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K poetike románu J. C. Hronského Svet na Trasovisku 

 

Miriama KRIŠKOVÁ 

 

 Román Svet na Trasovisku je posledným dielom Jozefa Cígera Hronského. Autor ho 

síce začal písať hneď po odchode do talianskeho exilu (podstatnú časť textu vytvoril v rokoch 

1946 – 1947), ale konečnú podobu dostal román tesne pred smrťou Cígera Hronského v roku 

1959. Román Svet na Trasovisku vyšiel prvýkrát knižne v roku 1960 v Spojených štátoch 

amerických, teda až po Hronského smrti. Niektoré kapitoly z románu však boli uverejnené „v 

prvom čísle novozaloženého literárneho časopisu slovenskej emigrácie Most roku 1954“ 

(Maťovčík, 2003, s. 130) a v novinách Slovák v Amerike (tamže, s. 137). Obe periodiká 

finančne podporoval John J. Lach (1897 – 1960), ktorý bol zároveň vydavateľom románu Svet 

na Trasovisku.  

 Z uvedeného vyplýva, že román Svet na Trasovisku vznikol ešte pred upevnením 

komunistickej ideológie (v literatúre a umení socialistický realizmus), ktorej sa Hronský, ako 

verejne činná osoba,1 nemusel (žil v exile, čo pre neho znamenalo istú slobodu) a ani nechcel 

(nebol stúpencom žiadnej ideológie) podrobovať.  

 Hronský teda koncipoval svoj román Svet na Trasovisku ako autor „literárne 

oslobodený“ od pravidiel režimu, na základe čoho toto dielo nezaraďujeme k tzv. 

povstaleckej literatúre. Autor nedokumentuje týmto svojím románom priebeh SNP, netvorí 

historický román. Sám povedal, že „historický román nejestvuje, jestvuje iba história, čas, 

dejisko a prostredie a hneď ako sa všetky tieto veci začnú prelievať cez autora v historický 

román, tak sa stávajú iba obyčajnými prostriedkami výrazovými, a keď sa po románe sem i ta 

pletú, ale to všetko len tak, ako rekvizity.“ (cit. podľa Kusý, 1984, s. 162). Hronský použil 

SNP ako látku: udalosti rokov 1944 – 1945, ktoré sa odohrávali na Slovensku v okolí Martina 

(v románe autor premenuje Martin na Dlhé).2 Tieto reálie však nezasadil do historického, ale 

literárneho radu, čím vznikol priestor na vyjadrenie subjektívneho názoru. Hronského 

znepokojovali udalosti na Slovensku a jeho budúcnosť mu nebola ľahostajná. Na Hronského 

román Svet na Trasovisku sa usilujeme pozerať zo zorného uhla literatúry (umenia, 

umeleckého diela) a zároveň rešpektovať jeho subjektívny autorský zámer.  

 Sám autor označil tento román ako „pučistický“. Ťažko sa mu „dopisoval“, pretože 

nepokoje na Slovensku neutíchali a ani rodina Hronských ešte nebola v exile „usadená“. 

Najviac však zavážil fakt, že nič nenasvedčovalo knižnému vydaniu románu. V 



  798

korešpondencii s Mikulášom Šprincom z dňa 7. 8. 1946 sa Hronský vyznáva takto: „Pre 

Trasovisko som sa so všetkým omeškal. Chcel som sa na to poprizerať, ale ani dodnes som sa 

k tomu nedostal. Nebolo toho pokoja, ako by malo byť, keď som to písal, a nadovšetko prišlo 

by všeličo poskracovať, ak by naozaj išlo o vydanie. Neviem ani, ako by som sa do toho 

chytil sám.“ (cit. podľa Maťovčík, 2003, s. 130). 

Ako sa zdá, Hronský román pred vydaním len málo upravoval, a tak v roku 1954 

vyšla v exilovom časopise Most jeho desiata kapitola s poznámkou „Je to veľkolepé 

románové stvárnenie osudov Slovenska a slovenského človeka z čias tzv. �národného 

povstania´. Je to dvojzväzkový román očitého svedka so všetkou dokumentárnou váhou a 

umeleckým posvätením veľkého románopisca.“ (tamže, s. 130). 

 

Mimoliterárne skutočnosti 

 

Román Svet na Trasovisku je najrozsiahlejším Hronského dielom. Pred jeho 

interpretáciou nemožno nespomenúť mimoliterárne skutočnosti, ktoré sa priamo dotýkajú 

tohto diela. Dôležité sú v tomto prípade aj vtedajšie historické súvislosti, no dotkneme sa len 

tých faktov, ktoré súvisia s osobou Jozefa Cígera Hronského a odzrkadľujú sa aj v románe 

Svet na Trasovisku. 

 Jozef Cíger Hronský bol v čase vypuknutia Slovenského národného povstania na 

Slovensku a do exilu odišiel až v novembri roku 1945. Aj jeho sa povstanie bytostne 

dotýkalo. Ako správca Matice slovenskej bol vystavený tlaku vtedajšieho režimu a povstanie 

zažil na vlastnej koži, keď ho jednu noc väznili. 

Po týchto nepríjemných udalostiach sa z obáv o ďalší priebeh udalostí v nepokojných 

povstaleckých a vojnových časoch rozhodol Hronský uchýliť u príbuzných v Krupine. Tu 

zotrval od polovice septembra 1944 do novembra 1944 (Maťovčík, 2003). 

