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57. literárne snemovanie v Báčskom Petrovci (vojvodina)

škoda, že ste tam neboli.
Bolo to ozaj slávnostné...
Začiatkom	júna	2013	sa	uskutočnilo	v	Báčskom	Petrovci,	mekke	Slovákov	žijúcich	takmer	270	ro-
kov	v	Srbsku,	snemovanie	tamojších	slovenských	literátov.	Zúčastnil	sa	na	ňom	aj	predseda	Spol-
ku	slovenských	spisovateľov	Miroslav	Bielik.	Z	rokovania	prinášame	autentické	spravodajstvo.

V	tú	sobotu	1.	júna	som	od	siedmej	ráno	
cestoval	 z	 posledného	 bodu	 južnej	 hranice	
slovenskej	kultúry,	zo	Starej	Pazovy,	smerom	
na	sever	so	zámerom	dostať	sa	na	57.	literár-
ne	snemovanie	do	Centra	slovenskej	kultúry	
na	Dolnej	zemi	–	do	Báčskeho	Petrovca.	

Dlho	 som	 stál	 na	 autobusovej	 stanici	
v	Starej	Pazove,	až	som	začal	závidieť	všet-
kým,	čo	majú	k	dispozícii	erárne	auto	so	šo-
férom,	kuchárku	v	dome	a	ďalšie	štátotvorné	
elementy	ich	skvelých	biografií...

Na	stanici	som	za	dve	mrcha	hodiny	po-
chopil,	 čo	 je	daňový	poplatník,	 a	 čo	nie	 je	
básnik	rodu	svojho...

Už	okolo	desiatej	som	si	povedal,	že	sa	
vrátim	späť	domov	a	na	večnosť	zabudnem	
na	petrovské	snemovanie...	

Slovníkom	môjho	nebohého	otca	správ-
ne	 povedané:	 „Vy..r	 sa	 na	 to,	 a	 nikdy	 sa	
lacno	 nedaj...“	 No	 potom	 konečne	 prišiel	
autobus	 smerujúci	do	Nového	Sadu...	 Ja	aj	
ďalej	vyparádený...	 ...	 so	zradnou	kravatou	
pre	 Sama	 –	 v	 ľavom	 vrecku	 starodávnych	
sobášnych	šiat...	som	teda	nemohol	zutekať	
domov	–	chcel	som	vidieť	Bielika,	aj	Samo-
vi	 Boldockému	 sa	 pozrieť	 do	 očí...	Aspoň	
raz	v	tom	mojom	malom	živote...	

Snemovanie	sa	začalo	čosi	po	jedenástej	
predpoludním	a	 ja	som	sa	ťažko-horko	ko-
nečne	dostal	do	slávnostnej	siene	Gymnázia	
Jána	 Kollára.	 Vďaka	 dobrému	 kamarátovi	
a	šoférovi	Pavlovi	Matúchovi	sme	ani	veľ-
mi	nemeškali	–	prišli	sme	presne	vo	chvíli,	
keď	odovzdávali	tradičnú	Cenu	Nového	ži-
vota.	Komisia	 v	 zložení	 Zdenka	Valentová	
Belićová,	Ladislav	Čáni	a	Katarína	Hricová	
ju	 udelila	 (našej	 celoslovenskej)	 poprednej	
poetke	a	spisovateľke	Viere	Benkovej.

Keď	sme	s	Matúchom	vošli	do	slávnost-
nej	 siene	 gymnázia	 laureátka	 Benková	 už	
besedovala	s	čitateľmi.	Okrem	iného	pove-
dala,	že	„keď	ide	o	našu	(vojvodinskú)	tvor-
bu,	 treba	podporovať	najmä	mladých	auto-
rov,	 samozrejme,	 talentovaných,	 treba	 ich	
vyhľadávať,	písať	o	nich	a	odmeňovať...“	

Predtým	(čo	sme	ani	Paľo	ani	ja	nevideli	
a	nepočuli)	 sa	prítomným	prihovorili	Anna	

Tomanová-Makanová,	predsedníčka	Národ-
nostnej	rady	slovenskej	národnostnej	menši-
ny,	a	Miroslav	Bielik,	 riaditeľ	Slovenského	
literárneho	ústavu	Matice	slovenskej,	a	no-
vozvolený	 predseda	 Spolku	 slovenských	
spisovateľov.	Miroslav	Bielik	sa	priznal,	že	
„svoju	prvú	úradnú	cestu	za	hranice“	úmy-
selne	meral	na	Dolnú	zem,	medzi	vojvodin-
ských	Slovákov.	Prízvukoval,	že	sa	i	naďalej	
bude	usilovať	skĺbiť	domovskú	a	zahraničnú	
slovenskú	literatúru...	

