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N A

R O Z H R A N Í

Rok, ktorý prichádza, prináša nám Slovákom veľa
príležitostí na oslavovanie, na pripomínanie si minulosti. Nestačia prsty na rukách: dvadsať rokov
štátu, nedožité storočné jubileá len tak úchytkom:
Petra Zvona, Dominika Tatarku, Rudolfa Pribiša,
Jozefa Kirschbauma, Gorazda Zvonického aj Gustáva Husáka, stopäťdesiat rokov matičných, dvojsté výročie smrti Antona Bernoláka a narodenia
Samuela Tomášika, Štefana Závodníka, Andreja
Cabana aj Štefana Nikolaja Hýroša, dvestopäťdesiate výročie Banskej akadémie v Banskej Štiavnici
a Collegia Oeconomicum v Senci, tisícstopäťdesiat
cyrilo-metodských.
Pripomínanie si a oslavy sú jedna vec, poučenie
sa a napĺňanie odkazu druhá. Poviete si, chvalabohu, že si už dokážeme na osobnosti a udalosti
aspoň spomenúť – čo v našich končinách nebolo
vždy samozrejmosťou. Chvalabohu. Ide však aj
o to, aby niečo z osláv ostalo aj po nich.
Nad všetkými uvedenými a ešte aj ďalšími dátumami vyčnieva dvadsiatka štátu, 1150-ka cyrilo-metodská, 150-ka matičná. Aj mnohé jubileá
osobnosti oslávime, ako sa patrí, napríklad výročie
významného „zahraničného matičiara“ Gorazda
Zvonického, odpočívajúceho na martinskom Národnom cintoríne.
Dvadsať rokov je pekný vek, náš štát sa ho dožil,
zdá sa, bez „straty kytičky“. Patrí sa zložiť hold
tým, ktorí uprednostnili tento štát pred osobnými
záujmami, ak už nepoviem pohodlím. Myslím
konkrétne na poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorí dvihnutím ruky za koniec ČSFR ukončili
aj osobnú kariéru poslanca, ktorá mala trvať ešte
najmenej tri roky.
Keby sa rozhodli inak, ktovie, či sa slovensko-české manželstvo skončí celkom bezbolestným
rozvodom. A poučenie pre nás? Ťažko to dnes,
vo svete plnom intríg a osobných záujmov podopretých lesknúcim sa kovom – vlastne len šuštiacim papierom, takú podobu majú dnes peniaze –
nahlas čo i len vysloviť. Pochopí nás okolie, ak
sformulujeme toto poučenie do krátkej vety:
„Národ je viac ako jednotlivec?“ Spomínaní
statoční poslanci z roku 1992 mali svojich predchodcov, zvyknem pripomínať ministra financií
z rokov 1939 – 1945 Mikuláša Pružinského, ktorý
nezaváhal podpísať pokutu za nedoplatok daní samému sebe, či zaplatiť „daň na čiare“ pred vstupom do Bratislavy (tak sa vtedy bránila pred dovozom potravín do hlavného mesta). Majú však aj
nasledovníkov? Netrúfam si odpovedať kladne.
A ako by sme takýchto statočných politikov potrebovali! Ako soľ!
Aj ďalšie „trčiace“ výročia nám majú čo povedať.
Koľkí z nás by dokázali napodobniť našich predchodcov, ktorí projektovali na zelenej lúke a pod
košatými lipami pred martinským evanjelickým
chrámom našu prítomnosť? Všetci ti francisciovci,
gotčárovci, moysesovci či kuzmányovci patria na
náš národný oltár. Osobitne sa však treba pristaviť
pri biskupoch Moysesovi a Kuzmánym (aj superintendent je vlastne biskup). Majú dnes nasledovníkov či nástupcov medzi hierarchiou oboch
našich najväčších cirkví? V časoch absolútnej ne-

slobody títo dvaja nasledovania hodní muži obetovali i riskovali veľa. Štefan Moyses ako zakladajúci člen Matice priložil do matičnej pokladnice
2 100 zlatých, dva razy toľko ako panovník František Jozef. Ako katolícky biskup sa však neváhal
postaviť na čelo národa, zaiste mu nerobili problém národnoštátne symboly. Ako dnes robia
dnešným hierarchom...
Napokon prvé matičné valné zhromaždenie sa konalo v roku 1863 (a nie skôr) s ohľadom na miléniové zaoblenie rokov neslobody vo vlastnom
dome. Padali vtedy v našom do histórie „tým vošlom“ Turčianskom Svätom Martine aj také návrhy, aby sa rodiaci spolok milovníkov života
a národa slovenského pomenoval ako „Cyrilometodská Slovenská Matica“. Matica vznikla ako pokračovateľka misie sv. Cyrila (Konštantína)
a Metoda na poli spoločenskom a kultúrnom, teda
nekonfesijnom, ale pri jej kolíske boli obe väčšinové konfesie, dokonca aj J. Gaganec, biskup
gréckokatolícky.
Nuž celkom prirodzene sme chceli (a ešte aj
chceme) uctiť si solúnskych bratov aj súsoším
v Bratislave. Sochy nám chýbajú, v našich mestách a dedinách, osobitne v hlavnom meste. Lebo
okrem toho, že skrášľujú naše námestia a ulice, sú
aj „mienkotvornými“ svedkami časov: udržujú
charakter národa. Muži a deje v bronzovom alebo
mramorovom vyhotovení sú do očí a hláv bijúcou
pripomienkou ideí, ktoré reprezentujú. Tak tomu
rozumejú všade vo svete, kde sa len zriedkavo
opovážia diskutovať napríklad o brade, o nose či
účese hrdinu, lebo dobre vedia, že o to nejde. Že
ide o idey, o ideológiu. O charakter národa.
Predseda vlády R. Fico už niekoľkokrát vyslovil
myšlienku, že Bratislava si musí zaslúžiť byť hlavným mestom Slovákov. Má krutú pravdu. Bratislava akoby nebola slovenskou metropolou. Nechcela Svätopluka na Hrade nie pre proporcie jeho
koňa, ale preto, lebo pripomínal, že starí Slováci
mali svoje kráľovstvo už v 9. storočí, teda v čase,
keď tu jedni z našich susedov ešte ani neboli! A tak
odstránili aspoň text „kráľ starých Slovákov“, keď
už nemohli kráľa! A bronzového Štúra na Dunajskom nábreží chceli vymeniť preto, že pripomína
Bratislave a svetu (urbi et orbi), že je tým slovenským velikánom, ktorý nielenže rozviazal národu
jazyk, ale prvý raz v modernej dobe deklaroval
jeho nezávislosť! A kto verí, že vojna o umiestnenie a podobu cyrilo-metodsko-gorazdovského súsošia v našom hlavnom meste sa viedla len preto,
či má (a mal?) alebo nemá (a nemal?) Gorazd fúzy
a bradu? Že naši svätí sú bosí a majú dlhé krky? Tá
vojna sa viedla o – budúcnosť národa a jeho hlavného mesta.
Na liberálny vláčik „vyjadrite sa, matičiari, že ste
so súsoším nespokojní“ naleteli aj „našinci“, čo
svedčí o tom, že ešte nie sme ako národ dospelí.
Lebo aj žijúci „bardi“ a „bardice“(?) ako malé deti
nevedeli rozlíšiť podstatné od nepodstatného. Iste,
mať rôzne náhľady na „mužov z bronzu“ je prirodzené. Napokon aj Angličania posudzujú sochy,
to preto u nich nenarazíte na bronzového Napoleona (a vo Francúzsku naopak na Nelsona). No
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na Nelsonov nos ani nedovidia, tak vysoko čnie
nad ich hlavami. Nám však neprekáža bronzový
Kossuth (a nie jeden!), ani mramorový Petöfi na
našich námestiach a v našich parkoch (zatiaľ čo
kovového Štúra by ste hľadali v Budapešti márne
a o pamätnú tabuľu pre Kollára na kostole, v ktorom slúžil Bohu celé roky a kde aj konfirmoval
budúceho Petöfiho, bolo treba po celé roky tuho
zápasiť). Nám prekáža Gorazdova holá brada!
Bolestivo sa potvrdzuje, že tomuto národu a jeho
hlavnému mestu ešte mnoho chýba, ešte nedozrel
do úrovne okolitých národov a nemá tomu zodpovedajúce hlavné mesto. Naďalej totiž akoby
sme si nevládli sami. S umiestňovaním pamätníkov neslovenským osobnostiam nebýva v Bratislave problém.
Nikomu, ani dvom dámam, ktoré sú zásadne proti
súsošiu (mená nie sú podstatné, aj tak totiž hovorili
za niekoho iného), neprekážal „figurálny“ Čumil
ani Pekný Nácko, ani trpasličí TGM, ani Hans
Christians Andersen – ten dokonca môže trčať na
„cudzom“, teda Hviezdoslavovom námestí. Pamätáte si, či sa vôbec o týchto okrasách nášho hlavného mesta diskutovalo? Nediskutovalo sa, lebo
tým dámam a tým pánom totiž vôbec nejde o figúry-nefigúry, oni nechcú troch národných svätých. Tie dámy a tí páni totiž veľmi dobre chápu,
že postavenie súsošia solúnskym bratom a Metodovmu vyvolenému Gorazdovi v centre Bratislavy
je opätovným pozvaním misie spred 1150 rokov
medzi nás.
Takže vitaj, rok 2013! Budeš aj o tom, či nás vegetujúca kríza hodnôt a peňazí privalí väčšmi,
alebo menej. A aj o tom, aké budú oslavy a čo
z nich ostane pre nás a pre naše deti. Či si niekto
z oslavujúcich pripomenie metodovskú modlitbu: „Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou Tvojou zhliadni. A nevydaj, čo je naše, cudzím,
a neobráť nás za korisť národom pohanským.
Skrze Krista, Pána nášho, ktorý panuje s Otcom
i so Svätým Duchom.“
M ARIÁN T KÁČ
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So zakorenen˘mi

Hovoríme s publicistom
Jánom Jančovicom

dolnozemskými výhonkami
Ján Jančovic (narodil sa v Pôtri) je neúnavným
bádateľom minulosti a propagátorom kultúrnych hodnôt dolnozemských Slovákov. Po Jánovi Siráckom (1925 – 1998) sa zaradil
k popredným znalcom vysťahovaleckej tematiky zameranej na územie historického Novohradu, ktorej sa intenzívne venuje niekoľko
desaťročí. Členom Matice slovenskej je nepretržite od jej obnovenia v roku 1968. V rodnej
obci bol tajomníkom miestneho odboru MS
a členom Okresného výboru vo Veľkom Krtíši,
kde bol aj predsedom komisie pre styk so zahraničnými Slovákmi, teraz je registrovaný
v Nitre, kde bol členom výboru MO MS. Matica slovenská v Srbsku mu roku 2010 udelila
diplom Čestného člena MSS.
Roku 1972 nadviazal Ján Jančovic úzku spoluprácu s Odborom pre zahraničných Slovákov
MS v Bratislave (popri Siráckom najmä
s Františkom Bielikom) a začal udržiavať kontakty so Slovákmi vo Vojvodine, Rumunsku
a v Novohradskej župe v Maďarsku. Je autorom 12 kníh, rovnocenne ako regionálnej histórii sa venuje problematike zahraničných
Slovákov, osobitne dolnozemským. Vo Vydavateľstve MS mu vyšli štyri knihy. Z kolísky na
Dolnú zem sa zaoberá históriou sťahovania
Slovákov z Novohradu na Dolnú zem a ich
usadením na území dnešného Maďarska, Rumunska a Srbska. Jeho Navrátilci sú spomienkami Slovákov dlho žijúcich v západnej
Európe, zámorí a na Dolnej zemi, vyšli pri 60.
výročí ich hromadného návratu do starej vlasti.
Kniha Z novohradských vrchov a dolín je venovaná významným osobnostiam regiónu,
ktoré sa podieľali na pozdvihnutí vedecko-technického pokroku vo svete, zaujímavostiam a histórii. Najnovšia publikácia Pretvorili
dolnozemskú rovinu uvádza biografické profily
takmer sto osobností žijúcich na Dolnej zemi,
kde v oblasti kultúry, vzdelávania, prírodných
vied a pôdohospodárstva pomáhali pozdvihnúť
hmotnú a duchovnú úroveň Slovákov. Sú v nej
zaznamenané príbehy a profily pokračovateľov a ich podiel na zachovávaní národnej identity.

Starý otec z otcovej strany odišiel roku 1906
za prácou do USA. Môj otec mal vtedy iba jedenásť mesiacov a vlastného otca si vlastne nepoznal. Pracoval v pensylvánskych baniach, zo
začiatku rodine písal, ale čoskoro sa odmlčal
a domov sa už nikdy nevrátil. Starý otec z matkinej strany odišiel roku 1927 do Kanady, kde
zo začiatku pracoval v provincii Saskatchevan
na železnici, potom nevedno kde. Aj ten sa po
čase odmlčal a rodina sa dozvedela iba to, že
v roku 1960 umrel v Saskatoone. Zrejme obidvaja si žili svojím životom a na deti, manželky, ktoré celý život žili ako vdovy, zabudli.
Druhý dôvod bol, že od mladosti som počúval
najstarších, ako sa mnohí z ich predkov v minulosti vysťahovali z našich dedín na Dolnú
zem. Z početnej rodiny odchádzal spravidla
najmladší syn, neskôr i celé rodiny. Po rokoch
sa niektorí, najmä zo srbského Banátu, konkrétne z Kovačice, pri hľadaní koreňov k svojim rodinám prihlásili. Začal som skúmať
v cirkevných protokoloch, archívoch, spolupracovať s Odborom pre zahraničných Slovákov MS v Bratislave. Potom nasledovali moje
vytrvalé cesty po ich stopách.

S minulosÈou Slovákov na Dolniakoch sa
na Slovensku uÏ tradiãne zaoberá iba
niekoºko nad‰encov. Celá problematika
akosi nie je dosÈ lákavá, vy sa jej predsa
venujete naplno, programovo, odu‰evnene, aÏ fanaticky. Ako ste sa k nej dostali?

Na Dolnej zemi vás poznajú a uznávajú
ako svojho. Na minulosÈ a súãasnosÈ na‰ich Slovákov na Dolnej zemi sa pozeráte
s ist˘m nadhºadom. Ako by ste charakterizovali jednotlivé komunity a v ãom vidíte
rozdiel medzi nimi?

Už ako chlapec som oproti ostatným kamarátom mal nevýhodu, že mi chýbali starí otcovia.

