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Michal Babinka (1927 - 1974) lyrik a novinár  

Stretli sme sa, ani nesmiem napísať kedy to vlastne bolo, tak dávno , že zo záhonu pamäti 
vyťahujem iba zlaté a strieborné nite, ktoré čas uplietol a ktoré zo mňa odmotáva a vracia ma 
tak do rokov šesťdesiatych a sedemdesiatych; a v nich , hľa, vidím seba a kamaráta Michala 
Babinku, vtedy novinára v našich novinách Hlas ľudu a v srbských novinách Dnevnik 
v Novom Sade. Je pravda, že sa mi iba zdá o čom sme  sa vtedy rozprávali, ale akési 
radcovské pointy mi Miško vždy v rozhovore vyriekol,  ako napr.: Viera len píš, nedaj sa 
pomýliť nikým a najmenej  tými, čo sa rozumejú do našej roboty ako hus do piva!... 
A práve, keď som sa aj ja ako absolventka slavistiky zamestnala v roku 1961 
v dvojtýždenníku Hlas ľudu, Miško často prichádzal do redakcie; vtedy sa noviny tlačili 
v petrovskej tlačiarni, budova bola nová a sídlila tam okrem redakcie novín a vydavateľstva i 
tlačiareň; iba koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia za úradovania šéfredaktora 
Andreja Čelovského sa spolu s redakciou  presťahovali do Nového Sadu i noviny 
a vydavateľstvo a dlho rokov sa tlačili v Dnevnikovej tlačiarni;  iba v roku 2014, sa konečne 
Hlas ľudu vrátil do svojho rodného lona, do Petrovca, ale už ako do svojej tlačiarne... 
      * 
Do redakcie Hlasu ľudu, kde bol  Babinka stálym dopisovateľom, každý deň priniesol niečo 
nové, zaujímavé a nekaždodenné. Keďže som sa ako zaúčajúca a mladá novinárska posila 
odrazu v roku 1961 ocitla medzi novinármi mužmi, s výnimkou lektorky novín a knižných 
vydaní prof. Myjavcovej, dobre mi padla Miškova opora a veru i gavalierska pozornosť. 
Vždy, keď prišiel do redakcie, záväzne sa mi hlásil jemným, ale priam typickým 
babinkovským úsmevom a hneď pri stretnutí sa mi prihováral so slovami: Nazdar, dievča! 
Ani nevedel, ako mi to dobre padlo, veď som bola obkolesená v redakcii ostrieľanými 
novinárskymi menami ...Nuž čo som od nich aj mohla očakávať, ku mne začiatočníčke!? 
Úsmevy?  Ak sa občas aj usmiali, bolo to zriedkavosťou, iba ak mali radosť alebo dobrú 
náladu. Alebo občas i vtedy, ak s ich prácou bol spokojný aj hlavný a zodpovedný redaktor, 
ktorý všetko kontroloval; netreba zabudnúť, že to boli ešte tvrdé komunistické časy a cenzúra 
ak aj nebola zjavná, predsa bola prítomná! Nuž nie div, že sme si s Miškom, ale i s novinármi 
a najmä so Samkom Miklovicom, robili posmech z autorít a cenzúry...Totiž, keď sme šli do 
terénu za udalosťami a pravidelne to bývalo v utorok alebo stredu, keď sa už noviny tlačili, 
vracajúc sa domov – zvyčajne to bývalo večer, Samko Miklovic v aute pri návrate domov 
vždy zahlásil: Stavme sa, že hlavný a zodpovedný stojí hore na terase a díva sa, o koľkej sme 
sa vrátili domov, aby sme si, nedajbože, nepripísali zvýšený počet hodín a namiesto pol diéty 
tak dostali celú! .. No ani hlavnému a zodpovednému redaktorovi novín nebolo ľahko, mal 
i on nad sebou kontrolu, pokrajinské úrady. Keď som toto Miškovi spomenula, iba sa hlasno 
zasmial a povedal:  Dievča, ver mi, cenzúra naplno úraduje, iba jej treba vedieť prejsť cez 
rozum! 
Ináč Miško bol výborný novinár, veľmi objektívny a nesnažil sa nikdy ukrývať  pravdu ani vo 
svojich príspevkoch a ani vo svojich textoch.... Pamätám si  príbeh s našou slovenskou osadou 
Selenča. Michal Babinka bol vyslaný redakciou do tejto báčskej osady, jedinej, v ktorej žila 
polovica Slovákov evanjelikov a druhá polovica bola zasa katolíckeho vierovyznania; medzi 
nimi bola dosť vypätá situácia. Tieto  citlivé vzťahy sa často nedostávali na verejnosť, ale sa 
o nich  vedelo; mnohí študenti a žiaci prichádzali do Petrovca  do škôl a hovorili o tom. 
Konečne boli, hoci pomenej, medzi nami i miešané manželské páry, ktoré boli pod tlakom raz 
jednej a inokedy druhej strany! Muselo prejsť ešte veľa rokov od spomínaných šesťdesiatych 
rokov minulého storočia, aby sa tieto vzťahy urovnali. Dnes je  Selenča  jednou 
z najpokrokovejších a prosperujúcich slovenských osád...A práve po reportáži Svätý za 



