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JuBILEum SSS/mÉDIÁ 

List kardinála 
Jána Chrizostoma
Korca jubilujúcim
spisovateľom
Slávnostné jubilujúce zhromaždenie 
Spolku slovenských spisovateľov!

Vaše 90-ročné jubileum SSS pripadá na záver 
jubilejného roku sv. Cyrila a Metoda. Toto jubile-
um je zvláštnym sviatkom pre Vás, tvorcov lite-
ratúry a kultúry. A je pre Vás zvláštnym odkazom 
i do budúcnosti. 

Základným literárnym činom bolo vynájde-
nie písma pre staroslovenčinu a do nej epochál-
ny preklad Svätého písma a drahocenné literárne 

dielo Konštantínovho Proglasu. Literárny ve-
dec prvej triedy Štefan Krčméry o tom napísal: 
„Do kultúrnej súťaže s latinčinou a gréčtinou 
vstúpil literárny jazyk nový, napodiv ustálený 
hneď v začiatkoch, s gramatikou takou pevnou, 
že moderný vek slovanskej filológie môže sa o ňu 
ešte vždy opierať ako o neomylný základ všet-
kých kultúrnych jazykov slovanských. A čo sa 
básnickej výraznosti týka, treba obdivovať ľah-
kosť a bohatstvo zároveň, keď sa ňou tlmočili 
žalmy starozákonné. Táto poézia vysoko vyspela 
delikátnou hudbou verša svojho, jasná a plas-
tická v obraze, alebo keď sa ňou reprodukovala 
rosnatá sviežosť Ježišovej reči na Hore, poézia 
jeho podobenstiev, mohutná rapsódia proroctiev 
Izaiá šových... alebo mystika Apokalypsy... Veru, 
jazyk staroslovanský obdivovať budú naveky nie-
len filológovia, ale i ľudia záujmu čisto literárne-
ho, estetického. Vzácne je pre nás vedieť, že jazyk 
tento, ktorého základ je bulharsko-slovanský, pil 
nepochybne i z domáceho nárečia slovenského... 
Nemohlo byť inakšie... keď pracovali na diele 
i učeníci vierozvestov regrutovaní zo Slovenska. 
Medzi nimi najprednejšiemu synovi tejto zeme 
meno bolo Gorazd.“

Druhým veľkolepým príkladom prelínania li-
terárneho s náboženským je náš Proglas, báseň, 
ktorú nám môžu závidieť národy. Proglas máme 
preložený do krásnej slovenčiny – majstrom 
poé zie Viliamom Turčánym. Vyšiel bibliofilsky 
so staroslovenským textom a zároveň s anglic-
kým prekladom.

Odborníci nazvali Konštanínov Proglas je-
dinečným básnickým dielom s mohutnou šírkou 
ducha, s vrúcnym nadšením slova, so záľubou ob-
razne približovať pravdy a tajomstvá, a to s veľ-
kým zmyslom pre krásu reči. Znalec starosloven-
skej a iných dobových literatúr napísal, že v ni-
jakej inej literatúre tých dávnych čias a ešte dlho 
po nich nenachádzame podobnú nadšenú výzvu 
národu, aby dbal o knihy vo svojej reči. Proglas 
ukazuje, akú vysokú literárnu úroveň dosiahla 
hneď na samom začiatku staroslovenčina aj ako 
básnický jazyk, a to v čase, keď u väčšiny vtedaj-
ších národov Európy ešte nebolo nijakého prejavu 
umelecky náročnej poézie v národných jazykoch. 

Takéto mohutné sú počiatky vzniku našej lite-
ratúry a kultúry. Také posvätné je zrodenie nášho 
národného, štátneho a kultúrneho života.

Tu sú počiatky aj Vášho literárno-kultúrneho 
jubilea. Sprevádzali nás zo storočia na storočie 
cez knihu Cantus Catholici od jezuitu Benedik-
ta Sološiho z roku 1655, cez knihy, ktoré napísali 
evanjelickí duchovní Jacob Jacobeus, Daniel Kr-
man, Eliaš Ladiver, cez profesorov Trnavskej uni-
verzity Samuela Timona, Jána Batlazara Magina, 
Juraja Papánka – s jeho Historia Gentis Slavae, 
s bernolákovcami, Cyrilometodiadou Jána Hollé-
ho, cez štúrovcov, cez založenie Matice sloven-
skej roku 1863 až po prvú celocirkevnú encykliku 
Grande munus o význame sv. Cyrila a Metoda 
pre celú Cirkev.

