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V platnom Národnom programe dominujú
oslavy 150. výročia vzniku Matice slovenskej
v rámci osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda medzi našich predkov. A tu sme toho
urobili dosť. Rozhýbali sme Slovensko, do-
dali sme Zalaváru to, čo meškalo už sedem ro -
kov: súsošie sv. Cyrila a Metoda. Už na sneme 
v r. 2011 sme však konštatovali, že časti mati-
čiarov – profesionálov sa zapáčili roky teplého
ničnerobenia, a keď mu „začal byť“ koniec, nie -
ktorí otvorene, iní v skrytosti dávajú najavo
aj nevôľu. Tu leží naša bieda.
Ale poďme k plneniu matičného programu. Ako
prvý cieľ sme si stanovili oživenie matičného
hnutia. To sa podarilo, aj keď cieľ 100-tisíc čle-
nov sa ukázal ako nereálny. V čase konania val-
ného zhromaždenia r. 2010 v Matici nebolo
údajne 62-tisíc členov, ale len o niečo viac ako
28-tisíc. Dnes nám do čísla 30-tisíc chýba len
štrnásť členov. Úspechom je oživenie desiatok
nečinných MO MS, aj úspešný návrat ku kate-
górii „zakladajúci člen“. Týmto spôsobom
podporilo Maticu 41 zakladajúcich členov zo
všetkých oblastí spoločenského života na čele
s predsedom vlády a exprezidentom Rudolfom
Schusterom. Len obmedzený rozsah peňazí bráni
zásadnejšej podpore miestnych a regionálnych
matičných aktivít. 
Druhým cieľom bolo omladzovanie Matice, čo
sa deje. Vznikol záujmový odbor Mladá Matica,
združujúci mladých ľudí z celého Slovenska. Pri
komunikácii v mladom matičnom hnutí sa začali
využívať ponúkané možnosti sociálnych sietí
a internetu, s ktorými denne komunikujú tisícky
mladých Slovákov. Mladých matičiarov je čoraz
viac a uplatňujú sa aj vo vedení Matice. 
V záujme mladých sme urobili kroky v spolu-
práci s univerzitami, vychádzajúc z toho, že na
akademickej pôde možno oslovovať mladých
ľudí národnou myšlienkou, vyhľadávať mladých
intelektuálov, ktorí budú samostatne organizovať
národný život vo svojej profesionálnej oblasti.
Uzavreli sme dohody o spolupráci s niektorými
fakultami i strednými školami, usporiadali sa dva 
ročníky súťaží v písaní esejí na národné témy.
Vo vede, tradičnej súčasti Matice slovenskej, sme
výraznejšie nepokročili. Limitované vedecké
kapacity Matice neposkytli to, čo sa od Matice
čaká. K tomu pristúpili verejné útoky zo strany
tých bývalých vedeckých pracovníkov, ktorí
rady Matice opustili, pretože ich výkonnosť bola
mizerná. 
Napríklad namiesto dvoch Historických zborní-
kov vyšiel za rok 2012 iba jeden, aj to až po
skončení roka. Nepodarilo sa pritiahnuť do Ma-
tice slovenskej významné vedecké osobnosti, ani
sa nezaktivizovala činnosť Vedného ústredia
a vedeckého tajomníka. Spolu s nedostatočným
finančným zabezpečením vedy je to najvážnejší
dôvod, prečo je matičná vedecká práca v sloven-
skom vedeckom živote naďalej na okraji diania.
Napriek tomu začala vychádzať Slovakistika
a usporiadali sme niekoľko vedeckých kon-
ferencií v súvislosti so 150. výročím Matice
či Svetovým stretnutím Slovákov v Košiciach.
Konštatovanie o rezervách platí o literatúre
v Matici, ktorú významne podporujú Slovenské
pohľady, a to aj formou Ceny Pohľadov. Maticu
s mladými autormi spája Orol tatranský. Matičná

literatúra sa môže oprieť aj o vydavateľské akti-
vity Matice. Priestor, ktorým je „martinské ob-
dobie“ slovenských dejín, dejiny Matice a dejiny
slovenskej emigrácie, využívali matiční historici
len sčasti. Vzniklo Kalendárium Matice sloven-
skej do roku 1993. Škoda, že sľubný rozbeh
v tejto oblasti, ktorý začalo Memorandum o spo-
lupráci medzi Maticou a Slovenským ústavom
v Clevelande bol pozastavený vzhľadom na naše
vnútorné turbulencie. Krajanské múzeum, pra-
covisko pre styk a spoluprácu so slovenským za-
hraničím s orientáciou na dokumentáciu, ve-
deckovýskumnú a prezentačnú činnosť, pripra-
vilo stretnutie slovanských Matíc v rámci osláv
150. výročia Matice. Personálna poddimenzova-
nosť bráni jeho širšiemu uplatneniu na domácej
pôde i medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Ar-
chív Matice slovenskej, ako špecializovaný ve-
rejný archív a odborné pracovisko na zachovanie
kultúrneho dedičstva a histórie Matice, stojí pred
významným otvorením sa verejnosti na základe
digitalizácie archívnych dokumentov. 
Maticu zaujímajú aj podmienky pre život Slová-
kov v jazykovo zmiešaných oblastiach. Do tých -
to oblastí, osobitne na južnom Slovensku, sa
sústreďuje práca oblastných stredísk Matice,
domov aj oblastných pracovísk. Personálne po-
silnenie Strediska národnostných vzťahov umož-
ňuje skúmať konanie príslušných štátnych
i samosprávnych inštitúcií v tomto prostredí. Ne-
dávna konferencia vo Fiľakove priniesla podnety
v oblasti volebného systému, kde by bolo prínos-
nejšie nahradiť, resp. doplniť väčšinový volebný
systém pomerným. Záverom fiľakovskej konfe-
rencie je aj podnet, aby sa kompetencie v škol-
stve vrátili štátu. 
Aj popri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí
je pre Maticu významným príkazom činnosť
v oblasti udržania a rozvíjania národného pove-
domia zahraničných Slovákov. Náš zámer vytvá-
rať na ich podporu pracoviská Matice v zahraničí
napriek pokusu nebol produktívny. Významnej-
šia je tu úzka spolupráca s vládnym úradom
najmä pri podpore slovenských zahraničných
aktivít. Iniciujeme presadenie európskej sta -
rostlivosti o vzdelanie a kultúru tých občanov
Európskej únie, ktorí pracujú v inom členskom
štáte.
Aj pri kritickom pohľade na trojročnú minulosť
sa Matica postupne vracia do povedomia spoloč-
nosti, matiční predstavitelia dostávajú priestor na
oficiálnych podujatiach, čo prináša oživenie
záujmu o Maticu. Obnova mena Matice a jej
vplyvu sa deje aj cez Slovenské národné noviny,
ktoré sa približujú k cieľu byť mienkotvorným
týždenníkom. Pustili sme sa do spolupráce aj so
samosprávami i všetkými cirkvami. Verejnosť
zaregistrovala, že na osobitnej audiencii v rámci
púte k hrobu sv. Cyrila do Ríma požehnal Matici
a národu 13. februára 2013 odchádzajúci pápež
Benedikt XI.
Menej sa nám darí presadiť sa vo verejnopráv-
nych médiách. Tu sme na bode „nula“. Médiá na
celoštátnej úrovni priam bojkotujú matičné akti-
vity. Preklenutím mala byť rámcová dohoda
o spolupráci medzi Maticu a Rádiom a televíziou
Slovenska. Na našu ponuku neprišla ani len ofi-
ciálna reakcia.
Vnútorné i vonkajšie podmienky na začiatku tre-
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tieho tisícročia vytvárajú celý rad prekážok v ne-
prospech Matice a plnenia jej zámerov. Brati-
slava odmietla súsošie solúnskych bratov, zato
Martin sme obohatili o štyri busty a svätých bra-
tov, aj keď „len“ z dreva. Spojovacím bodom ne-
žičenia Matici sú peniaze. Štát nás podporuje už
tretí rok po sebe sumou necelého 1,5 milióna eur,
čo je menej ako napríklad podpora jednej zá-
bavnej televíznej relácie bez vlasteneckých am-
bícií. Preto pomalší rast matičných aktivít, preto
menší záujem zo strany občanov miest i obcí,
preto menší prienik matičných médií i myšlienok
medzi masy národa. 
Aj posledného Slováka presvedčíme o zmysle
Matice, keď bude cítiť, že mu „pomáha“. Že mu
hovorí z duše a že hľadá a podporuje „vlastenec-
tvo na každý deň“. Národu, ktorý tak veľmi
schudobnel, ktorému náramne chýbajú peniaze,
treba vrátiť aspoň tradičné hodnoty, ktoré paro-
duje bulvárna kultúra. Mladí tohto národa na-
miesto plytkej „pohodovosti“, ktorou sa ľahko
prekrývajú ich bytostné problémy, potrebujú kul-
túru, na ktorej vyrastal ich národ. Náš dnes
zväčša schudobnený národ je vitálny, pretiera
si oči, dáva o sebe vedieť a je pri tom – Matica
slovenská. 

MARIÁN TKÁČ

PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ

Autumn 2013 – Time to Evaluate and Aim High 

In his speech, Marián Tkáã, the chairman of Mat-
ica Slovenská, evaluated the performance of
Matica Slovenská’s programme during his three
years in office. During this period there was a re-
vival of Matica movement – up to this day al-
most 30 thousand members have registered as
members of Matica Slovenská and another 41
people became founder members of Matica
Slovenská. 
New interest group Youth Matica, associating
young people from all over Slovakia, was estab-
lished. Compatriots’Museum arranged the meet-
ing of Slavic Maticas within the celebrations of
the 150th anniversary of founding the Slovak
Matica. Cooperation with the Office for Slovaks
Living Abroad is more significant, mainly regard-
ing their support of Slovak foreign activities.   



Dejiny slovenského vysÈahovalectva
majú plno osobitostí. Vy patríte medzi
emigrantov, ktorí odchádzali zo Sloven-
ska na konci druhej svetovej vojny, no
zároveÀ vás moÏno zaradiÈ uÏ ku gene-
rácii nasledujúcej. Pred tu‰en˘m zlom,
ktoré oficiálne potvrdil komunistick˘
prevrat vo februári 1948, ste mali totiÏ
iba dva roky. Rozprávame sa v Martine,
vráÈme sa na zaãiatku do vá‰ho útleho
detstva, ão ostalo vo va‰ich spomien-
kach z tohto obdobia?
V prvom rade chcem povedať, že v tomto
meste sa cítim doma, lebo tu som sa na-
rodil. Moja slovenčina nie je dokonalá,
lebo nikdy som nechodil do slovenskej
školy, rodný jazyk som sa naučil od svo-
jich rodičov. Boli praví národovci, po-
trpeli si na to, aby sme doma hovorili len
po slovensky. S nimi a s mojimi súroden-
cami som opustil Slovensko roku 1945 už
pred príchodom ruského frontu. Usadili
sme sa v Rakúsku ako utečenci a tam sme
živorili šesť rokov. V jednej izbe sme žili
ôsmi. To bola najťažšia časť nášho života.
Pre rodičov, lebo pre mňa v chlapčen-
skom veku to bolo dobrodružstvo. Čistú
slobodu som mal, celý deň som bol zo
stiesnenej izby preč, hrával som sa s rakú-
skymi vrstovníkmi, rýchlo som sa naučil
po nemecky. Našťastie, moja najstaršia
sestra Vierka sa dostala do Kanady už dva
roky pred nami ako pestúnka. Keď sa
uchytila, pozvala tam aj nás. Pre mňa to
začalo byť ťažšie. Nastali povinnosti
v škole, musel som sa naučiť po anglicky.
To som stihol za tri mesiace. Štúdium som
nevnímal ako drinu, skôr mi robilo pote-
šenie, čo trvá dodnes, keď som prekročil
sedemdesiatku.

Ak som spomínal va‰u istú „generaãnú
nezrovnalosÈ“, k˘m mnohí va‰i vrstov-
níci prichádzali do Severnej Ameriky aÏ
po augustovej okupácii âeskoslovenska
roku 1968 ako „zelenáãi“, vy ste stihli
absolvovaÈ uÏ svoje prvé univerzitné
‰túdiá a pripravovali sa na celoÏivotnú
profesionálnu dráhu. 
Vychodil som Ottawskú univerzitu, po nej
som sa prihlásil na doktorandské štúdium
na Minnesotskú univerzitu. Keďže sme
boli emigranti, povedal som si, budem

študovať problematiku emigrácie. Práve
v čase môjho rozhodovania otvorila táto
univerzita prvý emigrantský archív
v Amerike. Dostal som sa k dobrému pro-
fesorovi, ktorý hľadal práve Slováka, aby
sa podujal na zbieranie dokumentov po
severoamerickom kontinente. Keď sa mu
to nepodarilo v USA, našiel mňa v Ka-
nade. Odvtedy uplynulo štyridsať rokov
a podobne ako mnohí moji kolegovia som
sa od začiatku chystal napísať svoju
veľkú knihu. Robil som výskum na ame-
rickom kontinente, na Slovensku, v Ra-
kúsku, Maďarsku a iných štátoch. Prvú
knihu dejín Slovákov napísal Konštantín
Čulen. Ale zachytil iba obdobie do roku
1918, ja som pokračoval až do súčasnosti.
Svoju najnovšiu knihu som písal desať
rokov.

Nazvali ste ju Where is My Home. Kde
sa cítim doma? 
Zámerne som vybral takýto titul, lebo
Slováci sú roztrúsení po celom svete. Sťa-
hujú sa z domova už sto štyridsať rokov.
A ešte stále odchádzajú. 

Odhadom je to za posledn˘ch dvadsaÈ
rokov tristotisíc, zväã‰a mlad˘ch ºudí.
O ão prichádzame?
Slovensko stále tratí svojich ľudí. Nikdy
nemalo pre nich dostatok pracovných prí-
ležitostí. Alebo im nevedelo zabezpečiť
základné demokratické slobody. Dlho žilo
v rakúsko-uhorskej monarchii a uhorská
časť bola zaostalá. Mala málo priemysel-
ných podnikov. Komunisti začali stavať
fabriky, ale ešte stále ich nemáte dosť, aby
sa v  nich mohla zamestnať väčšina.
Chýba najmä ľahký priemysel, ktorý si
pomerne dobre vybudovali Česi, lebo
ťažký už je prekonaný, nie je hospodár-
sky prosperujúci. A máte veľa univerzít
a vysokých škôl, viac ako tridsať, to stojí
veľa peňazí. Neostáva potom na dobré
platy pre kvalitných profesorov. Mnohí
vaši inžinieri, lekári sú vzdelaní, múdri,
schopní, a nemôžu sa doma uplatniť, tak
pracujú v zahraničí. Ale ak by sa pre nich
vytvorili pracovné miesta doma, mnohí
by sa vrátili. Pravda, je to aj otázka mzdy,
zatiaľ zarábajú na Západe podstatne
viac. 
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Hovoríme 
s prof. Marianom Markom Stolárikom

Môj domov
je šíry svet



Ak˘ je vzÈah potomkov Slovákov Ïijú -
cich v Severnej Amerike v súãasnosti?
Tretia, štvrtá generácia, ktorá sa narodila
v Amerike, Kanade (pritom v niektorých
rodinách sú už potomkovia až piatej ge-
nerácie), sa musí spýtať, kto som ja, od-
kiaľ pochádzam, ku ktorej skupine
patrím, kam sa mám pridať. Keď pocho-
pia, že ich predkovia prišli sem zo Slo-
venska, viacerí sa začnú zaujímať o svoje
korene a sem sa vracajú. Ich problém je,
že už nevedia hovoriť po slovensky. Jazyk
predkov je pre nich už stratená záležitosť.
Po slovensky hovorili vysťahovalci iba
v prvých dvoch generáciách, zvyčajne vo
svojom krajovom nárečí. Ich deti poznali
kuchynskú reč, ovládali už len niekoľko
základných viet. Ak chcú skúmať život
svojich predkov, niekto im musí pri tom
pomôcť. Vy by ste získali aj tým, keby ste
im vychádzali v ústrety, keď prichádzajú
sem ako turisti. Slovensko je malebné,
mnohí ani nechcú uveriť, čo všetko sa na
malom priestore nachádza. Malebná prí-
roda, stará architektúra.

A ako vnímate súãasné Slovensko vy? 
Teším sa, ako sa Slovensko za posledných
dvadsať rokov premenilo. Mnohé tu vy-
zerá už ako na Západe. Krásne hotely,
dobré reštaurácie, hoci diaľnica je ešte iba
po Žilinu, je to veľký progres. Cesta ke-
dysi mi trvala štyri hodiny, teraz len dve.
Čakám, aby ste dokončili ostatné úseky a
za štyri hodiny som sa dostal až do Pre-
šova. Už to nie je ten klasický Východ.
Pravda, som z  toho trocha nostalgický,
lebo za komunizmu ste boli pre nás taká
exotická krajina. Mnohé sme na Západe
jednoducho nevideli. Museli sme prekro-
čiť železnú oponu, čakať na hranici, kde
boli ozbrojení vojaci, aj dve hodiny. Keď
sme sa dostali dnu, už to bolo podstatne
lepšie.

Zmenila sa za dvadsaÈ rokov u nás ºud-
ská nátura, na‰e vzájomné vzÈahy?
Slováci sú doteraz, chvalabohu, priateľskí
ľudia. Sú spoločenskí, radi sa stretávajú,
sú ochotní pomôcť. Môžeš ísť navštíviť
priateľa hockedy. Nanešťastie, v Severnej
Amerike už nie sme takí. Spoločenský
život podobný vášmu tam ani neexistuje,
s výnimkou mladých, tí si zájdu na disko-
téku, do krčmy. Tam prevláda protestan-
tizmus a v ňom je človek odkázaný sám
na seba. Každý sa stará len o  seba. Ja
žijem mimo Ottawy už dvadsať rokov, je
to vidiek, poznám svojich susedov, po-
zdravíme sa na ulici, ale nepozýva vás
nikto k seba na návštevu. My to robíme,
pozývame priateľov alebo rodinu, ale ani
jeden sused to ešte neopätoval. Jednodu-
cho, taká je realita. 

Pri‰li ste na Slovensko pri príleÏitosti
150. v˘roãia Matice slovenskej. Aká
bola pre vás táto in‰titúcia?

Prvýkrát som prišiel do Martina v  júli
1968, predstaviť sa v Matici slovenskej.
Stretol som sa s Dr. Telgárskym, ktorý
bol vtedy vedúcim Slovenskej národnej
knižnice. Hľadal pre ňu materiály o ka-
nadských a amerických Slovákoch. Ro-
bili sme s knižnicou výmenu, navzájom
sme si posielali knihy, časopisy, a  ešte
stále ju robíme. Práve v tom čase založila
Matica slovenská Ústav pre zahraničných
Slovákov. Pôsobil v Bratislave, pracovala
v ňom Elena Jakešová, ktorá sa venovala
najmä problematike kanadských Slová-
kov. František Bielik sa staral o americ-
kých Slovákov. Ján Sirácky pochádzal
z Dolnej zeme, jemu bola najbližšie táto
oblasť. Mal som s ústavom dobré styky,
ale krátko po auguste 1968 začali na Slo-
vensku kádrovať, určovali im, s  kým
môžu spolupracovať a s kým nie. Na za-
čiatku 70. rokov nastala u vás tvrdá nor-
malizácia, ocitol som sa na čiernej listine,
oficiálne styky matičiari so mnou ne-
mohli udržiavať. Hoci som mal stále kon-
takty s Národnou knižnicou v Martine,
ľudia z bratislavského ústavu to mali za-
kázané. Písomne so mnou Matica komu-
nikovala iba na úrovni správcu. Keď bola
Jakešová v Kanade, iba mi zatelefono-
vala, osobne sa mohla kontaktovať iba
s  krajanmi označovanými za pokroko-
vých. S komunistami, lebo aj takých sme
mali v komunite. So Slovenskou Kanad -
skou ligou, s mojím otcom alebo so mnou
si to nemohla dovoliť. Podobne Bielik,
keď bol v Amerike. Na konferencie v ro-
koch normalizácie ste pozývali zväčša
tých, čo sa v problematike neveľmi vy-
znali. Ja som mohol prísť sem až na kon-
ferenciu Slovenská republika a slovenský
jazyk organizovanú roku 1988 pri 125.
výročí MS. 

Bolo va‰a spolupráca po roku 1989 kva-
litatívne v˘razne vy‰‰ia?
Pokračovala na podobnej úrovni ako
predtým. Moje styky s Maticou boli vždy
dobré a, myslím, korektné. Okrem roku
1985, keď ma v časopise Slovensko napa-
dol spolupracovník ŠTB Miloslav An-
dreanský/Miloš Biel, ktorý v tom čase
pracoval pre Maticu.

Ak˘ posun nastal vo vzÈahoch krajanov
po vzniku samostatného ‰tátu?
Viacerí sme chceli samostatnosť Sloven-
skej republiky okamžite. Nechceli sme
čakať ďalšie roky, zdalo sa nám, že
k  tomu smerujete pomaly, ale úprimne
sme sa tešili, keď ste ju dosiahli. Vtedy
sme sa – Kanadská Slovenská liga – roz-
hodli, že v Ottawe zorganizujeme na Sil-
vestra veľkú oslavu. Do poslednej minúty
roku 1992 to bolo československé veľvy-
slanectvo, potrebovali sme na to súhlas
vtedajšieho chargé d´ affaires. Bol to
Čech, neveľmi nadšený z našej radosti,
ale dal nám ho. Prišli Slováci z Toronta aj

z Montrealu, pripravili sme oslavu, ako sa
patrí, a keď prišiel medzi nás prvý veľvy-
slanec v Kanade Anton Hykisch, o pol-
noci sme mu zaspievali národnú hymnu.
Najprv Hej, Slováci, ktorú komunisti
doma neuznávali, až potom, kvôli nemu,
Nad Tatrou sa blýska. Hykisch nemal
ľahkú pozíciu, musel našu samostatnosť
verejne obraňovať, lebo významné no-
viny a časopisy v Amerike a Kanade sa
vyjadrovali o Slovenskej republike skep-
ticky a predpovedali jej skorý hospodár-
sky pád, keď ju Česi už nebudú „držať“.
Na hanlivé vyjadrenia týchto redaktorov
som reagoval aj ja, vytýkal som im, že
stále prijímajú informácie z Prahy a nie
z Bratislavy, ktorá je už hlavným mestom
samostatného štátu. A že Slováci prekva-
pia celý západný svet svojou schopnosťou
obstáť. 

Z ãoho vypl˘val vá‰ optimizmus?
Bolo to na začiatku ťažké. Ale zvládli ste
to. My sme boli „nezdolní“ optimisti, lebo
mnohí emigranti, ktorí odišli po roku
1945, sa pamätali na prvú Slovenskú re-
publiku. Sami poznali, že sa Slovákom
darilo vtedy dobre, slovenská koruna bola
silná. Viacerí mali osobnú skúsenosť
s riadením štátu, neprestali veriť, že ak
Slováci znova dostanú príležitosť, budú si
vedieť svoj štát spravovať. 

Ako vnímate emigráciu aktivistov Slo-
venskej republiky, vládnych úradníkov,
verejn˘ch ãiniteºov, tvorivú inteligenciu?
âo znamenal ich príliv medzi Slovákov
usaden˘ch v zahraniãí v predchádzajú -
cich desaÈroãiach?
Oživili slovenský život v  Kanade aj
v  Amerike. A  pravdaže v  Argentíne či
v iných častiach sveta, kam sa prisťaho-
vali v hojnejšom počte. Dali slovenskej
komunite tvár, ktorú predtým nemala.
Slovensko, nie Československo, opako-
vali pri každej príležitosti, aby sa to do-
stalo aj do povedomia kanadských,
amerických občanov. Vstúpili do existu-
júcich spolkov, založili Slovenský ústav
v Clevelande, začali intenzívne publiko-
vať. Ohromne aktívny bol Jozef Kir sch -
baum, vydával knihu za knihou. Priro-
dzene, mali aj veľa nepriateľov. Medzi
nimi skupinu emigrantov, ktorí odišli zo
Slovenska po roku 1948. Tí sa zastá vali
jednotného československého štátu. A zís -
kali si u  americkej verejnosti aj štátnej
správy morálny kredit, pretože aktivistom
slovenského štátu predhadzovali osobnú
vinu za holokaust počas vojny, označovali
ich za fašistov. Po takýchto verejných
obvineniach americká vláda a kongres
odmietali rokovať s Kirschbaumom alebo
Jozefom Mikušom, niekdajším diplo -
matom, právnikom, uznávaným univer -
zitným profesorom. Mali neľahké posta -
venie, preto založili Svetový kongres Slo-
vákov, v ktorom chceli zjednotiť všetkých
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Slovákov. Prizvali aj zástancov českoslo-
venskej jednoty a  niektorí, ako Štefan
Osuský, do SKS vstúpili. Ale väčšina sa
dištancovala. 

Ako hodnotíte SKS z odstupu ãasu? 
Štefan Roman, zakladateľ SKS, bol
úspešný i na tomto poli. Získal si naprí -
klad reverenda Dušana Tótha či ekonóma
a politológa Eugena Löbla – oboch z emi-
grácie po roku 1968 – čo bol argument, že
nie sú to iba katolíci s hanlivým biľagom
fašistov, ale povedzme i ľudia evanjelic-
kého a židovského vyznania. Čechoslo-
váci preto mali z SKS oprávnené obavy.
Ale ani Romanovi, hoci mal v Amerike
veľkú vážnosť ako úspešný podnikateľ, sa
nepodarilo preraziť bariéru štátnej správy,
kde mali v New Yorku veľké slovo diplo-
mat Ján Papánek, Andrej Valušek, vedúci
Národného Sokola. Chceli sme mať na-
príklad slovenské vysielanie v  Hlase
Ameriky a v Slobodnej Európe, ale po-
sledné slovo pri rozhodovaní mala druhá
strana našej emigrácie. Takže slovenské
vysielanie nikdy nebolo samostatné, ale
v rámci Československa. Čechoslovakiz-
mus bol prekonaný až po vzniku Sloven-
skej republiky roku 1993. Teraz ho tam už
nikto nepestuje. Iba jednotlivci, tak súk -
romne.

Mal vznik Slovenskej republiky iba po-
zitívny odraz na krajanské hnutie?
Naopak, po osamostatnení štátu tradičné
slovenské spolky upadajú, lebo ich cieľ sa
naplnil. 

Je tu teda otázka rovnocenne k nám
doma. Nahrádza SKS povedzme
súãasné Svetové zdruÏenie Slovákov
v zahraniãí?
Podľa mňa SKS odišiel prirodzenou
smrťou. Jeho kapitola je uzavretá. A  ja
nevidím žiadnu významnú úlohu pre novú
organizáciu. Mne sa zdá, že je to teraz
taká európska organizácia, americkí a ka-
nadskí Slováci s ňou nemajú takmer nič
do činenia. Do klbčenia, ktoré je tam, sa
nemiešam. Lebo o  čom sa klbčia fak-
ticky? Možno o peniaze, neviem. 

Tie sú tam konkrétne prítomné. Vláda
Slovenskej republiky prostredníctvom
Úradu pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí
má v roãnom rozpoãte viac ako milión
eur na podporu krajansk˘ch aktivít.
To je v poriadku, viem, že pomáhajú, aby
mohol ešte vychádzať Kanadský Slovák.
Takú podporu si vážime. Lebo naše no-
viny a časopisy na Západe upadajú. Má-
lokto ich už číta, teraz možno nájsť na
internete aj vaše periodiká. Ja ich čítam
častejšie ako Kanadský Slovák vychá-
dzajúci v Toronte. Má síce týždennú pe-
riodicitu, čo je na súčasnú situáciu
chvályhodné, ale sú tam staré správy a ani
ich obsah nie je pre mňa mimoriadne za-

ujímavý. Mal kedysi štyritisíc predplati-
teľov, teraz už iba päťsto. 

Ako by sa mal formovaÈ obsah ná‰ho
ãasopisu? 
Časopis Slovensko by mal byť predovšet-
kým propagačný magazín. Propagovať
Slovensko a pripomínať ľuďom v zahra-
ničí, kde sú ich korene a aký význam by
malo pre nich, keby sem prišli na náv -
števu. Aby sa vydali na dovolenku práve
na Slovensko. Príďte sem, pozrieť sa, od-
kiaľ pochádzajú vaši rodičia, odkiaľ prišli
vaši starí predkovia. A ak máme na mysli
kanadských a amerických Slovákov, mal
by časopis vychádzať v angličtine, pre-
tože, ako som povedal, väčšina potomkov
vysťahovalcov už nerozumie po sloven-
sky. 

Aká by mala byÈ reflexia dejín vysÈaho-
valectva, súãasnej migrácie u nás
doma? V ãom je nenahraditeºná úloha
Slovenskej republiky smerom k svojej
stále poãetnej men‰ine vo svete? Aká
by mala byÈ vzájomná slovenská komu-
nikácia takpovediac naprieã sveta -
dielmi?
V porovnaní s nedávnou minulosťou sa
ohromné možnosti ponúkajú cez internet.
Aj v Ottawe máme svoj elektronický por -
tál, spravuje ho skúsený novinár Juraj
Frajkor. Pravidelne uverejňuje, čo sa deje
v  slovenskej komunite v  tomto meste.
Ľudia portál navštevujú, čítajú správy
a odkazy, a tak sa fakticky držíme pohro-
made. V Britskej Kolumbii, vo Vancou-
veri má portál a vydáva aj časopis Jozef
Starosta, vychádza aj Slovenský Mon-
treal. Ale nevidím, že by bol veľký zá-
ujem Slovákov o veľký spoločný portál,
na ktorom by sa zverejňovali odkazy
z portálov v iných štátoch a svetadieloch.
Problém je, aby sme vedeli o sebe navzá-
jom aspoň v  Kanade, že by v  každom
meste, v  každej komunite bol človek,
ktorý by zverejňoval informácie o sloven-
skom živote. O takúto prácu však nie je
záujem. 

V ãom je hlavná príãina?
Všetko upadáva. Slováci sa asimilujú,
zvlášť po vzniku samostatnej Slovenskej
republiky. Už nemusíme bojovať, byť vo-
jakmi za Slovensko, tak sa vzdávame.
Pravda, týka sa to všetkých slovanských
národov. Ukrajinci, keď boli pod Soviet-
skym zväzom, patrili medzi najväčších
nacionalistov. V  posledných rokoch už
nie, lebo aj Ukrajina je samostatná, Rusi
ich ľudí už neodnárodňujú. 

