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Vážení čitatelia magazínu SLOVENSKO, medzi spisovateľmi sa ho-
vorí, že prvá kniha začínajúceho autora je – okrem iného, samozrej-
me – (prís)ľubom, druhá jeho potvrdením a tretia ubezpečením, že to
so spisovateľským „remeslom“ myslí vážne. Za roky, ktoré sa venu-
jem ohýbaniu tvorivého slova do kníh a odhrýzam si aj – z nie vždy
mäkkého – novinárskeho chlebíka, som sa naučil ctiť si túto overenú
pravdu. Aj preto sa vám prihováram (až teraz) na tomto mieste ako
šéfredaktor. Je to totiž presne tretie číslo, na ktorého tvorbe sa z tohto
postus chuťou a radosťou podieľam. Navyše, máme tu aj ono tra-
dičné slovenské „do tretice“ a nielen sám som v mnohých ohľadoch
tradicionalista, ale hlavne Matica slovenská je ochrankyňou zdravých
tradícií národa a zároveň nositeľkou ich moderných podôb v neustále
sa meniacej spoločenskej realite. Aj preto je prvým slovom v titulku
tradícia, lebo naďalej bude jedným z obsahových i formálnych pilie-
rov magazínu.
Druhým pilierom je kontinuita, slovo, ktoré podľa slovníkov – aj rýdzo
logického a zaužívaného chápania jeho obsahu – znamená nepretr-
žitosť, spojitosť, súvislosť... Tak ho chápeme aj my a magazín bude
ďalej pokračovať v najlepších doteraz vytýčených a napĺňaných plá-
noch všetkých jeho doterajších redakcií a spolutvorcov tak, aby čita-
teľom prinášal pútavé a hodnotné čítanie bez nánosov bulvárnosti
a umelej exkluzivity.
Tretím slovom, ktoré má kľúčové postavenie smerom k horizontom
magazínu, je novinka. Nepôjde ani tu o nič umelo prevratné, tou (pev-
ne veríme, že vítanou) novinkou bude ešte silnejšie potvrdenie ma-
gazínového obsahu. Napríklad seriálmi na seba tematicky nadväzu-
júcich článkov presahujúcich z čísla do čísla (a či viacerých čísel) –
potvrdením je reportáž Dušana Mikolaja o sklárňach, nie náhodou
nadväzujúca na podobnú o keramike z č. 1/2015, a či predstavenie
Nadácie Aigyptos nadväzujúce na článok o prvých Slovákoch skú-
majúcich Egypt. Ešte viac sa presadí umelecká publicistka, repor-
táže a riporty, eseje a analytické celky širšieho rozsahu na troch
a viacerých časopiseckých stranách. Vždy mapujúce široké spektrum
diania na Slovensku, prinášajúce aktuálne pohľady na historické bo-
hatstvo i prírodne krásy, rozhovory s osobnosťami, príbehy vzácnych
ľudí aj zdanlivo všedné témy, ktoré však v sebe nesú atribúty ne-
opakovateľnosti. Magazín bude naďalej živou pozvánkou na návštevu
– kontinuálne nadväzujúc na vlastnú doterajšiu históriu – pre kraja-
nov žijúcich kdekoľvek na svete a zaujímajúcich sa o svoju vlasť a zá-
roveň vlasť svojich predkov. Vôbec prirodzené a zdravé vlastenectvo
bude zlatou niťou zväzujúcou gobelín magazínu s jeho čitateľskou
komunitou. Naďalej budeme ponúkať široký priestor aj na prezentá-
ciu krajanského života v čo najširšom spektre jeho živého pulzovania
na všetkých kontinentoch. Vrátime sa k mapovaniu krajanskej tlače
i webových stránok, dianiu v krajanských spolkoch, ale aj v inštitú-
ciách reprezentujúcich Slovensko v zahraničí na poli ekonomickom,

diplomatickom, ale aj kultúrnom. Skrátka, roztvárajú sa možnosti šir-
šej spolupráce napríklad so zastupiteľskými úradmi, Úradom pre za-
hraničných Slovákov a či krajanským vysielaním Slovenského rozhla-
su... Prichádzame aj s niečím takmer zabudnutým – hoci to býval
atribút pomerne typický pre kultúrno-spoločenské a či literárne pe-
riodiká – s úryvkami z pripravovaných (hlavne matičných) kníh. Nové
bude aj silnejšie krížové – a či správnejšie povedané vzájomné – pre-
pojenie s ďalšími periodikami Matice slovenskej. Hlavne s týždenní-
kom Slovenské národné noviny a s mesačníkom Slovenské pohľady,
veď máme spoločné hniezdo v lone najstaršej kultúrnej ustanovizne
Slovákov. Prvou lastovičkou (pesimisti hovoria, že jedna vraj leto ne-
robí, no my to zmeníme práve v tomto letnom čísle magazínu!) je te-
matická štvorstrana venovaná dvom výročiam jednej novinárskej
myšlienky – Štúrovým a matičným Slovenským národným novinám.
(Nabudúce sa podobne pozrieme na Orla tatranského.) Novinky chys-
táme aj v súvislosti s ďalšími možnosťami, ako sa dostať k nášmu
magazínu tak v printovej, ako aj elektronickej podobe...
Napokon štvrtým pilierom ďalšieho ročníka magazínu SLOVENSKO
je súťaž. Viem, je to slovo v posledných rokoch sprofanované častým
nadužívaním v rôznych – často i priam nenáležitých – súvislostiach.
Veď kde sa len pozrieme, súťaží (sic!) o prvenstvo už hádam len s ne-
spočítateľným zástupom kuchárov a receptov, čo je, žiaľ, dôkazom
rozhadzovania onoho povestného chleba masám, ktoré sa potom
s plnými ústami a prázdnymi hlavami prizerajú rôznym hrám. Tak
veru, chlieb a hry sa stávajú – popri ďalších formách ohlupovania di-
vákov, poslucháčov a čitateľov – pre médiá perpetuum mobile. Samo-
plodnou a jalovou hnacou silou zmyslu ich fungovania a vytvárania
ekonomického profitu na úkor šírenia vzdelanosti a zvyšovania hoci
aspoň všeobecného prehľadu tých, čo ich sledujú, počúvajú a čítajú.
(Mimochodom, o tejto deformatívnej „úlohe“ médií 21. storočia viac
v budúcom čísle...)  Teda - súťaž. Presnejšie predplatiteľská. Použi-
tá náležite a obohacujúco v magazíne SLOVENSKO znamená, že na
konci roka spomedzi predplatiteľov vyžrebujeme trojicu výhercov, kto-
rých odmeníme balíčkom hodnotných kníh z matičného „vydavateľ-
ského domu“. Ba pridáme ešte niečo: budú podpísané výraznými
spisovateľskými osobnosťami, ktoré pravidelne zapĺňajú aj stránky
nášho magazínu (predznamenám, že v budúcom čísle sa môžete
tešiť na jubilujúceho Jána Čomaja).
Skrátka, predplaťte si aspoň dve tohtoročné čísla magazínu Slo-
VeNSko a chystajte si v knižnici miesto na dobré knihy! Prezra-
dím, že pripravujeme aj VeĽkÚ VedoMoStNÚ SÚŤaŽ, o ktorej sa
viac dozviete v poslednom tohtoročnom čísle. Vážení čitatelia doma
aj v zahraničí, keď si predplatíte do konca roka magazín SloVeN-
Sko, môžete získať nielen hodnotné knihy, ale dozviete sa aj o šan-
ci na ceny v ďalšej súťaži!

Igor Válek

S l o V o  š é f R e d a k t o R a

Tradícia 
a kontinuita, 
novinky 
aj súťaž

Matica slovenská vydáva okrem magazínu Slovensko tieto periodiká: 

• Slovenské pohľady 

• Kultúra slova 

• Slovenské národné noviny 

Informácie o cenách predplatného a ďalšie podrobnejšie informácie nájdete
na internetovej stránke www.matica.sk

Kontakt na objednávky: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin,
043/381 28 30, 0918 904 931, 7 : periodika@matica.sk 
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Keď som v to krásne slnečné jarné predpo-
ludnie stúpal pomerne strmým chodníčkom
na hradné nádvoria Devína, akosi som tušil
– ba priam vedel –, že okrem iných známych,
aj neznámych, s neskrývaným vzťahom k ve-
ciam národným, stretnem aj tohto sympatic-
kého človeka. Vôbec ma neprekvapilo, že po
pár minútach sa neďaleko pamätnej tabule
Štúrovi zjavil. (Teda, nie Štúrovi, ale mne!) 
A nezjavil sa ako duch, ale prišiel. Hoci sa mu
už vek prehupol hodne cez osemdesiatku,
kmeť kráčal svižne, neodmysliteľný turistický
odev a obutie, na chrbte batoh a na opále-
nej tvári vrásky poskladané do úsmevu. Milan
Ružek, otec myšlienky na opätovné vybudo-
vanie turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli
nad (Štúrovou) Modrou, kde sme sa aj pred
desiatimi rokmi v práve vtedajší Rok Ľudo-
víta Štúra spoznali. Zvítali sme sa, porozprá-
vali a opäť rozišli. Každý svojou stranou.
Povzdychol si ešte, že dlhšie na Devíne ne-
bol, pred pár rokmi ho nahnevalo, keď pýtali
pomerne vysoké vstupné: „A ja som tu bu-
dovaním chodníkov i turistickej trasy strávil
nemálo hodín a robil som to zadarmo, lebo
som to robiť chcel! Idem sa pozrieť, čo sa tu
zmenilo...“ Mňa bokom odviedli novinárske

povinnosti, no ešte som sa obzrel. Bol to dob-
rý pocit, keď som ho videl stáť priam symbo-
licky obklopeného hlúčikom študentov z bra-
tislavského evanjelického lýcea i mladých ma-
tičiarov. Neodškriepiteľne sa naplnil jeden
z cieľov Národných slávností na Devíne: star-
ší (rodu) a mladí Slováci sa zišli, aby vzdali
hold jednému z najväčších synov národa –
Ľudovítovi Štúrovi.

Buďme dôstojnými dedičmi
Je zjavné a mimoriadne potešiteľné, že Ná-
rodná kultúrna pamiatka Devín sa stále viac
dostáva do povedomia ako jedno z dôleži-
tých miest na historickej – ale i súčasnej! –
mape Slovenska. Od čias Veľkomoravskej
ríše až po dnešok, pričom práve Štúr a jeho
druhovia stáli pri renesancii, znovuobjavení
výnimočného genia loci miesta počas pamät-
nej vychádzky 24. apríla 1836. Prijali slo-
vanské mená (Štúr napríklad Velislav) a his-
tória hovorí, že bol tiež krásny jarný deň... Aj
pre všetko spomínané a ďalšie významné sú-
vislosti sa v sobotu 25. apríla uskutočnila na
Devíne ďalšia národná slávnosť (pred rokmi
vzkriesená Maticou a ďalšími kultúrnymi ľuď-
mi), tentoraz umocnená dvojstým výročím na-

rodenia Ľudovíta Štúra. Prišlo veľa ľudí z mno-
hých kútov Slovenska, nechýbali návštevníci
zo zahraničia a všetci mohli počas slnkom za-
liateho dňa naplno prežiť silný zážitok. Veď
stačilo trochu privrieť oči a nadýchnuť sa sláv-
nej dávnej histórie spojenej s hradom a okoli-
tou krajinou. Národnú slávnosť zorganizovala
Matica slovenská – spoluorganizátormi boli
Bratislavský samosprávny kraj a mestská
časť Devín – pod  záštitou ministra kultúry
SR Mareka Maďariča. Ten, hoci sa nemohol
z pracovných dôvodov na samotnej slávnosti
zúčastniť, všetkým jej účastníkom adresoval
aj tieto slová: „Štúr dokázal presadiť svoje
myšlienky tak, že ich neprijala len časť oby-
vateľov, ale za svoje ich zobral celý sloven-
ský národ. Zorganizoval okolo seba mladú
ambicióznu skupinu nadšencov, zapálil ich
pre národnú vec a jej príslušníci po jeho smr-
ti naďalej šírili jeho myšlienky, odovzdali ich
obohatené ďalšej generácii, ktorá ich ďalej
rozvíjala a posunula nasledujúcej. Čiže dnes
môžeme smelo a oprávnene povedať, že sme
dedičia a rozvíjatelia myšlienok a odkazu Ľu-
dovíta Štúra... Brázda, ktorú Ľudovít Štúr a je-
ho spoločníci vyorali v slovenskom národ-
nom živote, bola dostatočne hlboká, aby mohli

na ňu nadviazať jeho nasledovníci... Štúr bol
významným mysliteľom svojej doby, videl do-
predu, a preto aj v slávnych rečiach na uhor-
skom sneme apeloval, aby sme za tým ne-
ostali, čo už inde svitá a čo je požadovaním
nášho stoletia�... Vedel, že o slobode nestačí
len diskutovať, rečniť, písať, ale keď treba,
musí sa za ňu i bojovať so zbraňou v ruke.
Bol by som však rád, keby sme k Ľudovítovi
Štúrovi a k jeho druhom pri príležitosti dvoj-
stého výročia jeho narodenia nepristupovali
len pietne ako k osobe žijúcej v historicky dáv-
nom čase, ale zamysleli sa, ako narábame 
s odkazom, ktorý nám svojím, aj keď krát-
kym, ale nesmierne bohatým životom zane-
chal. Usilujme sa, aby sme boli jeho dôstoj-
nými dedičmi nielen slovami, ale hlavne skut-
kami a aby sme preniesli jeho posolstvo do
každodenného života.“

Služby Božie a let orlov
Už predtým ráno sa účastníci slávností – me-
dzi nimi veľa matičiarov, ktorí prišli nielen
z Bratislavy, ale aj autobusmi z viacerých
končín vlasti – zišli na devínskom Námestí
sv. Cyrila a Metoda, položili vence k ich pa-
mätníku, potom k pamätnej tabuli Antona
Bernoláka a nechýbali pietne akty pri pa-
mätnom stĺpe obetiam svetových vojen a po-
loženie vencov a kytíc k Pamätníku obetiam
železnej opony. Onedlho už aj hore, medzi
historickými múrmi a na nádvoriach viali slo-
venské i matičné zástavy. Nad zástupom,
ktorý mohol byť chvíľami azda aj tisícčlenný.
Všetkých čakal zážitok povznášajúci ducha
počas evanjelických služieb Božích, kázeň
mal dištriktuálny biskup Západného dištriktu
ECAV na Slovensku a spevom duchovných 
piesní ho doplnil zborový spevokol Laudate
z Bratislavy-Petržalky. Po vystúpení FS Bys-
tričan zo Záhorskej Bystrice bolo bodkou za
predpoludním položenie vencov k pamätnej
tabuli Ľudovíta Štúra. Verzálou popoludňaj-
šieho programu bol príhovor predsedu MS

Mariána Tkáča, ktorý opätovne vyzdvihol vý-
znam Devína, pripomenul, že takéto slávnos-
ti sa z iniciatívy Matice konajú už po štvrtý-
krát a povedal aj toto: „Devín je veľmi úzko
spojený so slovenčinou, je perlou na diadé-
me slovenského jazyka. Na Devín vstúpili
nohy prvého kodifikátora slovenčiny Kon-
štantína-Cyrila a jeho brata Metoda roku
863. O tom niet pochýb. Pochybnosti, u nás
také obvyklé, sú s tým, komu patrí náhrobný
kameň, ktorý našli pod dlažbou devínskeho
kostola a na ktorom je grécky rovnoramenný
kríž a dva kalichy. Nepatrí sv. Metodovi, ktorý
umrel pred 1130 rokmi, roku 885? Rok pred
vydaním svojich základných spisov, kodifiku-
júcich slovenčinu, roku 1785, pred 240 rokmi,
už po druhý raz, prežil v Devíne letné prázd-
niny vtedy ešte klerik Anton Bernolák. O štú-
rovskom výlete na Devín na Juraja roku 1836
a Štúrovom podiele na slovenčine sa hádam
všeobecne vie. Nemáme vhodnejšie miesto,
aby sme každoročne vzdávali poctu všetkým
uvedeným osobnostiam našich dejín, a toho
roku osobitne Štúrovi!... Štúr zanechal nám
i Slovanom vôbec odkaz vo svojom závereč-
nom diele SLOVANSTVO A SVET BUDÚCNOS-
TI, ktoré napísal len niekoľko mesiacov pred
tragickou smrťou. Ktovie, či to navzájom ne-
súviselo! Pretože v tom diele našiel výcho-
disko pre Slovanov a svet v ich spolupráci,
ktorá sa nenosila a dodnes nenosí... Sme na
Devíne, kde sa medzi vojnami, aj po druhej
svetovej vojne konali Slovanské dni za účasti
predstaviteľov slovanských národov. Horlilo
sa tu za mier. Aj dnes je taká potreba: bojo-
vať za mier. Buďme, priatelia, naďalej Slo-
vákmi a Slovanmi, nehašterme sa a nezabí-
jajme sa navzájom! Ostaňme dobrým náro-
dom, národom, ktorý nestratí svoju dobrú
podstatu pre mamonu a peniaze!“
Potom už prišlo, priam priletelo skutočné kul-
túrne vyvrcholenie dňa a celej Národnej sláv-
nosti na Devíne. V pásme príznačne pomeno-
vanom Ako let orlov, doslova príjemne mrazil

a udivoval zároveň herec, pedagóg a excelent-
ný recitátor Juraj Sarvaš. Zneli ukážky z ume-
leckej tvorby štúrovcov, ktoré poprekladal do
pôsobivého celku úryvkami z ich dobových
článkov a literárnych diel. V spojení s muž-
ským speváckym zborom Danubius Octet
Singers, ktorého členovia skvelo interpreto-
vali známe hymnické piesne, to znamenalo
mimoriadne spojenie slova a hudby. Tak ako
celá sobota bola mimoriadnou, dôstojnou
a určite potrebnou manifestáciou skutočnos-
ti, že Štúrov odkaz nezapadá prachom a mo-
derní vlastenci ho vedia nielen oceniť, ale ho
aj správne aktualizovať. Také je poznanie
z jarného Devína 2015.

Igor Válek
foto: autor

Poznanie z Devína 
je ako           let orla

Základy a maketa kostolíka z čias Veľkej Moravy v areáli Devína Presvedčivé Sarvašovo sprítomnenie posolstva štúrovcov

Umelecký priemet akad. sochárky Ľudmily Cvengro-
šovej ozvláštňuje miesto

Poznanie z Devína 
je ako           let orla
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V apríli sa v bratislavskom hoteli Avion usku-
točnila vedecká konferencia „Život a dielo
profesora Jaroslava Chovanca, presadzova-
teľa vzniku a budovania slovenskej národnej
štátnosti“. Bola venovaná životnému jubileu
právnika, vysokoškolského pedagóga, autora
odbornej literatúry Dr. h. c. prof. JUDr. Jaro-
slava Chovanca, CSc. Usporiadali ju Práv-
nická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Spolok
slovenských spisovateľov, Matica slovenská
a Slovenský inštitút vzdelávania v Bratislave.
Na úvod prehovoril 1. podpredseda MS Jozef
Šimonovič, potom o prínose diela jubilanta
referovali Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Ma-
mojka, CSc., dekan Právnickej fakulty UMB,
doc. Ing. Hiadlovský, PhD., rektor UMB v B.
Bystrici, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.,
PhD., mim. prof., rektor UCM v Trnave, Ing.
Marián Tkáč, PhD., predseda MS, JUDr. Šte-
fan Martinkovič, predseda Dozorného výboru
MS, JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literár-
neho fondu. S referátmi vystúpili prof. JUDr.
Igor Palúš, CSc., vedúci Katedry ústavného
práva Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice,
prof. JUDr. Ľubor Cibuľka, vedúci Katedry ús-
tavného práva UK v Bratislave, JUDr. PhDr.
Róbert Jáger, PhD., Mgr. Jaroslav Rezník,
čestný predseda Spolku slovenských spiso-
vateľov, a prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., lite-
rárny vedec a kulturológ. Účastníci konferen-
cie ocenili prínos profesora Chovanca pri pre-
sadzovaní národnej štátnosti po roku 1989
a jej zavŕšení vznikom Slovenskej republiky 
v roku 1993, jeho účasť na formulovaní zá-
kladných právnych dokumentov štátu, na bu-

dovaní jej právneho systému, ako aj odbornú
publikačnú a pedagogickú činnosť. 
Prof. Jaroslav Chovanec je aj presvedčený
matičiar, člen najvyšších orgánov MS, napr.
aj člen redakčnej rady magazínu SLOVEN-
SKO. Magazín Slovensko sa pridáva ku gra-
tulantom a pripomína jubilanta krátkym po-
hľadom na život a dielo, ako aj slovami ďal-
šieho matičiara a literáta Jaroslava Rezníka.

Jaroslav Chovanec sa narodil 7. 2. 1935
v Hrnčiarskych Zalužanoch, okres Rimavská
Sobota (dnes Poltár). Právnickú fakultu UK
ukončil v r. 1962, v r. 1967 získal titul JUDr.,
titul CSc. dosiahol v Ústave štátu a práva SAV
v r. 1975, docentom ústavného práva sa stal
na Právnickej fakulte UPJŠ v r. 1985 a tu 
v r. 2002 získal aj titul profesora v odbore ús-
tavné právo. V r. 2008 mu UCM v Trnave ude-
lila hodnosť doktor honoris causa. Osobitný
zreteľ vo svojej doterajšej bohatej práci ve-
nuje problematike a súvislostiam slovenskej
štátnosti. Veľkú časť aktívneho života veno-
val Ústavu štátu a práva SAV, kde sa venoval
politickému systému, najvyšším orgánom
štátnej moci vo federácii, otázkam federaliz-
mu, predovšetkým však vzniku našej národ-
nej štátnosti. Úprimne privítal vznik samos-
tatnej SR a s vysokou odbornou erudíciou sa
venoval Ústave SR, teóriu spája s praxou. Je
autorom a spoluautorom mnohých monogra-
fií (Historické a štátoprávne korene samos-
tatnej Slovenskej republiky, Chronológia cesty
k zvrchovanosti Slovenskej republiky, Slo-
venská republika – budovanie suverénneho

štátu, Malý slovník ústavného práva, Ústava
Slovenskej republiky – základný zákon štátu,
Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo...), ve-
deckých, odborných štúdií, článkov, vysoko-
školských skrípt, encyklopedických prác, správ
o vyriešených vedeckých projektov, vedecko-
-popularizačnych článkov, recenzií, správ a pre-
kladov kníh. Jeho monografie boli preložené
do anglického, francúzskeho, nemeckého,
ukrajinského, maďarského a českého jazyka;
zúčastnil sa na mnohých vedeckých konfe-
renciách, sympóziách. Vypracovával expertné
stanoviská a posudky pre najvyššie štátne
orgány, na svoje vedecké práce má mnoho
pozitívnych ohlasov doma aj v zahraničí. Prá-
vom vlastní rad vyznamenaní a ocenení,
okrem iných Zlatý dvojkríž Ministerstva kultúry
SR, čestné uznanie vedec roka SR 2003,
prémiu Š. M. Daxnera za zásluhy vo vedách
o štáte a práve Nadácie MS za rok 2007, via-
ceré univerzitné, od Spolku slovenských spi-
sovateľov, Rad Ľ. Štúra II. triedy od preziden-
ta SR. Aktívne sa ako člen Komisie Predsed-
níctva SNR zúčastnil na tvorbe Ústavy SR.
Prof. Chovanec je veľký národovec a vlaste-
nec, čo dokazuje vedeckou a pedagogickou
prácou, ale aj občianskou činnosťou. Význam-
ne sa pričinil o koncipovanie Ústavy SR, vznik
samostatnosti SR, formovanie národného
a právneho vedomia. V súčasnosti vedie Ka-
tedru teórie a dejín štátu a práva Právnickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici a Katedru
právnych a humanitných vied Fakulty mas-
mediálnej komunikácie UCM v Trnave.

- red -

Nie som právnik, a tak mi neprichodí hodno-
tiť či akokoľvek sa vyjadrovať k celoživotnej
práci profesora Jaroslava Chovanca v oblasti
práva a osobitne ústavného práva, ktorá sa
stala – vzhľadom na vzdelanie, prirodzenou
oblasťou jeho celoživotnej profesionálnej 
orientácie a prerástla aj do pedagogického 
pôsobenia. Chcem sa sústrediť len na tému
vzťahu profesora Chovanca k našej literárnej
kultúre, ktorá – ako to už v našej histórii cho-
dí – neraz presiahla ďaleko nad svoj pri-
márny estetický rámec. Meno Jaroslava Cho-
vanca som po prvý raz začal vnímať ešte ako
pracovník Slovenskej literárnej agentúry ke-
dysi v 80. rokoch 20. storočia, keď bolo
treba pre zahraničie spropagovať jeho mo-
nografie Desať rokov česko-slovenskej fede-
rácie  a Revolučný a štátoprávny odkaz SNP.
Naše osobné stretnutie sa po prvý raz usku-
točnilo na pôde Spolku slovenských spisova-
teľov v roku 1990. Ako viete, bývalý Zväz
slovenských spisovateľov zanikol a postupne
vznikli nové spisovateľské organizácie. Prvým
bol Spolok slovenských spisovateľov, ktorý sa
prihlásil, a to nielen svojím totožným ná-
zvom, k ideovému odkazu tejto organizácie,
ktorá vznikla roku 1923 a na čele ktorej stáli
také osobnosti ako Janko Jesenský, Jozef
Gregor Tajovský, Emil Boleslav Lukáč, Valen-
tín Beniak a iní. Pôsobil na ideových princí-
poch humanizmu a demokracie a obhajoval
slovenské národné záujmy, zvlášť slovenskú
kultúru, ale aj stavovské záujmy spisovate-
ľov. Určite sa nepomýlim, keď poviem, že prá-
ve tento princíp humanizmu a demokracie
zaujal profesora Chovanca. Cez svojich osob-
ných priateľov – literátov, ako boli bratia Fer-
kovci, bratranci Števčekovci, sa čoskoro aj
osobne prihlásil k spolku a nezištne ponúkol
právnickú pomoc. A veru sme ju potrebovali.
Najskôr bolo treba vypracovať nové stanovy,
ratovať majetok po bývalom zväze, ktorého
sme boli majetkovoprávnym nástupcom a vy-
konať rehabilitácie proskribovaných sloven-
ských spisovateľov. A vykonať ich tak, aby
nedošlo k novým krivdám a iným nezrovna-
lostiam. Neboli to ľahké úlohy a doba 90.
rokov 20. storočia bola mimoriadne hektic-
ká. Profesor Chovanec sa na všetkých týchto
úlohách z pohľadu právnika aktívne zúča-
stňoval. Neskôr stál aj pri zrode a právnom
etablovaní sa Vydavateľstva Spolku sloven-
ských spisovateľov. Ja som sa stal jeho prvým
a zakladajúcim riaditeľom, keď mi vypršal
trojročný mandát  výkonného predsedu SSS.
V tejto súvislosti si spomínam na úsmevnú
príhodu. Profesor Chovanec, vtedy už etablo-
vaný právny poradca SSS, na vstupné dvere
do redakčnej miestnosti nalepil „Mgr. Jaro-
slav Rezník, generálny riaditeľ“. Schuti som
sa zasmial. Vo vydavateľstve zo začiatku
okrem mňa pracovala iba jedna, ani nie re-
daktorka, ale iba sekretárka a dokumentá-

torka, aj to iba na polovičný úväzok. A tak
som bol generálnym riaditeľom jednej panej
na polovičný úväzok. Do roka a do dňa sa
však aj na takejto malichernosti potvrdila
predvídavosť profesora Chovanca, lebo už
nás bolo päť. A je príznačné, že toto vydava-
teľstvo, ktoré sa pre svoju zásadnú proná-
rodnú orientáciu neteší veľkej priazni politic-
kých orgánov, funguje dodnes a ročne vydáva
niekoľko desiatok pôvodných kníh sloven-
ských autorov a aj prekladovú literatúru ume-
leckého a filozofického charakteru.
Profesor Chovanec bol tiež jedným z iniciá-
torov Nadácie Ľudovíta Štúra, ktorá vznikla
1. apríla 1997 a ako správca pôsobil v nej až
do roku 2006. Bol aj jedným zo zakladateľov
Umeleckého odboru MS, ktorého členmi boli
viacerí spisovatelia a ktorý úspešne pracoval
najmä v 90. rokoch 20. storočia. Výrazný po-
diel mu môžeme pripísať aj pri vzniku ob-
čianskej iniciatívy Za zvrchované Slovensko
i pri tvorbe zákona o štátnom jazyku... Ak zo-
stanem v blízkosti literárnej kultúry, musím
ešte zaznamenať jeho viacročné členstvo
v komisii Štátneho fondu kultúry Pro Slova-
kia pre vedeckú a odbornú literatúru, ako aj
činnosť v Sekcii pre vedeckú a odbornú lite-
ratúru a počítačové programy Literárneho
fondu, a stále ktorej je členom. Bol tiež pred-
sedom kontrolnej a revíznej komisie SSS a –
čo sa málokde spomína – v rokoch 1993 –
1994 aj redaktorom Literárneho týždenníka
na skrátený redakčný  úväzok. Je preto cel-
kom prirodzené, že od roku 2005 je držite-
ľom Pamätnej medaily Spolku slovenských
spisovateľov. Osobitnú zmienku si vyžaduje
aj publikačná činnosť Jaroslava Chovanca.
Je špecialistom na ústavné právo a z tohto
odboru napísal celý rad  vedeckých a odbor-
ných štúdií i monografií, ktoré vo viacerých
prípadoch presiahli do esejistického literár-
neho štýlu, teda prinášajú i literárno-este-
tickú kvalitu a v niektorých prípadoch zasa-
hujú aj do žánru literatúry faktu. Také sú
práce Revolučný a štátoprávny odkaz SNP
(1981), Historické a štátoprávne korene sa-
mostatnosti Slovenskej republiky (1994),
Cesta k zvrchovanosti (1997), Slovenská re-
publika – budovanie suverénneho štátu
(2001), Ústava Slovenskej republiky – zá-
kladný zákon štátu (2002), Moderná sloven-
ská štátnosť (2009) a práve v tomto roku
bytostne aktuálna monografia Názory Ľudo-
víta Štúra na štát a právo, ktorú napísal spo-
ločne s Františkom Červeňanským... Všetky
uvedené fakty nás oprávňujú zaradiť prof.
Jaroslava Chovanca aj do spoločenstva slo-
venských spisovateľov. Nech aj medzi nimi
ešte dlhé roky vytrvá v takej príznačnej akti-
vite, ako to bolo doteraz.

