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Od Bratislavy po Detvu 
Je	čas	bilancovať,	hoci	aj	v	spomínaní	na	leto.	Krajanské.	Pochvaľujú	a	vychutnávajú	si	práve	takéto	
zážitkovosti	stretnutí.	Dotykov,	objatí,	„dišpút“	a	veselia,	prirodzeného	krajanského	splynutia	 
s	vlasťou.	Ba	z	roka	na	rok	príťažlivosť	rozmanitosti	dialógu	košatie.	

Text: Ľudo Pomichal | Foto: autor a Imro Demák

PAMäTNý DEň PRI DuNAJI
Už	tradične	sa	5.	júla,	v	deň	štátne-
ho, ktorý je od roku zrodu samo-
statného Slovenska aj Pamätným 
dňom zahraničných Slovákov, ko-
nal v Sade Janka Kráľa v Bratisla-
ve akt vďaky a úcty. Úrad	pre	Slo-
vákov	žijúcich	v	zahraničí	prejavuje	
stretnutím	pri	základnom kameni po-
tenciálneho Pamätníka slovenského vy-
sťahovalectva vďaku za ich vzťah k do-
movine predkov a či ich bývalej vlasti. 
Iba pripomenieme, že 4,5-tonový kus 
neopracovaného červeného mramoru  
v roku 2000 darovali a položili na mies- 
to krajania z Maďarska. Na manifestá-
cii slovenskosti a podpore dialógu kra-
janov s vlasťou sa stretli v hojnom poč-
te Slováci z juhovýchodnej i západnej 
Európy, Kanady i USA. Zvítali sme sa 
aj s pani Margitou Ghatta, tradičnou 
účastníčkou, Slovenkou žijúcou v ťaž-
ko skúšanej Sýrii... Na	nádvorí	Sta-

rej	 radnice	 sa	 konal	 kultúrny	 gala-
program	 Zelená ratolesť – Slovenské 
pozdravy spoza hraníc. Na	Hlavnom	
námestí	 sa	 pod	 režisérskou	 taktov-
kou	 vojvodinského	 rodáka	Michala	
Babiaka	predstavili	sólisti,	folklórne	
súbory	a	tanečníci.	Z	Kanady	FS	Do-
movina	a	FS	Východná,	z	USA	hus-
ľová	 virtuózka	 Ivana	 Jašová,	 pôvo-
dom	z	komunity	vojvodinských	Slo-
vákov.	Zo	Srbska	zaujal	spevom	Ko-
morný	 zbor	 Viliam	 Figuš	 Bystrý	 aj	
speváčka	populárnej	hudby	Benko-
vá.	Folkloristi	si	prišli	na	svoje,	keď	
zakrepčili	a	zanôtili	Slováci	z	FS	Sá-
lašan	 z	 Nadlaku.	 Publiku	 sa	 pred-
stavil	aj	 spevák	a	svetobežník	Jozef	
Ivaška	žijúci	v	Rakúsku.	

mNOHÉ cHutE KrAJANSKEJ 
NEDELE
Od	roku	1974	sa	v	Detve	v	rámci	Kra- 
janskej	nedele	každoročne	prezentu-

jú	aj	folklórne	súbory	a	skupiny	Slo-
vákov	žijúcich	v	zahraničí.	Pre	nich	 
je	možnosť	 vystúpiť	 na	 týchto	 sláv-
nostiach	 najväčšou	 odmenou	 a	 zá-
roveň	 povzbudením	 k	 intenzívnej-

šiemu	 zachovávaniu	 ľudovej	 kultú-
ry	 a	 identity.	 Tematika	 vysťahova-
lectva	 Slovákov	 s	 rôznymi	 ambícia-
mi	 a	 motiváciami,	 ktorými	 formu-
júce	sa	slovenské	diaspóry	zakladali	
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fundament	aktívneho	a	prínosného	
slovenského	 sveta	 mimo	 materskej	
vlasti,	 vyznela	 na	 51.	 ročníku	 Pod-
polianskych	 folklórnych	 slávnos-
tí	43.	takouto	nedeľou.	Vo	folkloris-
tickej	lahôdke,	pod	ktorú	sa	podpí-
sal	autorsky	a	režijne	Vlastimil	Fabi-
šik,	Slovák	žijúci	v	Čechách,	sa	vďa-
ka	vkladu	viac	ako	200	účinkujúcich	
Detva	 dočkala	 ďalšieho	 špičkové-
ho	programu.	Príbehové	pásmo	Keď 
išiel tatko do sveta...	sa	vpísalo	do	sŕdc	
divákov	a	hostí. Na	scéne	sa	prezen-
tovali	krajania	z	Kanady,	USA,	Fran-
cúzska,	Veľkej	Británie,	Česka	a	Slo-
venska	 v	 pôsobivom	 príbehu	 od-
chodov	spod	Tatier	do	šíreho	sveta.	
Keď	Aradáčske	meškárky	 –	 ženičky	
s	gombičkovými	harmonikami	z	íre-
čitej	obce	Slovákov	vo	Vojvodine	za-
nôtili	v	otváracom	programe	3.	roč-
níka	Krajanského	 dvora,	 bolo	 zrej-
mé,	 že	 prídu	 výnimočné	 okamihy.	