Pri Slovákoch žijúcich už viac ako tristo rokov
na území terajšieho Maďarska je charakteris-
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tická najmä strata ich pôvodného materinského
jazyka. Ich mentalita, vďačnosť, tolerancia
a iné národné povahové vlastnosti zostali slovenské, ale maďarskosť je v nich tak zaštepená, že si to sami už veľmi ani neuvedomujú.
Aj tí, ktorí dobre ovládajú archaickú slovenčinu, radšej chcú hovoriť po maďarsky. Prekvapuje, že aj Slováci, ktorí tak radi spievajú,
tancujú po slovensky a sú členmi slovenských
súborov, spolkov a krúžkov, keď idú voliť, za
Slováka sa neprihlásia. Cítia po slovensky, ale
boja sa prejaviť národnostne i jazykovo. Mrzí
ma, že aj tých málo Slovákov v Maďarsku sa
delí na obyčajných a učenejších, a tak sa celá
národnosť oslabuje. Slovákom tu chýba nielen
slovenské povedomie, ale aj sebavedomie,
a preto ich treba pri každej príležitosti povzbudzovať.
V Rumunsku cítiť jazykový, vzdelanostný
a povahový rozdiel medzi vrchárskymi (bihorskými, katolíckymi) a nížinnými (banátskymi, evanjelickými) Slovákmi. Vychádza
to z historických podmienok a vývoja. Banátski Slováci mali podstatne lepšie prírodné,
hospodárske a vzdelanostné možnosti a výhody ako Bihorčania vo vrchárskych oblastiach Sedmohradského rudohoria. Dnes sa aj tí
odolnejší a početnejší sťahujú do nížin, a to
najmä medzi Slovákov pri rieke Maruša.
Obidve skupiny spolunažívajú v pokoji a spolu
zachraňujú aj tam stále ubúdajúcu slovenskú
národnosť. Pokiaľ sa v školách bude učiť
a doma v rodinách sa bude naďalej rozprávať
po slovensky, ich národné povedomie sa ešte
dlho udrží.
Slováci žijúci v srbskej Vojvodine historicky
patria medzi najuvedomelejších na Dolnej
zemi. Stýkam sa tam s mnohými významnými
slovenskými osobnosťami, najradšej mám prístupnú a otvorenú dušu a srdce obyčajných
Slovákov, ktorí si zachovávajú svoje rodinné
tradície. V ostatných rokoch národnosť v tejto
doteraz najslovenskejšej časti Dolnej zeme
značne oslabuje ich veľký odliv (a to najmä
najvzdelanejších) do krajiny svojich predkov
aj inde do sveta. Ani nízka pôrodnosť v ostatných rokoch neveští do budúcnosti nič dobré
pre slovenskosť.
Kolonizácia Slovákov v Chorvátsku (Slavónia)
sa začínala prevažne až koncom 19. storočia.
Aj napriek tomu kysuckú slovenčinu tam bolo
dlho počuť iba v rodinách a na ulici. V kostole
a v škole sa používal chorvátsky jazyk a Slovákom hrozila jazyková asimilácia blízkym jazykom. Až po druhej svetovej vojne sa začala

v niektorých obciach aj výučba slovenčiny.
Keď už bol dostatok učiteľov, vyučovanie slovenčiny sa rozšírilo. Medzi Slovákmi v Slavónii som bol ako študent na zahraničnej praxi
roku 1966 a potom na reportáži pre časopis
Slovensko, keď v Josipovci roku 1982 oslavovali storočnicu založenia obce Slovákmi. Učiteľmi slovenčiny tam boli pán Kvasňovský
a pani Kristeková. Josipovec bol vtedy bielou
vranou vo výučbe materčiny. V neskorších rokoch, keď bola založená Matica slovenská
v Chorvátsku, sa rozvinula výučba slovenčiny,
nebývalý rozvoj slovenskej kultúry sa začal
v takých obciach osídlených Slovákmi, o ktorých bolo dovtedy málo počuť.
Va‰a bádateºská a publikaãná ãinnosÈ priná‰a plody stále nie dosÈ rozvinut˘ch slovensko-slovensk˘ch vzÈahov. Uviedli by ste
aspoÀ niekoºko príkladov krajanov a presídlencov – navrátilcov na Slovensku?

Osobne aj svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou som napríklad podnietil obnovu kontaktov a návštev obcí a spríbuznených rodín,
hľadajúcich svoje korene. Boli to napríklad Labátovci z Aradáča s Labátovcami v Dolných
Strhároch, Ďurišovci z Padiny a zo Sarvaša
s Ďurišovcami z Pôtra, Bačúrovci z Padiny
s Bačúrovcami z Dolnej Strehovej, Markovci
z Kovačice a Padiny s Markovcami zo Senného (Novohrad), Hriešikovci z Kovačice
s Hriešikovcami z Pôtra, ale mohol by som
spomenúť aj Babkovcov z Kovačice či ďalších. Po publikovaných reportážach navštívili
okrem rodín aj obce, kde záujemcovia pátrali
v cirkevných archívoch, cintorínoch, kostoloch. Mnohé rodiny z Vojvodiny, Rumunska
a Maďarska si hľadajú svoj pôvod. A písomne
a telefonicky sa na mňa pri svojom bádaní
z tejto oblasti obracajú o pomoc viacerí zo Slovenska.
Zabezpečoval a podnietil som aj návštevu
a spriatelenie obcí z Maďarska a Srbska s obcami na Slovensku. Som rád, že ma pravidelne
pozývajú na besedy a prednášky. Niekoľkokrát
som prednášal v Maďarsku, Srbsku a na mnohých miestach na Slovensku, kde žijú hlavne
presídlenci z Dolnej zeme: Nové Zámky, Galanta, Lučenec, Diakovce, Tešedíkovo, Nesvady, Kolárovo, Šárovce...

Ján Jančovic

Poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry faktu sa narodil
6. februára 1941 v Pôtri (okres Veľký Krtíš).
Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre
vyštudoval v rokoch 1962 – 1967 ekonomiku
poľnohospodárstva. Od roku 1970 pracoval
v oblasti podnikovej propagácie a výstavníctva. Prispieva do novín, časopisov a kalendárov na Slovensku a v slovenskom zahraničí, odborne spolupracoval s rozhlasom,
televíziou a krátkym filmom. Do roku 2004
bol najskôr manažérom a potom desať rokov
zástupcom šéfredaktora týždenníka Roľnícke
novinky. Intenzívne a programovo sa už niekoľko desaťročí venuje problematike života
Slovákov v zahraničí, najmä dolnozemských.
Svoje poznatky a výsledky bádania priamo
v prostredí Slovákov žijúcich v jednotlivých
krajinách publikoval v periodickej tlači, zborníkoch aj knižných monografických prácach.
Ján Jančovic a celá rodina žije v Nitre, na
svojej rodnej postati v Pôtri zachováva kultúrne dedičstvo svojich roľníckych predkov,
zariadené ako rodinné múzeum. Zo zachovalej pozostalosti, ako i nákupom vybavil dom
pôvodným nábytkom a zariadením, dvor
a hospodárske budovy naplnil strojmi, náradím, náčiním na spôsob tradičného spôsobu
života a práce roľníka v minulosti.

KeìÏe máte pred sebou e‰te zopár
(dúfajme, aj veºmi okrúhlych) Ïivotn˘ch jubileí, na záver by ste na‰im ãitateºom
mohli prezradiÈ, ão by ste chceli v najbliÏ‰om a aj vzdialenej‰om období spracovaÈ...

To všetko závisí od viacerých vecí, ale predovšetkým od zdravia. Pamäť môjho počítača sa
takmer každodenne zapína, na pozvanie navštevujem miesta, kde sa usadili presídlenci
z Dolnej zeme, stretávam ochotných ľudí, ale
môže to byť niečo podobné, ako je najnovšia
monografia o Čanádalberťanoch v Diakovciach. Napríklad veľké a neprebádané cirkevné
archívy so slovenskými písanými protokolmi
o usadení a následnom živote Slovákov sa nachádzajú v evanjelických obciach Novohradskej a Peštianskej župy. To je tiež jeden tip na

materiál, ktorému by bolo potrebné sa venovať
a spracovať ho do celku. Závisí to však od
mnohých limitujúcich faktorov. Je to však zaujímavá bádateľská téma.
I MRICH F UHL
F OTO : ARCHÍV J ÁNA J ANČOVICA

With Rooted Shoots of the Lower Land
An interview with Ján Janãovic. This agricultural
engineer, journalist, publicist and non-fiction
writer was born in Pôtor on 6 February 1941. He
contributed to newspapers, magazines and calendars in Slovakia and within Slovak communities abroad, professionally co-operated with
radio, television and short film. He has intensively and systematically dedicated himself to
the problems of life of Slovaks abroad, mainly of
those in the Lower Land, for several decades. He
made researches right among Slovaks living in
various countries. He published his findings and
research results in periodicals, miscellanies and
12 books.
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Vývoj v slovenskom zahraničí počas posledných
dvadsať rokov čoraz dôraznejšie nastoľuje potrebu dôkladného prehodnotenia doterajšieho
prístupu relevantných orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí (k osobám hlásiacim sa k slovenskému
pôvodu). Prax ukazuje, že parametre politiky
Slovenskej republiky vo vzťahu k „zahraničným
Slovákom“ už dávno nezodpovedajú reálnym
podmienkam a s nimi súvisiacim potrebám a požiadavkám slovenskej diaspóry, najmä tých Slovákov, ktorí žijú a pôsobia na „Západe“.
Nezohľadňovanie legitímnych potrieb a požiadaviek (výber pozri dole) pociťujú vo svojom živote a spoločenskom postavení nielen príslušníci
skorších emigračných vĺn a ich potomkovia, ale
aj občania Slovenskej republiky z novodobých
migračných prúdov, smerujúcich prevažne do
štátov západnej Európy a zámoria.
Dôsledky dlhodobého neriešenia už dávno známych problémov sa prejavujú o. i. aj v dramatickom poklese počtu osôb, ktoré sa v zahraničí
hlásia k slovenskému pôvodu (v r. 1990/1991
ich bolo zhruba 2,5 mil., v r. 2010/2011 už ani
nie 1 mil.). Tento alarmujúci vývoj ostáva zo
strany relevantných orgánov a inštitúcií SR dlhodobo nepovšimnutý. Preto sa netreba čudovať,
že zo slovenskej strany sa doteraz nepodnikli
žiadne kroky, ktoré by pokračujúci pokles počtu
Slovákov žijúcich v zahraničí aspoň pribrzdili
a prípadne zastavili. O revitalizácii slovenskej
pospolitosti v zahraničí sa za daných podmienok
nedá ani len snívať.
Príznačným pre ľahostajno-nevšímavý prístup
k tejto nadmieru naliehavej skutočnosti je spôsob, akým sa Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku
2015 (ďalej Koncepcia – pozn. red.) snaží tento
problém obísť. Ako príklad postačí uviesť
z textu Koncepcie údaj o počte Slovákov žijúcich
v zahraničí v roku 2007, keď bola predložená na
schválenie do NR SR. Napriek vtedy už všeobecne známym výsledkom sčítania obyvateľstva
v USA (v r. 2000) a v Českej republike (v r.
2001), kde žijú najpočetnejšie slovenské komunity (celkový pokles oproti r. 1990/91 o viac ako
1,3 mil.) sa pri stanovení cieľov a rámcových
podmienok v Koncepcii vychádzalo z absolútne
nerealistických 2,25 mil. Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako môže celá Koncepcia stáť na pevných základoch, keď sa východiskové parametre
nekryjú s realitou (ako je to v prípade nesprávnych údajov o počte osôb, ktoré sa v zahraničí
hlásia k slovenskému pôvodu)?
Objektívna analýza (pre mnohých) neuspokojivého stavu v slovenskej diaspóre ukazuje, že
hlavnou príčinou kritickej situácie a najväčšiu
prekážku na ceste k náprave predstavujú legislatívne nedostatky obsiahnuté v Koncepcii v stati
Obsahové zameranie Koncepcie... do r. 2015.
Je nastavené tak, že sú prednostne zohľadňované
potreby a požiadavky slovenských komunít zo
strednej a juhovýchodnej Európy. Uprednostňovanie týchto komunít sa najvýraznejšie prejavuje
v každoročnom procese rozdeľovania dotácií.
Štatistické vyhodnotenie výšky pridelených finančných prostriedkov v závislosti od štátov/regiónov v rokoch 2006 – 2012 dokazuje, že kra-
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Poznámky
Posledné dva októbrové dni sa konala v Bratislave Stála konferencia Slovenská republika a Slováci Ïijúci v zahraniãí 2012. Pri‰lo na
Àu 89 krajanov usaden˘ch v 21 ‰tátoch na ‰tyroch kontinentoch
sveta. Na jej okraj moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe od posledného stretnutia krajanov pred dvoma rokmi sa v obsahu podujatia niã
podstatné nezmenilo. Namiesto vedeckého fóra (ako by sa od
konferencie zákonite malo oãakávaÈ) boli vystúpenia úãastníkov
najmä spomienkové, kon‰tatujúce predchádzajúcu ãinnosÈ a predkladajúce poÏiadavky smerom k organizátorovi (Úrad pre Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí – ÚSÎZ) a ‰tátu. Na redakciu ãasopisu sa obrátil
Du‰an Klimo (predseda Slovensko-nemeckej únie, prv˘ predseda
Svetového zdruÏenia Slovákov v zahraniãí a zakladajúci ãlen Únie
Slovákov v zahraniãí) s ponukou publikovaÈ text svojho príspevku,
ktor˘ nemohol predniesÈ na konferencii v plnom znení. Nazval ho
K potrebe aktualizácie Koncepcie ‰tátnej politiky starostlivosti
o Slovákov Ïijúcich v zahraniãí do roku 2015 a v jeho úvode tlmoãí
názor viacer˘ch úãastníkov, Ïe „vedenie konferencie nevyuÏilo
jedineãnú príleÏitosÈ na slobodn˘ prejav mienky, otvoren˘ dialóg a odbornú diskusiu“.
janské organizácie zo štátov strednej, východnej a južnej Európy získali v priemere 75 %
z celkovej sumy. Zvyšok „slovenského sveta“
(západná Európa, Severná a Južná Amerika,
Blízky východ, južná Afrika a Austrália) sa
musel uspokojiť s 25 % z celkového objemu.
Uvedené čísla dokumentujú zjavnú, roky pretrvávajúcu nevyváženosť pri rozdeľovaní dotácií pre slovenské zahraničie. Bolo by však
nespravodlivé, keby sa ÚSŽZ podsúvalo zá-

merné uprednostňovanie spolkov zo strednej
a juhovýchodnej Európy na úkor „Západu“.
ÚSŽZ je pri plnení svojich úloh viazaný o. i. aj
ustanoveniami z Koncepcie, čím sú rozsah
a efektivita jeho pôsobenia značne zúžené.
Pri hľadaní riešení problémov a východísk smerujúcich k zvýšeniu vzájomnej dôvery a porozumenia medzi slovenským zahraničím a
Slovenskou republikou je v prvom rade potrebné dohodnúť sa na témach a tematických

okruhoch zásadného významu (priority), ako aj
na jasných, nespochybniteľných „pravidlách
hry“. Uvádzam niekoľko návrhov na diskusiu:
Koncepcia v súčasnej podobe je nadmieru rozsiahla, komplikovaná a môžu sa v nej vyznať
len špecialisti zo Slovenska. Prínosom by bola
jej „zoštíhlená“ verzia v podobe praktickej príručky, zrozumiteľnej aj laickej verejnosti, teda
aj Slovákom v zahraničí.
Nová Koncepcia (na konkrétne nasledujúce
obdobie – pozn. red.) by už nemala mať podobu dogmy, ale jej „duch“, obsah a forma
by mali pružne reagovať na potreby a požiadavky aktuálnych procesov v slovenskej
diaspóre.
Vypracovanie novej Koncepcie by malo byť
zverené do rúk takým odborníkom zo Slovenska, ktorí by boli otvorení aj nekonvenčným
myšlienkam, nebránili by sa spolupráci so zá-