Ako sa dá uchrániÈ aspoÀ to národné
srdce?
Veľa záleží na rodičoch. Keby môj otec
a matka neboli hrdí na Slovensko, tvrdí
národovci, možno by som aj ja mal vlaž-
nejší vzťah. Lenže rodičia podobní mojim

tvorili malú skupinu. Povedzme päťtisíc
ľudí, ktorí odišli zo Slovenska roku 1945.
Oni udržiavali vo svete slovenský život
a dali mu ešte jednu aktívnu generáciu. Ja
som mojich chlapcov naučil rozprávať po
slovensky, viackrát aj boli na Slovensku
ako turisti, Slovensko milujú. Hovoria po
slovensky, šíria v Kanade, že je to krásna
krajina. A predsa to s nami už nie je také,
ako bývalo s mojimi rodičmi. Otec každý
rok oslavoval 14. marec. Zariadil i to, aby
na mestskej radnici visela slovenská
vlajka. Pätnásť rokov to v Ottawe robil.
Kým Čechoslováci nezačali proti nemu
protestovať. Všetci naši predkovia však
už vymreli. Slovenská republika je samo-
statná, nebudem mojich synov burcovať,
aby boli hrdí Slováci, lebo chceme mať
samostatnosť. Treba sa držať toho, že
mnohí máme vo svete ešte vedomie o na-
šich slovenských koreňoch.

Ako sa vám to darí na pozícii profesora
dejín Slovenska na Ottawskej univer-
zite? 
Študenti sú zväčša občania Kanady ír-
skeho, francúzskeho, nemeckého alebo
poľského pôvodu. Zapisujú si moje kurzy
najmä preto, že sú pre nich exotické.
Každý študent na katedre musí absolvo-
vať niektoré kurzy dejín, viacerí majú už
dosť informácií o tých kanadských a ame-
rických, lebo tie popri veľkých štátoch zá-
padnej Európy a  Rusku ako veľmoci
všade uprednostňujú, a tak sa chcú dozve-
dieť dačo nové. A Slovensko je pre nich
ešte exotická krajina, nevedia o  ňom
skoro nič, tak priťahujem ich pozornosť,
ukazujem im diapozitívy, aby si utvorili
základný obraz a následne im vysvetľu-
jem naše dejiny v rámci strednej Európy.
Lebo podobne málo vedia aj o priestore,
kde sme boli stáročia v obrovskej ríši, nie
izolovaní niekde v horách. Vždy hovorím
aj o  Čechoch, Maďaroch, Rakúšanoch,
Poliakoch a iných príbuzných národoch.

Koºk˘ch „slovenského zrna ste zasiali“
poãas svojej dvadsaÈroãnej pedagogic-
kej misie?
Zvyčajne mám dvadsať až tridsať študen-
tov. A slovenské dejiny učím každý rok
dva semestre, takže je to ročne zo päťde-
siat i viac mladých ľudí. Ktorí majú hlbší
záujem o Slovensko, tí už prišli sem ako
turisti, po návrate mi referovali, čo videli,
aké zážitky mali. 

Koncom mája vám minister zahraniã-
n˘ch vecí Slovenskej republiky odovzdal
ocenenie Vyslanec dobrej vôle. Na ão
ste pri jeho preberaní spomínali?
Vyslovil som ľútosť nad tým, že sa tejto
chvíle nedožil môj otec. Takéto vyzname-
nanie patrilo v prvom rade jemu. A myslel
som na to, ako som založil Slovak Studies
Association, slovenskú učenú spoločnosť,
a že to bola pre mňa predovšetkým práca,
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ktorú som chcel a priamo musel vykoná-
vať. Hoci bola nad rámec mojich exis-
tenčných povinností a navyše ma to stálo
aj peniaze. Kým som sa nestal vedúcim
Katedry slovenských dejín a  kultúry
Ottawskej univerzity, bolo to iba hobby. 

Ale to, ãomu sa hovorí koníãek, cítiÈ aj
v obsahu va‰ej knihy, ktorú ste prezen-
tovali na Slovensku. „Patrí sa to“ v aka-
demickom svete?
Z tohto pohľadu to nie je typická publiká-
cia. V Amerike univerzitní historici, vedci
nepíšu pre širokú verejnosť, píšu pre his-
torikov „na svojej úrovni“. Chcú ukázať,
akí sú erudovaní, že prešli všetky archívy,
všetok vzácny materiál už preštudovali. Ja
som nechcel takú knihu napísať. Chcem,
aby si ju prečítali aj potomkovia tých Slo-
vákov, ktorých osudy ma zaujali a ktoré
opisujem. Základné časti sú typicky aka-
demické podľa zdrojov a dokumentov, do
každej som však zakomponoval životné
príbehy. Či už našej rodiny, alebo ľudí,
s ktorými som sa rozprával. Ľudia sa ne-
návratne vytrácajú, je preto našou povin-
nosťou zaznamenať, čo vzácne a užitočné
nám zanechali.

DUŠAN MIKOLAJ

FOTO: AUTOR

Marian Mark Stolárik sa narodil 22. ap-
ríla 1943 v Turčianskom Svätom Mar-
tine. Keď mal dva roky, jeho rodičia
emigrovali zo Slovenska do Rakúska,
roku 1951 sa vysťahovali do Kanady.
V rokoch 1979 – 1991 pôsobil ako pred-
seda, vedúci riadiaci pracovník a riaditeľ
tlače Balchského inštitútu pre etnické štú-
diá vo Filadelfii, od roku 1992 je univer-
zitný profesor na Katedre slovenských
dejín a kultúry na Ottawskej univerzite.
Venuje sa dejinám imigrácie do Severnej
Ameriky, spomedzi etnických skupín si
osobitne všíma Slovákov, ktorí sa usá-
dzali na tomto kontinente. Svoj štyridsať -
ročný výskum sumarizuje vo svojej
najnovšej štyristostranovej knihe Where
is My Home, keď sa od roku 1870 po sú-
časnosť vysťahovalo do Spojených štátov
amerických a Kanady viac ako pol mi-
lióna Slovákov. Väčšina do priemy sel -
ných oblastí východného pobrežia Ame-
riky a do stredu kanadských planín, kde
najprv pracovali ako nekvalifikovaní ro-
botníci. Keďže sa nachádzali v celkom
cudzom prostredí, rýchlo si zakladali po-
trebné krajanské inštitúcie, svojpomocné
spolky, cirkevné osady, slovenské školy,
časopisy. Mnohí vysťahovalci a ich po-
tomkovia dotvárajú neodmysliteľnú sú-
časť dejín Slovenska.
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The Whole Wide World Is My Home 

We talked to Marian Mark Stolárik. He was born on
April 22, 1943 in Turãiansky Svät˘ Martin. When he
was two, his parents emigrated to Austria and then
moved out to Canada in 1951. Between the years
1979-1991 he worked as Chairman, Executive Di-
rector and President of the Balch Institute for Ethnic
Studies in Philadelphia. In 1992, Stolarik has begun
his career as Professor and Chairholder of the Chair
in Slovak History and Culture at the University of
Ottawa. He focuses on the history of immigration
to North America and from all ethnic groups he
pays great attention mainly to Slovaks who settled
down on this continent. He summarizes his forty
years of research in his most recent book called
“Where is My Home.”  From 1870 to the present
day more than half a million of Slovaks emigrated
to the United States and Canada. 
Most of them settled down at industrial areas of
eastern coast of America or in the heart of Cana-
dian plains where they worked as unskilled work-
ers. Since they were living in a foreign country they
soon founded Slovak communities and societies,
church unions, Slovak schools and magazines.
Many emigrants and their offspring are important
part of Slovak history. 
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Otázka kontinuity
V probléme národnostnej príslušnosti gréckokatolí-
kov sa skrýva jedna zo základných otázok: ak by totiž
mala pravdu stará mama, dnešní slovenskí gréckoka-
tolíci by neboli priamymi potomkami príslušníkov
Metodovej cirkvi. Ak však má pravdu starý otec, prí-
chod Valachov a Rusínov v 13. a 14. storočí na vý-
chodné Slovensko „iba“ posilnil Metodovu cirkev,
ktorá tu pretrvala od cyrilo-metodskej misie. 
Je to otázka kontinuity: dnešná gréckokatolícka cirkev
je kontinuálnym pokračovaním Metodovej cirkvi,
alebo vznikla na báze valašskej a rusínskej kolonizá-
cie, teda doosídľovaním vyprázdnených dedín na se-
verovýchode Slovenska Rusínmi? Je tu nepochybný
vplyv príchodu litovsko-podolského kniežaťa Teo-
dora Koriatoviča do Uhorska, ktorému kráľ Žigmund
daroval roku 1393 mukačevské panstvo. Početná sku-
pina usadlíkov, ktorí s ním prišli, príslušníci „ruskej
viry“, založili tristo nových osád. Koriatovič pomohol
postaviť „grécky“ kláštor na Černečej hore pri Mu-
kačeve, pri kaplnke v Krásnom Brode postavil dre-
vený chrám a kláštor. Jeho podpora východného
kresťanstva sa priaznivo prejavila aj v Šarišskej, Zem-
plínskej a Užskej stolici. Noví osadníci z východu
(Rusnáci, Rusíni) oživili cyrilo-metodskú náboženskú
tradíciu a spomalili proces latinizácie slovenských ka-
tolíkov východného obradu, alebo priniesli úplne
novú vieru?

Proces latinizácie
Pohľad do histórie hovorí, že nemecký cisár Otto II.
vyslal pražského biskupa Vojtecha ku Gejzovi do Za-
dunajska, na ktorého dvore slúžili východní kňazi,
aby ponúkol pre jeho syna kráľovstvo, kráľovskú ko-
runu ako dedičstvo Moravy, za dvoch podmienok: že
prestúpi z gréckeho obradu na latinský a slovanské
(grécke) biskupstvá nahradí latinskými. 
Stalo sa.
Za čias jeho syna Štefana I. (1000 – 1038) sa začala
latinizácia cirkvi v Uhorsku. Prví staroslovenskí svätí
Andrej Svorad (980 – 1034), Beňadik († okolo
1030), Bys trík (1003? – 1046) a Mojžiš Uhorský
(983 – 1043) boli ešte východného obradu, pestovali
východný model mníšstva. Aj keď Štefan navonok
podporoval obidva obrady, podriadil staroslovenskú
cirkev latinským biskupom cez obradových vikárov.
Uvádza sa to v bulách písaných po latinsky, napríklad
v Bule Inocenta IV. z roku 1243. 
V knihe Prešovské biskupstvo z r. 1998 napísali Ján
Hric a Peter Šturák, že „významným miestom na sle-
dovanie kontinuity cyrilo-metodskej tradície na Slo-

vensku je Spišská Kapitula, ktorá s veľkou pravdepo-
dobnosťou bola už v čase Veľkej Moravy sídlom bis -
kupa. Z tých čias pochádzajúce tzv. Spišské modlitby
majú štruktúru celkom blízku jekténiám liturgie sv.
Jána Zlatoustého“. V rokoch 1282 – 1301 účinkovali
na Spiši dvaja prepošti – biskupi Lukáš a Jakub z Far-
kašoviec. Obidvaja boli gréckeho obradu („Graeci-
-Ritus“). Z 13. a 14. storočia sú zachované správy
o používaní východného obradu na Spišskej Kapitule
a o existencii východných farností. Z testamentu
spišského prepošta Mothmera z roku 1273 sa dozve-
dáme, že kňazi boli povinní každú sobotu spievať
v pútnickej kaplnke na Spišskej Kapitule antifónu
Salve, Regina alebo Raduj sa, Bohorodička.
Proces latinizácie sa naplno rozvinul po nástupe Ka-
rola Róberta (1288 – 1342), pôvodom z francúzskeho
Anjou, na trón r. 1307. V známej bitke pri Rozhanov-
ciach (15. júna 1312) porazil východoslovenských
Omodejovcov a ich spojencov, čím zanikli mnohé
staré uhorské rody a tradície. Kardinál Ján Chryzos-
tom Korec v Gréckokatolíckom kalendári na rok 2008
uviedol: „Po vymretí rodu Arpádovcov a po víťazstve
Karola Róberta nad domácou šľachtou, na čele ktorej
stál Matúš Čák, ... sa v Uhorsku začala prísnejšia la-
tinizácia. Vo Viedenskom kódexe je symbolika no-

vých pomerov. Dvojitý kríž, pod ktorým vystupovala
odbojná šľachta v boji, leží potupený na zemi. Mnohí
z víťazov vtedy verili, že vlajka s dvojkrížom sa na
tomto území už nikdy neobjaví.“ Ide o známy obraz,
kde veje nad bojovým poľom víťazná vlajka štyroch
pruhov a ľalií Róberta z Anjou. Ale história – ako si
čoskoro ukážeme – je plná paradoxov. 

Pravda starého otca
Historici, ktorí sa tejto téme venujú, našli v posled-
nom čase viacero dôvodov, aby dali za pravdu môjmu
starému otcovi. Vyhnanie Metodových žiakov totiž
vôbec neznamenalo, že byzantská, čiže grécka cirkev
úplne zanikla. Potvrdzuje to množstvo kláštorov na-
zývaných „grécke“, ktoré tu ďalej udržiavali dedič-
stvo solúnskych bratov. V gréckom kláštore na
Vyšehrade (dnes Visegrád), v Pannonhalme, Vespríme
a v Tihányi v dnešnom Maďarsku, alebo v Kláštore
sv. Hypolita na Zobore pri Nitre ešte dlho používali
východné liturgické prvky. Nález s cyrilským písmom
na náhrobku kniežaťa Presiána pri rotunde v Micha-
lovciach svedčí o tom, že aj tu bol kláštor východného
obradu. V 12. storočí prevažoval počet gréckych kláš-
torov, až v 17. storočí ich už bola len tretina.
Metodova viera ako „stara vira“ (katolíkov východ-
ného obradu nazývali po cirkevnom rozkole r. 1054
aj „starovercami“) prežila na dnešnom východnom
Slovensku pod svojimi biskupmi vyše dvesto rokov,
kým tam dorazili starí Maďari. Hraničná čiara vzni-
kajúceho Uhorska sa až pred koncom 11. storočia po-
sunula na Karpaty. Na tomto území teda žili a pracovali
po zániku Moravy 100 – 150 rokov kňazi, mnísi
a zrejme aj biskupi spolu s hradnými pánmi a ľudom.
Kontinuitu Metodovej cirkvi potvrdzujú pápežské
buly či iné dokumenty spred príchodu Rusínov na
naše územie. Cirkevná synoda v Sabolči roku 1092
(za vlády Ladislava) hrozí: „Ak príslušníci latinského
obradu nebudú zachovávať uhorské (teda východné)
zvyky, budú z Uhorska vykázaní!“ Išlo najmä o pôsty.
V Uhorsku aj po zániku Moravy sa začínal veľký šty-
ridsaťdňový pôst podľa východnej tradície v ponde-
lok a nie v stredu. 
Pápež Inocent III. (1198 – 1216) listom zo 16. apríla
1204 prejavil ochotu zriadiť v Uhorsku biskupstvo
východného obradu, ktoré by bolo podriadené Svätej
stolici. Vo svojej bule z r. 1243 pápež Inocent IV.
(1243 – 1254) rozlišuje gréckokatolíkov (Graeco-Ka -
tholicos, Graeci-Ritus) od schizmatikov (Phocioano-
-Schismaticos). Prívržencov Fócia v nej povoláva
k zjednoteniu. Touto bulou pápež aktualizoval dovo-
lenie slúžiť staroslovenskú liturgiu, odvolávajúc sa na
svojich predchodcov Hadriána II. a Jána VIII. Ešte
pred príchodom Koriatoviča a „ruskej viry“ sa snažil
o zriadenie východného biskupstva v Uhorsku pápež
Gregor XI. (1370 – 1378). Pre nesúhlas latinských
bis kupov sa tak nestalo. Aj ďalší pápeži vedeli o gréc-
kych katolíkoch a občas usmernili katolíkov latin-
ského obradu, ako majú vychádzať v ústrety grécko-
katolíkom. 
Dnešná gréckokatolícka cirkev sa formálne ustanovila
24. apríla 1646. Stalo sa tak v hradnej kaplnke Dru-
getovcov v Užhorode. Už sme uviedli, že proti dvoj-
krížu na strane kráľa Karola Róberta roku 1312
udatne bojovali Drugetovci, za čo ich kráľ odmenil
celou Zemplínskou a Šarišskou stolicou, dedičstvom
po Omodejovcoch. Títo rytieri násilne latinizovali,
krstili už pokrstených Slovákov, rušili byzantské

Priami dedičia sv. Metoda: 
slovenskí gréckokatolíci
„Synu, ta my Rusnaci,“ povedala mi raz moja stará mama. A aj
keì star˘ otec namietal: „Jov, HaÀo, ta jake my Rusnaci, my Slo-
váci!“, v⁄talo mi to v hlave. Odkiaº to stará mama vzala? Veì
staré maìarské pramene, napríklad Magyarorszag vármegéi és
városái z roku 1899 oznaãujú moju rodnú âiãavu ako slovenskú
osadu: tót kisköszég – a nie ruthen kisköszég. A jazyk, ktor˘m
hovoríme v âiãave, ako aj v ìal‰ích gréckokatolíckych dedinách
na Zemplíne, je zemplínskym náreãím slovenãiny. 

Portrét pre‰ovského biskupa Jozefa Gaganca



chrámy a monastiery. 350 rokov na to sa potvrdila pa-
radoxnosť histórie, ale aj jej zmysel pre rovnováhu.
Práve muži z tohto rodu, Ján a Juraj Drugetovci, in-
tenzívne pomáhali oživiť reformáciou oslabenú kato-
lícku cirkev. To na ich hrade vyhlásili Užhorodskú
úniu, ktorou vznikla gréckokatolícka cirkev. A tej
symbolom nie je dvojitý, ale dokonca trojitý kríž.
V Užhorode sa teda spojili „staroverci“ a „rusnaci“ 
(v zmysle vyznávači „ruskej viry“) s Rímom na zhro-
maždení 63 kňazov zo Zemplínskej, Šarišskej
a Užskej župy. Za prítomnosti biskupa Jakušiča
a dvoch mníchov baziliánov vyznali katolícke krédo.
Takže tak: dnešní gréckokatolíci sú aj Slováci – po-
tomkovia starovercov, aj Rusíni (Rusnáci) – potom-
kovia príslušníkov „ruskej viry“. Platí konštatovanie
Štefana Švagrovského uvedené v stati Sloviacka
otázka v dejinách slovenčiny, Studia Academica Slo-
vaca, 13/1984: „Ľud na východnom Slovensku podľa
svedectiev viacerých vtedajších slovenských národ-
ných buditeľov žil iba rodinným egoizmom alebo kra-
jovým patriotizmom, alebo takým povedomím,
ktorého dominantnou zložkou bolo vierovyznanie
a podľa neho sa určovala aj národnosť, respektíve reč.
Práve preto boli v minulosti na východnom Slovensku
za Neslovákov považovaní všetci uniati východného
rítu (gréckokatolíci), hoci približne polovica z nich
boli podľa národnosti Slováci.“

V tejto súvislosti stojí za pozornosť aj postoj ruského
slavistu Izmaila Ivanoviča Sreznevského (1812 –
1880). Keďže Pavol Jozef Šafárik v Slovanskom ná-
rodopise označil všetkých gréckokatolíkov za Rusí-
nov (pracoval s dotazníkmi, ktoré mu vyplnili

gréckokatolícki kňazi, vychovaní v rusínskom
duchu), Sreznevskij mu to v liste vyčítal: „Rusinami
v korolevstve vengerskom nazyvajut vsech uniatov
i pravoslavnych bez razičija, točno li oni rusiny ili slo-
vaki. Ja uže vstrečal i prežde, v stolicach Gemerskoj,
Spišskoj, Šarišskoj i Zemplinskoj, no eto rusiny po
vere a po jazyku, po narodnosti – slovaki“ (Sreznev-
skij, I. I.: Donesenije V-toe, Žurnal Ministerstva Na-
rodnogo proisveščenija, No 37, Sankt Peterburg
1843).
Ak dodnes mnohým splývajú gréckokatolíci s „Rus-
nákmi“ či „Rusínmi“, ak potomkovia gréckokatolíc-
kych vysťahovalcov zo Zemplína, žijúci v Srbsku
a hovoriaci po zemplínsky, sú oficiálne – „Rusínmi“,
je to, ako vidíme, zmätočné dedičstvo 18. a 19. storo-
čia. Roku 1771 na podnet Márie Terézie pápež Kle-
ment XIV. zriadil samostatné gréckokatolícke
Mukačevské biskupstvo. A tu výchova kňazov pre-
biehala v rusínskom duchu, lebo Rusíni boli vedúcou
silou v cirkvi. Pod ich vplyvom preniesol sa termín
„rusnák“ na všetkých príslušníkov gréckokatolíckej
cirkvi.
Keďže Mukačevské biskupstvo (eparchia) bolo veľmi
rozsiahle, zahrnovalo jedenásť žúp s 550-tisíc veria-
cimi, roku 1787 ho rozdelili do troch vikariátov
(Marmarošský, Satumársky a Košický). Vyčlenením
z Mukačevskej eparchie vzniklo roku 1818 na území
Košického vikariátu Prešovské biskupstvo, povýšené
v roku 2008 na arcibiskupstvo a sídlo Slovenskej
gréckokatolíckej metropólie s podriadenými biskup-
stvami Košickým a Bratislavským. Arcibiskupom
a metropolitom sa stal Ján Babjak, SJ, biskupom Ko-
šickej eparchie Mgr. Milan Chautur, CSsR, a bisku-
pom novozriadenej Bratislavskej eparchie Peter
Rusnák.
Pre gréckokatolícku cirkev je charakteristické utrpe-
nie a prenasledovanie od čias sv. Metoda. Jej kňazi
boli chudobní a prenasledovaní vo všetkých reži-
moch. Počnúc rákociovcami v 18. storočí, končiac
komunistami v 20. storočí. Dvoch gréckokatolíckych
biskupov, Pavla Petra Gojdiča (1927 – 1960) a Vasiľa
Hopka (1904 – 1976), ktorých po zákaze gréckoka-
tolíckej cirkvi roku 1950 uväznili a biskup Gojdič vo
väzení v Leopoldove zomrel, vyhlásil Ján Pavol II. za
blahoslavených.
Patrí sa na záver pripomenúť, že prešovský biskup
Jozef Gaganec (1843 – 1875) spolupracoval s Mati-
cou slovenskou, bol jej členom v šarišskej pobočke.
Priatelil sa s Andrejom Radlinským a Jonášom Zá-
borským. Z kňazov vychovával vlastencov, a tak čelil
násilnej maďarizácii. MARIÁN TKÁČ
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Direct Inheritors of St. Methodius: 
Slovak Byzantine Catholics
The author begins his contribution with a question
whether the presentday “Greek-Catholic Church in
Slovakia” is a lasting continuation of the Methodius'
church or the church arose due to Wallachian and
Ruthenian colonizations, that is as a result of com-
pleting the settlement of the vacated villages in the
North East of Slovakia by the Ruthenians. The Byzan-
tine, or Greek, Church did not disappear entirely even
after the expulsion of the disciples of Methodius. A
number of monasteries, maintaining the heritage of
the Thessaloniki brothers, bears witness to that. In the
12th century Byzantine monasteries predominated,
while in the 17th century they comprised merely one
third of the total number of monasteries. The con-
temporary Byzantine Catholic Church was formally
established on April 24, 1646.  The act took place at
the Drugets's castle chapel in Uzhhorod, Ukraine. In
1771, Pope Clement XIV, at the instance of Maria
Theresa, established the independent Greek Catholic
Eparchy of Mukacheve, and in 1787 he divided it into
the vicariates of Maramuresh, Satu Mare and Ko‰ice.
In 1818 Eparchy of Pre‰ov was established in the ter-
ritory of the Vicariate of Ko‰ice, and in 2008 it was el-
evated to an archeparchy and the seat of Slovak
Greek-Catholic metropolis with the subordinate
eparchies of Ko‰ice and Bratislava.

Svät˘ Otec Ján Pavol II. sa modlí za grécko -
katolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiãa



Od histórie k súãasnosti
Ako vieme, maďarskí nacionalisti presa-
dzujúci veľkouhorské zjednocovanie
všetkých slovanských národov žijúcich
v tomto štátnom útvare Maticu slovenskú
po dvanástich rokoch mocensky zatvorili.
Nadchádzajúce duchovné žalárovanie
trvalo viac ako štyri desaťročia a počas
štvorročnej prvej svetovej vojny sa na-
vyše prejavilo militantným vystavovaním

tisícok mužov a ich rodín podriadených
národov pri nezmyselných a neľudských
mocenských výbojoch. Spamätali sa až po
totálne prehratej bitke, v ktorej sami po-
strácali početné maďarské obyvateľstvo
a krátko na to i rozsiahle územie, kde ne-
úprosne asimilovali všetky národy na
„jednotný“ maďarský. Znenie Trianonskej
mierovej zmluvy bolo pre šovinistov šok,
s ktorým sa dodnes nevedia zmieriť, preto

na matičné aktivity od prvého oživotvo-
renia inštitúcie v roku 1919 reagovali pro-
klamatívne ako na porušovanie práv
národa maďarského.
Oslavy jeden a pol storočnice vzniku Ma-
tice slovenskej mali i na Slovensku dvo-
jakú odozvu. Väčšia časť súkromných
médií nepátrala v histórii ani len po tom,
ako je možné, že duch národnej inštitúcie
sa nevytratil ani v spomenutom veľkoma-
ďarskom období, keď zákonne neexisto-
vala štyri a pol desaťročia, že nezanikla
ani po roku 1948, keď v spoločnej Česko-
slovenskej republike z Prahy padali na
hlavy Slovákov tvrdé politické, a  teda
i mocenské obvinenia z buržoázneho na-
cionalizmu. A mohla plniť síce obme-
dzené, ale vôbec nie zanedbateľné funkcie
počas štyridsaťročného obdobia globálne
označovaného za totalitné. Prehnaným zá-
ujmom nehýrili v jubilejnom roku ani ve-
rejnoprávne médiá, skôr ako k  nosným
dejinným podstatám existencie MS sa
vracali k opakovaným témam z jej nedáv-
nej minulosti spôsobom, ktoré len pred-
stieralo investigatívne nasadenie.  
Národné matičné slávnosti sa v Martine
začali 1. augusta a trvali štyri dni. Na ich
príprave a organizácii sa podieľali neza-
stupiteľnou mierou Matica slovenská
a Martin s  prívlastkom Mesto národnej
kultúry. Podujatie sa konalo pod záštitou
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·tyri v˘roãné
Martinské národné slávnosti sa konajú tradiãne zaãiatkom au-
gusta, tohto roku mali viacnásobné oprávnenie na pomenovanie
Národné matiãné slávnosti. Na viacer˘ch miestach ná‰ho perio-
dika pripomíname ako nosn˘ dôvod jubileum zaloÏenia Matice
slovenskej ako najstar‰ej a do dne‰n˘ch dní najv˘znamnej‰ej
slovenskej mnohostranne aktívnej obãianskej in‰titúcie. 
Na 4. august 1863 spomíname súbeÏne s miléniov˘m v˘roãím
príchodu Cyrila Kon‰tantína a Metoda na územie Veºkej Moravy,
ktorej neodmysliteºn˘m teritóriom boli aj ‰ir‰ie oblasti súãas-
ného Slovenska. Práve po tisícich rokoch od niãím nenahradi-
teºnej duchovnej a kultúrnej misie slovansk˘ch vierozvestov sa
vo vtedaj‰om Turãianskom Sv. Martine zaãali v novej in‰titúcii
potvrdzovaÈ mnohé dovtedaj‰ie emancipaãné nádeje mlad˘ch
intelektuálov a konkrétne skutky odváÏnych muÏov otvorene
prejavujúcich politické ambície v mene slovenského národa. 

·tefan Moyses

Posvätenie súso‰ia svät˘ch Cyrila a Metoda



predsedu vlády Slovenskej republiky
Roberta Fica, ktorý sa na ňom osobne zú-
častnil v sobotu na slávnostnom galapro-
grame Ochrankyňa národa. „Matica nie je
nijaká starina z 19. storočia, je užitočná
práve v 21. storočí, keď sa zo života vy-
tráca mravnosť myslenia aj konania. Hoci
je to inštitúcia nadstranícka, paradoxne sa
z jej lona a v jej myšlienkových dielňach
zrodil slovenský politický národ, ktorý ve-
dome začal brániť vlastné občianske práva.
Z  jej platformy vznikli uvedomelé slo-
venské národné politické hnutia a strany,“
povedal vo svojom príhovore.

Z posledn˘ch najÏivotaschopnej‰ia
V prvý deň osláv sa konal 2. európsky
kongres Matíc slovanských národov.
Jeho organizáciou poverila Matica slo-
venská svoje Krajanské múzeum, to spo-
lupracovalo s Fórom slovanských kultúr
sídliacim v slovinskej Ľubľane. Do Mar-
tina pricestovali z Českej republiky zá-
stupcovia Matice českej z Prahy a Matice
sliezskej sídliacej v Opave, Matice slo-
vinskej, Matice bunjevackej, Matice čier-
nohorskej, Matice serbskej (lužicko-
-srbskej), Matice slovenskej na Zakar-
patsku, Zväzu Slovákov v Chorvátsku,
Matice slovenskej v Srbsku a Fóra slo-
vanských kultúr. Prítomní nadviazali na
prvý kongres spred šiestich rokov, ktorý

sa takisto konal v Martine. Vhodne zapa-
dol do celkového rámca jubilea inštitú-
cie, pretože Matica slovenská pri svojom
vzniku nasledovala vzory bratských ná-
rodov.
S ohľadom na zložité postavenie Slová-
kov v uhorskom kráľovstve sa zapísala do
dejín medzi poslednými, v súčasnosti má
však spomedzi slovanských Matíc vo svo-
jom štáte najvýznamnejšie postavenie.

Pripomeňme, že ako prvá vznikla v Buda-
pešti roku 1826 Matica srbská, Matica
česká o päť rokov neskôr v Prahe, roku
1842 v  Záhrebe založili Maticu chor-
vátsku, roku 1847 v Budyšíne Maticu lu-
žicko-srbskú, nasledujúci rok vo Ľvove
Maticu haličsko-ruskú, rok po nej v Brne
Maticu moravskú. Roku 1861 vznikla
v Zadare Matica dalmatínska a po našej
svätomartinskej v Ľubľane roku 1864
Matica slovinská. 
Na záver prvého augustového dňa na
pôde martinskej Turčianskej galérie kon-
gres vyústil podpísaním Memoranda
o ďalšej spolupráci Matíc slovanských ná-
rodov. Popri inom sa v ňom spomína Eu-
rópa ako kontinent rovnocenných kultúr,
jazykov a národných identít s humanistic-
kými, demokratickými a kresťanskými
tradíciami. „Presadzujeme fenomén Matíc
slovanských národov s cieľom reprezen-
tovať a posilňovať slovanskú myšlienku
v projektoch EÚ a na jej pôde sa prezen-
tujeme ako Matice slovanských národov,“
uvádza sa v IV. bode Memoranda. 