Jaroslav ReZNÍk
foto: archív redakcie

Stál 
pri vzniku 
a budovaní 
národnej 
štátnosti
(Prof. Jaroslav Chovanec jubiluje) 
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Plešatý a najvyšší
Slovenská národná pamäť, tak ako iné spo-
ločenské pamäte, spočíva aj na prírodnej
podstate životného prostredia, v ktorom Slo-
váci a ich predkovia prebývajú veky. Vrchy
medzi nimi majú osobitnú príťažlivosť. Sú ne-
prehliadnuteľné. Vrcholovým slovenským sym-
bolom je Kriváň. Spievame o ňom, básnime,
je priam erbovou súčasťou Slovenska. Na eu-
rominciach prenikol do Európy. Kriváň je azda
najvelebenejší, nezaostáva ani Sitno. Nie ná-
hodou Andrej Kmeť venoval popisu výnimoč-
nosti Sitna knihu s príznačným názvom Vele-
ba Sitna  a s radosťou si ho teraz požičiavam
aj ja. Sitno je nielen symbolom slovenských
výšin, ale aj trvalou základňou bájnych ob-
rancov slovenskej zeme – sitnianskych rytie-
rov. Velebíme aj Kráľovú hoľu, Veľkú Javori-
nu, Choč, Rozsutec, Ďumbier, Zobor... Veleb-
ných vrchov máme vrchovato. Slováci nežijú
len vo vnútorných hraniciach dnešnej Slo-

venskej republiky. Naše trojvršie – vrchy sú
aj v našom štátnom znaku – symbolicky za-
sahuje do cudziny: Tatra, Fatra, Matra. Ten
tretí je na území Maďarska. V Matranských
vrchoch dodnes žijú aj Slováci. Ešte viac nás
žije na juh od dunajskej zákruty medzi Ostri-
homom a Budapešťou. Či sa blížite od No-
vých Zámkov k Štúrovu, alebo rozhliadnete
na severnom okraji Budapešti, vždy vám po-
hľad spočinie na masíve vrchov, ktorým kraľu-
je ten najvyšší z nich – Pleš. Maďari mu vra-
via Piliš a Slováci z Maďarska Pilíš s dlhým
„í“.  Veru, slovenský vrch Pleš – Pilíš patrí jed-
noznačne medzi bájne vrchy Slovákov. Prečo
práve Pilíš si zasluhuje ďalšiu slovenskú ve-
lebu? Predovšetkým preto, že samotní obyva-
telia spod jeho úpätia – Slováci sa stotožňu-
jú s touto výnimočnosťou. Hovoríme o vrcho-
le, ktorého pomenovanie pochádza jedno-
značne zo slovansko/slovenského základu.
Vo vysvetleniach historikov a jazykovedcov sa

uvádza, že pôvodné názvy vrchu či dediny pod
vrchom boli písané ako „Ples, Pelis, Pelys,
Pylis“. Základom bolo slovo Pleš a v súvis-
losti s kopcom – plešatý vrch. Prichádzajúci
Maďari nepoznali na začiatku slova dve spo-
luhlásky a tak vznikol dnešný Pilíš. A nie je to
hocijaký vrchol – je  najvyšším bodom tohto
územia, keď dosahuje výšku 756 metrov nad
morom! 

tri zvonenia umieračika
Pojmom Pilíš/Pleš nazývame aj širšie územie
Pilíšskych a Vyšehradských vrchov ohrani-
čené riekou Dunaj od Ostrihomu po Starý
Budín a spojnicou týchto miest po suchu –
cestou od Dorogu cez Pilíšsku Čabu až po
starobudínske brehy Dunaja. Severovýchod-
nú časť územia Pilíša v spomínanom širšom
význame zaberajú Vyšehradské vrchy, juho-
západnú Pilíšske vrchy. Hranicou rozdeľujú-
cou vrchy je sedlo Dva buky a štátna cesta
ním vedúca na sever do Ostrihomu a na juh
do Pomázu a k Dunaju. Pilíšske vrchy sú viac
vápencové, Vyšehradské žulové. Aj preto v pi-
líšskej časti Pilíša sa kameň skôr spracúva
na vápno a vo vyšehradskom je dobrým sta-
vebným materiálom. Aby sme nezabudli – po-
známe ešte jeden Pilíš. Slovenský Pilíš. Dô-
vod? Prinajmenšom preto, že najmenej v po-
lovici obcí – z 25 obcí tohto územia okrem
dnešnej Budapešti – žili a žijú aj dnes vo vý-

znamných počtoch Slováci. Zanechali arche-
ologické i písomné stopy svojho „pilíšskeho“
pobytu už z čias Veľkej Moravy. Spolu s Ar-
pádovcami sa nedali zahanbiť pri počiatkoch
budúcej svätoštefanskej koruny. Práve pilíš-
ske brehy Dunaja poskytovali krajine viaceré
mocenské sídla a stelesňovali slávu Uhor-
ska. Všetkého do času, keď aj do slávy pilíš-
skeho kraja nepriaznivo zasiahla turecká oku-
pácia. Ale už okolo roku 1700, ani nie jednu
dekádu po vyhnaní Turkov, sa začína nový
život. Veľmi významnou mierou sa o to priči-
nili aj Slováci zo severných stolíc Uhorska.
Treba zdôrazniť, že noví slovenskí osadníci tu
neboli cudzinci. Boli to pôvodní obyvatelia
krajiny, ktorí sa sťahovali v rámci jej hraníc.
Vrcholová pilíšska „planina“ sa stala sloven-
skou. Najírečitejšími boli obce pod vrchom Pi-
líš: Mlynky, Senváclav, Huť, Kestúc, Čív a San-
tov. Ale aj trochu okrajový Šarišáp. Silný slo-
venský podiel bolo cítiť aj v Ostrihome, Do-
rogu, Pilíšskej Čábe, Čobánke, Pomáze a na
predmestí dnešného Senondreja v Zbehoch.
Na ostrihomskej strane Pilíša v roku 1910
podľa oficiálneho sčítania obyvateľstva žilo 
v Huti viac ako 95 % Slovákov. Podobne aj 
v Kestúci (94,8 %), Číve (92 %). V Dágu ich
bolo 46 a pol percenta, v Šárišápe niečo nad
41 percent. Na peštianskej strane Pilíša to vy-
zeralo takto: Čobánka 11,6  %, Perbál 17,2 %,
Pilíšska Čába 13,3 %, ale 30 rokov predtým
až 24,2 %, Santov 90 %, Mlynky 93,2 %, Se-
nváclav 90,1 %, Senondrej iba 9,4 %, ale 30
rokov predtým až 25 %. Pomáz 2,2 %, ale 30
rokov predtým ešte 15,5 %. Po rakúsko-uhor-
skom vyrovnaní sa dostáva do popredia idea
jediného maďarského národa. Jej necitlivé
presadzovanie a popieranie národnostných
práv ostatných obyvateľov malo katastrofálne
následky na uhorskú štátnosť. Uhorsko s vlád-
nucou maďarskou aristokraciou prehráva
prvú svetovú vojnu a prehráva aj štát v pô-
vodnej podobe. Vzniká Maďarsko, Česko-Slo-
vensko. A tak sa zrazu Slováci z Pilíša stávajú
cudzincami v rodnej zemi. Bohužiaľ, nepria-
znivé podmienky pre slovenský život v Pilíši
pokračujú naďalej. Takpovediac umieračik slo-

venského života v Maďarsku má tri zvonenia.
Prvým je vznik trianonského Maďarska spo-
jený s neustálym maďarizačným tlakom a ne-
záujmom materskej krajiny. Druhé zvonenie
znamená odchod asi 70-tisíc Slovákov späť
do Československa v roku 1947. A tretím je
zrušenie slovenského školstva okolo roku
1960. 

Nevzdávajú sa a pozývajú krajanov
Ale pilíšski Slováci sa nevzdávajú! Symbolom
nezlomnosti je aj sedemročná tradícia vý-
stupov na Pilíš. V roku 2009 sa predseda
Združenia a regionálneho kultúrneho stre-
diska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka, pred-
sedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch
Marta Demjénová a člen valného zhromažde-
nia Celoštátnej slovenskej samosprávy Imrich
Fuhl rozhodli usporiadať každoročne v máji

pešiu túru na vrchol Pilíša. Iniciatívu podpo-
ril a patronát nad prvou akciou tohto druhu
mal mimoriadny a splnomocnený veľvysla-
nec SR v Maďarsku Juraj Migaš. Bolo to sláv-
ne stretnutie! Domáci aj cezpoľní privítali
možnosť pristaviť sa v každodennom život-
nom zhone, stretnúť sa s priateľmi a pripo-
menúť si svojich predkov. Veď určujúcim prv-
kom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádza-
li v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz
na krátky čas prerušili práve na vrchole Pi-
líša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoloč-
nom ohni využili nielen na opekanie slaniny,
ale aj na kus reči a upevňovanie priateľstva.
Výstupy na Pilíš pokračovali. Pravidelnými
štartovacími miestami sú Mlynky a Santov. 
V treťom ročníku sa predstavili Čívania, ktorí
pripravili skôr podpilíšske stretnutie. Čív leží
na južných svahoch Pilíša, kde sa dobre darí
aj vinnej réve a z nej vyrábanému vínu, nuž
nečudo, že sme sa stretli aj v ich pivniciach.
Santovčania pripravili pre štvrtý ročník pred
štartom výstupu výborný kultúrny program.
Piaty ročník mal štart už od novopostave-
ného Domu pilíšskych Slovákov v Mlynkoch.
Výrazným gestom podpory Pilíšanom pred-
stavovali veľvyslanci SR v Maďarsku. Juraj
Migaš je takmer ikonou spolupatričnosti ta-
mojších Slovákov, aktívnu podporu prejavil aj
Peter Weiss. Pred časom vystúpil na vrchol
Pilíša aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí. Počas ostatných
rokov prichádzajú čoraz viac Slováci z ma-
terskej krajiny, často ich organizujú matičiari
zo Slovenska. Mám svoj pilíšsky sen. Aby Slo-
váci zo Slovenska, ale aj z ostatného sveta
prichádzali medzi Slovákov v Maďarsku – čo
najčastejšie a čo najpočetnejšie. Nielen vy-
stúpiť s nimi na ich „horu“. Aby prichádzali
do ich dedín, na ich podujatia a šírili sloven-
ské slovo. Matica slovenská si je vedomá
svojej spoluzodpovednosti za slovenský osud
na juh od našej republiky. A nielen súcití, ale
začala aj konať. Pridajte sa aj vy!

Jozef SCHWaRZ
foto: Imrich fUHl

Ďalšia veleba Pilíša (Pleša)

V tretiu májovú nedeľu sa stretli Slováci z Maďarska s priateľmi už na
siedmom ročníku podujatia Spoločnými chodníkmi v znamení pre-
hlbovania priateľstva. organizátori – Slovenská samospráva v Mlyn-
koch v spolupráci so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom
pilíšskych Slovákov – usporiadali výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu
túru. Cieľom podujatia bolo vzdať poctu pamiatke predkov a zažiť aj
súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. 

Predseda Slovenskej samosprávy v Santove Ľudovít
Papuček so stužkou tradičnej túry Pilíšanov

Pohľad na časť účastníkov túry z novej vyhliadkovej veže na Pilíši počas pikniku Jánošíkovci pod Pilíšom

Aj takáto je dodnes Slovákmi obývaná „Dolná zem“ 
pripomínajúca slovenské kopce

Ďalšia veleba Pilíša (Pleša)



priestranných izieb. Ich zariadenie... niekoľ-
ko poľných postelí, stolice, stolíky, police za-
pratané skrz-naskrz papiermi, spismi a kni-
hami svedčilo, že sme sa dostali zároveň do
spálne i do pracovne, ba i do jedálne, ako sa
ukázalo, keď prišlo poludnie, že tu platilo cel-
kom po slovensky – kde si pracoval, tam sa
i najedz.“ (Stačí si primyslieť moderné tech-
nológie a sme presne v dnešných redakciách
periodík – ďalší dôkaz modernosti štúrov-
ských SNN!) Vráťme sa však do vážnejšej ro-
viny nášho rozprávania. Ako vyplýva z citova-
ného „Ohlasu...“, noviny mali stálu štruktúru,
v ktorej boli na prvom mieste otázky vnútro-
politické a až na druhom zahraničnopolitická
problematika. 
Na tomto mieste treba v stručnosti podot-
knúť, že Štúr sa so svojimi redaktormi predo-
všetkým v počiatkoch vychádzania venoval
zámerne Denníku domácemu, teda  bezpro-
stredným domácim témam. Tie totiž logicky
najviac zaujímali čitateľov presadzujúceho
sa periodika. Veď napospol išlo o „veci“ prak-
tické – správy o úrode, počasí, zvesti o hlade
a epidémiách, ohlasy o účinkovaní ľudových
spolkov, spravodajstvo zo zasadaní stoličných
zborov... Tým redakcia mohla akoby „uviesť“
podnetné úvahy o aktuálnych, priam výhľa-
dových perspektívach – napr. o nutnosti prie-
myselného podnikania, rozvoji obchodu či
modernizácii poľnohospodárstva. Nezaned-
bateľná je i „osvetová publicistika“, priam
kampaňovitosť (čo sa týka dlhodobého i žán-
rovo bohatého rozsahu) proti pijanstvu. Dlhé
mesiace sa na stránkach novín objavovali
krátke otrasné správy o účinkoch alkoholu na
dedinský ľud, pokračovali podnetnými a mo-
bilizujúcimi článkami o spolkoch miernosti až
v Írsku a vrcholili v úvodníkoch organizujú-
cich činnosť v podobných spolkoch domá-
cich... (Slovenské národné noviny mali tak-
mer od svojho začiatku aj svoju umeleckú, li-
terárnu prílohu Orol tatranský – o nej viac
v budúcom magazíne SLOVENSKO.) Všeobec-

ne sa hovorí, že noviny zanikli v revolučnom
víre rokov 1848 – 1849. Ťažko tu hovoriť o zá-
niku v pravom zmysle slova. V skutočnosti pre-
stali vychádzať v roku 1848 vydaním posled-
ného čísla 9. júna 1848 a oficiálny „zánik“ sa
uvádza s dátumom 11. júna 1848 nariade-
ním bratislavského mešťanostu Németha.

Zjednotili roztrieštenú inteligenciu
O význame Slovenských národných novín
a Orla tatranského pre duchovný rast národa
sa hovorilo aj krátko po ich zániku a hovorí sa
prakticky dodnes. Pripomeňme tu, čo o nich
v roku 1883 napísal v Slovenských pohľa-
doch Jozef Miloslav Hurban: „Noviny a Orol
stali sa prototypmi budúcich tvorieb, stali sa
obrazcami literárnych prúdov, ktoré podnes
obživujú duchovne slovenský národ... Du-
chovní dedičia Novín a Orla svietia nám ako
svetlé majáky na rozbúrenom mori.“ Význam
Štúrových novín je viditeľný predovšetkým

v tom, že zjednotili roztrieštenú slovenskú in-
teligenciu a významným spôsobom napo-
mohli formovanie slovenského národného
politického programu.
Tu zas v stručnosti možno pripomenúť pa-
mätné Štúrove prejavy na uhorskom sneme,
... a ktoré nachádzali miesto aj na stránkach
novín. A nielen tieto burcujúce materiály, ale
aj úvahy, správy, listy dopisovateľov a (nielen
politické!) reportáže sú prejavom vyspelej pu-
blicistiky. Aktuálnej a živej spôsobom spra-
covania. Nesmieme zabudnúť na ďalší dôle-
žitý aspekt vydávania Slovenských národ-
ných novín, ktorý spomínajú všeobecne his-
torici, predovšetkým historici slovenskej žur-
nalistiky, že išlo o prvé politické periodikum
v slovenskej reči a v tom zmysle aj o zakla-
dajúci akt modernej slovenskej žurnalistiky.
A nemalo by sa zabúdať ani na skutočnosť,
že Štúrove noviny boli prvé na ceste k tomu,
aby sa naučil národ čítať.                                                                                        
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Vydavateľ, administrátor a jeho byt
„Pokloňte sa Tatry Pánovi svojmu a vyjasnite
sa, bo on z výsosti svojej pohľadel na vaše
rody, jemu verné, milostivo! Vyplnená je žia-
dosť ich vrúcna, obdarené sú tým, za čím
dávno horeli: vychodiť budú noviny aj v ich
reči materinskej!...
Hlavná povinnosť novín je: záležitosti krajiny
pospolité rozkladať, s dobrým svedomím to
alebo iné obecenstvu svojmu porúčať... Hlav-
ne ale bude nám záležať na bezpečnosti
osoby a majetnosti a tak aj na poriadnom
domácom hospodárstve a prísnom posluho-
vaní spravodlivosti, na silnej moci vykonáva-
júcej, k tomu všetkému potrebnej, na roz-
kvite dobremajúcnosti v krajine, na zlepšo-
vaní vyučovania ľudu, na jeho zmravňovaní,
čím všetkým sa vlasť silí a rozkvit jej napo-
máha.“
(Z Ohlasu o Slovenských národných novi-
nách a Orlovi tatranskom, 15. 6. 1845)
Citovaný „Ohlas“ vyšiel v uvedený deň ako
plagát tlačou, no uverejnil ho aj Juraj Palko-
vič vo svojej Tatranke, v redakcii ktorej v 30.
rokoch 19. storočia Ľudovít Štúr ako redaktor
istý čas pracoval. Treba si pripomenúť, že úsi-
lie o vydávanie Slovenských národných novín

a boj o ne sa začal oveľa skôr, približne v ro-
ku 1841. Pokračoval vydaním ich prvého čís-
la „1. klasňa (augusta) 1845“, v dejinách slo-
venskej žurnalistiky azda najznámejšieho
prvého vydania novín vôbec. Spomenutý boj
sa neskončil ani potom, nadobudol iba novú
kvalitu v podobe ustavičných sporov s brati-
slavským cenzorom Fridrichom Drechslerom,
ktorý mal noviny „v referáte“. Štúr sa tomu,
že novinám bol pridelený takpovediac „do-
máci“ cenzor, spočiatku možno aj trochu po-
tešil, no neskôr to už bolo len horšie. Sídlom
redakcie sa stal Štúrov byt vo Fernolayovom
dome na rohu Panskej a Kozej ulice v Brati-
slave. Dnes na tom mieste stojí novšia bu-
dova a na jej fasáde je – z iniciatívy redakcie
obnovených SNN v štúrovskom roku 2005/6
– od augusta 2005 umiestená nová mramo-
rová pamätná tabuľa. Byt slúžil aj ako miesto
stretávania sa mládeže, priestor na besedy,
debaty, aj ako školiace miesto, kam sa cho-
dilo potajme, keďže dom býval síce nenápad-
ne, no zato veľmi pozorne sledovaný. V tomto
byte sa schádzali a neraz aj prespávali pra-
covníci redakcie. Dnes by sme o nich hovo-
rili ako o redaktoroch, v tom čase sa nazývali
pomocníkmi redaktora. Redaktor bol vlastne

iba jeden, pod týmto termínom sa chápala
funkcia, ktorú by sme dnes voľne mohli ozna-
čiť ako vedúci odborný redaktor, resp. šéfre-
daktor. Tým bol, pochopiteľne, vydavateľ a ad-
ministrátor Ľudovít Štúr. 

Skoro tristo čísel
Na spomenutej tabuli sa môžeme dočítať,
kto pracoval v redakcii. Boli to bývalí i sú-
časní poslucháči lýcea Peter Kellner-Hostin-
ský, Bohuslav Nosák, Móric Jurecký, Janko
Kučera, Ľudovít Dohnány a Janko Štúr. Ne-
pracovali však v redakcii všetci naraz, len
keď im to iné povinnosti, zväčša študijné,
umožňovali. O chod domácnosti a trochu i re-
dakcie (veď stále hovoríme vlastne o Štúro-
vom byte!) v tom materiálnejšom zmysle slo-
va sa obetavo starala Štúrova sestra Karo-
lína. Najmladším pracovníkom redakcie bol
Janko Kučera, rodák zo Sklabine, neskôr ak-
tívny aj v povstaní v rokoch 1848 – 1849.
Okrem stálych prispievateľov a redaktorov
mali noviny spolu 174 dopisovateľov a za celý
čas vyšlo 292 čísel. Mimochodom, pre lep-
šiu predstavu odcitujme Pavla Dobšinského,
začas „redaktora“, ktorý nám otvára dvere:
„Dostali sme sa do dvoch susediacich dosť

TaTry sa Poklonili, vyšli noviny... 

Legendárny Ohlas Prvá strana prvého čísla novín

Administrátor a vydavateľ Štúr – tretí sprava v hornom rade Fernolayovský dom na historickej fotografii

Štúrove plamenné reči zo snemu napĺňali aj noviny

TaTry sa Poklonili, vyšli noviny... 
Hovoriť o Ľudovítovi štúrovi a „zabudnúť“ na Slovenskje národňje
novini z rokov 1845 – 1848, to by bola, zjednodušene povedané,
nielen neúcta k veľkej časti štúrových snáh, ale aj zľahčujúce
obídenie dôležitej kapitoly dejín našej žurnalistiky. Je symbo-
lické, že práve v prebiehajúcom Roku Ľudovíta štúra si pripomí-
name 170. výročie vychádzania tohto periodika a zároveň
štvrťstoročie vydávania jeho novodobej podoby – matičných Slo-
venských národných novín. Prostredníctvom trojice článkov na-
zrieme teda medzi stránky histórie – staršej i trochu mladšej –
a „prelistujeme“ aj súčasné Slovenské národné noviny. 
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„Málokedy sa stane, že náhoda si
ruku podá s tým, čo sme mienili
urobiť, pričom sme namáhavo zhá-
ňali argumenty, aby sme odôvod-
nili svoje konanie. Málokto by zhá-
ňal dokumenty, prečo si Matica
vo svojich súčasných periodikách
požičala názvy, ktoré tu boli ešte
pred jej založením. A požičala si ich od štú-
rovcov – Slovenské národné noviny od Štúra,
Slovenské pohľady od Hurbana. A čo Slo-
venské národné noviny? Pravda je jednodu-
chá a prostá – na čele tejto myšlienky bol
Roman Kaliský, ktorý sa po prevrate roku
1989 chystal vydávať denník. Už mal takmer
všetky povolenia, a v zbyrokratizovanom re-
žime ich nebolo málo, chýbalo mu to najdô-
ležitejšie – peniaze. Takto sa všetky dokumen-
ty dostali do Matice slovenskej, kde zrejme
Kaliský očakával pomoc, prípadne dúfal, že
Matica bude pokračovať v jeho úsilí. Pravda,
na každú korunku musela mať Matica povo-
lenie, nič sa jej nedostávalo len tak zadarmo.
A na denník naozaj nemala, navyše už sa tu
k životu hlásila jej zaniknutá členská zá-
kladňa, čo si tiež vyžiadalo nemalé financie.
A tak sa urobil kompromis – Matica prevzala
titul a prispôsobila ho svojim možnostiam –

noviny začala vydávať ako dvojtýždenník.
Nadviazala na niekdajšiu tradíciu legendár-
neho Matičného čítania z čias „obrody“ a za-
čiatkov normalizácie, teda z rokov 1968 až
1971, keď pri Matičnom čítaní boli Ivan Kad-
lečík ako šéfredaktor, Pavol Hrúz a Demián
Vizár ako redaktori a mne pripadla úloha zá-
stupcu šéfredaktora. Dnes, keď už všetci
jeho redaktori okrem mňa sú už na pravde
božej, zostal som jediným svedkom týchto
udalostí. 
Prvé číslo novín vyšlo pred matičným valným
zhromaždením v júni 1990. Prečo sme sa
rozhodli pre tento názov?  Jednoducho preto,
že v zbyrokratizovanom mlyne slovenskej kul-
túry by sa iný titul vybavoval ťažko, ba už bolo
zrejmé, že by sme stanovený dátum ich vy-
chádzania – august 1990 – nestihli. Nadvia-
zali sme na robotu, ktorú za nás prácne vyko-
nal Roman Kaliský, ktorý, pravdaže, s touto
„premenou“ súhlasil. Mali sme už vybavený
papier, distirbúciu, tlačiareň a množstvo vše-
lijakých iných povolení, vrhli sme sa teda na
noviny, resp. všetko som robil sám. Ale s akým
odhodlaním! Myslel som si totiž, že Matica,
ktorá v tom čase mala tri či štyri stovky za-
mestnancov, rada využije publikačné mož-
nosti, ktoré poskytne kultúrny časopis. Pri
prvom stretnutí s tvorivými pracovníkmi –
a bolo ich čosi vyše päťdesiat – som sa ubez-
pečil, že som sa nemýlil. Sľúbili sme si, že sa
stretneme o týždeň a každý prinesie príspe-
vok. Prišli, pravda, len asi pätnásti, ale tí akosi
nestihli nič napísať. Všetko zostalo na mne,
čímsi pomohol aj Peter Štrelinger, ktorý sa
na prácu redaktora týchto novín pripravoval
v Bratislave. Ako sa vraví, časopis sme začali
robiť „na kolene“, postupne sme budovali
technickú redakciu, dostali sme pisárku, zhá-
ňali prispievateľov po celom Slovensku... Od-
vtedy už ubehlo štvrťstoročie, zvykli sme si aj

na to, že prvé matičné periodiká
nadviazali na Štúra i Hurbana, že
časopis sa „zabýval“ v našom kul-
túrnom povedomía prežil aj zlé ča-
sy. Stal sa svedkom matičných
úsilí a práce. Ako hlboké zadosťu-
činenie som považoval to, že jeho
redaktorom sa neskôr stal aj Ro-

man Kaliský, koryfej, ktorý v bratislavskej re-
dakcii tohto časopisu na Františkánskej ulici
spolu s Drahošom Machalom a Petrom Štre-
lingerom utvorili vynikajúce kultúrne záze-
mie. Vtedy sa zmenil formát, rozsah, perio-
dicita prešla na týždennú. Pribudla i literárna
príloha Orol tatranský venovaná súčasnej
slovenskej literatúre. Spolu so Slovenskými
pohľadmi Matica vytvára pre tvorivé osob-
nosti spoľahlivú publikačnú bázu, s dôrazom
na to, že v oboch prípadoch ide o „slovenské“
periodiká – slovenské nielen podľa názvu,
ale aj ich obsahom a tvorivým potenciálom.
Žiaľ, čas ide ďalej, už dávnejšie nás opustil
jeden zo šéfredaktorov novín Miloš Majer
a nedávno aj redaktor Drahoš Machala. Za
redaktorskými a šéfredaktorskými stolíkmi
sú ďalší zanietenci. Je na čo nadviazať –
štvrťstoročie je čas, ktorý už vytvoril nielen tra-
díciu, ale aj bázu na ich ďalšiu existenciu...“

Predstavte na úvod rozhovoru súčasné SNN,
ktoré už štvrťstoročie vychádzajú ako ak-
tuálny pokračovateľ štúrovských novín. ak-
tualizujte povestné štúrovo: – Čo chceme
s novinami našimi...

„Našou najvyššou ambíciou je pokračovať
v odkaze najvýznamnejšieho Slováka v deji-
nách Slovákov Ľudovíta Štúra. To, či sa nám
to darí, musia zhodnotiť predovšetkým naši
čitatelia. Dlhodobo pretrvávajúci trend zvy-
šovania nákladu SNN nielen prostredníc-
tvom distribučnej siete, ale aj priamo počtom
predplatiteľov naznačuje, že obsah novín sa
im páči. Nárast nákladu sa nám darí zvyšovať
– no pomaly. Očakávali sme väčší záujem
hlavne zo strany členov Matice slovenskej,
miestnych a záujmových odborov a profesio-
nálnych pracovísk, ktoré by SNN kupovali za
zvýhodnenú cenu a vo svojom regióne rozši-
rovali medzi verejnosť. Zatiaľ tento projekt
riešime na dobrovoľnej báze a s výsledkami
nie sme príliš spokojní. Matica slovenská má
predsa 29-tisíc členov, od tohto počtu, by sa
mal odvíjať aj náklad novín.“ 

V čom vidíte paralely vychádzania týchto
novín s novinami v roku 1845, lebo isté pa-
ralely tu, pravdaže, sú. Mám na mysli na-
príklad silnejúcu maďarizáciu v 19. storočí
a často ohlupujúcu a demagogickú libera-
lizáciu v 21. storočí...

