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DÁ SA PRIBRZDIË âAS?
Veruže žijeme prirýchlo, na nič nemáme čas,
a naše srdcia a mozgové závity obmotáva neviditeľná ruka zabúdania. Informácií je priveľa,
aby sme ich stačili vnímať a ešte aj vyhodnocovať. No nie vždy to bolo tak.
Keď sa v roku 1842 zastavil ruský slavista
Izmail Ivanovič Sreznevskij, idúcky od Ľudovíta Štúra z Bratislavy do Petrohradu, na evanjelickej fare v Kladzanoch na Zemplíne (lebo
tak sa cestovalo a prespávalo v časoch, keď na
našom Slovensku ešte neboli hotely ani motely a ani diaľnice – tie napokon nespájajú Bratislavu so Zemplínom doteraz), daroval mu farár
Ján Hlovík prastarú povesť – baladu o Vojteškovi. Zapísal ju pri počúvaní nekonečných príbehov bačov a valachov, ktorí storočia hovorili to isté, čo počuli od svojich predchodcov, a tí
od svojich. Generácie si podávali informácie
ako štafetový kolík, možno ich trochu aj prionačili, priodeli do nových šiat, ale podstata
zostávala. Ak v jednom storočí sa vystriedajú
štyri generácie, balada o Vojteškovi ich prežila
dvadsaťjeden, príbeh sa totiž udial okolo roku
1000, možno o trochu neskôr!
Je to jednoduchý príbeh, ktorý sa osemsto
rokov zachoval v ústnej podobe: vojvodca Vojteško sa na svojom hrade Čičava (horný Zemplín) chystá do boja proti starým Maďarom pri
Zemplínskom hrade, jeho manželka Choteška
ho odrádza, aby nešiel. On predsa len ide.
A Choteška ho zatiaľ čaká a vyzerá z okna
Čičavského hradu. Keď sa potom Vojteškovi
bojovníci vracajú, oznamujú Choteške smutnú
správu:
„Spad on v šarce zranený,
od nás darmo bránený.“
Ľudská myseľ a pamäť vtedy a dnes! Neklaďme
však vinu za to, že dnes si toho veľa nepamätáme, len na rozvoj technických vymožeností, na
rádiá, televízie, internet. Každé z týchto zázrakov dneška má totiž tak svoj „zapínač“, ako aj
vypínač.
Idú Vianoce, skúsme teda častejšie používať
vypínač práve cez ne. Skúsme žiť niekoľko dní
ako naši dávni predkovia. Isteže, nepovypíname si pohodlné kúrenie (ak máme na jeho
zaplatenie), nebudeme spať na slame. Ale na
stretnutiach rodín predsa nemusíme škúliť len
do obrazoviek. Postretávajme sa široké rodiny
(ak sme sa ešte nerozhádali) a napodobnime
predkov, ktorí žili vo veľkých rodinách, starí
rodičia, rodičia, deti, čo im umožnilo, že
z generácií na generácie sa prenášali nielen
gény, ale aj zvyky a tradície, životné pravdy, no
a tiež informácie. Ich dni, týždne a mesiace
nepredeľovali diely nekonečných telenoviel či
čakanie na voľby a im predchádzajúce prieskumy verejnej mienky, ale práca na poli a okolo
hospodárstva a sviatky. Svedčia o tom pranostiky, ktoré nám už často nehovoria nič. Našich
predkov neupozorňovali na prichádzajúce Vianoce hlasné a drzé reklamy. Nemali teda problém, aký máme my: že Vianoce akoby začí-

nali hneď po Všechsvätých. Im nemútili mozgy
obchodné reťazce a médiá, ktoré takmer všetky
upadli na úroveň bulváru.
Našich predkov však, okrem toho a navyše,
ponáhľať sa nehnala túžba po peniazoch (groš
či nebodaj zlatku videli len výnimočne).
A hlavy im nemal kto masírovať nespočetným
množstvom zbytočných informácií, ktoré na
nás útočia ako Turci na Poniky v časoch ich
najväčšej slávy. Nie, naspäť sa vrátiť nedá, všetko sa spretrhalo, o pôdu sa nestaráme. Kradneme. A nepoučiteľné ľudstvo sa zabíja vo vojnách, vedených chamtivcami pod falošnými
heslami, i inak.
Akokoľvek by som všetkým čitateľom chcel
popriať vianočný pokoj, čistotu sŕdc a myslí,
viem, že šibnutím zázračného biča sa nevrátime
ku koreňom, že napríklad nezačneme obrábať
pôdu, aby sme nekupovali drahé cudzie potraviny, že okamžite nezačneme využívať všetok
potenciál rúk a hláv, ktorý máme. Že všetko sa
zlepší samo od seba. Mnohí nám naopak predpovedajú zlé a ešte horšie časy. Vraj nám hrozia
vynútené návraty naspäť, desaťročia či stáročia
dozadu. Akoby nás osudovo a nezvratne čakalo
niečo apokalyptické. Dokonca sú už známe aj
dátumy, hodiny a minúty, v ktorých sa jednotky
striedajú s dvojkami.
Asi by sme sa nemali na ruský spôsob spoliehať: požijeme, uvidíme. Kríza peňazí je časom
na stavanie diaľnic a kríza v hlavách časom na
návraty ku koreňom. Mohli a mali by sme teda
hľadať východiská v zanedbávanej, možno už
„nemodernej“ duchovnej sfére, ktorá nás ako
moderný národ zrodila; ak už nie priamo v hľadaní Boha, tak iste v aktívnom konaní pravdy
a dobra a v prekonávaní zloby najrozličnejšieho druhu. Sme povinní pamätať na radu Konštantínovu: „Každé ľudské srdce na zemi dážď
Božích písmen potrebuje pre seba, aby plod
Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi“ (Proglas,
70-72). Mohli a mali by sme intenzívnejšie
hľadať oporu v našej minulosti, zrozumiteľne
svedčiť o neznámych či len nepoznaných príbehoch z dávna i nedávna. Naše skutky – to by
malo byť svedectvo o pravde a dobre. Nič viac,
ale ani nič menej. Našou priam posvätnou úlohou je svedčiť o pravde a dobre, a využiť na to
všetky dostupné prostriedky. Predovšetkým
sme povinní uniesť pravdu, akokoľvek „ťažkú“.
Prečo sa ostýchame velebiť dobro, záchranu
800 nevinných detí pred ich tragickým osudom
v Osvienčime na konci druhej svetovej vojny
prezidentom Jozefom Tisom? Prečo sa tak
málo pokúšame donaha odkrývať pravdu
o tabuizovanom období našich dejín, ktoré sa
skončilo násilnou smrťou prezidenta pred 65
rokmi? Vieme o dennodenných hrdinstvách
neznámych súčasníkov v tieni tragédií, lží
a neprávd, ktoré sa z našich médií valia na nás
ako Turci v stredoveku? O tom a nie o stoke
píšme knihy! „Lebo sú bez (takýchto) kníh
nahé všetky národy“ (Proglas, 80).

Mohli a mali by sme aspoň skúsiť trochu
zmierniť i zmeniť krok. V našom takmer dvadsaťročnom štáte by sme mali skúsiť aj menej
troviť, ale predovšetkým viacej tvoriť, ako to
chcel Štúr. Nie, nesmieme ostať len pri šetrení
na úkor tých najbiednejších spomedzi nás, starcov a detí, ale predovšetkým viacej tvoriť: stavať diaľnice i cenovo prístupné obytné domy,
ale aj športoviská pre mládež! Tvoriť sa usiloval aj Štúrov predchodca Anton Bernolák, ktorému tento rok zasvätilo UNESCO, ale aj jeho
druhovia zo Slovenského učeného tovarišstva
spred 220 rokov. Poviete si: nad sily Matice?
Veľké ciele však nedosiahne ten, kto si ich nevytyčuje.
Prichádzajúci rok a v ňom slávne výročia by
nás mohli a mali pohnúť k nasledovaniu skutkov tých našich rodákov, ktorých si vážime
nielen my, ale aj svet. A popritom nepripustiť
znečisťovanie našich myslí a sŕdc nepotrebným
haraburdím.
M ARIÁN T KÁČ
F OTO : D UŠAN M IKOLAJ

Can Time Be Slowed Down?
In his address in the time before Christmas, the Chairman of Matica Slovenská muses: Let’s try to live for a
few days the way our early ancestors once did. Let the
families of our distant relatives reunite and imitate our
ancestors who lived in large families; grandparents, parents, children together, which made possible that not
only genes could be transferred from generation to generation but also customs and traditions, truths of life and
also information could be passed on. Our ancestors
were not notified of the coming Christmas by noisy and
impudent commercials. The supermarket chains and
media that descended to the level of the tabloids did not
mislead them. Anyhow I would like to wish all the readers Christmas peace, purity of hearts and minds; I know
we will not get back to our roots after waving a magic
wand, for example, we will not start to work the land to
avoid buying expensive food from abroad, we will not
immediately start to use all the manual and intellectual
abilities we have. Nothing will improve of its own
accord. We could and should try to find solutions in the
neglected and so “antiquated” spiritual sphere that gave
rise to our modern nation. Our deeds – that is what
should bear witness to truth and goodness.
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Okno do sveta

je z druhej strany

oknom do vlasti

Hovoríme so ‰esÈdesiatnikom
Stanislavom Bajaníkom
o jeho matiãnej dvadsiatke
■ Rozhovor pri va‰om Ïivotnom jubileu
zaãneme Kºaãanmi, va‰ou rodnou
kolískou a mocnou citovou väzbou.

Aj keď ma štúdiá vohnali do hlavného
mesta Slovenska, potom do virvarov života,
rád som sa do rodiska vracal a vraciam. Poznám na Slovensku takmer desať Kľačian,
a nebanujem, že od roku 1993 sa pokúšam
ich spájať. Nie som sám. Básnik Štefan Moravčík venoval Kľačanom „potulnú báseň“
a ako „štát v štáte“ máme aj svoju hymnu.
A všetko ostatné.
■ Kde teda pramení vá‰ vrúcny vzÈah
k zemi, rodisku, rodine?

Ako povojnové dieťa som mal šťastie na
„detskú izbu“ a vzdelaného strýca – pravda,
aj otca, čo ma viedlo k vyšším záujmom.
Dedinskí chlapci vedia, že život sa začína
miništrovaním a končí v nedohľadne. Ale
aby som bol úprimný, rodina bola založená
dosť saleziánsky. Táto báza pestuje z mladíka a človeka rozvinutú integritu – ako sa
tomu odborne hovorí dnes. Úcta ku koreňom patrí k jej prednostiam alebo danostiam. Kdesi tu vidím – skromne – aj ja svoje
zacielenie a zameranie.
■ Presvitá to napokon aj z vá‰ho
portfólia, resp. bibliografie, a to hneì
po ‰túdiách.

Môj strýc kňaz ma angažoval ako organistu,
zasvätil ma najmä do písania, štúdia, rétoriky... Rodinná tradícia zas do poštárstva ako
„doplňujúcej“ profesie k štúdiu na FF UK
v Bratislave (slovenčina – latinčina, gréčtina v rokoch 1970 – 1975). Tzv. normalizácia po roku 1970 mi „pomohla“ nevyskakovať, žiť pri zemi. Fórum mi otvorilo svoje
obecné prostredie po roku 1990. Normalizačná moc mala veľa nevýhod, ale generácii
čerstvých absolventov vysokoškolských
štúdií, ktorá prišla s novými ambíciami,
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poskytla – s odstupom času – jednu výhodu:
nútila ju na sebe pracovať, aby sa – povedané Štefánikom – prebila, lebo sa prebiť
chcela. To bola odlišnosť od našich rovesníkov znormalizovaných pomermi a rodinným
otcovsko-mamičkovským zázemím. Aj keď
to nebolo pre nás bezpečné či populárne,
každý zdolával túto realitu v miere svojich
schopností, daností, odvahy, vytrvalosti
a odbojnosti. Na druhej strane to bola dobrá
škola pre nástup do novej demokratickej
etapy. A tak sa aj stalo.
■ Napriek t˘mto okolnostiam sa vám uÏ
po roku 1983 podarilo prispieÈ verejne
národn˘mi a literárnymi témami do
vtedaj‰ích regulovan˘ch
a kontrolovan˘ch médií.

Šťastena v nešťastí chcela, že na bývalom
Národnom výbore hlavného mesta SR Bratislavy nemali inšpektora pre múzejníctvo,
potom pamiatkarstvo – a na obsadenie
miesta nemusel byť straník. Priatelia a spolužiaci sa usadili v médiách, tak mi ponúkli
spoluprácu. Tzv. neangažované relácie, odmeňované najnižším honorárom, sme prevzali my. To bolo naše šťastie a náš úspech.
Duchovné a národné témy sa nenosili,
mohli sme ich vynášať my. V porovnaní
s dnešnými médiami komunisti uvoľnili
týmto témam viac priestoru ako terajší
„demokrati“. Desiatky relácií, príspevkov,
vystúpení to dosvedčujú dodnes.
■ Spomínali ste fórum. Jeho priestor sa
otvoril aÏ po roku 1989. âo vás vtedy
zasiahlo najviac?

Nielen mňa. Naša generácia mala dobrý
základ, musela veľa študovať, zorientovať sa
a spájať profesiu, aby vyžila. Mne sa to podarilo spojiť s hudbou, tvorbou, čo sa pokúšam dosiaľ pestovať. No a potom v roku
1990 ma z Dunajskej Lužnej, kde žijem,

vytrhla nečakaná návšteva (J. Magala, už
nebohý J. Ferko, E. Boldišová) s „príkazom“, že treba nastúpiť do Matice slovenskej. Od toho času sa snažím slúžiť jej
poslaniu – a nech posúdia tí, ktorí situáciu
sledujú, mieru mojej vydarenosti, zásluh
alebo prehreškov. Myslím si skromne, že
najmä moja mediálna prax po roku 1983 mi
pomohla zhostiť sa novej doby (nehovoriac
o klasickom vzdelaní, ako nazývajú môj
odbor) a vystúpiť z kabinetu na fórum pravou nohou. Tu však musím podčiarknuť, aj
keď sa to v takýchto jubilejných rozhovoroch spája s klišé, že moja doterajšia matičná dráha by nebola poznačená toľkými
bodmi, keby som nezískal osobnú možnosť
plne sa angažovať po roku 1990 popri vedení Matice slovenskej, predsedovi, správcoch, výbore, predsedníctve MS. To spolu
s osobnou angažovanosťou vynieslo na
povrch môj matičný, národný, mediálny
život doma v slovenskom matičnom teréne,
ale aj v slovenskom svete. Veriac, že sa mi
ešte podarí byť v niečom iniciatívny, prospešný a úspešný.
■ Ako je známe, spoloãnosÈ vás vnímala
a vníma najmä na pozadí interetnick˘ch
problémov Slovákov tu i v slovenskom
zahraniãí.

Tieto dva piliere mojej angažovanosti sa mi
ukázali ako nový možný sebarealizačný
projekt, odkázaný nielen na nové vlny, ale
i na riešenia nových problémov. Rozhodol
som sa reagovať na akútnosť doby, chopiť sa
ponuky, sympatií voči mojim iniciatívam
a vstúpiť do matičného kolektívu z viacerých strán. Za to, čo sa mi podarilo vykonať
dosiaľ, som vďačný desiatkam a stovkám
matičiarov, spolupracovníkom a priaznivcom. Ide o kolektívne dielo, a tak ho treba
aj pre dejiny interpretovať. Každý z nás je
len jeden z nás.

■ Matica slovenská sa dostala
po dvadsiatich demokratick˘ch rokoch
na nové rozhranie. Ako vidíte súãasnú
situáciu vy?

Matičná generácia v rokoch 1990 až 2000
širokospektrálne prezentovala matičný
fenomén Slovenska, Slovákov pred sebou
i svetom. Tejto generačnej zásluhe a výsluhe sotva možno oponovať. Matica vstupuje
v rámci globalizačných tendencií aj na
úrovni Európskej únie a sveta do ťažšieho
obdobia, akému bola vystavená v uplynulých dvadsiatich rokoch. Je to jej nová
generačná skúška a až s odstupom času zistíme alebo zistia iní, či sa jej zmocnila.
Domnievam sa, že do piatich rokov treba
pripraviť novú matičnú generáciu. Inakšie
neprežije v tej podobe, rozsahu a obsahu,
aký sa od nej generačne očakáva. Naznačuje to aj vývin viacerých Matíc slovanských
národov, ktoré si tento záväzok neuvedomili a zápasia so svojou revitalizáciou v 21.
globalizačnom storočí. Čeliť týmto tlakom
nie je jednoduché.

Stanislav Bajaník (‰tvrt˘ sprava) s krajansk˘mi aktivistami pred prvou budovou Matice slovenskej

■ Je to dôleÏitá poznámka, a keìÏe je
to rozhovor pre magazín Matice
slovenskej, poÏiadam vás trochu
osobnej‰ie, ako k tomu pristupujete.

Osobne cítim, že patrím k tým, ktorí majú
odovzdávať štafetu mladším. Chcel by som
preto urobiť všetko, čo mi dovolia možnosti,
zdravie, čas. A to platí aj pre všetkých, ktorí
sa minimálne vekovo pohybujú okolo dátumu, ktorý – podľa vás – vyvolal tento rozhovor. Želám magazínu Slovensko, v ktorom
som mal možnosť niekoľko rokov spolu
s kolegami „popracovať“, ešte toľko rokov,
koľko má – minimálne – tohto času strán.
■ Svoj priestor v Matici ste dali aj
slovenskému svetu. Väã‰ina Slovákov
v zahraniãí vás prijíma ako svojho.
âo vás za dvadsaÈ rokov spolupráce,
známostí a znalostí, kontaktov
a pomoci najviac fascinovalo a dojalo
medzi krajanmi?

Nechcem byť populistický ani vtieravý,
ale bola a je to dobrá škola pre každého,
kto väčšiu časť svojich tvorivých ambícií
môže zasvätiť popri iných aj slovensko-slovenským vzťahom. S odstupom dvadsiatich rokov sa cítim byť nielen zorientovanejší, ale aj silnejší vo svojom národnom i medzinárodnom povedomí. Od
doby, keď som mal možnosť sa presvedčiť,
že aj pre státisíce našich krajanov platí
zásada, že okno do sveta je z druhej strany oknom do vlasti, pochopil som, že
spolu so svojimi kolegami nekonám
márne. Myslím si, že sa nám obojstranne
podarila a vydarila slovensko-slovenská
ekuména ako metóda vzájomnej súčinnosti pre 20. a 21. storočie. To by som želal
zažiť, prežiť a zužitkovať všetkým, ktorí po
mne preberajú štafetu.
V IERA D ENĎÚROVÁ -TAPALAGOVÁ
FOTO : AUTORKA A D UŠAN M IKOLAJ

Predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáã, PhD., odovzdal 23. novembra 2011 PhDr. Stanislavovi
Bajaníkovi pri príleÏitosti jeho Ïivotného jubilea Zlatú medailu Matice slovenskej za dlhoroãnú ãinnosÈ
a zásluhy o napæÀanie Národného programu Matice slovenskej
Stanislav Bajaník sa narodil 15. októbra 1952 v obci Čierne
Kľačany. Po maturite na gymnáziu v Zlatých Moravciach
absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Od roku
1975 pracoval ako inšpektor kultúry, múzejník, pamiatkar,
osvetár, publicista, redaktor. Po roku 1990 pôsobil na pôde
MS – člen výboru a predsedníctva MS, tajomník, podpredseda, hovorca, riaditeľ, šéfredaktor, redaktor, moderátor,
odborný, vedecký, výskumný pracovník, šéfredaktor Slovenska, magazínu Matice slovenskej a Neografie, a. s.,
zostavovateľ ročenky Slováci v zahraničí. Je autorom asi 70
rozhlasových relácií s duchovným a národným obsahom,
piatich dokumentárnych filmov a desiatok publicistických
vystúpení v médiách, autor a zostavovateľ odborných publikácií, monografií s tematikou slovenského juhu, slovenského zahraničia, slovensko-slovanských vzťahov. Člen
viacerých poradných zborov, dlhoročný signatár Stretnutí
Slovákov z južného Slovenska v Šuranoch, iniciátor
a garant projektu Kľačany na Slovensku, Európskeho kongresu Matíc slovanských národov, Vlasteneckej pochôdzky
po slovenskom juhu, Jozefínskej knižnice slovenskej identity a štátnosti pri Krajanskom múzeu MS, predseda MO
MS Dunajská Lužná, organista i harmonikár, iniciátor
a autor textov a realizácií súsoší, pamätných tabúľ, búst
a reliéfov doma i v slovenskom svete.

Window on the World on the Other Side Is Window
on the Homeland
An interview with Stanislav Bajaník on the occasion of his
jubilee. He was born in the village of Čierne Kľačany on 15
October 1952. He graduated from Comenius University’s
Faculty of Philosophy in Bratislava. From 1975, he worked
as culture inspector, museologist, preservationist, cultural
worker, publicist and editor. After 1990 he worked on the
grounds of Matica Slovenská – as MS’s committee and
chairmanship member; secretary; vice-chairman; spokesman; director; editor-in-chief; editor; presenter; special, scientific and research worker; editor-in-chief for Slovensko
magazine; compiler of the annual Slováci v zahraničí (“Slovaks Abroad”). He is an author of about 70 radio shows with
spiritual and national content, five documentaries and
dozens of journalistic contributions in media, author and
compiler of specialised publications, monographs on the
topic of Slovakia’s South, Slovak communities abroad, Slovak-Slavic relationships. Longstanding signatory of the
Meetings of Slovaks from South Slovakia in Šurany, initiator and guarantor of European Congress of the Slavonic
Nations’ Maticas, Josephinian Library of Slovak identity
and statehood at the MS Compatriots’Museum, chairman of
MS Local Branch Office Dunajská Lužná, and author of
texts and initiator of realisation of sculptural groups, commemorative plaques, busts and reliefs in our homeland and
in the areas of the world with Slovak communities.
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„Najzvláštnejšie vyzerali Slováci so svojimi veľkými pastierskymi klobúkmi, vrecovými, špinavo bielymi nohavicami, bielymi plátennými košeľami a obrovskými obíjanými koženými
opaskami, širokými takmer jednu stopu a husto posadenými mosadznými cvokmi. Boli obutí
do ponožiek, do ktorých mali napchané nohavice, mali dlhé čierne vlasy a husté fúzy.“
Bram Stoker: Dracula

Slováci v Rumunsku urãite nevyzerajú tak zvlá‰tne, ako sa opisuje v citáte z románu svetoznámeho Brama Stokera, ktor˘ sa
odohráva v Rumunsku. O Slovákoch Ïijúcich uÏ niekoºko generácií v Rumunsku sa priamo na Slovensku, teda v ich pôvodnej
vlasti, vie veºmi málo. Sú ãasto zabudnutí a nepoznaní. Aby
som medzi nich priniesol kus Slovenska z Rumunska, zaloÏil
som portál www.slovacivrumunsku.sk.
Okrem informaãnej úlohy portál plní aj aktivizaãnú úlohu. Prostredníctvom neho sa totiÏ môÏu prezentovaÈ zaujímavé remeslá a talenty, a tak sa k zaujímav˘m ponukám dá dostaÈ
oveºa r˘chlej‰ie. Portál nie je statick˘ a nemenn˘, v‰etci, ktorí
majú zaujímavé informácie, môÏu poÏiadaÈ o ich doplnenie,
spresnenie. Koncom tohto roka prebiehala dokonca interaktívna súÈaÏ o logo portálu a víÈazn˘ autor loga bude odmenen˘
literárnym darãekom s venovaním autora.

z Békešskej Čaby a Sarvaša. Do Nadlaku prichádzali prví prisťahovalci roku 1803 najmä zo
Slovenského Komlóša, ale aj z B. Čaby a Sarvaša, neskôr i z Oravy a Nitrianska. V roku
1827 prichádzajú Slováci z Veľkého Krtíša do
Vukovej a roku 1828 z okolia Trenčína, Novohradu a Nitrianska do Brestovca. Začiatkom 19.
storočia sú osídlované aj obce Teją, Skajua Berzovia. Veľký Pereg je osídlený v roku 1853 Slovákmi zo Sarvaša a do Cipára prichádzajú roku
1883 z Békešskej Čaby, Oravy aj Nitrianska.
Väčšina z nich je evanjelického vierovyznania.
Slováci sem prichádzali kvôli úrodným poliam

Slováci v Rumunsku
Vzájomná informovanosÈ, spoloãná
pomoc
Na portáli prebieha jedinečný model nenásilnej
lokálnej inzercie, ktorá umožňuje miestnym
podnikateľom informovať o svojich službách.
Túto službu ako prvý začal využívať honorárny
konzul Slovenskej republiky v Rumunsku
Miroslav Iabloncsik. Takisto je spustená služba
sprostredkovania práce, kde je možné uverejniť
ponuku pracovných miest a tým zrýchliť proces
výberu vhodného uchádzača. Portál www.slovacivrumunsku.sk prevádzkuje občianske združenie Public Activities – Združenie občianskych
aktivít (PA-ZOA), ktoré okrem spolupráce so
slovenskou minoritou v Rumunsku zameriava
svoje aktivity aj na vytváranie možností zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže
a na podporu rôznych spoločensko-kultúrnych
a edukačných aktivít.
Dejinn˘ príbeh hodn˘ poznania
Naši krajania žijú v Rumunsku už tretie storočie. Ich cesta sem nebola ľahká, taktiež životné
podmienky, ktoré ich tu čakali, boli veľmi drsné.
Dejinný príbeh a osud Slovákov v Rumunsku je
jeden veľký a dlhý román, ktorý neustále píše
nové kapitoly. Zaslúžia si spoznávať bližšie ich
kultúru, ich život.

6 | SLOVENSKO

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku
2002 sa k slovenskej národnosti v Rumunsku
hlásilo 17 226 osôb, čo z celkového počtu
v 22-miliónovom Rumunsku tvorí len 0,07 %.
Rumunov je 89,4 %, Maďarov 6,6 %, Nemcov
1, 5 %. V štatistike chýba relevantný údaj o Rómoch (viaceré zdroje odhadujú ich počet na
vyše 550-tisíc).
V Rumunsku sú v súčasnosti dve väčšie lokality, kde sa nachádzajú obce obývané vo väčšej či
menšej miere Slovákmi. Sú však známe až štyri
historické lokality, ktoré obývali Slováci. Najznámejšia je aradsko-banátska oblasť, kde je
obcí menej, no nachádza sa tam Nadlak
(rum. Nadlăc), najväčšie mesto, kde žije početná slovenská komunita.
Druhou významnou lokalitou je bihorsko-salajská oblasť, ktorá je počtom obyvateľov väčšia,
no s oveľa väčším počtom roztrúsených obcí.
V satmársko-marmarošskej oblasti pôvodné
slovenské obyvateľstvo už zväčša asimilovalo
s majoritným obyvateľstvom. A pôvodné slovenské obyvateľstvo v Bukovine na severovýchode Rumunska prešlo polonizačným odnárodňovacím procesom.
Aradsko-banátska oblasť sa začala osídľovať
migráciou v rámci dolnozemského priestoru.
Do obce Mokrá prichádzali Slováci v roku 1747

a výborným poľnohospodárskym podmienkam,
ktoré poskytovala málo zaľudnená rovina.
Miestni zemepáni im poskytovali viaceré výhody, mohli byť istý čas oslobodení od práce, poskytovali im materiál na stavbu kostolov a škôl,
mali právo vlastniť suché a vodné mlyny a pod.
Najlepšie predpoklady malo okolie Nadlaku,
z ktorého sa stalo jedno z najľudnatejších slovenských miest v rámci Uhorska začiatkom 20.
storočia.
Slováci v aradsko-banátskej oblasti sa usádzali
výlučne do obcí, kde už v čase usádzania žili iné
národnosti, teda nezakladali nové osady a obce.
Tento predpoklad ponúka nespočetné množstvo
špecifických prejavov mnohokultúrneho prostredia, kde im bolo súdené žiť a kde chtiac-nechtiac i zapustili korene.
Prvé snahy o návraty domov
Odliv slovenského obyvateľstva z aradsko-banátskej oblasti v medzivojnovom období bol
nevýrazný, najväčší odsun obyvateľstva lokalita
zaznamenáva v rokoch 1946 – 1948 po nástupe
komunizmu v rámci repatriácie, kde do svojej
pôvodnej vlasti odišlo vyše 7 tisíc obyvateľov
z aradsko-banátskej oblasti (celkový počet Slovákov reemigrujúcich v rámci celého Rumunska bol 21 tisíc). V období komunizmu boli

na internetovom portáli
zrušené viaceré národné inštitúcie – slovenský
evanjelický seniorát a kultúrne spolky. V roku
1945 bolo zase založené slovenské gymnázium
v Nadlaku. Do roku 1954 pôsobilo ako učiteľský ústav, ktorý významnou mierou pomohol
slovenskému školstvu najmä v malých oblastiach. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa do
aradsko-banátskej oblasti sťahujú Slováci
v rámci lepších pracovných príležitostí najmä
z bihorsko-salajskej oblasti, najviac do Nadlaku, Vukovej a Butína, no i do mnohých nových
obcí – Fântânele, Mănăştur, Topolovăţul Mare a
Iosifalău. Taktiež vzrastá počet slovenských
obyvateľov veľkých miest ako Arad, Temeavár
a Reąica. V osemdesiatych rokoch sa objavujú
prví spisovatelia, viacerí sa presadili v celorumunskom literárnom kontexte, rozmáha sa
aktívna kultúrna činnosť.
Ďalší prelom nastal v deväťdesiatych rokoch,
keď sa v Nadlaku zakladá Demokratický zväz
Slovákov a Čechov v Rumunsku, obnovuje sa
slovenský evanjelický seniorát, začínajú sa
vydávať štyri slovenské časopisy a viacerí Slováci sa stávajú volenými zástupcami občanov.
V deväťdesiatych rokoch sa však vďaka otvoreným hraniciam a tým aj väčším možnostiam
začína stále viac prejavovať znižujúci sa počet
slovenskej enklávy v Rumunsku.

Bihorskí Slováci z troch Ïúp
Keď sa hovorilo o Slovákoch z Rumunska,
väčšina na Slovensku si predstaví Nadlak, ale
Slováci žijú aj približne 250 kilometrov odtiaľ –
v kopcoch v bihorskej oblasti. Tá sa rozkladá
najmä v župe Bihor, v menšej miere v župách
Sălaj a Cluj. Bihorsko-salajská oblasť sa nachá-

dza v severozápadnej časti Rumunska. Mohli
by sme ju ohraničiť mestami Oradea a Cluj-Napoca a na severe mestom Marghita. Pre relatívnu blízkosť všetkých oblastí sa na nich vzťahuje
termín „bihorskí Slováci“. Žije ich tu približne 10 tisíc, živia sa predovšetkým poľnohospodárstvom. Na svojich rozsiahlych hospodárstvach pestujú najmä zemiaky. Sú prevažne
rímskokatolíckeho vierovyznania.
Bihorské územie a jeho slovenské lokality sa
nachádzajú v členitom teréne s množstvom kopcov a údolí. V rozsiahlom horskom páse dlhom
približne päťdesiat a širokom tridsať kilometrov
priamo na kopcoch ležia obce Huta, Gemelčička,
Šarany, Šastelek, Bojovské, Vagaše, pod nimi sú
Bodonoš, Čerpotok, Boromlak, Varzaľ, Fegernic,
Lugaše, Zavaň. Slováci žijú hlavne na roztrúsených kopaniciach a lazoch. V minulosti sem prichádzali prevažne za prácou v baniach, prípadne
ako drevorubači do miestnych lesov. Preto aj
celý horský pás s rozlohou väčšou ako rumunské
hlavné mesto Bukurešť je úplne vyklčovaný.
Život v tejto oblasti je veľmi ťažký. Keďže ide
o rozsiahle lazy, deti chodia každý deň pešo do
školy aj vyše päť kilometrov. Ak si chcete dačo
kúpiť v supermarkete, poslať list na pošte, prípadne úradne vybaviť, nech sa páči, môžete precestovať 20 či 30, ba často i viac kilometrov.