L. Fonód poukázal na mnohé súvislosti medzi Hronského pobytom v Krupine a 

románom Svet na Trasovisku. Na krupinskom laze Ficberg žila Hronského najstaršia sestra 

Mária Cígerová-Janáčová. Práve z jej rozprávania sa dozvedáme, že Hronský tu v detstve 

veľmi rád chodieval, poznal krupinských ľudí, ich cítenie, myslenie, spôsob života. V románe 

Svet na Trasovisku autor zachytil historické udalosti sčasti tak, ako si ich pamätal z 

bezprostredného rozprávania obyvateľov Krupiny a lazu Ficberg; napr. požiar mlyna, prvé 

bombardovanie Krupiny, popravu nemeckých vojakov Nemcami na Silvestra roku 1944. 

Hronský premenovaním reálnych ľudí vytvoril jedinečné literárne postavy, akými napríklad 

boli Lojza Pátek, notár, dekan, bubeník a iní. Väčšina zobrazených postáv je autentická, 
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podobne sú reálne priezviská rodín, názvy domov, kopcov, dolín, potokov i okolitých dedín, 

tematizovaných v románe Andreas Búr Majster (Fonód, 1997). 

Tieto reálie nás privádzajú k vysloveniu tvrdenia, že Hronský vedel o priebehu 

Slovenského národného povstania a bol si vedomý aj jeho následkov. Hoci román Svet na 

Trasovisku napísal „z druhého brehu“ (Matuška, 1973, s. 568), je výpoveďou človeka, 

ktorého sa vojnové besnenie dotýkalo.  

 Na tomto mieste sa natíska otázka, či je román Svet na Trasovisku románom o 

povstaní alebo protipovstaleckým románom. Budeme sa teda zaoberať otázkou Slovenského 

národného povstania a mierou jeho zobrazenia v románe Svet na Trasovisku. Pri tomto 

probléme nám pomôže desiata kapitola druhej časti románu, ktorú mnohí označujú za 

kontroverznú. Práve táto desiata kapitola nám odkrýva stanovisko samotného Hronského, 

ktorý sa na povstanie díval cez prizmu slovenského štátu a jeho vtedajšej ideológie.  

 Na toto miesto vložíme slová narátora z románu Svet na Trasovisku Jozefa Cígera 

Hronského: „Nie, v dejinách na to príkladu niet. Niet na to príkladu, aby národ povstával 

proti svojmu vlastnému štátu, aby si niekto podpaľoval dom, v ktorom sa mu žilo dobre, za 

ktorým dlho túžil a ktorý si napokon ťažko vydobyl, postavil a zariadil. To nie je možné. [...] 

nikdy, nikde nepovstával národ, aby zboril svoj štát a hodil svoje národné telo, svoju zem, 

svoje imanie, svoje mozole, svoj život a svoju moc niekomu inému, cudziemu napospas.“ 

(Hronský, 1991, s. 249). 

 Hronského spochybnenie povstania vychádza z toho, že bolo namierené proti 

vlastnému štátu. Podľa narátora jeho textu to však neboli Slováci, ktorí povstali proti 

Slovákom, ale cudzí ľudia. Cudzí boli Nemci a Rusi, Slováci sa len pridávali k jedným alebo 

druhým. Na slovenskom území súperili dve mocnosti o to, ktorá sa stane silnejšou. Nemcom 

aj Rusom bol osud Slovenska ľahostajný, ale Hronskému nie. Povstanie sa však netýkalo len 

ľudí, ktorí sa priamo zúčastnili bojov. Obavy o vlastné životy priviedli mnohých k 

rozhodnutiu opustiť Slovensko a medzi nimi aj samotného Hronského. Aj on sa stal pre 

spoločnosť nežiaducim. Nedokázal ani pomenovať toto besnenie, pretože nechcel veriť tomu, 

že Slovensko sa samo zabíja, „lebo nikto ešte nevedel, že sa vlastne začal onen pohyb, ktorý 

ani mena nemá, lebo nebola to vzbura, nie revolúcia, nie povstanie. Nikde nikdy sa nestalo, že 

by niekto šiel búrať svoj vlastný štát, nuž sa na takú vec ani slovo neutvorilo.“ (Hronský, 

1991, s. 248). 

I. Kusý vo svojej knihe Povstalecká próza vyčíta Hronskému, že povstanie 

nepomenoval povstaním preto, lebo „to, s čím nesúhlasí, nejestvuje“ (Kusý, 1984, s. 167). Pre 

Hronského bolo povstanie také skutočné, že sa preňho stalo nepochopiteľným. Hronský 
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nesúhlasil s týmito bojmi, treba však pripomenúť, že uňho sa samostatný Slovenský štát 

nerealizuje cez konkrétny politický režim. U Hronského ide o „fetišizáciu štátu ako 

vrcholného výdobytku národných dejín.“ (Petrík, 2000, s. 136).  

Povstanie sa konalo za slobodnejší, demokratickejší a sociálne spravodlivejší 

poriadok, za rovnoprávnosť medzi Čechmi a Slovákmi. Ono malo pretrhnúť naše zväzky s 

fašistickým Nemeckom a malo sa stať našou vizitkou do demokratickej Európy. Výsledkom 

však bolo, že sme sa síce oslobodili od nemeckej totality, ale dostali sme sa do područia 

totality sovietskej. Totality, ktorá nám pomohla vymaniť sa spod tej nemeckej, ale v 

skutočnosti bola absurdná (Petrík, 2000). Totalita, ktorá napokon zakázala Hronského románu 

Svet na Trasovisku uzrieť svetlo sveta pred rokom 1991. 

Tento sumár skutočností nás privádza k identifikácii so slovami A. Matušku, že 

román Svet na Trasovisku je „o Povstaní a proti nemu.“ (Matuška, 1973, s. 567). 

 

K symbolickosti v románe Svet na Trasovisku 

 

 Najrelevantnejším symbolom v románe Svet na Trasovisku je symbol zeme. Pre 

Hronského zem znamená domov i národ. Zem je nástrojom v rukách človeka, ktorým si 

zabezpečuje obživu.  