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich
v zahraničí je potrebné v spolupráci so zástupcami slovenského zahraničia čo najskôr novelizovať.
Treba čo najskôr podniknúť kroky/prijať rámcové opatrenia s cieľom zastaviť dramatický
pokles počtu osôb hlásiacich sa v zahraničí
k slovenskému pôvodu.
Výber zo zoznamu základných požiadaviek
Slovákov zo zahraničia:
1. Zriadenie stálej komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí (SvZ) pri Výbore pre zahraničné veci NR SR, kde by SvZ mali trvalé
zastúpenie.
V relevantných výboroch NR SR by SvZ mali
status pozorovateľa s hlasom poradným.
2. Novelizácia zákona č. 474/2005 Z. z. o Slo-

osobe, ktorá má aspoň jedného predka slovenského pôvodu (bez ohľadu na počet predchádzajúcich generácií alebo dĺžku pobytu na
území Slovenska (Lex sanguinis).
4. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov na právnu
ochranu slovenských rodín, detí a mládeže v zahraničí.
5. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory škôl s vyučovacím jazykom slovenským a
vzdelávacích centier v zahraničí.
6. Navýšenie finančných prostriedkov v dotačnom systéme pre SvZ na minimálne takú úroveň, ako dostávajú menšiny na Slovensku (v r.
2012 – 4,5 mil. eur).
7. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory duchovnej starostlivosti o SvZ.

ku krajanskej konferencii
stupcami slovenského zahraničia a ktorí by
v prvom rade hľadali spôsoby riešenia problémov, na rozdiel od zaužívanej praxe, keď sa prioritne uvádzajú dôvody, prečo sa problémy
nedajú riešiť.
Nejasnosti v interpretácii niektorých častí Koncepcie by mohlo pomôcť odstrániť jednoznačné
stanovisko vlády SR, resp. NR SR, zvlášť ohľadom kladenia dôrazu na objektivitu a vyváženosť, prípadne váhu záujmu pri posudzovaní
slovenských komunít v zahraničí.

vákoch žijúcich v zahraničí za pripomienkovacej a dohliadajúcej účasti zástupcov SvZ počas
celého procesu novelizácie.
ÚSŽZ by sa mal stať ústredným orgánom štátnej správy s vlastným rozpočtom. O predsedovi
ÚSŽZ by rozhodovala NR SR, pričom SvZ by
dostali možnosť navrhnúť vlastného kandidáta.
Uviesť do života systém konzulárnej evidencie
SvZ.
3. Novelizovanie zákona o občianstve SR,
ktorá by umožnila získať občianstvo SR každej

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáã v rozhovore s predsedom Zväzu
Slovákov v Chorvátsku
Andrijom Kuricom

Eva Kapiãáková, ‰éfredaktorka ãasopisu Slováci v Írsku, pred
obrazmi Miroslava
Benku (písali sme
o Àom v predchádzajúcom ãísle ãasopisu)

Autor príspevku (vpravo) s Aristidom Zelenayom, tajomníkom
ZdruÏenia Slovákov vo ·vajãiarsku

8. Zabezpečenie voľného príjmu programov
RTVS v zahraničí.
9. Vytvorenie podmienok pre pravidelné vysielanie RTVS o živote, činnosti, kultúre atď. SvZ.
10. Treba čo najskôr podniknúť kroky/prijať
rámcové opatrenia s cieľom využiť potenciál
v slovenskom zahraničí pri aktívnej podpore záujmov Slovenskej republiky (ofenzívny lobing).
D UŠAN K LIMO
F OTO : D UŠAN M IKOLAJ

Compatriot Conference Notes
During the last two days of October the Standing
Conference Slovak Republic and Slovaks Living
Abroad 2012 took place in Bratislava. Our compatriots settled down in 21 countries of four world's
continents arrived at the conference. We can make
an incidental remark that there was no important
programme change of the event from the last
meeting of expatriates held two years ago. Instead
of a scientific forum, as one at a conference would
expect, the speeches of the participants were
mainly commemorative, evaluating previous activities and putting forward demands on the organiser
(Úrad pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí ÚSÎZ – Office for Slovaks Living Abroad) and state.
The author of the contribution states that the development among Slovaks abroad during last
twenty years proves the urgent need for a thorough
revision of the present approach of the relevant authorities and institutions of the Slovak Republic to
Slovaks living abroad. Practice does not correspond
to the real conditions and the related needs anymore, neither to the demands of Slovak diaspora,
mainly the Slovaks living and working in the “West”.
It is not only the participants of the earlier emigration waves and their descendants but also the citizens of the Slovak Republic from the latest
migration flows heading predominantly to the
countries of Western Europe and overseas who experience indifference to their legitimate needs and
demands in their lives and social statuses. Consequences of long-lasting failure to solve the wellknown, persisting problems can be seen in a
dramatic decrease in the number of people abroad
who claim allegiance to Slovaks and their Slovak
roots (in 1990-1991 there were about 2.5 million
of them, in 2010-2011 not even a single million).
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Cyprus udomácnen˘ v Mojmírovciach
Ostrovná Cyperská republika vo v˘chodnej ãasti Stredozemného mora je obklopená stredov˘chodn˘mi ázijsk˘mi ‰tátmi, politicky patrí do európskych ‰truktúr. Práve sa jej konãí historicky prv˘ polrok
predsedníctva v Rade Európskej únie (Slovenská republika bude maÈ túto povinnosÈ o ‰tyri roky neskôr, v druhej polovici roku 2016). K vzájomnému zbliÏovaniu národov dvoch ‰tátov, ktoré sa stali
ãlenmi EÚ v tom istom roku (2004), na oficiálnej úrovni prispievajú ich veºvyslanectvá. Slovenské
v Nikózii pôsobí päÈ rokov, jeho veºvyslankyÀou je Anna Tureniãová. Cyprus otvoril svoje veºvyslanectvo v Bratislave pred dvoma rokmi (ão bolo práve pri polstoroãí vzniku Cyperskej republiky).

KnieÏa Rastislav

Sv. Cyril

Sv. Gorazd

Ostrov mnohorak˘ch vplyvov

písali obe komunity usadené na cyperskom ostrove – grécka i turecká, medzinárodne ju garantovali Helénska republika, Turecká republika
a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Po pučistickom prevrate, podporovanom gréckou juntou, však bola cyperská
vláda spolu s prezidentom Makariosom III.
v spomínanom roku 1974 zvrhnutá. Nasledujúci
rok tureckí Cyperčania vyhlásili severnú časť ostrova, kde boli v prevažnej väčšine, za nezávislú.
A 15. novembra 1983 za samostatný štát. Uznalo
ho iba Turecko, Organizácia islamskej konferencie mu priznala členský status (Štát Cyperských
Turkov).
Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov vyhlásila túto akciu za protiprávnu a vyzvala
na jej zrušenie. Turecká strana však začala s etnickými čistkami „svojho“ územia, ničila vzácnu
architektúru, likvidovala kresťanské pamiatky,
bombardovala občianske objekty. Nastal exodus
Grékov na juh ostrova.
Dôsledky tejto svojvôle, nerešpektujúcej základné medzinárodné ustanovenia susedského
spolunažívania, sú výrazne viditeľné i v súčasnosti. Medzi severnou a južnou časťou ostrova sa
vytvorila tzv. nárazníková zóna (nazývaná aj zelená línia). Od roku 1964 ju nepretržite kontrolujú mierové sily OSN na Cypre (UNFICYP).
Spojené kráľovstvo podľa súhlasu s nezávislosťou ostrova vlastní na jeho južnom pobreží

dve územia – Akrotíri a Dekéleia (využívajú sa
ako vojenské základne). Takmer polstoročnú
históriu mierových misií tvorí viac ako desaťročie i Slovenská republika. V máji 2001
nastúpili do UNFICYP prví príslušníci našich
ozbrojených síl a zakrátko prevzali velenie v jednom z jej sektorov.

Najvyšší predstaviteľ Cypru na Slovensku Marios Kountourides na záver cyperského predsedníctva v Rade EÚ pozval na spoločný
cypersko-slovenský kultúrny program. Večer
v Bratislave sa stal vhodnou príležitosťou na
úvahu, ako sa historické udalosti dvoch zdanlivo
vzdialených kultúr dotýkajú a prelínajú. A najmä,
aké sú možnosti ich zbližovania v súčasných
diplomatických i mnohorakých občianskych
vzťahoch. Cyprus patrí medzi najmenšie štáty
európskeho zoskupenia, jeho ostrovná rozloha
tvorí približne devätinu územia, na akom sa
rozkladá Slovensko, počet Cyperčanov je asi
sedemnásobne menší. Je síce tretím najväčším
ostrovom (po Sicílii a Sardínii) v Stredomorí, ale
od augusta 1974 je násilne rozdelený demarkačnou čiarou a viac ako tretinu územia zaberá
Severocyperská turecká republika.
Kolonizačné dejiny Cypru sa tak stáročiami
preklenuli až do nášho súčasného. Ostrov má
svojou geografickou polohou strategický význam. Uvedomoval si to pred viac ako tromi
storočiami pred Kristom Alexander Veľký, po
ňom Ptolemaios. Roku 1571 prešiel ostrov pod
správu Otomanskej ríše, roku 1878 na osem desaťročí zase Veľkej Británie. V druhej polovici
50. rokov minulého storočia začal Cyprus oslobodzovací boj za nezávislosť. Získal ju roku
1960 a bol vyhlásený za republiku. Zmluvu pod-
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Stredomorské a stredoeurópske súvislosti

Jeden z podnetných príkladov kultúrnej
a duchovnej spolupráce nášho a cyperského štátu
nachádzame v Mojmírovciach. V polovici tohto
roka Marios Kountourides zavítal sem nielen ako
veľvyslanec Cyperskej republiky v Slovenskej
republike. Obrazne možno povedať, že v strede
obce vzdialenej necelých sto kilometrov od
hlavného mesta Slovenska našiel domovské
zázemie. V barokovo-klasicistickom kaštieli
z 18. storočia sa zúčastnil na slávnostnom
otvorení expozície byzantských ikon. Bola to
taká významná udalosť, že väčšina našich médií
pri nej priam stratila dych. Netreba sa však znervózňovať nedostatočnou dochvíľnosťou:
zbierka je trvalého charakteru, nachádza sa
v objekte Vzdelávacieho inštitútu COOP
(čo je skratka spoločnosti našich spotrebných
družstiev) a ten je už dlhodobo osvedčenou
značkou odborného a osvetového vzdelávania.
V novodobej histórii ho v ňom aktívne absolvovali už tisícky ľudí, ďalšie využívajú príjemné

prostredie kaštieľa situovaného uprostred rozsiahleho parku na rokovania, spoločenské stretnutia, športový relax.
Ak si niekto na tomto mieste položí spochybňujúcu otázku, čo už len naša „krajinka“ má
spoločné s byzantskou tradíciou tvorby ikon, netreba ju brať vážne. Stačí si zájsť na severovýchod Slovenska a pozrieť si ikonopisnú zbierku
vo svidníckom múzeu. Keď tam budete, môžete
si pozrieť skvosty tejto výtvarnej tvorivosti vo
viacerých starých drevených či moderných
pravoslávnych alebo gréckokatolíckych
cerkvách. Riaditeľ Vzdelávacieho inštitútu
COOP Štefan Bugár k tomu dodal, že Mojmírovce susedia s historicky významnou Nitrou.
Vedľajšia dedina sa nazýva Svätuplukovo
a ďalšou sú Rastislavice. Už svojimi názvami
pripomínajú slávne časy Veľkej Moravy. Navyše
sa nachádzame časovo uprostred pripomínaní
1150. výročia príchodu svätcov Cyrila a Metoda
do našich končín – a tak veríme, že počas neho
nadviažeme i dlhodobejšie kontakty so štátmi,
ktoré sú s touto významnou tradíciou priamo
späté, alebo ju uznávajú ako duchovnú súčasť
európskych dejín.
Už pri krátkom návrate do predchádzajúcich
stáročí druhej polovice minulého tisícročia nám
preletia mysľou udalosti, ktoré hrmotali Európou. Zo tridsať kilometrov od Mojmíroviec
sú Nové Zámky, jedno z viacerých miest, ktoré
boli dlhé obdobie nárazníkovou obrannou zónou
pred dobyvačnými nájazdmi. Aby si obyvatelia
zachránili aspoň holé životy, kopali niekoľko
kilometrov dlhé podzemné chodby, stavali
strážne veže, na vyvýšeninách zapaľovali ohne
upozorňujúce na blížiace sa nebezpečenstvo.
Viac ako jeden a pol storočia bolo územie pod
tureckou nadvládou, ich posádky si „vyslanecké
práva“ uplatňovali čisto mocensky.
Miestni aktivisti si povedali, že pri vzájomnom zjednocovaní „ducha európskych dejín“
treba ústretovo hľadať spôsoby na ich priblíženia. Vypracovali európsky projekt na vybudovanie Múzea protitureckého boja. Do jeho
súčasti zaradili miestopis architektonických objektov a konkrétnych územných lokalít či obnovu obranných pozícií. So svojou predstavou
v komisii posudzujúcej návrhy neprešli.
Pripomenutie stáročia starej histórie by vraj
mohlo nepriaznivo narušiť súčasné úsilia
Turecka pri jeho prístupových rokovaniach do
Európskej únie.
KresÈanské duchovno ikon

Aby sme však touto epizódkou nezastierali desaťročné úsilia Cyperskej republiky o mierové
riešenia situácie na tomto stredozemnom ostrove,
vráťme sa k pokoju byzantských ikon.
Z vyššieho princípu majú tradíciu trvajúcu pätnásť storočí a ich kresťanský a etický odkaz
predstavuje morálnu autoritu až do prítomnosti.
Mnohé z toho, čo tu spomíname, hmatateľne visí
na stenách interiérov mojmírovského kaštieľa
a predstavuje podstatne viac, ako sa očakáva
od obrazu, od výtvarného diela či dlhodobej
umeleckej expozície. Nateraz posledné ikony
vznikli na tohtoročnom sympóziu v tamojšom
kaštieli. Týždeň ich „písalo“ starou byzantskou
technológiou štrnásť cyperských umelcov pod
vedením Costasa Gerasimoua, riaditeľa školy
ikonopisectva v Larnake.
Prirodzene, v porovnaní s úctyhodnou tradíciou,

Cypersk˘ veºvyslanec Marios Kountourides
(vpravo) s riaditeºom Vzdelávacieho in‰titútu
COOP v Mojmírovciach ·tefanom Bugárom

Costas Gerasimou, riaditeº ‰koly ikonopisectva v cyperskej Larnake

je to vskutku iba zlomok v „mori času“. A na
pozadí celistvého odkazu prapredkov je jedným
z mnohých v zástupe generácií, ktorí sa v pokore,
usilovnosti a nevyhnutnej sústredenosti usilujú
čo najväčšmi priblížiť k „ikonopisnému praobrazu“. Ich vlastná tvorba, nech je akokoľvek
majstrovská, neprejavuje nijaké snahy prekročiť
symboliku dogiem ortodoxnej cirkvi. Ich obrazy
svietia sviežimi farbami, lenže dávna maliarska
technika (nanášaná štetcami na drevený podklad
so zmesou práškových farieb vajec a vínneho
octu) ich viaže dodržiavať jej pôvodné tajomstvá.
Ak poznamenáme, že maliar sa svojou „písmotvorbou“ súbežne a nepretržite „zhovára
s Bohom“, pripomenie to jedno zo základných
gnómických „pravidiel“. Kvalitatívny sumár
môže vstúpiť do duší všetkých, ktorí sa sústredene zahľadia na ikonu ako nadčasový odkaz.
Súãasní ikonopisci

