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Netradične začnem tým, čo na stránkach maga-
zínu nenájdete. Hoci ide o „fenomén“, ktorý sa na
nás, na obyvateľov Európy, začal pred časom (do-
slova) valiť spoza mora a valí sa ďalej. Zapĺňajúc
nielen mediálny priestor, ale hlavne priestor geo-
grafický aj ľudský (jeho sociálno-vzťahovú rovinu
a či jej etickú nadstavbu). Pláva najskôr k hrani-
ciam kontinentu, často na vratkých gumených čl-
noch, aby už na suchej zemi, s prispením na ňom
parazitujúcich prevádzačov, najskôr plnil vznika-
júce tábory, utesňoval hraničné priechody, ba sta-
val až nové ploty tam, kde sme ich pred časom
ideologicky aj reálne – a hlavne s chuťou a rados-
ťou zo začínajúcich sa svetlých zajtrajškov – búrali.
Hovorím, samozrejme, o zložitom dianí súvisiacom
s utečeneckou krízou, ktorá dala do pohybu mnohé
ešte donedávna zdanlivo pevné skutočnosti. Ho-
vorím, samozrejme, predovšetkým o naterazdesiatkach tisícov ľudí
(s často veľmi tragickými osudmi a na druhej strane často sa natís-
kajúcimi otáznikmi o ich „verbovaní“ do takéhoto pohybu), ktorí sa
rozhodliv Európe nájsť útočisko, dočasný a či trvalý nový domov a ži-
vot. Takýto hektický – vnútorný aj vonkajší – pohyb si Európa a oby-
vatelia jej štátov nepamätajú veľmi dlho, ba v takýchto súvislostiach
asi nikdy! Zmeny nemenných postojov vlád, hľadanie okamžitých
dlhodobých riešení, žonglovanie s kvótami (v žiadnom prípade nie
sú riešením!), podľa ktorých jednotlivé štáty majú/môžu/chcú (?!)
utečencom pomáhať, ohýbanie okolností a konzekvencií... Všetko na-
značené „pracuje“ v takej turbulencii, že často fakt platný v okamihu,
keď bol ledva potvrdený, už má reálne inú podobu. Hoci hlavne člo-
vek trpiaci v núdzi by mal byť cieľom všetkých snažení... 
V čase vzniku týchto riadkov som sa dočítal, že nie sme pripravení na
multikultúrnu spoločnosť a že mnohí Európania na západe konti-
nentu sú šokovaní postojom tzv. visegrádskych štátov k utečencom.
Ba nazývajú nás „sebeckými antieurópanmi“. Bez ambície ostro pro-
testovať – nie je to štýl blízky stránkam magazínu a nepatrí ani do
mojej osobnej novinárskej a publicistickej výbavy – treba s týmito po-
hľadmi na nás, diplomaticky povedané, polemizovať! V súvislosti 
s oným „sebectvom“ bol (doteraz) viedenský korešpondent istých ne-
meckých novín jedným z mála, ktorý prejavil pochopenie pre strach
z toho, že sa (Slováci, Česi, Maďari, Srbi, Chorváti a ďalší) máme v prie-
behu pár týždňov vzdať svojej národnej homogénnosti. Tej istoty (?),
pod vznik ktorej sa podpísali, neraz v ťažkom boji za cenu mnohých
životov, generácie našich predkov a vlastne aj generácie súčasníkov
v 90. rokoch 20. storočia. Pozrime sa teda cez túto optiku na opod-
statnený fakt, že na takto vznikajúcu multikultúrnu spoločnosť nie
sú Stredoeurópania pripravení. Nečudujme sa, neprichádza ako hosť,
nesnaží sa organicky „zapasovať“. Naopak, prejavuje sa ako relativi-
zovanie hodnôt (na to sme si už zvykli a dokážeme jeho kolísavú hla-
dinu vybalansovávať), ale priamo ako hrozivá destabilizácia prakticky
všetkého doposiaľ známeho. Alarmujúce je, že čoraz menej sa ho-
vorí o príčinách vzniku mnohovrstevného „fenoménu“, o jeho geo-
politických pôvodcoch (plánovačoch?!), ba vo virvare každodenných
problémov, ktoré prináša, sa „pomlčiava“ o dlhodobých dôsledkoch.

Tak či onak, vstúpili sme do novej éry a musíme 
v zrýchlenom režime hľadať odpovede na otázky
a stavať čo najpevnejšie riešenia...    
Toľko nateraz o téme, ktorú (okrem predchádzajú-
cich riadkov) nenájdete na stránkach magazínu.
Nájdete však tematický celok – a treba ho chápať
aj ako argument, že to s našim „národným sebec-
tvom“ nie je také zlé! – o takmer 300-ročnom dob-
rom súžití Slovákov so Srbmi vo Vojvodine. Zainte-
resovaný pohľad diplomata pôsobiaceho v tejto
krajine, živú reportáž tamojšieho novinára (so slo-
venskými koreňmi) o Slovenských národných sláv-
nostiach, spomienku kultúrneho publicistu na jed-
ného z umelcov spájajúcich národ ponad vzdiale-
nosť meranú kilometrami aj časom... Mimochodom,
čo tak v súvislosti s utečencami obrátiť všeobecnú
pozornosť aj na dlhoročnú problematiku života

menšín žijúcich v štátoch Európy? Veď napríklad aj Slováci v tradične
relatívne prajnom Srbsku varovne dvíhajú prst. Znižujú sa počty prvá-
kov nastupujúcich do slovenských tried, v najstaršie Slovákmi osíd-
lenej dedine v Báčke sa ich pri poslednom sčítaní ľudí ku krajine
predkov hlásilo len 86. Hoci v roku 1835 ich bolo 1250! Aj to sú dve
podoby – a či časový vývoj? – veľmi podobného problému...
Vážení čitatelia, na tomto mieste som minule uviedol predplatiteľskú
súťaž. Trvá ďalej a na konci roka vyžrebujeme spomedzi predplatite-
ľov trojicu výhercov, ktorých odmeníme balíčkom kníh z matičného
„vydavateľského domu“. Podpísanými výraznými spisovateľskými
osobnosťami, ktoré pravidelne zapĺňajú aj stránky nášho magazínu.
Predplaťte si ešte jeden tohtoročný magazín SLOVENSKO (a či celý
budúci ročník) a chystajte si v knižnici miesto na dobré knihy! Pre-
zradím ešte, že pripravujeme aj VeĽkÚ VeDoMoStNÚ SÚŤaŽ, o kto-
rej sa viac dozviete v budúcom čísle. Keď si predplatíte magazín
SLOVENSKO, môžete získať nielen hodnotné knihy, ale dozviete sa
aj o šanci na ceny v ďalšej súťaži!
Žijeme Rok Ľudovíta štúra, čo reflektujeme aj v magazíne (v tomto
čísle sme sa pozreli na okolnosti vzniku literárnej prílohy štúrovských
novín s názvom Orol tatranský a jej súčasnú matičnú podobu) a tento
pomaly speje k vrcholu. Bude ním celonárodná spomienka v Štúro-
vom rodnom Uhrovci, kam vás pozývame rozhovorom so starostkou
obce Ing. Z. Máčekovou. Je to zároveň pozvánka aj medzi stránky
zimného magazínu SloVeNSko, ktorého veľká časť bude patriť
mnohým tváram Štúrovho roka. V podobe časopiseckej Pamätnice
Roka Ľudovíta štúra. Z obsahu: budeme sa rozprávať s ministrom
kultúry SR M. Maďaričom; významný historik objasní okolnosti ná-
rodného pohybu v predmetnom čase; v ankete ponúknu svoj pohľad
na velikána osobnosti spoločenského a kultúrneho života; repor-
tážne sa prejdeme pomedzi podujatia; pozrieme sa na panely výstav
a do obnovených múzejných expozícií; priblížime si rozhlasový seriál
o štúrovcoch i inscenačné novinky; zalistujeme v najnovších knihách
pripomínajúcich významného človeka a deje... To všetko už v de-
cembri 2015!

Igor Válek

S l o V o  š é f R e D a k t o R a

Matica slovenská vydáva okrem magazínu 
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Kontakt na objednávky: Matica slovenská, 
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin,  043/381 28 30,
0918 904 931, 7 : periodika@matica.sk 

Dve podoby veľmi podobného problému
3 Dve podoby veľmi podobného problému

4 Na celonárodné oslavy do Štúrovho rodiska

6 Trojdielne Národné matičné slávnosti 2015

8 Pozadie vzniku Orla tatranského

11 Náš Orol je pre všetkých

12 Škola národnej spolupatričnosti

13 Naši vojvodinskí Slováci

14 Spred hostinca až ku slávnostiam

16 Dedičstvo Vladimíra Hurbana Vladimírova

18 Mal dar nemlčať

20 Kauza Markušovský

21 Čaro ponickej svadby

22 Cyrilo-metodská tradícia ne severe Slovenska

24 Studenovodské vodopády, chodníky a chaty

28 Jazda unikátnou železnicou

27 Letia plte (aj) dolu Váhom 

28 Orava, Orava, čistučká vodička...

32 Jubilejné stretnutie generácií na Kališti 

34 Charizmatický kňaz, obetavý človek a martýr 

36 Nápaditá kúzelníčka slov

38 Kulichova tvorba udržiava väzby

40 Živé prezentácie živých tradícií

42 Herec, ktorý siahal na hviezdy

44 Ján Čomaj: „Vymenili sme osobnosti za celebrity...“

45 Súboje s prekliatím 

46 Dejiny média (aj národa) v napätom čase

47 Prechádzka po banskobystrických cintorínoch



4

SLOVENSKO

5

SLOVENSKO

Pani starostka, štúrovo rodisko Uhrovec sa
opätovne stáva epicentrom diania súvisia-
ceho s jeho veľkým synom. Čo to znamená
pre vás ako starostku a pre občanov, ktorí
opäť privítajú množstvo vlastencov z ce-
lého Slovenska? ako ste sa konkrétne pri-
pravovali v tomto roku na dni, ktoré prídu
počas spomínaného víkendu 25. – 26. 10.?                                                                                          

Obec Uhrovec je známa veľkým počtom osob-
ností, asi pol stovky, národného kultúrneho
a spoločenského života, ktorí sa v nej narodili,
resp. pôsobili. Nepochybne medzi najvýznam-
nejšie osobnosti patria Ľudovít Štúr a Ale-
xander Dubček. Kto to nevie, bude pre neho
zaujímavosťou, že obaja títo naši rodáci sa
narodili v tom istom dome (hoci so 106-roč-
ným odstupom), ktorý bol v roku 1965 vy-
hlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Mali
veľa spoločného, odhliadnuc od toho, že kaž-
dý žil v inej dobe. Obaja sa usilovali o hospo-
dárske a sociálne povznesenie slovenského
národa, aby sa vymanil z útlaku a stal sa
vzdelaným a rovnoprávnym národom. Orga-
nizovaním osláv pri príležitosti rôznych výročí
sa hrdo hlásime k odkazu našich rodákov
a vzdávame úctu ich celoživotnému dielu.
Tak to bude i v tomto roku počas Celonárod-
nej spomienky na Ľudovíta Štúra pri príleži-
tosti 200. výročia jeho narodenia. Príprava
takýchto osláv je pre nás, vzhľadom na roz-
počet obce, veľmi náročná, preto sme vypra-
covali niekoľko projektov a podarilo sa nám
získať dotácie z Ministerstva kultúry SR, Mi-
nisterstva financií SR, Trenčianskeho samo-
správneho kraja a Nadácie SPP, ako aj finan-
čnú a materiálnu pomoc od viacerých inšti-
túcií, podnikateľov a mnohých jednotlivcov,
za čo sme veľmi vďační. Hlavným organizáto-
rom osláv je obec Uhrovec a spoluorganizáto-
rmi sú Ministerstvo kultúry SR, Trenčiansky
samosprávny kraj, Evanjelická cirkev augsbur-

ského vyznania na Slovensku, Trenčianske
múzeum a Matica slovenská, preto jednot-
livé aktivity pripravujeme spoločne a v spo-
lupráci s ďalšími organizáciami a aktívnymi
občanmi našej obce. Tešíme sa na všetkých,
ktorí zavítajú do Uhrovca, kde bude pre nich
pripravené naozaj pekné podujatie s boha-
tým programom. Dopoludnia v sobotu 24.
10. 2015 sa uskutoční turistický výstup na
Rokoš, kde bude odhalená pamätná tabuľa
Ľudovítovi Štúrovi pri príležitosti týchto osláv. 

Medzi viacerými spoluorganizátormi tra-
dične figuruje aj Matica slovenská. V čom
bola táto ustanovizeň nápomocná teraz? 

Matica slovenská v našej obci slávnostne vy-
hlási výsledky literárnej súťaže Štúrova esej
2015 a ocení najlepších autorov. Miestne kul-
túrne stredisko v spolupráci s niektorými orga-
nizáciami pripravuje historický sprievod vrá-
tane kultúrneho programu Zatykač na Ľudoví-
ta Štúra. Hlavný program sa začne o 14. ho-
dine slávnostným zhromaždením na Námestí
Ľudovíta Štúra pri jeho pomníku a v spoluprá-
ci s RTVS sa uskutoční živé vysielanie, ktoré
môžu sledovať aj ľudia na celom Slovensku.
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu vlády
SR a predsedu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, slávnostný príhovor prednesie prá-
ve predseda vlády SR. Účastníkom osláv sa
prihovoria aj ďalší významní ústavní činitelia,
ktorí nás poctia svojou osobnou účasťou. 

keď zavítal do Uhrovca Rok Ľudovíta štúra
2005  –  2006, čakalo ho prekvapenie, do-
stal darček v podobe plastiky Ľudovíta od
miestneho rezbára. Chystáte nejaké pre-
kvapenie aj tento rok? Pre návštevníkov aj
občanov Uhrovca je pripravený bohatý pro-
gram, máte nejakú čerešničku na torte,
ktorú by si nikto nemal nechať ujsť?                                                                          

V rámci hlavného programu sa bude tento-
raz konať aj prezentácia pamätnej známky,
striebornej zberateľskej mince a obehovej
pamätnej mince, ktorú pripravujeme v spo-
lupráci so Slovenskou poštou, a. s., a Národ-
nou bankou Slovenska. Každý, kto bude mať
o tieto ceniny záujem, môže si ich kúpiť v pri-
estoroch tamojšieho múzea. Trenčiansky sa-
mosprávny kraj v spolupráci s Trenčianskym
múzeom, v ktorého zriaďovateľskej pôsob-
nosti je Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexan-
dra Dubčeka, pri tejto príležitosti pripravil sprí-
stupnenie novej expozície, ktorú si budú môcť
prezrieť nielen oficiálni hostia, ale aj účast-
níci celonárodnej spomienky. V rámci pripra-
vovaného programu vystúpi ľudová hudba
a tanečný súbor SĽUK, mužské spevácke ok-
teto Danubius Octet Singers s dirigentom Da-
nielom Simandlom, FS Uhrovčan, FS Jánošík,
Dychová hudba Hradišťanka, heligonkárka
Vlasta Mudríková, ľudová hudba z Oravy a ďal-
šie hudobné skupiny. Divadelnú inscenáciu
Orol tatranský v réžii doc. Mgr. art. Juraja Sar-
vaša, naštudovanú Divadlom J. G. Tajovské-
ho vo Zvolene, odohrajú pre veľký záujem 
v oba dni osláv, teda v sobotu 24. aj v nedeľu
25. 10. popoludní. V nedeľu sa budú konať
evanjelické služby Božie v Evanjelickom kos-
tole v Uhrovci. Kázať bude generálny biskup
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku doc.
PhDr. Miloš Klátik, PhD. Živé vysielanie tých-
to evanjelických služieb Božích sa opäť us-
kutoční vďaka spolupráci s RTVS. Verím, že
všetci účastníci osláv budú spokojní aj s vy-
stúpeniami pozvaných umelcov a odnesú si

z rodiska Ľudovíta Štúra domov veľa pekných
zážitkov. 

Život okolo nás v súčasnosti prináša dosť
problémov, mnohé tradičné a Slovákom blíz-
ke skutočnosti a vzťahy sa často necitlivo
relativizujú, ba často sú terčom nemiest-
nych zosmiešňujúcich útokov. aj preto je
dôležité pripomínať si širokospektrálny štú-
rov odkaz. V čom vidíte jeho najväčšiu silu
a aktuálnosť vy?                                                                                                               

Ľudovít Štúr sa významne zapísal do našich
národných dejín. Vieme, že bol vedúcou osob-
nosťou národného obrodenia, nebol len ja-
zykovedcom, ale aj pedagógom, novinárom,
poslancom – politikom, filozofom, básnikom,
národopiscom, vždy verným synom svojho
národa. Dávno pred nami pochopil, že národ
potrebuje vlastný štát nielen ako predpoklad
plného rozvoja svojich schopností, ale aj ako
podmienku ďalšej existencie. Keď hovoríme
o Štúrovom odkaze, nesmieme zabudnúť vy-
zdvihnúť jeho bohatú činnosť, ale najmä zá-
sluhy o kodifikáciu slovenského jazyka a jeho
uvedenie do literatúry a života slovenskej
spoločnosti. Aktivizoval celú generáciu, pred-
kladal jasné ciele a integroval okolo seba
osobnosti, najschopnejších spisovateľov, pe-
dagógov, politikov, kňazov, pričom národné
záujmy vždy vedel povýšiť nad parciálne zá-
ujmy jednotlivcov či skupín. Povedal – My chy-
tili sme sa do služby ducha, a preto musíme
prejsť cestu života tŕnistú! – a touto cestou
aj kráčal. Bol hlboko veriacim a mysliacim
človekom a jeho viera sa vždy odrazila aj v je-
ho konaní. Je pekným príkladom pre prácu
nás všetkých, ktorí pracujeme vo verejnej
správe a v politike. 

treba vyzdvihnúť potešiteľnú skutočnosť,
že Uhrovčania sa nielen v takéto „výročité
sviatky“ príkladne starajú o pamätné mies-
ta súvisiace s Ľudovítom štúrom – jeho

rodný dom (ktorý je aj rodným domom ale-
xandra Dubčeka) a pamätník, ale udržujú
okrem týchto hmotných pamiatok aj du-
chovnú podstatu odkazu. Ja osobne, vždy
keď prídem do Uhrovca, vo vzduchu aj me-
dzi ľuďmi cítim zvláštne fluidum, genius
loci miesta. ako sa vám darí toto všetko
udržiavať aj dnes?

Uhrovec má bohatú históriu a vzácne kul-
túrne dedičstvo. Malo by byť samozrejmos-
ťou, že je potrebné takéto bohatstvo ochra-
ňovať, rozvíjať a uchovávať pre ďalšie gene-
rácie. Hovorí sa, že kto nepozná históriu, je od-
súdený ju prežiť znova. A národ, ktorý nepozná
svoju minulosť, si nezaslúži budovať svoju bu-
dúcnosť. Naša obec má veľký počet kultúr-
nych pamiatok a pamätihodností, je napríklad
vlastníkom i správcom Uhrovského múzea. Fi-
nancovanie samospráv zo štátu však túto po-
trebu nezohľadňuje a pri prerozdeľovaní podie-
lových daní štát na to nemyslí. Dnes sú vo vý-
hode starostovia, ktorí žiadne kultúrne pamiat-
ky nemajú, a tak ani nemusia z rozpočtov obcí
prispievať na ich opravu, resp. údržbu. Na-
priek tejto skutočnosti sa naša obec vzorne
stará o všetky kultúrne pamiatky a snaží sa
ich opravu zabezpečiť z dotácií. Preto stále
spracováva projekty a uchádza sa o mimoroz-
počtové zdroje. V tomto roku sa nám podarilo
z dotačných prostriedkov MK SR zabezpečiť
aj opravu a údržbu pomníka Ľ. Štúra. Histo-
rické a kultúrne dedičstvo sa nám darí ucho-
vávať prostredníctvom činnosti FS a DFS
Uhrovčan a jednotlivých organizácií združe-
ných v miestnom kultúrnom stredisku.
Obec je každoročne organizátorom, resp. spo-

luorganizátorom rôznych kultúrno-spoločen-
ských podujatí venovaných životu a dielu ro-
dákov, oslavám SNP, výročiam obce i mikro-
regiónu, z ktorých mnohé majú nielen regio-
nálny, ale aj celoslovenský, ba až cezhra-
ničný rozmer. 

a čo mladí ľudia, deti, takpovediac pokra-
čovatelia rodu uhrovského...

Mladá generácia má v obci „zelenú“. Obec
ako zriaďovateľ materskej a základnej školy
zabezpečila komplexnú rekonštrukciu škol-
skej infraštruktúry vrátane výstavby viacúče-
lového športového ihriska a detského ihriska.
Dobré materiálno-technické vybavenie, kva-
litný výchovno-vzdelávací proces radí našu
školu medzi najlepšie v okrese. Deti a mlá-
dež dosahujú nielen dobré študijné výsledky,
ale sú aktívne aj v mimoškolskej činnosti. Už
som spomínala, že v obci pracuje Detský folkl-
órny súbor Uhrovčan, futbalový, kolkársky,
stolnotenisový aj zápasnícky oddiel. Tiež má-
me množstvo krúžkov – hasičský, rezbársky,
tanečný, divadelný a ďalšie. Aj v rámci týchto
aktivít sa nám darí rozvíjať kultúrne a histo-
rické dedičstvo našich predkov, na ktoré sú
naše deti primerane hrdé.

Čo dodať? azda len toľko, že na oslavy do
Uhrovca vás všetkých úprimne pozýva aj re-
dakcia magazínu SloVeNSko, na strán-
kach ktorého počas celého roka venujeme
sériou článkov a tematických strán zvý-
šenú pozornosť Ľudovítovi štúrovi, celej ge-
nerácii štúrovcov a ich stále živému odkazu
a reálnym skutkom. Ináč to nebude ani
v poslednom tohtoročnom zimnom maga-
zíne, ktorý bude aj akousi Pamätnicou Ro-
ka Ľudovíta štúra. Už teraz sa na ňu mô-
žete tešiť, vyjde v decembri tohto roku! 

Za rozhovor ďakuje Igor Válek
foto: archív Z. M. a Igor Válek 

Na celonárodné oslavy
Rok Ľudovíta Štúra sa pomaly dostáva k vrcholným okamihom svojho časovo ohra-
ničeného života (hoci jeho odkaz takéto hranice, našťastie, nepozná). Jedným
z vrcholov určite bude tretí októbrový víkend, keď sa v dňoch 24. – 25. 10. 2015
v Štúrovom rodisku, obci Uhrovec, uskutoční Celonárodná spomienka pri príležitosti
200. výročia narodenia tejto významnej osobnosti našich moderných dejín. Ako viac-
krát v minulosti pri podobných príležitostiach aj teraz obyvatelia obce pod úpätím
Strážovských vrchov privítajú všetkých, čo sa hrdo hlásia k odkazu významného člo-
veka a jeho pozitívny odkaz chcú intenzívnejšie precítiť na autentickom mieste.
Spolu s viacerými orgánmi, inštitúciami a organizáciami pripravili bohatý a dôstojný
program. O prípravách veľkého podujatia, Štúrovom odkaze pre dnešok, ale aj via-
cerých súvislostiach sme sa porozprávali so starostkou obce Uhrovec Ing. Zuzanou
Máčekovou.

do Štúrovho rodiska!

Ing. Zuzana Máčeková: „Uhrovec má bohatú históriu
a vzácne kultúrne dedičstvo.“

Tradičné sarvašovské kompozície tentoraz aktuali-
zuje inscenácia Orol tatranský

Rodný dom dvojice velikánov ponúka obnovenú ex-
pozíciu
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Aj takto možno označiť tohtoročné augustové
slávnosti súvisiace so vznikom najstaršej kul-
túrnej ustanovizne Slovákov. Tradične sa za-
čali v sídelnom matičnom Martine a potom
– už menej tradične – pokračovali naprieč
augustom i naprieč Slovenskom, zastaviac sa
ešte na dvojici vrcholov. Hlavným organizá-
torom Národných matičných slávností s bo-
hatým sprievodným programom bola, pravda-
že, Matica slovenská v spolupráci s mestom
Martin, obcou Hrušov a Klubom slovenských
turistov Liptova, podujatie finančne podpo-
rilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Súčasťou atraktívnej programovej ponuky
boli odhalenia búst, výstavy výtvarného ume-
nia, kostýmov a krojov, vystúpenia matičných
folklórnych súborov, skupín, dychových hu-
dieb a spevokolov z domova i zo zahraničia
(Česko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko), prezen-
tácie knižných publikácií, duchovné poduja-
tia a rôzne športové akcie.   
V priestoroch Turčianskej galérie v Martine
bola vo štvrtok 6. augusta vernisáž výstavy
obrazov Jána Mráza, Ružomberčana, dlhé roky
žijúceho v Nemecku, čím boli slávnosti sym-
bolicky prepojené aj s krajanským svetom. Tu
treba pripomenúť, že v identické dni sa v inej
časti Európy, v srbskej Vojvodine a tamojšom
slovenskom prostredí Báčskeho Petrovca a je-
ho blízkeho okolia, konal ďalší ročník Sloven-
ských národných slávností. Na tejto „pôde“

spomínané prepojenie (vlasť – krajania žijúci
za jej hranicami) tiež nadobudlo ďalší rozmer
aj reálnu podobu (viac sa dočítate na s. 3
a na s. 12 – 17 magazínu).
Poďme naspäť do Martina. V piatok 7. augus-
ta sa najskôr v historických priestoroch prvej
budovy Matice uskutočnilo slávnostné zasad-
nutie Výboru MS a popoludní, priamo v areáli
Matice slovenskej na Mudroňovej ulici, sláv-
nostne odhalili busty Ľudovíta Štúra a Jozefa
Cígera Hronského pri príležitosti ich tohtoroč-
ných výročí (v Štúrovom prípade 200-ročnice
narodenia a v Hronského 55-ročnice úmrtia),
čím sa zväčšila postupne vznikajúca galéria
národovcov v príjemnom prostredí tejto časti
mesta. Pripomenieme, že v Roku Antona Ber-
noláka (2012) sa tu zrodila tradícia stavania
búst národným velikánom práve v rámci Ná-
rodných matičných slávností. Od roku 2013
získal tento priestor pomenovanie Park sv.
Cyrila a Metoda a pribudli doň, okrem súso-
šia vierozvestcov, aj busty troch významných
predstaviteľov Matice – Jána Francisciho,
Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Mi-
nulý rok zas busta Andreja Hlinku...

O týždeň neskôr (15. augusta) už Národné
matičné slávnosti 2015 putovali Slovenskom
ďalej a zároveň sa posunuli aj vyššie. Pokra-
čovali totiž Národným výstupom na Kriváň.
Symbolický a veľakrát piesňami ospievaný

a básňami „opradený“ vrchol vo Vysokých Tat-
rách, ktorý sa svojho času stal miestom vý-
stupu viacerých štúrovcov vedených vlaste-
necky cítiacimi Liptákmi. Aj tentoraz turistov
aj matičnú delegáciu viedli práve Liptáci. Na
vrchole zazneli hymny – slovenská aj matič-
ná, Milan Stromko zarecitoval báseň Júliusa
Lenka Štúrovci na Kriváni a potom Marek
Nemec, riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mi-
kuláši a člen Výboru MS, apeloval na vlaste-
nectvo a na živosť odkazu Ľudovíta Štúra.
Ani príroda nechcela byť len pasívnym divá-
kom, ukázala po predchádzajúcich horúča-
vách svoju silu a zinscenovala pôsobivú scé-
nu, keď pri speve národnej hymny naozaj sa
nad Tatrou blýskalo a hromy divo bili… 

Tretím vrcholom pomyselného trojuholníka
tohtoročných osláv bol jubilejný 20. ročník
Hontianskej parády v Hrušove. Tu v piatok
21. augusta prevzalo Cenu Matice sloven-
skej z rúk jej predsedu a správcu šesť desia-
tok osobností kultúrneho a spoločenského
života z domova i zo zahraničia. Cenu za udr-
žiavanie tradícií a dedičstva slovenskej kul-
túry v povedomí rumunských Slovákov si od-
niesol napríklad aj František Merka žijúci v Ru-
munsku, o ktorom sa pre TASR vyjadril pred-
seda MS Marián Tkáč, že je: „zakladateľom
a organizátorom známeho Medzinárodného
folklórneho festivalu Čerpotok, kde sa už je-

Trojdielne 
Národné matičné slávnosti
2015

Predsedníčke Matice slovenskej v Srbsku Kataríne
Melegovej-Melichovej gratuluje a ďakuje správca
Matice slovenskej M. Smolec

Preplnený vrchol symbolického končiara Slovákov Hrušovská paráda, to sú hlavne folklór a tradície, v pro-
grame Mladé nôty sa v amfiteátri predstavili muzi-
kanti z Hrušova, Zvolena a Pliešoviec

Za obetavú prácu v matičnom hnutí bol ocenený aj 90-ročný Ondrej Stračina zo
Zvolena, ktorý cenu preberá z rúk predsedu MS M. Tkáča

Slávnostné odhalenie busty Jozefovi Cígerovi Hronskému v Martine

Matičiari na Kriváni, prvý sprava M. Stromko, vedľa neho M. Nemec

denásť rokov stretávajú mladí aj starší Slo-
váci z Rumunska, Srbska, Chorvátska, Poľska,
Maďarska, Slovenska a ďalších európskych
krajín“. Ocenenie právom dostala aj pred-
sedníčka Matice slovenskej v Srbsku Kata-
rína Melegová-Melichová, ktorá je dlhoroč-
nou vedúcou osobnosťou Slovákov v Srbsku
a aj vďaka nej tam našinci žijú plnohodnot-
ným kultúrnym životom. Z domácich mati-
čiarov bol ocenený napríklad bývalý novinár
Ivan Paška za film Matičiar, ktorý rozpráva
o tom, ako bývalý správca MS Juraj Paška na
konci 60. rokov pomohol zabrániť zámeru
pražského vedenia komunistickej strany zlik-
vidovať Maticu. Za dlhoročnú činnosť v Ma-
tici bola ocenená aj Jolana Lenčešová z Mo-
čenka, Martin Bodis, riaditeľ ZŠ kráľa Sväto-
pluka zo Šintavy, Vincent Mozdík z Levíc, 90-
-ročný Ondrej Stračina zo Zvolena... Ocene-
nia si prevzali aj pracovníčky Matice v Mar-
tine Helena Lipničanová a Zdenka Belláková
za dlhotrvajúcu a prospešnú prácu, z viace-
rých Turčanov spomenieme aspoň dlhoroč-
ných predsedov MO MS Sučany Miroslava
Mierta a MO MS Valča Jána Lučana. 

Na záver nám ostáva zhrnúť, že Národné ma-
tičné slávnosti 2015 sa konali pri príležitosti
152. výročia založenia Matice slovenskej a pre-
biehajúceho Roka Ľudovíta Štúra. Budú sa,
pravdaže, konať aj v roku 2016. Ešte jedna
poznámka. Prajné slová redakcie, ktoré sú
úprimným želaním a trochu aj výzvou. Kým
výstup na Kriváň a Hontianska paráda majú
neustále tzv. zelené čísla, odrážajúce veľmi
slušný záujem o obe podujatia a ich obsah,
slávnosti v sídelnom Martine vykazujú skôr
čísla červené. Nateraz nebudeme tento trend/
/stav (?!) hlbšie analyzovať – určite sa ním
však na stránkach magazínu ešte zaoberať
budeme – a veríme, že v blízkej budúcnosti
nastane posun smerom k lepšiemu. Veď vie-
me, že organizátori robia všetko pre to už
teraz (každý skončený ročník je totiž už aj za-
čiatkom pre ďalší, napríklad v rovine plánov)
a matičná verejnosť, zomknutá myšlienkou
reálneho vlastenectva aj v 21. storočí, si náj-
de cestu do centra Turčianskej záhradky vo
väčšom počte aj na začiatku augusta budú-
ceho roka. Budú nás tam všetkých čakať Ná-
rodné matičné slávnosti 2016.

Redakcia s použitím príspevkov na
www.matica.sk

foto: Ivana PolákoVá, Igor SokolÍk,
René škaNDÍk, Jozef GálIk a Igor Válek 

Odhalenie busty Ľudovítovi Štúrovi vhodne zapadá
do programu jeho roka

Trojdielne 
Národné matičné slávnosti
2015
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Keď sa začiatkom 40. rokov 19. storočia Ľu-
dovít Štúr zamýšľal nad perspektívou vydá-
vania politických novín, hneď od počiatku sa
podľa jeho predstáv ich neodmysliteľnou sú-
časťou mala stať literárna príloha ako zábav-
no-poučné čítanie, pričom v tomto duchu kon-
cipoval aj svoje žiadosti o privilégium, resp. li-
cenciu na vydávanie novín, ktoré adresoval
na kompetentné úrady v sieti byrokratickej
mašinérie feudálnej administratívy habsbur-
skej monarchie. V tom čase Štúr ešte presne
nevedel, či budú noviny s prílohou vychádzať
v bernolákovčine, alebo v češtine či v oboch
jazykových mutáciách zároveň. Písal sa totiž
rok 1842 a katolícki literáti na Slovensku po-
užívali ako spisovnú reč bernolákovčinu zalo-
ženú na západoslovenských nárečiach, resp.
na kultúrnej západoslovenčine, kým evanje-
lickí vzdelanci a spisovatelia mali zavedený
ako literárny jazyk češtinu, a to hneď v troch
variantoch: v archaickej bibličtine tradične
vychádzajúcej z Kralickej biblie, v Jánom Kol-
lárom zavedenej umelej slovakizovanej češ-
tine, ktorú, mimochodom, rovnako odmietali
Slováci i Česi, a vo forme modernej súvekej
spisovnej češtiny obrodeneckého obdobia,
vybrúsenej českými jazykovedcami Josefom
Dobrovským a Josefom Jungmannom, Štúro-
vými súčasníkmi a jeho veľkými vzormi v ob-
lasti lingvistického bádania. Štúr však geniál-
ne tento na prvý pohľad neriešiteľný jazykový
uzol na Slovensku rozsekol už o pár mesia-
cov, presne 14. februára 1843, v Bratislave,

kde po prvýkrát navrhol stredoslovenské ná-
rečia za budúci základ spisovného jazyka Slo-
vákov, o čom informoval svojich najvernej-
ších žiakov, a takto sa vlastne zrodila štúrov-
ská slovenčina. 