V˘stavy, prezentácie, vystúpenia
Vydavateľské a výstavné aktivity Matice
slovenskej vyústili v čase augustových
osláv do viacerých podujatí celonárod-
ného významu. Svätí Cyril a Metod v slo-
venskom výtvarnom umení bol názov
výstavy otvorenej v prvý deň. Upozorňo-
vala na umelecké diela tvorcov inšpirova-
ných kresťanskými tradíciami a histo-
rickými udalosťami, prejavujúcich úctu
k duchovným hodnotám. Nie je náhoda,
že tieto témy sa stali nosnými pre mno-
hých slovenských umelcov, ktorí od čias
národného obrodenia sústreďovali na ne
svoje tvorivé sily s takými presvedčivými
výsledkami, že sú podnetné aj pre súčas-
níkov. Na martinskej výstave takto vní-
mame grafiky národných umelcov Ľu-
dovíta Fullu a Vincenta Hložníka, maliara
Mikuláša Klimčáka, sochárske diela Ma-
riána Polonského, Kláry Patakyovej, Ti-
bora Bartfaya, Jána Kulicha, Teodora
Baníka (portrét básnika Milana Rúfusa). 
Otvorenie výstavy Matica v  národe –
národ v Matici, zorganizovanej Sloven -
skou národnou knižnicou a otvorenej
v prvej budove MS dala dohromady dve
inštitúcie, ktoré tvorili nerozlučnú jednotu
od počiatku matičných národných eman-
cipačných aktivít až do prvých rokov sú-
časnej samostatnej Slovenskej republiky,
keď ich parlament legislatívne rozdelil.
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matiãné dni

Karol Kuzmány Ján Francisci 

Predseda MS a zástupca primátora mesta Martina
Alexander Lilge symbolicky otvárajú „sochársky
matiãn˘ park“ 



Slávnostný rámec mali aj prezentácia poš -
tovej známky a striebornej zberateľskej
mince s nosným motívom 150-ročnej Ma-
tice slovenskej. Konali sa v Biblickej
škole, kde predstavili aj knihu reflexií To-
máša Winklera venovanú tomuto jubileu
s jej podnázvom Vrastanie do času. Po nej
nastalo otvorenie Parku svätých Cyrila
a Metoda v priestranstve druhej budovy
Matice slovenskej. Autorom dvojmetro-
vého súsošia solúnskych vierozvestov je
rezbár Milan Krajňák z Vranova nad Top -
ľou. K buste jazykovedca Antona Berno-
láka pribudli tri ďalšie. Zobrazujú prvých
mužov Matice slovenskej: Jána Francis-
ciho, Štefana Moysesa a Karola Kuzmá-
nyho. 

Osobnosti národa
Na matičné slávnosti do Martina prichá-
dzajú každoročne folklórne skupiny, špič-

kové súbory, divadelné a spevácko-dra-
matické zoskupenia, dychové a iné ka-
pely, v meste a na pódiu miestneho
amfiteátra vystupujú moderné hudobné
telesá. Vyvrcholenie ich vystúpení prišlo
v sobotňajšom galaprograme nazvanom
Ochrankyňa národa. Jeho výnimočnou
časťou bolo ocenenie dvadsiatich osob-
ností slovenského života symbolizujúce
20. výročie vzniku Slovenskej republiky.
Cenu 20. výročia vzniku Slovenskej repub -

liky dostali futbalista a tréner Jozef Ada-
mec, Július Binder, poslanec a stavebný
inžinier, s ktorým sa spája spustenie vý-
znamného dunajského vodného diela
Gabčíkovo, folklorista a dlhoročný roz-
hlasový redaktor Ondrej Demo, operný
spevák Peter Dvorský, historik Milan Sta-
nislav Ďurica, spevák Maťo Ďurinda, ho-
kejový tréner Ján Filc, súčasný prezident
Ivan Gašparovič, právnik Štefan Harabin,
spisovateľ Anton Hykisch, filmový reži-
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Predseda Matice slovenskej Marián Tkáã na v˘stave Svätí Cyril a Metod v slovenskom v˘tvarnom
umení prezentoval aj svoje maliarske dielo



sér Juraj Jakubisko, publicista Roman Ka-
liský, kardinál Ján Chryzostom Korec,
prvý prezident súčasnej SR Michal
Kováč, herečka Eva Kristinová, exilový
aktivista a spisovateľ Imrich Kružliak,
olympijský víťaz vodný slalomár Michal
Martikán, bývalý predseda vlády SR Vla-
dimír Mečiar, poslanec a súčasný pred-
seda Trnavského samosprávneho kraja
Tibor Mikuš, sochár Andrej Rudavský,
spisovateľ Jaroslav Rezník, literárny his-
torik prof. Imrich Sedlák, druhý prezident
SR Rudolf Schuster, hospodársky mana-
žér Vladimír Soták a herec Jozef Šimono-
vič. Cenu Matice slovenskej v kategórii
zahraničný politik dostal bývalý predseda
vlády a prezident Českej republiky Vác-
lav Klaus. 
Výnimočnú atmosféru dostal záverečný
deň. Nedeľa patrila tradične bohosluž-
bám, organovému koncertu a po nej sa

pre Martinčanov a návštevníkov mesta
otvorili brány Múzea slovenskej dediny
SNM. Matičná nedeľa medzi objektmi
tradičnej architektúry z rozličných oblastí
Slovenska umocňovala v prítomných
sviatočnú náladu. A, veríme, vyvolala po-
trebu uložiť si do citovej pamäte, že sa
stali účastníkmi významného národného
sviat ku. „Chcem poďakovať všetkým
matičiarom, ktorí v tropickej horúčave
merali cestu do Martina z celého Slo-
venska, čím dokázali, že v ich hrudi tlčie
matičné srdce. Chcem poďakovať vzác-
nym hosťom, ktorých bolo neobyčajne
veľa: dvaja prezidenti, slovenský pán
Schuster a čes ký pán Klaus, a ďalší dvaja
prostredníctvom písomných pozdravov
páni Kováč a Gašparovič, predseda vlády
Fico a minister školstva prostredníctvom
pozdravného listu, rovnakým spôsobom
kardinál Korec, dvaja prítomní župani –

boli všetci, ktorí tam mali a chceli byť.
Som presvedčený, že múdra história si
zapamätá predovšetkým ich. A nie tých,
ktorí neprišli, ale napriek tomu ,vediaʻ,
že by to urobili lepšie,“ vyjadril sa vo
svojom poďakovaní predseda Matice slo-
venskej Marián Tkáč. 

DUŠAN MIKOLAJ

FOTO: AUTOR
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žilinský Juraj Blanár a trnavský Tibor
Mikuš, páni europoslanci, predseda Naj-
vyššieho súdu a Najvyššieho kontrolného
úradu... Verím, že raz sa budú spomínať
tie dni ako pamätné s tým, že v Martine

Four Annual Days of Matica Slovenská

The first four days of this August were dedicated to
Matica National Celebrations which were held in
Martin on the occasion of the 150th anniversary of
the establishment of Matica Slovenská. Twenty em-
inent Slovak personages were awarded during gala
programme called OchrankyÀa národa (“Guardian
of Nation”). The second European Congress of
Slavic Nations’ Maticas was held at the first festival
day. Svätí Cyril a Metod v slovenskom v˘tvarnom
umení (“Ss. Cyril and Methodius in Slovak Fine
Art”) was the name of the Slovak artists’ exhibition.
The jubilee exhibition Matica v národe – národ
v Matici (“Matica in Nation – Nation in Matica”) was
opened in the first Matica building. The presenta-
tion of a postage stamp and a silver collector coin
with the motif of the 150-year-old Matica was per-
formed in a ceremonial atmosphere as well as was
the introduction of Tomá‰ Winkler’s book Vrastanie
do ãasu (“Growing into Time”). The Park of Saints
Cyril and Methodius was opened in the area of the
second Matica Slovenská building. In addition to
the sculptural group of the Thessaloniki apostles,
the busts of Ján Francisci, ·tefan Moyses and Karol
Kuzmány were also unveiled. 

Úãastníci 2. európskeho kongresu Matíc slovensk˘ch národov

ZhromaÏdenie pri slávnostn˘ch prezentáciách v Biblickej ‰kole
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Celé dve desaťročia uplynuli odvtedy, čo
sa mladí Slováci zo sveta po prvýkrát
zišli v domove svojich predkov. Bolo to
v Martine posledný júlový deň roku 1992
a mali vtedy príležitosť pobudnúť na
Slovensku celé dva týždne, aby v ňom
spoznali čo najviac miest a viacerí sa
mohli stretnúť so svojimi vzdialenými
príbuznými. Matičný svetový festival
slovenskej mládeže (MSFSM) nadviazal
na myšlienku zakladateľa a prvého pred-
sedu Svetového kongresu Slovákov Šte-
fana B. Romana organizovať stretnutia
mladých ľudí každé tri roky. Keďže sa
v politicky rozdelenom svete nemohol
konať v našej vlasti, celkom na začiatku
(roku 1980) sa mladé Slovenky a Slováci
stretli v nemeckom Waldkraiburgu, po
troch rokoch opakovane v Mount Pocone
v USA a v lete 1989 v rakúskom Semme-
ringu. Martin ako sídlo Matice sloven-
skej bol organizátorom MSFSM trikrát
za sebou, roku 2001 sa konal v Micha-
lovciach, nasledovala Žilina, roku 2007
Vysoké Tatry, potom Nitra a od 4. do 7.
júla tohto roka ho v rámci Svetového
stretnutia Slovákov otvárali v Košiciach. 
Ako sme informovali v predchádzajúcom
čísle, východoslovenská metropola je
celý rok Európskym hlavným mestom
kultúry a MSFSM bolo príspevkom do
mnohorakého spektra významných podu-
jatí. Jeho váhu a vážnosť potvrdili prija-
tím na mestskej radnici primátor Košíc
Richard Raši, predseda Košického samo-
správneho kraja Zdenko Trebuľa a zá-
stupcovia spoluorganizujúcich inštitúcií.
Symbolickú účasť a úprimné pozdravy
aktivistov miestnych odborov Matice
slovenskej zo všetkých krajov Slovenska
odovzdali nositelia štafetového posolstva
vo štvrtok pri otváracom ceremoniáli ce-
lého podujatia. Nosnú časť úvodného
programu na pódium v centre mesta za-
plnili krajanské folklórne súbory a sku-
piny: Šarvanci z Českej republiky,
Liptáci z Ukrajiny, zo Srbska súbory
Krajan a Zvolen, Šarišan z USA, z Ma-
ďarska. Osobitú misiu potvrdzujúcu šir-
šie európske zázemie cyrilo-metodských
tradícií a kresťanského, duchovného
a kultúrneho odkazu solúnskych viero -
zvestov priniesol detský spevácky zbor
Milka Stoeva z Bulharska. Postupne do
Košíc prichádzali členovia súboru Roz-
marín z Viedne, Domoviny z Kanady,
ktorá si pripomína 30. výročie svojho za-
loženia. 
V Košiciach pri Dolnej bráne a na ďal-

ších miestach historického centra v na-
sledujúcich dňoch vystúpili viaceré do-
máce súbory a jednotlivci v hudobných
koncertoch, divadelných predstaveniach
či scénickom inscenovaní významných
udalostí z národnej histórie. Hostia mali
príležitosť aktívne sa zoznámiť s výcho-
doslovenskou ľudovou kultúrou v Škole
tanca, Škole spevu a Škole ornamentu
podľa Štefana Leonarda Kostelničáka.
A zastavili sa v Sečovciach, Strážskom,
Kaluži, Rakovci nad Ondavou, Spišskej
Novej Vsi, Dubinnom a ďalších obciach
východného Slovenska, kde vystupovali
pred domácimi divákmi.
Svetové stretnutie Slovákov sa nieslo
v znamení 1150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 150.
výročia založenia Matice slovenskej
a 20. výročia vzniku samostatnej Sloven-
skej republiky. Na úvod otvorili v košic-
kej Štátnej vedeckej knižnici z jej
bohatého fondu, ktorý tvorí viac ako dva
a pol milióna dokumentov, výstavu Svätí
Cyril a Metod – patróni Slovenska. Na
Univerzite P. J. Šafárika (UPJŠ) sa ko-
nala vedecká konferencia Východné Slo-
vensko v slovenských národných
dejinách. Spoločne ju zorganizovali Ma-
tica slovenská, UPJŠ a Prešovská univer-
zita a z referátov opakovane zaznievalo,
že východné Slovensko svojimi kultúr-
nymi a literárnymi snahami bolo a je in-
tegrálnou súčasťou Slovenska od

začiatkov národných dejín až do súčas-
nosti. Počas konferencie slávnostne odo-
vzdali zlaté medaily Matice slovenskej
historikom a profesorom Ladislavovi
Tajtákovi a Jánovi Gbúrovi. V Kostole
Najsvätejšej Trojice sa konala ďakovná
ekumenická bohoslužba slova, na ktorej
sa zúčastnili predstavitelia všetkých
cirkví pôsobiacich na území východoslo-
venskej metropoly. Piateho júla sa ko-
šickí matičiari tradične stretli pri
Pamätníku biskupa Štefana Moysesa.
Nasledujúci deň v Močaranoch, miestnej
časti Michaloviec, slávnostne sprístupnili
Pamätnú izbu Gorazda Zvonického 
(o významnej osobnosti slovenského
exilu sme písali v predchádzajúcom čísle
časopisu). 
12. ročník MSFSM uzavrel v nedeľu po-
poludní program Slovenská pieseň je
vzácny dar. A ponechal viaceré otvorené
otázky, ako organizovať ten nasledujúci.

slovenské slovo

Úãastníci ekumenickej bohosluÏby
v Kostole Najsvätej‰ej Trojice

Vedúca súboru Rozmarín Helena Steiner so
svojím synom pred vystúpením v Seãovciach

Festival, ktorému predchádzalo
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Účastníci zo zahraničia sa zaiste nemôžu
sťažovať na nedostatok prezentačných
príležitostí počas štyroch dní, cestovania
nevynímajúc. Vo svojom mladom veku
vstrebávajú mnohoraké podnety, vnímajú
ich akoby mimochodom, no ukladajú sa
v nich hlboko a na dlhé obdobie. Pri kaž-
dej rozlúčke k spomienkam na práve pre-
žité okamihy a silné chvíle sa v nich
tíško ozýva túžba po opätovnom návrate.
Tá býva plastickejšia vtedy, keď sa spája
s konkrétnymi osobami, ktorých stretli
medzi nami, zoznámili sa s nimi, spriate-
lili. Zážitky by zaiste boli mocnejšie
vtedy, keby členovia a vedúci každého
súboru zo zahraničia boli počas celého
pobytu spolu s domácim partnerským sú-
borom. Na Slovensku ich máme dosť,
treba im iba ponúknuť lákavé partner-
stvo. Inakšie sa mohlo prihodiť, že
mnohí potomkovia našich vysťahovalcov
odchádzali z Košíc bez toho, aby preho-
dili s vrstovníkmi žijúcimi na Slovensku
čo len jedno, nech ako zložito vyslovi-
teľné slovenské slovo.
Ak vzájomná slovenská reč znela, potom
stretnutie násobilo základnú myšlienku

Festival Preceded by Slovak Word 
Between July 4 and 7, the 12th Matica Slovak
Youth World Festival (MSYWF) took place in
Ko‰ice. It coincided and was devoted to the
1150th anniversary of the arrival of Ss. Cyril and
Methodius in Great Moravia, the 150th anniver-
sary of the founding of Matica Slovenská and the
20th anniversary of the establishment of a sov-
ereign and independent Slovak Republic. The
Festival followed up the idea of the founder and
first President of the Slovak World Congress
Stephen Roman to organize meetings of young
people every three years. After the first years
abroad, the festival took place in Slovakia for the
eighth time. The folklore ensembles and groups
of Slovak expatriates from the Czech Republic,
Ukraine, Serbia, the USA, Canada, Austria and
Hungary took part in the festival. The guests had
an opportunity to actively familiarize themselves
with East Slovak folk culture and also visited sev-
eral towns of the region where they performed
in front of the home audiences.

tohtoročných slovenských jubileí, na po-
čiatku ktorých neraz a nezanedbateľne
bolo práce slovo. DUŠAN MIKOLAJ

FOTO: AUTOR

Vare‰kov˘ tanec súboru ·ari‰an

Z Pamätnej izby Gorazda Zvonického 
v Michalovciach

Riaditeºka Domu MS v Ko‰iciach Klára Sadová (vpravo) bola aktívna pri celej príprave festivalu

Hostiteºom 12. MSFSM boli Ko‰ice



Vraciame sa do juhomaďarského Zalaváru,
historicky centrálne slovanského Blatnohradu,
kde 22. júna 2013 odhalili Pamätník sv. Cyrila
a Metoda, dielo akademickej sochárky Lýdie
Cvengrošovej. Originál súsošia dotvára prie-
stor areálu Nitrianskeho hradu, jeho replika
je postavená na základnom kameni, ktorý
v Pamätnom parku sv. Cyrila a Metoda s me-
dzinárodným rozmerom osadila Slovenská
samospráva v Budapešti už roku 2007 za účasti
vtedajšieho veľvyslanca SR v Maďarsku Juraja
Migaša. Účastníkom slávnostnej udalosti do-
tvárajúcej rámec vrcholiacich národných osláv
1150. výročia príchodu vierozvestov na naše
územie sa verejnosti prihovorili súčasný slo-
venský veľvyslanec Peter Weiss, podpredsed-
níčka Národnej rady SR Jana Laššáková, pred-
sedníčka Slovenskej samosprávy v Budapešti
Zuzana Hollósyová a ďalší účastníci. 
Súčasťou slávnostného programu bola ekume-
nická bohoslužba, na ktorej boli prítomní aj
biskup Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku
Miloš Klátik a biskup slovenského vojenského
ordinariátu František Rábek. Požehnali sloven-
ský pamätník, ktorý v Pamiatkovom parku pri-
budol k stĺpovým monumentom či reliéfom
Rakúšanov, Bulharov a Slovincov, Nemcov
i Maďarov. Areál Pamätníka sv. Cyrila a Me-
toda sa rozprestiera na mieste, ktoré sa v mi-
nulosti nazývalo Blatnohrad, Mosapurch či
Mosaburg. Vybudoval ho knieža Pribina v po-

lovici 9. storočia uprostred močiarov pri rieke
Zala po tom, čo ho roku 833 z Nitry vyhnal
knieža Mojmír I. V opevnenom hradisku vy-
tvoril centrum Blatenského kniežatstva, ktoré
do príchodu starých Maďarov tvorilo rozsiahle
územie. Na juh siahalo po rieku Drávu, na
východ po Dunaj, hranice na severe tvorili
dnešné Štajersko, Korutánsko a Slovinsko
(napríklad so súčasnými mestami Veszprém
a Szombathely v Maďarsku, Leibnitz v Šta-
jersku či Ptuj v Slovinsku).
Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč pri
slávnostnej chvíli okrem iného povedal: „Dnes
sa na nás pozerá Európa. Slováci a Maďari
vzdávajú hold dvom bratom z gréckeho So-
lúna, ktorí pred tisícročím obrátili beh dejín
sveta. Vďaka tomu sú dnes svätí Cyril a Metod
spolupatrónmi Európy, večnými strážcami na-
šich hodnôt, našich tradícií, našej duchovnosti. 
Na stredný Dunaj, do úrodnej a Bohom žehna-
nej Panónie a pod karpatské hory, priniesli pred
1150 rokmi dar, ktorý pretrval doteraz: písmo
a kresťanstvo. To je dostatočný dôvod, aby
sme im dnes odhalili tento bronzový pamätník,
aby naveky svedčil o ich skutkoch a o našej
úcte voči nim i mužom, ktorí v tom čase vládli
na tomto území. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
o to pričinili. Inštitúciám slovenským i maďar-
ským. Som hrdý, že sa o to pričinila aj Matica
slovenská, ktorá vznikla pred 150 rokmi, pri
oslavách milénia príchodu solúnskych bratov

ako spolok kultúrny a vzdelávací, chrániaci
slovenské tradície. Nech tento pamätník na-
veky pripomína, že kresťanské korene strednej
Európy, ktoré siahajú aj sem, sú hlboké
a pevné.“ 
Na pamätníku, ktorý postavila Slovenská sa-
mospráva v Budapešti s pomocou Slovenskej
republiky, je nápis: Na pamiatku nitrianskeho
kniežaťa Pribinu († 861), ktorý sa zaslúžil
o kristianizáciu našich predkov na území Blat-
nohradu, a jeho syna, panónskeho kniežaťa
Koceľa († 876), podporovateľa evanjelizač-
ného a kultúrneho diela svätých slovanských
apoštolov Cyrila († 869) a Metoda († 885),
spolupatrónov Európy. 

(AJ)
FOTO: IMRICH FUHL
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Pribinovi, vierozvestom, súčasníkom

To Pribina, Apostles and the Contemporaries

In the Ss. Cyril and Methodius Memorial Park in
the South Hungarian Zalavár, historically Slavic
Blatnohrad, the Ss. Cyril and Methodius Monu-
ment, the work by the sculptor L˘dia Cven-
gro‰ová, was ceremonially unveiled on June 22,
2013. It was built by the Slovak self-government
in Budapest with the assistance of the Slovak
Republic and it contains the inscription which
reads: “In commemoration of Prince Pribina of
Nitra (d. in 861), who undertook to Christianize
our forefathers in the territory of Blatnohrad, and
his son, Prince Koceº of Pannonia (d. in 876), a
supporter of evangelization and cultural work of
the Slavic apostles Saints Cyril (d. in 869) and
Methodius (d. in 885), co-patrons of Europe.” 
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Ťažisko exilovej umeleckej produkcie Jo-
zefa Cincíka tvoria interiérové dekorácie
zhruba 130 kostolov, kláštorov a kaplniek
v Spojených štátoch amerických i v su-
sednej Kanade. Jeho prvým veľkým die-
lom v zámorí bol interiér Kostola svätých
Cyrila a Metoda v Lakewoode (Ohio).
Správca tamojšej slovenskej farnosti
Mons. František J. Dubosh mu dal voľnú
ruku, čo umelca nesmierne potešilo, pre-
tože, ako sám uviedol, k cyrilo-metodskej
tematike mal hlboký srdcový vzťah. Oži-
vil ju pôsobivými nástennými figurál-
nymi maľbami a podobizňami „sloven-
ských kniežat“, čo evokovalo dobovú
atmosféru a pozadie pôsobenia solúnskych
bratov na Veľkej Morave. 
Samotné výjavy a symbolika sa zásluhou
invenčného výtvarného riešenia premenili
do podoby ohnivej dejinnej reťaze, kto-
rou je citlivo prepojený celý chrám. Prí-
stup do svätyne vedie z chrámovej lode
cez polkruhovito zakončený triumfálny

oblúk, symbolizujúci Kristovo víťazstvo
nad pohanskými božstvami a obyčajami.
Porážka slovanských pohanských bohov
je znázornená na čelnej stene triumfál-
neho oblúka, pričom na belasom pozadí
medzi okrúhlolistými ornamentmi sa na-
chádzajú posplietané božstvá starých Slo-
vanov; okrídlený boh Slnka (vták
ohnivák) a modla dreveného božstva
vojny Čiernoboha s rohmi na pitie. 
Cincíkove umelecké diela a dekorácie,
vyhotovené pre krajanský kostol v Lake-
woode, nájdeme v zaujímavo skoncipo-
vanej knižnej publikácii, ktorá vyšla pri
príležitosti posviacky tohto Božieho
stánku (1949). Jozef Cincík sa podpísal aj
pod jej decentnú grafickú úpravu, od-
borný výklad k jednotlivým obrazom, vý-
javom a symbolike, historický exkurz,
náčrty a kresby. Posviacka kostola v La-
kewoode mala charakter výnimočného
náboženského i kultúrno-spoločenského
podujatia. Cincík tak prenikol do širo-

kého povedomia a stal sa jedným z najvy-
hľadávanejších tvorcov vo sfére sakrál-
neho monumentálneho umenia v Severnej
Amerike. 

PETER CABADAJ

FOTO: INTERNET

Church Paintings by Jozef Cincík in Lakewood 

The focus of Jozef Cincík’s art production in exile
is comprised of interior decorations in about 130
churches, cloisters and chapels in the United
States of America and neighbouring Canada.  His
first masterwork created overseas is the interior
of the SS. Cyril and Methodius Church in Lake-
wood, Ohio. The artist had a deep cordial rela-
tionship to the Cyrillo-Methodian subject-matter.
He enlivened the subject-matter with figurative
murals and portraits of “Slovak Princes”, which
evoked the period atmosphere and background
of the Salonika brothers’ mission in Great
Moravia. Cincík’s works of art and decorations,
created for the expatriate church in Lakewood,
can be found in the book publication that ap-
peared in print on the occasion of consecration
of this house of God (1949). 

Kostolné maľby Jozefa Cincíka
v Lakewoode 



PROGLAS
Konštantín Filozof – sv. Cyril

S ak˘mi pohnútkami okrem v˘tvarno-este-
tick˘ch ste ako iniciátor my‰lienky vstupo-
vali do projektu vydaÈ malonákladovú
umeleckú bibliofíliu staroslovienskeho
Predslovu k Písmu? A vôbec, preão v po-
slednej dobe svoju ediãnú tvorbu zameria -
vate práve na túto oblasÈ?
Prečo práve bibliofílie? Podnetov bolo viac
a aj času hodne prešlo kým to vo mne a okolo
mňa dozrelo. Z nástupom demokracie a ná-
sledne trhových pravidiel do oblasti knižnej
produkcie nastal čas akýchsi „lustrácií“ názo-
rov na krásnu knihu, či už samotných čitate-
ľov, ale predovšetkým ich tvorcov. Bola to
komercia, ktorá začala určovať, čo je dobré
a čo zlé. Kto nebol ochotný prispôsobiť sa,
bol z kola von. Či už autor textu, ilustrátor,
knižný dizajnér a v konečnom dôsledku aj
kníhkupec. Ako člen komisie Najkrajšia
kniha roku som veľmi rýchlo pochopil túto
skutočnosť. Množstvo slovenských prekla-
dov zahraničnej produkcie chatrnej obsaho-
vej a výtvarnej kvality, ktoré vydavatelia 
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Posolstvá a kontexty Proglasu sú u nás mnohé a rozliãné.
Aj po tisícroãí rozdávajú silu „plávaÈ proti prúdu“. âer -
stvosÈ a svieÏosÈ, totiÏ silu, dodávajú nebeské písmená,
ktoré sÈa dáÏì zvlaÏujú pozemské pustatiny. Keì sa na ne
díva Milan Rúfus, vidí „nebeské mravce“, robotn˘ Ïivel ne-
besk˘, v ktorom by sa mal pozemsk˘ Ïivot ako v zrkadle.
A podobne, v metaforách, líniách a tvaroch vnímajú a pri-
bliÏujú Proglas slovenskí v˘tvarníci, ilustrátori a grafici, ba
i kníhviazaãi. Jeden z nich, Peter ëurík, si povaÏoval za 
povinnosÈ priniesÈ na slávnosÈ 15. v˘roãia Biblickej ‰koly
nádhernú bibliofíliu Proglasu – Predspevu, ktorá sa pre -
zen tuje v kaÏdom v˘tlaãku, teda aj t˘mto vystaven˘m sa
nám predstavuje ako originál. Vytvorili ho umelci, básnik –
prekladateº ªubomír Feldek, akademick˘ maliar Miroslav
Cipár, umelkyÀa kniÏnej väzby Lida Mlichová a grafik – 
dizajnér Peter ëurík, ktor˘ hlaholiku staroslovienskeho
textu upravil do nádhernej grafickej podoby. 
ëuríkove bibliofilské vydanie Proglasu spieva: je to du-
chovn˘, i básnick˘, i v˘tvarn˘, i grafick˘ Predspev.
D O C .  M I L O Š K O VA Č K A
Konštantínov Proglas a jeho cyrilo-metodské misijné posolstvo
Prednáška na jubilejnej slávnosti k 15. výročiu založenia Biblickej školy v Martine – úryvok
Martin 6. júla 2013

poslali do súťaže, sme sa prizvanému zahra-
ničnému delegátovi – knižnému grafikovi
z Holandska – snažili obhájiť tým, že všetko
toto bolo za predošlého režimu zakázané,
a preto ten obrovský záujem. 
Z omylu nás vyviedol dotyčný pán z Ho-
landska a nakreslil povestnú pyramídu. „Ak
budete chcieť vydávať knihy na úrovni, ktorá
sa nachádza na jej vrchole, bude vám na to
musieť zarobiť produkcia, tvoriaca ten široký
spodok. Inak to už nikdy fungovať nebude.“
Za všetkých spisovateľov, grafikov a vydava-
teľov to najvýstižnejšie pomenoval autor
kníh pre deti Peter Glocko starší – „Angelika,
ty patrónka pôvodnej slovenskej literatúry.“
Preto bibliofílie. Zatúžil som robiť knihy
podľa vlastných predstáv, bez diktátu trhu
a podmienok vydavateľa. Nebyť zajatcom
želaní tých ostatných. Videl som v tom pro-
fesnú formu  relaxu knižného dizajnéra. Mož-
nosť knihu ako priemyselne vyprodukovaný
tovar povýšiť na úroveň diela – originálu –
zodpovedajúcemu náročným kritériám volnej
tvorby.
A teraz k Proglasu. Oslovil ma Ľubomír
Feldek, že by bol rád, keby som pre biblio-
filské vydanie pripravil, graficky upravil
a vytlačil jeho básnický preklad tejto naj-
významnejšej literárnej pamiatky staro -
slovanskej literatúry z druhej polovice 9.
storočia. Každého poteší, keď sa autor vracia.
Majstrovi Feldekovi som už pomohol na
svet priviesť ním prebásnené diela, akou je



veľbáseň Havran od E. A. Poa a verše staro-
vekej ľúbostnej lyriky Šalamúnovej Piesne
piesní.
Projekt bol lákavý – ponúkal krásnu hru
s textami v hlaholike, ich prepisom do la-
tinky a samotnými prebásnenými veršami.
Bolo treba mnoho pokusov zvoliť najvhod-
nejší typ písma, ktorý by dôstojne obstál
vedľa výrazných znakov hlaholiky. Zvážiť
nielen hodnotu jeho tvaroslovia, ale aj úro-
veň jeho čitateľnosti. Zvolenie nevhodného
typu znamená uškodiť nielen výsledku svo-
jej práce, ale aj povesti použitého písma. Ak
sa voľba vydarí, stáva sa písmo nielen nosi-
čom, ale aj ilustráciou informácie. Neko-
nečné úvahy o formáte, použitom papieri –
jeho gramáži a farbe. Nakoniec debaty
o možnom a nemožnom, o vhodnom a ne-
vhodnom, čo ešte kánon krásy knihárskeho
remesla pre dokončenie daného diela po -
voľuje. Pre potreby tohto vydania bol pô-
vodný text vysadený verziou tlačovej
podoby hlaholiky, ktorej jednotlivé litery vy-
tvoril a súhlas na ich použitie poskytol Jiří
Šindler z Brna. Hlaholiku schválil viedenský
profesor František Václav Mareš. Zároveň
bol použitý text prepisu z hlaholiky do la-
tinky od prof. PhDr. Eugena Paulinyho,
DrSc., s láskavým súhlasom jeho dedičov. 
V snahe vydať každú bibliofíliu dokonalú po
všetkých stránkach prizývam na spoluprácu
tých najlepších z najlepších. Ľudí, ktorých
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prácu obdivovujem a nesmierne si ju vážim.
Tí uverili mojej snahe o krásnu knihu
a ochotne sa pridali. Vd'aka tomu knihu zdo-
bia jedinečné serigrafie Miroslava Cipára
a dokonalá, ručne viazaná kožená väzba od
Lidy Mlichovej.
Toto dielo vyšlo pri príležitosti 1150. výročia
príchodu svätcov Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu formou bibliofílie v limitovanom ná-

klade 15 kusov. Výsledok niekedy viac ako
celoročného snaženia vzhľadom na potrebné
náklady však prinesie potešenie iba malému
okruhu zberateľov.
Bibliofília bola zaradená medzi najkrajšie
knihy roka a dostala cenu MK SR.