SLOVENSKO | 7

Bihorsko-salajská oblasť je jedinečná svojimi
láskavými a dobrosrdečnými ľuďmi, ktorí vám
„dajú aj svoje posledné“. To platí takmer doslova.
Najväčšou a azda aj najmalebnejšou obcou je
Gemelčička. Miestni obyvatelia vás dokonca
budú presviedčať, že samotná obec je väčšia ako
celá Bukurešť. Tento fakt možno platil pred niekoľkými rokmi, no dnes to už, samozrejme, nie
je pravda. Ale na druhej strane, o Gemelčičke
ako o jednej z najväčších obcí v Rumunsku to
už určite môžeme povedať. Susedná obec Nová
Huta je jediná slovenská obec s vlastnou samosprávou. Ďalej sú tu „kompaktnejšie” dedinky
pod kopcami, ako napríklad Bodonoš, Varzaľ,
Lugase, Loranta, Harasov, Boromlaca, Alešď
a mnohé iné.
Bodonoš a obce na kopcoch sú obývané výlučne Slovákmi. Takmer v každej funguje slovenská škola, prípadne aj škôlka. V Bodonoši sa nachádza aj slovenské Teoretické lýceum Jozefa
Kozáčeka. Do dvoch škôl (Nová Huta a Gemelčička) vysiela slovenské ministerstvo školstva
učiteľov, ktorí pôsobia ako podpora slovenským krajanom. Takmer v každej dedinke pôsobia aj slovenskí kňazi, ktorí sú rodákmi
z tejto oblasti.
Osídºovanie v Satmárskej
a Marmaro‰skej Ïupe
Menej známe je osídľovanie Slovákov v osadách Satmárskej a Marmarošskej župy. Na
výzvu uhorských magnátov Vécseyho a Perényiho sa v roku 1787 Slováci zo Zemplínskej,
Šarišskej a Užskej stolice usadili v obciach
Livada, Vagaş a Porumbeşti. Pre potreby pracovnej sily v sklených a železných hutách prisťahovali roku 1847 do osady Huta-Certeze Slovákov zo severného Slovenska.
Súčasne od konca 18. storočia až do prvej polovice 19. storočia do baníckych osád (Baia Mare,
Baia Sprie, Ocna Şugatag, Băiut, Cavnic, Borşa,
Coştiui, Vişeu de Sus) prišli kvalifikovaní baníci zo Spiša. Slováci v Boineşti pochádzali
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z Jánoviec na Spiši. Prisťahovali sa roku 1889.
V 19. storočí v oboch župách žilo početné slovenské obyvateľstvo. Keďže tam nejestvovali
slovenské školy, toto obyvateľstvo sa asimilovalo pod silným maďarizačným nátlakom. A aj keď
jestvovali určité pokusy o národné prebudenie
založením slovenských škôl v osadách Huta-Certeze a Boineşti, trvali krátko a po roku 1945
sa veľká väčšina Slovákov v týchto župách
pomaďarčila (Livada, Porumbeşti, Baia Sprie,
Ocna Şugatag, Băiut) alebo porumunčila (Huta-Certeze, Boieneşti, Cavnic, Borşa, Vişeu de
Sus).
V súčasnosti nositeľom slovenského národného
povedomia je malý počet obyvateľov v lokalitách Huta-Certeze a Boieneşti a v Livade ešte
jestvuje povedomie o slovenských koreňoch.
Pre duchovné potreby týchto usadlíkov bola
v roku 1863 založená samostatná farnosť Huta-Certeze, ktorá obsluhovala i dediny obývané
Slovákmi v Oaşi. V roku 1937 sa veriaci rozhodli, že urobia všetko pre zachovanie materinského jazyka a kultúry. Preto žiadali, aby sa
nábožné piesne spievali v slovenčine, aby sa
náboženstvo vyučovalo po slovensky a nie po
rumunsky. Navrhli ministerstvu školstva a zároveň žiadali založenie slovenskej sekcie. Anton
Granatier, zástupca Národnej rady v Bratislave,
zorganizoval slovenské vyučovanie. Bola podpísaná zmluva medzi rímskokatolíckym úradom v Satu Mare a slovenskou odbočkou
Národnej rady o užívaní farskej budovy v Huta-Certeze na školské účely. Biskupský úrad dovolil, aby sa dvor farskej budovy bezplatne
používal ako ihrisko slovenského oddelenia
štátnej ľudovej školy do tých čias, pokiaľ farská budova bude slúžiť potrebám tejto školy.
V období 1938 – 1944 tam vyučovala učiteľka
Gitta Zaviščáková.
V súčasnosti žije v obci Huta-Certeze asi 150
rodín slovenského pôvodu, ale väčšina už nevie
hovoriť po slovensky a ak ešte po slovensky
niečo vedia, tak „hutoria“ východniarskym
nárečím. 14. novembra 1997 boli založené

miestne organizácie Demokratického zväzu
Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR)
v Huta-Certeze a Boieneşti. Predsedovia miestnych organizácií v týchto lokalitách žiadali na
zjazde DZSČR školy so slovenským vyučovacím jazykom. Aj tam v rokoch1999 – 2002 fungovali.
Koncom 18. storočia prichádzajú do severovýchodnej oblasti Rumunska – Bukoviny Slováci
z Kysúc. Miestni majitelia pôdy ich sem pozývali ako lacnú pracovnú silu. Pôvodne boli roztrúsení vo viacerých obciach, až napokon
vytvorili majoritnú časť obyvateľstva v Novom
Solonci, Pleši a v Pojana Malého (rum. Poiana
Micului), minoritnú časť tvorili v obciach Althuta, Davideni, Mold-Banilla, Panca, Petrinoasa, Terebleşti. Tu išlo o poľsko-rumunsko-nemecké obyvateľstvo.
Podľa cirkevného administratívneho členenia
patrila Bukovina do Ąvovskej rímskokatolíckej
diecézy, preto im bol pridelený poľský kňaz,
neskôr i nemeckí kňazi. Tí nemali záujem pestovať v Slovákoch ich národné povedomie. Keďže väčšina hovorila goralským nárečím, uľahčilo
to cestu k polonizovaniu Slovákov v Bukovine.
Odnárodňovací proces tam trval až do roku
1936, keď bola v Pojane Malého založená slovenská škola. 30. apríla 1944 nemeckí vojaci
obec vypálili a domáce obyvateľstvo sa odsťahovalo do vnútrozemia. Po skončení vojny bola
slovenská škola zrušená, veľká časť obyvateľov
reemigrovala do Československa. Ktorí zostali,
tí boli polonizovaní a dnes sa hlásia k poľskej
národnosti.
VLADO DOLINAY
FOTO: AUTOR

Autor v rokoch 2007 – 2011 pôsobil ako učiteľ
slovenského jazyka v Gemelčičke, v súčasnosti
vyučuje slovenský jazyk na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. Viac nájdete na
portáli www.slovacivrumunsku.sk.

Slovaks in Romania on an Internet Portal
The author of the contribution, who worked as a Slovak language teacher in Făgetu (Gemelčička) during
2007-2011, introduces the portal www.slovacivrumunsku.sk run by the civic association “Public Activities –
Združenie občianskych aktivít” (PA-ZOA), and besides
the co-operation with the Slovak minority in Romania
he also aims his activities at creating the possibilities
for children and youth to spend their leisure meaningfully and at supporting social-cultural and educational
activities. And he elaborates the historical story of Slovak expatriates living in Romania already for the third
century. During the last census in 2002, 17,226 persons
in Romania identified themselves as being from Slovak-speaking background, which represents 0.07% of
the total number 22 million citizens of Romania.
In Romania, there are currently two larger areas with
the villages more or less inhabited by Slovaks. However, as many as four historical localities inhabited by
Slovaks are known. The best known is Arad-Banat
region with less villages but there is the largest town
Nădlac (Nadlak) where a numerous Slovak community lives in the region. The second important locality is
Bihor-Salaj region with more inhabitants and bigger
number of scattered villages. In Satu Mare-Maramure@ region, the native Slovak population became
largely assimilated with the majority. And the native
Slovak population of Bukovina in the north-east of
Romania was exposed to Polonisation and denationalisation process.

Matica slovenská

v prímorskom Chorvátsku
Miestny odbor Matice slovenskej
v Rijeke bol v âlenskom ústredí MS
v Martine oficiálne zaregistrovan˘
ako prv˘ zahraniãn˘ odbor. Ako to
bolo na poãiatku jej vzniku?
Matica slovenská Rijeka bola založená 3.
decembra 1994. Zásluhu na jej vzniku mala
hlavne pani Eva Dobrotová. Spolu so svojím manželom začala dávať dokopy nás Slovákov, žijúcich v Rijeke a jej okolí. Keďže
to bolo v čase vojny, nachádzalo sa u nás aj
dosť utečencov z Iloka a okolia. Okrem Sloveniek, ktoré sme sa sem vydali v 70. a 80.
rokoch minulého storočia, tu žili aj Slováci,
ktorí sa sem prisťahovali už po druhej svetovej vojne z rozličných oblastí bývalej
Juhoslávie. Na prvej schôdzi sme sa stretli
v miestnostiach Evanjelického kostola v Rijeke. Na zakladajúcom zhromaždení sa do
Matice zapísalo 65 členov. Potom nás pribúdalo, každý niekoho poznal a priviedol
medzi nás.
Koºko ãlenov má Matica slovenská
v Rijeke dnes a kto tvorí jej ãlenskú
základÀu?
V našom kraji žije dosť Slovákov, ale
nemajú záujem včleniť sa medzi nás. A ako
všade, aj nám chýbajú mladí ľudia. Počet
členov zostáva približne rovnaký, zaznamenávame iba také zmeny, že niektorí sa vrátili na rodnú hrudu, niektorí, bohužiaľ, zomreli. Základ našej Matice tvoria hlavne
Slovenky s rodinami a Slováci z Vojvodiny,
ktorí tu žili ešte predtým. Našimi členmi sú
aj Chorváti, aktívne nám pomáhajú.
âo vás po vzniku vá‰ho odboru
Matice slovenskej viedlo k tomu, Ïe
ste sa prihlásili jeho ãlenstvom
k MS na Slovensku?
Začiatky neboli ľahké. Ja som narodená na
Slovensku, a preto možno trochu viac cítim
so Slovenskom. Preto aj idea bola moja.
V prvom rade som si myslela, že keď sa už
voláme Matica slovenská a robíme všetko,
aby sme si udržali identitu, tak by sme mali
byť členovia aj strešnej Matice. Taktiež som
si myslela, že naša spolupráca a podpora
z vašej strany bude väčšia.

Hovoríme
s Miroslavou GrÏiniçovou,
predsedníãkou
MS v Rijeke
Aké podmienky na prácu má Matica
slovenská v chorvátskej Rijeke po
viac ako pätnásÈroãnej ãinnosti?
Pôsobíme v krásnych priestoroch v meste
na pešej zóne na ulici Korzo 35. Majú rozlohu 150 štvorcových metrov, máloktorá zo
16 slovenských Matíc v Chorvátsku
sa môže takými pochváliť. Bohužiaľ, prenájom je dosť vysoký a bez pomoci inštitúcií
z mesta, župy, chorvátskej a slovenskej vlády by sme si to nemohli dovoliť. Stretávame
sa trikrát do týždňa, či už na skúškach našich skupín, na kultúrnych a spoločenských
programoch, alebo si len spolu posedíme
a plánujeme ďalšie podujatia.
O ktor˘ch va‰ich podujatiach ide
najlep‰í ch˘r?
Aj keď sme počtom najmenší Miestny
odbor Matice slovenskej v Chorvátsku a od
centra Slovákov v Našiciach sme najvzdialenejší, naša práca a aktivity sú porovnateľné s inými miestami. A medzi sedemnástimi
Matica’s Seaside Branch Office in Croatia
An interview with Miroslava Gržinićová, chairwoman
of the Matica Slovenská in Rijeka and representative of
the Slovak national minority in Primorje-Gorski Kotar
County. It concerns the origin of Matica Slovenská in
Rijeka. It was founded on 3 December 1994, the Local
Branch Office of the MS has about 65 members with the
core comprising the Slovak women with their families
and Slovak men of Vojvodina who have been living
here since the end of WWII; Croats are also members of
the MS. The Matica is located in hired premises in the
centre of the seaside city of Rijeka.
This Matica branch office is the smallest one in Croatia
and at the same time it is also the most distant from the
centre of Slovaks in Našice, however, regarding the
total of seventeen minorities living in Primorje-Gorski
Kotar County it ranks among the most active ones.

menšinami, ktoré žijú v našom meste či
v Prímorsko-gorskokotarskej župe, patríme
k najaktívnejším.
Spomeniem aspoň niektoré podujatia. Tento
rok sme boli organizátormi turnaja menšín.
Už tradične organizujeme Dni slovenskej
kultúry, tento rok po prvýkrát festival zborov
Piesňou do EÚ. Zúčastňujeme sa na každoročnej Etnoprehliadke mesta Rijeka, vystupujeme na festivaloch v Chorvátsku i na Slovensku a tento rok sme boli aj vo Francúzsku.
Organizujeme kurzy slovenského jazyka,
informatiky, premietame filmy o Slovensku,
pripomíname si výročia spisovateľov. Aktívny je výtvarný, foto-video a šachový krúžok.
Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému sme osadili pamätnú tabuľu a pamiatku vysťahovaných Slovákov si pripomíname položením
venca na hladinu mora. Spolupracujeme
s viacerými folklórnymi súbormi zo Slovenska, zúčastňujeme sa na súťaži varenia bryndzových halušiek...
Konãí sa rok 2011, ão pripravujete
na nasledujúci?
Pribudnú ďalšie ročníky už spomenutých
akcií a manifestácií. Dúfame, že kríza, ktorá
postihuje všetkých, nám nepokazí naše
plány a realizáciu projektov. Pre nás je stále
aktuálny projekt EÚ Heureka. Sme v ňom
zapojení spoločne so Slovákmi z Českej
republiky, Francúzska, Slovenska a Maďarska. Na budúci rok plánujeme cestu do
Maďarska a Slováci odtiaľ prídu zase k nám.
Mohli by ste na pozadí va‰ich
príÈaÏliv˘ch podujatí ponúknuÈ
„recept“ pre iné odbory Matice
slovenskej v zahraniãí?
Ja i ďalší aktívni členovia robíme všetko zo
srdca, nie pre zisk a slávu. Všetci sme
voluntéri. Tí, ktorí to myslia inak, nech sa
do Matice radšej ani nehlásia. Našou hlavnou a často jedinou odmenou je, keď sa nám
program vydarí a účastníci sú spokojní.
Dúfame, že nám to vydrží, veď miestny
odbor má už sedemnásť rokov.
D ANIEL Z EMANČÍK
F OTO : ARCHÍV
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Marginálie o slovenskom slove

v Chorvátsku
Nespochybniteºná je sila písaného slova o národe a vlasti.
A jeho ‰írenie aj medzi krajanmi, napríklad prostredníctvom
kniÏníc. Ústredná kniÏnica Slovákov v Chorvátsku v Na‰iciach
je jedin˘m zariadením na úrovni okresnej ‰tátnej kniÏnice
s kniÏn˘m a ãasopiseck˘m fondom slovenskej proveniencie.
Ten na‰ick˘ „spravuje“ RuÏica Vinãaková. Knihovníãku sr‰iacu
energiou si pamätám e‰te ako ‰tudentku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zvítali sme sa po rokoch, pospomínali
a zahæbili sa do bohatej témy slovenská literatúra, knihy, uãebnice a ãasopisy v slovenãine, prístupné tunaj‰ím ãitateºom.
RuÏica Vinãaková

KniÏniãné croslovaciká
Dajme slovo pani Vinčakovej: „Knižnica je
umiestnená v priestoroch Pejačevićovho
kaštieľa a jej činnosť je zameraná predovšetkým na zachovanie, pestovanie a prezentáciu slovenského jazyka, kultúry a osobitosti
slovenskej menšiny v Chorvátsku. Fond
(3 600 zväzkov) je odborne spracovaný
a úplne sprístupnený používateľom, knižnica
odoberá šesť slovenských časopisov (detských, zábavných a kultúrno-historických).
Služby každý rok pravidelne využíva priemerne 70 osôb (z toho až 70 % detí a mládeže) a 20 kolektívnych členov (združení,
spolkov a škôl). Najväčšou hodnotou
Ústrednej knižnice Slovákov je jej Regionálna zbierka CROSLOVACIKÁ, ktorá zahŕňa
všetky publikácie obsahovo viazané na slovenskú menšinu v Chorvátsku alebo tie, ktorých autori sú slovenského pôvodu. V nej je
momentálne okolo 120 jednotiek. Zbierka je
sprístupnená v dvojjazyčnom katalógu v tlačovej forme a ako pdf na internetovej stránke
knižnice. Spolu s knihou spomienok jelisavského Slováka Ota Holjenčina predstavuje
jednu z dvoch publikácií, ktoré naša knižnica doteraz samostatne vydala (ak nerátame
mnohé príspevky a odborné články v zborníkoch a knižničných publikáciách v chorvátskom jazyku, ktoré svedčia o jej aktívnej
a profesionálnej činnosti).“
·koly, médiá, vydavateºstvá
S písaným slovom kráčajú ruka v ruke
vzdelávanie a školstvo. Slováci v Chorvátsku nemali spočiatku školy so slovenským
vyučovacím jazykom. Výnimku tvoril Ilok,
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ktorý bol vďaka blízkosti a hlavne konfesionálnej príbuznosti (evanjelická cirkev)
pozitívne ovplyvňovaný slovenským spoločenstvom vo Vojvodine. Ozaj, viete, že
v tomto meste bola založená cirkevná evanjelická škola už v roku 1864? Na tradíciu
však už, žiaľ, roky nedovoľuje nadviazať
nedostatok detí, málo kvalifikovaných učiteľov... Aj tu sa dnes slovenčina vyučuje len
ako fakultatívny, teda cudzí jazyk. A či
výberový predmet. Ako napríklad v Josipovaci, kde stojí od roku 1998 moderná škola
postavená s pomocou Slovenskej republiky.
Ešte k vysokoškolskému vzdelaniu. Roku
1997 bola na Pedagogickej fakulte Univerzity J. J. Strossmayera v Osijeku otvorená
sekcia slovenského jazyka a literatúry. Slovenský jazyk a literatúru môžu záujemcovia
študovať aj na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.
Silu slova kujú aj „prsty“ masovokomunikačných prostriedkov. Jediným, no obsažným a informačne plným až po okraj, tlačeným periodikom Slovákov v Chorvátsku je
mesačník Prameň vychádzajúci v Našiciach. Rozhlasové vysielanie v slovenskom
jazyku počujete raz týždenne a šíri ho Rádio
Našice. Televízne vysielanie zas Chorvátska televízia v Záhrebe. Slováci vydávajú
i knihy týkajúce sa napríklad histórie
tunajších slovenských obcí a každodenných
životov ich obyvateľov. Priam kroniky
zväčša prerastajúce do epopejí rodov
a lokalít. Aj nedávno prezentovali jednu
z nich. Na „sálaši“ – tak tunajší nazývajú
skupiny osídlenia ležiace mimo mesta a či
dediny – v Radoši blízko Iloku. Andrej

Kuric, agilný a sám literárne i vydavateľsky
plodný predseda Zväzu Slovákov v Našiciach, v miestnej škole predstavoval svoju
ďalšiu knihu (spolu s pedagogičkou Jarmilou Mudrohovou) Slováci v Radoši a slovenská škola v Radoši. Ak tušíte, že počas
slávnosti sa spomínalo, nemýlite sa. Bolo
veselo a hlavne družne. Iba tak sa totiž dá
zmysluplne udržať živá spomienka na slovenské rodné korene, prepojená s reálnym
životom súčasníkov.
Ozaj, literárna aktivita Slovákov v Chorvátsku po sľubných začiatkoch na úsvite 20.
storočia nadlho akoby priam zamrela, písali o sebe (a pre seba) málo. Sem-tam v novinách nejaký článok... Takmer pol storočie
sa čakalo na niečo väčšie, systematickejšie.
Až v roku 1978 kňaz z Ríma Ušák Oliva
napísal knihu Slováci v Chorvátsku.
A potom zase roky prázdna. Nová kapitola
sa začala písať rokom 1991 – vznikom
samostatného Chorvátska a rokom 1992,
keď vytryskol spomínaný Prameň. Aj jeho
vplyvom, ako aj vplyvom cieľavedomého,
odborne erudovaného a pomôcť ochotného
veľvyslaneckého manželského páru Kučerovcov zo Slovenska – významného historika a vysokoškolského pedagóga Matúša a rovnako pedagogičky, historičky etnografky
Kvetoslavy – Zväzu vrátane miestnych
odborov MS, ale aj Úradu pre zahraničných
Slovákov sa literatúra prebudila. Aj jej
vydávanie v slovenčine. Informačné brožúry, etnografické štúdie, ročenky, pamätnice
aj básnické zbierky a prozaické pohľady na
slovenský svet v tejto časti Európy. To všetko utešene pribúda, veď len zväzová vyda-

vateľská produkcia vstupuje do tretej desiatky! Z nateraz ostatných vydaní spomeňme
aspoň diela: Andrej Kuric a Branka Baksa
15 rokov Zväzu Slovákov v Chorvátskej
republike; Boženka Dasovičová Belasá
obloha detstva; Branka Baksa Pod tým
naším okienečkom...; Andrej Kuric Hľadanie domova.
Domov a spomienky sú asi najčastejšie
skloňované slová tak v názvoch kníh, ako aj
v ich samotnom obsahu. Svedčiace o schopnosti Slovákov v Chorvátsku dozrieť až na
vlastné korene a udržiavať ich pri živote
hoci i slovom.
Na‰ice: prirodzené centrum
Slovákov
Isto ste si všimli, ako často sme spomínali
Našice. Je to nielen brána do Slavonije, ako
sa označuje v propagačných materiáloch, ale
aj prirodzené centrum slovenského krajanského života v Chorvátsku. Ďalšia predmetná súvislosť. Vlani sme si pripomínali 150.
výročie narodenia významného spisovateľa
Martina Kukučína. V auguste mu odhalili
pamätnú tabuľu na ostrove Brač a v septembri vo výstavnej sieni Krajského múzea
Našice výstavu, ktorá ho predstavuje ako
spisovateľa, humanistu a svetobežníka. Za
úspešným projektom Slovenskej národnej
knižnice stojí tím vedený literárnym historikom Petrom Cabadajom. V ovzduší úprimnej chorvátsko-slovenskej vzájomnosti si
účastníci pripomenuli uctievaného a obľúbeného slovenského lekára s perom v ruke.
Partneri projektu (za všetkých spomenieme
aspoň Chorvátsku národnú knižnicu v Naši-

Na otvorení v˘stavy o Kukuãínovi
zástupca primátora Na‰íc H. ·leder,
riaditeºka múzea S. Luãevnjak,
P. Cabadaj zo SNK
a predseda Zväzu Slovákov
v Chorvátsku
A. Kuric

I GOR V ÁLEK
F OTO : AUTOR

Z nov‰ej vydavateºskej produkcie

ciach a Zväz Slovákov v Chorvátsku) zdôraznili, že práve Kukučínovo pôsobenie je
jedným z kultúrnych mostov medzi našimi
národmi a históriou. Dodávame, že ide zároveň o most literárny, most dobrého písaného
slova. O skutočnosti, že most nechátra, svedčí ďalší potešiteľný fakt. Najnovší prekladový projekt katedry slovakistiky v Záhrebe, ktorej výsledkom sú do chorvátčiny preložené tri Kukučínove poviedky – Rysavá
jalovica, Neprebudený a Dies Irae.
Tak mi napadá otázka, čo knižné vyšlo v jubilejnom roku na Slovensku z bohatého
Kukučínovho diela? Na pohľad z iného
súdka, ale naozaj iba na pohľad. Aj slovo je
totiž silné iba vtedy, keď sa o jeho šírenie
staráme.
Marginalia about Slovak Word in Croatia
In Croatia, Slovaks’ Central Library in Našice is the
only facility at the level of state-owned district library
that keeps Slovak books and magazines. The library is
housed in the premises of Pejačević Manor House and
it focuses its activities mainly on the preservation, cultivation and presentation of Slovak language, culture and
peculiarities of the Slovak minority in Croatia. The
regional collection CROSLOVACIKÁ, that includes all
the publications contentually related to the Slovak
minority in Croatia or those written by the authors of
Slovak origin, is the library’s most valuable collection.
It is made available in print in a bilingual catalogue and
as a pdf file on the library’s internet page. The only
printed periodical for Slovaks in Croatia is the monthly
Prameň (“The Source”). Radio broadcast in Slovak language is transmitted by Radio Našice once a week. The
television broadcast is transmitted by Croatian Television from Zagreb. Slovaks publish also the books related mainly to the history of the Slovak villages in the
region and everyday lives of their inhabitants. Information booklets, ethnographic studies, yearbooks, commemorative books as well as collections of poems and
prosaic views of Slovak world are published in this part
of Europe as well.
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V BLATNOHRADE

Blúdenie
M ARIÁN T KÁČ
19. OKTÓBRA 2011
F OTO : J OZEF S CHWARTZ

Lost in Blatnohrad
Old Slovak Blatnohrad, today’s Zalavár near Lake Balaton, Hungary, is quite hidden from visitors and so two
coaches and cars bringing one and a half hundred Matica association members to the sacred places of our history lost their way. The representatives of the Slovak
self-government from Budapest and Bulgarians from
Slovakia came as well. The trailblazers’ feeling of the
moment when we stepped on the soil where Pribina,
Koceľ and their descendants, and surely also Constantine (Cyril) and Methodius, had once walked cannot be
described! “We burst into history as Old Hungarians
into Hungary did long ago”, the author of the contribution Marián Tkáč begins his narrative report.
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Staroslovenský Blatnohrad, dnešný Zalavar neďaleko „Blatného jazera“, teda Balatónu v Maďarsku,
je pred návštevníkmi dostatočne utajený, a tak dva
autobusy a osobné autá s problémami – chvíľu blúdili – priviezli pol druha stovky matičiarov na
posvätné miesta našej histórie. Prišli aj zástupcovia slovenskej samosprávy z Budapešti i Bulhari
zo Slovenska. Ten objavný pocit, keď sme vstúpili
na pôdu, po ktorej kráčali Pribina, Koceľ, ich
potomkovia, ale určite aj Konštantín (Cyril) a Metod, sa nedá opísať! Vpadli sme do histórie ako
kedysi dávno starí Maďari do Uhorska.
A „blúdenie“ konca nemalo...
Onen posvätný priestor za Zalavarom označujú
dve orientačné tabule, biele na hnedom. Prvá „centrálna“: Kiss Balaton Haza, a druhá akoby doplňujúca: Cyrill es Metód. Na neveľkej zelenej lúke sa
týčia tri zhruba dva a pol metra vysoké pomníky
z mramoru. Od cesty vľavo slovinský s moderným
poňatím Pribinu a Koceľa a bulharský s bronzovými postavičkami sv. Cyrila a Metoda. Vpravo
rakúsky s textom o rakúskom vnímaní dejov v 9.
storočí a vedľa, oproti slovinskému stĺpu malá slovenská betónová plôška s textom: „Základný
kameň pamätníka sv. Cyrilovi a Metodovi a kniežatám Pribinovi a Koceľovi, 2007.“
Nuž veru tak, slovenský pomník, už hotový od
roku 2009, dosiaľ nedorazil do Blatnohradu,
„zablúdil“ kdesi v Lučenci. Napriek tomu, že jeho
autor, kanadský Slovák Andrej Melicharčík, vyinkasoval 300-tisíc korún, rozhodol sa v poslednej
chvíli „predať“ dielo drahšie, a tak ho skryl... kdesi
teda „blúdi“... Napriek tomu, že Matica zaplatila aj
travertínový kameň v hodnote 136-tisíc korún. Príbeh ako zo zle vymyslenej súdničky.
Vráťme sa na okraj Zalavaru. Tri pomníky a slovenský základný kameň sú len akýmisi „míľnik-

mi“ k dominante lúky, k „nadživotne“ vysokej ázijskej jurte z bronzu. A aby bol guláš (galimatiáš) dokonalý, na vrchu onoho pôvodného bývania starých
Maďarov svieti kríž, mesiac a slnko. Za jurtou sú
odkryté základy Pribinovho kostola (Pribina je
uvádzaný ako „Priwina“ a ani slovíčko o tom, že
predtým vládol v Nitre), podobajúce sa odkrytým
základom kostola na Bratislavskom hrade. Vedľa
jurty stojí „Kiss Balaton Haza“ – budova prírodovedeckého múzea. A ešte trochu ďalej kostolík
s dvojramenným krížom na priečelí, ktorý akoby
z oka vypadol známemu kopčianskemu kostolíku
z 9. storočia. Pravda, tu ide o rekonštrukciu „arpádovského“ chrámu z druhej polovice 11. storočia;
veď keby bol starší, nemohol by byť „arpádovský“.
Toto sú fakty o tom, že skutočné fakty sa dajú
ľahko preinačiť. Aby sa mohlo „blúdiť “...?
Prevráťme však list. V zalavarskom farskom kostole, ktorého trvalou súčasťou sú vatikánska a maďarská vlajka z oboch strán oltára (čosi u nás
nepredstaviteľné, však, páni biskupi...), celebroval
trnavský biskup Mons. Orosch v „tieni“ slovenských a matičných zástav bohoslužbu po slovensky spoločne s dp. Matejovičom (podpredsedom
MO MS v Petržalke) a s po slovensky hovoriacim
miestnym kňazom, pôvodom zo Štitár.
A teraz počúvajte, Slováci: na posvätnej pôde
našich predkov, v zalavarskom benediktínskom
kostole sme 15. októbra prosili Boha takto: „Otče
náš, vládca náš, zachovaj nám národ náš!“
Už len dodám: možno sa nám podarí nadviazať
priateľstvo (družbu) medzi Zalavarom a niektorým
slovenským mestom či dedinou. Určite však takéto púte budeme opakovať a slovenský pamätník
svätým bratom, Pribinovi a Koceľovi, dúfajme, že
aj s naším pohľadom na čas ich slávy, stoj čo stoj
bude v Zalavari stáť!

Hlas prinášajúci posolstvá
Slovákom v Austrálii
Ko‰ick˘ rodák Andrej Buãko (49-roãn˘), vedúci slovenského
vysielania Rádia SBS, Ïije pätnásÈ rokov v Melbourne, prácou
i Ïivotom zosobÀuje krajanskú húÏevnatosÈ a individuálnu statoãnosÈ. Jeho profesionálny nadhºad sa vyvíjal od ‰tudentsk˘ch ãias na fakulte Ïurnalistiky v Petrohrade do súãasného
novinárskeho, manaÏérskeho i Ïivotného poznania v Austrálii
v slovenskom vysielaní Rádia SBS v Melbourne, priãom uÏ tretí
rok sa ako jeho vedúci prid⁄Ïa Ïivotn˘ch konzervatívnych tradícií, pevne ukotveného rodinného zázemia. Napokon, aj ako
vyprofilovan˘ Ïurnalista, schopn˘ zaujaÈ v tlaãen˘ch i elektronick˘ch médiách, Ïne ãitateºskú i poslucháãsku priazeÀ vìaka
chladnej hlave a horúcemu srdcu.
Na‰a rodina – v‰etci okrem Erika

Nedeľu čo nedeľu, keď v Melbourne odbije 22.
hodina miestneho času, z redakcie federálneho
slovenského vysielania SBS, pokrývajúceho
celú Austráliu, sa ozve: „Hlási sa Rádio SBS,
vysielanie v slovenskom jazyku.“ Andrej Bučko
pôsobí za moderátorským mikrofónom príjemnou suverenitou, pričom melodickosťou „tónovanú“ a najmä spisovnú – a teda v ústnom prejave príjemne a prirodzene zmäkčenú slovenčinu, by mu mohli závidieť aj jeho kolegovia
v rádiách na Slovensku. Informácia za informáciou, profilové rozhovory, glosované postrehy,
publicistické príbehy, správy zo Slovenska od
stáleho spolupracovníka a nerozlučného novinárskeho priateľa Romana Rišu, zakaždým
exkluzívny hosť, krajanské oznamy... Šesťdesiat
minút plynie v rýchlom tempe, a tak nie div, že
relácia sa teší obľube poslucháčov z radov
našich krajanov žijúcich v Austrálii.
Od Ïurnalistickej vá‰ne ku kasínovej
uhladenosti
Bývalý redaktor športového týždenníka TIP a
športovej redakcie denníkov Pravda a SME
Andrej Bučko začal pôsobiť v slovenských
médiách roku 1985, postupne si získal rešpekt
najmä v radoch odborníkov v hokejovom a tenisovom dianí. Absolvoval niekoľko MS v hokeji, množstvo tenisových turnajov vrátane
grandslamových. Zdravá ambicióznosť ho
posúvala aj v manažérskej činnosti. Ešte počas
pôsobenia na Slovensku sa ako mediálny šéf
úspešne zhostil piatich tenisových exhibícií
v Bratislave s účasťou Lendla, Beckera, Grafovej, Hingisovej, Navrátilovej a ďalších, ako
spoluorganizátor sa podpísal pod úspešnosť
návštevy futbalovej legendy Pelého v Košiciach v roku 1994.

