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PAMÄTNICA JAŠÍKOVYCH KYSÚC
Vážení autori, milí čitatelia,
celoslovenská súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce oslavuje
svoje krásne a obdivuhodné okrúhliny. Veď päťdesiaty ročník akéhokoľvek
podujatia si zaslúži, aby sme si ho výnimočne pripomenuli, aby sme vyzdvihli
zakladateľov a organizátorov, ktorí neochvejne vytvárali podmienky na to,
aby dostal priestor vypovedať o svojom videní sveta každý mladý človek,
ktorý sa venuje písaniu. Aby ostala zachovaná myšlienka na výraznú
literárnu osobnosť Kysúc i Slovenska - Rudolfa Jašíka, ktorý napriek svojmu
pomerne krátkemu a ťažkému životu zanechal nezmazateľnú stopu v oblasti
písaného slova.
Po vyhodnotení odbornou porotou poznáme už mená ocenených tohto
výnimočného ročníka. Rada by som však pozdvihla každého účastníka, ktorý
mal tú odvahu a ukázal svoje schopnosti a nadanie, povzbudila vás všetkých,
aby ste aj naďalej na sebe pracovali a venovali sa toľkým naliehavým témam
a myšlienkam, ktoré nás dennodenne sprevádzajú životom.
Jašíkove Kysuce sa tešia veľkej priazni prispievateľov. Systematickou
prácou a podporou zo strany Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie
organizácií slovenských spisovateľov, Literárneho fondu, Kysuckej kultúrnej
nadácie a Kysuckej knižnice v Čadci sa rozvíja mladá slovenská próza a
formujú sa nové osobnosti literárneho života.
Želám organizátorom, aby aj naďalej mali množstvo príspevkov,
aby sa stretávali s mladými talentovanými prozaikmi, prispievateľom zas
veľa tvorivých nápadov a námetov. Všetkým čitateľom prajem nerušené a
príjemné zahĺbenie sa do pútavých príspevkov víťazov jednotlivých ročníkov
celoslovenskej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce.
						
Ing. Erika Jurinová
				
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
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JAŠÍKOVE KYSUCE.
Polstoročie literárneho diania na Kysuciach.
Zaznamenať polstoročie udalostí, ktoré majú spoločného menovateľa
ako osobnosť Rudolfa Jašíka, Jašíkove dni, Jašíkovu Turzovku, či Jašíkove
Kysuce, je pomerne náročná úloha. V kultúrnom a literárnom dianí Kysúc
však tieto pojmy rezonujú dnes rovnako intenzívne ako pred päťdesiatimi
rokmi. V matematickom vyjadrení možno podiel tohto pojmu na vývin
slovenskej literatúry vyjadriť čitateľom, ktorý je stále dychtivý po nových
literárnych dielach a menovateľom, ktorý odkaz Rudolfa Jašíka transformuje
do tvorby nových začínajúcich autorov. Deliacou čiarou, ktorá v konečnom
dôsledku tvorí výsledný podiel, je snaha organizátorov, knihovníkov,
spisovateľov a literárnych kritikov podnecovať a rozvíjať literárny život na
Slovensku.
Prvým podnetom na vytvorenie tejto dlhej a súvislej línie zrodu nových
literárnych artefaktov a osobností boli oslavy nedožitých päťdesiatych
narodenín Rudolfa Jašíka v dňoch 28. a 29. novembra v roku 1969 v Turzovke.
Bolo to významné kultúrne podujatie, súčasťou ktorého bol celoštátny seminár
o živote a tvorbe Rudolfa Jašíka za účastí významných osobností kultúrneho
a literárneho života vtedajšieho Československa, vedený Vladimírom
Mináčom. Okrem autorských besied so spisovateľmi Vincentom Šikulom,
Jaroslavom Rezníkom, Milanom Lechanom, Břetislavom Truhlářom
a ďalšími sa prezentovala i tvorba mladých autorov klubu APROPO. Ivan
Sirko vo svojom článku: 50. výročie narodenia R. Jašíka. Základ tradície
(Smena, Bratislava 2.12.1969) okrem iného uvádza: „Organizátori osláv
vyslovili želanie vytvoriť na základe každoročných jašíkovských osláv také
kultúrne podujatia, ktoré by oživili a rozšírili doteraz jestvujúce tradície na
Kysuciach. Prvým krokom k takémuto činu možno kvalifikovať dohodu o
inštalovaní pamätnej izby a organizačnú účasť APROPO na literárnej súťaži
o cenu R. Jašíka.“ Súčasné datovanie ročníkov súťaže pod názvom „Jašíkove
Kysuce“ sa teda odvíja práve od tohto dátumu a zahŕňa aj Jašíkove dni.

6

PAMÄTNICA JAŠÍKOVYCH KYSÚC
Na tento podnet bola na budove Miestneho kultúrneho domu v
Turzovke za účasti širokej kultúrnej verejnosti a manželky spisovateľa
Hedvigy Jašíkovej odhalená pamätná tabuľa Rudolfa Jašíka. „Jašíkove
dni“ pokračovali 2. ročníkom v roku 1970 a okrem autorských besied so
spisovateľmi a prezentácie tvorby začínajúcich kysuckých autorov sa
účastníci mohli zúčastniť na predstavení umelcov Slovkoncertu. V Turzovke
sa spolu s ďalšími umelcami predstavil sólista opery Ondrej Malachovský.
Rok 1971 sa zapísal do histórie zriadením Pamätnej izby Rudolfa Jašíka v
Turzovke za účasti manželky Hedvigy a brata spisovateľa Ladislava Jašíka.
Tradíciu Jašíkových dní podporilo i umiestnenie sochy chlapca Rudka z
dielne sochára Ladislava Beráka pred budovou novej školy v Podvysokej
v roku 1977. Do obce Podvysoká sa Jašíkoví rodičia presťahovali z Turzovky
a tu od polovice prvého ročníka navštevoval základnú školu. Pri príležitosti
konania 9. ročníka Jašíkových dní vydala Kysucká knižnica v tomto roku i
prvý zborník literárnych prác začínajúcich kysuckých autorov pod názvom
„Úpätie“.
V roku 1978 Odbor kultúry ONV a Okresná knižnica v Čadci vyhlásila
súťaž o Zlaté pero Rudolfa Jašíka pre autorov do 35 rokov so zameraním na
Kysuce. Víťazstvo si v tomto roku za vtipnú poviedku „Myši“ odniesol Juraj
Kusenda. Rok 1978 a 10. ročník bol v histórii súťaže prelomovým. Po jeho
úspešnom zavŕšení sa zmenil názov i charakter súťaže. Zakladateľ a pamätník
týchto udalostí Rudolf Gerát spomína: „Aby sme pamiatku Rudolfa Jašíka
zachovali nielen týmito oslavami, vznikol podnet vyhlásiť literárnu súťaž pre
mladých autorov pod názvom Jašíkova Turzovka. Po rokoch sa ukázalo, že
súťaž sa ujala a má priaznivý ohlas. Potešilo nás, keď v roku 1978 prevzal nad
ňou záštitu týždenník Nové slovo, čím súťaž získala celoslovenský charakter.
Potrebovali sme dosiahnuť, aby bola za takú vyhlásená aj oficiálne.“
V auguste 1979, pri príležitosti výročia nedožitých 60. narodenín
spisovateľa Rudolfa Jašíka, vyhlásila súťaž už redakcia Nového slova a
Okresný národný výbor v Čadci, ako autorskú súťaž v odbore krátkej prózy, s
osobitnou cenou pre prácu s tematikou Kysúc. Súťaž sa tak spolu s Wolkrovou
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poliankou stala celoslovenskou literárnou súťažou. Wolkrova polianka sa
mala zameriavať predovšetkým na poéziu a Jašíkova Turzovka na prozaické
texty. Začiatkom decembra 1979 sa uskutočnil v poradí 11. ročník Jašíkovej
Turzovky (1. oficiálne celoslovenský), na ktorom sa zúčastnila delegácia
spisovateľov vedená národným umelcom Vladimírom Mináčom. Podujatie
však nebolo iba literárnou súťažou, ale celý rad sprievodných podujatí,
autorských besied, seminárov, výstav, či divadelných predstavení mu dávali
v tom čase, ale aj v nasledujúcich rokoch punc výnimočnosti a povýšili ho na
významný literárny sviatok.
Na Turzovku zavítalo i Radošinské divadlo s hrou Stanislava Štepku
„Jááánošííík“. Celoslovenské podujatie, ktoré v prvých rokoch svojej existencie
poctili účasťou osobnosti ako Alfonz Bednár, Ján Papp, Peter Andruška,
Peter Štrelinger, Ľuboš Jurík, Ľubomír Feldek a Oľga Feldeková,
postupne obohacovali ďalší. Možno vymenovať ešte celé desiatky známych
slovenských spisovateľov, ale tým by sa tento úvodný príspevok zmenil
na abecedný zoznam. Napriek tomu však pridávam ešte pár mien, ktoré
v minulosti rezonovali na spoločných stretnutiach a autorských besedách.
Hosťami boli taktiež: Andrej Plávka, Pavol Horov, Anton Hykisch, Vojtech
Kondrót, Pavel Dvořák, Ján Beňo, Vladimír Ferko, Milan Ferko, Klára
Jarunková, Jana Šrámková, Viera Švenková, Rút Lichnerová, Igor
Otčenáš, Ján Fekete, Braňo Hochel a iní.
Z Bratislavy prichádzali plné autobusy spisovateľov, na ktorých čakali
nedočkaví čitatelia a obetavé pracovníčky knižníc v mestách a obciach na
Kysuciach. Mnohí sa tu radi opäť vracali a súťaž si získavala čoraz väčšiu
priazeň a záujem zo strany začínajúcich autorov, ale i renomovaných
spisovateľov a čitateľskej verejnosti. Prvú cenu roku 1979 v autorskej súťaži
získal Peter Holka za poviedku „Strážnik noci“. Postupne pribúdali ďalší
víťazi: Martin Feldek (1980), Gustáv Murín (1981) a Ján Malina (1982). V
roku 1983 nebola udelená prvá cena, ale dve druhé ceny - Jurajovi Tkáčovi
a Michalovi Čechovi. V roku 1984 si z Kysúc odniesol prvenstvo Emil
Borčin a cenu za poviedku s kysuckou tematikou získal Pavol Kužma.

8

PAMÄTNICA JAŠÍKOVYCH KYSÚC
Jašíkova Turzovka postupne prekročila hranicu svojho mesta a podujatia
sa realizovali súčasne aj v okresnom meste Čadca, v Kysuckom Novom
Meste a obciach celého regiónu Kysúc. Veľkú pozornosť si získal i 17. ročník
súťaže zastúpením početnej delegácie Zväzu slovenských spisovateľov v
zložení: Vladimír Mináč, Ladislav Ballek, Ján Beňo, Vladimír Ferko,
Peter Štrelinger, Jozef Puškáš, Drahoslav Machala, Dušan Dušek,
Dušan Mikolaj, Alexander Halvoník, Peter Holka a ďalší. Kysuce v tom
roku privítali aj zástupcov Zväzu českých spisovateľov: Zdenka Pluhařa,
Ladislava Fuksa, Jozefa Nesvadbu a Jiřího Mareka.
Od roku 1985 sa začal používať názov Jašíkove Kysuce, ktorý postupne
vyhodnotil ďalších víťazov hlavnej ceny a do slovenskej literatúry posunul
ďalšie mená: Edmund Hlatký (1986), Ľuba Nitrová (1986), Eugen Križo
(1987), Ľubo Svetoň (1988), Ľuba Suballyová (1989), Vojtech Drozdík
(1990), Pavol Rankov (1991), Radoslav Olos (1992), Vladimír Puchala (1993),
Kveta Hovoričová (1994), Vladimír Balla (1995), Eva Pribilincová (1996),
Peter Karpinský (1997), Alexandra Balážová (1998), Róbert Kačerák
(1999), Janka Jesenská (2000), Dávid Antony (2001), Michaela Rosová
(2002), Peter Getting (2003), Jana Lenčová (2004), Dáša Krištofovičová
(2005), Gabriela Alexová (2006), Ivana Dobrakovová (2007), Anna Vlčková
(2008), Iva Polczik (2009), Matej Thomka (2010), Soňa Uríková (2011),
Zuzana Brossmannová (2012), Radovan Potočár (2013), Tomáš Gerbery
(2014), Dominika Moravčíková (2015), Nela Vrtochová (2016), Karol
Kolbas – pseudonym (2017), Zuzana Lipková - pseudonym J. P. Bukov (2018).
V rokoch 1998 – 2003 boli udelené aj osobitné ceny za poviedky s kysuckou
tematikou a ich držiteľmi sa stali: Marián Grupač, Ján Podmanický, Peter
Kubica a Milan Maťaše.
Súťaž v priebehu rokov menila svoj názov a rozširovala okruh
svojho pôsobenia. Nezmenila sa však jej odborná úroveň a prestíž, ktorú
vždy garantovala odborná porota delegovaná stavovskými literárnymi
organizáciami - Literárnym fondom, Spolkom slovenských spisovateľov
a Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska. Stala sa liahňou
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výnimočných literárnych talentov, o čom svedčí celý rad renomovaných
slovenských spisovateľov, ktorí za svoj úspešný štart vďačia práve Jašíkovým
Kysuciam. V roku 2004 sa súťaž posunula opäť o úroveň vyššie a otvorila
priestor aj mladším autorom. Hlavný organizátor Kysucká knižnica v Čadci
a spoluorganizátori - na podnet Kysuckej kultúrnej nadácie - rozšírili súťaž
o Cenu Jozefa Hnitku pre autorov vo veku od 10 do 18. rokov. Po prvýkrát si
cenu odniesla Zuzana Grochalová za poviedku „Kysucká banalitka“ (2004).
Ďalšími ocenenými sa stali: Marek Holka (2005), Eva Bačinská (2006,
2007), Katarína Vargová (2008), Radovan Potočár (2009), Vanesa Jóriová
(2010, 2011), Barborka Jarinová (2012), Samuel Ondrija (2013), Katarína
Jančeková (2014), Martina Mareková (2015), Dominika Gavláková (2016),
Magdaléna Martišková (2017), Kristína Kobolková - pseudonym Tiens
(2018).
Kysuce aj vďaka tejto literárnej súťaži žili a stále žijú literatúrou, ktorá
však nie je iba súhrnom mien a slov. Je predovšetkým o ľuďoch a ľudských
príbehoch, o príbehoch, ktoré píše sám život. Počas uplynulých 50. ročníkov
súťaže boli Kysuce svedkami mnohých príbehov, veľkých i malých víťazstiev
či sklamaní. Tu sa ocitla, zažiarila, literárne a kultúrne povzniesla celá plejáda
ľudí a osobností, na ktorých mená by sme nemali zabúdať. V roku 2008
vydala Kysucká knižnica Pamätnicu Jašíkových Kysúc, kde pri príležitosti 40.
ročníka súťaže zosumarizovala jej históriu Janka Mudríková. Podrobnejšie
informácie poskytuje aj internetová stránka www.jasikovekysuce.sk, ktorú
spravuje Kysucká knižnica v Čadci. Prešli desiatky rokov a pribudli nové
mená víťazov a finalistov súťaže.
Internetová stránka prináša okrem víťazov hlavných cien aj prehľad
o držiteľoch prémií literárneho fondu, ale aj členoch odbornej hodnotiacej
poroty, ktorých práca si zaslúži mimoriadne ocenenie. Okrem výberu
toho najlepšieho, čo vzniká v súčasnej rodiacej sa literatúre, sa porotcovia
stretávajú s finalistami na hodnotiacom seminári, ktorý je tým najväčším
prínosom pre začínajúcich autorov.
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V posledných rokoch boli organizované Jašíkove Kysuce ako literárny
týždňový festival s množstvom sprievodných podujatí - autorských besied,
vernisáži výstav, seminárov a pietnych slávností. Slávnostný literárny
galavečer s vyhodnotením výsledkov súťaže sa prezentoval i kvalitným
hudobným programom. Víťazné ukážky umelecky interpretovali známi
herci slovenských divadiel. Jašíkove Kysuce finančne podporuje – okrem
Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie - od roku 2002 Žilinský
samosprávny kraj a od roku 2016 Fond na podporu umenia.
Pri oslave päťdesiatych narodenín zvykne človek bilancovať a hodnotiť
svoj život, či dosiahol všetko po čom túžil a či ešte stihne dosiahnuť aj niečo
viac. Pri spätnom pohľade a zhodnocovaní uplynulých ročníkov súťaže
môžu byť všetci organizátori nanajvýš spokojní. Ohlasy a články v médiách i
priaznivé ohlasy hlavných aktérov a účastníkov literárnych stretnutí dávajú
signál, že súťaž mala a má svoje opodstatnenie a jej kontinuitu je hodno i
naďalej udržiavať a rozvíjať.
Kysucká knižnica v Čadci praje aj do ďalších rokov veľa úspechov
novej, stále rodiacej sa mladej slovenskej literatúre a všetkým, ktorí ju tvoria
a podporujú.
O tejto podpore svedčia i vyjadrenia, spomienky a postrehy účastníkov
predchádzajúcich ročníkov literárnej súťaže i udalostí, ktoré ju od počiatočnej
myšlienky priviedli až k dnešnému dňu. Ponúkame pohľad do minulosti,
ktorá 50 rokov hýbala literárnym svetom. To, čo sa však nedá opísať slovami,
je atmosféra. Tá bola na Kysuciach vždy plná emócií, energie, srdečnosti
a priazne, naplnená priateľskými stretnutiami, družnými rozhovormi a
podnetnými dialógmi. Jednoducho, bolo treba ju zažiť.

