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Úvod 
 
 
Naši predkovia si už v dávnej minulosti všímali, že v prírode existujú určité látky, ktoré 

dokážu meniť stavy ľudskej psychiky, kvalitu ľudského vnímania. Siahali po nich preto, aby 
dokázali zahnať hlad alebo bolesť. Napr. starí Mayovia používali pri rôznych obetách a na 
utlmenie bolesti rastlinu koka.1 Takýchto rastlín je viac. 

Najčastejšou používanou drogou je alkohol. Alkohol je typická látka, ktorú požívame, 
aby nám bolo veselo, aby sme zabudli na problémy. Veľký omyl! Alkohol je silnou 
depresógennou drogou, užívanie ktorej spätne vedie k depresii. Ak ho požívame často, stáva 
sa z nás alkoholik. 

Alkoholik je človek podliehajúci nadmernému pitiu alkoholických nápojov. Termíny 
alkoholik, alkoholička  v súčasnosti nadobudli hanlivý až moralistický význam, ktorý potláča 
ich vecnú stránku. Na základe dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa 
najmä v medicíne používa termín „závislý od alkoholu“. 

Úsilie o zodpovedanie si otázky, prečo závislý od alkoholu pije, je zbytočné a nie je 
možné na ňu možné dať objektívnu a vyčerpávajúcu odpoveď. Základným predpokladom je 
úprimné želanie prestať piť a poznanie, že ak sa niekto už stal závislý od alkoholu, nikdy viac 
nedokáže normálne piť. 

Odborníci tvrdia, že závislosť od alkoholu sa nedá vyliečiť. Takisto, že schovávať 
alkohol pred závislým na alkohole nemá význam. Spočiatku sa to môže zdať účinné, ale 
v skutočnosti to vôbec nemá význam. Pijúci – závislý je ten najchytrejší tvor pod slnkom 
a zaobstará si pitie tak, či onak. Je veľmi prekvapujúco vynaliezavý. Dajú sa ale zastaviť jeho 
chorobné prejavy, ak závislý na alkohole začne abstinovať. A ak sa chce z toho dostať, musí 
pracovať na sebe samom. Deň čo deň, namáhavo a zdopovedne. 

Môžeme teda povedať, že alkoholizmus je závislosť od alkoholu spôsobujúca 
postihnutému závažné poruchy zdravia (nervové i psychické a telesné - poškodzuje orgány, 
najmä pečeň a spôsobujú aj rakovinu), ako aj spoločenské a rodinné problémy. Je akoby 
rakovinovým nádorom predovšetkým dnešnej spoločnosti. 

Napriek tomu každodenný život presvedčuje nás, že dnes sa veľmi pije a že alkohol je 
drogou číslo jeden. Pije sa pri každej príležitosti, ba aj bez nej. Oslavuje sa všetko – od 
narodenia dieťaťa, ba až po smrť človeka. Svadba sa hodnotí podľa toho, koľko sa na nej 
vypilo. 

Naši otcovia vítali kedysi hosťov chlebom a soľou. Dnes pohárikom. A našu 
dobroprajnosť často hosť posudzuje podľa toho, koľko „hviezdičkovým“ koňakom sme ho 
ponúkli. Človek má až strach povedať „nie!“ „To je taký zvyk!“ A výsledok? Nepokoj 
v rodinách, plač, utrpenie žien, mužov i detí, úrazovosť, dopravné nehody, bitky, vraždy... 
A potom ten, kto sa nevie už spamätať, stáva sa závislým na alkohole. Trpí telo, duša aj celé 
okolie...  

Proti tejto spoločenskej pliage už v minulosti veľmi bojovali mnohí naši buditelia 
a spisovatelia, ktorým záležalo na zdravom národe a jeho duchovnom i mravnom povznesení. 
Smutné sociálne a ekonomické pomery ľudu totiž viedli, v spojení s neúrodou, k 
jeho zúfalému postaveniu a, žiaľ, vyústili do nadmerného používania pálenky.  

                              
1 Koka – komerčný názov pre kokaínovník – vždy zelený strom pôvodom z vlhkých lesov v juhoamerických 
Andách, v súčasnosti pestovaný aj v iných tropických oblastiach. Listy obsahujú zmes alkaloidov, najmä kokaín. 
– Kokaín (cocainum) – alkaloid obsiahnutý v listoch rastliny Erythroxylon coca, ktorá výrazne stimuluje 
centrálnu nervovú sústavu. Používa sa v medicíne, miestne podanie vyvolá znecitlivenie a znížené prekrvenie 
tkaniva. Kokaín sa zneužíva ako droga so schopnosťou vyvolať silnú závislosť. 
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 Otvorený a organizovaný boj proti alkoholizmu sa začal v štyridsatych rokoch 19. 
storočia. Živnú pôdu na Slovensku mu vytvorila skupina katolíckych kňazov – 
bernolákovcov. Zakladanie spolkov striezlivosti v týchto rokoch 19. storočia bolo na 
Slovensku, vtedy v Hornom Uhorsku, motivované celoeurópskym ba aj celosvetovým 
protialkoholickým hnutím. Hnutie tak nadobudlo u nás v rokoch 1845-1846 celonárodný 
charakter. 

Veľkým organizátorom boja proti alkoholizmu bol napr. ThDr. Ján Andraščík (1799-
1853), bardejovský rím. kat. farár, slovenský ľudovýchovný pracovník a dramatik. Vo svojej 
veršovanej divadelnej hre Šenk palenčeni (1844) zobrazil biedu dedinského ľudu spôsobenú 
alkoholizmom.2 Na ľudových typoch a na presvedčivých prípadoch zo života ľudí poukazuje 
na zhubné účinky alkoholizmu, ktorý je príčinou každého nešťastia a deformácie charakterov. 

Ján Andraščík sa v boji proti alkoholizmu stál iniciatívnym zakladateľom spolkov 
miernosti, tzv. Braterstiev krescanskej trižbosci.3 Pri ich zakladaní spolupracoval s ďalšími 
kňazmi a intelektuálmi. 

Jedným z mnohých kňazov, ktorí nielen slovom, ale aj písmom bojovali proti 
alkoholizmu, bol aj Emil Kubek (1857-1940), gr. kat. kňaz, básnik, spisovateľ, jazykovedec 
a rodoľub. Vo svojich dielach – básniach, povestiach a románe veľmi často – niekedy aj 
s humorom – poukazoval na túto spoločenskú pliagu. V nasledujúcich výňatkoch z jeho 
literárneho diela tu konkrétne uvádzame jeho negatívny a odsudzujúci postoj k alkoholizmu, 
škodiacemu jedincovi aj spoločnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
2 Veršovanú divadelnú hru Šenk palenčeni (1844) napísal v šarišskom nárečí. Autor nečlení hru na dejstvá, ale 
v jednoaktovke sa objavujú štyri scény, z ktorých dominuje scéna v krčme a výchovne pôsobí scéna v kostole. 
Popri šarištine, ktorá dominuje tomuto dielu, hovorí Rusín svojím nárečím a vojak komolí šarištinu 
s maďarčinou. Obsah hry sa sústreďuje na židovskú krčmu, kde sa schádzajú miestni pijaci a pijačky, ale 
i pocestní a objednávajú si pijatiku. Hra, prepísaná do slovenčiny, na slovenských scénach sa udržala do 
dnešných dní (Pôvodné knižné vydanie tejto hry sa nachádza aj u autora tejto brožúrky). 
3 Porov. DROBNIAK, G.: ThDr. Ján Andraščík. Osobnosť histórie Bardejova. In: Bardejovské novosti. Príloha 
vydania č. 50. Bardejov, 10. decembra 2003, s. 2. 
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Tvorba Emila Kubeka (1857-1940) 
z aspektu problému alkoholizmu 
 
Emil Kubek sa narodil 23. novembra 1857 v Štefurove, okres Svidník v kňazskej rodine. 

