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ÚvodomÚvodomÚvodomÚvodom    

 

Aj na východnom Slovensku je veľa krásnych vzorov oddanej lásky k Bohu, Cirkvi, 

k národu a vlasti. Náš vďačný ľud dlho a rád z pokolenia na pokolenie odovzdáva zástavu 

spomienok, lásky i vďaky našim rodoľubom, ktorí tu medzi nami žili, pôsobili a žiarili ako 

jasné hviezdy. 

Jedným z nich je ThDr. Emil Korba (1930-1978), gréckokatolícky kňaz, básnik, 

publicista, redaktor, veľký patriot Bardejova. Pre tých neskôr narodených je možno málo 

známy. Preto je treba tu uviesť, že bol významnou osobnosťou v dejinách Bardejova a že si 

zaslúži aj túto našu spomienku, úctu a vďačnosť. Svojimi aktivitami už ako študent, potom 

ako publicista, básnik – veľmi zviditeľnil mesto Bardejov – aj v Čechách, kde si na neho 

s úctou podnes spomínajú. Nie menej sa o to zaslúžil ako kňaz. Smelo preto možno o ňom 

povedať, že predčil všetky osobnosti, ktoré kedysi žili a pracovali v Bardejove. 

Bol to človek neobyčajných schopností, ktoré rozvíjal už v mladosti v rodnom 

Bardejove pod vedením vynikajúcich profesorov S. Danišoviča, A. Bednára, A. Kostolného, 

S. Veigla a ďalších. Pamätnica, ktorá bola vydaná pri príležitosti 50. výročia bardejovského 

gymnázia (1937-1987) uvádza, že „najaktívnejším členom bol Emil Korba, ktorý 

reprezentoval školu v početných literárnych súťažiach“ (s. 30). 

Širší a hlbší rozmer dostala jeho publicistika v rokoch vysokoškolských štúdií na 

Cyrilometodějskej bohosloveckej fakulte v Prahe. Po jej absolvovaní pôsobil na viacerých 

miestach v Čechách, pretože na Slovensku nemohol pôsobiť ako gréckokatolícky kňaz. Po 

návrate na Slovensko (1969) sa mu splnila jeho dávna túžba pracovať v oblasti cirkevnej 

tlače. Redigoval  gréckokatolícke periodiká, Katolícke noviny a bol naďalej literárne činný. 

Jeho publicistická činnosť je veľmi bohatá. Spod jeho pera vyšlo veľa myšlienok, básní, 

článkov, redakčných úvah, polemík, názorov, postrehov, správ, či recenzií. Prispieval do 

rôznych novín a časopisov. Bohatá písomná pozostalosť čaká na dôkladné bádanie 

v Šarišskom múzeu v Bardejove. Množstvo časopisov, v ktorých publikoval básne a články, 

zachovaná homiletická tvorba a bohatá korešpondencia si vyžaduje preto ďalší, naozaj 

dôkladný výskum. 

Jeho publikácia Bardejovské profily (1952) zahŕňa portréty významných osobností 

pôsobiacich v Bardejove, akými boli zakladateľ spolkov striezlivosti, teológ a spisovateľ Ján 

Andraščík, hudobný skladateľ a dirigent Vojtech Kéler, pedagóg, spisovateľ a prekladateľ 

Juraj-Kello-Petruškin a ďalší. 
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V jednotlivých profiloch oboznámil verejnosť s krátkym životopisom a hlavne tvorbou 

týchto významných ľudí. Vyzdvihol ich činnosť a pôsobenie prostredníctvom literárnej 

tvorby. ThDr. Emilovi Korbovi možno vďačiť za správne ocenenie diela Jána Andraščíka 

Šenk palenčeny. Okrem toho napísal aj ďalšie práce, ktoré sú cenným príspevkom ku 

kultúrnym dejinám Bardejova a aj Šariša. 

Nemožno tu nespomenúť, že práve jeho zásluhou bola inštalovaná pamätná tabuľa 

Jánovi Andraščíkovi na priečelí budovy Rímskokatolíckeho farského úradu v Bardejove 

a pamätná tabuľa Vojtechovi Kélerovi na Radničnom námestí v Bardejove (budova č. 41). 

Podobná tabuľa bola umiestnená aj J. K. Petruškinovi na starej evanjelickej fare v Bardejove. 

Ak by sme chceli určiť najtypickejšie a najcharakteristickejšie motívy, ktoré sprevádzali 

jeho literárnu tvorbu, nepochybne k nim patria motívy detstva, domova, rodného mesta, 

Vianoc, či Štedrého večera. Tieto ho fascinovali a evokovali k umeleckému spracovaniu 

myšlienok, javov, pocitov, s ktorými bol zvlášť spojený a ku ktorým sa rád vracal. Tak vznikli 

cykly básní Malé elégie za matkou a Sviatok spomienok na detstvo.  