Prečo stredoslovenčina?
Ďalšie „záležitosti“ okolo spisovného jazyka
Štúr riešil v lete 1843 v spoločnosti svojich
najbližších spolupracovníkov Michala Milo-
slava Hodžu a Jozefa Miloslava Hurbana na
jeho evanjelickej fare v Hlbokom, pričom táto
hviezdna trojica národných vodcov a ideoló-
gov sa definitívne dohodla na zavedení novej
normy spisovnej slovenčiny založenej na stre-
doslovenských nárečiach, resp. na kultúrnej
stredoslovenčine, ktorá sa mala stať aj lite-
rárnym jazykom. A prečo si v kodifikačnom
procese vybrali štúrovci stredoslovenský in-
terdialekt (nadnárečie)? Odpovede na túto
otázku sú veľmi jednoduché a praktické zá-
roveň. Štúrovci pochádzali zo všetkých kútov
Slovenska, ale jednako najviac ich bolo z jeho
stredu, ktorý je aj svojou rozlohou najrozšíre-
nejšie naše územie a žilo tu i najviac obyva-
teľstva, tak napríklad na Pohroní sa narodili
a vyrastali Samo Chalupka, Andrej Sládkovič
a Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský,
v Turci Hodža, spolukodifikátor spisovnej slo-
venčiny a iniciátor jej hodžovsko-hattalovskej
reformy, a Jánovia Kalinčiak a Kučera, v Lip-
tove Janko Kráľ, na Orave Ctiboh Zoch a Jan-

ko Matúška, v Malohonte Bohuš Nosák-Ne-
zabudov, Štefan Marko Daxner, Jánovia Fran-
cisci a Botto, v Gemeri Samo Tomášik, Peter
Kellner-Hostinský a Pavol Dobšinský. Teda na
prvom mieste tu bola početnosť používate-
ľov slovenčiny s ich reprezentatívnymi lite-
rárnymi predstaviteľmi a na druhom fakt, že
stredoslovenské jazykové a nárečové prvky
v oblasti lexiky, tvaroslovia i syntaxe preni-
kajú približne rovnakou mierou do východo-
slovenčiny i západoslovenčiny, premosťujú
západ s východom, o čom sa na vlastnej skú-
senosti mohol presvedčiť i Štúr vo svojom rod-
nom prostredí spätom s bánovským nárečím,
ako aj Hurban na príklade domovského dol-
notrenčianskeho dialektu. V rámci častých
prázdninových ciest štúrovci popri vlastived-
nom, historickom, národopisnom, najmä folk-
loristickom výskume, osobitne v rámci zbiera-
nia ľudových piesní a rozprávok či – ako ich
oni sami volali – prostonárodných povestí,
tieto pamiatky ústnej ľudovej slovesnosti do
svojich kódexov zapisovali výlučne v  ľudovej
reči, to znamená v príslušnom nárečí, teda
takto interdisciplinárne vykonávali aj jazyko-
vedné a dialektologické bádania vrátane sa-
motného Štúra. Ten navyše tieto jazykové vý-
skumy, správy a materiály vlastné i od spolu-
pracovníkov a žiakov systematicky sumarizo-
val, študoval, komentoval, vyhodnocoval a zo-
všeobecňoval ako poznámkové podklady pre
svoje perspektívne lingvistické práce Náre-
čie slovenské alebo potreba písania v tomto

nárečí a Náuka reči slovenskej, na ktorých
začal v tom čase intenzívne pracovať. Preto
už počas roku 1843 bolo zrejmé, že Štúrove
noviny a ich literárna príloha budú vychádzať
výlučne v novej štúrovskej slovenčine. 

Nielen poznať, ale aj tvoriť
Ľudovít Štúr nebol len uznávaným filológom
a kodifikátorom spisovnej slovenčiny, ale aj
vynikajúcim znalcom slovenskej literatúry 
aj slovanských národov. Ako literárny vedec 
a slavista, inšpirovaný vedeckými dielami
Pavla Jozefa Šafárika, sa nezaoberal iba de-
jinami, rovnakú pozornosť venoval tiež lite-
rárnej komparatistike aj súvekej svetovej,
slovanskej, českej a slovenskej literatúre, no
zároveň sa zaoberal i literárnou teóriou, poe-
tikou a estetikou. V tejto súvislosti ako vedúci
predstaviteľ  študentských spoločností a ná-
mestnícky profesor na bratislavskom evanje-
lickom lýceu prednášal literatúru a jej teóriu
i poetiku, a tak svojich generačných druhov,
a predovšetkým žiakov erudovane zasväco-
val do literárnej histórie a prítomnosti, ako aj
do teórie literatúry a literárnej kritiky. Záro-
veň od nich vyžadoval aktívnu beletristickú
tvorbu, akoby tvorivé písanie poézie, prózy
a drámy, ako aj odbornej literatúry, vlasti-
vedných, folkloristických, historických, filozo-
fických a literárnovedných článkov, esejí a kri-
tík. Jednako však v prostredí štúrovcov jasne
dominovala tvorba poézie, prevažne vlaste-
necky motivovanej, pričom jej mladí autori si
svoje verše a ponášky na ľudové piesne na-
vzájom deklamovali a vzájomne si ich aj kri-
ticky posudzovali pod starostlivým vedením
Štúra a starších štúrovcov na pôde študent-
ských spolkov, pričom najlepšie práce zapi-
sovali do rukopisných spolkových pamätníc,

no pokúšali sa ich vydať aj knižne. Podarilo
sa im to iba roku 1836, keď tlačou vyšiel
zborník Plody zostavený Ľudovítom Štúrom
a Ctibohom Zochom, do ktorého okrem nich
prispeli aj Michal Miloslav Hodža, Samo Cha-
lupka, Karol Štúr  a iní, pričom vydanie práve
tohto almanachu predznamenalo nástup ro-
mantizmu v slovenskej literatúre. Nastupu-
júci mladí autori romantickej poézie a prózy
vo svojich dielach obsahovo aj formálne vy-
chádzali z nepreberného bohatstva ľudovej
piesne a povesti, pričom z tohto žriedla čer-
pali v tematickom, kompozičnom i jazykovom
pláne. Priekopnícky začal stredoslovenské
nárečie a dikciu ľudovej ponášky vo svojich
veršoch realizovať Samo Chalupka, od roku
1843 sa k nemu pridali ďalší mladí básnici,
pričom formovanie tohto prúdu je v našej
umeleckej literatúre známe ako fenomén na-
zvaný Básnická škola Štúrova. K jej najvýraz-
nejším predstaviteľom patrili Janko Kráľ, An-
drej Sládkovič, Peter Kellner-Hostinský, Janko
Matúška, Bohuš Nosák-Nezabudov, v oblasti
romantickej prózy Jozef Miloslav Hurban a Ján
Kalinčiak, básne a prózu písal popri Hurba-
novi aj Ján Francisci. Títo početní romantickí
autori tvoriaci v štúrovskej slovenčine však
nemali temer žiadne možnosti publikovať svo-
je práce v slovenskej a českej periodickej i ne-
periodickej tlači. Nadobro sa im tak zatvorila
perspektíva spolupráce s literárnymi časo-
pismi a zostavovateľmi almanachov na Slo-
vensku, nehovoriac o Čechách, pretože slo-
venskí katolíci stále zotrvávali na bernolá-
kovčine, slovenskí evanjelici na čele s Jánom
Kollárom a jeho početnými stúpencami ne-
ustúpili od češtiny a v českých zemiach sa
používanie štúrovčiny v umeleckej spisbe po-
važovalo doslova za nepriateľský akt, ktorý

údajne rozkolnícky roztrhol a trhá jednotu Če-
chov, Moravanov a Slovákov. Podobne na túto
situáciu nazeral i Ján Kollár, pričom sa po-
stupne z jazykovej otázky dostal so štúrov-
cami do vážneho osobného konfliktu. A tak
jediný Hurbanom zostavený druhý ročník al-
manachu Nitra z roku 1844 ako prvá tlač vy-
daná knižne v novej štúrovskej slovenčine to
bolo naozaj žalostne málo.
Ale to sa už písal rok 1844 a zdarne sa do-
vršoval boj Ľudovíta Štúra o povolenie vydá-
vať Slovenské národné noviny s literárnou
prílohou Orol tatranský, pričom tento zápas
sa úradne c. k. privilégiom skončil v januári
1845, hoci prvé číslo novín vyšlo až 1. au-
gusta toho roku. Medzitým 15. júna 1845
vydal Štúr Ohlas o Slovenských národných
novinách, v rámci ktorého predstavil aj kon-
cepciu ich literárnej prílohy ako poučno-zá-
bavného časopisu, v ktorom sa popri bele-
tristických príspevkoch mali uverejňovať tiež
odborné články z viacerých oblastí humanit-
ných, spoločenských, prírodných aj ekonomic-
kých vied v zamýšľaných rubrikách Sloven-
ské správy, Slovenský život, Literatúra, Roz-
ličnosti, Hospodárske veci.

orlí ideál národnej slobody
Napokon treba ozrejmiť, pretože sémantika
názvu Slovenské národné noviny je každému
jasná, pomenovanie prílohy Orol tatranský.
Najprv epiteton tatranský. Štúr a štúrovci boli
veľkými milovníkmi Slovenska vrátene jeho
prírodných krás. V súlade s romantickou po-
etikou a jej symbolikou si preto často – dá sa
konštatovať, že až so železnou pravidelnos-
ťou – do svojich lyrických, epických a lyricko-
-epických diel prepožičiavali názvy slovenských
riek, či to už bol najčastejšie Dunaj, ale aj Váh,

Pozadie vzniku

Orla tatraNSkéhO

Prvá strana mimoriadneho almanachu Ohlas o vydávaní Orla tatranského bol dôležitým
upozornením

Prvá strana prvého Orla s orlou básňou Sama Boh-
dana Hroboňa
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Nitra, Hron a Orava, horstiev a štítov s jedno-
značnou dominanciou majestátnych Tatier
a slovenskou horou hôr Kriváňom, pričom Ta-
try, Tatranci či Tatrínci a tatranský sa stali jed-
notkou ako najvýraznejší symbol Slovenska,
Slovákov a slovenskosti. Až ďaleko za Tatrami
a legendárnym Kriváňom sa nachádzala Po-
ľana či Kráľova hoľa. A teraz čo sa týka sub-
stantíva orol. Zo živočíšnej ríše štúrovcov, ako
množstvo kultúr od pravekých a starovekých
civilizácií, ale aj novovekých revolučných a my-
šlienkových pohybov, vrátane Veľkej francúz-
skej revolúcie a napoleonskej doby, zaujali dra-
vé vtáky, v pravdivom slovenskom príbehu na
prvom mieste orol, na druhom sokol, ktoré
alegoricky symbolizovali idey o voľnosti a slo-
bode, čo napríklad názorne dokumentuje aj
báseň najtypickejšie-ho nášho romantického
velikána, slovenského Lermontova, Janka Krá-

ľa Orol, ktorú Ľudovít Štúr uverejnil na prvej
strane už v druhom čísle prvého ročníka Orla
tatranského 15. augusta 1845:

„Vyletel Orol ponad zem vysoko –
Zem sa mu tratí, temer ju nevidieť –
Nehľadí na ňu – na čo že by hľadel!
Má on pred sebou celkom inakší svet,
Na čo by hľadel, dolu on nezíde,
Čo hneď búrka, čo hneď orkán príde...

... Ja letím, letím, kým ma nezabijú,
Ja strechy nemám, ja kde sadnúť nemám,
Hrom mi ukáže miesto, kde ležať mám.
Okolo mňa sa chmáry, hromy vijú, 
Ja letím, letím, kým ma nezabijú.“

Len pred úplnosť dodávame, že báseň Orol
Janko Kráľ neskoršie dvakrát poeticky vario-

val pod názvom Dva orly a v známejšom čí-
tankovom dielku Orol vták:

„Kebych ja bol orol vták,
vyletel bych nad oblak, 
zaplieskal bych krídlami
nad našimi Tatrami...

... A tvoj vták ďalej letí
búrkam divým v ústrety:
milší je mu voľný let, 
jak ten celý šíry svet.“

Tak takto nejako v auguste 1845 vyletel Štú-
rov Orol tatranský ako príloha Slovenských
národných novín na svoj prvý trojročný let... 

Pavol PaReNIČka
foto: archív

Verný štúrov spolupracovník HurbanDobová fotografia evanjelického lýcea v Bratislave

Na stránkach Orla publikovala špička romantickej literatúry, napríklad Kráľ, Matuška a Kalinčiak

Generácii štúrovských literátov, začínajú-
cich tvoriť v novej podobe slovenčiny, sa
vtedy zavreli dvere do akýchkoľvek „publi-
kačných domov“, potrebovali fórum, pro-
stredníctvom ktorého mohli predkladať svo-
ju pôvodnú tvorbu dobovej čitateľskej ve-
rejnosti. Znamená súčasný orol tatranský
tiež niečo podobné pre začínajúcich mla-
dých tvorcov literárneho umeleckého slova
u nás?

Domnievam sa, že v prípade Orla tatranské-
ho nie je potrebné nasilu hľadať paralely s je-
ho historickým „štúrovským“ predchodcom,
celkom postačí fakt, že tento (rozsahom) malý
„magazín“ dnes stále vychádza, má svojich
priaznivcov, ale i odporcov, čo je prirodzené
a potrebné. Najhoršie by bolo, keby sa o ča-
sopise nevedelo a nehovorilo. Mladí a začí-
najúci autori dnes majú širší, bohatší, praj-
nejší a štedrejší publikační priestor ako v ča-
se vzniku Orla tatranského alebo v časoch,
kedy sme začínali (snažili sa...) publikovať
my... Relevantnosť uverejnených textov v kon-
texte umeleckej, estetickej, filozofickej, lite-
rárnej hodnoty a výpovede je, samozrejme,
rôzna. Myslím si, že je dobré, keď si dnes
autor môže vybrať, kde bude publikovať. Otáz-
ne je, či mu jeho texty aj prijmú, čo nie vždy
záleží od „kvality“ tvorby, častejšie hádam
skôr od toho, s kým sa pozná, kde pracuje
alebo s kým chodí na pivo... Vyhranenosť,
pseudoelitárstvo, neznášanlivosť, niekedy až
transparentná animozita medzi početnými
„tábormi“ literátov sa na Slovensku v súčas-
nosti totiž „vybrúsila“ až do patologickej po-
doby. Orol tatranský je čerstvé, absolútne
apolitické, otvorené médium, ktoré ponúka
odkaz tradície v modernej a sviežej porcii
umeleckých reflexií o svete a ľuďoch, ktorí sa
neuspokojujú s alibistickým pohodlím a hľa-
dajú cesty. Takto budeme aj pokračovať.

Dynamická (v súvislosti s „diktátom“ doby)
hlavička súčasného orla informuje o tom,
že ide o „Revue pre mladú literatúru, ume-
nie a spoločnosť“. Čo tým chce redakcia/
vydavateľ povedať, a či inakšie čo všetko
ponúka orol tatranský slovenskému čita-
teľovi 21. storočia? komu je primárne ur-
čený, kto sú jeho čitatelia?

Orol tatranský je determinovaný, a teda aj li-
mitovaný tým, že je len prílohou, nie auto-

nómnym médiom, ale, napokon, to bol aj v ča-
se svojho vzniku. Na druhej strane, Dotyky
tiež začali vychádzať ako príloha Romboidu...
Orol tatranský vychádza pre všetkých, ktorí
majú otvorenú myseľ a predsudky im nepo-
tvoria úsudky. Každý mesiac úprimne, a s bo-
na fide, ponúkame čerstvú a šťavnatú porciu
mladej slovenskej literatúry, tiež reflexie do
našej (nielen literárnej) minulosti, každé číslo
obsahuje o. i. aj ústredný rozhovor s osob-
nosťami, ktorých prácu a názory považujeme
za unikátne, vzácne, a teda potrebné publi-
kovania, uverejňujeme odborné literárnokri-
tické texty, nebránime sa cestopisom, repor-
tážam... Orol je symbolom slobody. Ten náš
„tatranský“ to (pre nás) potvrdzuje – nech už
to znie akokoľvek pateticky.

kto sú jeho tvorcovia?

V roku 2011 sme uverejnili prvé číslo Orla
s radikálne zmenenou obsahovou, ale i gra-
fickou koncepciou, ktorá tiež odvtedy prešla
zmenami. Držíme sa tohto trendu doteraz.
Jadro časopisu dnes tvorí, okrem mňa, predo-
všetkým literárny historik, publicista, spiso-
vateľ, vzácny, rozhľadený človek a kamarát
Peter Cabadaj. Redakčnú radu sme postup-
ne rozšírili o nové mladé „akvizície“ prozaika
Pavla Iča, básnika, prozaika, prekladateľa,
hudobníka Martina Kubuša, kolegyňu zo SLÚ
MS Zuzanu Bukovenovú, a najčerstvejší „prí-
rastok“ do redakčnej rady Orla tatranského
predstavuje recenzent Peter Tollarovič.

aktuálne revue vychádza ako dvojčíslo a má
pomerne stabilné rubriky. aké rubriky to sú
a čo prinášajú?

Sme periodikum s mesačnou periodicitou.
Dvojčísla sú dôsledkom poddimenzovaného

finančného rozpočtu časopisu. Snažíme sa,
aby Orol tatranský vychádzal pravidelne. Nie
vždy však na to disponujeme aj adekvátnym
materiálnym pokrytím... Rubriky sú od roku
2011, z môjho návrhu, zachované, spora-
dicky modifikované. Vychádzali sme aj z his-
torického konceptu Orla a niektoré rubriky
majú dodnes rovnaké označenia ako tie štú-
rovské: Novosti, Cestovania a podobne... 

ešte sa vrátime k istej paralele s minulos-
ťou, resp. sa ju pokúsime (po)odhaliť. štúr
a jeho viacerí spoluredaktori mali vo svo-
jich časoch párkrát „problémy“ s publiko-
vanými textami, ktoré vyvolali dobovú pole-
miku a či až pohoršovali dobový, ak už nie
vkus, tak určite zaužívaný „kánon“. Máte aj
v dnešnej redakcii podobné skúsenosti?

Samozrejme! Konfrontácie a polemiky sú však
potvrdením toho, že časopis žije. Nebránime
sa tomu, čo však neznamená, že to cielene
vyhľadávame.

Rozprávame sa o orlovi tatranskom v roku
dvojvýročitom – pripomíname  si nielen vý-
ročie pôvodnej literárnej prílohy, ale žijeme
aj v Roku Ľudovíta štúra. objavujú sa tieto
skutočnosti aj na stránkach revue?

Orol tatranský priniesol v aktuálnom roku
(Roku Ľudovíta Štúra) niekoľko cielených prí-
spevkov k tomuto výročiu. Okrem toho sme
k jubileu Orla zrealizovali výstavný projekt,
absolvovali sme niekoľko „štúrovských“ pred-
nášok a seminárov po celom Slovensku.
Orol je zastrešovaný Slovenským literárnym
ústavom (SLÚ) MS, ktorý sa podieľa na via-
cerých aktivitách súvisiacich s knižnou kul-
túrou. Viem, že tieto prepojenia sa prejavujú
aj iným spôsobom, tvorivými súťažami, kniž-
nými výstupmi...
SLÚ MS za posledné štyri roky vo svojej čin-
nosti vskutku kulminuje. Organizujeme naj-
starší slovenský literárny festival Slovesná
jar, sme organizátorom a vyhlasovateľom lite-
rárnej súťaže O Cenu Jána Červeňa, v rámci
ktorej sme v spolupráci s Vydavateľstvom MS
založili novú knižnú edíciu Modrá katedrála,
v nej sme vydali už dve publikácie a tretia sa
pripravuje, na jeseň vychádza vedecká mo-
nografia Súčasná slovenská literatúra po ro-
ku 1989, ktorá predstavuje výstup z takmer
štvorročnej vedeckej činnosti, vydávame Orla
tatranského, organizujeme a realizujeme „vý-
jazdové“ prednášky a odborné semináre po
Slovensku... Ústav má, v kontexte činnosti
matičných vedeckých pracovísk, opodstat-
nené, oprávnené a dokázateľné právo byť
označené ako „vedecké pracovisko“.

Zhováral sa Igor Válek 
foto: autor

Orol tatranský je overená historická značka, ktorá zažila – vďaka  naplneným matičným vy-
davateľským a literárno-publicistickým ambíciám v 90. rokoch 20. storočia, ako aj sústre-
denému ľudskému tvorivému potenciálu – návrat do rodiny literárnych periodík na
Slovensku. Podobne ako v prípade SNN (viac o nich sme písali v letnom magazíne), aj tu sú
isté paralely s „pôvodinou“ z roku 1845. O nich, súčasnej podobe Orla tatranského, na-
plnených plánoch a predsavzatiach do budúcnosti sa rozprávame so šéfredaktorom Ma-
riánom Grupačom, ktorý je zároveň aj riaditeľom Slovenského literárneho ústavu MS.

„Orol je pre všetkých, ktorí majú otvorenú myseľ...”

Riaditeľ matičného literárneho ústavu a šéfredaktor
Orla tatranského M. Grupač
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Zakorenený z hľadiska dlhodobej aktuálnosti
naozaj pevne, hoci pred 270 rokmi, keď sem
prišli prví „našinci“, tenké korienky pre vlast-
né životy i ďalšie generácie rodu zapúšťali
ešte zďaleka nie do pôdy žírnej. Skôr do vy-
prahnutej „sušiny“, o ktorej neskoršiu úrod-
nosť sa postarali cez oblúky desaťročí usilov-
nými rukami pradedov, dedov, otcov a synov
(pravdaže, aj v ženskom rode tejto skutočnej
ľudskej metafory) s príslovečnou pracovitos-
ťou tak, aby bola miestom vhodným na život.
Na život často ťažký, ale hlavne na dôstojnú
ľudskú i národnú existenciu menšiny, ktorá
sa postupom času stala v istých oblastiach
(početnou) väčšinou. V dobrom spolunažíva-
júcou s väčšinovým srbským obyvateľstvom
– v búrkach spoločenských, politických a štá-
toprávnych zmien –, ktoré si zvyklo na ľudí
z „Hornej zeme“ a akceptovalo ich zmysluplnú
prítomnosť ako prítomnosť dobrého suseda.
Aj v celom prejave tradičných rýdzo národných
znakov s pečaťou pôvodného regiónu, ktoré si
sem prichádzajúci a usádzajúci sa Slováci sta-
rostlivo zachovávali a odovzdávali z generácie
na generáciu. Chrániac si ich ako to povestné
oko v hlave a či skôr ako zlatú nitku, pradivo
spájajúce ich s pralátkou starej vlasti. Rodis-
kom ich predkov, začas ešte aj ich rodiskom
a potom – ako nepodkupne plynul čas –mies-
tom pod slnkom, kam sa vždy radi vracali a vra-
cajú, kam posielajú svoje deti, vnúčatá a či
pravnúčatá. Aby všetci pochopili, že každá rodi-
na a rod je silný vtedy, keď je i národom s jed-
nou vlasťou. Ktorá je však skutočnou vlasťou
len vtedy, keď nezabúda na svoje deti a po-
máha im všade tam, kde môže...  
Priznám sa, že všetko spomínané, hlavne silu
onoho puta, som prvý raz zažil práve v Báč-

skom Petrovci. Azda pred 10 – 12 rokmi, keď
som bol ako redaktor matičných novín a spi-
sovateľ, okrem iného editujúci výbery z diel
slovenských klasikov (predmetne poéziu Jan-
ka Kráľa pôsobiaceho svojho času v úlohe
domáceho učiteľa v neďalekom Kulpíne), be-
sedovať so študentmi na Gymnáziu Jána Kol-
lára. Pricestovali sme v noci a po dlhej ceste
autom sme hneď zaľahli v matičnom dome 
a zaspali. Ráno som sa zobudil ako prvý, bolo
už vidno, vybral som sa „na prieskum“. Po
krátkej noci som zíval, aj ulica ešte zívala
prázdnotou. No po pár krokoch, na križovat-
ke, som stretol starú ženu s bicyklom. Opiera-
li sa jeden o druhého, ako sa zvyknú dlho-
roční známi, aj ja som sa oprel o starkú ran-
ným pozdravom. Zvyknutý pozdraviť staršieho
kdekoľvek som na svete, hoci sa nepozná-
me. Pozrela sa na mňa spod cípu kvetovanej
šatky a príjemnou archaickou slovenčinou
odzdravila tak, akoby sme sa videli po stý raz
– Dobrô ránko! Povedala to tak samozrejme,
že som hneď vedel – Tu si medzi svojimi! Od
tohto zážitku som tu bol už viackrát, no vždy
si naň spomeniem a zakaždým sa mi po-
tvrdzuje novou istotou radostného poznania
„svojskosti“. 
Tá sa tu vo všetkých možných podobách tra-
dične azda najviac „vyzráža“ na povrchu dní
a nocí spojených s legendárnymi Slovenský-
mi národnými slávnosťami, ktoré v Báčskom
Petrovci na začiatku tohtoročného augusta
„zaknihovali“ už svoj 54. ročník. Na históriu,
vznik a aj súčasnosť tohto skutočného sviat-
ku slovenskosti sa pozrieme skúsenými očami
redaktora tamojšieho týždenníka Hlas ľudu
(mimochodom vychádzajúceho od roku 1944)
Juraja Bartoša. Mozaiku o živote Slovákov vo

Vojvodine doplní ďalší zainteresovaný pohľad,
priam historicko-sociologická štúdia diplo-
mata a v Srbsku štyri a pol roka pôsobiaceho
veľvyslanca SR Jána Varša. Tematický celok
uzavrieme spomienkou na jedného z mno-
hých významných tvorcov kultúry (tentoraz
dramatickej spisby – táto časť tvorby a kul-
túry je podnes čulá a znamená veľmi živé
prepojenie so Slovenskom, za mnohých stačí
spomenúť režiséra a vysokoškolského peda-
góga Jána Majera a či teatrologičku Vladi-
slavu Feketeovú, pôsobiacich na Slovensku),
člena slávneho rodu Vladimíra Hurbana Vla-
dimírova...
Bez preháňania, bolo by ešte na román. Na-
plnený „správami“ o bohatej knižnej a časo-
piseckej produkcii, o farebnom folklórnom
a divadelnom živote, utužovaní národného
povedomia. Ale aj o vzmáhajúcich sa problé-
moch s úbytkom prvákov vstupujúcich do škôl
(tu, našťastie, veľmi adresne pomáha vláda
Slovenskej republiky, o čom na SNS hovoril
štátny tajomník Ministerstva hospodárstva
SR B. Ondruš aj riaditeľ Úradu pre zahranič-
ných Slovákov I. Furdík) a či nezáujme mláde-
že (ten dobre poznáme, žiaľ, aj na Sloven-
sku)... Priestor magazínu má však svoje obme-
dzené hranice. Túto pozvánku na čítanie na-
sledujúcich strán uzavrieme konštatovaním,
ktoré znelo Báčskym Petrovcom z úst Slová-
kov (čo sem prišli zo slovenských družobných
miest Martina, Starej Ľubovne a Nitry) priam
ako leitmotív – Všetci Slováci by mali prísť na
Slovenské národné slávnosti aspoň raz, aby
sa posilnili v národnej spolupatričnosti!

Igor Válek
foto: autor a Juraj BaRtoš

Základy slovenskosti vo Vojvodine budovala
evanjelická cirkev, školy a rodiny, ktoré stme-
ľovali, vzdelávali i vychovávali generácie Slo-
vákov v harmonickom súžití so srbským a os-
tatnými tu žijúcimi etnikami. K nositeľom a pro-
pagátorom slovenskosti sa neskôr pripájajú
rôzne čitateľské, divadelné, spevácke, výtvar-
né a iné spolky. Po I. svetovej vojne ich v Báč-
skom Petrovci v roku 1919 posilňujú sloven-
ské gymnázium, kníhtlačiareň a organizujú
sa tu aj prvé Slovenské národné slávnosti.
V roku 1921 sa osamostatňuje Slovenská
evanjelická cirkev augsburského vyznania 
a v roku 1932 zakladajú Maticu slovenskú 
v Juhoslávii, ktorá prispela k rozširovaniu slo-
venských spoločensko-kultúrnych aktivít. V ro-
ku 1944 vyšlo prvé vydanie týždenníka Hlasu
ľudu, v roku 1949 v Rádiu Nový Sad a v roku
1975 aj v novosadskej televízii sa prvý raz vy-
sielalo v slovenskom jazyku. Na katedrách slo-
vakistiky na univerzitách v Belehrade a v No-
vom Sade pôsobia lektoráty slovenského jazy-
ka. V 90. rokoch 20. storočia oživila slovenské
povedomie vo Vojvodine obnovená činnosť
Matice a v roku 1992 opätovné organizova-
nie Slovenských národných slávnosti v Báč-
skom Petrovci. Medzi najmladších význam-

ných inštitucionálnych nositeľov slovenskosti
z prvej dekády tohto storočia patria Národnost-
ná rada slovenskej národnostnej menšiny 
v Srbsku a Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovákov. Za všetkými týmito inštitúciami sú
v tristoročnej histórii desiatky a stovky nad-
šencov, ktorí propagujú slovenčinu i slovenskú
kultúru a tradície prevažne na báze dobrovoľ-
nosti a v záujme zachovávania slovenskej
identity. Všetci, ktorí v zložitých i žičlivých ob-
dobiach prispeli a prispievajú k udržiavaniu
slovenskosti vo Vojvodine, si zaslúžia uznanie. 

Rozpad bývalej Juhoslávie na začiatku 90.
rokov 20. storočia storočia a 5. októbrom
2000 nastolené demokratické zmeny výraz-
ne poznamenali život súčasnej generácie Slo-
vákov vo Vojvodine a ich väzby so Slovenskou
republikou. Vďaka obojstranne vyvíjaným ak-
tivitám sa zintenzívňujú kontakty medzi voj-
vodinskou slovenskou komunitou a Sloven-
skom vrátane kontaktov medzi mestami 
a obcami. Slováci z Vojvodiny a zo Slovenska
sa navzájom objavujú a nachádzajú k sebe
aj cestu spolupráce. Nadväzujú sa partner-
stvá medzi školami, v rámci cirkvi, štruktúr
Národnostnej rady slovenskej národnostnej

menšiny v Srbsku v oblasti vzdelávania a kul-
túry i spolkov Matice. Vláda Slovenskej repu-
bliky prostredníctvom Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí podporuje slovenskú iden-
titu v nehmotnej i materiálnej oblasti. Odra-
zom i obrazom slovenskej identity sú Sloven-
ské národné slávnosti. Na pestrých spolo-
čensko-kultúrnych podujatiach sa prezentuje
prepojenie na slovenskú domovinu i vlastná
tvorba vojvodinských Slovákov v podaní deti
a študentov, učiteľov, cirkvi, ženských spolkov,
maliarov i výtvarníkov, umelcov, spisovateľov,
novinárov, divadelníkov, poľovníkov a rybá-
rov, filatelistov, šachistov a športovcov. Celkom
pravidelne sa na slávnostiach zúčastňujú aj
zástupcovia samosprávnych krajov z Nitry,
Trnavy a Žiliny a miest Martina, Ružomberka 
a Starej Ľubovne. Kovačicu z banátskeho re-
giónu zasa reprezentuje svetoznáme naivné
maliarske umenie. Slovenská vláda prispela
k zachovaniu domu a kultúrneho bohatstva
jedného zo zakladateľov tohto umenia Mar-
tina Jonáša, ktorý 10. mája 2014 otvoril mi-
nister zahraničných vecí a bývalý slovenský
veľvyslanec v Srbsku Miroslav Lajčák. Cen-
trom Slovákov v Srieme je Stará Pazova pre-
zentujúca hlavne divadelné umenie.

Spoločenské premeny v Juhoslávii i Srbsku
na začiatku 90. rokov 20. storočia a v októbri
2000 sa dotkli aj života Slovákov. Tí proces
reforiem na báze európskych štandardov pod-
porujú v presvedčení, že ich to znova materiál-
ne i hodnotovo priblíži k rodnej krajine ich
predkov. Na druhej strane Slovenská repub-
lika, ktorá je od roku 2004 súčasťou rodiny
krajín EÚ, tieto reformy podporuje, upriamuje
pozornosť na slovenskú diaspóru v zahraničí
vrátane vojvodinských Slovákov. Mladí voj-
vodinskí Slováci vidia dnes svoju perspektívu
na Slovensku, kam odchádzajú za štúdiom 
i prácou. Predstaviteľov inštitúcií slovenskej
menšiny v Srbsku zasa znepokojuje pokles
počtu osôb hlásiacich sa k slovenskému et-
niku v Srbsku. Pri sčítaní obyvateľstva v roku
2001 to bolo 59 021 a v roku 2011 je to už
len 52 750! Treba veriť, že najmä v rámci slo-
vensko-srbskej spolupráce budú úspešne
podnikať slovenské firmy zo Slovenska i Srb-
ska, aby časom mohli materiálne prispievať
k posilňovaniu a šíreniu slovenskej etnicity 
i identity v srbskej Vojvodine. História k tomu
inšpiruje a nadobudnuté materiálne i duchov-
né dedičstvo nabáda, motivuje i zaväzuje. Vzo-
rom nech je napríklad najväčší srbský turis-
ticko-zábavný aquapark Petroland v Báčskom
Petrovci otvorený v roku 2012, ktorý budo-
vala firma z Dolného Kubína. 

Ján VaRšo
foto: Juraj BaRtoš a Igor Válek

Škola národnej spolupatričnosti Naši vojvodinskí Slováci
Jedným z redakčných predsavzatí súvisiacich s kontinuálnym obsahom tohtoročného
magazínu bolo rozhodnutie v každom čísle venovať pozornosť inej krajanskej komuni-
te žijúcej mimo Slovenska. V prvom čísle sme obrátili pozornosť na krajanov v Sever-
nej Amerike, v minulom čísle sme písali o živote a stretávaní sa Slovákov v Maďarsku
a tentoraz sa sériou príspevkov bližšie pozrieme na slovenský živel – v najlepšom
zmysle tohto slova – zakorenený v pôde často nedohľadných rovín srbskej Vojvodiny. 

Privítanie – ako sa patrí – chlebom a soľou z rúk po-
kračovateľov rodu!

Krajanov v mene predsedu vlády SR pozdravil štátny
tajomník MH SR B. Ondruš

Spev z vlasti v podaní Janky Holeštiakovej

Korene slovenskej identity v srbskom prostredí Vojvodiny siahajú do polovice 18. sto-
ročia, keď sem prichádzajú predkovia etnických Slovákov s nádejou a vierou v nový
život pre seba i svojich potomkov. Rodiny prevažne evanjelického vyznania pochádzali
väčšinou z územia dnešnej južnej časti stredného Slovenska a usádzali sa vo vojvo-
dinských regiónoch Báčky, Banátu a Sriemu. Publikácia Ústavu pre kultúru vojvodin-
ských Slovákov autoriek M. Sklabinskej a K. Mosnákovej Slováci v Srbsku z aspektu
kultúry (2012) mapuje históriu a súčasnosť 34 vojvodinských miest a obcí so sloven-
skou komunitou. Počas svojho mandátu veľvyslanca v Srbsku od februára 2011 do au-
gusta 2015 som navštívil takmer všetky z nich, aby som sa zoznámil s ich slovenskými
koreňmi, vývojom i súčasnosťou. Slovenský jazyk, kultúra, tradície a zvyky sa tu zacho-
vávajú, rozvíjajú a zveľaďujú v rôznych formách a takmer tri storočia obohacujú klenot-
nicu slovenského kultúrneho dedičstva.

Pri preberaní Ceny Národnostnej rady slovenskej ná-
rodnostnej menšiny (NRSNM) z rúk jej predsedníčky
Anny Tomanovej-Makanovej 

Ján Varšo s primátorom Báčskeho Petrovca
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Slávnosti, jedinečná doslova inštitúcia ná-
rodného, kultúrneho, osvetového, spolkového
a vôbec spoločenského života Slovákov žijú-
cich v Srbsku zapustila korene v roku 1919
vo vtedajšom Kráľovstve Srbov, Chorvátov
a Slovincov. Ako nejaký virtuálny vtáčik sa
sťahovala z jedného desaťročia do druhého
aj tretieho, z 20. do 21. storočia, zo štátu do
štátu, zo socializmu do kapitalizmu atď. Oša-
tenie síce menila v súlade s dobou, zacho-
vala si však základný zmysel vlastnej existen-
cie, hoci sa nevyhla ani stavu hlbokej hyber-
nácie. Slovenské národné slávnosti boli a sú
nádherným javiskom, na ktorom Slováci ži-
júci v Srbsku ponúkajú na obdiv a zváženie,
laikom i odborníkom, plody svojej mravčej
tvorivej duchovnej i hmotnej práce: folklórne
programy, umelecké koláže krásneho slova
a hudby, výstavy profesionálnych aj insitných
výtvarníkov, divadelné predstavenia. Prevo-
ňané celou paletou kvalitných jedál s domi-
cilmi „tamojší“ a tradičný... Ich neformálnym
mottom je myšlienka, ktorá vzklíčila v záhrad-
ke obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii,
teda v krajine, ktorá zmizla z mapy sveta na
konci 20. storočia: „Stretávajme sa, aby sme
sa nestratili a stratení na seba nezabudli.“
Vždy sa začínajú a končia piesňou (priam
hymnou, veď sa pri jej spievaní aj stojí) Po
nábreží koník beží... 