Teda dosť významných aktivít na to, aby sa zrazu
v ním vyvolenej krajine ocitol na ulici. Doma
manželka Ivetka, bývalá redaktorka STV, s ktorou vykročili do spoločného života ešte ako
vysokoškoláci v treťom ročníku žurnalistiky na
Petrohradskej univerzite, a dvaja synovia.
„Keďže na vstup do žurnalistiky, najmä kvôli
jazyku, som nemohol pomýšľať, sledoval som
v novinách burzu práce. V Melbourne otvárali najväčšie kasíno na južnej pologuli, a tak hľadali tri
a pol tisíc zamestnancov. Po niekoľkých kolách
výberového konania som uspel. Moje očakávania boli veľké, veď sa otváralo niečo, čo tam
dovtedy nebolo – obrovský kasínový komplex
za 2,2 miliardy dolárov, a ja som bol pri tom!“
Skúsenosti novinára, najmä jazykové dispozície
(okrem aktívnej angličtiny a ruštiny Bučko
obratne používa podľa potreby aj nemčinu,
maďarčinu, poľštinu a chorvátčinu) ho motivovali dostať sa na významnejšiu pozíciu. A tak po
troch rokoch vyfasoval frak a robil hostesa.
Odišiel od počítačov a rozprúdil živú komunikáciu s ľuďmi – sprevádzal turistov po kasíne,
tlmočil do viacerých jazykov.
Po tragédii mu osud doÏiãil anjela
stráÏneho
Kasíno mu v dobrom obracalo život naruby.
Zmieril sa s tým, že športovú žurnalistiku „odstaví“ na dlhší čas, prestane cestovať po svete, začne
sa venovať rodine. „S manželkou sme sa o tom
zhovárali ešte pred vysťahovaním do Austrálie.
Keďže je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, ešte
v roku 1995 som ju zobral s jedným zo synov na
tenisový turnaj v Austrálii. Uchvátila ich. Navštívili sme aj mnohých Slovákov, krajanov. Presvedčili manželku, že toto je krajina, v ktorej sa oddá
žiť, rozvíjať talent, že Melbourne s vysokou kva-

litou života je šťastná voľba. Keď sa mi začalo
dariť pracovne, bol som presvedčený, že sa odvíja idylická kapitola nášho života. Získal som
vlastný nádherný dom, prvý raz v živote sme si
kúpili auto, pretože v Bratislave som sa zaobišiel
bez neho. Synom sa začalo dariť, mali všestranné,
aj športové záujmy.“
Lenže po desiatich mesiacoch v Melbourne
prišiel pre Andreja a jeho synov najtrpkejší osudový deň. Tragická smrť manželky a matky,
ktorá sa rozhodla dobrovoľne odísť z tohto
sveta... „Nepredpokladal som, že keď sa stotožnila s odchodom zo Slovenska, upadne do nostalgie, bezmocnosti a depresií z toho, že zrazu
nemá pri sebe priateľov, kolegov, dotykový kontakt s rodičmi, príbuznými... Často som o tom
premýšľal, či možno mojej manželke nechýbalo
samotné slovenské ovzdušie, návyky, vzťahy,
akési ‚genius loci‘ samotného Slovenska, kolorované ľuďmi.“
A tak po 12. septembri 1997 prázdno v duši.
V cudzom svete, s dvoma neplnoletými synmi,
ktorí stratili matku. „Bol to môj najväčší životný úder, rozpadol sa mi svet, plány. Zostal iba
manželkin list na rozlúčku... Našťastie, ani po
tom, čo som odišiel zo Slovenska, nepretrhol
som priateľské putá s kolegami. Matka jedného
z nich, keď sa o tragédii dozvedela, doslova obetovala svoj veľmi dôležitý pracovný post a prišla do Melbourne, aby mi pol roka pomohla so
synmi, ktorí, keďže som mal v práci časté nočné
služby, zostávali doma osamotení. Mala citlivý
vzťah k deťom, keďže roky pracovala v tejto
oblasti pre UNESCO. Chlapcom vytvorila pocit
rodinného zázemia, kým mne umožnila, aby
som ďalej mohol fungovať v zamestnaní.“
Andrej Bučko má rozvinutý cit pre zodpovednosť akéhokoľvek druhu, a chlapci predsa potre-
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bovali mať otca pri sebe, doma. „Ako z čistého
neba mi božia dobrotivosť zoslala anjela strážneho. V e-mailovej pošte som si našiel správičku zo Slovenska od neznámej dievčiny, ktorá sa
chystala na štúdium angličtiny do Melbourne.
Keďže najhrozivejšou položkou je tu ubytovanie, obrátila sa s prosbou o pomoc. Najmä kvôli
chlapcom som ju pozval. S tým, že u nás môže
bývať úplne zadarmo, chcel som ju láskavo
požiadať o jediné, aby mi pomohla s deťmi, aby
ma odbremenila najmä od starosti, že ich musím
nechávať samé doma, čo nevplývalo dobre ani
na ich, ani na moju psychiku.“
Daniela, športovkyňa a absolventka Fakulty
telesnej výchovy a športu v Bratislave, sa tešila
na krajinu, v ktorej sa práve začínali XXVII.
olympijské hry v Sydney. Aká to symbolika –
do Melbourne priletela v septembri, presne
v deň otvorenia hier. „Potešilo ma, že olympiádu sledujem v spoločnosti ženy, ktorá má blízko
k športu. Navyše, Daniela bola milá k mojim
chlapcom, chodila s nimi hrávať futbal, basketbal... Chlapcom to zaimponovalo, obľúbili si ju.
Z domu sa vytratila prázdnota, ožil. Okolnosti
a nebesá chceli a postarali sa o to, že medzi
nami vzťah silnel, až sme ho spečatili v júli 2001
sobášom. Hoci sa niekedy aj trochu pousmejem.
Daniela je z Malaciek, a nie je častým zvykom,
aby v ďalekom Melbourne vznikla životná kombinácia východniara so Záhoráčkou. Na pohľad
divoká – ale milá, a čo je podstatné, skvele fungujúca...“
Aj novinárske návraty majú svoje
pôvaby
Manželstvo s Danielou, v ktorom sa rozrástla
rodina Andreja Bučka o ďalšie tri deti (v roku
2002 sa narodila ich prvá dcérka Dominika,
o dva roky prišiel na svet syn Eliáš a v roku 2010
ďalší syn Erik, pričom všetci žijú v harmónii
s Andrejovými synmi z prvého manželstva – už
24-ročným Andrejom a 22-ročným Matejom),
ho vrátilo aj k žurnalistike. „V roku 2001 som sa
odhodlal ísť na konkurz na uvoľnené miesto
vedúceho slovenského vysielania v Rádiu SBS.
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Spomedzi ôsmich prihlásených som ho vyhral.
Zmluvu som mal síce iba na polovičný úväzok,
ale podstatné bolo, že som späť v brandži. Bola
to obrovská výzva, keď na rozdiel od monotónnosti kasína, kde človek vykonával tie isté
úkony, prichádza opäť niečo kreatívne, živá žurnalistika so všetkými jej pôvabmi.“
V súčasnosti Andrej Bučko okrem postu vedúceho slovenského vysielania Rádia SBS plní už
štyri roky aj poslanie športového redaktora
SBS. Postup na významnú pozíciu nebol priamočiary, jeho úspech ovplyvnil novinársky prístup, keď sa ako vyslaný reportér Rádia SBS
zúčastňoval na významných športových podujatiach (naposledy na MS 2010 vo futbale v Juhoafrickej republike). A jeho meno rezonuje aj
vďaka manažérskym aktivitám. V Melbourne
mal veľký podiel na úspešných koncertoch, napríklad K. Gotta, H. Vondráčkovej, P. Nagya,
ktoré ako skúsený moderátor aj konferoval. Ako
manažér a organizátor sa podpísal pod vari najvýznamnejšími počinmi v rámci pripomenutia a
šírenia tradičnej slovenskej kultúry a folkloristiky v rokoch 2007 a 2010 na historicky najväčších svetových turné Lúčnice v Austrálii.
V austrálskej televízii bolo odvysielaných 155
reklamných upútaviek, vďaka ktorým sa nielen
naši krajania, ale aj mnohí ďalší obyvatelia kontinentu mali možnosť nechať sa uchvátiť čarom
Slovenska.
„Rádio SBS je fantastický projekt, pomáha
mu veľkorysosť austrálskej vlády pri starostlivosti o mnohonárodnostné menšiny v krajine.
Na kontinente ich žije okolo dvesto, pričom
samotné rádio vysiela v 69 jazykoch. Slovenský je asi tak na 59. pozícii z hľadiska počtu
krajanov na území Austrálie. Slovákov na
zelenom kontinente nie je veľa, vari okolo 15
tisíc, pričom sme plošne dosť roztrúsení. Úzke
kontakty nás preto viažu so slovenským veľvyslanectvom v Canberre, ktoré nám ústretovo poskytuje informácie, dôležité v kontexte
života našich krajanov v Austrálii. Sme vďační austrálskej vláde, že nám umožňuje vysielať
v slovenskom jazyku v štátnom rozhlase.

Počúvanosť slovenského vysielania je dosť
vysoká, pretože v Austrálii okrem Rádia SBS
niet inej možnosti počúvať iné slovenské
vysielanie – či už na televíznych kanáloch,
alebo v rádiách. Preto neprekvapuje, že naši
krajania by chceli nie hodinové, ale hoci aj
dvojhodinové vysielanie a ešte v preferovanejšom, lepšom vysielacom čase ako o 22.
hodine... Musíme sa však uskromniť.“
Osobnosti hodné pozornosti
Priehrštie osobností z radov Slovákov na Slovensku, ale aj našich krajanov v Austrálii či
v iných kútoch sveta, ktoré Andrej Bučko priblížil poslucháčom, je bohaté a pestré. Na ktoré
si najradšej spomína?
„To by bol veru dlhý zoznam. Pred mikrofónom
Rádia SBS sme mali pani Jandurovú, vdovu po
prvom prisťahovalcovi zo Slovenska, ktorý
dostal austrálske občianstvo, slovenského
námorného kapitána Ľuboša Piláta, ktorý sa plavil aj do Austrálie, muzikanta na lesnom rohu
Alberta Vlčeka, významnú slovenskú maliarku
Natašu Floreanovú, staviteľa Jána Belániho,
podnikateľov, kňazov a množstvo obyčajných
ľudí s nádhernými životnými príbehmi. Z verejne známych osobností som odvysielal exkluzívne rozhovory s prezidentom Ivanom Gašparovičom, bývalým prezidentom Michalom Kováčom, expremiérom Mikulášom Dzurindom či
s politikmi Eduardom Kukanom, Jánom Figeľom, europoslancom Petrom Šťastným, aj s hercom Ladislavom Chudíkom, arcibiskupom
Alojzom Tkáčom, tenistami Karolom Kučerom,
Dominikom Hrbatým, Milošom Mečířom, Danielou Hantuchovou...“
Andrej Bučko si v Melbourne žije svoj kedysi
reálnosťou i citmi naprogramovaný austrálsky
sen. Vraví: krajina je pokojná, rozumne usporiadaná, fungujú v nej zákony, pričom všeobecne
žičlivá ľudská atmosféra v nej ponúka harmonický fundament pre rodinný život. „Rodina je
pre Austrálčanov hlavnou prioritou, v tom by
sme si od nich mali vziať len a len pozitívne
vnemy. Rovnako ako aj zo spolunažívania,
snahy vcítiť sa do druhého, nech by mal akúkoľvek farbu kože, náboženské cítenie, jazyk,
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zvyky... Tu sa stierajú konflikty národov, s ktorými sa neúspešne boria v iných teritóriách. Aj
preto v Austrálii úplne v pohode komunikujú
spolu Žid s Arabom, Srb s Chorvátom... Predstava, že tu žije do dvesto národností sveta, by
inde mnohých možno až desila. Tu je to prirodzené, aj preto s obdivom vnímam čaro sociálneho fenoménu, ako to všetko ladí. Osobne mi
robí radosť a dodáva energiu fakt, že v tomto
kontexte sa nestráca ani slovenská komunita.
Veľmi mi záleží na tom, aby sa viac zomkla,
homogenizovala. Poznanie, že si musíme chrániť svoju identitu, slovenské národné cítenie
i povedomie, prenášať ich v rodinách na naše
deti, v mnohých z nás, ktorí sa pri rôznych
príležitostiach stretávame pri krajanských podujatiach, vyvoláva prirodzenú hrdosť na to, že
sme Slováci. Jesto teda na čom stavať slovenskosť našich krajanov v Austrálii!“

ĽUDO POMICHAL
FOTO: ARCHÍV ANDREJA BUČKA
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1 Rozhovor s Luizom Barrettom, ministrom pre turizmus a mládeÏ Brazílie, pred MS 2014 (Johannesburg 2010)
2 Pelé na náv‰teve v mojich rodn˘ch Ko‰iciach (1994)
3 S Tichonovom – historické foto z nabitej tlaãovky po víÈazstve âSSR nad ZSSR 2 : 1 na hokejov˘ch MS 1985
v Prahe, kde sme sa stali majstri sveta a kde som pracoval v organizaãnom v˘bore e‰te ako ‰tudent LGU,
sedím vedºa Viktora Tichonova, vidieÈ i trénera Ludûka Bukaãa (mal som vtedy len 22 rokov)
4 Organizujem tlaãovku a mediálny program Steffi Grafovej v Bratislave (1996)
5 Rozhovor s vnukom Nelsona Mandelu ,,Chiefom" Mandlom Mandelom (Johannesburg 2010)
6 S legendárnym talianskym rozhodcom Pierluigim Collinom (MS 2010)
7 Cafu – so slávnym brazílskym futbalov˘m kapitánom (MS 2010)
The Voice Bringing Messages to Slovaks
in Australia
The native of Košice, Andrej Bučko (aged 49), director of SBS Radio’s Slovak broadcasting, has lived in
Melbourne for fifteen years. The graduate from the
Faculty of Journalism at the Saint Petersburg State
University, former editor of the sports weekly TIP and
sports editor for Pravda and SME dailies, Andrej
Bučko, started to work for Slovak media in 1985 and
gradually gained respect among experts on ice hockey
and tennis. Today, besides taking the position of the
director of SBS Radio’s Slovak service Bučko has been
also an SBS sports editor for four years. As manager
and organiser, he participated on the historically largest
world tours of Lúčnica in Australia in 2007 and 2010.
“In front of a microphone of SBS Radio we had Mrs.
Jandurová, the widow of the first immigrant from Slovakia who was granted Australian citizenship, the Slovak sea captain Ľuboš Pilát who also sailed to Australia, French horn player Albert Vlček, great Slovak
painter Nataša Floreanová, builder Ján Beláni, businessmen, priests and a number of ordinary people with
their beautiful life stories”, says Buček. “The generosity of Australian government regarding the care for the
national minorities in the country helps SBS Radio.
There are about two hundred ethnic minorities on the
continent, radio broadcasts are in 69 languages. Considering the number of respective countries’ expatriates in the territory of Australia, Slovak language takes
the 59th place. There are about 15 thousand Slovaks in
Australia, however widely dispersed across the whole
country. Therefore we keep in close contacts with the
Slovak embassy in Canberra.
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Architekti
Rado v Amerike medzi Európanmi

Ďalšie pritakávanie tomu, že i doma sa oddá „prorokovať“, prišlo túto jeseň, keď v bratislavskom sídle Spolku architektov Slovenska na Panskej ulici profesor Peter
Lizoň „prinavrátil ďalšieho z odídených“:
Ladislava Rada. Akoby tým z USA, kde
žije viac ako polstoročie, „prišiel na pomoc“ svojmu kolegovi Šľachtovi a skonkrétnil príbeh jedného z tých architektov,
o ktorých popri základných životopisných
údajoch hodno vedieť viac. Bárs aj o tom,
že život ponúka viaceré paralely, cesty
odvážnych vydávajúcich sa za poznaním
a hľadaním čo najvýhodnejších podmienok
pre svoju prácu sa prelínajú ako križovatky
veľkých miest či diaľničných mostov.
Peter Lizoň sa narodil pár rokov po tom,
ako Ladislav Rado realizoval svoje prvé
architektonické návrhy. Obaja boli približne tridsaťroční, keď sa rozhodli odísť zo
svojej vlasti, obaja sa pobrali za oceán na
severoamerický kontinent. Bol medzi nimi
tridsaťročný vekový rozdiel a tri desaťročia
uplynuli medzi dvomi smutnými historickými udalosťami. Lizoň to popisuje priam
esejisticky: „Rado mal tridsať rokov, keď
odišiel v roku 1939 študovať na Harvardskú univerzitu u nemeckého Američana
Waltera Gropiusa. Nacisti okupovali Československo. Ja som mal tridsať, keď som
odišiel do USA v roku 1968 študovať na
Pensylvánsku univerzitu k Luisovi Kahnovi, ktorý sa narodil v Estónsku. Sovietska
armáda okupovala Československo.“
Pravda, spoločenské odlišnosti a rozdiely bývajú mnohoraké, a napriek tomu
osudové ľudské nite mávajú neraz prepevné spojenia. „Môj nebohý otec bol
rodák z Trenčína,“ spomína Lizoň. „V roku 1980 nás prišli moji rodičia navštíviť
do USA. Ešte pred príchodom mi otec
po telefóne hovoril, že by sa chcel stretnúť s kamarátom Lacom Radom.“ Obaja
totiž študovali na trenčianskom gymná-
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V polovici minulého desaÈroãia zostavil profesor architektúry ·tefan ·ºachta (1939) struãné profily slovensk˘ch architektov Ïijúcich
a tvoriacich v rozliãn˘ch ‰tátoch sveta. KniÏne ich vydal Spolok
architektov Slovenska pod názvom Návraty odíden˘ch. V úvode
napísal: „S my‰lienkou zaoberaÈ sa dielom slovensk˘ch architektov, ktorí odi‰li do cudziny alebo emigrovali, som sa zaãal zamestnávaÈ uÏ v sedemdesiatych rokoch. Impulzom bolo zoznámenie
sa
2 s architektom Eugenom Rosenbergom v r. 1967, spoznávanie
osudov A. Wiesnera, Ladislava Rada, ·. Hornyánszkého a ìal‰ích,
ktorí emigrovali e‰te v tridsiatych rokoch. Potom, po 68. roku, keì
odi‰li mnohí kolegovia i ‰tudenti, snaÏil som sa udrÏaÈ kontakty
aspoÀ s najbliÏ‰ími. Bol som si vedom˘, Ïe raz v budúcnosti bude
pre nás dôleÏité to, ão títo ºudia dokázali, a dôvody, pre ktoré
odi‰li, sa stanú bezv˘znamné. Tak, ako to bolo uÏ vtedy, pri pohºade na predvojnovú generáciu. Ten ãas pri‰iel, a tak môÏeme symbolicky podaÈ ruku v‰etk˘m, bez obáv z následkov.“
V publikácii ·. ·ºachta spomína zo dvesto ºudí „roztrúsen˘ch od
Nového Zélandu aÏ po Buenos Aires“ – s vedomím, Ïe zoznam
vôbec nie je komplexn˘. My dodajme, Ïe jeho skúmanie má
zásadn˘ v˘znam pre dôkladnej‰ie spoznávanie osobností slovenského sveta priamo u nás doma. Nateraz zaiste najväã‰iu odozvu
mal Ïivotn˘ príbeh banskobystrického rodáka Ladislava Hudeca
(narodil sa 8. januára 1893, zomrel 26. októbra 1958 v americkej
Kalifornii, pochovan˘ je v rodnom meste). Pochvaln˘ ch˘r o Àom
sa k nám aktuálne vrátil z âíny. Tam na‰iel Ïiãlivé zázemie po
úteku z frontov prvej svetovej vojny, usadil sa v ·anghaji, kde
vytvoril viacero v˘znamn˘ch stavieb.
ziu a priatelili sa. Vybrali sa ho hľadať do
New Yorku, zistili však, že Rado je po
mozgovej mŕtvici. Nepodarilo sa im
vypátrať, kde sa nachádza, ani ako sa mu
vedie. Optimisticky znie skutočnosť, že
od tejto vážnej udalosti mal pred sebou
ešte pätnásť rokov života. Takmer do
jeho sklonku ako distingvovaný profesor
prednášal na floridskej International
Univerzite.
Čo Peter Lizoň nestihol zistiť o významnom rodákovi za jeho života, dobiehal
skúmaním po svojej vlastnej línii
potom, keď sa roku 1989 otvorili hranice viacerých stredoeurópskych štátov
a on sa mohol na Slovensko slobodne
vracať. Zašiel na Kysuce, kde sú Rado-

ve korene, do Púchova, kde vychodil
základnú školu, Trenčína, mesta jeho
stredoškolských štúdií. Stretol sa aj
s architektovou manželkou, herečkou
známou ako Dolly Miller. O svojom
mužovi povedala: „Jeho záujmy a práca
– to bola premyslená jednoduchosť vecí
okolo nás, ktoré priviedol k dokonalosti.“
„Dielo Ladislava Rada,“ uvádza Peter Lizoň, „má ďalekosiahly svetový význam.
Neboli to len projekty a stavby v Amerike, ale po celom svete.“ Realizoval ich
prostredníctvom firmy Raymond, Rado
založenej roku 1945 a roku 1968 rozšírenej o spoločníkov Caddy & Bonnigton
Architects. Architektonická kancelária

hľadajú svojich kolegov
Budova Reader’s Digest v Tokiu
Radov rodinn˘ dom v Armonku, ‰tát New York

Architects Searching their Colleagues
In the middle of the last century, Professor of Architecture Štefan Šľachta (1939) compiled brief profiles
of the Slovak architects living and working in various countries of the world. These were published in
the book entitled Návraty odídených (“Returns of
Those Who Left”). In the publication, he mentions
about two hundred people “scattered from New
Zealand to Buenos Aires” - knowing the list is by no
means full. Up to this day, the life story of the native
of Banská Bystrica, Ladislav Hudec (1893-1958),
met with the strongest response.
Among Europeans in America
In October in Bratislava, Professor Peter Lizoň introduced the second most significant Slovak architect
working abroad at the exhibition Ladislav Rado:
Princípy architektúry (“Principles of Architecture”, a
catalogue of the same name was published within
the exhibition). “Ladislav Rado’s works”, he states,
“have far-reaching global importance.” He realised
his projects and constructions via the company Raymond, Rado. The partners founded it in New York in
1945, in the post-war period the company significantly influenced the formation of modern American
architecture. At the end of his working career,
Ladislav Rado was being addressed Big Old Man of
American Architecture. In the late 1940’s, he and his
partner Raymond together projected a building of
Reader’s Digest and the Perry block of flats in
Tokyo. The project architect and builder left remarkable architectural traces in this city as well as in
Yokohama, Nagoya and other cities in Japan, New
York and Boston.

Raymond & Rado v povojnovom období
významne vplývala na formovanie modernej americkej architektúry. Svedectvo
o tom prezentoval v októbri v Bratislave
na výstave Ladislav Rado: Princípy
architektúry sú absolútne. Jej súčasťou
bola prezentácia rovnomenného katalógu.
Keď Ladislav Rado odchádzal z domova,
schyľovalo sa k druhej svetovej vojne.
Spolu s ním emigroval aj brat Rudolf.
Obaja sa usadili v New Yorku, starší sa
venoval, podobne ako v Bratislave, advokátskemu povolaniu. Ladislav vyštudoval
architektúru na ČVUT v Prahe a prvé
skúsenosti získaval v architektonickej
kancelárii Bohuslava Fuchsa v Brne.
V tom období vytvoril návrhy na stavbu

brnianskeho divadla, koncertnej haly
a hotela v Ostrave, v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí stojí obytný dom
z roku 1936, v Martine budova gymnázia.
S Fuchsom spolupracoval napríklad na
kúpalisku Zelená žaba v Trenčianskych
Tepliciach.
Ani architektonické partnerstvo Ladislava Rada v USA nepôsobí ako náhodné.
Antonin Raymond sa pôvodne volal
Anton Rajman a narodil sa v Kladne
roku 1888. Keďže český architekt mal od
mladých rokov skúsenosti s podnikaním
v Japonsku, v tomto kráľovstve viedol aj
ateliér firmy Raymond, Rado. Slovák sa
staral o chod ateliéru v New Yorku. Na
sklonku jeho pracovnej kariéry v rozho-

vore pre časopis Architectural Record
oslovovali Ladislava Rada Veľkým starým mužom americkej architektúry. Štefan Šlachta sa vyjadril, že po Ladislavovi
Hudecovi je to druhá výrazná osobnosť,
ktorá sa presadila vo svete. Koncom 40.
rokov minulého storočia projektovali
spolu s partnerom Raymondom budovu
Reader’s Digest a bytové domy Harris
a Perry pre zamestnancov veľvyslanectva v Tokiu. Projektant a staviteľ zanechal úctyhodné architektonické stopy
nielen v tomto meste, ale aj v Jokohame,
Nagoji či v iných japonských mestách,
v New Yorku i Bostone.
F OTO :

ARCHÍV

SAS
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Medzi Bratislavou a Floridou

Peter LizoÀ (vºavo) na náv‰teve v Spolku architektov Slovenska v Bratislave so ·tefanom ·ºachtom
(vpravo) a Petrom Miklo‰om

S Petrom Lizoňom som sa zoznámil
v Bratislave v Spolku architektov Slovenska v Bratislave (SAS). So Štefanom
Šľachtom a riaditeľom Kancelárie SAS
Petrom Miklošom práve hovorili o príprave spomínanej autorskej výstavy
a katalógu Radislava Rada. Počas tejto
návštevy v Bratislave sa P. Lizoň stretol
aj s riaditeľom Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislavom Muntágom. Rozprávali sa o možnostiach publikovať
knižne jeho spomienky s pracovným
názvom Moja cesta. Prvá časť textu je
podnetným príbehom jedného z tých
Slovákov, ktorí sa vo svojich najlepších
tvorivých rokoch pobrali do sveta, profesionálne sa v ňom uchytili a zároveň
nestratili kontakt s rodným prostredím.
Peter Lizoň mal v roku 1968 s dvoma
tvrdo rozdielnymi spoločenskými a politickými „polčasmi“ tridsať rokov. Rok
predtým Československý zväz architektov organizoval v Prahe 9. svetový kongres UIA, Medzinárodnej únie architektov, a on sa angažoval pri organizácii
stretnutia urbanistov v Bratislave. Ôsmy
deň po invázii vojsk Varšavskej zmluvy
sadol na autobus do Viedne, odtiaľ letel
cez Londýn a New York do Filadelfie.
So sebou si niesol odporúčanie viedenského rodáka, novátora modernej architektúry Richarda Neutru, ktorého pár dní
predtým sprevádzal s jeho manželkou
Dione po Slovensku (Neutrovi predkovia pochádzali z Nitry, on počas prvej
svetovej vojny vojenčil v Trenčíne a od
roku 1923 žil v USA).
Peter Lizoň sa ocitol v situácii podobnej
tisíckam Slovákov, ktorí neboli ochotní
zmieriť sa s okupačným režimom. Tí, čo
emigrovali, nemali šancu na pokojný
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návrat domov. Roku 1971 dostal upovedomenie z bratislavského mestského
súdu, že ho v neprítomnosti odsúdili na
17 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne za trestný čin opustenia republiky
(komuže by sa za týchto okolností napokon i žiadalo vrátiť sa do vlasti?). Jeho
život sa však uberal už novým smerom.
V tom roku promoval na pensylvánskej
univerzite a krátko potom dostal ponuku
prednášať na univerzite. Mať v neľahkých
začiatkoch niekoho, kto vás uvedie do
nového prostredia, zvykne pootvárať
dvere. „Neutrov list a moje portfólio prác
mi pomohli nájsť zamestnanie a prednášky, cvičenia a ateliéry, na univerzite som
robil súbežne s prácou vo firme,“ spomína na svoje začiatky v USA Peter Lizoň.
Projektoval napríklad African Plain pre
filadelfskú zoologickú záhradu, čo bol,
uvádza, „areál zariadení pre obydlia, obsluhu a výbehy pre africké zvieratá z planín“. Oproti radnici vo Filadelfii v štáte
Pensylvánia stojí jeho najviditeľnejší
a odbornou porotou ocenený architektonický projekt: Centre Square Complex –
dva 35- a 45-poschodové veže administratívnej budovy a 5-poschodová spojovacia stavba s bankovými priestormi, reštauráciami a obchodmi. Objekt bol zhotovený z pohľadového (následne už neupravovaného) betónu.
Vo svojej pedagogickej kariére prof.
Peter Lizoň prednášal históriu a teóriu
modernej architektúry a urbanizmu
v strednej a východnej Európe. Osobitne
sa sústreďoval na architektonickú avantgardu v Československu, čo bol, dodáva,
„prvý predmet s týmto zameraním na
amerických univerzitách“. Bol riaditeľom postgraduálnych štúdií a v spoluprá-

ci s európskymi univerzitami tridsať
rokov viedol pre amerických študentov
letnú školu v Európe so základňami
v Paríži, Versailles, Ríme, Thessalonikách, Volose, Aténach, Krakove, Budapešti, Prahe.
„A, samozrejme, v Bratislave,“ dodáva.
Svoj vzťah k Slovensku potvrdzoval viacerými aktivitami. S hrdosťou spomína
na to, ako sa mu podarilo presadiť nomináciu profesora Vladimíra Karfíka na
cenu HFAIA v Americkom spolku architektov, čo znamenalo, že náš významný
architekt bol roku 1985 menovaný za
čestného člena AIA. Od prof. Eugena
Kramára, predsedu komisie posudzujúcej spôsobilosť projektovať na Slovensku, prevzal na jeseň 1991 oprávnenie
vykonávať projektovú činnosť. Po dvoch
desaťročiach sa mohol plnohodnotne
pracovne vracať tam, kde so svojou profesiou začínal (do roku 1968 ako architekt a výtvarník v slobodnom povolaní
pracoval na športoviskách pre Vysokú
školu ekonomickú, projektoval interiéry
pre Živnostenskú banku či pre administratívnu budovu Omnia a pripravil výstavu Zlatnícke cechy na Slovensku).
Roku 2002 ho Slovenská technická univerzita vymenovala za hosťujúceho profesora pre výučbu zahraničných študentov zo sesterských univerzít z viacerých
štátov Európy i Mexika. Hovorí: „Doniesli si domov nové vedomosti a oboznámili sa s kultúrou, vzdelaním, zručnosťou, úspechmi a pohostinnosťou Slovákov, čo sú dôležité poznatky a informácie pre vzťahy národov v európskom
kontexte.“ Skúsenosti s európskym programom Socrates-Erasmus ho viedli
k príprave učebného programu na Fakulte architektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, založeného na
informačnej technológii internetového
vzdelávania, prvého tohto druhu v Európe. „Výučba a štúdium cez internet,“
vysvetľuje, „umožňuje študentom žiť
v mieste svojho bydliska a pracovať na
plný úväzok v projekčnej kancelárii,
nestratiť zárobok a nadobúdať praktickú
skúsenosť v práci u autorizovaného
architekta a získať diplom popri zamestnaní. Informačná technológia a online
learning je budúcnosťou univerzitného
vzdelávania.“
Konkrétne výsledky hodné pozornosti
mala jeho spolupráca s našimi pedagógmi
a projektantmi. Napríklad na projektoch
záchrany a reštaurovania interiérov Vily
Tugendhat v Brne, ikonickom objekte od
Ludwig Mies van der Rohe, ktorý je
v súčasnosti Múzeom modernej architektúry. Budova Veľvyslanectva Slovenskej
republiky v USA vo Washingtone, DC,
bola postavená podľa návrhu, ktorý
vyhral prvú cenu v národnej súťaži. Za
stavbu veľvyslanectva získal ocenenie od
premiéra SR. Pracoval na Islamskom
centre Guel Baba v Budapešti, inicioval
záchranu domu Konstantina Melnikova
v Moskve a podnietil záujem na záchranu, reštaurovanie a nové využitie synagógy od zakladateľa modernej architektúry
Petra Behrensa.