Úryvok z pripravovanej publikácie
SLAVOMÍRY OTČENÁŠOVEJ,

ktorej pracovný názov je Život – viera – umenie 
(z rozhovorov s umelcami)



Neskôr terchovský farár spomínal, ako na
Polnočnej omši i na Božie narodenie
býval vtedajší Kostol svätého Martina
preplnený. „Srdce mi plesalo vianočnou
radosťou a začal som byť hrdý na to, že
môžem byť farárom takýchto farníkov.
Jedno mi však prišlo veľmi ľúto: všetci
sa nedostali do kostola... Po pár rokoch
som svoju veľkú túžbu, vybudovať nový
kostol, prejavil verejne. A bol som
šťastný, že veriaci i vedúci činitelia obce
súhlasili...“                                 
Opäť sa slovo a myšlienka stali skutkom.
Na jeseň 1942 už bola stavba postavená,
omietnutá a pokrytá dreveným šindľom.
Ešte raz však osud vyskúšal silu tamojších
ľudí. To vtedy, keď začiatkom jari 1943 ne-
obišiel krutý vír vojnového besnenia ani
Terchovú. V apríli popolom ľahlo 155
obytných domov, plamene pažravo zhltli
i farskú budovu. Vtedy sa ponúklo riešenie.
Priam akoby vopred a prezieravo pripra-
vené zhora a realizované ľuďmi dolu na
zemi. Skrátka, poškodeným ponúkla prí-
strešie hrubá stavba kostola. Medzi jeho
múry sa uchýlili ako domov! Existuje zmys -
luplnejšia paralela pre funkčnosť cirkevnej
budovy? Asi nie...

Nová podoba chrámu
Čas sa naplnil a slávnostná konsekrácia
Kostola sv. Cyrila a Metoda v Terchovej
sa udiala v októbri 1949 za prítomnosti
významného nitrianskeho arcibiskupa
Dr. E. Néczeya. Náš príbeh kostola, ľudí
a človeka môže mať v tomto okamihu len
jediné zákonité a logické zakončenie. Po
arcibiskupovom boku v tých okamihoch
hrdo slúžil svätú omšu otec myšlienky
nového chrámu vdp. Štefan Bitter.
Pravdaže, interiér kostola prešiel v ostat-
ných rokoch podstatnými premenami.
Napríklad priečelie sanktuária vyplnili
drevené plastiky solúnskych vierozves-
tov, cyrilo-metodskú tematiku v interiéri
evokujú pôsobivé okná. Sú na nich vy-
obrazené motívy práve z daného obdobia.
Rastislav píše žiadosť byzantskému cisá-
rovi Michalovi III., solúnski bratia prijí-
majú poverenie na misiu, „zhotovujú“ reč
i písmo, učia nových veriacich, po neľah-
kom živote dokonávajú jeden po druhom
svoju významnú púť pozemským živo-
tom. Z posledného obdobia zmien kostola
vzišli impozantné sochy vierozvestov
umiestnené nad hlavným vchodom. 
Ešte niečo podstatné a aktuálne sa udialo.
V máji začali Terchovčaniai pokrývať
svoj kostol novou medenou strechou,

20 | SLOVENSKO

Živý cyrilo-metodský odkaz

Rázovitá Terchová – rodisko legendárneho zbojníka Juraja Jáno-
‰íka – bola roku 1990 prv˘m miestom na území vtedaj‰ieho
âesko-Slovenska, kde sa uskutoãnili Cyrilo-metodské dni. Stalo
sa tak aj preto, Ïe terchovsk˘ rímskokatolícky kostol je najväã-
‰ím chrámom na Slovensku zasväten˘ solúnskym bratom. Do
ná‰ho rozprávania teda zákonite vstúpime príbehom kostola.
Príbehom trochu tajomn˘m, hlavne v‰ak pln˘m skutoãnej viery
a lásky. Úzko spojen˘m s ºudom Terchovej i v˘nimoãn˘m ãlove-
kom, ão sem pri‰iel so svojím kÀazsk˘m poslaním. 
História prezrádza, Ïe od druhej polovice 30. rokov minulého
storoãia Terchovãania pociÈovali potrebu väã‰ieho a priestran-
nej‰ieho chrámu. S konkrétnou my‰lienkou nakoniec pri‰iel
svieÏi mlad˘ um a silná viera mladého kÀaza ·tefana Bittera.
Hneì po príchode na svoje pôsobisko bol nad‰en˘ prostredím
a hlavne ºuìmi. Z jeho iniciatívy (pôsobil v obci v rokoch 1937 –
1958) bol pred ‰iestimi desiatkami rokov vybudovan˘ práve sú-
ãasn˘ Kostol sv. Cyrila a Metoda. 

Najväã‰í Kostol sv. Cyrila a Metoda na Slovensku má novú strechu 

IMG 8724 Terchovská muzikantská pokora i oslava                                                        
IMG 8674, 8715, 8757, 121  ilustraãky    



z Terchovej

Impozantn˘ chrám i nádhern˘ koncert v Àom 

vlastnými silami a za vlastné, medzi cir-
kevníkmi vyzbierané, financie. Aj takto
prejavili svoj úprimný vzťah k viere, ale
aj k odkazu predkov. 

Duchovná a kultúrna sviatosÈ
Terchovský kostol predstavuje ozajstnú ar-
chitektonickú dominantu malebnej doliny
pod hrebeňmi pohoria Malá Fatra. Stal sa
vyhľadávaným miestom a násobí sa to
počas Cyrilo-metodských dní 2013
(CMD). Nielen pre spomínané prvenstvá,
ale aj vďaka zanieteným ľuďom a spojenej
ochote vybudovať jedinečnú a silnú tradí-
ciu sú CMD živým a silným impulzom.
V dňoch 4. až 7. júla sa konal už ich 24.
ročník. V piatok ho otvorila sviatosť zmie-
renia a dvojica svätých omší. Mimoriad-
nym zážitkom bola Staroslovienska omša
Pavla Kršku pre sóla, miešaný zbor, ko-
morný súbor a organ, ktorú celebroval
Mons. Ladislav Stromček, generálny vikár
Žilinskej diecézy. Popoludnie v kostole pa-
trilo hudobno-dramatickému pásmu Cyril
a Metod. Sobota sa začala Liturgiou sv.
Jána Zlatoústeho, gréckokatolíckou svätou
omšou, ktorú celebroval arcibiskup Cyril

Vasiľ, SJ, sekretár Kongregácie pre vý-
chodné cirkvi. Atmosféru doplnil miešaný
chrámový zbor Chrystomos z Vranova nad
Topľou. A dramaturgicky výborne ju bez-
prostredne po skončení doplnilo slávnostné
uvedenie nového knižného vydania veľ-
básne Proglas s príznačným názvom Evan-
jeliu svätému som predslovom. 
Nedeľa býva tradične najbohatšia. Po
skončení svätej omše, celebrovanej Jánom
Halamom, SVD, provinciálom, sa od kos-
tola hore Terchovou vydala živá stužka.
Terchovský ľud a muziky viedli veriacich
v procesii na vrch Oravcove. Úžasný záži-
tok opäť pripravili aj muzikanti, ktorí sa ro-
zostavili na skalách nad krížovou cestou –
dielom akademického sochára Milana
Opalku, rodáka z Terchovej – a odtiaľ hrali
a spievali akoby v prírodnom amfiteátri ťa-
havé terchovské. Zimomriavky na chrbte,
pokora pred večnosťou a pocit spolupatrič-
nosti s rodom, to všetko tam bolo. A ešte
oveľa viac. Na Oravcovom svätú omšu ce-
lebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský bis -
kup. Bodkou za ďalším ročníkom celého
podujatia bol galakoncert Slovenskej fil-
harmónie.  

ªudia organizujúci     
Zmysel a naplnenie Cyrilo-metodských
dní určite najlepšie precítil každý, kto
počas štyroch dní aspoň na chvíľu pobu-
dol v Terchovej. Ak navštívil aspoň jedno
z množstva podujatí a prostredníctvom
bohatstva myšlienok a hĺbky viery za-
komponovaných v nich, precítil ohromnú
silu vyvierajúcu až z hĺbky času spred

1150 rokov. Silnejšiu, ako bola sila búrky,
čo párkrát zahrmela nad Terchovou a či
neďalekými Tiesňavami, Vrátnou, Malým
i Veľkým Rozsutcom. 
Za každým takýmto podujatím stoja
ľudia. Bezprostredne po skončení CMD
2013 sme oslovili dvoch z nich: zastupu-
júceho starostu Terchovej Mariána Zajaca
a riaditeľa tamojšieho kultúrneho stre-
diska Ruda Patrnčiaka.                                             
Rudo Patrnčiak: „Najväčšie poslanie
vidím v objasnení a priblížení posolstva
sv. Cyrila a Metoda širokej verejnosti.
V prijatí a uvedomení si zmyslu a posla-
nia ich misie. Tu nejde len o to, aby sme
si zopakovali dejepis, ale dôkladne sa za-
oberali ich odkazom, ktorý je dnes taký
aktuálny, ako v časoch, keď prišli na
Veľkú Moravu. Tento ročník hodnotím
ako úspešný a dôstojný. Prítomnosť mno-
hých pútnikov, návštevníkov, turistov a,
prirodzene, domácich obyvateľov nám
naznačuje, že námaha, ktorú sme vložili
do tohto podujatia, má zmysel. Ľudia to
potrebujú. Na nás záleží, či budeme
ochotní svoju službu obetovať CMD aj
v budúcnosti, aby sme ich nielen udržia-
vali, ale aj zveľaďovali. Po každom usku-
točnenom ročníku si kladiem otázku, či
pokračovať ďalej. Únava, radosť i skla-
mania robia svoje. Pritom však viem, čo
by som chcel realizovať o rok, dva, vo
vzdialenejšej budúcnosti. Pred nami je ju-
bilejný 25. ročník. Je to aj správny čas na
zhodnotenie toho, čo sa nám podarilo
a či nepodarilo uskutočniť. Či cesta, kto-
rou sme sa vydali, je správna, alebo
nie. Ale aj ako chceme pokračovať ďalej.
Verím, že naše rozhodnutia budú úprimne
a požehnané.“
Marián Zajac: „Ide o pripomínanie si,
zveľaďovanie a šírenie nadčasového od-
kazu solúnskych vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda, prostredníctvom čoho môžeme
zasievať impulzy a námety, aby toto po-
solstvo bolo živé i žité medzi ľuďmi.“                     
S týmito presvedčenými slovami pre-
svedčených môžeme len vrelo súhlasiť
a tešiť sa na Cyrilo-metodské dni 2014.

IGOR VÁLEK

FOTO: AUTOR
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Living Cyrillo-Methodian Heritage of Terchová

Terchová Roman Catholic church is the largest
church in Slovakia dedicated to the Thessaloniki
brothers. In 1990, the village Terchová was the
first locality within the territory of the then
Czecho-Slovakia to host Cyrillo-Methodian Days.
Early July 2013 was the time when the 24th year
of the festival took place. On Friday, Pavol Kr‰ka's
Old Church Slavic Mass for solos, mixed choir,
chamber ensemble and organ was an extraor-
dinary experience. Saturday began with the
Liturgy of St. John Chrysostom, Greek Catholic
Divine Liturgy, the atmosphere was rounded off
with the performance by the church mixed choir
Chrystomos from Vranov nad Topºou. On Sun-
day, the faithful took the processional route to
the hill Oravcovo where Mons. Tomá‰ Galis, the
bishop of Îilina, celebrated the holy mass.

                    



Michal Spevák je z deviatej generácie slo-
venských vysťahovalcov. Jeho otec Michal
Spevák starší (rodom s týmto menom štvrtý)
sa v roku 1990 stal predsedom Matice slo-
venskej v Juhoslávii, túto prácu vykonával
až do decembra 1996. S podporou rodiny
v januári 1999 obnovil v Báčskom Petrovci
starorodičovský dom z roku 1907, ktorý zde-
dil po otcových rodičoch – Michalovi,
rodom tretí, a Zuzane Spevákovej, za slo-
bodna Krivákovej – a zriadil v ňom pamätnú
izbu (www.spevakovaizba.com). Michal
štvrtý bol hercom v mestskom ochotníckom
divadle v Petrovci (1972 až 1985), dlhoroč-
ným dopisovateľom týždenníka Hlas ľudu
a spoločne so synom Michalom piatym
vydal publikácie: bulletin Slovenské národné
slávnosti (1996), Svedectvá (1997), Obnove-
nie Matice slovenskej v  Juhoslávii (2000,
druhé vydanie 2002).
Michal, rodom piaty, vydal publikácie Sprie-
vodca aukčnou privatizáciou v Srbsku
(2003), Zlé časy (2006), Job shadow day
(2007), Slováci v Čiernej Hore – Kto sme, čo
sme a kam ideme (2008), Spievajme spolu
(2008), Poď so mnou farbiť (2009), Prvé tri
(k)roky (2010). Keďže v  rokoch 1993 až
1997 študoval žurnalistiku na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave, celkom prirodzene
prispieval do slovenských novín a časopisov.
Od študentských rokov pravidelne pre -
chádzal celé Slovensko a Juhosláviu, aby
rozvíjal slovenskú a krajanskú myšlienku
a vzťahy medzi Slovákmi zo Slovenska a z Juho -
slávie, ale aj z  iných končín sveta, najmä
Balkánu.

Nadviazali ste na svojho otca spontánne? 
Otcova starká Zuzana napriek výhodným
ponukám nepredala žiadne zachované anti -
kvariáty z  rodinnej minulosti. Vďaka nej
máme dnes svetoznámy skvost – zachovanú
Bibliu z roku 1745. Moji rodičia sú obyčajní,
skromní a veriaci ľudia. Otec právnik, mama

krajčírka. Vyrastal som s mladším bratom
Andrejom. Mali sme krásne, ale príliš krátke
detstvo. V roku 1990, keď bolo jasné, že Ju-
hoslávia je sud s pušným prachom a keď sa
tie najpočetnejšie národy Srbi a Chorváti za-
čali politicky organizovať, Slováci žijúci na
tomto území boli svedkami, ako sa nám de-
jiny odohrávali priamo pred očami. Obnove-
nie Matice slovenskej v  Juhoslávii bolo
logickým riešením, aby aj Slováci mali svoju
strešnú organizáciu. Boli to neľahké časy.

Matica slovenská vtedy zachraňovala, čo sa
dalo. Napríklad Slovákom žijúcim v meste
Ilok hrozilo násilné vysťahovanie, boli vy-
stavení šikanovaniu a násiliu. Pamätám si,
že nejaký vojenský generál ponúkol otcovi
úplatok, aby nereagoval na násilie voči civi-
listom – Slovákom a nebránil ich práva. Otec
ponuku neprijal a  o incidentoch informoval
mnohé domáce a zahraničné inštancie. Vzá-
pätí nám „náhodou?“ neznámi zlodeji na
Všetkých svätých roku 1991 vykradli dom.
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ByÈ Slovákom v zahraniãí 
je mimoriadne zaujímavé

Michal Spevák (Nov˘ Sad 1974) je novinár, politológ, vydávateº, prekladateº, analytik, b˘val˘
‰portovec, no najmä organizátor slovenského národného a kultúrneho Ïivota vo Vojvodine, na
Slovensku a v âiernej Hore. Jeho predkovia pri‰li do Báãskeho Petrovca na vtedaj‰iu Dolnú
zem roku 1745 zo slovenského mesteãka Málinec, dne‰n˘ okres Poltár v Banskobystrickom
kraji. Petrovãania sa Ïivili poºnohospodárstvom, na ão mali predurãené prírodné a klimatické
podmienky. Azda vzÈah k pôde a zomknutosÈ v novom prostredí ich vlastenecky zocelili.

Michal Spevák so svojou rodinou



Slovákov v  Iloku (dnešné Chorvátsko) sa
podarilo zachrániť, a to bolo kľúčové, lebo
keby začala vlna násilného vysťahovania
a etnickej očisty územia, určite by sa ten pro-
ces rozšíril. Násilnému vysťahovaniu sa po-
darilo zabrániť napriek streľbe vojakov na
delegáciu záchrancov a mierotvorcov. Ma-
tica slovenská v Juhoslávii vtedy zachraňo-
vala ľudské životy obyčajných ľudí, praco-
vala v teréne s národom. Naučil som sa nehod-
notiť ľudí podľa národnosti a vierovyznania,
ale podľa ich vlastností.

Boli ste aktívny nielen v nepísanom vojvo-
dinskom sídle Slovákov v Báãskom Pet -
rovci, ale aj na in˘ch miestach.
Veľa som cestoval. Krížom-krážom po Bal-
káne a celkovo po Európe. Rád cestujem,
spoznávam zaujímavých ľudí a obyčaje. Zú-
častnil som sa na vedeckých odborných se-
minároch a okrúhlych stoloch po celej
Európe. Zvlášť si cením, keď ma roku 2000

rebelov. Zaujímavé je, že iba zopár metrov
od miesta tejto exekúcie počas druhej sveto-
vej vojny 21. októbra 1941 nemeckí fašisti
popravili 7-tisíc obyvateľov tohto mesta,
medzi nimi tristo detí a žiakov. Na malom
priestore toľko tragédií a zločinu. 

Aké máte spomienky na ‰tudentsk˘ Ïivot
v Bratislave a na Slovensku, keì ste pri‰li
do neznámeho prostredia krajiny va‰ich
predkov?
Keď som roku 1993 prišiel do Bratislavy,
bola to pre mňa veľká skúsenosť. Profesor
Ján Sand nás učil, že vedomosti, čo si odne-
sieme z prednášok, závisia len od nás. Popri
štúdiu som hrával futbal v FK Štart a neskôr
v béčku ŠK Slovan Bratislava. V tom období
v slovenskej futbalovej lige hrávali viacerí
Slováci z Vojvodiny.

Poãas ‰túdia ste nadviazali prvé styky
s národn˘mi a vlasteneck˘mi organizácia -
mi na Slovensku, zaãali ste budovaÈ
vzÈahy medzi Slovákmi v Srbsku a na Slo-
vensku, v ãom pokraãujete dodnes.
Mládežníci Matice slovenskej v Juhoslávii
sme mali v rokoch 1996 a 1997 výmenu so
Slovenskou národnou mládežou. Mladí ma-
tičiari z Vojvodiny išli do Varína pri Žiline
a predstavitelia SNM boli hosťami v Pet -
rovci. Výmeny skúseností mali zmysel, roz-
víjali sa väzby a  vzájomná spolupráca.
O našom národnom živote bolo počuť v Slo-
venskom rozhlase, písali o nás na Slovensku
v novinách: Pravda, Slovenské národné no-
viny, v Srbsku: Hlas ľudu, Danas, Dnevnik,
Sandžak revija, v  Čiernej Hore: Pobjeda,
Monitor, CG Ekonomist.
Plánujeme podobné aktivity pracovných
a výmenných pobytov obnoviť. Podnikatelia
slovenského pôvodu v Čiernej Hore si roku
2011 postavili dom na pobreží Jadranu,
máme časť Jadranského mora a možnosť vy-
kúpať sa v  tyrkysovej vode, vylihovať na
nádherných piesočnatých plážach a zabud-
núť na zhon a stres. Slovenský dom na Jad -
rane istotne bude lákadlom pre turistov zo
Slovenska aj z iných krajín. Výhodou je blíz-
kosť medzinárodného letiska Tivat. 

Stretli ste sa a rokovali s vysok˘mi ‰tát-
nymi predstaviteºmi. Je dôleÏité, aby Slo-
venská republika podporovala krajanov?
Aké sú ich oãakávania ku takpovediac ma-
terskému ‰tátu?
Slováci žijúci mimo hraníc Slovenskej repub -
liky majú klesajúci trend, ktorý sa, bohu-
žiaľ, bude ešte znižovať. Vo Vojvodine bolo
v roku 1961 77  837 Slovákov, no v  roku
2011 už len 52 750. Slovensko môže tento
proces zabrzdiť pomocou legislatívy. Bez
pomoci a podpory SR ako materskej krajiny
hrozí slovenským menšinám a komunitám
v zahraničí zrýchlená asimilácia, strata náro -
dného povedomia a kultúrnej identity. Treba
komplexne novelizovať zákon č. 474/2005
Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, príp.
prijať nový zákon. Získanie Osvedčenia za-

hraničného Slováka vyžaduje desiatky do-
kladov, preložiť ich do slovenčiny a  odo-
vzdať zastupiteľskému úradu SR alebo
Úradu pre Slovákov žijúcich v  zahraničí
v Bratislave, čo je komplikované a finančne
náročné. A tí, čo osvedčenie na- koniec do-
stali, tvrdia, že novým zákonom o pobyte nie
sú zvýhodnení. 

OÏenili ste sa, máte dvoch synov a Ïijete
v âiernej Hore. Azda prvú vec, ktorú ste po
príchode na nové miesto urobili, bolo za-
loÏenie krajanskej organizácie âiernohor-
sko-slovenské priateºstvo. VÏdy a v‰ade
myslíte na Slovákov a slovenskú vec?
Naše deti sú desiatou generáciou Slovákov
narodených mimo Slovenska, učím ich po
slovensky. Manželka Danica je profesorka
anglického jazyka a literatúry.
Keď som začal žiť v Podgorici (bývalý Tito-
grad), vysondoval som zopár Slovákov a tí
mi dali tipy na ďalších. Tak som sformoval
sieť našich ľudí podobných názorov. Uká-
zalo sa, že potrebujeme organizáciu, ktorá
bude združovať Slovákov, Čiernohorcov a
Slovanov. Doteraz sme usporiadali viacero
podujatí, aby sme  zblížili tunajších občanov
slovenského pôvodu a  zviditeľnili sa ako
osobitné etnikum v Čiernej Hore. Zorgani-
zovali sme napríklad dva zájazdy folklór-
neho súboru SKC Pavla Jozefa Šafárika
z Nového Sadu, súboru Krajan Vojvodina,
kolektívne plavby po Skadarskom jazere. 

Nie je ÈaÏké byÈ Slovákom v zahraniãí?
NeÏilo by sa vám pri va‰ich aktivitách
a záujmoch lep‰ie na Slovensku?
Byť Slovákom v zahraničí je mimoriadne
zaujímavé, závisí to od uhla pohľadu. Jeden
z najvýznamnejších slovenských spisovate-
ľov Martin Kukučín pôsobil na ostrove Hvar
v Chorvátsku. Skúsil sa vrátiť na Slovensko,
ale nepodarilo sa mu to a napokon po ná-
vrate z Južnej Ameriky v Chorvátsku aj zo-
mrel. V jeho dielach badať život v zahraničí:
Dom v strání, Dve cesty, Mať volá. Myslím
si, že ako bolo vtedy, tak je to aj dnes. Som
si istý, že vlastenectvo, národovectvo a slo-
venskú vec je potrebné presadzovať kdekoľ-
vek, na celom svete. Ako už bol povedal otec
národa, a bola to mienka azda úplne všet-
kých národovcov: „Za Boha život, za národ
slobodu!“

VILIAM KOMORA
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Being Slovak Abroad Is Extraordinarily 
Interesting
Michal Spevák (born in Novi Sad in 1974) is jour-
nalist, political scientist, publisher, translator, an-
alyst, former sportsman, organizer of Slovak
national and cultural life in Vojvodina, Slovakia
and Montenegro. He comes from the ninth gen-
eration of Slovak emigrants. He graduated in
Journalism at the Faculty of Arts of the Comenius
University in Bratislava, he contributed to Slovak
newspapers and magazines, and he published
several publications. He lives in Montenegro,
where he established the organization Montene-
grin-Slovak Friendship, with his wife and two
sons.

na audiencii v Ríme požehnal pápež Ján
Pavol II. Analyzujem historické udalosti.
V pamäti mi zostala návšteva  mesta Kragu-
jevac, v ktorom 2. júna 1918, ku koncu prvej
svetovej vojny, popravili slovenských voja-
kov, príslušníkov 71. pešieho trenčianskeho
pluku. Išlo o najväčšiu vzburu v rakúsko-
-uhorskej armáde. Trvala len niekoľko hodín,
no jej dôsledky boli tragické. Pri potlačení
vzbury zahynulo päť vojakov, ďalších 44 po-
pravili. V meste existuje ulica Slovenských

Pomník Slovákom v Kragujevaci



Pochádzam z rodiny ako z umeleckej kompozí-
cie. Z maminej strany sa rodili maliari, z otcovej
hudobníci a speváci. A medzi umením maliar-
skym a tým hudobným leží ako v tichej dolinke
poézia. Svah po ľavej ruke, svah po pravej ruke
a prostriedkom ticho tečie Trnávka. Pri nej ako
pokojné stádo leží naša dedina Boleráz. Tam je
dom, pred ním tečie potôčik vyvierajúci kdesi za
Neštichom. O kúsok ďalej sa vlieva do Trnávky.
A práve v tom rohu, kde sa potoky vlie vajú do
jedného, je to miesto. Tá izba v našom dome.
V nej som sa narodil. Vždy, keď si na to pomys -
lím, naplní sa moja duša povznášajú cou radosťou
a vďakou. Ďakujem Pánu Bohu, že som sa nena-
rodil v nemocnici, ale doma, v „Pálfiho záhrade“,
ako sa odjakživa volá naša ulička. 
Narodil som sa nahý ako ten kráľ z rozprávky.
Z tmy do noci, do živého svetla petrolejovej
lampy. Prikvitol som medzi Bolerázanov ako
tiché nemluvniatko, ležiace v mäkkej dolinke
vankúša. Ako tá Poézia.
Dnes sa už ľudia nerodia doma. Vo vlastnom sú
cudzincami, doma sa necítia ani vo svojej vlasti.
Prestali sme písať jalové heslá o pokroku, pre-
stali sme skandovať prázdne slová, ktoré zabíjali
ticho. Ticho, to svetlo našich sŕdc! A pokiaľ ne-
premeníme každý seba, pokiaľ znovu neobja-
víme stratenú múdrosť detského srdca a čistú
prostotu vlastnej mysle, nemôžeme nájsť v roz-
bujnenej záhrade nášho života tajnú bránku, kto-
rou sa vchádza do záhrad nového dňa. Blažený
je človek, ktorý, kráčajúc poľnou cestičkou,
môže zastať na vŕšku a s hrdosťou povedať:
„Hľa, moja rodná obec!“
Keď som bol malý, vstával som na svitaní, keď
všetci ešte spali, a hrával som sa v našej „Pálfiho
záhrade“. Pozoroval som rastliny, príchod dňa
a počúval spev vtákov. Už vtedy som premýšľal

nad dvomi vecami. Prečo som sa narodil práve na
tomto mieste, v tejto záhrade, kde je postavený
náš dom, a v tej izbe, ktorá dodnes jestvuje.
A druhá vec, ktorá ma nesmierne zaujímala, bol
čas. Totiž ten fakt, že som sa nenarodil ani o mi-
nútu skôr, ani neskôr, ale presne v jeden júnový
štvrtok krátko pred desiatou hodinou večer. Ani
na jednu z týchto otázok si dodnes neviem odpo-
vedať. Jednu vec si však viem vysvetliť. Ten oka-
mih, keď som sa po prvý raz zhlboka nadýchol
bolerázskeho vzduchu. Možno aj preto sa moje
dni dosť často začínajú pred desiatou večer a kon-
čia niekedy na svitaní. Milujem noc a v noci naj-
radšej pracujem. Najjasnejšie sa mi premýšľa,
keď som zaodetý do mäkkej tmy ako do vlniaka.
Z večnosti záhrad sme sem prišli a do záhrad več-
nosti putujeme už od svojho narodenia. Každý

z nás je pocestný na krátkej a namáhavej púti ži-
votom a krok za krokom sa blížime do rodnej De-
diny, do Domu svojho Otca. Lebo Zem, to je len
prechodné bydlisko a nič trvalé na nej nenájdeš.
Mnohí z nás si až príliš dávajú záležať, aby boli
ako lacný román viazaní vo vlastnej svinskej či
somárskej koži. Lenže lacné romány bez obsahu
nik nečíta a skôr či neskôr skončia na smetisku
alebo ich hodia do ohňa.
V mojom živote sú len dve veci isté – miesto
a hodina môjho príchodu a to, že raz odídem.
Smrť, to je po narodení tá druhá istota, aj keď ne-
istého dáta. Každý rok som o rok starší, každý
rok mám o rok menej, každým dňom som o deň
bližšie k smrti. Smrť je jediná vec na tomto svete,
ktorá mi robí najmenšie starosti, lebo viem, že sa
jej nemožno vyhnúť. Viem, že raz ako úzkou brá-
ničkou, ktorú som objavil už dávno v detstve,
budem musieť ňou prejsť.
A viem aj to, že až raz prejdem záhradou
môjho života a dostanem sa na jej koniec, On
mi znenazdajky otvorí túto tajnú bránku môjho
detstva a ja celkom nebadane, bosými nohami,
mokrými od rannej rosy, potichu vojdem do
Záhrad večnosti.