dedinou, ktorú Miško zverejnil v Hlase ľudu v spomínanom období sa do redakcie začali valiť 
hrozby a protesty a nad hlavou autora lietali strely!...Po tejto udalosti, pobadala som na 
Miškovi, že bol veľmi rozcítený a že mu toto všetko ťažko padlo. Jeho reportáž bola vlastne 
veľmi objektívna, nezachádzala vôbec do medziľudských vzťahov, skôr pranierovala 
zadubenosť a nemožnosť zbaviť sa minulosti...Ale tvrdí Selenčania-čitatelia to tak nevideli 
a Miška si u nich v Selenči už nežiadali vidieť... V klube na druhom poschodí sme mali malú 
kuchynku so šenkom, kde sa najviac podávala káva alebo pivo a osviežujúce nápoje. Tu sme 
všetci spolu sedávali, debatovali a tak bolo aj po tejto udalosti. Ale Miškovi nebolo do 
rozhovoru. Aj som ho chápala, vtedy mi povedal, chráň sa maloverných a ľudí, ktorí chcú 
zastaviť vývoj a i sám život!.. 
      * 
No naše stretnutia neboli len vážne, niekedy boli smutno- ľudské, novinársko-dynamické 
a neočakávane pestré, akým býva vlastne život človeka. Tie veselé a i nekaždodenné som 
neraz zažila  v teréne, ale aj v redakcii -  s Miškom, Samkom, Coletom (Mikušom), ale aj  s 
Jurkom Tušiakom, jeho veľkým kamarátom... Raz v lete sme sa ocitli na nie až tak 
frekventovanej železničnej stanici v Hajdušici. Miško vtedy hodne pozeral na dno pohára, až 
po čase som sa dozvedela, že takto utápal svoj veľký žiaľ otca, ktorému sa v studni utopil 
malý chlapec...Odvtedy Miško v sebe tento žiaľ tlmil a keď sa ostro hlásil von z jeho srdca 
a duše , výdatne ho zapíjal, ale nikdy ho úplne zapiť nemohol!.. Na spomínanej stanici, kde sa 
na vlak dlho čaká ak neprídeš v stanovenú hodinu, môže sa ti stať, že sa ho ani nedočkáš! Iba 
ak sa udeje zázrak.... A zázrak chceli zažiť vtedy i traja slovenskí novinári vyslaní do 
Hajdučice nielen kvôli novinárskej práci, ale aj na literárne posedenie so žiakmi a učiteľmi v 
škole. Ako sme tam civeli a darmo čakali na vlak, ktorý vôbec nechodil, zabŕdali sme 
s Miškom do namrzeného Jurka...Babinka navrhol, aby Jurko na pomoc prizval ten svoj 
zázračný mesiac, ktorý bol vlastne dvojmesiacom a preto zázračný, a ktorý tak krásne opísal 
Tušiak vo svojej poviedke Dva mesiace. Kedže bol zázračný, nech pomôže prizvať vlak do 
tejto stanice...  Ba možno nám pomôže i odcestovať z tejto pustej stanice! Ale mesiaca na nebi 
ešte nebolo, veď bolo iba horúce letné popoludnie a do večera  bola ešte dlhá chvíľa!  Zrazu 
Miško navrhol Jurkovi: Ľahni si na šíny, možno ti nebeský mesiac, čo ho aj nevidno, pomôže 
a dopraví sem  vlak! Jurko prekvapený týmto návrhom a podporený dobrou slivovicou ho 
poslúchol, a hneď si ľahol na železné šíny;  po chvíli sa k nemu pridal aj Miško. Nemohla 
som uveriť čo vidím, dvoch vážnych a ctených novinárov vystretých na koľajniciach  na 
pustej železničnej stanici kdesi ďaleko v Banáte!?... Neprešli ani dve minúty od  tejto 
udalosti, keď zo stanice vybehol  strážnik, a celý vystrašený začal na vystreté telá mojich 
kamarátov kričať: Vstávajte blázni, ide vlak, rýchlo!!!  
A skutočne, z diaľky už bolo vidno dym, potom  bolo počuť  hrmot koľajníc a nato  rýchly 
príchod vlaku! V poslednej chvíli sme oboch presunuli na zem vedľa drevených podvalov, 
a oni celí vystrašení neveriaco sa pozerali, ako vedľa nich letí nákladný vlak a mizne 
v diaľke... 
 
 


