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Charakteristika jednou vetou: 
 
Slovenský medzivojnový prozaik a publicista, reprezentant bratislavskej umeleckej 
bohémy, ktorý v novelistickej a poviedkovej tvorbe často využíval autobiografické 
prvky, exotické i národné témy, jeho originálny literárny štýl kritici označujú pojmom 
ornamentálna próza; za politickú angažovanosť počas vojnového slovenského štátu 
bol po 2. svetovej vojne odsúdený a uväznený. 
 
Životopisné údaje: 
 
Tido J. Gašpar, vlastným menom Jozef Gašpar sa narodil 7. marca 1893 v Turci na 
samote Stariny, blízko Mošoviec, rodiska Jána Kollára. Študoval na meštianskej 
škole a na obchodnej akadémii v Martine. Ako osemnásťročný (tri mesiace pred 
maturitou) však neodolal vábeniu romantického, dobrodružného života, odcestoval 
do Puly a stal sa námorníkom na Jadranskom mori. Zostal tam sedem rokov a na 
mori ho zastihla aj prvá svetová vojna. Koniec vojny už prežil na Ministerstve 
námorníctva vo Viedni. Po návrate domov v roku 1918 absolvoval notársky kurz 
a stal sa tajomníkom turčianskeho župana. Od roku 1922 bol komisárom tlačového 
odboru Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, neskôr Krajinského 
zastupiteľstva v Bratislave. V rokoch 1922 - 1925 pracoval ako redaktor týždenníka 
Slovenský svet, v období 1925 - 1927 sa uviedol do kultúrneho života ako prvý 
slovenský dramaturg Slovenského národného divadla. Po vyhlásení autonómie 
Slovenska 6. októbra 1938 bol úradníkom slovenskej autonómnej vlády a po vzniku 
Slovenskej republiky v marci 1939 sa stal vedúcim tlačového odboru Predsedníctva 
vlády, v roku 1940 diplomatickým zástupcom Slovenskej republiky vo Švajčiarsku 
a v rokoch 1941 - 1945 pôsobil vo významnej politickej a vládnej funkcii - bol šéfom 
Úradu propagandy. Najmä za túto činnosť bol po skončení vojny odsúdený na tridsať 
rokov väzenia. V skutočnosti však nikdy nepatril medzi extrémnych nacionalistov. V 
roku 1958 bol z väzenia predčasne prepustený, odvtedy žil vo Veľkej Mani a po roku 
1965 v Nových Zámkoch, kde 10. mája 1972 zomrel. 
 
Diela: 
 
Knižný debut Tida J. Gašpara, kniha próz Hana a iné novely vyšla v roku 1920 
a obsahuje pateticky preexponované príbehy lásky a nesplnených ľúbostných túžob. 
Táto kniha predznamenala Gašparovu autorskú orientáciu na ľúbostné príbehy, ale 
aj na umelecké spracovanie zážitkov z prvej svetovej vojny a námorníckych 
príbehov. Druhá kniha noviel Deputácia mŕtvych vyšla o dva roky neskôr a autor 
v nej uverejnil prózy zo svojho námorníckeho pôsobenia. Jeho postavy v tejto knihe 
prekypujú vášňami, výbušnosťou a nečakanými zvratmi. V novelách ako Adam Čupaj 
a božia ruka alebo Deputácia mŕtvych nachádzame mýtizačné využitie národných 
tém. Gašpar sa postupne stával autorom prác plných zmyslovosti a exotiky, v jeho 
„námorníckych“ novelách však dominovali myšlienky národného uvedomovania. 
Ďalšie knihy Karambol a Buvi-buvi obsahujú najmä prózy s motívmi lásky, 
rodinných pomerov, ale aj životnej neistoty a pesimizmu. V ďalších knihách 
z čitateľsky atraktívneho námorníckeho života sa hlbšie sústredil na jednotlivé 
postavy, sú to knihy Červený koráb z roku 1931 a Námorníci z roku 1933. V novele 