„Noviny sa po založení v roku 1845 tiež trá-
pili s finančnými problémami a nízkym ná-
kladom. Čiže ekonomické parametre máme
spoločné zo Štúrovými novinami. Ideologické
spoločné znaky sú jednoznačné. Štúr pre-
búdzal národ k aktivitám smerujúcim k poli-
tickému etablovaniu a vzniku štátu. My už
štát máme, etablovali sme sa ako štátotvor-
ný národ – no štátnosť musíme chrániť. To
je – mimochodom – aj hlavná zákonná úloha
Matice. Ochrana štátnosti a podpora priro-
dzeného vlastenectva. A to je hlavná úloha

dnešných SNN, na tomto poli ponúkame sku-
točne kvalitnú žurnalistiku. Niekedy mi je
ľúto, že naše texty si nemôžu prečítať desať-
tisíce ľudí. K SNN sa nedostanú, mnohí ne-
vedia, že vychádzajú. Na drahú reklamnú
kampaň nemáme a verejnoprávne médiá
akosi nemajú záujem s nami spolupracovať
napr. na báze bártrových zmlúv. Mimocho-
dom, ak do relácií platených z koncesionár-
skych poplatkov nasadzujú novinárov ako
Hríb, Havran a Leško – ľudí, ktorí neznášajú
Slovensko a všetko slovenské, nemôžeme sa
čudovať, keď nás ignorujú. Naše názory sa
„hlavnému prúdu“ nepáčia, preto sa nás
snažia vytlačiť na okraj spoločnosti.“ 

kde vidíte cieľové skupiny týždenníka a čo
im pravidelne ponúkate? tu sa už dostá-
vame k štruktúre novín, rubrikám, ale i žán-
rovej pestrosti a cielenej ponuke vôbec.
dôležitým portfóliom každých novín je –
okrem bezchybne fungujúcej redakcie – aj
okruh spolupracovníkov, stálych prispieva-
teľov, tvorcov rubrík, tematických strán, se-
riálov a podobne...

„Aktuálne sú našimi čitateľmi hlavne ľudia
staršej generácie. Stredná veková generácia
o SNN nemá záujem, ale objavujú sa mladí
ľudia okolo 30 rokov, čo je pre nás pozitívne.
Týmto smerom chceme postupovať. Pre-

svedčiť mladých o nutnosti ochrany sloven-
skej štátnosti v čase globalizácie. S týmito
ľuďmi komunikujeme hlavne cez webovú
stránku novín  www.snn.sk a sociálnu sieť
Facebook. Oba on line nosiče poskytujeme
zdarma. Naša žánrová ponuka je vskutku bo-
hatá, čo pramení aj z okruhu našich redak-
torov a prispievateľov. Sú medzi nimi skutoč-
né osobnosti slovenskej žurnalistiky a litera-
túry. Spomeniem len okrajovo: Ján Čomaj,
Peter Štrelinger, Maroš M. Bančej, Dušan D.
Kerný, Roman Kaliský-Hronský – ako radoví
redaktori. A za nepravidelných prispievateľov
aspoň jedno meno: Anton Hykisch. Toto je
úroveň slovenskej publicistiky a nie písmen-
kové denníky, v ktorých pracujú poslušní ab-
solventi alebo študenti bez názoru.“   

SNN v dnešnom spektre slovenských perio-
dík predstavujú jednoznačného zástancu
obnovenej štátnosti a národných hodnôt.
tvoria tak skupinku rýdzo pronárodných pe-
riodík stojacich oproti priam flotile main-
stremových médií s úplne iným cieľom svoj-
ho pôsobenia. Je ťažké presadiť sa v ta-
komto meraní síl?

„Hlavný prúd nás vytláča, lebo naše názo-
rové pozície sú preň neprijateľné. V podstate
tu vzniká nová názorová totalita. Za iný názor
vás dnes nezavrú – ako za komunistov – ne-
budú však s vami spolupracovať, ich reklam-
né agentúry nebudú ponúkať váš inzertný
priestor klientom, komerčné televízie vás ne-
budú zapájať do marketingových spoluprác.
Jednoducho vás vytlačia zo systému. Nevadí,
my sme hrdí, že sme minoritné médium. 
Náš obsah naznačuje – aj v rámci celoeu-
rópskych politických posunov – že vlaste-
necká politika a názor získajú omnoho širší
priestor ako dnes.“ 

Strany 10 – 13 pripravil 
Igor Válek

foto: archív a autor

štúrove a štúrovské Slovenskje národňje novini dlhých 145 rokov čakali na obnovenie svojho vydávania.
Bola to Matica, ktorá v nových zmenených podmienkach v spoločnosti naštartovaných novembrom 1989
túto značku výnimočnej kvality prijala a pousilovala sa o jej renesanciu. aj vďaka dr. tomášovi Winklerovi,
ktorý spomína na začiatky vydávania Slovenských národných novín v Matici slovenskej.

SLOVENSKé NIELEN PODĽA NáZVU
(k štvrťstoročiu vychádzania slovenských národných novín)

Koryfej slovenskej žurnalistiky Roman Kaliský Tomáš Winkler v rokoch obnovenia vychádzania novín

(so šéfredaktorom slovenských národných novín Marošom smolcom)
širší priestor pre vlastencov

Šefredaktor týždenníka Maroš Smolec

V takejto podobe si SNN pripomínali Rok Ľudovíta Štúra 2005 – 2006 

Súčasná pútavá hlavička periodika avizuje pútavé pronárodné čítanie

Hlavička prvého čísla matičných SNN
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Na počesť kmeňov, aktívna iredenta
Tŕňom v oku obyvateľov nového štátu boli aj
dva vysoké miléniové stĺpy postavené na po-
česť príchodu staromaďarských kmeňov do
Karpatskej kotliny a založenia štátu roku 896.
Mali to byť pomníky víťazstva Maďarov, vlád-
cov obsadeného územia. Na počesť vzniku
Uhorska a jeho tisícročného trvania  posta-
vili vládcovia sedem takýchto miléniových
obrov v rozličných kútoch Uhorska. Jeden po-
stavili v Mukačeve (dnešná Ukrajina), druhý
v Pusztaszeri, tretí v Pannonhalme (Maďar-
sko), štvrtý v Zemune (Srbsko), piaty v Bra-
šove (Rumunsko). Na Slovensku postavili tiež
dva miléniové stĺpy. Jeden sa týčil na najvyš-
šom bode hradu Devín nad sútokom Moravy
a Dunaja, druhý v Nitre na Zobore, odkiaľ je

najkrajšia panoráma. Autorom projektu všet-
kých stĺpov bol Július Berczik, na sochár-
skych prácach sa podieľali viacerí umelci. Na
stavbu stĺpa v Nitre použili 344 žulových blo-
kov pochádzajúcich zo Sedmohradska. Stĺp
v prvej tretine zdobili štyri turuly, mytologické
vtáky Maďarov, vlastne praotcovia ich kme-
ňov. Na podstavci bol štvorhranný obelisk,
ktorý vyhotovil sochár Kallós. S výstavbou
stĺpa začali v polovici apríla 1896 a sláv-
nostne ho odhalili o štyri mesiace neskôr,
30. augusta 1896. Približne v tom istom čase
začali aj s výstavbou stĺpa na Devíne. Jeho
odhalenie sa konalo 16. októbra 1896. Me-
ral  21 metrov a na jeho vrcholku nainštalo-
vali sochu maďarského bojovníka. Podľa via-
cerých názorov to bol knieža Arpád, vodca

staromaďarských kmeňov. Vraj určitý čas po-
býval aj na hrade Devín. Vytvoril ho sochár
Július Jankovics. Na podstavcoch milénio-
vých stĺpov dominovali roky zvýrazňujúce ti-
sícročie „zaujatia vlasti“ 896 – 1896. Pohľa-
dy na miléniové stĺpy umiestnené vysoko nad
mestami a stále pripomínajúce maďarskú
nadvládu sa čoraz viac stretávali so snahou
odstrániť ich. Spomína sa prípad vysokého
štátneho úradníka Karla Dominika, ktorý
roku 1919 navštívil Devín. Na adresu milé-
niového stĺpa utrúsil poznámku: „Hlása fa-
lošnosť hunskej lžikultúry.“ Úsilie zbaviť sa
týcho relikvií minulosti narastalo, no zatiaľ sa
o ňom oficiálne neuvažovalo. Pamätníky le-
žali v žalúdku predovšetkým legionárom, kto-
rí sa pričinili aj o zbúranie a zlikvidovanie
sochy Márie Terézie. Na Slovensku však bolo
ešte dosť silné iredentistické hnutie, ktorého
cieľom bolo krajinu rozdeliť medzi Maďarsko
a Poľsko. Takéto signály zaznamenala aj Spra-
vodajská kancelária, ktorá vznikla v Brati-
slave na jeseň 1919, predtým Propagačná
kancelária slovenského územia. Po jej reor-
ganizácii sa venovala aj zbieraniu informácií
o politickom pohybe. Mala správy o činnosti
rozličných iredentistických skupín, ktoré mali
vykonávať činy podpaľačstva či travičstva.
V máji 1920 sa podarilo zatknúť troch ľudí,
ktorí sa priznali, že dostali rozkaz otráviť v Lu-

čenci ministra pre Správu Slovenska Dr. Vav-
ra Šrobára a župana Ľudovíta Bazovského.
Jestvovali aj snahy na vyvolávanie nepokojov
na Slovensku, čo dokazoval aj materiál zais-
tený u statkára Rudnaya pri domovej pre-
hliadke (menoslov ľudí, pred ktorými sa treba
chrániť, a tých, ktorých treba odstrániť). Spra-
vodajská kancelária mala aj svojich konfi-
dentov, ktorí sa votreli do iredentistických or-
ganizácií v Maďarsku a v Poľsku a odtiaľ pri-
nášali správy o činnosti na týchto územiach.
Pracovali v utajení a história zaznamenala
iba jediný prípad odsúdenia spolupracovníka
Spravodajskej kancelárie divíznym súdom
v Budapešti na smrť v lete 1920. Napokon
ho trest smrti obišiel výmenou za piatich ire-
dentistov odsúdených u nás.

turul „vzlietol“, stĺpy padli
Aj keď bolo potrebné riešiť aj iné problémy,
miléniové stĺpy klali oči aj viacerým zahra-
ničným návštevám Slovenska. Novinári, so-
koli, Slováci  vracajúci sa z USA, oneskorene
sa vracajúci legionári z Ruska sa pri plavbe
loďou dostali až pod Devínsky hrad a čudo-
vali sa, že na vrchole zrúcaniny ešte stojí táto
„protištátna“ relikvia. To urýchlilo rozhodnu-
tie skupiny legionárov v Slovenskej spravo-
dajskej kancelárii, že sa podujmú miléniový
stĺp zlikvidovať. Na čele skupiny stál prísluš-
ník francúzskej légie Jozef Honza (jeho  spo-
mienky vyšli v knihe Zápisky legionára, edi-
toval  F. Vrábel) a jej členmi boli aj ďalší bývalí
slovenskí legionári. Dohodli sa, že pomník zrú-
tia hneď nad hrubým podstavcom. K stĺpu
prišli 11. januára 1921 o šiestej hodine ráno
a začali doň dlabať diery. Prácu skončili o štvr-

tej popoludní a do troch dier napchali ekrazit.
Nastali problémy: dve nálože vybuchli, tretia,
najsilnejšia, nie. Bolo treba odísť do Brati-
slavy zohnať šnúry a ekrazit. Celá akcia, kto-
rá prebiehala v utajení, sa prezradila verej-
nosti. Na druhý deň sa zvedavci dostavili pod
hrad. Posunúť sa bližšie im bránili legionári
(v civile) so zbraňami v rukách. Výbuch sa
podaril 12. januára presne o dvanástej ho-
dine. Stĺp padol a legionári začali od radosti
vyskakovať a kričať ako deti: „Huráááá!“ Ná-
rodnie noviny uverejnili správu: „Millenárny
maďarský pamätník na Devíne vyletel do po-
vetria. Z Bratislavy oznamujú, že včera 12. t.
m. doteraz neznámi páchatelia vyhodili do
povetria devínsky millenárny stĺp, ktorý sa
rozsypal.“ Na kúsky z pomníka sa vrhli ľudia
a každý sa snažil z neho čosi uchmatnúť na
pamiatku: jeden kus šable, iný puzdro, ďalší
husársku čiapku... Slovenské noviny sa z uda-
losti radovali, maďarské ronili slzy a privolá-
vali na aktérov zrútenia kliatbu a nemecké
noviny Grenzbote o soche bojovníka napísali:
„Hrozila nemeckému Rakúsku a nemala žiad-
nu cenu.“ Podstavec pod stĺpom zostal nepo-
rušený až do šesťdesiatych rokoch minulého
storočia. Vtedy sa na Devíne začal archeolo-
gický výskum a podstavec ustúpil jeho po-
trebám. Úspešná skupina slovenských legio-
nárov sa teraz presunula z Devína do Nitry.
Cieľ bol opäť jasný: vyhodiť do vzduchu ďalší
miléniový stĺp. Neprešli ani dva týždne od
akcie v Devíne, keď dvaja legionári – Jozef
Honza a Ferdiš Alexy, brat maliara Janka Ale-
xyho – vystúpili z vlaku na nitrianskej stanici
a vybrali sa na Zobor. Počasie im neprialo,
husto snežilo a cesta bola ťažká, topánky sa

zabárali do čerstvo napadaného snehu. Vý-
sledok obhliadky bol: s podstavcom nepoh-
neme, vyhodíme do vzduchu iba stĺp s turul-
mi. Stĺp je z granitu, materiál je hádam tvrdší
ako v Devíne, nuž bude treba viac dlát, lebo
je predpoklad, že sa budú rýchlo tupiť, ba aj
lámať. Po návrate do Bratislavy zaviazali ml-
čanlivosťou o akcii aj ďalších členov skupiny.
S prácou začali 2. februára a plnili sa pred-
poklady o tvrdosti stĺpa. Dláta sa lámali a tu-
pili. Zatupené bolo treba zaniesť nejakému
kováčovi do Nitry, aby ich nabrúsil. Diery však
boli popoludní vydlabané, nastrkali do nich
ekrazit a utesnili ich sadrou, pieskom a hli-
nou. O pol šiestej podvečer zapálili šnúry.
Ozval sa výbuch, ktorý zapôsobil najmä na
turuly, ktoré „vzlietli“. Bola tma, v búraní ne-
pokračovali. Odložili ho na druhý deň. Zrána
sa vybrali na Zobor, no počasie ich nepres-
talo trápiť. Opäť husto snežilo. Diera, ekrazit,
výbuch. No ani ten stĺp nezlomil. Minul sa
ekrazit, dláta boli tupé. Bolo treba vrátiť sa
do Bratislavy a 4. februára opäť naspäť na Zo-
bor. Výbuch. Skaly lietali, ale stĺp stál. Znovu
bolo nutné priniesť ekrazit a šnúry. Dňa 8. fe-
bruára sa to konečne podarilo. Stĺp zletel do-
lu a posledná pamiatka na časy neslobody
v Uhorsku sa už netýčila k nebu. Zostal však
podstavec. Roku 1928 naň namontovali že-
lezný stožiar. Pri príležitosti štátnych sviatkov
na stožiari viala československá zástava. Na
podstavci bola aj kovová tabuľa s úryvkom
veršov Jána Kollára. Ale aj to všetko odvial
čas. 

Ivan SZaBÓ
foto: autor a archív

koniec

keď roku 1897 pricestoval cisár františek Jozef  I. do Bratislavy na
slávnosť odhalenia sochy Márie terézie, ktorú realizoval syn bratislav-
ského vinohradníka Ján fadrusz, na dunajskom nábreží sa zhromaždili
tisíce. No nemohol prísť každý, pustili tam iba návštevníkov, ktorým sa
ušli vstupenky. Pri oslavných rečiach, v ktorých sa zvýrazňovala pev-
nosť monarchie, si pravdepodobne nikto neuvedomoval, že o čosi viac
ako dve desaťročia sa rozpadne a okolo súsošia sa zhromaždí iný dav
ľudí, ktorý relikviu minulosti rozbije. Stalo sa tak v marci 1921 a po-
dobný osud čakal aj iné sochy, pamätné dosky, reliéfy a busty pripo-
mínajúce nepríliš šťastnú minulosť nemaďarských národov v Uhorsku.

Z lodí plávajúcimi pod Devínom bol viditeľný miléniový
stĺp

Replika jazdeckej sochy Márie Terézie bola roku 2013
postavená na dunajskom nábreží

Takto vyzeral stĺp na Zobore

miléniových stĺpov
na Slovensku



16

SLOVENSKO

17

SLOVENSKO

Vieme teda, že miléniové stĺpy už na Sloven-
sku nenájdeme. Žiaľ, nenájdeme často ani
pamiatky na ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepší
dnešok. Dejinné zvraty ich často neprávom
vytláčajú zo spoločenského vedomia. Predo-
všetkým medzi mladými ľuďmi sa to týka aj
nórskeho spisovateľa a verejného činiteľa
Björnstjerna Björnsona, ktorý pre náš národ
urobil v čase ťažkých skúšok nesmierne veľa.
Pochádzal z Kvikne v Nórsku, niektoré prame-
ne uvádzajú, že bol synom farára, iné, že má
sedliacky pôvod. Jeho básne, novely, romány
i drámy vynikajú umeleckou hĺbkou a dojíma-
jú intímnosťou. Jadro Björnsonovej filozofie
tvorí sympatický optimizmus, získaný blízkym
stykom s domovom, citovo dobre fundovaný.
Báseň Milujeme túto krajinu sa stala textom
nórskej štátnej hymny. V románoch rieši otáz-
ky spolunažívania v rodinnom živote, vrelý
patriotizmus prejavuje aj v dramatických prá-
cach. Björnsonova individualita sa prihovára
všetkým národom, najmä malým a utláča-
ným. Ešte za svojho života si vyslúžil epiteton
Tolstoj severu a od Švédskej akadémie No-
belovu cenu za literatúru v roku 1903. Umrel
pred 105 rokmi...

advokát Slovákov v Uhorsku
Kým svet ho poznal skôr vďaka literárnemu
dielu, u nás bol skôr známy pre svoj humanis-
tický postoj, ktorým odsúdil národnostný útlak
Slovákov. Björnson bol presvedčený, že mie-
rovou cestou možno odstrániť sporné otázky
medzi národmi a štátmi. Všímal si, že v Euró-
pe nie sú národnostné pomery usporiadané
na princípoch spravodlivosti, že viaceré náro-
dy trpia útlakom. Do sŕdc nášho ľudu sa zapí-
sal v rokoch 1907 a 1908 neohrozeným a obe-

tavým bojom za práva slovenského národa
na samostatný život, keď brutálne maďari-
začné úsilie uhorskej vlády vrcholilo. Akcia sa
zrodila v Prahe akoby náhodou. Advokát Le-
derer si prečítal v jednom čísle Die Zeit Björn-
sonovu obhajobu haličských Rusínov, požia-
dal ho listom, v ktorom mu obšírne vysvetlil
aj položenie Slovákov, o pomoc – aby maďar-
ský útlak spomenul v nórskej tlači. Tak sa zro-
dil list zástupcov českej kultúrnej verejnosti
podpísaný Ledererom, publicistom Kálalom
a básnikom Heydukom, adresovaný Björnso-
novi. Ten okamžite list o útlaku na Slovensku
publikoval v mníchovskom časopise März,
rímskom Lo Spettatore, parížskom Le Cour-
rier Européen a pripravil ďalšie prostriedky na
odhrnutie opony nad smutnou scénou na Slo-
vensku. Nórsky bard pomoc prisľúbil a kam-
paň rozvíril grandiózne, björnsonovsky... O tom
svedčí list Björnsona profesorovi Quiddemu,
prezidentovi XVI. medzinárodného kongresu
mieru, ktorý sa mal v septembri 1907 zísť
v Mníchove: „... Vysokovážený pán, považu-
jem za veľkú česť Vaše pozvanie do vzneše-
ného zhromaždenia. To mi však nemôže za-
brániť, aby som mal silné výhrady proti nie-
ktorým účastníkom mierového kongresu, pre-
tože títo páni vystupujú ako apoštoli mieru na
tribúnach, ale vo svojej zemi sú často zod-
povední za útlak podmanených národných
menšín, alebo nečinne k týmto krivdám pri-
hliadajú. Ťažko by som mohol k tomu mlčať,
a tak ak by sa napríklad objavil na kongrese
predstaviteľ maďarského národa gróf Appo-
nyi, ktorý ako minister vyučovania má na svo-
jej duši hriech za utlačovanie Slovanov, pou-
žil by som všetky prostriedky, aby som ho pri-
nútil opustiť kongresovú sálu...“

Gróf Albert Apponyi, predstaviteľ šovinistic-
kých vládnych kruhov Uhorska, reagoval, no
ani spisovateľ mu neostal nič dlžný. Medzi
prvými správne predvídal osud Rakúsko-Uhor-
ska: „... Tu sa musí rozhodnúť o osude Eu-
rópy pre budúce storočie a o otázke európ-
skeho mieru. Niet panujúcich a služobných
národov! Nesmie byť!“ O Björnsonovom čine,
keď si odmietol sadnúť za stôl čestného
predsedníctva, ak tam bude pokrytec Appo-
nyi, sa dozvedela celá Európa. Udalosti 27.
októbra 1907 v Černovej pri Ružomberku,
keď maďarskí žandári strieľali do pokojného
obyvateľstva a výsledkom boli mŕtvi a zra-
není, dali Björnsonovi za pravdu. Za panova-
nia Tisza v predsedníctve maďarskej vlády
v rokoch 1875 až 1890 na Slovensku uza-
vreli tri gymnáziá i Maticu. Vyučovanie v slo-
venčine postupne obmedzili iba na niektoré
nižšie stupne škôl, až nakoniec začiatkom
nového storočia vyvrcholil pokus o likvidáciu
slovenskej identity školským zákonom ma-
ďarského ministra Apponyiho. 

Bojový prejav a Vajanského výzva
Prejav Björnsona, ktorý bol uverejnený v 5.
čísle mníchovského Märzu v roku 1908 pod
názvom Maďarské panovanie, podrobne ana-
lyzuje situáciu na Slovensku: „Všetci, ktorí sú
nadaní, poslanci, spisovatelia, ľudoví rečníci,
redaktori, kňazi, učitelia sú prenasledovaní
všetkými možnými prostriedkami. Čo sa týka
Slováka Hlinku, muža, ktorý svojím nadaním
a vernosťou svojmu ľudu je okrasou národa,
mal by byť skrátka zaživa zdratý z kože. Mal
by byť zaživa kruto týraný a do jeho roztrhané-
ho krvavého tela mal by byť nakvapkaný vria-
ci olej. Tlač ostatných národností zaťažujú

Maďari množstvom procesov, pokutami i ža-
lármi, takže zaniká list za listom. Bol mi za-
slaný zoznam osôb, ktoré za prečiny proti
maďarskej nadvláde boli trestané. Čo však
musím označiť za najhoršie, to je veľkoma-
ďarská zvyklosť pri voľbách. Volebné právo
majú len Maďari. Ustanovenia v ňom rovnajú
sa babylonskému zmäteniu...“ 
Spisovateľ a publicista Hurban Vajanský, kto-
rý ako prvý u nás začal prekladať Björnso-
nove diela, hneď po týchto udalostiach vyzýva
k vďačnosti: „Večnou hanbou by bolo, keby
sme sa neozývali s vďakou a blahodarením
velikému severnému veštcovi. Čin Björnsona
za Slovákov je zlatým, veľkým váhu majúcim
listom v jeho venci nesmrteľnom. My preto
prijímame celou dušou medzi seba nórskeho
básnika a sme hrdí na jeho straníctvo.“ V po-
lovici októbra 1907 odišiel z Turčianskeho Sv.
Martina list. Trocha voľnejší preklad uverejnil
denník Národnie Noviny 17. októbra 1907:
„Vaše Blahorodie! My, príslušníci ťažko skú-
šaného slovenského národa, unížení a opus-
tení, dlho obzerali sme sa po šírom svete, či
nájde sa srdce a duša, ktorá by rozpomenula
sa na náš statočný, pilný, mnohými talentami
obdarený národ aspoň slovom útechy a sym-
patie. Šli roky, roky najväčšej duševnej muky,
ale Európa nás nevidela... Tu zavznelo ide-
álne, silné a pravdivé slovo poetu od sláv-
nych fjordov Norge. Váš hlas to bol, Vaše Bla-
horodie, ako hlas mocného archanjela, ktorý
stal sa pre nás anjelom-chraniteľom... My ne-
máme kultúrnej inštitúcie, ktorá by Vám
mohla dôstojne poďakovať sa za Váš skvelý,
na svet hovoriaci čin. Preto prijmite vrelú vďa-
ku od  jednotlivých verných synov a dcér slo-
venského národa, ktorých srdcia naplnené

sú láskou a vďačnosťou...“ Podpísaní Andrej
Kmeť, Matúš Dula, Jozef Škultéty, Pavol Mu-
droň, Svetozár Hurban Vajanský a ďalší Slo-
vákov (celkovo na 12 listoch). 
Od roku 1925 sa v rozličných novinách spo-
mínalo, že je „našou rodnou povinnosťou vi-
diteľne prejaviť úctu voči svojmu obrancovi
Björnsonovi“. V decembri uverejnili brnian-
ske Lidové noviny článok, že kodanský list
Politiken písal, že v Československu majú
postaviť pomník veľkému zástancovi Slová-
kov Björnsonovi. Vyšiel návrh, aby stál v De-
mänovskej doline, označili aj bralo názvom
Björnsonov portál. „... Keď sme sa v Mikuláši
r. 1927 dopočuli o tom, že pamätník má byť
uskutočnený r. 1928 v rámci jubilejných osláv,
hneď sme sa zaujímali o to, kto vlastne a kde
mieni pamätník uskutočniť. Ale nikto neve-
del dať určitú informáciu...“, píše ten istý autor
v Krásach Slovenska a pokračuje: „Nepozos-
távalo iné, ako započať vec znova a to z ini-
ciatívy Družstva Demänovských jaskýň. Ono
požiadalo arch. Jurkoviča o návrh a zvolalo
túto schôdzu, na ktorej by sa určili ďalšie
kroky. Bolo jasné, že v jubilejnom roku pamät-
ník už nemožno uskutočniť, preto sa malo
pripraviť všetko tak, aby pamätník mohol byť
odhalený v jarných mesiacoch r. 1929.“           

Mal byť vtesaný do brala...
Po odkladoch prišiel architekt Jurkovič do De-
mänovskej doliny začiatkom leta 1929. S nie-
ktorými členmi výkonného výboru si s veľkým
záujmom prezrel bralné skupiny, uvažoval 
o rôznych možnostiach, až napokon usúdil, že
najvhodnejšie bude umiestniť meno „Björn-
son“ na veľkej bralnej skale za Oknom a pod
ním vpravo dolu nad potokom dať vysvetľu-

júci nápis na inom pomerne hladkom brale.
Písmená mena mali byť asi 5 metrov vysoké,
ich ramená meter široké a vtesané v hĺbke
jeden meter. Meno malo byť vo výške sto met-
rov nad Demänovským potokom. Spodný ob-
jasňujúci nápis, ktorého autorom bol básnik
Vladimír Roy, znel: „Krivdu si bil pravdou, keď
mrak sa nad Tatrami vznášal. Dnes v lúčoch
slobody vďačne Ťa ctí naša zem!“ a mal byť
vtesaný do brala nad potokom... Prešlo nie-
koľko týždňov, kým nákres návrhu došiel.
„Toto je smutná história prípravy zriadenia
pamätníka nezabudnuteľnému zástancovi
Slovákov Björnstjerne Björnsonovi,“ pripomí-
najú v Krásach Slovenska a dodávajú: „Tým,
že ktosi turistickú chatu pri starom vchode
do jaskýň Chrám Slobody nazval Björnsono-
vou, je naša národná podlžnosť voči Björn-
sonovi vôbec nie splatená.“ Dušan Jurkovič
v Slovenskom denníku (8. 12. 1932) napísal
článok pod názvom Postavme Björnsonovi
pamätník v Demänovskej doline. Jeho pred-
stavy sa však nesplnili. Zatiaľ?!
Predsa však na Slovensku pribudlo niečo
predmetné. V súvislosti so 100. výročím úmr-
tia B. Björnsona a v súvislosti s návštevou nór-
skeho kráľa Haralda V. s kráľovnou Sonjou, sa
rozhodlo mesto Košice inštalovať pamätník
venovaný veľkému Nórovi. Na slávnostnom
odhalení sa zúčastnili nielen hostia z Nórska
a predstavitelia magistrátu, pozvanie prijala
aj spisovateľova vnučka Marit Björnson Barb-
ku. Viac o pamätníku v atraktívnom prostredí
v budúcom čísle magazínu...