Ak sa v antických mýtoch hovorí o vtákovi
Fénixovi vstávajúcom z popola, túto paralelu
možno uplatniť i pri súčasných cyperských
ikonopiscoch. Azda nie je náhoda, že výrazná renesancia tradičnej technológie, ktorá má pôvod
v šiestom storočí, nastala práve v novodobom
emancipačnom hnutí Cyperčanov a vnútorne sa
upevnila násiliami vedúcimi k rozdeleniu ostrova. Návrat k tradícii, ktorá časom ustupovala
do zabudnutia, podnietil vzdelaný mních Simeon

z Cypru. Keď začal ikonopisectvo učiť, obrátil
sa popri skúsených tvorcoch na mladých ľudí.
Viacerí mali technické vzdelanie, pracovali
mimo oblasti umenia. Zjednocoval ich však
spoločný záujem o tradičnú byzantskú maľbu.
Aktívna odozva podnietila otvorenie školy v Larnake, jednom z najstarších obývaných miest na
Cypre. Jej žiakom bol aj spomínaný Costas
Gerasimou. Vyštudoval byzantskú archeológiu,
študijná téma mu bola teda osobne blízka a popri
zaujatí tvorbou prejavil organizačné danosti.
V Mojmírovskom kaštieli zabezpečuje pobyty
svojich žiakov, organizuje tvorivé dielne. Po
každej návšteve zanechávajú po sebe nezanedbateľnú stopu práve byzantskými ikonami.
Je to odkaz hoden úcty a uznania.
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : AUTOR
Cyprus Housed in Mojmírovce
The very first half-year term of the Republic of
Cyprus as of a country presiding over the Council
of the European Union comes to an end. Cyprus
opened its embassy in Bratislava two years ago.
The ambassador Marios Kountourides attended
the opening of the permanent exhibition of
Byzantine icons at Mojmírovce Manor House in
the middle of this year. The shown icons were
created by Cypriot artists under the tutelage of
Costas Gerasimou, a principal of the iconography school in Larnaca.
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Ako zakúsiť Slovensko

v Port Moody
Slovensk˘ jezuita Fr. Ján Spru‰ansk˘ b˘val v Port Moody zaãiatkom 50. rokov minulého storoãia. Pracoval
medzi miestnymi Slovákmi. O svojej práci pí‰e takto: „Slováci sú hodne roztratení po t˘chto veºk˘ch
mestách (Vancouver, New Westminster)... trochu viac jednotnosti by im neza‰kodilo... s pomocou BoÏou
sa mi zaiste podarí nieão vykonaÈ... zaãiatky sú v‰ade ÈaÏké a Slovákov je tu dosÈ, nuÏ aj nádejí ...“
Preão o tom pí‰em? Port Moody bolo malé mesteãko, zaloÏené roku 1913, s piatimi obchodmi so zmie‰an˘m tovarom a jedn˘m policajtom. Po takmer ‰esÈdesiatich rokoch od citovaného záznamu sa Port
Moody stalo modern˘m predmestím Vancouveru a vy‰e dvesto Slovákov spolu s kanadsk˘mi spoluobãanmi mali moÏnosÈ zaÏiÈ nieão nezvyãajné. Zaznel tam starosloviensky Otãe ná‰ v prednese severovancouverského speváckeho zboru Great Moravia a folklórna skupina Slávik predviedla, ako vyzerala
typická slovenská svadba.
Ale pekne poporiadku...
Pozvanie od honorárneho konzula

Mesto Port Moody organizuje každý rok dvojtýždňový Umelecký festival. Vystupujú na ňom
rôzni umelci a umelecké skupiny z celej Kanady.
Jeden z večerov festivalu býva venovaný národu,
ktorého príslušníci tvoria mozaiku mnohonárodnosti Kanady. Súhrou šťastných okolností mali
21. septembra 2012 miestni Slováci možnosť
ukázať niekoľko skvostov z pokladnice svojej
histórie, z hudobného a tanečného dedičstva aj
zo súčasného života. Jane Matthews, výkonná
riaditeľka umeleckého centra v Port Moody, pripomenula, že tohoročný Festival of Arts je už
pätnástym, ktoré mesto organizuje.
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Návštevníkov včera vítala vkusne vyzdobená
vstupná hala mestskej radnice. Atmosféra, ktorá
tam vládla, sľubovala, že názov večernej oslavy
Zakúste Slovensko (Experiencie Slovakia) sa stane
skutočnosťou. Divadelnú sálu s kapacitou 220
miest zaplnili Slováci z okolia Vancouveru, ich
priatelia a známi, spolu s viacerými členmi konzulátov iných štátov, ktorých na podujatie pozval
honorárny konzul SR vo Vancouveri Stanislav Lišiak. Honorárny konzulát SR vo Vancouveri mal
nad večerom Zakúste Slovensko aj patronát. Stanislav Lišiak poďakoval všetkým prítomným, že
prijali pozvanie na oslavy 20. výročia Ústavy Slovenskej republiky. Menovite privítal členov diplo-

matického zboru z Kostariky, Nemecka, Japonska,
Malajzie, Poľska, Ekvádoru a Pakistanu (oslavu
20. výročia slovenskej ústavy pozdravila aj premiérka Britskej Kolumbie Cristy Clark).
Vo svojom príhovore poukázal na úspechy,
ktoré Slovensko dosiahlo v posledných dvadsiatich rokoch svojho vývoja, vyzdvihol dobré
vzťahy medzi Kanadou a Slovenskou republikou a poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí
venovali svoj voľný čas príprave večera.
Piesne pre celé hºadisko

A potom sa začal program, ktorý sprevádzala
Lucia Bardos.

Najskôr sme si pozreli krátky film o živých i neživých krásach Slovenska pod názvom Slovensko, malá veľká krajina. Nasledovalo
vystúpenie speváckeho zboru Great Moravia,
ktorý vznikol pred dvoma rokmi a za ten čas mal
už niekoľko úspešných vystúpení. Speváci zboru
– Dana Cline, Daniela Dzambova, Karolina
Chvatalova, Marta Kusova, Beatrice Lukac, Jana
Spirkova, Ivana Barnes, Dagmar Frimm, Dita
Sofkova, Lenka Urbankova, Johann Krebs, Franz
Lefort, Rudolf Maros, Ladislav Chvalkovsky –
pod vedením Pavla Šimončiča zaspievali starosloviensky Otče náš, ľudovky Zahučali hory
a Prší, prší a Suchoňovu hymnickú pieseň Aká si
mi krásna.
Po srdečnom, oceňujúcom potlesku nám konferencierka Lucia, Master of Ceremony, predstavila

folklórny súbor Slávik. Obecenstvu hovoriacemu
po anglicky vysvetlila, čo je to slávik, aký má
tento vtáčik ľubozvučný hlas a ako sa spev slovenských ľudových piesní podobá spevu slávikov. Členovia súboru – Dagmar Kuba, Benka
Kuba, Marika Kubiny, Slavka Hruška, Janko
Hruška, Petra Havlikova, Silvia Kurejova, Majka
Demčák, Diana Janek, Renata Francistyova,
Roman Francisty – nesklamali očakávania obecenstva a svojím spevom, tancom a ukážkami
svadobných zvyklostí oživili spomienky prítomných na rodné Slovensko, na ich detstvo a na
krásu slovenského folklóru. Veľká vďaka patrí celému súboru. A hlavne Renate Francistyovej,
umeleckej vedúcej a jednej z tanečníc a speváčok,
za jej čas, ochotu a vytrvalosť pri príprave tohto
vystúpenia.
Po dlhotrvajúcom búrlivom potlesku vzala do rúk
husle jedna z tanečníc – Mária Demčáková a Slávik začal spievať prídavnú (aspoň tak sa zdalo)
ľudovú pieseň. Hoci sa mi nápev zdal povedomý,
na slová som sa nepamätal:
Kopala studienku, pozerala do nej,
či je tak hlboká, ako je široká,
skočila by do nej, ej, skočila by do nej...
Zrazu sa z ľudovky vykľula slovenská hymna
Nad Tatrou sa blýska. Ako si to prítomní postupne uvedomili, začali po jednom vstávať
a druhú slohu To Slovensko naše dosiaľ tvrdo
spalo spievalo spolu so Slávikom celé hľadisko.
Storoãie slovenskej prítomnosti

Cez prestávku panovala v vstupnej hale slávnostná a povznesená nálada. Ľudia sa s úsmevmi
zdravili a pochvaľovali si, čo dosiaľ videli. A so

záujmom si začali všímať, čo ich obklopovalo.
V jednom krídle haly bola výstava fotografií súčasných fotografistov Jeleny Sabovej a Petra Flyn
Nižnianskeho, v druhom krídle zase výstava fotografií z 50-ročnej histórie slovenskej Farnosti
sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Stánok
so slovenskými výrobkami, knihami, umeleckými predmetmi pripravili a na zvedavé otázky
návštevníkov odpovedali manželia Ondrášekovci.
Na širokouhlých obrazovkách kontinuálne bežala prezentácia fotografií, dokumentov a historických informácií zo života našich predchodcov
– slovenských emigrantov, z ktorých prví začali
prichádzať do Britskej Kolumbie pred viac ako
sto rokmi. Prezentáciu pripravil Jozef Starosta.
Stánok s troma ročníkmi časopisu Slovo z Brit-

skej Kolumbie, stánok s predmetmi slovenskej
umeleckej tvorivosti a ukážky kostýmov a plagátov Teatro Tatro zo Zimných olympijských
hier 2010 sa tiež tešili veľkej pozornosti návštevníkov. Ukážky zo svojej tvorby poskytli slovenskí umelci Ilja Hargaš, Lucia Bardos a Fero
Lipták.
O pohostenie nebola núdza. Ponúkali ho členovia súboru Slávik. Najväčší úspech mali oškvarkové pagáčiky a orechové rožky vyrobené
v Strawberry Bakery. Viacerí z prítomných využili možnosť nechať sa vyfotografovať spolu
s krojovanými tanečníkmi. Niektoré z krojov
boli vraj vyšívané pred viac ako sto rokmi.
Veselo i citovo

V druhej polovici večera, ktorá prebehla v uvoľnenej atmosfére plnej smiechu, vystúpil slovenský herec, klaun, mím Adrián Ohrádka z divadla Teater Komika. Zo Slovenska prišiel špeciálne na tento večer a jeho vystúpenie „nepotrebovalo slov“ ani preklad do angličtiny. Bolo
zrozumiteľné veľkým i malým, mladým i starým,
Slovákom i iným národnostiam. Potvrdzovali to
výbuchy smiechu, ktoré vyprovokoval Adrián
svojím umením míma. Dopomohli mu k tomu aj
diváci z hľadiska, ktorých Adrián voľky-nevoľky
„dotiahol“ na javisko, pričom neušetril ani členov
diplomatického zboru.
Vďaka nemu odchádzali diváci s rezonujúcimi
bránicami a s úsmevom na perách. Odchádzali
tiež s čerstvými spomienkami na výstavy, prezen-

tácie, atmosféru slovenskosti, v ušiach im rezonovala hymnická pieseň Aká si mi krásna v podaní súboru Great Moravia, odobierkové piesne
a fľaškový tanec súboru Slávik. V duši ich hrial
dobrý pocit, že názov večera Zakúste Slovensko
nezostal iba názvom, ale že odchádzajú domov
so zážitkom skutočného kúska Slovenska.
A kto dal všetkých týchto aktérov dohromady?
Za celým večerom stála Marika Kovalčíková ako
jeho tvorca, organizátor a koordinátor. Ba bola
tiež event manager celého 10-dňového festivalu,
v ktorého rámci sa Slovenský večer uskutočnil.
Nechajme na záver zaznieť dve svedectvá účastníkov večera. Pán Škoda svoj dojem vyjadril
takto: „Vôbec som nevedel, že je taká aktívna
a dobre organizovaná slovenská komunita v okolí
Vancouveru.“ Iný návštevník s údivom pove-

dal: „Žil som na Slovensku sedem rokov, a dnes
večer som sa o tejto krajine dozvedel viac ako
počas celého môjho pobytu.“
Ak by Fr. Ján Sprušanský, ktorého sme spomenuli v úvode, mal možnosť zúčastniť sa na večeri
Experience Slovakia, určite by mohol konštatovať, že Slováci sa predsa vedia z času na čas zjednotiť a ukázať, že si vážia svoje korene, že
nezabúdajú na svoju kolísku, na Slovensko a že
sú hrdí na svoj pôvod.
J OZEF S TAROSTA
F OTO : AUTOR

How to Experience Slovakia in Port Moody
In Port Moody, a city of Metro Vancouver,
Canada, more than 200 Slovaks together with
their Canadian fellow citizens attended the programme Zakúste Slovensko (“Experience Slovakia”). The night, a celebration of the 20th
anniversary of the adoption of the Constitution
of the Slovak Republic, was held under the auspices of Honorary Consulate of the Slovak Republic in Vancouver. The Honorary Consul of the
Slovak Republic in Vancouver Stanislav Li‰iak
welcomed members of the diplomatic corps of
Costa Rica, Germany, Japan, Malaysia, Poland,
Ecuador and Pakistan at the celebration. In his
speech he highlighted the successes Slovakia
achieved during the last twenty years, also emphasised good relations between Canada and
the Slovak Republic. The Great Moravia Choir
under the guidance of Pavol ·imonãiã and the
folklore ensemble Slávik (“Nightingale”) led by
Renáta Francistyová performed in the programme. Adrián Ohrádka performed as a special
guest from Slovakia. The event included exhibitions of photographs, Slovak works of art and
books and magazine Slovo z Britskej Kolumbie
(“The Word from British Columbia”). Being producer, organiser and coordinator of the night,
Marika Kovalãíková stood behind it all.
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Dvadsať slovenských
Matiãné aktivity

Do schránky Krajanského múzea Matice
slovenskej prišlo z chorvátskeho mestečka Našice pozvanie na oslavu 20. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku/
/Matice slovenskej v Chorvátsku. Teda
skôr, ako na Slovensku budeme oslavovať 20. výročie vzniku Slovenskej
republiky, Slováci ďaleko za našimi
hranicami oslávili 20. výročie činnosti
svojej najvyššej kultúrnej ustanovizne.
Vznik dnešného Zväzu Slovákov
v Chorvátsku aktívne odštartovali slovenské spolky vo viacerých mestách
a obciach.
Práve pred 20 rokmi na schôdzi Chorvátsko-slovenského priateľstva v Osijeku bol podaný návrh na vznik MS na
území Chorvátska. Za pomoci slovenských kultúrno-umeleckých spolkov
z Josipovca, Jelisavca a Markovca založili 14. júna 1992 v Našiciach Maticu
slovenskú v Chorvátsku. Vďaka pomoci
zo slovenskej i z chorvátskej strany získala organizácia od mesta Našice budovu, kde pôsobila do roku 2011.
Proces zakladania miestnych Matíc pokračoval aj neskôr, a tak po siedmich
rokoch jej pôsobenia sa Matica slovenská v Našiciach premenovala na
Zväz Slovákov (Zväz Matíc slovenských), aby zastrešila činnosť všetkých
Matíc slovenských na chorvátskom
území.