Autorom osobného vyznania a nadčasovej re -
flexie je Stano Dusík, významný slovenský
maliar, grafik, ilustrátor a spisovateľ, žijúci
a pôsobiaci vo Florencii. Narodil sa roku 1946
v obci Boleráz, v rokoch 1961 – 1965 študoval
na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bra-
tislave, po maturite na Vysokej škole výtvar-
ných umení pod vedením národného umelca
Vincenta Hložníka. Ešte ako študentovi
mu roku 1969 udelili Cenu Matice slovenskej
za ilustrácie Shakespearovho Hamleta.
Roku 1982 emigroval do Talianska, neskôr pôso-
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V záhrade                     večnosti



bil ako profesor na Akadémii v Cividale
a v Scola di Restauro vo Florencii. Napriek
tomu, že má viacero akademických titulov, ne-
používa ich a stále je jednoducho Stano Dusík.
Z množstva jeho samostatných výstav uvedieme
aspoň tú najvýznamnejšiu, ktorú v jubilejnom
roku 2000 organizovali mesto Rím a Vatikán
v Museo del Risorgimento. Jeho výtvarné diela
sa nachádzajú v galériách a súkromných zbier-
kach v mnohých krajinách sveta, napríklad
v Centre Georges Pompidou – Louvre v Paríži.
Jeho maliarsku tvorbu možno rozdeliť do dvoch
kategórií – komornú a monumentálnu maľbu,
ktorá je prevažne sakrálneho charakteru. V ob-
lasti grafickej tvorby pracuje takmer všetkými
technikami, prevažujú hĺbkotlačové, ako suchá
ihla, lept, akvatinta, mezotinta a iné. Ilustráciami
doteraz vyzdobil rozmanitými technikami viac
ako dvesto kníh rozličných žánrov.
Za jeho tvorbu mu bolo udelených množstvo
významných ocenení za maľbu, grafiku, ilustrá-
cie aj literatúru, napríklad: Zlatá medaila Carlo
Magno – Florencia 1985, prvá cena Ex aequo
Giorgio Vasari – Milano 1989, prvá cena Veľkí
profesori v dejinách súčasného umenia – Scuola
Nazionale di Storia dell´ Arte, Parma 1989,
prvá cena Medzinárodný exlibristický konkurz
Giubileo 2000 – Pescara 2000, Cena Ľudovíta
Fullu – Bratislava 2002, Zlatý florentský dukát
Fiorino d´ Oro – Florencia 2005, Cena Fra An-
gelica – Bratislava 2009.
Z jeho literárnej tvorby spomenieme knihu Bole-
ráz, Boleráz, ktorú vydal ešte pred odchodom do
Talianska. Z jej štýlu cítiť, že je maliar a jeho vi-
denie a opis sveta sú vizuálne, plné farieb, zvu-
kov a vôní. Knihu napísal v čase, keď ešte netušil,
že o pár rokov bude vskutku musieť opustiť svoj
rodný chotár i svoju vlasť. Roku 1987 mu v celo-
národnej talianskej literárnej súťaži bola udelená
prvá cena za esej o Sindone Je to Pán, je to On.
Za knihu Jediné plátno Pravého Majstra, ktorú
vydal už v zahraničí, mu bolo udelených viacero

medzinárodných ocenení. Ako jediný umelec na
svete pracuje vo vedeckom tíme pre skúmanie
Sindone – Turínskeho plátna, na ktorom je zá-
zračným spôsobom vyobrazená podoba Krista.
Z kontextu knihy je evidentné, že ten „Neznámy
Muž“ nemohol byť nikto iný ako jeho milovaný
Ježiš.
Proroctvo „Neznámeho Muža“ z jeho bolerázskej
prózy sa naozaj naplnilo. Odišiel v inú stranu
sveta a už tridsať rokov žije a tvorí vo Florencii.
V mnohých knihách o umení nájdeme meno
Dusík medzi takými géniami ako Michelangelo,
Leonardo, Picasso, Dali... V Taliansku ho pova-
žujú za veľkého umelca – Slováka, trvale žijú-
ceho v tejto krajine. Azyl Stanovi Dusíkovi udelil
taliansky prezident, napriek tomu sa nestal talian-
skym občanom a ostal Slovákom.
Návrat Stana Dusíka ako umelca na Slovensko
bol veľkolepý. Dom Matice slovenskej v Brati-
slave mu usporiadal v bratislavskom Primaciál-
nom paláci a v Art Galérii Schürger v Tvrdošíne
výstavu Hlahol zvonov za neobyčajného záujmu
médií a širokej verejnosti. Stano Dusík sa vo svo-
jich obrazových interpretáciách snaží pochopiť
nepochopiteľné. Svoje videnie sveta sprostred-
kúva prostredníctvom obrazov, pred ktorými člo-
vek zastane v nemom úžase, cítiac, že tento
umelec trávi dlhé hodiny v meditáciách, tichu
a modlitbách.
Kniha návštev nám to potvrdzuje:
„Ďakujeme za nádherné obrazy z nášho života.
Je to ako modlitba, ktorá upokojuje a dvíha člo-
veka. Vďaka, veľa Božieho požehnania.“
„Amazing (neuveriteľné)! Najkrajšia výstava,
akú som tu doteraz videla! Thank you so much!
Nech ako zvon znie duch obrazov!“
„Ďakujem za umelecký prínos skutočného vý-
znamu pre slovenský národ.“

„Úprimná vďaka organizátorom za inštalovanie
tejto výstavy, ale hlavne preto, že umožnili slo-
venskej verejnosti zoznámiť sa s Majstrovým
dielom.“
„Konečne majster Stano Dusík ako na dlani
a doma. Sme – mali by sme byť hrdí na našincov,
ktorí tak hlboko ovplyvňujú svet,“ napísal pred-
seda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý mu
udelil Pamätný list predsedu Matice slovenskej
pri príležitosti vyhlásenia jubilejného roku MS
a Zlatú cenu MS za reprezentáciu a šírenie slo-
venskej duchovnej kultúry.

Bolo pre mňa nesmiernou cťou spolupracovať
s Majstrom Dusíkom na prezentovaní jeho diela
s takými obrovskými umeleckými a duchovnými
hodnotami, ktoré človeka pozdvihujú do vyšších
dimenzií. DANIELA SUCHÁ
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In the Garden of Eternity

Matica Slovenká House in Bratislava organized an
exhibition for Stano Dusík called Hlahol zvonov
(“Peal of Bells”). The exhibition took place at the
Primate's Palace in Bratislava and Schurger Art
Gallery in Tvrdo‰ín. The eminent Slovak painter,
graphic artist, illustrator and writer, living and active
in Florence, was born in the village Boleráz in
1946. He studied at the Academy of Fine Arts and
Design in Bratislava under the guidance of Vincent
HloÏník who was awarded the title National Artist. 
He emigrated to Italy in 1982 and later worked as
a professor at the Academy in Cividale and Scola
di Restauro in Florence. His works can be seen at
Centre George Pompidou-Louvre, Paris, and in
many galleries, or are kept in a number of private
collections worldwide. He received many awards
for his work, especially in the fields of painting,
graphic art, illustration and literature. Marián Tkáã,
chairman of Matica Slovenská, awarded him Mat-
ica Slovenská Golden Prize for representation and
spreading Slovak spiritual culture.

Umelec s autorkou príspevku 
pred obrazom Hviezda ranná



Od centrálneho námestia Rimavskej Soboty sa
zakrátko dostanete k aleji lemovanej bustami
a sochami, akú by ste márne hľadali v hlavnom
meste Slovenskej republiky. Odmietavý postoj
jeho „mestských radných pánov“ k národnej
histórii je dlhodobo známy, v tomto jubilejnom
roku to súzvučne prejavili pri snahe Matice
slovenskej postaviť v Bratislave súsošie sv.
Cyrila a Metoda. Dosť podobne vnímajú slo-
venské osobnosti vo viacerých mestách juž-
ného Slovenska, kde ani Košice ako naše druhé
najväčšie mesto nie sú jednoznačnou výnim-
kou. 
Takže pri všeobecne dosť vlažnom pripomí-
naní našich významných národovcov histo-
rické sídlo Gemera-Malohontu ponúka skôr
výnimku než pravidlo. V Rimavskej Sobote

začali, keď sa v mnohých mestách pustili do
rekonštrukcií architektonických objektov vo
svojich historických centrách. Roku 1992 si
prvým sochárskym dielom na Námestí Štefana
Marka Daxnera uctili významného Tisovčana,
právnika, ekonóma, politika, osobitého pred-
staviteľa štúrovskej generácie. Gemer dal Slo-
vensku mnohých významných národovcov,
Daxner si túto poctu zaslúžil „prednostne“
– bol iniciátorom celonárodného zhromaždenia
v Liptovskom Svätom Mikuláši v roku 1848,
spolutvorcom  Žiadostí slovenského národa,
iniciátorom Slovenského národného zhromaž-
denia v Martine v roku 1861, hlavným osno-
vateľom Memoranda národa slovenského a
členom Tatrína, prvej slovenskej celonárodnej
ustanovizne. 

Ďalšie sochy v rimavskosobotskej aleji začali
pribúdať po oprave pešej zóny roku  2006.
K Daxnerovmu pribudol pamätník Jána Fran-
cisciho a Miloslava Bakulínyho, jeho spolubo-
jovníkov za národné oslobodenie roku 1848.
O rok neskôr sa do jedného radu dostali busty
spisovateľov Ľudovíta Kubániho, Petra Kell-
nera-Hostinského, Jána Botta, Terézie Vanso-
vej a Ivana Kraska. 
Ak sme spomínali Bratislavu, pri Bibiane,
Dome umenia pre deti, stojí socha svetozná-
meho dánskeho rozprávkara Andersena. Dostal
prednosť pred naším Pavlom Emanuelom
Dob šinským. Ten slovenskými rozprávkami
neostal uzatvorený iba v gemerskom regióne,
takže ak si chcete pozrieť jeho sochu z bronzu,
oddá sa vám vycestovať práve do Rimavskej
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Sochárska aleja význ

Ján Francisci Miloslav Bakulíny ·tefan Marko Daxner ªudovít Kubáni Peter Kellner-Hostinsk˘



Soboty. Jej autorkou je akademická sochárka
Anna Kišáková, rodáčka zo Skalníka, inštalo-
vali ju roku 2010 (pri 125. výročí úmrtia nášho
rozprávkara). 
Dobšinského bronzová socha symbolicky
ukončuje aleju gemerských dejateľov, ale nie
je poslednou. Hoci stála viac ako 40-tisíc eur,
Peter Dragijský, člen miestneho odboru Matice
slovenskej a iniciátor nevšednej aktivity, sa
opakovane vyjadruje, že busty chcú postupne
osadiť v Rimavskej Sobote od domu kultúry
až po Hlavné námestie. Malo by ich byť dvad-
saťsedem, medzi nimi aj pamätník Učenej spo-
ločnosti malohontskej. Poslednou sochou bude
postava nevidiaceho Mateja Hrebendu „s po-
vestným batohom kníh na pleciach“.
Pred necelým rokom pribudli k  spomína-

ným dielam dve ďalšie. Pri príležitosti 20.
výročia prijatia Ústavy SR odhalili na ná-
mestí v Rimavskej Sobote bronzové busty
na podstavci z ryolitu. Ich autorom je aka-
demický sochár Milan Ormandík z Krem-
nice a zobrazujú významného predstaviteľa
osvietenstva, všestranného prírodovedca
a  rozhľadeného pedagóga Ladislava Bohu-
slava Bartholomeidesa (žil v rokoch 1754 až
1835) a Juraja Palkoviča (1763 – 1835), vzde-
lanca, kňaza, prekladateľa, vydavateľa. Peter
Dragijský sa vyjadril, že týmito aktivitami
v meste si pripomínajú osobnosti slovenského
národného života, na ktoré je Porimavie ako
ich rodisko alebo pôsobisko bohaté, a usilujú
sa zvyšovať národné povedomie najmä mladej
generácie na národnostne zmiešanom území.

A „nezanedbateľným cieľom je aj zvyšovanie
príťažlivosti nášho mesta, centra kedysi vyspe-
lého Gemera-Malohontu“.

DUŠAN MIKOLAJ

FOTO: AUTOR

SLOVENSKO | 27

Sculpture Alley of Notable Personalities of Gemer

The bronze statues and busts of outstanding per-
sonalities, who were born or active in Gemer-Mal-
ohont Region, started to be located in Rimavská
Sobota in 1992. The first monument placed there
was the statue of ·. M. Daxner and memorials to
J. Francisci and Miloslav Bakulíni followed in 2006.
A year later, the busts of writers ª. Kubáni P. K.
Hostinsk˘, J. Botto, T. Vansová and I. Krasko have
been put on display. The statue of fairy tale writer
P. Dob‰insk˘ was installed in 2010 and the statues
of L. B. Bartholomeides and J. Palkoviã were added
last year.

ačných Gemerčanov

Ján Botto Terézia Vansová Ivan Krasko Ladislav B. Bartholomeides Juraj Palkoviã 

Pavol Emanuel Dob‰insk˘



Socha v priestore
Za prvý prelomový medzník v umelcovej
tvorbe možno považovať roky 1969 – 1970,
začiatok tzv. modranského obdobia trvajúci
zhruba do roku 1978. „V soche by mal človek
zachytiť všetko: zem, na ktorej stojí, a zároveň
aj priestor, ktorý vymedzuje a ktorý je ním vy-
medzený. Mal by mať možnosť vložiť doň
všetko, čo chce,“ hovorí. Jeho diela z tých čias
sú zväčša plastiky ženských a mužských po-
stáv, stojace, v pohybe, rôzne naklonené. Do
centra jeho zámerov sa dostávali stále viac prin -
cípy klasického sochárstva. Umenie vnímal
ako predmet krásy, ale aj ako jeden z hlavných
spôsobov uplatňovania pravdy, ktorá sa v jeho
prípade stotožňovala nielen s jednotou rozumu
a citu, ale stala sa príkladom historickej „otvo-
renosti“, individuálneho a  spoločenského
bytia.  

Medaila v ãase
Medaila predstavuje jednu z dominánt tvorby
Mariána Polonského. Prezentoval sa ňou
úspešne na viacerých výstavách doma a v za-
hraničí a takmer na všetkých celosvetových
prehliadkach medaily F.I.D.E.M. Jeho bron-
zové medaily sa vyznačujú elegantným zvý-
razňovaním jemných detailov, blokovou
stavbou kompozície, uzatvorenou niekedy
symbolickými prienikmi konvexných a kon-
kávnych tvarov. Niektoré z nich s  jedno -
duchými názvami odvodenými z  histórie
a historických udalostí, zo sveta fauny a flóry

vyvolávajú svojou „pisanovskou“ výtvarnou
lexikou a tlmeným napätím pocity pietnej lás -
kavosti a odovzdanosti sa človeka človeku.
Odvolajúc sa na všeobecné dobové umelecko-
historické postrehy, sú to diela, ktoré motivo-
vali sochára k novým východiskám pri
objavovaní estetického zážitku a nútia nás za-
mýšľať sa nad problematikou súčasnosti aj
mimo samotnej sféry umenia. Realita a fantá-
zia, poézia, napätie a smútok, podvedomá re -
flexia skutočnosti plnej protikladov, to všetko
spolu s už citovanými reflexiami antiky a re-
nesancie v  podobe ženských profilov, ľud-
ských aktov a tórz, nás priťahuje zvláštnou
silou. Sochár v nich – v medailách s kruho-
vým, elipsoidným, štvorcovým, štvoruholní-
kovým, kubusovitým a nepravidelným pôdo-
rysom s precízne stvárnenými lyricko-poetic-
kými etudami ženských a dievčenských figúr
a figurálnych skupín – prináša výpoveď
o svete, v ktorom žijeme, s odkazom na svet,
v ktorom sme žili. Charakterizuje významové
prevrstvovanie dávneho a prítomného, evoku-
júc (svojou existenciou) mlčanlivé trvanie
v čase. Možno povedať, že využíva súznenie
klasickej sochárskej kresby v kombinácii s no-
vofiguratívnymi sochárskymi postupmi. 
K  vrcholným príkladom patria Polonského
medaily venované príbehom ľudí a ľudkov vy-
vstávajúcich pred nami ako na proscéniu di-
vadla. Jedni sú vážni a vznešení, iní poletujúci
v čase a priestore, hlavne dámy s podivuhod-
nými účesmi a rovnako podivnými odevmi či

inými atribútmi. Všetci majú niečo spoločné:
je to akoby sa pred nami odohrávalo skutočné
divadlo života – commedie del arte – v hmo-
tách, farbách a tvaroch v atmosfére, akú do-
káže vyvolať len poézia básnikov a vznešená
krása renesančných majstrov quatrocenta. Sú
to malé sochárske diela ako sen, ktorý skame-
nel. 

Pocty vierozvestom 
Marián Polonský predznačil nástup tretieho,
doteraz posledného obdobia svojej tvorby
okolo roku 2000, s gradáciou v rokoch 2002 –
2009. Keď sa s novou vitalitou venoval tvorbe
a realizácii sochárskych reliéfnych diel monu-
mentálno-dekoratívnej povahy pietneho a sym -
bolického významu pre exteriérové a in teriérové
priestory architektonicko-urbanistických kom-
plexov: chrámov, bazilík a kláš torných celkov.
Dokladá to pamätná doska v Štiavnických Ba-
niach venovaná národne cítiacim osobnostiam,
ktoré tam žili a pracovali v prvej banskej šachte
na drahé kovy na území dnešného Slovenska.
Potom nasledoval umelcov veľký úspech v za-
hraničí. V Taliansku v Bazilike Santa Maria
Maggiore, ktorá patrí do správy Vatikánu
a právom sa pýši výsadou druhej najväčšej ba-
ziliky v Ríme, osadil v baptistériu pamätnú ta-
buľu z  kameňa a  bronzu. Slávnostne bola
odhalená 18. júna 1998 a je venovaná sv. Kon-
štantínovi – Cyrilovi a sv. Metodovi. Viero -
zvestovia sú zobrazení na pozadí knihy
symbolicky podčiarkujúcej známy fakt, že
práve títo dvaja vzdelanci k nám a na naše úze-
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Dielo Mariána Polonského rozpráva vlastn˘ príbeh. Oslovuje nás
cez povrch bronzov˘ch plastík, reliéfov, medailí, plakiet – troj-
rozmern˘ch artefaktov, ktoré v sebe ukr˘vajú ãas. Du‰u ãloveka,
ão sa snaÏí rozpoznaÈ hæbku a rozsah svojho osudu. Akoby chceli
upriamiÈ na‰u pozornosÈ za obzor veãnosti. KaÏd˘ artefakt, ktor˘
sa rodí pod jeho rukami, posúva sochár bliÏ‰ie k básni s cieºom
objaviÈ skrytú, efemérnu hranicu medzi skutoãnosÈou, realitou
a snom. âas vstupuje do jeho diela. Na jednej strane priná‰a
umelcove spomienky na Ïivot, na druhej pripomína v‰eobecnú
ºudskú skúsenosÈ. 
Narodil sa v Hubine pri Pie‰Èanoch 23. augusta 1943, roku 1962
zaãal ‰tudovaÈ vo V‰eobecnej ‰kole sochárskej na Vysokej ‰kole
v˘tvarn˘ch umení v Bratislave. Prvé dva roky pod vedením
prof. FraÀa ·tefunku a Alexandra Trizuljaka, nasledujúce v ate-
liéri reliéfneho sochárstva prof. Rudolfa Pribi‰a. Po skonãení ‰tú-
dií roku 1969 sa usadil v Modre. 

mie priniesli dar písma a viery. Potvrdzuje to
aj text na tabuli: V tejto bazilike pápež Hadrián
II. roku 868 schválil a posvätil staroslovenské
bohoslužobné knihy slovenských apoštolov sv.
Konštantína – Cyrila a sv. Metoda. 
Druhou z udalostí týkajúcich sa ich odkazu pre
našu súčasnosť bolo osadenie pamätnej tabule
z carrarského mramoru na priečelí Baziliky
Santa Prassede v Ríme, s textom v talianskom
jazyku, ktorý hovorí o pobyte oboch svätcov
v bazilikálnom kláštore v rokoch 867 až 869.
Tabuľa pochádza z dielne akad. sochára Ľubo-
míra Ferka (1956) a tretím v poradí sa stalo
procedurálne umiestnenie kamennej tumby sv.
Konštantína – Cyrila v  ďalšej Bazilike San

ªudsk  ̆rozmer svetav čase



Clemente v Ríme, považovanej za miesto jeho
posledného odpočinku. Tum ba, ktorá metafo-
ricky ukrýva svätcovo telo a je na nej vysekaný
text v staroslovienčine, je dielom akad. sochára
Andreja Rudavského (1933). 
Nasledovali ďalšie Polonského diela: bronzová
tabuľa podľa vlastného návrhu z roku 2005
v  kláštore v  Ellwangene, ktorú vytvoril so
synom Tomášom na pamäť internácie sv. Me-
toda a  jeho zadržiavania na tomto mieste
v rokoch 870 – 873. Na tabuli je text: „Spolu -
patrónovi Európy sv. Metodovi (815 – 885),
arcibiskupovi Slovákov, spolutvorcovi prvého
slovanského písma, glagolice, 863, spoluzakla-
dateľovi slovenskej liturgie a písomníctva.
A. D. 2005.“ Osadená bola na budove kláštora
v septembri 2005. 
Medzi neodmysliteľné diela tohto druhu patrí
ďalej umelcova pamätná tabuľa z carrarského
mramoru s bronzovou figúrou sv. Konštantína
– Cyrila, ktorý drží v ruke list popísaný hlaho-
likou, osadená na stene Dómu v  Ravenne
oproti Battistero Neoniano, nazývaného tiež
Battisterio Ortodosso (Neoniánska alebo pra-
voslávna krstiteľnica)  začiatkom februára
2009. Dóm je jednou z najstarších a najkrajších
pamiatok Ravenny, pochádza z 5. storočia
(Ravenna bola vtedy hlavným mestom Výcho-
dorímskej ríše), ktorú kodifikátori staroslo-
vienčiny navštívili pravdepodobne začiatkom
decembra 867. Potom pokračovali cez Rimini
po starobylej Via Flamminia do Spoleta, Narni
a nakoniec do Ríma. Tabuľa bola odhalená pri
príležitosti 1140. výročia smrti sv. Konštantína

tvarné umenie vyznačilo a vyznačuje vlastnú
pozíciu v Európe a vo svete. V jeho prípade
platí to, čo už neraz bolo, je a pravdepodobne
ostane zafixované v dejinách umenia: „Sku-
točný umelec je ten, v prípade ktorého hovorí
predovšetkým imaginácia, aby odkryla ten
malý svet, ktorý človek nosí v sebe.“ 
Tento citát pripomína, že v umení vždy išlo
o človeka a svet. Obe tieto veličiny sú v prí-
pade Mariána Polonského pospájané nitkami
kapilár, vzájomných súvislostí. Je presved-
čený, že skutočné umenie vyrastá z vnútornej
nevyhnutnosti autora, že je postavené na hĺbke
poznania, na pravdivosti a že je naším bytost-
ným ľudským rozmerom, nezávislé od rozma-
nitých poetík a štýlov, lebo kráča krížom cez
ne a cez čas. Na slovenskej výtvarnej scéne pô-
sobí už štyri desaťročia. Stal sa umeleckou
osobnosťou, ktorá si je vedomá nemeniteľných
zákonov bytia, poznatku, že každý niekam
patrí a že každé umenie je poznačné svojím pô-
vodom. 
Marián Polonský je sochár racionality, po-
učený profesionalitou veľkých majstrov minu-
losti, no tiež priekopníctvom novofiguratív-
nych tendencií a úsilí predstaviteľov výtvarnej
moderny 2. polovice 20. storočia. Zaradil sa
medzi tzv. expresívnych lyrikov slovenského
výtvarného umenia 20. storočia a súčasnosti.
Pri jeho dielach si uvedomujeme, že človek
môže veľa ráz poznať nejakú vec, ale až
hlboký vnútorný pohyb, neopísateľné hnutie
srdca, tichá určitosť ľudského bytia a vedomia
spôsobí, že poznané patrí jemu, že mu ho ne-

môže vziať nikto, nijaká moc, že namiesto
všeobecnej pravdy musíme hľadať vlastnú
konkrétnu pravdu. 
Lyrický kontrapunkt, ktorý vyviera z  jeho
tvorby, kráča ruka v ruke s poéziou a fantáziou,
znalosťou remesla a  sklonom k  metafyzic-
kému zveličovaniu premietnutom do podtextu
zobrazených motívov a jednej témy, ktorou je
už viackrát spomínaný čas. Čas v súhre reál-
neho a nadreálneho. V tom spočíva základ –
modus vivendi – umelcovej tvorby, jeho ima-
ginácie zjavenia a zjavenie imaginácie. Tvorby,
ktorá dokazuje, že jej vždy išlo o  človeka.
O ľudský rozmer sveta.  

ĽUBOMÍR PODUŠEL

FOTO: ARCHÍV
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Human Dimension of World in Time

Marián Polonsk˘ was born on August 23, 1943
in Hubina near Pie‰tany. He studied sculpture at
the Academy of Fine Arts and Design in
Bratislava. Now, he lives in Modra. In his early
works he focused on sculptures of male and fe-
male figures. In his works, one of the dominant
features is a medal which he successfully pre-
sented at the most of F.I.D.E.M events world-
wide. 
Lately, he created relief works for external and
internal premises of temples, basilicas and
monastic units. Bronze memorial plaques at
Basilica of Santa Maria Maggiore in Italy are ded-
icated to St. Constantin – Cyril and St. Method-
ius, the artist's memorial plaques can also be
found on a monastic building in Ellwange, Ger-
many and a plaque from Carrara marble with a
bronze figure of St. Constantin – Cyril on the wall
of Cathedral in Ravenna, Italy.

– Cyrila 14. februára 2009. 
Polonský vytvoril a odlial do bronzu postavu
sv. Konštantína – Cyrila, spolu s jeho fiktívnou
podobizňou. Súvislý rad týchto diel uzatvára
potom bronzová pamätná tabuľa s reliéfnou po-
dobizňou sv. Gorazda, umiestnená na vonkajšej
stene Kostola sv. Jozefa Pestúna v Kútoch, od-
halená pri príležitosti jubilejných XX. svätogo-
razdovských dní na Slovensku v júli 2009. 

Monumentálna symbolika
Vo všetkých spomínaných prácach zohrala dô-
ležitú úlohu poetická metafora a umelecká
imaginácia. Marián Polonský v nich dospel do
stavu, keď si aj vďaka nemu slovenské vý-



Îivot osobností spät˘ s mestom S
V Sabinove pôsobili mnohé významné osobnosti,
ktoré sa zapísali do dejín slovenskej kultúry. V ro-
koch 1867– 1877 tu žil (u svojho brata Bohumila)
spisovateľ, prekladateľ Bohuš Nosák-Nezabudov
(1818 – 1877), ktorý s takouto láskou píše o svo-
jom vzťahu k tomuto kraju:

Torysa, Torysa,
Po čom sa ty vinieš,
Že tak postenávaš,
A vše smutná plynieš. 

V  jednom zo svojich listov do Prahy Bohuš
Nosák-Nezabudov píše: „Teď žiji z lásky mého
bratra v Sabinově, kde se literatúrou slovanskou
zaobíram.“ Av Sabinove sa literárnej činnosti cel-
kom oddal.  
So Sabinovom je späté meno osvietenca Samuela
Fábryho (1769 – 1826), ktorý sa tu usiloval od-
straňovať hospodársku, kultúrnu a mravnú zaos-
talosť. Bol v ňom učiteľom, ale zaoberal sa aj
hospodárskymi otázkami – venoval sa predovšet-
kým ovocinárstvu a  záhradníctvu. Je autorom
Zprávy podle níž zohlození uhoroch a obesného
pastviska pole ponapravené k lepšímu chasnu ob-
racené a Zprávy užitečné zahradné stromy naj-
lech čejší zpôsob vyvodiť a obchodiť. Tieto knihy
vyšli v Prešove roku 1803, autor ich venoval ma-
gistrátu a mešťanom Sabinova.
V roku 1844 sa v Krivanoch pri Sabinove narodila
spisovateľka Jolana Cirbusová. Od roku 1912 pô-
sobila v Sabinove u svojej sestry Eleny ako pomoc-
níčka v obchode. Zomrela 9. novembra 1940
a pochovaná je v Sabinove. Fragment z vlastného
životopisu spisovateľa Antona Prídavka (1904 –
1945) napovie o jeho pobyte v Sabinove: „Rodičov
mám z Liptova (Gombáš, Stankovany), narodil
som sa na Spiši (Kežmarok), vyrástol som v Šariši
(Sabinov, Prešov) a teraz žijem v Košiciach.“ Sa-
binovčania pamätajú na túto jedinečnú osobnosť.
Tunajšie gymnázium nesie meno Antona Prídavka.  
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Mesto na brehu Torysy
Šariš môj, Šariš môj,
Krajina milosti!
Ty mohyla slávy,
Divej spanilosti.
(Bohuš Nosák-Nezabudov)

V mal˘ch mestách ãlovek zaÏíva neopakovateºnú atmosféru. Zdá sa, Ïe kaÏd˘ tu

kaÏdého pozná. Na kaÏdom kroku sa pozdravia a zvítajú známi ºudia. Keì ta prí-

dete, na chvíºu vás ovinie ãudn˘ pocit – ste tu cudzí. Ale len na chvíºu, k˘m nestra-

títe s nimi slovíãko. A uÏ ste ich, uÏ im patríte. S takouto atmosférou sa stretnete

aj v okresnom sídle, v Sabinove,  v mesteãku s viac ako 12 tisíckami obyvateºov.

Prvá písomná zmienka o Sabinove je z roku 1248. V polovici 12. storoãia sa tu usa-

dili nemeckí kolonisti. Rozvoj mesta v˘znamnou mierou ovplyvnilo udelenie práv

– voliÈ richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu, oslobodenie od daní, m˘ta,

cla a vojenskej sluÏby uhorsk˘m kráºom Ondrejom III. Vìaka t˘mto v˘sadám sa

mení Sabinov. Je pov˘‰en˘ na mesto, ba roku 1405 sa stáva slobodn˘m kráºov-

sk˘m mestom. Táto udalosÈ prispela k jeho ìal‰iemu rozvoju. V závere 15. storoãia

sa stáva ãlenom Pentopolitany, ktorá zdruÏovala päÈ vtedaj‰ích v˘chodosloven-

sk˘ch miest – Ko‰ice, Pre‰ov, Bardejov, Levoãa. Rozkvet mesta pokraãoval. AÏ v 19.

storoãí nastáva hospodársky úpadok. Zo Sabinova sa stáva obyãajné provinãné

mesteãko, ktorého obyvatelia sa zväã‰a zaoberali poºnohospodárstvom.  