Spojte teda svoje jubileum s jubilejným rokom 
svätých bratov dnes už patrónov celej Európy. Vy-
týčte si podľa toho ako prvoradý dedičia kresťan-
ského, národného, štátneho, kultúrneho a literár-
neho bohatstva od 9. storočia svoj ďalší program 
v národe.

S týmito myšlienkami Vás bratsky pozdravu-
jem a modlím sa za Vás. 

KARDINÁL 
JÁN CHRYZOSTOM KOREC 

Nitra 7. decembra 2013 

OBNOVME POZÍCIU
LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA
Literárny týždenník ako časopis nášho naj-

staršieho spisovateľského združenia, ktoré aj 
v súčasnosti predstavuje duchovnú energiu 
a tvorivý potenciál, je otvoreným priestorom 
na prezentáciu myšlienok, hodnotových a mo-
rálnych princípov slovenskej spisovateľskej 
inteligencie, a osobitne i členov SSS, v širšom 
rozmere však ide o časopis celej slovenskej in-
teligencie. V záľahe bulvárnych či jednostranne 
politicky orientovaných médií, v časoch me-
diálnych manipulácií a absencie reflexií stavu 
a života spoločnosti či širšieho medzinárodného 
kontextu práve Literárny týždenník predstavuje 
hodnotovú alternatívu pre tvorbu autentického 
vedomia kultúrnej verejnosti, ale aj demokratic-
kej, humanistickej suverenity občana, ktorého 
bytostným záujmom má byť nepretržite sa po-
dieľať na správe verejných vecí, pozitívne i kri-
ticky ich ovplyvňovať.

Tvorenie hodnotného časopisu si vyžaduje 
na prvom mieste majstrovstvo novinárskeho 
remesla, no vyžaduje si aj publicistickú invenč-
nosť, tvorivosť, ako aj schopnosť aktuálne rea-
govať na výzvy súčasnosti v európskych i glo-
bálnych kontextoch, zaznamenávať dôležité 
udalosti a pohyby v spoločnosti.

Ak sa Literárny týždenník napriek tomu, že 
jeho redakcia je personálno-finančne nezabez-
pečená, od májového členského zhromaždenia 
darilo tvoriť, ba aj skvalitňovať, bolo to najmä 
vďaka profesionálnemu žurnalistickému vzo-
pätiu jeho zostavovateľa P. Dinku, poverené-
ho vedením časopisu do 31. decembra 2013, 
za redakčnej pomoci Š. Cifru i vďaka podpo-
re redakčnej rady pod vedením jej predsedu J. 
Rezníka. V záujme kontinuálne pokračovať 
v nastúpenom úsilí a zabezpečovať kvalitatívny 
vzostup časopisu aj po 1. januári tohto roka – 
po schválení poverenia funkciou šéfredaktora 
na zasadaní Predstavenstva SSS 13. decembra 
2013 v Budmeriach – vytvorila sa na obdobie, 
kým sa vyriešia ekonomické problémy časopisu, 
redakcia zložená najmä z členov jeho redakčnej 
rady, ktorí majú bohaté redakčné skúsenos-
ti s tvorbou novín či časopisov a vďaka svojej 
erudovanosti sú schopní zabezpečovať oblasti, 
ktorým je potrebné sa pri tvorbe časopisu sys-
tematicky venovať. Ide o zakladateľa Literár-
neho týždenníka Vincenta Šabíka a zakladateľa 
Knižnej revue Alexandra Halvoníka. Redakčne 
pomáhať bude aj naďalej Pavol Dinka. V úsilí 
reflektovať literárny život v regiónoch i v zahra-
ničí boli oslovení ako korešpondenti takisto skú-
sení žurnalisti spomedzi členov redakčnej rady 
a členov SSS. Redakcia sa však spolieha, že sa 
do revitalizácie časopisu zapoja všetci členovia 
redakčnej rady, členovia SSS, ale aj širšia kul-
túrna verejnosť.

Nová redakcia Literárneho týždenníka si 
predsavzala pokračovať v oživovaní časopisu 
tak, aby sa vrátil do pozície mienkotvorivého 
média, ktorým bol najmä v prvých rokoch svo-
jej existencie.