Helena Pagáčová
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MÁRIA BÁTOROVÁ
Päťdesiat rokov dotácie slovenskej pôvodnej tvorby
(Polstoročie Jašíkových Kysúc)
Zamyslime sa nad tým, čo znamená slovo súťaž: v športe je víťaz
jednoznačný, pri porovnávaní priemyselných produktov víťazí kvalita
materiálu, pri umeleckej, v našom prípade literárnej súťaži víťazí talent
autora, ale môžu to byť aj aktuálne kritériá literárnych kritikov. V tom zmysle
sú literárna súťaž, jej priebeh a výsledok aj odrazom vývinu estetických a
etických hodnôt. Niečo však je predsa nemenné: v názve literárnych súťaží a
cien je prevažne meno autora/autorov/ako emblém.
V čase pokusu Alexanda Dubčeka poľudštiť socializmus, pred 50- timi
rokmi, v pamätnom roku 1968, založili literáti súťaž na severe Slovenska, v
centre Kysúc, v Čadci. Súťaž, ktorá niesla meno turzovského rodáka Rudolfa
Jašíka. Do štruktúry tejto súťaže pribudlo rozhodnutím LITFONDU a na
žiadosť Kysuckej kultúrnej nadácie po roku 1989 ďalšie meno za socializmu
proskribovaného, indexového spisovateľa Jozefa Hnitku.
Rudolf Jašík a jeho dielo stelesňovalo v čase vzniku súťaže všetko, čo
vtedajšia vlna demokracie so sebou niesla: ako medzivojnový komunista sa
Jašík postavil počas druhej svetovej vojny na stranu spravodlivosti osobnou
účasťou v protifašistickom odboji, proti cudzej hegemónii, stvárnil osud
nespravodlivo odvlečených židovských občanov v románe Námestie svätej
Alžbety (1958), naše nádherné Kysuce ležiace Na brehu priezračnej rieky
(1956), boj za slobodu v SNP v nedokončenom románe Mŕtvi nespievajú
(1961). Aj jeho ďalšie diela vyšli posmrtne v súbornom dvojzväzkovom diele
obsahujúcom i básnické juvenílie. Spôsob, akým Jašík tvoril, kopíroval jeho
mentalitu „lyrikanatus“, jeho próza je svet videný srdcom a zobrazený v
metafore jednoduchosti, čistoty a ľudskej dobroty. Peter Valček v novších
charakteristikách prirovnáva miesto Jašíka v slovenskej literatúre k miestu
francúzskeho spisovateľa A. Malrauxa vo francúzskej. Rudo Jašík zomrel v
roku 1960 ako 40 ročný – príliš skoro, no ako komunista sa tak vyhol možným
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politickým represáliám rôznych historických období, ktoré nasledovali.
Nevyhol sa im však druhý emblém súťaže, kysucký spisovateľ Jozef
Hnitka, medzivojnový komunista, organizátor slovenského národného
povstania v Čadci, ktorého román o Kysuciach Krížové štácie sa stal
kultovou knihou kysuckých umelcov, ako sa o ňom vyjadril akademický
maliar Milan Mravec. Spisovateľ, ktorý však do konca života (1992) s malou
výnimkou rokov 1968 – 1970 nesmel publikovať a v archíve ÚPN je vedený
ako „nepriateľ štátu“. Bol aj prvým riaditeľom začínajúcej, v tom čase málo
zväzkovej, knižnice v Čadci, v ktorej sa dnes súťaž koná. Hnitkove prózy
sa vyznačujú obrovskou dynamikou vystavanou dialógmi, silou postáv
a vnútorným napätím. Jeho prózy majú solženicinovský charakter, nesú
posolstvo slobody a ľudskej obety, sú výzvou k hlbokému etickému životu.
Jeho poviedka Transfúzia by podľa Antona Hykischa mala byť vo všetkých
svetových antológiách krátkej prózy.
Oboch spisovateľov spája rodisko Turzovka (J. Hnitka 1913, R. Jašík
1919), ďalej archívmi doložená ilegálna činnosť počas príprav SNP ako aj
osobné priateľstvo zachytené v povojnovej korešpondencii. Sú to úprimné
listy, napriek tristným osudom oboch autorov plné viery v ľudskosť.
Keď do súťaže Jašíkove Kysuce pribudol druhý emblém – Jozef Hnitka
– písal sa už rok 2008. Hnitka totiž patrí k prvej fáze slovenských disidentov
20. storočia, k tým, ktorých paradoxne postihol Stalinov kult v 50-tych
rokoch (medzivojnoví komunisti – buržoázni nacionalisti ako V. Clementis,
L. Novomeský, ale aj J. Smrek a E. B. Lukáč, P. Strauss, katolícki autori ako
J. Silan, P. G. Hlbina a R. Dilong, exiloví autori ako J. C. Hronský, P. Hrtús –
Jurina…)
Nový výskum vrátil týchto autorov po roku 1989 do literárneho života.
Vyšli ich diela, ktoré nemohli za socializmu byť vydané. Tak vyšli aj dve
veľké knihy spojené s menom Jozefa Hnitku: Transfúzia (Petrus, Bratislava
2003. Ide o reedíciu Krížových štácií doplnenú autentickými poviedkami z
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povstania a rozsiahlou novelou Jabloň) a beletrizovaný životopis autora s
názvom Múrom proti hlave od známeho novinára Jána Čomaja (Kysucké
múzeum v Čadci 2013).
Rudolfa Jašíka a Jozefa Hnitku – dva emblémy súťaže Jašíkove Kysuce
– spája okrem uvedených reálií ideál slobody a ľudskosti, život plný krívd,
ktorý obaja znášali chlapsky a bez reptania. Nech tento ich príklad uložený
cez ich moderné dielov pokladnici národných hodnôt rastie v ďalších a
ďalších dielach generácií slovenských spisovateľov.

Otvorenie Pamätnej izby Jozefa Hnitku v Kysuckej knižnici v Čadci (2013).
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RUDOLF GERÁT
Jašíkova Turzovka
Tradícia pripomínania a uctievania života a diela významných
osobností na Kysuciach sa začala obrodným procesom začiatkom roka 1968,
keď sme si nanovo a naplno začali uvedomovať hodnoty našej histórie a ľudí
v nich. Práve v tomto roku bol na ONV v Čadci ustanovený aj samostatný
odbor kultúry ako centrum verejných služieb na tomto úseku. Od začiatku
jeho činnosti sme sa snažili zachovať pamiatku a odkaz osobností, ktoré
sa zapísali do histórie Kysúc buď miestom svojho narodenia, alebo svojím
záslužným pôsobením v tomto kraji. Tak sme v apríli roku 1968 usporiadali
na počesť nášho slávneho rodáka Janka Palárika prvú prehliadku
ochotníckych divadelných súborov pod názvom Palárikova Raková, ktorá
pretrváva aj po štyridsiatich siedmich rokov až doteraz. V kultúrnom dome,
ktorý nesie jeho meno, má aj pamätnú izbu a pred kostolom dokonca sochu v
nadživotnej veľkosti. Neskoršie sme spolu so Spolkom kysuckých lekárov pri
stom výročí narodenia českého lekára Ivana Hálka, ktorý začal svoje skoro
štyridsaťročné pôsobenie na Slovensku práve v Čadci, uctili jeho pamiatku
zriadením pamätnej izby v nemocnici a osadením jeho busty pred vchodom
do nej a neskoršie každoročným usporadúvaním odborných seminárov pod
názvom Kysucké Hálkove lekárske dni.
Medzi také osobnosti, ktoré si zasluhujú našu trvalú úctu a pamäť, patrí
nesporne aj spisovateľ Rudo Jašík. Rád by som prispel myšlienkami, ako si
naňho spomíname a ako uchovávame jeho odkaz v jeho rodnom kraji, u nás
na Kysuciach. Začneme tým, že okrem Turzovky sa k nemu hlási aj susedná
obec Podvysoká, kde sa jeho rodičia presťahovali z Turzovky a kde od
polovičky prvého ročníka chodil do školy. Pani riaditeľka Dagmar Dedíková
mi poslala mailom aj kópiu vysvedčenia , kde mal Rudko samé jednotky,
iba z občianskej náuky a kreslenia dvojky. A pridala aj materiál o jeho
živote a diele, ktorý vytvorili na škole ako pomôcku pre žiakov. Ich slávneho
predchodcu pripomína pred školou socha chlapca. Sochár Ladislav Berák jej
dal pekné meno Rudko. Socha bola súčasťou vybavenia novej školy, ktorú
v obci otvorili v roku 1977. Vtedy platila taká smernica, že pri investíciách
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väčšieho rozsahu sa 1,5 % z nákladov malo využiť na umeleckú výzdobu.
Svojho rodáka si samozrejme uctili aj Turzovčania tým, že kultúrny
dom nazvali jeho menom a na jeho priečelí osadili pamätnú dosku s reliéfom
jeho portrétu a s nápisom Rudolf Jašík- komunista- básnik Kysúc. Po roku
1989 z toho nápisu slovo komunista jednoducho dlátom vylámali. Ostala po
ňom len narušená plocha kameňa, ktorá upozorňovala na to, že tu bol pokus
zmeniť, vygumovať históriu. Ale pravda bola a je taká, že Jašík sa od mladosti
zapojil do ľavicového hnutia, čo osvedčil najmä v období Slovenského štátu v
protifašistickom odboji, za čo bol vtedajšou vládou aj uväznený na pol roka
v Čadci a v Trenčíne. Keďže v roku 1942 mal už vek, v ktorom podliehal
brannej povinnosti, musel narukovať a so svojou vojenskou jednotkou bol
odoslaný na východný front. Tento svoj životný zážitok umelecky stvárnil v
románe Mŕtvi nespievajú. Ja by som chcel z jeho tvorby osobitne spomenúť
jeho prvé dielo Na brehu priezračnej rieky. Nielen preto, že sa tematicky
viaže na Kysuce, ale že mám naň a na prvé stretnutie s autorom osobnú
spomienku. Kniha vyšla v roku 1956 a hneď v nasledujúcom roku sme na ONV
v Čadci pripravili besedu, ktorú som viedol, teraz sa tomu vraví moderoval.
Pri predstavovaní knižky som spomenul, že dej románu sa odohrával na
osade Hrubý pľac, za čo ma autor opravil, aby som hovoril o pľaci a nie o
osade, pretože tak tieto usadlosti nazývali tamojší ľudia a aj on sám ju nazval
pľacom. Zapamätal som si to na celý život. Preto som aj knižku o týchto
zoskupeniach obydlí v Čadci, ktorými je povestná aj tým, že ich mala na - v
polovici minulého storočia - ešte vyše 70 a bývala v nich viac ako polovica
obyvateľov, nazval Čadčianske pľace. Ale to som trochu odbočil od témy.
Knižku Na brehu priezračnej rieky v osemdesiatych rokoch zdramatizoval
Anton Kret, nacvičil ju divadelný súbor Janka Palárika v Čadci a predviedol
na viacerých vystúpeniach.
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Pomenovanie Kysuce ako priezračnej rieky sme často používali v
našich aktivitách Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, keď ma
upozorňovali na prehrešky proti čistote tejto rieky a jej prítokov, keď si ľudia
na brehoch robili skládky odpadkov, ktoré potom voda po jarných prívaloch a
letných búrkach zadarmo odnášala tam kdesi preč, do Hričovskej priehrady.
Pod názvom Priezračná Kysuca sme v osemdesiatych rokoch organizovali
verejné kontroly čistoty povrchových tokov na Kysuciach ako aj pochody
pionierov a zväzákov okolo Kysuce, aby videli aká je krásna, keď je čistá,
priezračná a aby sme ich získavali k ochrane čistoty vôd. Škola, z ktorej sa
do pochodov zapojilo najviac žiakov, získala putovnú cenu, sošku vodníka
od maliara Ondreja Zimku. Názvom knihy Na brehu priezračnej rieky sa
nechali inšpirovať aj organizátori fotografickej súťaže v Turzovke, ktorú
organizuje tamojšie Mestské kultúrne a spoločenské stredisko.
Jašíkova Turzovka
Chcel by som ako pamätník vtedajších dejov povedať niečo o tom, ako
sme kládli základy každoročnej literárnej súťaže mladých autorov, ktorá v
tomto roku zaznamenáva už úctyhodných 50 rokov svojho trvania. Podnetom
k tomu boli päťdesiate, žiaľ už vtedy nedožité, narodeniny autora v roku 1969.
Vtedajší Zväz slovenských spisovateľov usporiadal v jeho rodisku Turzovke
celoslovenský seminár o jeho živote a diele, na príprave ktorého sme sa
podieľali. Zúčastnila sa na ňom početná delegácia spisovateľov, ktorú viedol
Vladimír Mináč. Jej zloženie si už nepamätám. Viem len to, že na seminári
sa zúčastnila aj manželka oslávenca Hedviga Jašíková z Partizánskeho, kde
Rudolf Jašík pôsobil a býval. Aby sme jeho pamiatku zachovali nielen týmito
oslavami, vznikol podnet vyhlásiť literárnu súťaž pre mladých autorov pod
názvom Jašíkova Turzovka. Prvý ročník sa konal v roku 1971 spočiatku
ako okresná súťaž. Po rokoch sa ukázalo, že súťaž sa ujala a má priaznivý
ohlas. Potešilo nás, keď v roku 1978 prevzal nad ňou záštitu týždenník Nové
slovo, čím súťaž získala celoslovenský charakter. Potrebovali sme dosiahnuť,
aby bola za takú vyhlásená aj oficiálne. Pretože vtedy už mala štatút
celoslovenskej súťaže mladých autorov Wolkrova Polianka vo Vysokých
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Tatrách, ktorá mala svoju prozaickú i poetickú časť, za výdatnej podpory
redaktorov z Nového slova, obzvlášť Kysučanky Oľgy Vavrovej, sme sa s
vtedajšími organizátormi tejto súťaže, bol to SÚV SZM v Bratislave, dohodli,
aby z pôvodného programu Wolkrovej Polianky odčlenili prozaickú časť
a aby sa mohla konať v Turzovke pod názvom Jašíkova Turzovka. Súťaž
vyhlásil Okresný národný výbor v Čadci a redakcia Nového slova v odbore
krátkej prózy, s osobitnou cenou pre prácu s tematikou Kysúc a finančnými
odmenami pre víťazov. Týždenník Nové slovo po skončení prvého ročníka
napísal: „Ukazuje sa, že práve Jašíkova Turzovka má ambície stať sa súťažou
číslo jeden v oblasti prózy. Svedčí o tom aj posledný ročník. A svedčí tiež o tom,
že na Slovensku sa aj medzi mladými prozaikmi nájdu zaujímavé talenty,
ktoré majú predpoklady stať sa prínosom pre mladú slovenskú prózu, ak
budú usilovne a vytrvalo pracovať na sebe a ak nezídu z neľahkej cesty za
literárnymi úspechmi.“ V nasledujúcich ročníkoch si tu ako súťažiaci svoje
literárne ostrohy vyskúšali vtedy začínajúci, dnes už známi autori ako Peter
Holka, Gustáv Murín, Rút Lichnerová, Igor Otčenáš, Ladislav Hrubý, Juraj
Kuniak, Pavol Rankov, Marián Grupač a v nasledujúcich rokoch mnohí ďalší
mladí autori, ktorí tento zoznam víťazov doplnili svojimi menami. Nebudem
ich tu vymenúvať, ešte nie sú dosť známi, ale nájdete ich na e-mailovej adrese
Jašíkove Kysuce.
V roku 1984, pri 75. výročí narodenia autora, už bola oficiálne vyhlásená
ako súťaž Zväzu slovenských spisovateľov. V roku 1988, keď sa konal 20.
ročník Jašíkových Kysúc, sa konštatovalo, že podujatie prešlo mnohými
zmenami. Od nesmelých začiatkov a prvej myšlienky organizovať podujatie
so spomienkovo-pracovným charakterom, menilo organizátorov, názov (od
Jašíkových dní, Jašíkovej Turzovky po dnešné Jašíkove Kysuce) a menilo aj
svoju náplň (od miestnej, okresnej, krajskej súťaže až po najväčšiu literárnu
súťaž mladých prozaikov celoslovenského charakteru). Názov Jašíkove
Kysuce potvrdzoval, že podujatie presahovalo miestny rámec Turzovky, ba
aj mesta Čadca, a že je to literárne podujatie určené všetkým Kysučanom,
ktorí majú záujem o súčasnú slovenskú literárnu tvorbu. Najväčšou zásluhou
Jašíkovej Turzovky či Jašíkových Kysúc bolo a je to, že vytvorili priestor a
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podmienky na prezentáciu prác mladých autorov z celého Slovenska, ktorí
takto získavali prvé kontakty s literárnym dianím.
V roku 2004 organizátori súťaže- Spolok slovenských spisovateľov,
Literárny fond, Kysucká kultúrna nadácia a Kysucká knižnica v Čadci otvorili
súťaž aj mladším autorom. Mládež vo veku od 10 – 18 rokov môže odvtedy
svojimi prózami zabojovať aj o Cenu Jozefa Hnitku, ktorú udeľuje Kysucká
kultúrna nadácia.
Nepochybným vkladom Jašíkových Kysúc do rozvoja kultúry na
Kysuciach sú rovnako aj návštevy spisovateľov a besedy s čitateľmi, ktoré
prispievajú k pestovaniu záujmu o čítanie pôvodnej slovenskej literárnej
tvorby. Ich účastníkmi sú študenti stredných škôl v Čadci a v Kysuckom
Novom Meste a občas aj žiaci základných škôl. Počas doterajšej histórie
súťaže sa na týchto návštevách vystriedali vari všetci členovia zväzu či spolku
slovenských spisovateľov, mnohí viackrát. Spomedzi známych autorov boli
viackrát hosťami Jašíkových Kysúc Vladimír Mináč, Klára Jarunková, Ladislav
Ballek, Drahoslav Machala, Jozef Puškáš, Ján Beňo, Ivan Sulík, Vladimír
Ferko, Peter Štrelinger, Ľubomír Feldek, Dušan Dušek, Anton Hykisch,
Ivan Hudec. Často sa na besedách zúčastňovali aj básnici, napríklad Andrej
Plávka, Pavol Horov (autor známej básne Kysuce, ktorá sa často recitovala
pri verejných slávnostiach). Spomínam len mená autorov, s ktorými som
sa pri ich návštevách osobne viackrát stretol. Najčastejšie to boli pravdaže
naši „kysuckí“ autori Dušan Mikolaj, Peter Holka, Igor Otčenáš, Peter Kubica,
Ladislav Hrubý, Jozef Marec, Anton Pajonk. Spisovatelia chodili a chodia na
Kysuce veľmi radi, pretože sa tu o nich starali a starajú knihovníčky okresnej
knižnice v Čadci a mesto Turzovka sa vo svojej úlohe hostiteľa tiež nechce
dať zahanbiť. Najväčší rozkvet zažívala Jašíkova Turzovka v osemdesiatych
rokoch. Povestné boli najmä večierky na hoteloch, kde boli hostia ubytovaní.
Spomínam si na jeden taký na chate Ostré nad Kysuckým Novým Mestom,
kde vedúci delegácie Ladislav Ballek povyšoval účastníkov za fľašku
šampanského vždy o stupeň vyššie od hodnosti, ktorú získali počas vojenskej
služby. Záujemcov bolo veľa a povyšovanie by pokračovalo neviem dokedy,
ale museli ho ukončiť, lebo sa na chate minuli všetky zásoby. Pripomínam, že
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to bolo v časoch, keď spisovateľa požívali ešte nepísaný status významných
osobností a tomu primerané hmotné zabezpečenie, ktorý sa však v súčasnosti
značne zdevalvoval. Našťastie, tento trend pretrváva dodnes, hoci už v
trochu miernejšej podobe.
Možno aj preto, lebo tí najväčší preborníci v týchto disciplínach predsa
len starnú. Ocenenie si zasluhujú aj členovia hodnotiacich porôt, ktorí každý
rok prečítajú a hodnotia desiatky, ba až stovky súťažných prác. Nie je to vždy
príjemné a lákavé čítanie. Tým viac treba oceniť, že za tie roky sa na tejto
práci podieľali desiatky skúsených autorov, na činnosti ktorej sa okrem iných
významne podieľajú aj autori a literárni vedci a spisovatelia s kysuckými
koreňmi: Mária Bátorová, Alexander Halvoník, Peter Holka, Dušan Mikolaj,
Peter Kubica, Marián Grupač, Ladislav Hrubý a ďalší. Záverom tejto časti
nemôžem nespomenúť obetavú prácu všetkých pracovníčok Kysuckej
knižnice ako organizácie, ktorá mala a má najväčší podiel na úspechu
tohto podujatia. Za tie roky sa ich tu vystriedali desiatky. Pôsobili nielen
ako hostesky jednotlivých podujatí a besied s autormi, ale aj pri príprave
zborníkov vybratých autorov, ktorých ocenili hodnotitelia. Zborníky vydáva
knižnica pravidelne a sú vlastne prvou informáciou pre záujemcov o úrovni
literárnych pokusov súťažiacich. O úspech Jašíkových Kysúc sa pričiňujú aj
učitelia na školách, ktorí pripravujú stretnutia žiakov so spisovateľmi. Všetci
sa svojím podielom zaslúžili o to, že Jašíkove Kysuce majú dobrú povesť na
celom Slovensku, že sa ich radi zúčastňujú nielen mladí a v ostatných rokoch
aj najmladší autori ako súťažiaci, ale aj renomovaní spisovatelia, ktorí sa tu
na neformálnych besedách s nimi delia o svoje skúsenosti.
Pamätná izba
Svedectvom pozornosti a úcty k Rudolfovi Jašíkovi je aj jeho pamätná
izba v Turzovke. Svoje začiatky má ešte v roku 1969, pri spomenutých
oslavách 50. výročia narodenia spisovateľa. Po oficiálnom programe sa
všetci hostia stretli u predsedu mestského národného výboru Jána Holazu,
kde vo voľnej debate pani Jašíková sľúbila a mestu darovala viaceré