Vravieva sa, Ïe domov nie je miestom, kde b˘vame, ale je miestom,
kde nám rozumejú. Ná‰ slovensk˘ svet sa rozprestiera aÏ potiaº, pokiaº môÏeme poãuÈ na‰u materinskú reã, vidieÈ na‰e tradície, ãítaÈ
slovenskú knihu. Takmer viac ako tri storoãia dozadu sa na‰i predkovia za vidinou úrodnej‰ích polí a lep‰ieho Ïivota sÈahovali na územia Dolnej zeme. Mnohé roky si pestovali a udrÏiavali materinsk˘
jazyk i slovenskú kultúru a tradície. A tak vìaka im môÏeme aj dnes
byÈ svedkami ãulého slovenského Ïivota, niekoºko stoviek kilometrov od na‰ich hraníc, na územní dne‰ného Chorvátska.
Privítanie hostí v budove Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Zväz pod novou strechou

Dnes Zväz Slovákov v Chorvátsku koriguje činnosť 16 MS v Chorvátsku v mestách Ilok, Jakšić, Jelisavac, Josipovac,
Jurjavac, Lipovljani, Markovac,
Međurić, Miljevci, Našice, Osijek,
Radoš, Rijeka, Soljani, Zagreb a Zokov
Gaj. Na chode Zväzu sa podieľajú všetky
Matice a zdá sa, že na každom matičnom
pracovisku slovenský život za našimi
hranicami manažujú šikovní ľudia.
V takmer 8-tisícovom mestečku má zväz
nové sídlo – zrekonštruovanú budovu,
odkiaľ organizuje slovenský život.
Hoci v obchode či na ulici slovenskú
reč nezačujete, jednotlivé ústredia Slovákov počas celého roka usporadúvajú
mnohé kultúrne podujatia, jarmoky,
koncerty, súťaže, vydávajú slovenskú
prózu, poéziu a vedecké monografie.
Zároveň mesiac čo mesiac, dnes už so
železnou pravidelnosťou, našický zväz
vydáva časopis Prameň.
Cestu do Chorvátska sme si naplánovali
dopredu – deň pred slávnostným progra-
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mom výročia Zväzu Slovákov v tomto
štáte. Aj napriek chladnému jesennému
počasiu nás Našice uvítali príjemnou atmosférou. Vytvárala ju architektúra
mesta s početnými strmými uličkami
i jeho obyvatelia. Pri centrálnom hoteli
obkolesenom z jednej strany parčíkom
stojí zámok Pejačević. V jeho unikátnych priestoroch sídli Chorvátska národná knižnica. V nej nájdeme komplex
slovenskej literatúry vydanej zväzom
i tlač zo Slovenska.
Slávnostný program osláv sa uskutočnil
v novej budove Zväzu Slovákov v Chorvátsku. Okrem slov vďaky tým, ktorí sa
na jej budovaní a chode pričinili, bolo
v príhovoroch cítiť hrdosť na dobre vykonanú prácu a kolektívnu radosť
z toho, že počas dvadsiatich rokov sa
formovalo niečo, čo pre Slovákov v zahraničí úspešne funguje. Zväz nestagnuje, rok čo rok sa posúva dopredu,

k zabehnutým činnostiam pribúdajú
ďalšie, či už na poli kultúry, školstva,
alebo vedy.
Cena Matice slovenskej

Program pokračoval na mestskej radnici, kde odzneli mnohé ďakovné príhovory smerom k Zväzu a jeho úspechom.
Ďakovná reč odznela aj smerom naspäť,
do svojich radov – Zväz vzdal vďaku
všetkým slovenským MS v Chorvátsku.
Riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine Daniel Zemančík venoval hostiteľom emotívny príhovor.
Jeho slová ich nielen rozcítili, ale
verím, že aj utvrdili v tom, že môžu byť
hrdí na svoj slovenský pôvod. Okrem
knižných darov Matica slovenská udelila Zväzu v Chorvátsku za ich dobre
vykonávanú prácu počas dvoch desaťročí Zlatú medailu MS.
V oficiálnom programe si našla miesto

rokov v Chorvátsku
i informačná vsuvka. Zväz prezentoval
zbierku svojich literárnych počinov
a knihu 20 rokov Matice/Zväzu Slovákov. Bodkou za programom bolo sprístupnenie výstavy slovenských knižníc
v zahraničí. Oslavy sa zakončili slávnostným obedom. A bol by možno
i obyčajný, keby sa pred hostí nepostavila ľudová hudba so slovenským repertoárom. Neďaleko od nás sedela staršia
pani, jej tvár zdobil úprimný úsmev.
S hrdosťou a spokojnosťou pozerala na
mladých folkloristov. Boli to práve jej

žiaci, ktorých odmalička poznala, vzdelávala a viedla k vlastenectvu. Jej slovenčina znela tak, akoby odišla
z domoviny iba včera. Počas dlhých
rokov vychovávala mládež, ktorá dnes
rozumie, rozpráva i spieva v materinskej reči.
Odveká pravda hovorí, že len staršia
generácia dokáže naučiť mladých to,
čo im je potrebné a vlastné, aj keď
vyrastajú v ďalekej cudzine. A Našice
sú jedným z miest, ktoré túto pravdu
potvrdzujú.

Privítanie hostí na mestskej radnici primátorom mesta Na‰ice

Príhovor riaditeºa KM MS
Mgr. Daniela Zemanãíka

Odovzdanie Zlatej medaily MS
predsedovi Zväzu

My pracovníci Krajanského múzea Matice slovenskej si len môžeme želať,
nech teda i po ďalšie a ďalšie roky zo
Zväzu Matíc slovenských vychádza taká
prospešná a vynikajúca práca. S hrdosťou na ich doterajšie snahy im želáme
mnoho ďalších úspechov, zdaru a výborných výsledkov. Veď každá práca chváli
najmä jej majstra...
Z UZANA PAVELCOVÁ
F OTO : AUTORKA A ARCHÍV

Pani uãiteºka so svojimi Ïiakmi – folkloristami

Twenty Slovak Years in Croatia
The 20th anniversary of founding the Union of
Slovaks in Croatia and Matica Slovenská (MS) in
Croatia was celebrated in Na‰ice, Croatia. The
Union has its new seat in this town of almost 8
thousand inhabitants, a reconstructed building
from where it organises Slovak life. Today, the
Union of Slovaks in Croatia manages the activities of 16 MSs in towns and villages: Ilok, Jak‰iç,
Jelisavac, Josipovac, Jurjevac, Lipovljani, Markovac, Me uriç, Miljevci, Na‰ice, Osijek, Rado‰, Rijeka, Soljani, Zagreb and Zokov Gaj. Matica
slovenská in Martin awarded the Union of Slovaks in Croatia a Gold Medal of Matica Slovenská. The Union presented its collection of literary
works and the book 20 rokov Matice/Zväzu
Slovákov (“20 Years of Matica/Union of Slovaks”). The programme came to a full stop after
opening the Slovak libraries abroad exhibition.
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V hæbkach hôr

krásy kryštálov

Keì sa po dlh˘ch rokoch vrátil zo ·vajãiarska, na laze U Krko‰kov nad âadcou to prekvapilo hádam v‰etk˘ch. Lojzo
Krko‰ka, ‰tudent chémie, ktor˘ po auguste 1968 emigroval, sa vrátil a prestavuje rodiãovsk˘ dom.
Jeho osemdesiatroãná matka vtedy e‰te Ïila, on uÏ mal takmer ‰esÈdesiat. Prichádzal vÏdy na leto a na jeseÀ sa opäÈ
vracal. Stal sa obãanom Slovenskej republiky, neprestal byÈ obãanom ·vajãiarska.
A keìÏe jeho dom stál blízko chalupy mojich svokrovcov, kam sme ãasto chodievali s mojou Ïenou a deÈmi letovaÈ,
postupne sme sa zblíÏili. Niekedy mi vypomohol horolezeck˘m lanom, aby som mohol natrieÈ plechovú strechu alebo
opraviÈ komín, inokedy mi poÏiãal pílu, pilník ãi dobre nabrúsenú sekeru, lebo vybaven˘ bol naozaj „‰vajãiarsky“.
Obãas si pred na‰ou drevenicou posedel a rozprával o svojich záºubách vo vysokohorskej turistike spojenej s lezením na
alpské ‰títy, v alpskom lyÏovaní, neskôr v cestovaní a najmä v hºadaní a zbieraní minerálov.
Keì som bol nedávno v Banskom múzeu v ·tiavnici, na‰iel som medzi minerálmi niekoºko s oznaãením: DAR ALOJZA
KRKO·KU. Veì je to ná‰ chalupársky sused, povedal som si prekvapen˘, a to rozhodlo, Ïe som sa odhodlal na tento portrét
chemika, horolezca, cestovateºa a najmä zberateºa minerálov Alojza Krko‰ku (1935).

·túdium chémie a prvé zamestnanie

V Banskej Štiavnici absolvoval Strednú
priemyselnú školu chemickú, v štúdiu chémie pokračoval na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave, dvanásťsemestrové štúdium nedokončil, lebo po auguste 1968 emigroval – po absolvovaní
desiatich semestrov. Ako tridsaťtriročný
prišiel do Švajčiarska, napriek desiatim semestrom chémie sa zamestnal spočiatku
ako pomocník v garáži, neskôr pracoval
v oddelení chémie drahých kovov v podniku Edelmetale. Až do dôchodku pracoval
v oblasti identifikácie a neutralizácie toxických látok (insekticídy, pesticídy, kyseliny,
kyanidy, ortuť). Pri chemických pokusoch
prišiel o jedno oko. Spočiatku žil vo francúzskom kantóne Neuchatel, v poslednom
období žije v Bernskom kantóne, kde sa
hovorí po nemecky.
K horolezectvu sa dostal postupne, najprv
začal turistickými vychádzkami, potom
začal liezť na skaly. Neskôr zdolal s kama-
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rátmi, dohromady tvorili desaťčlennú skupinu, všetky štvortisícovky v švajčiarskych
Alpách, výstupy kombinovali so skialpinizmom. K najextrémnejším situáciám
patrí pád do ľadovej trhliny, až do hĺbky
ôsmich metrov. Aj keď bol sám, keďže bol
dobre vystrojený, z trhliny sa postupne dostal. Dva mesiace bol z tohto pádu šokovaný, našťastie uňho – ako u mnohých
iných – nevznikol psychický blok, na hory
a extrémne výstupy nezanevrel.
Do spomínanej trhliny padol už vtedy, keď
začal cieľavedome hľadať kryštály. Priamo
v alpských stenách nachádzal rôzne druhy
kremeňov a iných zlúčenín – najmä zlúčeniny kremíka a kyslíka, ktoré v mnohorakých farebných odtieňoch vytvára oxid
kremičitý – (verejnosti sú známe povedzme polodrahokamy: ametysty, opály, acháty, ruženíny, chalcedóny...).
Aj kvôli nim krížom-krážom pochodil
a preliezol postupne francúzske a talianske prímorské Alpy, aby sa neskôr

vydal za more – do Južnej Ameriky. Najskôr do oblasti takmer 7-tisíc metrov vysokej Aconkaguy, neskôr do extrémnych
južných oblastí Argentíny a Chile (Ohňová zem).
Cesty po Ázii

Krkoška bol aj v Pakistane, v oblasti Karakoramu, v Nepále dokonca dva razy.
Roku 1979 pobudol v Afganistane – stihol
to ešte skôr, ako sa začali nekonečné vojny,
ktoré otvorila sovietska intervencia o rok
neskôr a ktoré pokračujú dodnes. V Pakistane navštívil mesto Abottabad, kde nedávno Američania zastrelili vodcu al-Káidy
Usáma bin Ládina...
Západná Afrika

V posledných pätnástich rokoch chodieval
na jeseň na svojom aute do západnej Afriky, konkrétne do Maroka a Mauretánie.
Keď sa dá, spáva vonku, mimo auta. Navštevuje tam hlavne prímorské oblasti. Vo

svojich albumoch má množstvo fotografií
z rozhrania mora a púšte. Stretnutia a dlhodobé pôsobenia troch živlov: vody, zeme
a vzduchu vytvárajú krajinu a útvary, ktoré
lákajú jeho fotografické oko.
Ako znalec chémie mi so zanietením vykladal, ako sa fialový ametyst vplyvom
tepla mení na žltý citrín, pričom jeho podstata zostáva nezmenená...
Ako zostáva a pretrváva záujem cestovateľa a mineralóga Alojza Krkošku o výšky
a hĺbky hôr a krásy kryštálov v nich ukryté,
neutícha ani jeho záujem o iné (mnohým
z nás nedostupné) krajiny a ľudí v nich.
Zbierka kry‰tálov Alojza Krko‰ku

Keď som ho nedávno navštívil doma
vo švajčiarskom kantóne Bern, ukázal mi
svoju zbierku kryštálov uloženú v osvetlených vitrínkach, skatalogizovanú, popísanú. Svojimi tvarmi a farbami tam svietili
kryštály z Álp, teda z Európy, aj z Afriky,
Ázie či Južnej Ameriky.

Kam pôjde v tomto roku?

A kam sa vydá tento 78-ročný chlap s kondíciou päťdesiatnika túto jeseň?
Rád by navštívil Pakistan.
Nuž teda: šťastnú cestu, pevnú ruku, ostrý
zrak a dobré počasie...

J OZEF Č ERTÍK
F OTO : AUTOR A ARCHÍV

In the Depths of Mountains: Crystal Beauties
Alojz Krko‰ka (1935) is a chemist, mountaineer,
traveller and mainly minerals collector. He finished the Secondary Technical School of Chemistry in Banská ·tiavnica, continued to study
chemistry at the Slovak Technical University
(Slovenská vysoká ‰kola technická) in Bratislava;
following the August 1968 he emigrated to
Switzerland and now lives in the Canton of Bern.
He worked in the area of toxic substances identification and neutralisation. Krko‰ka started to
conduct purposeful searches for crystals, various
types of quartz and other compounds in the rock
walls of the Alps. Later, he also set out to South
America, he was in Pakistan, Nepal, Afghanistan.
During the last fifteen years he visited Morocco
and Mauritania in West Africa. He owns a rich collection of minerals; he donated one of his collections to the Mining Museum in Banská ·tiavnica.
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Jubilujúci ‰éfredaktor
Časopis, ako každé obdobné kultúrne
dielo, v našom prípade aj trvalejšie
a sústavnejšie, je výsledkom cieľavedomej tvorivej súčinnosti jeho redaktorov s prispievateľmi aj čitateľmi, ba
neraz aj v opačnom garde, keď dominujú zretele percipientov, čo od periodika očakávajú. Často v zápase
s vydavateľom alebo daným politickým systémom. Uvedené podmienenia
zdôrazňujeme zvlášť pri pripomínaní si
tohoročného jubilanta Milana Straku,
bývalého redaktora a šéfredaktora časopisu Slovensko. Zvlášť v čase, keď
zostal jeho jediným redaktorom.
Milan Straka sa narodil 12. januára
1947 v Nitre, základnú školu vychodil
v Martine (1962) a maturoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Nižnej nad Oravou (1967). Na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave
skončil odbor žurnalistika (1987). Najprv pracoval na oddelení televíznych
prenosov Slovenskej televízie v Bratislave. V tom čase už dlhšiu dobu publicisticky spolupracoval s viacerými
slovenskými denníkmi a časopismi. Od
roku 1972 začal pôsobiť v kultúrnej rubrike Roľníckych novín a potom, roku
1975, aj ako vedúci oddelenia spravodajstva, listov a krajových redaktorov
v tomto denníku. Roku 1976 sa stal redaktorom kultúrnej rubriky Učiteľských novín a neskôr pôsobil ako
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Milan Straka
redaktor publicistického oddelenia,
programového a kultúrno-spoločenského týždenníka Televízia (1980 –
1982). Po nasledujúcom, vyše dvadsaťročnom období, strávenom pôsobením
v časopise Slovensko, t. j. pomerne
krátko pred odchodom do dôchodku,
pracoval aj vo funkcii šéfredaktora
Vydavateľstva Slovenského národného
múzea v Bratislave.
Od polovice roku 1982 prichádza teda
Milan Straka do Martina (ktoré je rodiskom jeho rodičov) za redaktora do
časopisu Slovensko, najprv ako redaktor, potom zástupca šéfredaktora
(1987 – 1991) a nakoniec ako jeho
šéfredaktor (1992 – 2003). Stal sa
teda tvorivým služobníkom styku domova s rodnými mimo neho. Venoval
sa viacerým publicistickým vrstvám,
školstvu a kultúre, problematike Slovákov v zahraničí i prírode a zvlášť
horolezectvu. V jeho bohatej portrétnej a reportérskej tvorbe nachádzame
celú škálu aktivít, zrkadliacich pôsobenie osobností i tvorivých činností.