 Pozrime sa na symbol zeme z kresťanského pohľadu. Úvodné verše knihy Genezis 

nám hovoria toto: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna,...“ 

(Gn 1, 1 – 2a). Boh stvoril zem pred ostatnými elementmi svojho stvoriteľského diela, čím ju 

učinil dôležitou pre ďalšie stvorenstvo: „Boh nazval súš „zemou“ [...] Zem vyhnala trávu a 

rastliny s plodom semena [...] Potom Boh povedal: �Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho 

druhu: dobytok, plazy a divú zver...` “ (Gn 1, 10a; Gn 1, 12a; Gn 1, 24a). Zem sa takto stala 

podstatou, z ktorej vznikla flóra a fauna ako symboly života a ako hlavný zdroj obživy 

človeka. Vrcholom stvorenia sa však stáva človek, ktorého Boh „utvoril z hliny zeme“ (Gn 2, 

7). 

 Z uvedeného vyplýva vzťah človeka a zeme, ktorý Hronský pomenuje názvom človek-

zem a matéria zeme – hlina – sa stáva ťažiskom pre pomenovanie človek-hlina. Začneme teda 

človekom-zemou, pretože hlina by bez zeme nebola. 

Zem chápeme u Hronského v niekoľkých významoch: ako pôdu, ako hlinu (matériu), 

ako domov, a napokon ako symbol celého slovenského národa. 

Hronského poetiku človeka-zeme budeme v tejto časti interpretovať na dvoch 

postavách – Martinovi Hrančokovi a Jánovi Benkovi. 
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 Benko a Hrančok sú na prvý pohľad kontrastné postavy. Ich rozdiely umocňuje 

Hronský tým, že Hrančok je katolík a Benko evanjelik. Spojivom, a zároveň aj žriedlom ich 

hnevu sa stávajú dve veci: zem (ako pôda, majetok, vlastníctvo) a žena. Všetko „sa začalo 

odohrávať pred siedmimi rokmi, keď sa doviezli do tohto domu. Dom bol majetkom horára na 

Klinoch a dlhé roky mal ho v prenájme Benko aj s horárovými zemami. Benko vedel, že sa 

horár nikdy nebude sem vracať, dávno chcel všetko odkúpiť, ale horár nechcel predávať, no 

Benko i tak pokladal horárov majetok ako za svoj. [...] Ale na Klinoch Hrančokovci susedili s 

horárom a mali sa lepšie ako rodina, až pred siedmimi rokmi došlo k tomu, že si majetky 

vyčarali a pred Dušičkami zastali Hrančokovci s dvoma vozmi na Trasovisku.“ (Hronský, 

1991, s. 10). Benko „vtedy strašne zaklial a zaprisahal sa, že Hrančokovci pod tou strechou 

neobstoja.“ (Hronský, 1991, s. 10). Treba však podotknúť, že charakter sporu medzi 

Hrančokovcami a Benkovcami je čisto neverbálny. Benko sa hnevá na Hrančoka preto, lebo 

je vlastníkom pôdy, po ktorej on veľmi túžil. Obe rodiny sa navzájom „obchádzajú“, ale 

predmet ich sporu nebol ani jednou stranou „nahlas“ vyslovený, akoby prebiehal len v ich 

mysliach, vnútornom živote. Dalo by sa ho interpretovať ako zásadový v zmysle: „Ty ma 

pripravíš o majetok, ja ťa budem ignorovať a strpčovať ti život.“ Zlom nastáva vo chvíli, keď 

sa Martin vracia z vojny a dozvedá sa, že jeho milá Zuza Rybárová sa vydala za jeho 

nepriateľa Benku. V tejto situácii by sa od Martina Hrančoka dalo očakávať, že to prijme ako 

Zuzinu zradu a Benkovu pomstu a spor sa premostí aj do verbálnej sféry či ataku z 

ktorejkoľvek strany. Hronský však modeloval postavu Martina Hrančoka ako jednoznačne 

kladnú. Martin Hrančok je symbolom celého slovenského národa – vystupuje ako „podivný, 

ale statočný“ človek (Hronský, 1991, s. 6). Aj keď sa objavia prekážky – vo chvíli, keď sa 

vracia z frontu na laz, Benku dobijú takmer na smrť – Martin rieši problémy s rozvahou a 

zmieruje sa s Benkom i Zuzou, a zároveň sa stáva vodcom a stmeľujúcim prvkom celého 

lazu. V závere románu sa manželstvom Martina Hrančoka a Evy Benkovej spájajú obe 

rodiny, a zároveň sa rieši aj spor katolíkov a evanjelikov. 

 Hronský podobne ako v predchádzajúcich dvoch exilových dielach aj v románe Svet 

na Trasovisku dokresľuje charakter literárnych postáv krstnými menami. Meno Martin 

znamená v preklade bojovný. Z radov kresťanských svätcov je známy sv. Martin z Tours – 

vojak, ktorý dal svoj plášť žobrákovi. Aj Martin Hrančok bol vojak, predstaviteľ slovenského 

národa bojujúci za slobodu Slovenského štátu.  