Naším cieľom je tvoriť časopis intelektuál-
ne bohatý, ale aj čitateľsky príťažlivý. K tomu 
patrí i kritickosť. Práve intelektuál je schopný 
nastavovať zrkadlo spoločensko-politickým 
elitám, upozorňovať ich na potrebnosť odbor-
ného a všeobecnoľudského rozmeru riadenia 
spoločnosti na celoštátnej i regionálnej úrovni. 
Literárny týždenník teda chce byť kritickým, 
diskusným a polemickým časopisom. V tomto 
smere sa redakcia spolieha na schopnosť sloven-
ských politických reprezentácií uvedomiť si, že 
noviny tu nie sú pre to, aby slúžili „iba im“ – ich 
adorovaniu, ale aby slúžili „aj im“ – vytváraním 
obrazu reality, aká je, a takisto projektovaním 
i pozitívnym ovplyvňovaním jej smerovania. 

Z hľadiska štruktúry časopisu redakcia v pr-
vom čísle prináša viaceré zmeny a usiluje sa 
skvalitniť už existujúce rubriky či grafickú úro-
veň časopisu.

Do hlavičky Literárneho týždenníka sa 
včleňuje jeho logo – symbol košatého stromu – 
prvý raz uverejnené hneď v druhom čísle časopi-
su v roku jeho vzniku (1988) –, ktorý vyjadruje 
jednotu „ekológie ducha a prírody“ (V. Šabík), 

a teda úsilie re-
d a k c i e  v n í -
mať a rozvíjať 
v človeku nielen 
civilizačnú, ale 
aj kultúrnu, etic-
kú a ekologickú 
bytosť. Časopis 
prináša opätovne i 
avízo o obsahu – 
obohatené o ilu-
stráciu či kari-
katúru,  keďže 
prvá stránka „po-
núka“.

Záujmom je oživiť klasické žurnalistické 
žánre ako rozhovor, reportáž, komentár, fejtón 
či riport, ktoré sa v Literárnom týždenníku na-
plno rozvinuli práve z literárnej žurnalistiky, 
pretože slovenskí spisovatelia majú schopnosť 
obohacovať a tvorivo rozvíjať tieto žánre, a tak 
autenticky oslovovať čitateľa. Osobitne chce 
redakcia preferovať aj literárnu a kultúrnohis-
torickú reportáž, ktorá umožňuje príťažlivou 
formou sprítomňovať autentické hodnoty minu-
losti i súčasnosti.

V podpore pôvodnej slovenskej literatúry, 
ale aj literárnovednej a literárnokritickej reflexie 
časopis vníma slovenskú literatúru – rovnako 
ako aj slovenskú kultúru – ako jeden celis-
tvý, aj keď rozmanitý duchovný organizmus. 
Pozornosť si teda zaslúži tak naša minulá, ako 
aj súčasná literárna tvorba, jej tvorcovia a ich 
aktivity, tak domáci – na Slovensku žijúci –, 
ako aj v zahraničí žijúci či pôsobiaci slovenskí 
spisovatelia, ich aktivity a diela. Takisto in-
formovanosť o kvalitnej zahraničnej literatúre 
a slovenskej prekladovej tvorbe. Osobitný 
dôraz chce redakcia položiť i na pozdvihnutie 
literárnej recenzistiky a recenzistiky umelec-
kých podujatí z oblasti hudby, operného spevu, 
divadla, výtvarníctva, filmu či televízie. Tre-
ba začať meniť stav, v ktorom sa recenzistika 
po roku 1989 stáva nekritickým ospevovaním 
na základe  osobných záujmov. 

Systematicky sa redakcia bude venovať aj 
otázkam slovenskej identity, ktorej patrí rubrika 
Diskutujeme o Slovákoch, slovenčine a Slovensku.

Pre slovenskú históriu vidiek predstavoval 
vždy neuveriteľný intelektuálny, tvorivý poten-
ciál, zásobnicu talentov a osobností, klenotnicu 
nehmotného kultúrneho dedičstva, najmä ľudo-
vej kultúry i lokálnych hmotných kultúrnych 
pamiatok a zabezpečoval po celé stáročia preži-
tie slovenského národa. Aj preto chceme dôraz 
položiť na reflektovanie miestnej a regionálnej 
kultúry, regionálneho ekonomického rozvoja 
i turizmu s dôrazom na kultúrnu turistiku vráta-
ne podpory sprítomňovania slovenských literár-
nych, kultúrnych osobností i ďalších vzdelan-
cov v lokálnom kontexte. 