Od literatúry počnúc, cez hudbu, divadlo, film, vedu až po šport. Okrem
Slovenska písal do Slovenky, Života,
bratislavského Večerníka, Javiska, časopisu Vysoké Tatry, Práca, do Hudobného života, ako aj do Slovenského
rozhlasu, Hlasu Ameriky. Mimoriadne
trvalými príspevkami sú jeho rozhovory, reportáže, recenzie i eseje, ako aj
dokumentačná fotografia k nim. Veď
absolvoval viacero zahraničných služobných i privátnych publicistických
ciest do Maďarska, Rumunska, Ruska,
Kirgizska, Nemecka, Francúzska,
Španielska, Grécka, Bulharska, vtedajšej Juhoslávie, USA i Kanady.
Mimoriadnu zásluhu o časopis Slovensko má ako bojovník za jeho zachovanie, keď po páde komunizmu
hrozil časopisu zánik. Spriečil sa mu
a hľadal partnerov na zdôvodnenie jeho
uchovania. Iste, môžeme sa pýtať, na
čo bolo treba vynaložiť toľko úsilia,
keď dnes jestvujú pohotovejšie informačno-komunikačné prostriedky. Po
prvé, v čase zápasu v prvom období ne-

boli ešte tak rozvinuté, po druhé, dnes
je ich také množstvo, a s neusústavnejšími ponukami, že narastá potreba aj
istých ustálenejších oboznámení. V neusporiadanom svete sú potrebné takéto
sprehľadnenia. Tým viac, že majú aj vizuálne „zastavenia“ premien času.
Nuž podiel Milana Straku na pôsobení
nášho časopisu trvá, či má dôsledky
v jeho vychádzaní i pôsobení...
M IŠO A. K OVÁČ
F OTO : ARCHÍV M. S.

Za redakãn˘m stolom ãasopisu Slovensko
Pri príprave rozhovoru s americk˘m astronautom
slovenského pôvodu Eugenom A. Cernanom
(vºavo)

V sídle Hlasu Ameriky vo Washingtone, interview
s vtedaj‰ím ‰éfom ãesko-slovenského servisu
tejto rozhlasovej stanice Miroslavom Dobrovodsk˘m

Editor-in-Chief Milan Straka's Anniversary
We commemorate an anniversary of Milan Straka, a former editor and editor-in-chief of the magazine
Slovensko (born on 12 January 1947). He graduated in journalism from Comenius University's Faculty
of Arts in Bratislava, worked for Slovak public television, Roºnícke noviny (“Agricultural Newspaper”),
Uãiteºské noviny (“Teachers' Newspaper”). In 1982, Straka arrived in Martin (hometown of his parents) to become an editor of Slovensko magazine, later on he became deputy editor-in-chief and in
1992-2003 editor-in-chief.
In his rich portrait and reporter's production there can be found a wide range of activities Straka
monitored, starting with literature, continuing with music, theatre, film, and ending with sport. His
interviews, reports and essays complemented with documentary photographs make up an extraordinarily lasting journalistic contribution. Straka takes special credit for preserving the magazine Slovensko when the magazine was facing the axe after the fall of Communism.
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Veãn˘ rebelant

sedemdesiatročný

Československa, ale v konečnom dôsledku
aj k rozpútaniu strašnej a ničivej druhej svetovej vojny. Kapitoly druhého československého zahraničného odboja sa osobitne
odohrali na území Francúzska. Otec sa stal
členom čs. zahraničnej armády vo Francúzsku, aktívne sa zapojil do protifašistického podzemného odboja a v radoch Čs.
bojových družín bol v roku 1944 účastníkom
Parížskeho povstania.
Moja matka Mária, rod. Kráľová (1918 –
1998), odišla z rodných Veľkých Uheriec
do Francúzska za svojou sestrou v roku
1936 pri príležitosti EXPO Paris a už tam
ostala. Aj ona sa po otcovom boku zúčastňovala na krajanských akciách a neostala
bokom ani v čase francúzskeho hnutia odporu. Až dnes si plne uvedomujem, aké riziko postupovala moja sestra Irena i celá
naša rodina, keď v týchto ťažkých časoch
roznášala v parížskom metre ilegálne plagáty vyzývajúce na odpor proti fašistickým
okupantom. Kuriozitou možno je, že moja
stará mama, rod. Korecová, ktorá pochádzala z Kolačna, má spoločné korene s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom.
Repatriácia do rodnej vlasti
(„MaÈ volala“)

Keì ma redakcia ãasopisu Slovensko oslovila pri mojom Ïivotnom jubileu, aby som sa prihovoril ãitateºom, preblesli mi mysºou mnohé skutoãnosti súvisiace s ºuìmi, ktor˘m mnohí e‰te
i dnes hovoria krajania, zahraniãní Slováci alebo Slováci Ïijúci
v zahraniãí. Ak prijmeme túto „kategóriu“, tak urãite k nim patrím, lebo som sa pred sedemdesiatimi rokmi narodil vo Francúzsku. TakÏe Francúzsko je moja rodná krajina a Slovensko je
vlasÈ mojich rodiãov a ich predkov. Tak˘ch, ako som ja, sú vo
svete milióny a ãasto im ostávajú uÏ len spomienky, nostalgia za
nepoznan˘m, tu‰enie dávnej minulosti, cit a vedomie o pôvode.

Koniec druhej svetovej vojny bol začiatkom
repatriácie tisícov a tisícov krajanov späť do
rodnej vlasti. Prichádzali s ilúziami a očakávaním lepšieho zajtrajška a dočkali sa
pravého opaku, medzi nimi i moji rodičia.
Tí zo Západu sa po komunistickom prevrate
v roku 1948 stali zrazu podozrivými a nepriateľmi tzv. ľudovodemokratickej republiky. Mnohí skončili v pracovných táboroch
alebo aj na šibenici, viacerí, ak to bolo ešte
možné, sa vrátili späť do zahraničia. Môjho
otca od podobného osudu azda zachránilo
len zaradenie do výroby a následne ťažká
dlhotrvajúca choroba, ktorá skončila trvalou
invaliditou.
Mnohí ľutovali a ľutujú dodnes, že odišli zo
slobodného sveta, ich osudy by sa vyvíjali
ináč a ostali by tými, ktorým aj dnes hovoríme krajania, zahraniční Slováci, Slováci
žijúci v zahraničí.

Moja rodina (v dejinách vysÈahovalectva)

Jean – Claude (v povojnovej realite)

Môj otec Gašpar Baláž (1901 – 1983) sa narodil v rodine chudobného roľníka v Malých
Uherciach. Po prevrate sa pre neho v novej
Česko-Slovenskej republike nenašlo zamestnanie, postupne musel odísť z baní
v Prievidzi a neskôr i zo železnice, lebo
„dráhy“ boli vyhradené našim bratom
z Česka. Roku 1923 prijal ponuku agentov,
ktorí sprostredkovávali prácu v zahraničí,
podpísal „kontrakt“ a odišiel do Francúzska.
Jeho životná púť nadobudla nové, predtým
nemysliteľné rozmery. Postupne sa stal kvalifikovaným robotníkom, kotliarom – zváračom a bokom neostal ani od francúzskeho
robotníckeho hnutia. Solidarita s cudzincami
a spoločný boj za lepšie pracovné a životné
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podmienky ho priviedli do radov ľavicových
odborov (CGTU a CGT), kde sa stal ako tajomník československej jazykovej medziodborovej sekcie pri CGT (Všeobecná
konfederácia práce) zástupcom našich krajanov vo Francúzsku. Víťazstvo Ľudového
frontu (Front populaire) v roku 1936 sa stalo
nielen veľkým sociálnym povzbudením, ale
prispelo aj k sebavedomiu robotníkov – cudzincov tzv. „etranžérov“, ktorí začali byť
rovnými s domácimi robotníkmi. Keď
v roku 1938 prišli ťažké časy mníchovskej
zrady, delegácia slovenských krajanov vedená mojím otcom predložila v kancelárii
ministerského predseda E. Daladiera písomnú protestnú rezolúciu proti Mníchovskej dohode, ktorá viedla nielen k rozbitiu

1. novembra 1942 v pôrodnici nemocnice
Bretonneau na ulici Carpeaux č. 5 v 18. parížskom okrese sa o 15.30 hod. narodil
mojim rodičom syn. Nemocnica je situovaná neďaleko Baziliky svätého srdca (La
Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre)
stojacej na najvyššom bode Paríža. Pri krste
v Kostole sv. Genovévy v Asniéres patrónky
Paríža som dostal meno Jean – Claude. Prvý
úder a podraz v novej vlasti som zažil pri
vyhotovovaní môjho slovenského krstného
listu. Úradníci nepoznali také krstné meno
a mal som si vybrať Jano alebo Claude,
vtedy som prvýkrát začal rebelovať a vybral
som si meno Claude, čo mi v neskoršom živote prinieslo nejednu ťažkosť a nepríjem-

nosť. Už samotné to meno vyvolávalo
v tých časoch všelijaké podozrenia, a keď
som otvoril ústa a dovolil si mať iný, ale
svoj názor, o problémy som sa už nemusel
starať. A to platí dodnes.
Druhým úderom bola strata dvojitej identity. Vo Francúzsku mojou rodnou rečou
bola francúzština. Keď sme prišli na Slovensko, u starých rodičov som sa medzi
deťmi rýchlo naučil po slovensky. Deti sa
rýchlo učia, ale aj rýchlo zabúdajú. Hovoriť v tej dobe na verejnosti cudzím jazykom, teda okrem ruštiny, bolo veľmi
podozrivé a nebezpečné.
Tretí úder ma zastihol ako žiaka ľudovej
školy, keď počas úvodu vyučovania, čo
bolo vtedy spoločné spievanie Piesne
práce, som sa pobil so spolužiakom. Vinník bol jasný, syn buržujov zo Západu
musel ísť na pranier vedľa školskej tabule
a za podnecovania triednej učiteľky som
bol terčom útokov a výsmechu spolužiakov. Deti vedia byť niekedy nesmierne
kruté a netolerantné.
Poučenie, ktoré odvtedy v sebe nosím,
Walther Rathenau (1867 – 1922) vyjadril
takto: „Každý nemecký Žid zažije v mladosti ten bolestivý okamih, ktorý si zapamätá na celý zvyšok života. Je to vtedy,
keď si po prvýkrát naplno uvedomí, že
vstúpil do sveta ako druhoradý občan a že
žiadne schopnosti ani úspechy ho nezbavia
tohto predurčenia.“
Všetky ďalšie údery, podrazy a s tým spojené rebélie by bolo zbytočné vymenovávať, napokon život sa s nikým nemazná, ja
nie som výnimka. Hoci hlboko v mojom
vedomí ostala spomienka na vysokoškolské časy, keď som si dovolil na seminároch
mať iné názory, ako hlásala oficiálna ideológia. Stáli ma skoro vyhodenie z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, zachránili ma pred ním len
moji univerzitní profesori Alexander Húščava a Miloš Gosiorovský, na ktorých
vďačne spomínam.
Ako nepoučiteľný rebelant som sa vo svojom živote ešte veľakrát dostal do podobných situácií. Väčšinu času svojho tvorivého života som venoval tým, ktorí sa podobne ako ja stali súčasťou slovenskej
diaspóry vo svete. Dodnes mám pochybnosti, či som urobil dobre, či som si to zaslúžil ja a či si to zaslúžili oni. Zažil som
pritom mnohé krásne chvíle i sklamania,
nuž ale, ako sa hovorí: „C´est la vie.“
Moja profesionálna dráha
(v krajanskej problematike)

Životné jubileum býva príležitosťou aj na
čiastočné bilancovanie. Som profesionál,
ktorý sa venuje problematike slovenského vysťahovalectva, a využívam túto príležitosť, aby som čitateľom mohol predložiť aj stručnú bilanciu mojej činnosti,
ktorú som vykonával za uplynulých skoro tridsať rokov v oblasti slovenskej emi-

grácie, dejín a života Slovákov vo svete.
Význam Slovákov žijúcich v zahraničí
v dejinách slovenského národa som ako
spoluautor a jeden z troch hlavných signatárov zvýraznil aj vo Vyhlásení bratislavských pracovísk Matice slovenskej, ktoré
odznelo na jednom z búrlivých a pamätných ľudových zhromaždení na Námestí
SNP v Bratislave 26. novembra 1988 a ktorým sme sa vtedy verejne prihlásili k nastupujúcemu obrodnému procesu. Som
autorom mnohých článkov, vedeckých
štúdií, výstavných scenárov, monografií
a spoluzostavovateľom vedeckých zborníkov o problematike slovenského vysťahovalectva a života Slovákov vo svete,
dlhoročným spolutvorcom jedinečnej dokumentačnej zbierky deponovanej v Krajanskom múzeu, autorom projektu Domu
zahraničných Slovákov, autorom projektu
Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej
republike, autorom Správy Slovenskej republiky o zahraničných Slovákoch pre Benátsku komisiu Rady Európy, autorom
Správy o slovenskej diaspóre pre splnomocnenú organizáciu Európskej únie Európania vo svete, spolutvorcom zákonov
Národnej rady Slovenskej republiky o Slovákoch v zahraničí, iniciátorom článku 7/a
Ústavy Slovenskej republiky týkajúceho sa
Slovákov v zahraničí, iniciátorom vzniku
Stálej konferencie k otázkam vzájomných
vzťahov a spolupráce
Slovenská republika a zahraniční Slováci,
tvorcom a predkladateľom mnohých vládnych materiálov týkajúcich sa Slovákov
v zahraničí. Vo funkcii riaditeľa Ústavu
pre zahraničných Slovákov a Krajanského
múzea, riaditeľa odboru krajanov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, riaditeľa Domu zahraničných Slovákov
a napokon vo funkcii splnomocnenca
vlády Slovenskej republiky pre zahraničných Slovákov som vždy v súlade so záujmami štátu bol aj nekompromisným
obhajcom záujmov slovenských menšín
a komunít v zahraničí.
Moja nekompromisná obhajoba záujmov
slovenského zahraničia a najmä presadzovanie zásady, aby starostlivosť štátu o slovenské zahraničné menšiny a komunity
bola porovnateľná so starostlivosťou štátu
o vnútorné národnostné menšiny, bola
niektorým zainteresovaným politickým
stranám soľou v očiach. Opakovane sa hľadali viaceré zámienky na moju osobnú
kompromitáciu a odvolanie z funkcií,
v ktorých som pôsobil.
Nestraník (medzi kádrujúcimi kameÀmi)