Svoju lásku k domovu, k rodnému Bardejovu, ale i k miestam, kde žil, vyjadril v básni 

Z Prahy a domova (1951): 

Povedal som. Prídem domov po čase 

A nezatratím láskou krásny rodný kút 

Ale ako rastie Praha i v Bardejove vidím zase 

Zmeny prerôzne a to je nádhera 

Do ktorej vkladám nateraz všetku svoju lásku. 

Z úcty k tomuto vzácnemu človekovi, milému priateľovi a spolupracovníkovi, rozhodol 

som sa vydať jeho pomerne malú básnickú zbierku Spev ruží, ktorú mi osobne venoval roku 

1975. Tlačou vyšla v roku 1968 v Prahe. Ako sa uvádza v tiráži, túto básnickú zbierku 

s originálnym farebným linorytom Jaroslava Vodrážku vydal ThDr. Emil Korba v novembri 

1968. Upravil, vysádzal a 100 exemplárov na ručnom lise vytlačil Alois Chvála. 

 

František Dancák 

              editor 
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Spev ruží Spev ruží Spev ruží Spev ruží     

    na otcovom hrobena otcovom hrobena otcovom hrobena otcovom hrobe    

 

Farba ruží ma nikdy nelákala tak ako ich vôňa 

V cudzej malej záhrade 

(našou bola len jej nebeská výška, 

vtáčí spev na susedových stromoch 

a jasné sny za bezmesačnej noci) 

odvial ju rozbresk rána 

V preľudnenej samote sveta 

sme miesto pre ňu márne hľadali... 

 

V krehkej nádhere nezrozumiteľných slov 

už neosloví svitanie ináč 

než tichom svojho mlčania 

 

Zvädlé ruže detstva šíria vôňu zašlých rokov 

Herbár v ruke pamäti 

Sú v ňom všetky otcove ruže 

vôňa dávnych pohľadov 

Má meno prvej nezabudnuteľnej lásky 

a svetlo, aké dáva iba rozžiarený vianočný strom 

 

Hľadáš pod ním nerozbalené dary všetkých štedrých dní a nocí 

Živá vôňa lásky s mŕtvym nikdy neodchádza 

Hrob tela nie je jeho korisťou 

Hrob je drobný sad v aréne neskosených tráv 

na mieste za mestom 

 

Zelená kolíska tých, čo sa nikdy nenarodia 

Stanica prestupu do mlčiacich krajín tých 

ktorí nás iba predišli 
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Hlas mlčí ako tichý rozklad tela 

Len vôňa ruží spieva ako by tu bol 

Ako keby žil 

Ako keby spieval s nami... 
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Nevnímaná otázkaNevnímaná otázkaNevnímaná otázkaNevnímaná otázka    

 

Dno vnímania je prázdne ako pohľad zo zničenej veže 

Vyobcovaný zo snov a nádejí sa stávaš predavačom nežiadúcich obáv 

ako celebrant v chráme neistoty 

(ktorému zničili oltár, zneuctili kalich a pretavili sviece) 

 

Rizikom fantázie odhaľuješ najslnečnejšie miesta na zemi 

v nočnom úbore oblakov ich môžu spatriť iba slepci 

 

Vzývateľ neopätovanej lásky skončil litánie k svätým 

Svoje prosby premenil na výčitky 

a staré sny zalial novým dúškom čakania 

 

V hodinách odchádzania sú živí k mŕtvym neľútostne krutí 

v minúte navždy strateného dychu 

vykážu im malé miesto pod zemou 

a ešte menšie v pamäti 

 

Neopakovateľný zázrak vzkriesenia bledne už i v našej fantázii 

toky riek až dosiaľ nebolo možné obrátiť, ani zastaviť 

Čo ak dravosť prúdov prastarých vzdá sa kľudným tokom vysychania 

A na dne vnímania sa zaskvie iba nevnímaná otázka? 

 

Zakliata do hrotu trpkých výkričníkov, 

pripútaná ku koreňom výčitiek, 

zvierajúca srdce až do prasknutia 

. . . . . . . . . . . . . . . .  ? 

 

Keď ľudská vďačnosť podľahne raz neúprosnej skaze 

čo zostane z jej popola v prievane závisti a vzdoru? 