Na počiatku bola porada

Ak nám, dolnozemským Slovákom z niečoho,
ako sa hovorí, „rastú rožky“, tak z toho, keď
nám Horniaci zo Slovenska, samozrejme, prí-
jemne prekvapení, v domnienke, že nás čas-
tujú komplimentom, povedia: „Ako pekne ho-
voríte po slovensky!“ Čertíme sa po prvé pre-
to, že to nie je celkom pravda, lebo vlastne
hovoríme (a píšeme) akousi archaickou slo-
venčinou obohatenou „srbizmami“ a odvo-
deninami z jazyka väčšiny, s ktorou tu žijeme
už takmer (keď nie aj viac) tri storočia. Po
druhé (a najmä) „mračíme“ sa z toho dôvodu,
že v materskej krajine o nás a vôbec o Slo-
vákoch v cudzine ľudia ešte stále vedia málo.
Môžbyť menej ako v minulosti a že nás teda
nepretržite „objavujú“. Hoci sa naši predko-
via do dnešnej oblasti Vojvodiny v 18. storočí
dostali, či už „hnaní žitia nevôľou“, alebo
s cieľom „vyhnúť sa náboženskému útlaku“,
alebo proste preto, že o kolonizácii rozhodli
vrchnosti Rakúsko-Uhorska, v ktorom vtedy
žil (aj) utláčaný slovenský národ. 
Na Dolniakoch sme sa mali všelijako. Ampli-
túda životnej úrovne, ľudských, národnost-
ných, konfesionálnych a iných slobôd a istôt
sa tu veru občas vyznačovala riadnymi vý-
kyvmi. V naháňačke za krajcom chleba kvôli
holému živobytiu a prežitiu v dnešnej už žír-

nej Vojvodine ešte dlho po presťahovaní sa
nikomu nebolo do spevu a do spolčovania
sa. Až v druhej polovici 19. storočia, keď poľa-
vil ekonomický a národnostný útlak, sa dolno-
zemskí Slováci začínajú národne a kultúrne
prebúdzať a dvíhať. Roku 1864 si v Petrovci
zakladajú prvé slovenské divadlo, začiatkom
20. storočia do tejto dediny prichádza 300
exemplárov Slovenského týždenníka, 200 vý-
tlačkov Slovenského hlásnika a 150 kusov
Dolnozemského Slováka. Na oné časy skutoč-
ný zázrak, azda i iskra, z ktorej onedlho vzpla-
nul ohník vzdorovitosti a potreby cieľavedo-
mého pestovania národnostnej svojbytnosti.  
Ešte skôr ako vtedajšie Rakúsko-Uhorsko za-
niklo aj formálne, po podpísaní Trianonskej
zmluvy (1920), sa časť Slovákov ocitla v no-
vých štátoch. Vojvodinskí Slováci sa koncom
novembra formálne vyjadrili, že chcú žiť v Krá-
ľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov, ktoré bo-
lo ustanovené už 1. decembra 1918 a dňom
3. októbra 1929 sa premenovalo na Kráľov-
stvo Juhoslávia, takže tamojším Slovákom
prischol prívlastok „juhoslovanskí“. Sloven-
ská inteligencia sa hneď mala k činu. Mečom
dejín odťatý konár od kmeňa slovenského
stromu, ležiaci v balkánskej pôde, vyznaču-
júcej sa veľkými cyklickými otrasmi, nielenže
nevyschol, ale zmenil sa na výhonok a po-
stupne sa zotavoval. Ba dnes platí za najze-
lenší mimo územia Slovenskej republiky! Uve-
domujúc si, že duchovné a kultúrne obsahy
majú fundamentálny význam pre celkovú kva-
litu ich budúceho života v štáte, v ktorom de-
finitívne zostanú menšinou, juhoslovanskí
Slováci sa hneď po vojne dali do roboty „na
národa roli dedičnej“. Zakladali slovenské
školy, roku 1919 v Petrovci vznikla slovenská
kníhtlačiareň a slovenské gymnázium, sku-
točné semenisko slovenskej inteligencie. 
Vtedajšia Slovenská národná strana usporia-
dala národnú poradu v Petrovci 28. augusta
1919. Do Somorovho hostinca prišli predsta-
vitelia Slovákov z troch regiónov, v ktorých aj
dnes žijú, teda z Báčky, Banátu a Sriemu. Ľudí
bolo veľa, porada sa nakoniec uskutočnila
vonku na ulici. Jej účastníci pretriasli bytost-
ne dôležité veci týkajúce sa zastúpenia v Ná-
rodnom predstavenstve v Belehrade, založe-
nia tlačiarne ako účastinnej spoločnosti, kto-
rej základnou úlohou bude tlačiť a rozširovať
slovenské časopisy a knihy, debatovalo sa
o založení slovenského gymnázia, o osamos-
tatnení sa slovenskej evanjelickej cirkvi aug-
sburského vyznania od nemeckej (čo sa stalo
v roku 1920), o celom rade iných významných
otázok. Do programu porady „zabudovali“ aj
kultúrne obsahy. Predstavili sa divadelníci,

odznela prednáška, cirkevné pesničky pe-
trovského spevokolu a prítomní si pozreli aj
výstavy akad. maliarov Karola Miloslava Le-
hotského, Zuzky Medveďovej, Ivana Grúnika
a Andreja Labátha, výstavu výšiviek, ale i hrn-
čiarskych výrobkov a pre verejnosť sprístup-
nili tradične upravenú slovenskú izbu. Slo-
vom, porada mala nielen pracovný, ale aj
slávnostný „šmrnc“, nie div, že o rok neskor-
šie Školská jednota (založená v marci 1920)
usporiadala v Petrovci 2. ročník slávností,
obohatiac ich program o sokolské cvičenie...

konečne – Slovenské národné sláv-
nosti!
Rozsahom bývali slávnosti čoraz väčšie, pro-
gramovo obsažnejšie, zavše pribudli nové ka-
mienky do mozaiky ľudovej tvorivosti, ktorá
sa pýtala pred oči verejnosti. V roku 1924 sa
ujal názov Slovenské národné slávnosti (SNS).
V duchu povojnového optimizmu, hnaní vnú-
tornou potrebou spolupatričnosti a pestova-
nia vlastnej identity, pravdaže, vtedy bez sú-
časných výdobytkov na poli informovania a
kultúry, juhoslovanskí Slováci v období odu-
ševnenia za veci národné navštevovali SNS
masovo. S radosťou, naplnení vzrušením zo
stretnutí so známymi i neznámymi ľuďmi, te-
šiac sa na konzumovanie pokrmov kultúr-
nych aj tých na bohatých stoloch. Na nápoje,
osviežujúce aj iné, nezabúdajúc... Prichádzali
do Petrovca vlakmi, koňmo, na bicykloch, ba
i pešo. V rámci SNS snemovali, veď aj teraz
sa na slávnostných schôdzach stretávajú čle-
novia rôznych občianskych združení, organi-
zácií a spolkov Slovákov žijúcich v Srbsku. Spo-
meňme Československý zväz, Spolok česko-
slovenských žien, slovenskí učitelia, Spolok
československých akademikov, hosťovali tu
poprední slovenskí spisovatelia, umelci, mati-
čiari a štátnici. Prehlbovali a prehlbujú sa kon-
takty s väčšinovým srbským národom a s iný-
mi národnosťami žijúcimi v Juhoslávii, respek-
tíve v Srbsku. Ale aj so Slovákmi v Maďarsku,
Rumunsku a – samozrejme – na Slovensku. 
Pri každom ročníku slávností sa množili ná-
pady, ako ich obohatiť o nové obsahy, ako ich
náplň zveľadiť tak, aby sa novinky odzrkadlili
pozitívne aj „v behu na dlhšie trate“. Už v roku
1920 spoločenstvo uvažovalo o možnostiach
založenia Matice slovenskej, počas 8. ročníka
SNS odznela myšlienka o potrebe založiť mú-
zeum, hospodársku školu a matičnú knižni-
cu... Konečne na 14. SNS 15. augusta roku
1932 založili Maticu slovenskú v Juhoslávii
(so sídlom v Petrovci) a jej prvým predsedom
bol právnik a uvedomelý národovec Dr. Janko
Bulík z Kovačice. MSJ odvtedy organizovala
ďalšie ročníky SNS... nie však dlho. Ako sa
ukázalo, pomerne málo navštívené SNS roku
1939 boli vlastne posledným predvojnovým
snemovaním juhoslovanských Slovákov. Po
okupácii regiónu Báčky maďarským vojskom
boli zakázané všetky (aj) slovenské školy a roz-
biehajúci sa spolkový a kulúrny život sa musel
stlmiť pod mocenským tlakom.

Po druhej svetovej vojne sa zmenilo štátne
zriadenie aj názov krajiny. Slováci sa postup-
ne začali zotavovať duchovne i hmotne. Na
krídlach slobody sa už v roku 1945 v Petrovci
konal prvý povojnový, celkovo v poradí už 22.
ročník Slovenských národných slávností. Prav-
daže, „krášlila“ ho nová ideológia a nová iko-
nografia, predovšetkým heslá propagujúce
potrebu a výhody budovania socialistickej
spoločnosti a, pravdaže, zväčšeniny portrétu
a busty „najväčšieho syna juhoslovanských
národov a národností“ súdruha Josipa Broza
Tita. 
Ako krákajúci havran sa v roku 1951 dostala
do obehu myšlienka o potrebe (pre)sťahova-
nia slávností. Keď už v roku 1953 spadla
opona za ich 30. ročníkom, sotva niekto tušil,
že SNS práve odišli na „dlhú dovolenku“. Ve-
rejnosť sa nikdy nedozvedela, prečo zanikli.
Tí, ktorí o tom vedeli, mlčali, strážili si – ako
to výstižnejšie napísať?! – zadky. Nie náho-
dou, ľudská hlava v istom období mala cenu
kapustnej a kto dostal pozvanie (ak veľa frflal)
na chýrečný „Goli otok“, cestoval zdarma. Je
však známe, že ideológia Federatívnej ľudo-
vej republiky Juhoslávie a jej pokračovateľky
Socialistickej federatívnej republiky Juhoslá-
vie prikazovala pestovať ducha súdržnosti
všetkých tu žijúcich „bratských národov a ná-
rodností“. Čomu sa, pravdaže, priečilo orga-
nizovane, osobitne v rámci masových poduja-
tí, podčiarkovať vlastnú národnú či národnos-
tnú svojbytnosť. No a tak, aby ani Slováci ne-
trčali z vreca, v ktorom sa pomaly, ale isto
najväčšie rohy začali správať v duchu „lásky“
kozy a noža, SNS sa proste – „vyparili“. 

obraz aktuálnej situácie
V predvečer známych vojnových jatiek v po-
slednom desaťročí 20. storočia, kedy sa s ná-
stupom pluralistického politického života 
a nacionalistických aj šovinistických vášní
„bratstvo“ národov SFRJ zmenilo na náproti-
vok obsahu tohto pojmu, v Báčskom Petrov-
ci, na pôde tamojšej scény Ochotníckeho di-
vadla Vladimíra Hurbana Vladimírova, vznikla
myšlienka na obnovenie matičného života. 
V roku 1990 bola znovu založená Matica slo-
venská v Juhoslávii (MSJ), ktorá sa (po pre-
menovaní SFRJ najprv na Spolkovú republiku
Juhosláviu, potom na súštátie Srbsko a Čier-
na Hora a nakoniec na Republiku Srbsko)
premenovala na Maticu slovenskú v Srbsku.
V roku 1992 práve MSJ obnovila Slovenské
národné slávnosti. K ich organizácii sa čosko-
ro pripojila aj obec (okres) Báčsky Petrovec
a od roku 2005 aj Národnostná rada sloven-
skej národnostnej menšiny, ktorá funguje ako
poradný orgán smerom k štátnym orgánom.
Organizáciu SNS, ich programy a účastníkov
finančne podporuje Slovenská republika, Re-
publika Srbsko, Autonómna pokrajina (oblasť)
Vojvodina, lokálna samospráva, ako i (ubúda-
júci) sponzori.
Názory na opodstatnenosť SNS sa v súčas-
nosti rôznia. Je zrejmé, že vrelejší vzťah má

k nim staršia časť populácie, mladší sú skôr
indiferentní. Náplň slávností, tvrdia, nie je
kompatibilná s ich záujmami a potrebami,
jednotlivé programy čiastočne tvoria repliky
celých alebo častí početných kultúrnych uda-
lostí, akými je množstvo regionálnych a lo-
kálnych folklórnych i divadelných festivalov

či prehliadok, obligátnych športových a ga-
stronomických záležitostí a podobne... V sú-
časnej ekonomicky vážnej situácii, ktorá trvá
už celé štvrťstoročie a vyznačuje sa zvyšujú-
cimi sa sociálnymi rozdielmi, vysokou neza-
mestnanosťou, nízkou životnou úrovňou, star-
nutím obyvateľstva, odchodom mladých ško-
lených kádrov vojvodinských Slovákov do za-
hraničia, predovšetkým na Slovensko, Slováci
zo vzdialenejších oblastí prichádzajú na SNS
do Báčskeho Petrovca v čoraz menšom počte. 
Je skutočným paradoxom, ako Slováci v Srb-
sku, ktorých každým dňom drasticky ubúda
(po sčítaní v roku 2011 ich bolo 52 750, čo
je o 6 271 osôb menej než v roku 2002), do-
kážu o sebe vytvoriť obraz, ktorý si milo pre-
kvapený návštevník SNS prichádzajúci zďale-
ka, nadšený videným, počutým, ochutnaným
a prežitým, tuho stíska pod pazuchou. Na tom
obraze je bezstarostný zamestnaný „dobre sto-
jaci“ roztancovaný a rozospievaný vojvodinský
Slovák a Slovenka; ako tie dve hrdličky z tej
jedličky, z tej pesničky Po nábreží, koník beží ...
na tú lúčku... Ibaže ten skutočný živý model,
a veru už dávnejšie, sa trápi nad budúcnos-
ťou, prameniacou nielen v globálnych kalných
vodách, ale aj (a najmä) v nekonečných pre-
vieraniach, otrasoch a sociálnych neistotách,
ktoré „krášlia“ časť Balkánu známu aj pod
krycím názvom „sud pušného prachu“.

Juraj BaRtoš
foto: autor a Igor Válek

Spred hostinca až k slávnostiam
alebo Slovenské národné slávnosti v toku času

Vojvodinský Báčsky Petrovec, ktorý slovenskí prisťahovalci osídlili roku 1745 – a jeho
meno sa široko-ďaleko skloňuje najmä v súvislosti s „kulenom“, čiže hrubou petrovskou
(a riadne štipľavou) klobásou –, bol v dňoch 7. – 9. augusta dejiskom už 54. ročníka Slo-
venských národných slávností. Ich spoluorganizátormi sú obec (na Slovensku by to bol
okres) Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku. Roku 2009 práve táto rada (hovoria jej i slovenský parlament)
vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. 

Svoju šikovnosť predstavili aj členky spolku žien SLO-
VENKA z Hložian
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„Na počiatku bolo slovo...“ – túto vetu z evan-
jelia pripomínal staropazovský kaplán a ne-
skôr farár Vladimír Konštantín Hurban (4.
august 1884 – 28. september 1950) určite
veľa ráz. Veď si ctil náboženské, národné a ro-
dinné tradície. Farárska i národná vžitosť ma-
la v rodine hlboké korene. Vladimírov otec,
Vladimír Hurban, druhorodený syn legendár-
neho Jozefa Miloslava Hurbana, bol farárom
v Starej Pazove a matka Augusta, rodená Štú-
rová, bola dcéra Jána, brata Ľudovíta Štúra.
Mladý Vladimír zdedil toho teda neúrekom:
slávne meno po meči i po praslici, kňazstvo
po dedovi i otcovi, po posledne menovanom
dokonca i faru. No predsa v jeho živote pre-
vládalo čosi iné, viac svetské ako duchovné
alebo, ak chceme – duchovné na iný spôsob
ako u otca. Bolo v ňom veľa vzdorovitosti, srd-
natosti, pripomínajúcej starootcovské hur-
banovské rebelantstvo, veľa zo spisovateľ-
skej vášne strýka Svetozára Hurbana Vajan-
ského. Lesk Vajanského mena preň žiaril z ce-
lej famílie vari najintenzívnejšie – a so závis-
ťou, nie však zloprajnou, ale predsa len zá-
visťou pozeral na „šťastnejší“ osud synovca
Svetozára Hurbana či proste Sveta, ako mu
hovorili kolegovia herci najprv zo srbskej di-
vadelnej spoločnosti a potom i zo Slovenské-
ho národného divadla v Bratislave, ktorý sa
narodil v Martine 8. marca 1909 a zahynul
v Dunaji pri Zemune 30. júla 1933 ako 24-
-ročný).
„Bol to jediný divadelník z rozvetvenej hur-
banovskej rodiny, z ktorej pre divadlo a o di-
vadle písali príslušníci troch pokolení a práve
toľko generácií divadlo hralo: od ochotníčky
Anny Jurkovičovej, manželky Jozefa Milo-
slava Hurbana, až po herca Sveta Hurbana.
Možno sa potom čudovať, že aj vo Vladimí-
rovi Hurbanovi Vladimírovi bolo toľko vášni-
vého záujmu o divadlo?“ podčiarkuje divadel-
ný teoretik Ladislav Čavojský (zborník Stará
Pazova 1770 – 1970, s. 390).

tri sudičky a začiatok v aktovkách

Pri kolíske VHV teda stáli tri sudičky: prvú
predstavovali bohaté rodové tradície a vro-
dené literárne sklony, druhú kňazské povo-
lanie a tretiu jediné miesto trvalého pobytu,
príliš vzdialeného a v tých časoch aj izolova-
ného od vlasti jeho predkov, od slovenského
domova, s ktorým sa neprestal cítiť osobne
i literárne zviazaný a kam sa túžil vrátiť...
„Dramatik VHV vonkoncom nepripomína sta-
ropazovského samotára, ale, naopak, skôr
svetobežníka, ktorého poháňala túžba vy-
skúšať čo najviac z toho, čo letelo i hýbalo
európskou drámou a divadlom jeho čias. Bol
ako túlavý tovariš, pracujúci v dielňach mno-
hých a rôznych majstrov – od realistov a na-
turalistov až po symbolistov a expresionistov.
Jeho vrodená vášeň hľadať, vidieť, poznať –
najmä mnoho, najmä do šírky – prejavila sa
veľmi výrazne už v jeho učňovských rokoch...
už ako gymnazista si viedol presnú eviden-
ciu svojich divadelných návštev“ (Dr. Pavol
Palkovič: doslov – VHV: Hry, Tatran, 1974).
V starej staropazovskej fare v auguste 1884
prišiel na svet veľmi podarený potomok. Mal
ešte len 11 mesiacov, keď už prvý raz cesto-
val na Slovensko a pritom hneď vedel dosť
opovážlivo zabávať vo vlaku všetkých spolu-
cestujúcich. „Klaňal sa hlboko a prenikavým
vyvolávaním ,á’ pánom bral klobúky dolu a dá-
val ich na hlavu alebo hádzal o zem, pánov
mykal za fúzy, cigary im z úst bral a sám chcel
fajčiť, paniam bral kvietky, privoniaval a dá-
val druhým voňať...“ (Vladimír Hurban: Ob-
rázky a zážitky z detstva VHV, Ľudový kalen-
dár 1954). Tak bezprostredne, roztopašne
i autoritatívne, kým bol nemluvňa, zabával
VHV ľudí takmer počas celého svojho života.
Ako detský herec, mladý režisér, horlivý čita-
teľ svojich divadelných hier a opovážlivý dra-
matik, ktorý už podľa Jána Igora Hamaliara
(1929) „bez ohľadu a s úžasnou pravdivos-

ťou odkrýva všetky chyby sedliackeho ľudu
s jeho tvrdohlavosťou, drsnosťou a neústup-
nosťou“ (Kritické torzo, Bratislava 1958).
Vstup do literatúry sa mu vydaril, otvorili mu
na prvé zaklopanie. V Novinách malých mu
Ján Bežo uverejnil „prvôstku“ Štedrý večer
hneď po jej napísaní (1903), hoci mal už pri-
pravený materiál pre vianočné číslo. Ale „lep-
šiemu dal prednosť“. S otvorenou náručou
ho prijali i v Dennici a povšimli si ho aj v iných
časopisoch. Ladislav Čavojský v spomína-
nom zborníku píše, že „... Vajanský, len čo si
všimol, že jeho synovec publikuje, písal bra-
tovi, aby Vladimír neposielal svoje veci do to-
ho ,feministického’ plátku, ale rovno do Mar-
tina. Ba aj prísny Jozef Škultéty ho prijal pod
strechu ,Slovenských pohľadov’, o príspevky
žiadali ho z ,Prúdov’, k spolupráci vyzval ho
redaktor Milan Hodža. ,S otvorenou náručou’
ho podľa vlastných slov prijali v Prahe. Vo Vy-
drových besiedkach mu ,uverejnili všetko, čo
poslal (a platili!)’. Nečudo, že si neskôr práve
o týchto rokoch napísal: Teda, že sa trhali
o mňa!“
Vladimír nepísal aktovky iba na začiatku.
Všetky tie žarty, scénky, kresby, rozpomienky
či veselohry v jednom dejstve neboli iba jeho
„cvičením sa“. Scénky písal po celý život, naj-
prv pre javisko, potom pre rozhlas pred celo-
večernými hrami. Sám o tom napísal pre Den-
nicu: „Ja neviem písať nadlho. Aj keď sa mi
zazdá, že je dosť plno a obsažno – v prirov-
naní s inými je to kratučké. To je rozhodne
chyba. Možno len technická, ale je chyba. Do-
plnky trochu ratujú – ale to je všetko málo...“
Treba pripomenúť, že VHV chápal dramatický
text len ako libreto, ako scenár, „len ako po-
môcku“ k predstaveniu. 
„VHV ako spisovateľ a dramatik stále niečo
nové hľadal, snoril, vymýšľal a štylizoval, a pre-
to si tým viac musel overovať nosnosť, pôso-
bivosť a prijateľnosť svojich nekonvenčných
hier, skečov, paródií, libriet, rozhlasových hier

a skečov, filmových scenárov, žartov, scén,
obrázkov, proverbií, skíc, revuí, rozpomienok,
dramatických rozprávok a ktovie, či sú to
i všetky ním označené druhy vlastných dra-
matických prác, ktoré napísal“ (Dr. Ján Kmeť,
zborník Stará Pazova 1770 – 1970, s. 384).
Predovšetkým v rodnej dedine, v Slovenskej
pospolitej čitárni (od roku 1928 Slovenskom
národnom dome) čítaval VHV svoje práce;
ale aj inde – v Báčskom Petrovci, v Novom
Sade, ale aj na svojich cestách po Slovensku
v Martine, Trenčíne a či v Bratislave...
Podľa svojho krátkeho a už zverejneného 
vlastného životopisu si VHV na jar 1917 za-
písal toto: „Príde čas, že Slováci (ako i druhí
Slovania) budú potrebovať svoje domáce drá-
my z ďalšej minulosti. Tak, ako napríklad: Po-
slednji Zrinjski, Tomislav, Miloš Obilić. Osoby
z histórie, ako Matúš Trenčiansky, Valgatha,
Jánošík, Krman, Hurban, Štúr, bude chcieť
vidieť národ na javisku...“
Skutočne, keď po vojne (popri Jégém a Rázu-
sovi) i taký Martin Kukučín (ktorý chodil aj do
Pazovy) začal písať historické rozprávky a ro-
mány, VHV vytvoril sériu svojich historických
hier, respektíve dramatizácií: Ľudovít Štúr, Ma-
túš Trenčiansky, Reštavrácia, Matica vzkrie-
sená a Vršatského hradu verný Budiač. Ba i je-
ho mimoriadne vychytená hra Milica Nikoli-
ćová má v sebe hodný „náter“ takejto histo-
ricky výchovne pôsobiacej dokumentárnosti.

Vynikajúce Hurbanove víťazstvá
Divadelný teoretik Ladislav Čavojský tvrdí, že
pri hrách Záveje, Zem a Milica Nikolićová
možno skratku VHV čítať aj takto: vynikajúce
Hurbanove víťazstvá. Bibliografia Vladimíra
Hurbana Vladimírova obsahuje 39 hier, ktoré
boli publikované a 30 hier v rukopise, náčrty
hier, rozhlasové skeče a filmové scenáre. A prá-
ve najlepšie vyznievajú jeho symboly v „rea-
listických“ hrách, v jeho najlepších: v Záve-
joch (1912, tlačou 1922), v Zemi (1926, tla-

čou 1931) a v Milici Nikolićovej (1922). Sám
si často ťažkal na malosť staropazovských po-
merov, na odlúčenosť od domoviny, na „ostrov-
nosť“ života tam na Dolnej zemi... A predsa
najväčšie Hurbanove hry korenia práve v tých
malých pomeroch. Slovenská dráma od rea-
lizmu má prevahu v sedliackych témach. Ale
nik iný z nich nevyťažil toľko tragiky ako VHV.
Mal zvlášť bystrý pohľad na tragédie, ktoré
vyrastali zo sporov o zem,  pôdu...
Záveje – to nie je len sneh naviaty pred No-
vým rokom vo dvore Brezovských, sneh, ktorý
chorľavá Kaťuša nevládze odmiesť. To sú
predovšetkým studené, vysoké záveje v tejto
rodine – neporozumenie, neláska, sebectvo.
Sedliak túži mať veľké a úrodné zeme a zdra-
vého dediča. Zem – v koľkých len významoch
a obmenách sa spomenie to slovo v rovno-
mennej dráme. Zem ako životná postať, ži-
votný cieľ, ale aj ako hrob. Zem, ktorej boha-
tému nikde nie je dosť, ale ktorej sa nako-
niec každému ujde v rovnakej miere. Písať
o inscenovaní hier VHV na Slovensku je roz-
sahom minimálne na diplomovú prácu. Ut-
kveli mi najmä dve z ostatných rokov. V Di-
vadle Aréna v Bratislave bola 23. marca 2011
premiéra hry Zem v réžii Márie Záchenskej.
Pre mňa pútavejšia a srdcu naklonená bola
však inscenácia drámy Záveje na scéne Slo-
venského komorného divadla v Martine 30.
novembra 2012. Režíroval ju môj vzácny pria-
teľ z Báčskeho Petrovca, profesor Akadémie
umení v Banskej Bystrici Ľuboslav Majera.
Ako sám hovorí, VHV ho sprevádza nielen
prácou, ale i osobným životom. Na divadel-
nom predstavení Záveje sa zoznámil so svo-
jou manželkou a o štyri mesiace ich už zoso-
bášili. V sezóne 1974/1975 Ľ. Majera režíro-
val hru Zem ako diplomovú prácu v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove. Pred martin-
skou premiérou, v rozhovore s M. Kováčiko-
vou pre MY – Turčianske noviny pod titulkom
Závejmi splácam svoj dlh voči VHV, povedal
aj toto: „Teším sa aj z toho dôvodu, že cez au-

tora hry môžem povedať niektoré veci, ktoré
pociťujem ako problém a ktoré sa javili ako
problém už pri samotnom VHV – napríklad
vzťah matičnej krajiny voči slovenskej en-
kláve žijúcej mimo domovského územia. A či
sa zmenili dolnozemskí Slováci od čias VHV?
Každá spoločnosť prežíva isté zmeny, a tak
sa mení aj menšinová súčasť toho národa.
Ale na druhej strane si nemyslím, že by sa tie
základné znaky mentality zmenili. Ktoré?
Hrdosť a pýcha, dôstojnosť, pokora... A mimo-
riadna primknutosť k zemi ako k niečomu
fundamentálnemu. Veď bez zeme by sme
boli stratení, zem je vecou prežitia, biologic-
kého prežitia...“

Pavol M. kUBIš
foto: archív autora a redakcie

DeDičSTvo 
Vladimíra Hurbana Vladimírova
(Dramatik z Dolnej zeme s nepokojnou umeleckou krvou)

VHV – to je Hurbanov kryptogram, taký „hračkársky“ aj geometrický pseu-

donym. Je to vlastne trojuholník (3), štvoruholník (4), trojuholník (3), čiže VHV.

Miloval takéto zábavky. Ale často tieto experimenty a extravagancie bral aj

vážne. S dramatikovou skratkou sa pohrala aj redaktorka Dennice Terézia

Vansová: „V(ej), H(aj), V(ej)“. Možno tým chcela  naznačiť rozlet začínajúceho

autora, no vari predovšetkým prirodzenú redaktorskú túžbu, aby mala na

stole čo najviac rukopisov, aby čo najviac takých privialo zo Starej Pazovy.

VHV je vlastne občianskym menom Vladimír Konštantín Hurban... Rodina Hurbanovcov: Augusta, rod. Štúrová, Ľudmila, VHV a otec Vladimír starší Slávny strýko Svetozár Hurban Vajanský

Pozvánka na prvé predstavenie Hriechu

VH
V 

na
 k

re
sb

e 
ak

ad
. m

al
ia

rk
y Z

uz
an

y M
ed

ve
ďo

ve
j, 

ro
dá

čk
y z

 B
áč

sk
eh

o 
Pe

tro
vc

a



18

SLOVENSKO

19

SLOVENSKO

Básnicky sa Okáľ formoval prakticky súbež-
ne s nástupom druhej vlny slovenskej kato-
líckej moderny, ktorú tvorili Janko Silan, Mi-
kuláš Šprinc, Paľo Ušák-Oliva či Svetloslav
Veigl. Niektorí literárni historici ho dokonca
označujú za príslušníka tejto vlny. Hoci ide 
o sporné tvrdenie, niekoľko spoločných zna-
kov evidentne existuje. Okrem totožnej gene-
račnej a konfesionálnej spriaznenosti spája
Okáľa so spomínanými básnikmi aj niečo iné.
Do ich poézie totiž po spirituálno-meditatív-
nych začiatkoch začali čoraz intenzívnejšie
prenikať tóny, polohy, odtiene a témy širších
životných a občiansko-politických skúseností.
K pôvodnej ideovej línii, ktorú stelesňovali
Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič-Hlbina a Ján
Haranta, sa tak postupne pripájalo stále viac
a viac mladých básnikov, ale aj začínajúcich
prozaikov a literárnych kritikov. Sprievodným
javom naznačeného procesu bolo utváranie
podmienok pre koncepčnú i žánrovú diferen-
ciáciu našej katolíckej spisby, čo sa napríklad
zákonite odrazilo vo zvýšenej frekvencii uplat-
ňovania takzvaných svetských, respektíve ob-
čianskych tém (národ, mesto, láska, sociálna
problematika, politické reflexie a pod.). Do toh-
to dynamicky sa profilujúceho okruhu har-
monicky zapadol najskôr ako básnik, neskôr
ako prozaik a publicista aj J. Okáľ.

Majster básnickej miniatúry

Na Slovensku stihol vydať tri básnické zbier-
ky: Nedožité chvíle, Nehnem sa (obe 1943)
a Ľúbosť (1944). Súveká kritika sa zhodla
v závere, že ich písal talentovaný básnik a
najmä vnímavý lyrik, disponujúci kultivo-
vanou veršovou a kompozičnou výbavou; v
ideových polohách zdržanlivý, v básnickom
zobrazení témy invenčný a vynachádzavý.
Autorove verše akoby náznakovo, no v pre-
cízne zvládnutej skratke zaznamenávajú
sled situačných pocitov a poryvov, voľne sa
pohybujúcich na vlnách ľudskej každo-
dennosti i fantazijných predstáv.
Osobitnú kategóriu predstavujú básne, re-
flektujúce Okáľove vojenské zážitky a skú-
senosti. Kritik Ján E. Bor ich v roku 1944
označil  za „cenný prínos do bojovnej národ-
nej poézie“. Dnes už hádam nemá význam
polemizovať s podobnými hodnoteniami,
pretože zreteľne odrážajú ducha a realitu
konkrétneho historického časopriestoru.   
Exilové básnické dielo J. Okáľa je neod-
mysliteľne spojené s menom výtvarníka 
a umenovedca, bývalého tajomníka Ma-
tice slovenskej Jozefa Cincíka. Oboch spá-
jal nielen rovnaký osud exulanta, ale aj ce-
loživotné priateľstvo a neúnavná tvorivosť,

ktorú dokázali invenčne pretlmočiť do via-
cerých pôsobivých knižných vydaní. Úplne
prvým bol cyklus Kronika o dejstvovaní,
sláve a ponížení Slovákov (1954). Okáľ na-
písal sprievodné veršované slovo a Cincík
ho umocnil kaligrafickým prepisom a ilu-
stráciami. Vzájomná spolupráca ďalej po-
kračovala básnickou zbierkou Voda a víno
(1970), evokujúcou roky povojnovej spo-
ločnej emigrácie v Taliansku. K tejto téme
sa Okáľ vrátil v knihe veršov a kresieb Ne-
doručené pohľadnice (1973). Iným potvr-
dením tvorivej kooperácie je zbierka Cielito
lindo (s podtiulom Karty z Mexika, 1972).
Okrem spomenutých diel vyšli Okáľovi aj
ďalšie samostatné publikácie: kniha básní
Malý kalendár (podtitul Vignetky a kameje,
1969), zbierka satirickej poézie Veľký ka-
lendár Kocúra na rok 1976 a na ďalších
sto rokov (1975), súbor veršov Variácie na
štvorveršia Omara Chajama (1980).
Z pohľadu naše exilovej literatúry možno
Okáľa považovať za „majstra básnickej mi-
niatúry. Báseň preňho bola spontánnym
záznamom prchavých reflexií a obrazov,
ktoré mu prichádzali na um po cestách-
-necestách.“ (J. Hvišč) Dominantný staveb-
ný kameň jeho poézie predstavuje prirod-
zenosť a zrozumiteľnosť, funkčný rým, ab-

sencia pátosu a akcent na presnosť ci-
vilného spôsobu vlastného vyjadrovania. 
S týmto autorským konceptom harmonicky
korešponduje poetická hravosť a životný
nadhľad, vďaka ktorým básnikove verše vy-
žarujú podmanivý esprit a prirodzený šarm.
Okáľ sa v exile príležitostne venoval aj próze,
čo potvrdzuje satirický román Blíženci (1962)
a v angličtine napísaný beletrizovaný živo-
topis národného hrdinu Juraja Jánošíka (Ge-
orge Janosik. A Carpathian Saga, 1954).
Obidve spomínané diela sa v diaspóre stretli
s priaznivým čitateľskými i kritickými ohlas-
mi, ktoré poukázali na autorovu schopnosť
zvládnuť umelecké aj historické stvárne-
nie témy. Ako ryba vo vode sa cítil najmä 
v humoristicko-satirických polohách a je
veľká škoda, že túto dimenziu svojho diela
nerozvíjal systematickejšie, respektíve čas-
tejšie.

Výpredaj ľudskosti

Autorská spolupráca s J. Cincíkom vyvrcho-
lila životopisnou monografiou s príznačným
názvom Dr. Jozef G. Cincík, pútnik dvoch sve-
tov (1980). Táto pozoruhodná Okáľova kniha
ponúka dôvod na zamyslenie sa, aké rozme-
ry by dosiahlo Cincíkovo obdivuhodne vše-
stranné dielo, keby v ňom mohol pokračovať
v domácich slovenských podmienkach.