Nikdy som nebol členom politickej strany,
ani v minulosti, ani v súčasnosti. Pred rokom
1989 som ako mnohí nestraníci bol len občanom druhej kategórie, bez možnosti zastávať odbornú funkciu. Od roku 1977 som bol
vedeckovýskumným pracovníkom Ústavu
pre zahraničných Slovákov, ktorý vznikol

z rozhodnutia Slovenskej národnej rady
v roku 1968 pri Matici slovenskej a metodicky bol riadený Ministerstvom kultúry
SSR. V jeho pôsobnosti bol výskum danej
problematiky, záchrana kultúrneho dedičstva
a kultúrne styky s krajanmi v zahraničí. Je
len samozrejmé, že vo vtedajšom politicky
a ideologicky rozdelenom svete bola krajanská problematika v pozornosti vládnucich
totalitných komunistických vodcov, a tak to
bolo aj vo vtedajšej Československej socialistickej republike. V tomto zmysle sa všetci
pracovníci ústavu dostávali na základe príkazov vedenia ústavu do služobných kontaktov aj s osobitnými štátnymi štruktúrami
určenými na sledovanie slovenského zahraničia. V roku 1988, ako vedecký tajomník
Odboru pre zahraničných Slovákov Matice
slovenskej v Bratislave, som bol poverený
koordináciou prípravy vedeckého sympózia
k 125. výročiu založenia Matice slovenskej
a 20. výročiu vzniku špecializovaného pracoviska pre výskum dejín a života zahraničných Slovákov s názvom Zahraniční Slováci
a materinský jazyk. V predvečer pádu totality a v čase uvoľňovania politického napätia
sme sa rozhodli, že skúsime pozvať na sympózium aj takých zahraničných Slovákov,
ktorým predtým ako persona non grata
nechceli udeliť vstupné vízum do vtedajšieho Československa (napr. Ľ. Ďurovič zo
Švédska, M. S. Ďurica z Talianska, E. Bosak
a M. M. Stolarik z Kanady, J. M. Biros, J. C.
Matlon, J. Šimko, L. B. Hammer, E. A. Tuleya, P. R. Tuhy, J. Bolchazy z USA a ďalší).
Bolo potrebné prekonať nielen odpor a nesúhlas vtedajšieho vedenia Matice slovenskej v Martine i niektorých inštitúcií v Prahe,
ale získať aj súhlas vtedajších rozhodujúcich
politických činiteľov a orgánov. Väčšina
ľudí očakávala skorý pád totality, ale ešte
stále sa obávala prípadných osobných postihov, a tak sa v tejto záležitosti nechcela angažovať. Napokon v záujme veci, paradoxne
ja ako nečlen strany a známy rebelant, išiel
som na Ústredný výbor Komunistickej
strany Slovenska vysvetľovať a presvedčovať o potrebe pozvania a udelenia vstupných
víz pre navrhované osoby. Schválenie bolo
podmienené aj prevzatím osobných záruk,
že tieto osoby nevyužijú priestor sympózia
na kritické vystúpenie proti vtedajšej vládnucej komunistickej ideológii.
Kádrovanie
(v na‰ich demokratick˘ch ãasoch)

Vtedy som nemohol ani len tušiť, že o sedemnásť rokov neskoršie budem za svoju
snahu a ochotu dehonestovaný, vystavený
podozrievaniu z vedomej spolupráce s bezpečnostnými zložkami, následne degradovaný a morálne, spoločensky i finančne
postihnutý. Takto komunistická chobotnica
zneužila aj viacerých zahraničných Slovákov a dodnes ich môžete nájsť v zoznamoch ŠtB pod rôznymi krycími menami.
V roku 2005 bez relevantných dôkazov
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v rámci hysterickej mediálnej kampane
v honbe za čarodejnicami sa začali hľadať
papieroví spolupracovníci zaniknutého komunistického režimu. A znovu som sa stal
občanom druhej kategórie. Pod kepienkom
simulovanej chiméry mala byť odpútaná
pozornosť od skutočných nositeľov bývalej totalitnej ideológie a moci. Preto bolo
treba verejnosti podhodiť ako „kanonenfutter“ virtuálnych spolupracovníkov a bez
možnosti prezumpcie pošpiniť ich dobré
meno. V tejto súvislosti s vďakou spomínam na mnohé podporné listy krajanských
organizácií i jednotlivcov z celého sveta,
adresované vtedajšiemu predsedovi vlády
Slovenskej republiky M. Dzurindovi.
V nasledujúcom období som bol vystavený
nenávistnej a permanentnej mediálnej
kampani, ktorá sleduje moje očierňovanie
bez akýchkoľvek relevantných dôkazov.
A trvá dodnes. Stal som sa obľúbeným terčom všetkých, ktorí si chcú beztrestne kopnúť do bezbranného človeka. Viacerí moji
najbližší rodinní príslušníci i blízki priatelia sa musia obávať, že v spojitosti so
mnou by mohli byť kompromitovaní, ná-

sledne by mohli prísť o svoje spoločenské
postavenie a možno i zamestnanie, a preto
v tejto súvislosti radšej so mnou prerušili
styky. V konečnom dôsledku som tým
utrpel nielen psychickú traumu, ale aj nesmiernu občiansku, spoločenskú, morálnu,
zdravotnú, finančnú i rodinnú ujmu. Nikoho nezaujíma, čo som robil skoro sedemdesiat rokov, predmetom záujmu je len
inkriminovaných desať mesiacov, keď ma
v sporných zväzkoch evidovali ako spolupracovníka štátnej bezpečnosti.
Podobne ako sa nenaplnili očakávania reemigrantov po skončení druhej svetovej
vojny, aj ja som naivne očakával, že po
prevrate v roku 1989 a najmä po vzniku samostatnej Slovenskej republiky skončí obdobie môjho rebelantstva a že budem môcť
svoje schopnosti i odborné znalosti plne
využívať a poskytovať na prospech Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich
v zahraničí.
Veľmi som sa mýlil.
C LAUDE B ALÁŽ
F OTO : D UŠAN M IKOLAJ

Anniversary of Eternal Rebel
Claude BaláÏ was born in France on 1 November
1942.
After the Second World War, his family repatriated
to Slovakia. He studied at Comenius University
Faculty of Philosophy in Bratislava. He dedicates
himself to the problems of Slovak emigration. He
is a long-time co-builder of the documentary collection deposited in the Compatriots' Museum,
author of the project House of Foreign Slovaks,
Days of Foreign Slovaks in the Slovak Republic,
Slovak Republic's Report about Foreign Slovaks
for the Venice Commission of the Council of Europe, author of the Report about Slovak Diaspora
for the organization Europeans in the World mandated by the EU, co-author of the Acts of the National Council of the Slovak Republic on Slovaks
living abroad, initiator of the Article 7a of the Constitution of the Slovak Republic referring to the
Slovaks living abroad, initiator of the establishment of the Standing Conference on the Issues
of Mutual Relations and Cooperation Slovak Republic and Slovaks Abroad, originator and proposer of a number of government materials
related to Slovaks abroad. In the post of a Director
of the Institute for Foreign Slovaks and Compatriots' Museum, director of the branch of compatriots at the Ministry of Culture of the Slovak
Republic, director of the House of Foreign Slovaks
and last but not least in the post of a government
representative of the Slovak Republic for Foreign
Slovaks, he was also an uncompromising defender of Slovak minorities' interests and communities abroad.

Bernolák pocten˘ bustou i knihou
Na nádvorí pred druhou budovou Matice slovenskej na ulici Pavla Mudroňa v Martine odhalili
2. októbra 2012 bustu Antona Bernoláka, prvého
kodifikátora spisovnej slovenčiny. Bolo to deň
pred 250. výročím jeho narodenia (3. októbra
1762 v hornooravskej obci Slanica), ktoré je zaradené do tohtoročného historického kalendára
UNESCO a preklenie sa i do nasledujúceho roka
(15. januára uplynie 200 rokov od jeho úmrtia
v Nových Zámkoch).
Slávnostný akt odhalenia busty sa udial počas
historicky prvého zasadnutia výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
v našej prvej národnej inštitúcii. Výbor NR SR
pre kultúru a médiá viedol jeho predseda Dušan
Jarjabek (na fotografii vpravo), na pôde Matice
slovenskej prijal jeho členov predseda Marián
Tkáč (vedľa neho je autor busty Radko Mačuha,
absolvent sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave). V neveľkom matičnom
parku sa tak otvorila novodobá tradícia umiestňovania búst významným predstaviteľom národa.
Marián Tkáč venuje Antonovi Bernolákovi už
dlhšie osobitnú pozornosť. Práve v jubilejnom
roku ju zavŕšil vydaním knižnej monografie nazvanej Bernolák. Jedna z jej prezentácií bola
začiatkom novembra v Bratislave na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka (autor je
na fotografii s redaktorom Slovenských národných novín publicistom Dušanom D. Kerným).
Kniha vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej
a jej editor Štefan Haviar hovorí: „Autor patrí
k najvýznamnejším predstaviteľom literatúry
faktu. V jeho autorskom portfóliu je dvadsiatka
kníh, a okrem nich aj stovky článkov, úvah a štúdií. Tému Bernolákovho života a pôsobenia sa
rozhodol spracovať vskutku nevšedným a záro-
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nými scénami, súvisiacimi s predmetným dejovým postupom. Napriek tomu nemožno Tkáčovu knihu žánrovo zaradiť do literatúry faktu.
Už jej podnázov evokuje príklon k románovému
žánru, čo autor v ďalšom texte naplno rozvinul
v brilantne zvládnutých fikciách, ktoré v niektorých fázach dosiahli taký stupeň vierohodnosti,
že dokázali dezorientovať nielen akokoľvek pozorného čitateľa, ale dokonca aj istého váženého
literárneho vedca.“
Marián Tkáč sa podujal predstaviť slovenskej čitateľskej verejnosti Antona Bernoláka pri príležitosti štvrťtisícročného jubilea jeho narodenia
pohľadom, ktorý je zaodetý aj do širších politicko-spoločenských súvislostí a dejov, ale použil
pritom zrozumiteľný jazyk i štýl.
Pri návšteve Bernolákovho rodiska na Orave, kde
sa končí putovanie štyroch bratov, nastáva prekvapujúci záver a kniha pôsobí ako majstrovsky
napísaná detektívka...
A DAM V LČEK
F OTO : AUTOR

veň originálnym spôsobom. Štyria bratia Štefan,
Vojtech, Koloman a Ferdinand Bernolákovci,
ktorí žijú na území Maďarska, sa rozhodli v roku
1943 pre návštevu Slovenska, počas ktorej pátrali
po stopách svojho údajného prastrýka Antona
Bernoláka. Postupne cestujú po všetkých miestach, kde zanechal Bernolák stopu. Autor paralelne s ich putovaním prináša čitateľovi množstvo
autentických historických faktov a súvislostí,
ktoré sú mnohokrát popretkávané vyfabulova-

Bernolák Immortalised in Bust and Book
On 2 October 2012 a bust of Anton Bernolák
was unveiled at the forecourt in front of Matica
Slovenská’s second building in Martin. It was on
the day before the 250th anniversary of his birth
(born in the Upper Orava village of Slanica on 3
October 1762). The anniversary is a part of the
celebrations that were included on this year’s
UNESCO historical calendar. Another commemoration of Bernolák is to be held next year (on
15 January, 200 years from his death in Nové
Zámky will have gone by). It has been a long
time since Marián Tkáã started to pay special attention to the first codifier of standard Slovak. He
crowned his efforts by publishing his printed
monograph named Bernolák.

Návrat Zoričákovcov

vedie v duchu úprimného nefalšovaného vlastenectva v pocite hrdosti na odkaz svojich
predkov, čo u nás akoby cielene odumieralo.
Beverly vtedy zorganizovala prvé stretnutie
Zoričákovcov, ktorí pred niekoľkými mesiacmi nemali o sebe navzájom ani potuchy.
Stretlo sa ich osemnásť. Bola to príjemná slávnosť, hlavný chod bol tradičný americký moriak. Ako svedectvo návštevy zo Slovenska
zostala v Sierra Nevade socha gorala s husľami
z rúk Petra staršieho. Sue vyslovila túžbu zorganizovať veľké stretnutie Zoričákovcov v starej domovine.
Privítanie v domovine

do krajiny otcov
Obec Îdiar leÏí v nádhernom prostredí pod Tatrami. V drsn˘ch klimatick˘ch podmienkach v‰ak nedokázala uÏiviÈ rozrastajúce sa obyvateºstvo. To bol dôvod, preão sa Ïdiarski gorali rozpt˘lili za chlebom
do celej strednej Európy, ale aj za Atlantik – do Ameriky. Do USA prichádzali vo viacer˘ch emigraãn˘ch vlnách od zaãiatku druhej polovice
19. storoãia, za prvej â-SR, po druhej svetovej vojne, po roku 1968
a teraz slobodne z vlastného rozhodnutia. Medzi nimi mnohí Zoriãákovci. T˘ch tam Ïije niekoºko desiatok a moÏno aj stovák. Tretia ãi
‰tvrtá generácia uÏ neovláda jazyk svojich predkov, ale cíti spolupatriãnosÈ ku krajine svojho pôvodu. Tak to bolo aj v rodine Josepha
Samuela Zorichaka druhého z Kalifornie a Sue Zorichak(ovej).
Tam sa príbeh zaãína. Matka jeho manÏelky Beverly sa podujala spísaÈ rodokmeÀ svojho zaÈa. Usilovne na Àom pracovala viac ako dva
roky. Po odchode z tohto sveta po sebe zanechala dve debniãky dokumentov. Informácie stiahnuté z internetu, ale aj kore‰pondencia
so spi‰sk˘m biskupom Franti‰kom Tondrom ãi starostami Îdiaru
a Lendaku. Svojimi koreÀmi sa zaãala zaoberaÈ aj Sue v meste Boulder v Colorade.
Prvé osobné stretnutia

Udalosti dostali spád po sprístupnení matrík zo
Spiša na internete, medzi nimi boli i tie
ždiarske. Práve v tom čase si Peter zo Žiliny
otvoril Facebook. Do dvoch týždňov sa mu
ozvalo z USA viacero Zoričákovcov, ktorí mali
z internetu stiahnuté svoje čiastkové rodostromy. Joe, Sue i oboch Petrov spájala osoba
prastarej mamy Viktórie, za slobodna tiež Zoričákovej. Služobné povinnosti vtedy doviedli
Petra do San Franciska, kde sa po prvýkrát
stretli s Joeom, Beverly a ich prostrednou dcérou Kristou. O rok sa konala návšteva Petra aj
s jeho otcom toho istého mena. Peter starší mal

v tom čase už dávnejšie vypracovaný rodokmeň svojej otcovskej línie, pomohol Sue preklenúť medzeru v jej rodostrome a dostať sa
k predchádzajúcim pokoleniam.
V máji 2011 boli obaja Petrovia na návšteve
v Joeovej rodine v nádhernom prostredí Sierra
Nevady, navštívili úžasné miesta, ktoré poznali
len z literatúry či filmov. Užívali si pohostinnosť Joeovej rodiny. San Francisco, Sacramento, sekvoje v Yosemitoch, obrovská baňa
na zlato Empire mine či vlastnoručné ryžovanie zlata v Medvedej rieke... Hlboký dojem zanechala návšteva školy v Colfaxe, kde Beverly
učí na základnej škole. Výchova detí sa tam