V	pokračovaní	rokovania	sa	dolnozemskí	
literáti	zaoberali	ústrednou	témou	snemova-
nia:	 Slovenská	 literatúra	 po	 skúsenostiach	
z	postmoderny.	Najprv	sa	slova	ujala	profe-
sorka	a	spisovateľka	z	Rumunska	Dr.	Dag-
mar	Mária	Anoca,	po	nej	spisovateľ	Zlatko	
Benka,	 potom	Dr.	 Zuzana	Čížiková.	Úryv-
ky	zo	štúdie	Maríny	Šimákovej-Spevákovej	
prečítal	Adam	Svetlík.

A	to	by	asi	bolo	všetko,	keby	nenasledo-
vala	 aj	 tretia	 časť	 tohto	 nejubilejného,	 ale	
vydareného	57.	literárneho	snemovania.	

Treba	poznamenať	–	 a	 to	nie	 iba	medzi	
riadkami	–,	že	snemovanie	v	Petrovci	svojou	
prítomnosťou	poctil	i	starosta	obce	Župkov	
Ján	Tomáš	(SR),	ktorý,	akoby	mimochodom,	
nadviazal	nejednu	známosť	a	nejednu	druž-
bu	 s	 vojvodinskými	 základnými	 školami	
v	 kontexte	 nášho	 (srbského)	 blížiaceho	 sa	
vstupu	do	Európskej	únie.	A	každému	z	ka-
marátov	 „nadelil“	 po	 500	 gramov	 pomaly	
„zakázanej“	 ražovice	 z	 Kľakovskej	 doliny.	
Kto	 tam	nebol,	vari	o	 tom	nič	nevie	a	vari	
ani	nikdy	nikde	nebol...

Po	 krátkej	 „kávovej“	 prestávke,	 v	 tretej	
časti	snemovania	jeho	účastníci	venovali	po-
zornosť	tohtoročnému	jubilantovi	–	sedem-
desiatnikovi	literárnemu	kritikovi	Samuelo-
vi	 Boldockému	 a	 stopäťdesiatemu	 výročiu	
narodenia	 spisovateľa,	 učiteľa	 a	 publicistu	
Jána	 Čajaka.	 Prehľad	 kultúrnych	 a	 literár-
nych	aktivít	profesora	Boldockého	sprítom-
nila	Viera	Benková	a	oslavnú	báseň	dobré-
mu	Samuelovi	prečítal	Martin	Prebudila.	

Dr.	Adam	Svetlík	si	posvietil	na	literárno-
kritickú	činnosť	jubilanta	a	Dr.	Miroslav	Bie-

lik	odovzdal	oslávencovi	Zlatú	cenu	Sloven-
ského	literárneho	ústavu	Matice	slovenskej.

Okrem	 žartovných	 príhod	 z	 vlastného	
života	 Samuel	 Boldocký	 sprítomnil	 život	
a	dielo	baťka	Čajaka	a	jeho	dodnes	aktuálny	
literárny	odkaz	v	našej	(dolnozemskej	a	ce-
loslovenskej)	literatúre	a	kultúre.

To	však	nie	je	všetko...	
Jednoducho,	mali	ste	byť	tam	v	to	sobot-

né	popoludnie,	aspoň	na	chvíľku	sa	tam	zja-
viť	a	potom	aj	odísť	do	Hložian,	kde	sa	v	ten	
deň	súbežne	konal	(taktiež)	tradičný	folklór-
ny	festival	Tancuj,	tancuj...	

Tí	 smelší	 zostali	 a	 zotrvali	 v	 petrovskej	
Arome	v	objatí	úsmevu	gazdinej	 Jasny,	ale	
to	je	už	iná	rozprávka...

Martin PreBudiLa 

Pánovi Samuelovi 
Boldockému
(úryvok)

od malička som poznal 
to sväté meno – Samuel 

od malička bolo dobruo a samuo... 

čím ťa mám dnes potešiť 
a rozradovať 

môj starší vypočutý brat Samuel 
keď už všetko vieš a máš
len ja si stále neviem správne uviazať 
ani túto sivú Bohušovu 

ambasádorskú kravatu... 

ešte v utorok ráno 21. mája 
tohto toku

som sa vybral z poslednej južnej 
slovenskej hranice 

na začiatok osláv tvojho svitu 
na začiatok nášho zabúdania... 
pri holení som sa stačil spýtať 
či som sa vôbec narodil s očami
 a či len s videním 

a márnym behaním... 

Podobne	ako	aj	tá,	keď	dávnejšiu	Mirovu	
salmonelózu	na	svojom	dvore	do	rána	liečila	
kyslou	polievkou	poetka	a	dáma	Viera	Ben-
ková...

Martin PreBuDila

Predseda Spolku slovenských spisovateľov M. Bielik (vpravo) na na 57. literárnom snemovaní vojvo-
dinských slovenských spisovateľov v Báčskom Petrovci. Foto archív autora.

Komisia	 pre	 udeľovanie	 Ceny	 časopisu	
Nový	život	pracovala	v	zložení	Katarína	Hri-
cová,	Ladislav	Čáni	a	Zdenka	Valentová-Be-
lić.	Hodnotiac	šesť	dvojčísel	ročníka	časopisu	

pre	 literatúru	 a	 kultúru	Nový	 život	 sústredili	
sme	sa	hlavne	na	príspevky	slovenských	voj-
vodinských	 autorov,	 predovšetkým	 na	 ich	
pôvodnú	 literárnu,	 literárno-kritickú	 a	 lite-

rárno-teoretickú	 tvorbu:	 poéziu,	 prózu,	 eseje	
a	štúdie.	