Centrum mesta si zachovalo svoj stredovek˘ pôdorys. Jeho najv˘znamnej‰ou

a najstar‰ou pamiatkou je gotick˘ Kostol sv. Jána Krstiteºa. Veºmi cenn˘m je

hlavn˘ oltár. Pochádza od Majstra Pavla z Levoãe. Originál v‰ak v 19. storoãí pre-

viezli do múzea v Budape‰ti a nahradili ho kópiou. Kostol bol po‰koden˘ po-

Ïiarmi, preto niekoºkokrát pre‰iel architektonick˘mi úpravami.  Jednou z ìal‰ích

dominánt mesta je b˘valé piaristické l˘ceum z roku 1530. Zmeny na Àom sa

udiali aÏ v 18. storoãí. Keì sa chvíºu budete túlaÈ po Sabinove, natrafíte aj na

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, renesanãnú zvonicu, ktorá bola dokonãená

roku 1657, zvon v nej pochádza z roku 1470. A va‰ej pozornosti nemôÏu ujsÈ

zvy‰ ky hradieb z 15. storoãia, ani mlãanlivé sabinovské ba‰ty.

Mestská radnica



V rokoch 1922 – 1924 bol v meste aktívny diva-
delný krúžok Palárik, viedol ho známy režisér
a pedagóg, prešovský rodák Janko Borodáč (1892
– 1964), ktorý tam pôsobil ako učiteľ a neskôr sa
oženil s herečkou Oľgou Országhovou.

Mesto hrdiace sa Oscarom
Starší Sabinovčania si ešte dobre pamätajú na
časy, keď sa v ich meste nakrúcali v roku 1964
exteriéry československého filmu Obchod na
korze režisérov J. Kadára a E. Klosa (podľa po-
viedky Ladislava Grosmana). V úlohe Tóna Brtka
sa predstavil herec Jozef Kroner, úlohu Rozálie
Lutmanovej hrala poľská herečka Ida Kaminská,
obyvatelia mesta a okolia dotvárali charakteris-
tický komparz. V roku 1966 získal film prestíž-
neho Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov.
Táto udalosť je dobre zafixovaná aj v súčasnosti.
V Sabinove nájdete obchod s názvom Na korze.
Je však pravdou, že dom, v ktorom sa príbeh Ži-
dovky a arizátora nakrúcal, už zbúrali. Súčasný
obchodík chce byť práve tou spomienkou na
vzrušujúce udalosti, keď mesto bolo plné filmárov
a hereckých osobností.  
Sabinov si žije svojím životom. Každý deň je iný,
každý prináša čosi nové. V júni 2012 mesto Sa-
binov sprístupnilo občanom a  návštevníkom

mesta v priestoroch východnej bašty múzeum. Sú
v ňom vystavené výtvarné diela sabinovských
maliarov, ktorí tu žili a tvorili. A nachádza sa tam
aj národopisná expozícia.  
Sabinov je verný svojim tradíciám. Presvedčil
o tom napríklad 41. sabinovský jarmok. Po jar-
moku v Bardejove je druhý najstarší na východ-
nom Slovensku. Stred mesta ožil jarmočnou
atmosférou. V štrnástich stánkoch sa prezentovali
remeselníci. K nim sa pridali ďalší slovenskí a za-
hraniční predajcovia.  

Písmeno S je blízko konca abecedy a neraz sa
tam, aj v encyklopédiách, vlastivedných príruč-
kách či turistických sprievodcoch, zákonite ocitá
aj mesto Sabinov. Predstavitelia mesta si však
z toho ťažkú hlavu nerobia. Naopak, robia všetko
pre to, aby sa Sabinov ešte väčšmi dostal do po-
vedomia domácich i zahraničných návštevníkov.

IVAN JACKANIN

FOTO: AUTOR A ARCHÍV
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Town on the Bank of the Torysa

The first written record about Sabinov, the town
with population of more than 12 thousand,
dates back to 1248. At the end of 15th century,
the town became a member of Pentopolitana -
an association of five important East Slovak
towns, i.e. Ko‰ice, Pre‰ov, Sabinov, Bardejov and
Levoãa. Town centre preserved its medieval
ground plan. Its oldest and most significant
monument is the Gothic church of St. John the
Baptist. Other important historical buildings are
Piarists' Grammar School founded in 1530,
Church of the Assumption of the Blessed Virgin
Mary, renaissance bell tower, several bastions
and town walls which date back to the 15th cen-
tury. Many eminent personalities, who influ-
enced the Slovak culture, were active in Sabinov.
The Czechoslovak film Obchod na korze (The
Shop on Main Street) was taken in Sabinov in
1964 and it won Oscar in the Best Foreign Film
Category in 1966. 

V Sabinove sú 
dva evanjelické kostoly – 
slovensk˘ 
a nemeck˘ch prisÈahovalcov, 
dnes svojmu úãelu slúÏi 
uÏ iba jeden

Najstar‰ie architektonické pamiatky
sú v strede mesta

Záber z filmu Obchod na korze

B˘valé piaristické l˘ceum



Poľovnícke združenie (PZ) Sokol Humenné zorga-
nizovalo oslavy 40. výročia svojho vzniku a otvo-
renia novej Kaplnky sv. Huberta v Jasenove. Sú-
časťou svätej omše, ktorú celebroval farár Oliver
Szekely, bolo vysvätenie insígnií PZ. Po nej nasle-
dovala prehliadka poľovníckych trofejí, odovzdá-
vanie ocenení členom združenia. Ako nám povedal
poľovný hospodár Tomáš Katkovčin, kaplnka bude
pripomínať odkaz sv. Huberta, že od prírody ne-
možno iba brať, ale predovšetkým sa treba o ňu sta-
rať a zachovávať ju pre nasledujúce generácie. 
Spolu s pracovníkmi lesného úradu sa pred dvanás-
timi rokmi rozhodol zaviesť poľovnícke tradície vy-
plývajúce z kresťanskej histórie. Založili Spolok sv.
Huberta na Zemplíne, ktorý každoročne organizuje
oslavy na nádvorí humenského kaštieľa i v sused-
nom kaštieli. Výrazne sa na nich podieľa PZ Sokol.
Po rokoch poľovný hospodár odovzdal obci vlastný
trojárový pozemok na vybudovanie Kaplnky sv.
Huberta. Miestni poľovníci splanírovali terén a po-
stupne vytvárali oázu pokoja s parčíkom, lavičkami.
Kaplnku zdobí plastika rezbára Andreja Čurilu
z Vyš ného Hrušova symbolizujúca duchovný odkaz

sv. Huberta. Aktivisti sa nádejajú, že na tomto
mieste sa budú miestni občania stretávať so svojimi
blízkymi pri každoročnom jubileu otvorenia ka-
plnky aj pri ďalších príležitostiach. 

MARIÁN ŠIMKULIČ

FOTO: AUTOR

Kamenná stopa Ïeleziarov 
Rollovcov
Miroslav Buraľ, jeden z autorov novej publikácie
o Snine, nám o zrode kaštieľa povedal: „Postaviť
ho bolo múdre rozhodnutie grófky Terézie Van-
dernáthovej, hoc sa nedožila jeho dostavby. Na-
stúpil tu silný podnikateľský rod Rollovcov, ktorý
stavbu dotiahol do zdarného konca. Kaštieľ zme-
nil topografiu Sniny, stal sa honosným vstupom
do malého mestečka.“ Monografia je aj svedec-
tvom o tom, že Rollovci v regióne vytvorili cen-
trum železiarstva na Zemplíne, čo bolo pre mesto
pozitívne. Potvrdzuje, že prvá písomná zmienka
o Snine je z roku 1317, takže o štyri roky bude,
podobne ako Humenné, sláviť 700-ročnicu. Au-
tori knihy vyvracajú aj niektoré mýty. Napríklad,
že Rollovci v Snine hľadali zlato, avšak našli že-
leznú rudu. Železná ruda sa tu už dávno ťažila,
o čom sú záznamy. Napríklad pri Terézii Vander-
náthovej, ktorá dala postaviť drevenú kaplnku
Panne Márii Snežnej v doline Barnovho potoka,
a to práve na mieste, kde sa kedysi ťažila železná
ruda. Rollovci teda presne vedeli, prečo prišli do
Sniny. Kniha vyvracia aj domnienku, že kaštieľ
bol postavený na mieste drevenej kúrie. Tá stála
v susedstve a zachovali sa o nej pekné opisy.

32 | SLOVENSKO

âlenovia  PZ Sokol  Humenné  pred  Kaplnkou sv.  Huberta v Jasenove

Hubert’s Nature Legacy

The Hunting Association Sokol Humenné cele-
brated 40th anniversary of its founding at the
new Chapel of St. Hubert in Jasov. 

Ka‰tieº, ktorý vstal z popola
DÀa 5. júla pri príleÏitosti 1150. v˘roãia príchodu sv. Cyrila a Me-
toda a  696. v˘roãia prvej písomnej zmienky o Snine slávnostne
otvorili zrekon‰truovan˘  ka‰tieº. Du‰an Roll, potomok podnika-
teºskej  rodiny, ktorá ka‰tiel postavila, pri tejto príleÏitosti uvie-
dol: „Odovzdávam kºúã od ka‰tieºa, ktor˘ vstal z popola.“
Primátor Sniny ·tefan Milovãík ho doplnil: „Dávam verejn˘ prí-
sºub, Ïe  kºúãe od ka‰tieºa uÏ neodovzdáme nikdy a nikomu a
Ïe ka‰tieº bude patriÈ len mestu Snina.“ Miestny farár Allan
Toma‰ na úvod ekumenickej bohosluÏby k v˘roãiu príchodu sv.
Cyrila a Metoda na nádvorí ka‰tieºa predniesol: „Chceme im po-
ìakovaÈ za  v‰etko, ão priniesli slovansk˘m  národom – vieru,
kultúru, vzdelanie, právo i spravodlivosÈ. A tak vás v‰etk˘ch po-
z˘vam, aby sme sa zjednotili ako jedna rodina Ïijúca v tomto
meste, aby v‰etk˘m, ktorí vedú toto mesto, vÏdy záleÏalo na tom,
aby sa v Snine Ïilo dobre a budovali ho spôsobom, aby sa do-
stávalo do povedomia slovenského národa.“ 

Hubertov 
prírodný 
odkaz 



Skromní dediãia, starostlivá 
opatera  
Primátor Sniny Štefan Milovčík vo svojom úvod-
nom vystúpení zdôraznil: „Chcem sa poďakovať
doktorovi Dušanovi Rollovi, že pred  viac ako
dvadsiatimi rokmi neuplatnil svoj reštitučný
nárok, ale že odovzdal kaštieľ mestu. Ináč by ho
stavebná firma nemohla v krátkom čase a v dob-
rej kvalite zrekonštruovať.“ 
Zaujímavé sú spomienky Dušana Rolla, ktorého
predkovia dokončili výstavbu kaštieľa roku 1800.
Prvýkrát sa o tom, že ich rodina vlastní kaštieľ
v Snine, dozvedel až v 90. rokoch minulého storo-
čia. „Moji rodičia nám to všetko zatajili, aby sme
nemali problémy počas socializmu, aby sme mohli
študovať, lebo keby bol niekto povedal, že sme bý-
valá šľachtická a podnikateľská rodina, tak to by bol
koniec. A keď nás oslovilo mesto pri reštitúciách,
tak som sa bol pozrieť na kaštieľ, nebola to celkom
ruina, ale bolo vidieť, že nemal pána.“   
Konateľ Andrej Senderák, zástupca firmy, ktorá
pracovala na rekonštrukcii kaštieľa, na otázku, čo
ich najviac zaskočilo, povedal: „Stavbársky oriešok
bolo všetko, lebo kaštieľ bol v dezolátnom stave, so
strechou, základmi či stenami sa bolo treba tech-
nicky potrápiť. Keď som sem prišiel, vravel som si,
že kaštieľ treba radšej zbúrať a postaviť nový, ako
sa púšťať do rekonštrukcie. V spolupráci s projek-
tantom a pamiatkarmi sme hľadali riešenia a prob -
lémy sme napokon dokázali vyriešiť.“ 
Na ktoré priestory je najviac pyšný? „Na strechu
a klenby na vyššom podlaží a mne osobne sa naj-
viac páči pivnica,“ povedal zástupca firmy, ktorá
urobila stavebné práce. V zrekonštruovanom kaš -
tieli vznikli priestory pre činnosť sninského mest-
ského kultúrneho a osvetového strediska, galerijné
priestory, miestnosti pre knižnicu a banketová a
výstavná sála, ktorá má aj podľa odborníkov naj-
lepšiu prirodzenú akustiku v regióne. Pri otvorení
kaštieľa tu boli inštalované viaceré výstavy. Snina

v zrkadle času prostredníctvom dobových fotogra-
fií prezentuje  historicko-spoločenské a prírodné
artefakty. Obrazovú časť dopĺňajú fotografické
nákresy, dvojrozmerné a trojrozmerné exponáty
múzejného charakteru. Mikuláš Klimčák sa pre-
zentuje obrazmi Byzantská misia. Maliar čerpá
z tradičnej byzantskej ikonografie a stvárňujú po-
čiatky slovenských národných dejín a obdobie
Veľkej Moravy. Sninský rodák Boris Sirka sa do-
stal do povedomia ako mladý a perspektívny fina-
lista Ceny Oskára Čepana. Ústrednou témou jeho
prác je motív drapérie, ktorý rozvíja v niekoľkých
rovinách. Dimenzie Jozefa Kornucika je názov vý-
stavy sninského rodáka. Usporiadala ju Tatranská
galéria za pomoci manželky autora. „Keď som sa
dozvedela, že Jozefove obrazy chcú umiestniť do
kaštieľa, bol to príjemný pocit. Manžel sa nevracia
odniekadiaľ, on tu stále bol. Som šťastná, že sa
vracia tam, odkiaľ prišiel a odkiaľ je jeho syn.“ 

HrdosÈ Sninãanov a nové perspektívy
Koncom roka 2009 mesto vypracovalo projekt
Obnova historickej pamiatky – kaštieľ Snina. Bol
schválený v rámci Regionálneho operačného
opatrenia Posilnenie kultúrneho potenciálu regió-

nov. Celkové náklady na obnovu sú takmer dva
a pol milióna eur, mesto v rámci pravidiel pod-
porných fondov Európskej únie určených na zá-
chranu národných kultúrnych pamiatok prispelo
piatimi percentami. Mesto má zámer popri je-
stvujúcom kaštieli v krátkom čase zrekonštruo-
vať aj takzvaný malý kaštieľ, hospodársku
budovu, ako ju volajú miestni. Ďalším čriepkom
histórie bol doplnený obraz o minulosti kaštieľa,
keď sa potvrdilo, že Rohllovci v čase, keď boli
vlastníkmi kaštieľa, žiadali, aby v ňom bola zria-
dená ich rodinná kaplnka. Povolenie na zriadenie
kaplnky bolo vydané. 
„Miesto Sniny, kde stojí kaštieľ, si hlboko ctili
naši predkovia. V predchádzajúcich storočiach sa
vystriedalo mnoho vlastníkov, respektíve správ-
cov kaštieľa, ostatných štyridsať rokov v ňom
boli umiestnené poľnohospodárske učilište a
stredná odborná škola a potom už iba chátral,“
rozhovoril sa primátor Štefan Milovčík. „Nám sa
ho podarilo zrekonštruovať o päť minút dvanásť.
Ťažko, až s dojatím hovorím, že odkedy tu my
mladší Sninčania žijeme, mali sme pred očami
rozpadávajúcu sa stavbu. Nechcem si predstaviť,
ako by to dopadlo, keby sme sa iba ľahostajne
prizerali. Po mnohých stavebných akciách v Sni -
ne v posledných rokoch sa mi rekonštrukcia kaš -
tieľa javí ako povestná čerešnička na torte. Verím,
že sme ňou vzbudili v Sninčanoch pocit hrdosti
na svoje mesto.

ANNA ŠIMKULIČOVÁ

FOTO: AUTORKA
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Manor House that Rose from the Ashes

Newly reconstructed Manor House was ceremoni-
ally opened in Snina on July 5. It was built in 1800
when the powerful business family of the Rollos
was processing the iron ore in Zemplín. The exhibi-
tion of photographs and artifacts called Snina in the
Mirror of Time brought in Period Pictures was in-
stalled there. Painter Mikulá‰ Klimãák presents his
Byzantine Mission pictures. In his works he draws
on the traditional Byzantine iconography, and he
depicts the beginning of Slovak national history and
the period of Great Moravia. Boris Sirka is a finalist
of Oskár âepan Prize for fine art works. The works
by Jozef Kormuãík, another native of Snina, can also
be found at the Manor House. The total reconstruc-
tion costs for the national monument were 2.5 mil-
lion Euros where European Union paid 95% of the
costs.
Snina also plans to reconstruct the so-called Smaller
Manor House. The Rollo family asked for building
of their family chapel in the Manor House.

Takto vítali náv‰tevníkov pred vchodom do ka‰tieºa

Socha Herkula, symbol Sniny

Pri strihaní pásky zrekon‰truovaného ka‰tieºa,
zºava konateº Andrej  Senderák, zástupca  Eiffage
Construkction Slovensko, s. r. o., primátor Sniny
·tefan Milovãík a Du‰an Roll, ktorého predkovia
postavili ka‰tieº



MercúÀ pozorovateº
Na faunu a flóru našej prírody však nezanevrel.
V súčasnosti pokračuje v službách Tatranského
národného parku v skúmaní tajomstiev života
kamzíkov a svišťov. P. Ballo je, podobne ako
Miroslav Saniga zo Starých Hôr z Nízkotatran-
ského národného parku, typickým terénnym
pracovníkom. A  najdôvernejšie ho poznajú
zvieratá z najmenších veľhôr na svete, z Vyso-
kých Tatier. 
„Západné Tatry pokladám za svoj mimoriadne
dôležitý terén. Vďaka svišťom a kamzíkom
v nich poznám väčšinu zákutí. Svište v Liptove
nazývajú mercúne, podľa nemeckého merken,
čo znamená, že ide o tvora – pozorovateľa,“
vraví zanietený ochranca a znalec týchto vyso-
kohorských zvierat. Svište jemu i ďalším spo-
lupracovníkom prirástli k  srdcu. Po rokoch
väčšina tatranskej populácie svišťov Ballu
identifikuje už z diaľky. Videozáznam ukazuje,
ako sedí pár metrov od nory, pred ktorou sa
odohrávajú „bežné rodinné scény“ svišťa ta-
tranského vrchovského. Vedecký názov ende-
mita je Marmota marmota latirostris.

„Som jedným z nich, som taký mercúň,“ po-
dotýka s úsmevom Ballo a dodáva: „Pozoru-
jem krásavcov už dlhší čas, usilujem sa o to,
aby v turisticky zaujímavých lokalitách, v oko -
lí chodníkov turisti dodržiavali návštevný
poriadok, lebo svišť je citlivým unikátom,
kon zervatívnym tvorom. Po rokoch prísnej
ochrany sa nakoniec podarilo to, o čom som
sníval. Už sa o jeho budúcnosť neobávam.
Vlastne preto som vravel – len aby nás svište
v Tatrách nevypískali.“ 

Z doby ºadovej na GPS
Ballov optimizmus vychádza z aktuálnych sta-
vov, ktoré dávajú svišťom šancu na prežitie. Po
dlhé veky ich prenasledovali domáci i pytliaci,
najmä z Poľska pre masť, ktorá je údajne lie-
čivá. Nielen svište bolo treba chrániť. Aj kam-
zík vrchovský tatranský, tatranský endemit, sa
ocitol pred niekoľkými rokmi v ohrození a na
pokraji vyhynutia. Medzi oboma je rozdiel len
v tom, že svišť v podzemí spí zimným spán-
kom, kým kamzík prežíva často kruté klima-
tické podmienky počas zimy v skalách i na

holiach. P. Ballo si myslí, že medzi svišťami
a kamzíkmi existuje vzájomná komunikácia.
„Nie je to náhoda, že sa nakoniec stali sym-
bolmi Tatier.“
P. Ballo spoznal detaily života plachého, ale
i dôverčivého svišťa priamo v kolóniách a za-
znamenal, že tento druh sa vyvinul v tatran-
ských podmienkach izolovane od alpských
populácií. „Je predsa len iný. Pre prírodu Slo-
venska má preto nesmierny význam. Ide o je-
dinečný glaciálny relikt, pozostatok doby
ľadovej, ktorý obýva najcitlivejšie prostredie
alpínskeho a subalpínskeho stupňa.“
Svište tatranské sú zaradené do kategórie en-
dangered, kriticky ohrozených bylinožravcov.
Do roku 2002 P. Ballo aktívne podieľal na
vypracovaní projektu záchrany tohto endemic-
kého druhu. V Západných Tatrách, kde je sviš-
ťov najviac, sa modernou metódou, systémom
GPS, začal skúmať terén aj v zimnom období. 

Tisíce nôr, stovka kolónií
„Podrobné digitálne mapovanie svištích koló-
nií v  submetrovej presnosti, presnejšie ako
jeden meter, siaha od Sivého vrchu, kde už
svište nežijú, až po Tomanovské sedlo. V Lip-
tovských kopách sme zamerali vyše 13-tisíc
svištích nôr, to znamená 114 živých kolónií.
Asi 90 percent ich je bezpečnostných, na skry-
tie. Svišť sa dožíva často 18 rokov, ale polo-
vicu života prespí, hybernuje v zimnej nore,“
vysvetľuje P. Ballo. 
Priemerná nadmorská výška materských nôr,
kde svištie matky vychovávajú svoje mláďatá,
je 1 870 metrov. Snehová pokrývka tu zotrváva
sedem mesiacov i viac. V októbri naznášajú do
zimných nôr asi 5 kg suchej trávy a v zime tam
spoločne prespia, vo venci. „Z vonkajšej strany
venca chránia pred zimou mláďatá dospelé je-
dince. Po zazimovaní telesná teplota svišťa
klesne na 4 stupne Celzia. V zime udrie svištie
srdce raz za 15 sekúnd. Ide o unikátne prezi-
movanie veľkého cicavca, ktorého váha dosa-
huje v jeseni aj viac ako 6 kg. Z toho tretinu
tvorí tuk, z ktorého svišť čerpá energiu počas
dlhého zimného spánku.“ 

Lovci a pytliaci
Prieskumník Ballo chodí do hôr aj v  zime,
v čase, keď mladé rodiny zazimujú v lavíno-
vých žľaboch, a často riskuje, ale to už patrí
k jeho povolaniu a povahe. „Ak sa nad zimnou
norou odtrhne základová lavína, niekoľko na-
sledujúcich dní nenapadne nový sneh a udrú
mrazy, je to pre spiacich mercúňov zle. Stratí
sa nad nimi snehová izolácia a na jar už človek
nájde niekoľko nôr vymrznutých. Svište sa jari
nedožili. Nerobí im problém vyhrabať sa aj
z päť metrov hrubej vrstvy snehu. Vyhrabávajú
sa spravidla po 15. apríli a potom sú pre ne naj-
citlivejšie prvé dva týždne. V tom čase sa svište
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Aby nás svi‰te nevypískali 
„Svi‰È, naz˘van˘ hvizdo‰, sa preslávil popiskovaním,“ hovorí
Ing. Pavel Ballo, ktorého moÏno poãas celého roka len ÈaÏko za-
stihnúÈ doma v Liptovskom Mikulá‰i. Pozorovaniu a skúmaniu
Ïivota tatransk˘ch svi‰Èov sa profesionálne venuje uÏ dlh‰í ãas.
A popri nich aj kamzíkom. E‰te donedávna zamestnanec Sloven-
ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mi-
kulá‰i patril k svedomit˘m a zodpovedn˘m pracovníkom jedinej
in‰titúcie svojho druhu na Slovensku. Ako to u nás uÏ neraz
b˘va, definitívu v ‰tátnej sluÏbe mu odbornosÈ a vysoké pra-
covné tempo nezaruãili. 

V Kamenistej doline



pária, aj preto platí uzáver chodníkov vysoko-
horského biotopu. No práve vtedy vyvrcholí
v Západných Tatrách skialpinistická sezóna.
Zistil som, že lyžiari v blízkosti biotopov sviš-
ťov chránia pred dravcami.“ 
Ballo tvrdí, že v centrálnej časti Roháčov si
svište na ľudí tak zvykli, akoby vedeli, kto ich
chráni pred predátormi. Turisti sa s huňatými
krásavcami, s chvostíkmi dlhými aj 20 cm chcú
zvečniť. A zhora z oblohy orol skalný len zá-
vistlivo pozoruje „panáčkujúcich“ svišťov,
ktorí dozerajú na kolóniu. „Varovný hvizd je
najčastejšou komunikáciou. Krátky useknutý
hvizd a ostatné sa okamžite ukryjú do nôr.“ 
Podľa Ballových pozorovaní ani nie jeden zo
sto útokov orla býva úspešný. Tak regulujú
stavy svišťov a kamzíkov už po tisícročia.
„Sú sanitármi, lovia slabších a prestarnutých

jedincov, ktorí by sa nedožili jari. Stáda kam-
zíkov udržujú v  dobrom kondičnom stave.
Značné škody napáchajú najmä pytliaci. V Tat -
rách nachádzam lopaty, krompáče, oceľové
slučky. V Gáborovom sedle, asi 250 metrov od
hranice s Poľskom, bola pri materskej nore že-
lezná pasca, v nej odtrhnutá svištia noha. Ak to
bola noha matky, jej potomstvo sa jari určite
nedožilo. Svište majú silne vyvinutý hrabavý
pud, bez končatiny v tvrdých alpínskych kli-
matických podmienkach ťažko prežijú.“ 

Súruãenstvo s kamzíkmi
Pavol Ballo sa pravidelne zúčastňuje na sčítaní
kamzíkov, ktorých žije v súčasnosti v sloven-
ských veľhorách vyše tisíc. Z toho dve tretiny
na slovenskej strane Tatier. Pred dvadsiatimi
rokmi predstavovala populácia kamzíkov ani

nie 200 jedincov. Spoločne so zoológom Štát-
nych lesov Tatranského národného parku Jo-
zefom Hyblerom systematicky kontrolujú
zdravotný stav a životaschopnosť kamzičej po-
pulácie. „Podľa veľkosti jednotlivých čried,
množstva mláďat možno sledovať vývoj, a ten
je dobrý,“ dodáva na záver. Treba iba dodať,
že je to aj zásluha práve takýchto skromných
a obetavých terénnych pracovníkov, ktorí kaž-
dodennou prácou potvrdzujú svoj vzťah k prí-
rode.

LACO HÁMOR

FOTO: ARCHÍV AUTORA
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Not to Be Hissed off by Marmots

As an employee of the Tatra National Park, Ing.
Pavel Ballo observes Alpine marmots and Tatra
chamois and studies their life. He thinks that
there is mutual communication between mar-
mots and chamois: “It is no coincidence that
they became the symbols of the Tatras.” A mar-
mot is a unique glacial relict, Ice Age remnant,
that inhabits the most vulnerable zones of alpine
and subalpine environments. Alpine marmots of
the Tatras have been classified into the Endan-
gered category – the critically endangered her-
bivores.
Thanks to the protection of the species, they
have a good chance of survival. On the moun-
tainsides of Liptovské Kopy, more than 13 thou-
sand marmot burrows were counted, i.e. 114
active marmot colonies. Average elevation of the
burrows, where marmot mothers bring up the
young, is 1,870 metres above sea level.

Pytliactvo

S mlad˘mi filmármi



Bežne sa hovorí, že východ je na konci
našej republiky. Ak si zoberieme za mier -
ku púť Slnka, potom sú Poloniny celkom
na začiatku slovenskej časti takmer 1 500
metrov dlhého karpatského oblúka. Sčasti
odlesnené hrebene tejto časti Karpát su-
sediace s Poľskom a s Ukrajinou sa troj-
hranične dotýkajú na Kremenci, naj vyš-
šom vrchu národného parku Poloniny.
Všeobecne sa radia do masívu Bukovské
vrchy (na západe sú ohraničené Laborec-
kou vrchovinou, na juhu Beskydským pred -
horím), z ochranárskeho zreteľa boli do
roku 1997 súčasťou Chránenej krajinnej
oblasti Východné Karpaty. Už v tomto za-
členení bolo územie roku 1992 vyhlásené
za biosférickú rezerváciu UNESCO. Part-
nera na poľskej strane malo v Beskyd-
skom národnom parku (Bieszczadzki Park
Narodowy) a od roku 1998 aj v ukrajin-
skom Užanskom národnom parku (Užan-
skij nacionaľnij prirodnij park). 
Ak sa rozhodnete spoznávať toto pohorie,
rátajte s tým, že na jeho hrebeni ani na
úpätí svahov niet jedinej turistickej chaty,
ba ani sezónny bufet. Zato vás tam čaká
nepreberné množstvo ticha. A ak sa zdr -
žíte na noc, za jasného počasia vás vo vý-
hľade do vesmírnych diaľav nebudú rušiť
nijaké priame civilizačné svetlá. Pohra-
ničný chrbát od Ruského sedla vytvára
mohutnú hradbu lesov (zaberajú štyri pä-

tiny celkovej rozlohy) prerušovaných hor-
skými lúkami a holinami v okolí Pľaše,
Kruhliaka, Ďurkovca, Riabej skaly, Ka-
mennej lúky a ďalších vrcholov. Viaceré
z nich presahujú výšku tisíc metrov nad
morom, najvyšší z nich – Kremenec – je
vysoký 1 221 metrov. Z hlavného hrebeňa
vybiehajú rázsochy, ktoré sú oddelené
brázdami. Chodníkmi Ruskou, Runin -
skou, Uličskou či Sedlickou kotlinou bu-
dete prechádzať popri bukoch, jedliach,
javoroch, hraboch, ktoré sú vzácnymi zvyš -
kami najzachovalejších pralesných po-
rastov na Slovensku. Nad obcami Kalná
Roztoka, Stakčínska Roztoka a Rožok sa
rozprestiera Havešová, prales Stužica
okolo Stužickej rieky nad Novou Sedlicou
je významný i z medzinárodného hľa-
diska. 