Všeobecne sa za najvýznamnejšie Okáľovo
literárne dielo oprávnene považujú jeho dvoj-
dielne memoáre Leto na Traune (1986) a Vý-
predaj ľudskosti (1989). Ide o unikátne au-
tentické historicko-dokumentárne svedectvo
vzťahujúce sa na prvé dni, týždne, mesiace
a roky slovenského povojnového exilu. Pa-
mäti celistvo približujú problémy protagonis-
tov ľudáckej emigrácie na samom konci vojny
a bezprostredne po nej, ich pobyt v Rakúsku
(Bad Hall) a Bavorsku (Stein an der Traun),
odchod do Talianska, život v Ríme a prípravy
na vycestovanie do zámoria. Obzvlášť zaují-
mavé sú časti venované Jozefovi Cígerovi
Hronskému, Františkovi Hrušovskému, Fri-
covi Motoškovi,  J. Cincíkovi, R. Dilongovi, M.
Šprincovi a iným osobnostiam našej kultúry
a umenia, ktoré na jar 1945 odišli do doži-
votného vyhnanstva. Na základe vnímavé-
ho pozorovania a znalosti jemných poryvov

ľudskej psychiky zobrazuje Okáľ ich povaho-
vé vlastnosti a postoje v krajne zložitých exis-
tenčných situáciách. O sebe zas povedal aj
toto: „Básnik. Dobre, som básnik, ak môže
byť básnikom človek, ktorý už roky nepíše,
lebo reči,  v ktorej plynuli jeho verše, nero-
zumie nikto na stá kilometrov; ak môže byť
básnikom človek, ktorý len v duši má napí-
sanú bolesť, ktorá nikoho netrápi... Hej, som
básnik, ak sú ešte veršami tie tajomné znaky, vy-

ryté v tomto žulovom obelisku. A vy dobre vie-
te, že to, čo bolo kedysi veršami, nie je viac
nimi, lebo nikto ich už nevie prečítať, nikto
im nerozumie, nijaké srdce  už nerozohrejú
a sú nemé. Vo svojej fantastickej podobe sú
nezmyselnejšie ako ten kameň, do ktorého
sú vtesnané. Nuž povedzte, sú to ešte verše,
sú to ešte básne?... Hej, vždy mám možnosť
návratu. Veď aj ten kamenný obelisk môžu
raz preniesť na brehy Nílu. Len jedno je ne-
možné. Nemožné je, aby mu tam po takej
dlhej neprítomnosti zasa porozumeli.“ Lite-
rárny historik Jozef Melicher svojho času vý-
stižne napísal, že sila a význam Okáľových
memoárov sa skrýva „v schopnosti nemlčať
o zamlčovanom a neretušovať zaretušova-
né“. Možno len súhlasiť a doplniť, že tieto spo-
mienky napísané pútavým jazykom, sviežo
a so zmyslom pre humor, iróniu i sebairóniu
viac ako dôstojne uzatvárajú neľahkú životnú

púť a rozmanité dielo Jána Okáľa, ktorý sa
roky rokúce živil tým, čo si ako tlačiarenský
robotník zarobil. V tejto súvislosti azda len
básnikovi najbližší priatelia či ľudia podob-
ného životného údelu môžu adekvátne po-
chopiť zmysel jeho známeho výroku: „Písal
som zadarmo, nie však nadarmo.“

Peter CaBaDaJ
foto: archív autora

Pred 100 rokmi 
sa narodil spisovateľ 
Ján okáľ

Medzi početnými jubileami, ktoré si v roku 2015 pripomíname, má svoje dô-

stojné miesto storočnica narodenia básnika, autora memoárovej literatúry, pro-

zaika, redaktora a celoživotného agilného matičiara Jána Okáľa (25. 11. 1915

Hubová  – 19. 3. 1990 Chicago, IL, USA).

o zamlčovanomMal dar nemlčať
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V apríli sme si pripomenuli 200 rokov od na-
rodenia lekára Ľudovíta Markušovského. Vý-
raznej slovenskej osobnosti 19. storočia, nie
však dostatočne známej v našej národnej pa-
mäti. Pokiaľ by sme ju merali množstvom pa-
mätných tabúľ, počtom ulíc nesúcich jeho
meno alebo publikácií, tak ku každému okien-
ku štatistiky môžeme priradiť číslovku – jed-
na. Jedna pamätná tabuľa, jedno pomeno-
vanie ulice (obe v Štrbe) a jeden zborník spred
dvadsiatich rokov. Na spresnenie, tieto čísla
uvádzame za celé Slovensko a k minulému
roku.V podobnej „tónine“ sa začal aj môj 
príbeh poznávania Markušovského. V lete
2009 sme boli na dovolenke na severe Chor-
vátska, v letovisku Opatija. Nebola to náhoda,
ale zámer. Moje cesty totiž mávajú aj pridanú
vlastivednú hodnotu a Opatija bola vychý-
rená „destinácia“ rakúsko-uhorského cestov-
ného ruchu... Hneď v druhý deň som v par-
číku vedľa hotela, kde som býval, objavil asi
dva metre vysoký kameň, na ktorom bol nápis
Markusovszky Sitz. Niečo sa mi zamarilo,
ale... Od lavičky bol pekný pohľad na mesto
aj na more. V posledný deň som zmenil svoju
stabilnú trasu na pláž a náhodou som pre-
šiel popri priečelí hotela Excelsior. Tam ma
prekvapila pamätná tabuľa (s chorvátskym
a maďarskym textom), ktorá pripomínala po-
sledné chvíle života významného maďarské-
ho lekára z Csorby. Nikto z pocestných sa z nej
nedozvie, že rodiskom Ľudovíta Markušov-
ského je však Slovensko! Po návrate domov
sa mi dostal do rúk zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie slovenských a rakús-
kych odborníkov MUDr. Ľudovít Markušovský
a jeho doba, ktorý zostavil historik Peter Švorc
a vyšiel v roku 1993. Ako píšu v zborníku, ale
i na svojej internetovej stránke samotní Štr-
bania, Ľudovít je ich rodákom a jeho otcom
bol evanjelický farár Ondrej M. a matkou Žo-
fia, rod. Medvecká. Základné vzdelanie nado-
budol v rodičovskom dome, gymnázium ab-
solvoval v Rožňave a v Kežmarku. Študoval
právo na Kráľovskej akadémii v Bratislave 
a od roku 1834 medicínu v Pešti. V roku 1844
získal titul MUDr., v roku 1892 sa stal čest-
ným profesorom univerzity v Budapešti. Pô-
sobil na chirurgickej klinike vo Viedni a v Pešti,
počas revolúcie 1848 pracoval ako nemoc-
ničný a štábny lekár, ba aj osobný lekár veli-
teľa armády A. Görgeiho. Od roku 1849 sa
stal súkromným lekárom v Pešti, neskôr pra-
coval na Ministerstve kultu a výučby a od roku
1866 ako ministerský radca. Ľudovít Marku-
šovský patril medzi významných organizáto-
rov uhorského zdravotníctva a priekopníkov
rinológie, objavil nosové zrkadlo. Má zásluhu
na založení lekárskych fakúlt v Kluži a v Pešti,
kde založil odbor vojenská chirurgia, ako aj
katedru hygieny, na ktorej sa stal aj prvým
prednostom. V roku 1859 prispel značnou
sumou na opravu rodného domu a školy a za-
hrnul ich aj do testamentu. Založil lekársky ča-
sopis Orvosi Hetilap. Bol autorom vyše 200
pôvodných prác zameraných na verejno-zdra-
votnícku problematiku. Jeho meno nesie ne-
mocnica v meste Szombathely a pravidelne

tam udeľujú Markušovského cenu za rozvoj
maďarskej medicíny. V Štrbe bola inštalovaná
tabuľa na budove ev. a. v. farského úradu pri
príležitosti 150. výročia jeho narodenia v roku
1965 a je po ňom pomenovaná aj ulica. 
Téma nedostatočnej prezentácie slovenskosti
Markušovského v Opatiji však vo mne hloda-
la naďalej. Z webovej stránky Krajanského
múzea MS som sa dozvedel, že medzi jeho
aktivity patrí aj umiestnenie pamätnej tabule

Vajanskému vo Volosku za pomoci matičia-
rov z Rijeky. (Volosko je časť Opatije, kde Mar-
kušovský pôsobil a zomrel.) Získal som dobré
kontakty na organizáciu Matice v chorvát-
skej Rijeke, ktorá si myšlienku slovenskej ta-
bule osvojila. Nielen to, myšlienku skoro aj
zrealizovala až po... Až po odmietnutie Mar-
kušovského slovenskosti miestnymi (rijec-
kými) Maďarmi zo spolku Baroš, ktorý bol ini-
ciátorom osadenia pôvodnej pamätnej ta-
bule. Námietky sú veľmi svojrázne. Odmiet-
nutie slovenskej tabule zdôvodňujú takto:
Markušovský väčšiu časť života prežil a pra-
coval v terajšom Maďarsku, nehlásil sa k Slo-
vákom, vo výpise zomrelých sa uvádza, že
bol Maďar a iné mierne šovinistické dôvody.
Najdôležitejším z nich bola existencia tabule
na rodnom dome v Štrbe, ktorá informovala
okoloidúcich (v slovenčine i v maďarčine), že
práve tu sa narodil „veľký dejateľ maďarskej
vedy“. Uvedený fakt bol pravdivý. Tabuľu osá-
dzali v roku 1965 za čias vtedajšieho Česko-
slovenska a v tom čase málokto rozlišoval
slovo maďarský a uhorský. Je to paradox slo-
vensko-maďarskej vzájomnosti! Po rokoch
nášho zabúdania chceme vytiahnuť na slo-
venské svetlo osobnosť skutočne slovenskú
a náš predchádzajúci nezáujem nás doženie
v podobe akejsi urazenosti tých, ktorí na Mar-
kušovského nikdy nezabudli! Na pomoc prišli
Štrbania, uvedomelí a kultúrni ľudia činu. Aj
preto pamätná tabuľa na rodnom dome Ľ.
Markušovského už niekoľko rokov pripomí-
na, že práve tu sa narodil „veľký dejateľ uhor-
skej vedy“. Napravili „chybný“ preklad výrazu
magyarország. V historických súvislostiach je
to vždy Uhorsko, uhorský! Vedenie obce nad-
viazalo srdečné vzťahy s predstaviteľmi obce
Vasegerszeg v severozápadnom Maďarsku,
kde Markušovský dlhé roky žil a kde je aj po-
chovaný. Veľkou možnosťou na návrat Ľudo-
víta Markušovského sa stala príprava osláv
jeho 200. výročia narodenia v tomto roku. Aj
za podpory „uchovávateľa“ slovenskej pamä-
ti Jána Mičovského (aktuálne aj poslanca NR
SR), ale predovšetkým s rozhodujúcim vkla-
dom Štrbanov a ich starostu Michala Sýkoru
„zavítal“ Ľudovít Markušovský posledný aprí-
lový piatok v plnej sláve do svojej rodnej obce.
Položenie vencov, bohatý kultúrny program,
služby Božie. Aj odhalenie umeleckého arte-
faktu od Fera Guldana (nosové zrkadielko),
ktorý pripomína lekárske schopnosti rodáka.
Azda už definitívne zbaveného prachu slo-
venského zabudnutia. Všetko za prítomnosti
početnej maďarskej delegácie z Vaseger-
szegu. Nielen to, oslavy o dva dni pokračovali
práve v tejto maďarskej obci pri jeho hrobe
a v kultúrnom stredisku. Občania Štrby veno-
vali dvojníka pamätníka odhaleného v Štrbe,
ktorý pripomína dvojdomosť Markušovského
a ochotu súčasníkov na oboch stranách hra-
nice považovať ho za svojho. Žiaľ, pamätník
či iný artefakt pripomínajúci jeho rýdzo slo-
venský pôvod v Opatiji dodnes nie je...

Jozef SCHwaRZ
foto: autor

Krásne verše písaval o Ponikách, svojom ro-
disku, básnik Štefan Žáry. Mimochodom,
dnes v tejto obci neďaleko Banskej Bystrice
nájdete po ňom pomenovanú ulicu i školu...
Poniky, to bola v minulosti dedina dreveníc
s malými oblôčikmi, odtrhnutá od sveta. De-
dina, kde nebolo veľa hmotného bohatstva,
o to viac bolo spevu, tanca a hudby. Každá
rodinná udalosť, všetky zvyky boli dotvorené
bohatou fantáziou podhorského ľudu. Úroveň
duchovnej a hmotnej kultúry sa najvýraznej-
šie prejavovala počas svadby. V Ponikách bola
svadba vždy najvýznamnejšou udalosťou ži-
vota ľudí, ktorú s úctou prežívali. Až do prvej

svetovej vojny trvala svadba u majetnejších
gazdov celý týždeň – od stredy do stredy. Do
svadobného rituálu patria zvyky, kroje, pies-
ne, nárečie, žarty a typické jedlá. Poničania
rozdeľovali svadbu na dve časti: príprava na
svadbu (pytačky, ohlášky, vera, pozývanie na
svadbu starejším, vytie chvojky, s rúchom,
chodenie s kravou) a vlastná svadba (peče-
nie cípoviek, koláčov, korenáčikov, zvanie na
svadbu, príprava pálenky, odpýtanka, cesta
na sobáš, sobáš, zápis na fare, svadobná
hostina, príchod nevesty do domu ženícha,
zavíjanka, vykrúcanka, chodenie s maška-
rami, zábava, riadenie, odnášanie z domu).

Pred svadbou starejší a najbližšia rodina
s mladým zaťom odišli do domu mladuchy na
pytačky, na druhý deň išla mladucha s mla-
dým zaťom na faru napísať ohlášky. Po tri ne-
dele chodili do kostola v parte a pod pier-
kom. Parta bola svadobnou ozdobou a sym-
bolom čistoty pre mladuchu, z ktorej dolu
chrbtom viseli prekrásne farebné stuhle. Sú-
časťou svadobného odevu nevesty bol pruc-
lak, oplecko, stánka, stuhel, zelená kytla,
šata, v zime aj kožuch, obuté mala čižmy. Že-
ních mal oblečené súkenné nohavice, vyší-
vanú košeľu, kožúšok, na ktorom mal prišitú
šatku, obuté mal čižmy a na hlave klobúk
s pierkom od nevesty. Sviatočne oblečený
starejší ako zváč chodil povolávať na svadbu.
Pripravovali sa stoly, hriala sa pálenka a krá-
jali koláče. Večer prebiehal obrad predáva-
nia kravy u mladuchy aj mladého zaťa, počas
ktorého sa spievalo,  tancovalo a žartovalo.
Začala sa príprava na vlastnú svadbu. V pon-
delok išiel svadobný sprievod od mladého
zaťa pýtať mladuchu. Po sobáši sa svadobný
sprievod za spevu presunul do domu mladu-
chy. Tam jedli, pili, Cigáni hrali, hostia si rozka-
zovali piesne, za ktoré museli zaplatiť. Spie-
vali a tancovali až do polnoci. Potom staršie
ženy odviedli nevestu do susedov na zaví-
janku. Sňali jej z hlavy partu a založili kápku
s kotúčkou. Mladá nevesta sa vracala do
svadobného domu s radostníkom. Ženy v ko-
lese spievali, tancovali jednokročku, neskôr
sa rozkrútili. Dievčatá a mládenci tancovali
tanec šatkovec, ktorý dostal názov podľa šat-
ky, ktorou dievča mávalo nad hlavou za sprie-
vodu hudby a spevu. Pri odchode zo svadby
svadobčania spievali rozlúčkové piesne. Pred
40 rokmi Slovenská televízia v réžii Ľuby Pa-
vlovičovej-Bakovej natočila folklórne pásmo
zobrazujúce svadobné zvyky z Poník... Maga-
zín SLOVENSKO ponúka čaro tamojšej tradič-
nej svadby. Bez slov pod fotografiami, asi by
boli zbytoč-né...

Mária PaloVIČoVá a Michaela škaMloVá
foto: Milan koSeC
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Slávnostne i kvetmi ovenčený hrob významného Slováka

Markušovského busta na univerzitnom nádvorí v Bu-
dapešti
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Ako čitatelia magazínu dobre vedia, jedným
z centier novodobého diania na Slovensku,
súvisiaceho s národnými (a zároveň európ-
skymi) patrónmi sv. Cyrilom a sv. Metodom, je
už dlhý čas obec Terchová. Inak to nebolo za-
čiatkom júla tohto roku, keď sme si na celom
Slovensku opäť pripomínali trvalú pamiatku
legendárnych bratov z gréckeho Solúna. Ro-
disko legendárneho Juraja Jánošíka na se-
vere Slovenska je teda naozaj dlhší, – priam
najdlhší možný! – čas dejiskom živých spo-
mienok na sv. Cyrila a sv. Metoda. Veď obec
bola už v roku 1990 prvým miestom na úze-
mí vtedajšieho Česko-Slovenska – a potom
aj Slovenska, kde sa uskutočnili Cyrilo-me-
todské dni. Dôvodov bolo – a dodnes konti-
nuálne trvajú – hneď viacero. 
Tunajší rímskokatolícky kostol je najväčším
chrámom na Slovensku zasvätený solúnskym
bratom, čo k nám priniesli vieru i písmo; Ter-
chovčania udržiavajú úprimný vzťah k viere,
ale aj k odkazu predkov; zástupcovia a orga-
nizátori miestneho (s úspešným celosloven-
ským presahom) spoločenského, duchovného
a kultúrneho života vedia na vysokej úrovni pri-
praviť (presnejšie vyjadrené – cyklicky a v ne-
ustále rastúcej kvalitatívnej vlne pripravovať)
multikultúrne duchovné dni s uvedeným „pa-
trocíniom“. Spomínané dôvody sú dostatoč-
ne silné oporné body na to, aby udržali pomy-
selnú stavbu duchovného festivalu. Lebo aj
tým sú terchovské Cyrilo-metodské dni.
Tieto dni sú vždy – od svojho zrodu až po skon-
čený 26. ročník – naplnené širokospektrál-
nym programom (omše, liturgie, procesie, pre-
zentácie kníh, duchovné koncerty, výstavy,

diskusné stretnutia...) a aj občianskym, ľud-
ským záujmom. V konečnom dôsledku pred-
stavujúcom silný impulz vysielaný do národ-
ného organizmu a nadnárodného kresťan-
ského spoločenstva. Na mieste je tvrdenie,
že ide priam o pevnú hrádzu cieľavedome po-
stavenú proti čoraz viac sa presadzujúcej de-
valvácii myšlienok, skutkov a či tradícií. 

Začiatok novej štvrťstoročnice
Nová štvrťstoročnica a zároveň 26. ročník Cy-
rilo-metodských dní v Terchovej, ktoré sú rý-
dzou oslavou našich svätých vierozvestcov 
a ich odkazu, sa začal v úplne nových pries-
toroch Terchovskej galérie umenia vo štvrtok
2. júla podvečer – a pokračoval do pomerne
neskorých nočných hodín. Hoci aj túto časť
Slovenska zasiahla vlna horúčav, zdalo sa, že
v podkroví tamojšieho úradu, kde je galéria
umiestnená, bolo ešte teplejšie. Ale tak ako
si príjemne, nie zadúšajúco, ale rýdzo ľudsky.
Určite aj pre povestný zdravý terchovský lo-
kálpatriotizmus, s ktorým si tunajší občania
prišli navzájom zagratulovať. Tiež k štvrťsto-
ročnici vychádzania obecných novín, ktoré
patria k najstarším obecným novinám na Slo-
vensku vôbec. Túto udalosť spestrili viacerí
hostia, predovšetkým však bohatý kultúrny
program. Naplnený napospol z domácich zdro-
jov: od chorálov náboženských piesní cez tóny
vážnej hudby až po modernú interpretáciu
básnických predstaviteľov katolíckej moder-
ny. Spomínalo sa: na začiatky, ťažké i veselé
chvíle, minulosť písacích strojov a súčasnosť
elektronických podôb. Hovorili mnohí, no na-

viac trojica hlavných protagonistov – zakla-
dateľov i súčasníkov – periodika: Peter Caba-
daj, Rudolf Patrnčiak a Janko Miho mladší
(ako odznelo, asi „najstaršie nepretržite slú-
žiaceho šéfredaktora vôbec“)...
Piatok sa začal krížovou cestou na vrch Orav-
cové, po ktorej nasledovala svätá omša v Kos-
tole sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval pá-
ter Martin Cingel, SVD. Po omši nasledovalo
neformálne stretnutie s farníkmi, nie celkom
obvyklý „jav“. Sobotu, predposledný deň Cy-
rilo-metodských dní 2015 – povedané tak
trochu športovým žargónom, ktorý tunajším
vôbec nie je cudzí – odštartoval kultúrny pro-
gram na Námestí Andreja Hlinku, na ktoré sa
z priečelia kultúrneho domu na svet pozerá
busta tohto významného Slováka, venovaná
pred rokom Maticou slovenskou. Sviatočne
naladeným divákom sa predstavila dychovka
z Omšenia a populárna a novátorská do-
máca Nebeská muzika – World music z Ter-
chovej. Po skončení tohto programu sa dia-
nie opäť presunulo do kostola, kde sa konala
dôstojná liturgia sv. Jána Zlatoústeho, počas
ktorej sa adekvátnymi tónmi predviedol aj
Spevácky zbor MÁJ mesta Žilina. Po skonče-
ní liturgie nasledoval Večer modlitieb a spe-
vov taizé. Hlavný liturgický program čakal na
návštevníkov štvordnia v nedeľu, na ktorú
pripadol sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda. Deň
sa začal sv. omšou v kostole, zasvätenom vie-
rozvestcom. Po jej skončení prišla krátka chví-
ľa na oddych – letné horúčavy naozaj nabe-
rali na – a po ňom začalaobec pretkávať pe-
strofarebná niť. Od kostola sa totiž na vrch
Oravcové vydali putovať, so spevom na pe-
rách, veriaci. O spomínanú pestrofarebnosť
sa starali hlavne Terchovčania oblečení čas-
to v typických sviatočných ľudových krojoch.
Citlivú atmosféru dopĺňala hudba a spev mu-
zikantov – nezabudnite, že terchovská muzi-
ka už figuruje aj v Zozname svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO! – rozostavaných
na skalách, popri ktorých viedla cesta až na
vrch. Cesta vedie popri jednotlivých zastave-
niach krížovej cesty, originálneho diela ter-
chovského rodáka, akademického sochára
Milana Opalku, až k liturgickému vrcholu Cy-
rilo-metodských dní v Terchovej – k svätej omši
na vrchu Oravcové. V poobedňajších hodi-
nách námestie opäť osviežila dychová hudba
a prišla bodka. Nie hocijaká, ale opäť parád-
na, kde inde ako v Kostole sv. Cyrila a sv. Me-
toda. Išlo opäť – podobne ako po iné roky –
o naozajstné finále, galakoncert 26. ročníka
Cyrilo-metodských dní 2015 v Terchovej.
V ňom sa v majstrovskej interpretácii diel Mi-
kuláša Schneidera-Trnavského (Otče náš),
Petra Iľjiča Čajkovského (Svjatyj Bože), Mi-
chaela Haydna (Missa Sti. Cyrilli et Methodii)
a ďalších autorov predstavili Štátny komorný
orchester Žilina (dirigent Oliver Dohnányi, so-
prán Marianna Gelenekyová, mezzosoprán
Radoslava Mičová, tenor Jozef Gráf, barytón
Ľubomír Popik) a madrigalová Cantica Colle-
gium Musicum z Martina (zbormajster Šte-

fan Sedlický), organová spolupráca Marek
Štrbák. Chýbal – pre ťažkú spoločenskú si-
tuáciu v krajine – spevácky zbor Sveta Zlata
Meglenska z macedónskeho Skopje. Slovan-
ská súdržnosť však nechýbala, pretože ešte
pred začiatkom galakoncertu si všetci pripo-
menuli prvé výročie položenia ikon sv. Kli-
menta a Nauma Ochridských v tunajšom kos-
tole, za čo cestovalo do Ochridu poďakova-
nie sa jeho primátorovi v podobe ceny –
Knihy Cyrilo-metodských dní. 

Veľa síl, dobré srdcia a pevné duše
Dve mená spojené so zrodom a zmysluplným
ďalším životom podujatia sme spomínali hneď
v úvode. Po skončení Cyrilo-metodských dní
v Terchovej bol čas na chvíľu sa nadýchnuť,
pouvažovať a pýtať sa. Hľadať odpovede na-
príklad na otázky: Čo je najdôležitejšie z veľ-
kého odkazu sv. Cyrila a sv. Metoda aj pre
generácie dnešných Slovákov? Aké je hod-
notenie práve skončeného ročníka, čo vy-
zdvihnúť a čo príde...
Peter Cabadaj: „Najdôležitejšie asi je, aby
sme si uvedomili, že práve zásluhou účinko-

vania sv. Cyrila a Metoda je na pomyselnej
monumentálnej stavbe európskej duchovnos-
ti kus muriva aj náš – slovenský!... Ak niekto
cíti potrebu podieľať sa na dôstojnom rozví-
janí univerzálneho odkazu slovanských apoš-
tolov a spolupatrónov Európy, určite si cestu
do Terchovej nájde aj v budúcom roku. Nepo-
chybujem, že organizátori opätovne pripravia
program, ktorý svojou štandardnou kvalitou
osloví a zaujme široké divácke spektrum.“
Rudolf Patrnčiak: „Aj keď toto podujatie trvá
už toľko rokov, stále mám pocit, že sme iba
na začiatku našej misie. Dobrovoľne sme si
vybrali túto cestu, ktorá nie je jednoduchá 
a pri svojom putovaní si vyžaduje nekonečnú
trpezlivosť, odvahu a presvedčenie. Ponú-
kame ľuďom krásu, dobro a životnú nádej.
Misiu a posolstvo sv. Cyrila a Metóda sa sna-
žíme prezentovať v plnej šírke viery, kultúry,
vzdelanosti a v pestovaní národnej identity.
To, že nám bolo umožnené realizovať už 26
ročníkov, je aj odpoveďou, že odkazy a hlas
vysielaný z tohto podujatia okolitému svetu
nachádzajú príjemcov a nesú celou krajinou
krásnu ozvenu. Modlitby, túžby a prosby za
krásne počasie Pán vyslyšal  a slniečko nás

sprevádzalo počas celého podujatia... Odkaz
do budúcna? Nestrácať nádej, silu a vydržať
v začatom diele.“
Všetko spomínané v tejto reportáži je vlastne
pokračovateľom Slova, ktoré k nám priniesli
práve bratia zo Solúna. Na Cyrilo-metodských
dňoch v Terchovej je poučné sledovať práve
z odstupu vyvíjajúcu sa tradíciu a jej zrenie.
Určite, zmysel a naplnenie širokospektrálne-
ho podujatia najlepšie precíti každý, kto po-
čas nich mohol v Terchovej vnímavo pobud-
núť aspoň raz. Pravdaže, ešte lepšie, ak tam
chodieva opakovane. Nie však každému sa to
podarí a aj preto naň treba upozorňovať a pri-
pomínať ho aj prostredníctvom médií. Je to
tak, múdri vedia – a vedeli to aj sv. Cyril a sv.
Metod – že napísané ostáva. Skrátka, zmysel
podujatia stále rastie a som presvedčený, že
sa bude ďalej stupňovať. Aj vzhľadom na po-
hyby v okolitom svete... Ostáva nám organizá-
torom zaželať veľa síl, sponzorom veľa pocho-
penia a Slovákom dobré srdcia a čisté duše.
Aby sa v Terchovej opäť stretli na 27. ročníku
Cyrilo-metodských dní už na budúci rok.

text a foto: Igor Válek

Cyrilo-metodská tradícia na severe Slovenska

Čelo púte v krásnom prírodnom prostredí Terchovčania hrajú vierozsvestcom aj sile súčasnosti                                                                                                                            

Peter Cabadaj a Rudolf Patrnčiak – zakladatelia a organizátori CMD

Ojedinelá svätá omša na vrchu Oravcové                                                     

Galakoncert v Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda bol opäť parádnou bodkou aj po-
zvánkou na rok 2016



24

SLOVENSKO

25

SLOVENSKO

Niekoľko týždňov tohtoročného horúceho le-
ta vo Vysokých Tatrách vo mne vyvolalo spo-
mienku na zimu pred 45 rokmi. Vtedy v po-
dobne jasný (iba o celé desiatky chladnejší)
deň vo februári 1970 otvárali na Štrbskom
Plese Majstrovstvá sveta v klasických lyžiar-
skych disciplínach. Od rána tam prúdili davy
fanúšikov aj ľudí, ktorí sa do týchto končín
dostali po prvý raz v živote. Naše komorné
veľhory sa týmto podujatím síce nestali sve-
toznáme, ale významne cezeň prispeli k pod-
pore cestovného ruchu a, čo bolo osobitne
potešiteľné, vyvolali záujem o ich dôvernej-
šie poznávanie priamo na Slovensku. Počas
dvoch nasledujúcich desaťročí ročne navšte-
vovalo Tatry niekoľko miliónov ľudí. Hojne za-
pĺňali ubytovne, stravovacie zariadenia, prí-
stupové cesty aj horské chodníky, až sa z to-
ho hostiteľom krútila hlava. Nebolo to ani tak
z vysokých finančných ziskov za poskytované
služby priemernej kvality. Vyvstávali skôr z na-
rastajúcich problémov, ktoré súladne s ochra-
nou prírody v národnom parku a s očakáva-
niami návštevníkov nebola schopná uspoko-
jivo riešiť štátna ani regionálna správa.  
„Neúnosné prehustenie“ sa sčasti „porieši-
lo“ samočinne po uvoľnení hraničných záve-
rov na konci 80. rokov minulého storočia. No
celkovú situáciu koncepčne neriešili ani po-
litici či hospodári počas nasledujúceho de-
saťročia a premyslenej štátnej stratégie sme
sa nedočkali ani počas prvých pätnástich ro-
koch nového tisícročia. Dlhodobo chystanú 
a vraj dôkladne pripravovanú zonáciu Vyso-
kých Tatier štát odkladá z roka na ten nasle-
dujúci, a tak v chránenom území s medziná-
rodným významom sa zatiaľ presadzujú pre-
dovšetkým predstavy a túžby súkromných 

investorov. Prísne a dôsledne dodržiavané
ochranárstvo vidíme iba ak na tisíckach a ti-
síckach pahýľov mŕtvych stromov stojacich
v dolinách ako vzor „tej pravej“ slovenskej
ochrany národného parku. Vplyvné ochranár-
ske skupinky svojou vraj vedecky podloženou
múdrosťou poúčajú laikov, že im je neslobod-
no dožadovať sa iných, povedzme príjemnej-
ších pohľadov na horské masívy. A ako sa ide-
me „vyrovnať“ s hojnejšou návštevnosťou po-
čas tohto leta, aby sme si nezopakovali sta-
rosti z „prehustenia“ Tatier počas desaťročí
nazývaných totalitnými? Myslím si, že dosta-
točnú „analýzu“ nám poskytli slnečné dni
a jasná obloha tohto leta. Keď nastanú je-
senné pľušte, tatranské osady budú opäť pô-
sobiť priam ľudoprázdno. My totiž nevieme
(alebo ani nie sme ochotní) vytvoriť takú prí-
ťažlivú hostiteľskú klímu, aká dlho panuje na
druhej strane tatranského hrebeňa, povedz-
me v poľskom Zakopanom. Kým teda prí-
deme na srdečné „fígle“ našich bezprostred-
ných susedov a začneme ich praktizovať na
našom území, zájdime pohľadať pôvodný
duch hôr (nie magických duchov) vo vysoko-
horských chatách. 

Zubačkou na Hrebienok

Najhojnejšie zástupy turistov a sviatočných
návštevníkov smerujúcich k vysokotatran-
ským métam sa zhromažďujú v Starom Smo-
kovci. Nezanedbateľným dôvodom je pozem-
ná lanovka s ozubnicovým dopravným systé-
mom, ktorá počas vrcholnej sezóny premáva
odtiaľ každú štvrťhodinu od rána do večera.
Pre našincov s priemernými platmi lístok nie

lacný, ale pre pohodlie mnohí radšej siahnu
do peňaženiek, než by šliapali chodníkom. Za
niekoľko minút sú na Hrebienku, a len čo vy-
stúpia z vozňa zubačky, pocítia bezprostred-
ný kontakt s horským prostredím. Hrebienok
bol obľúbeným cieľom už pre prvých návštev-
níkov Vysokých Tatier. Priamo na ňom stojí
rozsiahly objekt, v ktorom si môžu dať malé
občerstvenie či sýte jedlo. Do tejto končiny
začala lanovka vyvážať návštevníkov už roku
1908, ale Športhotel s reštauráciou tam pos-
tavila Legiobanka až po požiari pôvodnej uby-
tovne o dve desaťročia neskôr. O ďalšie dve
desaťročia prišlo celoplošné zoštátnenie a ho
tel sa zmenil na odborársku zotavovňu. In-
tenzívne bola využívaná plné štyri desaťročia
a po jej nevyhnutnej rekonštrukcii zostali z pô-
vodnej stavby iba základné kontúry. Pred ňou
pribudlo zopár turistických atrakcií, predob-
razom jednej sa stala drevená socha me-
dveďa, ktorému pre rozšírenie jeho teritória
smerom k podtatranským osadám pridali
k prívlastku hnedý prímenie „kontajnerový“.
Ľudia smerujú do výšin, on sa sťahuje nadol. 
Hlúčiky ľudí sa pristavujú pri turistických sme-
rovníkoch informujúcich, kam a za aký čas sa
môžu dostať. Pre pohodlných kúsok od hlav-
ného chodníka vedie bočný k Bilíkovej chate
(nachádza sa v nadmorskej výške 1255 me-
trov na úbočí ciele Slavkovského štítu v blíz-
kosti Studeného potoka). Na jej mieste stála
jednoduchá Ruženina chata už pred 140
rokmi, po desiatich rokoch k nej pristavali
väčší turistický hotel. Zanedlho však obe bu-
dovy vyhoreli a roku 1927 postihol rovnaký
osud dva hotely, ktoré vystavali namiesto
nich. Našťastie, požiare obchádzali Guhrovu
chatu vybudovanú roku 1934. Po druhej sve-

tovej vojne ju premenovali na pripomenutie
lyžiarskeho pretekára a príslušníka finančnej
stráže v Starom Smokovci Pavla Bilíka, kto-
rého na začiatku SNP Nemci zajali pri bojovej
akcii a popravili. 