Zemi ako domovu, rodnej hrude pripisuje autor magickú moc. Stáva sa akýmsi 

fetišom nielen pre neho, ale aj pre Benka i Hrančoka. V prípade Martina Hrančoka má zem 

dokonca liečivú schopnosť. Lekári mu po zranení nôh nedávajú žiadnu šancu na vyliečenie: 
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„Keď sa v nemocnici prvý raz pevnejšie postavil na nohy [...] rozhútal, čo z nich môže byť, a 

bol s nohami hotový. Potom myslel na iné veci: na lúku pod Prielohom [...] iba na nohy 

myslel málo. S vojnou bol Hrančok hotový. Už sa o ňu nestaral. [...] musia byť na svete ľudia, 

čo majú na starosti vojnu [...] on má na starosti lúku a role (Hronský, 1991, s. 7) [...] a 

zahnal sa, zahnal, oprel nohy o zem Trasoviska, prikázal im, aby boli pevné [...] lebo lúka 

najvernejšie dočká hoc aj invalida z ukrajinských blatnavých ciest. [...] Písal kosou do trávy 

[...] a lúka mu spievala starú, starú pieseň.“ (Hronský, 1991, s. 46 – 47). Toto je oná liečivá 

moc rodnej zeme a ako V. Petrík hovorí „anteovské gesto“ (Petrík, 2000, s. 147). Martin bol 

možno podivný v tom, že rýchlo zabudol na vojnu. Veď od človeka, ktorý na fronte prišiel o 

dve zdravé nohy, by sa azda dala očakávať psychická trauma či pocity úzkosti. Martin sa však 

prejavil ako statočný človek, lebo veril, že návrat na Trasovisko ho vylieči. Na zážitky z 

vojny zabudol: „Vojnu si odbavil. Zavolali ho, obliekli, pri tej suchej ukrajinskej hore 

dokaličil ho ruský granát, liečili ho, teraz ide domov, tak je všetko skončené a čo je skončené, 

k tomu sa vracať netreba.“ (Hronský, 1991, s. 7). 

Pre Jána Benka je zem (pôda) dôležitejšia ako čokoľvek iné: „Zem, ktorá už dávno 

spravila z neho mocného človeka, a ktorá stála vyššie ako jeho vôľa, ako jeho radosti a žiale, 

vyššie ako rodina, deti, žena a mať, ako jeho zdravie, ako jeho svaly a tep, vyššie ako jeho 

hnev a mrav. [...] Zem na Trasovisku. Zem, ktorej jedine a bezvýhradne veril, a ktorej sa 

odovzdával celý. [...] ani sa nenaučil nikdy vravieť �moja mať` a �moje deti`, ale keď bola 

reč o zemi, tak nikdy nezabudol povedať: Moja zem ... “ (Hronský, 1991, s. 29). Benko na 

rozdiel od Hrančoka neopúšťal laz na Trasovisku. Jeho väzba na zem bola teda pevnejšia ako 

Martinova. V Martinových očiach má zem inú hodnotu. Benko je spokojný, keď zem vlastní, 

má a čím viac zeme vlastní, tým sa cíti mocnejší. Hrančokovi stačí jedna lúka, na ktorú sa 

môže postaviť pevnými nohami.  

 Benko je najviac pripútaný k Sedmáčke, pretože to bola prvá roľa, ktorú „kupoval na 

dlh, lebo bol netrpezlivý, lebo bol lačný [...] dlho chodieval na tú roľu každý deň, hoc tam 

nijakej roboty nebolo. I pomenoval tú roľu – moja Sedmáčka.“ (Hronský, 1991, s. 30). 

Sedmáčka sa stala zmyslom Benkovho života, dokonca popri nej akoby na všetko ostatné 

zabudol (na ženbu). Hronský umocňuje význam Sedmáčky aj zvolením názvu. Názov 

Sedmáčka je odvodený od čísla sedem. Sedmička znamená v kresťanstve plnosť 

(sedemramenný svietnik, sedem cirkevných zborov). Avšak práve Sedmáčka sa napokon 

stane príčinnou Benkovej averzie voči jeho druhej manželke Zuze Rybárovej. Benkov otec je 

po vojne nezvestný, preto Benko nemôže s majetkom voľne disponovať. Sedmáčka je jediná, 

skutočne jeho pôda, a práve tú „Zuze musel prepísať. Rozmaznanú roľu Sedmáčku, ku ktorej 
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sa mu viazali toľké radosti, toľké snahy, toľko potu, mnoho hladu a mnohé nasýtenia, prvé 

zasnúbenie s milenkou, vari celá mladosť, všetky mladé sny a najtvrdšie mozole.“ (Hronský, 

1991, s. 32). Benko sa po strate Sedmáčky uzatvára do seba a začína nenávidieť Zuzu.  

 Motív zeme nachádzame aj v samotnom názve diela Svet na Trasovisku. Román 

začína slovami: „Trasovisko je dnes smutný laz, temer v strede Slovenska. Laz pod samými 

horami, kde je dolina ešte neširoká a plytká. Tri dvory sedia tam pod topoľom medzi slivkami 

a jabloňami a postrašene hľadia na obhorené pozostatky štvrtej chalupy, čo sedela na dne 

doliny-kotliny, tam, kde sa krížia cesty, temer pri potoku Sihelčici. A trasovisko je zradná zem, 

navrchu porastená, i tráva i kvet môže na nej sedieť, ale podmytá zem, bahno je pod ňou, a 

polož tam nohu, nevedno, či ju vytiahneš, či sa neponoríš celý. Na Trasovisku trasoviska už 

veky nebolo. [...] zradnej zeme tu nebolo, ale meno po nej ešte ostalo.[...] Lenže trasovisko po 

vekoch vrátilo sa na Trasovisko, vrátilo sa ešte i skrvavené, keď sa roku Pána tisíceho a 

deväťsto štyridsiatehoštvrtého začínali valiť i sem rany sveta, keď celý svet sedel na 

trasovisku v kalných krútňavách dejín.“ (Hronský, 1991, s. 5). Uvedený citát predznamenáva 

blížiace sa vojnové udalosti súvisiace so Slovenským národným povstaním, posilnené 

zasadením deja na neistú, nestálu zem. Toto trasovisko je skúškou pre obyvateľov lazu a 

symbolicky i pre slovenský národ, ktorý napokon víťazí. 

