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Na úvod iba krátka vysvetlivka. Tento text som napísal 18. apríla 1998, v čase 

keď Vlado Dorča bol ešte živý a stretali sme sa na pôde Knižnice Štefana Homolu 

v Báčskom Petrovci. Výsledkom takého kamarátenia mala byť aj kniha Brána sa nám 

ožrebila alebo farebné obrázky z manželského života pri ktorej som mu pomáhal 

urobiť výber a ako vydavateľskú recenziu napísal som aj text, ktorý uvádzam v 

pokračovaní. Ale žiaľ, kniha z rôznych príčin doposiaľ nebola publikovaná. S Dorčom 

som potom tesne spolupracoval aj na vydaní jeho nasledovnej knihy v spoluautorstve 

s kolegyňou Máriou Lučetincovou Rok z rukáva (2000). Naposledy z postu riaditeľa 

Hlasu ľudu roku 2004 som inicioval aj vydanie jeho poslednej knihy Potulky za 

Ruženkou alebo rytier Pustého hradu v májovom ošiali ako svojráznu rozlúčku 

s redakciou v čase, keď sme Vlada Dorču vyprevádzali do výslužby. 

Najnovšia kniha Vladimíra Dorču (1944 – 2005), afirmovaného a skúseného 

novinára týždenníka Hlas ľudu, veľkého labužníka cestovania a spoznávania sveta, 

obyčají a najmä chutných jedál, popri dvoch už uverejnených knihách predstavuje 

určitý odklon od jeho doterajšej práce. 

 Prvá kniha Vladimíra Dorču Trinásť do tucta obsahovala humoresky z 

bežného života. V nej sa autor zahľadel najmä na svet okolo seba a v tu kumulovala tá 

zaujímavá a smiešnejšia strana prostredia, v ktorom autor žije a pôsobí.  

 Druhá kniha Vladimíra Dorču bola ladená ako torta: trochu cesta, ktoré v 

knihe predstavujú reportáže zo všetkých autorových potuliek a trochu plnky, čiže 

receptov, ktoré si Dorča nezabudol pýtať, keď ho ponúkli s niečím chutným. Teda, 



Vladimír Dorča: Brána sa nám ožrebila alebo farebné obrázky z manželského života 

 

 2 

celkom vedome a trefne knihu pomenoval Torta s jedným vajcom alebo knižka, ktorá 

sa teší na čitateľa gurmanda. 

 Teraz Dorča pripravil na vydanie novú knihu s titulom Brána sa nám ožrebila 

alebo farebné obrázky z manželského života. Pri tejto príležitosti si po knihe reportáží 

autor znova otvoril pole humoresiek, v ktorom sa už osvedčil a ktoré od roku 1991 

uverejňuje v týždenníku Hlas ľudu pod menom Obrázky z manželského života, resp. 

Farebné obrázky z manželského života. Vladimír Dorča v tejto knihe prináša jednu 

novú kvalitu. Pozorovať svet a potom to položiť na papier v podobe humoresky si 

vyžaduje príliš ostré pero. Nie menej aj zručnosť usústavniť to do podoby, aby bolo 

zaujímavé pre všetkých. A potom aj zjednodušiť do formy, aby bolo celkom 

zrozumiteľné. Lebo len tak humoreska dosiahne svoj cieľ – ak sa čitateľ schuti 

zasmeje a v duši sa pookreje. 

Písať o niekom inom a strúhať si žarty z iného je ten najzaužívanejší tvar 

humoresky. Vladimír Dorča si v tejto knihe našiel jeden nový, špecifický zorný uhol. 

Totiž autor sa nedíva na svet, ale na seba a na svojich najbližších – teda na svoju 

rodinu. Takýto zorný uhol v našej literatúre ešte nikto neuplatnil. Azda aj z toho 

dôvodu, že si najprv treba nájsť dostatok odvahy písať o sebe. Vlastne vedieť si 

všimnúť aj klady, ale aj negatíva vo vlastnej osobnosti a potom to neskrývať, ale dať 

na javo celej verejnosti. Vlado Dorča to už svojsky a pozornejšiemu čitateľovi 

neunikne, že aj svojim celkom rozpoznateľným štýlom kladie na papier. Čitateľ 

pritom, keď text číta, má pred sebou nielen humoristického hrdinu Vlada Dorču, ale 

mnohých zo známych, v konečnom dôsledku niekedy aj seba. 

 Človek vo svojej rodine ako základnej spoločenskej bunke zachováva určité si 

tabu a Dorča ho na vlastný spôsob, čo znamená jemne, demistifikuje cestou 

deminutív, ironického postoja najmä ku literárnemu subjektu a ostatným objektom 
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pozorovania. Dosahuje to tzv. "ozdobným hovorom" alebo, ako sa tomu ľudovo 

povie, vykrúcaním v rozprávaní, sladkorečivými slovami a drobnou pozornosťou 

navonok svieže zamilovaného manžela, keď chce udobriť svoju nežnejšiu polovičku. 

Obyčajne to kulminuje metaforizáciou na konci textu a vtedy to celú humoresku 

posunie aj do iných rovín a tak sa dosahuje viacvrstevnosť rozprávačstva. 

 Humoresky s titulom Brána sa nám ožrebila tematicky tvoria jeden súdržný 

celok, ktorý vrhá nový odtienok svetla na nie tak bohatú humoristickú produkciu 

vojvodinských Slovákov a zasluhuje si knižné publikovanie. 