20

PAMÄTNICA JAŠÍKOVYCH KYSÚC
predmety a dokumenty z pozostalosti po svojom manželovi, aby v jeho
rodisku pripomínali jeho život a literárnu tvorbu. Okrem rodného listu a
niektorých vysvedčení zo školy boli medzi nimi aj dokumenty o jeho účasti v
Slovenskom národnom povstaní, o jeho uväznení za účasť v protifašistickom
odboji ako preklady jeho knižiek v zahraničí a ocenenia, ktoré získal za ne.
V roku 1971 sme z týchto materiálov zriadili stálu výstavku o živote a diele
Rudolfa Jašíka. Vytvorili sme ju tak, že sme ich spolu s jeho životopisnými
údajmi inštalovali do osobitných skriniek v čitárni mestskej knižnice. (Scenár
tejto stálej expozície pripravil autor týchto riadkov.) Toto umiestnenie sme
považovali za vhodné preto, lebo každý návštevník čitárne mal možnosť
oboznámiť sa so životom a dielom autora a nevyžadovalo to osobitnú
prevádzku samostatnej pamätnej izby. Táto forma prezentácie trvala až
do roku 1984, keď predstaviteľom Zväzu spisovateľov a Matice slovenskej
pripadalo toto riešenie príliš skromné a amatérske, bola táto stála výstavka
doplnená a rozšírená do samostatnej pamätnej izby v osobitnej miestnosti.
Scenár a realizáciu zabezpečovala Slovenská národná knižnica v Martine.
V pamätnej izbe sa objavili ďalšie diela, ktoré vyšli od roku 1971 ako aj ich
preklady v zahraničí a taktiež mnoho fotografií z osobného archívu pani
Jašíkovej. Pamätnú izbu navštevovali najmä exkurzie zo škôl, čím plnila svoje
poslanie. Ani to však nemalo veľmi dlhé trvanie. Počas následnej prestavby
kultúrneho domu, ktorý naďalej nesie meno Rudolfa Jašíka, zriadili v ňom
Medzinárodné informačné centrum. Do neho premiestnili aj najdôležitejšie
materiály zo spomenutej pamätnej izby, ale už nie v samostatnej miestnosti.
Záverom rád konštatujem, že život a dielo Ruda Jašíka je nielen vďaka
jeho knihám, ale aj vďaka spomenutým kultúrne spoločenským aktivitám
na Kysuciach stále prítomné a živé. Mňa osobne napĺňa istým uspokojením,
že tieto aktivity sa od svojich nesmelých začiatkov stali tradíciou, ktorá
má všetky predpoklady pokračovať aj v budúcnosti. Všetkým, ktorí sa na
tomto trvalom sprítomňovaní života a diela Rudolfa Jašíka na jeho rodných
Kysuciach zúčastňujú, patrí vďaka. Ako ich pamätník im chcem popriať, aby
sa im toto záslužné dielo darilo aj v budúcnosti.
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Mladí autori Edmund Hladký, Igor
Otčenáš a Gustáv Murín v Turzovke
s Vladimírom Mináčom

Jašíkova Turzovka 1976. Zľava Jiří
Švejda, Ladislav Ballek, Peter Jaroš

Jašíkova Turzovka 1976. Zľava
M. Kováč, J.Papp a J. Frátrik
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PETER HOLKA
Autor ľudského porozumenia
(Rudolf Jašík 2. decembra 1919 Turzovka – 30. júla 1960 Bratislava)
Keď tridsaťšesťročný Rudolf Jašík roku 1956 knižne debutoval
románom Na brehu priezračnej rieky, pani učiteľka Čederlová ma v Púchove
učila maľovať prvé písmená. Keď o štyri roky Rudolf Jašík v horúcu júlovú
nedeľu v Bratislave zomrel na banálnu chorobu, tuším mal problémy
so slepým črevom alebo žalúdočnými vredmi, mal som desať a o existencii
tohto spisovateľa som ani len netušil. Bol som dieťa: zaujímali ma partizáni,
na ktorých sme sa s chalanmi hrávali na Lachovci, zaujímal ma fenomenálny
bežec Emil Zátopek – knižku Emil Zátopek rozpráva mi darovala na desiate
narodeniny mama a mám ju dodnes.
V roku 1960 zomreli aj spisovatelia – nobelovci: vo Francúzsku sa v aute
vydavateľa Michela Gallimarda zabil Albert Camus, autor Cudzinca, Moru,
Exilu a kráľovstva a iných existencialistických diel; v Peredelkine pri Moskve
naposledy vydýchol Boris Pasternak, ruský básnik a stvoriteľ Doktora Živaga,
za ktorého zožal vo svete slávu a doma prekliatie, lebo Živago ľúbil krásnu
učiteľku Laru, a nie rodiaci sa komunizmus. A po Rudolfovi Jašíkovi ostali
iba dve knižky – okrem debutu ešte román Námestie svätej Alžbety z roku
1958. To bolo veru akosi málo...
Málo je však niekedy dosť veľa. Literatúra sa, našťastie, a to aj napriek
vytrvalému úsiliu mnohých kupcov a keťasov, neváži na kilá a nemeria
na metre alebo aspoň na centimetre. Inak by večne nespokojný, nedôverčivý a kritizu-júci Vladimír Mináč nebol o debutujúcom Jašíkovi
napísal, že „vnútorný organizmus Jašíkovho románu je svojský a svojrázny,
neopakovateľný. Neopakovateľný: to je znamenie, že prichádza do slovenskej
literatúry osobnosť“. Na inom mieste vyslovil niečo veľmi dôležité, podstatné:
„Každá generácia si musí nanovo objaviť autora, a to priamo dotykom
s jeho textom, nie sprostredkovane. Rudolf Jašík veru stojí za to, aby sa znova
objavoval.“