Priemyseln˘ objekt s v˘robnou halou a administratívou spoloãnosti UGS v meste Knoxville, ‰tát
Tennessee

Vila v Oak Ridge (Tennessee) pre riaditeºa Martin-Marietta Laboratorii je zelen˘ dom postaven˘
z pouÏit˘ch tehál z búraãiek

45-poschodové administratívne veÏe Centre Square Complex so spojovacou budovou
napojenou v podzemí na metro stoja hneì pri radnici vo Filadelfii, stavba dostala cenu
CRSI Design Award for Excellence

PROFIL
Prof. Dr. h. c. Ing. akad. arch. Peter
Lizoň, PhD., sa narodil 21. júna 1938
v Lučenci, promoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej a na
oddelení architektúry Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Tam
pracoval v Ústave stavebníctva a architektúry SAV, bol spoluzakladateľom
a prvým redaktorom časopisu Architektúra a urbanizmus. Publikoval v odborných periodikách i v dennej tlači, realizoval relácie v televízii a rozhlase.
Viac ako sto článkov uverejnil v odborných periodikách v angličtine, francúzštine, gréčtine, ruštine, češtine a slovenčine. Prednášal na amerických univerzitách a školách po celom svete.

Knižne mu vyšli Villa Tugendhat in
Brno: An International Landmark of
Modernism (aj v českej verzii), The
Palace of the Soviets – The Paradigm
of Architecture in the USSR a Dušan
Kuzma, architekt. Pre AIA pripravil a
publikoval The Handbook of Architectural Design Competitions. Je členom
American Institute of Architects
(FAIA, zaslúžilý člen AIA). Získal viaceré ocenenia za projektovanie a realizácie v architektúre, pracoval vo viacerých architektonických riaditeľských
radách v USA, v súťažných porotách
v USA, Čechách a na Slovensku.
Počas polstoročia pôsobenia v Amerike
vytváral mosty poznania, porozumenia
a spolupráce so svojou vlasťou. Žije na
Floride.

AUTOR A FOTO: DUŠAN MIKOLAJ A ARCHÍV P. L.

Veºvyslanectvo Slovenskej republiky v USA, Washington, DC, návrh vyhral prvú cenu v národnej
súÈaÏi

Between Bratislava and Florida
Professor Peter Lizoň was born in Lučenec on 21 June
1938; he graduated from the Slovak University of Technology’s Faculty of Architecture and Building Construction and the Academy of Fine Arts and Design’s
Department of Architecture in Bratislava. He worked
for the Institute of Construction and Architecture of the
Slovak Academy of Sciences, he was a co-founder and
the first editor of the Architektúra a urbanizmus
(“Architecture and Urban Planning”) magazine. He lectured at American universities and schools around the
world. In book form were published his “Villa Tugendhat in Brno: An International Landmark of Modernism”
(also in Czech), “The Palace of the Soviets – The Paradigm of Architecture in the USSR” and Dušan Kuzma architekt (“Dušan Kuzma - Architect”). For the AIA he
compiled and published “The Handbook of Architectural Design Competitions”. He is a member of American
Institute of Architects (FAIA, deserving member of
AIA). He won several prizes for projecting and realisations in architecture, worked in many boards of architect
directors around the US, Czech Republic and Slovakia.
He lives in Florida.
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Z Martina cez Buenos Aires do Toronta

Slavianov tam bola aspoň polovica.“ Loď
vchádzala do prístavu v Buenos Aires 15.
februára 1949. Chlapcovi išlo na trinásty rok
a svet sa v tom okamihu začal javiť v inom
svetle. „Už vtedy to bolo pekné mesto,“
poznamenal Jančárik po viac ako šiestich
desaťročiach. „Začiatky boli ťažké, ale sloboda sa nedá zaplatiť. Aj keď ste chudobní, ste
slobodní.“
Školský rok v Argentíne sa začal práve na
chlapcove narodeniny. „Ako to bolo s jazykom? Ani slovo po španielsky sme nevedeli.
Podobizne otca a syna

Oproti Stanislavovi Janãárikovi sedí jeho manÏelka

Cesty našich emigrantov bývajú vskutku
rôznorodé. Na konci druhej svetovej vojny
odchádzala (presnejší je výraz unikala)
pomerne početná skupina martinských
matičných pracovníkov a národne orientovaných vzdelancov z iných častí Slovenska.
Ako sa čoskoro potvrdilo, do sveta ich hnali
oprávnené obavy pred prenasledovaním
v obnovenom Československu. Z Martina
sa poberala aj rodina architekta a staviteľa
Štefana Jančárika. Idyla domova sa zmenila
doslova z večera na ráno. A ako sa ukázalo,
natrvalo.
Medzi odchádzajúcimi bola aj rodina vtedajšieho správcu Matice slovenskej J. Cígera Hronského. „Žili sme v susedstve spisovateľa,“ spomína syn Jančárikovcov Štefan.
„Volal som ho ujo, chodieval som do ich
domu, zobral ma do lona a čítal mi rozprávky, ktoré písal.“ Malý Štefan (narodil sa
v Martine 2. marca 1936) má za sebou prvú
triedu ľudovej, začína navštevovať druhú.
Schádza z vŕšku zo Štefánikovej ulice na
Hviezdoslavovu, obíde kostol, napravo je
stará budova Matice slovenskej, na druhej
strane škola. Vídava, ako z Matice vychádza
staručký pán. Baťko Škultéty. Pozdraví sa
mu, on odpovedá: „Dobré ráno, chlapček.“
Hronský má syna Jura, oproti býva ich ďalší
priateľ, Janko Buchanec, syn martinského
chirurga, zas smerom k nemocnici. Svet
pevne ukotvený v pamäti detstva. V ten
nezabudnuteľný deň sa po škole prišli
kamaráti hrať k nim do záhrady. „Mali sme
veľkého ovčiaka. Bolo mnoho snehu, hádzali sme sa guľami, hrali sme sa. Ale potom
tmavé oblaky prišli, celú oblohu zakryli.
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Chlapci vravia, ideme domov, lebo bude
snežiť. Ja som vlčiaka odviedol do búdky
a vošiel do nášho domu. Zavesil som čiapku na vešiak, rodičia sa rozprávali, nezbadali, že som vošiel. Vidím, mama plače. Nie
žeby sa vadili, pekne sa rozprávali. Dozvedel som sa, že otec jej povedal: ráno,
odchádzame. A mne: musíš spať, lebo budeme zavčasu vstávať.
Pre mňa to bolo niečo vzrušujúce. Pamätám
ako dnes. O tretej ráno treba vstávať a budeme cestovať. Ako na prázdniny. V noci
napadalo nového snehu. Ulica zaviata,
zrovnaná s chodníkom. Na sánkach sme
viezli dva kufríky. To bolo všetko, čo sme si
odniesli. V našom dome ostali veci tak, ako
boli predtým. Naproti bývala sestra mojej
mamy. Ešte nám zakývala. Ona vedela, že
odchádzame. Tmavá noc bola, ako v rohu.
Na stanici stál transport. Vlak prišiel zo
Zvolena, už v ňom sedeli ľudia. Medzi nimi
aj naša rodina. Lackovci zo Zvolena. Profesor, jeho žena a tri deti. S nimi sme v emigrácii až doteraz. Ešte žije dcéra Norika. Aj
druhých z Martina ešte máme známych.
Stále sme spolu.“
Rodiny boli evakuované v Kopčanoch. Tam
čakali zo dva-tri týždne. V očakávaní, že
možno nebude potrebné ísť za hranice. Ale
nádeje sa čoskoro rozplynuli. Chlapec nemal
ani deväť rokov. Nasledovali štyri dlhé roky
v rakúskom Aurolzmünstri. Keď sa ich pýtali, kam by chceli ísť, boli ochotní odísť do ktorejkoľvek krajiny. „Len preč, lebo ustavičné
čakanie sa už nedalo vydržať.“ Prvá otvorila
hranice Argentína. Napĺňala Perónov plán
získať 200-tisíc emigrantov. „Emigrantov

Rodičia neboli majetní, otec ma predvídavo
dal do internátu k piaristom. Ako syn emigranta som mohol bývať za polovicu školného. Ale musím miništrovať. Každý deň tri
omše, na skoré ranné ma budili chlapci.
V škole nijaké prieky. Uctili si, že je medzi
nimi niekto cudzí. Sprvu som sledoval, čo na
pokyn učiteľa robia druhí žiaci. V španielčine
som robil rýchle pokroky. Skončil som hneď
prvý ročník s vyznamenaním. Keď mal žiak
dobré známky, prešiel zo štvrtej triedy ľudovej rovno do šiestej. Bolo to veľké haló.“
S týmito a ďalšími osobnými spomienkami sa
Štefan E. Jančárik vrátil túto jar na Slovensko. Niektoré z nich opísal a vydal v knižke
Svet naruby s podtitulom Reflexie zo života
slovenského emigranta. Knihu uviedli v Bratislave v priestoroch Spolku architektov Slovenska, ktoré zdôraznili jeho a otcovu profesionálnu dráhu. Obaja sa totiž venovali architektúre a stavebníctvu.
Keď Stanislav Jančárik st. (narodil sa roku
1905 v Slušoviciach) emigroval, mal za
sebou už potrebnú prax. Bohaté skúsenosti
mu pomohli presadiť sa naplno aj v Buenos
Aires. V meste projektoval výškové obytné
domy na uliciach Mendoza 2904, Conesa
1860, Directoria 625, Arcos 1600, F. D. Roosevelta 5300 a R. Saenza Peňu. Stredné školy
budoval v Espiritu Santo, Santisima Trinidad
a J. M. Estrada, technické školy v Betánii
a Colonia 3. Navrhoval sakrálne objekty
(v Santisima Trinidad, Espiritu Santo a v ďalších šiestich mestách), inžinierske a priemyselné stavby (Electronica Estimarg, vodojem
v Rafael Calzada), bytové a rodinné domy
v Ballesteri, Adeline, Boulogne a Morone.

Vodárenská veÏa

Klá‰torn˘ komplex
na Ulici R. Argentina
1320 v Rafael
Calzada

Roku 1963 založil Jančárik v Buenos Aires
firmu Estanislao Jancarik e Hijo SRL. Spoločníkom v nej sa stal jeho syn, stavebný inžinier Stanislav Jančárik ml. Keď roku 1969
otec náhle zomrel, zodpovedne zastal vo
firme jeho miesto. V profesii pokračoval až
do roku 1985.
Za pozornosť stojí aj krajanská angažovanosť Stanislava E. Jančárika. Pracoval
v Slovenskom kultúrnom spolku v Argentíne na pozícii tajomníka a jedenásť ďalších
rokov bol jeho generálnym tajomníkom. Po
založení Svetového kongresu Slovákov
roku 1971 ho zvolili za tajomníka pre Latinskú Ameriku, zúčastňoval sa na generálnych zhromaždeniach a festivaloch mládeže. Roku 1982 mu vyšiel knižne slovenský
preklad argentínskeho národného eposu
Martin Fierro od José Hernándeza. Bola
to významná kultúrna udalosť, vyvolala

v Argentíne veľký ohlas v literárnych a novinárskych kruhoch a krátko na to sa stal
tajomníkom Kruhu prekladateľov M. Fierra,
žijúcich v Argentíne. Vďaka prekladu eposu
sa mnohí domáci občania začali zaujímať,
kto je to ten Slovák, „o ktorom dovtedy
vedeli či počuli veľmi málo“.
Roku 1996 vydala Matica slovenská v edícii
Slovenský svet Jančárikovu knihu Slovenská
Argentína. Autor ju dopísal už v Kanade, kam
sa presťahoval s manželkou, dcérou a synom
roku 1990 ako zástupca generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov. Píše v nej
o osudoch a činnosti slovenských emigrantov
v týchto končinách Južnej Ameriky, kde žili
a národne sa angažovali také osobnosti,
akými boli „martinský sused“ Jozef Cíger
Hronský, Ernest Žatko-Bor, Stanislav Mečiar, Štefan Polakovič a ďalší.
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO :

From Martin via Buenos Aires to Toronto
After four years of exile in the Austrian Aurolzmünster,
Stanislav Jančárik’s (1905) family arrived in Buenos
Aires early in 1949. This spring, his son Štefan E.
Jančárik (1937) presented the book Svet naruby (“The
World Inside Out”) subtitled Reflexie zo života slovenského emigranta (“Reflections from the Life of a Slovak
Emigrant”). Both Jančáriks devoted themselves to
architecture and building industry. They designed and
built high-rise blocks of flats, schools, sacral buildings,
civil engineering structures and factory buildings in
Buenos Aires and other Argentinian towns. Stanislav
Jančárik ml. also got involved in the life of compatriot
organisations. He worked in the position of secretary of
the Slovak Cultural Society in Argentina, then he was
the society’s Secretary General for eleven years. After
founding the Slovak World Congress in 1971, he was
elected a secretary for Latin America. In 1982, his Slovak translation of the Argentinian national epic poem
Martin Fierro written by José Hernández appeared in
book form. In 1966, Matica slovenská published the
Jančárik’s book Slovenská Argentína (“Slovak Argentina”). The author finished it in Canada where he moved
to with his wife, daughter and son in 1990. In the book,
Jančárik writes about the fates and activities of Slovak
emigrants in this part of South America.

AUTOR A ARCHÍV
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Pred dvesto rokmi (22. októbra 1811) sa v dne‰nom rakúskom Raidingu narodil
Franz Liszt, pokrsten˘ ako Franciscus List, skladateº a klavírny virtuóz svetového
mena – podºa sily úderu na klavír mu hovorili „Herkules“. Oãaril ruského cára
(pred ktor˘m koncertoval a ktorému sa pochválil, Ïe je „Uhor“), oãaril Európu 19.
storoãia a ako príÈaÏliv˘ muÏ aj desiatky Ïien.
Málo sa vie o Lisztovom prvom koncerte v Bratislave (1820, deväÈroãn˘), ktorú
neskôr nav‰tívil moÏno aÏ dvadsaÈpäÈkrát, venoval jej svoje hudobné diela, pomohol postaviÈ sochu Hummela, podporoval cirkevn˘ spevácky zbor. Bratislave venoval vyznanie ako nijakému inému mestu, odtiaº 19. decembra 1839 napísal Márii
d´Agoultovej: „Oh! Moja divoká a vzdialená vlasÈ! Oh! Moji priatelia, amen!“
Hudbe ho priúãal otec a aby mohol pokraãovaÈ v ‰túdiách vo Viedni, pomohol mu
vajnorsk˘ rodák Thadé Amadé. Lisztov uãiteº Salieri umoÏnil stretnutie otca
Adama s ministrom Metternichom, vìaka ãomu sa mohol mlad˘ Liszt vybraÈ do
sveta. Otec ho na koncertoch sprevádzal aÏ do jeho ‰estnástich rokov. Roku 1826
zaãali veºké turné po Francúzsku, 27. augusta 1827 v‰ak Adam Liszt zomiera v Boulogne. Medzi rokmi 1823 a 1835 Ïil mlad˘ Liszt v ParíÏi, kde sa stretával s priateºmi, osobnosÈami literatúry, maliarstva a hudby. S Chateubriandom, Balzacom, Berliozom, Chopinom. âasto sa stretával aj so spisovateºkou George Sandovou.

Lis(z)t

vo vetre

Cesty po Európe a lákavé Ïeny
Lisztovi životopisci vyzdvihujú predovšetkým
jeho cesty po Európe a vzťahy k ženám. Bol
mužsky príťažlivý Liszt neustále nešťastný pre
lásku k nejakej dievčine? Ako dvadsaťročný mladík i ako 70-ročný starec? Mal dve životné partnerky: najprv o šesť rokov staršiu intelektuálku
Máriu dęAgoultovú, s ktorou sa zoznámil roku
1833, a tá mu porodila tri deti: dcéru Blandine,
ktorá sa stala manželkou Émila Olliviera, neskoršieho ministra vojny za vlády Napoleona III.,
ďalej dcéru Cosimu, ktorej prvým manželom bol
Lisztov žiak Hans Quido Büllov a druhým
Richard Wágner, ako aj syna Daniela. Je prinajmenšom zaujímavé, že deti, s ktorými si lepšie
rozumel, Blandine i Daniel, umreli v mladom
veku. Ktovie, či len preto encyklopédie uvádzajú
iba jeho dcéru Cosimu, ktorá otca prežila, umrela až roku 1930 ako známa germanofilka.
Roku 1844 na konci svojho koncertného turné
v Kyjeve stretol Liszt svoju druhú životnú družku, princeznú Karolínu de Sayn Wittgensteinovú, rodenú Iwanowskú. Okrem toho sa okolo
neho neustále pohybovalo veľa iných záhadných
a ambicióznych žien, ktoré akoby „na objednávku“ vyrábali aféry. Za zmienku stojí jeho žiačka
Oľga Janina, Poľka Zielinská-Piasecká, ktorá mu
vlastne už na sklonku života verejne vyznávala
lásku, aby ho potom dokonale dourážala a napokon sa mu vyhrážala zabitím.
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Priateºské vzÈahy s pápeÏom
V rokoch 1849 – 1859 žil Liszt vo Weimare
ako Grand Ducal Director of Music Extraordinaire a urobil z Weimaru centrum hudobného
života. Tam napísal svoje najznámejšie skladby: symfónie Mazeppa, Sonáta in B, Uhorské
rapsódie, Tri sonáty pre Petrarcu, Christos,
Krížová cesta... Potom žil (od roku 1861) v Ríme. Tam nadviazal priateľské vzťahy s pápežom Piom IX., známym tým, že vyhlásil dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie
a zvolal I. vatikánsky koncil.
Liszt sa rozhodol zmeniť svoj život, v roku 1865
vstúpil medzi menších bratov františkánov, laicky náboženský rád, prijal štyri nižšie svätenia a
odvtedy nosil mníšsky habit. Bola to jeho odpoveď na útoky žien, či príklon k rádu, ktorý mal
v lisztovskej rodine tradíciu? Jeho otec Adam
študoval u františkánov v Malackách a starý otec
Juraj List, ako aj Franz Liszt podporili budapeštianskych františkánov pri zbierke na pomoc
povodňou postihnutých Slovákov vo februári
1838.
Potom – podľa encyklopédií – sa v živote Franza Liszta striedali už len mestá Weimar, Rím
a Budapešť.
Zamlãiavané fakty a okolnosti
Encyklopédie však niektoré udalosti, osoby,
mestá a fakty o jeho živote nespomínajú. V živo-

topisoch sa vynechávajú niektoré udalosti, niektoré veci sa pozmeňovali... Prečo?
A iná, ale súvisiaca otázka: aká bola jeho identita? Bol naozaj Maďarom? Bol Nemcom
(Rakúšanom)? Bol Slovákom? Béla Bartók,
maďarský hudobný skladateľ, ktorého mama bola
Slovenka, sa vyjadril takto: „Liszt najlepšie ovládal francúzštinu, nie nemčinu, jeho hudba vôbec
nemá nemecký ráz. Meno Liszt sa zdá byť slovanským slovom s maďarským pravopisom.
Avšak sám Liszt sa cítil Maďarom. Skutočnosť, že
nevedel po maďarsky, môžeme pripisovať vtedajším pomerom, germanizačnému tlaku
Rakúšanov...“ István Csékey roku 1937 naopak
dokazoval nemecký pôvod, no pripúšťal aj slovenský, a to po starej mame Barbore Slezákovej.
Serge Gut venuje veľký priestor otázke uhorských Cigánov. V rodnej dedine je v súčasnosti mottom spomienky na Liszta: „50 % Cigán,
50 % františkán“ – akoby františkáni boli národnosťou... Lisztova dcéra Cosima tvrdila, že „Liszt
so svojimi rodičmi hovoril po nemecky,“ čo však
nebola pravda, lebo nielen po maďarsky, ale ani
po nemecky Liszt dobre nevedel.
Znalcom hudobného skladateľa je švajčiarsky
Slovák Miroslav Demko, ktorý propaguje Lisztovu slovenskosť aj po francúzsky, vydal knihu
Franz Liszt a compozitore Slovaque. Sám Liszt
niekoľkokrát zopakoval: „Som Uhor“, vo francúzštine „Je sui Hongrois“. Vyhlasoval sa za
Uhra, ktorý nevie po maďarsky. Dodnes máme
jazykový problém: maďarčina a podľa nej aj iné
jazyky nerozlišujú Uhra od Maďara a Uhorsko
od Maďarska. Pritom ešte v 18. storočí stáli
tieto dve pomenovania vedľa seba: Uhor nebol
(a ani nie je) synonymom Maďara, k Uhrom sa
hlásili aj Slováci, Srbi, Rumuni, Rusíni. Pripomeňme, že Uhorsko je geografický pojem
v strednej Európe dávno známy pred príchodom Maďarov, rovnako ako pomenovanie Uhor
či Tót pre najstarších obyvateľov Uhorska.
Maďari na sklonku 9. storočia prišli sem, do
Uhorska, do krajiny U hôr, Pri horách ako
„Maďari“, napokon ani jeden z maďarských
kmeňov sa predsa nemenoval „Uhor“, ako teda
mohli dať niečo, čo sami nemali?

Predseda Matice slovenskej (druh˘ zºava) pred tabuºou F. Liszta na bratislavskej Ventúrskej ulici, vedºa
neho talianska klaviristka Daniela Sabatiniová

Socha v˘znamného skladateºa sa nachádza
pred Lisztov˘m pavilónom na uzatvorenom
nádvorí Univerzitnej kniÏnice v Bratislave

Vern˘ menu Uhor
Franz Liszt teda patril medzi tých, čo ostávali
verní menu Uhor v pôvodnom zmysle: pôvodný
obyvateľ Uhorska, teda Tót, Slovák. Potvrdzuje
to správa z novín Salzburger Nachrichten zo 17.
októbra 2006: „Franz Liszt wurde am 22. Oktober 1811 in Raiding als Sohn des Verwaltungsbeamten Adam Liszt und seiner Frau
Maria Anna geboren. Raiding gehörte damals
zu Ungarn; gleichwohl wurde bei den Liszts,
die der slowakischen Minderheit angehörten,
zu Hause slowakisch gesprochen.“ (Franz Liszt
sa narodil 22. októbra 1811 v Raidingu ako syn
účtovníka Adama Liszta a jeho manželky Márie
Anny. Raiding patril vtedy k Uhorsku; jednako
Liszt patril k slovenskej menšine, doma sa rozprávajúcej po slovensky.)
Toto konštatovanie je v súlade s radom iných
nepriamych dôkazov o Lisztovej slovenskosti.
Nemecká autorka Barbara Meierová vo svojej
knihe Franz Liszt uvádza: „V knihe krstov sa
nachádza zápis Franciscus List, maďarský spôsob písania určil potom otec kvôli výslovnosti,
bez z by sa čítal Lišt. Raiding, vtedy Doborján,
ležiaci 35 km južne od Eisenachu, patril do roku
1821 ešte k Uhorsku. Aj keď obyvateľstvo bolo
na 90 % nemecké, nemčina úradným jazykom
a v samotnom kniežacom divadle nebolo počuť
ani slova po maďarsky, bol Adam Liszt, ktorý tak
ako jeho syn sa nikdy neučil maďarský jazyk,
vždy považovaný za Maďara.“ My len dodajme,
že za Uhra – na každom kroku sa potvrdzuje
škodlivosť Maďarmi presadzovanej synonymizácie slov Uhor a Maďar.

v Nemecku, ako sa napokon aj stalo. Namiesto do Ruska odchádza 3. apríla 1886 do
Anglicka, stade sa vracia do Weimaru na
lekárske vyšetrenie. Po dlhom čase prichádza
za ním dcéra Cosima a odváža ho do Bayreuthu. 31. júla 1886 osamotený Franz Liszt umiera v bayreuthskom penzióne. Tam ho aj pochovali. Na zasadaní parlamentu v Budapešti po
smrti Franza Liszta sa vraj ministerský predseda Kalman Tisza vyjadril takto: „Nuž smútime
za človekom Ferencom Lisztom. Zároveň sa
však pýtame: Kto to bol Ferenc Liszt? Bol to
veľký umelec a komponista? Odpovedáme: Bol
to vlastne iba obyčajný komediant...“
Franz Liszt vo svojom živote odolal vetru
a búrkam. Je teraz na nás, aby sme povedali
svetu jasne, že to bol náš rodák. Prvý krok sme
urobili organizovaním osláv dvojstoročnice
v našom hlavnom meste v spolupráci s bratislavskou radnicou, a dá Boh, že čoskoro dostane Bratislava Lisztovo námestie a na ňom primeraný pamätník.

Obchádzané skutoãnosti
Pri Franzovi Lisztovi sa zamlčuje aj to, že v roku
1863 organizoval v Ríme oslavy tisíceho výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda medzi našich predkov. Na slávnostiach uviedli jeho kompozíciu
Slavimo Slavno Slaveni na slová srbského básnika Meda Pucića. Nie je trikrát za sebou SLAV
v názve skladby Lisztovým apokryfom? Prečo sa
táto kompozícia neuvádza v encyklopédiách?
Rovnako tam nenájdeme zmienku o oslavách
300. výročia zázračnej sošky v Šaštíne z roku

1864, zorganizovaných kardinálom Scitovským,
ktorému venoval Liszt Ostrihomskú omšu.
A ktorý na oslavách rečnil aj po slovensky o dávnej úcte Uhrov k Matke Božej.
V encyklopédiách sa nepíše ani o vzťahu Franza
Liszta k Jánovi Levoslavovi Bellovi, tvorcovi
prvej slovenskej opery, na prospech ktorého sa
Liszt v rokoch 1871 – 1873 úspešne angažoval
za štipendium vo výške 400 zlatých a v roku
1880 sa zasadil za to, aby Bella získal za svoju
omšu prvú cenu v kompozičnej súťaži pod patronátom kardinála Haynalda.
Franz Liszt napísal niekoľko pozoruhodných
literárnych prác, medzi ktorými osobitné miesto
zaujíma životopis Frederica Chopina (1852),
pričom je v celej hudobnej histórii nezvyčajné,
aby génius, akým bol Liszt, sa pustil do písania
životopisu o inom géniovi. Pripomeňme si –
Chopin bol Poliak, teda Slovan, „Sláv“.
Kontroverzným Lisztovým dielom bola kniha
Des Bohémia et de leur musique en Hongrie
(1859), v ktorej tvrdí, že zatiaľ čo hudba Uhrov je
pôvodná, prišelci – Česi, Maďari a Cigáni – svoju
hudbu prevzali od Uhrov, pôvodných obyvateľov
Uhorska. Liszt skomponoval skladbu Totentanz,
teda Tanec mŕtvych, alebo – ako to vykladá
Miroslav Demko – Slovenský tanec. Naozaj, až
donedávna boli pre Maďarov Slováci „Tótmi“.
Pochovan˘ tam, kde zomrel
Pokojne môžeme považovať Franza Liszta za
Slováka, ktorý miloval našu Bratislavu a možnože chcel v nej aj zomrieť a byť pochovaný.
Podľa svojho závetu chcel byť pochovaný tam,
kde zomrie. Chcel teda umrieť v Bratislave,
keď Bratislavčania Batka, Ziči, ako aj Lisztov
bratanec Eduard Liszt, generálny prokurátor
vo Viedni, a jeho družka Karolína pripravovali presun Lisztových telesných pozostatkov
z Bratislavy do Budapešti? Či v Rusku, kam
sa ako chorý chystal niekoľko mesiacov pred
smrťou, ako o tom svedčí jeho korešpondencia
s Oľgou von Meyerndorffovou – princeznou
Gorčakovou, manželkou ruského diplomata
v Prusku?
Dcéra Cosima však chcela, aby umrel

M ARIÁN T KÁČ
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Lis(z)t in the Wind
Franz Liszt, composer and piano virtuoso of the world
name who was christened Franciscus List, was born in
Raiding, today’s Austria, more than two hundred years
ago (on 22 October 1811). Liszt’s biographers emphasise predominantly his travels across Europe and his
relationships with women. Between 1823 and 1835, the
young Liszt lived in Paris where he met friends, personalities of literature, painting and music. During
1849-1859 he lived in Weimar as “Grand Ducal Director of Music Extraordinaire” and made the town a centre of musical life. There he composed his best known
compositions: the symphony Mazeppa, Sonata in B,
Hungarian Rhapsodies, Three Petrarch Sonnets, Christus, Via Crucis. From 1861 he lived in Rome. There he
established friendly relations with the Pope Pius IX. In
1863, Liszt organised the celebrations of the 1000th
anniversary of the arrival of Sts. Cyril and Methodius
among our ancestors and his composition Slavimo
Slavno Slaveni (“Let’s Celebrate Famous Slavs!”) with
the words by Serbian poet Medo Pucić was presented at
the celebrations. Franz Liszt ranked among those faithful to the name Hungarian in its original meaning: the
original inhabitant of Hungary, that is Tót, Slovak. 31.
Lonely Franz Liszt died in Bayreuth, Germany, on 31
July 1886. He was also buried there.
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Karola Kállaya
Odkedy som začal spolupracovať s fotografom Karolom Kállayom (narodil sa 26. apríla
1926 v Čadci), často si listujem v jeho knihách. Dlho som si prezeral fotografie v jeho
najnovšej knihe Bratislava moja, ktorá vyšla
nedávno vo vydavateľstve Slovart a do ktorej
som mal česť napísať úvodné slovo, a v mysli
sa mi vynorila krásna myšlienka z jedného
filmu, že „každému Boh vložil do vienka
nejaký talent a keď ho človek v sebe objaví
a začne s ním pracovať, práca zrazu nie je len
prácou, ale stáva sa požehnaním“.
Výstižné, veď fotografovanie sa pre majstra
Kállaya naozaj stalo požehnaním, ktoré mu
už dlhé roky napĺňa život.
Alebo on napĺňa svojimi nevšednými fotografiami životy iných?
Možné je aj to, veď v hľadáčiku svojho fotoaparátu dosiaľ uvidel veľa skutočne neopakovateľných momentov, ktoré sa udiali iba
vtedy a tam. Stal sa jedinečným pozorovateľom a svedkom okamihov, z ktorých sa
skladá náš každodenný život.
Osudom sa mu pred rokmi stali fotografie –
unikátne posolstvá ľudského žitia. Za osem
desaťročí na svojej životnej púti stretol mnohých neznámych. Ak ho niekto zaujal,
neváhal zastať a zvečniť ho na svojských
záberoch, ktoré sú mapou všetkých protikladov života. Života, ktorý vie byť krutý
i nežný, skúpy i veľkorysý, citlivý i chladný.
O tom sú fotografie Karola Kállaya. Umelcove pohľady – obrazy – básne. Jeho najintímnejšie vnemy, s ktorými sa vďačne delí. Pritom si vždy nesmierne vážil každý obrázok,
každý kus fotografického papiera, každé
políčko filmu. A ak nemal čo povedať, radšej
nestisol spúšť fotoaparátu. Každý záber musel
nielen vidieť svojimi očami, ale aj precítiť
svojou dušou...
Takmer celé tvorivé obdobie prežil fotograf
Karol Kállay v Bratislave. Mesto sa stalo
jeho súčasťou a on sa stal súčasťou mesta.
Vzťah k novému domovu najvýstižnejšie
dokumentuje cyklus fotografií Bratislava
moja. Umelec si nimi oživuje spomienky,
prihovára sa pamätníkom a láskyplne oslovuje tých neskôr narodených, ktorí sa
nemôžu pamätať na mnohé, čo je na fotografiách. Vyše šesťdesiat rokov, ktoré venu-
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je fotografovaniu – to je poriadny kus života troch generácií.
Niektoré Kállayove fotografie sú dnes raritou, iné dokumentom doby, vzácnou spomienkou. Všetky sú odkazom umelca, ktorý
sa pozerá na svet a ľudí vôkol seba pohľadom najčistejším – viac srdcom ako očami.
A hoci cez hľadáčik fotoaparátu neraz videl
neskreslenú realitu života, nikdy ho neprestal milovať.
Kde to mesto je? Kde tí ºudia sú?
Takéto otázky som si opakovane kládol,
keď som si zaznamenával reflexie pri bra-

tislavských fotografiách Karola Kállaya.
Prvé fotografie v Bratislave naňho už čakali.
Všetko naňho čakalo. Ako holuby, čo vyleteli
nad Primaciálny palác. Ako dve mníšky,
ktoré stáli na múre za Hradom a dívali sa na
vežu Dómu sv. Martina. Netuší, že mu bude
súdené ísť vedno s týmto mestom ako jeho
nerozlučný spojenec. Doďaleka a potom
naspäť...
Zadumanému mužovi sa zdá, že sa pozerá na
tých istých ľudí. Je to smútok či radosť, čo
z nich vyžaruje? Vyžaruje z nich všetko, čo je
vôkol nich, s kým a čím žijú. Nielen mosty,
múrik pri Dunaji, ale aj schátrané steny
domov, staré schodištia, pavlače, zanedbané
dvory – to všetko sú svedectvá ich života. Iba
malým deťom sa v očiach zrkadlia oblaky
a zapadajúce slnko. Skôr sa stmieva, ako
brieždi. Prečo? V šere olovených dažďových
mrakov visí duch dávnych vekov.
Ktosi sa raz muža s fotoaparátom v ruke opýtal, ktorú uličku má v meste, čo mu pomaly
prirástlo k srdcu, najradšej. „Všetky a zároveň žiadnu,“ odpovedal. Medzitým stihol
pochodiť kus sveta a zamilovať si široké bulváre, kde nedovidieť konca. Doma mu bolo
zrazu všetko malé, krátke a ešte aj úzke.
Ledva nebo vidieť. Keď však zasvietilo na
pravé poludnie slnko, bol v meste príjemný
chládok, nemusel privierať oči a prižmúrene
hľadieť na svet. Zdalo sa mu, že jeho mesto
každý deň zomiera a každý deň vstáva
z mŕtvych. Stavia sa na špičky ako malé
dieťa, aby dočiahlo na stôl. V tej detskej zvedavosti, nedočkavosti, úprimnej prostote bolo
preňho jedinečné. Milé a čím ďalej drahšie.
Pri potulkách svetom zbožňoval návštevy
galérií a ateliérov. Prešiel ich stovky, aj tie
najväčšie na svete. Prišiel do tohto mesta
v roku 1944 a odvtedy tam zostal natrvalo, aj
keď z času na čas mesto opúšťal, aby sa doň
zakaždým s radosťou vrátil. Isté obdobie bol
dokonca presvedčený, že ho opustí navždy
a usadí sa v niektorej inej časti sveta. Dlho
nevydržal. Vrátil sa naspäť. Ticho a pokorne.
A urobil dobre.
Toto mesto je jeho mestom do smrti. Vedie
s ním dialóg skoro sedemdesiat rokov. Rozpráva sa s ním, hnevá, občas zvýši hlas, ale
nikdy naň nezanevrie. Je to mesto jeho detí,

jeho lások, jeho snov a túžob, stalo sa svedkom aj jeho sklamaní, smútku a bôľu. Nech
bolo, ako bolo, je to jeho škvarka zeme na
našej planéte. A tak to aj ostane.
Prešli roky odvtedy, čo vystúpil muž s fotoaparátom na stanici mesta, ktoré sa stalo
súčasťou jeho života. Svet pochodil krížom-krážom, ale najradšej má cestu za slnkom,
ktorá ho priťahuje viac jagavosťou ako teplom. Miluje obzor a dotýkanie sa hviezd.
A potom oči tých, ktorých zvečňuje. Čo všetko v nich hľadá, ako hlboko vstupuje do ich
podzemia. Aj oči majú hlas, ruky i srdce. Sú
ako liany omotávajúce sa okolo kmeňov stromov. Prosiace i žalujúce... Oči nikdy neklamú, sú najpravdivejšie a najpresvedčivejšie.