 

Azda psí brechot v polnočných tmách 
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Azda nový Judáš v matrike prekliatych 

Azda slovo, ktorému len mŕtvi budú rozumieť 

 

Neopakovateľný zázrak vzkriesenia sa približuje k snom 

Vstupuje na dosah pravdepodobnosti 

V trpknúcom úžase diktuje možnosti a triedi predpovede 

S otáznikovou slučkou chvenia s nami nás sa pýta: 

 

Čo všetko môže byť a nebyť 

keby sa tak stalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Za navrátenie slnkaZa navrátenie slnkaZa navrátenie slnkaZa navrátenie slnka    

 

Vstup do dňa požehnaná doba slnečného jasu 

Dávno ťa vzývajú rybári na brehoch pustých 

Daj vetru šepotať, vode blčať 

a vtákom pozvoľ spievať naplno 

 

Je to ako prosba v hĺbke našich srdcí 

ktoré plačú hlasom tklivých zvonov 

Námestia prázdne a opustené bdejú 

Čas k ránu neodvratne blíži sa... 

–––––––– 

Sú cesty ďaleké a ty ich nerozoznáš 

Srdce si divnejšie než pľúca divých vtákov 

Reč naša cudzia je 

a človek cúva sám pred sebou... 

 

Ale si ako únik zo šialenstva chvíľa moja 

Víchrice zúria prečasto a ja ich cítim 

Istoty doliehajú ako brvná dodrúzganej lode 

ktorá viezla nádeje z ďalekej cudzej zeme... 

––––––––– 

Preto kým vzklíčiš znova v tehotenstve sviežom 

Knôt dotlie a svieca dohorí 

Ich odchod viac už nezabolí 

Plač bude prídelom na najväčšie sviatky 

 

Slzy spodobnia v sebe každé odchádzanie 

znova ich srdce plodiť bude ako predvčerom 

Ale je tu ešte požehnané slnce 

na ktoré i slza hľadí ako na nádej 

(Úryvok z cyklu) 
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VVVV    tichu čakaniatichu čakaniatichu čakaniatichu čakania    

 

Krajina vzdychov zatrpklých, kde ťažko cítiť teplý dych 

Vánky predvečerné, spevy zvonov za súmraku, veleba hviezd v tmavom srdci noci 

Blízkosť vaša desí. Vzdialení od kruhu skutočnosti nevidíme 

Tak rozhrňujete tmavú oponu tajomstiev a spevu úchvatného 

 

Rád bych sa rozpamätal na deň svojho zrodu. Na ten prvý máj 

Škoda, že spomienky krátky majú vzlet a hynú v stojatých vodách pamäti 

Po rokoch vracajú sa iba ako bledé túžby po obraze detstva 

Len v čase usínania ich lono je vábnejšie než kdekoľvek inde 

 

Pri srdci stavajú svoj teplý krb a zapaľujú vatru 

K nej si chodím zhrievať vlastné výčitky a stuchlé rozjarenia 

Chcem, aby tlela v speve, čo zaráža môj dych a slovo v tomto čase 

Je časom strmých neistôt i rozprestrených nádejí 

–––––––––––  

Ó, ty, majestátna noc s hviezdami a bez anjelov 

Ruky pokorných sú späté k modlitbám 

Duchovia strážni, s nami buďte v uzamknutom tichu čakania 

Zázraky pribité na perutiach stonov diať sa nebudú 

 

Ó, svetlo, ktoré dotýkaš sa týchto vysokánskych hôr, oblakov a poschodových domov 

Svieť a neprestávaj, kým ráno nevystúpi z brehov nočných tíšin 

Aby oči naše neoslepil zázrak svitania 

A to, čo vidieť chceli sme, nestalo sa neviditeľným 

(Úryvok z cyklu) 

 

 

 

 

 

 



 12 

Českej zemiČeskej zemiČeskej zemiČeskej zemi    

 Janovi Lebedovi 

 

Hoc moje slová boli by ako vtáčí hlas 

Viem, že bych nedospieval chválu o tebe 

česká země... 

 

Hoc moje slová boli by ako slzy kajúcnic 

a dažďom viny stierali po zohyzdenom tele 

česká země... 

 

Viem, že nedopoviem, ani nedomyslím 

čo chcel bych dovravieť a pripomenúť tebe 

česká země... 

 

Máš veľa sĺz na líci Libušinom 

a triašku v rukách bezmocných 

ktoré ešte nesňali dýku s vinou 

z bitého tela Václava... 
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EpitafEpitafEpitafEpitaf    

 

Ja pôjdem, vy ostanete 

a po nás prídu iní... 

Nakoniec každý vstúpi v príbytok 

z kameňa a hliny... 

Položiac srdce na váhy 

Žiadam si mať len hrdosť odvahy, 

že neklesnú 

pre mieru nepresnú, 

pre diaľku nesplnených ciest... 

 

I k poslednej som došiel s láskou 

a preto som jej mohol riecť: 

Idem, ale teraz ty ma musíš viesť! 

 

 

ThDr. EMIL KORBA 

narodený 1.5.1930 Bardejov 

ordinovaný 28.6.1953 Praha 

zomrel... ? ... ? 

R. i. p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