23

PAMÄTNICA JAŠÍKOVYCH KYSÚC
A jeden z našich najväčších literárnych mysliteľov, luteránsky prísny
Alexander Matuška dokonca o ňom napísal obsiahlu štúdiu nazvanú Rudolf
Jašík (Slovenský spisovateľ, 1964). Zakončil ju takto: „Dejiny mu nepohltili
človeka – vedel ho, i toho okypteného, zmrzačeného – bohato znázorniť. Iní
pomáhali našej skutočnosti inak; on, Jašík, pomáhal človeku a človeckosti
(dnes by sme povedali ľudskosti), a nesporne to bol on, ktorý si vybral lepšiu
stránku.“
To je odporúčanie ako hrom!
Ibaže, kto chce spoznať Jašíka, kto ho chce spoznať dôverne, kto ho
chce pre seba naozaj objaviť, nemal by sa uspokojiť so sprostredkovanými
informáciami. Je to ako s vínom: darmo budeme o ňom čítať kilometre strán,
darmo budeme počúvať o jeho čírosti, farbe, vôni, bukete, chuti a tak ďalej;
keď si ho neprezrieme na vlastné oči, nenadýchame sa ho, nepoprevaľujeme
ho na jazyku, neodpijeme si z neho a poriadne ho neochutnáme, tak nám
neoblaží srdce a nebudeme vedieť, čo je to skutočne pekné vínko.
Tak je to aj so životom, aj s láskou, aj s literatúrou.
Ak chceme Jašíka spoznať, musíme ho v prvom rade čítať, dotýkať sa
jeho textov. A potom o ňom môžeme aj diskutovať, môžeme ho z tej či onej
strany prevracať a analyzovať.
Čas medených tvárí
Teraz ponúkam môj pohľad na Jašíka, na jeho fenomenálnu novelu Čas
medených tvárí, ktorá vyšla v knihe Čierne a biele kruhy rok po autorovej
smrti. Zosobňuje pre mňa to najlepšie z Jašíka a z literatúry vôbec; už roky
rokúce som do tejto prózy zamilovaný, som v nej až po uši, veď to aj je,
okrem iného, novela o láske. Práve spomínaný text som čítal vari stokrát,
a zakaždým v ňom nachádzam ešte niečo nové, niečo navyše, niečo, čo mi
dovtedy záhadne unikalo, hoci som si v knihe veselo podčiarkoval, husto si
písal poznámky a kreslil všelijaké šípky a značky na margu takmer každej
strany.
Viem, viem: človek sa vyvíja a mení, mení sa aj životná a čitateľská
skúsenosť, mení sa vek, momentálne rozpoloženie; viem aj to, že zväčša
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nájdeme iba to, čo hľadáme a na čo sme vnútorne pripravení atď. No Čas
medených tvárí je moja permanentná láska, zakaždým ma úplne ohúri
a omámi, vyrazí mi dych, šaliem nad niečím, čomu sa hovorí umelecká
dokonalosť. A zrejme je to láska nielen pre mňa, lebo keď roku 1993 vyšla
dvojzväzková antológia slovenskej novely 20. storočia, v ktorej sú zastúpené
diela šesťdesiatich autorov, zostavovatelia Vladimír Petrík a Ján Števček jej
dali názov práve podľa Jašíka – Čas medených tvárí.
Matka Odkorkuľa
Jašík začína takto:
„Večerný zvon.
Rozlieha sa večerný zvon a na chvíľu oslobodzuje ruky od roboty. Lebo
žehnať sa je ľahšie ako kydať hnoj. To vie aj Odkorkuľa.“
Tri riadky, a čo všetko povedia!
Zvon a modlitba sú kresťanstvo. Robota až do večera je hrdlačina. A na
scéne je prvá postava – Odkorkuľa, žena a matka, úžasná matka.
Pripomínam, že v celej novele vystupujú iba štyri postavy: Odkorkuľa,
jej sedemnásťročná dcéra Verona, starý Odkorek a mládenec Michal. Len čo
sa Odkorkuľa domodlí, a modlí sa automaticky, akoby roztáčala modlitebné
mlynčeky kdesi v Tibete, už je tu zase práca. V kuchyni zakúri a požehná aj
oheň v sporáku... Niekto tomu hovorí folklór, niekto to pomenuje presne,
že sú to stáročia prežívajúce pohanské zvyky alebo obyčaje. A dá sa čistiť
zemiaky.
Verona a piatok
Už za tmy doženie Verona statok, matka sa formálne durdí a narastajú
v nej obavy. Lebo Verona sa mení z decka na dievku, nesie sa dôstojne a
povýšene a úsmev má vyzývavý a panovačný. A ešte k tomu je štvrtok, takže
zajtra bude piatok. A je úžasné, čo všetko toto banálne konštatovanie ešte
prinesie, lebo piatok, to je tajomstvo a mágia a tradícia, a zrejme aj všeličo
iné.
Ešte stále sme pri obavách – aj sociálnych alebo ekonomických: aby
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nezdochlo prasa, lebo v hornom pľaci už zabíja červienka. A Odkorkuli sa
nezdá, že kopa čačiny vo dvore je presne 76. diel, čo im patrí z urbárskej
hory. No ale, jej muž je dobrý človek: „Dobrý je, dobrý, ale somár. Každý
dobrý človek je somár.“ Tak uvažuje Odkorkuľa a zdá sa, že to platí aj dnes,
keď k dobrým mravom patrí každého oklamať, ošmeknúť, podraziť, podviesť,
hrabať iba k sebe a pod seba...
Matka s dcérou spolu pracujú a trocha sa aj zhovárajú a matka úplne
presne vie, čo sa deje s Veronou, lebo niečo podobné sa kedysi dávno dialo
aj s ňou.
Kolobeh času, opakovanie sa, zákony a zákonitosti, akoby všetko riadila
samotná sila prírody.
Verona je zahalená v oblaku lásky, nijaké sociálne a ekonomické
obavy, pravdaže, zatiaľ nemá, a mámi ju júnová noc. A Jašík píše: „Noc sa dá
vidieť.“ A „Noc sa dá aj cítiť, prežívať, jej tajomným dychom možno napĺňať
srdce, dušu opíjať až do zamdletia.“ Verona neodolá, otvorí okno, kľakne si
na lavicu, plecia pretisne oknom a hľadí do noci. A jej matka si pomyslí, že
Verona bude dobre rodiť... Na jednej strane lyrika, romantika, tajomstvo
noci, na druhej konštatovanie holej reality.
A o pár hodín bude piatok, lebo čas nezastavíš. Tak to bolo aj s ňou,
tiež to prišlo v piatok. Kolobeh života. „Život si to žiada, lebo on si vždy žiada
svoje a nik sa tomu sprotiviť nemôže.“ V piatok sa to musí stať – to už nie je
fatalizmus, to je imperatív! Piatok akoby prehlboval nevyslovené tajomstvo,
rytmizoval rozprávanie a dej, stupňoval vnútorné napätie: čakáme niečo
významné, a aj sa dočkáme, ale k tomu je ešte pomerne ďaleko.
Tatko Odkorek
Zemiaky sú uvarené, cmar v plecháčoch, večera na stole. Večera
chudobná, ale je. Vtedy sa objaví na scéne tretia postava – Veronin otec
Odkorek. Odkorek je mlčanlivý furman, no pri večeri si odrazu všimne, že
jeho dcére priľahla blúzka na telo, na prsia a... Preľakne sa, ale skôr vstúpia
doňho obavy.
O tých som už hovoril v súvislosti s Odkorkuľou. Odkorek „Zakráda sa
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mysľou do polí, po roliach chodí, medze preskakuje...“ No nie je na výlete –
delí a hovorí si, tamtú nie, zamoká. „Ktorú?“ pýta sa. Nevie nájsť roľu, ktorú
by dcére mohol dať do vena, lebo všetky potrebuje.
A to je to sociálne, ktoré je u Jašíka úplne prirodzené, organicky vyplýva
zo znalosti prostredia, z deja; nie je to politické šibrinkovanie, štrnganie
tupou šabličkou poučiek, nie sú to nijaké ideologické ornamenty. Jašík bol
a zostal aj realista, čo dôverne poznal svoj rodný kraj, zakúsil ho na vlastnej
koži, zadrel sa mu pod ňu, koloval mu v krvi.
Nasleduje nádherná scéna, keď sa muž a žena boja na seba pozrieť,
lebo obaja vedia, že ich dcéra sa zmenila na dievku. Vzápätí tu je ráno a žena
durí muža z postele: „Piatok je dnes, neváľaj sa. Piatok!“ zlostne ho mykala
za rameno.
Pripomínam – piatok. To je už naozaj mágia!
Odkorek tomu nerozumel, ale nepýtal sa, načo aj? Včera bol štvrtok,
tak dnes je piatok. Hovoril si: „Ženy majú krátky rozum. Však inakší mať ani
nemôžu. Sú ženy.“
My však vieme svoje, aj to, čo si o ňom myslí jeho žena: „Dobrý je,
dobrý, ale somár.“
Verona odíde s kravami, Odkorek na furmanku, Odkorkuľa konečne
osamela a mohla urobiť to, čo ju tak veľmi umáralo. Vyberie veľký hrdzavý
kľúč, ktorý už tri týždne opatruje, kľúč od komory a dá sa ju vetrať, čistiť,
upratovať. Akoby to bola tá rozprávková trinásta komnata.
Michal a oheň
Verona je s kravami v kotline a až na 64. strane, čiže hlboko za polovicou
textu, sa konečne objaví Michal. Jašík si počkal, kým ho doviedol na scénu.
Verona kľačí na balvane, pod ktorým večer so svojím milým kladú ohne a
Michal „stojí pred balvanom ani pred pomníkom“.
Paráda: Michal pred pomníkom, čiže Verona je pomník, ona zas nad
ním, lebo je na skale, je hodná obdivu a lásky, ale je na kolenách. Ako pri
modlitbe. No veď sa aj modlia – k láske. A tamten kysucký Romeo z horného
pľacu má zrebnú košeľu bez gombíkov... „Celý je spustnutý, rozlajdaný. Na
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čiernych nohaviciach mu koleno presvitá...“ píše Jašík. No aj takého ho má
rád, tak ho v ďalšom odseku počastuje: „Hodný chlap!“ Hľadí meravo na
svoju vyvolenú, oči nevie od nej odtrhnúť. „Nie, on sa nehanbí, neokúňa,
hľadí len preto, že nevie, čo by mal preriecť. Tamtá na skale mu berie slová.“
Tieto situácie všetci dôverne poznáme. Pravda, ak nám ešte pamäť
slúži... A krásna scéna sa odohráva v kulisách krásnej prírody, a Jašík je lyrik,
inak to ani nejde, mladí kladú ohne a oheň „Osvecuje Veroninu tvár. Oheň je
pekný, ale Veronina tvár je krajšia“. Veru tak.
Takto by som mohol pokračovať vetu za vetou, odsek po odseku a
konštatovať, že je to text nesmierne bohatý a krásny, naplnený významami,
že všetky slová vytvárajú takmer dokonalé vety – segmenty a tie zapadajú
do úžasného súkolia, kde je všetko na tom najsprávnejšom mieste, akoby tie
zuby vyfrézovali skutoční majstri, vybrúsili a vyleštili ich tak, že diamanty
sa zmenili na brilianty.
Kľúč od slobody
Všetko sa v novele akoby zopakuje. Večer, zemiaky, cmar, no predsa je
to iné, lebo Odkorek je tiež už doma a mater dcére povie: „Verona.“
Odsek. „Si už veľká.“
Odsek: „Musíme s tým voľačo robiť.“
To je triáda ako v rozprávke. Všetci traja večerajú, keď zemiaky dojedia
a cmar dopijú, konečne sa piatok rozuzlí: „Vstaň, Verona! Ukážem ti, kde
budeš spávať. Poď!“ Ďalej máme do činenia so šťastím a so slzami, aj starý
Odkorek konečne pochopil, čo znamená piatok: Verona v tej komore už
možno nejakého čaká, ale nie, je piatok a Odkorek si hovorí: „... v piatok
poriadni mládenci na vohľady nechodia. Len takí, čo sa poštiavajú.“
Verona dostala kľúč: kľúč od slobody, sama si už bude gazdovať aj s
nocami: „Má na to právo, sväté právo. Kysuca ho dala, a preto ho nik nesmie
porušiť.“
Dievka svoje právo využije a nocou uteká za svojím milým; aj sa
bojí, aj sa teší, prebehne popod černejúci sa kríž, dobehne až k humnu,
kde spí jej Michal. A nastupuje ľúbostná mágia nad všetky mágie.
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Slová krajšie než zo Shakespeara.
„Stisla, kľučka sa poddala a
Verona odchýlila dvierka. Takto sa
budú odchyľovať aj zajtra, ale pod
tlakom Michalovej dlane.
Dvierka zatvorila.
A vydala sa na spiatočnú cestu po
belejúcom sa chodníku a zariekala ho,
zaklínala každý svoj krok:
Po tejto ceste budeš chodiť, po
tomto chodníku, Michal. A nijakej inej
cesty poznať nebudeš!“
Geniálne. Viem, čo ma v závere
novely čaká, a aj tak mi zakaždým
behajú po chrbte zimomriavky. Možno
Peter Holka r. 1979
sme všetci aspoň trocha pozaklínaní,
nádejam sa.
Áno, v texte je prítomná chudoba, materiálna bieda, drsnosť, no
zároveň aj omračujúca jemnosť, vnímavosť a najmä hlboké porozumenie.
Porozumenie je to, čo ľudstvo veľmi potrebuje, možno ho potrebuje zo
všetkého úplne najviac, potrebuje ho každý z nás. A Rudolf Jašík nám ho
ponúka.

Delegácia spisovateľov r. 1979
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ĽUBOŠ JURÍK
O potrebe spomienok
Až neuveriteľne znie oznámenie knižnici v Čadci, že Jašíkove Kysuce
si pripomenú 50-te výročie svojho vzniku. Je to polstoročie, je to už viac ako
polovina jedného ľudského údelu, je to dlhý čas nielen v živote človeka, ale aj
v živote spoločnosti. Najmä ak sa jedná o literárne podujatie, ktoré sa venuje
mladým autorom, ktoré je primárne určené začínajúcim i skúsenejším
spisovateľom, teda tvorcom, ktorí nikdy nestáli vo svetle reflektorov
ožarujúcich celebrity. O to viac je toto podujatie cennejšie, pretože prežilo
a prežíva, stále sa mu darí a tým dáva argument pre svoje opodstatnenie,
ponúka priestor pre literárnu tvorbu a ponúka tiež priestor pre tvorivé
diskusie, priateľské stretnutia, aj posedenia – prečo to nepriznať – pri
poháriku vína, či čohosi ostrejšieho.
Ale chcem byť osobný, pretože som na stretnutia chodieval po mnohé
roky. Bol som redaktorom v týždenníku Nové slovo a mal som tam na
starosti literatúru, čiže uverejňovanie recenzií, úryvkov z próz, ukážky
básní, zverejňovanie rozhovorov so slovenskými spisovateľmi a pod. Okrem
iného aj recenzie, úvahy, či skôr minireportáže z literárnych podujatí ako
bola Slovesná jar, Wolkrova Polianka, Jašíkove Kysuce a rôzne aktivity
tohto druhu. Boli to pre mňa vždy vítané udalosti, pretože som mal možnosť
vycestovať z Bratislavy, no najmä sa v príjemnom prostredí stretnúť s ľuďmi,
ktorí mali radi poéziu aj prózu, ktorí boli aktívnymi tvorcami, či začínajúcimi,
alebo už uznávanými a etablovanými na literárnej scéne. Po rokoch si
uvedomujem, že to boli sviatky literatúry, umenia a kultúry vôbec, akokoľvek
to možno znie nadnesene a pateticky. Nebojme sa však pátosu, keď si treba
pripomínať tieto udalosti, pretože čím viac sa vzďaľujeme od prvopočiatkov
a od priebehu jednotlivých akcií, tým viac vyniká ich dôležitosť. Pritom sa
rovnako tak nebojme priznať bohémsky charakter týchto podujatí: neboli to
len dôstojné vystúpenia autorov a recitátorov, neboli to len odborné diskusie
a analýzy tvorby, ale aj do rána trvajúce debaty pri víne – ktoré mali svoju
osobitnú atmosféru a boli akousi pridanou hodnotou – nuž aj, to treba tiež
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priznať, občas sa stretnutia s mladými autorkami končili v náručí... Nejeden
a nejedna by mi mali dať za pravdu. Ale čím by bola poézia a próza bez lásky?
Okrem toho som v tom čase už i ja začal vydávať knižky, takže som
nebol na Kysuciach len ako novinár, ale aj ako prozaik. Takže som chodieval
na besedy do škôl, do knižnice, cítil som sa div nie rovnocenný so staršími
autormi – a to neboli hocakí autori. Práve v Čadci, v Martine, v Novom
Smokovci, Dolnom Kubíne, som sa bližšie spoznal s Vladimírom Mináčom,
spriatelil som sa s Lacom Ballekom, Jankom Buzássym, Jánom Beňom,
Mikim Kováčom... a mohol by som pokračovať. Jašíkove Kysuce však nad
tým všetkým akosi vyčnievajú. Najmä preto, že sa tu stretávali najmä autori
prózy, že akcie boli spájané s menom Rudolfa Jašíka, jedného z najväčších
zjavov modernej slovenskej prózy. Veľkú zásluhu na vysokej úrovni
Jašíkových Kysúc majú nielen pracovníci knižnice v Čadci, Zväz slovenských
spisovateľov, ale aj vedúci oddelenia kultúry na OV KSS v Čadci Rudo Gerát,
ktorý bol veľkým priateľom literatúry a mimo úradných hodín si nepotrpel
na oficiality. Aj s ním sme neraz v družnej debate a pri poháriku presedeli
dlhé hodiny.
Potreba spomienok je nástojčivá, je dôležitá, najmä čím je človek
starší. Pospomínať by sa dalo nielen na ľudské aspekty Jašíkových Kysúc, ale
aj na ich laureátov, na prozaikov, ktorí získavali ocenenia práve v Čadci či
Turzovke. Netreba hromadiť slová: treba si len želať, aby táto akcia vydržala
prinajmenšom ďalších päťdesiat rokov.