Kontrast medzi dvoma hlavnými mužskými postavami je vystupňovaný aj ich 

myslením, tým, ako vnímajú sami seba, ako čelia osudu, ako sa vyrovnávajú s nešťastím. 

Martin Hrančok rešpektuje Benka ako manžela Zuzy Rybárovej, aj keď si uvedomí, že Zuza 

mu nie je celkom ľahostajná. Vyjadruje to slovami: „Zakliaty som ja ešte! [...] Lenže dobre, 

keď o tom viem. Myslel som si, že sa už všetko pominulo. Nepominulo sa. Ale už nebudem 

tomu tak ľahko veriť i keď sa mi bude zdať, že som už nie zakliaty, že na Zuzu ani 

nepomyslím.“ (Hronský, 1991, s. 176). Je nešťastný, ale to ho nepoloží. Zamiluje sa do 

Benkovej dcéry a stáva sa typickým predstaviteľom slovenského národa. Gazda Benko je 

však presvedčený, že za jeho nešťastie môže jeho druhá žena Zuza a svokor Rybár. Zuze musí 

prepísať Sedmáčku, ich manželstvo je nešťastné, Zuza má milenca, o ktorom (ako sa 

dozvedáme neskôr) Benko vie. Benkovo nešťastie sa vystupňuje v čase, v ktorom prichádza 

najprv o kone, potom zomiera aj Zuza a vrcholom je tragická smrť jeho jediného syna Daňa. 

Jeho osobná katarzia prichádza vo chvíli, kedy mu svokor Rybár vracia papiere „od 

Sedmáčky“ so slovami: „Nič ja od teba nechcem, ani by som nemohol chcieť, tak ti vraciam i 

toto, aby ťa nikdy nezamrzela vec, že sa toto písmo u mňa povaľuje. Zuza už nepotrebuje nič. 

No iste sa jej ľahšie leží, že si ju tak uctil, ani ja ti na to nezabudnem.“ (Hronský, 1991, s. 

412). V tej chvíli Benko akoby pochopil, že zem – majetok už pre neho neznamená nič, 
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pretože musel za to zaplatiť privysokú cenu: „Lebo zrádzala ho zem, na ktorú sa vždy tak 

pevne opieral, tratila sa mu spred zraku i spod nôh. A vyššie hľadieť nebol priučený ešte.“ 

(Hronský, 1991, s. 415). 

Jedným z dôležitých symbolov románu Svet na Trasovisku je holub, ktorý sa objaví 

na pohrebe Mily Gondovej potom, čo Martin zabudne pobúchať truhlou o prah dverí. Ľudia 

kedysi verili, že ak sa truhla nebohého dotkne prahu, duša bude odpočívať v pokoji a nebude 

sa vracať späť do domu. H. Biedermann nám v Lexikóne symbolov ponúka niekoľko 

výkladov symbolu holuba, my si však vyberieme niekoľko, ktoré nám budú nápomocné pri 

tejto interpretácii. Azda vo všetkých kultúrach svet je holub či holubica primárnym symbolom 

mierového hnutia. V ďalšom a obľúbenom význame poznáme holuba vo funkcii roznášača 

správ – poštový holub. No a napokon v symbolike smrti a záhrobia je holub stelesnením duše, 

ktorá odlieta do raja (Biedermann, 1992). Všetky tieto významy sú zastúpené aj v románe Svet 

na Trasovisku. „Milin holub“ sa po druhýkrát objavuje vo chvíli, keď na laz prichádzajú 

partizáni a berú ľuďom dobytok a seno. Holub je teda poslom – poštárom. Tretíkrát si holuba 

všimla iba Tereza, keď sa neskôr objavila záhadná „biela pani“ a rozchýril sa chýr, že 

prichádzajú Nemci. Tereza však zabudla na holuba, až neskôr si uvedomila, že mala hovoriť 

„o vyplašenom holubovi [...] o holubovi [...] čo taký opustený lieta okolo Trasoviska [...] Nuž 

bola to chyba, čo Tereza spravila, zabudla na holuba a nik nemohol tušiť, že sa Gonda toho 

dňa vráti.“ (Hronský, 1991, s. 317). Aj v tomto prípade je holub poštárom. Poslednýkrát sa 

holub spomína po prvom dni ataku Nemcov, keď bola veľká časť Bebravy vypálená a na 

Trasovisko „sa vracal pomaly život“ (Hronský, 1991, s. 382). Tu holub predznamenáva 

mierové udalosti.  

Zo zvieracích symbolov konkretizovaných v románe Svet na Trasovisku ďalej 

spomenieme netopiera a koňa.  

Netopier sa v románe Svet na Trasovisku spája s osobou Lojzu Páteka. S netopierími 

krídlami sa častokrát zobrazoval diabol. Keď Lojza prichádzal na Trasovisko za Zuzou, prvý 

ho zbadal Martin Hrančok. Zaujímavý je aj citát sv. Hildegardy z Bingenu, ktorá povedala, že 

netopiere „lietajú v čase, keď ľudia spia a démoni vládnu.“ (cit. podľa Biedermann, 1992, s. 

91). Taký bol aj Pátek. Aj on sa zakrádal na laz iba v noci. 

Ako posledný konkretizujeme symbol koňa, ktorý je podľa Biedermanna stelesnením 

sily a vitality. Kone najviac miloval Benko a keď mu ich partizáni neskôr vzali, dlho za nimi 

smútil. Akoby sa z neho stratila sila a on nemohol bez koní ani pôdu obrábať. Relevantný je 

však mŕtvy kôň, ktorý sa objavil priamo na ceste na Trasovisku, pretože tento „zdochnutý kôň 

pošpatil Trasovisko, ležal tam ako škvrna, ako rana na peknom kvete.“ (Hronský, 1991, s. 
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303). V tomto prípade symbolizuje mŕtvy kôň hrozbu vojny a pripomíname, že dlho sa 

nenašiel nikto, kto by ho z cesty odpratal (podobne v Pisárovi Gráčovi).  