Červený koráb podal vzrušujúci obraz vzbury námorníkov proti veleniu lode Viribus 
unitis. Drsnosť námorníckeho života sa odrazila na týchto dvoch knihách aj 
čiastočnou zmenou autorského literárneho štýlu, ktorý bol menej ornamentalizujúci. 
Svoj novelistický vývin zavŕšil knihou V cudzine a iné rozprávky z roku 1935. Po 
roku 1935 písal už len publicistické práce. V knihách Trvalé svetlá a O čom je reč 
Gašpar dokumentoval svoj záujem o slovenské dejiny a kultúru. Po návrate z väzenia 
v šesťdesiatych rokoch publikoval memoáre o literárnom a spoločenskom dianí na 
Slovensku v medzivojnovom období, ktoré vyšli v roku 1969 v knihe Zlatá fantázia. 
V rukopise zostali jeho dvojzväzkové Pamäti, ktoré vyšli až po smrti autora. Spomína 
v nich na mnohé postavy a udalosti z verejného a kultúrneho života. 
 
Podrobnejšie o dielach: 
 
Hana - zo siedmich noviel debutu Tida J. Gašpara len jedna novela vyžaruje čistú 
radosť z rodiacej sa lásky a prvých bozkov. Vo všetkých ostatných novelách láska 
pôsobí na hrdinov inšpirujúco, napokon však jeden hrdina zradí a tým stratí veľkú 
lásku manželstvom s inou, druhého zabije posledný výbuch stareckej vášne, tretí 
zažije neopätovanú lásku, štvrtý nemá dosť síl si lásku udržať, piaty sa uspokojí 
spomienkou na možnosť veľkej a divokej ľúbosti a posledný sa po nevydarenom 
erotickom dobrodružstve pokorne vracia k vlastnej manželke. 
 
Karambol - aj touto knihou sa podobne ako v Hane tiahne clivota, nostalgia, smútok 
z nesplnených a neuskutočnených túžob, z neopätovanej lásky, z pominuteľnosti 
krásnych a šťastných chvíľ. 
 
O čom je reč - túto 245 stranovú knihu tvoria krátke, asi dvojstranové publicistické 
úvahy a glosy, ktorých cieľom bolo podľa úvodných slov autora „ plniť misiu pera, 
smelo sa biť a bez ohľadu na hanu alebo potlesk, sledovať hlas svedomia, času 
a vernej rodolásky“. Hromžil v nich na škodcov spoločnosti, chválil tých, ktorí 
pracovali pre jej prospech. V knihe je takmer 90 krátkych textov, titulky majú rovnakú 
formu, napr.: O čítaní, O radosti, O takte, O hasičoch, O rozmaroch leta, O bolesti, 
O intrigách, O rasizme, O krásnej Orave, atď. 
 
Úryvky: 
 
Červený koráb - úryvok z novely 
 
Koráb sa topí a jeho Noe s ním! 
Kriví sa ohromný sťažeň. Za miznúcou loďou sa norí do vĺn... 
Sťažeň je chvíľu ako veľký kríž, pichnutý do mora nad čerstvý hrob červených 
stroskotancov... 
Kríž, posledný odznak všetkého, vyčnieva chvíľu nad morom a sám sa prepadúva, 
lebo rov matrózov na cintoríne býva bez znaku... 
Vlní sa more... 
So zelenými vlnami perú sa matrózi. Plávajú matrózi ako lístie z opršaného sna... 
Ech, more, večná ty hra vĺn! Vzdúvaš sa do výšky ako hory a klesáš späť do zelenej 
pláne. Prílivom sa ženieš, sipiacim hrmením chceš vyhúknuť z brehov, a odlivom 
vždy padáš späť v ich žulovité jarmo... 



Ľudia, vlny nemohúce, z koryta osudu kde chcete vykypieť? Sny vás vypínajú, 
prílivom nových túžob dvíhate sa ku svetlej blaženosti nebies a príťažlivosť zeme 
stŕha vás zakaždým do prachu. 
More je báj - čo nastavia, vždy sa zosype... 
Ľudia sú bájou o plátne Penelopy - čo napradú, vždy znova rozšklbú... 
 