Jašíkova Turzovka r. 1979
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PETER ŠTRELINGER
Rozpamätávanie na Jašíkove Kysuce
Jašíkove Kysuce, sviatok prózy, pomenovaný podľa spisovateľa
Rudolfa Jašíka, pripravuje sa osláviť polstoročie. Organizátorka podujatia,
pracovníčka Okresnej knižnice v Čadci, Helenka Pagáčová, ma oslovila, či by
som nenapísal do zborníka ako jeden z častých účastníkov, nejakú spomienku,
či (podľa románu Jána Lenča) „Rozpamätávanie“. Podujatie – Jašíkove Kysuce
– vzniklo pri príležitosti 50. výročia narodenia Rudolfa Jašíka. V Turzovke sa
stretli v decembri 1969 mladí autori, z nich spomeniem Jaroslava Rezníka,
Vinca Šikulu, Jána Pappa, a členovia literárnej skupiny stredoslovenských
autorov APROPO, aby pamiatku kysuckého rodáka Jašíka zasvätili literárnej
súťaži mladých autorov. Celoslovenský charakter však podujatie nadobudlo
až o pár rokov neskôr: spomínam si na stretnutie mojich priateľov, vtedy
mladých prozaikov Ľuboša Juríka, Drahoša Machalu – redaktorov týždenníka
Nové slovo a ja som zastupoval Zväz slovenských spisovateľov – s vedúcim
oddelenia kultúry Dr. Rudolfom Gerátom. Šéf kysuckej kultúry Rudko Gerát
apeloval na nás, aby sme pomohli oživiť Jašíkovu Turzovku. Nebolo nás
treba veľa presviedčať. Literárny fond bol ochotný dotovať cenami literárnu
súťaž mladých autorov, Nové slovo prisľúbilo víťazné prózy uverejniť a Zväz
spisovateľov zabezpečil účasť renomovaných slovenských spisovateľov. Prvé
veľké stretnutie spisovateľov – prozaikov, sa konalo v Turzovke v roku 1979.
Bol som nielen spoluorganizátorom, ale aj členom literárnej poroty. Zaujala
nás najmä poviedka Petra Holku, „Strážnik noci“, sugestívny príbeh horára
Stopku, ktorá získala v súťaži 1. cenu. Peter Holka bol mladým novinárom na
Kysuciach. Tie dni, čo sme strávili vtedy na Kysuciach, boli búrlivé. Seminár o
próze, množstvo besied s čitateľmi, nechcelo sa nám vrátiť sa do Bratislavy. A
tak sme presvedčili autora víťaznej poviedky Petra Holku, aby nás za hrdinom
svojej prózy - horárom Stopkom zaviedol osobne. Chceli sme sa presvedčiť,
či je to skutočná, alebo len vymyslená postava. Horár býval v Dunajove. Keď
sme sa na redakčnej volge Nového slova vyštverali k horárni, našli sme tam
len horárovu ženu. Horár pol hodinu pred nami odišiel na kopanice. Napadol
čerstvý sneh a my sme sa v poltopánkach, ženy v lodičkách, škriabali lesným
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chodníčkom. Pravdaže sme ho nenašli. Premočení do nitky, zablatení po uši,
vydali sme sa potom do Žiliny za spisovateľom Jánom Lenčom. Toho sme zas
presvedčili, aby nás zoznámil s niektorými postavami úspešného románu
Rozpamätávanie. Kysuce a ich atmosféra boli neopakovateľné, dlho v nás
doznievali.
Preskočím desať rokov, keď sa podujatie, venované pamiatke Rudolfa
Jašíka, stalo festivalom: v roku 1988 (v rámci Jašíkových Kysúc) mala
nakrútiť televízia program, venovaný najväčším dielam slovenskej prózy.
Dominantou literárneho večera malo byť vystúpenie národného umelca
Vladimíra Mináča a Ladislava Balleka, autora románov Pomocník a Agáty,
za ktoré autor získal štátne ceny. Pred domom kultúry v Čadci parkovali
kamerové vozy, technici ťahali káble, v hlavnej sále režisérka pripravovala
skúšku večerného programu. Len hlavní protagonisti programu chýbali.
Mináč spolu s Ballekom cestovali spolu zväzovým autom a po ceste sa hodne
častovali. Do Čadce dorazili dosť „unavení“, keď ich zbadala režisérka, spľasla
rukami. Presvedčila „majstrov literatúry“, aby si šli do hotela aspoň na dve
hodinky oddýchnuť. Šli. Ale nezmar Vladimír Mináč navštívil Laca Balleka
s fľaštičkou aj na izbe, aby vraj nestratili kontinuitu. Do Kultúrneho domu
v Čadci prišla večer celá politická a kultúrna honorácia mesta a okresu.
Národný umelec zvládol svoje vystúpenie s bravúrou. No mladšieho kolegu
Laca Balleka už musela moderátorka podopierať. Na viaceré otázky od neho
nedostala žiadnu odpoveď. Až na tú poslednú, keď spisovateľovi Ballekovi
pripomenula, že jeho otec pochádzal z Oravy: „Majstre, nechystáte sa náhodou
napísať ďalší román z hôr?“ Ballek sa zapotácal a vraví: „Vrchy prídu!“ V sále
sa ozval smiech. Našťastie, nebol to priamy prenos. Program sa však nikdy
neodvysielal. A ani Ladislav Ballek nenapísal román zo slovenských vrchov.
Tých spomienok na Jašíkove Kysuce je naozaj veľa. Nezabudnuteľné
ostanú najmä stretnutia s čitateľmi. Pracovníčky Okresnej knižnice v Čadci
ich vždy starostlivo pripravili a my, autori, sme sa svorne tešili. Možno sa
mi to iba marí, ale tie besedy boli najmä na školách, kde sme diskutovali so
študentmi. A tí mladí ľudia v tom čase ešte čítali knihy, teda aj naše knihy.
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Zaujímalo ich všetko, od literatúry po politiku. Zavše sme sa pri tých búrlivých
diskusiách aj poriadne zapotili. Keď sa nás tí mladí pýtali, prečo nevychádzajú
knihy Ladislava Mňačka, Ladislava Ťažkého, prečo sa v divadlách nehrajú
hry Petra Karvaša?! Po návrate z besied bývali zas také malé spoločenské
posedenia. Ktorýsi raz vymysleli sme s Drahošom Machalom, Ivanom
Hudecom a Lacom Ballekom, že musíme vytvoriť akúsi „spisovateľskú
armádu“. A samozrejme, s armádou bolo spojené i povyšovanie do hodnosti
generálov. Každý spisovateľ, čo bol povýšený, musel priniesť, aby bolo s čím
pripiť – fľašu šampanského! Treba povedať, že povýšených bolo veľa, teda aj
fliaš... Na druhý deň potom pátral Okresný výbor strany, kto tú spisovateľskú
pohuľanku zaplatil a či sa tam neviedli nejaké protisocialistické reči. Pravdaže,
nič sa nezistilo, iba to, že si šampanské platili spisovatelia samotní. To bolo
už na sklonku osemdesiatych rokov (minulého storočia), keď sa politická
situácia zmierňovala a na Jašíkove Kysuce začali chodiť spisovatelia, čo
boli za normalizácie v nemilosti, napríklad Jaro Rezník, Ladislav Ťažký...
A spomínam si aj na Jašíkove Kysuce pár dní po 17. novembri 1989. V
Bratislave sa konali obrovské manifestácie, na Kysuciach tiež vzniklo VPN,
hlavný protagonista vépeenky sa volal Štefan Bačinský, neskôr sa dostal aj
do federálneho parlamentu a stal sa riaditeľom Federálnej bezpečnostnej
informačnej služby. Bačinského kysuckí jakobíni permanentne zasadali a
navrhli napríklad z námestia pred kultúrnym domom odstrániť sochu Petra
Jilemnického. Nepochybne sa im nepáčilo ani podujatie, ktoré nieslo meno
po Rudolfovi Jašíkovi. Pri večernom stretnutí autorov Jašíkových Kysúc
panovala akási stiesnená nálada. Herečka a spisovateľka Milka Zimková sa
nás snažila rozveseliť: vyskočila na stôl a zadeklamovala: „Chyťme sa všetci
za ruky a hovorme si – láskaáá!“ Jej imitácia vyvolala všeobecný aplauz.
Len literárny kritik a neskôr komentátor denníka SME, Robert Kotian, sa
rozhorčil, že si niekto takto dovolí zosmiešňovať jednu z veľkých osobností
revolúcie, herečku Emíliu Vášáryovú... Chvalabohu Bačinský odišiel robiť
kariéru do Prahy, vépeenka po dvoch rokoch zanikla, ale Jašíkove Kysuce
trvajú dodnes...
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Turzovka, prvý zľava Peter Štrelinger
(1979)

Jašíkova Turzovka (1981)

Jašíkove Kysuce v Dome kultúry
v Čadci (1984)

Autogramiáda Jany Šrámkovej
a Jozefa Pavloviča.
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MARIÁN GRUPAČ
Jašíkove Kysuce sú značka, dobrá značka.
K Jašíkovým Kysuciam (JK) mám zvláštny, takmer až „synovskorodičovský“ vzťah. Som s touto najstaršou literárnou súťažou pre mladých
prozaikov na Slovensku spojený už roky – začínal som tu ako autor, neskôr
ako pozvaný hosť, či nepravidelne neskôr aj ako porotca... Fakt, že JK pomohli
v „literárnom štarte“ mnohým dnešným známym a úspešným spisovateľom je
nepopierateľný. Svedčí o tom nielen výpočet mien laureátov a ocenených na JK,
napríklad: Pavel Rankov, Balla, Peter Holka, Gabriela Alexová, Ivana
Dobrakovová, Edmund Hlatký, Rado Olos, Ľuba Suballyová, Vlado
Puchala, Juraj Kusenda a mnohí iní.
Možnosti prezentovať svoju tvorbu majú mladí začínajúci literárni
autori na Slovensku aj prostredníctvom rôznych literárnych súťaží. Názory
na literárne súťaže a ich význam pre autora, či pre jeho tvorbu sa v súčasnosti
rôznia. Negatívne, odmietavé ohlasy, či názory spochybňujúce objektivitu
hodnotení príspevkov v literárnych súťažiach evidujeme však predovšetkým
od osôb, ktoré v minulosti sami/ samé neuspeli na niektorých literárnych
prehliadkach, alebo majú subjektívne, osobné výhrady k porotcom,
hodnotiacim členom porôt ako k osobám. Opäť, aj v tejto sfére, je na Slovensku
zrejmé a umelo vyvolávané a živené akési zvláštne „pseudoelitárstvo“, či
„zmutovaný“ precedens, kedy sa za „dobré“ a „kvalitné“ zvyčajne považuje
a označuje len to, čo sa páči vyhranenej skupinke ľudí.
Je predsa samozrejmé a napokon i logické, že hodnotenie odbornej
poroty literárnej súťaže nemôže, a nikdy ani nebude, objektívne. Hodnotiaca,
či odborná porota, ktorá posudzuje súťažné príspevky je predovšetkým
(istým spôsobom) vzorka čitateľov. Erudícia a kompetencia každého jedného
člena akejkoľvek hodnotiacej poroty literárnej súťaže na Slovensku je
podmienená a určená faktom, že sa jedná zväčša o aktívnych literárnych
tvorcov – básnikov, prozaikov, literárnych teoretikov, publicistov a pod.
Výsledný návrh na ocenenie od jednotlivých autorov - porotcov je potom len
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výsledkom ich momentálneho stavu, čitateľskej pohody. Je pravdepodobné,
že keby jednotliví porotcovia súťažné texty čítali inokedy, výsledná listina
by zrejme bola iná. Na rozhodovanie tak očividne vplýva mnoho externých
faktorov a podmieňuje pocity a vnímanie pri čítaní. Ale napokon, v literatúre
(v poézii o to väčšmi!) ide predsa a predovšetkým o pocity!...
Dôležitým prínosom pre autora nie je tak iba vecné, resp. finančné
ocenenie, ktoré mu zo štatútu súťaže prináleží, ale aj skutočnosť, že má
jedinečnú príležitosť priamej a bezprostrednej konfrontácie so svojimi
čitateľmi; autor sa stretne a má možnosť spoznať svojich kolegov, starších
a skúsenejších spisovateľov, a hlavne, dostáva možnosť publikačného
priestoru.
Literárny vedec a teoretik, prof. Ladislav Čúzy vníma literárne súťaže
a ich význam progresívne, no vzápätí aj nabáda k opatrnosti a vystríha tak
pred tendenciou tieto podujatia preceňovať: „Súťaže, či už organizované
aktívnym a progresívnym vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom,
alebo Slovenskými pohľadmi či niekým iným, skutočne výrazne podporujú
rozvoj literatúry a prinášajú nové podnety pre jej vývin. Nejde však len o
súťaže, ale najmä o to, že najlepšie práce sa okamžite vydávajú. Je to veľmi
dobrá situácia, ale na druhej strane si zase myslím, že mnohé tie texty, hoci
ocenené, vychádzajú neraz trošku predčasne. Prečítame si prvú knižku
mladého autora, ako kritici občas alibisticky konštatujeme, že autor má
talent, a mladý autor neváha, hneď je na svete druhá a ďalšie knižky. Tie
však tento talent už nepotvrdzujú.“ (Čúzy, 1999).
Markéta Andričíková z Kabinetu výskumu detskej reči a kultúry
Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity dokonca obhajuje existenciu
literárnych súťaží a akcentuje ich význam už pre detského autora, resp.
detského čitateľa, keď uvádza, že literárne súťaže majú svoj nezanedbateľný
význam v procese formovania detského autora, ale aj v procese formovania
detského čitateľa, a to z viacerých aspektov:
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„Z hľadiska formovania detského autora literárne súťaže plnia predovšetkým
nasledujúce funkcie:
• podporujú prirodzenú detskú súťaživosť;
• vytvárajú priestor na konfrontáciu tvorivých schopností;
• stimulujú detskú tvorivosť;“. (Andričíková, 2009).
Odborná reflexia detskej tvorby, ktorá by mala byť súčasťou literárnych
súťaží, pomáha, podľa Andričíkovej, deťom „zorientovať sa v základných
aspektoch literárneho procesu a princípoch literárnej tvorby, pričom tento
bod veľmi úzko súvisí aj s literárno-estetickou výchovou detského autora
(porotcovia spolu s knihovníkmi a pedagógmi môžu deti usmerňovať pri písaní
aj odkazmi na vhodné literárne diela – ako zdroj inšpirácie a originálneho
nadväzovania). Tvorivá činnosť detí má zároveň dôležitý psychohygienický
význam – deti sa často vo svojich textoch dotýkajú vlastných problémov,
v ich textoch sa odráža ich pohľad na svet a na život, ich ideály, túžby,
obavy, záujmy, koníčky, rebríček hodnôt, ich pohľad na priateľstvo, lásku,
spravodlivosť, ich predstavy o pravde a kráse.“ (Andričíková, 2009).
K kontexte uvedenej témy som v minulosti pre zaujímavosť oslovil
aj niekoľko mladých, začínajúcich autorov, ale i dnes už etablovaných
spisovateľov, ktorých som sa spýtal na ich názor na význam literárnych súťaží.
Väčšina z nich sú úspešní laureáti, resp. ocenení na rôznych celoslovenských
literárnych súťažiach a prehliadkach, predovšetkým po roku 2000.
Ján Gavura, básnik, literárny kritik, prekladateľ a vysokoškolský
pedagóg; držiteľ Ceny Ivana Kraska za rok 2001
„Myslíte si, že ocenenie v literárnej súťaži na Slovensku má pre
začínajúceho autora význam pre jeho ďalšiu tvorbu?
JG: Má a veľký. Doteraz si viem z pamäti vynoriť tváre porotcov na
Wolkrovej Polianke – Maroša Bančeja, Igora Hochela a Vojta Kondróta. Každé
ich slovo išlo do hĺbky a ja som potom mesiace zápasil s tým, čo mi povedali.
Význam to má, pretože je to reflexia, ktorú si sami nevieme urobiť, a keď sa
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k tomu pridruží aj ocenenie, je to skvelá správa pre všetkých. Nanešťastie je
už súťaží viac, ako by to bolo zdravé, a značne sa devalvuje ich cena.
Ako vnímate ocenenia vašej tvorby v literárnych súťažiach v
minulosti?
JG: Literárne súťaže zvykli byť dobrou školou písania. Akcelerovali náš
vývin, lebo mladý autor sa veľmi rýchlo rozvíja a trvá, kým sa ustáli. Aj moje
ocenenia v minulosti mali na mňa rovnaký vplyv. Nie som výnimka. Ocenenia
si veľmi vážim a trochu mi chýba súťaživosť v seniorských kategóriách, hoci
viem, že umenie ide len ťažko merať ako taký skok do výšky.“ (Gavura, 2012).

