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Sivá, mlčiaca, holubičia...takýmito prívlastkami je označovaná majorita, ľahostajná 
voči spoločensko-politickým alebo ekologickým problémom a výzvam krajiny, 
v ktorej žijeme. Nedostatok zaujatia jednotlivcov sa na bazálnej úrovni premieta 
v nedostatku záujmu o ich bezprostredné lokálne prostredie, príbytok, ulicu či 
mesto... Naopak, starostlivosť o ne je v istom zmysle naplnením ideálu občian-
skeho princípu.  
 Bratislava/nahlas ako iniciatíva je symbolom bratislavských ochranárskych 
aktivít 80. rokov 20. storočia a vyvrcholením procesu občianskej, vedeckej a (hoci 
nie prvoplánovo) aj politickej aktivizácie početného autorského kolektívu s pozo-
ruhodným kultúrnym kapitálom. Ako taká dodnes v našej spoločnosti zostáva 
jedným z najvýraznejších kolektívnych prejavov záujmu o životné prostredie v ši-
rokom zmysle slova – o životný priestor Bratislavy z hľadiska ekologického, 
urbanistického, pamiatkarského... V kontexte vtedajšej spoločenskej reality vyža-
dovala participácia spolupracovníkov na tejto publikácii značnú mieru odvahy – 
hoci iniciatíva nebola a priori politická. V kontexte doby nemohla byť štátostranou 
a jej mocenským aparátom vnímaná inak, hoci prejavy jej zlovôle mali v porovnaní 
s obdobím normalizácie menší rozsah. 
 Pri príležitosti 20. výročia vydania Bratislavy/nahlas sa z iniciatívy Geogra-
fického ústavu SAV v zime 2007 uskutočnil odborný seminár Odborno-občiansky 
étos Bratislavy/nahlas ako výzvy, kde sa zišli niektorí z pôvodných autorov 
a spolupracovníkov publikácie (Ján Budaj, Ivan Gojdič, Mikuláš Huba, Vladimír 
Ira, Juraj Podoba, Ivan Štúr, Magdaléna Kvasnicová) spolu s ďalšími odborníkmi, 
zaoberajúcimi sa niektorou zo širokej škály tém, ktorých sa táto publikácia dotkla. 
Cieľom stretnutia nebola spomienková slávnosť, ale kritické zhodnotenie a analýza 
jednotlivých aspektov iniciatívy Bratislava/nahlas. Výsledkom stretnutia je útly 
zborník príspevkov Bratislava/nahlas ako výzva, ktorý vonkajšou grafickou úpra-
vou odkazuje na pôvodnú publikáciu. 
 Príspevky v zborníku charakterizuje veľká obsahová i rozsahová rozmanitosť. 
Prístupy, akými sa autori konfrontovali s fenoménom Bratislava/nahlas, sú rôzno-
rodé a do istej miery formálne nesúrodé, čo možno považovať rovnako za silnú, 
ako aj za slabú stránku tejto publikácie. V niektorých prípadoch je zjavné, že záme-
rom konkrétnych autorov bolo pripraviť plnohodnotnú sociálno-vedeckú analýzu 
skúmaného javu, iné príspevky sú skôr reflexiami, osobnými impresiami či mies-
tami nadobúdajú poetickejší, esejistický charakter. 
 Zborník v prvom rade zahŕňa príspevky, v ktorých autori skúmajú kauzalitu 
a širšie spoločenské kontexty udalostí predchádzajúcich vydaniu Bratislavy/nahlas 
či nasledujúcich po jeho vydaní. Na tomto mieste spomeniem príspevok jedného zo 
zostavovateľov publikácie Mikuláša Hubu, analyzujúceho spoločenské kontexty, 
ktoré vplývali na vznik a aktivity ochranárskeho hnutia. Záujem o ekologické prob-
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lémy podľa neho podnietili začiatky obdobia perestrojky, keď boli spoločenské 
problémy reflektované cez „prizmu ochrany prírody a životného prostredia“. (Huba 
2008: 23) Aktivity ochranárskeho hnutia v tom čase charakterizovala spontánnosť, 
spolupatričnosť a altruizmus, spájali ľudí, ktorí by „v normálnych demokratických 
podmienkach našli sebarealizáciu vo svojej profesii, prípadne v inom mimooch-
ranárskom hnutí či občianskej iniciatíve, ale zároveň sa z rôznych príčin nechceli 
profilovať vyslovene opozične“. (Huba 2008: 23) 
 Informačnou bohatosťou i zameraním je Hubovmu príspevku príbuzná štúdia 
sociálneho antropológa Juraja Podobu, ktorého zámerom je stručná reflexia 
„ochranárskeho hnutia z 80. rokov a fenoménu Bratislava/nahlas v kontexte tejto 
doby, ako aj príčin jeho rýchlej marginalizácie a následného upadnutia do „ríše 
zabudnutia““. (Podoba 2008: 16) Podobov príspevok je sociálno-vedeckou prí-
padovou analýzou a osobnou úvahou zainteresovaného aktivistu na pozadí širšieho 
spoločensko-politického diania. 
 Osobne ma však najviac zaujali príspevky, ktoré aktuálne zhodnocujú súčasný 
stav niektorej z oblastí, o ktoré sa obsahovo opierala pôvodná Bratislava/nahlas. 
Sem možno zaradiť tematicky príbuzné príspevky architekta a pamiatkara Ivana 
Gojdiča a historičky umenia Magdalény Kvasnicovej. Vo svojich príspevkoch 
reflektujú často nekoncepčné, až devastačné a žiaľ stále prebiehajúce architekto-
nické a urbanistické zmeny v ponovembrovej Bratislave. Súčasnú situáciu charak-
terizuje ohrozenie industriálnych a modernistických stavieb, ktoré sú súčasťou 
historickej pamäti Bratislavy a nezameniteľne dotvárajú jej kolorit. Vyjadrenie 
nesúhlasu s takýmito aktivitami sa môže priamo opierať o odkaz Bratislavy/nahlas, 
ktorá bola zdvihnutým prstom nad prebiehajúcimi – často nezvratnými zmenami 
v prostredí Bratislavy. 
 Zaujímavým vyvážením sú príspevky autorov, ktorí sa (okrem iného pre svoj 
nízky vek v čase udalosti) nepodieľali na pôvodných aktivitách „pestrofarebného“ 
ochranárstva. Príkladom môže byť výstup geografov Mateja Blažeka a Pavla 
Šušku, ktorí vo svojom príspevku ponúkajú vlastnú interpretáciu odkazu Brati-
slavy/nahlas v kontexte súčasnej slovenskej reality, ovládanej diverzifikovanými, 
ale i „disperznými“ mocenskými tlakmi. (Blažek – Šuška 2008: 57) 
 Mnohé z príspevkov zborníka Bratislava/nahlas ako výzva miestami získavajú 
charakter spomienkového rozprávania s výrazným reflexívnym rozmerom, čo je 
zaiste podmienené priamou zainteresovanosťou autorov na jave, ktorým sa zaobe-
rajú. V súčinnosti s časovým odstupom od udalosti prinášajú osobitý pohľad na 
jedinečnú iniciatívu, ktorý nie je len mýtizáciou a pripomínaním vecí dávno 
minulých. Je skôr podnetom pre ďalšie aktivity v dobe, keď tak ako už veľakrát 
predtým sa častejšie životné prostredie opotrebováva, devastuje a troví, než sa 
upozorňuje na problémy, ponúka alternatíva, či tvorí. 
 

Soňa Lutherová 
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