Medzi Sninou a Novou Sedlicou 
Mojím pravidelným východiskom do Polonín
je Snina. Po poslednom regionálnom územ-
nosprávnom členení Slovenskej republiky sa
mesto stalo okresným sídlom. Na ústrednom
námestí sa v tesnom susedstve mestského
úradu nachádzajú dom Matice slovenskej
vedený Jozefom Makarivom a Galéria An-
dreja Smoláka. Svojou pôsobnosťou a aktu-
álnymi podujatiami obohacujú kultúru mesta
i regiónu. Na spomienku tunajšieho rodáka
básnika, vydavateľského pracovníka a au-

tora slovníčka miestneho sotáckeho nárečia
Jozefa Gerbóca (1942 – 2000) organizuje
mestské kultúrne stredisko jedenásť rokov
Gerbócovu literárnu Sninu a na tej sa pravi-
delne a s úspechom zúčastňujú aj slovenské
deti a mladí ľudia žijúci v zahraničí. Najširšiu
pozornosť začiatkom jesene priťahuje Medzi-
národný výtvarný festival, na ktorý akade-
mický maliar A. Smolák a riaditeľ sninskej
galérie v jednej osobe pozýva umelcov zo
Slovenska a zo zahraničia. Tvorivé inšpirácie
a priateľskú atmosféru v meste a jeho širšom
prírodnom okolí našli už celé desiatky malia-
rov a sochárov z viac ako tridsiatich európ-
skych a zámorských štátov. V tomto roku sa
uskutoční na prelome septembra a októbra
jubilejný 20. ročník. 
Prvá písomná zmienka o Snine je z roku
1343, keď počas valašskej kolonizácie osíd-
ľovali kraj Ruthéni – Rusíni. Nachádzala sa
na významnej obchodnej ceste Porta Rusica
– Ruská cesta, vedúcej z Uhorska dolinou
rieky Cirochy cez Ruské sedlo do Haliče. Do-
teraz sčasti ešte meandrujúca riečka preteká
údolím a do Laborca ústí pri Humennom. Od-
tiaľ vedie cesta na východ súbežne so želez-
ničnou traťou. V tomto okresnom meste žije
spisovateľ Milan Zelinka (1946), ktorý na
okolitých stráňach nachádzal plné koše húb
a v jeho vidieckom okolí rybárske inšpirácie
a silné epické príbehy. Železnica končí
v Stakčíne, označovanom za vstupnú bránu
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Poloniny sú celkom na začiatku
V mojom srdci sa Poloniny uloÏili hlboko a natrvalo uÏ pred t˘mto
nedokonãen˘m, a predsa pretrvávajúcim príbehom priateºstva. Niet
v kalendári roãného obdobia, v ktorom by som v nich nestrávil dlh‰í
ãas. Na kúsku dlhoãizného oblúku Karpát som zakúsil mnohé nálady. 
Aj vtedy, keì som sa tam zdrÏiaval celkom sám, poãul som ‰epot
spriaznen˘ch ºudsk˘ch du‰í. Viaceré rovno so mnou vstrebávajú
útrÏky z mohutného horstva vynárajúceho sa akoby z væn ìalekého
âierneho mora. Rovno pod nohami sa nám ‰pacírujú karpatské sli-
máky. Bez ulity, zato obdarené fialov˘m pigmentom s mramorovo-
modr˘m odleskom. K⁄dle nebesk˘ch operencov si slobodne prelie-
tajú ponad tento kraj do in˘ch priestorov. Drobné vtáctvo si vyspevuje
v kríkoch, na stromoch, na oblohe neúnavne plachtia dravce. Trpezli-
vému náv‰tevníkovi sa po‰Èastí fandiÈ tokaniu hlucháÀa hôºneho. 
Znalci prírody upozorÀujú na stovky zázraãností, ktoré k vníma-
vému náv‰tevníkovi prevrávajú rozmanitou reãou boÏského celku.

(Patrnčiakovej biela trojka – v knihe Medová baba)



do Polonín. Na miestnom cintoríne je jeden
z vojenských cintorínov pripomínajúcich uda-
losti z prvej svetovej vojny. Iba v katastri tejto
obce sú dve desiatky miest s hrobmi a pom-
níkmi z tejto i druhej svetovej vojny a v tomto
pokojnom kraji sa nachádzajú desiatky ďal-
ších. Históriu dramatických a tragických uda-
lostí mimo neho si naplno uvedomíme
v se vernej časti Laboreckej vrchoviny pri
Duk lianskom priesmyku.
Zo Stakčína môžete pokračovať smerom na
pohraničnú obec Ubľa s priechodom na
Ukrajinu do Veľkého Berezného a ďalších
obcí v užhorodskom kraji, kde žijú aj naši
krajania. K Poloninám vedie cesta pod horu
Gazdoraň, kde sa rozlievajú vody nádrže
Starina. Na jej dne ešte pred štvrťstoročím
stáli zvyšky tejto a šiestich ďalších obcí. Oby-
vateľov z nich vysťahovali, aby tu postavili
nádrž a z výdatných prameňov zásobovali pit-
nou vodou ľudí v desiatkach miest a obcí vý-
chodného Slovenska. Nadol z Príslopu môže-
te odbočiť do obcí, kde stoja drevené cerkvy
(kostoly) východného obradu s interiérovou
výzdobou ikonami a ikonostasmi. Viaceré
gréckokatolícke, pravoslávne (a jeden rímsko-
katolícky v Hervartove v Bardejovskom okre-
se) drevené architektúry tohto krajinného
celku sú zaradené medzi národné kultúrne
pamiatky a zapísané do Zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Gréckokatolícky v Topoli postavili roku 1650,

v Ruskom Potoku roku 1740. Repliky sied-
mich z bezprostredného okolia sú umiest-
nené v obecnom parku v Uliči. Vyhotovili ich
tamojší rezbári pod vedením majstra Jána
Čokina. Hneď v susednom Uličskom Krivom
môžete priamo obdivovať jeden z architekto-
nických skvostov. Chrám sv. Michala archan-
jela postavili veriaci pred takmer tromi
storočiami (1718). V Jalovej roku 1792, v Kal-
nej Roztoke v roku 1839. Drevený kostolík
z Novej Sedlice premiestnili do skanzenu
v Humennom.

Ľudia v prírodnom prostredí
Ak nad týmto krajom vychádza slnko o niečo
skôr ako v hlavnom meste Slovenskej repub -
liky, je to jediná z jeho nemnohých praktic-
kých predností. Podstatne bližšie je odtiaľto
do Prešova, kde sídli samosprávny kraj ad-
ministratívne zaberajúci v severnej časti Slo-
venska aj oblasť Vysokých Tatier. Pohorie je
národným parkom, spolu s Pieninami tvoria
tri prírodné územia zaradené do najvyššieho
stupňa štátnej ochrany prírody (čo je z de-
viatich našich národných parkov štatisticky
celá tretina). TANAP (vyhlásili ho za chrá-
nený roku 1949) a PIENAP (1967) boli zria-
dené ako prvé, majú teda bohaté skúsenosti
s tým, ako citlivo využívať prírodné bohatstvá
a príťažlivosť krajiny na všestranné poznáva-
nie. Prešovský samosprávny kraj má teda
kompetencie preniesť tieto skúsenosti i do

správy NP Poloniny (NPP), ktorý je z „naj-
mladších“.
Nezanedbateľná tu však je súčasná hospo-
dárska situácia a celková zmena štátnej po-
litiky otvárajúca sa zahraničnému kapitálu.
NPP bol vyhlásený koncom minulého storo-
čia, a vtedy vrcholila privatizácia verejných
podnikov, bánk, čo zákonite znamenalo pod-
statne nižší prílev financií do štátneho roz-
počtu. Veľké zahraničné investície smerovali
zvyčajne do hlavného mesta a do oblastí
vzdialených od neho v okruhu nejakých sto
kilometrov. Smerom k východnej hranici
štátu záujem investovať klesal úmerne so
zhoršujúcou sa kvalitou cestnej siete a cel-
kovej infraštruktúry. 
Sninský okres teda priam zákonite ostáva
mimo centrálneho zreteľa. V istom zmysle
akoby sa v tomto kraji mohli znovu písať
podobné „oneskorené“ reportáže, aké na
sklonku druhého desaťročia po druhej sve-
tovej vojne uverejňoval Ladislav Mňačko. Tu-
najší obyvatelia neraz prichádzali o svoje
skromné obydlia počas vojny, boli na okraji
verejného záujmu za socializmu a v sú-
časnosti málokto z nich má potrebný kapi-
tál (alebo čo len dostatočné podnikateľské
skúsenosti), aby mohol nebodaj výraznej-
šie prispieť k tomu, čo sa všeobecne na-
zýva rozvojovými programami. Mladí ľudia
odchádzajú za prácou odtiaľto podobne
ako ich prapredkovia. Na rozdiel od nich –
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ak sa poberú za hranice vlasti – zväčša
nemajú vôľu vrátiť sa sem, postaviť si dom,
hospodáriť na poliach či v lesoch. 
A keby sa to nebodaj začalo výraznejšie
meniť, tí s aktívnym podnikateľským duchom
by neraz stáli pred ochranárskymi zákonmi,
ktoré majú potreby regionálneho rozvoja
mimo základného zreteľa. Ak zoberieme do
úvahy prísne pravidlá, ktoré treba dodržiavať
v biosférickej prírodnej rezervácii, môžeme
byť spokojní. Spoločensky otvorenou však
ostáva otázka, ako aktivizovať obyvateľov
obcí pod hrebeňmi chráneného územia a po-
máhať im, aby sa pričinili o to, že návštevníci
a turisti budú prichádzať do prostredia, v kto-
rom bežne nájdu základný civilizačný štan-
dard. Je to citlivejší problém, ako sa ho
snažia „na vedľajšiu koľaj“ odsúvať dotovaní
ochranárski aktivisti. Poloniny by síce mohli
byť vyhlásené za číru rezerváciu, lenže čo
potom s ľuďmi. Pred tisícročím sa síce ne-
spomínajú v nijakých historických listinách,
ale ich prapredkovia už celými stáročiami po-
tvrdzovali svoju zrastenosť s týmto prostre-
dím. Myslím, že takáto forma „vyvlastnenia“
by neobstála ani pred súdom v Haagu.

Monument Medovej baby 
Prejdime však od krátkej obrannej úvahy
k uvažovaniu o možnom podnikaní v kraji
pod Poloninami. Už pred dobrými sied-
mimi rokmi traja poslanci Prešovského
samosprávneho kraja (Vladimír Nedeľko,
Svätoslav Husťák a Jaroslav Regec)
v spolupráci s Úradom PSK vypracovali
Urbanistickú štúdiu Polonín. Strategický
dokument mal ambíciu podnietiť uvažova-
nie o komplexnom rozvoji územia. Pred-
ložili ho v dvoch variantoch. V prvom
vychádzali z vtedajšej platnej legislatívy
a upozorňovali na jej obmedzenia, ktoré
majú fatálne dôsledky, a ak by panujúci
stav pretrvával, životná úroveň obyvateľov
sa nebude zvyšovať. Rozvojový variant
mal na zreteli nevyhnutnú potrebu zvrátiť
súčasný pokles obyvateľov revitalizač-
nými rozvojovými programami obcí v re-
gióne, čím by sa vytvorilo predpolie
cestovného ruchu, ktorý by budoval na
prírodných, architektonických a kultúr-
nych jedinečnostiach regiónu. Projekt bol
vyhodnotený ako úspešný a Úradu PSK
pridelili finančné prostriedky na realizáciu

pilotného projektu Urbanistickej štúdie
Poloniny v rozsahu okresu Snina.
Nebudem rozoberať, čo sa z týchto chvá-
lyhodných predstáv a dobrých úmyslov
uskutočnilo. V pretrvávajúcej situácii preto
poteší každý dobrý skutok viditeľný „za
hranice chotára“. Desať rokov stojí pod
Riabou skalou na Lúke Medovej baby
rovnomenná, zo sedem metrov vysoká
drevená plastika akademického sochára
Mareka Žitňana. Je prvým objektom
v tejto časti karpatského oblúka Galérie
Andreja Smoláka v Snine. Pripomína his-
tóriu jednoduchej Žofie Maťašovskej,
ktorá sa sem prisťahovala roku 1924
a dobré štvrťstoročie sa venovala chovu
včiel a ich med dodávala do cukrovinkár-
skych výrobní až na druhý koniec vtedaj-
šej Československej republiky.
Ak sa podarí zohnať ďalšie financie, nové
plastiky by sochársky dokresľovali miest -
ne dejiny a regionálne povesti. Najbližšie
k realizácii má príbeh o Didovi Beskydovi
a jeho dvoch stratených a opakovane
v noci na sv. Jána sa vracajúcich dcé-
rach. Dobre sa počúvajú aj príbehy
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o kňažnej s kačacími nohami či o zná-
mom zbojníkovi Fedorovi Holovatom.
Väč šina obyvateľov kraja si uchovala
svoje rusínske povedomie, tradície udr -
žiavajú vo vzájomnej pospolitosti i na in-
štitucionálnej úrovni. Viac sa dočítate na
portáli Akadémie rusínskej kultúry na Slo-
vensku (www.rusynacademy.sk) alebo na
www.rusyn.sk).

Hodnoty hodné obdivu
28. júna 2007 bolo na konferencii Vý-
boru Svetového dedičstva UNESCO na
zasadnutí v novozélandskom Christchu r -
chu rozhodnuté o zápise pralesa Stu-
žica spolu s pralesmi Havešová a Ro- 
  žok v Poloninách a Kyjovského pralesa
v pohorí Vihorlatské vrchy do Svetového
zoznamu kultúrneho a prírodného dedič-
stva UNESCO. Časti Bukovských vrchov
sa tak zaradili do spoločnosti takých vý-
znamných prírodných pamiatok, ako sú
Yellowstonský národný park a Grand Ca-
nyon v USA, Sagarmatha v Himalájach
či Kilimandžáro v Afrike.
Poloninami sa popri národnom parku me-

nujú aj charakteristické horské lúky na
hlavných hrebeňoch. Z týchto miest máte
čiastočné výhľady na poľskú i ukrajinskú
stranu, ale to pravé čaro treba hľadať
priamo uprostred lesných porastov. Z vý-
chodných svahov Bukovských vrchov ste-
kajú riečky Ulička a Ublianka a ústia
do Uhu na ukrajinskej strane. Južné svahy
odvodňuje spomínaná Cirocha. Rastú tu
aj viaceré endemity. Štatistiky uvádzajú
na tomto území viac ako tisíc druhov vyš-
ších rastlín, takmer 350 druhov macho-
rastov, 210 druhov lišajníkov. Medzi naj -
vzácnejšie patria iskerník karpatský, ha-
domor ružový, klinček bradatý, fialka
dácka, mliečnik Sojákov. Osobitú pozor-
nosť venujú odborníci hubám. Narátali 
1 207 druhov vzácnych húb a zvažujú ich
ochranu (zápisom na predbežný zoznam
UNESCO). Pri rátaní bezstavovcov zistili
4 488 druhov. Stavovcov tu žije bezmála
tristo druhov. Vtákov je do dvesto. Cicav-
cov 55, nechýbajú medzi nimi medveď
hnedý, rys ostrovid ani vlk obyčajný, do
voľnej prírody sa podarilo znovu usadiť
zubra európskeho ako najväčšieho ci-

cavca nášho svetadiela a z Poľska si sem
občas zájde los mokraďový. 
Nuž nestojí to za našu aktívnu pozornosť
a fyzickú účasť?

DUŠAN MIKOLAJ
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Poloniny at the very Beginning
Karpatské Poloniny in the east of Slovakia border
on Poland and Ukraine. In 1997, Poloniny was
designated a national park and declared a UN-
ESCO biosphere reserve. The mountain range
lying on the border comprises a vast area of
dense forests (covering four fifths of the total
area) interrupted by mountain meadows and
clearings. Some of them have character of
primeval forests. The tallest mountain of the
range is Kremenec (1,221 m above sea level)
and it is a geographical point at which borders
of three countries meet. 
The majority of the region's population pre-
served their Rusyn (Ruthenian) awareness.
Many wooden cerkvi (churches) of the Eastern
Rites with their interiors decorated with icons
and iconostases are classified as national cultural
monuments and inscribed on the World Cultural
Heritage List. A seven-metre-tall wooden sculp-
ture by the sculptor Marek ÎitÀan, an Academy
of Fine Arts graduate, has been standing on the
Honey Woman Meadow for ten years. It is a part
of the collections in possession of Andrej Smolák
Gallery in Snina. 

Matiãní aktivisti na vrchu Kremenec Chalúpka v Novej Sedlici, ktorá sa stala prototypom 
v populárnom videu detského televízneho Veãerníãka
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Automobilov˘ priemysel  
V najväã‰om zo slovensk˘ch závodov Volkswagen Slovakia v Bratislave sa spája tradícia prv˘ch slovensk˘ch pokusov v˘roby osob-

n˘ch áut so svetov˘m trendom. V rokoch starého politického reÏimu Bratislavské automobilové závody (BAZ) participovali iba na

v˘robe ‰kodoviek a pokusy s v˘robou vlastn˘ch modelov konãili v projekãn˘ch kanceláriách a pri v˘robe niekoºk˘ch prototypov.

VáÏne úvahy o vybudovaní veºkého montáÏneho závodu so zahraniãnou úãasÈou zaãali krátko po roku 1990. Rozhodovalo sa medzi

General Motors, Volkswagenom a Renaultom. Bratislava ponúkala budovy a rozsiahle pozemky starej BAZ-ky a svojou geografickou

polohou a kvalifikovanou pracovnou silou mala v tom ãase oproti konkurencii z okolit˘ch ‰tátov veºké ‰ance. Základnú dohodu

medzi Volkswagenom AG, Bratislavsk˘mi automobilov˘mi závodmi, a. s., a vládou Slovenskej republiky podpísali v marci 1991 a uÏ

v nasledujúcom roku sa zaãalo so sériovou v˘robou. Prv˘m, kompletne zmontovan˘m vozidlom bol Volkswagen Passat Variant. Za

22 rokov v˘roby na Slovensku vy‰li z jeho závodu viac neÏ tri milióny áut. 

Volkswagen dokáÏe produkovaÈ vo svojich závodoch komponenty i celé agregáty aj pre in˘ch, zdanlivo konkurenãn˘ch v˘robcov

automobilov. Ich v˘roba je, jednoducho, na celom svete prepojená, a teda má nemalú zásluhu na tom, Ïe drÏí ekonomiku mnoh˘ch

krajín pokope a t˘m aj otupuje hrany prípadn˘ch politick˘ch sporov. A keìÏe automobilov˘ priemysel je e‰te stále závisl˘ na rope,

sú to putá, ktoré nás spájajú viac, neÏ si na prv˘ pohºad uvedomujeme. Iba nepatrné mnoÏstvo automobilov vyroben˘ch na Slo-

vensku zostáva na domácom trhu, a tak na‰a prosperita alebo recesia závisí od toho, ako sa darí ich predaju, aká je kúpyschopnosÈ

v krajinách najväã‰ích odberateºov áut vyroben˘ch na Slovensku. Sme ‰tát patriaci medzi najväã‰ích v˘robcov áut na svete podºa

poãtu obyvateºov a tomu sa musí podriadiÈ napríklad aj stredné ‰kolstvo, lebo kvalifikovaná pracovná sila je vyãerpaná a aj na

montáÏnych linkách musia pracovaÈ operátori, ktorí ovládajú aj ãosi viac ako manuálnu zruãnosÈ. Iniciatívu v tomto smere má Zväz

automobilového priemyslu na Slovensku. Volkswagen a ìal‰ie dve slovenské automobilky – Kia a Peugeot-Citroën – majú svoju

produkciu postavenú na robotizovan˘ch linkách a tie môÏu riadiÈ iba vzdelaní a ‰pecializovaní zamestnanci.

Touareg bezpeãne zvládne aj 45-stupÀové stúpanie. Kamery, namontované na v‰etk˘ch ‰tyroch 
stranách, nasmerujú vodiãa a automatická prevodovka auto plynule prevedie cez prekáÏky

Jazda Touaregom
Svoju návštevu vo Volkswagene sme za-
čali predvádzacou jazdou na špeciálnej
trati offroad, aby sme sa presvedčili, čo
všetko zvládne trojlitrový Touareg. Vo-
zidlo bolo vybavené automatickou pre-
vodovkou, s komfortným interiérom ako
v drahej limuzíne. Ibaže teraz budeme
jazdiť po extrémnom teréne. Aby to Tou -
a reg zvládol, zdvihol sa o 140 mm. Spolu
s mojím odborným poradcom Ing. Pet -
rom Skalom sme boli pripravení, že keď
nás na okruhu offroad v prítomnosti ho-
vorcu Volkswagenu Vladimíra Macha-
líka prevezie profesionálny jazdec,
skúsime to sami. Dobre, že sme boli pri-
pútaní, lebo na trati simulujúcej všetky
druhy vozovky, pieskové duny, popadané
stromy, stúpania do 45 stupňov, jazdu po
schodoch hore i dole i  v polmetrovej
vodnej priekope by sme sa neudržali na
sedadle. Keď sme išli naklonení vpravo
na kužeľovitej ceste, nebolo mi všetko
jedno, keď som si predstavoval, čo sa
s nami stane, ak sa prekotúľame. „Išiel
by si po tejto trati so svojím terénnym
Mercedesom?“ spýtal som sa môjho
priateľa. „Keby som nemusel, tak nie,“
odpovedal. A tak sme poďakovali za po-
nuku vyskúšať si na tejto trati Touareg,

lebo ešte dve kolá a naše žalúdky by to
nemuseli vydržať...

Export do 148 ‰tátov
Vo Volkswagene hneď vidieť, že nemuseli
šetriť priestorom. Majú k dispozícii 1,78
km2 plochy a budujú ďalšie haly vlastnej
lisovne, súčasťou výrobného komplexu je
aj pracovisko colnice. Volkswagen expor-
tuje do 148 krajín sveta vrátane USA a ne-

pretržitá štvorzmenná výroba sedem dní
v týždni si nemôže dovoliť výpadok. Zasta-
venie výroby z akéhokoľvek dôvodu sa
okamžite prejaví v celom procese. Že sa
výroba nezastaví ani na chvíľku, to môže
každý vidieť už z diaľky. Každé vyrobené
auto prevážajú na testovaciu jazdu lanov-
kou, aby sa nekrižovali s cestami. Keď si
nové auto odjazdí svoj okruh, naložia ho
opäť na lanovku a vracia sa späť, aby ho
pripravili na cestu k odberateľovi. Priamo
v závode sú pristavené vagóny, na ktoré na-
kladajú dobre „zabalené“ autá. Tie, ktoré
idú cez oceán, musia mať zvýšenú ochranu.
Autá smerujúce do Ruska pripravujú na
dlhú cestu v košickom závode.
Vo Volkswagene beží výroba na dvoch lin-
kách v montážnej hale s rozlohou 21 fut-
balových ihrísk. Na jednej montujú
náročné prémiové offroadové a SUV mo-
dely: Touareg, Audi Q7 a karosérie Por -
sche Cayenne. Na druhej spustili v druhej
polovici 2011 výrobu malých vozidiel
New Small Family: Škoda Citigo, Volks-
wagen up! a SEAT Mii. Prvý raz sme tam
videli robotické zásobovacie vozíky pohy-
bujúce sa bez obsluhy na magnetických pá-
soch. Pri stretnutí s človekom alebo inou



 je ÈahúÀom ekonomiky
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Spojenie podvozku a karosérie volajú vo Volkswagene svadbou. O to zaujímavej‰ia je, Ïe motor „nevesty“ je z maìarského Györu

prekážkou, „ohľaduplne“ zastanú a čakajú,
kým sa neodstráni. Prísna kontrola nám ne-
dovolila priblížiť sa k montážnej linke, aby
sme náhodou, nechtiac, nepoškriabali ka-
rosériu, lebo také auto by museli na konci
linky vyradiť. Nuž, aj v tom je jedinečnosť
závodu Volkswagen. Výnimočné je však
to, že päť automobilových značiek pod
jednou strechou nevyrábajú naraz nikde na
svete!

Tisícky pracovn˘ch príleÏitostí
Môj automobilový poradca Ing. Peter
Skala sleduje smerovanie automobilovej
výroby elektromobilov. Na každom auto-
salóne vedú jeho kroky k plne elektrickým
autám. Aj tie sa majú onedlho vyrábať na
Slovensku práve v závode Volkswagen
Slovakia, a. s. Výroba Volkswagenu Tou -
areg Hybrid však beží už tretí rok a aby
sme sa presvedčili o jeho prednostiach
oproti klasickým pohonom, dohodli sme
sa, že skúšobné jazdy absolvujeme na ve-
rejných cestách sami.
Vrátim sa opäť k významu automobilo-
vého priemyslu z hľadiska zamestnanosti
a plnenia proexportných cieľov slovenskej
ekonomiky. Volkswagen zamestnáva do-
vedna 9 400 zamestnancov a ako je známe,
multiplikačný efekt pridáva ešte trojnáso-

z liniek Volkswagenu za uplynulý rok
a plánoch do nasledujúcich rokov. Pri-
bližne polovicu výroby v bratislavskom zá-
vode predstavovali roku 2012 vozidlá
triedy SUV a Offroad. Tú druhú tvorili vo-
zidlá New Small Family. Spolu ich vyro-
bili 419 888. Prevodoviek pre vozidlá
koncernových značiek Volkswagen, Audi,
SEAT a Škoda vyrobili 268 000. V martin-
skom závode vyrábajú komponenty pre
prevodovky a podvozky, ktorých vyrobili
až 28,8 miliónov kusov. 
Ročný obrat Volkswagenu Slovakia, a. s.,
predstavoval vlani 6,59 miliardy eur. Počas
dvadsaťjeden rokov preinvestovali 2,4 mi-
liardy eur a do roku 2016 preinvestujú ďal-
ších 1,2 miliardy eur. Najväčšia časť
produkcie smeruje do Nemecka (40,2 %),
do Číny exportujú 9,5 %, do Veľkej Britá-
nie 7,1 %. Na Slovensku zostáva iba 0,1 %
a do ostatných krajín sa vyvezie 43,1 %.
Za týmito číslami treba vidieť obrovský
pokrok, ktorý automobilový priemysel
Slovensku priniesol. Sme súčasťou veľ-
kého sveta výroby automobilov, ktorá bude
ešte dlhé roky hybnou silou svetovej i slo-
venskej ekonomiky.

IVAN REGULI
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A ARCHÍV VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Automotive Industry - Slovakia’s Economy
Workhorse

The tradition of the first Slovak attempts to pro-
duce cars meets worldwide trend at one of the
Slovakia’s largest plants of Volkswagen Slovakia
in Bratislava. The basic agreement between
Volkswagen AG, Bratislavské automobilové
závody, a. s., and the Government of the Slovak
Republic was signed in March 1991 and the se-
ries production was launched the very next year.
Almost three million automobiles left the factory
in Slovakia for the period of 21 years. Volkswa-
gen exports its products to 148 countries of the
world, including the USA. In the first assembly
line they assemble high-end premium off-road
and SUV models: Touareg, Audi Q7 and the bod-
ies for Porsche Cayenne. The production at the
second line was launched in the second half of
the last year; here, small vehicles of New Small
Family – ·koda Citigo, Volkswagen up! and SEAT
Mii – are manufactured. Volkswagen employs
the total of 8,400 employees; their average
wage reaches double the average for industrial
production in Slovakia. The company’s share of
Slovakia’s total exports is 9.8 percent. Volkswa-
gen Slovakia, a. s., recorded a turnover of EUR
5.19 billion last year. During the last twenty years
they invested EUR 2.1 billion and plan to invest
another EUR 1.5 billion in the next 5 years. 

bok ďalších. Priemerná mzda zamestnan-
cov predstavuje približne dvojnásobok
priemernej mzdy v priemyselnej výrobe na
Slovensku. Na slovenskom exporte sa Volks -
wagen podieľa približne 10 %.
A ešte niekoľko čísel o vyrobených autách



ªudoví básnici
Rozšírená rodina Korbeľovcov zo za-
čiatku iba hospodárila na pozemkoch
v miestnej časti Sarvaša – v Strieborných
Viniciach, neskôr sa sem spoločne s ďal-
šími sarvašskými slovenskými rodinami
presťahovala do vybudovaných príbyt-
kov. Strieborné vinice sa tak stali obýva-
nou prímestskou časťou, ktorá mala od
konca 19. storočia aj svoju školu, kde sa
vyučovalo po slovensky. Korbeľovci tam
patrili medzi významné rodiny, ktoré si
udržiavali národné povedomie a sami sa
pričinili o šírenie slovenskej kultúry. Na-
príklad aj tým, že svoje cítenie pretavo-
vali do veršov. Boli nimi ľudoví básnici
Ján Korbeľ (1895 – 1971), Ondrej Kor-
beľ (1897 – 1971) a Juraj Korbeľ (1903 –
1963). Pretrvávajúce obmedzovanie ná-
rodnostných práv Slovákov a odnárodňu-
júce tlaky sa prejavovali aj tým, že keď sa
usilovali profesijne uplatniť, mnohí boli
diskriminovaní a nútení zmeniť si slo-
venské priezviská. Napríklad ich súkme-
ňovec Srnka sa stal Szebeni, Líška –
Lovás, Frčka – Feldesi, Grečnik –
Gémes, Uhliar – Szénes, Stacho – Stasz...
Korbeľovci, presvedčení Slováci, už
v rodisku známi svojou tvorivosťou, sa
roku 1947 aj z uvedených skúseností
rozhodli v rámci dohody o výmene oby-
vateľstva medzi Československom
a Maďarskom presídliť na Slovensko.
Usadili sa v obci Mikula, ktorá je teraz
miestnou časťou mesta Želiezovce.

Hºadanie tretieho domova
Pavel Korbeľ, syn učiteľa a básnika Juraja
Korbeľa (narodil sa v Sarvaši 18. januára
1932 už pred výmenou obyvateľstva),
roku 1946 ako 14-ročný odišiel z rozhod-
nutia rodičov študovať na Slovensko. Na-

stúpil na gymnázium v Kežmarku a keďže
na Slovensko sa o rok neskôr presídlila aj
jeho rodina, do Sarvaša sa už nevrátil. Po-
kračoval v pedagogickom štúdiu v Modre
a po maturite na Vysokej škole výtvarného
umenia v Bratislave, kde mu bol profeso-
rom Ján Mudroch. Medzitým absolvoval aj
nadstavbové pedagogické štúdium a po
jeho ukončení učil do roku 1969 estetiku,
dejiny umenia a maľbu na Pedagogickej
fakulte v Trnave. 
Ako som už spomínal, Korbeľovci za dve
storočia putovania za slobodou získali silne
zakorenenú slovenskosť. Tú si uchoval aj
pokračovateľ rodu Pavel Korbel. Rok
1968 Československo poznačil začínajú-
cimi dôsledkami okupácie sovietskymi
vojskami a tým aj obmedzenou slobodou
slobodného prejavu a tvorby. Pavel Korbel

využil nasledujúci rok na neplatenú dovo-
lenku s pobytom vo Švajčiarsku. Odtiaľ
sledoval ďalší vývoj v jeho novom domove
a zvážil, že vzhľadom na osobný profesio-
nálny vývoj a slobodu tvorby bude lepšie
stať sa emigrantom. 