Adam Čupaj a božia ruka - úryvok 
 
Predsa len bol Adam Čupaj tvrdý chlap a víťaz. Chlap, ktorý po dlhom trpezlivom 
mlčaní konečne i v tomto cudzom svete nadobudol sebe i svojmu slovenskému menu 
jednako niečo úcty! 
Na lodi stal sa povestným. Ba takmer celým loďstvom rozniesla sa jeho sláva. Denne 
ho spomínali, že vtedy, keď flota nabila Talianov, Slovák Adam Čupaj smrteľne trepol 
o zem Viedenčana... Keď sa niekto veľmi chcel pohroziť svojmu protivníkovi, vtedy 
dovolával sa vždy Adamovho mena: „Keď ti jednu takú adamovskú vylepím...“ A pred 
touto výstrahou dostali ľudia rešpekt. Odvtedy zadumal som sa neraz s novou vierou: 
„Hľa, neradno sa nám nekonečne posmievať... Praskne raz i struna na slovenskej 
trpezlivosti... Rýdza je ešte naša sila... Keď sa raz prejaví - dosť, nebude už viac 
potom vyzývavým pánom za močku tancovať...“ 
A bol som spokojný. Začal som veriť znova vo všeličo pekné. Srdce sa mi za lepšie 
časy zapaľovalo. A veril som i to, že neviditeľný a nemá Pán Boh, ktorý v Adamovom 
slovenskom srdci vyzváňal to stále „Treuga Dei“, príde raz... 
 
Zaujímavosti: 
 
V knihe Zlatá fantázia Tido J. Gašpar prezradil, ako prišiel k pseudonymu Tido. Keď 
pôsobil vo Viedni, pred svojou priateľkou - budúcou manželkou sa vyťahoval svojou 
viedenskou nemčinou a namiesto „a“ všade vyslovoval „ o“. Ona sa mu preto 
s láskavou iróniou vysmievala: Ty „do!“ - z čoho vzniklo Tido. 
 
Ako uvádza Štefan Drug v doslove ku knihe Námorníci, Gašpar bol prirodzeným 
vodcom bratislavskej bohémy, ktorá vtedy žila družným, veselým i tvorivým životom. 
Hovorili o ňom, že je rytier, gentleman, grand, sveták s citlivou dušou. Nechýbal mu 
šarm, elegancia, vybrané spôsoby, vedel ako dvoriť ženám, piť (neopíjal sa), snažil 
sa s každým vychádzať kamarátsky, nedal sa vyviesť z miery. Na klope saka vždy 
nosil pripnutý kvet. 
 
Myšlienky: 
 
„Neraz som si myslel, že by som mal byť vlastne básnikom alebo aspoň básnikom 
v próze. V osude prozaika bol vo mne uväznený básnik. Jeho kvíliaci hlas predieral 
sa často zo staviva mojich viet. Bolo to často počuť ako nárek zamurovaného...“ 
(Tido J. Gašpar vo svojich Pamätiach) 
 
„Mal vlastné, možno naivné predstavy o usporiadaní lepšej spoločnosti 
a spravodlivejšieho Slovenska, jeho ideálom bol akýsi upravený a prispôsobený 
kresťanský humanizmus, či socializmus. Otvorene sa k tomu priznával, keď v Dave 
roku 1931 vyhlásil: „Môj vnútorný kompas, ako je známo, je značky „natiralitas 
christina“... Inde zas, keď spomínal, ako mu pôrodná baba predpovedala šibenicu, 
s istou dávkou irónie a skepsy uviedol o sebe, že napriek marcovému termínu 



narodenia a napriek vášnivej povahe nerobil nijaké, ani len literárne revolúcie a aj 
v politike je len „salónny autonomista“. (Štefan Drug) 
 
„Všetko ma volalo stať sa novinárom a pridružiť sa k smelým upravovateľom nášho 
národného života. Odtiaľ bol už len krok do politiky. Nemal som do nej nijakej chuti, 
nemal som nijaké veľké politické vedomosti, a predsa ma tajné kormidlo života k nej 
ťahalo. Voľáka tajná osudová moc vábila ma pozrieť sa a zamiešať do nebezpečnej 
dielne, kde sa pracovalo na šťastí národa. Že naším výrobkom bude nepodarok, to 
ma nemýlilo. Niečo ma do politiky ťahalo... (Tido J. Gašpar v Pamätiach) 
 
„Život mi už raz uvil na hlavu ťažkú tŕňovú korunu. Ostáva otázkou, či mi ju ponechá 
i na podobizni v galérii slovenských literátov.“ (Tido J. Gašpar v Pamätiach) 