Pavol M. kUBIš
foto: archív a Igor Válek

(Bjönstjerne Björnsonovi z vďaky)

o pamätníku,
ktorý 

zatiaľ 
nestojí

Pamätník obetiam masakry v liptovskej obci Černovský kostol bol svedkom zločinu, ktorý veľký Nór verejne odsúdilAdvokát Slovákov a nositeľ Nobelovej ceny Bjönstjerne Björnson
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Radosti na Huštákoch a začiatok
kariéry
Bolo krátko po prvej svetovej vojne a Liptov-
ský Sv. Mikuláš žil radosťou z jej konca i roz-
padu monarchie a vzniku republiky. Veľkú
radosť prežívali aj v rodine vyslúžilého kožuš-
níckeho majstra Samuela Hrianku na nie-
kdajšom Nižnom Huštáku, keď sa z frontu vrá-
til ich mladší syn Samo. Nechýbalo totiž veľa,
aby o jedno zo svojich troch detí prišli. Mladý
Samo Hrianka utrpel na východnom fronte
ťažké zranenie chrbtice, dostal sa však do
opatery špecialistov vo viedenskom neurolo-
gickom centre. Vďaka nim sa mohol vrátiť do
povojnového života bez závažnejšej ujmy na
zdraví a nastúpiť na úradnícke miesto v mi-
kulášskej pobočke Martinskej sporiteľne (v ro-
ku 1920 fuzionovala s Tatra bankou), ktoré
obsadil už v roku 1910 ako čerstvý absolvent
vyššej obchodnej školy v Kežmarku. Na opač-
nom konci Mikuláša, u Komendákovcov, bol
tiež dôvod na radosť. Zo zámoria sa k manžel-
ke a štyrom deťom natrvalo vrátil otec a živi-
teľ rodiny. Ján Komendák pracoval dlhé roky
ako robotník v jednej z mikulášskych garbiar-
skych fabrík. Prvýkrát vycestoval za prácou
do Spojených štátov amerických už v 90. ro-
koch 19. storočia, ešte ako slobodný muž. Tu
sa v roku 1895 oženil s krajankou Žofiou Ma-
rendiakovou. Po narodení prvého syna sa ro-
dina vrátila na Liptov, Ján Komendák však
naďalej odchádzal za prácou do severoame-
rického Wisconsinu. Krátko po svojom defi-
nitívnom návrate k rodine sa rozhodol začať
podnikať a vo svojom dome otvoril predajňu
„Bratia Komendák – obchod s remeňom“,
ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou ob-
chodného života i koloritu medzivojnového
Mikuláša. Životy oboch rodín plynuli krátko

po vojne nezávisle, no ich osudy i rodokmene
sa však čoskoro preplietli. Lebo z niekdajšie-
ho Nižného Huštáka na Vyšný Hušták nebolo
až tak ďaleko, aspoň nie pre mladého banko-
vého úradníka Sama. Ten síce ako vojak ra-
kúsko-uhorskej armády videl kus sveta, man-
želku si však našiel v rodnom kraji. Zahľadel
sa do jedinej dcéry Komendákovcov, Korné-
lie, nielen vychýrenej krásavice, ale aj rozhľa-
denej a emancipovanej mladej ženy... Veselá
a spoločenská Nela bola aj členkou tambu-
rášskeho zboru spolku Tatran a patrila do šir-
šieho okruhu národne zmýšľajúcich dievčat
zapálených pre slovenskú vec. Ešte počas
vojny absolvovala odborný obchodnícky kurz
a neskôr sa zamestnala ako úradníčka u sláv-
neho architekta M. M. Harminca v Novom
Smokovci, kde pôsobil v súvislosti s výstav-
bou moderného veľkosanatória Palace, kto-
rého investorom bol mikulášsky továrnik Pe-
ter Hubka. Vzájomná náklonnosť Sama a Nely
vyústila v manželský sľub v roku 1920. Pre
mladého Mikulášťana to bolo prelomové ob-
dobie nielen v osobnom, ale aj v pracovnom
živote – v tom istom roku ho povýšili do funk-
cie „námestného direktora“. A to bol len za-
čiatok jeho kariéry.

liptov, Bratislava, Praha
O šesť rokov neskôr bol Samo Hrianka me-
novaný za riaditeľa mikulášskej filiálky Tatra
banky. Nový riaditeľ začínal svoje účinkova-
nie v novej budove v severozápadnom rohu
mikulášskeho námestia. Jedna z najmoder-
nejších budov v meste sa v najbližších ro-
koch stala nielen Hriankovým pracoviskom,
ale aj domovom pre jeho rozrastajúcu sa ro-
dinu. V tom čase už boli manželia Hriankovci
rodičmi dvoch synov (Samuel sa narodil v ro-

ku 1922, Dušan o dva roky neskôr, najmlad-
ší Vladimír prišiel na svet v roku 1930) a slu-
žobný byt na poschodí Tatra banky využívali
až do roku 1935, keď sa celá rodina presťa-
hovala do Prahy. Otec rodiny totiž na kariér-
nom rebríčku stúpal stále vyššie. Šikovného
bankára si všimli v centrále konkurenčnej
banky, a tak v septembri 1933 Hrianka zasa-
dol na najvyššiu stoličku v Zväze roľníckych
vzájomných pokladníc v Bratislave. Osobné
oddelenie Tatra banky vtedy odchádzajúce-
mu riaditeľovi svojej mikulášskej pobočky vy-
stavilo pracovné vysvedčenie, v ktorom oce-
nilo jeho profesionálne kvality. V dokumente,
ktorého originál sa nachádza v archíve Múzea
Janka Kráľa, sa píše: „Pán Samuel Hrianka
vyznačoval sa všestranne príkladnou usilov-
nosťou a odbornou znalosťou a svojím vystu-
povaním osvedčil sa i ako znamenitý akvizič-
ný pracovník, v uznaní čoho správa nášho
ústavu menovala ho na vedúce miesto jed-
nej čelnejšej našej odbočky – za direktora
našej filiálky v Lipt. Sv. Mikuláši. Toto miesto
zastával k našej úplnej spokojnosti až do jeho
dnešného odchodu z našich služieb. Aj keď
odchod pána Samuela Hrianku, jedného dob-
rého nášho spolupracovníka, s ľútosťou za-
znamenávame, prajeme mu v ďalšom jeho
životnom povolaní mnoho zdaru a úspechov.“
Hrianka sa však v Bratislave dlho neohrial.
Národné zhromaždenie Československej re-
publiky v rámci protikrízových opatrení prijalo
14. marca 1934 zákon, ktorým splnomocnilo
ministra financií zriadiť Československý rees-
kontný a lombardný ústav so sídlom v Prahe.
V decembri bol do funkcie námestníka riadi-
teľa tejto inštitúcie vymenovaný Samuel Hrian-
ka, ktorý tam nastúpil 15. januára 1935, ale
už v nasledujúcom roku zastával v ústave

najvyšší post. Úlohou ústavu bolo poskytovať
peňažným ústavom výhodné úvery a udržia-
vať tak likviditu kapitálového trhu. So súhla-
som vlády v prípade verejného záujmu mohol
uskutočňovať fúzie a likvidácie peňažných
ústavov a iných podnikov. Hrianka tak bol,
pravda už v inej pozícii, pri konsolidácii ne-
priaznivého vývoja hospodárskou krízou te-
mer fatálne postihnutej Tatra banky, ale i pri
ťažkých rokovaniach so zástupcami najväč-
ších slovenských finančných ústavov o ďal-
šej racionalizácii peňažníctva. Plány vládnych
kruhov na čele s ministerským predsedom
Hodžom, ktorých cieľom bolo obnovenie ex-
panzie slovenského kapitálu a oživenie in-
dustrializácie Slovenska, však napokon stros-
kotali s politickými zmenami v Českosloven-
sku na jeseň 1938.

Samo ako Samo – Jáchymov
Život Sama Hrianku však nenapĺňala iba prá-
ca. Od počiatkov bol aktívnym členom Lite-
rárnej cechy, vtipno-vážneho spolku mikuláš-
skych mešťanov, ktorý vznikol v roku 1922
z iniciatívy vtedajšieho župného lekára Ivana
Stodolu. Hrianka až do roku 1933 zastával 
v „ceche“ funkciu notáriusa – vtipného, ironi-
zujúceho i glosujúceho zapisovateľa a refe-
renta o dianí. So spolucechovníkmi sa stre-
tali každý týždeň pri prednáškach na rôzne
témy, v rámci cechy sa venoval ochotníckemu
divadlu, podnikal výlety do blízkeho okolia
i za hranice... Hrianka sa angažoval i v Druž-
stve demänovských jaskýň, pôsobil v jeho
dozornom výbore a neskôr i v správnej rade.
Počas svojho pražského pôsobenia sa za-
slúžil o založenie samostatného cirkevného
zboru slovenských evanjelikov v Prahe a stal
sa i jeho prvým kurátorom.
Hriankovci napokon strávili v Prahe pätnásť
rokov, do rodného Liptova sa vrátili po zmene
režimu v povojnovom štáte. Úspešný finan-
čník vo výslužbe mal pred sebou ešte päť ro-
kov života. Strávil ich v kruhu rodiny a priate-
ľov, jeho obľúbeným miestom sa stala chata
pod Derešmi v Demänovskej doline, ktorú
v letných a jesenných mesiacoch roku 1949
postavil vlastnými rukami, za pomoci svojich
synov a priateľov. Veľkou traumou pre celú
rodinu sa stalo zaistenie najstaršieho syna
Sama v októbri 1949 a jeho internovanie
v jáchymovskom tábore nútených prác. Na
pražskej adrese Hriankovcov vtedy nenašli
Sama staršieho (bol v tom čase na Liptove),
zadržali teda jeho syna, Samo ako Samo...
Otec Samo Hrianka skonal v Liptovskom Mi-
kuláši 28. novembra 1955 a spolu s man-
želkou sú pochovaní na Vrbickom cintoríne. 

Zuzana NeMCoVá
foto: rodinný archív MUdr. Moniky šPaN-
koVeJ, rod. HRIaNkoVeJ a Ján SVIdRaN

Nevieme o ňom veľa, hoci patril medzi popredné osobnosti
bankového sektora v medzivojnovej republike a k blízkym spo-
lupracovníkom Milana Hodžu. tu je teda životný príbeh Sa-
muela Horislava Hrianku (1892 – 1955), v ktorom nájdeme
mnohé zaujímavé paralely aj s najaktuálnejšou súčasnosťou...

významný
finančník
z liptova

Rodina Samuela Hrianku, kožušníckeho majstra
vo firme Peter Holécy a syn, a Márie, rod. Benko-
vej: zľava synovia Samko a Janko, na maminých
kolenách dcéra Mária

Svadobná fotografia Sama
Hrianku a Kornélie Komen-
dákovej

Ako divadelný ochotník v „jedno-
aktovke v dvoch aktoch Saláma“
na motívy Wildovej Salome, Liptov-
ský Sv. Mikuláš, Silvester 1925.
Na fotografii s dramatikom Iva-
nom Stodolom (v druhom rade
vľavo) a Milošom Janoškom (vľavo
hore)

Samo Hrianka (celkom vľavo) sa
osobne poznal s mnohými pred-
staviteľmi súdobého politického ži-
vota a s niektorými udržiaval pria-
teľské vzťahy. Patril medzi nich aj
Ján Ursíny, na fotografii z roku
1937 druhý zľava

Posledné leto Sama Hrianku. V De-
mänovskej doline so synmi Duša-
nom a Vladimírom, na kolenách
vnučka Dagmar 
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Vôľa ľudí nezavážila
Keďže v medzivojnovom období tu žijúci Slo-
váci boli považovaní za „neuvedomelých Po-
liakov“, nemali žiadne národnostné práva 
a stávali sa obeťami polonizácie. Ďalšie ná-
rodnostné napätie sa vystupňovalo po kon-
ferencii v Mníchove, keď Poľská republika
využila medzinárodnú situáciu a vystúpila
s novými územnými požiadavkami voči osla-
benému Československu. Strata ďalších úze-
mí, ktorých pripojenie k Poľsku 1. decembra
1938 bolo sprevádzané značnými protestmi
miestneho obyvateľstva, bola na Slovensku
i v dotknutých obciach vnímaná negatívne.
O necelý rok Slovenská republika tiež využila
situáciu, zúčastnila sa na ťažení proti Poľsku

a inkorporovala územia zabraté Poliakmi od
roku 1920. Spomínaný akt vnímali obe stra-
ny protichodne – slovenská ako oslobodenie,
poľská ako okupáciu. Taká bola situácia na
sklonku druhej svetovej vojny, kedy bola zno-
vu otvorená otázka štátnej náležitosti týchto
území. Miestne obyvateľstvo si v drvivej väčši-
ne želalo pripojenie k znovurodiacej sa Česko-
-Slovenskej republike, o čom svedčí podpi-
sová akcia z februára 1945, či tzv. „sovietsky
plebiscit“ v apríli 1945 v ktorých vyše 90 %
obyvateľstva hlasovalo za túto alternatívu. Za
pripojenie lobovala aj delegácia predstavite-
ľov z hornej Oravy v Košiciach a prezidentovi
Benešovi predložili memorandum, kde stálo,
že 90 až 95 % obyvateľov hornej Oravy je slo-

venskej národnosti a chcú patriť do ČSR, sve-
dectvom boli pripojené petície z obcí. V tom
čase sa angažovala aj poľská samospráva,
ktorá sa usilovala o pripojenie oravských obcí
k Poľsku, a to dokonca podľa stavu po Mní-
chove. V tomto duchu sa nieslo nariadenie
Vojvodského úradu v Krakove i výzva okres-
ného veliteľa občianskych milícií v Novom
Targu z februára 1945. Prvý známy pokus
o prevzatie moci sa uskutočnil 3. februára
1945. Do Jablonky prišiel veliteľ poľskej mi-
lície v Novom Targu, oznámil richtárovi Gaj-
niakovi, že horná Orava patrí Poľsku a on je
poverený založiť tu poľské MO. Dňa 28. feb-
ruára Gajniaka ozbrojené zložky prinútili odo-
vzdať úrad predvojnovému poľskému sta-
rostovi, ktorého prvým nariadením bol zákaz
používania slovenčiny v kostoloch. Poľské MO
sa dostávali do kontroverzií so vzniknutými
miestnymi milíciami a hrozili otvorené vojen-
ské strety, čo sovietske velenie IV. ukrajinské-
ho frontu sledovalo so znepokojením. Zvlášť
so zreteľom na to, že vojna ešte stále neskon-
čila. Preto uskutočnilo „sovietsky plebiscit“
a na základe neho rozhodlo o ponechaní hra-
nice. Československá vláda však pod vply-
vom udalostí na Tešínsku, o ktorého získanie
prejavovalo Poľsko značný záujem, rozhodla
5. mája 1945 v Košiciach o odovzdaní území
severného Spiša a hornej Oravy Poľsku podľa
stavu spred Mníchova. Po pripojení územia
k Poľsku všetky poľské lokálne inštitúcie –
štátne, samosprávne, bezpečnostné, vzdelá-

vacie i cirkevné – zastávali názor, že tam ne-
žijú Slováci, ale poľskí gorali, ktorí podľahli
slovenskej agitácii. Podstatná časť ich opat-
rení mala výrazne polonizačný a diskrimi-
načný protislovenský charakter. Najskôr boli
odvolaní zvolení starostovia obcí a dosadení
propoľsky orientovaní jednotlivci. Po likvidá-
cii prirodzených vodcov sa poľská strana usi-
lovala o elimináciu slovenskej inteligencie
vypovedaním slovenských učiteľov (postupne
tieto územia nedobrovoľne opustilo 128)
a kňazov. V septembri 1945 pristúpila poľ-
ská strana k zriadeniu výlučne poľských škôl,
hlavným cieľom bolo „odslovačenie mládeže“.
Obyvatelia, ktorí sa dožadovali slovenských
škôl i učiteľov, reagovali bojkotom. Časť detí
dochádzala do slovenských škôl v ČSR, poľ-
ská strana sa im snažila zabrániť vyhrážka-
mi, zaberaním priepustiek a obmedzovaním
malého pohraničného styku. Po 1. novembri
1945, keď jurisdikcia nad farnosťami spiš-
ského a oravského dekanátu pripadla krakov-
skému arcibiskupovi, odsúvali aj slovenských
duchovných. Kňazi, miestni rodáci, sa síce po-
kúsili o zotrvanie, výsledkom bolo väznenie
a nakoniec vypovedanie. Väčšina poľských
kňazov, ktorí nastúpili na uvoľnené miesta,
bola k slovenským veriacim netolerantná.
Spory medzi kňazmi a obyvateľstvom sa vy-
hrotili v otázke kostolného spevu. Zaň boli
Slováci bití, pokutovaní i väznení. Ba niekedy
poľský farár nedovolil slovenským veriacim
zúčastniť sa na bohoslužbách a odbavoval
ich v prázdnom kostole. Aby v niektorých ob-
ciach vôbec mohli slúžiť omše v poľskom ja-
zyku, dovážali Poliakov z okolitých dedín.
Kňazi sa od oltára Slovákom vyhrážali od-
vetnými opatreniami a niektorí začali slúžiť
tzv. tiché omše.

Represie, priznanie diplomacie 
a zmluva
Po odchode učiteľov, kňazov a rozpustení mi-
lícií bolo slovenské obyvateľstvo vystavené

úplnej svojvôli rôznych lúpežných skupín, ofi-
ciálne štátne poľské orgány často nechávali
udalostiam voľný priebeh. Takmer každý deň
boli hlásené krádeže dobytka, šatstva a jed-
la, ťažké zranenia či iné spôsoby šikanova-
nia. Najobávanejšou skupinou bola Błyskawi-
ca pod vedením Józefa Kuraša „Ogňa“, ktorá
okrem útokov na poľské bezpečnostné zložky
a štátne inštitúcie šikanovala aj civilné obyva-
teľstvo. Na pripojených územiach Spiša a Ora-
vy sa takmer 85 % prepadov týkalo výlučne
civilného obyvateľstva, počas rabovačiek,
resp. po nich zavraždili 7 Slovákov a okradli
miestnych o vyše stovku koní, kráv, oviec, oší-
paných i množstva šiat, obuvi, potravín, plát-
na a peňazí. Lúpežné prepady presahovali aj
na územie Slovenska. Slovenské obyvateľ-
stvo sa stávalo cieľom perzekúcií aj zo strany
poľských milícií, ktoré sa počas obsadzova-
nia hornej Oravy správali agresívne, čo vyvr-
cholilo ozbrojeným povstaním proti nim v orav-
skej obci Podvlk. V júli a auguste 1945 obsa-
dilo územia severného Spiša a hornej Oravy
poľské vojsko a naďalej sa uskutočňovali ne-
primerane tvrdé zásahy voči Slovákom, ktorí
pred perzekúciami utekali do ČSR. Tu podá-
vali svedecké výpovede, z ktorých vieme aj 
o spôsoboch vyšetrovania. Najčastejšie ich
prišli zatknúť v noci, slabo oblečených a obu-
tých ich odviedli na vojenskú strážnicu, kde
ich uvrhli do chladných a mokrých pivníc.
V nich, naplnených presakujúcou a zmrznu-
tou vodou, boli za protislovenských nadávok
bití až do bezvedomia. Najrozsiahlejšia nočná
razia sa konala z 2. na 3. januára 1946 na
hornej Orave. Výsledkom bolo okolo 600 za-
istených Slovákov, medzi ktorými sa nachá-
dzali muži, ženy i deti. Obvyklými spôsobmi
vyšetrovania bolo bitie pažbami pušiek, opas-
kami, kyjakmi a povrazmi na dereši, kopanie,
privretie prstov medzi dvere či posadenie na
rozpálenú pec. Dievčatá zobliekli a niektorým
rozkázali vykopať si hrob. Okrem násilia a ná-
rodnostného útlaku boli Slováci vystavovaní

aj hospodárskym represáliám. Na rozdiel od
poľského obyvateľstva museli odvádzať vyso-
ké kontingenty a dane, boli však vylúčení z prí-
delov. Tie dostávali len tí, ktorí podpísali, že
chcú patriť k Poľsku. Podobne to bolo aj s ba-
líčkami UNRRA a miestni poľskí činitelia sa
vôbec netajili tým, že diskriminácie mali ná-
rodnostný ráz. V spišských obciach boli roz-
pustené slovenské svojpomocné družstvá
a ich majetok zhabaný. Rozpustená bola Ma-
tica slovenská i Spolok svätého Vojtecha a ich
bývalí členovia vystavení perzekúciám. Proti
prenasledovaniu protestovalo českosloven-
ské ministerstvo zahraničných vecí formou
diplomatických nót. Výsledkom bolo vyslanie
niekoľkých poľských vládnych komisií, ktoré
mali prešetriť incidenty. Výsledky vyšetrovania
potvrdili niektoré perzekučné zásahy voči slo-
venskému obyvateľstvu, ktoré však boli ospra-
vedlňované jeho protipoľským vystupovaním.
Aj nóta poľského vyslanca v Prahe Wierblow-
skieho zo 4. novembra 1946 priznávala, že
slovenské obyvateľstvo bolo vystavené pre-
nasledovaniu zo strany poľských orgánov, čo
však opäť bolo odôvodňované obranou oby-
vateľstva proti zavedeniu poľskej správy. V tej-
to nóte sa udáva, že kraj je obývaný veľkým
počtom obyvateľstva slovenskej národnosti,
čím poľská diplomacia vôbec prvýkrát ofi-
ciálne priznala existenciu Slovákov na tomto
území. Situácia v oblasti sa začala mierne
zlepšovať až začiatkom roku 1947. Vo febru-
ári sa podarilo zlikvidovať Kurašovu skupinu
a 10. marca vo Varšave podpísali zmluvu me-
dzi ČSR a Poľskom, ktorá potvrdila vymedze-
nie predmníchovskej hranice. Jej súčasťou
bol aj Dodatkový protokol, ktorý zaručoval ná-
rodnostné práva Slovákov a Čechov v Poľsku
a Poliakov v ČSR. Až na jeho základe sa za-
čali budovať počiatky legálneho slovenského
národného hnutia v Poľsku.

Milica MaJeRIkoVá-MolItoRISoVá
foto: archív autorky

V súvislosti s koncom druhej svetovej vojny sa bližšie pozrieme na ne-
ľahký život Slovákov na hornej orave práve v danom čase. Prvotné vy-
hrotenie národnostných tenzií na tomto území je spojené s vyhlásením
plebiscitu v roku 1919, ktorý sa však nakoniec neuskutočnil a Veľvys-
lanecká rada mierovej konferencie 28. júla 1920 rozhodla  o pripojení
14 oravských obcí k Poľsku: Bukovina-Podsklie, Harkabúz, Chyžné, Ja-
blonka, Nižná lipnica, Nižná Zubrica, orávka, Pekelník, Podvlk, Srnie,
časť obce Vyšná lipnica, Vyšná Zubrica, Suchá Hora a Hladovka. Čes-
koslovenská i poľská strana sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. Spor
sa rozšíril o tatranskú obec Javorina a prebiehal do roku 1924. Vý-
sledkom bolo pričlenenie Suchej Hory a Hladovky k Československu,
Poľsku pripadol kataster obcí Vyšná lipnica a Jurgov. Bez ohľadu na
mienku miestneho obyvateľstva. 

Kostol v Podvlku bol svedkom ozbrojeného povstania Slovákov proti poľským mi-
licionárom

Podpis zmluvy medzi ČSR a Poľskom 10. marca 1947

Perzekúcie slovákov 

na hornej orave na konci vojny
Perzekúcie slovákov 

na hornej orave na konci vojny
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Kto navštívi obec Poluvsie, mestskú časť Ra-
jeckých Teplíc, nájde na jej okraji vo svahu
„vytesaný“ areál, ktorému dominuje pamät-
ník a na ňom busta vojaka. Kto to je a čím si
zaslúžil túto poctu? Slovenský vojak pôsobia-
ci v exilovej československej armáde, účast-
ník operácie Antropoid, ktorou zlikvidovali ríš-
skeho protektora Čiech a Moravy R. Heydri-
cha, vlastenec a hrdina. Všetky prívlastky sa
spájajú s menom Jozefa Gabčíka, rodáka
z Poluvsia (8. 4. 1912). S človekom, ktorý má
tiež zásluhu na tom, že si v tomto roku pri-
pomíname 70. výročie konca vojny. Vyučil sa
za kováča, slúžil ako čatár v Košiciach. Do
mája 1939 robotník vo vojenskej technickej
továrni v Žiline a neskoršie skladník na Skal-
ke pri Trenčíne. Zapojil sa do ilegálneho pro-
tifašistického odboja a v roku 1939 odišiel
do emigrácie. Bojoval vo Francúzsku, neskôr
v Anglicku absolvoval výsadkársky výcvik...

Súvislosti, výsledok a dôsledky spomínaného
atentátu sú dostatočne známe. Iba pripome-
nieme, že Heydrich po vymenovaní do funkcie
protektora v Čechách a na Morave rozpútal
krutý teror a exilová vláda v Londýne na neho
vypracovala plán atentátu. Domácemu odboju
mali poskytnúť podporu skupiny parašutistov
vyškolených vo Veľkej Británii. V decembri
1941 vysadili neďaleko Prahy výsadkárov, rot-
majstrov Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša s úlo-
hou uskutočniť atentát. Kapitán lietadla v hlá-
sení píše: „Príslušníci skupiny Anthropoid pred
zoskokom podali dispečerovi ruku a prehlá-
sili: Čoskoro o nás budete počuť, urobíme
všetko, čo bude možné.“ Atentát uskutočnili
27. mája Jozef Gabčík (krycie meno Zdeněk),
Jan Kubiš (Ota Navrátil), ktorí boli špeciálne
vycvičení v Škótsku, a Josef Valčík. Pôvodne
mali atentát vykonať len Kubiš s Gabčíkom,
no Valčíka prizvali pre neprehľadnú zákrutu,
potrebovali znamenie. Gabčík vstúpil so sa-
mopalom do vozovky a vystrelil, no zbraň zly-
hala a vtedy Kubiš hodil bombu. Heydrich na
následky zranení v nasledujúci deň zomrel.
Gabčík a Kubiš sa po atentáte ukrývali s ďal-
šími piatimi výsadkármi v podzemí pravosláv-
neho Chrámu sv. Cyrila a Metoda na Resslo-
vej ulici. Po prezradení úkrytu 18. júna 1942

sa viac ako dve hodiny bránili a keď im došlo
strelivo, všetci zomreli... 

Skupina nadšencov – občanov mesta Rajec-
ké Teplice a celej Rajeckej doliny – sa mu roz-
hodla vzdať úctu postavením pamätníka opro-
ti jeho rodnému domu. Do projektu sa pustili
na jar 2014 a na jeseň bol pamätník hotový.
„Moja rodina poznala Jozefa Gabčíka osobne,
s dedkom boli priatelia. Rád mi o ňom rozprá-
val, napríklad spomínal, ako mu kupoval há-
čiky na ryby. Sú to pre mňa dodnes veľmi
živé spomienky na osobne prežité príbehy.
Navyše treba zdôrazniť, že hrdinské činy Jo-
zefa Gabčíka dosiahli medzinárodný význam,
čo ma inšpirovalo k návrhu na postavenie
pamätníka,“ vysvetľuje koordinátor projektu
Peter Fajbík. Mestskí poslanci projekt schvá-
lili, na financovanie organizátori vyhlásili ve-
rejnú zbierku. Celkové náklady tvorili približ-
ne 12 500 eur. Každý, kto chcel prispieť na vy-
budovanie pamätníka, mohol poslať – a ešte
stále môže – ľubovoľnú sumu na účet 3125
097655/0200. „Chcem sa poďakovať za prí-
stup všetkým, ktorí sa na financovaní podie-
ľali,“ hovorí vtedajší primátor Peter Dobeš.
„Nezabúdame ani na tých, ktorí priložili ruku
k dielu. Zapojilo sa mnoho rodákov, pomohlo
nám viacero firiem. Všetkým patrí úprimná
vďaka, bez nich by toto dielo nemohlo vznik-
núť.“ Počas zbierky a výstavby pre všetkých
záujemcov pripravili aj vzdelávací program.

Spoluorganizátor, občiansky aktivista Ing. Mi-
roslav Bellan, spomína: „Zorganizovali sme
autobusový zájazd na pamätné miesta v Pra-
he a Lidiciach. Jeho účastníci navštívili Chrám
sv. Cyrila a Metoda, prezreli si pamätník v Li-
diciach, miesto útoku na Heydricha...“ Bustu
vytvoril tunajší rodák, sochár Peter Repka, kto-
rý Gabčíka „obrátil“ tvárou k rodnému domu:
„Busta akoby sa pozerala priamo na mies-
ta, kde prežil krásne detstvo, kde sa hrával
so súrodencami, s matkou. Na tvári som mu
preto vyčaril príjemný úsmev. Takým člove-
kom – príjemným a milým – totiž Jozef Gab-
čík podľa spomienok bol.“ Pomník odhalili 
v októbri 2014. Okrem verejnosti a predsta-
viteľov štátnych i samosprávnych inštitúcií
prišli zástupcovia Veľvyslanectva ČR v SR
a Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľ-
kej Británie a Severného Írska v SR, historici
zo Slovenska i Čiech. Čestnú stráž tvorili prí-
slušníci 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa
Gabčíka v Žiline vedno s členmi bratislav-
ského Klubu vojenskej histórie oblečení v do-
bových uniformách britského Kráľovského
letectva. Pamätník je prvým krokom, nadšen-
ci zhromažďujú listiny a predmety súvisiace
so životom Jozefa Gabčíka. Ako uviedol M.
Bellan, ich zámerom je vydať o ňom publiká-
ciu a zriadiť pamätnú izbu či múzeum. Pri prí-
ležitosti 70. výročia ukončenia druhej sveto-
vej vojny v Európe a Dňa víťazstva nad fašiz-
mom prezident SR 7. mája 2015 vymenoval
troch príslušníkov československých zahra-
ničných armád a domáceho odboja do gene-
rálskej hodnosti. Vojenskú hodnosť brigád-
neho generála in memoriam získal aj Jozef
Gabčík. Ocenenie za neho prevzala praneter
Katarína Tomčíková.
Prezident u všetkých troch ocenil ich statoč-
nosť, zásluhy a profesionalitu. Pripomenul, že
„Jozef Gabčík sa svojím činom nezmazateľne
zapísal do svetových vojenských dejín. Sku-
pina pod jeho vedením uskutočnením aten-
tátu prispela k medzinárodnému uznaniu
myšlienky právnej kontinuity Československej
republiky v jej predmníchovských hraniciach“.

fedor MIkoVIČ
foto: Igor Válek

Fascinujúci čas leta láka do prírody milovníkov
skalnatých vrchov, strmých strání, hlbokých
lesov, rozvoňaných lúk, čistých vôd a roman-
tických kaňonov. Znalcov i lovcov nezabudnu-
teľných zážitkov a unikátnych fotografických
záberov. Je to čas žatvy a asi aj preto som si
spomenul na pôvabnú sekvenciu z knihy Rok
v prírode, ktorá výstižne charakterizuje letný
deň: „Z rozpálených polí, na ktorých dozrieva-
jú lány pšenice, uchýľme sa teraz na chvíľu
do tieňa – do vlhkého lesného prítmia. Pot sa
nám roní z čela – nie div, veď v tieni je dob-
rých 35 stupňov, a čo potom na slnku! Koneč-
ne sme na kraji lesa. Stroje na poli utíchli,
ba v tomto najväčšom sparne letného dňa
umĺkol aj vtáčí spev. Len cvrček poľný sa ne-
únavne ozýva. Všade okolo je pokoj a ticho.
Naraz pred nami práve niečo zašuchotalo.
Bola to zmija, ktorá sa spokojne vyhrievala
na okraji cesty. Potom z trávy ešte raz vy-
kukla trojboká hadia hlava, výstražne zatre-
potala rozoklaným jazýčkom a rýchle vkĺzla
do hromady kamenia.“ Popri množstve foto-
grafií iných živočíchov viaceré kuriózne pohľa-
dy aj zo života našich plazov priniesol milov-
ník slovenskej prírody, jej vytrvalý populari-
zátor, veľký majster prírodovednej fotografie,
umelecký fotograf Jozef Ponec (27. 10. 1918
– 6. 11. 2006), autor myšlienky z titulku.
Odsek o vretenici nie je v tomto texte náho-
dou,  Ponec dokazoval, že ide o užitočného
a zaujímavého tvora, ktorý si zaslúži obdiv
i ochranu, čo zdôvodnil v knihách V ríši pla-
zov a Zo života plazov. Urobil som s ním via-
cero novinárskych rozhovorov o poznatkoch

i zážitkoch, Slovensko bolo preň veľmocou
prírodných krás a leto, čas kypiaci životom,
obdobím jeho veľkej fotografickej aktivity. 

fascinujúco zviditeľnil našu vlasť
Milovníci obrazových kníh z našej prírody dob-
re poznajú meno Jozef Ponec. Viacerí mla-
dí fotografi ho dodnes pokladajú za učiteľa 
a vzor. Hoci skúsenosťami a životnou rozhľa-
denosťou vyvolával predstavu dôstojného ne-
stora, ešte aj v posledných rokoch života svo-
jím správaním, činorodosťou, elánom a cel-
kovým zjavom pôsobil veľmi mladistvým doj-
mom. Ako keby mu príroda transplantovala
čosi zo svojho nenáhlivého, neupachteného

evolučného času, plynúceho majestátne ako
tok veľkej rieky. Treba mu priznať reálny a ne-
odmysliteľný veľký podiel na fascinujúcom
zviditeľňovaní Slovenska prostredníctvom fo-
tografií zakomponovaných do kníh. Vyštudo-
val kartografiu a po krátkej praxi redaktora
vo viacerých vydavateľstvách sa venoval svoj-
mu odboru v Kartografickom ústave v Brati-
slave. Od roku 1976 sa vydal na dráhu slo-
bodného umelca, aby sa mohol naplno veno-
vať najmilšej záľube. Od roku 1959, keď vyšla
jeho knižná prvotina Potulky lesom, sa spúšť
fotoaparátu a pero v jeho rukách nezastavili,
a tak sa roku 2001 zjavila dvadsiata štvrtá
kniha Chvíľky v prírode. Za touto kôpkou kníh,
z ktorých mnohé boli ocenené, sa skrýva na-
máhavá práca, vytrvalosť a nekonečná trpez-
livosť. Skúsenosti, poznatky a láska k prírode,
vyžarujúce z každej stránky jeho kníh, sa pre-
nášajú z autora na čitateľa, čo je najväčším
prínosom jeho tvorby.