Michaela Rosová, prozaička;
laureátka súťaže Jašíkove Kysuce 2002
„Na Jašíkových Kysuciach si sa nezúčastnila prvýkrát. Minulý ročník
bol pre teba akýmsi uvedením, ten posledný triumfom. Súťaž Jašíkove
Kysuce je najstaršia literárna súťaž pre prozaikov na Slovensku.
Ako vníma jej opodstatnenosť a atmosféru najčerstvejšia
laureátka tejto celoslovenskej literárnej prehliadky?
Jednoznačne oceňujem snahu všetkých organizátorov, pretože to chce
šialenú odvahu; opodstatnenie to jednoznačne má, dvíha to sebavedomie.
V súčasnosti na Slovensku píše skoro každý, nikto však nečíta. Takže je
ťažké presadiť sa. Za najprínosnejšie považujem besedy so spisovateľmi, čo
sa netýka len tejto súťaže. Je to iné, keď sa zídu ľudia, ktorých to skutočne
zaujíma, než keď škola natlačí do jednej miestnosti budúcich literátov s
budúcimi chemikmi a budúcimi asociálmi, že diskutujte tuto s pánom
spisovateľom.“ (Rosová, 2002).
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Michal Molnár, básnik; laureát Ceny Rudolfa Fabryho 2009,
viacnásobne ocenený na niektorých literárnych súťažiach na
Slovensku (Literárny Kežmarok, Literárna Senica, Múza, Medziriadky,
Mainichi Haiku Contest...)
„Myslíte si, že ocenenie v literárnej súťaži na Slovensku má pre
začínajúceho autora význam pre jeho ďalšiu tvorbu?
Je trochu ťažké to zovšeobecňovať, už vzhľadom na to, koľko rôznych
literárnych súťaží na Slovensku máme a ako veľmi sa od seba vzájomne
odlišujú kvalitou aj prístupom. Najprínosnejšie sú podľa mňa tie, ktoré
mladým autorom dávajú možnosť konfrontovať sa s porotou, s hodnotným
názorom na svoje práce, napríklad prostredníctvom rozborových seminárov.
Snáď všetky súťaže však spája jeden veľmi prínosný fakt, ktorý bol
pre mňa vždy hlavnou motiváciou zúčastniť sa – a to možnosť stretnúť
ich prostredníctvom podobne naladených ľudí, s ktorými si človek má čo
povedať. Z vlastnej skúsenosti viem, že práve vďaka takým súťažiam často
vznikajú dlhoročné kamarátstva, ktoré si veľmi vážim a za ktoré som veľmi
vďačný.
Ako vnímate aktuálne ocenenie vašej tvorby?
Každé ocenenie poteší a s každým ocenením prichádza určitá
zodpovednosť, v mojom prípade spojená aj s už naznačenou neistotou – či
nabudúce nesklamem. Potom sa mi vždy stane, že na nejaký čas prestanem
písať. Ale to je asi dobre.“ (Molnár, 2012).
Matúš Nižňanský, básnik; laureát Ceny Rudolfa Fabryho 2011
„Myslíte si, že ocenenie v literárnej súťaži na Slovensku má pre
začínajúceho autora význam pre jeho ďalšiu tvorbu?
Literárne súťaže majú pre začínajúceho autora obrovský význam.
Ponúkajú mu nielen možnosť prezentácie vlastnej tvorby, ale i zdravú a
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veľmi potrebnú konfrontáciu s inými autormi a odbornou porotou. Bez toho
podľa mňa žiadny autor nemôže rozvíjať svoj talent v takej miere, v akej by
mohol.
Ako vnímate aktuálne ocenenie vašej tvorby?
Ocenenie, ktoré som získal, mi dalo predovšetkým istotu, že môžem
pokračovať vo svojej tvorbe, že to má predsa len nejaký význam. Beriem to
voči sebe ako povinnosť byť ešte disciplinovanejším autorom ako doteraz a
snažiť sa napredovať.“ (Nižňanský, 2012).
• Oľga Gluštíková, poetka, publicistka; laureátka Ceny Štefana
Krčméryho 2012, ocenená na mnohých domácich literárnych súťažiach a
prehliadkach
„Myslíte si, že ocenenie v literárnej súťaži na Slovensku má pre
začínajúceho autora význam pre jeho ďalšiu tvorbu?
Ocenenie má pre začiatočníka význam iba vtedy, keď je vyhodnotenie
súťaže spojené s hodnotiacim seminárom, kde porotcovia s mladým autorom
pracujú: mierne ho usmernia, prípadne poriadne skritizujú... Vtedy to má
zmysel. Tľapkať po chrbte nás môže hocikto. Konštruktívna kritika ešte
nikoho poeticky nezabila. Ale mohla by sa o to v myšlienkovo-tvorivej rovine
pokúsiť. Ako hovorí inšpiratívny človek A. S.: Koľkokrát v umeleckom živote
imaginárne zomrieš, toľkokrát si človekom.
Ako vnímate aktuálne ocenenie vašej tvorby?
Je to veľký záväzok do budúcnosti. Akýsi sľub, že to čo napíšem potom,
musí byť ešte lepšie a imaginárne plnšie. To sa však málokedy dá dodržať.
Človek si sám nasadí latku vysoko a je čoraz ťažšie sa prekonať, prekročiť,
zlepšiť. Treba veľa čítať, ešte viac vnímať, rozmýšľať a transformovať to
všetko naspäť do svojej tvorivosti. Nielen voda má totiž svoje kolobehy.
Ocenenia nemajú byť cieľom, ale prostriedkom na to, ako sa literárne
zdokonaľovať. Mne súťaže slúžia aj na získavanie literárnych priateľstiev s
rovnako „postihnutými“ ľuďmi.“ (Gluštíková, 2012)
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Linda Šagátová, poetka; laureátka Ceny Rudolfa Fabryho 2012,
víťazka a ocenená na mnohých domácich literárnych
súťažiach a prehliadkach
„Máš pocit, že ocenenia na literárnych súťažiach sú pre teba ako
autorku dôležité?
Netvrdím, že ocenenia neposúvajú hranice autora v rámci literárneho
pôsobenia alebo, že jednoducho nepotešia. Určite je však hodnotnejšia a to
sa týka nie len literárnych súťaží, samotná konfrontácia s porotcami, resp.
čitateľmi a hlavne ich konštruktívna kritika.“ (Šagátová, 2010).
Z vyššie uvedených výpovedí mladých slovenských autorov je zrejmé,
že väčšina opýtaných považujú literárne súťaže za progresívny a prínosný
spôsob vstupu do literatúry, či možnosť publikovať svoju tvorbu a priamo
a bezprostredne sa aj konfrontovať so svojimi čitateľmi. Samozrejme, môj
výber autorov nie je reprezentatívna vzorka respondentov na generovanie
akýchkoľvek záverov, sám som už niekoľko rokov aktívnym porotcom
na niektorých celoslovenských literárnych súťažiach (Jašíkove Kysuce,
Literárna Senica L. Novomeského, Cena R. Fabryho, Cena I. Kraska...) a
registrujem pozitívny trend v nazeraní na fenomén literárnych súťaží od
mladých autorov, ale i vydavateľov, redaktorov, či aj starších a skúsenejších
spisovateľov.
Jašíkove Kysuce sú najstaršou literárnou prehliadkou pre mladých
začínajúcich prozaikov na Slovensku. To je fakt. Nie však jediný. Jašíkove
Kysuce totiž nie sú len literárnou súťažou a odovzdávaním cien vybraným
autorom, do podujatia je zahrnuté i množstvo ďalších akcií ako napríklad
besedy so spisovateľmi, prezentácie kníh, odborné semináre a pod. Jašíkove
Kysuce z roka na rok potvrdzujú svoju opodstatnenosť a i po rokoch dokazujú
i stály a pribúdajúci záujem mladých začínajúcich tvorcov, ktorí pravidelne
posielajú svoje prvotiny do spomínanej literárnej prehliadky a osobne sa
stretávajú v Kysuckej knižnici so svojimi rovesníkmi a odbornou porotou vo
vecných a podnetných rozhovoroch.
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V histórii tohto vzácneho, záslužného a potrebného podujatia sa, ako
som spomenul v úvode, objavilo mnoho známych spisovateľov, ale nie
menej i mladých začínajúcich autorov, z ktorých mnohí sú dnes už právom
považovaní za renomovaných slovenských spisovateľov. Jašíkove Kysuce
sú aj vďaka húževnatej vytrvalosti a zanietenosti zamestnancov Kysuckej
knižnice v Čadci vždy oázou pohody, ale i strediskom vrúcnej a oddanej
snahy podporiť mladých literátov a tak i život slovenskej literatúry ako takej.
Jašíkove Kysuce sú bez pochýb progresívnym a hlavne konkrétnym činom
nielen v kontexte mladej súčasnej slovenskej literatúry, ale i v intenciách
zušľachťovania a rozvíjania kultúry a spoločenského života na Slovensku
vôbec. Kvalita súťažných prác a taktiež početná účasť prihlásených
jednoznačne proklamuje fakt, že Jašíkove Kysuce majú jasné opodstatnenie
aj do budúcnosti, potvrdené svojou bohatou minulosťou, no nie menej i – v
zachovaní tradície – svojou, dúfajme, ďalšou dlhou budúcnosťou.

Národný umelec Zdeněk Pluhář
a Eliška Horelova na 17. ročníku
Jašíkovych Kysúc

Alexander Halvoník, Drahoslav
Machala, Ján Tužinský (1988)
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JURAJ KUSENDA
Spomienky Juraja Kusendu na Jašíkovu Turzovku.
Moja prvá Jašíkova Turzovka bola plná príjemných prekvapení. Najprv
som sa stretol s mojim spolužiakom zo strednej školy Drahošom Machalom,
potom so spolužiakom z vysokej školy Petrom Štrelingerom. No najväčšie
prekvapenie bolo, keď mi oznámili, že som získal 1. miesto za poviedku Myši.
Keďže som sa zúčastňoval súťaží aj v ďalších rokoch /3.miesto za
poviedku Posledný tanec/ postupne som sa zoznámil s Petrom Andruškom,
s Feldekovcami, Ľubošom Juríkom, Gabrielou Rothmayerovou, Vincentom
Šikulom, Jankom Pružinským a ďalšími osobnosťami literárneho života.
S veľkým záujmom som vždy počúval príhovory pána Ladislava Balleka.
My, mladí, začínajúci autori sme hltali všetko, čo nám títo bardi slovenskej
literatúry rozprávali. Obdivoval som ich diela, ich rozprávačské umenie a
životné skúsenosti. Doteraz je mojim dobrým priateľom Ľuboš Jurík.
V roku 1984 vydala pani Oľga Feldeková zborník próz začínajúcich
mladých spisovateľov pod názvom Na večeru budú štvorlístky, kde som
mal poviedku Myši a poviedku Posledný tanec mi uverejnili v zborníku
stredoslovenských autorov. Poviedku Myši mi v preklade do českého jazyka
uverejnili v časopise Literárny měsičník. /časopis čs. spisovateľov/.
Niektorí moji literárni súputnici sa z literárnych kruhov vytratili, iní ako
napríklad Jozef Banáš, Juraj Kuniak, Peter Holka, Gustav Murín pokračovali
a dosiahli na umeleckom literárnom poli veľké úspechy.
Jašíkova Turzovka /neskoršie i teraz Jašíkove Kysuce/-to boli pre mňa
vždy inšpirujúce, milé stretnutia so zaujímavými ľuďmi a dnes krásna
spomienka na mladosť.
(Víťaz Jašíkovej Turzovky v roku 1978 s poviedkou Myši.)
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LADISLAV HRUBÝ
Zopár spomienok na Jašíkove Kysuce
História Jašíkových Kysúc je bohatá na rôzne zážitky, ktoré nám
ostali aj po rokoch v pamäti. Podujatie najskôr organizovali v Turzovke a
podľa tohto mesta dostalo názov Jašíkova Turzovka. Neskôr stretnutie s
celoštátnou súťažou mladých prozaikov premiestnil Ivan Hudec do Čadce. A
to bolo tŕňom v oku niektorých agilných ľudí, najmä Turzovčanov. Pamätám
si, napríklad, na Petra Malichera, Turzovčana ako repa, ako soptil v Lipe na
túto, podľa neho, krivdu, veď Turzovka, rodisko Rudolfa Jašíka, je Turzovka
a Čadca je Čadca. Vtedy sa zmenil dokonca názov podujatia – už to nebola
Jašíkova Turzovka, ale Jašíkove Kysuce! Neuveriteľné! A ešte sa k tomu
pridali Jašíkove dni... Všetko sa však časom vysvetlilo a vyjasnilo a súťažné
podujatie mohlo napredovať. Je úžasné, že si dodnes drží jasný prím medzi
našimi celoštátnymi literárnymi súťažami.
Jašíkove Kysuce boli prajné k našim spisovateľom. Prichádzali húfne
najmä z Bratislavy, a keďže sa organizovalo na prelome novembra a
decembra, zažívali u nás aj poriadnu zimu. Ba podaktorí hovorievali, že na
Kysuce prišli práve za snehom, keďže v Bratislave ho bolo málo, sem-tam
biely fliačik. Na pohostinných Kysuciach sa stretali s mladými autormi a
debatám nebolo konca kraja. Sám som bol laureátom súťaže a prichádzajú mi
na um mnohé známe tváre z toho obdobia: Vincent Šikula, Vladimír Mináč,
Alexander Halvoník, Ladislav Ballek, Ivan Hudec, Tomáš Janovic, Ľuboš
Jurík, Ján Tužinský, Viliam Marčok, Peter Holka, Dušan Mikolaj, Drahoslav
Machala, Peter Štrelinger, Helena Dvořáková, Marína Čeretková-Gállová,
Jozef Puškáš a mnohí ďalší. Títo spisovatelia boli v očiach nás mladých,
začínajúcich autorov pojmami, ich mená a tvorbu sme dovtedy poznali len
zo škôl a z literárneho života. A zrazu sme ich mali možnosť naživo vidieť,
rozprávať sa s nimi... Niet divu, že sme si ich nesmierne vážili a na spoločných
večeroch po vyhlásení víťazov sme im kupovali občerstvenie, len aby sme sa
k nim mohli aspoň trochu priblížiť. Súčasní mladí autori, ako ich vidím na
stretnutiach, sú trochu iní, nosia v sebe akýsi zvláštny druh pýchy, ktorý
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im nedovolí konať bezprostrednejšie. Je asi iná doba a aj tá literatúra dnes
prechádza neraz až tŕnistou cestou.
Vtedy, v minulosti, boli skvelé stretnutia, ktoré sa neraz preťahovali do
ranných hodín. Pamätám si na brilantného rozprávača – spisovateľa aj človeka
– majstra Vincenta Šikulu, ktorý nám dokázal pri vínku rozprávať príbehy
do ranných hodín. Neexistovala žiadna únava, nič, čo by stretnutie mohlo
prerušiť. Akurát ráno bolo treba opustiť hotel Lipu, kde sme boli ubytovaní,
a premiestniť sa na hlavnú železničnú stanicu v Čadci. Samozrejme, boli sme
smädní, no všetky pohostinské zariadenia o takomto čase boli pozatvárané.
A tak sme klopali, ba aj búchali na dvere hotela Beskyd, kým nám tam
neotvorili. Keď sa personál dozvedel, že je medzi nami Vincent Šikula, hneď
sa nalievalo víno a čapovalo sa pivo – všetko, samozrejme, potajomky, za
zatvorenými dverami. Otváralo sa neskôr a alkohol sa mohol podávať až po
desiatej hodine. To sme však už frčali vlakom do Žiliny. A majster Šikula s
nami...