Reinerova chata „u Petrasa“

Väčšina turistov sa na začiatku svojich túr pri
Bilíkovej chate nezdržiava, posedenie v nej
alebo pred ňou si nechávajú na iné časti dňa
alebo príležitosti. Popri Studenom potoku
smerujú k Reinerovej chate, položenej o šty-
ridsať metrov vyššie na Starolesnianskej po-
ľane. Dôvodov zastaviť sa pri nej je niekoľko.
Má prvenstvo svojím „vekom“. Ján Juraj Rai-
ner, prvý z podnikateľov cestovného ruchu
v týchto horách, ju dal postaviť roku 1865,
teda pred viac ako jeden a polstoročím. Jej
história súvisí s osídľovaním najstaršej ta-
transkej osady Starý Smokovec a s počiatoč-
ným investovaním do budovania horských
kúpeľov. Súbežne s tým začínal narastať aj
záujem o výlety do Studenovodských dolín
a na prístupné štíty v ich okolí. Keď roku 1884
postavili povyše nej chatu Kamzík, „Reiner-
ka“ stratila pre verejnosť svoje opodstatne-
nie. Sfunkčnená bola až o dobré storočie
neskôr. Po likvidácii chaty Kamzík roku 1980

ju vzala na zreteľ Správa Tatranského ná-
rodného parku ako pamiatkový objekt a uro-
bila na nej nevyhnutné opravy. Od roku 1998
poskytujú v Reinerovej chate návštevníkom
bežné občerstvenie. Nezastupiteľnou mierou
sa o to zaslúžil Peter Petras, ktorý skúsenost-
ne pripomína ostatným chatárom v Tatrách,
že duch, atmosféra horských chát sú citovo
aj prakticky sťaby pupočnou šnúrou napo-
jené na tých, čo v nej pracujú. Vlastníkom tejto
sú Štátne lesy Tatranského národného parku,
ktoré objekt definujú aj ako informačné stre-
disko. Do komorného priestoru chaty a jej
okolia sa vošla zbierka pôvodného horole-
zeckého náradia a starých lyží, výstavka načr-
táva históriu horolezectva a lyžovania, obraz-
ne popisuje, ako do horských chát vynášali
veci každodennej potreby i ťažké náklady le-
gendárni nosiči a ich nasledovníci. Petras patrí
medzi nich, svoj chlapský a zároveň úprim-
ne citový vzťah k tomuto prostrediu najkon-
krétnejšie prejavil od počiatkov opravy Rei-
nerovej chaty, jej oživovania, postupného
zveľaďovania a zároveň vytvárania domáckej
klímy. Tisícky návštevníkov ocenili, ako sprie-
vodnými akciami potvrdzuje, že tradícia sa
nemusí škriepiť s prítomnosťou. V chate ne-
varia, nedá sa tam prespať, a predsa sa stala
masovo obľúbenou. Dobré chýry o jej exis-
tencii jej spravovateľ šíri aj na spôsob, aké-

mu súčasným jazykom hovoríme atraktívny.
V zime sa sem mnohí zberajú napríklad
preto, aby sa zúčastnili na vianočnom Kla-
ňaní Troch kráľov a pozreli si Petrasove sne-
hovo-ľadové sochy originálneho betlehemu.
Sedemdesiatročný Petras sa jednoducho
stal legendou už za svojho života. To sa u nás
neveľmi nosí, prísnym okom sa neraz zazerá
na tých, čo si získali priazeň poctivými skut-
kami. Inakšie si verejnosť nevedela vysvetliť,
prečo štátny správca objektu potreboval po
jeho sedemnásťročnej drine a skúsenom
spravovaní vypísať konkurz na nového ná-
jomcu Reinerovej chaty. Dôvodil to tým, že
koná svoju zákonnú povinnosť pri dôsled-
nom dohliadaní na majetky v správe štátu.
Nuž, dalo by sa to prijať, ale museli by sme si
vo Vysokých Tatrách odmyslieť štvrťstoročie
mnohorakých privatizačných krokov a po nich
investorských akcií. Drobný „transparentný
skutok“ na miestečku v ich závetrí mal logiku
ak v tom, že víťaz konkurzu by prišiel, pove-
dané ľudovou rečou, na hotové. Podobne to
vnímalo okolo 57-tisíc ľudí, čo sa petične po-
stavili za Petra Petrasa. Výnimočne sa v tom-
to prípade pridali na jeho stranu aj niektorí
predstavitelia vlády a parlamentu. Konkurz
sa konal koncom vlaňajšieho roka, zmluvu
o prenájme Reinerovej chaty na ďalších desať
rokov podpísal Peter Petras mladší. Rodinné

Studenovodské vodopády, 
chodníky a chaty

Sťahujú sa nad Vysokými Tatrami mraky neriešených problémov? Osvieženie v letných horúčavách pri Studenovodskom potoku

Téryho chata a pred ňou syn Bela Kapolku Martin Zbojnícka chata v klasickom vysokohorskom prostredí

Vysokohorská chata
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odovzdávanie skúseností a generačné po-
kračovania bývali zárukou zodpovedného
spravovania chát. Žeby sa po horúcom lete
blýskalo v Tatrách všeobecne na lepšie časy?

Malou Studenou dolinou

Kúsok povyše najstaršej tatranskej chaty sa
návštevníci rozhodujú, či sa poberú vyššie
Veľkou alebo Malou Studenou dolinou. Via-
cej možností sa im ponúka v tej druhej. Do-
spelí sa bez veľkej námahy dostanú aj s ma-
lými deťmi na Zamkovského chatu (leží vo
výške 1 475 metrov), čomu nasvedčuje aj jej
bezprostredné okolie. Chatu postavil s man-
želkou Štefan Zamkovský uprostred druhej
svetovej vojny, v nej a jej okolí poskytli úkryt
politickým utečencom, partizánom, židov-
ským rodinám. Ani to ho však neuchránilo
pred represáliami sprevádzajúcimi povojnové
znárodňovanie súkromných majetkov. Najprv
známeho horského vodcu a horolezca pove-
rili správou Bilíkovej chaty, krátko na to ho

označkovali za kapitalistu, pozbavili miesta
a vykázali z Tatier. Zadosťučinenia sa dostalo
až jeho potomkom. V roku 1992 im chatu
v rámci reštitúcií vrátili. Dve desaťročia ju
spravuje Jana Spitzkopf Kalinčíková. Zo Zam-
kovského chaty možno pokračovať návratom
na magistrálu na Skalnatú chatu, ktorú vedie
Ladislav Kulanga. Preslávil sa ako nosič, svo-
jou vytrvalou a výsostne výkonnou prácou sa
zaradil na legendárny vrchol. Ako sám uvádza,
na Téryho chatu vyniesol stopäťdesiatjeden
kíl. Na Zbojnícku chatu vo Veľkej Studenej
doline dopravil v popruhoch na svojom chrb-
te stoštyridsaťjedenkilový náklad. Na Zam-
kovského chatu vyniesol dvestosedem a pol
kila. Z  Tatranskej Lomnice na Skalnatú chatu
187 kg a z nej na Štart pri Skalnatom plese
dvestojedenásť kíl. Ako to pri mužoch skut-
kov býva, ostal sám sebou. Stojí za chatár-
skym pultom a obsluhuje tak, že každý náv-
števník cíti, že je jeho hosťom.  
Malá Studená dolina sa však spája predov-
šetkým s túžbami turistov vyjsť na Téryho
chatu. Nachádza sa vo výške 2 015 metrov
nad morom pri Piatich Spišských plesách
a vo Vysokých Tatrách je to najvyššie polo-
žená chata s celoročnou prevádzkou. Posta-
vili ju roku 1899 podľa projektu spišského
architekta Gedeona Majunkeho na zaklada-
teľský podnet banskoštiavnického lekára
a turistu Edmunda Téryho. Chatu viac ráz re-
konštruovali, ale jej základná časť si zacho-
vala pôvodný ráz. Významnou prestavbou
prešla na prelome 70. a 80. rokov minulého
storočia. Vtedy Téryho chatu viedol Belo Ka-
polka a počas svojho dvadsaťročného pôso-
benia zanechal v nej nezmazateľnú stopu aj
ako spisovateľ. Priamo z tohto prostredia čer-

pal námet pre román Mesiac nad Prostred-
ným hrotom, podľa ktorého nakrútili šesťdi-
elny televízny film Chlapec a pes. Jeho život
na začiatku ďalšieho cyklu vedenia chaty na
jar 1994 nečakane prerušila smrť na Hrebi-
enku. Úvahami a esejami upozorňoval na to,
že zakorenené problémy a zlozvyky pretrvá-
vajú v Tatrách aj po zmene režimu. Čo odvtedy
ľudia pracujúci v nich získali a čo sa z tradič-
ných hodnôt nenávratne vytráca, by si zaslú-
žilo samostatnú pozornosť. 
Terajší stav by Kapolku neveľmi tešil. Na Té-
ryho chatu prišiel pracovať roku 1973 zo su-
sednej Veľkej Studenej doliny, do ktorej sa
dostanete cez Priečne sedlo. V nej sa vo výš-
ke 1 960 metrov nachádza Zbojnícka chata,
ďalšia s celoročnou prevádzkou. Na jej re-
konštrukcii sa podieľal Kapolkov nasledov-
ník Eduard Záhor. Po sprístupnení roku 1986
slúžila „Zbojníčka“ pre verejnosť dvanásť ro-
kov, no v lete 1 998 ju zničil (podobne ako
v inom období Chatu pri Zelenom plese, Sli-
ezsky dom či Chatu na Popradskom plese)
požiar. Po jej opätovnom obnovení, na ktoré
prispievali firmy aj súkromní darcovia, je od
začiatku nového storočia jedným z horských
objektov, v ktorom príkladne využívajú viaceré
technické zdroje na výrobu a účelné zužitko-
vanie „zelenej energie“. Eduard Záhor vedie
Zbojnícku chatu vyše štyridsať rokov, čo je
viac ako úctyhodný čas na vyslovenie úcty.
Jemu aj desiatkam ďalších vytrvalých chatá-
rov, nosičov a pomocníkov pri zabezpečovaní
plynulej prevádzky vysokohorských útulní.

Dušan MIkolaJ
foto: autor a Igor Válek 

Letia plte 
(aj) dolu Váhom

Nosičská legenda Ladislav Kulanga za pultom Skalnatej chaty Vlakové súpravy vychádzajú súbežne zo Starého Smokovca a z Hrebienka, aby
našetrili energiu na ich pohon a zároveň brzdné zariadenie

Peter Petras pred objektom priliehavo nazývanom
útulňou

Znie to až neuveriteľne, ale už kráľ Gejza I.
listom z roku 1075 zanechal prvú písomnú
zmienku o pltníctve na Slovensku. O tom plt-
níctve, ktoré od svojho zrodu znamenalo vhod-
ný spôsob vodnej dopravy a ako nezanedba-
teľný „druh“ obživy malo veľký význam pre
ľudí zo Spiša, Liptova, Oravy aj Kysúc a úspeš-
ne pretrvávalo do 30. rokov 20. storočia. Jeho
rozvoj súvisel s rozmachom ťažby dreva, ktoré
sa používalo pri banskej činnosti a hutníckom
podnikaní. Chrbtovou kosťou pltníctva boli, sa-
mozrejme, naše rieky a ich splavnosť. Celo-
ročne bola takto prajná rieka Váh, najmä jej
stredný a dolný tok; iné rieky – Kysuca, Orava,
Hron, Poprad, Dunajec – boli splavné hlavne
v jarnom období. Hoci sa s príslovečnou ľudo-
vou štipkou humoru hovorilo aj to, že „pltiť“ sa
dá každá voda, čo udrží na hladine drevo tak,
aby sa nešúchalo po dne...
Váh a Hron sa vlievali do Dunaja a po ňom
splavovanie pokračovalo až do Maďarska,
Srbska i Bulharska. Pltníctvo upadalo od 2.
polovice 19. storočia pre výstavbu železníc:
poskytovali lacnejšiu dopravu. Neskôr mu ži-
vot prehradili aj priehrady. Predsa sa však,
zdanlivo úplne utopené v nových skutočnos-
tiach, znovu prebralo k životu! Vynorili sa opäť
čelá pltí spod hladiny zabudnutia. Hlavne v po-
sledných rokoch sa na Dunajec, Hron, Oravu
i Váh vrátilo novodobé pltníctvo v podobe žia-
danej turistickej atrakcie. Ľudia dnes opäť
hľadia na svet aj v okolí Strečna z hladiny
Váhu. Presnejšie z dreva pltí po ňom pláva-
júcich, ktoré tu už pár rokov „prevádzkuje“ ši-
kovný podnikateľ so zmyslom pre tradičné

hodnoty. Hoci už dnes na plte nečíhajú ne-
bezpečenstvá v podobe legendárnej Margity
a Besny, dobrodružstiev si „posádky“ užijú
stále dosť. Môžeme si pripomenúť, že na ska-
lu Besnú v roku 1904 namaľoval výstražnú
smrtku vtedy ešte mladý maliar Jozef Hanula.
Bol z liptovskej pltníckej rodiny (oplatí sa vi-
dieť jeho Pltnícku madonu v kostole v Liptov-
ských Sliačoch!) a na jar spomínaného roku
sa tam utopil jeho strýc. Ba namiešal do far-
by aj síru, takže smrtka svetielkovala i v tme!
Ešte k súvisiacej ľudovej slovesnosti. Hovorie-
valo sa, že keď pltníci preplávali úžinu v  zdraví,

mysleli si, že majú pokoj. Chyba! Zhruba v po-
lovici zátoky, čo nasledovala a oni sa z nej ko-
chali pohľadom na zrúcaniny Starhradu na
jednej strane a Strečna na druhej, číhali vraj
na nich prekrásne vodné víly. Hlavne mladým
balamutili hlavy peknými telami i krásnymi
piesňami. Bolo treba hľadieť priamo pred plť
do vody a piesne víl prehlušiť vlastnou pies-
ňou, čo nabádala k pozornosti: „Tam okolo
Strečna cesta nebezpečná, pod zámkom sa
skryli v bielych plachtách víly...“

Igor Válek
foto: Pavol ĎURČo  

Letia plte po dravej vode Váhu popod Hrad Strečno
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Aj tieto verše napísal bard našej literatúry,
celým srdcom Oravec Pavol Országh Hviez-
doslav vo svojom slávnom epose Hájnikova
žena. Niet azda krajšieho a symbolickejšieho
vstupu do našej reportáže...
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., napĺ-
ňa projekt realizácie zásobovania vodou a ka-
nalizácie oravského regiónu už jeho druhou
etapou. Na novú kanalizačnú sieť sa môže
napojiť takmer 19 tisíc obyvateľov z obcí Vav-
rečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča,
Oravská Polhora a Sihelné. Zároveň zrekon-
štruovali existujúce čistiarne odpadových vôd
v Dolnom Kubíne a v Nižnej nad Oravou. Eta-
pa projektu ráta s objemom 44 miliónov eur,
pričom prevažná časť nákladov, 72 % je hra-
dená z prostriedkov EÚ, 15 % zo zdrojov in-
vestora a zvyšok z celoslovenských zdrojov.
Čističku v Námestove rozšírili, upravili a zmo-
dernizovali v rámci prvej etapy a bude stačiť
pre všetky odpadové vody v okrese. Zmení sa
tým kvalita životného prostredia a vody, žum-
py a septiky vystrieda kanalizácia. Potôčiky
a riečky si oddýchnu od náporu civilizácie
a v podobe blízkej, ako vyvierajú v čistej orav-
skej prírode, sa vlejú do Oravskej priehrady.
Pri otvorení prác na realizácii projektu toto
všetko zdôraznil generálny riaditeľ Oravskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., Ing. Milan Ďa-
ďo a pripomenul aj to, že v regióne rastie
spotreba vody a zvyšuje sa populácia. Skrát-
ka, je najvyšší čas na očistu Oravy.

Mesto na slávnych nezabúda 

Vstupnou bránou Oravy je okres Dolný Kubín.
Na cintoríne v centre mesta sú pochovaní
napr. tvorca hymny Janko Matuška, Ladislav
Nádaši-Jége a ďalší. Nájdete aj hrob Samue-
la Nováka, spoluzakladateľa Matice sloven-
skej a troch slovenských gymnázií, ktorý tu
pôsobil ako učiteľ a farár. Širokej verejnosti sa
stal cintorín ešte viac známym v roku 1921,
keď tu pochovali básnika Hviezdoslava. Vy-
berme sa na miesta, kde niektorí rodáci žili
a pôsobili. Theo H. Florin v pôvodne remesel-
níckom dome vybudovanom v 18. storočí pre-
žil dvadsať rokov. Básnik, publicista a diplo-
mat žil dlhé roky v cudzine. Od roku 1948 sa
stal osobným tajomníkom ministra zahranič-
ných vecí Vladimíra Clementisa, no jeho od-
súdením a popravou sa aj on dostal do nemi-
losti. Po prepustení z väzenia sa vrátil a popri
literatúre sa zapojil do prípravy Hviezdosla-
vovho Kubína, kde ako organizačný tajomník
takmer 13 rokov cestoval po Slovensku s cie-
ľom získať najlepších recitátorov, učiteľov i ši-
rokú kultúrnu verejnosť. Ďalšou expozíciou
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava je Lite-
rárne múzeum. Budova bola postavená v ro-
koch 1905 – 1911 na účely uloženia rozsiah-
lej zbierky kníh, ktoré daroval Oravskej župe
rodák z Jasenovej Vavrinec Čaplovič. Nachá-
dza sa tu okolo 92 tisíc kníh, rukopisov, máp
a atlasov zo 14. až  20. storočia. Od roku 1954

v budove sídli spomínané múzeum, kde sú
zoskupené najznámejšie diela básnika. Sprie-
vodkyňa Alena Baťková nám priblížila aj pôso-
benie Hviezdoslava v Námestove, kde prežil
najtvorivejšie roky, čoho výsledkom sú jeho
vrcholné diela: Hájnikova žena, Ežo a Gábor
Vlkolinský, Letorosty, Sonety i Žalmy a hym-
ny. Bolo to veľmi šťastné obdobie jeho života,
chodieval na Polhoru nielen do horárne, ale
aj loviť pstruhy. Na otázku, či  sa v tomto ob-
dobí mohol uživiť písaním básní, pokrútila
hlavou. Napriek tomu, že jeho vrcholné diela
boli preložené do mnohých cudzích jazykov.
Už na námestí, popri bronzovej soche v nad-
životnej veľkosti, nás zaujal dom, kde básnik
žil a do roku 1902 vykonával advokátsku čin-
nosť. Žiaľ, na dome sa značne podpísalo pô-
sobenie času, azda sa nájdu financie na zlep-
šenie súčasného stavu... 

Napriek sklzom pokračujú
Dni na prelome zimy a jari sú na Orave viac
v zajatí chladnejšieho počasia ako v iných
oblastiach Slovenska. Tomu sa museli pri-
spôsobiť aj stavbári. Po návštevách čističiek
odpadových vôd v Dolnom Kubíne a v Nižnej
na Orave sme konštatovali, že práce úspeš-
ne, hoci so sklzom pokračujú. Z obcí, kde prá-
ce vďaka priaznivému počasiu v prvej štvrti-
ne marca 2015 napredovali, sme navštívili
obec Rabča. Tá má v súčasnosti 4 860 oby-

vateľov a je zároveň spádovou oblasťou pre
susedné dediny Oravská Polhora, Sihelné
a Rabčice. Ako nám potvrdil starosta Július
Piták, privítal vybudovanie kanalizácie, pre-
tože tá vyrieši problémy v životnom prostredí
a odstráni zápach, ktorý cítiť v niektorých
častiach obce. Pre obec to bude zároveň po-
krok vo vybavenosti technickej infraštruktúry,
ktorý občania radi privítajú. Kým sa tak stane,
budú musieť obe zúčastnené strany – obča-
nia i stavbári – nájsť trpezlivosť a kompromis.
Na druhej strane, v Rabči, ktorá je druhou
najväčšou obcou na Orave z pohľadu dĺžky,
kanalizácia dosahuje úctyhodných 22 kilo-
metrov. Stavbári majú čo doháňať. Podľa sta-
rostu napriek uvedeným nedostatkom, ktoré
sa pri spoločných stretnutiach s investormi
a stavbármi riešia, sa všetci už tešia na toh-
toročné ukončenie kanalizácie. Predpokladá,
že pripojiteľnosť bude v priemere 90-percent-
ná, čo bude dôkazom toho, že u občanov pre-
vážia výhody kanalizácie nad problematic-
kými septikmi či žumpami.  

Nenašiel robotu doma 
Iba päť kilometrov od Dolného Kubína, v obci
Jasenová, stojí pamätný dom spisovateľa
Martina Kukučína, vlastným menom Mateja
Bencúra. Jeho život bol neobyčajne pestrý.
Sám v jednom liste napísal: „Osud si ma vy-
bral, aby ma dobre popreháňal.“ Jeho otec
bol obecným richtárom a keďže v miestnej
škole sa mu darilo, rodičia ho poslali na ďal-
šie štúdiá do Revúcej, do Martina, Banskej
Bystrice a Kláštora pod Znievom. Ako 18-
-ročný nastúpil v rodnej obci za učiteľa. Ako
nám povedala Zuzana Remková, sprievod-
kyňa v jeho pamätnom dome, bol prísny a do-
konca používal aj trstenicu. Popri kantorčine
sa začal venovať aj literárnej tvorbe. Vo fe-
bruári 1883 poslal do redakcie Národných
novín prózu Na hradskej ceste, podpísanú už
pseudonymom Martin Kukučín. V jeho azda
najznámejšej próze Rysavá jalovica zobrazil

postavu Adama Krta tak verne, že od miest-
neho sedliaka, ktorý sa v nej spoznal, dostal
aj výprask. Po šiestich rokoch učiteľovania
odišiel študovať na lýceum do Šoprone. Po
skončení pôvodne chcel študovať teológiu,
no kvôli protislovenskej atmosfére na fakulte
v Bratislave sa prihlásil na lekársku fakultu
v Prahe. Na štúdiá si zarábal aj písaním. Keď-
že ani po absolvovaní lekárskej praxe v Bra-
tislave, Innsbrucku a vo Viedni nezískal mies-
to lekára na Slovensku, odišiel pracovať do
Seliec na ostrove Brač ako obecný lekár. Tu
sa aj ako 44-ročný oženil s 22-ročnou Peri-
cou Didoličovou. Aj napriek snahe vrátiť sa
na Slovensko, znovu tu nezískal zamestna-
nie, odišiel do Južnej Ameriky. V roku 1922 sa
rozhodol vrátiť a 19. októbra zavítal do rodnej
obce. V roku 1923 sa znovu vrátil do Chor-
vátska, kde v roku 1928 umrel. Dočasne bol
pochovaný v Záhrebe, 29. októbra 1928 boli
jeho pozostatky uložené na Národnom cinto-
ríne v Martine. Osud spisovateľa, ktorý na-
priek tomu, že väčšinu života strávil v cudzi-
ne, a pritom sa stal jedným z najvýznamnej-
ších slovenských prozaikov, má znepokojivú
súvislosť so súčasnosťou. Aj napriek opako-
vanej snahe si doma nedokázal nájsť prácu...

V katastri obce je 35 kilometrov
ciest
Zákamenné s 5 300 obyvateľmi a 1 500 do-
mami je najväčšou obcou Oravy. Už štvrté vo-
lebné obdobie je tu starostom Ing. Milan Vrá-
beľ. Bol jedným z tých, ktorí chceli, aby sa
realizovala stavba kanalizácie. Po dlhých ro-
koch sa projekt napokon podarilo presadiť,
lebo, ako hovorí, „dobiehame niečo, čo tu už
dávno malo byť“. Predpokladá, že na kanali-
záciu sa napoja všetci občania, hoci začiatky
výstavby boli rozpačité. Po kritických hlasoch
sa situácia zmenila k lepšiemu: dnes v obci
pracuje šesť pracovných skupín s približne
30 ľuďmi na ceste tretej triedy, na miestnych
komunikáciách a v zelenom páse. Stavbá-

rom začiatkom júna ostávalo urobiť ešte viac
ako polovicu. Do konca roka to musia stih-
núť. „Voláme občanov na úrad, snažíme sa
dohodnúť s investorom i stavbármi vytýčiť
trasu,“ hovorí starosta. „Projekt od prvých
myšlienok po schválenie má už 12 rokov,
z čoho vyplýva aj potreba posunúť trasy tak,
aby boli všetci spokojní,“ prízvukuje. Nie je to
maličkosť, pretože v samotnom katastrálnom
území obce je 35 km ciest. Ak si uvedomíme,
že zväčša po oboch stranách ciest stoja ro-
dinné domy, stavbárov čaká ešte poriadny
kus roboty. Popri realizácii druhej etapy pro-
jektu sa už z vlastných zdrojov investora 
a obce uskutočňuje aj inštalácia vodovodu
obce, keďže práve v Zákamennom je akútny
nedostatok pitnej vody, najmä v suchých me-
siacoch. V rozprávaní sme prešli aj na prí-
jemnejšie témy. Neobišli sme ani miestnych
rodákov: prof. Čiča, ktorý z pozície riaditeľa
prezidentskej kancelárie pomáhal tunajším
otvárať dvere, biskupa Vojtaššáka, ktorého
plastiku z bronzu zhotovil sochár a miestny
rodák Juraj Brišák. Z obce pochádza aj viac-
násobný olympionik, lyžiar Bajčičák a operná
speváčka Vrábľová, ktorá študovala u Pava-
rottiho a pôsobí v Opave a v Prahe.  

Spájajúci komposesorát a meteo-
rity
Oravský hrad patrí medzi najnavštevovanej-
šie na Slovensku. Za minulý rok prešlo jeho
bránami vyše 150 tisíc návštevníkov, čo zna-
mená druhú najvyššiu návštevnosť. Prvá pí-
somná zmienka o ňom je z roku 1267, keď
ho od rodiny Balašovcov získal uhorský pa-
novník Belo IV. V priebehu 13. a 14. storočia
bol súčasťou kráľovského domínia a správou
boli poverení významní šľachtici, medzi nimi
aj Matúš Čák. Rozsiahle úpravy sa uskutoč-
nili v období vlády Mateja Korvína a na pod-
net kastelána Jána z Dubovca, keď boli po-
stavené reprezentatívne obytné objekty a zdo-
konaľovali sa obranné prvky. Najvýraznejšiu

(Nové podoby vody v regióne aj na pozadí literatúry)

„Hučí potok, hučí dolu dolinami. – /Rada ho počúvam, je môj dobrý známy./Čo
hučíš, potoku? – Vodu mám hlbokú. – /Hĺbka trci-frci, hlbšia láska v srdci./Čo,
už tratíš vôľu? – Musím dolu, dolu. – /Moja myseľ biela dávno uletela... /Hučí
potok, hučí tu v smreči, tam v buči, /zo skaly na kameň, priepasti do ramien.“                                                                                                                               

orava, orava, čistá vodička... 

Pamätná tabuľa na rodnom dome Martina Kukučína Poklepanie základného kameňa realizácie druhej etapy projektu
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stavebnú činnosť zaznamenali koncom 16.
a 17. storočia, keď sa dostal do vlastníctva ro-
diny Turzovcov. Po úpravách horného, stred-
ného hradu  a obytného paláca, ktoré nechal
vybudovať František Turzo, jeho syn Juraj po-
kračoval dostavbou hradnej kaplnky, budovy
tzv. fary, veľkej terasy a prvej vstupnej brány,
čím dal hradu renesančnú podobu. Napokon
návštevník, ktorý hradom, patriacom pod
správu Oravského múzea P. O. Hviezdoslava,
prechádza, postupne míňa stavby románske-
ho, gotického, renesančného a barokového
slohu a stavby v štýle romantizmu. Spojitosť
hradu s Oravou i obcou Oravský Podzámok
znamenal Oravský komposesorát. Vznikol v ro-
ku 1626 po smrti manželky Juraja Turzu Alž-
bety Coborovej na základe jeho testamentu.
Ako nám povedal bývalý starosta obce Cyril
Urban, po tom, čo Juraj Turzo zanechal se-
dem dcér a jedného syna, ktorý zomrel, ešte
za života v testamente ustanovil, že majetok
komposesorátu sa nesmie deliť, rozdeliť sa
môžu iba výnosy. Budova komposesorátu je
dnes národnou kultúrnou pamiatkou a oz-
dobou malého námestia v obci. Sú na nej
osadené dve bronzové pamätné tabule: les-
majstrovi Rowlandovi (1814 – 1888) a Ing.
Andrejovi Kavuljakovi (1885 – 1952), histo-
rikovi a priekopníkovi dejín lesníctva. V budo-
ve je umiestnená expozícia o histórii lesníc-
tva na Orave. Na hrade bolo na podnet Row-
landa a pod záštitou vtedajšieho riaditeľa
komposesorátu grófa Edmunda Zičiho v roku
1868 založené Múzeum Oravského kompo-
sesorátu. Ako jedno z prvých na Slovensku!
Neďaleko Námestova leží obec Vavrečka 
s 1 478 obyvateľmi. Aj ona je zahrnutá do
projektu výstavby kanalizácie. Patrí medzi tie,
kde stavbári s prácami pokročili. Ako vo svo-
jom príhovore k občanom zdôraznil starosta
Peter Kružel, ostáva ešte vydržať a zniesť ne-
gatíva výstavby. Na druhej strane, občania sa
už tešia, že popri vodovode budú mať aj ka-
nalizáciu... Z Oravskej Magury pochádza aj
jeden zo šiestich slovenských meteoritov, ofi-
ciálne evidovaných v celosvetovom katalógu.
Lesní robotníci v rokoch 1830 – 1840 na
svahoch jej najsevernejších výbežkov bežne
nachádzali až 40-kilogramové kusy železa.
Miesta nálezov dlho tajili, a tak sa stratilo
najmenej 1,6 ton vzácneho materiálu. Až
profesor Heidinger v roku 1844 vo Viedni zis-

til ich podstatu. Najväčší kus magurského že-
leza o hmotnosti 45,5 kg sa nachádza v zbier-
kach univerzity v Tübingene. V zbierke Slo-
venského národného múzea sa nachádza
plátok Magury o hmotnosti 181 gramov.  

Dvaja velikáni v susedstve
Priznám sa, že keď som sa prvýkrát viezol
z Rabče do Oravskej Polhory, hovoril som šo-
férovi, prečo sa tak dlho drží päťdesiatky. „Le-
bo sme stále v obci,“ argumentoval. Aby bolo
jasné: Rabča so 4 800 obyvateľmi a Oravská
Polhora, najsevernejšia obec na Slovensku,
s 3 800 obyvateľmi, sú spojené v dĺžke zhru-
ba 12 kilometrov. Kvôli výstavbe kanalizácie
sú na mnohých úsekoch štátnej cesty nainšta-
lované svetelné semafory. Pri jednom z nich,
už na území Polhory, zabočujeme na Slanú
vodu a odtiaľ k hájovni, kde nás víta sprie-
vodkyňa Margita Goláková. Hviezdoslav na
svojich prechádzkach za zdravím, keď v Sla-
nej vode absolvoval jódovo-slané kúpele, sa
dostal aj do hájovne v Rovniach, kde sa zo-
známil s hájnikom Lachom a jeho ženou Má-
riou, ktorí sa mu stali námetom na napísanie
Hájnikovej ženy. Tento epos a ďalšie vrcholné
diela napísal v Námestove, kde prežil dvad-
sať najplodnejších a aj najkrajších rokov ži-
vota. Námestovčania na jeho trvalý prínos do
literatúry, inšpirovaný mestom a okolím, ne-
zabudli a v roku 1919 mu udelili čestné ob-
čianstvo. Novinkou v expozícii je multimediál-
na prezentácia s televíznou inscenáciou Háj-
nikovej ženy. V susednej hájovni, v prostredí
pod Babou horou, sa v rodine hájnika narodil
ďalší spisovateľ Milo Urban. Prvé literárne
dielo napísal ako 16-ročný a svoj vrcholný
román Živý bič ako 23-ročný! Svojim čitate-
ľom napísal: „K tým, čo tento román dostanú
do ruky, mám veľkú prosbu: aby ho nečítali
ako román, aby nehľadali v ňom umenie roz-
právačské, ale ťažkú, hroznú pravdu, ktorá
len pred nedávnom bola ešte skutočnosťou.
Nebol on písaný z umeleckých pohnútok ani
pre zábavu. Bol tvorený v tej túžbe po pravde,
vo svätom zanietení človeka, ktorého uderili
cez tvár. A bol písaný jedným z tých.“ Čaro
hájovne, umocnené citlivými zásahmi archi-
tekta Viliama Grusku do interiéru, je zvýraz-
nené fotografiami spisovateľa, prehľadom
jeho diel i panelmi zo sfilmovaného Živého
biča. Tak ako okolitá príroda inšpirovala Hviez-

doslava k napísaniu lyrických básní, aj Milo
Urban sa ňou nechal očariť. „Mňa – ak sa už
mám úprimne priznať – umenie priam od ko-
lísky chytalo za srdce. Či to bola s citom za-
spievaná pieseň, či vtáča alebo človek, či har-
monika v rukách šikovného mládenca idú-
ceho proti noci na babiohorskú hoľu, či spev
maliniarok v rúbanisku, či nezvyčajný východ
alebo západ slnka, srdce mi nevdojak zmäk-
lo, zvlhlo, a bol by som sa skoro i rozplakal
od akéhosi čudného dojatia. Ak niečo, tak
hľadal som len pravdu, snažil som sa po-
môcť dobrej veci v temrave, ktorá znemožňo-
vala rozhľad aj bystrozrakejším, než som bol
ja...“ Poďme si teraz na zakladateľa moder-
nej slovenskej prózy zaspomínať s jeho po-
tomkom...