Už v tomto čísle zavádzame rubriku Sloven-
čina, na slovíčko, v ktorej sa budeme striedavo 
venovať úrovni spisovnej slovenčiny v našich 
printových a osobitne elektronických médiách, 
kde jej stav čoraz väčšmi upadá.

Literárny týždenník ako časopis SSS, samo-
zrejme, bude reflektovať, ako doteraz, aj spolko-
vý život, najmä v rámci rubriky Literárny servis.

Pod novým názvom Fórum kultúrnej verej-
nosti obnovujeme rubriku vychádzajúcu z tradí-
cie časopisu.

Úsilie vrátiť Literárnemu týždenníku pozí-
ciu, ktorá patrí prostredníctvom neho aj sloven-
skému spisovateľovi a intelektuálovi – verejne 
ovplyvňovať hodnotové procesy smerovania 
slovenskej spoločnosti –, si vyžaduje predo-
všetkým prispievateľskú participáciu osobností 
našej literatúry, umenia a vedy, ako aj spoluú-
časť kultúrnej verejnosti na jeho budúcej tvári. 
Záujmom redakcie je otvárať časopis všetkým 
slovenským vzdelancom, ktorým leží na srdci 
stav slovenskej literatúry, kultúry a spoločnosti.

ŠTEFAN CIFRA,
šéfredaktor poverený vedením 

Literárneho týždenníka

Reminiscencia 
na Budmerický 
deň SSS
Pripomenutie 

histórie stavov-
skej organizácie 
slovenských spi-
sovateľov, kto-
rej kľukaté peri-
petie sú zapísané 
a j  v  i m a g i -
n á r n e j  p a -
m ä t i  b l í z k e -
ho, dnes nedo-
stupného bud-
merického zám-
ku, poukazuje 
n a  i n š t i t u c i -
onálne predpoklady rozvoja slovenskej li-
teratúry a kultúry nielen v minulosti, ale aj 
v súčasnosti, na jeho a jej spoločenské pôso-
benie, vytváranie a optimalizáciu nesuplova-
teľnej komunikácie spisovateľa s verejnos-
ťou, tvorby, ale aj na spoločenské postavenie 
a uznanie spisovateľa, jeho tvorivých úsilí. 

Tu, v ňom, v jeho zasadačke 19. septem-
bra 1988 šéfredaktor Literárneho týždenníka 
musel – za účasti ministra kultúry a zástupcu 
predsedníctva ZSS – predstaviť 1. číslo ešte 
neoficiálneho spisovateľského týždenníka, 
teda ukázať a dokázať „čierne na bielom“ 
predstaviteľom moci, „čo chceme s novina-
mi našimi“ (ako programovanie priestoru 
pre slovo spisovateľa pred viac ako poldruha 
storočím formuloval Ľudovít Štúr) – členovi 
predsedníctva ÚV KSČ, prvému tajomníko-
vi ÚV KSS, členom predsedníctva ÚV KSS 
a vedúcemu oddelenia kultúry ÚV KSS. Nie 
všetci tlieskali.

