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Gregor Papuček

Výhonky
(Nad našou prvou antológiou)

Do tvrdých hrúd padali semená
jalové aj nejalové

z biedneho plemena.
Poniektoré mali rady slnko

a rvali sa preň.
Mnohým z nich však

ušiel sa iba tieň:
nezmúdreli,

dopadli na kameň.
Nevedeli svoj život ďalej vliecť,

až nakoniec
puklo ich iba päť.

Túžili spievať, že život je milý
a klíčky svoje

k slnku namierili.
Vyhnali steblá trošičku vyše zeme

pre radosť všetkých,
čo žiť a veriť chceme,

aj pre tých, čo sú stále ešte primalí
k poznaniu seba,

aby ten prerod aspoň vnímali,
ten múdry život tých,

čo majú aspoň svoj hlas a svoj dych,
čo klíčia, rastú

hoc aj na suchu a z nich
aby im život pripomínali

a rozviazali jazyk,
tú podstatu ľudského plemena.

Ach,
z tvrdej pôdy vzišli,

no vzišli,
klíčia

naše semená.



Slovenská literatúra v Maďarsku nie je len taká  
na zahodenie, ale miestami celkom vážna, ktorá môže 

prehovoriť aj do kontextu celoslovenskej literatúry.
Vladimír Mináč

Autori básnickej a prozaickej antológie Výhonky boli 
skoro všetci absolventmi slovenských škôl v Maďarsku, 

ktoré v časoch ich mladosti ešte existovali. Jazykovú 
kultúru a národnostné povedomie si osvojili jednak 

v rodinnom prostredí a jednak na základnej a strednej 
škole. Tento fakt, spolu s ich túžbou osloviť príslušníkov 

svojej národnosti v materinskom jazyku, sa stali 
motiváciou ich literárnej tvorby a trvalej, aktívnej 

prítomnosti v literatúre národnosti. 
Karol Tomiš

V období vydania prvého literárneho zborníka 
slovenských autorov Výhonky len málokto predpokladal, 

že by sa ich literatúra mohla ďalej vyvíjať. Po prvom 
zborníku však ďalšie artefakty – antológie aj samostatné 

knižky básnikov a prozaikov – dokazujú, že je 
životaschopná a rozvojaschopná.

Milan Resutík

Uplynulo okrúhlych 40 rokov odvtedy, ako 
v povojnovom období vyšla v poradí druhá, v dejinách 

literatúry Slovákov v Maďarsku prelomová vzácna, 
úhľadná a obsažná publikácia s veľavravným názvom 
Výhonky. Táto antológia je míľnikom a východiskom 

veľkého rozvoja literárneho života Slovákov 
v Maďarsku, základy ktorého vytvorili slovenské školy, 

ktoré tu začali pôsobiť v roku 1949. Veľká škoda, 
že začiatkom šesťdesiatych rokov ústredne zmenili 
národnostné vzdelávacie inštitúcie na dvojjazyčné! 

Naši básnici a prozaici najmä vďaka jednojazyčným 
slovenským školám dozreli na literárnu tvorbu.

Gregor Papuček