V zásadných veciach neustúpil
Milo Urban bol prozaik, redaktor, preklada-
teľ, vedúca osobnosť našej literatúry 20. sto-
ročia. Narodil sa 24. augusta 1904 v hájovni
v Rovniach pod  Babou horou (Rabčice) v ro-
dine lesníka, kde prežil aj detstvo. Základnú
školu navštevoval v Zázrivej a Oravskej Pol-
hore, štyri triedy nižšieho gymnázia  v Trste-
nej. Piatu triedu navštevoval v Ružomberku,
no pre finančné ťažkosti musel školu opus-
tiť. Z rovnakých dôvodov, po dvoch rokoch
štúdia, opustil aj Štátnu vyššiu lesnícku školu
v Banskej Štiavnici. Ako 23-ročný dokončil
román Živý bič, ktorý znamenal trvalý prínos
do modernej slovenskej  prózy. Aj v jeho prí-
pade sa potvrdilo, že doma nikto nie je proro-
kom. Posudzovateľ v Martine napísal odmie-
tavý posudok. Našťastie už vtedy boli redak-
tormi pražského vydavateľa Leopolda Mazá-
ča Ján Smrek a Štefan Letz a vďaka nim
román vyšiel v Prahe. V Oravskom Podzámku
žije syn Mila Urbana, už spomínaný 75-ročný
Ing. Cyril Urban: „Otec bol skromný človek,
ktorý sa vždy snažil bojovať za jednoduchú,
ľudskú  pravdu. Spomínam si naňho od ra-
ného detstva ako na veľmi dobrého priateľa,
pravda, svojského, ktorý keď potreboval mať
pokoj na svoju tvorbu alebo záležitosti, ktoré
sa ma priamo netýkali, vedel byť odmeraný,
ale potom sa to snažil nahradiť naozajstnou
otcovskou láskou. Medzi nami prakticky celý
život nebola dajaká roztržka. Prežili sme ťaž-
ký život, aj vďaka otcovi a jeho novinárskej 
a spisovateľskej činnosti, no zažili sme s ním

aj veľa pekných chvíľ doma aj na výletoch do
prírody.“
V roku 1928 sa stal redaktorom denníka Slo-
vák v Bratislave a neskôr bol poverený vede-
ním redakcie Gardistu. Ako ste prežívali spomí-
nané obdobie? „Narodil som sa v roku 1940,
takže druhú svetovú vojnu a obdobie Slo-
venského štátu som prežil ešte v takom veku,
kedy deti nezaujíma politika ani to, čo sa
deje okolo nich, potrebujú otca, mamu a keď
ich majú, tak sú spokojné. Toto obdobie svoj-
ho života som prežil vďaka svojim rodičom
v pokoji. Zmena nastala v štyridsiatom pia-
tom roku, keď sme boli nútení emigrovať do
Rakúska a odvtedy sa náš život zmenil na
rušný vír.“
Ako ste už ako dospelý vnímali postavenie
otca v novinách? „Šéfredaktorom denníka
Gardista v Žiline sa otec stal príkazom v čase,
keď bolo Slovensko vo vojnovom stave a v ná-
sledne vyhlásenom stannom práve. Viackrát
požiadal o uvoľnenie. Nevyhoveli mu. Odmiet-
nuť nemohol. Respektíve mohol, ale musel
by sa niekam schovať, utiecť. V tom čase
tvrdo trestali kohokoľvek za čokoľvek. Okrem
toho mal rodinu, ktorá bola preňho to naj-
cennejšie na svete a musel nás nejako živiť.“
Vráťme sa teda k udalostiam roku 1945...
„Otec bol zatknutý americkou okupačnou ar-
mádou v Rakúsku, sám sa prihlásil, nechcel
sa schovávať. Odsedel si väzbu vo veľmi ťaž-
kých podmienkach v tamojších  internačných
táboroch americkej armády. Potom sa dostal
na Pankrác a odtiaľ do Bratislavy, kde bol od-
súdený na verejné pokarhanie. Vďaka tomu,
že mnohí jeho odporcovia nesúhlasili s vý-
sledkami súdneho konania, súd sa zopako-
val, ale aj odtiaľ odišiel s tým istým rozsud-
kom. Bol teda prijatý do občianskeho povoj-
nového života na Slovensku, samozrejme,
s tým, že jeho práva boli obmedzené: nesmel
písať, nesmel tvoriť a keďže to bola jeho
hlavná životná náplň, tak sa to prejavilo aj
v celej rodine. Nemohli sme bývať v Brati-
slave, museli sme hľadať miesto niekde na
vidieku, prvýkrát sme sa usadili v Chorvát-
skom Grobe, na ktorý si veľmi dobre spomí-
name, lebo tam boli veľmi dobrí ľudia a tí
nám pomáhali túto najťažšiu časť života pre-
žiť. Neskôr sa deti s rodičmi sťahovali každú
chvíľu podľa toho, v ktorom meste otec pra-
coval alebo sedel...“

Starý otec Pavol Urban bol hájnikom Orav-
ského komposesorátu, stará mama Anna La-
chová bola jednou z dcér Márie Lachovej,
Hájnikovej ženy. Hovorilo sa o tom u vás do-
ma? „Pravdaže. Okolo toho je mnoho rôz-
nych historiek, ale pravda je taká, že môj
starý otec  pochádzal z Hornej Oravy a otec
žil až do tragickej smrti svojho  otca v hájovni
Pod Babou horou na Slanej vode. Tu robil
ako malý chlapec aj sprievodcu turistom,
vždy spomínal, že sa niekedy stratil v lopú-
choch, taký bol ešte malý, keď viedol turistov
na Babiu horu a len sa modlil, aby ich dovie-
dol tam, kde mal. Tie spomienky boli vždy
oživením. Starého otca som  osobne nepo-
znal. Stará mama bola z rodiny Lachovej, tej
rodiny, ktorú vo svojom diele  opísal Hviez-
doslav. Samozrejme, dej nie je pravdivý, ale
prostredie a opisy prírody, to je všetko odtiaľ,
kde otec prežil mladosť.“
Takže otec mal stále rád Oravu a často sa
sem vracal? „Samozrejme, ako asi každého
ho ťahalo na miesta, kde sa narodil. Pri kaž-
dej návšteve, pri letných dovolenkách v Orav-
skom Podzámku sme chodievali pozrieť mies-
ta jeho ranej mladosti. Horáreň na Slanej vo-
de vypálili Nemci a postavená bola nanovo
prakticky blízko toho istého miesta. Sem sme
chodievali a otec tu vždy veľmi rád spomínal
na mladé roky. Chodili sme po horách, na
huby a vtedy otec vždy pookrial a ožil...“
Oficiálne povolený návrat k umeleckej tvorbe
dostal Milo Urban až v roku 1956. „Situácia
sa však zmenila  najmä po roku 1968, kedy
niektoré jeho veci vyšli. Potom, keď bola nor-
malizácia, zasa to bolo horšie. A v podstate
vychádzali len tie veci, ktoré mali za sebou
uznanie, napríklad Živý  bič, ktorý vychádzal

zo skutočne zažitého a nebolo v ňom politic-
kých zápletiek. Niektoré diela boli a zostali
kontroverzné, napríklad Kto seje vietor. Skrát-
ka, boli diela, ktoré mohli vychádzať, alebo
také, ktoré obsahovali niečo, čo nepasovalo
do jestvujúcej doby. Otec sa potom venoval
viacej memoárovej tvorbe.“
V období socializmu musel niektoré  diela vy-
retušovať, prepísať kapitoly, vyhodiť určité
časti? „Osobne tam robil zmeny. Mám origi-
nály jeho románov, do ktorých si vpisoval
zmeny alebo po okrajoch robil škrty. Dôvo-
dom bolo, že tieto vydania boli určené pre
školy, takže aby to žiaci primerane svojmu
veku chápali, musel robiť niektoré korekcie.
Okrem toho aj slovenský jazyk sa menil. V zá-
sadných veciach však neustúpil, bol to tvrdý
človek, hoci drobný a nenápadný, ktorý ne-
zmenil líniu, aby sa  niekomu prispôsobil.“
Prenieslo sa z otca niečo aj na vás, aj vy
máte k písanému slovu blízko? „Ja som tiež
svojho času napísal poviedky, ktoré boli uve-
rejnené vo významných literárnych časopi-
soch – v Slovenských pohľadoch a ďalších.
Zmenilo sa to po jednej príhode, ktorú som
mal s denníkom Pravda, kde som poslal ne-
jaké svoje poviedky, ktoré sa páčili a boli uve-
rejnené. Vzápätí sa zistilo, kto je ten mladý
Urban, a tak som dostal od šéfredaktora kul-
túrnej rubriky Nedeľnej pravdy odpoveď, že
odo mňa si už neprajú ďalšie poviedky, lebo
veci, aké opisujem, už v slovenskej literatúre
boli. Ja som mal vtedy zamestnanie, ktoré
ma veľmi bavilo, takže som sa potom veno-
val už len tvorbe patentov a vynálezov.“  

Marián šIMkUlIČ
foto: autor a Igor Válek

Sprievodkyňa Alena Zaťková pred maketou rodného
Hviezdoslavovho domu

Socha barda Hviezdoslava v Oravskom PodzámkuSyn Mila Urbana Ing. Cyril Urban
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„Kto by si pomyslel pred desiatimi rokmi, keď
sa skupina nadšencov z radov Oblastného
výboru SZPB v Banskej Bystrici rozhodla oživiť
spomienku na tragické udalosti z 18. marca
1945 v obci, že podujatie sa stane význam-
ným z celoslovenského, ba až medzinárod-
ného pohľadu. Prvých osem ročníkov sa kona-
lo vždy pod záštitou predsedov Banskobys-
trického samosprávneho kraja, posledné dva
pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fi-
ca,“ zaspomínal i potešil sa Anton Hoffmann
z tlačovej komisie. Ľudia sa už medzitým z lú-
ky, kde bolo parkovisko a kde vyrástol aj sta-
nový tábor, presúvali na miesta, kde ešte pred
polstoročím žili Kališťania bežným životom. Ľu-
dí na samotách v slovenských horách a dnes
tu ich osudy a osud ich bydliska pripomína
jedna z expozícií Múzea SNP v neďalekej Ban-
skej Bystrici. Skôr ako ju navštívime, dáme
slovo generálnemu riaditeľovi Múzea SNP
v Banskej Bystrici Stanislavovi Mičevovi (a po-
tom aj knihe, ktorú pred pár rokmi pripravil):
„Keď sme začali pripravovať podklady pre
útlu knižku o Kališti a partizánskej republike,
mysleli sme si, že nič nové už nemôžeme po-
vedať... Ani sa nám prisniť nemohlo, že roz-
sah tragédie tohto malého územia v srdci
slovenských hôr bol oveľa väčší, než sme si
vedeli predstaviť.“
Reč faktov hovorí, že po oslobodení Sloven-
ska ostali na jeho území jazvy v podobe mno-
hých vypálených obcí a masových hrobov. Na
ich hojacich sa stopách vyrástli pamätníky, zni-
čené obce a osady zväčša zdvihli hlavy z po-
pola a vrátil sa do nich život. Na južné svahy
Nízkych Tatier do osady Kalište však už ne-
zavítal. Teda ten každodenný...

Bartolomejská noc na kališti

Osada vznikla v roku 1625 ako stredisko uhlia-
rov, úpadok baníctva a hutníctva začiatkom
19. storočia znamenal stratu hlavného zdroja
obživy. Muži sa stali drevorubačmi a mnohí
dochádzali až do železiarní v Podbrezovej.
Ženy obhospodarovali málo úrodnú pôdu,
zbierali lesné plodiny, vyšívali a paličkovali.
Prebytky predávali na trhoch. Vznik Česko-
slovenskej republiky nepriniesol Kališťanom
výraznejšie  zlepšenie... Po čase vznik Sloven-
skej republiky v roku 1939 zas na nich vrhol
tieň totalitného režimu, no ani zvýšená per-
zekúcia nedokázala umlčať odpor. Obyvate-
lia Kališťa podporovali SNP a zapojili sa aj do
bojov na povstaleckom fronte. Revolučný pro-
ces tu vyvrcholil 12. septembra 1944 vznikom
Revolučného národného výboru. Postupne
však fašistická vojenská mašinéria ukrajova-
la zo slobodného územia a 27. októbra vstú-
pili nacisti aj do Banskej Bystrice. Hrdinský
odpor armády a partizánov pokračoval v ho-
rách, no prežiť zimu mohli iba za aktívnej po-
moci obyvateľov z podhoria. Oblasť západnej
časti Nízkych Tatier a južnej časti Veľkej Fatry
sa stala centrom významných partizánskych
zoskupení, ktorým podmienky umožnili kon-
trolu pomerne rozsiahleho územia partizán-
skej republiky. Významnými opornými bodmi
boli viaceré obce a osady, Kalište sa stalo síd-
lom štábov oddielov Vpred a Stalin. Osada
a partizánske zemľanky v jej okolí prijali aj
desiatky maďarských vojakov, ktorí prešli na
ich stranu. S ich príchodom sa však na Ka-
lišti rozšíril škvrnitý týfus... Ťažké podmienky
v obci pretrvávali, ale Kališťania partizánov

zásobovali potravinami aj liekmi, vykonávali
spravodajskú službu, ošetrovali chorých a zra-
nených. Partizáni v partizánskej republike
spôsobovali fašistom veľké straty a tí sa sna-
žili zastrašiť obyvateľov terorom. Vo februári
1945 bola pre fašistov na frontoch hrozivá
situácia. Rozsiahle územie v tyle, obsadené
partizánmi, bolo silnou zbraňou. Fašisti zosil-
nili tlak. Nedostatok munície aj potravín a sil-
nejúci nápor spôsobili, že bol vydaný rozkaz
na presun partizánov cez front. Začal sa 15.
marca 1945 a ich odchod bol predzvesťou
bartolomejskej noci, ktorú Kalište zažilo nad-
ránom 18. marca 1945. Príslušníci Einsatz-
kommanda 14. oporného bodu v Banskej Bys-
trici prišli cestičkou od Moštenice a z domov
povyháňali obyvateľov. V jednom z prvých za-
strelili 21-ročnú Antóniu Komorovú a 43-roč-
nú Júliu Bučkovú. Obyvateľov zhromaždili pred
kaplnkou, ich príbytky zapálili a hoci niekde
zostali chorí a nevládni, fašisti ich nedovolili
vyniesť. Zaživa upálili 9 Kališťanov vo veku
od štrnásť do deväťdesiat rokov. V partizán-
skej zemľanke nad osadou zastrelili a upálili
12 partizánov. 19 chorých, zväčša maďar-
ských prebehlíkov, odvliekli a zastrelili neskôr.
Poslednou obeťou zverstiev sa stal 45-ročný
Jozef  Vyšný, otec siedmich detí. Bilancia bola
hrozná: 36 vypálených domov a 46 zavraž-
dených obyvateľov osady a partizánov. Oby-
vatelia Kališťa žili v neustálom strachu z ná-
vratu fašistov až do oslobodenia 23. marca
1945. V šiestich čiastočne zachovalých do-
moch sa spolu tiesnilo 58 rodín. Po príchode
osloboditeľov odišla väčšina obyvateľov do
okolitých obcí, zostala len malá skupinka ľudí... 

Národná kultúrna pamiatka
Kališťania sa usadili najmä v Moštenici, Slo-
venskej Ľupči a Podbrezovej, kde začal praco-
vať aj ich národný výbor a jeho prvou úlohou
bolo zabezpečiť ubytovanie. V prvej fáze do-
stali záujemcovia možnosť hľadať si ho v opus-
tených domoch, toto riešenie však nebolo
dostatočné. V priebehu rokov 1946 a 1947
prišlo rozhodnutie o presídlení do Slovenskej
Ľupče a do Banskej Bystrice. Tam vyčlenili
koncom roku 1948 na výstavbu 30 rodinných
domov pre obyvateľov Kališťa tzv. Herritzove
pozemky – vyvlastnený majetok baróna Rad-
vanského. Časť dostala názov Nové Kalište
a je časťou sídliska Fončorda. Dlhšie trvalo vy-
riešenie využitia priestoru vypálenej osady.
Predsedníctvo SNR 27. februára 1961 nako-
niec vyhlásilo areál za národnú kultúrnu pa-
miatku. Pravdaže, základy vypálených domov
aj čiastočne zachované objekty boli v zlom sta-
ve. V priebehu rokov 1962 – 1964 boli (okrem
dvoch domov, kde boli umiestnené pamätné
izby) zrekonštruované a zakonzervované zákla-
dy, upravený intravilán obce a areál postupne
sprístupnili verejnosti. Inštalovaná expozícia
dokumentovala vývoj osady a jej prínos do pro-
tifašistického boja. Pri príležitosti 30. výročia
SNP získalo Kalište novú dominantu v podo-
be súsošia Obete varujú, premiestneného
z Múzea SNP. Po otvorení expozície sa NKP
Kalište stalo miestom pietnych stretnutí pri
príležitosti osláv SNP, ale aj zastávkou turis-
tických pochodov z Balážov a Donovál. Roz-
miestnenie tabúľ pri pamätných miestach sa
realizovalo v máji 1983, čím dostalo Kalište
súčasnú podobu. Pri príležitosti 45. výročia
SNP prišla modernizácia a otvorenie novej
expozície v oboch zrekonštruovaných domoch.
V roku 1994 prevzalo správu NKP Kalište
Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Pri príleži-
tosti 60. výročia SNP bolo súsošie Obete va-
rujú premiestnené späť na pôvodné miesto
v Múzeu SNP a vyvstala úloha riešiť domi-
nantu pietneho miesta. Základný kameň no-
vého pamätníka bol položený 19. augusta
2006 pri príležitosti prvého Stretnutia gene-

rácií. Samotný pamätník a nová expozícia
v zachovaných domoch boli slávnostne od-
halené 18. augusta 2007.
Je neodškriepiteľnou skutočnosťou, že NKP
Kalište v lone prekrásnej prírody Nízkych Tatier
zanechá aj dnes v každom návštevníkovi hlbo-
ký dojem. Je vhodnou lokalitou aj pre organi-
zované školské kolektívy, mladí tu môžu pocho
piť mnohé. Často oveľa viac ako z učebníc... 

Prirodzenou silou proti deformáciám
Na jubilejnom stretnutí po ekumenickej po-
božnosti privítal prítomných, medzi ktorými
boli predseda vlády SR Robert Fico, predseda
NR SR Peter Pellegrini, poslanci NR SR Jaro-
slav Demian a Pavol Frešo, náčelník generál-
neho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim,
predseda Oblastného výboru SZPB v Banskej
Bystrici Ján Pacek a ďalší hostia. Po básni Ka-
lište vystúpil s príhovorom Robert Fico, ktorý
zdôraznil, že v súčasnom náročnom období sa
musíme opierať o historickú pravdu, ktorú tre-
ba opakovať a šíriť. Predseda SZPB Pavol Seč-
kár zdôraznil, že zväz sa nevzdá odkazu hrdin-
ských predkov a uviedol, že najsilnejšou zbra-
ňou SZPB je morálka a pravda. Pravda o mi-
nulosti aj dnešku. O svoj pohľad na podujatie
sa podelil aj poslanec Európskeho parlamen-
tu Vladimír Maňka: „Dnes prišiel podujatie
podporiť aj nový primátor Banskej Bystrice Ján
Nosko a mnohí ďalší starostovia a primátori.
Podujatie si zasluhuje podporu aj samospráv-
neho kraja. Verím, že sa k tomu v budúcich ro-
koch znova vrátime.“
Historický punc podujatiu vtisla ukážka Klubu
vojenskej histórie Golian z Banskej Bystrice.
Po skončení oficiálnej časti pokračovalo stret-
nutie bohatým kultúrnym program. Môžeme
konštatovať, že jubilejný desiaty ročník Stret-
nutia generácií na Kališti, tak ako všetky do-
terajšie, sa vydaril. Bodkou za ním nech sú
opäť slová A. Hoffmanna: „Priebeh a odozva
podujatia sú zárukou, že bude žiť aj v nasle-
dujúcich rokoch, aby budúce generácie neza-
búdali. Za úspešnú realizáciu sa treba úprim-
ne poďakovať nielen hlavným organizátorom – Oblastnému výboru SZPB v Banskej Bystri-

ci a Múzeu SNP, ale aj desiatkam obetavých
dobrovoľných pomocníkov, sponzorom, ale
najmä prítomným priamym účastníkom ná-
rodnooslobodzovacieho boja, potomkom Ka-
lišťanov a všetkým účastníkom.“  
Dodávame s radosťou, že podobné stretnutia
majú, našťastie, stále dobrú, ba zdá sa, že
stupňujúcu sa rezonanciu, ktorá svedčí o zdra-
vej časti pohybov v našej spoločnosti. Prirodze-
nou vnútornou silou sa dokážeme vyrovnať
s deformáciami tlačiacimi sa hlavne na jej
mladších členov, len ju treba znásobovať. Kto
videl v tomto roku medzi účastníkmi stret-
nutia na Kališti azda všetky vekové generácie,
dá mi za pravdu. No a kto sa o tomto tvrdení
chce presvedčiť na vlastné oči, nech na južné
svahy Nízkych Tatier príde na budúci rok...

Pripravil Igor Válek
foto: autor

Jubilejné stretnutie generácií na Kališti

Unikátny Sad života

Sprítomňovanie partizánskej republiky

Kalište pred vypálením očami umelca

V týchto domoch sídli expozícia

Slnkom zaliate Kalište
privítalo v sobotu 15. augusta už

po desiatykrát účastníkov Stretnutia ge-
nerácií. Zhruba tri tisícky ľudí sa tu tiesnili na ne-

veľkom priestore a akoby aj takto symbolizovali, že
fašizmus so svojimi obludnými myšlienkami neuspel ani na Slo-

vensku. Treba si uvedomiť, že tamojšia pietna spomienka je aj symbo-
lickým pripomenutím si tragických osudov obyvateľov 105 vypálených obcí na

konci druhej svetovej vojny u nás. Veď každá z nich má v unikátnom Sade života svoj
vlastný strom, svoj vlastný život, ktorý dýcha ďalej...   

Jubilejné stretnutie generácií na Kališti
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Jozef Bučko sa narodil 3. marca 1907 v Slati-
ne nad Bebravou. Tu žili jeho rodičia, chudob-
ní roľníci. Aby vychovali svojich šesť detí, kaž-
doročne chodili na zárobky „na dolniaky“ ako
poľnohospodárski robotníci, výžinkári. Po vy-
chodení piatich tried národnej školy v Slatine
sa Bučkovci presťahovali do úrodnejšieho
kraja pri Nitre, do obce Šalgov (terajšie Svä-
toplukovo). Rodičia tam nadobudli menšie
gazdovstvo. V rokoch 1921 – 1929 študoval
Jozef Bučko na gymnáziu v Nitre, kde aj zma-
turoval. Rozhodol sa zapísať na teológiu. Prvé
štyri semestre študoval na Teologickej vyso-
kej škole v Bratislave, piaty a šiesty semester
na nemeckej univerzite v Erlangene. Osvojil
si dobre nemčinu a súčasne mal možnosť
bližšie poznať vtedajšie  pomery v Nemecku,
ktoré už smerovali k fašizmu. V roku 1933
Jozef Bučko prichádza do Martina za senio-
rálneho kaplána k seniorovi Ottovi Škrovi-
novi. Bola to preňho výborná škola pri mno-
hostranne vzdelanom i politicky činnom ka-
zateľovi, ktorý si ho veľmi obľúbil. Povzbudzo-
val jeho horlivosť, náboženský, mravný zápal
a organizačné schopnosti. Keďže senior Škro-
vina dosť často chorľavel, mladému kapláno-
vi čoskoro pripadlo prevziať veľa úloh. Okrem
vyučovania náboženstva na početných mar-
tinských školách a práce v Združení evanje-
lickej mládeže (ZEM) a iných cirkevných spol-
koch, mal na starosti aj veľa iných cirkevných
záležitostí. Našiel si však čas aj na aktívnu

prácu v Matici slovenskej a v Muzeálnej slo-
venskej spoločnosti. Bol zakladajúcim čle-
nom Matice slovenskej s vkladom 1 000 Ks
(o čom svedčia zápisnice zo zasadnutí výbo-
ru a z valných zhromaždení MS 31. 3. 1937
až 30. 12. 1946). 
Svoje články, príspevky a štúdie  uverejňoval
najmä v Národných novinách a v Cirkevných
listoch. Boli to múdre a rozvážne slová. Zaci-
tujeme z nich aspoň tieto z roku 1944: „Ne-
mravné, cudzie nesmie byť pre nás národné
ani vtedy, keby bolo výnosné a moderné. Pre-
to každý, kto by chcel z tejto ustanovizne (ro-
zumej: Matice slovenskej) urobiť odbočku čo-
hokoľvek v politickom a cirkevnom smere,
hreší na národe. Len mravne vyspelí, národ-
ne verní, duchom odhodlaní budú môcť vycí-
tiť tlkot srdca a brániť ho až do krvi. V po-
svätných veciach nemôže byť ani kupčenie,
ani kompromisy. Okyptená pravda už nie je
pravdou. Kompromis nie je víťazstvo, ktoré
by dôstojne zdobilo pravdu.“   
Veľkej obľube sa tešilo jeho pôsobenie u evan-
jelickej mládeže, ktorej činnosť vedel rozhý-
bať v nebývalej miere a mal na ňu značný vý-
chovný vplyv. V roku 1935 bol zvolený za
farára do Vrbového, kde pôsobil päť rokov.
Boli to roky veľmi plodnej práce a boja proti
fašizmu, najmä po Mníchove a po vzniku slo-
venského štátu, ktorého bol nekompromis-
ným odporcom. V spolkoch dospelých i mlá-
deže neprestával oduševňovať svojich cir-

kevníkov pre demokratickú slobodu a brat-
stvo Čechov a Slovákov. Jeho nekompromis-
ný postoj k režimu a smelé zastávanie sa pre-
nasledovaných Židov popudilo proti nemu
miestnych gardistov, ktorí sa ho snažili za-
strašiť vyhrážaním. Počas slovenského štátu
zorganizoval tajné pamätné stretnutia s čes-
kými a moravskými evanjelikmi v Holubyho
chate na Javorine. Pri týchto stretnutiach sa
utužovala vzájomnosť, živila túžba po obnove
republiky, recitovali sa „priečinkové“ básne
Janka Jesenského, ostro bičujúce slovenský
fašizmus a gardistov. Aj na pamätnom Bradle
pri Štefánikovej mohyle bolo niekoľko tajných
schôdzok s priateľmi a členmi odboja. Svo-
jimi podnetnými návrhmi a smelými diskus-
nými príspevkami na pastorálnych konferen-
ciách nitrianskeho bratstva sa stal známym 
v celom senioráte. Poznali ho aj ako dekana
(cirkevná funkcia, cieľom ktorej je kontrola
vyučovania náboženstva). Pole jeho pôsob-
nosti bolo veľmi široké: odbavovanie služieb
Božích, práca v cirkevných spolkoch, vyučo-
vanie náboženstva a dozor nad ním, a to nie-
len vo Vrbovom s početnými, aj veľmi vzdiale-
nými kopanicami, ale aj v Piešťanoch, kde
mal na starosti ešte aj duchovnú opateru pa-
cientov v nemocnici.

Pôsobenie v Martine, smrť v tábore
Po smrti turčianskeho seniora Otta Škrovinu
v roku 1939 bol Jozef Bučko zvolený za jeho
nástupcu v kňazskom úrade v martinskom
zbore. Dňa 15. 9. 1940 sa ujal svojho úradu
a 27. 10. 1940 sa konala slávnostná inšta-
lácia. Inštaloval ho biskup Dr. Vladimír Čo-
brda. Pôsobil tu síce len krátko, no hlboko sa
zapísal do duší martinských evanjelikov, ale
aj ostatných obyvateľov Martina, najmä ako
výnimočný kazateľ a nezabudnuteľný orga-
nizátor cirkevného života. Martinčania si do-
dnes na neho s láskou spomínajú. Zaslúžil
sa o vybudovanie martinského evanjelického
zborového domu (1943), ktorý je skvelým zá-
zemím pre dnešnú evanjelickú spojenú školu. 
Pamätná je aj jeho činnosť v sociálnej oblasti
– založil starobinec, ktorý nájdeme na dneš-
nej Hviezdoslavovej ulici. Vo svojich kázňach
nekompromisne kritizoval porušovanie ľud-
ských práv, ktorým sa vyznačovalo hlavne ob-
dobie vojnového slovenského štátu, najmä
protižidovskú politiku. Kritické postoje dával
verejne najavo, predovšetkým v cenných výroč-
ných správach cirkevného zboru. To sa vrch-
nosti nepáčilo a bol väznený v Ilave a v Pre-
šove. Počas príprav Slovenského národného
povstania sa v roku 1944 stal členom Revo-
lučného okresného národného výboru v Mar-
tine za demokratický orientovaný občiansky
blok. Po páde a obsadení Martina nemec-
kým vojskom v septembri 1944 odišiel do
Banskej Bystrice, kde pôsobil ako kňaz a sa-
nitár v nemocnici. Po páde mesta a obsadení

nemeckými vojskami bol v novembri 1944
zatknutý a väznený vo väznici Krajského sú-
du v Bratislave. Odtiaľ čoskoro poputoval do
koncentračných táborov na území Rakúska
– v Mauthausene, Amstettene a v Ebensee.
Vieme, že Mauthausen, zaradený do III. ka-
tegórie najprísnejších táborov určených pre
politických protivníkov, patril medzi najstraš-
nejšie koncentračné tábory, väzni pracovali
ako otroci v kameňolomoch, ale hlavne vo veľ-
mi nebezpečných muničných skladoch a v to-
várni na výrobu známych stíhačiek Messer-
schmidt Me262. V čase, keď tu bol väznený
J. Bučko, otrocky tam pracovalo asi 85 tisíc
väzňov. Po čase bol presunutý do Amstet-
tenu, neskôr, po Veľkej noci 1945, do Eben-
see – z hľadiska namáhavej práce najhroz-
nejšieho tábora. Vznikol v roku 1943 a bol
určený na vybudovanie rozsiahleho podzem-
ného objektu v skalnatej hore. Väzni tu bu-
dovali rozsiahle štôlne a výrobné haly, určené
na výrobu tajných zbraní.  

ostávajú spomienky
Naša sloboda bola draho vykúpená smrťou
mnohých čestných ľudí a veľa krvi sa muselo
preliať, aby druhá svetová vojna ukončila ne-
smiernu bolesť a utrpenie miliónov ľudí. Dnes
sa hlboko skláňame nad ich jasnou pamiat-
kou. Mnohí položili životy, aby ich potomkovia
mohli žiť v pokoji a v mierovom ovzduší. Na
pamiatku pána farára Jozefa Bučka odznelo
už veľa spomienok a múdrych myšlienok.
Uveďme aspoň niektoré... Cirkevný zbor ECAV
v Martine vydal v roku 2010 zaujímavú pub-
likáciu s jeho menom v titule. Ide o súbor do-
kumentov o živote a diele tohto farára. Zná-
my literát a publicista Dr. Július Vanovič na-
písal: „V čase dnešného duchovného bez-
vládia, v čase neprítomnosti charakterov
a výrazných osobností – v cirkevnom, kultúr-
nom a politickom živote – je hotovým občer-

stvením, priam duchovným regenerovaním
čítať kázne a články tohto výnimočného, cha-
rizmatického kňaza. Martin ho dostal ako do-
slovný dar na roky vojny a ochorenej sloven-
skosti, do času prvej totality: deravej síce, no
voči evanjelikom upodozrievavej a nie veľmi
žičlivej. Dostal kňaza sebe a svojej minulosti
takého blízkeho a spriazneného, akými boli
pred ním Jozef Horváth, superintendent Karol
Kuzmány a Otto Škrovina. 
Martýrska smrť Jozefa Bučka sa nevmestí do
slov, patrí do rúk Božích. Ale odkaz jeho ži-
vota a smrti patrí do rúk pozemských, predo-
všetkým do rúk martinského zboru. Od neho
závisí, o koľko nových tvorivých obsahov a či-
nov sa odkaz rozšíri a znásobí.“
Spomenieme aj slová ev. farára Jána Boh-
dana Hroboňa o Jozefovi Bučkovi:
„Ktosi povedal, že človek verí len tomu, za čo
je ochotný obetovať svoj život. Platí to predo-
všetkým o kresťanskej viere ... A my sloven-

skí evanjelici medzi tými, ktorí dotiahli svoju
vernosť do dôsledku, akým môže byť iba stra-
ta vlastného časného života, máme svojho
Jozefa Bučka. Ani on, bývalý martinský evan-
jelický a. v. farár, nemusel zomrieť. Mal mož-
nosť uhnúť, zutekať, skryť sa. Vedel však, že
v čase diabolsky rozvrátených hodnôt treba
zaujať vyznávačský, čestný a dôsledný, v pra-
vom zmysle slova kresťanský postoj za každú
cenu. Predovšetkým preto sa nám jeho smrť
– a smrť jemu podobných ľudí – javí ako vzác-
na v očiach Božích. 
Je však vzácnou aj v našich očiach? Je vzác-
nou našej viere, našim postojom?
Hľadáme odpoveď a kritizujeme dobu, ktorú
sme prežili. No v podstate nejde o to, akou
bola, akou je, či akou bude doba. Ide o to, akí
sme v tej dobe boli, akí sme a akí budeme
my sami!“

Ivana PolákoVá
foto: archív MS

V nedeľu 5. júla 2015 sa v Evanjelickom kostole v Martine konalo spomienkové podu-
jatie pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny a porážky fašizmu, ako aj
pri príležitosti 70. výročia úmrtia Jozefa Bučka. Váženého martinského ev. a. v. farára
v rokoch 1940 – 1945, ktorý zahynul v koncentračnom tábore v Ebensee na území Ra-
kúska 6. mája 1945. Na podujatí sa zúčastnila aj jeho dcéra, herečka Jela Bučková,
ktorá je aj neterou Dr. Milana Hodžu.

CharizMaTiCký kňaz, 
obeTavý človek a MarTýr 

„Osvedčenie“ o tom, že bol zakladajúcim členom MSS Zakladajúci člen Matice slovenskej, podpísaný správ-
ca J. C. Hronský

Medzi staršími z rodu v starobinci, ktorý založil

Časť zápisnice – Ján Bučko ako zakladajúci člen Matice hneď za literátmi a matičiarmi J. Barčom-Ivanom
a Jánom Martákom

Jozef Bučko v rozhovore s farníkmi
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V súčasnom ošiali novými médiami, keď sa
čitatelia kníh často premieňajú na disple-
jových zízačov a stláčateľov klávesníc, je
klasická vydavateľská práca pohybom v mí-
novom poli. kde ste na takéto dobrodruž-
stvo vzali odvahu? kedy vaše Vydavateľstvo
DaXe vzniklo a aký bol súbor motívov na
jeho zrod? Čo radili vaši priatelia a čo „pro-
rokovali“ nežičlivci?

Vydavateľstvo DAXE existuje od roku 1999 
a kvalitatívne možno toto obdobie rozdeliť na
tri etapy. Počiatky neboli príliš energické, pra-
covala som vtedy ako redaktorka v iných re-
dakciách, na DAXE som nemala veľa času,
venovala som sa mu iba externe. Výrazným
míľnikom bol začiatok vydávania časopisu
pre deti Maxík v roku 2004 a Zvončeka v ro-
ku 2005. Bol to pre mňa veľký krok, ba há-
dam aj skok do neznáma. Pracovala som síce
predtým ako redaktorka v denníkoch a ne-
skôr ako šéfredaktorka Zorničky, ale autor-
ské a redaktorské skúsenosti nie sú úplne
tým všetkým, čo treba na vydávanie časopi-
sov. Ich periodicita nie je tolerantná k okol-
nostiam. Kniha vyjde vtedy, ak je pripravená
autorsky, redakčne, finančne... Časopis musí
vyjsť v stanovenom termíne a podmienky na
vydanie každého čísla musia byť zabezpe-
čené vždy. Bez ohľadu na finančné toky, dovo-
lenky, chrípkovú epidémiu či iné skutočnosti.
Niet preto divu, že vzniku časopisov predchá-
dzali aj kuvičie hlasy. Našťastie sa rýchlo roz-
plynuli, keďže Maxík už v prvom roku svojho
vychádzania získal viac ako 10 000 predpla-
titeľov. Podobne to bolo so Zvončekom o rok
neskôr. Keď človek vsadí všetko na jednu kar-
tu, nesmie ani len pripustiť, že by mohol pre-
hrať a ja som do časopisov vložila naozaj všet-
ku svoju silu a energiu. A keď už stáli pevne

na svojich nohách a ich náklad ďalej stúpal,
vydavateľstvo sa sústredilo na posilnenie
knižnej časti svojej pôsobnosti. Kvantitatívne
aj kvalitatívne. A napriek tomu, že nie sme
veľké vydavateľstvo, podarilo sa nám vydať
viaceré úspešné tituly. Opakovane sme zís-
kali ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slo-
venska. Išlo o knihy Borisa Droppu Sovie
múdroslovie s ilustráciami akad. mal. Sveto-
zára Mydla a Rozprávky z čarovnej záhrady
Petra Glocka s ilustráciami akad. mal. Mar-
tina Kellenbergera. Viaceré knihy z nášho vy-
davateľstva sa tešili aj iným oceneniam,
bodovalii v rôznych čitateľských anketách...

Ste bývalá novinárka, ako vám pomáhajú
novinárske skúsenosti z denníka Práca 
a z Hospodárskych novín vo vydavateľskej
činnosti, ale aj v osobnej literárnej tvorbe?

Všetko, čo človek zažije, prežije, okúsi, v ňom
ostáva a pretavuje sa do niečoho ďalšieho,
či už si to uvedomuje, alebo nie. Ak chce autor
alebo vydavateľ oslovovať čitateľov, musí ich
predovšetkým dobre poznať, aby ich dokázal
osloviť a zaujať. Musí vedieť, pre koho píše,
tak v novinách i v časopise pre deti, ako aj
v knihách...  Sú však aj prípady, keď sú vplyvy
a spojitosti medzi mojou dávnejšou a neskor-
šou prácou viditeľnejšie. Ako ekonomická re-
daktorka som sa v denníkoch venovala ener-
getike, doprave, poštám, telekomunikáciám.
Nie sú to na prvý pohľad „poetické“ rezorty, no
i tak mi za tých trinásť rokov prirástli k srdcu
a „pritiahla“ som ich párkrát aj k detským či-
tateľom. Kniha Kto spozná levíka, rád si s ním
potyká je akousi rozprávkovou literatúrou fak-
tu pre deti – o energetike. Veršovaná maľo-
vanka Šťastnú cestu! sa týka dopravy a Prí-
hody z poštárskej kapsičky s rozprávaním

pána poštára Vilka, jeho zázračného bicykla
a hovoriaceho kocúrika boli možno trochu in-
špirované aj príbehmi a ľuďmi, s ktorými som
sa kedysi stretla ako novinárka.

k pôsobeniu na detí ste sa postavili svoj-
sky: metodikou medzi vydavateľstvami za-
meranými na deti a mládež vzácnou. Využili
ste synergický efekt spočívajúci v symbióze
dvoch detských časopisov a na ich obsah
často nadväzujúcej knižnej produkcie. tieto
dve sféry sa dozaista navzájom plodne in-
špirujú a tematicky i marketingovo oboha-
cujú. ako sa zrodil tento z môjho pohľadu
priam geniálny nápad? 