Ale aj najzraniteľnejšie. Sú dušou, hoci neraz
bez duše. Oči otvárajú, ale aj zatvárajú život.
Keby sa tak dal vyvolať film, čo všetko počas
svojej pozemskej púte videli, koho stretli,
s kým sa milovali, kto ich nenávidel. Oči –
najdokonalejší objektív srdca človeka.
F OTO :

J OZEF L EIKERT
S LOVART

VYDAVATEĽSTVO

Karol Kállay’s Bratislava
The poet, non-fiction author and university teacher
Jozef Leikert writes: “Since I started to cooperate with
the photographer Karol Kállay (born on 26 April 1926
in Čadca), I have often been browsing through his
books. I was going through the photographs for his latest book Bratislava moja (“My Bratislava”) that
recently appeared in the publishing house Slovart for
quite a while, where the book is the one I had the honour of writing the introductory word into, when a beautiful idea from a film came to my mind. “God endowed
everyone with some talent and when the one discovers
the talent in oneself and begins to work using it, suddenly the work is no work but becomes blessing”.
The idea is well expressed. Taking pictures became a
real blessing for master Kállay and the activity makes
his life fulfilling. On the journey of his life lasting eight
decades he met many strangers. If he had found somebody interesting, he would not hesitate to take picture
of that person. His distinctive pictures represent a map
of every opposite in life. The life that can be cruel or
tender, meagre or generous, sensitive or cold. Those
are Karol Kállay’s photographs. Artist’s views, pictures, poems. His most intimate perceptions which he
shares gratefully.
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Zo Zemplína do sveta
Mikuláš Klimčák sa narodil v gréckokatolíckej rodine. Vyrastal v zemplínskom
kraji a kresťanská výchova mu natrvalo
ovplyvnila svetonázor, čo sa vinie ako zlatá
niť celou jeho umeleckou tvorbou a formuje
uvažovanie o aktívnom postoji človeka
k svetu. Hovorí: „Hlásil som sa aj sa hlásim
ku kresťanstvu. Je to moje osobné
presvedčenie.“
Po štúdiách na výtvarnom oddelení
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (u Maxa Schurmanna a Jána
Mudrocha v rokoch 1943 – 1945) pokračoval
vo vzdelávaní tri nasledujúce roky u profesorov Františka Tichého a Josefa Nováka na
Škole umeleckého priemyslu v Prahe. Po jej
absolvovaní roku 1948 sa vrátil do svojho
rodného kraja, aby sa o dva roky natrvalo
usadil v Bratislave.
Ak si pripomenieme politickú klímu
tohto obdobia, sčasti pochopíme, že tvoriť
v nej podľa kresťanského presvedčenia –
„šíriť duchovné posolstvo Svätého písma
na každom mieste a v každej dobe!“ – si
žiadalo nepodľahnúť ateistickým dogmám, estetickým normám socialistického
realizmu a veriť vo vlastné vnútorné sily.
Stabilné inšpiračné zdroje nachádzal
v úsvite dejín slovanských národov nerozlučne spätých s kresťanstvom a s výtvarným spodobovaním jeho biblických
i ľudských príbehov. Najbližšie mu bola
tradičná byzantská ikonografia, popri
výsostne motivických témach podľa
kresťanských odkazov vytvoril ikonické
portréty viacerých osobností obdobia
Veľkej Moravy. Sám zdôrazňuje, že vo
svojej tvorbe sa venuje takmer výlučne
osobnostiam z bezprostredného okruhu
sv. Cyrila a sv. Metoda.
Trvalé ikonografické odkazy
Výtvarný žáner opierajúci sa
o kresťanskú filozofiu a ľudská pokora
k odkazom predkov, ktoré sú charakteristické pre Mikuláša Klimčáka, očakávajú od
umelca zákonite tvorivú disciplínu. Zároveň
ho priam nabádajú na dôkladné štúdium
a osobné poznávanie. Pri solúnskych bratoch
svätcoch Konštantínovi a Metodovi maliar
hľadal na konkrétnych miestach to, čo
stáročia posúvajú k zabúdaniu a čo sa darí
nachádzať iba s hlbokou osobnou zaangažovanosťou: korene veľkej spoločnej kultúry.
Po stopách ich kresťanskej misie pokračoval
z území niekdajšej Veľkomoravskej ríše cez
slovanské štáty, Rumunsko, Turecko
(územie Prednej Ázie), Grécko, prešiel
miesta opisované v Biblii. Často sa vracal
do gréckeho Solúna (Thessaloniki). Pobudol
v mnohých európskych, ázijských,
severoamerických štátoch a na každom
mieste si z rozličných uhlov pohľadu
rozširoval poznanie o svojej nosnej téme.
Navštevoval katedrály, chrámy, kostoly,
cerkvi, synagógy, svetské obrazárne, obdi-
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Pokorné
monumenty
majstra
Klimčáka
V historick˘ch priestoroch Matice slovenskej v Martine odovzdal jej predseda
Marián Tkáã Zlatú medailu Matice slovenskej akademickému maliarovi Mikulá‰ovi Klimãákovi. Uviedol pri tom, Ïe umelec vytvoril dielo, ktoré pretrvá
a zostane svedectvom pre budúce generácie. Medzi gratulujúcimi bol aj pre‰ovsk˘ arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, ktor˘ ho na jar tohto roku
vyznamenal Medailou bl. Pavla Petra Gojdiãa, OSBM, ãím potvrdil duchovné
posolstvo v˘znamného slovenského monumentalistu opierajúceho sa pokorne o cyrilo-metodské tradície. DôstojnosÈ slávnostného aktu sa násobila t˘m,
Ïe práve v deÀ matiãného ocenenia (16. novembra) uplynulo deväÈdesiat
rokov od Klimãákovho narodenia. Rodák z Humenného je vo svojom poÏehnanom veku v dobrej kondícii, ão potvrdil i zaãiatkom decembra pri otvorení
v˘beru z jeho Ïivotného diela vystaveného v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu vo
franti‰kánskom Kostole zvestovania Pána v Bratislave.

Predseda Matice slovenskej a jubilant Mikulá‰
Klimãák v reprezentaãn˘ch priestoroch historickej budovy národnej in‰titúcie v Martine

voval majstrovské diela tých najvýznamnejších i jemu osobne blízkych.
Vo verejnom i súkromnom vlastníctve
Skúsenosti a poznanie hojne využíval
Klimčák na Slovensku pri výzdobe
gréckokatolíckych chrámov. Ovláda viaceré monumentálne techniky, pracuje
s niekoľkými materiálmi. V textile vytvára
aplikácie koláže, tkané a viazané tapisérie,
artprotis. Blízka mu je vitráž, realizuje ju
v sakrálnej i svetskej architektúre, odlieva

reliéfy do betónu, zhotovuje drevené
objekty. Desiatky jeho ikon krížov,
nástenných malieb (stenopisov), mozaík,
gobelínov uchovávajú i vo verejných priestranstvách. Šesť metrov široký a viac ako
tri metre vysoký gobelín z roku 1971 Príchod byzantskej misie na Veľkú Moravu,
ktorý zdobí reprezentačné priestory prezidenta Slovenskej republiky na Bratislavskom
hrade, tkalo päť tkáčok dva a pol roka. Artprotis zobrazujúci bájneho vtáka Fénixa
maliar daroval slovenskému parlamentu pri
vzniku nášho štátu 1. januára 1993.
Ikonopisné maľby Mikuláša Klimčáka sa
stali integrálnou súčasťou interiérov
v Bazilike minor v Ľutine, ktorá je najvýznamnejšie pútnické miesto Prešovskej
archieparchie, v chráme v Bačkove,
exteriérovej krížovej cesty v Humennom,
vitrážových okien v chráme v Ľubici,
bohostánku v Kružlove, v gréckokatolíckom Chráme povýšenia sv. kríža
v Bratislave a v mnohých ďalších mestách
a obciach Slovenska. Nachádzajú sa
v chrámoch východného i západného
obradu aj vo svetských stavbách.
Na záver uplynulého milénia vydal umelec
ilustrácie vlastných diel v reprezentačnej
knižnej publikácii Proglas Konštantína Filozofa, básnicky starosloviensky Predspev

evanjelia v slovenskom preklade
básnika Viliama Turčányho. „Chcel som
poukázať aj na až ornamentálnu krásu písma,
ktorú pre nás solúnski bratia vytvorili,“
povedal maliar o nadčasovom význame
tohto diela. Ako dar prezidenta Slovenskej
republiky si ju odniesli viacerí zahraniční
štátnici, Klimčákove diela ako duchovný
odkaz a estetické posolstvo zo Slovenska
daroval slovenský prezident počas oficiálnej
návštevy Vatikánu Svätému Otcovi Jánovi
Pavlovi II, odovzdali ich v dávnejšej minulosti aj československým prezidentom
Antonínovi Novotnému a Václavovi
Havlovi či predchádzajúcemu ruskému
prezidentovi Vladimírovi Putinovi.
Vyznania a odkaz
„Ikonogarfia je predovšetkým mystickomeditatívna záležitosť,“ hovorí jubilant.
„Dôraz sa v nej kladie na obsah, a nie
na formu, tá nemusí byť akademická.
A v ikonografii sa používajú aj texty, ktoré
je potrebné ovládať. Štúdiu tejto problematiky som venoval veľkú pozornosť
a veľa času. Výtvarník – ikonograf však
musí byť predovšetkým veriacim a žiť
podľa toho, čo tvorí.“
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO: Z UZANA B URDANOVÁ A ARCHÍV

Návrh Chrámu BoÏej múdrosti (hore), ktor˘ by
podºa predstáv umelca mal byÈ súãasÈou Národného pamätníka v Bratislave
Diela Mikulá‰a Klimãáka in‰talované aktuálne
v bratislavskom franti‰kánskom kostole
Reprodukcie maliara z knihy Proglas

Master Klimãák’s Humble Monuments
The Chairman of Matica slovenská, Marián Tkáč, presented Mikuláš Klimčák with a Gold Medal of Matica
Slovenská. It was right on the day of his ninetieth
birthday (the outstanding painter – iconographer was
born in Humenné on 16 November 1921, living in
Bratislava since 1950). Tkáč said that the artist created works that would survive and remain a testimony
for future generations. Spiritual message of the Slovak
important monumentalist humbly adheres to Christian
Cyrillo-Methodian traditions. He found steady sources
of inspiration in the dawn of Slavic nations’ history
that is inseparable from Christianity and in the artistic
depiction of biblical and human stories. He was familiarised with the traditional Byzantine iconography the
best; in addition to strong motifs following Christian
legacy he produced iconic portraits of a number of figures from the era of Great Moravia.
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Matej Andráš

a jeho diplomacia

srdca

Historik a diplomat Matej Andrá‰ oslávil nedávno deväÈdesiatku (narodil sa
19. septembra 1921 v podtatranskej obci Îdiar). Dôstojnou formou poìakovania za jeho dlhoroãnú a takmer celoÏivotnú neúnavnú ãinnosÈ v prospech
Slovákov v Poºsku je vydanie almanachu Matej Andrá‰ a jeho diplomacia
srdca, ktor˘ vy‰iel v Krakove z tlaãiarne Spolku Slovákov v Poºsku (SSP). Je
rozdelen˘ do ‰tyroch ãastí. Prvú tvoria gratulaãné príspevky
a zoznam gratulantov, s ktor˘mi sa jubilant stretol poãas svojho
odborného pôsobenia, predov‰etk˘m krajanov zo Spi‰a a Oravy, ktor˘m je veºmi dobre známy, ale aj osobností slovenského
kultúrneho a spoloãenského Ïivota, in‰titúcií, redakcií a spolkov. NáplÀ druhej ãasti tvoria ãlánky uverejnené v ãasopise Îivot
v rokoch 1987 – 2011, v ktor˘ch sa Matej Andrá‰ venuje otázkam
zápasu slovenskej národnostnej men‰iny Ïijúcej v Poºsku na
území severného Spi‰a a hornej Oravy. V tretej ãasti publikácie je v˘ber z obsiahlej bibliografie Mateja Andrá‰a. Poslednou ãasÈou almanachu sú dobové fotografie a reprodukcie
dokumentov, ktoré dodávajú publikácii nádych ãias minul˘ch.
Prezentácia almanachu spojená s gratuláciami k 90. v˘roãiu narodenia
Mateja Andrá‰a sa konala 14. októbra v priestoroch Jozefínskej kniÏnice
Krajanského múzea Matice slovenskej v Bratislave. Niekoºko desiatok
gratulantov i vzácneho oslávenca privítali na hostiteºskej pôde národnej
ustanovizne Slovákov Stanislav Bajaník a Viera Denìúrová-Tapalagová.
Predseda SSP Jozef âongva vyzdvihol zásluhy prvého ãeskoslovenského
konzula v Katoviciach pre krajanské hnutie a zaspomínal si tieÏ na spoloãné záÏitky pri priateºsk˘ch stretnutiach, ale aj rie‰ení problémov. Generálny tajomník SSP ªudomír Molitoris poìakoval Matejovi Andrá‰ovi za
neúnavnú ãinnosÈ v prospech krajanov, spoloãne s predsedom SSP oslávencovi zagratulovali a s publikáciou mu odovzdali aj spolkov˘ diplom.
Potom nasledovali gratulácie ìal‰ích hostí, ktorí si pri‰li uctiÈ Mateja
Andrá‰a, publicistu, prekladateºa a diplomata s veºk˘m srdcom. Nech˘bali zástupcovia historickej obce – Jozef ·imonãiã, Milica Majeriková-Molitorisová, ªubomír ëurina, Ondrej KrajÀák, reprezentanti literárnej a vydavateºskej society – Anton Hykisch, Emil Vontorãík, Viliam Jablonick˘, Igor
K‰iÀan, Du‰an Mikolaj, Ján KubáÀ, predstavitelia diplomatick˘ch sluÏieb
a politickej obce – Janka Burianová, Augustín Marián Húska, v zastúpení
svojej manÏelky b˘val˘ veºvyslanec v Poºsku Marián Servátka, ktor˘
momentálne vykonáva svoju funkciu v Minsku.
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Podtatransk˘ rodák
Matej Andráš sa narodil ako druhé zo štyroch
detí Mateja Andráša a Rozálie Adrášovej,
rodenej Olekšákovej, pol druha roka po tom,
ako na základe rozhodnutia Najvyššej rady
mierovej konferencie v Paríži pripadlo 13
spišských obcí Poľsku, pričom na Spiši ešte
stále prebiehala delimitácia a ani Ždiarania si
neboli istí svojím ďalším osudom. Otec Mateja Andráša však od počiatku pevne stál na tom,
že gorali sú Slováci a Spiš by mal ostať v Československu, čo išiel spoločne s ďalšími obyvateľmi podtatranských obcí severného Spiša
prezentovať k prvému československému prezidentovi T. G. Masarykovi do Prahy.
Keď mal malý Matej tri roky, presťahoval sa
s rodičmi do Tatranskej Kotliny. Keďže v tejto
obci nebola škola, navštevoval od šiestich
rokov ľudovú školu v Lendaku a Ždiari, kde
býval u starých rodičov a na voľné dni dochá-

Z podpisovania dôleÏitej ãeskoslovensko-poºskej
zmluvy o priateºstve a vzájomnej pomoci z 10.
marca 1947 vo Var‰ave, ktorej súãasÈou bol aj
dodatkov˘ protokol upravujúci práva men‰ín (M.
Andrá‰ stojí tretí zºava)

dzal pešo domov. Už v tom čase nadobudol
prvú priamu skúsenosť so Slovákmi, ktorí boli
pripojení k Poľsku, keď ho na ceste zviezol
vozom Slovák z Novej Belej, ktorý bol smutný, že jeho dieťa nemôže – ako on – chodiť do
slovenskej školy. Vtedy sa od rodičov po
prvýkrát dozvedel, že za hranicami žijú Slováci, ktorí nielenže boli proti svojej vôli pripojení k Poľsku, ale nedostali ani žiadne
národnostné práva.
Stredoškolské vzdelanie získal v rokoch 1933
– 1941 na slovenskom Reálnom gymnáziu
v Kežmarku a v štúdiách pokračoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dokončil ich roku 1946, avšak už od
predchádzajúceho pracoval ako redaktor Spravodajskej agentúry Slovenska v Košiciach
a neskôr v Bratislave, kde zapisoval „svodky“
moskovského rozhlasu, ktoré tvorili základ
spravodajstva z frontov a zo sveta.
Diplomat pre Poºsko
V apríli 1945 sa v Košiciach stretol s blízkym
priateľom z právnickej fakulty Milošom Rup-

peldtom, ktorý sa zapojil do odboja v Londýne a bol osobným tajomníkom Vladimíra
Clementisa. Dohodli sa, že aj on si podá žiadosť na Ministerstvo zahraničných vecí ČSR.
V auguste mu prišla pozitívna odpoveď. Začal
pracovať v politickej sekcii ako referent pre
Poľsko, kde si čoskoro „vydobyl“ samostatné
postavenie a návrhy diplomatických nót predkladal priamo štátnemu tajomníkovi Vladimírovi Clementisovi. V apríli 1946 sa na jednej
zo svojich služobných ciest na úseku slovensko-poľského pohraničia stretol s dvoma zúfalými utekajúcimi Slovákmi z Novej Belej
(Kalata, Brodovský), ktorých práve prepadla
a olúpila banda „Ogňa“. V Spišskej Starej Vsi
si vypočul ich zúfalé prosby o pomoc a napísal pre ministerstvo zahraničných vecí rozsiahlu správu o prenasledovaní Slovákov
v Poľsku. Stala sa základom verbálnej nóty
zaslanej 6. mája 1946 Veľvyslanectvu Poľskej
republiky v Prahe.
Od mája 1946 prešiel pracovať do kabinetu
Vladimíra Clementisa ako jeden z jeho osobných tajomníkov. Skúsenosti a orientácia
v problematike ho predurčili, aby sa roku 1947
stal prvým československým konzulom po
druhej svetovej vojne v Poľsku – v Katoviciach. V tom čase bolo ešte dobrým zvykom,
že diplomati boli so svojou prácou skutočne
zžití, poznali históriu a jazyk krajiny, do ktorej
ich vysielali, a boli dobre zorientovaní aj
v problémových miestach vzájomných vzťahov oboch krajín.
Zástanca práv slovenskej men‰iny
Keďže v tom čase bola slovenská menšina na
Spiši a Orave bez akýchkoľvek práv, musel
začínať úplne od nuly. Neobmedzoval sa len
na udržiavanie oficiálnych stykov s poľskými
orgánmi, ale krajania skutočne cítili jeho prítomnosť. Často chodieval priamo „do terénu“
na územia severného Spiša a hornej Oravy,
kde sa osobne presviedčal o každodenných
problémoch Slovákov a riešil ich, či už priamo
na mieste, alebo diplomatickou cestou. Nebál
sa klásť poľskej strane nepríjemné otázky
týkajúce sa prenasledovania a zatvárania Slovákov do väzenia pre ich slovenskú národnosť. Keď poľská strana otvorila pre vyše tisíc
sedemsto zapísaných slovenských detí dve
školy, tvrdo sa postavil proti tomuto rozhodnutiu a vďaka jeho úsiliu bolo postupne na
Spiši a Orave vybudované základné slovenské
školstvo. Zasadzoval sa za získanie učiteľov
zo Slovenska, zriadenie krajanských spolkov,
odovzdanie kultúrnych domov do ich rúk,
zabezpečenie slovenských kníh a časopisov či
zájazdov slovenských detí do rekreačných
zariadení na Slovensku. Krajania skutočne na
každom kroku cítili jeho aktívnu pomoc
a podporu.
V septembri 1950 sa Matej Andráš vrátil
z Poľska do ČSR. Chvíľu ešte pôsobil na
ministerstve, a hoci prešiel previerkou, čoskoro bol nútený odísť. V rokoch 1951 – 1955 pracoval ako sústružník v ČKD Sokolovo
v Prahe. Bolo to búrlivé obdobie hľadania

Medzi najbliÏ‰ími gratulantmi jubilantovi boli prof. Milan âongva, predseda Spolku Slovákov v Poºsku
(v strede), a generálny tajomník spolku ªudomír Molitoris

„triednych nepriateľov“ a súdov s „buržoáznymi nacionalistami“, ktorého obeťou sa stal aj
Vladimír Clementis.
Prekladateº a kultúrny pracovník
Postupné uvoľňovanie začalo až začiatkom
šesťdesiatych rokov. Mateja Andráša rehabilitovali v roku 1963. V tom čase pracoval ako
vedúci sekretariátu Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave. V rokoch 1969 – 1971
pôsobil ako prvý námestník ministra kultúry
SSR Miroslava Váleka. Už v máji 1969 spoločne s ním navštívil Slovákov v Poľsku a krajania aspoň na chvíľu opäť zacítili závan záujmu
materského štátu o ich problémy. Keď však
nejaký horlivec podstrčil straníckym orgánom
talianske noviny, v ktorých bol na fotografii
medzi Slovákmi u pápeža pri príležitosti 1100.
výročia úmrtia Konštantína-Cyrila vo Vatikáne aj Matej Andráš, musel si minister hľadať
nového námestníka.
Námestnícke kreslo teda musel vymeniť za
funkciu riaditeľa Slovenského ústredia knižnej
kultúry a vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
V rokoch 1977 – 1989 pôsobil ako riaditeľ
Slovenskej literárnej agentúry. Pozornosť si
zaslúži aj jeho prekladateľská činnosť, ktorej sa
sporadicky venoval už od päťdesiatych rokov.
Sústredil sa najmä na literatúru poľskej a ruskej proveniencie. Z poľského jazyka preložil
viac než tridsať diel, medzi nimi takých velikánov literatúry, ako sú Henryk Sieńkiewicz,
Stefan Żeromski či Jarosław Iwaszkiewicz.
Koncom osemdesiatych rokov sa vo väčšom
meradle venuje publicistickej činnosti. Jeho
články vychádzali na stránkach slovenského
krajanského časopisu Život, v Kultúre, Slovenských národných novinách, Literárnom
týždenníku, Slovenskom severe, Novom slove
či v Pravde. Týmto spôsobom informoval
verejnosť, ktorá o „boľavých miestach“ slovensko-poľských vzťahov vedela a dodnes vie
len veľmi málo. Nikdy sa pritom nebál pustiť
do polemík s poľskými, ale aj slovenskými
autormi, ktorí – či už zámerne, alebo pre neve-

domosť – spôsobili slovenskej menšine v Poľsku veľké škody.
Zúčastnil sa tiež na mnohých konferenciách
a publikoval viacero štúdií predovšetkým
s problematikou (česko)slovensko-poľských
vzťahov a slovenskej menšiny v Poľsku. Spolupracoval s Ústavom pamäti národa pri
natáčaní DVD Bohom zabudnuté kúty, ktoré
podáva obraz o situácii Slovákov v Poľsku po
druhej svetovej vojne a najmä o pôsobení
bandy „Ogňa“, proti ktorého glorifikácii taktiež viackrát ostro vystúpil. V rámci možností
sa vždy zúčastňoval na podujatiach organizovaných Spolkom Slovákov v Poľsku (SSP)
alebo na akciách, ktoré sa týkali menšinovej
problematiky. Neúnavne sa snažil konať
a intervenovať v prospech Slovákov žijúcich
v Poľsku. Vedel im poradiť, povzbudiť ich
k ďalšej práci a ich úspechy oceniť. Vždy rozvážny, pokojný, vecný, múdry, veselý a ľudský
človek. Taký je JUDr. Matej Andráš. Diplomat
s veľkým srdcom.
M ILICA M AJERIKOVÁ -M OLITORISOVÁ
F OTO : AUTORKA
Matej Andrá‰ and His Diplomacy of Heart
The historian and diplomat MatejAndráš celebrated his
ninetieth birthday (born in the village of Ždiar found
below the Tatra Mountains on 19 September 1921). The
dignified way of saying thank you for his long-standing
and tireless efforts to the benefit of the Slovaks in Poland
is the publishing of the anthology Matej Andráš a jeho
diplomacia srdca (“Matej Andráš and His Diplomacy of
Heart”) that was published at the Society of Slovaks in
Poland (SSP) in Kraków. The presentation of the anthology connected with the congratulations to Andráš on the
occasion of his 90th birthday was held in the premises of
the Josephinian Library of the Matica Slovenská Compatriots’ Museum in Bratislava.
In 1947, M. Andráš became the first Czechoslovak consul in Katowice, Poland, after the Second World War. He
did not confine his activities just to maintaining official
relations with Polish authorities. He often went directly
to “the field” in the territory of North Spiš and Upper
Orava where he himself saw everyday problems of Slovaks and tried to solve them either right on site or
through diplomatic channels. He furthered hiring teachers in Slovakia, establishing expatriate societies, providing them with “houses of culture” (community centres’
halls), Slovak books and magazines, or organising holiday stays for Slovak children at the recreational facilities
around Slovakia.
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Štiavnické pookriatia
Kto si aspoň raz v živote vychutná čaro „genia
loci“ Banskej Štiavnice, sprevádzajú ho pri
odchode z nej pohľady na majestát k nebu sa
týčiacej Kalvárie s horným kostolom. Mizne za
horizontom posledných zákrut pred „šúsami“ na
všetky strany – Sklené Teplice, Štiavnické
Bane a Počúvadlo, Vyhne, Levice, Zvolen či
Krupinu. S odstupom stáročí tu vyvolávajú rozmanitosť vnemov dotyky s históriou, vyšperkovanej banskou slávou, ktorá pozlátila i postriebrila kedysi jedno z kľúčových ekonomických,
vedeckých a intelektuálnych centier na území
súčasného Slovenska (v 18. storočí bola Banská Štiavnica v počte obyvateľov tretím najväčším mestom Uhorska) aj pulzujúca snaha vlastencov v mnohonárodnostnom koktaile Slovákov, Nemcov, Maďarov a Židov.
Na jednej strane záchvevy hrdosti na predkov
a ich činy, na druhej ľútosť z toho, že pridlho
trvá, aby sme im splatili daň „z pridanej slovenskosti“ a povzniesli slávu Sládkovičovými veršami ospievaných a Kollárovými olejmi na plátne
zvečnených zákutí jedného z najväčších skvostov Slovenska na zušľachtený drahokam historicko-kultúrneho a duchovno-intelektuálneho
posolstva európskeho, ba celosvetového významu. „Oficiálne“ dejiny sa tu po voľakedajšom
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keltskom osídlení začali písať od roku 1238,
keď boli Banskej Štiavnici udelené privilégiá
kráľovského mesta. Hrdí sa viacerými svetovými primátmi (roku 1627 sa v miestnych baniach
po prvýkrát na svete použil pušný prach na
odstrel slojov, roku 1762 tu zriadili Banskú akadémiu – prvú vysokú školu technického charakteru na svete, nevraviac o jedinečnom banskom
vodohospodárskom systéme pozostávajúceho
zo 60 vodných nádrží – tajchov, vybudovaných
v 18. a 19. storočí (do súčasnosti sa ich zachovalo 23, slúžia na rekreačné účely).
Do Banskej Štiavnice sa oplatí vojsť, vdýchnuť
pôsobivosť jej zázraku. Z každého prístupu do
mesta cítiť zakaždým inú príchuť. Z Kalvárie pri
pobožnosti za dobrého počasia oko dovidí až
k Nízkym Tatrám. Pri zostupe z hrebeňa vrcholu
Paradajsu, ústiaceho k najvyššie položenému
tajchu Ottergrund, sa roztvára scenéria Námestia Svätej Trojice s vežami kostolov, stáročiam
odolávajúcich meštianskych domov a kúrií, banských inštitúcií a históriou opradených budov
škôl. Sú v architektonicko-krajinnom obkľúčení
„štiavnických bardov“ – Starého i Nového
zámku a ich baníckych, protitureckých i monarchistických príbehov. V susedstve je Glanzenberg, kedysi banská šachta uprostred mesta,

v nežnosti zimy

do Klopačky zvolávajúcej baníkov do práce,
dnes lákajú vône čajovne.
V zime nadobúda štiavnický kolorit inú, melancholickú a tichú radosť. Snehom začepčené
domy na kaskádovito usporiadaných uličkách
v údoliach i na stráňach pôsobia rozprávkovou
malebnosťou. Očisťujú priezor mysle, primäjú
človeka k súzvuku s pokorou v časopriestore
súčasníka, ktorý, hľadajúc harmóniu výziev a
skutkov, práve tu a teraz môže do sýtosti dobíjať svoju energiu. Poznávacími vychádzkami
v starom meste, kolektívnym objímaním dvestoročných kanadských sekvojí (v kmeni sú totiž
také statné, že na oblapenie načim aj zo štyri-päť párov rúk) v Botanickej záhrade, pri káve
v pribúdajúcich interiérovo nekonvenčných kaviarničkách v historickom centre, v sviatočnom
čase v modlitbách a rozjímaní na koncertoch
v chrámoch Božích, na lyžiarskych chodníkoch
okolo jazera na Počúvadle, v slalomových oblúkoch v Štiavnických vrchoch.
Banská Štiavnica a jej posolstvá sa prelínajú
s cnostnými individualitami – štiavnickými
rodákmi či tými, ktorí v meste tvorili, zveľaďovali
jeho slávu. Sochy, busty, náhrobné kamene,
pamätné tabule či múzeá vedno s historickými
domami asociujú atmosféru, v akej sa velikáni
profilovali. Krok za krokom: Matej Kornel Hell a
jeho syn Jozef Karol Hell – banskí konštruktéri
a vynálezcovia, Samuel Mikovíni – zememerač,
banský inžinier, kartograf, polyhistor a prvý profesor baníckej akadémie, katolícky farár Andrej
Kmeť – archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, botanik a etnograf, ktorého súčasníci povýšili na slovenského Schliemanna,
evanjelický farár Andrej Sládkovič – štúrovský

básnik, ktorý cestou z lýcea, kúsok pod Sv. Trojicou, objavil v meštianskom dome svoju múzu
Marínu – Máriu Pischlovú... Aby po nich vzišli a
formovaní túžbou Sládkoviča, ktorý chcel vidieť
Štiavnicu „centrom slovenských síl“, napĺňali
víziu ďalší: výtvarník Jozef Kollár, spisovateľ
Jozef Horák, s úľubou sa vracajúci pod Sitno
súčasníci – spisovateľ, publicista a diplomat
Anton Hykisch, „grande“ dámy
slovenského divadelného i filmového herectva
Emília a Magda Vášáryové...
V znamenitom štiavnickom evanjelickom lýceu
a neskôr gymnáziu študovali majstri slova veršov a slova Andrej Sládkovič, Alexander Petöfi
či Emil Boleslav Lukáč, herci Gustáv Valach a
Július Pántik, v školách pôsobili profesori a
národovci Andrej Radlinský, Ján Palárik, Pavol
Dobšinský.
Aj preto, keď človek zmyslami vycíti nevyhnutnosť nadčasovej zážitkovosti, prichádza sem,
pod Sitno. Aby sa mu pri opätovných návratoch odvíjali pred očami zakaždým znovu
objavené a zdanlivo nepostihnuteľné príbehy
a obrazy jedného z najsugestívnejších klenotov Slovenska.
Ľ UDO P OMICHAL
F OTO : AUTOR