Po vysviacke, ktorú prijal 22. marca 1881, pôsobil najprv ako kaplán v Homrogu (1881-1882) 
a Jakubanoch (1883), neskôr ako farár v Kremnej (1884), Ľubovci (1885) a Snakove (1885-
1904). Zomrel v USA 17. júla 1940 v Mahanoy City (Pensylvánia), kde je aj pochovaný 

Ako kňaza ho veľmi bolelo, že jeho veriaci napriek chudobe a biede holdovali 
alkoholizmu, ktorý už vtedy bol veľkou pliagou. 

Anton Košč (1882-1976), gr. kat. kňaz, ktorý Emila Kubeka veľmi dobre poznal a ako 
študent mu v Snakove miništroval spomína, že spolu s učiteľom Desiatnikom s veľkým 
úspechom nacvičili divadelnú hru slovenského spisovateľa a bardejovského rím. kat. kňaza 
ThDr. Jána Andraščíka Šenk palenčeni.  

Z listu kráľovskému okresnému sudcovi z dňa 18. februára 19014, napísaného E. 
Kubekom, sa dozvedáme, že občan Michal Hajmacher z Lenartova sa počas svadobného 
obradu v opitom stave správal pohoršlivo, verejne nadával a klial. V liste, ktorý písal 
v záujme „uspokojenia svojich veriacich“, uviedol: „... Že menovaný bol opitý, to nie je 
poľahčujúca, ale skôr priťažujúca okolnosť, lebo v takom stave nemal čo hľadať v chráme. 
Uvedený občan týmto svojím počínaním ukázal veľký mravný úpadok nášho prostého ľudu. 
Tento všade sa prejavujúci mravný úpadok, ako sám ráčite vedieť, náš prostý ľud je ihneď 
ochotný obhájiť poľahčujúcou okolnosťou „opilstvom“, ktoré je rakovinovým nádorom nášho 
ľudu...“ 

O tejto problematike E. Kubek písal najmä vo svojich povestiach a básniach na fare 
v Snakove a aj po vysťahovaní sa do Ameriky (1904). Pod názvom Povísti i Stichi, ktoré 
v štyroch častiach boli postupne vydané v rokoch 1922-1923. 

Námetom pre jeho povesti, básne a nakoniec i román boli realistické príbehy zo života 
v rodnom kraji i vysťahovalcov do Ameriky. Pri ich čítaní spoznáme aj príčiny emigrácie, 
problémy kultúrnej adaptácie v Amerike i kontakty so starým krajom. Hlavnou príčinou 
emigrácie z Európy vtedy boli ekonomické ťažkosti, ale literatúra poukazuje aj na to, že 
vážnymi príčinami vysťahovania bola aj nešťastná láska a túžba po novom priateľstve. Ďalšou 
témou, ktorá sa u nehočasto opakuje, je alkoholizmus. Podobne ako iní emigranti, aj Rusíni sa 
totiž nevedeli zbaviť tejto pliagy,  ani v „Novom svete“.  

Urývky z jeho tvorby citujem tu v origináli – v rusínskom jazyku – latinkou Tak, ako 
ich E. Kubek napísal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
4 Originál tohto listu, písaného v maďarčine, sa nachádza u autora tejto brožúrky. 
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Dobryj tato 
(Báseň) 
 
Do boja proti tejto spoločenskej pliage vložil aj svojho poetického ducha. V tomto 

smere je azda najpôsobivejšia báseň Dobryj tato. Je to patetické rozprávanie dieťaťa, ktoré 
trpí za svojho otca, pretože ten stále vysedáva v krčme: 

 
Nít takoho tata,  
Jakoho my mame: 
O nem cílyj tyždeň 
My, ďíti, ne zname. 
Ľude do roboty, 
Tato na posteli, 
A nakoli vstanut, 
My už davno v škoľí... 
Okolo obída, 
S posteli sľízajut. 
Ani ’sče ne myty,             
Lem šusy sďívajut. 
„Daj mi stara kvodra!“ 
Uže molikajuť..... 
Jak pofryštykujut, 
Hľadajut robotu, - 
Už devjate ľíto, 
Na maminu psotu! 
Desjať centy vzjali, 
Ot mamy, na karu; 
A čtob ne propali,  
Otnesut na baru. 
A pri barí, vsehda 
Najdut patriotu, 
Kotryj, jak naš tato, 
Chodit za robotu: 
S nim vraz zalizajut, 
Až do pozdnoj noči, 
Žaľ svoj i klopotu. 
My povečerjame, 
Taj ideme spati; 
O našoho tata, 
Ješče nič neznati. 
Ci našli robotu, 
Ci može na víki 
Budut ju hľadati?... 
Skoro postavame, 
V neďíleňku svjatu, 
Idem na utreňu; 
Mama prjačut chatu, 
A tato naš chrapjat, 
Až sja sťíny chvijut, 
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Po tyždnevoj prací, 
Sobí otpočijut! 
Nakoli sja domoj, 
S cerkvi naverneme, 
Už našoho tatka 
Doma ne najdeme. 
Može pracu išli 
Hľadati, ne zname? 
Ňít takoho tatka, 
Jakoho my mame.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
5 Emilij A. Kubek: Narodny Povísti i Stichi. I. Srancton, Pa. : Obrana, 1922, s. 5-6. 
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Nova poslovica 
(Povesť) 
 
Emil Kubek humorom nešetrí aj v povesti Nova poslovica. Je to veršovaná povesť 

o ženách dvoch mužov, ktoré sa vo Veľký piatok opili a piekli paschu. Títo, keď prišli 
domov, „no, a što tam našli, ne hvarjat nikomu!“ Sami museli dať deťom jesť a upiecť 
paschu, ktorá sa im ale nie veľmi vydarila. Z toho vzniklo príslovie: Vydarilosja mu, jak dvum 
kumam paska. Pri viskí i piví, v veliku pjatnicu!“  
 

„Slav... su... su6 ’gutmoning’...7 už ste, kumo, vstali? 
„Vítajte, ’hadidu’...8 jak že ste tam spali?“ 
- „Ach! Jake to spaňe, možete mysliti, 
Pri maleňkich ďíťach, možno-li spočiti? 
To plače, se kričit, trete prosit jísti, 
Četverte zas’ inše: ne mož vypovísti! 
A staryj sja hryze: Marjo, smoť že ďíti, 
Do roboty idu, treba mi spočiti! 
Deň pri dňu, tak ide: mušu sja trapiti, 
Ani sja mi ne chce, už na svíti žiti!“ 

 
- „Oj, kumičko, tak to! Taj i mi ne ľípše, 
I moi drobneňki, choť ich pravi meňše... 
No, hde ja by pošla, ked by ’m ich pestila 
Cílyj deň na rukach čitkala, nosila? 
Poplekam maloho, složu ’ho v kolysku, 
Ked je nespokojnyj, vytriskam po pysku; 
Staršu ko posteli, do kuta položu: 
Ja s nimi cílyj deň, babrati ne možu! 
A tak uže možut do syta plakati; 
Vy vresčatsja dobrí, ľípše budut spati! 
Len s ťím moim mužom, nesčastna hodina, 
Nepokoj i zvada, ot cíloho rana! 
Ci fryštyk hotovyj? Lem što oči prodre: 
Ci „dinerka“ polna? ’Bo v robotu ide. 
A, s roboty nazad? Ta, hde že mi voda? 
S čím sja povterati? Večerja hotova? 
A tu paučina. Ta, ne zametenno? 
Peľuchi po chiží, a ne postelenno? 
Ďíti ne umyty? Ci ’s ich nakormila? 
Ta, jes’ ani ohňa ’sče ne rozložila 
A, ty mene chočeš’, s „balonu“ kormiti? 
Koli by mi treba teploho užiti! 
A, to tak do noči! Ked by vy to čuli!?... 