Som presvedčená, že koexistencia kníh a ča-
sopisov prináša osoh obom, no i samotným
dielam a ich autorom. Nie je výnimkou, že
z rubrík v Maxíkovi alebo vo Zvončeku neskôr
vznikla kniha. Na jednej strane každé dielko
publikované v časopise osloví relatívne veľký
počet čitateľov (Maxík a Zvonček patria k naj-
čítanejším detských časopisom na Slovensku),
no žije pomerne krátko. Na druhej strane kni-
hy zväčša nedosahujú náklad, ktorý by sa mo-
hol rátať v desať tisícoch výtlačkov, no ich
život je oveľa dlhší. Napríklad aj spomínané
rozprávky Petra Glocka vychádzali dva roky
v Maxíkovi, pokým sa dostali do knihy. Vydali
sme aj knihu komiksov pre deti, ktoré vy-
chádzali sedem rokov, knihu Jána Turana Tri
myšky mytrišky, ktoré sa dostávali k čitateľom
prostredníctvom Zvončeka... No niekedy je to
opačne. Keď nám pani Droppová ponúkla ru-
kopis z autorskej pozostalosti svojho manžela,
najskôr vďaka dotácii MK SR vznikla úspešná
kniha Sovie múdroslovie, potom sa mnohé
básničky a ilustrácie z nej mali šancu dostať
k čitateľom aj v časopiseckých nákladoch. 

Učiteľky biológie asi neboli veľmi nadšené
vašou knihou Antilopa z Antarktídy, v ktorej
ste si pravdepodobne skúšali rozsah a hra-
nice svojej kreativity,  keďže ide o prvú uce-
lenú zbierku aliteračných básní v sloven-
skej literatúre. Čo vám osobne poskytli tieto
virtuózne verše odmenené literárnou cenou
a čo priniesli malým čitateľom?

Je to predovšetkým hra, hra medzi mnou ako
autorkou a detskými čitateľmi. Hoci ide o krát-
ke básne, každá z nich vznikala ako niekoľ-
kostranový projekt a trvalo dlhšie, kým sa
zjavila knižka, v ktorej každá báseň je utkaná
zo slov vždy iba na jedno písmeno z abecedy
– od Antilopy z Antarktídy až po Žabí život.
Alebo na iné písmeno: „Fí! Fór! Fliačik fia-
lový/ frkol na frak figliarovi./ Frndolína fid-
liká:/  ,Fero fňuká z fúrika!�“ A deti sa snažia
vymýšľať aspoň vety zo slov začínajúcich na
jedno písmenko, hovoria mi ich na besedách,
posielajú do redakcie. Hráme sa...

Pri každej z vašich kníh pre deti obdivujem
vašu pôvabnú poetickú nápaditosť a kalei-
doskop metafor. Často ukazujete, že doko-
nalosť treba hľadať v jednoduchosti. S chu-
ťou a noblesou rozvíjate slovné hry s hlás-
kovými i slabičnými podobami, čo je vlastne
nenásilné a hravé obohacovanie slovnej zá-
soby malého recipienta. Napríklad: „Letí
motýľ v teplom lete, letmým tempom na
výlet.“ Položím vám „zľudovenú“ otázku:
kam na to chodíte?

Umenie je dialóg a dialóg je umenie. Preto
autor musí poznať svojho čitateľa, vedieť, ko-
mu píše. V tvorbe pre dospelých a rovnako aj
pre deti. Tak ako sa v bežnom živote, v snahe
nadviazať komunikáciu, obrátime konkrét-
nym spôsobom na konkrétneho človeka, po-
dobne je to aj v umení. Hoci autor nemá pria-
my kontakt s adresátom, nemá priamu spät-
nú väzbu. Môže ju len tušiť, predpokladať.
Vždy však ide o komunikáciu. Literárne dielo
nemôže ostať visieť vo vzduchoprázdne. Ak
hovoríme o detskom čitateľovi, umenie pre
deti má okrem všeobecných zákonitostí aj
svoje špecifiká. Hoci je na prvý pohľad zjav-
né, že dnešné deti sú rozhľadené, technicky
zručné, vedia sa orientovať v realite, jednako
v sebe nosia detskú dušu, hravú a iskrivú.
Kniha je pre ne hra, prvý ťah v spoločnej par-
tii. 

Vo vašich knihách je zakódované zvláštne,
„provokujúce“ poslanie: podnecujú v ma-
lých čitateľoch záujem čítať a pritom riešiť
rozličné hravé úlohy, lúštiť hádanky. Pripra-
vujete aj špecifické textovo-hudobné pub-
likácie. Viete prilákať detského čitateľa do
pôvabného sveta poézie. Pre vašu tvorbu je
typická nielen obsahová, ale určite aj žá-
nrová pestrosť. kráčate touto cestou cie-
lene, programovo? 

V súkromí mám rada skôr jednoduchý, pria-
močiary život, bez veľkých výkyvov, tornád

a piruet. No nie som priaznivcom šedivej mo-
notónnosti. V literatúre s obľubou striedam
témy, vymieňam detského čitateľa za dospe-
lého a opačne, siaham po rozličných žánroch
a formách. Pre rôzny obsah hľadám priliehavé
možnosti vyjadrenia – prózu, veršovanú prózu,
básne, hádanky, texty piesní, scenáre komik-
sov, aforizmy... Veď podobne sa striedajú a me-
nia aj dni v týždni, mesiace v roku  alebo po-
časie. 

Vaše životné jubileum ma nabáda aj k vý-
razne osobnému súboru otázok: ktorá z va-
šich vlastných kníh je vám najmilšia? Čo
prezradíte čitateľom o tej najnovšej, vyda-
nej pri príležitosti jubilea?

Ťažká otázka. Ani rodič nedokáže povedať,
ktoré z jeho detí mu je najmilšie. Prvá vždy
ostane prvou, o najnovšej sa zasa najviac ho-
vorí, píše... S radosťou som pracovala naprí-
klad aj na spomínanej zbierke aliteračných
básní, zbierke kaligramov Čáry-máry, zmizli
čiary či na nedávnych veršovaných prózach
Útok z pomaranča. Zbierka básní pre dospe-
lých Roviny symetrie nadväzuje na moju pred-
chádzajúcu básnickú tvorbu, no súčasne ju
ďalej posúva v skúsenostiach, témach a ume-
leckých postupoch. Odzrkadľuje môj vzťah 
a úctu k akémukoľvek poznaniu a zmocňova-
niu sa reality človekom, a to od výtvarného
umenia, hudby až po prírodné vedy a vedu
vôbec. Rieši aj vzťah človeka k iným ľuďom,
teda vzťahy, ktoré vytvára a v ktorých sa ocitá. 

Veríte v nejaký sugestívny, magický faktor,
ktorý by mohol prinavrátiť knihám ich nie-
kdajšiu príťažlivosť pre čitateľa?

Knihy príťažlivé sú! Samozrejme pre toho, kto
je ich hoden. 

Zhováral sa Milan keNDa
foto: archív D. D. f.

(Jubilujúca spisovateľka a vydavateľka Danuša Dragulová-Faktorová)

Poetka, prozaička, publicistka, šéfredaktorka detských časopisov Maxík a Zvonček, vy-

davateľka slovenskej literárnej tvorby a riaditeľka Vydavateľstva DAXE. To všetko je

PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová. Nedávna jubilantka (narodila sa 5. 6. 1965 vo

Zvolene) je nielen autorkou viac ako tridsiatky kníh pre deti i dospelých, ale je aj vy-

davateľkou pôvodnej knižnej tvorby a objavovateľkou mladých talentov. Za šestnásť

rokov existencie vlastného vydavateľstva získala v tejto oblasti mnohé zaujímavé 

a podnetné skúsenosti. Rozprávanie o tomto veľkom dobrodružstve poznávania v služ-

bách pekných a hodnotných kníh je zaujímavé a inšpiratívne zároveň. 

NÁPaDiTÁ  
kÚzelNÍčka 
Slov

Na jednej z mnohých besied po celom Slovensku

Každé číslo obľúbeného časopisu MAXÍK púta už
obálkou

Jedna z úspešných autorských kníh 
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Združenie (S)kUl(P)tÚRa 
Informácie o poprednom slovenskom sochá-
rovi dvadsiateho storočia sú zverejnené na
webovej stránke Občianskeho združenia
(S)KUL(P)TÚRA. Vzniklo roku 2008 a zame-
riava sa predovšetkým na priblíženie „kom-
plexnej tvorby národného umelca prof. Jána
Kulicha čo najširšej verejnosti, a to na domá-
cej pôde, ako aj v zahraničí“. Je to záslužná
činnosť, sochárove práce sa nachádzajú na
mnohých miestach Slovenska, vystavoval ich
vo svete, zúčastnil sa viacerých medzinárod-
ných súťaží (za sochu Zvončiar mu roku 2005
udelili v Miláne cenu Medzinárodnej Akadé-
mie Il Convivio). 
Doma po prelomovom novembri 1989 (na-
zývanom na počiatku nežnou revolúciou) sa
hlavným kritériom aj pri hodnotení diela Jána
Kulicha stala celoplošná kritika verejných či-
niteľov pôsobiacich v sedemdesiatych a osem-
desiatych rokoch minulého storočia. Od roku
1973 bol ôsmym rektorom Vysokej školy vý-
tvarných umení v Bratislave. Odborne pripra-
voval a esteticky usmerňoval poslucháčov,
ktorí nadviazali na tradície sochárstva na Slo-
vensku, v ktorom sa cení tvrdá autorská práca

sprevádzaná osobnostným tvorivým preja-
vom. Na tejto pozícii, ako spomína jeho pe-
dagogický kolega prof. akad. sochár Jozef Po-
rubovič, preukázal zodpovednosť voči tejto
inštitúcii najprv návrhom na komplexný areál
vysokoškolského umeleckého štúdia na Dro-
társkej ceste a následne realizáciou ateliérov
a dielní. Pripomína, že Kulichovom význam-
ným počinom bolo aj zriadenie samostatnej
Katedry reštaurovania umeleckých a histo-
rických pamiatok. Hoci po odchode z VŠVU
nikto z jeho nasledovníkov neprejavil vôľu
nový areál školy dokončiť, Porubovič dodáva,
že „je ojedinelý svojou koncepciou a všestran-
nou vybavenosťou medzi výtvarnými školami
v strednej Európe“. 
Umelci presadzujúci voľnú tvorbu, teoretici
umenia, historici vo výraznej miere podporo-
vaní nezávislými médiámi (ktoré sa stavajú
do pozície, že prehovárajú v mene celého náro-
da) sa zbavili povinnosti vyjadrovať sa o ume
leckých kvalitách rozvetveného diela Jána
Kulicha. Zato sú aj dnes pripravení pridať kri-
tiku, čo sa začína alebo končí odsúdením, že
autor bol prisluhovačom socialistického reži-
mu. Nemožno si pritom nevšimnúť, že hrma-

vica súdobo spravodlivých padá predovšet-
kým na hlavy tých, ktorým sa celoživotným
tvorivým poslaním stala téma Slovenska. Pred
piatimi rokmi nasmeroval sťaby inkvizičnú
hystériu čerstvý parlamentný predseda voči
jeho jazdeckej soche kráľa Svätopluka inšta-
lovanej na Bratislavskom hrade. Mimocho-
dom, nebol to ojedinelý „skutok“ na vysoko
spolitizovanej úrovni. Vlani „muselo zmiznúť“
jeho súsošie vojaka a matky Žalujem, polsto-
ročie dominujúce v monumentálnom pamät-
níka na Dukle, pripomínajúceho krvavú bitku
pri oslobodzovaní severovýchodnej časti Slo-
venska na konci druhej svetovej vojny. Ako
pri mnohých podobných konaniach ani dô-
vodom tejto (nie prvej duklianskej sochárskej
„výmene“) sa nestali vojaci zabití pri bojoch
v Duklianskom priesmyku. Významnejšie ako
pripomínanie nevinných obetí sa opäť stali sú-
dobé politické kritériá. Na začiatku to boli de-
magogické zdôvodnenia tých, čo vojny vyvolali
a podporovali, po desaťročiach nastupujú tí,
čo ich aktualizujú tak dôsledne, že radoví
účastníci a svedkovia vojny sa posúvajú do ve-
rejného zabudnutia. Ich pravé mená a osudy
ostávajú už iba v tichu pamätníkov.

Podpolianske inšpirácie 
Verme, že ambície príčinlivých hodnotiteľov
sochára sa z Bratislavy neprenesú do Zvo-
lenskej Slatiny (na dovolávanie sa tejto ná-
deje nás upriamujú extrémne „spravodliví“
znehodnocujúci pamätníky a tabule sloven-
ských osobností). V tejto podpolianskej obci
neďaleko Zvolena totiž otvorili v lete Galériu
Jána Kulicha. Bolo to práve počas výročného
päťdesiateho konania Folklórnych slávností
pod Poľanou, kde sochár takisto zanechal
trvalú tvorivú stopu. Od celkom prvého roč-
níka sviatkov ľudovej kultúry v Detve sa s ním
poznal etnograf celistvého formátu Viliam Ján
Gruska. Pripomína sochárove návrhy medailí
odlievaných z trojice najvzácnejších kovov,
ktoré autor desaťročia darúval víťazom sú-
ťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov.
V hľadisku detvianskeho amfiteátra (ktorého
architektonickú podobu, rovnako ako ďalších
objektov, kde sa konajú folklórne slávnosti,
Gruska navrhoval v profesionálnej pozícii scé-
nografa) sedával sochár v neodmysliteľnom
klobúku v predných laviciach. Hlavným dôvo-
dom bolo jeho hlboké citové zakorenenie v
ľudovej kultúre. Dôverne poznal jej bohaté in-

špiračné pramene a vedel ich majstrovsky
zakomponovať do svojich sochárskych diel. 

V rodisku spisovateľky Vansovej
V slatinskej galérii sa Viliam J. Gruska v súčin-
nosti so združením (S)KUL(P)TÚRA ujal auto-
rskej koncepcie a odbornej spolupráce pri
príprave prvého expozičného celku nazva-
ného Piliere a klenby národnej kultúry Slo-
venska v sochárskom a medailérskom diele
Jána Kulicha, pripravenému zároveň do radu
významných podujatí k 200. výročiu narode-
nia Ľudovíta Štúra. Riaditeľka galérie Mária
Molčanová charakterizuje prácu svojho otca:
„Bol hlboko presvedčený o tom, že všetko, čo
vytvoril, patrí Slovensku. Podstata a celoživot-
ný program jeho tvorby vyrastá z koreňov ná-
rodnej kultúry a svojím dielom dokázal, aké
je naše Slovensko krásne a duchovne bo-
haté. Preto jeho celoživotná tvorba, pozostá-
vajúca z takmer 3700 diel (plastík, portrétov,
medailí, mincí, reliéfov, obrazov a kresieb) zo-
stala až na malé výnimky zachovaná v celist-
vosti a tvorí ťažisko zbierky galérie. Myšlien-
kou sprístupniť otcovu tvorbu širokej verejnos-
ti sme sa zaoberali už dávnejšie. Že galéria

vznikla v jeho rodisku, bol prirodzený vývoj uda-
lostí a následných krokov. Podarilo sa ju pos-
taviť s významnou a zásadnou pomocou Že-
leziarní Podbrezová. Pri projektovaní sa samo-
zrejme v prvom rade zohľadňoval účel a funk-
cia budovy – výstavný priestor pre sochy s hor-
ným severným svetlom, ktorý by ale mohol
slúžiť aj pre podujatia iného zamerania.“ 
Moderná budova sa nachádza v centre Zvo-
lenskej Slatiny medzi kostolom a školou. Priam
symbolické je, že stojí na mieste pôvodnej
evanjelickej fary, kde sa narodila Terézia Van-
sová – jedna z desiatok medailérskej galérie
osobností Slovenska (v jej susedstve sa na-
chádza pamätná izba spisovateľky). Ak by som
mal z bohatej a rôznorodej tvorby Jána Kuli-
cha vybrať jediné výrazné dielo, bola by to
monumentálna socha Milana Rúfusa umiest-
nená v parkovom priestore galérie. Nestojí
tam osamote, rovno oproti nej si „posedá-
vajú“ sochárovi rodičia. Obaja výsostne ná-
rodní umelci totiž hlboko cítili, aké je doslova
existenčne potrebné udržiavať pevné gene-
račné väzby. 

Dušan MIkolaJ
foto: autor, Milan koSeC a Igor Válek

kulichova 
tvorba 
udržiava 
väzby

Prof. Ján Kulich (narodil sa posledný deň roku 1930, zomrel v polovici marca
tohto roku) jedna z najvýraznejších osobností slovenského sochárstva. Pre-
svedčivé a zásadné výsledky dosiahol najmä v monumentálnom a portrét-

nom sochárstve, v drobnej plastike (napríklad cyklus voľných reliéfov 
Z našej histórie a Svadbenie). Osobitý je jeho prínos v oblasti plakiet,

medailí a mincí, ktoré hodnotíme v svetových parametroch. Je au-
torom slávneho súsošia Solúnski bratia, známej sochy Matice slo-
venskej v Martine či monumentálnej sochy Jánošíka v Terchovej.
Jedna z jeho najznámejších sôch Vítanie stojí pred budovou Národ-

nej rady Slovenskej republiky, Jazdecká socha kráľa Svätopluka na
nádvorí Bratislavského hrade. Ján Kulich je zároveň tvorcom veľko-
lepých pamätníkov na nevinné obete druhej svetovej vojny na Dukle
či na bratislavskom Slavíne alebo na protifašistickú vzburu počas Slo-
venského národného povstania (v Bratislave na Námestí SNP). Známe

sú aj jeho sochy Ukrižovanie, Morena, portréty Mateja Bela, Antona
Bernoláka, Jozefa Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava

Štefánika, maliara a grafika Vincenta Hložníka, spisovateľov Andreja Sládko-
viča, Martina Kukučína, Martina Rázusa, Mila Urbana, Vladimíra Mináča, Mi-
lana Rúfusa a ďalších významných osobností národných dejín. 

Sochárovi rodičia Detail sochy Milana Rúfusa Martin Kukučín v rodnej Jasenovej

Jazdecká socha Svätopluka pred Bratislavským hra-
dom

Socha Matice pred jej sídelnou budovou v Martine Realizovaný návrh Štúrovej busty pre pamätník vo
Zvolene

Socha Jánošíka v Terchovej dotvára aj zbojnícke stretnutia

kulichova 
tvorba 
udržiava 
väzby
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Písal sa rok 1998. Od marca som pracoval
na Členskom ústredí MS ako referent pre ob-
lasť práce s mládežou. Za jednu z mojich
hlavných úloh som si vytýčil spoluprácu mla-
dých v slovenskom svete. Spájať slovenské
myšlienky prostredníctvom mladej generá-
cie, a tak postaviť starú myšlienku slovenskej
spolupráce na nových základoch spoločnej
Európy. Mal som skúsenosti z realizácie pro-
jektov podporených z rôznych európskych fon-
dov, preto môj zámer o slovenskej spolupráci
na európskej úrovni dostával reálne kontúry.
Chýbali mi iba partneri – komunity Slovákov
v Európe, ktoré by sa do spolupráce zapojili.
Na moje počudovanie z takmer všetkých oslo-
vených krajanských komunít sa mi ozvali len
manželia Manákovci z Francúzska. Slovo dalo
slovo a začiatkom mája 2000 som sa na svo-
jej novej Felícii v rámci dovolenky spolu s ďal-
šími troma mladými ľuďmi vybral priamo do Pa-
ríža. Nebudem písať o skvostoch Paríža a na-
šich zážitkoch od osemprúdovej cesty okolo
Víťazného oblúka až po parkovanie pod Mou-
lin Rouge, ale o príjemnom stretnutí so star-
ším manželským párom Editou a Františkom
Manákovcami, ktorí stáli na čele Asociácie
francúzsko-slovenského priateľstva (AAFS).

Majáles Slovákov v Paríži
Na koniec mája chystali tradičný Majáles Slo-
vákov v Paríži a riešili problém s účinkovaním
slovenského folklórneho súboru. Tvrdil som
im, že za dva týždne na Slovensku nikoho ne-
zoženiem. No zohnal som a zásluhu na tom
mal Janko Brloš z Hrušova. Tak o dva týždne
Hrušovčania zabávali Slovákov žijúcich v Pa-
ríži a okolí na ich majálese. Vtedy sa začala
písať história 13 ročníkov majálesov či ju-
niálesov, na ktorých som aktívne spolupra-
coval. Spočiatku sme prichádzali iba s fol-
klórnym súborom, neskôr sa k nemu pridala 

i hudobná skupina. Od roku 2010 sme za-
bezpečovali tak program, ako aj ukážky tra-
dičných slovenských remesiel, kompletné me-
nu a občerstvenie. V Paríži sa predstavilo 13
folklórnych súborov: z Považskej Bystrice,
Ilavy, Rožňavy, Vlachova,  Lučenca, Fiľakova,
Dolnej Strehovej, Martina, Mane, Trenčian-
skej Turne, Veľkého Rovného, Zlatých Mora-
viec a Lietavskej Závadky. Sprítomnili tance,
spev i zvyky, účastníkom spievali i Marcela
Laiferová a Jadranka aj tanečné hudobné
skupiny z celého Slovenska, takpovediac od
Tatier k Dunaju. Dokonca sa pri Seine pred-
stavili aj Slováci z Rijeky, Bekesesaby, Třinca
a Mníchova. Neboli to stretnutia iba o fol-
klóre a zábave, ale aj o ľudských osudoch a ži-
votných cestách. Jaroslav Kamas, rodák z Čič-
mian, žijúci v Paríži, mi spomínal, že chodil
na gymnázium v Žiline s jedným Martinča-
nom, ktorý neskôr vyštudoval medicínu. V je-
ho veku muža so šedinami som poznal len
Milana Moravčíka. Áno, bol to on!  O rok ne-
skôr vo vestibule sály na Rue Bagnolet 124,
kde sa majáles koná, už stáli oproti sebe,
opäť sa stretli takmer po 45 rokoch! Bez slov,
so slzami v očiach sa pozerali na seba a vy-
chutnávali si šťastný okamih. Odvtedy každý
rok strávili leto spolu ako kedysi počas štu-
dentských rokov. Postupne sa majáles v Pa-
ríži stal akýmsi ostrovom Slovákov v západ-
nej Európe. Takmer pravidelne ho navštevujú
Dušan a Kornélia Daučíkovci zo Švédska, Slo-
váci z Londýna, Írska a či Nemecka. Aj ja som
osobne spoznal mnoho zanietených Slová-
kov, ktorým naozaj bije slovenské srdce v mul-
tikultúrnom francúzskom prostredí. František
Manák, bývalý predseda AAFS, organizátor
slovenského života, ako i Vladimír Tabačík, ve-
dúci folklórnej skupiny Dolina v meste Mont-
peliér, už nie sú medzi nami, ale ich myšlien-
ky sú živé a pravdupovediac – chýbajú nám.

Teším sa na stretnutia s Imrichom Tóthom –
farárom slovenskej katolíckej misie v Paríži,
Editou Manákovou – súčasnou predsedníč-
kou AAFS, zástupcami slovenskej ambasády
v Paríži, s Vladom, Samom, Hankami, Kristí-
nou i s mnohými ďalšími, bez ktorých si Paríž
neviem predstaviť. 

folklórne potulky aj slovenský Mi-
kuláš
Francúzi zbožňujú slovenský folklór, tóny cim-
balu, rezké tance prstov na strunách huslí,
ale aj mladých ľudí v krásnych slovenských
krojoch. Manželia Manákovci, žijúci v mes-
tečku Noailles, 60 km na západ od Paríža,
boli hybnou silou našej spolupráce. Okrem
majálesov zabezpečili mnoho vystúpení  slo-
venských folklórnych súborov v meste Dijón
a v regióne Orsay. Zvlášť treba vyzdvihnúť
Festival národov v Beuavais a festival v Mont-
peliér. Takmer tridsiatka vystúpení určite zvi-
diteľnila Slovensko. Paríž je krásny nielen
svojimi kvitnúcimi záhradami v lete, ale i via-
nočnou výzdobou, vôňou ihličia a predvia-
nočnou atmosférou. V Paríži a okolí žije mno-
ho mladých ľudí, zmiešaných francúzsko-slo-
venských rodín s malými deťmi, pre ktorých
asociácia dlhodobo pripravuje mikulášske ve-
čierky. Pre mňa to bola výzva priložiť ruku k vy-
darenému podujatiu. Ako vymyslieť program
pre deti, ktorý by ich zaujal, hoci nie veľmi ro-
zumejú slovenčine?! Tibor Kubička, vtedajší
študent divadelnej réžie, ponúkol pantomímu.
Známy mím Miroslav Kasprzyk s vážnym po-
hľadom, ale ľudským srdcom sa zhostil tejto
úlohy na výbornú. Do Felície Combi sme nalo-
žili gitaru, napratali malú scénu, nesmeli chý-
bať vianočné oblátky, med, kapustnica, drob-
né remeselnícke výrobky a takmer osem rokov
sme začiatkom decembra smerovali do Pa-
ríža. Miro bol taký vynikajúci, že svoje umenie

v rámci slovenských mikulášskych večierkov
postupne predstavil v Zürichu, Štrasburgu, Pa-
ríži a v ďalších 28 mestách a obciach v okolí
Paríža. Za deň to bolo aj 4-5 vystúpení, do-
obeda pre deti v školách, večer pre dospelých.
Na neho úspešne nadviazali žongléri zo Šale 
a bábkové divadlo zo Žiliny. 

Slovenské tradície v európskom
rozmere
Tradičná kultúra Slovákov je neoddeliteľnou
súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.
Aktivity za jeho uchovávanie realizujú mnohé
subjekty, medzi ktoré patria aj slovenské ko-
munity. Prinášajú tradičnú kultúru zo Sloven-
ska a zároveň vnímajú a spoznávajú tradičnú
kultúru národov krajín, kde pôsobia. Vytvára-
jú kultúrne dedičstvo Slovákov za hranicami
Slovenska a zároveň podporujú prvky rozma-
nitosti v európskom priestore. Žijú v multikul-
túrnom prostredí, ktoré je vhodným podhu-
bím na rozvoj európskeho kultúrneho dedič-
stva, pridanou hodnotou tak pre slovenské
komunity, ako aj štátotvorný národ. Netreba
zabúdať, že vplyvom spôsobu života sa mení
i postavenie slovenskej menšiny. Iné posta-
venie má v tzv. „bývalom východnom bloku“
a iné na západe kontinentu. Preto je potreb-
né v spolupráci s jednotlivými slovenskými
komunitami pristupovať so zreteľom na uve-
dené skutočnosti. Mnohé komunity spolupra-
cujú s Maticou slovenskou a jej zložkami 
v mnohých oblastiach a na rôznej úrovni. EÚ
pre svoje členské štáty vytvára finančné zá-
zemie pre vzájomnú spoluprácu, vytvára 
priestor pre rozmanitú spoluprácu v rôznych
oblastiach. Okrem hlavného zámeru spolu-
práce, podpory slovenského života, táto spo-
lupráca mala aj širší rozmer – prezentovať
Slovensko, Maticu slovenskú, slovenskú kul-
túru,  vytvárať siete partnerstiev a spoločne

pripravovať podujatia. Takáto dlhodobá spo-
lupráca zákonite priniesla svoje ovocie v podo-
be veľkých medzinárodných projektov v rámci
Programu celoživotného vzdelávania, pod-
programu Grundtvig. Do neho je zapojená
Krajská rada MS Žilinského kraja  prostred-
níctvom DMS Žilina, Obec Slovákov v Třinci,
Čabianska organizácia Slovákov z Bekescsa-
by, Asociácia francúzsko-slovenského pria-
teľstva z Francúzska a Klub M odboru mla-
dých matičiarov z Martina. Hlavnými zámermi
je zvýšiť zručnosti účastníkov v tradičnej kul-
túre (drotárstvo, kroje, jedlá, remeslá, tanec,
spev), spoznávať kultúrne dedičstvo krajín
partnerov, prispieť k rozmanitosti európskeho
kultúrneho dedičstva a pripraviť metodológiu
vzdelávania dospelých v daných slovenských
komunitách. V projekte je naplánovaných
celkom 9 podujatí, z toho 5 podujatí už má-
me za sebou. Vo Francúzsku sme v Paríži
pod názvom Od Kataríny po Štefana prezen-
tovali slovenské  zvyky a tradície z tohto ob-
dobia a na podujatí Tancuj, tancuj, vykrúcaj
zas folklór a tradičné jedlá. Na podujatí Jáno-
šíkov dukát v Rožnově pod Radhoštěm kroje,
folklór a tradičné remeslá. Podujatie Na jarmo-
ku v Bekescsabe bolo zamerané na spoluna-
žívanie rôznych menšín v mieri a priateľstve,
remeslá, folklór a podujatie Drotárstvo – jedi-
nečnosť Slovenska smerovalo zase k spozná-
vaniu koreňov a tradícií drotárstva vo Veľkom
Rovnom, Dlhom Poli a Bytči. Počas každého
podujatia prebiehali rôzne tvorivé dielne,
workshopy na získanie zručností a diskusie
na jednotlivé témy. Doteraz sa na nich aktív-
ne zúčastnilo celkom 699 osôb, z toho 105
zo Slovenska. Výstupmi z projektu je manuál
Metodológia vzdelávania dospelých zachytá-
vajúci postupy tradičných remesiel a recepty
tradičných jedál z krajín partnerov projektu.
Podobne manuál Z generácie na generáciu

(odovzdávanie zručností na mladú generá-
ciu) a DVD nosič z priebehu realizácie pro-
jektu. To, že tento projekt má cveng a dobrú
odozvu v Komisii EÚ pre kultúru a vzdeláva-
nie, dokumentuje i pozvanie na medzinárodnú
konferenciu 9. 11. 2010 do Bratislavy, kde
sme práve my spomedzi 100 projektov pre-
zentovali ten náš! Paríž a celé Francúzsko
som si vďaka tejto spolupráci zamiloval. Po-
čas 16 rokov som 36-krát obdivoval Eiffe-
lovku, každodenný život Parížanov. Nesmela
chýbať „petit café“ v tradičných kaviarničkách
na rohu ulíc pri Notre Dame či Louvri. Nie-
koľkotýždňové či mesačné prípravy prinášajú
ovocie. Silu a energiu vracať sa späť a ďalej
spolupracovať (aj keď už nie ako zamestnan-
covi MS) mi dodávajú príbehy ľudí, účinkujú-
cich zo Slovenska, ale aj ich spomienky. Ujo
Bendík z Hrušova mi v roku 2000 prezradil
svoj sen – vystúpiť na Eiffelovku, potom, vraj,
už môže aj zomrieť. Vystúpil – ale žije a roz-
dáva s heligónkou radosť mnohým ľuďom,
hoci má už dávno cez 75. Pani Malinová zo
Žabokriek ako 80-ročná prišla so spevoko-
lom seniorov zo Žabokriek. Mala ťažký život,
ale Paríž dal aspoň na chvíľu na všetko zlé za-
budnúť. Mnohé spevokoly, folklórne skupiny
i súbory majú vo svojom životopise napísané
„učinkovanie v Paríži“. To ich povzbudzuje
a posúva v nezastupiteľnej práci na poli ná-
rodnom i kultúrnom vpred. Opuchnuté nohy
a únava z cesty a nabitého programu rýchlo
pominie. Zostanú pekné spomienky a možno
prianie vrátiť sa do Paríža opäť. Ferko Manák
a Vlado Tabačík, ak sa pozeráte „zhora“, ver-
te, že vaše myšlienky a odkaz nenechám za-
padnúť popolom.

Ľubomír kRaĽoVaNSkÝ
foto: autor, Monika BaBaloVá, 

františek MaNák

Živé PrezeNTÁCie ŽivýCh TraDÍCiÍ MeDzi krajaNMi

Pred palácom Grand Trianon, zľava Edita Manáková, Vladimír Tabačík, Ľu-
bomír Kraľovanský, Kornélia a Dušan Daučíkovci

Veľvyslanec SR v Paríži Marek Eštok odovzdáva autorovi článku posolstvo pre Ma-
tičný svetový festival slovenskej mládeže 

Krojované matičiarky v meste nad Seinou Účastníci Majálesu Slovákov v Paríži 2006
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Na vysoko prestížnom filmovom festivale 
v Cannes premietli v roku 1969 film režiséra
Aleksandra Petroviča Čoskoro bude koniec
sveta. Zožal obrovský úspech a popri fran-
cúzskej hviezde Annie Girardotovej sa rovna-
kými palcovými titulkami zaskvelo vo sveto-
vej tlači aj meno slovenského herca Ivana
Palúcha – ale, čuduj sa svet!, ako hviezdy z Ju-
hoslávie… Zvykne sa hovorievať, že doma
nikto nebýva prorokom. V prípade tejto neza-
meniteľnej charizmatickej hereckej osobnosti
to, žiaľ, roky rokúce platilo dvojnásobne. Stalo
sa tak i napriek všeobecne známemu faktu,
že v 60. rokoch minulého storočia spolupra-
coval Ivan Palúch s poprednými osobnosťami
európskej kinematografie (režiséri F. Vláčil,
A. Petrovič, V. Schlöndorff, herci A. Girardo-
tová, A. Karinová, D. Warner a ďalší). Do šir-
šieho domáceho povedomia prenikol najmä
stvárnením titulnej postavy v trojdielnom te-
levíznom filme Adam Šangala (1972). Para-
doxne išlo na dlhý čas o poslednú hlavnú ro-
lu, ktorú si herec zahral. V normalizačnom

období sa umelec jeho formátu, s viacerými
pozoruhodnými medzinárodnými úspechmi,
musel uspokojiť len s menšími, často epizód-
nymi úlohami. Na druhej strane však treba
zdôrazniť aj to, že aj v nich potvrdil starú zná-
mu skutočnosť, že v divadle, vo filme a ani 
v televízii neexistujú veľké alebo malé pos-
tavy. Sú len dobrí alebo zlí herci... Palúch roz-
hodne patril do prvej skupiny.