Prvotné podnety a nebezpečné
chvíle
– aké boli prvotné podnety a motívy, skla-
mania, ale aj dobrodružné vzrušenia pre-
búdzajúce vo vás záujem o živú prírodu?
„Mal som rád prírodu od detstva. Jej hýrivé
farby, podivné javy v nej a nekonečné preme-
ny ma veľmi lákali. Myslím, že tu nemalú úlo-
hu zohrali prechádzky s otcom, s ktorým som
chodil na huby, ale najmä s matkou, s kto-
rou som chodil do lesa na drevo. Ako dnes
vidím v húštine pod Havranicou uhynutého

„Slovensko je veľmoc 
prírodných krás!“  

(Hommage a Jozef Ponec)   

Veľký milovník a propagátor slovenskej prírody                                                 

Rodný dom hrdinu a pamätná tabuľa ležia oproti novému pamätníku

KOVáč SO SrdcOm
VOjaKa a VLaSTENca
KOVáč SO SrdcOm
VOjaKa a VLaSTENca
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jeleňa, ktorého som našiel podľa zápachu.
Hemžili sa okolo neho rozličné chrobáky a vŕ-
talo sa v ňom množstvo všakovakých lariev.
O niekoľko dní som z neho našiel iba koštia-
le. Na otázku, kde sa tento jeleň za krátky čas
stratil, nevedela mi matka odpovedať. Začal
som preto hľadať odpoveď v knihách a časo-
pisoch. Druhou nezabudnuteľnou príhodou
bolo, keď som chytil prvého motýľa. Bola to
krásna babôčka admirálska. Vyhrievala sa
na chodníku na slnku. Vrhol som sa na ňu 
s čiapkou, spod ktorej som vytiahol iba torzo
tej krásy. Bolo mi jej ľúto a dlho som o tom
premýšľal. Tak som sa dostal k motýľom, k mo-
jej veľkej láske, a tak vznikla aj túžba študo-
vať prírodu. Ale moje štúdiá pohltil roku 1931
požiar rodinného domku a z túžby sa nespl-
nilo nič. Zostala iba práca na ceste a vojna.
Láska k prírode sa však nevytratila a pri-
viedla ma v dospelosti k tvorivej činnosti...“
– Medzi živočíchmi je viacero človeku ne-
bezpečných druhov. Zažili ste nejaké ne-
bezpečné chvíle pri vašich expedíciách do
prírody?
„Raz vás doštípu komáre, inokedy včely alebo
osy, no najhoršie je to so sršňami. Raz som
týždeň nevidel, čo ma dobodali pod oči a ce-
lá tvár mi opuchla. Horšie to bolo pri fotogra-
fovaní orlov skalných. Mali hniezdo na trid-
sať metrov vysokej borovici, nad stometrovou
stržou vo Východných Karpatoch. V nádeji,
že tam budú vajcia alebo mláďatá, vyliezol
som k hniezdu. To však bolo prázdne a dve
hodiny mi trvalo, kým sa mi podarilo zliezť.
Bránil mi v tom jeden suchý konár na kmeni,
ktorý som nemohol prekonať. Už som myslel,
že tam zahyniem... Inokedy som fotografoval
párenie vreteníc... Akosi neopatrne som zblíz-
ka zaostroval a v zápale práce som trochu
prudšie pohol rukou. Samičke sa to nepáčilo,
že ich vyrušujem, a zahryzla mi do ľavého
ukazováka. Ešte štvrť hodiny som fotografo-
val, no ruka začala bolieť. Ledva som došo-
féroval do najbližšej dediny, kde bol lekár,
ktorý mi dal injekciu a poslal ma do okresnej
nemocnice. Tam som uhovoril lekárku,
takže ma o štyri hodiny 

prepustila, lebo som večer musel byť v Brati-
slave. Vzrušujúce bolo i stretnutie s vlčicou, kto-
rú som stačil ešte vyfotografovať, kým utiek-
la. Podobne ma prekvapil na Poloninách me-
dveď, ktorý sa znezrady vynoril z krovia.“ 

Problémy s vydávaním kníh aj tvo-
rivé krédo
Ponovembrový systém priniesol akýsi útlm zá-
ujmu o prírodu, o jej poznávanie a fotografo-
vanie, o turistiku, chatárstvo v horách a chalu-
párstvo. Kto sa vám dnes pochváli, že vykonal
nejakú hrebeňovú túru po Tatrách a Fatrách?
Stúpa záujem o cestovanie do zahraničia, 
o dovolenkovanie v exotických destináciách,
a pokiaľ ostávame doma, tak v luxusných ho-
teloch a dobre zásobených horských chatách
s dlho do noci otvorenými barmi... Často sme
sa o tom rozprávali, na sklonku profesijnej
kariéry i života si ťažkal aj na edičné prob-
lémy. Trápilo ho, že edičná rozháranosť (jeho
postrehy do značnej miery platia dodnes) je
zameraná veľmi komerčne a že máloktorého
vydavateľa zaujíma pôvodná tvorba. Posťažo-
val sa, že slovenský autor, ak chce niečo vy-
dať, musí sa zrieknuť honorára a nájsť si
sponzora, prípadne si vydať knihu sám. A vy-
slovil obavy, čo pri takomto trende zostane
zo slovenskej kultúry? Chcem zdôrazniť sku-
točnosť, ktorú azda zo skromnosti nepodčiar-
kol, že fotografické publikácie z našej prírody
sú publikáciami vlasteneckými, lebo pomá-
hajú vytvárať pozitívny emocionálny vzťah k
našej vlasti! Na to upozorňoval, keď dôvodil,
že pri zviditeľňovaní Slovenska by mali byť
obrazové knihy, vrátane publikácií o sloven-
skej prírode, v centre vydavateľskej pozor-
nosti. Kritizoval fakt, že propagovať Slo-
vensko prostredníctvom krás prírody zatiaľ
nik poriadne nezačal, hoci naša vlasť má pre-
krásnu a pozoruhodne rôznotvárnu prírodu!
„Žiaľ,” smutne dodával, „u nás takmer každý
podnikateľ vrátane vydavate-
ľov chce 

rýchlo zbohatnúť ľahšou cestou...” Deväť ro-
kov po smrti autora je situácia vo vydávaní
takýchto diel trocha lepšia, ale veľa dôvodov
na jasanie nemáme. So zreteľom na tieto
problémy som mu kedysi položil aj takúto –
stále aktuálnu –  otázku:

– Veríte v mobilizačný a propagačný účinok
fotografií slovenskej prírody na žiaduci roz-
voj zahraničného turistického ruchu?
„Verím, no obávam sa, že to ešte nejaký čas
potrvá, kým pracovníci cestovného ruchu, vy-
davatelia i rezortné ministerstvo prídu na to,
že takéto knihy naozaj majú veľký propa-
gačný účinok a budú ich vydávanie podpo-
rovať. Verím, že aj čitatelia časom sami prídu
na to, že im takéto knihy na našom trhu chý-
bajú. Preto verím v ich renesanciu, veď ináč
by sme museli prestať v tejto sfére pracovať.“

– ak by vás chcel vo fotografických a po-
pularizátorských aktivitách nasledovať ne-
jaký chrabrý mladý muž, čo by ste mu po-
radili?
„... poradil by som mu: Je to naozaj zálesácka
robota! To, čo som v mojich knihách o tejto
práci naznačil, je len mizivé percento toho,
čo človek musí vedieť, ak chce získať z prí-
rody dokonalé obrázky. Nie je to len veľa štú-
dia biológie, veľa prípravných prác a dobré
technické vybavenie, ale predovšetkým veľa
trpezlivosti, dobré nervy a dôkladné pozna-
nie toho, čo chceme fotografovať. Človek mu-
sí dokonale poznať svojich „hercov“, ich sprá-
vanie a reakcie, musí ich v prírode prácne
hľadať a vhodným spôsobom získať zábery 
z ich zložitého života. Je to náročné na čas,
lebo niektoré biologické termíny sa, jedno-
ducho. nedajú ustriehnuť. Keď sa to aj poda-
rí, môže sa postaviť do cesty nevyspytateľ-
né počasie. Namáhavé prí-
pravy 

často vyjdú nazmar, lebo príroda si dokonale
stráži svoje tajomstvá a neodhalí ich ľahko.
Navyše je tu „zákon schválnosti“! Práve pri
tej najvzácnejšej príležitosti nám vypovie prí-
stroj, blesk, diaľková spúšť alebo je chyba
práve na tom políčku, na ktorom je najvzác-
nejší záber. Prírodopisná fotografia má toľko
zákerností a nástrah ako žiadna iná, a preto
sú dobré snímky z prírody také vzácne... kto
chce skutočne dobre fotografovať živú prí-
rodu, musí si byť hneď na začiatku istý, že
tieto ťažkosti prekoná, preštuduje mnoho
kníh a obrní sa veľkou trpezlivosťou. Najmä
nesmie stratiť hlavu pri prvých neúspechoch,
lebo tých je viac ako dosť.“
Na sklonku života Jozef Ponec takto sformu-
loval svoje tvorivé autorské krédo: „Moje úsi-
lie počas celoživotnej tvorby smerovalo k je-
dinému cieľu – ukázať najmä mladým ľuďom
krásy našej prírody, naučiť ich poznávať ju 
a prostredníctvom poznania obdivovať, milo-
vať a chrániť ju. Ukázať a dokázať, že aj v na-
šej, neexotickej prírode je veľa čudesnej krá-
sy, za ktorou sa mnohí pachtia po cudzine.
Usiloval som sa, aby ľudia vedeli oceniť naj-
prv krásu svojej krajiny, aby neboli k tejto
kráse slepí, ale aby chodili po domovine 
s otvorenými očami. Naša príroda je krás-
na, ale chorá, ak ju nebudeme chrániť, prí-
deme o ňu! A hoci svet o tom ešte na-
pospol nevie, Slovensko je veľmoc prí-
rodných krás. Neoslabujme preto
jej ,arzenál svojím bezohľadným,
ľahostajným, necitlivým a ne-
uvážlivým konaním.“

tento článok je hold vzdaný krásam slo-
venskej prírody, pozvánkou do letných dní a
zároveň poďakovanie sa Jozefovi Ponecovi
za cieľavedomé pripomínanie toho, čo si
stále treba vážiť a chrániť. fotografie fauny
jedného z mladých pokračovateľov s foto-
aparátom v ruke – publikované úmyselne
bez popisiek – sú zase dôkazom, že dobré
dielo má vždy pokračovateľov.

Milan keNda
foto: Radim Ziman

Obálka knihy o obľúbených motýľoch
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Liptov sa pýši prírodným skvostom, ktorému
už dávnejšie prischlo pomenovanie „liptov-
ské dvojičky“. Ide o dvojicu dolín – Prosiecku
a Kvačiansku – vrezanú do tela Chočských
vrchov a vnorenú do hlbín zelených lesov tej-
to časti Slovenska. Mimochodom, zeleň je na
palete tunajšej prírody farbou, ktorou štetec
v rukách jej tvorcu nešetrí a používa ju hojne
v mnohých odtieňoch... Tieto doliny patria me-
dzi najkrajšie takéto prírodné útvary na Slo-
vensku a aj odborníci hovoria, že z hľadiska
rozmanitosti nemajú seberovné. Strmé bralá,
vysoké steny i hlboké vodopády, ponory, vy-
vieračky a jaskyne... To je iba niekoľko láka-
diel, vábidiel pozývajúcich na návštevu a pre-
chádzku, pookriatie i poznanie. Stačí sa z Lip-
tovského Mikuláša presunúť do Prosieka.
Prosiecka dolina leží západne od Kvačian-
skej medzi masívmi vrchov: Lomného a Pro-
sečného. Do vápencovo-dolomitových hornín
sa tu kedysi vrezali vody Prosiečanky, priam
ako povestný nôž do masla. Ako ostrý „kri-
vák“ do mäkkej domáckej dobroty... Potok
prenikol celým pohorím Chočských vrchov 
a vytvoril pôsobivú, zhruba 4 kilometre dlhú
tiesňavu. Dnes dolinou stúpate po modro
značkovanom turistickom chodníku (ktorý je
zároveň i náučným) popri viacerých infor-
mačných paneloch hovoriacich o geologii do-
liny, ale aj o jej flóre a faune. Zaujímavá trasa
prechodu sa začína atraktívne hneď pri vstu-

pe do doliny, ktorý tvorí skalný priesek Vrát.
Hoci majú svoje roky, nepočuť ich vŕzganie.
Neďaleko nad nimi totiž vyviera na povrch
mohutným a hlasným žblnkotom sa ohláša-
júcim prameňom spomínaná Prosiečanka,
ktorá akoby im mastila pomyselné pánty. Po-
tom už na návštevníkov čakajú prvé reťaze
a lavičky. V strednej časti sa dolina rozširuje,
z oboch jej strán hľadia skupiny brál s jasne
zreteľnými zvieracími tvarmi, o čom svedčia
aj ich zľudovené pomenovania – Medveď, So-
va, Ťava... Nechýba ani legendárny Jánošík,
stačí sa len dobre pozerať a nechať fantáziu,
nech si poletuje. Na začiatku hornej časti sa
dolina vetví na dolinu Červené piesky s 15
metrov vysokým vodopádom a na kaňono-
vitú Nižný a Vyšný Straz. To nás čakajú už tie
najatraktívnejšie úseky, ktoré očaria strmos-
ťou i divokosťou a pre ktoré sa oplatí preko-
nať i búšenie srdca pri namáhavejšom kroku.
Zážitok z výletu v závere doliny vyvrcholí vý-
stupmi po rebríkoch. Prosiecka dolina je ná-
rodnou prírodnou rezerváciou s výskytom via-
cerých vzácnych a chránených rastlinných
druhov. Turisti vedia, že sa sem treba naprí-
klad vybrať niekedy na prelome mája a júna,
keď kvitne endemitický kvet, čarokrásny črie-
vičník papučka. Naša najkrajšia orchidea lá-
kajúca hmyz svojimi žltými pyskami a človeka
tajomným tvarom a krehkosťou... Hneď po vy-
norení sa z Prosieckej doliny vychádzame na

nádherné poľany na Svorade a odmenou za
výstup sú ďalšie pekné výhľady na okolitú kra-
jinu i chrbty Západných Tatier. Keď sa na lúky
dostanete s domácimi, ukážu vám aj miesta,
kde stáli koliby a či veľké senníky na sušenie
pokoseného. Zo Svoradu môžete po zelenej
značke pokračovať cez Prosečné do Kvačian-
skej doliny alebo sa po náučnom chodníku
spustiť do Veľkého Borového a odtiaľ pokra-
čovať do Kvačianskej doliny. 

Strom roka aj meteorit
Veľké Borové spolu so susedným Malým Boro-
vým a s neďalekými Hutami predstavujú oázu
ticha a miesto pokoja v lone krásnej prírody.
Akoby sa tu zastavilo kyvadlo času a v úžase
hľadelo na okolitý svet. Domácich tu žije doslo-
va pár, viaceré chalupy skúpili ľudia z miest.
Vyrástli penzióny. No predsa len, vzdialenosť
od najbližších miest tu prispela k spomínané-
mu pokoju. Zamilovala si ho svojho času na-
príklad aj herečka Mária Prechovská a to až
natoľko, že si priala svoj večný sen snívať na
Veľkom Borovom. Jej jednoduchý hrob s dre-
veným krížom čupí na starom cintoríne, popri
ktorom už schádzame do Kvačianskej doliny.
Skôr ako sa však pustíme týmto smerom, tre-
ba pripomenúť, že v hornej časti dediny náj-
deme majestátnu borovicu. Pozor, nie je to
hocijaký strom, ale hrdý víťaz zaujímavej sú-
ťaže pýšiaci sa označením Strom roka 2004.

Zelená rozprávka, 

Pre milovníkov „vecí vesmírnych“ máme zas
jeden typ na hľadanie. Niekde v tejto oblasti
mal v roku 1895 spadnúť pomerne veľký ka-
meň z vesmíru. Nikto ho doteraz nenašiel,
takže prvenstvo môže byť naše...

dvojkríž aj rozprávkové mlyny
Kvačianska dolina je hlboko vrezaná do do-
lomitov a vápencov medzi masívmi Čiernej
hory a Ostrého a tiahne sa paralelne s Pro-
sieckou a obe vytvárajú turistický okruh. Spo-
mínaný náučný chodník s viacerými zastáv-
kami pokračuje. Boli časy – a nie je to až tak
dávno! –, čo sa stará vozová cesta vedúca
dnom doliny hojne využívala. Veď bola vlast-
ne jediným spojením Veľkého Borového a Hút
s okolitým Slovenskom. Pustime sa teda po
nej Kvačianskou dolinou. Po niekoľkých minú-
tach chôdze nás zaujme výrazný skalný vý-
čnelok Roháč, ktorý je najvyšším bodom na
tejto ceste. Aj dnes na ňom stojí slovenský
dvojkríž, mladší „potomok“ kamenného kríža,
ktorý tu údajne prvý raz postavili už roku 1860!
V lokalite Oblazy sa stretáva voda až z trojice
potokov, kde inde ako tu bolo miesto na pos-
tavenie mlyna?! Ba vlastne kvarteta mlynov,
z ktorých dodnes stoja dva. Teda znovu stoja
vďaka dobrovoľným ochrancom prírody (pod-
porovaných aj cestárom a neskôr známym ľu-
dovým rezbárom Jozefom Smutniakom z ne-
ďalekého lazu Ráztoky medzi Veľkým Boro-

vým a Hutami), ktorí sa postarali o zrekon-
štruovanie Horného a Dolného mlyna. Po-
čas letnej sezóny sú sprístupnené turistom
a život v ich bezprostrednom okolí opäť hrdo
zdvihol hlavu. Kypí tu a buble ako voda pod
mlynským náhonom, očarujúco zelenou trá-
vou sa zakráda čierna mačka so smaragdo-
vým pohľadom, obďaleč sa popása koza „do
pol boka obdratá“ (a kde je jež?)... Scenéria
napohľad pripomína rozprávku. Teda nielen
pripomína, veď si v ľudovej rozprávke o Plav-
číkovi a Vratkovi naozaj i zahrala. Nechýba
pútavá povesť o mlyne, ktorý tu stál vďaka
obrom, ich ochote pomôcť chudobnému člo-

veku a sile potrebnej na privedenie vody (náj-
dete ju v knihe Povesti o slovenských riekach
z matičného vydavateľstva). Skupenstvom,
ktoré nás neopúšťa počas výletu v dolinách
takmer ani na chvíľu, je práve voda. Najmä
v jarnom období je jej v oboch dolinách dosť
a zdá sa, že ani v tomto lete nebude chýbať.
V horných častiach nájdeme aj vodopády, kto-
ré zvýrazňujú okolitú krásu. V doline Červené
piesky hučí asi 15 metrov vysoký a v Ráztoc-
kej doline zas z výšky 8 metrov padajú vody
Ráztockého vodopádu. 

Igor Válek
foto: autor

Vráta do Prosieckej doliny sú otvorené Strom obrastený machom umocňuje pocit zelenej rozprávkyZrekonštruovaný mlyn v Oblazoch opäť hučí životom

kráľovstvo vody a dve doliny

Zelená rozprávka, 

kráľovstvo vody a dve doliny
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Dve bohaté a rušné desaťročia delia moje
dve stretnutia s mestom, ktoré pred vyše pol-
storočím doslova vstalo z popola. Roky dávno
rozostrili kontúry starnúcich spomienok na
ľudí – tvorcov poézie, ktorí boli našimi spo-
ločníkmi vtedy, keď ešte kultúra bývala bo-
hatšia aj materiálne. Neschudobnela. Svedčí
o tom medzinárodné stretnutie poetiek, bás-
nikov i spevákov z polovice Európy, ktorí na
sedem dní zaplnia nielen hlavné mesto Poľ-
ska, ale aj okolie duchom nevšedného vide-
nia všedných vecí, duchom poézie, ktorá – aj
neprekladaná, len interpretovaná – oslovuje
ľudí cez ich srdcia.
Za dvadsať rokov sa varšavská železničná
stanica moderne priodela a technicky tak-
mer zdokonalila, naproti tomu (a naproti nej)
pomník socialistického budovania krajších
zajtrajškov – oslavovaný i zlorečený Palác kul-
túry ošumel, zvráskavel... „Netreba ho zbú-
rať,“ vraví šofér, ktorý si pamätá naše stret-
nutia v Krakove i Bielsku-Bialej. „Nové paláce
spadnú, ale toto monštrum pretrvá,“ dodáva
a človek nevie, či sú to slová chvály, alebo ne-

bodaj ponosa. Iba prikyvujem a s uľahčením
zisťujem, že Slovenský kultúrny inštitút stojí
na tom istom mieste, kde stál od svojho zria-
denia v roku 1995, keď mu šéfoval Jano Bu-
dziňák. V jeho dverách ma víta súčasný ria-
diteľ Milan Novotný a organizačné pokyny sa
len sypú. To už počas neskorého obeda v reš-
taurácii oproti, kde sa učia pripravovať slo-
venské špeciality. Dačo sa už naučili, vraj
vedia robiť vyprážaný syr, no ani za pirohy,
ktorými ma hostia, by sa slovenský šéfku-
chár nezahanbil. Dúšok zeleného veltlínu
Chateau Topoľčianky a ubytovňa vzdialená
na pätnásť minút voľnej chôdze.

Stretnutie s poéziou
Pôvodca myšlienky Svetového dňa poézie
UNESCO vo Varšave, básnik a redaktor Ale-
xander Nawrocký ma víta mäkkou ruštinou,
do ktorej vpletá poľské, veľmi úsporne aj čes-
ké a slovenské slová. Zmes sa príjemne po-
čúva i ľahko rozumie, je chytľavá a pozoru-
jem, že tento komunikačný prostriedok už
ovládol všetkých prítomných. Zaznieva zovša-

diaľ, veď prítomní sú Rusi, Bielorusi, emi-
granti z Poľska v západnej Európe, Bulharka,
Tatárka, Uzbečka, Vietnamec, Maďar, Rumu-
ni i Litovci. Večer v Paláci Poľska (Dom Polo-
nii) sa nesie v znamení životného i pracov-
ného jubilea Alexandra Nawrockého a odo-
vzdávam mu blahoželania aj od najpočet-
nejšej stavovskej organizácie spisovateľov na
Slovensku, Spolku slovenských spisovateľov.
Bez tlmočenia; potlesk svedčí o tom, že tu ro-
zumie každý každého. Texty básní znejú v poľ-
štine – interpretuje a zároveň moderuje Ja-
nusz Lešniewski – potom v rodných jazykoch
tvorcov, ktorí recitujú sami. I spievajú ako 
Pietro Murianka svoje piesne v lemkovskom
nárečí a nad jeho spevom vznáša sa sotva
badateľný rurálny tieň. Nevšedný obraz, ktorý
vzdialene pripomína slávnejšie časy sloves-
ných jarí v Martine, domaľúva spevom štvor-
členná vokálna skupina dievčat z Bieloruska
Ramonki. Pri čaši vína v kaviarni Literatka 
(v Dome poľskej literatúry) každý prednesie
jednu báseň. „Kto prednesie dve, zaplatí všet-
kým po čaši vína,“ varuje priateľsky Alexan-

Jazda
unikátnou železnicou

Príťažlivá expozícia Goralská drevenica Stanica železnice v skanzene

Šťastnú cestu praje pekná výpravkyňa                                                         

Výhybkár sa narobí, výhybku treba prehadzovať často

Od mája sú mnohí návštevníci Kysuckého
múzea vo Vychylovke a či turisti z Oravskej
Lesnej bohatší o ďalší nevšedný zážitok. Tie-
to regióny Žilinského kraja, teda Kysuce a Ora-
vu, totiž po 44 rokoch opäť spojila unikátna
úvraťová lesná železnička. Jedenásťkilomet-
rová jazda historickými úzkorozchodnými dre-
zinami sa hneď stala vyhľadávanou atrak-
ciou. Nečudo, veď už pred tým jazda vláčikmi
po oboch tratiach každoročne lákala turistov.
Minulý rok sa historickou lesnou úvraťovou
železnicou zo skanzenu vo Vychylovke od-
viezlo viac ako 50-tisíc ľudí, oravskou traťou
viac ako 33-tisíc návštevníkov. Spomínané
kilometre koľají pôvodne slúžili na zvážanie
vyťaženého dreva. Pri pohľade do histórie zis-
tíme, že úvraťovú železničku v lesoch na se-
vere Slovenska začali stavať v roku 1915,
celková dĺžka trate aj so všetkými odbočkami

merala v čase najväčšieho rozmachu až ne-
uveriteľných 110 kilometrov! Potom prišli
roky úpadku, v roku 1971 bola takmer celá
rozobraná, zostalo iba tri a pol kilometra,
ktoré boli v roku 1991 vyhlásené za národnú
technickú kultúrnu pamiatku. Nechýbali po-
kusy zapísať ju do Zoznamu svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO, žiaľ, neúspeš-
ne... Do rekonštrukcie lesných železničiek in-
vestovala žilinská krajská samospráva aj za
pomoci eurofondov viac ako dva milióny eur.
Samotné prepojenie tratí, ktoré dokončili
v roku 2012, stálo 450-tisíc eur a vyžiadalo
si výmenu skoro štyroch tisícok podvalov.
A ešte čosi. Obnovená kysucko-oravská les-
ná úvraťová železnička je európskym uniká-
tom, ďalšou takouto sa môžete odviezť až
v Peru. Súčasná jazda železnicou, popri ko-
ľajniciach ktorej sa natáčali filmy Želary, Lie-

tajúci Cyprián a či Pehavý Max a strašidlá,
trvá necelú hodinu, no očarí malých aj veľ-
kých. Historická technika v spojitosti s krás-
nou prírodou a atmosférou skanzenu je tým
správnym mixom, čo osvieži a zaujme. Dve
špeciálne upravené dreziny vychádzajú zo
staníc Skanzen Vychylovka a Tanečník Orav-
ská Lesná a obchádzajú sa na prírodnom
sedle Beskýd, kde Oravské múzeum pozýva
aj do expozície Goralská drevenica. Kysucké
múzeum v Čadci a Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, obe v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilinského samospráv-
neho kraja, pozývajú na nevšednú jazdu až
do konca októbra.

Igor Válek  
foto: Milan koSeC

Uvažovanie o XV. svetovom dni poézie UNESCO
alebo

Básne vo Varšave
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der Nawrocký, aby predišiel tomu, čo sa poé-
zii i jej tvorcom stáva často – myšlienky sa
rozletia a čas prestane existovať. Lenže ča-
kajú ešte ďalšie dni, tak teda polnoc a pre-
chádzka historicky vyzerajúcim centrom hlav-
ného mesta. 