                              
6 Slava Isusu Christu! – E. Kubek sa aj tu ironicky vysmieva z toho, ako dokážu naši veriaci nielen doma, ale aj 
v cudzine znevažovať tento krásny pozdrav. 
7 Dobrý deň. 
8 Anglicky: How do you do? (Ako sa máte?). 
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Pravda! I mi usta ne zahorodili! 
Ale, jak ja vstanu, začnu vykladati, 
Ta, to by ste mohli, kumo, posluchati! 
Vykriču, snevažu: tak nakladu ja ’mu, 
Že ’mu vyspominam i babu i mamu!“ 
 - „No, a on što na to?“ 
- „Što? Ci ja sja boju? 
O mužovu lasku, vera ja ne stoju. 
Ci to ja „publik-skul“,9 za to vychodila? 
A, čerez tri ľíta v fabrikí robila?... 
Vera, ja ne budu ťažko pracovati, 
Koli by ja mohla sobí pohuľati. 
Byla ’m včera v mísťí, mama mi hvarila, 
Žeby ’m prišla domoj, a sja ne trapila.“ 
 - „Ej kumo, ne dobrí!... A što s ďítočkami?“ 
 - „Što choče naj robit; ja pojdu ko mamí!“ 
 - „Dajte pokoj, kumo! Haňba vas bude. 
Ďítočki maleňki,... osuďat vas ľude!“ 
- „Hej, osuďat ľude? A, što im do toho? 
Naj ne pchajut nosa, do prosa čužoho! 
Moi kamaratki sja vyoklekajut, 
Choďat po zabavach, starosti ne znajut. 
A ja mušu doma, tyždňami siďíti, 
Prjatati, variti, s díťmi sja mučiti! 
A, choť dahde vyjdu, mož sja zabaviti? 
S molodymi ľu´dmi sobí pošutiti?“ 

 
Čto sja naskaržili, čto napovídali? 
Na konec by sami ne porozberali! 
No, prerval im „birmen“...10 kvartu s horílkoju, 
I dví „baksy“ piva, vleče za soboju. 
- „Daj že Bože sčasťa... Ach, missis, i vy tu? 
I u vas jem složil, fajnoj „viski“ kvartu, 
I dví baksy piva, tak jak vy chočete; 
Bo to, missis... ej... c...!... užiti možete!“ 
- „A, na što jes’ prines’, bodaj ťa Ivane! 
Ta, ty dobrí znaješ’, že hrošej ne mame!“ 
- „Ale iďte, missis,11 sobí sanujete? 
Ozdaľ lem, dva svíty vy ne prežijete? 
Že hroši ne mate? Što že sja starate? 
Zavtra „peda“12 bude, ta mi vse otdate! 
Taž to haňba, žeby v tak veliki svjata, 
Bez dobroho trunku, byla vaša chata! 
Paska len raz v roku, treba posvjatiti!... 
No, buďte že zdravy. Daľše mušu idti.“ 

                              
9 Národnú školu, ľudovú školu (z angličtiny). 
10 Barman, krčmár (z angličtiny). 
11 Missis – pani (z angličtiny). 
12 Dôchodok (ľudovo). 
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- „Vidite, vy kumo, što za dobra duša?! 
Ci čujete také, ot mojeho muža? 
S roboty prochodit? Haňo, ty pijanna, 
Ci jes’ odurila, ci koho hamana?13 
U koho jes’ byla... Nihde, tak mi Bože!... 
Cílyj „havz“14 preverne, nič majti ne može... 
Ked by on pošukal, po našom „selerí“... 
Ťu!... a by zahľanul, v jamu, po za dveri?! 
Ozdaľ by mňa zabil?“ 
- „Ni č by vam ne zrobil! 
’Bo, vy mudra žena, až sja vam čuduju! 
Kadi domju prijdu, prisam, poprobuju...“ 
- „To mňa naučila anglička, susída: 
Lem ty, Eni, tak zrob’ , ta ne bude bída! 
Bo, jak mi hvarila: žaludok ju bolit, 
A, ked vypje viski, ta jej ulahodit.“ 
- „Ta, vera, kumičko, prisam, pravdu maje, 
I mene, ot viski, boľiti prestaje. 
Taj, ja ne za to pju, žeby ’m rada pila, 
Lem pro to, žeby mňa hlava ne boľíla. 
I teper’ oj Bože, zas’ mňa trapit madra“...15 
- „Ta, vypijte kumo!“ 
- „Prisam, kumo, dobra!...“ 
Čaročku horílki, s pivom zalivajut, 
Zabyli, že ťísta po korytach majut! 
Že veľka pjatnica, už ne pamjatajut, 
Na čujut plač ďítej; veselo huľajut. 
Po obíďí? Ena, chrapit na posteli, 
Mera jej kontruje, operta na stoľí! 

 
* * *  

Pred večerom, muži idut iz roboty, 
Pod soboju ledvo dvihajut čoboty. 
- „Čuješ’ ty, Andreju, zavtra „peda“ bude, 
A pozavtra paska; radujutsja ľude! 
S familiju, pojdu do Božoho chramu, 
A po službí Božoj, nasčívime mamu. 
Lem, ked by sja Haňí paska vydarila, 
Žeby, čerez svjata, dobroj ďaki byla... 
’Bo, znaš’, ked sme v lascí, ta až milo žiti, 
Važil by ’m ju s ďítmi, na rukach nositi, 
No, ale ked začne psotu vyvodiiti? 
Ta, prichodit sobí konec urobiti!“ 
- „To pravda, Michale, sam tak rozdumuju... 
Boh znaje, što s mnoju, podlo sja čuvstbvuju... 

                              
13 Expresívne: frasa – a pod. 
14 Dom (z angličtiny). 
15 Choroba (ľudovo, v dialekte). 



 12

- „A, što že ti take?“ 
- „Jakos’ mi tak ťažko,... 
Ci sja tam ne zvelo, s ďítmi doma dašto? 
Abo žena chvora? Už štos’ka sja stalo. 
- „Ale i´d, ty blazne, ta ne vidiš’ chatu, 
Pri dverjach, o sťínu opertu lopatu? 
Paska už hotova, šoldra16 uvarenna, 
Lem na tebe čekat s ďítočkami žena!“ 

 
* * * 

Obernutsja na „strit“17 pred soboju viďat, 
Jak Andreja ďíti, pri dorozí siďat; 
Najstarša sem’ ľítna, čitkat maleňkoho, 
A s plačem čekajut na otca svojoho. 
- „Aňko, ďiťa moje, što vy tu robite? 
Pro što vy pri mamí doma ne sidite?“ 
- „Mama, už ot rana suť, u tety Enny, 
Lem my sami doma, a sme barz smučenny. 
Paska sja s koryta rozľala po stoľí, 
Kolbasu naš kocur, a šoldru psy vzjali:“ 
Chlopy vstupili, posmotrjat na sebe: 
- „Pravdu jem mal brate? Poďme že do tebe!“ 

 
Ďíti pozberali, spíšatsja do domu: 
No, a što tam našli, ne hvarjat nikomu! 