Zľava: M. Grupáč, P. Holka a L. Hrubý (2012)
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EMIL BORČIN
Moja Jašíkova Turzovka
Keď som sa chystal napísať reminiscenciu na Jašíkovu Turzovku, nie
a nie si spomenúť, v ktorom roku sa to v mojom prípade vlastne udialo.
Našťastie som si pamätal, že moju víťaznú poviedku vzápätí uverejnila
NEDEĽA, literárna príloha Nového slova, práve v čísle, v ktorom Helenka
Dvořáková publikovala riport zo slávnostného vyhodnotenia šestnásteho
ročníka Jašíkovej Turzovky. Vykutral som príslušný výstrižok, ktorý som si
vtedy odložil na pamiatku, a – no áno, bolo to v neskorú jeseň roku 1984!
Teda pred 34 rokmi! Keď uvážite, že som sa vtedy blížil k štyridsiatke (tuším
Peter Štrelinger, ktorý vtedy fungoval na Zväze spisovateľov, ma presvedčil,
že ešte môžem súťažiť), ľahko pochopíte, že v mojom terajšom veku už s
výpadkami pamäti treba jednoducho rátať.
Ach, tá pamäť! Vydoloval som z nej z tamtých rokov iba torzá: svietivý
okamih, ako som na javisku v žiari reflektorov preberal cenu, pripomenul
som si uznanlivé slovo od predsedu odbornej poroty Laca Balleka, ktoré
utrúsil navyše, pomimo oficiálneho hodnotenia súťaže, potom pár iskrivých
výjavov spojených s „baťkom“ Mináčom z oficiálnej delegácie, ochraňovaným
jeho bdelými, vždy po ruke stojacimi „učeníkmi“...
Nech je odpustené už nemladému adeptovi spisovateľského remesla,
ktorý – azda ohúrený prvým veľkým úspechom – bol narcisticky upretý viac
na seba, ako na to, čo sa dialo okolo. Bolo tam toho, ako som sa dozvedel zo
spomínaného článočku Helenky Dvořákovej, samozrejme, viac. Napríklad
besedy s čitateľmi, seminár na módnu tému Súčasnosť a literatúra s úvodným
referátom Alexandra Halvoníka, inscenácia čadčianskeho Divadelného
súboru J. Palárika s dramatizáciou Jašíkovho románu Na brehu priezračnej
rieky, klubové večery, návšteva Experimentálnej okresnej knižnice v Čadci a
vo Vysokej nad Kysucou, kládli sa vence k pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka pri
príležitosti jeho nedožitých 65. narodenín, planuli vášnivé debaty, rozhovory
a priateľské stretnutia...
Ešte raz som potom – už iba ako hosť – zavítal do Turzovky, ale so
spomienkami na túto epizódu je to ešte mizernejšie. Pravdupovediac, vtedy
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som sa na podujatí ani dlhšie nezdržal...
Niekomu by sa z týchto poznámok mohlo zdať, že Jašíkova Turzovka
nezanechala na plátne môjho života výraznejšiu ryhu. Opak je pravdou,
lebo svojím spôsobom určila smerovanie môjho ďalšieho literárneho
účinkovania. Víťazný Pozorovateľ sa totiž o desať rokov neskôr stal
jadrom, ba fundamentálnym pilierom môjho skromného knižného debutu
Neobývateľné miesto, okolo ktorého sa celkom organicky zoskupili ďalšie
prózy. Práve touto poviedkou som našiel svoj prozaický „grif“, určil prístup
k materiálu, objavil svoju bytostnú tému, teda všetko to, čo som uplatnil
aj v ďalších prózach knižky. „Turzovský“ úspech vôbec naštartoval moje
ďalšie, aj keď nie rozsiahle autorské ambície. Svoj tvorivý potenciál som totiž
musel deliť sporadicky medzi prózu, rozhlasovú dramatiku, publicistiku a z
väčšej časti najmä editorskú a redaktorskú prácu v novinách, časopisoch a
vydavateľstvách. A navyše fungovalo vo mne aj to, čo veľmi presne pomenoval
Ján Lenčo v recenzii môjho debutu, totiž že odo mňa zrejme nemožno čakať
rozsiahlu produkciu, lebo autor je „natoľko a tak zriedkavo prísny k samému
sebe“.

Hedviga Jašíkova v Pamätnej izbe R. Jašíka v Turzovke (1988).
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PAVOL RANKOV
Organizátorkám v anonymite
V mojej literárnej "kariére" (ak vôbec toto slovo možno v danom
konkrétnom prípade použiť) zohrávajú Jašíkove Kysuce veľmi dôležitú,
ba možno až rozhodujúcu úlohu. Keďže som sa narodil do rodiny bez
akýchkoľvek literárnych či iných umeleckých konexií, literárna súťaž mi
bola jediným spôsobom ako donútiť niekoho fundovaného, aby si moje texty
prečítal. Celkom chápem redaktorov literárnych časopisov, nehovoriac
o redaktoroch vo vydavateľstvách, že nečítajú prichádzajúcu poštu od
neznámych odosielateľov, veď majú dosť textov od známych autorov. Ku
mne bola porota začiatkom deväťdesiatych rokov žičlivá, pozvala ma medzi
finalistov do Čadce na vyhodnotenie. Bol som tam najstarší, dokonca aj
porotca Janko Litvák bol o dva roky mladší. Povzbudený úspechom, poslal
som poviedky aj v dvoch nasledujúcich rokoch. Raz som sa potom stal aj
laureátom a o rok neskôr som sa dozvedel, že sa nepatrí, aby sa laureát
znovu zúčastnil rovnakej súťaže. To, čo ma prekvapilo ako súťažiaceho a
fascinovalo ako porotcu, bola zanietenosť čadčianskych knihovníčok. Varia,
pečú, ponocujú, občas spievajú a tancujú. Takže súťaž, to nie sú len prihlásení
autori a porotcovia, ale aj organizátor či presnejšie organizátorky, hoci
tie si ani len nemusia vymýšľať pseudonymy, pretože zostávajú v hlbokej
anonymite. Tak aspoň teraz: veľká vďaka čadčianskej knižnici a paniam v
nej pracujúcim za Jašíkove Kysuce!

Pavol Rankov (2001)
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PETER GETTING
Čadca v roku 2003
Do Čadce som v roku 2003 nemieril ako nádejný mladý literát – nebol
som ani mladý, ani nádejný. Na Jašíkove Kysuce som mieril ako redaktor
regionálnych Žilinských novín, do ktorých som chcel napísať jednak článok
o súťaži a jednak urobiť interview so zaujímavým spisovateľom, členom
poroty, Palom Rankovom. Popri článkoch o spoločenskej mizérii, podvodoch
a marazme v Žiline za „slotality“ som skrátka chcel čitateľom priniesť aj
niečo iné než vtedajšiu každodennú smutnú realitu mesta. Navyše som mal
v novinách okrem spoločenských tém a káuz na starosti aj stranu kultúry.
Na konci týždňa som ako vždy nestíhal, spolu s ostatnými členmi
redakcie pobehoval hore-dolu počas zalamovania nového čísla a premýšľal
nad tým, ako to všetko stihnem – spolu s cestou do Čadce. V tomto chaose
ma zastihol telefonát z Čadce, s otázkou z Kysuckej knižnice, či prídem.
Povedal som, že áno, ak to stihnem, urobím, čo môžem. „Ale vy musíte prísť,
pán Getting,“ povedali mi na druhej strane. Bolo to zvláštne, prečo až taký
záujem. Došlo mi to až v Čadci. Nešlo ani tak o novinára, ako spisovateľa.
Zrejme mi úplne vypadlo z hlavy, že do súťaže som poslal poviedku – asi aj
preto, lebo inokedy som sa súťažiam vyhýbal. Napokon som aj dostal cenu, aj
napísal o súťaži a aj urobil interview s Palom. Odvtedy sme priatelia.
A víťazná poviedka? Tú som nazval „Epizóda so zlým koncom, stredom,
začiatkom“ a tvorí cyklus mojich temnejších próz o hľadaní - a nenachádzaní.
Volá sa Polámané nohy baletiek a práve vychádza ako moja nová kniha.
Poviedka z Čadce v nej bude prvá.

Jašíkove dni Turzovka (1982)
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VLADIMÍR PUCHALA
Neznesiteľne ľahká zima
Vždy, keď vstúpim do kníhkupectva, prepadne ma zvláštna skepsa.
Pýtam sa, prečo by som mal ešte písať, keď tu je toľko kníh. Môžem si vybrať,
od ezoteriky cez motivačné bludy, teda rozriedené citáty, až po svetovú
beletriu. Podobný pocit márnosti či ohrozenia mám už len v lekárni pri
pohľade na množstvo liekov. Toľko tabletiek a medicín na naše krehké duše
v slabých telách. Ešteže viem, že človek nedokáže paralelne znášať chorobu
liečbu.
Literatúra i medicína majú k sebe veľmi blízko.
A nielen vtedy, keď sa vraciate z Jašikových Kysúc a hrozne vás bolí
hlava po prebdenej noci.
Objektívne však musím pripustiť aj istý rozdiel medzi literatúrou a
farmaceutickým priemyslom. V literatúre nie sú generiká. Nemôžu vám
povedať, že obsah tej knihy je ten istý ako Tolstého Vojna a mier, ale je to iný
výrobca. To už je, okrem počasia, jedna z mála spravodlivosti sveta. Google
kleptománia je v literatúre spravidla neúčinná.
Z Čadce je všade ďaleko, hovorí mi druhý poznatok. Ale vôbec to
neprekáža, ak pijete pivo s Vladom Ballom v staničnej krčme ako to bolo
pred 25 rokmi.
Ak chcete písať, musíte byť presvedčený o nevyhnutnosti zdanlivo
zbytočných vecí. Začiatkom 90-tych rokov som bol študent. Písal som hlavne
poéziu, no popri tom som si občas odskočil k próze či prekladu. Rád som
svoju tvorbu konfrontoval s inými na literárnych súťažiach. A myslím si, že
vďaka literatúre vidím aj veci neviditeľné a vidím aj za roh. Idealizmus a
múdrosť literatúry mi dali možnosť vnímať veci tak, ako by mohli byť. Svet
ma naučil brať ich, aké sú.
Som pragmatický idealista.
V preklade to pri pomyslení na Jašíkove Kysuce znamená: stojím s
Vladom Ballom na železničnej stanici v Čadci. Je zima. Zľahka sneží. Vlak
pôjde až o pár hodín. To je ten pragmatický aspekt. Idealizmus je v tom, že
mi to vôbec neprekáža.
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Bytie je plné neznesiteľnej ľahkosti.
Obdivujem organizátorov Jašíkovych Kysúc. Je niečo sugestívne v
opakovaní. Einmal ist keinmal, ako hovorí Kundera. Z pribúdajúcich ročníkov
sa zrazu stane história, ktorá je cenná. Je to história, plná významných
mien, ktoré na tejto súťaži súťažili, alebo sa jej zúčastnili ako porotcovia.
Som dodnes veľmi vďačný za túto možnosť konfrontácie. Stále potrebujeme
spisovateľov, ktorí nemusia písať pekné veci, ale vidia hlboko do človeka.
Z jedinečného sa stalo masové. Kedysi fotografoval len fotograf. Dnes
to robí každý. I keď na svadbu si zrejme nezavoláte hiphoperra s Iphonom.
Každú súťaž či možnosť písať ako prví objavia grafomani. Našťastie, tí v dobe
blogov a sociálnych sietí nepotrebujú literárne súťaže. To musí porotcov
tešiť.
Ešte stále je dosť tvorcov, ktorí vedia, že o našom osude rozhodujú
neviditeľné veci ako je láska, závisť, priateľstvo. Ešte aj elektrina je neviditeľná.
To je podstatné, zvyšok sú kulisy dejín. A umenie literatúry je umením ako
urobiť z dnešného večné. Je skvelé, že stále existujú mladí ľudia, ktorí sa na
JK pýtajú spolu s Woody Allenom : „a ako vyzerá ten tvoj boh?“
„ Neviem, ale keď si vypijem, zatancujem ti to na stole.“
Nedávno som sa bol v Čadci na lyžovačke. Bolo mínus 30 stupňov.
Spomenul som si na sneh na stanici pred 25 rokmi s Vladom Ballom.
Chodievam do Čadce v zime, ale zima mi tu nikdy neprekáža.
Napadá mi, že aj moja víťazná poviedka sa volala Zaspávanie v zime.
Zima vie byť aj neznesiteľne ľahká.
V literatúre má pravdu ten, kto dobre píše. Písanie si vyberá človeka,
nie človek písanie. Iný recept neexistuje. Prajem organizátorom i účastníkom
všetko dobré. Aj v zime teplo v duši.
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PETERT KARPINSKÝ
Fontána v Čadci
„Nie je to zvláštne, že v Čadci nemajú na námestí fontánu?“
„No a čo. Predstav si, koľko tu žije ľudí a každá rodina má v byte vodovod.
To je vlastne taká malá fontána. Načo by potrebovali ešte jednu na námestí?“
Toto je jeden z rozhovorov, ktorý sa odohral počas stretnutí
začínajúcich autorov na súťaži Jašíkove Kysuce. Aj keď zdanlivo nesúvisí
s literatúrou, ktorá bola hlavnou témou súťaže, predsa len podľa mňa
charakterizuje atmosféru porozborových stretnutí – trochu poetickú a
trochu absurdnú.
Všetci sme boli ešte mladí, plní nápadov a ideálov, mysleli sme si, že
literatúra je centrom vesmíru a z nás sa raz určite stanú veľkí spisovatelia.
Hoci tento idealizmus a romantizmus môže spätne pôsobiť naivne, na chvíle
prežité v Čadci na Jašíkových Kysuciach mám len tie najlepšie spomienky
(možno práve vďake tej naivite a idealizmu, ktoré mi pripomínajú mladosť).
Ak zavriem oči, vidím železničnú stanicu, schody na námestíčku,
ktorého meno si nepamätám, knižnicu, kde bol postavený drevený maľovaný
domček (v ňom sme si zdriemli, keď sme sa „uliali“ z kladenia venca pri
pamätnej tabuli R. Jašíka), v ušiach mi znejú literárne rozbory a v ústach
cítim chuť vína. Pamätám si aj na pravopisnú chybu, ktorú som urobil vo
svojej súťažnej práci. Spomínam si tiež na cesty domov, v červenom vláčiku
do Žiliny, kde som pozoroval hrubé, takmer chlapské ruky kysuckých žien.
Jašíkove Kysuce boli pre mňa každý rok motiváciou. Snažil som sa
napísať dobrú poviedku, aby som sa dostal medzi pozvaných a v kútiku duše
som dúfal, že konečne vyhrám. Aj vďaka JK a Čadci vznikla moja prvá kniha,
pretože väčšina textov z nej bola ocenená práve na tejto literárnej súťaži. Za
čo som veľmi vďačný.
To nič, že v Čadci, v období, keď som sem chodil, nemali na námestí
fontánu, Jašíkove Kysuce boli totiž vždy literárnym gejzírom.
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ĽUBICA SUBALLYOVÁ
Spomienka na Jašíkove Kysuce má už 30 rokov...
Veľkou lyžicou
Poviedky – už si nespomínam na ich názvy – som zaslala v roku 1987 a
1988 a získala som za ne čestné uznanie poroty, teda aj pozvanie do Čadce,
na slávnostné vyhodnotenie súťaže mladých prozaikov. Z Bratislavy v tých
rokoch vypravovali autobus – s delegáciou spisovateľov zo Zväzu slovenských
spisovateľov, a skupinu ocenených mladých autorov s nimi.
Boli to veľké podujatia, medzi spisovateľmi nechýbali zvučné mená ako
Vladimír Mináč, Ladislav Ballek, Gabriela Rothmayerová a mnohí, mnohí
ďalší. Na Jašíkove Kysuce chodievala aj skupina novinárov z Nového Slova.
Kdesi doma nájdem aj fotografiu, ako stojíme v rade tí, čo získali čestné
uznanie. Nespomínam si na diplom, ale na "pasovanie do spisovateľského
pluku". Bol to akýsi neskorovečerný rituál, pripisuje sa zrejme "baťkovi"
Mináčovi. Bolo to, istotne, neoficiálne, po slávnostnom programe. V prvom
kole pasoval spisovateľov zo zväzu, a podľa toho, koľkýkrát (po koľký rok)
sa "pasovania" zúčastnili, dostávali "hodnosti". Napokon došlo aj na nás,
začítajúcich adeptov literatúry. Pravdaže, neboli sme ešte spisovatelia, ak
si trebárs povieme, že spisovateľom sa stáva autor po druhej vydanej knihe.
Boli sme mladí autori, možno tak pešiaci.
V roku 1989, v druhej polovici novembra, v autobuse z Bratislavy sedelo
menej ľudí – delegácia sa zmenšila, ale i tak sa zišiel dostatok spisovateľov –
samozrejme, mladí autori asi v plnej zostave – bolo to v čase, keď sa námestia
novembrových politických udalostí v mestách celého Československa
opakovane napĺňali túžbou po zmene politického režimu. Napriek
vzrušujúcim udalostiam tých dní, okrem spisovateľov prišli aj novinári.
V roku 1989 som sa stala laureátkou súťaže. Vopred som dostala scenár
slávnostného vyhodnotenia programu v divadelnej sále Čadčianskeho domu
kultúry – program mal byť veľkolepý, hostia, rozhovory, mala ho snímať
televízia na záznam. Program v divadelnej sále zrušili, televízia neprišla. Bol
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to čas naliehavých občianskych protestov a televíznych prenosov z námestí.
V Čadci ceny odovzdali v menšej sále, dostala som list Literárneho fondu a
malú grafiku, ktorú mám dodnes v knižnici. Moju poviedku pred neveľkým
publikom čítala Milka Zimková. Poviedku mladej autorky interpretovala
zrelá žena, vo veku mojej mamy. Čudesný pocit vo mne. Herečka s hlasom
zrelej životnej skúsenosti, dikcia a melódia prednesu mi pripadali ako z
iného sveta než bol "svet" môjho študentského subtílneho príbehu. V mojom
vnútri sa trepotala plachosť nad úžasom. Bola to však moja prvá skúsenosť s
interpretáciou mojich viet na verejnosti.
Stretnutia na Kysuciach boli intenzívne – po celý deň až po neskorú
noc. V spomienkach mám pred očami obraz Ladislava Balleka, sediaceho
v kaviarni – obkolesený mladými mužmi – sedeli tam ako družice mesiaca,
ktorých pútal svojou prítomnosťou a tichým hlasom pán Ballek. Tí mladí
muži neboli žiadni študentíci, poburovalo ich, že takmer štyridsiatnikov
označujú stále za "mladých autorov". Niektorí z nich sa napokon stali členmi
prvej redakčnej zostavy Literárneho týždenníka. A ja som dva mesiace po
Novembri zmenila žáner, stala som sa redaktorkou detského časopisu Ohník,
a neskôr moje redaktorčenie pokračovalo, avšak ľudí, ktorých som už poznala
z Kysúc, som stretávala na mojej púti v redakciách i životom. V Ohníku bola
mojou predchodkyňou Gabriela Rothmayerová, ktorá odišla do Smeny, aj
som v Smene potom chvíľku pobudla na oddelení kultúry, lebo zakrátko ma
zavolal na kultúru do Pravdy Peter Holka. Moje pôsobenie v novinách bolo
späté s literatúrou a divadlom, napokon aj detský časopis je predovšetkým
literárny časopis. Po pätnástich rokoch novinárčiny som odišla, keď sa mi
narodila dcéra. Ďalších päť rokov som pracovala v Literárnom informačnom
centre a desať rokov v Slovenskej akadémii vied. Mimochodom, ponuku
pracovať vo vydavateľstve SAV Veda som dostala od Emila Borčina, poznala
som ho už skôr z práce v teréne, keď on bol redaktorom kultúry v Práci, ja v
Pravde. A predovšetkým, aj Emil, tak ako aj Peter, boli nielen novinári, ale aj
spisovatelia a laureáti Jašíkových Kysúc z rokov predo mnou... Keď som bola
redaktorkou Vedy, bol to istotne zasa iný žáner, dostala som ponuku externe
učiť na Katedre knižničnej a informačnej vedy FF UK – od Pavla Rankova.
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Poznala som ho ako spisovateľa, mala som šťastie, že jeho poviedkový debut
mi dali v Literárnom týždenníku, aby som napísala recenziu. Bola som jeho
písaním nadšená. Až neskôr som zistila, že aj Pavol Rankov je laureátom
Jašíkových Kysúc, v ktoromsi skorom deväťdesiatom roku.
Vrátim sa ešte k pôsobeniu v Pravde – na oddelení kultúry v
deväťdesiatych rokoch sme pracovali štyria, a všetci sa skôr či neskôr ukázali
ako literáti: Peter Holka – prozaik, Emil Babín – básnik, Juraj Soviar – textár
a napokon i ja, autorka kníh pre deti. A v lete 2018 som sa do žurnalistiky
vrátila – do Pravdy. Obávam sa, že v denníku mi na to najslobodnejšie –
literárne písanie nezostane čas... Napokon, moje knihy pre deti vznikli a
vyšli v čase, keď som bola mimo žurnalistiky. Teraz mám v šuplíku rukopis
knihy pre starších tínedžerov – chcem ho ponúknuť na vydanie skôr, ako
ma celkom zomelie mlynček dennej publicistiky. Môj rukopis drieme v
šuplíku päť rokov – s literárnym písaním sa nikdy neponáhľam... Nadčasová
literárna realita je celkom iný žáner, iný je život a osud literárneho textu než
publicistiky – večer sú noviny staré, na nasledujúce ráno mŕtve.
Nemôžem nespomenúť pána Ladislava Balleka – v Čadci som ho stretla
prvýkrát naživo, a neskôr v deväťdesiatych rokoch som ho vídala prichádzať
do Pravdy, nosieval do redakcie svoje eseje – raz do týždňa ich publikovali na
strane politických komentárov – ale Ballekove eseje neboli politické, boli to
osobne prežité reflexie, záznamy uvažovania, vnímania životných hodnôt v
subtílnosti obyčajných dní. A ešte neskôr som pána Balleka stretávala v Klube
nezávislých spisovateľov, prichádzal najmä v čase návratu do Bratislavy,
potom, čo sa po pôsobení v pozícii veľvyslanca vrátil z Prahy. Zo trikrát sme
spolupracovali v literárnych porotách, boli to pre mňa vzácne chvíle. Raz sme
z takéhoto stretnutia kráčali "starosvetsky per pazuch" Laurinskou ulicou...
Spomínali sme na staré časy mestského života a meštianskej kultúry (ako
som si ich pamätala z útleho detstva z prechádzok s mojím starým otcom),
úcty občanov voči sebe, keď sa páni zdravili pozdvihnutím klobúka. Ten
pocit vznešenosti a úcty, aký som v rešpekte pri krátkej špacírke s pánom
Ballekom cítila, nezabudnem nadosmrti.
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Milú spomienku z Jašíkových Kysúc si opatrujem tak trochu ako
súkromnú spomienku. Rozpoviem ju: v programe bola návšteva múzea
v prírode vo Vychylovke a potom sa podávala kysucká kapustnica. Ušlo
sa mi miesto vedľa Pavla Vilikovského. Kapustnicu servírovala obsluha z
polievkových mís. Keď už boli taniere plné a vo chvíľke čakania na ostatných,
kým sme začali jesť, môj mlčanlivý a plachý sused svojou lyžicou prekladal
zo svojho taniera do môjho kolieska klobásy. Všimol si, že v mojej porcii sa
klobáska neušla... Plachosť sa preniesla veľkou lyžicou. Všímavosť, vnímavosť,
pozorovanie detailov sú tou subtílnou ingredienciou, bez ktorej nevznikne
dobrá literatúra. A mimochodom, keď sa ohlasujú nové diela slovenských
autorov, sú dve mená, ktoré vždy zachytím a utekám si kúpiť ich knihy hneď,
ako vyjdú. Tie mená som v svojej reflexii na Jašíkove Kysuce spomenula...