Postavy Martina Hrančoka a Lojzu Páteka sú kontrastné. Kým Martin je jednoznačne 

kladná postava, Pátek je záporná. Hrančok nerobí chyby, koná rozvážne, Pátek je jeho 

pravým opakom. Lojza je stelesnené zlo, mäsiar a surovec. Jedno však majú obe postavy 

spoločné – autor im ponúka široký priestor na pochybenie či nápravu. Martin sa spočiatku 

zmieta v citoch k Zuze Rybárovej. Aj keď sa mu naskytne príležitosť podľahnúť Zuze, 

zachová sa rozvážne. Pátek využíva Zuzu a ubližuje mnohým ľuďom. Aj on sa ocitá v 

situáciách, kedy sa môže zmeniť, ale Lojza to nevyužíva a zomiera pri bombardovaní vlaku.  

V Hronského románe Svet na Trasovisku môžeme nájsť ďalšie symboly, no my sme 

vybrali len tie najdôležitejšie. Za zmienku by stálo spomenúť ešte jeden symbol – studňu. 

Všetci obyvatelia lazu Trasovisko žili v troch chalupách a k dispozícii mali len jednu studňu. 

Ako prvý si chcel vlastnú studňu vykopať Benko, ale „predstavoval si to tak, že zo 

spoločného studničného cviku dá si vymerať diel“ (Hronský, 1991, s. 51). Benko však musel 

splniť jednu podmienku – získať súhlas všetkých obyvateľov Trasoviska. To ho odradilo, 

pretože s Hrančokovcami nemal dobré vzťahy. Studňa teda predstavuje akýsi stmeľujúci 

prvok obyvateľov lazu. Je predovšetkým miestom, kde sa stretávajú obyvatelia lazu, zavše „i 

takí, čo sa stretnúť nechceli“ (Hronský, 1991, s. 51). Pri nej sa odohrávajú mnohé dôležité 

stretnutia, prostredníctvom ktorých sa utužujú vzťahy postáv (Eva a Martin, Benko a Eva, 

Benko a Hrančok). 

 

K modelovaniu postáv v románe Svet na Trasovisku 

 

 Dve hlavné mužské postavy – Martin Hrančok a Ján Benko – sme charakterizovali v 

predošlej podkapitole. V tejto časti budeme zaoberať ďalšími postavami románu.  

 Zuza Rybárová vzbudzovala svojím vzhľadom záujem u mužov. Meno Zuzana má 

hebrejský pôvod a v preklade znamená ľalia, lotos. Zuza je žena, ktorá „mala dar, vedela sa 

pristrojiť, a to sa jej nikdy nelenilo“ (Hronský, 1991, s. 146). Je článkom spájajúcim i 

rozdeľujúcim štyri mužské postavy: Martina Hrančoka, Jána Benku, Lojzu Páteka a Pavla 

Rybára. Tak sa postava Zuzy ocitá v milostnom štvoruholníku – Martin je jej milý spred 

vojny, ktorého stále miluje, Benko je jej muž, ktorého raz miluje a raz sa jej protiví a Lojza je 

jej milenec. Vzťah s Lojzom a odmietanie Hrančoka sa neskôr odrazí aj na jej fyzickom 

vzhľade: „Veď akoby ani človekom nebola, iba rozvresknutý tieň, zelenkavá lebka s blčiacim 

zrakom.“ (Hronský, 1991, s. 358). 



  806

Zuzino zmietanie sa vo vzťahoch so štyrmi mužmi umocňuje Hronský tým, že vždy 

ide o Zuzu Rybárovú, a to aj napriek tomu, že po vydaji za Benku sa z nej stala Zuza 

Benková. Azda znak toho, že nikomu nepatrí – nie je Benkova žena, pretože miluje Hrančoka 

a má milenecký pomer s Pátekom. Zuza akoby trpela deficitom lásky. Uvedomuje si to, keď 

sa Martinovi priznáva: „Mňa iba okrem teba iba otec mal rád. Azda aj dnes... aj dnes mi je 

otcom, ale nič mi povedať nevie. Nič. Iba mňa mal rád, ani ma nemrzí, keď ma ubije.“ 

(Hronský, 1991, s. 189). Autor charakterizuje túto postavu nasledujúcimi slovami: „Zuza bola 

prihlučná, príliš nahlas a primnoho sa smiala a primnoho ohňa mala v zraku. Primnoho ohňa 

v krvi. Vyzývavého, neskroteného, nebezpečného.“ (Hronský, 1991, s. 11). Uvedený citát 

vystihuje Zuzinu povahu, a zároveň je akousi predzvesťou jej tragického konca. Jej očistenie 

nastáva vo chvíli, keď sa pred obyvateľmi Trasoviska prizná k mileneckému pomeru s 

Pátekom. Zuza teda zomrela očistená, „ale oči – podivné, – pritlačiť sa už nedali, nuž 

vymysleli ľudia, že sa Zuza Rybárová i z truhly za niekým díva, niekoho za sebou volá, tak 

niekto za ňou pôjde. [...] Niekto ju zadusil. Musela sa brániť akurátne, kto to vykonal, bude 

poznačený. Na pravých nechtoch celé kusy vytrhnutej kože som jej našiel. [...] príliš sa 

usmiala životu, v náruživom smiechu pozabudla na srdce, nuž ťažšie musela za to trpieť.“ 

(Hronský, 1991, s. 407 – 408). Zuza je jediná z hlavných postáv, ktorá zomiera. Preto jej smrť 

pôsobí, akoby nebola len oslobodením jej samotnej, ale aj postáv, ktoré s ňou boli tesne späté 

– Martin Hrančok už nie je zakliaty a môže sa oženiť s Evou, Rybár si nemá na kom vyliať 

svoju zlosť, Benko sa „zbavuje“ svojho „návyku“ vlastniť a zhromažďovať a Pátek sám 

zomiera. Zuza sa teda stala martýrom, aby vykúpila ostatných.  