 
- „Lem ticho, Andreju! Haňba prevelika, 
Jak sja dakto doznat, ta bude publika!“... 
Ohňa rozložili, ďíti nakormili, 
Ťísto poprjatali, porjadok zrobili; 
Pasočki upekli, mjaso uvarili, 
A što zrychtovali, s ťím sja podílili... 
A, jak ženy vstali? Možete mysliti... 
’Bo vera i bylo, pro što sja haňbiti?! 
Muži ich ne bili, ni slovom, ni rukoj; 
No, ot toho pjatka, nastal u nich pokoj. 
Birmen ne prichodil, ďíti ne plakali, 
A porjadok nastal, jakoho ne mali. 
S lehkich žen, stalisja dobry hospodini, 
Usilovny mamy, ženy i gazdyni! 
Muži sja nikomu nihda ne spovíli; 
Ani ľudi, o tom, nijak ne hvarili. 
A, odnakož dumka zorvalas’ jakos’ka, 
I ľudi zrobili novu poslovicu: 
„Vydarilosja ’mu, jak dvum kumam paska, 
Pri viskí i piví, v veliku pjatnicu!“18 

                              
16 Šunka (z nemčiny, v dialekte). 
17 Ulica (z angličtiny). 
18 KUBEK, Povísti i Stichi. I., 1922, s. 209-215. 
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V jakom viku ženščina najmilša i najkrajša 
(Príbehy zo života) 
 
Veľmi zaujímavé sú jeho príbehy zo života pod názvom: V jakom viku ženščina najmilša 

i najkrajša? Na otázku, v ktorom veku je žena najmilšia a najkrajšia, v krátkom úvode hovorí: 
„Ty, jak učtivyj, galantnyj mužčina, dolžen by otpovisti: vsehda... No, to ne tak jesť, jak 
uvidiš. A choť len ne pre každoho.“ 

Na príbehoch ročného, šesťročného, šestnásťročného dievčaťa a dvadsaťročnej, 
dvadsaťštyriročnej, štyridsaťročnej, päťdesiatročnej a šesťdesiatročnej ženy ukazuje, že žena 
je vždy „milá a krásna“. V príbehu ženy v štyridsiatom roku poukazuje, čo všetko môže 
spôsobiť alkohol v živote človeka. Uvádzam tu stručný obsah tohto príbehu: 

Mária, 40-ročná vdova, pred niekoľkými  rokmi stratila manžela, ktorý jej veno celkom 
premárnil. Bola dcérou bohatých rodičov. Vydala sa z úprimnej lásky a proti vôli svojich 
rodičov. Verila, že jej láska premôže jeho ľahostajnosť. 

Nestalo sa tak. Od prvých dní dal jej vedieť, že si ju vzal iba pre bohatstvo. Prepil všetko, 
dokonca aj peniaze svojho dieťaťa, ktoré dostalo od starých rodičov. 

Nikomu sa nesťažovala. Každý vedel ako ju tento bezcharakterný človek hrubo urážal 
a ako ponižoval jej ženskú dôstojnosť. Ale že ju v opilstve aj bil, to nevedel nikto. Trpela, 
znášala toto ako patričnú pokutu za to, že svojich rodičov neposlúchla. Emil Kubek uvádza: 

„Poka rodiči žili, spomahali ju takim sposobom, čto pro vnuka svojeho, ne lem plaťe 
kupovali, no i hrošami bohato obdarovali. No i ťí hroši, jej muž nasiľstvijem otňal, to ot syna, 
to ot ženy svojej. Jesli boľšu summu polučil v ruki, to i za doľšij čas ne prišol domoj, poka vse 
ne promarnil.“ 

Nakoniec ochorel. Neusporiadaný život a nadmerné požívanie alkoholu uložili ho do 
postele. Ošetrovala ho celé dva roky v trpezlivosti a odovzdanosti. Musela ťažko pracovať, 
šiť, aby udržala domácnosť a aby netrpeli biedu – jej syn a aj chorý manžel. Tento spoznal 
svoj omyl. V slzách prosil ženu a odpustenie a sľúbil pokánie. Bolo už neskoro. Po dvoch 
rokoch zomrel. 

Ona ale nezanevrela na život. Jedinou jej radosťou a útechou bol syn. O dva roky 
s úspechom zložil maturitné skúšky. Na slávnosti bola prítomná aj jeho matka. Bola hrdá a 
pyšná na svojho mladého, krásneho syna. Ako pyšne sa vracala domov, opretá o ruku svojho 
syna! Po príchode domov prišiel syn k matke, pohladil jej šedivú hlavu, kľakol si pred ňou na 
kolená, pobozkal obidve, od práci stvrdnuté ruky, pozrel sa jej do očí a milo povedal: 
„Mamička drahá! Aká si mi milá, aká si prekrásna!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
 

Jedno svídanije 
(Povesť) 
      
Podobne je to aj v povesti Jedno svídanije. 
Je to príbeh mladej rodiny Alexeja Petrova a Anny Martinovej, z obdobia prvej svetovej 

vojny. 
Alexej Petrov vyrástal ako sirota. Vychovala ho istá vdova. Aj táto však zomrela a on 

zostal sám, pri cudzích ľuďoch. Bol dobrý, svedomitý, pracovitý, ale ľahkomyseľný. Keď 
zapadol medzi kamarátov, prepil všetko. Emil Kubek to opisuje takto: 

„Chlopec krasnyj toj, usilovnyj, robotnyj, no očeň lechkomyslennyj; jak hovorjat jeho 
prijateli: „barz dobroho serdca“. Čerez mísjacy rabotal, ščadil, otkladal hroší; kamaratam iz 
daleka vystupilsja iz dorohi. Ale ťí poznali jeho slabosť: vzjali meždu sebe, jesli pros’ba ne 
pomohla, to vysmíjali jak trusa, skupca. A jak uže raz meždu nich dostalsja, zabyl o vsem, 
a svoi hroši do posľídňaho centa prohuľal, razmarnil s nimi. Po takoj huľatiki, 
vyterezvivšesja, dobrí o sťínu ne bil holovoju; na daval sobí vsjaki proizvisča, až i – plakal. 

No, kromí seho, nikto ne znal na neho, nijaku podlosť, nečesť. On „dobryj chlopec“ byl, 
no postojannosti, tverdoho karaktera, ne bylo u neho. 
Ďívčata místočka, vďačno zabavľalisja s nim; hrubymi žartami, ne oskorbil žensčinu 

nikohda, znal zabavno razhovorivati, a tanečnik osoblivo dobryj byl. Jesli ne tota nesčastliva 
lechkomyslennosť, to choť i najbohatša byla ochotno prijala jeho za muža.“ 

Martin túto svoju zlú vlastnosť poznal veľmi dobre. Rozhodol sa, že sa preto ani neožení. 
Bál sa sám seba; vedel, že pri ňom nemôže byť šťastná ani jedna žena. 

 Manželstvo mu však ponúkla Anna Martinová. Dobré a statočné dievča. Vážila si ho pre 
dobré vlastnosti, ktoré prevážili tú jedinú, zlú - alkohol. Vydala sa za neho proti vôli svojej 
matky. 

Dva roky žili pokojne. Aj svokra si ho obľúbila. Narodil sa im syn. Alexej odišiel kúpiť 
nápoj na krstiny. V bare sa stretol so svojimi starými zlými kamarátmi. Ponúkli ho:  

„Lem jeden!...  
Ne napiješ’sja s nami, ani na zdorov’je tvojej ženy i syna? 
Začerveňil, a... vypil! Pervyj keľušok, po dvuch ľítach!“A tak, čtob skupym ne deržali, 

vynahorodil počesť polučennuju, prikazal i on po stakaňí (po pohariku) každomu: no, 
zaperlisja, bez neho ne choťíli vypiti, tak on, uže pod vplyvom alkohola, obvjazannym 
čuvstvoval sebe, vypiti i druhij... 

Kamaraty, s odušelvenijem pjannych, sviskali, podskakovali okolo neho, cílovali jeho, a... 
pili dalše i... s nim vraz. 

Anna daremno ožidala na muža; plakala horeňko. V noči ľíkarja musili prizvati k nej, 
horjačku polučila. Mama ju ne osuždala, no poťíšala. 