Poézia ide do krajiny
„Len osemdesiat kilometrov odtiaľto, kolega
básnik nás odvezie, buď tu ráno presne,“ nalo-
žil mi na dušu ešte v noci Alexander, na ktorom
už bolo trochu vidno únavu. Kolega básnik je
autor zaujímavej zbierky básní Rosa Erotica,
veršovník a nadšený organizátor i autor tex-
tov piesní Jan Rychner. Za mestom Ciechanów
odbočujeme do Opinogóry. Mestečko, kde
možno obdivovať križiacky hrad (pevnosť) –
dnes múzeum, ale aj kaštieľ, v ktorom je mú-
zeum poľského romantizmu a bývalo sídlom
rodiny Krasiňských, príslušníkov vysokej poľ-
skej šľachty, ako aj rodiskom známeho bás-
nika 19. storočia Zygmunta Krasiňského.
Poetický „výsadok“ tvoria popri Nawrockom
básnik Jan Rychner, bieloruský poet a novi-
nár Anatolij Krejdič, trošku trémista so zmys-
lom pre recesiu i básnickú skratku. Štvoricu
dotvára autor týchto riadkov. Dostáva sa nám
(cudzincom) cti, že poľské preklady našich
veršov recituje (a veľmi dobre) pán Alexan-
der, za čo sme všetci odmenení úprimným
a dlhým potleskom miestnych gymnazistov
i skupinky regionálnych autoriek poézie. „Kto
nám to len tak pomiešal tie jazyky,“ privráva
sa mi miestna poetka. Od Babylonu prechá-
dzame až k miestnym názvom liečivých rast-
lín a potom už stíchneme, veď bieloruské vo-
kalistky RAMONKI roztlieskajú i rozospievajú
celú sálu. Na záver nám rozpovedia o minulej
sláve miesta i ukážu historický cintorín okolo
novogotického chrámu. Sú tam pochovaní vo-
jaci a dôstojníci, ktorí pod velením kniežaťa
a generála Krasiňského bojovali po boku Na-
poleona Bonaparta.
„Potrebujem sa na polhodinku vystrieť,“ začu-
jem na spiatočnej ceste únavou poznačené
slová Alexandra. Nečudujem sa, veď Anatolij
mi tiež už takmer drieme na pleci... Večer je
kaviareň Literatka opäť miestom stretnutia
s poéziou, tentoraz aj s piesňou. Prichádza

charizmatický Pavel Krupka, rodák z poľskej
Oravy, ktorý s každým hovorí jeho rodným jazy-
kom a v priebehu večera zaspieva vyše desiat-
ky piesní. Prvú slohu v jazyku krajiny, odkiaľ
pieseň pochádza, zvyšné vo vlastnom poľ-
skom preklade. Sám sa sprevádza na gitare. 
Nočnou Varšavou kráčame dvaja. Predseda
Republikového spolku poľských spisovateľov
v Litve Alexander Sokolovský mi prezrádza, že
dvadsať rokov prednášal v Moskve na univer-
zite a jeho (doteraz) bezchybná ruština miat-
la aj ruských jazykových odborníkov. Vďač-
ne si predlžujem cestu do hotela na celú ho-
dinu, aby som si mohol pohovoriť s postar-
ším profesorom.

V Múzeu literatúry adama Mickie-
wicza
Pred iným publikom, tvoreným predovšetkým
študentmi varšavských stredných škôl, pre-
zentujú sa účastníci Svetového dňa poézie
UNESCO opäť svojou tvorbou, no súčasťou
programu je aj udelenie cien a vyznamenaní
tým, čo sa zaslúžili o šírenie (dobrého mena)
poľskej poézie vo svete. O všetkom podrobne
informuje 110. číslo literárno-poetického ma-
gazínu (zborníka) Poezja dzisiaj (Poézia dnes).
Prináša aj portréty zahraničných účastníkov
a preklady ich básní. Je pozoruhodným dokla-
dom, ale aj upomienkou na Deň poézie, kto-
rý pre mňa trval tri dni plné stretnutí a spo-
znávaní a ktorý však spravidla trvá sedem
dní so všetkým, čo k nemu patrí. Definitívne
padne opona v piatok, no za ňou svet ne-
stíchne. Nawrocký už začína pripravovať šest-
násty ročník sviatku, ktorý rezonuje v Euró-
pe a ktorý prináša bohatstvo ducha tam, kde
sa materiálnym bohatstvom nezmyselne šetrí.
„Nedám, veď si poradia,“ vyjadrila sa údajne
poľská ministerka kultúry k žiadosti o finan-
čnú podporu. Poradili si. Len vďaka a uzna-
nie patrí za to každému. Aj Slovenskému in-
štitútu vo Varšave, ktorý podporuje reprezen-
táciu slovenskej tvorby v Poľsku (a vlastne
v Európe)...

Peter MIšák
foto: autor a Igor Válek

od Igramu po Brazíliu
Rodák z Igramu pri Trnave vstúpil do litera-
túry v roku 1972 zbierkou Dych. Nasledovali
Smädné srdce (1974), Belasé ráno (1978),
Slamienky z Makova (1980), Kvety ako drob-
ný sneh (1982), Mechanici (1983), Povesť
o strýkovi Kenderešovi (1985) a román Z Hav-
ranieho dvora (1988). Približovali kraj a ľu-
dí, kde sa priženil, teda najmä Papín na vý-
chode Slovenska. „Keď som išiel na bicykli
z Cífera do Igramu a na pravej strane boli
Malé Karpaty s Červeným Kameňom, ktorý
tam krásne svietil ako drahokam, stále som
sníval o horách, no  nikdy som sa do nich ne-
dostal. To vo mne vybičovalo túžbu žiť niekde
medzi horami. A to sa mi splnilo práve tým,
že som sa sem priženil,“ hovorí Zelinka. Na
margo výlučnosti prostredia v citovaných die-

lach dodáva: „Voľakedy som čerpal motívy
z Papína či Domaše, ale už v  knižke Dych
bola poviedka  z prostredia Slovenského ná-
rodného divadla, to je taká fantázia... Napo-
kon, ja som mal aj zábrany, veď tam tema-
ticky zakotvili Šikula, Habaj, Ballek a to boli
takí silní prozaici, že som vlastne nevedel, čo
mám povedať o svojom rodnom kraji. Udr-
žiavať kontakt s rodiskom bol aj problém,
pretože málo odpovedali na moje listy. Ale
potom ma už tak zaujali ženy, ryby a huby
v novom prostredí, že som sa upísal tomuto
kraju...“ V roku 1993 mu vyšla novela Kra-
jina – recesistická alegória s politickým po-
zadím, v ktorej sa mladý muž vzbúri proti
diktátu zneužívania moci. V roku 2005 sa
jeho Príbehy z Karpát dostali do finále Ana-
soft litera a Zelinka prvýkrát rozdelil príbehy

zo svojho rodiska a súčasného pôsobiska pri-
bližne na polovicu. V roku 2007 vyšla Teta
Anula, už úplne situovaná na západe, ktorá
zvíťazila v spomínanej súťaži. Potom Zelin-
kovi akoby už  nestačili pôsobisko a rodisko,
svojich hrdinov v Príbehoch z cudziny (2009)
poslal do sveta. „V krátkych poviedkach som
si už  zacestoval do Brazílie, do Maďarska,
Talianska, USA. Lebo my máme veľa príbuz-
ných v zahraničí. Ten v Argentíne zažil štrajk
ohľadne minisukní,“ povedal autor. Recen-
zent Ľuboš Svetoň uviedol: „Domáce príbehy,
drobné prosté príhody majú nezriedka formu
krátkej poviedkovej etudy, rozšírenej anek-
doty či ľudového ponaučenia, podobne ako
v rozprávkach. Zelinkovi protagonisti  nie sú
ľudia komplikovaní, no neraz môže ich ko-
nanie pôsobiť v pointe prekvapujúco.“      

Rodí sa experiment a či dva?
Hoci Zelinka sa nevenuje literatúre faktu,
próza Rudenko (2011) vychádza zo skutoč-
ných reálií. „Ja som do hlavnej postavy vlast-
ne spojil dvoch ľudí. Učiteľa telocviku a ze-
mepisu s trénerom hádzanárskeho mužstva.
Každý  z nich však žil svojím životom. Ďalšia

V centre mesta sedí bard poľskej literatúry Adam Mickiewicz Pomník básnika Zygmunta Kasiňského v Opinogóre 

Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan No-
votný, organizátor i básnik Alexander Nawrocký
a autor reportáže

Podvečerná Varšava poézii praje

Dva prelínajúce sa svety 
spisovateľa Zelinku

keď ráno počúvam v rozhlase správy o počasí, uvedomujem si, aké
rôzne svety predstavujú kraje ležiace na západe a východe republiky.
Viem, že nielen v počasí. keď spisovateľ Milan Zelinka vstúpil do lite-
ratúry, takmer bezvýhradne sa venoval regiónu, kde pracoval, oženil
sa a usadil, no na staré kolená sa trvalejšie vrátil na dedovizeň a s ty-
pickou pravidelnosťou vo svojich dielach strieda obe prostredia... 

Dva prelínajúce sa svety 
spisovateľa Zelinku
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postava, Aladár Krajkovič, sústreďuje v sebe
šesť ľudí, aj ja tam patrím so svojou žiarli-
vosťou v mladosti, je tam aj môj otec, brat 
a ďalší, takto som to pretavil. Rudenko, to sú
aj moje hádzanárske roky, aj detstvo so vše-
lijakými traumami,“ vyznáva sa. V roku 2013
vyšiel zatiaľ posledný Zelinkov román Fraj-
lenka Hollóška. Autor o Márii Hollóšyovej prvý-
krát počul pred vyše štvrťstoročím. V Cíferi
mala výšivkársku dielňu, zamestnávala pri-
bližne 40 žien a vlastnila unikátnu zbierku
krojov z celého Slovenska a spisovateľa zauja-
la pohnutým životom. Hoci bola zo zámožnej
zemianskej rodiny, v mladosti prežila nešťast-
nú lásku, keď sa zaľúbila do chudobného
chlapca a rodičia ju za to vydedili. Ako devät-
násťročná zostala sama a bez prostriedkov.
Pri Rudenkovi autor vytvoril z dvoch hlavných
postáv jednu. Ako to bolo v tomto prípade,
keď sa musel pridržiavať reality? „Existovali
mnohé obmedzenia. Nemohol som ju poslať
na bál, nechodila ani každý deň do kostola.
Keď išla na  poľovačku, tak  panstvo  tam po-
zvalo celú dedinu, keď išla na koncert, vypo-
čula si ho, ale potom sa vrátila domov. Nikdy
sa nevydala. Aj som ju chcel v knihe vydať za
jedného majordóma v cíferskom kaštieli, ale
odmietala to. Musel som  rešpektovať jej po-
vahu. Žila pre svoje umenie a nechcela byť
v nijakom spolku.“ Knihu uviedli do života pa-
pínske učiteľky slamienkami z Makova. Nie
je to náhoda. Spisovateľ sa chce šestnástou

knihou vrátiť znovu tam a už má pripravený
aj pracovný názov – Blízke  diaľavy. Dokonca
už ju má aj napísanú. Teda, svoju časť. Ako to
je vlastne? „Napísal som 32 strán a tých ďal-
ších, možno 180, musia  dopísať ľudia, kto-
rým som to ponúkol. Je to taký experiment.
To by mohol urobiť aj človek, ktorý by musel
poznať školu zvnútra. Ponúkol som to učiteľ-
kám z papínskej školy, s ktorými s manžel-

kou cestujeme autobusom raz alebo dvakrát
týždenne. Oni sa vzadu smejú, obľúbil som
si ich a vytvoril postavu rozprávača Štefa Re-
licha, ktorý sa spovedá jednej z nich. On ich
tam vidí zvonku a teraz by bolo potrebné, aby
niekto na jeho podnety odpovedal, aby uká-
zal život zvnútra. A keďže rozprávač tam vlo-
žil aj súkromné pocity, aj oni tak môžu urobiť.
Tam by sa vlastne zmestilo všetko... Dal som
im to  prečítať v piatich vyhotoveniach s návr-
hom na autorskú spoluúčasť. Ak by sa z akých-
koľvek dôvodov nemohli spolupodieľať, mo-
hol by to dostať do rúk vyslúžilý učiteľ, ktorý
by za nich odpovedal. Vravel som im: buďte
úprimné, môžete byť sarkastické, môžete sa
sami sebe vysmiať, ale rešpektujte, že to je
beletria, nie literatúra  faktu.“ S Milanom Ze-
linkom sme zašli k miestu, kde sa stretáva-
jú rieky Laborec a Cirocha. Chodieva sem na
prechádzky z neďalekého činžiaku, kde býva.
Keďže má zdravotné boľačky, natíska sa otáz-
ka, ako vníma stratu toho, čo mal tak rád: prí-
rodu, rybárčenie i hubárčenie? „Rybárčenie
som nechal už dávnejšie, tiež zo zdravotných
dôvodov. V hubárskej sezóne si raz-dvakrát
v týždni zájdem na kraj hory a keď nájdem
5-6 hríbov, to je pre mňa toľko, ako keď som
kedysi nazbieral dva košíky, cením si to viac
ako v časoch, keď som v hlbokých lesoch na-
zbieral 160 dubákov.“ Zmenila sa za tie roky
príroda? „Potoky ani nie. Ani doliny. Ale keď
sa pozriem na lesy, vidím  tam prerezávky. Ja
už som však poučený človek, takže viem, že
lesy nie sú preto, aby sme tam zbierali hríby,
ale aby sa ťažilo drevo. Napokon, mne to ani
nevadí, pretože ľudia tam nachádzajú prácu.
Pretože každý les bude raz vyrúbaný, okrem
tých, ktoré sú chránené. Keby som mohol,
chodil by som aj do Kolonice, aj do Novej Sed-
lice na Riabu skalu, aj do Čabín a Čabaloviec.
Aj chodím, ale prstom na mape. Celý okres
som kedysi pochodil, mám ho v nohách. Mal
som totiž takú robotu, že som musel v ob-
ciach kontrolovať miestne rozhlasy.“ Kraj v sú-
časnosti spoznáva pomocou mapy a v spo-
mienkach. Pretavuje sa to aj do tvorby? „Za-
tiaľ veľmi nie, ale mám živo pred očami na-
príklad tie serpentíny z Radvane do Oľky,
takže keby ma tam niekto zobral, ešte by som
si trúfol na taký kilometer ku kraju lesa a vrá-
tiť sa. To by som ešte zvládol.“ V obývačke
bytu má spisovateľ na stole ďalekohľad a sle-
duje ním kačičky na Laborci i dianie na ruš-
nej ceste do Sniny. Občas sa pozrie do mapy.
Ktovie, či sa popri literárnom experimente
s Blízkymi diaľavami takto nezrodí aj ďalší?

Marián šIMkUlIČ
foto: autor

Prví slovenskí učitelia pôsobiaci po vzniku
prvej Československej republiky by si zaslúžili
rozsiahlu monografiu. Profil mnohých sa počas
ich pedagogickej a osvetovej misie podobal
sťa vajíčka v pekne ustlatom hniezde. Popri
tom, že vychovávali a vzdelávali deti v ich ma-
terinskom jazyku, po skončení vyučovania ich
vo svojom voľnom čase učili spievať, recito-
vať, vystupovať na javisku. Veľká pomoc sa od
nich dostávala najmä ľuďom žijúcim mimo
mestských centier, učitelia ich vedeli ošetriť,
keď sa poranili, na vidieku sa im stali porad-
cami pri pestovaní a kultivovaní poľnohospo-
dárskych plodín, chove včiel, štepení ovoc-
ných stromčekov či viniča odolnými a chut-
nými odrodami, učiteľky viedli kurzy starost-
livosti o malé deti, varenia, ručných prác. Ak
zalistujete v obecných kronikách, zmienky
o vtedajších učiteľoch sa uchovávajú aj  v ob-
ciach, kde škola nestála. Učitelia chceli po-
znať rodičov svojich žiakov, a tak nelenili
zájsť za nimi aj do odľahlejších oblastí, na
grapy, pľace, kopanice, lazy. V čom sa teda
učitelia, ktorí absolvovali v 20. a 30. rokoch
minulého storočia, od seba odlišovali, ako pô-
sobili akoby jednoliato v národnom duchu po
rozpade uhorského impéria, v ktorom mocnári
tvrdo presadzovali občiansku jednotu pod dik-
tátom jediného národa maďarského? Práve
v tom môžu byť lákavé podnety – povedzme
pre domy a miestne odbory MS – a stratégia
ideového pôsobenia s konkrétnými príklad

mi predovšetkým na jazykovo zmiešaných
územiach Slovenskej republiky. A ak ešte ve-
ríme v silu parlamentnej politiky a koncepčné-
ho presadzovania vládnych koncepcií, potom
sa treba dovolávať podpory samosprávam
menších obcí, aby nemuseli likvidovať men-
šie školy kvôli drobnému šetreniu na pozadí
priam nekresťanského mrhania peniazmi na
strane veľkých firiem, privatizérov či okiadza-
nia celebrít, ktoré zvyčajne pôsobia priam
strategicky proti základným princípom vý-
chovy a vzdelávania.

Spomienky na správcu
Na skonkrétnenie úvodného vstupu uvediem
príklad z obce Hostie v Zlatomoravskom okre-
se. Obecný úrad vedený Petrom Štepianskym
pozýval na 21. ročník Kapolkovho chodníka.
Turistický pochod sa zakaždým otvára piet-
nou spomienkou na Bela Kapolku. V stredu
22. apríla uplynulo osemdesiat rokov od na-
rodenia spisovateľa a tatranského chatára,
v obci si ho začali pripomínať krátko po tom,
čo 18. apríla 1994 nešťastnou náhodou sko-
nal na Hrebienku nad Starým Smokovcom
(viac o ňom nájdete v poslednom magazíne
2014). Podnet prišiel od vtedajšieho starostu
Michala Godinu, ktorý sa pričinil o to, že na
jeho rodnom dome visí pamätná tabuľa. Ná-
plň Kapolkovmu chodníku dávajú členovia
Mestskej organizácie Klubu slovenských tu-
ristov zo Zlatých Moraviec, ktorú dlhšie vie-

dol Ľudovít Chládek, redaktor internetového
portálu oblasti Požitavie. Z domácich býva
nenahraditeľná spoluúčasť Pavla Turčana,
niekdajšieho poslanca obecného zastupiteľ-
stva, turistu a ochrancu prírody. 
Domáci sa osobitne tešili, že do Hostia znovu
príde sestra Bela Kapolku Terézia Slovjaková.
Je povolaním psychologička, žije v Bratisla-
ve a má najdôveryhodnejšie informácie o pô-
sobení ich rodičov Michala a Paulíny v Hostí,
tekovskej obce nachádzajúcej sa v susedstve
Topoľčianok a Zlatých Moraviec, v údolí medzi
Tribečským a Inoveckým pohorím. Kapolkov-
ci prišli do tohto žírneho kraja začiatkom 30.
rokov 20. storočia s dvomi dcérami, Fabiolou
a Terkou, v Hostí sa im narodila Gitka a po
nej dlho očakávaný chlapec... Michal Kapol-
ka vykonával správcu v novopostavenej rím-
skokatolíckej škole a zároveň bol kostolným
organistom. Rodina sa zabývala v obecnom
dome, ktorý patril cirkvi, žili v ňom spoločne
s Michalovou matkou a Paulíninou mladšou
sestrou Margitkou, ktoré im pomáhali spra-
vovať domácnosť a starali sa o štyri deti. Pri
výpočte aktivít správcu školy v obci doteraz
spomínajú, že do kostola zakúpil kvalitnejší
organ, s veriacimi nacvičoval pašie a viedol
ich k náročnejším spevným prejavom. V zbo-
rovom speve so svojimi žiačkami z vyšších
ročníkov víťazne uspel v konkurencii dospe-
lých na celoštátnej súťaži učiteľských zborov.
Ak sa opýtate najstaršieho miestneho vče-

Uznanlivá poklona 
učiteľom

Práce na Hrušovskom hrade hodné verejného uznania

Pri klavíri a obľúbených melódiách
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lára, kde pochytil prvé skúsenosti s pestova-
ním včelstva, s vďakou pripomenie správcu
školy Kapolku, ktorý si rozširoval vedomosti zo
včelárstva, ovocinárstva, záhradníctva diaľ-
kovým štúdiom na vyššej poľnohospodárskej
škole v Nitre. 

Rodinná tragédia
Pracovné nasadenie Michala Kapolku vyva-
žované domáckou idylou sa v jeden z feriál-
nych štvrtkov, keď žiaci nemali vyučovanie,
v rodine zmenilo na mĺkvu hrôzu. Ráno ako
zvyčajne sadol na motorku a odišiel do školy
v Nitre. Už bol večer, vonku sa hlásila zima,
náhle ktosi silno zabúchal na zadnú bránu
vedúcu do dvora. Vraj sa pán správca zabili
na motorke. Vlastne, ešte žijú. Len sú v bez-
vedomí. Cestou domov dostal na motorke
šmyk. Mal ťažký otras mozgu, dlho bol v bez-
vedomí. Koncom roka zomrel. 
Aby toho nebolo málo, nasledovali ďalšie ne-
očakávané udalosti. Paulíne Kapolkovej síce
zverili správcovstvo školy po nebohom man-
želovi, ale do školy povolali nového učiteľa 
a organistu v jednej osobe. Napriek tomu, že
bol slobodný, dožadoval sa ubytovania v do-
me, v ktorom žili dve mladé ženy a štyri deti.
Museli sa presťahovať do menšieho a vlhké-
ho domu. Nepatrili im už pestované záhrady
plné ovocia, veľký dvor na hranie, ku ktoré-
mu kamarátsky patrili traja krotkí ježkovia,
vlčiak Lexo a malé srnčiatko, čo ich tatinko
našiel opustené v lese. Zvieratá museli za-
niesť do obecnej horárne, blížila sa zima. 
Utrápená matka v obavách, čo bude nasle-
dovať, si podala žiadosť o preloženie na uči-
teľské miesto do Podolínca. Deti mali v sta-
rorodičovskom dome, kam sa ich babinka
vrátila, dedičský podiel. 
Od úradu dostala zamietavú odpoveď, jej po-
žiadavku nie je možné riešiť počas školského
roku. Tak do Podolínca vyslala aspoň deti so
svojou sestrou. Schyľovalo sa k vojne, repub-
lika vyhlásila mobilizáciu, na juh Slovenska
si začali presadzovať nároky Maďari, na se-
vere sa Poliaci domáhali podtatranského úze-
mia so Spišom. Paulínin strach, čo v takej si-
tuácii bude s jej deťmi, vyústil do psychic-
kého šoku. Upadla do apatie, z ktorej sa už
nedostala ani potom, keď videla, že jej deťom
nič zlé nehrozí. V levočskom ústave ju po-
drobili liečbe na dobovo bežný spôsob. Po hy-
droterapeutických zákrokoch, inými slovami
vodných šokoch, dostala silný zápal pľúc,
vzápätí smrteľnú tuberkulózu. 

Hostiansky chodník
Pri pamätnej tabuli v Hostí účastníci spomien-
kového pochodu každú jar zavesia kyticu kve-
tov a vyberú sa do okolitej prírody. Organi-
zátori trasu sčasti obmieňajú, zvyčajne však
vedie popri stajniach a pastviskách ušľachti-

lých koní topoľčianskeho Národného žreb-
čína a zakaždým prechádza popri zrúcanine
stredovekého hradu Hrušov na vŕšku Skalka.
Niekdajšia obranná bašta v hradnom systé-
me v okolitom lesnatom prostredí sa spo-
mína už v polovici trinásteho storočia a oko-
loidúci už desaťročie uznanlivo chvália prácu
ľudí z občianskeho združenia Leustach z Nit-
ry, ktorí kamennú ruinu oslobodili z koreňov
stromov a kríkov a postupne sa usilujú čo
najdôveryhodnejšie vrátiť jej niekdajšiu po-
dobu. Aj pri našej návšteve sme sa stretli 
s manželmi Blahovcami a hádam dvadsiat-
kou zväčša mladých ľudí. Jedni starostlivo
ošetrovali spevnené skalné múry, iní vykopá-
vali zo zeme zvalené murivo. Skaly použi-
jú na doplnenie zachovaných objektov tak,
aby sa čo najvernejšie priblížili k pôvodnej po-
dobe schodísk, vnútorných stien, okenných
otvorov. Obnove Hrušovského hradu „velí“
Stanislava Blahová, organizačne aj celkom
prakticky tvorí súladnú dvojicu so svojím man-
želom Jozefom Blahom (ktorý je, „mimocho-
dom“, riaditeľ celého združenia Leustach).
Obaja sú učitelia, on na Základnej škole na
Fatranskej ulici v Nitre, ona je riaditeľka Zá-
kladnej školy s Materskou školou v Alekši-
ciach, obci vzdialenej od krajského sídla zo
pätnásť kilometrov. Len čo sa skončí ich pe-
dagogický pracovný týždeň, zberajú sa na
Hrušov, školské prázdniny inde ani netúžia
tráviť. Trvá to už jedenásť rokov, a nepôso-
bia, žeby ich táto záľuba opúšťala. 

dub cerový
Dejiny zaujímajú aj Pavla Turčana, a tak náv-
števník v jeho sprievode získava hmatateľ-
nejšiu predstavu o okolitom prostredí, priamo
alebo sprostredkovane dovidí na susedné do-
liny, na pohoria so zvyškami ďalších hradov,
o ktorých záchranu sa usilujú partnerské
združenia Leustachu: Gýmeš nad obcou Jele-
nec, Oponický hrad alebo až k obciam Dech-
tice a Naháč v Chránenej krajinnej oblasti
Malé Karpaty, kde sa v prírodnej rezervácii
Katarína nachádzajú zvyšky Kostola a Kláš-
tora svätej Kataríny Alexandrijskej z počiatku
sedemnásteho storočia. Hostiansky aktivista
má viaceré osobné záľuby. Atletike sa veno-
val ešte v časoch, keď bežci často trénovali
priamo v prírodnom prostredí. Listnaté lesy
s priľahlými lúkami charakteristické pre tento
kraj vypestovali v ňom vzťah k živej prírode,
čo ho samočinne nabáda na jej poznávanie
a ochranu. Pôsobil na viacerých pracovných
pozíciách vo výrobných podnikoch v Zlatých
Moravciach, teraz učí v meste na strednej od-
bornej škole polytechnickej. 
Cez prácu pedagóga sme sa dostali aj k téme
súčasného školstva. No keď sme začali po-
rovnávať výchovné pôsobenie prvých sloven-
ských učiteľov na vidieckych školách s klesa-

júcim záujmom dnešných žiakov o seriózne
vzdelávanie, radšej sme sa vrátili k skutkom
správcu hostianskej školy. Konkrétne ku kos-
tolu, v ktorom Michal Kapolka hrával na or-
gane a pri ktorom rastie dub cerový. Keď
prišiel do obce, strom mal mohutnú korunu.
Vytvárala si životný priestor presahujúc múry
kostola. Opatrní obecní správcovia varovali,
že ohrozuje samotnú svätyňu a najspoľahli-
vejšie ju poratujú tak, že stromisko vytnú.
Mladý učiteľ zastával iný náhľad. Bránil strom
pred úžitkovou skazou, občania by ho mali
mať vo všeobecnej úcte pre jeho mnohoroč-
ný vek. Obec napokon súhlasila, pričom za-
iste nezanedbateľným argumentom bolo to,

keď mladý organista navrhol, že ak ináč ne-
dajú, dub cerový odkúpi od obce do osob-
ného vlastníctva. 
Podľa nedávneho odborného posúdenia od-
hadujú vek hostianskeho duba cerového (dá
sa povedať v dedičskom vlastníctve potom-
kov kapolkovskej rodiny) na dvesto päťdesiat
rokov. Kmeň má obvod päť a pol metra, vy-
rástol do výšky dvadsaťdva metrov, rozkoná-
ril sa do šírky dvadsaťsedem metrov a je chrá-
nený zápisom v zozname kultúrneho dedič-
stva národa.

dušan MIkolaJ
foto: autor

Stanislava Blahová, „pracovná kastelánka“ obnovo-
vaného hradu Hrušov na okraji Tribečského pohoria 

Hostiansky aktivista Pavel Turčan

Malebné Skýcovské údolie

Dvestopäťdesiatročný dub cerový v Hostí zachráne-
ný niekdajším správcom miestnej školy Michalom
Kapolkom

Jeden z objektov topoľčianskeho Národného žrebčína
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Na počiatku bol Jánošík
Treba sa vrátiť až kdesi k počiatkom histórie
slovenskej kinematografie, presnejšie k Rod-
nej zemi (1954). Pri pohľade s odstupom
vyše šesť desiatok rokov môžeme, použijúc
literárnu vzletnosť, povedať, že sa podarilo
naplniť osudové predurčenie oravského mlá-
denca, ktorý sa vybral do sveta hľadať svoju
lásku – a našiel ju. V SĽUK-u! Ako tanečník
a herec aj írečitý prototyp mužného a tem-
peramentného slovenského horala bol azda
najväčším objavom spomínaného pozoruhod-
ného filmu. Prvý výraznejší dotyk s dlhomet-
rážnou hranou tvorbou nastáva pri nakrúca-
ní dvojdielneho filmu Jánošík (1962 – 1963),
ktorý režíroval Paľo Bielik. Pripomeňme, že
Ťapák bol pomocným režisérom a súčasne
si zahral postavu Uhorčíka. Samostatne začal
režírovať najprv v televízii, pričom v jeho tvor-
be dominovali krátkometrážne, folklórne la-
dené snímky, rozvíjajúce odkaz našich ná-
rodných ľudových tradícií. Dramatickejší ná-
met poskytol talentovanému tvorcovi až film
Balada o Vojtovej Maríne (1964), spracovaný
podľa literárnej predlohy poľského spisova-

teľa Kazimierza Przerwu-Tetmajera. Identic-
ké poetické vyznenie, atmosféru a estetický
účinok mala aj ďalšia jeho snímka Roztrhla
sa hudáčkovi struna (1966). Podľa známeho
románu Mila Urbana Živý bič nakrútil v roku
1966 rovnomennú filmovú baladu o drama-
tických osudoch ľudí žijúcich na oravskej de-
dine v časoch prvej svetovej vojny. Ťapák ako
odchovanec a dôverný znalec rodného orav-
ského prostredia citlivo spracoval hĺbku a zmy-
sel dramatického príbehu z vojnového obdo-
bia, pričom tragické vyznenie baladického
charakteru diela sa harmonicky prelína s tvor-
covou náklonnosťou k folklórnym tradíciám.
Niekoľko týždňov po dokončení filmu sa v jed-
nom z rozhovorov vyjadril, že jeho úsilím ne-
bolo „... mapovať Urbanov Živý bič, ale, ak sa
dá tak povedať, obrazovo ho priblížiť dneš-
nému divákovi; priblížiť aspoň siluety našich
matiek a dedov a vyvravieť aspoň kúsok z to-
ho, čo si naši ľudia pretrpeli...“
Za režisérov debut v oblasti dlhometrážnej
hranej tvorby sa považuje film Nevesta hôľ
(1971), ktorý akcentuje metaforickosť Švant-
nerovej literárnej pôvodiny. Dramaticko-epic-

ké prvky prozaickej predlohy teda netvorili
hlavnú líniu baladického príbehu, odohráva-
júceho sa v horskom prostredí pred druhou
svetovou vojnou. I napriek tomu sa Ťapákovi
podarilo zvolenými výrazovými prostriedkami
pretlmočiť atmosféru Švantnerovho rozprá-
vania, pretože v snímke nechýba poézia, ireál-
ne prvky, obrazotvornosť, metaforickosť a v ne-
poslednom rade sugestívnosť a hĺbka citu.
Keďže režisér hľadal adekvátne prostriedky
filmovej reči a invenčnú formu filmovej výpo-
vede, uplatnil aj experimentátorské postupy.