·tiavnica Cheers in the Tenderness of Winter
Banská Štiavnica used to be a Slovakia’s important
economic, scientific and intellectual centre (it was
the third most populated town of Hungary in the
18th century). After an ancient Celtic settlement,
the town’s “official” history started in 1238 when
Banská Štiavnica was granted the privileges of a
royal town. It takes pride in being number one in
the world in several respects (in 1627, gunpowder
was used in local mines to blast seams for the first
time in the world; in 1762, the Mining Academy –
the world’s first university of technical specialisation - was founded; not mentioning the unique
mine water management system consisting of 60
water reservoirs (tajchy) that were built in the 18th
and 19th centuries). When descending from the
ridge of the Paradajs hill on the path leading to the
highest located tajch of Ottergrund, there opens up
the scenery of the Trinity Square with its church
towers, the burghers’ houses and manor houses
resisting the ravages of time over the centuries,
mining institutions and school buildings riddled
with history. Banská Štiavnica and its messages are
interwoven with the natives of Štiavnica and those
who worked in the town and won fame for it.
Sculptures, busts, gravestones, commemorative
plaques or museums along with the historical houses create the feeling of atmosphere in which giants
were shaped.
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trojstého v˘roãia
Z oslávpríchodu
Slovákov
do Alberti

âo prezrádzajú
historické dokumenty?
Po takmer tristo rokoch sa našiel v katolíckej
matrike Irše slovakizovanou češtinou písaný
dokument z roku 1729 o založení Alberti,
ktorý napísal vtedajší notár albertskej evanjelickej cirkvi Michal Chovan. V tomto
dokumente objavenom práve pri príprave
300. výročia osláv založenia Alberti sa uvádza, že prví evanjelickí Slováci pochádzajúci z Hontianskej, Zvolenskej a Novohradskej
stolice sem prišli na vozoch roku 1711 na
pozvanie zemepána Ondreja Varačkaia, všetci naraz „na den poswiceni Sw. Kríže, t. j.
14. septembra“. O pár dní pod holým nebom
mali prvú slovenskú bohoslužbu, slúžil ju na
Michala (29. septembra) farár Bedrich Klaudíny, ktorý sem prišiel s nimi. Vodcami celej
skupiny slovenských osadníkov boli Juraj
Čáni, Pavel Havran a Michal Tkáč. O desať
rokov neskôr sa ich zemepánom stal Martin
Selecký, ktorý s nimi podpísal novú osadnícku zmluvu (9. 3. 1711). Z ďalších historických dokumentov vyplýva, že rozhodujúca
prvá skupina, ktorá sa už predtým usadila vo
Svätej Márii, pochádzala zo Slatinky. Dodnes však zostáva nepotvrdené, z ktorej Slatinky pochádzala prvá, teda rozhodujúca
skupina Slovákov. Viacerí autori (A. Mocsári, J. Dobronyovszky, J. Sirácky) uvádzajú,
že to bola Slatinka, teraz miestna časť Pôtra,
a len z Chovanovho záznamu (kde sa píše, že
prví prišli aj zo Zvolenskej stolice) sa niektorí albertskí činovníci domnievajú, že by
to mohla byť aj Zvolenská Slatina. Viac faktov však hovorí za pôtorskú Slatinku, čo
potvrdzujú aj novohradské priezviská
prvých troch vodcov. Ďalšie neskoršie priezviská z Alberti a Irše, viditeľné na náhrobkoch v obidvoch cintorínoch (Alberti, Irša),
zase napovedajú viac o hontianskom pôvode
(Cerovan, Čelovský, Príbelský). Dôležité
z hľadiska trojstého výročia založenia Alberti je, že všetci autori zhodne uvádzajú o založení osady a evanjelického cirkevného zboru
september 1711. Do bývalej Irše prišli Slováci o dva roky neskôr.
Cesta po slovensk˘ch stopách
Rozhodujúce dvojdňové oslavy prebiehali
koncom septembra. Keďže som bol na ne
pozvaný ako hosť spolupracujúci pri bádaní
a spracovaní histórie príchodu a usadenia
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Obyvatelia dvanásÈtisícového mesta Albertir‰a, leÏiaceho sedemdesiat kilometrov na juhov˘chod od Budape‰ti, oslávili trojsté
v˘roãie príchodu prv˘ch Slovákov do tohto priestoru a zaloÏenie
samostatnej obce Alberti (roku 1950 sa Alberti a Ir‰a zlúãili).
V Alberti sa narodili a pôsobili viaceré slovenské osobnosti, napríklad agrárny reformátor Uhorska Samuel Te‰edík a jazykovedec
·tefan Janãoviã, v Ir‰i pôsobil a umrel spisovateº Pavol Michalko.
Oslavy sa zaãali zaãiatkom septembra stretnutím slovensk˘ch
evanjelikov z okolia Pe‰ti v miestnom evanjelickom kostole
a v kultúrnom dome, pokraãovali dvojdÀov˘mi slávnostn˘mi kultúrnymi a duchovn˘mi podujatiami a skonãili sa zaãiatkom
októbra závereãnou bohosluÏbou. Na slávnostnej slovensko-maìarskej bohosluÏbe v kostole v Alberti, ktorú slúÏili generálny
biskup ECAV na Slovensku Milo‰ Klátik a emeritn˘ biskup Evanjelickej cirkvi v Maìarsku Imrich Szebik, sa zi‰li okrem domácich
evanjelikov veriaci so Slovákmi osídlenej Cinkoty, âomádu,
ëurky, Ir‰e, Maglódu, Vácegre‰u a dvoch obvodov Budape‰ti.
Z kostola prechádzal krojovan˘ sprievod ulicami a úvodn˘ program osláv pokraãoval v miestnom kultúrnom dome vystúpením
folklórnych súborov. Taneãné a spevácke súbory z Cinkoty, Maglódu, Veºkej Tarãi, Ráko‰kerestúru preukázali, Ïe aj t˘mto ãinom
zachovávajú slovenské tradície a dediãstvo svojich predkov. Na
oslavách sa zúãastnili viaceré delegácie partnersk˘ch miest zo
zahraniãia, medzi nimi aj z mesta Malacky.

1

2

4

5

Ako pôtorského rodáka ma veľmi potešilo,
keď ma oslovila rodina Kukučkovcov, ktorá
podľa zanechaného odkazu svojich predkov
prišla do Alberti o niečo neskôr a pochádzala
z novohradského Pôtra.

1.
2.
3.
4.

škola predviedla svoje umenie školským koncertom, deti mali na školskom ihrisku priestor
vyčlenený na hry.
Organizátori osláv si pripomenuli významnú
udalosť mesta prípravou expozície. Bola inštalovaná podľa námetu a scenára Ladislava
Revuczkého vo výstavnej sieni miestneho kultúrneho strediska. Návštevník má možnosť
pripomenúť si na najstarších písaných dokumentoch, fotografiách, starých tlačiach, mapách, obrazoch a trojrozmerných dobových
predmetoch tristoročnú cestu a život Slovákov
v Alberti. Do knižnej podoby spracovala históriu Melinda Ivaničová.

prvých Slovákov v Alberti, zvolil som si zložitejšiu, ale pre mňa poučnejšiu cestu autom
na miesto osláv. Z pôtorskej rodnej postate
som sa vybral ráno „slovenskou“ trasou cez
Balašské Ďarmoty a rad za sebou nasledujúcich v minulosti Slovákmi osídlených obcí
Novohradskej a Peštianskej stolice. Prechádzal som obcami, kde vždy nachádzam nové
stopy a poznatky o tamojších Slovákoch.
Takými na ceste do Albertirše mi boli dávnejšie známe Sudice, Mohora, Galgaguta, Pišpek, Ďurka, Jača, Domoň, menej známe Gedeľov, Išaseg, Demrov, Maglód, Peterka, Monor,
Pilíš. Do cieľového mesta Albertirša som dorazil tesne po obede a podarilo sa mi ešte zastihnúť na evanjelickom školskom dvore prebiehajúcu súťaž v pečení tradičnej slovenskej
pochúťky – kapustníkov. Slovenské ženské
kolektívy z Alberti, Bíne, Dabaša, Irše, Maglódu, Pilíša, Sarvaša a spojeného kolektívu
Albertirše súťažili o najchutnejší koláč. Víťazstvo si nenechali ujsť kuchárky zo Slovenskej
samosprávy Albertirša. Za družstvo cenu prevzala Judita Mužíková. Program na pódiu
medzi kostolom a základnou školou vo
sviatočný deň spestrili vystúpenia speváckych
a tanečných súborov, prehliadka rázovitých
krojov z okolitých Slovákmi osídlených obcí,
ukážky spoločenských tancov, plieskanie karikášom, teda bičom z kože. Miestna hudobná

Vozová alegória na príchod
prv˘ch Slovákov
Na druhý deň pokračovali oslavy bohoslužbou. Popoludňajší program začal sprievodom
konských povozov. Viezli sa na nich mladí
a najstarší Slováci oblečení v dobových krojoch a ľuďom na ulici takto symbolicky pripomenuli príchod prvých slovenských osídlencov, ktorí na vtedajšiu pustatinu prišli na 27
vozoch.
Na jednom sedel 81-ročný Ján Košťjalik. Patrí
k najstarším albertským Slovákom v meste,
s ktorým sa dá ešte porozprávať po slovensky.
„Ani ja som sa už v škole neučil po slovensky,
ale moji rodičia a starí rodičia sa medzi nami
rozprávali po slovensky a je len samozrejmé,
že sa tak rozprávali aj so mnou. Mojou
manželkou je Anka Košková, s ktorou máme
dve dievčatá, jedna žije v Alberti a druhá
v Budapešti,“ vyznal sa o svojom slovenskom
pôvode. Ako vojak základnej služby bol
v Jágri šoférom, a tak aj na oslavy prišiel svojím autom. Prezradil, že práce má stále dosť
okolo domu a vo vinici, kde má 300 kŕčov,
o ktoré sa načim starať, aby dali dobrú úrodu.
Vyjadril radosť, že po dlhom čase sa mohol
porozprávať v materčine. Nebol však sám.
Celkom dobre po slovensky vedia aj Michal
Cerman a Ján Lehocký, ktorí mi zaspievali
slovenské piesne a po slovensky zarecitovali
básne od Janka Kráľa a Alexandra Petroviča
(Petöfiho). Zažil som aj príjemné prekvapenie.
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Vozov˘ sprievod
Slovenky z Daba‰a pri tanci
Ján Ko‰tjalik, jeden z najstar‰ích Slovákov
Socha Samuela Te‰edíka pred ‰kolou nesúcou jeho meno
5. Hrob spisovateºa Pavla Michalka v Ir‰i

Závereãné poìakovanie
Taký názov dali organizátori celomesačným
oslavám trojstého výročia príchodu Slovákov
do Alberti, ktoré ukončili v nedeľu 2. októbra.
Začali sa evanjelickou bohoslužbou, pokračovali kultúrnym programom a záverečným
stretnutím organizátorov so zástupcami verejných inštitúcií a organizácií. Keďže som sa
podieľal na bádaní histórie o príchode prvých
Slovákov a založení Alberti, hostitelia mi za
túto službu udelili čestné uznanie a odovzdali
jubilejnú medailu. Pri stretnutí s tunajšími
obyvateľmi bolo všade cítiť nepredstieranú
ochotu, srdečnosť a toleranciu, ktoré sú pre
toto multinárodnostné prostredie charakteristické. Aj napriek tomu, že slovenskú menšinu
tu zo známych dôvodov zasiahla jazyková asimilácia, k svojim slovenským koreňom sa
stále hlásia. Bolo to cítiť na ich správaní,
vystupovaní i mentalite. Osobné stretnutia
s viacerými mladšími i staršími pôvodom Slovákmi ma presvedčili o tom, ako veľmi ľutujú,
že od povojnového obdobia nedostali možnosť
naučiť sa jazyk svojich predkov.
J ÁN J ANČOVIC
F OTO : AUTOR
From the Tercentenary Celebrations of the Arrival
of Slovaks to Alberti
The inhabitants of Albertirsa, the town of twelve thousand residents situated seventy kilometres south-east
from Budapest, celebrated the tercentenary of the arrival
of the first Slovaks to this area and founding of the independent village of Alberti (Alberti and Irsa were united
in 1950). Several Slovak personalities, as Samuel Tešedík, agrarian reformer of Hungary, and Štefan Jančovič,
linguist, were born and worked in Alberti, the writer
Pavol Michalko worked and died in Irsa. Along with the
local Lutherans, also the believers of Cinkota, Csomád,
Galgagyörk, Irsa, Maglód, Vácegres and two districts of
Budapest, and guests and delegations from twin towns
and sister cities abroad, where the town of Malacky was
one of them, gathered together at a celebratory SlovakHungarian worship service at the church in Alberti. The
organisers of the celebrations commemorated the significant event of the town’s history by preparing an
exhibition. The exhibition was installed at the exhibition
hall of the local community centre; on the theme and
according to the scenario by Ladislav Ruvuczký. The
history was compiled in a book by Melinda Ivaničová.
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K storoãnici

Jána Cikkera
Bol ‰Èastn˘m dieÈaÈom. Hlboko vnímal a mal rád svoje mesto, vsadené do bohatého reliéfu kopcov. Omamnou vôÀou a hudbou
tajomn˘ch lesov, vtáãími koncertmi, piesÀami potokov ho priÈahovali hory. Jeho mesto – Banská Bystrica – bolo po 1. svetovej vojne
poãtom obyvateºov neveºké, ale Ïilo si na úrovni – dve gymnáziá,
obchodná ‰kola, obchodná akadémia, bohoslovecká fakulta a v piatich kostoloch organy, priÈahujúce virtuózov z veºkomiest. Neìaleké
kúpele Sliaã a Nízke Tatry lákali do mesta cudzincov a mnohí z domorod˘ch obyvateºov chodili na
pravidelné v˘lety, aby si uÏili krásy prírody, a mnoho bolo i t˘ch, ktorí zdieºali lásku k hudbe.
Také bolo prostredie, kde sa odvíjali dni, mesiace a roky citlivého chlapca s hudobnou du‰ou –
Jána Cikkera (29. júla 1911 – 21. decembra 1989). Po ‰túdiu na gymnáziu v rodnom meste
a neskôr na praÏskom konzervatóriu a majstrovskej ‰kole u Vítûzslava Nováka sa s pocitom
smútku lúãil so ‰tudentsk˘mi rokmi, no smútok rozjasÀovalo vedomie, Ïe sa domov na Slovensko vracia pripraven˘ na svoje povolanie – na svoje poslanie...
Hudobn˘ skladateº
Pôvodne – ako sám tvrdil – nemal v úmysle
komponovať opery, no práve tie sa stali
významnou časťou jeho tvorby. „Napísať, že
chlieb je dobrý, môže hocikto. Keď chlieb
chutí, tak je dobrý, ale napísať hudbu alebo
vytvoriť iné umelecké dielo a jednoznačne
predpokladať jeho kvalitu, je nesmierne ťažké
a zodpovedné. V posledných rokoch som
písal iba opery, ale kým som napísal 5 – 6
taktov, tak som to vyskúšal na skiciach v rozsahu 30 – 50 taktov. Zapísal som celé strany
notového papiera, skúšal som jedno i druhé
a proboval vyjadriť svoj vnútorný pocit čo
najvýstižnejšie, nájsť takú formu, aby zobrazila kompletnosť mojich citových stavov.
Môžem iba zopakovať, že bez hľadania to
v umení nejde.“ Mnohé z majstrových opier
sa s veľkým úspechom uvádzali vo významných zahraničných operných domoch. Dráma
priťahovala Jána Cikkera natoľko, že po spolupráci na libretách k svojej prvej (Juro Jánošík) a druhej (Beg Bajazid) opere si k tretej
a potom i k ďalším písal libretá sám. „Ako
človeka a pochopiteľne i ako skladateľa ma
zaujímajú večne živé ľudské problémy. Láska
a bolesť, hrdosť a strach, statočnosť, ale
i zrada, nenávisť, pohŕdanie. To sú ľudské city
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a vlastnosti, ktoré sa nemenia, mení sa len ich
povrch, situácie, v ktorých sú pertraktované.
Sú aktuálne dnes práve tak ako pred sto alebo
tisíc rokmi.“ Zápas človeka so sebou samým,
zložitosť i nejednoznačnosť ľudského konania
bolo hlavnou ideou i jednej z najvýznamnejších Cikkerových opier Vzkriesenie. Jej uvedenia (o. i. Praha, Edinburg, Gera, Stuttgart)
vyprovokovali pozitívne ohlasy aj v zahraničí
a Ján Cikker ako prvý zo slovenských a českých skladateľov si v roku 1966 šiel do Vied-

ne prevziať Herderovu cenu, ktorú udeľovala
Viedenská univerzita.
Lásku k prírode preciťoval Ján Cikker naplno
po celý život a obdivoval ju z bezprostrednej
blízkosti, s batohom na chrbte prechádzal
miesto za miestom, vysoké bralá a vrcholy
Tatier, väčšinou sám, aby sa mohol v pokoji
oddávať úvahám a inšpiráciám. Stal sa
„národným umelcom“ a bol národným skladateľom v tom najhlbšom zmysle slova, lebo
dôverne poznal výrazný slovenský hudobný
jazyk a slovenskú ľudovú hudbu, ktoré – tak
ako príroda – sa stali významným žriedlom
jeho tvorby. Ako na šarmantného a noblesného človeka a výborného pedagóga si naňho
spomínajú niektorí z jeho žiakov – skladateľov, ktorým bol vždy ochotný pomôcť radou
a usmernením. Svoju kompozičnú činnosť
Ján Cikker obohatil aj o činnosť literárnu,
veľa o hudbe písal, k čomu ho viedla funkcia
dramaturga, ktorú istý čas zastával v Slovenskom národnom divadle. Zmyslom jeho života však ostalo komponovanie.
Múzeum Jána Cikkera
Skladateľova manželka Katarína Cikkerová
po manželovej smrti založila nadáciu, ktorá
nesie skladateľovo meno. Neskorší testament

určil Nadáciu Jána Cikkera za dediča cikkerovskej pozostalosti. Po smrti pani Cikkerovej sa správna rada nadácie rozhodla atraktívnu mestskú vilu využívať na kultúrnomuzeálne ciele. Členov nadácie k tomuto
kroku viedla snaha zachovať pozostalosť Jána
Cikkera a v čo najväčšej možnej miere šíriť
jeho tvorivý odkaz a dielo.
Múzeum Jána Cikkera patrí k najmladším na
Slovensku a okrem svojej duchovno-kultúrnej hodnoty, spojenej s veľkým skladateľom,
má aj nevšednú atraktivitu vďaka zvláštnemu
kontrastu funkcionalistického objektu a vzácneho historického nábytku. Sprístupňuje osobité a sugestívne odtlačky fluida prostredia,
obývaného v rozporuplných socialistických
okolnostiach géniom pracovitého a nesmierne skromného skladateľa.
Keďže múzeum dostalo od nadácie do vienka
aj ďalšie ciele, zmysel zakonzervovania
„genia loci“ sa nemohol realizovať striktne
kompletne. Priestory múzea sú využívané na
záchranu a spracovanie tisícok historických
dokumentov, partitúr, listov, fotografií
a hudobných nahrávok z pozostalosti Jána
Cikkera, zriaďovacia listina však zaväzuje
múzeum k tomu, aby bolo aj miestom, kde sa
usporadúvajú rôzne typy koncertov, prednášok, konferencií, besied a iných spoločenských stretnutí. Samozrejme, dosiaľ dominovali nielen koncerty profesionálnych umelcov, ale aj celý rad žiackych a študentských
podujatí. Od magisterských, bakalárskych
recitálov až po početné vystúpenia žiakov
základných umeleckých škôl napísali prvé
stránky koncertnej histórie múzea. Rovnako
pripravujeme interaktívne a súťažné programy na vzdelávanie detí a rozvíjanie ich umeleckého nadania. Hrať na kvalitnom krídle,
pri ktorom komponoval majster Ján Cikker,
má všetky znaky nevšednosti. Priamo v priestoroch múzea sa uskutočnili už desiatky koncertov, na ktorých mnohokrát odzneli diela
Jána Cikkera v podaní špičkových umelcov.
Ján Cikker je autorom Ódy na radosť, ktorú
skomponoval na text básnickej predlohy
Milana Rúfusa. Práve v našich priestoroch sa
uskutočnila beseda s vtedy najväčším žijúcim
básnikom Slovenska. Krásne stretnutia sa
zopakovali viackrát, naposledy len niekoľko
dní pred básnikovou smrťou.
Pri vstupe do vily Jána Cikkera návštevníkov
z pôvodného zariadenia určite zaujmú skladateľovo klavírne krídlo, obrazy od majstrov
Vladimíra Kompánka, Vincenta Hložníka,
Kolomana Sokola, Ľudovíta Fullu, aj portrét
domácej panej z dielne argentínskeho maliara Alda Severiho. Na prízemí si nemôžete
nevšimnúť unikátnu barokovú skriňu či apartnú vázu Rosenthal zo začiatku 20. storočia.
Na prvé poschodie sa dostanete dubovým
schodiskom do miestností, kde nadobudnete
predstavu o tom, ako Cikkerovci žili. Je tu
prekrásna baroková spálňa s Turínskym plátnom s odtlačkom Kristovej hlavy, tiež gobelín z 19. storočia s vyobrazením Božského
srdca Ježišovho. Jedáleň je v klasicistickom

štýle a dominujú v nej príborník aj brúsené
sklo značky Moser a porcelán Herend. V pracovni sa nachádza aj zaujímavý porcelánový
kvetináč značky Sevrés, do ktorého majster
zahadzoval nevydarené časti skladieb, ktoré
komponoval.
Pracovňa Jána Cikkera je srdcom múzea, jej
súčasťou je pianino, pracovný stôl s jeho
osobnými predmetmi i bohatá dobová knižnica z polovice 19. storočia. V sklenenej vitríne
sú jeho rukopisy, partitúry opier, jeho prvá
skladba – kvarteto, ktoré písal ešte ako 15-ročný, rodný list, maturitné vysvedčenie,
fotografie z detstva. V pracovni nechýba ani
majstrov oblek – všetko je ponechané tak,
akoby si iba odskočil na prechádzku. Na hornom poschodí sa nachádza tiež študovňa
s knižnicami. V nich okrem tých odborných
s hudobnou tematikou prevládajú najmä
knihy o Vysokých Tatrách, ktoré Ján Cikker
miloval. Do Tatier často chodieval, veď v detstve túžil byť horolezcom a neskôr skomponoval aj zvučku horskej záchrannej služby,
ktorej bol čestným členom.
Storoãnica
Múzeum Jána Cikkera pred dvoma rokmi
prevzalo úlohu koordinátora medzinárodného projektu Storočnica Jána Cikkera, na
ktorom spolupracovalo s poprednými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku. Jubileum,
zaradené do kalendára výročí UNESCO (Ján
Cikker je i nositeľom ceny UNESCO za
hudbu), je kreatívnym umeleckým projektom
a v rámci krajín Vyšehradu je prepojené aj na
200. výročie narodenia F. Liszta, 200. výročie
narodenia F. Chopina i 170. výročie narodenia A. Dvořáka. Aj usporiadateľov v okolitých krajinách projekt vyprovokoval k zaujímavým kultúrnym počinom (o. i. medzinárodná muzikologická konferencia Novák –
Cikker a rovnomenná medzinárodná klavírna
súťaž v Kamenici nad Lipou). Z domácich
inštitúcií opera SND v Bratislave uvedie
v novembri Cikkerovho Mr. Scroogea, vysoko hodnotím dramaturgický počin Štátneho
orchestra Banská Bystrica, ktorý v rámci
jubilea pripravil októbrovú premiéru opery
Coriolanus. Tá ešte na Slovensku, na rozdiel

od Prahy či nemeckého Weimaru a Mannheimu, uvedená nebola. Jubileum skladateľa
zohľadnila i dramaturgia popredných slovenských orchestrov, Slovenskej filharmónie,
Štátnej filharmónie Košice, medzi zapálených interpretov Cikkerovej hudby patrí
najmä Štátny komorný orchester Žilina. Slovenský komorný orchester B. Warchala uviedol v októbri Cikkerove diela vo Viedni v Slovenskom inštitúte. Jeho diela zaradili do
svojho repertoáru viaceré zahraničné
orchestre i komorné zoskupenia. Zaujímavá
je dramaturgia pripravovaného CD s klavírnou, vokálnou a komornou tvorbou Jána Cikkera, zberateľov mincí a poštových známok
určite potešili pamätná minca a poštová
známka. Divadelný ústav pripravil veľkú
výstavu o jeho živote a diele, ktorú možno
vidieť vo foyeri novej budovy Slovenského
národného divadla. Jej putovnú verziu uvidia
v Prahe, Viedni, Berlíne, Varšave, Moskve
a ďalších mestách v Európe i u nás na Slovensku. S Cikkerovou storočnicou sa rozlúčime medzinárodnou konferenciou, ktorú na
december pripravuje Filozofická fakulta UK
v Bratislave v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy SAV v priestoroch nášho múzea.
F OTO :

I RENA M ICHALICOVÁ
ARCHÍV M ÚZEA J. C.