Tak pil až do rána. Keď sa ako-tak vrátil domov, ľahol si na posteľ a zaspal. Prebudil sa 
až na obed, ale nemohol sa spamätať, čo sa to s ním stalo. A hlava strašne ho bolela. Potom sa 
rozpamätal. Dnes ráno mali pokrstiť jeho dieťa, a on? Pozrel sa na seba: oblek, košeľa 
zamazané, - a keď sa pozrel do zrkadla, hanbil sa sám seba: Fuj! – a odpľul si. 

 Dieťa pokrstili a dali mu meno Alexej, ale bez jeho prítomnosti. 
Žena bola z toho nešťastná. Ochorela. S bolesťou sa pozeral do jej vyplakaných očí, ktoré 

trpeli pre jeho ľahkomyseľnosť. Pokľakol si k jej posteli, a s hlbokým pokáním sa jej 
prihovoril: 

„Annočko moja, anhele moj stradaľnyj, odpusť mi!... Ne znaju jak stalosja... Ja strašenno 
terpľu i pokutuju za moju slabosť. 
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No ona ne otpovídala jemu. Ciloval jej ruki, obviňalsja, klenul svoju lechkomyseľnosť, 
obísčal poľípšaňe... Ne otpovídala, lem tichoňko plakala. 

„Pro Boha... prošu vas... kleniť mene, prozyvajte... bij mja po licu... zaslužil...“ 
A matka jeho manželky, ktorá bola svedkom tohto rozhovoru, ticho mu povedala: 
 „Ňít..., u nas to ne bylo v obyčaju. Ja mojemu pokojnomu, čerez dvadsať četyre ľíta, 

nikohda prikre slovo ne skazala, ni on mi..., ne bylo potrebno. Ni moja doňka ne slyšala ot 
mene podloje slovo..." 

 Potom poradila ako má napraviť svoj zlý skutok: 
„Ty sam musiš prijti so soboju v porjadok... Ty uže ne sam svoj, ty uže otec. Tvoje diťa ne 

dolžno zlyj primír viďíti, ot svojich roditelej, ot svojeho otca.“ 
     Alexej len počúval – a ľutoval. Hanbil sa ísť medzi ľudí a do práce. O niekoľko dní 
prezeral miestne noviny, a oči mu padli na jednu satirickú báseň o istom mladom otcovi, ktorý 
sa tak zaradoval z daru dlhonosatého bociana, že utiekol od kolísky svojho prvorodeného syna 
do baru, kde prepil všetky peniaze. Na krstinách jeho dieťaťa boli všetci pozvaní hostia a len 
otec nie, pretože „baru vartoval“ – ako dôstojný nástupca svojho otca, ktorý zomrel pre 
alkohol... 

Hanba! Celý nešťastný nemal nikde pokoja, všetci sa mu smiali. Chcel spáchať 
samovraždu. V tom čase v Európe vypukla prvá svetová vojna. V New Yorku sa dal zapísať 
ako dobrovoľník do vojny. Stal sa dôstojníkom. Pri Amiense bol ranený a padol do zajatia. Po 
štyroch rokoch sa vrátil domov. Na stanici ho privítali syn a manželka s matkou. V tomto 
jednom stretnutí - píše autor - sa vrátila dôvera a láska. Našiel nové šťastie v obnovenom 
manželstve. 
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Marko Šoltys 
(Román) 
 
Trojdielny román Marko Šoltys E. Kubeka zaslúži si osobitnú pozornosť. Napísal 

ho roku 1915. Uvádza, že je to jeho prvý dlhší román zo života Podkarpatska v rusínskom 
jazyku (písaný latinkou).19 

V románe autor veľmi príťažlivo opisuje životný príbeh Marka Furmana, ktorý po 
ťažkom predieraní sa životom – najprv ako sluha u bohatých pánov – stal sa zámožným 
gazdom, a to vďaka svojej svedomitosti, vytrvalosti a rozvážnosti.  

Jeho detstvo však nebolo ľahké. Emil Kubek sa majstrovsky snaží postupne vylíčiť 
všetky ťažkosti, ktoré musel mladý Marko prežiť – najprv v dome svojho otca Štefana 
a matky Anny. A čo bolo príčinou toto všetkého? Alkohol otca! A potom jeho predčasná 
smrť. 

„Ljude vidíli, znali, že Stefan ne ore, nesíje, no po korčmach voločitsja, huljat s tích 
hrošej, što za statočok zmarnennyj polučil; pozdníjše rolju za rolju prodaval, a tak marnil. 
Poka byl dajakij falatok zemli, Hanja sama kopala, sadila, ta už lem ne holodovali 
s chlopcom. Na poslíd jej už lem tota korovka ostala; i sam žyd stydalsja po nju zajti na dvor, 
i vyderti ju s ruk bídnoj materi. Teper’ i ju vzjali za porciju! Sama chata, lem do smerti 
Stefana byla ich vlastnosťju, a tak imíla na čuži ruki prejti, v ruki židovski. 

Stefan tyždňami ne byl doma. Kadi voločil sja nikto ne znal. Lem vyspati, vytrezvitisja 
prišol domoj. No tohda ne mož bylo s nim besídovati. Každyj vystupilsja jemu s drahi. I teper’ 
lem umerti prišol...“20 

Tretij den’ pochovali Stefana, pri velikoj učasti naroda. Každyj chotíl javno pokazati 
svoje sočuvstvije. Bližši srodniki, po seľskomu obyčaju, obstupili trunu pomeršaho, i začali 
vyvoditi, otplakovati. Pro što? Sami neznali. 

Lem Hanja ne plakala. Jak stolp pri truní i hljadila, smotríla nerušimo po nad holovy 
ljudej, hdes’ v neznakomu dalekosť. Što vidíla pered soboju? – Molodosť svoju zamarnenu, ci 
bezutíšnu budusčnosť?“ 21 

Nešťastná matka nemohla to všetko zvládnuť. Raz odišla s chlapcom z domu do 
neznámeho sveta. V cudzom svete ich prichýlili dobrí ľudia, u ktorých Marko prežil svoje 
detstvo. Matka čoskoro zomrela a on odišiel k vojsku. Po vojenčine sa vrátil do rodnej obce, 
kde ho prijal Fedor Dančin; ten, ktorý im v biede najviac pomohol. Ten, ktorý jeho matku 
v mladosti mal veľmi rád, ale ktorá z pýchy nevydala sa za neho. Tu sa začal jeho úspešný 
život. Pre jeho zámožnosť ho ľudia začali volať: „Šol-tys“  (Šoltys). Celým srdcom sa snažil 
naplniť poslednú vôľu svojej matky, ktorá na smrteľnej posteli mu kládla na srdce tieto slová: 

„Priobícaj mi, dítino, že čestnyj, dobryj, terezvyj ostaneš’ na cílyj život tvoj, že by jem 
lehko mohla skonati... a otkup otcovskij orek nazad! 

„Prisaham vam mamočko, že tak bude!“22 
A Marko tieto jej slová splnil do litery. 

                              
19 „To perva povísť doľša (roman) pisatelja iz Podkarpat’ja, na narodnom jazyku....“ – Porov. KUBEK, A. E.: 
Narodny Povísti i Stichi.II.  Marko Šoltys. Scranto, Pa : Obrana 1922, s. 3 (Úvod – Predislovije). 
20 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 21. 
21 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 22. 
22 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 30. 
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V románe Emil Kubek nešetrí aj humorom. Takto sa potvrdzujú slová jeho vnučky 
Terézie, ktorá sa o ňom vyjadrila, že „starý otec bol stále veselý, mal dobrý humor, 
optimizmus a chuť do života“.23 

Toto pekne vyjadril aj v románe. Vidieť to napr. v opise svadby Petra Soroku, – pijana, 
ktorého matka z trucu oženila, ako to bolo kedysi zvykom na dedine. I v tomto príbehu je 
vidieť autorovu snahu pranierovať všetkých, ktorí v požívaní alkoholu nepoznajú svoju mieru.  