Žánrovo-tematická pestrosť
Počas 70. a 80. rokov minulého storočia na-
krútil Ťapák celý rad žánrovo i tematicky roz-
manitých diel. V maximálnej stručnosti pripo-
menieme životopisný film o kapitánovi Nálep-
kovi Zajtra bude neskoro (1972), modernú
rozprávku Putovanie do San Jaga (1973), dra-
matický, široko koncipovaný príbeh z čias
SNP Deň, ktorý neumrie (1974), satirickú ko-
médiu Stratená dolina (1976), poviedkový film
o podobách lásky Krutá ľúbosť, sociálnu ba-
ladu o tragickej láske Pustý dvor (oba 1978),
dramatický príbeh o láske, túžbe po dieťati,
rodičovských a etických vzťahoch Hodiny
(1980)...
Podľa drámy Ivana Bukovčana nakrútil v roku
1986 film Kohút nezaspieva s hviezdnym he-
reckým obsadením. Vzápätí  prišiel s ďalším
zaujímavým dielom – muzikálom na ľudovú
nôtu o hudcovi Šimaľovi, ktorý sa po smrti
dostáva do neba. Film má názov Neďaleko
do neba (1987) a opätovne v ňom účinkuje
plejáda skvelých hercov na čele s Jozefom
Kronerom v titulnej role. Poviedka Viliama F.
Šikulu z knihy Chrúst poslúžila Ťapákovi ako
predloha na nakrútenie snímky Montiho čar-
dáš (1989). V prvej polovici 80. rokov sa po-
zoruhodným spôsobom obracia aj na mlad-
šie-ho diváka. Stáva sa tak v období, keď po

dlhšom mlčaní dostávajú v slovenskej kine-
matografii priestor klasické ľudové rozprávky.
Atraktívny rozprávkový žáner zaujal tvorcu
najmä ako druh ľudovej slovesnosti, súčasť
národnej tradície. Tajomným svetom rozprá-
vok a všetkým, čo je zakotvené v krajinách
fantázie, sa Ťapák zaoberal už dávnejšie. Pri-
niesol si ho v sebe z oravského detstva, z pro-
stredia, v ktorom rozprávky ožívali prirodze-
ným spôsobom. Úspešné režisérove snímky
s medzinárodným hereckým obsadením Plav-
čík a Vratko (1981) a Popolvár najväčší na
svete (1982) sledovali primárne záujem kon-
krétnej cieľovej skupiny – detí.

Zbojník viac než hybský
Legendárny film Pacho, hybský zbojník (1975)
patrí bezpochyby medzi najúspešnejšie komé-
die nielen v histórii slovenskej, ale aj česko-
-slovenskej kinematografie. Zároveň ide o naj-
slávnejší titul M. Ťapáka. Nezabudnuteľné
dielo rozbíja jánošíkovský mýtus a súčasne
vyvracia tvrdenie o absencii našského slo-

venského humoru. Režisér a jeho spolupra-
covníci však išli oveľa ďalej než len do veselo-
herných polôh. Satirickým ostrím útočia na
najcitlivejšie miesta našej národnej povahy
i historickej pamäti a skúsenosti. Takýto prí-
stup si určite vyžadoval poriadny kusisko od-
vahy, ale aj citu a zmyslu pre mieru. Vďaka ne-
mu situačný ani verbálny humor, ktorému ne-
možno uprieť naturalizmus, nepôsobí hrubo
či nemiestne. Azda ani netreba pripomínať,
že  hlavnú postavu majstrovsky stvárnil reži-
sérov obľúbený herec Jozef Kroner. 
Za zmienku určite stojí aj Ťapákova televízna
tvorba, odrážajúca jeho bytostný vzťah k slo-
venskej klasickej literatúre. Práve ona mu po-
núkla hrdinu i prostredie, inšpirujúce a pro-
vokujúce k tvorbe, k zobrazeniu nového pohľa-
du na univerzálny odkaz nášho kultúrneho
dedičstva. Túto skutočnosť potvrdzujú tele-
vízne filmy Živý bič, Malka, Drevený chlieb,
Horali, Katera, Kubo, Rysavá jalovica, Vianoč-
né oblátky, Mišo, Dies irae... Osobitné miesto
má v naznačenom kontexte  veseloherná tri-

lógia Sváko Ragan (1976), ktorá sa stretla 
s mimoriadnym diváckym záujmom i ohla-
som, vrátane pozitívnych reakcií odbornej kri-
tiky. Martin Ťapák bol filmový tvorca, ktorého
dielo sa klenie ponad obnažovanie autentic-
kých koreňov ľudových tradícií, ponad láska-
vý a humorne stvárnený obraz slovenského
človeka až po angažované reflexie našej ne-
dávnej histórie. Rozdielne línie umeleckého
vývinu tohto všestranného režiséra však ne-
možno chápať izolovane, ale dôsledne v kon-
tinuite, pretože ide o prirodzené zrkadlenie
vlastného umeleckého i ľudského dozrieva-
nia. Z mnohých filmových diel vyžaruje úprim-
ná láska, obdiv a pocta našej národnej minu-
losti a kultúre, pričom Martin Ťapák vlastný
osobitý vkus a videnie sveta povýšil na jedi-
nečnú osobnostnú výpoveď.

Peter CaBadaJ 
foto: elena PoVaŽaNoVá a Václav Polák
– zdroj: © Slovenský filmový ústav – foto-

archív a katarína fIlIPoVIČoVá

TVORCA 
NEZabUdNUtEľNýCh

F I L M OV

Pred niekoľkými mesiacmi (1. 2. 2015) zomrel v Bratislave vo veku 88
rokov filmový a televízny režisér, scenárista, herec, choreograf, taneč-
ník, výnimočný propagátor našej literatúry a národnej kultúry Martin Ťa-
pák. S jeho menom bude navždy spojený všestranný rozvoj slovenskej ki-
nematografie, v rámci ktorej má jedinečné postavenie. Svojimi najlepšími
dielami nezastupiteľne prispel k pozdvihnutiu národného kultúrneho de-
dičstva, ktoré vždy chápal nie ako artefakt ľudových starožitností, ale ako
prostriedok k poznávaniu nás samých. a to nielen v čase dávno minulom,
ale i súčasnom, pretože zmysel národa nie je v okamihu, je uložený v čase,
práve tak v budúcnosti ako v minulosti. Hoci bol Martin Ťapák (narodil sa
13. 10. 1926 v liesku na orave) dlhé decéniá zapísaný v širokom kultúr-
nom povedomí ako uznávaný a úspešný filmový režisér, jeho cesta k filmu
vôbec nebola jednoduchá a priamočiara. 

(Spomienka na Martina Ťapáka)

Ako herec v pôsobivom filme Rodná zem

Otec syna Mareka režíroval v rozprávke o PopolvároviV kruhu dlhoročných spolupracovníkov a priateľov:
zľava vedľa Ťapáka generálny riaditeľ Lúčnice Ma-
rián Turner a folkloristi Juraj Kubánka a Štefan Nosáľ

Manželia Ťapákovci na oslave 60. výročia založenia
SĽUK-u v novej budove SND

Uhrančivý pohľad tvorivého človeka a presvedčivého režiséra

Skúška scény z legendárneho Pacha

Uhrančivý pohľad tvorivého človeka a presvedčivého režiséra
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Kto sa zaujíma o kvalitnú umeleckú tvorbu
Slovákov usadených v zahraničí, pravdepo-
dobne zhliadol u nás aspoň jednu kolekciu
sklárskych diel ždiarskeho rodáka Jána Zori-
čáka (1944) žijúceho vo Francúzsku. Vysta-
voval vo väčšine verejných galérií na Sloven-
sku, začiatkom jari vo Východoslovenskom
múzeu v Košiciach. Kto mal šťastie, mohol už
pred štvrťstoročím, na prelome rokov 1991/
/1992 navštíviť v Galérii mesta Bratislavy vý-
stavu Dale Chihulyho (1941) zo Spojených
štátov. Svetová jednotka v tomto samostat-
nom výtvarnom žánri svoje šarišské korene
po praslici doložil vskutku veľkorysým a za-
pamätateľným spôsobom: vystavené diela
daroval Kancelárii prezidenta SR, Úradu vlády
SR, Národnej rade SR, Ministerstvu zahranič-
ných vecí SR, Univerzite Komenského v Bra-
tislave, Múzeu židovskej kultúry v Bratislave,
Slovenskej národnej galérii, Galérii mesta
Bratislavy, Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom
Mikuláši, Galérii M. A. Bazovského v Trenčí-
ne, Štátnej galérii v Banskej Bystrici a Šariš-
skej galérii v Prešove.
Ďalší umelecký sklár Stanislav Meliš (naro-
dený roku 1947 v Divine, obci v susedstve
Kysúc) sa v osemdesiatych rokoch minulého
storočia zapísal medzi prvé desiatky tvorcov
prizývaných na svetové sklárske prezentácie.
Keď sme ho predstavovali v našom časopise
(vo štvrtom čísle roku 2008), popri inom uvá-

dzal, že v Austrálii, kam emigroval roku 1968,
vytvoril celé stovky sklených plastík. V súčas-
nosti ich počet ráta už na viac ako päťtisíc
a dlhšie sa chystá umiestniť ich priamo v po-
brežných vodách Veľkej korálovej bariéry v se-
verovýchodnej časti austrálskeho kontinentu,
kde žije a tvorí. Svojou nezvyčajnou inštalá-
ciou by chcel upozorniť verejnosť aj na civili-
začné ohrozenie prírodného klenotu Zeme. 
V ostatných rokoch sa Stanislav Meliš opako-
vane vracia na Slovensko, a tak očakávame,
že je iba otázkou času, kedy svoju tvorbu pred-
staví slovenskej verejnosti aj on. O prvom kon-
krétnom kroku hovoril pri tohtoročnej niekoľ-
komesačnej návšteve práve s Jánom Zoričá-
kom, ktorý vytrvalo prezentuje nové a nové
diela a je ochotný svoje bohaté organizačné
a praktické skúsenosti uplatniť na ich spo-
ločnej výstave. Myslím si, že pre nášho au-
strálskeho krajana je to veľkorysá ponuka
a zároveň veľká výzva na návrat domov s tým,
čomu sa začal učiť vo svojom kraji. Konkrét-
ne v Lednických Rovniach, kde sa ešte udr-
žala posledná stredná škola pripravujúca mla-
dých ľudí na tvorivú prácu so sklom. 

tradícia a súčasná realita
Sklárstvo na Slovensku sa práve v ére sa-
mostatnej štátnosti ocitlo na pokraji bohatej
tradície. Neradostné konštatovanie sa ná-
sobí skutočnosťou, že vznik sklární u nás sa

datuje o nejaké storočie skoršie ako v su-
sednom Česku. Prvá sklárska huta v Skle-
ných Tepliciach je doložená rokom 1350, v su-
sednom Sklenom začala pracovať o desať-
ročie neskoršie. Ak hovoríme o tradícii zo 
súčasného pohľadu, ponechávame bokom
zahraničné investície do sklárskych podnikov
na Slovensku, ktoré sa sústreďujú najmä na
priemyselnú výrobu technického, laboratór-
neho či úžitkového skla. Ján Zoričák aj Sta-
nislav Meliš totiž získavali praktické skúse-
nosti a formovali svoj tvorivý názor v celkom
inom prostredí. Obaja absolvovali stredoškol-
ské štúdiá v severných Čechách, učili sa u pe-
dagógov uznávaných vo svete ako koncepč-
ných priekopníkov pri príprave budúcich umel-
cov. Napriek tomu, že väčšiu časť svojho života
strávili mimo svoj domov, k Slovensku si ucho-
vávajú vzťah ako k svojej pravej domovine.
Prejavujú ho aj záujmom o sklársku tvorbu na
tých miestach, kde bola pevne zakorenená,
prinášala miestnym obyvateľom dlhodobé pra-
covné príležitosti, formovala generácie sklá-
rov, ktorí zhotovovali kvalitné a vkusné výrobky
exportované do rozličných častí sveta. 

Novohradské sklárne
Nemôžeme však očakávať, že práve tie zme-
nia súčasnú neradostnú situáciu a prispejú
k oživeniu sklárstva aspoň do tej miery, ako
to v skromných podmienkach a s neveľkými

počtami pracovníkov aktívne praktizujú na
mnohých miestach s tradičnou sklárskou vý-
robou v Českej republike. O aktívne zmeny 
k lepšiemu sa musíme usilovať doma. Keď
chcel Stanislav Meliš pri svojej predchádza-
júcej návšteve vytvoriť niekoľko desiatok plas-
tík, cestoval k peciam s vyhovujúcou techno-
lógiou a potrebnou kvalitou sklárskej hmoty
až do kraja svojich štúdií. Navrhol som mu
preto, aby sme pohľadali na Slovensku sklá-
rov s kompletným vybavením aspoň jednej
funkčnej pece a dohodli sa na funkčnej spo-
lupráci. Od toho by sa mohla potom odvíjať
príprava povedzme jeho prvej výstavy, poprí-
pade zorganizovanie sklárskeho sympózia.
Upustili sme od cestovania po všetkých mies-
tach, kde sklárne zostávajú iba spomienkou
na nedávnu či vzdialenejšiu minulosť. Bolo
by to len jatrením citov. Vybrali sme si Novo-
hrad a v Lučenci sme sa obrátili na Broňu 
Nyesteovú. Založila tam občianske združenie
Pomoc vidieku a Agentúru pre rozvoj južného
Slovenska, ktorá sa angažuje v oblasti regio-
nálneho rozvoja v okrese Lučenec a Poltár
monitorovaním aktivít a zhromažďovaním in-
formácií na propagáciu novohradského regió-
nu susediaceho na juhu s Maďarskom a za-
sahujúceho do severnejších oblastí k Pod-
poľaniu. 
Práve toto územie charakterizovalo rozmani-
té sklárske zázemie. Dejiny sú bohaté, pestré,
zaujímavé, vyberáme z nich aspoň niekoľko
zmienok týkajúcich sa Poltárskeho okresu.
Začneme od konca abecedy, a to v Zlatne,
pretože ešte mnohí si pamätáme tri „magic-
ké ZZZ“ – vkusne zdobené kalíšky rozličných
veľkostí značky Zlatá Zuzana. Skláreň na
duté sklo v tejto obci sa spomína na začiatku
19. storočia, roku 1836 nová huta kapacitne
nahradila pôvodnú v susednej osade Vlčovo.
Od tabuľového a okenného skla prechádzali
na výrobu obalového a úžitkového skla (lie-

kovky, mliečniky, petrolejové lampy, cylindre
na petrolejky, poháre na masť, kalamáre, oc-
tenky). Po pätnástich rokoch v Zlatne ako
prví na svete vyrábali sklené peniaze tech-
nológiou slinovania (hyaloplastika). Na ďalší
vynález neočakávane prispel slávnostný oh-
ňostroj v hute, po ktorom výrobky v chladia-
cej peci ostali dúhovo sfarbené. Irisované
sklo vzbudilo roku 1873 pozornosť na sveto-
vej výstave vo Viedni a stalo sa výhodným ex-
portným tovarom do Veľkej Británie aj do
zámoria. 
Na začiatku druhej tretiny 19. storočia začína-
jú sklárne v Katarínskej Hute. Na skvalitne-
nie profesie zamestnancov založili majitelia
robotnícku školu. Rafinované, najmä brúsené
sklo (napríklad poháre rimany) sa kvalitou
a krásou rovnalo českému krištáľu. Konkuro-
vali mu na náročných svetových trhoch, na
vysokej úrovni produkovala rytecká dielňa ve-
dená Jozefom Hazlingerom. 
Na území obce Málinec vzniklo v 19. a na za-
čiatku 20. storočia sedem sklárskych hút:
Látky, Samoterč, Vlčovo, Dobrý Potok, Stup-
ník a dve v osade Hámor. Do Málinskej do-
liny, ktorá bola vtedy naším najväčším sklár-
skym strediskom, sa sťahovali sklárski od-
borníci a podnikatelia aj zo zahraničia. Prvú
skláreň (tabuliareň) postavili na divínskom
panstve grófa Zichyho nad osadou Látky. 
V sklárni v Samoterči vyrábali jemné kriedové
brúsené sklo. V malej osade Vlčovo založili
roku 1868 pomerne rozsiahlu a modernú
prevádzku na tabuľové sklo. Posledná slo-
venská tabuliareň bola v Dobrom Potoku.
V osade Hámor (časť Hrozinovo) pracovala
malá skláreň na jemné kriedové a brúsené
sklo. Druhá hámorská huta vyrábala tabu-
ľové sklo. To vyrábali aj v Látkach. 
V Málinskej doline sa nevzdávali ani v zloži-
tom období prvej Československej republiky
charakteristickom vysokou nezamestnanos-

ťou. Roku 1934 skupinka sklárov poskladala
vlastné peniaze na sfunkčnenie malej sklárne
v opustenom Stupníku a výrobu v nej úspešne
rozširovali aj počas hospodárskej krízy. Ich
príklad nasledovali sklári v Samoterči. Za-
krátko sa združili a založili Veľké sklárske
družstvo, ktoré pretrvalo až do znárodnenia 
v päťdesiatych rokoch. Vtedy Sklárske robot-
nícke družstvo v Málinci vlastnilo sklárne
v Samoterči a v Novej Bani a Sklárske veľko-
sklady v Bratislave. A mali dostatok finanč-
ných prostriedkov na výstavbu novej sklárne
v Málinci.

Utekáčska trauma
Na pochopenie súčasnej krízy v sklárskom
priemysle v tejto oblasti neradostne poslúži
história sklárskej huty v Utekáči. V niekdajšej
neveľkej osade pracovala už od roku 1787.
Roku 1880 sa stala majetkom účastinárskej
spoločnosti Spojené uhorské sklárne. Mala
tri panvové pece a okolo tisíc zamestnancov.
Roku 1907 celá zhorela, ale podnikateľ Jozef
Inwald za dva roky postavil na jej mieste mo-
dernú budovu. Podstatnú časť výrobného sor-
timentu tvorili úžitkové sklo, osvetľovacie sklo,
petrolejové lampy, cylindre a sklené rúrky. Ro-
ku 1917 začali vyrábať žiarovkové banky, kto-
ré udržali prevádzku sklárne aj počas najväč-
šej hospodárskej krízy. Po smrti tohto vlast-
níka prevzala skláreň firma Tungsram a po-
menovala ju menom Clara (podľa mena dcéry
generálneho riaditeľa Aschera). Významný
bol rok 1948. Z Kovosmaltu Fiľakovo do Ute-
káča premiestnili časť technologického za-
riadenia na výrobu termosiek, v ďalších ro-
koch rozšírili produkciu o žiarovkové banky.
S týmto nosným programom prešla skláreň
v Utekáči roku 1954 do hospodárskej štruk-
túry národného podniku. Dostala názov Stre-
doslovenské sklárne a pod jej vedenie patrili
sklárne v Zlatne, Málinci a v Katarínskej Hu-

Zapadajúce sklárne na úsvite

Meliš na návšteve v škole v Lednických Rovniach s bývalým riaditeľom Pavlom Jaseňom Umelecký sklár (v strede) s prednostom Mestského úradu v Poltári Pav-
lom Olšiakom (vpravo) a majiteľom sklárskej firmy Sonne Crystal On-
drejom Trčanom

Umelecký sklár Stanislav Meliš s Jánom Zoričákom na jeho výstave
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Fakt, že v súčasnosti Egypt nie je len cieľom
dovolenkárov, sme dokumentovali v minulom
čísle článkom o našich prvých cestovateľoch
v tejto exotickej krajine. V jeho závere dvojica
autorov a osobne zainteresovaných archeo-
lógov písala o expedíciách v lokalite Tell el-
-Retábí a naznačili sme aj zmysluplnú existen-
ciu Nadácie Aigyptos, ktorá bola založená v ro-
ku 1995. Vznikla ako podpora rozvoja sloven-
skej egyptológie, je platformou pre spájanie
ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru sta-
rovekého Egypta, bez ohľadu na to, či sú pro-
fesionálni egyptológovia a archeológovia, ama-
térski historici, alebo im „len“ učarovala histó-
ria tejto fascinujúcej krajiny na Níle. Nadáciu
založili Mgr. Jozef Hudec, PhD., a Mgr. Dušan
Magdolen, PhD., v Zlatých Moravciach-Žitava-
noch, kde dodnes sídli (Šafárikova 63/18,
951 97 Žitavany). Nadácia Aigyptos úzko spo-
lupracuje s Ústavom orientalistiky SAV v Bra-
tislave, v rámci ktorého sa rozvíja egyptologic-
ký výskum na Slovensku. Nadácia je členom
The Egypt Exploration Society (EES) v Londý-
ne. Egyptológovia nadácie sú členmi medzi-
národného vedeckého združenia Internatio-
nal Association of Egyptologists (IAE).

tri oblasti podpory
Nadácia sa momentálne zameriava na pod-
poru troch hlavných oblastí. Prvou je sloven-
ský archeologický a egyptologický výskum
v Egypte a na Slovensku, keď spolu so spo-
mínaným ústavom zastrešuje účasť našich
egyptológov a archeológov na archeologic-
kom výskume na Tell el-Retábí. Spoločný poľ-
sko-slovenský základný výskum na tejto loka-
lite prebieha s povolením Najvyššej pamiat-
kovej rady (Supreme Council of Antiquities –
SCA) už od roku 2007. Pri jeho podpore nadá-
cia spolupracuje s Archeologickým ústavom
Varšavskej univerzity a s Poľským centrom
stredomorskej archeológie v Káhire. Podpo-
ruje aj základný vedecký výskum na Sloven-
sku, prostredníctvom ktorého sa naši odbor-
níci aktívne zapájajú do medzinárodného vý-
skumu vo vednej disciplíne zaoberajúcej sa
poznávaním staroegyptskej civilizácie v prie-
behu tisícročí jej vývoja a ktorej je venovaná
značná pozornosť vo všetkých vyspelých kra-
jinách sveta. Ďalšou oblasťou je budovanie
odbornej knižnice. Nadácia Aigyptos získala
po svojom vzniku publikácie z produkcie pre-
stížnej britskej spoločnosti The Egypt Explora-
tion Society (EES). O rozvoj nadačnej knižnice

sa niekoľkoročnou podporou zaslúžila aj sek-
cia vysokých škôl Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky. Nadácii Aigyptos sa okrem
toho – ako jedinej organizácii v Európe! – po-
darilo získať grant na nákup kníh od Medzi-
národnej asociácie egyptológov (IEA). V sú-
časnosti tak nadačná knižnica sústreďuje na
Slovensku jedinečný knižný fond odborných
egyptologických publikácií. Ten je, samozrej-
me, určený nielen pre potreby základného ve-
deckého výskumu, ale slúži na získavanie ve-
domostí aj študentom a širokej verejnosti.
Treťou neoddeliteľnou oblasťou sú prezentá-
cie a egyptologické prednášky určené primár-
ne práve pre slovenskú verejnosť: Nadácia
Aigyptos v spolupráci s viacerými slovenský-
mi a zahraničnými subjektmi organizuje série
egyptologických prednášok určených pre všet-
kých, ktorých zaujíma história starovekého
Egypta. Účinne podporuje aj iné egyptologic-
ké popularizačné či prezentačné aktivity, na-
príklad výstavy.

lokalita tell el-Retábí
Uzavrime nateraz kruh nášho rozprávania.
Ako sme už písali, od roku 2007 sa slovenský
egyptologický tím zúčastňuje na spoločnom
poľsko-slovenskom archeologickom výskume
na významnej lokalite Tell el-Retábí vo vý-
chodnej delte Nílu. Oba tímy spolupracujú pri
odkrývaní jej histórie a ich výskum sa sú-
streďuje predovšetkým na prebádanie fara-
ónskych pevností z obdobia Novej ríše. Tell
el-Retábí bol už v minulosti predmetom po-
zornosti odborníkov z rôznych kútov sveta.
Prvé výskumy sa tu uskutočnili už pred viac
ako sto rokmi. Napriek tomu je tu ešte stále
čo objavovať, ako ukazujú najnovšie výsledky
výskumu. Popri tradičnej archeologickej práci
sa odborníci úspešne snažia využívať aj mul-
tidisciplinárne vedecké metódy, ktoré umož-
ňujú získať lepší prehľad o situácii na loka-
lite a tiež o rôznych aspektoch života jej sta-
rovekých obyvateľov. Okrem archeológov sú
preto súčasťou tímu aj odborníci na kera-
miku, paleobotaniku, antropológiu, geofyziku
a ďalšie špecializácie.

Spracoval Martin JadRaNSkÝ
foto: Renata RaBekoVá 

a archív Nadácie aegyptos

te. Od šesťdesiatych rokoch utekáčske zá-
vody začlenili do Slovenských závodov tech-
nického skla Bratislava.
Viac ako dvestoročnú históriu v Utekáči sme si
začali sami ruinovať práve v začiatkoch nášho
samostatného štátu. Namiesto hrdého posil-
nenia slovenskej kapitálovej vrstvy aj v tomto
priestore prišli počas svojských privatizačných
praktík o zamestnanie stovky miestnych ob-
čanov (viacerí potomkovia niekoľkých sklár-
skych generácií). Neraz politicky dosadení,
chamtiví a neschopní „nástupcovia“ likvido-
vali prosperujúci podnik skôr, ako si jeho pô-
vodné vedenie mohlo otestovať vlastné mana-
žérske schopnosti v rýchlo sa meniacich hos-
podárskych podmienkach a zanikajúcich väz-
bách na dovtedajšie exportné trhy.