On Ján Cikker’s Centenary
The composer Ján Cikker (29 July 1911 in Banská Bystrica - 21 December 1989 in Bratislava) is an author of
several operas that were staged at distinguished opera
houses abroad with a great success. As the first from
among Slovak and Czech composers, Cikker received
the Herder Prize awarded by University of Vienna in
1966. He was awarded the title “National Artist” and
was a national composer in the deepest sense of the
word because he was familiar with the distinctive Slovak musical language and Slovak folk music which -as
well as nature – became an important source for his
works. As a literary manager of the Slovak National
Theatre, he wrote a lot about music. However, the
meaning of life for him was composing. In Bratislava,
we can get a vivid picture of Ján Cikker and his works,
and remember him in the Museum bearing the composer’s name. The Museum premises are used for keeping
and processing thousands of historical documents,
scores, letters, photographs and music recordings as his
remains and also they are a venue of various kinds of
concerts, lectures, conferences, chats and other social
meetings.
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Položil základy novodobej
(Dvojv˘roãie Pavla SocháÀa)
V januári tohto roku sme si pripomenuli 70. v˘roãie úmrtia
zakladateºskej osobnosti novodobej slovenskej fotografie,
popredného etnografa, zberateºa, v˘tvarníka, publicistu, dramatika, prozaika, vydavateºa, redaktora a propagátora prírodného lieãiteºstva Pavla SocháÀa (6. 6. 1862 Liptovsk˘ Mikulá‰-Vrbica – 23. 1. 1941 Bratislava). Na osobnostné formovanie
mladého SocháÀa malo zásadn˘ vplyv národne uvedomelé
prostredie rodného Liptova. UÏ v Ïiackom veku si zapisoval
slovenské piesne, povesti, rozprávky i vlastné záÏitky. Poãas
‰túdia na l˘ceu v KeÏmarku písal ver‰e a prejavoval organizaãn˘ talent. V silne maìarizaãnom ovzdu‰í, ktoré vládlo na Uãiteºskom ústave v Luãenci, kde SocháÀ pokraãoval v ‰túdiách,
pociÈoval potrebu deklarovaÈ svoju národnú identitu. ZaloÏil
slovensk˘ ‰tudentsk˘ spolok a vydával ruãne písan˘ ãasopis
Îiara. Za svoje vlastenecké presvedãenie musel tvrdo pykaÈ:
vedno so ‰iestimi spoluÏiakmi bol vylúãen˘ nielen z luãeneckej
preparandie, ale zo v‰etk˘ch ‰kôl v Uhorsku!
·túdiá v Prahe a Mníchove
Útočisko našiel v Prahe, kde začal študovať na
prestížnej Akadémii výtvarných umení. Paralelne s tým si rozširoval vedomosti z dejín umenia
a etnografie, stál pri konštituovaní slovenského
akademického spolku Detvan (1882). V pražskom prostredí v ňom dozrelo rozhodnutie venovať sa systematicky národopisu. V Mníchove
Socháň študoval na Bavorskej maliarskej akadémii. Počas svojho pôsobenia založil spolok Škréta (i jeho časopis Paleta) a plnými dúškami
vstrebával tamojšiu inšpiratívnu umeleckú a spoločenskú atmosféru. V Mníchove sa zoznámil aj
s neskoršie známymi českomoravskými umelcami Jožom Uprkom a Alfonsom Muchom
a udržiaval s nimi dlhoročné priateľstvo.
Plodné roky v Martine
Svoje najplodnejšie i najúspešnejšie obdobie mal
P. Socháň v rokoch 1893 – 1912 v Martine.
Práve tento čas predstavuje vrchol jeho fotografickej, národopisnej, dramatickej, publicistickej,
kultúrno-osvetovej i spoločenskej činnosti.
V metropole Turca si zriadil fotoateliér, ktorý mu
na dlhšie obdobie umožnil dôstojné existenčné
zabezpečenie.
Za dôležitý dátum vo vývine nášho národopisu
sa považuje rok 1887; vtedy bola v Martine
zorganizovaná pamätná Výstava slovenských
výšiviek. Socháň sa významne podieľal na jej
príprave, ale menej sa už vie, že robil sprostredkovateľa medzi dedinskými vyšívačkami a
záujemcami o ich výrobky. Výšivky ponúkal aj
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módnym časopisom a salónom vo viacerých
európskych mestách. Knižne vydal najstaršiu
vzorkovnicu slovenských výšiviek pod názvom Vzory slovenského národního vyšívání
(1890) a Slovenské ľudové ornamenty (1892 –
1912). D. Lacková pripomína, že „Socháňov
rozsiahly zbierkový materiál sa zaskvel na
Národopisnej výstave československej v Prahe
roku 1895. Pomáhal i pri zavádzaní vyšívania
ľudových motívov na českých školách, ktoré sa
šírilo vďaka aktivitám Umeleckej besedy pod
vedením Renáty Tyršovej“.
Vedno s inými významnými osobnosťami pod-

nietil Pavel Socháň v Martine vznik Muzeálnej
slovenskej spoločnosti (vypracoval pre ňu stanovy), v spolupráci s Elenou Maróthy-Šoltésovou
založil a redigoval časopis Živena, aktívne sa
venoval ochotníckemu divadlu. Ako dramatik,
herec i režisér v jednej osobe pôsobil v Slovenskom spevokole.
Konkrétnym zhmotnením Socháňových rozsiahlych mnohostranných záujmov je niekoľko priekopníckych knižných monografií. Platí tiež tvrdenie, že autorova dlhoročná publikačná činnosť
nemá v domácich podmienkach porovnateľného
súdobého pendanta. Vyše 500 článkov a štúdií
z 15 tematických okruhov uverejnil v mnohých
domácich aj zahraničných novinách, časopisoch
a zborníkoch.
V Amerike
Najmenej objasnenú kapitolu Socháňovej biografie predstavuje jeho pôsobenie v USA (1914
– 1919). Vynútenému odchodu do Ameriky predchádzali viac ako tri decéniá neustáleho prenasledovania zo strany uhorských štátnych orgánov. Nepriaznivá situácia sa vyhrotila po úspešnom naštudovaní jeho vlastenecky ladenej divadelnej hry Sedliacka nevesta. V dôsledku veľkej
nevôle i vyhrážok úradnej mašinérie musel
Socháň spolu s rodinou utiecť do Prahy, kde sa
venoval redaktorskej a novinárskej činnosti. Po
vypuknutí prvej svetovej vojny bol naňho vydaný zatykač. Emigrácia do USA bola jediným
východiskom, ako sa vyhnúť bezprostrednému
ohrozeniu života.
V zámorí sa Socháň okamžite zapojil do činnosti Slovenskej ligy v Amerike. Usadil sa v New
Yorku a osobitnú pozornosť venoval úsiliu aktivizovať krajanské spolky a časopisy do zápasu za
samostatnú česko-slovenskú štátnosť. Sám o tom
napísal: „Podujal som sa skoncentrovať všetky
slovenské spolky a strany newyorské v jednej
spoločnej miestnej organizácii. To som previedol
po dlhých bojoch pod menom Politicko-agitačný
fond, a síce s cieľom, aby v ňom spoločne pracovalo sa na vzdelávaní newyorských Slovákov,
ale hlavne na zbieraní peňazí pre revolučnú
akciu československú v Amerike, ale i vo Francúzsku, Anglicku a Rusku. V júni 1917 som bol
povolaný za redaktora Slovenského hlásnika
v Pittsburghu.“
Za zmienku určite stojí aj Socháňovo vytrvalé
úsilie propagovať medzi krajanmi v Amerike slovenské ľudové umenie. V rámci svojho obetavého snaženia fotografoval, organizoval prednášky a výstavy, učil na tamojších krajanských
školách, vydal veršovanú drámu Jánošík a lesné
víly (1918). Kancelárii T. G. Masaryka posielal
informačný materiál o slovenskej problematike,
aktívne sa angažoval v akciách na podporu
zahraničného odboja. Po vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ku ktorému sám
prispel, sa v roku 1919 vrátil domov a postupom
času vystriedal niekoľko pracovných pozícií
(župný úradník, hlavný tajomník Slovenskej
ligy, redaktor Slovenského sveta a Národného
denníka, redaktor a tajomník pobočky Radiojournalu v Bratislave).

slovenskej fotografie
Fotografická tvorba
Svojou fotografickou tvorbou, ktorá priamočiaro vychádzala alebo nadväzovala na širokospektrálnu etnografickú činnosť, sa Socháň stal
priekopníkom v systematickom uplatňovaní
tohto média na Slovensku. Zároveň ide o ťažiskovú líniu jeho autorského konceptu. Ako fotograf pracoval so širokým tematickým záberom
(krajina, architektúra, folklór a ľudová tradícia,
sociálna fotografia, portrét). Pri národopisnej
dokumentácii sa vytrvalo snažil aj o estetické
umocnenie obrazu, pričom na pôdoryse vonkajšej tváre krajiny, zvykoslovia i človeka hľadal ich vnútorné súvislosti a rozmanité obsahové odtiene.
Socháňovým primárnym inšpiračným zdrojom
bol prostý človek ako autentický tvorca a nositeľ hodnôt bohatej ľudovej kultúry. Predstaviteľ
tradície je na autorových snímkach povýšený
do polohy, ktorá harmonicky korešpondovala
s jeho estetickou hodnotovou orientáciou. Aj
keď takýto človek žil prostým dedinským životom, v Socháňovom ponímaní predstavuje prirodzenú duchovnú autoritu, symbolizujúcu
vyššiu ľudskú i spoločenskú integráciu. Z iného
uhla pohľadu povedané a napísané: fotografovi
sa podarilo zobraziť širokú škálu súvekého
dedinského života, v ktorej majú popri náročnej práci svoje nezastupiteľné miesto ľudská
hrdosť, dôstojnosť a spolupatričnosť.
Ak ide o tematiku krajiny, Martin Slivka napísal,
že „je ponímaná realisticky, s krehkými dozvukmi romantizmu. Charakteristickým estetizujúcim prvkom Socháňových krajinárskych kompozícií je poetizácia. Tematicky preferuje krajinu
pokojnú, vznešenú, evokujúcu pocit vyslovený
pojmom: náruč domova“.
Osobitnou oblasťou Socháňových fotografických záujmov boli portréty čelných reprezentantov nášho súdobého národného, kultúrneho,
umeleckého i politického života. Popri starších
dejateľoch nechýbajú medzi nimi ani vyobrazenia jeho priateľov a známych (S. H. Vajanský,
P. O. Hviezdoslav, A. Kmeť, M. Kukučín, M.
Dulla, P. Mudroň a iní).
Do širokého domáceho i medzinárodného
povedomia prenikol P. Socháň najviac pohľadnicami, prostredníctvom ktorých publikoval
podstatnú časť vlastnej fotografickej produkcie.
Záujem o ne bol nielen na Slovensku, ale aj
v českých a moravských mestách, v slovenských obciach v Juhoslávii a počas pobytu
v USA i medzi tamojšou početnou krajanskou
komunitou. Celkový počet pohľadníc, ktoré
vychádzali v rozličných edičných sériách počas
rokov 1891 – 1924, ostane zrejme neznámy.
Medzi zberateľmi majú najvyššiu hodnotu kabinetné fotografie (pozitívy naliepané na kartónový podklad s predtlačou), ktoré vydával začiatkom 20. storočia.
Celkovým rozsahom, žánrovou pestrosťou aj
novátorským prístupom položil P. Socháň
pevné základy novodobej fotografie na Slovensku. Túto líniu v ďalšom jej vývine kontinuálne
rozvíjali Karol Plicka, Eugen Lazišťan a ďalší
tvorcovia.

Posolstvo
Pri príležitosti výročia úmrtia a blížiaceho sa
150. výročia narodenia pripravila Slovenská
národná knižnica v Martine (SNK) v spolupráci so Slovenským národným múzeom slovensko-anglickú výstavu Pavol Socháň –
lyrik národopisnej fotografie. Autorka výstavy
i reprezentačného katalógu odborná pracovníčka SNK Dana Lacková zozbierala unikátny obrazový, dokumentačný a zbierkový
materiál, ktorý komplexne reflektuje vývinový oblúk autorovho diela, jeho charakter,
súvislosti a význam, ako i základné biogra-

fické aspekty. Pod pôsobivú vizuálnu stránku
expozície sa podpísali martinskí výtvarníci
Igor Štrbík a Ján Novosedliak. Prvá vernisáž
ambiciózneho medzinárodného projektu sa
konala koncom októbra v Socháňovom rodisku v Liptovskom Mikuláši. V priebehu rokov
2012 – 2013 sa výstava postupne predstaví vo
všetkých mestách, ktoré sú bezprostredne
spojené so životom a tvorbou Pavla Socháňa
(Martin, Praha, Bratislava, Mníchov, New York,
Pittsburgh).
P ETER C ABADAJ
F OTO : ARCHÍV

He Laid the Foundations of Slovak Modern-Day
Photography
This January we marked the 70th anniversary of the
death of Slovak modern photography founding personality, prominent ethnographer, collector, artist,
publicist, playwright, prose writer, publisher, editor
and promoter of natural healing, Pavol Socháň (6 June
1862, Liptovský Mikuláš-Vrbica – 23 January, 1941
Bratislava). The Slovak National Library (SNK) in
Martin in collaboration with the Slovak National
Museum prepared the Slovak-English exhibition
Pavol Socháň – Lyrist of Ethnographic Photography.
The first opening of the exhibition took place in
Socháň’s hometown of Liptovský Mikuláš towards
the end of October. During 2012-2013, the exhibition
is to be on display in all the towns and cities directly
connected with the life and work of Pavol Socháň
(Martin, Prague, Bratislava, Munich, New York, Pittsburgh).
Socháň became a pioneer for his photographic works
that drew upon or followed his wide-spectrum ethnographic activity. His works cover a wide range of
themes (landscape, architecture, folklore and folk traditions, social photography, portrait). The special area
of his photographic interests were portraits of the
prominent personalities of our contemporary national,
cultural, artistic and political life. He brought himself
to broad domestic and international public notice
mainly through his postcards in which he presented a
major part of his own photographic production.
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V bansk˘ch mestách

s novinármi
zo zahraničia
Banícky orloj v ·panej Doline

Zaãiatkom novembra usporiadal Úrad pre Slovákov Ïijúcich
v zahraniãí pre skupinku zahraniãn˘ch novinárov trojdÀovú
tematickú pracovnú cestu, aby dôvernej‰ie spoznávali históriu
a súãasn˘ v˘voj troch slovensk˘ch bansk˘ch miest. Kremnicu,
Banskú ·tiavnicu a Banskú Bystricu spája spoloãná história
a rozdeºuje ich ìal‰í v˘voj. V Kremnici od 14. storoãia nepretrÏite funguje mincovÀa, Banskej ·tiavnici sa roku 1993 dostalo najvy‰‰ieho medzinárodného uznania, keì historické jadro
mesta spolu s technick˘mi pamiatkami v okolí zapísali do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dediãstva
UNESCO a z Banskej Bystrice je dnes Ïupné sídlo.
■ Kremnica
■ Zahraniční novinári svoju cestu začali
návštevou Súkromnej spojenej školy
v Kremnici pre deti zo sociálne slabých
a málo podnetných rodín. Zámer vytvoriť
takú školu vznikol roku 1994 ako pilotný
projekt UNESCO – modelové centrum pre
deti predškolského veku, ktoré navštevovali
rómske a nerómske deti. Škola sa snaží
o pozdvihnutie rómskeho etnika prostredníctvom integrácie žiakov, stimulovaním pozitívnych vzťahov a vzájomného uznávania
pozitívnych hodnôt majority a menšiny.
Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na
svete. 17. novembra 1328 uhorský kráľ
Karol Róbert povýšil Kremnicu z osady,
ktorá vyrástla okolo bohatých nálezísk zlata,
na slobodné kráľovské mesto a zároveň jej
pridelil privilégium na prevádzkovanie mincovne. V Kremnici už takmer sedem storočí
nepretržite vyrábajú minciarske produkty,
ktoré patria medzi špičku vo svete. V roku

38 | SLOVENSKO

2008 vyrazila Mincovňa Kremnica aj nové
slovenské euromince.
■ Majiteľ hotelového domu a štýlovej reštaurácie Florén v Kremnici, americký Slovák
Viliam Janovský zabával novinárov historkami zo svojho emigrantského života bohatého na zážitky pri chutnej tradičnej večeri.
V. Janovský je známym filmovým režisérom
(podľa niektorých prameňov aj bohémom),
ktorý ako jediný študent zo Slovenska vo
svojom ročníku absolvoval réžiu na pražskej
akadémii. Emigroval roku 1968 a vrátil sa
v 90. rokoch s tým, že ešte neodložil kameru
a má roztočený film. Na Slovensku ho čakalo zavŕšenie rodinnej histórie, totiž kúpil si
starorodičovskú reštauráciu v Kremnici,
ktorá bola od svojho založenia akýmsi strediskom umenia.
■ Banská ·tiavnica
■ Účastníci infocesty strávili druhý deň v Banskej Štiavnici. Na prehliadke mesta obdivovali najmä historické budovy Baníckej

a Lesníckej akadémie, Klopačky a Starého
zámku. Potom ich už čakala primátorka
mesta Nadežda Babiaková s pracovníkmi
magistrátu a vedúcimi tamojších archívov
a múzeí. Hostitelia informovali v prvom
rade o zámeroch vedenia mesta v oblasti
cestovného ruchu. Novinári sa, samozrejme,
zaujímali aj o históriu a niekdajší tzv. multikultúrny a interetnický ráz mesta.
■ Neustále hrozby Turkov donútili obyvateľov Banskej Štiavnice postaviť Nový zámok.
Dnes je v ňom expozícia protitureckých
bojov. Banskoštiavnický betlehem, ktorého
autorom je Peter Chovan, sa právom zaradil
medzi najväčšie drevené pohyblivé betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, históriu
a tradície mesta v rezbárskej podobe.
■ Novinársky výjazd tretí deň začal v Hronseku, kde je jediný drevený kostol postavený
podľa vzoru škandinávskej architektúry
(v roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO).
Hronseckí evanjelici ho postavili roku 1726
bez jediného železného klinca – v zmysle
podmienok stanovených 25. a 26. článkom
šopronských artikúl, podľa ktorých musel
byť kostol vybudovaný za jeden rok, celý
postavený z dreva, bez hlavného vchodu od
dediny a bez veže.
■ Účastníkov infocesty v Banskej Bystrici
privítali v úrade Banskobystrického samosprávneho kraja jeho predseda Vladimír
Maňka a podpredseda Ladislav Topoľský.
Predseda VÚC novinárom zdôraznil, že
zámerom BBSK je podporovať najmä rozvoj
regiónov prostredníctvom ponuky kvalitných projektov v rámci Európskej únie,
vznikajúcich priemyselných parkov, rozvíjajúcej sa infraštruktúry a moderného
dopravného spojenia. Účastníci tematickej
pracovnej cesty síce na jednej strane skonštatovali, že Slovensko sa málo prezentuje
pred zahraničnými turistami, pritom sa
s uznaním zmieňovali o tom, že vedenie BBSK
vynakladá nemalé úsilie na popularizovanie
nielen prírodných, ale aj historických krás.
■ Skupinka zahraničných novinárov v záverečnej časti infocesty si pozrela Španiu Dolinu, ktorá sa vďaka ťažbe medi stala v 15.
storočí – v čase fungovania Thurzovsko-fuggerovskej mediarskej spoločnosti – lokalitou
európskeho významu. V roku 1888 bane zatvorili. Dnes žije táto dolina vďaka turistickému ruchu. Návštevníkov priťajú banícke
štôlne, no a banícky orloj – najnovšia a vyhľadávaná atrakcia v obci. Ide o pohyblivú
skulptúru podfarbenú zvukom, ktorá je
ukážkou baníckej práce v dávnych časoch.

Námestie v Kremnici

Centrum Banskej Bystrice

Neďaleko orloja, na poschodí jediného
miestneho penziónu Klopačka sa nachádza
výstava ručných prác a baníckych odevov.
Krásne tradičné čipky s typickým miestnym
motívom vyrábajú už iba dve ženy. Okrem
penziónu s kapacitou okolo 80 osôb sa
možno ubytovať aj v privátnych domoch,
ale veľa tunajších príbytkov vlastnia obyvatelia hlavného mesta, ktorí sem prichádzajú
za tichom a krásnou prírodou.
E VA PATAYOVÁ -F ÁBIÁNOVÁ
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In Mining Towns with Journalist from Abroad
Early in November, the Office for Slovaks Living
Abroad arranged a three-day thematic business trip
for a small group of foreign journalists who were to
familiarise themselves with the history and current
development of three Slovak mining towns. Kremnica, Banská Štiavnica and Banská Bystrica are bound
by common history. In Kremnica, a mint has been in
continuous operation for seven hundred years since
the 14th century, Banská Štiavnica won the highest
international recognition in 1993 when the town’s
historical centre and the technical monuments in its
surroundings were inscribed on the UNESCO World
Cultural and Natural Heritage List, and Banská Bystrica is a county seat today. In the final part of the
journey, they visited Špania Dolina that in the 15th
century became a locality of European importance
because of its copper mining industry.
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Peter Jaro‰ po sedemdesiatke
robí to,
ão vie,

píše

Peter Jaro‰, spisovateº, scenárista a dramaturg, sa narodil
v januári 1940 v starom kráºovskom mesteãku Hybe. Vo svojej
novej knihe Kvet na ‰achovnici rekapituluje skúsenosti z prechodu z totalitného spoloãenského systému do liberálneho.
Autobiografické rozprávanie, ako sme uÏ u neho zvyknutí, je
vyváÏené empatiou k núdziam a bolestiam in˘ch. Najprv bol
redaktorom v Kultúrnom Ïivote a v âeskoslovenskom rozhlase,
neskôr scenáristom a dramaturgom Slovenského filmu na Kolibe. Napísal vy‰e dvadsaÈ prozaick˘ch kníh, z ktor˘ch sú najznámej‰ie Krvaviny, Zdesenie, Putovanie k nehybnosti, Tisícroãná vãela. Je autorom viacer˘ch filmov˘ch scenárov.
Pochádzate z murárskej rodiny, matka,
veºmi sãítaná a rozhºadená Ïena, sa starala
o domácnosÈ.
„Môj otec, aj môj starý otec boli vynikajúci liptovskí
murárski majstri, akých bolo a asi ešte aj je v Liptove
neúrekom. Naši starí otcovia stavali Budapešť, Viedeň,
Prešporok a mnohé iné rakúsko-uhorské mestá, mestečká či dediny. Poznal sa s otcom básnika Milana
Rúfusa, ktorý bol tiež murárskym majstrom. O veľa
rokov neskôr som ako poslucháč filozofickej fakulty s potešením chodieval na Rúfusove prednášky
o medzivojnovej českej a slovenskej poézii. Často sme
spolu hovorievali o liptovských murároch, o ktorých
som ja neskôr napísal román Tisícročná včela.
Prvá poviedka Kristus hºadá nájomníkov
vy‰la v ‰tudentskom ãasopise Tribúna mlad˘ch. Neskôr ste publikovali v ãasopise
Mladá tvorba. Zostali na tie ãasy spomienky?
Boli sme mladí, začínali sa „zlaté“ šesťdesiate roky, na
ktoré doteraz mnohí literáti, speváci, muzikanti, herci,
výtvarníci nostalgicky spomínajú. Vtedy sa pomaly
začínala obroda tvrdého a často krutého socializmu 50.
rokov, ktorá sa skončila známymi udalosťami v auguste 1968.
Na ão si spomínate najrad‰ej, keì bol ãas tzv.
spoloãenského odmäku?
Pre mnohých z mojej tvorivej generácie znamenali
šesťdesiate roky veľa, lebo v ich priebehu sa mi podarilo vydať niekoľko kritických románov, inšpirovaných
francúzskym novým románom, nadrealizmom či filozofiou existencializmu, čo by neskôr nebolo možné.
Patríte k najplodnej‰ím slovensk˘m literátom.
Ak˘ je na to recept?
Jediný recept na to je pravidelne, tvrdo a poctivo pracovať.
Pracovali ste v Slovenskej filmovej tvorbe.
Zdá sa, Ïe na Kolibe ste na‰li aj dobr˘ch
spolupracovníkov.
V Slovenskej filmovej tvorbe v tom čase a neskôr pracovali ako scenáristi a dramaturgovia vynikajúci ľudia.
Napríklad bard slovenskej prózy Alfonz Bednár, ktorého sme volali „otec“ a ktorý napísal veľa scenárov
pre svojho dvorného, vynikajúceho režiséra Štefana
Uhra, ďalej tam tvorivo pracovali Jozef Tallo, Miloš
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cov a časom začneme nakrúcať aj filmy z našej staršej
i mladšej histórie. Film má stále veľké perspektívy.
Jedn˘m z najslávnej‰ích titulov je Tisícroãná
vãela. S bohatou dejovou líniou ho
„napájate“ ºudovou kultúrou i romantizujúcim folklórom. Hybsk˘ zbojník je antiromantizujúci hrdina. Je protipólom pestovanej
legendy. Obe diela majú spoloãné to, Ïe sú
zakotvené v reáliách rodného Liptova. Ako
ãasto sa sem z Bratislavy vraciate?
Do Liptova chodievam dva-tri razy do roka. A chodievam tam veľmi rád, lebo to je, ako sa zvykne hovoriť,
„bohom požehnaný“ kraj.
Generaãn˘ román o rodine Pichandovcov,
oznaãovan˘ za jeden z najlep‰ích románov
20. storoãia, je v slovenskej literatúre
ojedinelou textúrou. âím to je, Ïe dielu
porozumejú aj v in˘ch kultúrach?
Tisícročná včela je vlastne rodinná sága, rodinný
román a také knihy sa čítajú aj mimo Slovenska.
Mimochodom, už ju preložili asi do dvanástich jazykov, medziiným aj do arabčiny, maďarčiny, češtiny,
poľštiny, ruštiny.
Majú va‰e literárne a filmové postavy reálny
základ?
Mnohé z nich áno! Sú to modifikované postavy z príbehov, ktoré som počúval od starých rodičov, rodičov,
susedov, od spolužiakov, od ľudí v krčmách, pohostinstvách, vinárňach, v zamestnaniach a podobne. Pravdaže, vyberal som si, prepracovával, domýšľal aj premýšľal a aj vymýšľal. Jednoducho, tvoril som, ako som
najlepšie vedel.
Obligátna otázka. Ako sa bard slovenskej
literatúry pozerá na súãasnú literárnu tvorbu
u nás?
O budúcnosť literatúry sa nemusíme báť. Rastú nám
a píšu mladí a vzdelaní aj nadaní spisovatelia aj básnici, mladé a vzdelané a talentované prozaičky aj poetky.
Bez ãoho by ste mohli a bez ãoho nemohli ÏiÈ?
Mohol by som žiť bez cigariet, ale nemohol by som žiť
bez rodiny najbližšej aj vzdialenejšej a bez priateľov.

Krno, Maximilián Nitra, Ivan Bukovčan, Monika Gajdošová, Pavel Gejdoš, Tibor Vichta, ale aj mladší kolegovia, moji rovesníci Vincent Šikula, Rudolf Sloboda,
Alta Vášová, Peter Kováčik... Bola to vynikajúca,
inšpirujúca partia a neskôr prichádzali ďalší mladí
a schopní scenáristi a dramaturgovia.
Od roku 1972 ste boli uÏ scenáristom, neskôr
dramaturgom Slovenského filmu. Preslávili
vás aj v zahraniãí scenáre k filmom Martina
Ëapáka Pacho, hybsk˘ zbojník a Juraja
Jakubiska Tisícroãná vãela. Navzdory tomu ste
nespy‰neli, ba niekedy sa zdá, Ïe o Petrovi
Jaro‰ovi z H˘b verejnosÈ veºa ani nevie.
Z toho si ja problémy nerobím, lebo sláva je poľná
tráva. Dôležité je, že ľudia poznajú moje filmy, moje
knižky a že ich možno aj čítajú.
V slovenskom filme sa vo vzÈahu k národnej
histórii dlhé roky úspe‰ne pestovalo
legendarizovanie, povedali ste nedávno
v jednom z interview. Situácia sa za ostatn˘ch
dvadsaÈ rokov zmenila. V‰etkého je menej,
aj nakrúten˘ch filmov.
V ostatnom čase nám už pribúdajú aj nové filmy, vynikajúce sú hlavne dokumentárne filmy mladých tvor-

V ãase vzniku SR ste boli poslancom
Slovenskej národnej rady. Ako na to obdobie
spomínate?
Bola to pre mňa dobrá škola. Bližšie som sa zoznámil
s prácou parlamentu, s mechanizmom schvaľovania
nových zákonov a poznal som tam mnohých vynikajúcich ľudí, ktorých si dodnes vysoko vážim. Ale
poznal som tam aj poslancov, ktorým chýbala sebareflexia a viac mysleli na seba ako na svojich spoluobčanov. Verím však, že zdravý rozum, tolerancia a pochopenie i podporovanie verejného blaha spoluobčanov
sú a aj budú hlavným zmyslom nášho parlamentu.
F OTO :

ARCHÍV

L ACO H ÁMOR
P ETRA J AROŠA

Being Over Seventy, Peter Jaro‰ Does What He
Can, He Writes
Peter Jaroš, writer, scriptwriter and playwright, was
born in the old small royal town of Hybe in January
1940. He comes from a Liptov mason’s family. At first,
he was an editor of Kultúrny život (“Cultural Life”) and
Czechoslovak Radio, later scriptwriter and playwright
of Slovak Film in Koliba. In the time of the emergence
of the Slovak Republic, he was a member of the National Council of the Slovak Republic. He wrote more than
twenty books of prose; the best known are Krvaviny,
Zdesenie (“Horror”), Putovanie k nehybnosti, Tisícročná včela (“Thousand-year-old Bee”). He is an author of
several screenplays. His most popular works are Tisícročná včela (“A Thousand-year-old Bee”) directed by
Juraj Jakubisko and Pacho, hybský zbojník (“Pacho, the
Brigand of Hybe”) by Matin Ťapák.

Neúnavný snaživec Pavel BaláÏ

„Sláva veľkých je svedkom pre budúce
pokolenia...“
(Latinská múdrosť)

... ako kováã nielen kultúrnych dianí

Pavel BaláÏ ... ako spevák v Prahe

Pavel Baláž prišiel na svet 23. mája 1955
v Kovačici. Hráva(l) na harmonike a spieva(l) na viac ako 300 svadobných slávnostiach. S Pavlom Tomášom začali zbierať slovenské ľudové piesne z vlastnej obce, vydali
ju v nádhernej knižke Keď si ja zaspievam...
Pavel Baláž má veľkú lásku k hudbe. Muzika
je Kovačičanom, beethovenovsky povedané,
útekom a útechou pred obyčajným slovom.
Pocestný Slovák vraj vždy nosil štyri kapsy:
prvú s pevným zdravím, druhú s dostatočným
množstvom peňazí, tretiu s dobrým spoločníkom a vo štvrtej kapse mal byť dar trpezlivosti. Bez zdravia a peňazí by Pavel Baláž
nespočetný počet podujatí sotvaže mohol
zorganizovať. Pred akciou je nedočkavý,
zdravo ctižiadostivý. Statočného partnera mal
v rodákovi – inžinierovi Martinovi Hriešikovi (ako vravieva: pre „báči Hriešika“, ktorý
zomrel vlani v Bratislave, žiadna úloha nebola nesplniteľná). S ďalším komplicom –
zámočníkom Jánom Siromom – posledné
roky opravoval vežové hodiny na niekoľkých
slovenských kostoloch po Vojvodine. Práci
na stroji v kostoloch venovali nielen svoju
zručnosť a kreativitu. Záručná doba na opravené stroje je viac ako milión hodín.
Pavel Baláž najviac rozpráva svojimi skutkami. Štyri roky bol predsedom Miestneho
odboru Matice slovenskej v Kovačici. Od
roku 2009 je podpredsedom Matice slovenskej v Juhoslávii pre Banát. Od roku 2008
i predsedom Spomienkového strediska JUDr.
Jána Bulíka. Je vedúcim zberateľom niekdajších i súčasných materiálov o zvonoch,

zvonároch, zvonárstve a kostolných hodinách vo vojvodinských
slovenských osadách a iniciátorom podujatia Dvojsté výročie
kovačického zvonu (2010). Aj
kvôli tomu ho matičiari Kovačice
navrhli na tohtoročné ocenenie
Matice slovenskej v Juhoslávii.
Na takom malom priestore, akým je tento príspevok, sa nedajú vymenovať ani tie najvýznamnejšie skutky Pavla Baláža. Tak iba
úchytkom z ostatného obdobia. Roku 2005
bol vedúcim vojvodinským realizátorom
a zberateľom národopisných materiálov pre
výstavu Slovenského národného múzea od
autorky Jarmily Gerbocovej Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi. Zrealizovaním
voľakedajšej svadby na Dolnej zemi sa o rok
neskôr pričinil v rodnej osade i o najkrajšiu
vernisáž spomínanej expozície v stredisku
banátskych Slovákov. Od roku 2007 sa stáva
hlavným organizátorom už tradičného
kovačického kultúrneho podujatia Detská
svadba – vydarených podujatí, ktoré majú za
cieľ „zastaviť čas“: oprášiť od zabudnutia
starý zvyk na dedinách, ponúknuť detičkám
informačnej doby hry zašlých čias, naučiť ich
spievať a hrať hŕstku slovenských ľudových
piesní. Od vlaňajšej Detskej svadby majú
veselice na jeho podnet i humanitný ráz.
A ešte jedna udalosť: V máji 2007 bola celá
Kovačica na nohách. Jednotlivci i inštitúcie,
mestské i obecné, srbské i slovenské (zvlášť
Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí) sa výrazne a významne

... ako opravár kostoln˘ch hodín

pričinili o úspech štvordňového podujatia
Odkaz predkov. Opraty v rukách mal i Pavel
Baláž. Ozveny boli krásne, pochvaly od priamych účastníkov prichádzali na adresy
Kovačičanov niekoľko týždňov.
J ÁN Š PRINGEĽ
F OTO : AUTOR
Tireless Striver Pavel BaláÏ
Pavel Baláž came into the world in Kovačica on 23 May
1955. He has great passion to music. He plays accordion, he sang at more than 300 wedding parties. Together with Pavol Tomáš, he started to collect Slovak folk
songs from their village and published them in the book
Keď si ja zaspievam (“When I Sing a Song”). The countryman, engineer Martin Hriešik, living in Bratislava
became his diligent partner. During the last years he and
machine fitter Ján Sirom repaired tower clocks of several of the Slovak churches around Vojvodina.
Baláž was a chairman of Matica Slovenská Local
Branch Office in Kovačica for four years. Since 2009 he
has been a Vice-chairman of the Matica Slovenská in
Yugoslavia for Banat. Since 2008, he also has been a
chairman of JUDr. Ján Bulík Memorial Centre. He is an
originator of the event Bicentenary Anniversary of
Kovačica’s Bell (2010). In 2005, he was the Vojvodina’s
leading realiser of the Slovak National Museum’s exhibition Traditional Slovak Wedding in the Lower Land
authored by Jarmila Gerbocová and collected ethnographic material for the exhibition. Since 2007, he has
been the main organiser of Kovačica’s cultural event
Children’s Wedding.
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Vzájomnévirtuálne prepojenie
Úrad pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí (ÚSÎZ) pripravuje ‰tart internetového portálu pod názvom Slovenské zahraniãie. Názov nadväzuje na rovnomenn˘ ãasopis, ktor˘ ÚSÎZ do predminulého roka vydával a ktor˘ „padol za obeÈ ‰etreniu”. Iniciátori a tvorcovia nového portálu aj jeho
názvom chcú nadviazaÈ na prácu ºudí v tomto ãasopise, priãom majú na zreteli, Ïe internetová
forma priná‰a vzhºadom na ãasto veºmi vzdialené lokality komunít zahraniãn˘ch Slovákov
mnohé v˘hody.
Nová komunikaãná platforma má ambíciu vo virtuálnom svete celosvetovej poãítaãovej siete
prepojiÈ prakticky cel˘ tzv. slovensk˘ svet, teda jednak krajanov navzájom, jednak zahraniãn˘ch
Slovákov so Slovenskom. Hlavnou náplÀou portálu budú aktivity krajanského sveta, nebudú
v‰ak ch˘baÈ ani materiály o spoloãenskom, politickom a kultúrnom dianí na Slovensku, najmä
o t˘ch, ktoré sa priamo ãi sprostredkovane t˘kajú Slovákov Ïijúcich v zahraniãí.
Nov˘ centrálny komunikaãn˘ uzol bude priná‰aÈ názory, pripomienky a reakcie predstaviteºov
jednotliv˘ch komunít zahraniãn˘ch Slovákov, ako aj materiály in‰titúcií SR urãen˘ch slovenskému zahraniãiu. Popri predstavovaní krajansk˘ch komunít a ich ão najkomplexnej‰om vzájomnom prepojení pôjde aj o propagovanie Slovenska v zahraniãí.
Slovenské portály vo svete
Úlohy súvisiace s pripravovaným portálom
prerokovali predstavitelia ÚSŽZ so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ktorí majú skúsenosti s prevádzkovaním webových stránok
na seminári Slovenské prepojenie / Slovak
Connection 2011.
Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských
Slovákov v Srbsku Milina Sklabinská vyjadrila svoje potešenie z možnosti prepojenia
ich portálu slovackizavod.org.rs so slovenským zahraničím. Ako povedala, na ich portáli je kultúrna mapa, na ktorej je všetkých
34 miest a dedín vo Vojvodine, kde majú
Slováci organizovaný kultúrny život. Okrem

informácií, ktoré sú dôležité najmä pre vojvodinských Slovákov, sú tam texty, ktoré by
mohli zaujímať aj čitateľov na Slovensku i vo
svete, veď vojvodinskí Slováci v uplynulých
tristo rokoch vytvorili komunitu s vlastnou,
neopakovateľnou kultúrou. O svoje skúsenosti sa prišli podeliť aj predstavitelia komunít Slovákov, ktoré vznikli oveľa neskôr
než dolnozemské, napríklad Andrej Bučko
z Austrálie (píšeme o ňom v tomto čísle nášho časopisu). Peter Petrík z USA sumarizoval
terajšiu situáciu tamojších webových stránok. Maroš Karabinoš z Írska momentálne
síce portál neprevádzkuje, má však bohaté
skúsenosti z rokov 2005 až 2007, keď bol