Povšimli	sme	si,	že	na	stránkach	časopisu	
aj	v	tomto	ročníku	kvalitatívne	a	kvantitatívne	
dominovali	esejistika	a	poézia.	Básnické	cykly	
uverejnili:	Viera	Benková,	Michal	Ďuga,	Da-
niel	Pixiades	a	Martin	Prebudila.

Prózu	publikovali	piati	autori,	z	toho	dvaja	
literárni	začiatočníci	–	Svetlana	Gašková	a	Ján	
Takáč.	Okrem	príspevku	Jána	Salčáka	a	spo-
mienkovej	prózy	Pavla	Mučajiho	odmenili	aj	
tri	prózy	z	pera	Gaškovej,	Takáča	a	Prebudilu.

Kvalitatívnu	úroveň	časopisu	veľmi	po-
zdvihlo	všetkých	šesť	eseji.	Úvodníky	písali	
Adam	Svetlík:	 Prekrásny	 nový	 svet,	Víťa-
zoslav	 Hronec:	 Nad	 kriedovým	 kruhom,	
Jana	 Dudková:	 Umenie	 a	 ideológia,	 dva	
v	 jednom	 alebo	 boj	 protikladov	 v	 jednom	
tele,	 Samuel	Boldocký:	 Ideológia	 v	 umení	
a	 umenie	 v	 ideológii,	 Valér	 Mikula:	 Ohý-
bač	starého	železa	a	Oliver	Bakoš:	Umenie	
a	ideológia.

Jediný	text	z	oblasti	jazykovedy,	nerátajúc	
príležitostné	 texty	 k	 jubileám	 našich	 jazyko-
vedcov,	 napísala	 Anna	 Makyšová.	 Pozoru-
hodné	sú	aj	eseje	Michala	Babiaka	Rozhovory	
o	vojvodinských	Slovákoch.	Autor	v	nich	pre-

hodnocuje	dielo	historika	Dr.	 Jána	Siráckeho	
a	literárneho	historika	Andreja	Mráza.	

V	tomto	ročníku	pokračovala	(a	azda	sa	aj	
ukončila)	polemika	medzi	Víťazoslavom	Hron-
com	a	Samuelom	Boldockým,	ktorú	ako	zried-
kavý	zjav	na	stránkach	Nového	života	pochváli-
la	aj	minuloročná	komisia	pre	udeľovanie	ceny.	

Sústavne	a	plodne	sa	v	rámci	 týchto	šies-
tich	dvojčísel	prejavili	Viera	Benková,	Martin	
Prebudila,	 Adam	 Svetlík,	 Zuzana	 Čížiková,	
Víťazoslav	Hronec,	Marína	Šimáková.	Ojedi-
nele,	ale	kvalitou	pozoruhodne	Jana	Dudková,	
Michal	Ďuga	a	iní.

Časopis	 Nový	 život	 v	 roku	 2012	 autor-
sky	zvýraznila	Viera	Benková.	Rozprávala	sa	
so	 šiestimi	 slovenskými	 spisovateľkami,	 a	 to	
s	Milou	Haugovou,	Máriou	Bátorovou,	Ivicou	
Ruttkayovou,	Danou	Podrackou,	Evou	Maliti	
a	Zlatou	Matlákovou.	Ako	sa	zdá,	týmito	roz-
hovormi	sa	Benková	nielen	pokúsila	priblížiť	
našej	čitateľskej	verejnosti	biograficky	a	čita-
teľsky	spomenuté	slovenské	spisovateľky,	ich	
tvorbu,	poetiku,	literárne	zámery	a	životné	po-
stoje,	ale	zároveň	nastolila	otázky,	ktoré	ju	ako	
poetku	iritujú.	Viera	Benková	bola	prítomná	aj	
iným	spôsobom	–	ako	téma	príspevkov.	Písali	
o	nej	Samuel	Boldocký,	Michal	Babiak,	Zlata	
Matláková	a	Adaleida	Mezeiová.

Komisia	sa	rozhodla	Cenu	Nového	života	
za	rok	2012	udeliť	Viere	Benkovej	za	tri	cykly	
básní:	Čajová	meditácia,	Ex	libris	morušových	
listov	a	Soľ	života.	Všetky	cykly	sú	súčasťou	
zatiaľ	neuverejnenej	zbierky	Ex	libris	morušo-
vých	 listov,	 pre	 ktorú	 vydavateľský	 posudok	
napísal	Ladislav	Čáni.

zDenKa valentová-BeliĆ
laDiSlav čáni

Ceny časopisu nový 
život za rok 2012

Vojvodinskí slovenskí spisovatelia s predsedom SSS M. Bielikom (štvrtý sprava, vzadu) pred Gymnáziom 
Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Foto archív autorov.


