
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milá Vierka, 

 

 „Čo sa dá robiť, človek sa musí zmieriť s tým, že čas 

beží“ (Ty v knihe Malý herbár na s. 82). Ani si sa nenazdala... 

 Dievčatko spod Tatier, čo sa denne detsky očareným 

zrakom dívalo na majestátnu hudbu hôr a nechcelo veriť, že tá 

nádherná modrava môže byť z kameňa, po pár rokoch prišlo 

do Bratislavy za vysokoškolským vzdelaním, niekoľko 

rôčikov si zaredaktorčilo vo vydavateľstvách, v časopisoch – 

a už Ťa prikvačilo významné životné jubileum. Čo sa dá 

robiť... 

 Celkom také priamočiaro jednoduché to však zasa 

nebolo. Od prvej poviedky poznamenanej trpkou skúsenosťou  

vojnového detstva, po poslednú poviedku poznamenanú 

trpkou skúsenosťou súdobého egoistického koristníctva, 

viedla dlhá a namáhavá cesta hľadania prozaičky, ktorá 

nastoľuje problém plnosti života a chce sa dopátrať jeho 

zmyslu aj v situáciách zdanlivo nezmyselných, stratených či 

beznádejných. Teba totiž láka hľadanie životnej cesty 

s prekážkami, odvaha neuhnúť ani nepodliezť, nebáť sa 

prehry a vedieť vstávať z popola a rumovísk vlastných 

ideálov. 

 Do literatúry si vstupovala skromne (lebo tam, kde 

rozdávali skromnosť, tam si sa Ty, ako Ťa poznám, iste aj dva 

razy postavila), s túžbou o citlivý dialóg s našou citmi 

neprekypujúcou súčasnosťou. Časopisecké poviedky 

predchádzajúce Tvoj debut dosahujú úctyhodný počet blížiaci 

sa k stovke. Až potom, po tejto dôkladnej, celé jedno 

desaťročie trvajúcej príprave, prišla Biela pani Zuzana.. 

A zažiarila. Ako tá len zažiarila... Pamätáš? 

 A napospol sa hovorilo o zrelom debute, o príbuznosti 

Tvojich prác s Timravinými, o podnetnosti Tvojej práce, 

o intelektuálnej, emocionálnej zrelosti a výraznom 

realistickom talente, o sympatickom prísľube. Odmenili Ťa 

cenou Ivana Krasku, aj cenu vydavateľstva si tuším dostala... 

 Reálne predpoklady ďalšieho literárneho vzostupu si 

potvrdila nasledujúcou knihou – románom Limbový háj. 

Nemohla si tú knihu nenapísať. Bol to Tvoj morálny dlh 

partizánskym tradíciám rodného kraja i rodiny. Azda to Ti 

dalo silu popasovať sa s náročnou témou. 

 Pasovali Ťa na spisovateľku dezilúzie ženských sŕdc, na 

autorku postáv nenaplneného ženstva. Doplnila by som to 

o nenaplnené človečenstvo. Pretože to je prvotné.  

 „Čo sa dá robiť...“, aby som pokračovala v Tvojej 

úvodnej myšlienke: „...stratí sa láska – aj priazeň kritiky  

(pozn. H.S.) – len zmysel života sa nikdy nesmie stratiť.“ 

 Hlavne o ten Ti ide, však, Vierka? 

 V každej jednej z Tvojich kníh či poviedok je 

dominantnou myšlienka, že človek je na svete pre iného 

človeka, má len takú cenu, akú má v očiach toho druhého 

a najšťastnejší je vtedy, keď je pre iného všetkým, celým 

svetom, životom, a že častokrát žije iba nádejou, ktorú vkladá 

do živých tvorov vedľa seba, pretože vzťah človek – človek, 

to úporné úsilie o vzájomné pochopenie, je vôbec to 

najdôležitejšie v živote. 

 Také sú Tvoje spišské madony, cudne a pokorne 

kráčajúce životom s nákladom horkosti v duši, tieto 

to úporné úsilie o vzájomné pochopenie, je vôbec to 

najdôležitejšie v živote. 

 Také sú Tvoje spišské madony, cudne a pokorne 

kráčajúce životom s nákladom horkosti v duši, tieto 

revoltujúce, neuveriteľne skromné, hľadajúce iskierky 

pravého citu a večných hodnôt, z ktorých na prvom mieste je 

práve láska. 

 A keď na ne dolieha clivota z chladu, založia si ohník. 

Očistne hrejivý ohník. Ale veď Ty to vlastne vieš. Iné som 

chcela povedať: Dobre je pri ohníku Tvojho spisovateľského 

posolstva. Dá sa pri ňom poohriať i pookriať. A to nie je 

málo. 

 Možno práve preto si väčšina Tvojich prác našla cestu 

i za hranice našej domoviny, možno preto po Tvojich 

predlohách siahajú rozhlasoví i televízni tvorcovia.  

 A keď budeš ticho bilancovať, nezabudni ani na svoju 

tvorbu pre deti a prekladateľskú prácu. Je to pekná kôpka kníh 

preložená z ukrajinčiny, ruštiny, nemčiny, angličtiny, češtiny. 

Úctyhodný počet dní i nocí strávených v zajatí slova, 

myšlienky, ktorá je najvýznamnejším poslom človeka 

človeku. 

  Hana Suchá  (Slovenské pohľady 1987)))))   HHHana Suchá roku 1987 
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