Najprv treba povedať, že Peter bol synom richtára. Jedináčik. Dobrý chlapec, ale lajdák. 
Pered Pokrovom na tyžden’, rychtarov syn, Petro Soroka, prišol ot vojska. Tri roki, jak 

hovorjat, sčastlivo vyslužil. Krasnyj parobok byl: ne vysokij, no plečatyj, siľnyj. V starym 
vafenroku prichodil do sela. Žeby moh doma i pered dívčatami pochvalitisja, nižej sela, sjal 
sobí do verbiny, i prišil po dví-dví hvízdočki na galir, a tak vrukoval v selo s malu paktašku, 
spívajuči, dobrí podpityj...24 

 Už počas vojenčiny Petro keľtoval, marnil. Bral do kantiny unteroficírov, kormil, 
napaval. Voločilsja po podlych míscach, so vsjaku svoločju. Raz pijanny vernulsja do kasarni, 
uže neskoro po capfenštrajchu, kapraľ pokričal na neho, a on jemu postavilsja do oč 
i vykrikoval pered cílym cugom: 

„A to za moi hroši, za moje pivo, za moju soloninu?“ 
I konec bylo prijateľstvu. Dostal na raportí ajncel, na desjať dní. A potom što lem 

stalosja v kasarní, Petro musel odsidíti, choť byl vinovatyj, abo nít. Mstilisja nad nim.25 
Petrovy vojenny tri ľíta, množestvo hrošej stojali Sorokovych. Tak sčastlivo okončil 

vojensku službu i vernulsja domoj, jak... kapraľ. 
Pri pervoj chatí, načal na cíle horlo vyvoditi, huljakati, jak ked by byli vepra poroli. 

Spíval o čisara, o generalja, o svoi nožki, o miloj frairki svojej červlenny lička, ... hja, to takij 
obyčaj an selí. 

Na samyj pered vošol do korčmy, a tam robil takij krik, choť by cilyj regement. 
O korotkij čas pozbíhalisja k nemu kamaraty, pravi s polja poprichodili. Vpered 
vyčudovalisja nad jeho zvízdočkami, nad kapraľstvom, a tak načalasja pijatika, na Petrovo 
konto. Spív, krik na cíle selo. Ljude sejčas znali, že Petro Soroka povernulsja ot vojska, bo 
lem jeho kompanija znala tak zabavľatisja. 

Rychtar’ka neterpelivo ožidala synačka; no jak jeho a ni po polnoči ne bylo, vypravila 
muža, ne lem jak otca, no i jak rychtarja, po neho, bo ne mohla dočekatisja. Nakoli rychtar’ 
nadyšol v korčmu, okolo tretej po polnoči, popity parobki už tlumočilisja. Rychtar’, s paličku, 
choče ich rozohnati, vzjali meždu sebe, vlípili panu rychtarju paru po za ucha i po holoví, bo 
jeden zavse kričal: 

- „Chlopcy, lem po holoví, žeby ne chramal.“ 
I vyšmarili s korčmy. Rychtar’ upal pravi do hnoivki. Boľše meždu nich ne vernulsja, no 

išol domoj. Žena, s kahancom, čekat syna v dverjach, a tu lem sam muž. Ale jak vyzerat? Nos 
rozbityj, holova spuchnuta, volosja obderte, do požalovan’ja, a ni rychtar’sku paličku ne 
prines nazad: 

- „A tobí što?“ –Prositsja žena. 
- „Ta ne vidiš’, što?“ 
- „A Petro kde?“ 
- „I ď sobí sama po neho!... Mi sja tak vidit, že Petro kričal, biti mnja po holoví, a i sam 

mnja bil, ked sja ne mylju.“ 
Stara prinesla do mísy vody, poumyvala s neho krov i boloto, no ne hovorila ni slova. 

                              
23 Pozri: DANCÁK, F.: Emil Kubek – kňaz, básnik, spisovateľ, jazykovedec, rodoľub. Prešov . Petra, 1999, s. 13. 
24 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 113. 
25 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 114. 
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Poka parobcy lem sami tovklisja, žid vyzeral iz po za šenkvasa, a smíjalsja. To uže ne 
raz perežil. Po takoj bijki snova polahodilisja, a isči lípše pili. No jak i samoho rychtarja 
nabili, tohda ustrašilsja. Take isči ne zapamjatal. S toho psota bude! Skočil meždu nich 
kričuči, s pipasarom rozhanjajušči. No a ni take isči ne stalosja. Popity schlopčiska obstupili 
žida, a bij, hde zarvali! 

A tak začali nisčiti vse v korčmi. Vybili okna, potrepali fljaški, rozbili šenkvas, polamali 
stoly, lavki, kresla, vytrepali dveri do spaľni kačmara, bo tam skrylsja. Kačmar i kačmarka, 
s díťmi, lem čerez okno poutekali, poderli židam periny... a nad ranom poroschodilisja, jak 
uže ne bylo što piti. 

Petro i kufrik hdes’ otstradal, a jak tačajuči, klenuči, skrovavlennyj špotalsja domoj. 
Pered Dančinymi isči chotíl preukazatisja, i zaspívati Katuši, to ale premohlo jeho vojenny 
sily, už ne vladal. Začal spívati, už to lem chotíl; vydal iz sebe takij holos, jak ked psu chvost 
nespodívanno pristupjat; zavyl žalostno, i sklagalsja do bolota. Mama dobrotiva, 
s plezurovannym tatom, zavlekli bezpamjatnoho do chaty. 

Žida škaredo abrichtovali. Holovu na dvoch míscach imíl provalennu. Jak prisjahalsja, 
sam Petro, so svoju kapraľsku ruku, porychtoval jeho. Toto kapraľskij žart, stojal Sorokanju 
čisto sto zlatovki: pjaťdesjať za škodu, a pjaťdesjať za rozbitu holovu. To uže i Sorokaní 
pridoroho vidílosja. Klenula vojsko, že jej dobroho syna tak zopsuli. 

Jak večerom syn probudilsja, žid už dostal svoi sto zlatovki. Zato synovi načala 
nadavati, a muža proklinala, že takoho sobí syna vychoval. 

- „Jakij otec, takij syn! Jakij ty loter, takij i tvoj syn.“ 
Muž ne hvaril nič, a syn trisnul s dverjami i pošol... snova do korčmy. S židom 

rozdobrilisja, a pil daľše. A to tak išlo den’ pri dnju. 
Na Pokrovy, Sorokanja zobudila svojoho jedinaka, po polnoči prišol domju, žeby s nim 

poparaditisja do cerkvi. Petrovi to ne bylo do smaku. V vojenskoj čapkí, i v ošarpannym 
vafenroku, išol po pri mamí svojej. No zvízdy sporol, boMarka bojalsja. Isči pijannyj, sjal 
sobí do peršoj lavki, i sčastlivo zaspal, a časami, jak na trubach, zachrapil. Pod čas 
propovídi, sam otec musil jeho vyprovaditi iz cerkvi i otvesti domoj. Smích, han’ba na cíle 
selo! Svjasčennik ne moh nakazovati, ibo Petro, jak na organach, pereryval besídu. 