Nádej sa volá Poltár?
Nádejí aj verejných prísľubov v oblastiach,
kde neraz práve „vydarenými“ veľkými priva-
tizáciami vysoko vzrástla nezamestnanosť
obyvateľov, bolo u nás nadmieru. A ukázalo
sa, že neraz podobne konali aj tí, čo prichá-

dzali po nich a dostali ústretovú dôveru, aby
sa pokúsili nedobrú situáciu napraviť. Namies-
to toho sa sústredili na predaj úžitkovej hod-
noty podnikov a nepotrebné zvyšky nechávali
na dokonanie ich zániku. Ak sme spomínali
Utekáč, mladí architekti z Fakulty architek-
túry Slovenskej technickej univerzity vypra-
covali vlani štúdiu na obnovu forgáčovského
kaštieľa, posledného objektu pripomínajú-
ceho slávne dejiny sklární v tejto doline. Obec
s občianskym združením Prvá iskra by rada
nazbierala dostatok financií, aby v ňom zria-
dili sklárske múzeum. 
Ako spomienku na zašlú slávu novohrad-
ských, podpolianskych aj gemerských sklární.
My sme sa s prezidentkou združenia Pomoc
vidieku venovali aktuálnej prítomnosti. Zašli
sme do mestečka Poltár, ktoré je od ostat-
ného územnosprávneho členenia Slovenskej
republiky okresným sídlom. Našej návšteve
sa osobitne potešil prednosta Mestského
úradu v Poltári Pavel Olštiak. Patrí medzi po-
četné sklárske rodiny. Jeho matka robila bru-
sičku dvadsaťpäť rokov, čo jej zanechalo sto-

py na rukách, a pri brusičskom stroji vyrástol
aj on. Začínal ako hutný majster v sklárni
Zlatno, dvanásť rokov tam pracoval na pozí-
cii obchodného manažéra pre celú Česko-
slovenskú republiku a východnú časti Európy. 
Stanislava Meliša zaujala zmienka o tom, že
v čase aktívnej výroby organizovali v zlatnian-
skej hute sklárske sympózium. Je teda priro-
dzené, že na terajšej pracovnej pozícii v mest-
skom úrade mu násobne záleží na tom, aby
Poltár nenasledoval osud zaniknutých sklár-
ní v iných obciach a osadách. Nebudeme sa
zmieňovať o prísľuboch vlády na investičnú
podporu sklárskej výroby v ešte zachovaných,
ale nateraz prázdnych rozsiahlych halách. Vy-
brali sme sa do priestorov niekdajšieho sklár-
skeho učilišťa, kde sa v časoch socialistickej
konjunktúry ročne učilo remeslu tristo i viac
žiakov. Časť z nich má v prenájme neveľká
spoločnosť Sonne Crystal, ktorú vedie Ondrej
Trčan so svojou manželkou. A keďže v nej
pracujú aj ich deti, môžeme hovoriť o rodin-
nej firme. Verme, že s perspektívnymi vyhliad-
kami. Približne stovka zamestnancov leptá,
brúsi, dekoruje sklené poháre, misy, taniere,
vázy, karafy, košíky a iné úžitkové výrobky.
Doslova stovky tvarov a veľkostí, každé zdo-
benie sa radí medzi originálnu ručnú výrobu.
Väčšinu produkcie vyvážajú do zahraničia.
Prednosta Mestského úradu v Poltári si vo
výrobnej hale pri brúske pripomenul vlastné
remeselné zručnosti, majiteľ hovoril o pláne
postaviť budúci rok menšiu vaňovú pec. V oko-
lí ešte žijú skúsení sklári, v meste uvažujú od
najbližšieho školského roka otvoriť v strednej
škole niekoľko učňovských miest pre mla-
dých záujemcov o prácu so sklom. Stanislav
Meliš odchádza do Austrálie s úprimným po-
zvaním do Poltára, keď sa znovu príde po-
zrieť na Slovensko.

dušan MIkolaJ
foto: autor

Z rodinnej firmy exportujú stovky tvarov a veľkostí pohárov, mís, tanierov, váz, karáf, košíkov a iných úžitkových predmetov 

Lučenská nadačná aktivistka Broňa Nyesteová  pri kamennom moste postavenom Turkami v 16. storočí na
rieke Ipeľ

Pre slovenských
milovníkov 
historického 
Egypta

Časť zaujímavej lokality Tell el-Retábí                                                                         

Práca archeológa 
si vyžaduje zručnosť 

a trpezlivosť
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„Poézia Saint-John Persa na mňa zapôsobila
najmä svojou globálnosťou. Zeme všetkých
svetadielov, národy v ich odlišnosti, detaily
zvykov, architektonické zvláštnosti v ich úče-
lovej funkčnosti, nástroje, výzbroj, továrne
a sirény, všetko vo forme krátkych, význa-
mom a farebnými i tvarovými náznakmi bo-
hatých viet... Najmä však more, chaotické
a nezvládnuteľné, zdroj života, mýtov, koneč-
ná hranica moci, ktorú si človek vybudoval
na zemi a v ovzduší – a živel lásky...“ Týmito
slovami Ester Martinčeková-Šimerová vová-
dza diváka, človeka hladného po originálnom
umeleckom zážitku, do knihy s tajomným ná-
zvom Kamey. Tri slabiky sľubujú pohľad, aký
sa mu zrejme ešte nenaskytol, ktorý však
kdesi na sietnici tušenia nosil ako čísi sľub.
Maliarka tento sľub splnila mierou vrchova-
tou. Plastickými štukovými objektmi, ktoré sú
poetickou interpretáciou básní jej obľúbené-
ho francúzskeho básnika. Kniha vyšla vďaka
Vydavateľstvu MS a znalcovi jej života a diela
Mariánovi Pauerovi ešte v roku 1998 a vzá-
pätí sa v liptovskomikulášskej Galérii P. M.
Bohúňa uskutočnila jej prezentácia spojená
s vernisážou výstavy krehkých a malých maj-
strovských kusov, ktoré dovtedy v takom poč-
te a kompletnosti nikdy neboli vystavené. Bola
to skutočná kultúrna udalosť. Počas vernisá-
že som si maliarku všímal pozornejšie. Drob-
ná žena, umelkyňa na prahu deväťdesiatky,
hoci bola stále vo vrejúcom centre diania,

stále akoby myšlienkami blúdila inde. Zdalo
sa mi, že sa opäť prechádza po tajomných
krajinách a kúpe sa v mori, „schovaná“ v tom
miniatúrnom, predsa však neobsiahnuteľ-
nom svete, ktorý sama stvorila, prajne po-
núkla, a predsa v ňom ostalo toľko miesta,
aby jej poskytlo stále dosť priestoru na kon-
templatívnu samotu. Pár ráz som vykročil, že
sa jej zájdem prihovoriť, poďakovať, opýtať
na vnútorné pnutia, no nešiel som. Sú chvíle,
keď sa nepatrí rušiť umelca, ktorý je sám 
v hlučnom dave. Hoci vieme, že podobná šan-
ca na rozhovor sa už nebude opakovať. Tak
to bolo aj v tomto prípade...
V ďalšej – a poslednej za života vydanej re-
prezentačnej – monografii (M. Pauer: Ester
Martinčeková-Šimerová, Vydavateľstvo MS,
2004) sa maliarka vyznáva: „Celý môj vývin
intelektuálny a kultúrny je viazaný na Paríž
a na to, čo mi dal. Ale domov mám na Slo-
vensku. Domov človek hodnotí celkom ináč.
Domov je domovom. Čo mám k tomu viac
povedať?“ Poučeniam parížskeho „školenia“
ostala Martinčeková-Šimerová verná, no tak
akosi po svojom. Veď až do najvyššieho pro-
duktívneho veku ich, ako silná osobnosť,
obohacovala osobnými podnetmi z prírodnej
a spoločenskej skutočnosti, nenechávajúc
nikdy bokom ani inšpirácie zo širokých „plá-
tien“ kultúry v jej mnohorakosti. Zásluhou
maliarkinho neobyčajne intenzívneho výtvar-
ného cítenia a schopnosti tvorivo si intelek-

tuálne doslova „osvojovať“ rôzne oblasti po-
znania, zjavovali sa v jej diele rôznorodé ná-
mety. Osobitým filtrom  umeleckého videnia
ich vždy prirodzene očistila, zbavila prímesí
náhodnosti a  ponúkla ako originálne a rýdzo
autonómne dielo, ktoré svojou silou výrazu
už stálo na pomyselnom začiatku ďalšieho
reťazca prípadných ponúkajúcich sa ume-
leckých metamorfóz...

od dunaja k Siene a Váhu
Pozrime sa teraz bližšie na život a dielo umel-
kyne. Svetoznáma a popredná maliarka, pred-
staviteľka slovenskej výtvarnej moderny sa
narodila 23. januára 1909 v Bratislave. Po-
čas 1. svetovej vojny navštevovala evanjelic-
kú školu, potom gymnázium a v posledných
rokoch gymnaziálneho štúdia súkromne aj
známu maliarsku školu Gustáva Mallého. Po
maturite odišla študovať maliarstvo do Pa-
ríža. Asi jediného miesta na svete, kde mohol
zrieť jej talent a číriť sa umelecké cítenie. Pri
Siene študovala na Académii Julien, Acadé-
mii Moderne a nakoniec ako súkromná žiač-
ka u legendárnej ruskej modernistky Alexan-
dry Exterovej v jej súkromnej škole. V Paríži
sa aj Ester stotožnila s modernými avant-
gardnými smermi a blízkym sa jej stal synte-
tický kubizmus, predovšetkým jeho kompo-
zičná stránka vyhovovala tvorivému naturelu
a postupom mladej umelkyne. Podobne ako
konštruktivizmus. V tomto období pracovala

predovšetkým na zátišiach a kompozíciách,
ktoré tematicky a koncepciou zodpovedali
prostrediu i osobným zámerom. Už v roku
1931 samostatne vystavovala v Prahe, kde
sa stala členkou Umeleckej besedy. V nasle-
dujúcom roku sa vydala za profesora Dr. Fran-
tiška Šimera a žila v Bratislave. Po rozpade
republiky odišla s manželom do Protektorátu
Čechy a Morava a usadili sa v Plzni. Manžel
ako primár v nemocnici ukrýval v období
atentátu na Heydricha československých pa-
rašutistov z Anglicka. Po prezradení ho ges-
tapo zatklo, väznilo a napokon aj popravilo. 
V roku 1945 (po návrate na Slovensko) Ester
zvolili za predsedníčku Bloku slovenských vý-
tvarníkov. V roku 1947 sa vydala za právnika
– a neskôr renomovaného umeleckého foto-
grafa – Martina Martinčeka. Po roku 1948
Martinčekovcov nútene vysťahovali na Liptov.
Z ponižujúcich životných podmienok, v kto-
rých ich nezmyselne držala totalita, sa vy-
manili až v polovici 50. rokov, v roku 1954 sa
natrvalo usadili v Liptovskom Mikuláši. V ro-
ku 1966 jej udelili titul zaslúžilej umelkyne a
vydali prvú monografiu. 

avantgarda na priekopníckej pa-
lete
Po návrate do Bratislavy sa spolu s Mikulá-
šom Galandom a Ľudovítom Fullom zaradila
medzi priekopníkov moderného maliarstva
na Slovensku. Ester sa snažila začleniť do
umeleckého života, pokúšala sa o témy z ty-
picky slovenského prostredia vtedajšej rea-
lity. Tieto témy však spracovala štýlom jej
vlastným a podobne sa „popasovala“ aj s té-
mami ľudovými. Aj tu Šimerová dokázala i na-
pohľad „kamennú“ tradíciu spracovať moder-
ným spôsobom. Nápadito zužitkovávala de-
koratívnu hodnotu farby a zároveň ponecha-

la prvky slovenskej ľudovosti a folklóru. Dnes
už uzavreté dielo (umrela 7. augusta 2005
v Liptovskom Mikuláši) Ester Martinčekovej-
-Šimerovej je nepochybne syntézou jej nad-
priemerného talentu a kvalitného vzdelania,
ktoré rozvíjala tak, že výsledkom ostala kom-
pozičná a maliarska istota. Nepodliehala for-
malizmu, hoci z jej diela sála takmer prísna
tvarová disciplína a racionalita, ktoré sú však
znakmi jej profesionálneho rastu a nie ne-
schopnosti kreatívne ísť ďalej. A či vlastne
bližšie k podstate moderného umenia v jeho
výtvarnej forme.
Treba pripomenúť, že mala veľmi blízky vzťah
k dekoratívnemu a úžitkovému umeniu a vy-
tvorila aj niekoľko vitráži priamo v Liptov-
skom Mikuláši, podľa jej návrhu realizovali
stropnú maľbu v hudobnej sieni Bratislav-
ského hradu, ba aj divadelné kostýmy pre
SND v Bratislave. Okrem mnohých výstav na
Slovensku, vystavovala v Čechách, v milova-
nom Paríži, modernom New Yorku a ďalších
mestách sveta. Dnes maliarkine diela vlast-
nia súkromníci, pravidelne sa ocitajú na ume-
leckých dražbách, sú majetkom niekoľkých
galérií. Predsa však ukončíme našu spomien-
ku na prvú dámu moderného slovenského
výtvarného umenia – pretože toto pomeno-
vanie jej patrí – jednou symbolickou realitou.
Galéria P. M. Bohúňa sprístupnila stálu ex-
pozíciu Osobnosti výtvarného umenia pre-
zentujúcu významných umelcov, ktorí svoj
život a tvorbu zviazali s Liptovom i priamo
s mestom.  K zámeru vybudovať  túto expo-
zíciu prispel aj veľkorysý dar maliarky Ester
Martinčekovej-Šimerovej. Vo svojej pozosta-
losti odkázala mestu unikátnu kolekciu ka-
meí, niekoľko olejomalieb a kresieb.

Igor Válek
foto: archív 

(Pred desiatmi rokmi odišla maliarka Ester martinčeková-Šimerová)

Srdce, myseľ 

a ruka poetky, 

život 

dobrodružky
Štúdia Braqua 3 Zátišie s kartami

Kamey na poéziu milovaného Saint-John Persa

Šachová kompozícia
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Zo Šabovej biografie vieme, že absolvoval štú-
dium na Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave (oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilu-
strácie). Od roku 1982 žije a tvorí v Martine.
Vlastnou všestrannou tvorbou a celkovým
pôsobením ako jeden z mála turčianskych
umelcov kontinuálne nadväzuje a dlhodobo
rozvíja odkaz osobností, ktorí kedysi v priaz-
nivej kultúrnej klíme Martina, najmä vďaka
ústretovosti Matice slovenskej, písali výrazné
kapitoly našej modernej maľby, grafiky, kniž-
nej ilustrácie, scénografie, sochárstva či fo-
tografie  (M. Benka, M. A. Bazovský, J. Alexy,
F. Štefunko, J. Cincík, K. Ondreička, V. Hlož-
ník, J. Galanda, M. Laluha, I. Štubňa a i.).
Symbolickým prejavom kontinuity a voľného
spájania slávnej minulosti s – povedané viac

ako eufemisticky – protirečivým dneškom je
tiež skutočnosť, že Šabo roky rokúce tvorí
v ateliéri, ktorý voľakedy obýval jeho veľký
predchodca Miloš Alexander Bazovský.

S menom Petra Šaba, ktorý na sklon-
ku minulého roku oslávil 60. výročie
narodenia, bola v prvej polovici tohto
roka spojená hneď dvojica výstav 
z jeho najnovších obrazov. V Turčian-
skej galérii v Martine a netradične
aj v priestoroch Slovenského národ-
ného divadla v Bratislave. Početné
publikum z Martina a Turca, Brati-
slavy a okolia, ba vlastne z celého
Slovenska i zo zahraničia sa mohlo
počas trvania výstav na vlastné oči
presvedčiť, o akú – síce mediálne
menej známu – výraznú maliarsku
osobnosť a osobité dielo v tejto fázy
tvorby ide. 

Ponuka na otvorený dialóg
Šabova tvorba, ktorá sa v rôznych výrazových
podobách a polohách rozvíja už vyše 35 ro-
kov, čerpá najmä z jeho citlivého, vnímavého
pozorovania okolitého sveta, ľudskej každo-
dennosti a rozmanitých medziľudských vä-
zieb v konkrétnom časopriestore. V prípade
maľby ju vždy charakterizovali výsostné „ša-
bovské znaky“ ako „pregnantnosť a jasnosť
prejavu, formálna prehľadnosť, zreteľná ly-
rika, výrazná farebnosť a jedinečná schop-
nosť pohybovať sa na tej strane maľovania,
ktorá priznáva väzbu na skutočnosť, zachy-
táva krehké okamihy s metafyzickým zákla-
dom, emočnou energiou a s estetizovaným
motívom osamotenia“. Umelcov silný empa-

tický vzťah k principiálnym hodnotám ľudskej
existencie sa harmonicky zhmotňuje do línie
pertraktovania univerzálneho posolstva. Zá-
kladné východiská zvolenej témy interpretuje
Šabo so zmyslom pre pôsobivý naliehavý vý-
raz, s ktorým sa môžeme v akomkoľvek roz-
položení identifikovať. Z diel, ktoré reflektujú
krajinársku tematiku, vzťahy medzi ľuďmi či
citovo-intímne polohy žitia, nenásilne vyža-
ruje nielen mysteriózna atmosféra, ale aj ka-
tarzná energia a ponuka na otvorený dialóg
o našich spoločných peripetiách i nenaplne-
ných snoch a víziách.

Senzitívny výtvarník i človek
V ostatnom desaťročí prešiel Šabo zložitým
osobnostným vývinom, ktorý zásadne prispel

k zintenzívneniu jeho tvorivého úsilia. Radi-
kálne zmenil životný štýl, pričom veľa vecí 
a predošlých pôžitkov uňho stratilo zmysel
a výtvarník začal žiť len a len pre umenie. Ako
nezameniteľný solitér a vyhľadávač samoty
sa ešte hlbšie uzavrel do vnútorného sveta,
aby klasickými výtvarnými postupmi a prefil-
trovanou životnou energiou rozvíjal dlhodobý
autorský program formulovania si osobno-
stného postoja k svetu, jeho farebným i ne-
farebným súvislostiam. Estetický účinok v prí-
pade viacerých jeho opusov umocňuje zis-
tenie, že nimi nič povrchne nepomenúva, 
nevysvetľuje, ale vytvára, vyvoláva, intuitívne
odhaľuje a hlbšie prehlbuje silný emocio-
nálny zážitok, spojený s objavovaním nezná-

meho a tajomného. Pri pohľade a vnímaní
Šabových obrazov, ktoré boli vystavené v SND
a predtým v Turčianskej galérii v Martine, na
mňa intenzívne vplývalo vyžarovane lúčov
očistného mlčanlivého ticha, navodenie sub-
tílnej melancholickej nálady a zreteľné poná-
ranie sa do bezbrehých priestorov vlastnej
autorskej imaginácie. To všetko je na pozadí
precízne zvládnutej kompozície a maliarskych
riešení konfrontované s poznaním, že netre-
ba za každú cenu opakovať staré čítanie a in-
terpretácie, keď sa všetko okolo nás radikál-
ne zmenilo a mení permanentne. Našťastie,
nezmenila sa však veľká sugestívna sila au-
torových diel, ich zvláštna schopnosť dráždiť
zmysly citlivých bytostí. Šabo bol a ostal ne-
smierne senzitívnym výtvarníkom i človekom,

preto jeho maľby so železnou pravidelnosťou
oslovujú širšie divácke spektrum. Ten, kto
má čas a chuť sa na ne v pokoji pozrieť, ur-
čite si k obrazom nájde svoju vlastnú cestu.
Najvytrvalejší recipienti si následne môžu
overiť zistenie, že čím viac o nich vieme, tým
väčšmi máme z malieb nefalšovaný pôžitok
a rozkoš. Napĺňa sa tak dávna premisa mno-
hých teoretikov, že pravým zmyslom umenia
je snaha prirodzene spájať vnímavého člove-
ka s inou časopriestorovou dimenziou; otvárať
mu pomyselné dvere a dostávať ho z hori-
zontálneho pohybu, keďže sa stále za niečím
naháňame. Viem, nie každý bezvýhradne pri-
jal najnovšiu líniu a smerovanie umelcovej
tvorby. To už je však osobitná téma, ktorá ur-

čite zarezonuje pri inej príležitosti. Z môjho
osobného pohľadu platí presvedčenie, že
čerstvý šesťdesiatnik a profilová nadgene-
račná osobnosť turčianskej výtvarnej scény
Peter Šabo svojimi výstavami jasne potvrdil,
že hoci má odvahu byť vždy iným maliarom,
ostáva stále tým istým človekom.

Peter CaBadaJ                        
foto: Jaroslav toRMa, 

archív turčianskej galérie v Martine 
a Michal PIšNÝ

PETEr šaBo MALIAR BEZBREHEJ IMAGINáCIE



46

SLOVENSKO

47

SLOVENSKO

Priznajme si a potešme sa zároveň zo sku-
točnosti, že prišlo leto a s ním aj dovolenky
a prázdniny. Máme viac času na čítanie, na
tejto dvojstrane teda čitateľom poradíme, kto-
ré knihy si môžu so sebou vziať. Na cesty aj
na chatu, deti a mládež k starým rodičom na
neďaleký vidiek a či všetci hoci k šumia-
cemu moru, hoci aj k tomu „slovenskému“ 
v Chorvátsku a či na opačnej strane zeme-
gule...

o rodoch, legende aj šľachtických
sídlach
Po Monografii mesta Ružomberok vyšlo jej
pokračovanie Monografia mesta Ružombe-
rok II – Rody a osobnosti. Vzhľadom na sku-

točnosť, že prvá písomná zmienka o meste
sa datuje do roku 1233 a prvé mestské vý-
sady získal Ružomberok v r. 1318, sa autori
publikácie snažili zaplniť čiastkové záznamy
a udalosti v meste na sútoku Revúcej a Váhu
rodmi Ružomberčanov a ich významnými člen-
mi od najstarších čias až po súčasnosť. V sna-
he, aby dnešní Ružomberčania poznali osob-
nosti, ba celé rodiny, ktoré po dlhé generácie
prispievali k rozvoju mesta vo všetkých sme-
roch ľudskej činnosti. Pod výsledný tvar sa
podpísal – ako  zostavovatelia Mgr. Zdenko
Ďuriška a Ľubica škrinárová, ako autori sa
pridali Ing. Radislav kendera, Phd., a Phdr.
Peter Vitek – kolektív, ktorý sa dlhodobo
snaží o zaplnenie bielych miest v ružomber-
skej histórii, ktorá bola často hlavne ideolo-
gicky deformovaná. Po úvodnom slove je kniha

členená abecedne na jednotlivé rody a osob-
nosti v nich. Autori predstavujú 69 rodov,
o ktorých bolo možné, v poskytnutom časo-
vom priestore a možnostiach spolupráce
s rodinami a inštitúciami, podať čo najkom-
plexnejšiu informáciu. Je viac ako pravdepo-
dobné, že buď samotná monografia pri dotla-
či, alebo v druhom vydaní môže byť doplnená
o ďalšie ružomberské rodiny. Zaujímavosťou
je aj skutočnosť, že väčšina fotografického
materiálu ešte nebola nikde publikovaná
a stalo sa tak až teraz. Vďaka žijúcim členom
rodov a mnohým inštitúciám. Aj vďaka nápa-
ditej grafike je monografia o rodoch a osob-
nostiach mesta Ružomberok jedinečná a zá-
roveň pútavá nielen pre obyvateľov mesta
s ružou v erbe.
Slovenské veľhory opäť ožívajú množstvom
turistov. Aj tých, čo vyznávajú strmšie časti
oných chodníkov a predovšetkým výstupy na
končiare, z ktorých vidia, ako im svet leží priam
pod nohami. Nespočetnekrát sa takýto po-
hľad naskytol vtedajšej našej (i svetovej) ho-
rolezeckej legende, organizátorovi expedič-
nej vysokohorskej turistiky Ivanovi Gálfymu
(1933 – 2011). Stačí spomenúť, že bol prvým
v bývalom Československu, kto zorganizoval
(v roku 1969) expedíciu na himalájsku osem-
tisícovku a potom ešte ďalších sedem úspeš-
ných výprav. Fragmenty jeho autentických
spomienok s názvom Vrcholy Ivana Gálfyho
poskladala publicistka Mira Kováčiková do
uceleného a veľmi pútavého literárneho die-
la. Zainteresovaným a znalým pohľadom (dlh-
ší čas pôsobila práve v slovenských veľho-

rách a ich bezprostrednom podhorí) na strán-
kach knihy približuje príjemnou nostalgiou
zaváňajúce zážitky z Tatier, spomienky na for-
movanie Horskej služby na Slovensku. Záro-
veň približuje dramatické svedectvá aj o od-
vrátenej strane expedičného horolezectva, toh-
to extrémneho športu, ktorý má vždy zrejmý
štart i jasný cieľ, no každý konkrétny priebeh
aj koniec dobrodružstva sa skrýva v hmlách.
Viem, že kniha poskytuje „len“ fragment pre-
pisov z množstva rozhovorov medzi autorkou
a Gálfym, no ide o dobre „vyznačkovanú“ a za-
istenú trasu popri životných hodnotách ho-
rolezca a horolezeckého funkcionára. O chod-
níku vedúcom k dnes už takmer zabudnutej
kapitole slovenského športu, akým horole-
zectvo v druhej polovici minulého storočia
bolo. Hoci jeho výsledky, ktoré významným
spôsobom spolutvoril práve Gálfy, jedno-
značne ašpirujú na popredné miesto v dvo-
rane slávy nášho športu. V knihe sa dočítate
o mužovi, pre ktorého boli hory a ich vrcholy
verzálou aj bodkou, ktorý ich miloval i s po-
korou porážal a rád sa nechal formovať ich
majestátnosťou i silou, aby toto všetko ne-
zištne odovzdával ďalej. Zo stránok knihy na
každého čitateľa dýchne nielen dokument či
strohé slovo kroniky a či detailný denník vý-
stupov. Ide o útržky z pamäti muža, ktorému
učarovali hory, chlapa, ktorý bol pre horolez-
cov bývalého Československa pojmom, auto-
ritou a človekom, ktorý mnohým z nich otvo-
ril cesty do sveta a na jeho najvyššie kon-
čiare. A vďaka tejto knihe ich otvára aj nám.
Vidiecke šľachtické sídla v turčianskej sto-
lici (tomáš Janura, kristína Zvedelová a Ma-
rek Sobola) predstavujú tretí diel pripravo-
vanej série, ktorej ambíciou je postupne

zmapovať kaštiele a kúrie na celom území
dnešného Slovenska v rámci bývalých histo-
rických regiónov stolíc. V každej knihe čitateľ
– okrem spomínaných je podobne knižne už
spracovaná aj Oravská a Liptovská stolica –
nájde nielen pamiatky zapísané v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu, ale aj tie, o kto-
rých existencii dodnes málokto vôbec tušil.
V knihe venovanej Turčianskej stolici tak bolo
spracovaných 66 šľachtických rezidencií, 
z toho 14 kaštieľov a 52 kúrií. V zozname štá-
tom chránených pamiatok sa nachádza tri-
násť kaštieľov a iba jedenásť kúrií. Heslá
autori rozdelili podľa súčasného administra-
tívneho členenia obcí. Kapitoly o jednotlivých
rezidenciách zas v závislosti od stavu po-
znania obsahujú dlhšie alebo kratšie texty 
o ich majiteľoch, stavebno-historickom vývoji
a pri časti objektov o priľahlých záhradách
alebo parkoch. Mimochodom, pri celkovom
pohľade na stav zachovania a okolitého ur-
banizmu sa ukázalo, že najhoršie dopadli
Dražkovce, Laclavá a Príbovce... 

ocenené matičné knihy
Tvorcovia kníh z matičného „vydavateľského
domu“ opäť uspeli vo viacerých súťažiach 
o krásne a hodnotné knihy. V súťaži Najkraj-
šie knihy Slovenska 2014, ktorú spoluorga-
nizujú viaceré odborné inštitúcie spolu s Mi-
nisterstvom kultúry SR a Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR k najkrajším
knihám minulého roka sa ešte zaradili Slo-
venské povesti Márie Ďuríčkovej, ktoré na
vydanie pripravil ondrej Sliacky a ilustroval
Peter Uchnár. Ide o výnimočné dielo spiso-
vateľky, ktorá patrí k najväčším majstrom
slovenskej povesťovej literatúry. Táto výbe-
rová kolekcia približuje viac ako 40 tajupl-
ných príbehov z dávnej minulosti našej vlasti.
Dozviete sa napríklad, ako raz Bratislavu za-
chránil dunajský orol, prečo sa rytier Roland

obracia a Čierna pani chodí po Michalskej
veži, spoznáte krutého Valdhera i čertov obraz
na radnici. Odhalíte tajomstvo Hradovej nad
mestečkom Tisovec, zistíte, ako palatín Turzo
ukradol Benátčanom tajomstvo dobývania
zlata, ako kráľ Matej predával koleso na zvo-
lenskom jarmoku a cisár Jozef II. ukladal
drevo v dechtickom kláštore... 
Reprezentatívna kolektívna monografia Juraj
Jánošík (Veľká kniha o zbojníckom kapitá-
novi) pätnástich autorov a viacerých pamä-
ťových a kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja získala prestížny titul Najkrajšia kniha 
a propagačný materiál o Slovensku za rok
2014. Už ôsmy ročník rovnomennej súťaže
organizoval Klub fotopublicistov Slovenského
syndikátu novinárov. „Spolu s Maticou slo-
venskou sa od roku 2010 podieľame na vy-
dávaní súboru ojedinelých publikácií spracú-
vajúcich tematiku kultúrneho a duchovného
dedičstva nášho kraja,“ povedal predseda
kraja J. Blanár s tým, že do spomínanej ko-
lekcie patria aj ďalšie tri veľké knihy o drotá-
roch, palatínovi Jurajovi Turzovi a goraloch.
Hlavným zámerom edície je zviditeľňovať vý-
nimočné fenomény kraja a jeho regiónov:
Horného Považia, Kysúc, Turca, Oravy a Lip-
tova. Tieto knihy sa tešia značnému čitateľ-
skému záujmu a získané viaceré ocenenia
sú dôkazom pozitívnej odozvy aj u odbornej

verejnosti. Pripomíname, že kniha spracúva
jánošíkovskú tematiku doteraz najucelenej-
ším spôsobom. Na základe najaktuálnejších
vedeckých poznatkov, no štýlom, ktorý je zro-
zumiteľný a príťažlivý pre široký okruh čita-
teľov, podáva historickú rekonštrukciu Jáno-
šíkovho života a pôsobenia a mapuje jednot-
livé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho
prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a ume-
ní.  Text dopĺňa množstvo unikátnych ilustrá-

cií. Do tretice cena v súťaži o Knihu Horného
Považia sa „ušla“ knihe Najkrajšie oravské
povesti od antona Habovštiaka (ilustrácie
Stanislav lajda), o ktorej sme na tomto mies-
te viac písali v ostatnom magazíne z roku
2014.
Na záver sa zahráme tak trochu na prorokov.
To preto, že knihu, ktorú predstavíme v ďal-
ších riadkov, pri troche prajnosti môžeme po-
kojne vidieť v neďalekej budúcnosti medzi
ocenenými. Napríklad ovenčenými Cenou E.
E. Kischa udeľovanou za diela literárne sa
„pohrávajúce“ s rôznymi faktami, napríklad
brilantnými portrétmi zaujímavých ľudí. Práve
taká je ďalšia matičná kniha skúseného pu-
blicistu a spisovateľa Ivana Stadtruckera
s pekným názvom Idúc životom stretol som
výnimočných ľudí. Čo si budeme nahovárať,
čím sme starší a skúsenejší – a máme otvo-
rené oči aj uši, príležitosti podávame ruku
a vlastníme ostré pero aj nepopísaný zápis-
ník – tým viacej zaujímavých ľudí poznáme
a stretávame. Autor to už dokázal nejednou
svojou knihou a tentoraz pokračuje kolekciou
reportáží (ilustrovaných unikátnymi fotodo-
kumentami), ktorá je atraktívnou, majstrov-
sky spracovanou a často zarážajúco intím-
nou sondou do života výnimočných osob-
ností svetovej kultúry a či vedy. Kto neverí,
nech číta: režiséri Frederico Fellini, Jack Gar-
fein, Paul Morrissey, herec Rick Cluchey, po-
litička Catherine Lalumiérová, matematik
Jevgenij Murzin... Ale nájdu sa tam aj viaceré
osobnosti často s prekvapivo blízkym vzťa-
hom ku Slovensku: Kysučan na Mesiac Eugen
Cernan, vedúci výskumu Marsu v NASA, Ko-
šičan Laco Roth, Kornel Spiro, počítačový gé-
nius zo Zvolena, ktorý je vedúcim vývojového
oddelenia v IBM... Radosť sa začítať a mnohé
ďalšie dozvedieť

dvojstranu pripravil 
Martin JadRaNSkÝ

Knihy (nielen) na dovolenkové čítanie