Riaditeºka Ústavu pre kultúru vojvodinsk˘ch Slovákov
v Srbsku Milina Sklabinská, Peter Petrík z USA
a Jozef Starosta z Kanady (vpravo)
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redaktorom portálu irsko.exil.sk. Slovenské
zahraničie by podľa neho mohli oceniť aj špecifické skupiny Slovákov v zahraničí, napríklad rodiny s deťmi, pre ktoré by tam mohol
byť špecifický obsah, alebo experti z rôznych
oblastí, napríklad marketingu. Podobné skúsenosti zo susednej Veľkej Británii prezentoval Martin Hakel, zakladateľ a donedávna
tvorca portálu www.slovenskecentrum.sk
a dvojjazyčného časopisu SK Magazine
www.skmagazine.eu.
Štefan Bujalka, Nemecko, publikuje informácie o činnosti Slovensko-nemeckého
kultúrneho klubu e. V, s prepojením na ďalšie nemecké krajanské združenia i na slovenské spolky v iných štátoch. Informácie nájdete na internetovej adrese http://www.slovenskyklub.eu. Jozef Starosta
z kanadského Vancouveru je tvorcom portálu o Slovákoch žijúcich v Britskej Kolumbii
(www.bc-sk.ca), experimentálne formuje
stránku islovak.sk (a doteraz vydal 13 čísel
časopisu Slovo z Britskej Columbie). Igor
Kruták spravuje v Českej republike najúspešnejší portál slovenskej menšiny,
www.somvprahe.sk. Vladimír Dolinay pôsobil štyri roky ako hosťujúci učiteľ na slovenských školách v Rumunsku a pred návratom na Slovensko vytvoril slušný základ
pre prvý portál o tejto slovenskej komunite
(www.slovacivrumunsku.sk); aj o tejto aktivite informujeme v tomto čísle.
Na propagácii nového portálu Slovenské
zahraničie by podľa Ivany Sendeckej z platformy Next Generations Leaders of Slova-

Martin Hakel, zakladateº a donedávna
tvorca portálu www.slovenskecentrum.sk

kia (ngls.sk) mali participovať najmä internetové prostriedky, ako sú sociálne siete.
A keďže sa na seminári Slovenské prepojenie aktívne zúčastnili aj predstavitelia
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
(sacr.sk), naznačuje to v istej miere aj otvorenosť pre podnikateľské aktivity.
Skúsenosti z prvej ruky
Keďže som na seminár dostal pozvanie aj
ja, poukázal som na nevyužitú kapacitu
zahraničných slovenských novinárov a na
každodenné problémy internetového novinárčenia. Som zakladateľ a dlhoročný tvorca portálu Slovákov v Maďarsku luno.hu.
Jeho obsah sa dynamicky rozvíjal až do
administratívneho zásahu, a tak som založil
úplne nový nezávislý slovenský portál v Maďarsku oslovma.hu. Som jeho prevádzkovateľ i redaktor a opakovane si kladiem otázku,
prečo sa vlastne namáhame so záchranou
svojho vraj „strateného rodu“, načo predlžovať agóniu, krajšie povedané: údajne
nezastaviteľnú (ne)prirodzenú asimiláciu
Slovákov v Maďarsku, alebo či vôbec má
ešte zmysel hocičo v tomto smere robiť?
Príbeh portálu luno.hu svedčí o tom, že
v prípade Slovače v Maďarsku zďaleka nie je
ešte všetko stratené. Roku 2004 ako vtedajší šéfredaktor jediného celoštátneho periodika Slovákov v Maďarsku som založil tak
v kruhu národnostných menšín v Maďarsku,
ako aj Slovákov vo svete „na naše kruhy a
pomery“ úplne nové médium: ojedinelý
internetový portál luno.hu. Za krátky čas sa
ukázalo, že v nemalej miere dokáže prispievať k zachovaniu a rozvíjaniu identity, materinského jazyka a kultúry Slovákov v Maďarsku, no a v neposlednom rade k ich zviditeľneniu doma a v zahraničí.
V nových, nevyskúšaných možnostiach,
v perspektívach neznámeho sa skrývala aj
príležitosť na experimentovanie a sebarealizáciu. Vyžadovalo si to hodiny, dni, týždne či
mesiace práce, nezrátateľnú energiu, nemálo
námahy a tzv. voľného času, aby tie vysnívané noviny na internete naozaj (o)žili; to znamená, aby boli aktualizované každý deň nie-

·tefan Bujalka z Nemecka a vpravo Maro‰ Karabino‰ z Írska

Igor Kruták spravuje v âeskej republike
najúspe‰nej‰í portál slovenskej men‰iny,
www.somvprahe.sk.

koľkokrát. Pri odštartovaní portálu sa naozaj
nedalo vedieť, či nám experiment vyjde,
a, úprimne povediac, ani sme nesnívali o tom,
že o niekoľko rokov zaznamenáme desaťmiliónovú návštevu našej webovej stránky. Náš
portál bol jedinečný už aj tým, že predstavoval jediné skutočne (nie iba deklarované)
denne aktualizované internetové periodikum
tak medzi domácimi menšinami, ako aj v kruhu slovenských komunít v zahraničí. Ide o elektronické médium, ktoré má priemernú týždennú návštevnosť okolo 25- až 30-tisíc.
Samozrejme, jeden návštevník sa môže vrátiť
aj viackrát, ale ak toto číslo vydelíme povedzme piatimi, aj tak to znamená minimálne 5až 6-tisíc verných čitateľov za týždeň, pričom
náklad tzv. papierovej podoby našich Ľudových novín (týždenníka Slovákov v Maďarsku) dosahuje maximálne tisíc kusov.
Nový druh novinárstva a vzájomného virtuálneho prepojenia príslušníkov slovenskej
národnosti v Maďarsku znamenal, že sa
prakticky zmenila periodicita týždenníka
Slovákov v Maďarsku (pravda, iba vo virtuálnom svete) na celosvetovej počítačovej
sieti. Spolu s informatikom Lászlóm Zelle-

Autor príspevku Imrich Fuhl

som a pomocou niektorých kolegov, najmä
redaktorky a reportérky Evy Patayovej-Fábiánovej a jazykovej redaktorky Vlasty Zsákaiovej sme totiž začali pripravovať internetový denník plný aktualít z rôznych oblastí
nášho (prevažne národnostného) života.
Špecifikom webovej stránky luno.hu v porovnaní s našou tlačenou podobou bolo a dodnes je popri dennej periodicite možnosť
vyhľadávania v čoraz väčšom množstve príspevkov, vrátane nášho elektronického archívu, ktorý obsahuje o. i. staršie vydania novín.
Nemenej dôležitý je – takisto vlastnoručne
zhotovovaný aktuálny (no a, samozrejme, aj
archivovaný) prehľad, monitoring slovenskej
a maďarskej tlače (pochopiteľne, s dôrazom
na Slovákov v Maďarsku), ako i sprístupnenie rozsiahlejších dokumentov. Obsahová
štruktúra jednotlivých rubrík pritom odráža
v našich novinách už desaťročia zaužívané
členenie: politika, kultúra, ekonomika, školy,
deti a mládež, žena a spoločnosť, náboženstvo, literatúra atď.
Vierohodn˘ zdroj informácií
Teší nás, že naše internetové noviny sa ukázali ako vierohodný zdroj nielen pre Slovákov v Maďarsku. Je to dobrý pocit, keď sme
zdrojom informácií nielen pre náš tradičný
okruh návštevníkov portálu, ale povedzme
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niekedy pre celé Slovensko. V tejto súvislosti by som mohol spomenúť napríklad tzv.
tabuľovú vojnu, keď vandali v lokalitách obývaných Slovákmi v Maďarsku začiernili slovenské tabule a kolegovia na Slovensku,
vrátane tlačových agentúr SITA a TASR,
prakticky doslova preberali materiály portálu
luno.hu. A to sme ešte ani nehovorili o kauze
Mlynky, v súvislosti s ktorou Dag Daniš
v denníku Pravda (1. 4. 2008) zrejme nie náhodou písal o tom, že pri hrozbe likvidácie
Slovenského domu v obci Mlynky rolu záchrancu nezohrali politici, ale čaro internetu:
„Rozruch sa začal článkom slovenských
internetových novín v Maďarsku luno.hu. Redaktor Imrich Fuhl kritizoval zámer starostu
vyhnať Slovákov zo Slovenského domu...“
Hlavné poslanie portálu je totožné s najdôležitejšími cieľmi a úlohami týždenníka Ľudové
noviny. Konkrétne ide o zachovanie a rozvíjanie identity, materinského jazyka a kultúry
podľa odhadov viac ako 100-tisíc Slovákov
žijúcich (pokiaľ ide o početnejšie skupiny) asi
v 110 osadách a 11 župách Maďarska. Majiteľom tlačového orgánu, ktorý vznikol v roku
1957, je Celoštátna slovenská samospráva
(CSS), vydavateľom Verejnoprospešná spoločnosť Legatum, stopercentným vlastníkom
ktorého je tiež CSS. Iba na margo poznamenávame, že najmä kvôli tejto nešťastnej štruktúre v poslednom čase zosilneli negatívne
tendencie a nebezpečenstvá ohrozujúce nielen nezávislosť úspešnej tvorivej dielne slovenských národnostných novinárov v Maďarsku, ale aj vecný, pluralistický, nestranícky
a etický prístup a v konečnom dôsledku celú
ďalšiu existenciu týždenníka Ľudové noviny a portálu luno.hu. Pritom podľa nášho
presvedčenia tak noviny, ako aj internetový
denník by mali slúžiť ako otvorené fórum
každému, komu leží na srdci osud Slovače
v Maďarsku, mali by poskytovať reálny obraz
situácie a života tunajšej slovenskej menšiny:
prinášať nielen správy, reportáže a rozhovory,
ale dávať priestor aj materiálom, ktoré odhaľujú pozadie udalostí a analyzujú ich súvislosti.
I MRICH F UHL
F OTO : AUTOR

Virtual Interconnection
Office for Slovaks Living Abroad (in Slovak ÚSŽZ)
prepares the launch of their own internet portal under
the name Slovenské zahraničie (loosely translated as
Slovak Abroad).
The new communication platform within the global
computer network has the ambition to interconnect
virtually the entire so-called “Slovak World” on the
level of information and communication, i.e. compatriots one with another and also foreign Slovaks with
Slovakia. The new central communication node will
be bringing views, comments and reactions from the
representatives of individual communities of foreign
Slovaks as well as the materials of the Slovak Republic institutions meant for Slovaks abroad. The ÚSŽZ
representatives discussed the tasks related to the prepared portal with the Slovaks living abroad who have
experience with running websites at the seminar
Slovenské prepojenie / Slovak Connection 2011 in
October.
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Slovenčina
■ Pozoruhodný talent, rodák z Bazileja
Pascal Janovjak (1975) vstúpil na slovenskú
literárnu scénu rovnako úspešne ako predtým
na švajčiarsku, francúzsku a kanadskú. Jeho
matka je Francúzska, na Oravu siahajú jeho
slovenské korene po otcovi Štefanovi (ten,
mimochodom, okrem autorstva štvorjazyčného slovníka manažérskych výrazov má za
sebou dve desaťročia prednášania o manažmente na slovenských univerzitách a stredných školách).
■ Pascal po vydaní krátkych poetických textov v próze, Coleoptéres – Chrobáci (Ženeva
2007) debutoval o dva roky neskôr knihou
L´invisible vydanou už v Paríži. Na jeseň
tohto roku vyšla v preklade Márie Flochovej
ako Neviditeľný v bratislavskom vydavateľstve PostScriptum (Pavol Stano). Prekladom
sa autor okamžite zaradil do pozoruhodnej
línie úspešných tvorcov so slovenskými
koreňmi píšucich v iných jazykoch alebo
pôsobiacich v zahraničí (v Rakúsku Zdenka
Beckerová, vo Švajčiarsku Irena Brežná
a Dušan Šimko, v Maďarsku Pavol Závada).
Neviditeľný Pascala Janovjaka, považovaný
za významný románový debut, mal mimoriadne priaznivé ohlasy vo Francúzsku
(„Román prekvapuje svojou zrelosťou: naozaj
ťažko vybadať, že ide o mladého autora, ktorého majstrovsky napísaný text s prvkami
vtipu, absurdnosti a hľadania zmyslu bytia,
zaiste upúta čitateľa“) a podobne zareagovali
aj prvé slovenské recepcie.
■ Autor s vyznamenaním absolvoval komparatívnu literatúru a dejiny umenia na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu. Popri materinskej francúzštine si zásluhou otca plynule
osvojil hovorovú slovenčinu (z nej prekladal

komerčné texty do francúzštiny), v jeho
výbave sú angličtina, taliančina, nemčina
a ústne arabčina. V diplomatických a kultúrnych službách Francúzska už stihol pôsobiť
(1999 – 2008) ako pedagóg a hosťujúci profesor francúzskeho jazyka a literatúry v kultúrnych inštitútoch a univerzitách v Bangladéši, Jordánsku, Palestíne a Libanone. Túto
skúsenosť preniesol do camusovského rozmeru románu Neviditeľný aj do postrehov
z Daccy: Les mures de Dacca. „Dojímavá
kniha, autentický dokument o hlavnom
meste Bangladéša, ktorý asi pohne aj srdcom
z kameňa“ vznikla v spolupráci s fotografom
Brunom. V Montreale a neskôr v Paríži vyšla
literárna korešpondencia A toi – Tebe v spolupráci s Vietnamkou Kim Thuy, ktorá ako
dievčatko (boat people) emigrovala do Kanady. Spoznal sa s ňou na literárnom pobyte
v Monaku, začali si mejlovať, až z toho
vznikla knižka. V čase jeho návštevy na Slovensku figurovala v Kanade ako druhá najlepšie predávaná kniha. Momentálne Pascal
využíva jednoročné štipendium zo švajčiarskej nadácie Pro Helvetia v talianskom Ríme.
Knihu Neviditeľný v Bratislave uvádzal Štefan Janovjak a popri inom k svojmu synovi
prehovoril: „Pascal, urobil si mi najväčší
životný kompliment; povedal, že francúzštinu
má od svojej mamy, ale vzťah k literatúre
dostal odo mňa; ďakujem.“ Keď mal Pascal
zo tri roky, otec sa ho pýtal, čím chce byť.
Eclivant – spisovateľ. R ešte nevedel vysloviť. „Odkiaľ si to slovo v útlom veku
poznal?“ Keď dokončievali stavbu chaty,
Pascal bol asi štvorročný: „Musel som použiť
špeciálny betón, návod bol po francúzsky.
Pascal vedel hovoriť po francúzsky, ale nevedel čítať; ja som nerozumel, ale vedel som
čítať; čítal som a Pascal mi prekladal.“
■ Jazyková situácia v ich rodine bola vskutku svojrázna: „Máme troch synov; manželka
rozpráva s deťmi len po francúzsky a so
mnou po nemecky, kým ja s deťmi len po slovensky; ak sme si s manželkou chceli niečo
povedať, čo nebolo pre deti, prešli sme na
angličtinu. Neskôr rozprávali aj synovia po
anglicky. Pascal bol na gymnáziu, keď mi
povedal: ‚Tato, kedy ma naučíš po rusky?‘
‚Prečo,‘ pýtam sa. ‚Nuž vieš, aby sme sa
mohli nerušene rozprávať...‘ “
■ Hoci Pascal a zrejme aj ďalší synovia mali
doma len asi hodinku slovenčiny denne, ich
otec svojou metodikou, trpezlivosťou
a dôslednosťou dosiahol svoje. Po maturite, ako 17-ročný, odišiel Pascal na štúdiá.
„Z domu si už 19 rokov preč, slovenčinu
používaš zriedkakedy, no i tak si ju nezabu-

je krrrásna rrreã

dol,“ poďakoval sa verejne otec synovi.
A Pascal Janovjak skutočne bez problémov
hovoril pred bratislavským publikom o svojej
tvorivej dielni a literárnych motívoch. Pohotovo, hlboko pocitovo a racionálne. Jeho
texty vznikajú prirodzene z podnetov francúzskeho jazyka a kultúry, ktorú si osvojil
najhlbšie. Avšak nielen jeho otca teší, že
Neviditeľný je prínosom aj pre slovenskú literatúru. Potvrdzujú to už slovenskí čitatelia,
kritici, historici kultúry. S nádejou, že budú
vznikať ďalšie jeho pozoruhodné diela
a v prekladoch vyjdú i na Slovensku.

Pri prezentácii knihy
v Bratislave

Zºava doprava: najstar‰í syn Pascal, matka
Christiane, otec ·tefan, najmlad‰í Alain
a prostredn˘ Philippe

■ A k téme slovenčiny mi Štefan Jankovjak
písomne pripomenul ešte jednu jazykovú
epizódku zo štúdií na univerzite v Štrasburgu, kde sa vyučuje slovenčina, nie čeština, čo
považuje aj za akýsi svetový unikát. (Mimochodom práve tam jeho syn, ktorý všetky štúdiá prechádzal s ľahkosťou, roku 1998 získal

prvú cenu – 1er pri régional du Grand Prix
Universitaire de la Nouvelle.) „Pascal tam
navštevoval aj kurz slovenčiny. Po poslednej
ústnej skúške štyroch študentov, šiel profesor
Hromádka k dverám. Študenti si mysleli, že
ich otvorí, podá im ruku a hotovo. Ten však
urobil niečo úplne iné: zatvoril dvere na kľúč.
Potom šiel ku knižnici, vybral zopár kníh
z prvého radu, spoza nich vytiahol fľašku slivovice a nalial študentom. Jeden z Francúzov
povedal: Slovenčina je krrrásna rrreč.“
V ILIAM J ABLONICKÝ
F OTO : Ľ UDO P OMICHAL A ARCHÍV

Slovak Is a Beautiful Language
The extraordinary talent, native of Basel, Pascal Janovjak (1975), arrived on Slovakia’s literary scene with
equally notable success as he had achieved on the literary scenes of Switzerland, France and Canada before.
His mother is French, his Slovak father’s roots go back
to Orava region. After publishing the short poetic texts
in prose ColéoptŹres (“Beetles” or “Chrobáci” in Slovak, Geneva, 2007), Pascal made his debut with the
novel L’invisible (“The Invisible”) published in Paris
two years later; the novel is considered a significant
prose debut. This autumn L’invisible was published in
Slovak as “Neviditeľní”, translated by Mária Flochová,
in the Bratislava publishing house of PostScriptum
(Pavol Stano). The translation placed the author in the
noteworthy line of successful authors with Slovak roots
who write in foreign languages or live and work abroad
(Zdenka Beckerová in Austria, Irena Brežná and Dušan
Šimko in Switzerland, Pavol Závada in Hungary).
Pascal Janovjak graduated in comparative literature and
art history at Marc Bloch University in Strasbourg.
Besides his native French, Janovjak acquired spoken
fluency in Slovak from his father, his language skills
include English, Italian, German and oral Arabic. In the
diplomatic and cultural services of France, he worked as
a teacher and visiting professor of French language and
literature in Bangladesh, Jordan, Palestine and Lebanon.
Recently, he embarked on a one-year scholarship programme run by the Swiss foundation Pro Helvetia in
Rome, Italy.
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Pohºad na rí‰u
s aktuálnym
odstupom

Lieãiteºstvo ako
medicínska
alternatíva

ublikácia Rakúsko-Uhorsko s podtitulom Habsburská ríša v rokoch
1867 – 1918 má 270 strán a je v nej
viac ako štyristo fotografií a kresieb. Vyšla
pred troma rokmi po anglicky, jej autormi
sú šiesti historici, do slovenčiny ju preložila Dagmar Šajtyová a vydavateľstvo
Slovart doplnilo knihu o kapitolu Slováci
v dualistickom Rakúsko-Uhorsku s kapitolami Vo víre politiky, Nová generácia,
nové idey, nové časy, Slováci a hospodárstvo, Veľká vojna a Na ceste k ČSR. Autorom, v poradí siedmym, tejto časti je slovenský historik skúmajúci najmä dejiny
19. storočia, vysokoškolský pedagóg Roman Holec, autor viacerých diel (niektoré
publikovalo Vydavateľstvo Matice slovenskej). Jeho príspevok ponúka podnety povedzme na podobnú knižnú formu popularizácie slovenskej účasti a pragmatických
prínosov v záverečnom období existencie
rakúsko-uhorskej ríše. Prirodzene, so zasadením do celého geografického, politického, hospodárskeho, kultúrneho, duchovného priestoru tohto stredoeurópskeho
územia. Glosované dielo Rakúsko-Uhorsko
nabáda, aby sme na históriu napriek jej
mnohorakým ideovým rozpornostiam,
mocenským rozhodnutiam či sociálnym
nespravodlivostiam nazerali z hľadiska
národnej hrdosti a osobného sebavedomia.
Akokoľvek podrobná a hĺbková analýza
sústredená na politiku národnostného útlaku (čo sa dá poľahky ilustrovať na mnohých príkladoch) totiž znovu odsunie do
úzadia podobné množstvo každodenných
skutkov jednoduchých ľudí. Tí v dlhodobom, neraz priam existenčnom ohrození
vytvárali síce nenápadnú, ale predsa
mocnú hodnotovú základňu, na ktorú hneď
po vzniku Československej republiky
mohla dynamicky nadväzovať slovenská
inteligencia.
Na publikáciu sa dá nazerať prednostne
z politického hľadiska, veď politikum ju
napokon prestupuje v jej obsahovej jednote. Politika neraz vplývala i na literatúru
a umenie, nachádzame ju v sochárskych
a architektonických dielach či v prezentačnej honosnosti životného štýlu horných
vrstiev spoločnosti. Od záveru tamtých
čias uplynulo však už takmer jedno storočie a zákonite možno očakávať, že na dielo
Habsburská ríša v rokoch 1867 – 1918
budú čitatelia nazerať aj (alebo najmä)
z pohľadu súčasných európskych pohybov
a integračných tendencií. A príjmu povedzme jednu z jej obsahových charakteristík,

k uvažujeme o živote ľudí v období, ktoré si všímajú autori
vyššie spomenutej publikácie,
s obdivom až údivom konštatujeme, že
hospodárska zaostalosť a sociálna bieda
mala ako ich protipól skrytú veľkú vnútornú silu, ktorá pomáhala prežiť aj
v krajne existenčných situáciách. Ekonomický rozvoj Slovenska po druhej svetovej vojne materiálne pomáhal i tým najchudobnejším, rýchlo zabúdali na svoje
roľnícke či želiarske postavenie, stávali
sa súčasťou rozsiahleho spriemyselňovania. Podobným tempom, ako strácali
kontakt so zemou a vidiekom, sa vzďaľovali od duchovných zdrojov a kultúrnych prameňov v tom najširšom význame. Mnohé z dávnych hodnôt pretrvávali z generácií na generácie, prenášali sa
ústnym podaním a praktickým dodržiavaním zvykov. Potreba zapísať ich, alebo
inakšie zaznamenať, uchovať materiálnu
krásu architektúry a remesiel prichádzala neraz až potom, keď sa mnohé ukazovalo ako nenahraditeľne strácajúce. O to
cennejšie sú skutky tých, ktorí i v súčasnosti priam zázračne objavujú dávne
odkazy predkov.
Jozef Marec (1958) je Kysučan, pracuje
ako detský lekár v okresnej nemocnici,
píše pravidelne do regionálnej tlače príspevky náučného a poznávacieho charakteru. Napísal niekoľko prozaických kníh,
v ktorých čerpal práve z bohatých skúseností a slovesných zdrojov pamätníkov.
Na vytrvalých pochôdzkach po hornokysuckých osadách a pľacoch zozbieral
i podklady na štyristostranovú knihu
Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na
horných Kysuciach (vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej). Rozsiahly text
si na posúdenie prirodzene žiada podstatne širší priestor, a tak sa tu uspokojme aspoň s uvedením, že publikácia
svedčí o bohatosti nárečia, zdrojoch
ľudovej reči a mnohorakých zvyklostí,
o praktických skutkoch i čarovných,
čarodejníckych, magických praktikách.
A dodajme, že nosnú tému uchopil autor
síce s neodškriepiteľným medicínskym
vzdelaním a dlhoročnou lekárskou praxou, ale zároveň s hlbokým záujmom
a prirodzenou úctou k vedomostiam
a intuícii k praktickým nositeľom tradičného liečiteľstva, ktorého sprievodným
znakom neraz bývala ľudová mágia.

P
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A
že obsiahla štúdia dualistickej monarchie
„predstavuje moderný pohľad na toto kľúčové obdobie prostredníctvom analýzy
politických, sociálnych a kultúrnych
aspektov ríše od jeho prekvitajúceho hospodárstva cez nepokojné národnostné
pohyby až po kultúrne dedičstvo dodnes
badateľné v štátoch, ktoré sa v súčasnosti
rozkladajú na bývalom území monarchie“.
Pri návratoch súčasníkov do minulosti
platí, že iba dôkladné poznanie historických faktov a analýza vzájomných súvislostí umožňuje všetkým aktérom dejín hľadať v novom geopolitickom priestore podnety na praktické a pragmatické kroky do
budúcnosti. Staré hradské vedúce rovinami
i horskými priesmykmi, vodné cesty po
riekach, prvé železnice zostávajú dodnes
spojnicami medzi štátmi, mestami a obcami. Ostáva, ako napokon v každom čase,
na ľuďoch, čo na dnešných rýchlostných
dopravných tepnách príjmu ako hodnoty
hodné nasledovania a rozvíjania. Pozitívne
uvažovanie našepkáva, že viacerí čitatelia
budú otvárať a čítať knihu Rakúsko-Uhorsko práve z tejto perspektívy.

D UŠAN M IKOLAJ

Sme tu v˘borná partia, aj kvôli nej sa oplatí
prísÈ aj o rok!

Návraty
k bielopotockému pieskovcu

Kamenár Ján ·puler z Bobrova.
„V‰ak to z teba, kamarát, poriadne vytlãiem!“

Naše tradície sú jemné nitky, trpezlivo sa tiahnuce k našim koreňov. Sú krehké, treba sa o ne
starať, pravidelne, s citom a láskou. Nie sú brzdou modernosti, fenoménu, ktorý nám dosť
agresívne vstúpil do takmer všetkých oblastí
života. Ani nevstupujú s ním do otvoreného
zápasu o víťazstvo. Najčastejšie si tradície uvedomujeme vo sviatočných chvíľach. Svojou
obdivuhodnou neúnavnosťou posúvajú pozorovateľa i diváka k uvedomovaniu si svojej podstaty. K takým patrí aj spomienka na tradíciu
bielopotockých majstrov v Studenovodskej
doline, ktorá siaha až do 18. storočia. V minulosti sa v obci Oravský Biely Potok nachádzali
tri pieskovcové lomy. Kamenárske dielne prekvitali najmä v 19. storočí. Domáci kamenári
vyrábali mlynské kamene, brúsky, dlaždice,
kvádre. K najznámejším kamenárom patrila
rodina Belopotockých, ktorých diela majú osobitý charakter čerpajúci z baroka. V okolí obce
sa zachovalo množstvo sakrálnych plastík či
historických krížov.

Dnes kamenárske remeslo opäť ožíva a ambíciou obce, podľa slov jej starostu Jána Kaššáka,
je pritiahnuť ku kameňu aj najmladšiu generáciu. V druhej polovici septembra tohto roka sa
majstri kamenári už po šiestykrát zišli v obci
Oravský Biely Potok. Družnou atmosférou pri
spoločnej práci vdýchli dušu chladnému kameňu, dotkli sa navzájom svojich sŕdc, prežili
spolu veselé chvíle. Každý podľa svojej predstavy dokázal, že umelecké majstrovstvo nepozná
hranice.
Medzi skalných plenéristov patrí Juraj Šinal
z Medzibrodia. Nevynechal ani jeden ročník.
Vlani si zvolil tému Krížovej cesty, presnejšie
tretie zastavenie, keď Ježiš prvýkrát padá pod
krížom, tento rok stvárnil jedenáste zastavenie.
Námety z Krížovej cesty čerpali, alebo sa nimi
nechali inšpirovať aj jeho kamenárski kolegovia. K ďalším stáliciam plenéra patria majstri
kamenári František Hrebenár z Vrbova, domáci
Miroslav Hurťák, Ján Šeliga z Hruštína či Ján
Špuler z Bobrova. Nováčikom bol Stašek Dzinar z Poľska. Mnohí z nich sa venujú predovšetkým drevorezbe.

Viac hláv, viac rozumu aj pri nákrese

Sta‰ek Dzinar z partnerskej poºskej obce
Spytkowice je na plenéri po prv˘krát.
Hneì od zaãiatku si vysúkal rukávy a pustil sa
do práce

Vytvorené diela budú následne vystavené
v lapidáriu pri farskom kostole.
J ANKA TARINOVÁ
F OTO : AUTORKA
Returns to the Stone of Biely Potok
The Biely Potok masters’ tradition in Studená Valley
dates back to the 18th century. In the past, there were
three sandstone quarries in the village of Oravský
Biely Potok. Stone-cutters’ workshops flourished
mainly in the 19th century. Local stone masons manufactured millstones, grinders, tiles, blocks. The
Belopotocký family, whose works have a peculiar
character drawing upon Baroque, ranks among the
best-known stone masons. In the vicinity of the village, there have been a number of sacral sculptures
and historical crosses preserved.
Today, stonemasonry is coming back to life. In the
second half of this September, masters-stonemasons
gathered together in the village of Oravský Biely
Potok for the sixth time. The diehard pleinairists are:
Juraj Šinal from Medzibrodie, František Hrebenár
from Vrbov, the local Miroslav Hurťák, Ján Šeliga
from Hruštín, Ján Špuler from Bobrov. Stašek Dzinar
from Poland was a newcomer at the plain air. The
created works will be put on display together with
the collection of stone pieces at the parish church
there.
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Pokojné vianočné sviatky čitateľom časopisu
SLOVENSKO
želá redakcia v mene všetkých pracovníkov
Matice slovenskej a Neografie Martin, a. s.

A do nadchádzajúceho roku 2012
pevné zdravie, dobré priateľské vzťahy
a vyšší zmysel z výsledkov
našej každodennej práce!
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