V	harmónii	s	chýrnymi	kuchyňami	
starých	materí	 a	 zvykoslovím	pred-
kov.	Veď	nie	je	všednou	príležitosťou	
pochutiť	 si	 na	 baraňom	 guláši,	 la-
hodných	heroukách	(fánky)	či	rejte-
ši	 (závin)	z	Aradáča,	chýrnej	 sárme	
z	 Kysáča,	 na	 jazyku	 sa	 rozplývajú-
com	 pečenom	 prasiatku,	 voňavých	
prírodne	 pečených	 kaproch	 a	 iloc-
kých	 vínach,	 ktoré	 ponúkali	 Slová-
ci	 z	 Chorvátska.	 A	 či	 na	 pečených	
klobásach	z	Báčskeho	Petrovca,	roz-
voniavajúcej	kapustnici	a	haluškách	
z	 poľského	 Jurgova.	 Slováci	 z	 Parí-

cúzi	vrátane	šarmantnej	dámy	a	Ján	
Demenčík	 z	Demänovej.	Ten	 sa	 vo	
Francúzsku	 oženil	 a	 ako	 hudobník	

aj	pedagóg	žije	a	pôsobí	v	Savojsku.	
Folkloristické	vlohy	zdedené	po	ot-
covi	(J.	Demenčík	st.	dlhé	roky	pô-
sobil	 v	organizačnom	výbore	FS	vo	
Východnej)	spája	so	všetkými	ďalší-
mi	 hudobnými	 žánrami	 a	 vplyvmi.	
Vzápätí	 očaril	 nádherný	 hlas	 Kat- 
ky	Mosnákovej-Bagľašovej,	Slovenky	
z	Vojvodiny.	V	zákulisí	sa	vyznala,	že	
má	štyri	domovy:	rodnú	obec	Jáno- 
šík,	pôsobila	a	žila	v	Novom	Sade,	
a	keďže	jej	manžel	Ivan	Bagľaš	je	ro-
dák	z	Aradáča,	pribudol	 jej	aj	 tretí	
domov.	A	aktuálny	štvrtý?	Predsa	–	
Slovensko!	 Počas	 troch	 nevšedných	
dní	 bolo	 podobných	 vyznaní	 kop-
com,	Poľanu	by	popreskakovali.	Na-
príklad	debata	na	pódiu	fotografa	a	
svetobežníka	Paula	 „Paliho“	 Stacha	
z	Kanady.	Pútavo	priblížil	nielen	ži-
vot	Slovákov	v	Kanade	na	osobnom	
príbehu,	ale	aj	jeho	dotyky	so	Sloven-
skom	(Paľo	emigroval	v	roku	1981)	 
aj	 cez	 najdlhšie	 nepretržite	 vychá- 
dzajúci	 časopis	 KRÁSY	 SLOVEN-
SKA,	ktorý	Paulov	starý	otec	pred	95	
rokmi	zakladal	v	Liptovskom	Miku-
láši.	Z	Krajanského	dvora	zaznieval	
spev	 i	 hudba,	 rozhovory.	 Priblížili	
život,	radosti,	ale	aj	 trápenia.	Všet-
ko,	 čo	patrí	 k	dennodennosti	 bytia	
vo	svete,	v	ktorom	nás	všetkých	spá-
ja	slovenský	duch	a	reč. n

ža	 ponúkali	 aj	 z	 ďaleka	 nosy	 štek-
liace	syry.	Aby	hneď	vedľa	z	domče-
ka	pozývala	úsmevom	naladená	tvár	

Františka	Merku	na	špeciality	z	ru-
munského	 Bihoru.	 Skrátka,	 v	 Kra-
janskom	 dvore	 sa	 rozprestrela	 ľud-
ská	dobrodušná	haravara.	Obstarali	
ju	aj	Slováci	spod	Pilíša,	kraja	iba	40	
km	od	Budapešti.	Ak	by	sme	hodno-
tili	atmosféru	s	výzdobou	i	šarmom	
troch	generácií	 (Marta	Demjénová,	
predsedníčka	Slovenskej	 samosprá-
vy	 v	 Mlynkoch,	 ponúkala	 fazuľovú	
polievku	 spolu	 s	mamou,	 sestrou	a	
neterami),	Mlynčanom	by	 sme	pri- 
súdili	primát	najkrajšie	vyzdobené- 
ho	stánku.	Musíme	pochváliť	aj	ďal- 
šie	 tímy	 za	 kotlami,	 varičmi	 s	 hrn-
cami,	 panvicami,	 „ťapšami“	 a	 „vaj- 
dlingmi“.	 Uprostred	 riavy	 sa	 pre-
zentovala	insitná	maliarka	z	Padiny	
Anna	Kotvášová,	v	tôni	zas	predvá-
dzal	čaro	zručnosti	metlár	Ján	Baláž	
z	Báčskeho	Petrovca.	Povedali	by	ste,	
že	„symbol	čistoty“,	ciroková	petrov-
ská	metla,	ktorá	so	slávou	predchá-
dzajúcich	desaťročí	„pozametala“	ce- 
lú	Európu,	má	v	rôznych	formách	až	
300	druhov?	Ďalším	magnetom	boli	
hudobníci.	S	najpočetnejšou	formá-
ciou	prišli	Slováci	z	Poľska.	Jurgov-
čania	v	12-člennom	zložení	dychov-
ky	predviedli,	 že	 trúbe,	klarinetu	a	
ani	 saxofónu	 neprekážajú	 folklór-
ne	 krpce.	 Na	 pódiu	 sa	 predstavilo	
aj	kvarteto	originálne	už	názvom	–	
Piesňostrom.	Tvorili	ho	 traja	Fran-

Malý návštevník. Aj po rokoch ocení túto 
fotografiu

„Vysoká“ návšteva. O remeselníkov sa živo zaujímal aj exprezident Gašparovič