 Podobne ako sú kontrastne modelovaní dvaja mužskí protagonisti, Benko a Hrančok, 

sú protichodné aj dve ženské postavy – Eva Benková a Zuza Rybárová. Eva je Benkova dcéra 

z prvého manželstva, ktorú má Benko svojím spôsobom najradšej a premýšľa o nej takto: 

„Neťahá sa medzi ľudí. Zdravá je, urastená, ani odľud je nie, rada sa vyrozpráva, ale medzi 

svet sa neťahá. [...] Súca je, rozumná [...] Najdlhšie želela za materou.“ (Hronský, 1991, s. 

180). Oproti vášnivej Zuze jej dal Hronský do vienka antagonické vlastnosti, ktorými učarila 

Martinovi na prvý pohľad: čistú tvár, čistý pohľad, dušu vykúpanú v rumenci, klamlivého na 

nej nebolo, ozdobená otvorenou radosťou, tichá, úprimná a nedotieravá (Hronský, 1991, s. 

202 – 203). Prvá žena, ktorú Boh stvoril dostala meno Eva, čo v preklade znamená „tá, ktorá 

dáva život“. Meno Eva vyjadruje ženské bytie – „žena je miestom, kde sa ustavične niečo 

deje, hýbe sa, vzniká a zaniká, rastie, vyvíja sa“ (Kolesárová, 2009, s. 3). Eva Benková 

napĺňa v románe Svet na Trasovisku svoje poslanie – stáva sa nástrojom na zmierenie dvoch 
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znepriatelených rodín (Benkovci a Hrančokovci) a konfesií (katolíci a evanjelici). Ako 

manželka Martina Hrančoka dáva symbolicky život slovenskému národu. 

Mária Hrančoková je prototypom slovenskej matky. Je to žena s intenzívnym 

vnútorným životom, ktorá toho málo nahovorí. Má svoj vnútorný, uvážlivý svet; nič 

nevysloví nadarmo, každé jej slovo je zdravo premyslené. Preto najhodnotenejšou 

vlastnosťou jej charakteru je statočnosť, ktorou dokonca zachraňuje životy; napr. neprezradí 

Pátekovu milenku Zuzu veliteľovi Dimitrijovi. Tak by sme mohli vnímať aj obraz, keď 

nevedomky povie Dimitrijovi pravdu o Rusovi Feďovi. Svoju rozvahu a statočnosť prenáša 

na veliteľa, ktorý sa zachová racionálne (nepotrestá ani ju, ani jej syna Martina, dokonca ani 

samotnú Zuzu). 

Zvláštnosťou a zaujímavosťou je Hrančočkin pomer matka – syn k dvom ženám 

Zuze a Eve. Matka sa stavia proti Zuze so všetkou svojou vervou a silou, a takisto v závere 

bráni Martinovu a Evinu lásku (Rydlo, 1997). Hrančočkinu náklonnosť k Eve môžeme s 

určitosťou pripísať tomu, že Eva písala Martinovi listy za Maru. Tá si ju obľúbila a 

neprekážalo jej ani to, že je Eva Benková a ešte aj evanjelička. Na záver tejto state môžeme 

skonštatovať, že Hrančočka nasmerovala svojho syna tak, aby svoju pozornosť upriamil na 

Evu. Teda aj Mara Hrančoková sa stala nástrojom na zmierenie dvoch znepriatelených rodín i 

konfesií. 

Našu pozornosť si zasluhuje aj najnegatívnejšia postava celého románu – Lojza 

Pátek. Lojza je pôvodom Čech a povolaním mäsiar, čo anticipuje surovosť. Je vagabundom, 

človekom bez domova, príživníkom, násilníkom, vrahom. Hronský to intenzifikuje aj 

výberom komponentov a prostredia, v ktorom sa táto postava ocitá: prichádza zakaždým za 

tmy, v noci. A jeho charakter autor dokresľuje aj chvíľami zlovesti ako sú obsadenie Bebravy, 

vražda pekára (Rydlo, 1992). Lojza v sebe implikuje symboliku netopiera.3 Tak ako ľudia 

oddávna pokladali netopierov za tvory s dvojakou prirodzenosťou, tak tento význam 

prenášame aj na Lojzu. Nik z ľudí v skutočnosti nevedel, odkiaľ Lojza je. Najprv bol 

mäsiarom, tulákom, ktorého sa ľudia báli, potom sa stal nadporučíkom, ktorý dobýja Bebravu. 

Najvýstižnejšie ho charakterizoval cestár Rybár: „Pes je zviera a ten je ani za psa nie.“ 

(Hronský, 1991, s. 410) Napokon zomiera ako zviera s vydrapnutým ľavým lícom.  