Obrazy predstavujúce ticho
Prvých päť rokov učil na známej výtvar-
nej škole Kolégium Leman v Ženeve.
Aby sa na začiatku uživil, maľoval na
objednávku portréty. Roku 1975 sa osa-
mostatnil, založil súkromnú výtvarnú
školu a súkromnú galériu. Po desiatich
tvorivých rokoch v Ženeve dostal švaj-
čiarske štátne občianstvo. Počas svojho
pobytu vo Švajčiarsku vytvoril množstvo
obrazov, ktoré charakterizuje symboliz-
mus, expresionizmus a v ostatnom ob-
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Spásu našiel v umení
V texte zhudobnenej básne Andreja Sládkoviãa HojÏe BoÏe... na-
chádzame priliehavé prirovnania o vysÈahovalectve a návrate
na‰ich rodn˘ch, keì v ãasoch neslobody „kaÏd˘ po‰iel svojou
stranou, hnaní Ïitia nevôºou“. V ãase feudalizmu sa za chlebom
a slobodou z novohradskej Dolnej Strehovej na Dolnú zem vy-
dala aj rodina Korbeºovcov. Na dlhej ceste za lep‰ím a slobod-
nej‰ím Ïivotom ich koneãnou zastávkou boli ladom leÏiace
plochy zeme v Sarva‰i a okolí, ktoré vlastnil J. J. Harruckern.
Hneì ako sa tam Slováci usadili, mali zaruãenú slobodu viero-
vyznania, v prv˘ch troch rokoch oslobodenie od platenia daní
a napokon sa doãkali aj vykúpenia sa z poddanstva. 

Akademick˘ maliar Pavel Korbel

Miestna ãasÈ Îeliezoviec Mikula, kam sa roku 1947 presídlila skupina Sarva‰anov



dobí najmä lyrický a geometrický ab-
strakcionizmus. 
Len nedávno Pavla Korbela zaujalo bá-
danie slovenských a slovanských tradí-
cií, najmä ikon. Zdroj inšpirácií pre
ezoteriku vidí v sklomaľbe. Vo svojej
tvorbe využíva najmä techniky olejo-
maľby, akvarelu, tempery či kombinova-
ných technológií. Je uznávaný umelec,
jeho obrazy mali možnosť vidieť náv -
števníci vo svetových mestách, akými
sú Paríž, Madrid, Ženeva, Lyon, Lisa-
bon, Frankfurt, Bazilej, Bern, Monte
Carlo, Rím, Grenada, Praha, Budapešť.
V Bratislave sa roku 2007 prezentoval
výstavou Paleta troch generácií. Svo-
jimi dielami vyhral viacero súťaží a stal
sa držiteľom medzinárodných ocenení
(diplomov i zlatých medailí), ktoré zdo-
bia jeho terajší príbytok v Montreux.
Medzi nimi je aj Pocta ministra kultúry
SR Ivana Hudeca z roku 1997. 
Sarvašský rodák je autorom oltárneho ob-
razu v kaplnke Slovenského evanjelic-

mus, pobožnosť a hľadanie pravdy dá-
vajú jeho tvorbe hlbší zmysel – napísal
v katalógu Michel Bérnard. 

Majster svetla a harmónie
Pavel Korbel okrem slovenčiny a maďar-
činy dokonale ovláda francúzštinu, nem-
činu a angličtinu. Tvorivosťou vynikajú
aj jeho dcéra Mária, ktorá sa zaoberá
módnym návrhárstvom, a vnučka Julliete
knižným dizajnom. V r. 2010 v Sloven-
skom inštitúte v Budapešti uviedli
o ňom dokumentárny film pod názvom
Majster svetla a harmónie. Film vyrobila
slovenská redakcia MTV zo Segedína
a zobrazuje jeho životný príbeh a ume-
lecký vzostup. Po roku 1989 je na Slo-
vensku nielen častým hosťom, ale aj
Slovákom, ktorý striedavo žije a tvorí
vo Švajčiarsku a na Slovensku. Z bytu
s ateliérom v meste Montreux, ležiacom
na brehu Ženevského jazera, je bezpro-
stredný pekný výhľad na jazero a poho-
rie Álp, čo je výborný zdroj tvorivej
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He Found Salvation in Art

Pavel Korbeº was born in Szarvas (Slovak: Sar-
va‰), Hungary; from 1946 he lived in Slovakia,
studied at the Academy of Fine Arts and Design
in Bratislava where he took classes from Prof.
Ján Mudroch. In 1969, he emigrated to Switzer-
land. He produced a number of pictures that
were exhibited in many cities of the world.
Since 1989, Korbeº has alternately lived and
worked in Slovakia and Montreux, Switzerland.
The municipality of Îeliezovce granted him hon-
orary citizenship in 2010. 

kého cirkevného zboru v Budapešti, ktorý
veriacim dlho chýbal. Z jeho ateliéru vy-
šiel aj oltárny obraz v jedinom baroko-
vom kostole v Ženeve. V katalógu z roku
2008 laureát Francúzskej akadémie
umení Michel Bérnard vysoko hodnotí
Korbelovu celoživotnú tvorbu a okrem
iného uvádza, že súvisí s exodom, identi-
tou, vychádza zo skúseností z detstva
a reálnych postojov. Jeho technika 
je vynikajúca, umelecká cesta bohatá
a kompletná. Tvorba vyniká všetkými
formami prejavu s pevným bodom di-
zajnu. Podľa Bérnarda je Korbel rafino-
vaný portrétista, ktorý vie na obraze
znázorniť ľudskú dušu, rozšírenú o po-
etický dotyk. Vidno, že jeho duch tvori-
vosti pochádza aj z komunikácie s ľuďmi.
Uvádza tiež, že tento Slovák je milovní-
kom jednoduchej krásy, rojko, majster vo
výreze a inštinktívny vizionár. Mysticiz-

inšpirácie. V Levickom okrese žijú via-
cerí jeho príbuzní a priatelia, u ktorých
často býva pravidelným hosťom. Mesto
Želiezovce mu roku 2010 udelilo čestné
občianstvo. Aj u neho platí zaužívané,
že človek je pútnikom na zemi, tentoraz
už s dlho želanou slobodou.

JÁN JANČOVIC

FOTO: AUTOR A KATALÓG P. KORBEL 2008

Maliarovo stretnutie s rodákmi z Dolnej zeme na Slovensku



Aj vo Viedni ºudia biedni
Dvaja cestovatelia sa vyberajú na ďalekú
púť z Banskej Bystrice. Tiahnu cez Beňa-
dik, Zlaté Moravce, Nitru, Bratislavu.
Nadchýnajú sa rodným krajom. Zechen-
ter Nitru nazýva „slovenskou matkou“,
o Zobore vraví ako o „národnou históriou
pamätnému“, o Bratislave ako „o stánku
národnej našej osvety“, odkiaľ „vychodili
naši nadšení, oduševnení mužovia“. Ale
nad všetkým mu stojí Nitra. Zazname-
náva:„Vystúpili sme ešte vyššie, až na
chlm, do božieho chrámu. Pekný kostol
chveje sa nad údolím ďaleko-široko,
symbol viery pravej, povýšenej nad
každú pozemskosť. A táto zem, po ktorej
sme stúpali, je svätá pre uhorské kráľov -
stvo, najsvätejšia pre Slovákov.“ 
O niekoľko dní sa ocitnú vo Viedni,
v známych končinách, odkiaľ už povedie
cesta do neznámych končín. Ale Zechen-
terovi sa aj Viedeň vidí neznáma. Bol
v nej naposledy pred siedmimi rokmi.
Kde predtým stáli hradby a hlboké, stro-
moradím vysadené jarky, rad za radom
stáli teraz nádherné paláce: „Pozoroval
som, ako v staviskách tak aj v kaviar-
ňach, sklepoch, oveľa väčší luxus;
ohromné sklá, zrkadlá, blesk, nádhera, ba
i ten najposlednejší ,graislerʻ usiloval sa
vystaviť svoje kvargle, viršle atď. do

priaznivejšieho svetla. Táto všetko po-
hlcujúca nádhera prešla aj na obyvateľ-
stvo, ktoré obetuje čas, imanie, veľmi
často aj poctivosť, celý život – nádhere,
mamone. Jej jedine kloní sa celý svet.“ 
Dobrý pozorovateľ si všíma i druhú tvár:
„Ale pri tomto ligotavom svete badal som
aj veľa žobrače. A môžem uistiť, že som
nevidel tu predtým za tri roky toľko po-
kútkárskych žobrákov ako teraz za tri dni.
Darmo je, protiviny musia byť a čože by
sa stalo z toho príslovia – Aj vo Viedni,
ľudia biedni – keby nebolo tak?“

Kapitánova útecha
Zechenter-Laskomerský bol nielen dob-
rým pozorovateľom, ale aj zábavným,
vtipným, veselým rozprávačom. Napo-
kon, preslávil sa predovšetkým ako autor
humoresiek. Často aj neveselé zážitky
z cesty opisuje veselo. Strastiplné chvíle
sa ohlasovali už zakrátko na to, ako parná
kolesová loď Bombaj vyplávala z Terstu
na šíre more. Zechenter: „Hneď pred
samou večerou, pri nevýznamnom ešte
kolútaní lode, pozoroval som už jedného
cestovníka bledého točiť sa z boka na
bok: myslel som, že to následok hojne
užitého seksardského vína. Ale skoro som
bol poučený, že je to morská choroba
a ten cestovateľ jeho prvá žertva.“

Keď sa zdvihli väčšie vlny, morská cho-
roba schvátila i Laskomerského. Hlava sa
krútila, žalúdok vzpriečil a on zostal bez
pohnutia ležať na palube ako kus dreva.
Píše: „Divne cíti sa človek v tejto mor-
skej chorobe, ľahostajné mu je všetko,
nič ho nezaujíma.“ Ale prišli aj väčšie
vlny. Vietor od juhu, zvaný sirocco, jajkal
v povrazoch a sťažňoch ako plačúce
dieťa, more náramne hučalo, loď sa kolí-
sala ako smeť z boka na bok. Vlny tak
veľmi plieskali o bok, že pasažierom
voda striekala už po hlavách. Naľakal sa
aj Laskomerský. Prestrašený hľadal úte-
chu u kapitána, vetrom ošľahaného mor-
ského vlka. 
Ale scénu opísal neskôr už v odľahčenom
tóne. „Pýtam sa ho: Čo to bude a čo mô-
žeme očakávať? A on mi dáva upokoju-
júcu odpoveď: ,No, nie je to dobre a bude
ešte horšie.ʻ – No už si nás reku potešil.“
A uzatvára ju: „Nikdy ešte tak hlboko ne-
padol barometer ako naše mysle a ako
odvisli naše nosy... Každý dušou bavil sa
doma a svojich najbližších milých spo-
menúc, ich i seba odporúčal Bohu...“
Priateľ Lajko utešoval: „Nezúfaj, brat
môj, Pán Boh nás snáď ešte zachráni.“ 

Bohato vy‰perkovaná krásavica
Po noci, keď „náš Bombaj tancoval tú ne-
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Zechenter-Laskomerský
ZbaliÈ svoj batôÏtek a vybraÈ sa do sveta. To schytávalo aj na‰ich
predchodcov, nedávnych i dávnych. Jedni chceli, druhí museli.
Jedn˘ch hnala cestovateºská túÏba, iní odchádzali hnaní Ïivota
nevôºou – za väã‰ou skyvou chleba. Niektorí, najmä ão dobre
ovládali aj pero, nám zanechali spomienky na svoje cesty. Je zá-
Ïitok listovaÈ v t˘ch záznamoch, sledovaÈ, ão ich oãarúvalo, ohro-
movalo, prekvapovalo, ão odmietali, ãím opovrhovali. To v‰etko
sa odvíja pred nami s patinou t˘ch ãias. Hnan˘ túÏbou poznávaÈ
svet sa ãasto vyberal na cesty Gustáv Karol Zechenter-Laskomer-
sk˘, lekár a známy spisovateº (narodil sa 4. marca 1824 v Ban-
skej Bystrici, zomrel 20. augusta 1908 v Kremnici). V marci 1864
odchádzal spolu s priateºom ªudovítom Turzom do Turecka. Ne-
bezpeãná to cesta, veì Turci stopäÈdesiat rokov boli nenávide-
n˘mi susedmi a e‰te aj v tom ãase sme si ich ãasto predstavovali
ako bojovn˘ch muÏov s kindÏalom v zuboch. 



na potulkách
šťastnú ceperlu a čiže radšej polku-ma-
zúrku,“ – ako zážitok opísal Laskomer-
ský – priplavili sa do Dubrovníka, odtiaľ
na ostrov Korfu a Syru. Dojmy nádherné.
Zechenter-Laskomerský bol všestranným
vzdelancom. Zaoberal sa najmä mineraló-
giou, geológiou, botanikou, zoológiou.
Na svojich cestách a vo svojich cestopi-
soch im venoval značnú pozornosť:
„Každý krok predstavil nám dačo no-
vého, či to v kroji, či v tovare, vôbec
v celom povšednom živote...“ 
Najohromujúcejší bol však Carihrad.
„Ráno o šiestej vybehol som na palubu,“
opisuje Zechenter svoj zážitok. „Všetci
stíchli a zvedavo upierali pozornosť. Na-
chodíme sa v Bospore. Carihrad, podľa
jeho zakladateľa Konstantinopolis, stará
Byzancia, turecký Istanbul, hlavný cieľ
našej cesty, to non plus ultra nášho oča-
kávania. Táto krásna, bohato vyšperko-
vaná východná dievčina, ale neučesaná,
neumytá Houris, bujne rozprestretá na
siedmich poduškách, vystierala sa pred
nami.“
V meste dva razy väčšom ako Viedeň
vládol neopísateľný ruch. „Hemžilo sa tu
všetko,“ zaznamenal Zechenter. „To sa
takmer nedá pomyslieť, to množstvo lodí
z celého sveta.“ Svoje služby opreteky
ponúkali nosiči, ktorí sa ako lačné psy
vrhali na batožinu, krčmári, predavači
vody, kávy, cválali kone, pobehovali psy.
Náramný stisk, valiace sa národy. Pestrá
zmes farieb, oblečení, zvykov, zvukov,
vôní. Zechenter: „Medzi častými výsta-
vami strižných tovarov videli sme zhusta
pekárne, ako všetky k ich remeslu pat -
riace práce konajú pred očami obecen-
stva... Ešte častejšie nad pekárov vídať
cukrárov. Sú alebo stáli alebo ambulantní,
čím lepšie chvália tovar, tým väčšmi kri-
čia. Krik v rovnakej miere k dobrote to-
varu stojí, to jest má stáť.“ 

Akí sú Turci?
Zechenter uvádza, že v meste je 485
mešít so štíhlymi, vysokými, zvláštne sta-
vanými minaretmi, kresťanských kosto-
lov do štyridsať, šesť kresťanských
kláštorov a mnoho synagóg. Zazname-
náva, že v predmestí Pera, štvrti obývanej
zväčša kresťanmi a cudzincami, sa bežne
hovorí v štyridsiatich rečiach. „Tu leží to
mesto, skade švihali bičom na kresťanov,
kraj proroka Mohameda, zem Koránu

s jeho všetkými hádkami, poviedkami,
tajnosťami, nádherou, bohatstvom, otroc-
tvom, psotou a nečistotou.“
Ako Zechenter vidí tých, ktorí kedysi na-
háňali strach a hrôzu Európe, prepadávali
naše dediny a mestá, lúpili, vraždili, pod-
paľovali, odvliekali zajatcov a predávali
ich do otroctva? Turistom z parníka Bom-
baj dovolili prezrieť si kasárne. „Každý
kaprál cvičil svoje mužstvo, dôstojníci
dozerali. Boložeto živo! Ako kaprál pred-
povedal tempo, tak mužstvo, robiac za
ním tempo, hlasite opakovalo každé
slovo velenia... Zbroje, šaty, všetko nám
veľmi ochotne ukázali... Tak ďaleko ide
ich vojenská ľahostajnosť, že mi nielen
ukázali znamenitú pušku anglického pô-
vodu, ale mi ju aj s detinskou nevinnos-
ťou vtisli do ruky. Nabitú a s bodákom.“
Zechenter píše: „Toto sú potomci tých,
hrúzu a strach celej Európe, celému vzde-
lanému svetu nahnavších Turkov, tých, čo
pol druha sto rokov kynožili vlasť našu,
krajinu uhorskú, tých istých, čo borili
hradby viedenské, ale zavčasu ešte sla-
vianskymi silami, chrabrým Sobieskym
zahnaných muzulmanov. Kde sú víťazo-
slávne čaty Turkov, kde janičiari?“ Od
tamtých krutých čias ubehlo veľa rokov
a desivé spomienky pamäť už vymazá-
vala. Laskomerský vidí teraz Turkov
triezvym pohľadom, v ich každodennom
živote, s dobrými i zlými vlastnosťami.
Konštatuje medziiným: „ Vôbec, badal
som, že Turek má mnoho dobrodušnosti
a v istom smere aj statočnosť, ale pritom
je lenivý, pyšný, vládychtivý, rád sa dá
podkúpiť a od druhých obsluhovať... Po-
badal som ďalej, že Turci podľa svojej
povahy a ľahostajnosti náchylní sú k tuč-
note. Mladí Turci, a už často tuk pod
nosom majú.“ 

Humorista sa nezaprie
Zechenter-Laskomeský, svojím zamera-
ním humorista, vyniká v knihe úsmev-
nými príbehmi a vtipnými komentármi:
„Neprejdeš podistým desať krokov, abysʻ
nevidel aspoň jedného psa. Títo psi sú 
takrečeno uniformovaní, upískano žltej
farby, vlku podobní, silní, bez stáleho
bydliska, bez práva, úplne autonómni. Istí
psi pridržiavajú sa istých ulíc a okresov,
kde požívajú akési právo meštianstva,
a keď prejde z tohto geta do susedstva,
hneď tamojší čučkovia pýtajú od nich pas

a chudáka tuláka dokonale vyčepčia – čo
im tento príležitostne navráti.“
Laskomerského rozprávanie s patinou
tamtých čias, popretkávané archaizmami,
írečitosťami, vtipnými postrehmi, je pô-
vabným čítaním. Hostinec, v ktorom bý-
vali, bol taký pozliepaný, že – ako píše
cestovateľ – „bál som sa statočne kých-
nuť, aby sa nezrútil celý“. O tisíckach
bárok plaviacich sa svetoznámym záli-
vom Zlatý roh a vypiskujúcich ako opre-
teky zaznamenal, že vypiskujú
„zachrípnuto ako korheľ“. Keď sa vý-
prava ocitla v štvrti Stambul, Laskomer-
ský si neodpustí: „Toto je čisté,
krištalizované turecké mesto. Tu kresťan
bývať nesmie, a tak tu je turecký ráz naj-
čistejší, to jest tu je najväčšia nečistota
pri najväčšej nádhere.“ 
Laskomerskému sa pošťastí vidieť sul-
tána. Jeho sprievod sa uberal do mešity.
Bola to veľká paráda, ktorú sa cudzincovi
len málokedy podarilo vidieť. Sultán totiž
zakaždým navštevoval inú modlitebňu
a ktorú si vyberie, oznámi až v poslednej
chvíli. Zvedavci dlho na neho márne ča-
kali. Laskomerský opisuje situáciu zá-
bavne: „Pribehne náš sprievodca na koni
s heslom, že už ide sultán aj s celou pará-
dou. Bol tomu už zvrhovaný čas, ináč bol
by stratil u nás dobrú mienku... Sultán je
chlap hodný, počerný, bradatý. Na tento
čas, pravdepodobne pre špatnú chvíľu,
ohyzdnú metelicu, zasmužilo jazdil
s očami upretými do zeme.“ 
Laskomerský sa z potuliek vrátil o me-
siac. Opísal svoje zážitky a uverejnil ešte
v tom roku v Pešťbudínskych vedomos-
tiach. Mohol sa hotovať na ďalšie cesty.
Vábeniu diaľok neodolal do konca života. 

LADISLAV ŠVIHRAN
FOTO: ARCHÍV
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Zechenter-Laskomersk˘ Wandering

Actuated by a desire to see life, Gustáv Karol
Zechenter-Laskomersk˘, physician and well-
known writer (born in Banská Bystrica on March
4, 1824; died in Kremnica on August 20, 1908),
often set out on journeys. In March 1864, he and
his friend ªudovít Turzo left for Turkey. He was
an acute observer and entertaining, witty and
cheerful storyteller, famed chiefly as an author
of humorous stories. Often he cheerfully de-
picted even his gloomy travel experiences. He
was a versatile scientist who occupied himself
mainly with mineralogy, geology, botany and zo-
ology.



V druhej polovici dvadsiatych rokov mi-
nulého storočia si v laboratóriu londýn-
skej nemocnice pripravil Alexander
Fleming stafylokokovú kultúru. Po čase sa
na nej objavila zelená pleseň. Nie je pod-
statné, či ju spôsobila nečistá Petriho
miska, alebo netesné okná na laboratóriu.
Fleming prerušil pokus a materiál odložil
bokom. Po čase však zistil, že sa stafylo-
koky v okolí plesne a pod ňou stratili.
Usúdil, že pleseň Penicillium notatum ne-
vedno prečo ničí stafylokoky. V roku
1929 svoj objav prezentoval počas pred-
nášky v Londýne. Oslavovaný objaviteľ
Fleming nikdy nepresadil vyskúšanie
svojho objavu pri liečení infekcií. To uro-
bili až jeho nasledovníci. Tak sa stalo, že
ľudstvo dostalo penicilín až na prahu 2.
svetovej vojny. 
V čase 1. svetovej vojny sa stalo niečo po-
dobné v Snine, kde pôsobil praktický
lekár MUDr. Armin Hoffmann. Kraj bol
chudobný, no pacientov veľa. V tom čase
sa pri rôznych horúčkovitých ochoreniach
injekčne podávala do žily glukóza, ktorá
posilňovala organizmus a  zmierňovala
priebeh ochorenia. Doktor Hoffmann si
všimol, že stav niektorých pacientov sa po
tomto ošetrení výrazne zlepšil. Šokujúco
sa uzdravil aj pacient s ťažkým zápalom
pľúc, aký sa v tom čase nedal prežiť.
Armin Hoffmann začal skúmať fľaštičky
s glukózou. V tých, ktoré boli dlhšie otvo-
rené, uvidel na dne mikroskopické vlákna,
ktoré sa rozmnožovali. V skromných pod-
mienkach sa pokúšal svoj objav skúmať.
Po viacerých úspešných pokusoch uvažo-
val o výrobe plesňového lieku. Po roku
1919 požiadal o pomoc ministerstvo zdra-
votníctva. Nedostal nič. Ďalej úspešne lie-
čil pacientov vlastným liekom. Keď
zachránil ľudí, ktorých inde považovali za
stratených, zapracovala podľa všetkého
závisť. Ktosi, s najväčšou pravdepodob-
nosťou kolegovia, ho obvinil zo šarlatán-
stva a z toho, že jeho experimenty

poškodzujú zdravie. Namiesto podpory
výskumu poslali na neho kontrolu. Pri
svojej obhajobe aplikoval viacnásobnú
dávku lieku svojmu synovi Gabrielovi. 
Doktorovi Hoffmannovi sa síce podarilo
presvedčiť kontrolný orgán o účinnosti
lieku, ale úradníci na ministerstve zdra-
votníctva ho ani potom nebrali vážne.
Prišiel teda o prvenstvo. Svoj protiin-
fekčný objav pritom využil v praxi takmer
o tridsať rokov skôr ako Flemingovi po-
kračovatelia. Na Hoffmanna sa zabudlo.
Ministerskí úradníci dosiahli svoje. Preto
dnes nevieme potvrdiť ani to, či
použil rovnakú pleseň ako Fleming. Jedno
je však viac než isté: Keby Armin Hoff-
mann nebol Slovák, ale Angličan, bol by
liek proti infekcii na svete oveľa skôr a do

histórie by zapísali jeho meno. Keby bol
Angličan alebo Američan, celkom určite
by o ňom nakrútili film. Keby sa nebol
chcel vrátiť na rodné Slovensko a ostal by
Maďarom v Budapešti, tak by to urobili
tiež. Ale u nás? 
Niekto si povie: Načo miešať neznámych
ľudí medzi veľké mená, ktoré vyslovu-
jeme s vrchol nou úctou? Nik neuvažuje
o tom, že by sa popri tých cudzích veľ-
kých mohli nájsť i našinci, ktorí sa opová-
žili len tak mimochodom svojimi výkonmi
predbehnúť svet. Je to naša zavše ne-
miestna slovenská skromnosť či skôr leni-
vosť, alebo predstava, ktorú razí časť
rozdrapenej nastupujúcej generácie, že
pred nimi nebolo nič a všetko museli
začať len oni na zelenej lúke?

PETER VALO

FOTO: TOMÁŠ GERBOC, ARCHÍV
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Hoffmann or Fleming

Dr. Armin Hoffmann (b. 26 Aug. 1874 in Tur-
zovka – d. 3 Sep. 1944 in Snina) worked as a
general practitioner, mainly in Snina. Following
several successful experiments he started to
think about producing a fungal drug. Despite the
fact he had made use of his infection-fighting
discovery in practice almost 30 years before
penicillin was first used, he found no support for
his idea in the former Czechoslovak Republic.
His son Gabriel was also a physician; he helped
to push through the building of a hospital in
Snina. When the 25th anniversary of Armin's
death was remembered in 1969, a commemo-
rative plaque was unveiled on the house where
he had lived and worked. 

MUDr. Armin Hoffmann
(26. 8. 1874 v Turzovke – 3. 9. 1944 v Snine) 
Po promócii na budapeštianskej lekárskej fakulte
v roku 1905 nastúpil ako lekár do Nemocnice
svätej Alžbety v Budapešti. Roku 1908 sa presťa-
hoval  do Stropkova. Od roku 1915 pokračoval
v súkromnej lekárskej praxi v Snine. V tvrdých
podmienkach robil chirurga, zubára, lekárnika
i zdravotnú sestru. V rámci bytu mal laborató-
rium, kde skúšal aj vyrábal vlastné lieky. V bied-
nom kraji ho poznali ako človeka, ktorý pomáhal
aj tým, čo nemali ako zaplatiť. Od roku 1935 mu
vypomáhal jeho syn MUDr. Gabriel Hoffmann.
Po vzniku prvej Slovenskej republiky v  roku
1939 sa stal štátnym lekárom. Po prijatí protiži-
dovských zákonov ho zapísali na zoznam pre štát
hospodársky významných ľudí, čo ho zachránilo
pred deportáciami. Zomrel v chudobe v Snine.
Jeho syn Gabriel sa pričinil o to, že v meste po
vojne postavili nemocnicu. V roku 1969 pri spo-
mienke na 25. výročie jeho úmrtia odhalili na
dome, kde žil a pracoval, pamätnú tabuľu.

Hoffmann či Fleming
Hoffmannova rodina

Hoffmannov hrob

Margita a Armin



Autorom knihy Matica slovenská – Vras-
tanie do času je Tomáš Winkler. Vyšla
k jubileu ustanovizne, „ktorá mala Slová-
kom nahradiť všetko, čo im doteraz chý-
balo, ale aj to, po čom len túžili,“
charakterizuje 150-ročný dejinný príbeh
dlhoročný vedecký pracovník národnej
inštitúcie a spisovateľ. Zaraďuje sa k su-
marizujúcim publikáciám o MS a sú-
časne je osobitým esejistickým
„svedectvom o ceste, po ktorej sme pre-
šli, svedectvom o vrastaní do času“. In-
formácie o najvýznamnejších udalostiach
sprevádzajú konkrétne skutky význam-
ných osobností, ktoré zanechali nezma-
zateľnú dejinnú stopu, a príčinlivých
aktivistov v normalizačných časoch. 

Kapitolu Súčasné postavenie a perspek-
tívy Matice slovenskej vo Winklerovej
knihe napísal predseda MS Marián Tkáč,
autor samostatnej publikácie Ochran-
kyňa národa s podtitulom Eseje o Ma-
tici a jej ceste dejinami. Je zaľudnená
postavami, ktoré inštitúciu zakladali,
dvíhali ju a vracali jej dôstojnosť a po-
tvrdzovali doslova existenčný národný
zmysel. Samostatnú pozornosť venuje
Jankovi Franciscimu, Štefanovi Moyse-
sovi, Fraňovi Sasinkovi, Jozefovi Škul-
tétymu, Jozefovi C. Hronskému, Jánovi
Martákovi, Ladislavovi Novomeskému,
Vladimírovi Mináčovi. 

Staroslovenské rukopisy Život Konštan-
tína Cyrila a Život Metoda sú najstaršie
a najvýznamnejšie literárne pramene
o pôsobení solúnskych bratov a zároveň
svedectvom o náboženskom, politickom
a kultúrnom zázemí Veľkomoravskej
ríše. Panónske legendy priťahovali via-
cerých jazykovedcov, historikov, spiso-
vateľov. Milan S. Ďurica sa k vedeckým
prepisom textov, pretlmočených do sú-
časného jazyka, vracia svojou úpravou
a úvodnou úvahou. Nové vydanie vzác-
nych písomných pamiatok sprevádzajú
ilustrácie Stana Dusíka (o ňom píšeme
v samostatnom príspevku). 

(aj)
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Na poslednej strane časopisu pripomíname jednu z najstarších a najvzácnejších literárnych pamiatok z cyrilo-metodského 
obdobia. Je ním knižné vydanie hlaholského rukopisu Assemaniho evanjeliár, nazvaného podľa jeho objaviteľa, kanonika Vatikán-
skej knižnice. Evanjeliár tvorí 158 pergamenových listov, napísaných v pôvodnom slovenskom písme. Zachoval sa v odpise

z 11. storočia, do latinky ho preložil Martin Slaninka, pričom sa dôsledne pridržiaval hlaholského originálu. Prepis je 
ilustrovaný fotokópiami pôvodného rukopisu.

Katalóg v˘stavy Slovenskej národnej kniÏnice 
v Martine

Jubilejné návraty 
matičného 
vydavateľstva
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