZ Slovenčina 
pochodili kraj medzi Kriváňom a Oravou.

Navštívili  dedinku Svätý Kríž, kde sa 
nachádza evanjelický artikulárny kostol,  
a zavítali aj do Stanišovskej jaskyne.

Neobišli ani hrad v Liptovskom Hrádku.
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Ako sme grilovali...

prof. Juraja Dolníka,

Adelu Vinczeovú a mnohých ďalších.

Máte sa na čo tešiť!
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