Pripomíname si miesto a funkciu inštitú-
cií v rozvoji slovenskej literatúry a kultúry 
minulosti a súčasnosti vôbec. Podľa mojej 
tézy sa presadili bez pomoci štátu, jeho in-
štitúcií, ba i proti nemu a nim, a to svojou 
vitalitou, nekaždodennou kreativitou, čo je 
paradox, aký nemá obdobu, ak si v tejto sú-
vislosti pripomenieme, že ide o stredoeuróp-
ske etnikum, ktoré sa už na úsvite novoveku 
pokúšalo kultúrne konštituovať na báze slo-
va, jazyka, vzdelávania, náboženského a se-
kulárneho logocentrizmu, čo – ako sa uká-
zalo – vonkoncom nebolo samozrejmé a ani 
želateľné. Duchovné energie koncentrované 
v rastislavovsko-cyrilo-metodskej tradícii 
dodnes udržujú plamienok, o čom svedčí 
aj stretnutie v Budmericiach k 90. výročiu 
vzniku Spolku slovenských spisovateľov. Ak 
na embléme SSS vidíme roztvorenú knihu 
a pripomenieme si, v čom sa dnes jej tvor-
covia zmietajú, bez zveličovania možno po-
vedať, že výzvy a argumenty Konštantínovho 
Proglasu nestratili aktuálnosť. Ak si spome-
nieme na slová prvého muža nášho štátu v ju-
bilejnom čísle k 25. výročiu založenia Lite-
rárneho týždenníka o tom, ako sa mu dodnes 
nepodarilo presadiť ZáKON O KNIHE, ktorý 
sme na pôde SSS presadzovali už pred desať-
ročím, a jeho naliehavosť sa iba ďalej vyos-
truje, tak ako pozícia časopisu spisovateľov, 
jeho vydavateľstva, predpokladov literárnej 
komunikácie, tvorba, rozširovanie jej po-
solstiev v médiu kultúrnej techniky písma, 
rozširovanie a dostupnosť pre široké vrstvy 
občanov to iba potvrdzujú. Bez efektívnej 
pomoci štátu a jeho inštitúcií sa budú v pod-
mienkach globalizovanej totalizácie ekono-
mizmu a jeho krízy iba zhoršovať. Tak si aj 
naša spoločnosť a jej kultúra bude olamovať 
dnes už nielen vlastné konáre, ako sa traduje, 
ale podkopávať aj vlastné korene a ohrozo-
vať aj sám kmeň.

Kultúra, literatúra, umenie sa môžu pre-
sadzovať vnútornou energiou (ducha), ale 
nemôžu sa zdokonaľovať, demokraticky ko-
munikovať so spoločnosťou; pravda, inštitú-
cie a ich fungovanie závisia od ich reprezen-
tácie, od pracovníkov, ktorí môžu brzdiť, ale 
najmä podporovať a chrániť rozvoj kultúry, 
ktorá aj ako duchovný fenomén sa musí „ma-
terializovať“. Oslabovanie inštitúcií, ktorého 
sme svedkami v mene „šetrenia“, nepochybne 
oslabí členské štáty EÚ, digitálne kompen-
zácie budú mať dôsledky aj v riadení štátov, 
ovplyvní správu vecí verejných (technoló-
gie sú amorálne, prispievajú k odcudzovaniu 
človeka a ľudí, ako to vedel už za našich čias 
pôsobiaci spisovateľ Stanislaw Lem, jeho 
Summu technologiae by si i dnes mali prečítať 
misionári všemocných technológií). Aj preto 
je životne dôležité zachovať si klasické médiá 
literárnej komunikácie: umeliny poukazujú 
na nesuplovateľné miesto ľudskej psychi-             
ky – duše.

Oslabovanie kvalitného žurnalizmu a li-
terárnej komunikácie printových médií oslabí 
aj samu politiku, priestor občianskej spoloč-
nosti, mediálneho kapitalizmu, ktorý všetko 

zredukuje na etikety. Oslabia sa predpoklady 
vnímania a participácie na intelektuálnych 
sporoch o hľadaní alternatív politiky, vôbec 
výzvy ducha doby a ducha vôbec.

Totalizácia ekonomizmu nielen ovplyvňu-
je život občanov a celej spoločnosti, ale urču-
je jeho hranice, limity rozvoja kreativity, jej 
predpokladov, a to i napriek tomu, že ich tak 
zaklíname, bez duchovnej vzdelanosti celého 
človeka, čo je doménou literatúry, sa nezlepší 
ani rozvoj hospodárstva.

„Nahé sú bez kníh národy“ – platí aj v epo-
che digitálnych technológií, ba ešte väčšmi.

Budmerické stretnutie (v obecnom dome 
kultúry, nie v niekdajšom Domove sloven-

ských spisovateľov, ktorý nám závideli naprí-
klad nemeckí spisovatelia, podľa tohto mode-
lu – v duchu tradície klasika Goetheho – zalo-
žili v Taliansku tvorivú dielňu Villa Massino) 
aspoň sčasti preklenulo strašidlo inštitucio-
nálneho separatizmu a nezmieriteľného plu-
ralizmu v rámci spisovateľských organizácií 
– dedičstva separatio temporal, za čo predse-
dovia spisovateľských organizácií musia py-
kať, veľavravné je aj zastúpenie oficiálnych 
inštitúcií kultúrneho štátu.

VINCENT ŠABÍK

Budmerice – Bratislava 15. decembra 2013