Jozef Cíger Hronský nevymodeloval opozitne len štyri vyššie spomenuté postavy, ale 

na tomto princípe formuje všetky postavy z románu Svet na Trasovisku. Postavy sú teda 

rozdelené do dvoch táborov na základe dvoch hlavných činiteľov. Prvým z nich je základná 

opozícia dobrý – zlý. Za zlé postavy považujeme Páteka, Dráčika, farárku Elzu, Sviatka a 

istým spôsobom tu môžeme zaradiť aj cestára Rybára a veliteľa Dimitrija. Zlé postavy 
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nevytvárajú negatívny dojem len svojím konaním, ale aj charakterovými vlastnosťami: Dráčik 

je opilec a kolaborant, Elza klebetná a bažiaca po zisku, Sviatko je charakter bez chrbtovej 

kosti. Cestár Rybár je zlý svojou povahou – bije svoje deti i ženu len tak, bez príčiny. Rus 

Dimitrij sa snaží byť spravodlivý, ale vykonáva to neľudským spôsobom. Antagonické sú 

postavy aj v relácii kresťan � evanjelik. Hranice medzi kresťanmi a evanjelikmi sa zboria po 

plánovanej svadbe Martina a Evy.  

 

Duchovný rozmer románu Svet na Trasovisku 

 

 Tak ako v prózach Predavač talizmanov Liberius Gaius od Porta Collina a Andreas 

Búr Majster, aj v románe Svet na Trasovisku nachádzame Hronského „príklon k 

transcendentnu“. Ten sa však neuskutočňuje v takej miere ako v románe Andreas Búr 

Majster, ale svojím spôsobom je vystupňovaný do akejsi „poslednej fázy“. V novele 

Predavač talizmanov Liberius Gaius od Porta Collina autor „objavil“ Boha. V románe 

Andreas Búr Majster sa s ním naučil komunikovať a v románe Svet na Trasovisku mu 

symbolicky odovzdal nielen svoj život, ale aj osud celého slovenského národa. Tým, že je to 

posledné vydané Hronského dielo, autor akoby symbolicky zomrel, keď si Hrančok kľakol 

pred dvere kostola. 

Martin Hrančok sa modlil prácou. Kosenie a obrábanie slovenskej zeme bolo pre 

neho akýmsi náboženským úkonom (Petrík, 2000). Vtedy spieval zemi a zem vydávala svoju 

pieseň: „Potom oprel kosu do trávy [...] zrazu sa prežehnal, ako pri sväteničke v kostole. 

Samému to bolo divné.“ (Hronský, 1991, s. 46). Martin nespieva ako Búr, ale „modlí sa iba, 

keď ho nevidí nik“ (Hronský, 1991, s. 129). V závere románu je to práve Martin – slovenský 

junák, ktorý si pokorne kľaká na zem: „A zastal potom pred raneným kostolom, pred 

skrívenými dvermi i kľakol si tam pod holým nebom Martin Hrančok. [...] napokon pohlo sa 

za Martinom Hrančokom mnoho ľudí a kľakli si pred zaprášené kostolné dvere. Niektorým 

stislo srdce. Niektorí stisli zuby. Niektorým padla slza do prachu. Iba Martin Hrančok kľačal 

s pozdvihnutou hlavou a pokojný. Keď vstal, nie slzu, svit mal v zraku. Silu, vieru. 

Odhodlanie. Svetlo mal na tvári. A mal ho toľko, že ho mohol rozdávať medzi všetkých, čo 

sem vyšli za ním, keď spomedzi nich vychodil, aby sa vracal pevnejší na laz Trasovisko, ako 

kedykoľvek v živote bol.“ (Hronský, 1991, s. 422 – 423). Svetlo na tvári Martina je symbolom 

nádeje slovenského národa na lepší život, a zároveň umocňuje Hrončokovo hrdinstvo. 

Duchovný rozmer dávajú románu Svet na Trasovisku aj mená niektorých postáv 

(Martin, Zuza, Mária, Eva).4 
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Záverečná poznámka k románu Svet na Trasovisku 

 

 Román Svet na Trasovisku je autorovou bezprostrednou reakciou na udalosti 

odohrávajúce sa na Slovensku v čase Slovenského národného povstania. Hronský neizoloval 

miesto deja tým, že ho zasadil na laz s troma domami a dvoma desiatkami postáv, ktoré tam 

žijú. Pre neho znamenalo Trasovisko celé Slovensko. Autor nepotreboval zasadiť dej do 

miest, kde prebiehalo povstanie najintenzívnejšie. Jeho zámerom bolo sprostredkovať 

čitateľovi to, že povstanie sa týkalo všetkých Slovákov, aj tých najobyčajnejších. 

Nepotreboval vytvoriť postavu vojaka-hrdinu, ktorý bojuje a nakoniec sám hynie. Hronského 

postavy sú veľké nielen v činoch, ale aj myslením. Sú to ľudia z okraja spoločnosti, a taký je 

aj ich jazyk. Položme si otázku: Zmenil by sa charakter románu Svet na Trasovisku, keby 

nebol protipovstalecky zameraný, alebo keby jeho súčasťou nebola spomínaná desiata 

kapitola druhej časti? Ak by sa tak stalo, Martin Hrančok by nemal výnimočné postavenie v 

svete literárnych postáv. Keby nebolo povstania, jeho hrdinstvo a statočnosť nemajú z čoho 

vyvierať. Bez povstania by bol román Svet na Trasovisku predovšetkým dielom o tragickom 

osude Zuzy Rybárovej alebo romantickým príbehom Martina a Evy.  

  Román Svet na Trasovisku možno nepatrí k Hronského najlepším dielam, je to však 

dielo, do ktorého autor vtlačil hlbokú pečať seba samého.  
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Poznámky 

                                                            
1  Hronský bol verejne činný nielen na Slovensku ako správca Matice slovenskej, zakladateľom tlačiarne 
Neografie a spisovateľom, ale aj v zahraničí – v exile, – kde stál pri založení zahraničnej Matice slovenskej. 
2  Z uvedeného citátu história, čas, dejisko a prostredie.  
3  Pozri bližšie v kapitole K symbolickosti v románe Svet na Trasovisku. 
4  Pozri v kapitole K modelovaniu postáv v románe Svet na Trasovisku. 