Z filmu do filmu
Rodáka zo Zvolena (narodil sa v tomto meste
pod Zvolenským a Pustým hradom 20. júna
1940) k hereckej profesii priviedli rodičia,
ktorí boli členmi ochotníckeho súboru Det-
van. Spolu s otcom „ochotníčil“ v Banskej By-
strici a čoskoro dospel k presvedčeniu, že nič
iné ako herec z neho byť nemôže. Štúdium
herectva však opustil, pretože trpel šerosle-
potou. „Odísť zo školy mu odporučil ročníkový
vedúci Július Pántik, ktorý sa mu za to vraj ne-
skôr ospravedlnil. Veď šibalské oči boli tým,
čo uňho najviac pútalo pozornosť a neskôr

sa mu aj zišlo, že slabšie vidí. V tmavom zá-
kulisí mal už vycvičený zrak.“ (I. Kopcsayová)
Profesionálne sa Palúch formoval v divad-
lách na východe republiky, v Spišskej Novej
Vsi a v Prešove, neskôr v Nitre. Upozor-
nil na seba všestrannosťou a širokým zábe-
rom stvárnenia najmä charakterových rolí.
Postava veronského milenca Rómea mu otvo-
rila dvere do sveta filmu, kde najlepšie uplat-
nil vlastný osobnostný naturel a potenciál,
prirodzený výraz, hereckú intuíciu a v nepo-
slednom rade fyzické dispozície. Ako filmový
herec sa po prvý raz objavil v snímke režiséra
Stanislava Barabáša Pieseň o sivom holu-
bovi (1961, v postave slovenského vojaka),
ktorá má v kontexte slovenskej kinemato-
grafie osobitné postavenie. Vo filme Františka
Vláčila Marketa Lazarová (1967) stvárnil pos-
tavu Adama zvaného Jednoručka a toto uni-
kátne dielo žalo úspechy na medzinárodnom
poli. (Mimochodom, snímka bola vyhlásená
kritikmi za najlepší český film 20. storočia!)
Netrvalo dlho a Palúchovi sa zo zahraničia

herec, ktorý siahal na hviezdy
(Spomienka na ivana Palúcha)

V uplynulých mesiacoch postihli slo-

venské divadelné, filmové, televízne

i rozhlasové umenie veľké ľudské

straty. Postupne odišli do večnosti

výrazní majstri hereckého kumštu

Ladislav Chudík, Magda Paveleková,

Sylvia Turbová, Ivan Palúch... Po-

sledne menovanej osobnosti, ktorú

možno oprávnene považovať za

medzinárodne najúspešnejšieho slo-

venského herca, sú venované nasle-

dujúce riadky.    
začali hrnúť – dovtedy u nás čosi nevídané 
a neslýchané – lákavé a lukratívne ponuky.
V (západo) nemecko-americkom historickom
veľkofilme renomovaného režiséra Volkera
Schlöndor a Michael Kohlhaas stvárnil pos-
tavu sluhu Sterna, v už spomínanej juhoslo-
vansko-francúzskej snímke Čoskoro bude ko-
niec sveta hral titulnú postavu pastiera svíň
Trišu. Ako sme písali na inom mieste, herec-
kou partnerkou v nej mu bola slávna diva A.
Girardotová. Traduje sa, že vtedy medzi nimi
vznikol viac ako len pracovný, ba viac ako pria-
teľský vzťah... Distribučné práva na film Čo-
skoro bude koniec sveta zakúpila americká
spoločnosť United Artists a snímka bola v ro-
ku 1969 jedným z horúcich kandidátov na
Oscara! Pripomenieme ešte, že okrem uve-
dených titulov účinkoval Palúch aj v ďalších
juhoslovanských, poľských a najmä českých
filmoch (spolupracoval napríklad s režisérmi
J. Kadárom a E. Klosom, D. Vihanovou, K. Ka-
chyňom, J. Herzom a ďalšími).

odobrali mu cestovný pas
Festival v Cannes ́ 69 predstavuje bezpochy-
by vrchol Palúchovej kariéry. Premietnuté na
ňom boli hneď tri už spomenuté snímky,
v ktorých hral (!) – Marketa Lazarová, Micha-
el Kohlhaas a Čoskoro bude koniec sveta.
Slovenský herec sa s veľkou pompou prešiel
po červenom koberci a vzápätí za ním prišli
vábivé ponuky zo zahraničia. Doma účinko-
val vo filmoch Zabitá nedeľa, Ucho (obidva
hneď po dokončení putovali na 20 rokov do
trezoru), v populárnej rozprávke Princ Bajaja
(1971) stvárnil hlavného protagonistu deja.
Sľubne naštartovaná medzinárodná kariéra
sa však definitívne skončila po tom, čo mu
komunistické orgány v dôsledku manželkinej
emigrácie odobrali cestovný pas...  Zásluhou
Slovenského filmového ústavu vyšla v roku
2008 publikácia Herec Ivan Palúch, ktorá
fundovane a zároveň komplexne mapuje nie-
len umelcovu profesionálnu dráhu, ale aj ži-

votné peripetie. Jeden zo spoluautorov knižky
Peter Gavalier v úvode píše, že „hovoriť o sku-
točných filmových hviezdach na Slovensku
sa môže v súčasnosti zdať trochu bizarné,
hoci boli časy, keď u nás naozaj existovali.
Nebolo ich veľa, a o to viac mrzí, že ich ume-
lecké zásluhy nie vždy boli docenené. Toto je
zvláštny príbeh jednej z nich... toto je pokus
o ,rekonštrukciu príbehu jedného z mála slo-
venských hercov, ktorý siahal na hviezdy.“
Vďaka pertraktovanej publikácii sa táto vý-
razná osobnosť konečne dočkala svojho dô-
stojného zaradenia do súradníc nášho mo-
derného umenia a kultúry. Žiaľ, už o tomto
dobrom človeku a výraznej hereckej osob-
nosti musíme hovoriť v čase minulom. Ivan
Palúch – nezabudnuteľný svojrázny sloven-
ský herec, ktorému mohol patriť (a v mno-
hom aj patril) svet – zomrel nečakane 3. júla
2015 v Martine vo veku 75 rokov. 

Peter CaBaDaJ 

Ako legendárny Adam Šangala vo filmovej klasike s Michalom Dočolomanským a Oľgou Šalagovou 

S manželkou vo chvíľach oddychu Obálka spomínanej fundovanej knihy
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Publikácia je voľným pokračovaním knihy Ne-
skutočné príbehy (Matica slovenská, 2013).
Autor v nej opisuje ďalšie príbehy, ktoré mu
zostali v starej reportérskej tanistre. V prí-
behu Sibírčan približuje životné peripetie dô-
stojníka plk. gen. štábu F. Urbana, ktorého
naša emigrantská londýnska vláda poverila
prípravou SNP, ale po ňom ho v Rusku odsúdili
na žalár a potom ho poslali na Sibír. V Krva-
vých Vianociach ukazuje odvrátenú tvár SNP
na príbehu troch židovských rodín zamest-
nancov cementárne v Ladcoch v zime 1944,
ktorým obyvatelia postavili zemľanky v horách,
aby unikli deportácii do táborov, ale zlumpo-
vaní partizáni ich ozbíjali a povraždili... V Po-
trhanej púti predstavuje údel architekta Kra-
mára, ktorého roku 1950 vo vykonštruova-
nom procese odsúdili a uväznili v Ilave, ne-
skôr na Pankráci, kde mu zriadili ateliér, aby
vytvoril projekt rekonštrukcie Staromestského
námestia... V Legende o vôli približuje silný,
inšpirujúci príbeh horského vodcu, vrcholo-
vého horolezca, záchranára Horskej služby
Janigu, ktorý roku 1979 prežil pád vrtuľníka
pri záchrannej akcii v Mlynickej doline... V prí-
behu Gita, dcéra človeka podáva zaujímavý
osud ženy, ktorú matka splodila s iným a zo
strachu pred vlastným mužom ju ako ne-
mluvňa pustila dolu Váhom...

Gita, dcéra človeka
(Úvod príbehu)

Tisíc krát tisíc razy sa v dejinách zopakoval
Mojžišov príbeh. Ten oslepujúco biely kameň
so žilkami sľudy, čo sa vzoprel zákonom gravi-
dity vo veľkom oblúku Váhu kdesi pri Hlohov-
ci, nebola skala. To sa dolu vodou hojdal sla-
mený košík, dávno vybielený časom, a v ňom
ružové nemluvňa povité v bielom barchete. 

V roku 1923 sa vybral dvornícky gazdovský
syn Čechovič do Argentíny. V rodine ich bolo
veľa, role by všetkých neuživili, tak najmladší
synovia chodili po robotách, ako prišlo, aj
v cudzine. Čechovič už raz bol vonku, hneď
po prvej vojne sa oženil s krásnou Veronou,
tak ju ľudia v okolí nazývali. Rad-radom prišli
štyri deti, mal sa so ženou čo obracať. Kama-
ráti mu zdúchli ešte v štrnástom do Argen-
tíny, skôr sa im nechcelo narukovať, ako by
šli za lepším životom, a na počudovanie im
vyšlo aj to druhé. Písali mu, ako sa im vodí,
že je tam roboty, kam sa len pozrú, v meste,
aj na farmách, a keď chceš, kúpiš si od štátu
kus zeme, zaplatíš z budúcich úrod... Môže
prísť aj s rodinou, písal jeden z kamarátov,
rok, dva, kým sa neoperia, budú bývať na
jeho haciende... Čechovič dlho nerozmýšľal,
dohodol sa so ženou, že pôjde, a keďže už
vopred majú o byt postarané, vezme aj dvoje
starších detí. Ona príde s mladšími za ním do
roka, keď aj najmenšie  už bude behať. Pošle
im šífkartu a list, žena, zberaj sa, zbaľ tie dve

najmenšie, všetko je pripravené, tu budeme
žiť! Žena teda zostala na majetku. Často ne-
vedela, čo skôr, či ísť na pole, do maštale,
alebo do kuchyne, malé vrešťali, husi gágali,
svine kvičali, ešte aj pes sa rozbrechal, keď
zazrel poštára, len šífkarta z Argentíny nikde.
Deti sú zdravé, písal muž, chodia už do špa-
nielskej školy, počkaj ešte pár mesiacov, za-
tiaľ robím kamarátovi správcu viníc, prikladám
aj šek, peniaze si vyzdvihneš v Roľníckej ban-
ke v Hlohovci, deti ťa bozkávajú...
Prešlo päť rokov, kým prišla z Argentíny veľká
obálka, šeky, aj úradný papier, že si v Han-
noveri môžu vyzdvihnúť lístky na loď do Bue-
nos Aires. Všetko bolo zrazu v poriadku. Len
päť rokov je dlhý čas. A Čechovička, krásna
Verona, ako ju pár rokov dozadu miestni ľu-
dia volali, mala o jedno dieťa viac.
Myslela si, že sa zblázni. Čo má robiť, pre-
boha! Nemôže sa predsa pustiť za mužom
a deťmi – s cudzím deckom! A ako za ním
nejsť, keď deti chcú jesť, chodiť ošatené,
chcú svojho otca a večne sa pýtajú na súro-
dencov z druhého konca sveta?

Konečne našla východisko. Roztriasla sa hrô-
zou. Zakričala Nie!, až deti pribehli, čo sa
deje. Výkrik ju vyľakal, ale zároveň akoby sa
jej v tom okamihu vyčistila myseľ. Iného rie-
šenia nebolo. Vedela, že tá malá bábika, tá
jej nešťastná Margita, ak prežije, odpustí.
A keď neprežije...? Nuž, čo...? Veľa detí od-
chádza zo sveta skôr, ako ho vôbec uzrie. De-
dina ešte spala, keď Verona vzala Gitku v pe-
rinke, zakrútila ju do fertuchy, aby ľudia ne-
vedeli, čo nesie, cez chrbát si prehodila košík
a vykradla sa poza humná k Váhu.
Mesiac akoby nechcel byť svedkom – zmizol
za mrakmi.
V kroví vytiahla svoj balík. Položila ho na pie-
sok. Pod rukou ju zastudila skala. Strčila ju
chytro do perinky. Prečo? Aby sa košík ne-
prevrhol? Aby skôr klesol na dno? Mrviaci sa
balík vložila do koša. Odvrátila hlavu. Pustila
nôšku dolu vodou. A rozbehla sa cez polia
k dedine.

Na druhý deň od rána balila. Kufre už stáli
v kuchyni a deti na nich sedeli celé bez seba,
nevediac pochopiť, kam to  idú. Každú chvíľu
mal prísť sused s vozom, aby ich zaviezol do
Leopoldova na večerný rýchlik. Susedky stáli
na priedomí, aby jej dali zbohom. Počuli už,
čo Verona vykonala. Uprosila sesternicu, aby
si maličkú vzala k sebe, aspoň dovtedy, kým
nenájde dajakých dobrých ľudí, čo by dieťa
vychovali. Čo iné mohla hriešna žena urobiť?
Ísť s prespaným bábätkom za mužom do Ar-
gentíny? Veď by ho  porazilo! Nech jej to Otec
nebeský odpustí!
Niekoľko hodín predtým sedel v kroví na bre-
hu Váhu rybár. Voda akoby stála. Z koryta rie-
ky sa vynorili piesčiny, leto bolo suché a ho-
rúce, voda lenivá, ani  ryby nebrali. Nerátal,
po koľký raz švihol prútom a znova zízal na
vlniaci sa plavák. Zrazu sa mu zazdalo, že sa
na konci ohybu rieky, medzi konármi, čosi
belie. Dačo sa tam zachytilo, povedal si, a ne-
venoval tomu viac pozornosti. Keď však ryby
aj tak nebrali a unavovalo ho pozorovať ne-
hybný plavák, pichol prút do zeme, podoprel
drievkom a išiel sa ta pozrieť. Keď bol bližšie
a vyklepával si fajku do dlane, myslel si, že to
bude kus odevu, ktorý si tam niekto zabudol,
možno aj dnes popoludní, keď sa bol omočiť
v plytkom riečisku. Keď však prišiel k rozloži-
tej vŕbe, zmeravel. Medzi nahnutými vetvami
ležal košík a v ňom dieťa, zabalené v bielom
vankúšiku, napitom vodou ako špongia.
O tomto dieťati bude náš príbeh.
Verona sa nervózne lúčila so susedmi, ako
človek, ktorého čaká nekonečná cesta a má
z nej strach. Sused už nakladal kufre na voz.
Vtedy sa ozval motor prichádzajúceho auta.
Vystúpili z neho četníci...

Dvojstranu pripravil Igor Válek
foto: archív J. Č. a Vydavateľstva MS

okrem iného si aj majstrom reportáže, uko-
vaným v takej majstrovskej dielni, akou ne-
sporne bola prednormalizačná Smena. Bo-
la to tá správna škola, ktorá ťa motivovala
aj pripravila? alebo boli ešte aj iné vplyvy
a podnety...?

Istotne. A na tom nemám zásluhu. Mal som
len šťastie vstúpiť do času, keď píše Mňačko
Oneskorené reportáže, Kaliský skvelé súd-
ničky, presahujúce svet kriminality – Obžalo-
vaný, vstaňte!, keď sa už naplno prejavujú
mladí reportéri Vladimír Ferko, Slavo Kalný,
Gavril Gryzlov, keď vychádzajú knihy Vojtecha
Zamarovského, ktoré formujú nový žáner –
literatúru faktu, keď odo mňa mladší  Milan
Vároš sa pustí do víťazného súboja s hlav-
ným štátnym historikom a vracia česť M. R.
Štefánikovi. V takejto situácii, Rusi tomu ho-
voria „obstanovka“, keď vás obstáli takíto
ľudia, musíte sa pechoriť, inak ste stratený.   

ako autor literatúry faktu skúmaš, overu-
ješ, objavuješ aj obnovuješ znalosti, skla-
dáš fresku ľudského pohybu. Vždy so špeci-
fikami, zasadiac ho do potôčikov doby, sle-
dujúc ho v rieke času a tešiac sa z jeho
dychu v delte života. Zdá sa, ako by si nám
chcel povedať, že takáto „voda“ je priam
rozprávková, živá...    

Literárna reportáž, ktorá bola mojou domé-
nou, si to vyžaduje. Je to v nej samej. Bez
toho by nebola. Takže to ona má tie črty,
ktoré prisudzuješ mne.  Aj keď som sa pustil
do „väčšej literatúry“, povedzme do životo-
pisnej knihy alebo do spracovania sloven-
ského etnologického fenoménu – drotárstva,
aby som to uviedol na príklade, ktorý najlep-
šie poznáš, lebo si knihu redigoval, nehral
som sa na spisovateľa, nefabuloval som, do-
konca ani v prípustných medziach nie. Ja som
bol ďalej reportérom, postojom ku skutoč-
nosti, ľudským osudom, detailom, len kom-
pozícia bola väčšia. Tak to asi má byť. Mňač-
kov  román Smrť sa volá Engelchen je podľa
mňa len väčšou reportážou. Aj slávni spiso-
vatelia, čo boli predtým reportéri, si tento prí-
stup k tvorbe uchovali, povedzme Malaparte
alebo Hemingway. Nie je Starec a more doko-

nalá reportáž o boji starého rybára s morom
a dravcom?   

Dlhodobo si verný metóde postavenej na pi-
lieroch pracovitosti, poznania, pochopenia...
tak sme si zvykli pri knižných portrétoch
napríklad Bártfaya, Bizmayera, kristinovej,
kvietika a ďalších. Čo pre teba znamenali
stretnutia s týmito ľuďmi a možnosť „kon-
frontovať“ ich neobyčajné životy s takpo-
vediac čitateľom „bežného dňa”?

Hrdinov svojich životopisných kníh som si vy-
beral (až na prípad Vojtecha Zamarovského)
z kruhu svojich priateľov alebo aspoň ľudí,
ktorých  som dobre poznal a vedel som, čo
ma najbližšie mesiace, keď sa budem s nimi
dlho a dôverne rozprávať, čaká. Do písania
knihy Fenomén Zamarovský som šiel so stra-
chom, lebo hoci som poznal jeho tvorbu, ne-
poznal som človeka. Navyše už mu zdravotný
stav nedovoľoval veľmi rozprávať, denné stret-
nutia sme museli mať dvojzmenné, lebo dlh-
šie sedenie ako poldruha – dve hodiny ne-
boli možné. Uvedomil som si však, čo zna-
mená sila vôle. On chcel, aby tá kniha bola
na svete. Sám na memoáre nemal síl, mal
som to teda – iným spôsobom – urobiť ja.
Žiaľ, sotva mi svoj príbeh dorozprával, odi-
šiel. O jeho smrti som sa dozvedel, keď som
niesol do vydavateľstva Perfekt svoj rukopis
a čakal som na trolejbus... 

Do úvodu tvojej knihy Drotárska odysea na-
písal ďalší, dnes, žiaľ, už nebohý, tvorca
hodnotnej literatúry ladislav Ťažký aj to

„že ide o dielo nielen dokumentárne, ale aj
literárne, umelecké, čítavé, pútavé a pre-
svedčivé, poučné a dušu národa sýtiace...“
Ide azda o najvýstižnejšie hodnotenie tvoj-
ho myslenia, metódy a ich reálneho vý-
sledku. Čo k tomu dodať?

Ešte to, že dodať! Lacko Ťažký povedal viac,
ako si  ja a tá kniha zasluhujeme.

Spisovateľ, svedomie národa. to boli nie tak
dávno premisa i naplnenie daného vzťahu.
ako je to dnes, keď – musíme si to priznať,
inak by sme si klamali do očí – devalvácia
písaného slova a jeho tvorcov nadobúda
niekedy až nečakané podoby?

Myslím si, že vtedy sa preháňal význam spi-
sovateľa z ideologických dôvodov: straníci ho
potrebovali vo svojom programe agitácie a pro-
pagandy. To však, ako ho spoločnosť a ver-
chuška vnímajú dnes, je urážajúce. Po no-
vembri sme urobili najhorší obchod v dejinách:
vymenili sme osobnosti za celebrity. 

Z piedestálu dosiahnutého veku a nadobud-
nutých skúseností máš plné právo prognó-
zovať – a my radi využijeme priestor, aby
sme tvoju „víziu“ posunuli ďalej. kadiaľ po-
vedie cesta hodnotnej slovenskej literatúry
v najbližšej budúcnosti a kde vidíš jej per-
sonálnu a inštitucionálnu silu?

Cesty umenia sú nevyspytateľné. Jedno je
však isté: vejár žánrov, tém a štýlov sa stále
roztvára – a to je dobre. Napriek nánosom
bahna, ktoré sa valí z každej strany, z rotačiek
i éteru, neprajnému času, situácii, keď si ne-
jaký podnikavec dovolí vymyslieť z Klubu slo-
venských spisovateľov striptízový bar, sloven-
ská literatúra dýcha. Verím, že sa zmierni ani-
mozita spisovateľov podľa ich príslušnosti
k tomu či onomu zväzu, obci alebo spolku, že
Literárny týždenník bude tribúnou všetkých
spisovateľov a navyše aj tvorivej a vedeckej in-
teligencie, o čo sa už aj usiluje. Literatúra je
totiž sila v človeku i ľudská potreba. Jedno ani
druhé nevymiera.   

„Quo vadis, homine?!“ – pýta sa literárny
klasik a my spolu s ním. akými chodníč-
kami sa budú uberať tvoje najbližšie lite-
rárne kroky?

V osemdesiatke je už provokovaním nebies
robiť si priveľké plány. Priznám sa však, že
nejaké mám. Dokončujem životopisnú kom-
pozíciu o našom významom historikovi pro-
fesorovi Matúšovi Kučerovi, bude sa volať
Knieža Matúš, rád by som spracoval denníky
legendárneho umenovedca Mariána Várossa
do akoby jeho memoárov – a azda sa mi po-
darí napísať aj svoje pamäti, názov už mám:
Výpoveď očitého svedka.

SúbOJe S prekLiatím, 
NeSkutOČNé príbeHy 

2

Ján Čomaj s priateľom a hereckou legendou Štefa-
nom Kvietikom, o ktorom tiež napísal knihu memoá-
rov Život bez opony

Poctivý reportér, presvedčivý publicista a uvážlivý spisovateľ. Dobrý človek s prirodzenou
charizmou, úprimný vlastenec, ktorý plne chápe obsah i význam tohto pojmu a – aj ako
matičiar – ho šíri ďalej. Doslova prajne naň nahovára Slovákov, z ktorých mnohí vo svete
relativizujúcom takmer všetko prirodzené a tradičné akoby zabudli, že bez koreňov sme
len suché ratolesti odsúdené na jalové živorenie. Z jeho bohatej bibliografie spomenie-
me aspoň knihy Čo nebolo v novinách (spolu s J. Verešom), Horúce témy, Veľký biliardový
stôl, Túlačky, Žena menom Katarína, Kruté osudy, Počmáraný život, Triumf strachu; me-
moáre skutočných osobností Spomínanie bez konca (William Schiffer), Tisíc a jedna žena
Tibora Bártfaya, Fenomén Zamarovský; glosy Slovenské bludy a bludiská, My a čas... 

„vymenili sme osobnosti za celebrity...“
(S jubilujúcim Jánom Čomajom o sile a potrebe literatúry) JáN ČOmaJ
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Náš knižný trh v minulých dňoch obohatila
zaujímavá kniha o dejinách jedného média
a dôležitej časti dejín národa: alena GRe-
šoVá – fedor MIkoVIČ: oStRoV SloBoD-
NéHo SloVa, tranoscius, 2015.
Hneď na úvod si treba uvedomiť, že kronika
dejín rozhlasového vysielania na území niek-
dajšieho Československa, keď v Prahe zalo-
žili rozhlasovú spoločnosť Radiojournal, sa
zapĺňa už viac ako deväť desaťročí. S minu-
losťou média je neodmysliteľne spätý vývoj
národnej kultúry, veď s vysielaním rástlo ná-
rodné povedomie, rozhlas bol pri všetkých
zlomových udalostiach. Od roku 1926, keď
sa nad našou krajinou ozval prvý rozhlasový
signál – Radiožurnál začal s pravidelným vy-
sielaním z Bratislavy! –, zohral dôležitú úlohu
v období mníchovského diktátu, počas dru-
hej svetovej vojny aj SNP, pri okupácii Čes-
koslovenska v roku 1968, pri a po páde že-
leznej opony v roku 1989... a platí to stále.
Toto univerzálne médium prešlo i vlastnou
rušnou históriou, búrlivým vývojom, a keď sa
zdalo, že jeho význam začne upadať, nabralo
nové sily. Ako píšu autori v úvode: „Pustil sa
do nových zápasov o priazeň, náklonnosť
a pozornosť publika – a z tohto zápolenia vy-
šiel víťazne. Prispela k tomu jeho univerzál-
nosť, spravodajská pohotovosť, všadeprítom-
nosť... Rozhlasové vysielanie sa aj v modernej
spoločnosti stalo jej neodmysliteľnou a ne-
vyhnutnou súčasťou.“ Rozhlas prežil rušné,
plodné a úspešné desaťročia. Tie sa preja-
vujú v dobrom na jeho tvárnos-
ti. Dokázal sa prispô-
sobiť do-

be, posluchá-
čovi, okolnostiam technic-

kého i spoločenského vývoja. 
Autori v knihe venujú osobitú pozornosť smut-
nej udalosti našich dejín a aj dejín rozhlasové-
ho vysielania – augustu 1968. Na rohu bra-
tislavskej Kostolnej ulice a Primaciálneho 
námestia nájdete pamätnú tabuľu pripomí-
najúcu, že pracovníci rozhlasu dokázali v au-
guste 1968 udržať vysielanie napriek obsa-
deniu budov okupačnými vojskami. Jej text
hovorí: „Zdvihli sme hlavy proti zdvihnutým
hlavniam.“
V noci na 21. augusta 1968 tanky armád

Varšavskej zmluvy pásmi zničili klíčiacu ob-
rodu spoločnosti. Jednou z prvých úloh oku-
pantov bolo aj obsadenie desiatich štúdií
rozhlasu. Bratislavské a košické štúdio pre-
stalo vysielať už ráno, banskobystrické štúdio,
postavené na okraji mesta, nedokázali vojaci 
objaviť hneď po vpáde do mesta. Vo vstupe
do knihy o tom píše gen. riaditeľ Múzea SNP
v Banskej Bystrici Stanislav Mičev: „Pred ko-
lektívom štúdia tak vyvstala historická úloha:
po celý deň prinášať slovenskému posluchá-
čovi pravdivé, aktuálne informácie o drama-
tických udalostiach v republike. Do Banskej
Bystrice prichádzali správy o pohybe okupač-
ných vojsk z celého Slovenska. Žiaľ, aj správy
o prvých obetiach, a tak štúdio vysielalo výzvy,
aby sa občania zdržali zbytočných provokácií.
Ľudia telefonovali, posielali telegramy, prichá-
dzali do štúdia osobne. Vyjadrovali svoje roz-
horčenie nad brutálnym potlačením pokusov
o demokratizáciu spoločnosti, ale aj podporu
internovaným predstaviteľom Českosloven-
ska... 21. augusta 1968 sa banskobystrické
štúdio stalo rozhlasovým srdcom Slovenska.
Ako jediné na Slovensku bolo ostrovom slo-
bodného slova v okupovanom mori. Celkom
logicky a historicky kontinuálne do vysielania
vstupovalo slovami: Hlási sa Slobodný slo-
venský vysielač Banská Bystrica.“
Autori knihy – účastníci spomínaných dejov
– ďalej na jej stránkach spomínajú, že aj 
v meste pod Urpínom hlavy nielen zdvihli, ale
až do 22. augusta bolo ich štúdio jediným
v slovenskom rozhlasovom éteri. Slobodný
slovenský vysielač Banská Bystrica síce ne-
jestvoval ako inštitúcia, ale de facto existoval
ako živá, v tých dňoch aktuálna paralela so
Slobodným slovenským vysielačom Banská
Bystrica v roku 1944. Píšu: „Tento historický

názov sa mu ušiel hneď v druhý deň okupá-
cie, asi o jedenástej hodine predpoludním,
keď do vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici
prišla redaktorka Ota Plávková a oznámila,
že ,bratislavskí kolegovia sa pred chvíľou pri-
hlásili do vysielania ako Slobodný vysielač
Československého rozhlasu na Slovensku.
My by sme sa teda mali hlásiť ako Slobodný
slovenský vysielač Banská Bystrica. Jej návrh
sme všetci do jedného, čo sme práve boli 
v štúdiu, prijali a ďalej sme sa do vysielania
prihlasovali iba pod týmto označením.“ 
Názov teda nebol oficiálny, ale bol historic-
kou pripomienkou úspešného pôsobenia vy-
sielača v protifašistickom odboji v roku 1944
a symbolom, že pracovníci banskobystrické-
ho štúdia sa prihlásili k všeobecnému odporu
proti násiliu, okupácii a neslobode. Tu tkvie aj
vysvetlenie, prečo má kniha v podtitule ob-
siahnuté historické prepojenie pôsobenia obi-
dvoch elektronických médií: „Banskobystrický
rozhlas – august 1968 v tradíciách Slobod-
ného slovenského vysielača – august 1944.“
Keďže platí, že rozhlasové vysielanie tvoria
ľudia a tvoria ho pre ľudí, kniha je o to cen-
nejšia, že je naplnená tvorcami rozhlasového
programu, ktorí pred  autormi odhalili svoje
vnútro, spomínajú, tvoria zápis do kroniky
našej kultúrnej minulosti a národnej histórie.
Jej stránky napĺňajú aj vzácne spomienky
spolupracovníkov slobodného vysielača, ktorí
sú už vo večnosti. Ich slová, zachytené mik-
rofónom a prenesené na papier, majú výni-
močnú hodnotu. Ako píšu autori: „My, čo sme
sa na tvorbe tejto publikácie podieľali, ju ve-
nujeme kolegom, ktorým osud nedoprial,
aby vedno s nami mohli spomínať na dra-
matické udalosti celonárodného antifašis-
tického hnutia odporu v roku 1944 a čier-
nych dní okupácie v auguste roku 1968.“
Je zjavné, že autorom ide o paralelu a dôraz
na symbolické prepojenie dvoch historicky zlo-
mových období česko-slovenskej histórie po-
nad časový aj myšlienkový oblúk, ktorý pomá-
hali budovať aj pracovníci rozhlasu. V knihe,
ktorej súčasťou sú aj unikátne, autentické
a doteraz nepublikované fotografie karola De-
mutha, sa autori textu zaoberajú rôznorodou,
vždy však úspešnou, históriou najmä bansko-
bystrického pracoviska niekdajšieho Česko-
slovenského rozhlasu, v súčasnosti Rádia Re-
gina, súčasti RTVS. Rozhlas sa v auguste 1968
zapísal zlatými písmenami do histórie žurna-
listiky. Aj jeho zásluhou občania morálne zví-
ťazili nad okupačnou armádou a k víťazstvu
výraznou mierou prispel vtedajší kolektív pra-
covníkov banskobystrického rozhlasového štú-
dia. Patrí im za to vďaka, podobne ako pozor-
nosť v spomínanej knihe.

Martin JaDRaNSkÝ 
foto: archív

K civilizačným fenoménom každého spolo-
čenstva prináleží pestovať si historickú pamäť
nielen v knihách, ale aj prostredníctvom pom-
níkov, pamätníkov, pamätných tabúľ či opat-
rených hrobov dejateľov. Svedčí to o kultúre
a vyspelosti generácií, ktoré si prirodzene
uvedomujú nezadržateľnosť času. V dejinách
jedinečnú úlohu zohrávajú najmä obyvatelia
miest a obcí. Spomedzi nich sa vyčleňujú vý-
razné osobnosti predstaviteľov hospodárske-
ho a kultúrno-spoločenského života, vzdelá-
vacích a umeleckých kruhov, športovcov...
Jedným zo spôsobov, ako sa dozvedieť o mi-
nulosti akéhokoľvek ľudského sídla, je aj náv-
števa miestneho cintorína, ktorý vydáva sve-
dectvo o živote a skutkoch predchádzajúcich
generácií. Banská Bystrica je jedným z mála
slovenských miest, v ktorých podrobne zma-
povali miesta posledného odpočinku a vydali
pre záujemcov o jej históriu samostatný edič-
ný titul. Prvý sprievodca banskobystrickými
cintorínmi vyšiel v roku 1992 zásluhou mesta
v spolupráci s tamojším Literárnym a hudob-
ným múzeom a v roku 2012 nový Sprievodca
po banskobystrických cintorínoch (Jana Bor-
guľová a kol.), ktorý v príjemnej grafickej úpra-
ve poskytuje prehľad o pochovaných dejate-
ľoch. V skorom prítmí jesenných dní, v odles-
ku plápolajúcich sviečok sa s pomocou sprie-
vodcu pristavíme na miestach posledného
odpočinku osobností, ktoré tvorili živú súčasť
mesta a regiónu. Začnime dvoma najstar-
šími cintorínmi v centre, ktoré majú aj orien-
tačnú tabuľu s mapkou priestoru a menami
pochovaných. Na Námestí Š. Moysesa sa na-
chádza rozsiahly rímskokatolícky cintorín,
kde snívajú svoj večný sen priekopník les-
níctva Jozef  Dekret Matejovie, hudobní skla-
datelia Ján Egry, Ján Móry, Svetozár Stračina
(ale aj matka banskobystrického rodáka Jána
Cikkera), rodina známych tlačiarov Machol-
dovcov, biskup Andrej Škrábik, literáti Izidor
Žiak Somolický, Mikuláš Kováč, Zlata Soli-
vajsová, operný spevák Štefan Babjak, báb-
kari manželia Zarembovci, Štefan Píšša, spe-
vák a pedagóg Ladislav Longauer, herečka
Zora Paulendová, ale aj známy rozhlasový

herec a dramaturg Emil Fillo a herečka Beta
Poničanová, celkom nedávno pribudol herec
Ivan Palúch... Evanjelický cintorín v Lazovnej
ulici dlhodobo patrí k významným miestam
národnej histórie, veď tu odpočíva štúrovský
básnik Ján Botto, spisovatelia Martin Rázus
a Terézia Vansová, Juraj Slávik Neresnický,
Alexader Matuška, Alžbeta Gollnerová-Gwer-
ková, Žela Inovecká, ev. biskup Ján Bakoss,
výtvarní umelci Edmund Gwerk, Július Fla-
ché, Andrej Stollmann, Elena Bellušová, hu-
dobný skladateľ Viliam Figuš Bystrý, aktéri
SNP bratia Veselovci, Ladislav Sára, architekt
Ladislav Hudec, predstavitelia verejného živo-
ta Július Cesnak, Andrej Hanzlík, Ján Slávik,
Teofil Stadler, pedagógovia a vedci Andreas
Zipser, Ľudovít Grossmann, Ján Kmeť, báb-
kar Anton Anderle a mnohí ďalší. V evanje-
lickom cintoríne v Radvani-Kráľovej dominuje
náhrobok štúrovského básnika Andreja Slád-
koviča, na židovskom cintoríne v Rudlovskej
ulici hrob maliara Dominika Skuteckého. Nov-
šie miesta na pochovávanie v Banskej By-
strici boli zriadené v časti Kremnička, kde sa
nachádza mestský cintorín aj urnový háj. Do
urnového hája boli premiestnené telesné po-
zostatky priekopníkov tohto druhu pochová-
vania spisovateľky a dramatičky Viery Marko-

vičovej-Zátureckej a jej manžela Karola, ktorý
sa ako bankový úradník podieľal na finanč-
nom zabezpečení SNP a záchrane zlatého
pokladu uloženého v trezoroch banky. Oso-
bitná časť publikácie je venovaná vojnovým
hrobom. Okrem už spomenutých hrobov voj-
nových hrdinov i obetí na cintorínoch v centre
mesta sú to aj hroby bojovníkov a obetí, pom-
ník legionárov v Majeri a pamätník obetiam
fašizmu v Kremničke. Starostlivosť o vojnové
hroby je nielen obyčajnou povinnosťou, má
aj hlbší význam. Pripomínal to aj nedávno zo-
snulý spisovateľ Ladislav Ballek: „História má
pre nás vyšší zmysel, aký jej zvyčajne prisu-
dzujeme. Pred zabúdaním na dejiny a pred-
kov nás varovali už starí Gréci, pripomínali
živým, že tam, kde hroby predkov, ktorí padli
za vlasť, spustli, lebo sa na nich zabudlo, trá-
va a obilie rastú čoraz poskromnejšie, až na-
čisto uhynú...“ Banskobystrické cintoríny sú
celkom určite priestorom, kde možno precítiť
dejiny regiónu i Slovenska nielen v poznáva-
cej, ale aj emotívnej rovine. Spoznávať osob-
nosti z minulosti, ktoré spoluvytvárali prítom-
nosť, môže byť pre nás inšpirujúce. 

Jana BoRGUĽoVá
foto: autorka

DeJiny méDia  aJ nároDa  v napätom čaSe

prechádzka 
po banskobystrických 
cintorínoch

Nastupujúca jeseň nás viac ako inokedy
privádza na cintoríny, kde sa nostalgic-
ky a s pohnutím prechádzame po mies-
tach, kde akoby zastal čas. Spomíname
nielen na svojich blízkych, ale našu pozor-
nosť pútajú aj hroby významných dejate-
ľov, ktorí uskutočňovali pozoruhodné skut-
ky a napĺňali životy svoje aj národného
spoločenstva hodnotami. Ani v Banskej
Bystrici, pôvodne kráľovskom meste zapí-
sanom do pamäti našej krajiny prívlastka-
mi medená a povstalecká, to nie je inak. 

Spisovateľka a priekopníčka ženského emancipač-
ného procesu Terézia Vansová bola váženou obyva-
teľkou mesta

Miesto posledného odpo-
činku spisovateľa Martina
Rázusa s manželkou

Ján Botto žil v Banskej
Bystrici posledných
desať rokov života

Redaktori Fedor Mikovič a Lýdia Faksová v auguste 1968
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