J. Fulle, Ľ. Suballyová, J. Puškáš (1988)
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Bratislava, 1. septembra 2018

MATHEJ THOMKA
Jašíkove Kysuce 2003 – 2010 a ešte ďalej
V Čadci na Kysuciach je zo stanice do centra 11 minút. Pre človeka,
ktorý mesto pozná.
November 2003 bol upršaný. A ten deň o čosi viac. Učiteľ slovenského
jazyka prešiel most a takmer na prvýkrát našiel hotel Lipa.
Len nech nebýva s porotcom, i také sa na literárnych súťažiach stáva.
Zaspávať pri odborných dišputách nechcel. Počul o tom. Z batožiny na izbe
to však nebolo poznať.
Na recepcii ho navigovali – vyjsť, doprava, po schodoch, po schodoch,
cez križovatku a ďalej k cintorínu. A tam vás v knižnici čakajú.
Skupinky sa tam poznali, čakalo sa skoro len na neho. Už si nespomína
či sa najskôr rozdali zborníky, či prezradili výsledky alebo sa odišlo do
vedľajšieho mesta do pamätnej izby Rudolfa Jašíka.
Ale spomína si na vetu Rada Brenkusa: „Kto získa finančnú odmenu od
Literárneho Fondu, ten večer pozýva.“
Učiteľ ju na svojich prvých Jašíkových získal. S Priedomím.
Porota bola Grupáč, Mikolaj, Rankov. Jedného práve čítal, so synom
jedného kedysi chodil do školy a jedného obdivoval.
Platiť nič nemusel, pohostenie bolo pripravené, mladých literátov si
tu poctili ako celebrity. Jašíkove mu učarovali. A na spánok mnoho času
neostalo.
***
V ďalších rokoch prišiel s Mestom, so Zabudnutými bohmi, s Dedinou
na obed. Pozbieral čestné uznania. Konkurencia bola prisilná.
V tých rokoch už prestával byť učiteľom. A začal sa túlať po svete.
Ale na Jašíkove si vždy našiel čas. Boli správne naplánované, cesta sa
dala prepojiť s Literárnou Senicou či Gorazdovým Prešovom. Panie a slečny
knihovníčky sa so svojimi úsmevmi stali kamarátkami, konkurencia sa ako
konkurencia netvárila, chlebíčky a dobroty vždy pripravené s láskou.
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O nociach na Jašíkových Kysuciach by sa dali písať príbehy. O
neotvorených čadčianskych kluboch, pumpách na konci mesta, ranných
staničných odchodoch bez rozlúčení, nečakaných dotykoch a bozkoch,
obdivovaní recitátoriek, nikdy nedokončených láskach, mágii a kúzlach v
rozprávkovej chalúpke či nevyužitých nocľahoch na Lipe.
Ale to všetko ostane tajomstvom. Je to už dávno.
V 2007 poslal svoju Tŕňovú korunu. Nevyhral. Už prestal dúfať, že
niekedy vyhrá hlavnú cenu na svojej obľúbenej súťaži.
***
Nebolo jednoduché sa na Kysuce nevrátiť. V tom čase sa bývalý učiteľ
začal vo veľkom venovať tvorivým dielňam, v Čechách aj na Slovensku. A
stal sa i porotcom.
Kamarátky knihovníčky sa ozvali. Chystal sa štyridsiaty ročník. Chceli
ho nejako ozvláštniť. Na štyridsiatom ročníku Jašíkových Kysúc bývalý
účastník robil dielňu. Bola o krátkych formách a mikropoviedkach. Opäť si
už nespomína, koľko účastníkov texty dokončilo či sa urobil zborník. Pamätá
si, že vyhodnotenie bolo slávnostné. A takisto bol ako niekoľkoročný účastník
vyhlásený. Správal sa sebavedomo. Až priveľmi sebavedomo.
Začal uvažovať, že to ešte raz skúsi. Ale nepatrilo sa, aby porotca iných
súťaží súťažil s autormi, ktorým inde udeľuje prvé miesta.
***
V roku 2010 na Žilinskom literárnom festivale viedol úžasný literárny
workshop – Campus. Vzniklo mnoho jedinečných textov. Účastníci sa dohodli,
že sa všetci pokúsia poslať poviedku na Jašíkove Kysuce. Aj lektor.
A podarilo sa. Viacerí boli pozvaní, ocenení, ale vyhral lektor. S
poviedkou, ktorej názvu nik nerozumel. S Fragmentmi so životnej púte
Šocheta Šóbu.
Večer na hoteli Lipa, po nákupe v Tescu, pri rozhovore s porotcami
Katka Vargová víťaza poprosila: „Mathej, ty už nič na Jašikove neposielaj! Ty
už nie si ani mladý, ani nádejný. Nechaj vyhrávať nás!“
Bol čas sústrediť sa na vlastnú zbierku, s Kysucami sa nadobro rozlúčiť
a nechať priestor mladým. Šikovnejším. Jeho blízkym priateľom. Víťazom a
oceneným.
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V súčasnosti tiež už debutantom – Soni s jej Živými plotmi, Katke so
Šurou, Radovanovi s Nádychom. Dominikin debut čochvíľa príde.
***
V roku 2012 získala jednu z prémií jeho budúca žena Miroslava.
***
Mathej Thomka o sebe v tretej osobe, október 2018, Praha

Matej Thomka, cena R. Jašíka (2010)
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NELA VRTOCHOVÁ
Spomienka na Jašíkove Kysuce z roku 2016
(48. ročník)
Ja: „Mami, potrebovala by som ísť na Kysuce...“
Mama: „Čože? V deviatom mesiaci? A prečo?“
Ja: „Niečo som napísala a možno aj vyhrala... Igorovi ale nedajú v práci
voľno.“
Mama: „Počkaj, dám ti tatka...“
Otec: „No, prosím...?“
Ja: „Tati, potrebovala by som ísť na Kysuce... Volali mi zo súťaže, ale
Igor nedostane dovolenku...“
Otec: „Tak ideme!“
Môj šikovný druhorodený syn bude mať v januári dva roky. A v
decembri tohto roku to budú dva roky, čo som vyhrala Jašíkove Kysuce. Zdá
sa mi to však ako včera, keď som s bruchom ako zemeguľa cestovala s našimi
z Bratislavy na Kysuce. S neovládnuteľným nutkaním, s očakávaním niečoho
veľkého, niečoho úžasného, akoby mi v duši vypukla horúčka, v hlave volal
hlas... Tým chcem povedať, že i dnes z toho stále žijem.
A predsa sa mi to všetko zlieva ako sen, sem-tam sa zaligoce čriepok:
cesta v aute a pribúdajúci sneh (parádne veľa snehu bolo), rozbaľovanie
bagety staršiemu synkovi a utieranie jeho rúčok a gatí v autosedačke... Ale
tak ako v sne, i mne sa už mnohé konkrétnosti rozmazali, keď sa snažím
spomenúť, akoby som chcela naberať vodu rukami... Zostal najmä pocit.
Jašíkove Kysuce nebola prvá súťaž, ktorú som vyhrala, ale ešte na
žiadnom vyhodnocovaní či inom kultúrnom stretnutí ku mne neboli ľudia,
porota a organizátori takí láskaví ako tu. Cítila som sa žiadaná a vítaná.
Uau! Teraz som už piaty rok na materskej dovolenke a po mnohých mojich
kontaktoch sa zľahla zem, ak aj stretnem niekedy niekde svoj bývalý
kontakt, tak žartom prehodí, že si myslel, že som už mŕtva... Preto sa
chcem týmto spôsobom hlavne poďakovať všetkým, vďaka ktorým som si
víťazstvo skutočne užila. Dopriali ste mi nádherný deň, pozornosť a pocit
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výnimočnosti. Že moja poviedka, t. j. môj hlas, bol vyslyšaný, že nezanikol,
nezomrel. Na príbehu, ktorý som napísala, mi skutočne veľmi záležalo, a to
aj preto, že nepíšem tak často (o. k., pri dvoch deťoch už vôbec, priznávam a
je mi to ľúto...).
Hej, pamätám si, ako mi pani Zuzana Kuglerová triasla pravicou a pýtala
sa, či som šťastná, no nepamätám si presne ako som v tej chvíli reagovala,
prekvapila ma. Pravda bola: áno, v tej chvíli som bola veľmi, veľmi šťastná.
A ďalší čriepok: jedno celkom cudzie dievča mi po vyhodnocovaní a
prečítaní víťazných prác povedalo, že sa jej páčila moja poviedka a ja som
sa s ňou vtedy chcela strašne rozprávať (doteraz mi také veci hovorili len
známi, a tých budem stále upodozrievať zo slušnosti).
Celé podujatie malo pokračovať i nasledujúci deň, no kvôli okolnostiam
som zostala len jeden. Všetci ale boli maximálne ochotní vyjsť mi v ústrety.
Neviem, či je to krajom, no bolo mi u vás neuveriteľne dobre.
A samozrejme, i keď to znie ako klišé, chcem poďakovať i mojej mame,
môjmu otcovi a prvorodenému synčekovi, že stáli pri mne. Bez nich by
sa nikam nešlo. A áno, aj môjmu manželovi, ktorý od začiatku hovoril, že
vyhrám (ale on si často robieva srandu).
Viem, že som neposkytla mnoho použiteľných spomienok, ale pokladala
som si za povinnosť napísať, ako veľa pre mňa znamenal deň, ku ktorému sa
v mysli často vraciam, a ktorý ma presviedča, že nepatrím len iným, ale aj
sama sebe (hlavne keď mám depku a decká neposlúchajú).

Nela Vrtochová Hlavná cena 2016
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