- „Lem ’ho čím skorej oženiti! Pri žení dobroj popravitsja...“26 
A tak sa matka Petra Soroku rozhodla, že syna oženia. S otcom Katky, dcéry Fedora 

Dančina, u ktorých Marko slúžil, sa dohodla, že spoja svoje majetky. Lenže Peter bol 
nezodpovedný, alkoholik. Katka o ňom nechcela ani počuť. Prišli na pytačky. Katka sa smelo 
postavila pred otca a povedala: 

„Darmo mnja kličete! A ni k nim ne pojdu. Ne treba mi jeho a ni mojej duší, a ni 
mojemu tílu!“ 

„Maj rozum! Ne rob’ mi han’bu. Orek sej čas dajut na vas dvoje perepisati!“ 
„Ja ne choču a ni jeho, a ni jeho orek. Ja pijaka žena ne budu, ja s pijakom žiti ne 

choču. Radše idu služiti, a za neho sja ne vydam. To im otpovič’te!“ 
„Ka ťuš...“ chotíl Fedor po chlopskomu obyčaju s krikom, s vyhražan’jem ju prisilovati, 

no ona skočila až k nemu otvažno vzíralasja v oči otca: - „Zabijte mnja,... a za neho ne 
pojdu!“27 

A tak zo svadby nebolo nič.  
Markovi sa však Katka veľmi páčila. No ani jej nebol Marko ľahostajným. Už dávno 

„porozumíla, počuvstvovala, že ona toho dričnoho parobka poljubila, s cílym čuvstvom 
svojeho molodoho serdca“. 

                              
26 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 114-117. 
27 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 121. 
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Preto, keď Marko spozoroval toto podlé úsilie vydať Katku za každú cenu za Petra 
Soroku, zašiel za Fedorom Dančinom, a porozprával mu celý svoj život. Hovoril o tom, ako 
sa jeho chudobná matka kedysi vydala za jeho otca, jedináka, len preto, že bol bohatý. Tak 
chcel jej otec. Nepozeral na to, že tento jedináčik bol márnotratník, alkoholik. Potešil sa jeho 
majetku a preto ju sľúbil za tohto jedináka. Dcéra, hoci ľúbila iného, z vďačnosti k otcovi 
a majetku znevážila svojho milého, a vydala sa za jedináka, pretože ju presvedčili, že z neho 
urobí dobrého a usilovného gazdu.  

Manželstvo bolo však nešťastné, pretože otec pil, a prepil aj celý majetok. A toto 
nešťastné, ale pyšné  dievča, zostalo ponižené pred Bohom i ľuďmi, ako posledný žobrák. 
Nezostalo jej nič, len žobrácka palica. So svojím synčekom utieklo v noci z rodnej dediny do 
cudzieho sveta a žilo u cudzích ľudí. Svoju sirotu poriadne vychovalo a teraz odpočíva 
v cudzom chotári, nie po boku svojich rodičov. Milý tohto pýšneho dievčaťa sa neskoršie tiež 
oženil, ale na svoju prvú lásku nikdy nezabudol. On si však svoju ženu dobru a svedomitú 
uctil. A zanechala mu dobrú dcéru. Otec tohto dievčaťa sa nepoučil na svojom živote na 
osude svojej pýšnej milej, a túto smutnú a nešťastnú históriu chce zopakovať na svojom 
dieťati a je ochotný ju vydať za pijana, márnotratníka... pre bohatstvo. 

A Marko rozprával ďalej: 
Chlapec-sirota spomínaného pýšneho dievčaťa, Bohu vďaka, vyrástol, pochodil svet 

a vrátil sa do tohto domu, kde by jeho matka mohla šťastne žiť. Neprišiel naprázdno. Nemám 
role, pretože môj otec všetko prepil, ale mám pracovité ruky a hlavne dobrý ročný príjem až 
do smrti, ktorý dostávam ako zaslúžilý dôstojník z prvej svetovej vojny. Chcete, aby som tu 
ostal gazdovať, kde moja nebohá matka by bola šťastne žila možno až doteraz po vašom 
boku? 

„Chcem, syn môj! A poviem to aj mojej Katke!“ 
Katka však celý rozhovor počúvala za dverami. Aj ona pochopila, o kom to bola reč. 

Vstúpila dnu a povedala: „Aj ja chcem!“  
To boli Markove zasnúbeniny. Onedlho boli ohlášky a potom svadba. 
Keď sa o tom dozvedela matka Petra Soroku, vymyslela nový plán. V deň svadby Katky 

s Petrom, aj on sa ženil. S kým? 
Peter v krčme pil celú noc, a tam aj prenocoval. Ráno prišla po neho matka. Chytila za 

dverami uloženú židovu metlu, vyčesala ňou najprv žida, potom nakopala svojho synáčka 
a hnala ho pred sebou ako psa, kričiac: 

„Pravda že ne pošla za tebe Katuša! Taj ne odurila, za takoho lotra zapropastiti svoju 
dušu... za tebe, ty-ty, svítskij podljaku, ne jednu porjadnu dívku, no i ciganku škoda!“ 

Marka sirotu, sluhu, Katuša pyšno vprovadila, iz chramu Božoho, do svojeho 
otcovského doma, - a Petra, bohatoho jedinačka, syna rychtarskoho, v toj samyj čas, iz 
korčmy s mítlu hnala opered sebe, rosžalenna mati, takož do otcovskoho doma. 

Marko veselo, radostno vstupil v chatu ženinu, a Petro, skrovavlennyj, jak mjasnik 
(mjasar’) na otcovsku posteľ, s kadi do tyždňa ne moh pozberatisja!28 

A zatiaľ mama pripravila Petrovi svadbu – so starou dievkou. Z trucu. Ako to dopadlo? 
Ta vera, i Petra Soroka, mama jeho takožde oženila. No vpered otležal materinske 

požehnan’je čerez jeden cílyj tyžden,... už to tohda, koli jeho mama v den’ svaďby Marka 
i Katuší, s taku paradu provadila iz korčmy. 

Žid, Lajzer, lem dva dni ležal, no do sudu neotvažilsja pojti, ne pro to, že Petrov otec 
seľskij rychtar’, ale pro to, bo i sam ne malo imíl na rovašu, u praviteľstva. A s druhoj 
storony, i pro samu Sorokanju! Pamjatal, što jemu obícala, a na skoľko ju poznal, bylo čeho 
obavatisja. 

                              
28 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 130-131. 
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Jak seľskomu korčmarovi, ne raz uže ušlosja jemu iz chlopskoj zabavy, no jak skaržilsja, 
taku tjažku ruku, jaku stara Sorokanja imíje, jesče ne skoštoval! 

Petro, po tom maminom manevrí, jeden večer’ vkralsja v korčmu, hde jeho kamaraty 
občekovali. Jak jeho žid, Lajzer uvidíl, až jemu i pajesy dupkom stali ot strachu! Prividílasja 
jemu Sorokanja v dverjach, s mítlu. Ne pomahali a ni prosby, a ni kljatja. Lajzer vyšmaril von 
Petra: 

„Ne dosť mi bylo dva dny? Chočeš’, žeby jem za dva tyždni ležal, jak ty? Lem mi to 
treba!“ 

Petro pokajalsja, ibo musil. Do korčmy už ne išol. Ale, hde na dajaku zabavu dostalsja, 
abo zaprosili jeho, ili rodičov na vesílja, krestiny, tam už sobí dal ducha! I kamaraty ne dali 
zahinuti, to na pole, to do stodoly, to sadom prinosili palínku. 

Oženitisja jemu, dlja djaki materi, teper’ už tjažko prichodilo. Kotra byla za neho pošla, 
totu pro chudobstvo ne chotíla, a kotoru chotíla byla, tota ne otvažilasja byla vyjti za Petra. 

„Volju v sivom varkoču choditi, jak s nim svoj svít zabiti.“ 
To strašenno hryzlo Sorokanju. 
„Ked tak, - vozme Hanju Bodakovu!“ – Ríšilasja stara. – „I tak voločílsja pered tím do 

nej.“ 
Sama pošla na „prezory“ do Hani. Hanja? Vdjačno. Samotne žiťe sprikrilosja jej. 

A parobcy ne chotjat do nej zahostiti boľše. 
„Choť i pijačina, ale molodyj; a mat s čoho žiti.“ – Myslit sobí. Pravda. Taj 

i priobícalasja. 
Mama okolo Petra. Petro a ni sluchati. Starša, jak on, a i „taka“. 
„A koli jes’ sja do nej voločil, ne byla ti stara, a i „taka“? 
Mama pravdu imíje, no Petro pravi pro to ne chotíl ju za ženu. Naj bere druhij! Mama 

do toho časa naperala, kričala, klenula, hrozila, poka Petro ne poddalsja. Ked už musit byti, 
ta musit byti. „Mus“ velikij pan. 

Ake, tu zas’ nova psota! Hanja do toho časa, ne choče idti do šljubu, poka Sorokovnju 
ne dajut na nju i Petra perepisati. 

„Han’o, pre Boha, ta vecej díti ne mame, lem jeho samoho! Ci my ozdaľ orek vozmeme 
so sobu na druhij svít? Što jesť, to vaše i Boske bude!“ 

„Ja ne znam, čije bude, no do šljubu ne idu, poka ne perepišete na nas!“ Abo dajte 
polovinu na mene samu perepisati.“ 

Stara, choč-nechoč, i na to pristala, bo v selí uže znali, že s Hanju srukovalsja. Ked 
teper’ i Hanja otstupit, prevelikij škandal i styd bude na Sorokovych. 

„Ale, i ty, Han’o, daš tvoi dví osminy perepisati na vas dvoje.“ 
O tom Hanja a ni znati ne choče. Jídnanka provaditsja cílyj tyždeň’. Dva oholoski uže 

vyšli. Hanja postaralasja, žeby cíle selo znalo, o što roschoditsja. No, naj teper’ Hanja im 
otkaže, tohda Petro v selí ne najde sobí ženu. Po Haní, a ni ciganka ne choče za neho pojti. 
Radi ne radi, polovinu oreka dali perepisati na Hanju. 

Žeby svítu pokazati svoj honor, zrobili vesílja velike, bohate, jak svídčitsja pro 
jedinkoho syna seľskoho rychtarja, i najbohatšoho gazdy.  Petro uže pred šljubom, choť jak 
jeho dozerali, - opilsja; nakoli prišli do cerkvi, už ne znal, ci „me“, ci „be“. Svjasčennik jak 
uvidíl, do čista srajbannoho ženicha, ne chotíl jemu šljub dati. Složil rizy i pošol domoj. 
Han’ba prevelika. 

Što tu robiti? Pribíh rychtar’ do cerkvi, družba chodil po neho. Molodjata ochabili 
v cerkvi, a vsí pošli na faru. Na velike molikan’e rychtara, na plač-pros’by hostej, duchovnyj 
dal naprositisja, v toj nadíí, že Petro už malo vyterezvilsja, pošol do cerkvi nazad. Nova 
klopota. Petro zaspal v lavcí, chrapil nemiloserdno, ne mož zbuditi. Svjasčennik až zblídnul: 

„Ljude majte sovísť! To tajna, kotoru snevažiti nam ne svobodno! Jak že možu toho 
pjanoho, pozdavati; ta to ne chudoba!“ 
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Hosti, takoj pol sela, stydajutsja; otec plače, svaški rukami zalamujut. Moljat, prosjat, 
trimajut svjasčennika za reverendu. Družba s loktjem vsadil ženichu paru v rebra, to naj vecej 
spomohlo. Petrovi prividílosja, že to mama hlaskajet jeho, pozberalsja. 

Svjasčennik dal naprositisja i pozdaval ich. Što pravi ne išlo tak lehko. No, družby ne 
sanovali lokoť; už to ne Petrov, ale svoj. No, jak tu domu pojti? 

Na selí, ženich provadit svoju zaručenu molodu ženu, s cerkvi za chustku do otcovského 
domu.29 Tot staryj obyčaj, v tom slučaju, ne mohli zaderžati. Jedno, že Petrovi ne mohli 
vytolkovati, že na što davajut jemu v ruku konec svadobnoj chustki. Už to natolkovali, no 
Petro s toho stoľko rozumíl, jak i tota chustka. Po druhe, že Petro tačalsja, jeho trebalo 
provaditi, ne pomahal ani pervoho družby lokoť. 

Muzyka hraje, až dudnit, družbove sviskajut, svaški začinajut svoju vesíľnu notu: 
„Ideme my po nju...“ – Nijak ne ide. Vesíľnícy tak vyzerajut, jak jesli by s pochoronu 

šli. Merzski, hnívači. Ale, na to mísce dítvora seľska, mala ne poslídnju zabavu. A ni tohda ne 
narehotalisja stoľko, koli jeden talian, Bože odpusť, prišol do sela s medviďom i s malpou. 
Petro strašenno poljubilsja im. 

Vesíľja bohate bylo, ňít što povísti. Otstojalo porjadno. Lem ženich ne znal o ničom nič. 
Spal čerez cílu dvadbu. Jak po vesílju vyterezbilsja, ne pamjatal na nič. A ni to ne znal povísti, 
ci to on ženilsja, ci jeho mama? Ci to Hanja, joho žena, ci tatova? Mama, takoj druhij den’, 
potolkovala jemu: po-pod oči začorníto mal, a lica popuchnuty, od toho tolkovanija 
materinskoho. 

Po vesílju, žena pomahala mamí... stereči Petra. Už lem jakos’ bylo. No, do roboty, 
Petro ani hnuty! Prišlo hnoj voziti, orati? Petro roschramalsja. Kositi? On i tam našol 
kamen’ hde pered tím, nikto nijakij ne vidíl, a vyščerbil kosu: abo zavalil s nju do zemi, 
a vyhnul. Snopy prišlo vjazati? Ruka rozvílasja jemu. Zerno voziti? Na rovnoj dorozí 
vyvernul. Kopati? Križi bolíli. Molotiti? Abo po cípach, abo tata šasnul. 

Spomočisja s nim ne mohli. A vsehda jojčal: to tu, to tam, bolit joho. No pri stolí veliku 
sposobnosť pokazoval, osobenno pri perohach i syrjanikach. Zdorov byl, za dvoch; kuril za 
troch; bagov s pyska nikohda ne vyšol, a palínku vyňuchal, choť by byli mama na nej sami 
sidili.“ 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
29 Podľa rozprávania starých ľudí, tento zvyk – sprevádzať mladuchu za chustku z cerkvi domov – bol  kedysi 
v Snakove. Pravda, mohol byť aj po iných našich dedinách. 
30 KUBEK, Narodny Povísti i Stichi.II., 1923, s. 153-157. 
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Miesto záveru 
 
Sledovali sme problematiku alkoholizmu v tvorbe Emila Kubeka jeho básňou Dobryj 

tato počínajúc, pokračujúc veršovanou povesťou Nova poslovica, stručným opisom príbehov 
zo života V jakom viku ženščina najmilša i najkrajša, tiež stručným charakterizovaním povesti 
Jedno svídanije a jeho známeho románu Marko Šoltys končiac. 

Tieto literárne útvary zároveň sú dôkazom, že zneužívanie alkoholu a ostatných 
návykových látok bolo v minulosti jedným z prvoradých problémov medzi našim ľudom, 
a preto právom pranierovaným našim kňazstvom a inteligenciou.  

Vydanie tohto výberu z literárneho diela Emila Kubeka je preto nanajvýš aktuálne aj 
v súčasnosti. Závažnosť zdravotných a celospoločenských dôsledkov alkoholizmu a ostatných 
návykových látok je totiž aj v našom 21. storočí jedným z naozaj hrozivých a provoradých 
nielen domácich, ale aj celosvetových problémov. 

 
„Nie pij bracie, bo zginiesz.“ 
Nápis na bilboarde neďaleko Krakova. 
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