Pravdupovediac, domáci v tom čase nemali
o uskutočnení takejto akcie konkrétnu predstavu. Po prílete domov sa Peter starší podelil
s nezabudnuteľnými dojmami a s predstavou
o príprave stretnutia v Ždiari s Alfonzom
z Popradu. Ten sa myšlienky aktívne chopil.
Telefónom oslovil alebo osobne navštívil mnohých príbuzných v obciach a mestách pod Tatrami. Petrovia zasa informovali Zoričákovcov
z Levoče i zo západného Slovenska. Rozbehol
sa začiatok úžasného skutku. Každý oslovený
prijal správu s nadšením.
Skoro rok trvali prípravy s výberom miesta
a termínu. Z Ameriky prišla správa, že 1.
októbra priletí na osem dní osem príslušníkov
troch rodín z Kalifornie, Colorada a štátu Washington. Čakal na nich program spojený s poznávaním Slovenska a života v ňom. Začalo sa
to cestou zo Schwechatu panoramatickým výhľadom z Braunsbergu nad Hainburgom.
Devín, Bratislava, sútok Moravy s Dunajom,
vizuálna predstava rímskej hranice Limes Romanus i bývalej železnej opony ako na dlani.
Nasledovala prehliadka Bratislavy, Hradu,
stretnutie s Elenou z Trnavy a koštovkou jej
griotky na Obchodnej ulici.
Ďalšie dni boli venované Kremnici, návšteva
bane na zlato, mincovne a odpoludnia luxus rodinného organového koncertu v zámockom
kostole. Vo štvrtok presun do Starej Ľubovne,
kde príbuzní Kovaľovci a Mikulíkovci zabezpečili zaujímavú prehliadku hradu a opulentnú
večeru vo Vyšných Ružbachoch spojenú s prehliadkou prekvapujúco zachovaných starých
rodinných fotografií a filmov. Zaujala aj rozlúčka so slobodou dcéry Ajky na ždiarsky spôsob. Prekvapeniam toho dňa nebol koniec.
Ubytovanie u Jozefa a stravovanie u Milana,
samozrejme, tiež Zoričákovcov, na Zoreckom
(rozumej Zoričákovskom) vrchu, kde žije dodnes väčšina obyvateľov tohto mena, a na dôvažok informácia, že na vŕšku oproti stávala
drevenica starého a prastarého otca oboch Petrov. A oproti cez cestu vysoký liatinový Zorecký kríž...
Potvrdené v matrikách

Naši Američania nevychádzali z údivu a nadšenia. Únava po náročnom dni neexistovala.
Večerná beseda u Jozefa vyvrcholila, keď
Beverly rozprestrela rodostrom na štyroch
päťmetrových pásoch. Každá vetva bola vyznačená svojou farbou... Dospeláci štvornožky
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Stretnutie na Strednici

nadšene študovali na podlahe rozprestreté záznamy rodokmeňa. Ráno už Beverly čakal obsiahly dodatok súpisu Jozefových predkov, a to
mal byť len začiatok. Ráno cestou do Levoče
zažil Joe sen. Dôstojný pán Anton Mária Hrtús,
správca fary v Lendaku, mu láskavo ukázal záznamy o jeho predkoch, ktorí sa vysťahovali
do Ameriky. Prišlo úprimné dojatie so slzami
v očiach. Také bývajú momenty, keď sa doslova hmatateľne zjavia skutočnosti, ktoré prevýšia vysnívané očakávania. V levočskom
archíve malo ísť len o krátku ukážku matrík.
Dopadlo to úplne inak. Všetci sa pustili do štúdia. Bolo až fascinujúce sledovať Joeove dcéry
Heather a Stacey, ako si zapisujú každý údaj.
Po troch hodinách štúdia mohli posunúť začiatky rodokmeňa o dvadsať rokov do minulosti a zaplniť nejednu medzeru. O hlade
a smäde nasledoval presun do Popradu, kde ich
čakala návšteva výstavy nášho Jána, slávneho
umeleckého sklára žijúceho vo Francúzsku.
Predĺžili ju o desať dní, akoby práve pre nás.
Prišla sobota. Petrom, ubytovaným v útulnej
Alfonzovej chalupe, ktorú postavil jeho starý
otec Franek z peňazí zarobených v Amerike,
sa naskytla úžasná scenéria Belianskych Tatier
v jasavom slnku.
Rodina na kaÏdom kroku

Po výdatných raňajkách u Milana začalo spoznávanie Ždiaru. Na ceste hore dedinou sa im na
každom kroku prihovárali skupinky ľudí. Vraj,
či sú to tí americkí Zoričákovci a aj oni sú Zoričákovci. Skrátka, rodina na každom kroku.
Všetci sa majú stretnúť odpoludnia. Po nákupe
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suvenírov ich kroky viedli na cintorín. Tam už
Sue určite nadobro opustil pocit osamelosti,
ktorý ju ovládal v USA, čo bolo dôvodom pátrania po rodinných príslušníkoch. Zvláštny
pocit, keď človek nájde hrob s menom svojho
menovca. To sa stalo Joeovi, ktorý pri ňom postavil na pamiatku malú vežičku z kamienkov.
O druhej odpoludnia bol naplánovaný začiatok
stretnutia na Strednici ležiacej nad Ždiarom
v sedle medzi Belianskymi Tatrami a Spišskou
Magurou na ceste do Poľska cez naše bývalé
obce v oblúku Bialky.
Lepšie miesto na toto podujatie by už nik nemohol vybrať. Parkovisko pred reštauráciou
nad lyžiarskymi dráhami bolo preplnené au-

tami s poznávacími značkami od Skalice po
Košice. Okrem angličtiny a spisovnej slovenčiny sa ozývali nárečia goralov, Spišiakov i Záhorákov, všetko Zoričákovcov. Zástup pred
podpisovými listinami nebral konca-kraja. Pol
hodiny pred začiatkom, keď mali Alfonz so
svojou obetavou manželkou Martou plné ruky
práce, čakali na našich Američanov dve bričky
na výlet okolo obce. Návrat na Strednicu po
polhodine bol neskutočný. Miesto predpokladaných maximálne sto účastníkov sa celkový
počet ustálil na stopäťdesiat ľudí. Alfonzom
starostlivo pripravené podpisové listiny s reprezentačnou obálkou bohato vyzdobenou
symbolikou obce, rozdelené podľa jednotli-

Zoriãákovcov z Ameriky prich˘lili „blízski vzdialení“ príbuzní zo Îdiaru

vých obcí a miest, kolónky na podpisy, adresy
a mená otcov s ich životnými dátami mali slúžiť ako podklady na doplnenie rodokmeňa. Alfonz domýšľal všetko do detailov. Nechýbali
tam ani fotografické snímky z jeho návštevy
z mesta Bitumen v Pensylvánii, kam odišli za
zárobkom v baniach spolu s masou slovenských emigrantov aj viacerí Zoričákovci.
Napokon všetci našli svoje miesta za stolmi.
Američanom bol určený čestný stôl. Zahrala
goralská muzika s primášom, inak bývalým
starostom Tatranskej Javoriny Karolom Gnebusom, ktorá citlivo reagovala na prejavy organizátorov, príhovory zástupcov Zoričákovcov z jednotlivých lokalít či regiónov – Ždiar,
Mlynčeky, Levoča. S oduševnením sa spievali
goralské piesne, spoločnú Guroľu či ci ne žaľ
sprevádzali slzy dojatia. Určite práve tu si ju
spievali mnohí pri pohľade na rodisko, keď sa
odoberali do cudziny za živobytím. Celá spoločnosť bola na pohľad pestrá najmä zásluhou
viacerých krojovaných domácich, ktorí na privítanie ponúkli výborné ždiarske moskole upečené z tmavej múky s bryndzovou nátierkou.
A nechýbali ani záhorácke kouáčky.
Spoločné fotografie nasnímané na blízkom zaplnenom amfiteátri pripomínajú lúku posiatu
pestrými kvetmi. S domácimi odetými v krojoch splynuli v darovaných goralských klobúkoch – kapeľuchoch, Joe dokonca vo vyšívanej
kurtke, s manželkou a dcérami Heather a Stacy,
Sue s manželom Johnom a Britanny s dcérkou
Audry. Stretli sa ľudia, ktorí sa vo väčšine prípadov stretli po prvý raz v živote. Spojilo ich
vedomie, že ich napriek všetkým rozdielom
spájajú spoloční predkovia. Na stoloch rozprestretý rodostrom pripravený Joeovou Beverly
so záznamami dovtedy 402 Zoričákovcov sa
rýchlo dopĺňal desiatkami ďalších mien. Samo
nebo želalo tomuto stretnutiu. Tesne po skončení stretnutia začalo duť od Poľska tak, že sa
lámali stromy. V chalupe u Alfonza pokračovali rozhovory neskoro do noci. Úžasne silné
pozitívne dojmy nedali spať.
V nedeľu na omši sa konalo posledné dejstvo
stretnutia. Na konci dôstojný pán Miroslav
Lettrich dal našim Američanom v angličtine
požehnanie a zaželal šťastný návrat domov.
Sue si doplnila svoj notes o jeden z posledných
záznamov zo Slovenska. Videla na vlastné oči
obraz Panny Márie Karmelskej v ždiarskom
kostole. Vedela, že ho v 18. storočí daroval
jeden z predkov. Všetci s hlbokými dojmami
budú pokračovať v dopĺňaní rodokmeňa. Sue
určite navštívi Bitumen, odkiaľ pochádzal jej
otec. Jej predkovia darovali peňažnú čiastku na
oltár v tamojšom kostole, ako to mala možnosť
zistiť na jednej z Alfonzových fotografií.
Pri rozlúčke so Ždiarom jemne mrholilo. Ktosi

vyriekol, že to nebo plače za stretnutím. Stopäťdesiat Zoričákovcov malo rodinné stretnutie so zážitkami, ktoré bývajú len raz v živote.
Znova sa ukázalo, že krv nie je voda...
P ETER Z ORIČÁK
F OTO : A LFONZ Z ORIČÁK

„Amerikán“ Franti‰ek Zoriãák
Jeden zo stoviek slovensk˘ch náhrobn˘ch kameÀov vo svete

The Zorichaks Coming Back to the Land of their
Fathers
Gorals from the village Îdiar below the Tatras scattered to Central Europe and also sailed across the
Atlantic to America to make their daily bread. They
came to the USA in several immigration waves – in
the beginning of the second half of the 19th century, during the first Czechoslovak Republic, after
World War II, after 1968 – and now they leave freely
at their own decision. And many of the Zoriãáks
were among them. There are several hundreds of
them living in America. The third or fourth generation of the emigrants does not speak the language
of their ancestors but has sense of togetherness and
feeling that it belongs to the country of their origin.
That is also the case of the family of Joseph Samuel
Zorichak the second and Sue Zorichak from California. Mother of his wife Beverly undertook to compile the genealogy of her son-in-law. She had
worked hard on the family tree for more than two
years. Departing from this life, she left behind two
crates of documents. Information downloaded from
the Internet but also the correspondence with the
Bishop of Spi‰ Franti‰ek Tondra or mayors of Îdiar
and Lendak. Even Sue began to trace her roots
backward in the city of Boulder, Colorado.
In fall eight members of three families of the
Zorichaks from California, Colorado and Washington
state flew in to Slovakia for eight days. They met
their namesakes of Slovakia on the road to Poland
in Strednica lying above Îdiar in a saddle between
Belianske Tatras and the Spi‰ Magura. There were
one hundred fifty of them. The family tree with the
entries of 402 members of the Zorichak (Zoriãák)
family prepared by Joe's Beverly increased quickly
when dozens of new names were added to it.
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Predsviatočné
upratovania

D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : AUTOR

u Rudavskovcov

Ako plynie čas, pribúdajú v našich životopisoch rôčky i nesplnené pracovné plány. Vo svojom počítači mám viac ako desaťročie uložené
rozprávania výtvarníkov zo Skupiny Mikuláša
Galandu. Boli rozhľadení v modernom európskom umení a zároveň schopní ešte naplno čerpať tvorivé podnety zo svojho bezprostredného
duchovného, kultúrneho a spoločenského prostredia. Originálne stvárňovali silné odkazy ľudovej kultúry a národnej tradície a svojbytne
ich napájali na modernú klasiku a súdobé výtvarné inšpiračné zdroje. Od polovice 60.
rokov minulého storočia vzbudili pozornosť na
svetových výstavách, kde získali najvyššie
ocenenia a významné uznania. Na Slovensku sa
zase živo zaujímali o výtvarné diela materiálnej povahy, ktoré sa rýchlo strácali v dynamike
rýchleho spriemyselňovania slovenského prostredia, zachraňovali artefakty osobného, roľníckeho či manufaktúrneho remesla.
Osobitne myslím na piatich umelcov z tejto generácie. Popri sochárovi Pavlovi Tóthovi, grafikovi Ivanovi Štubňovi, maliarovi Milanovi
Paštékovi (či svetonázorovo a esteticky príbuznom Everovi Púčekovi) na maliara Andreja
Barčíka zo Žiliny a sochára Vladimíra Kompánka z neďalekého Rajca (ostávajú už iba
v našich spomienkach), maliar Milan Laluha
mal na Martina osemdesiatdva rokov, Rudolf
Krivoš z Tisovca a sochár Andrej Rudavský sú
o dva roky a niekoľko dní od neho mladší.
Posledne spomenutý sa narodil 29. novembra
1933 v obci Posada Horná ležiacej kúsok za
našou hranicou s Poľskom. Početná roľnícka
rodina Rudavskovcov sa odtiaľ po druhej svetovej vojne vysťahovala na juh Slovenska.
Andrej študoval na bratislavskej Škole umeleckého priemyslu a v druhej polovici 50.
rokov na Vysokej škole umeleckého priemyslu
v Prahe. Svoj ateliér si vybudoval v mestskej
časti Bratislavy a už vstup na dvor za jeho plotom vás utvrdí v tom, že ste na výsostnom
území tvorcu monumentálnych diel. Panuje
tam nezmazateľná domovská atmosféra. A ak
pomerne rozľahlý priestor na vás nezapôsobí
v prvom momente, o to väčšmi začne priťahovať, keď sa po ňom porozhliadnete. Átrium je
ateliérom i galériou súčasne, z praktického
hľadiska tam má všetko svoje pevné miesto.
Plastiky z bronzu a iných kovov, taviaca pec
a náradie, nástroje, pomôcky potrebné na ich
odlievanie, náradie na zhotovovanie sôch
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z dreva či z kameňa, hromady materiálu
i drobné súčiastky v ateliéri a priľahlých interiéroch na dvore s vysokými stromami tvoria
jeden nezameniteľný celok. Pohybujete sa
v čarovnom priestore, kde by sa mohli odohrávať desiatky príbehov siahajúcich do čias pohanstva, úctivo zaznamenávajúce kresťanské
a kultúrne artefakty povstávajúce z hlaholského písma, kráčajúce slovanským svetom,
podnecujúce ozveny medzi európskymi dejinami a posúvajúce ich k našim súčasníkom. Na
sochárovej kaplnke z dreva ticho odchádzajú
šindľové striešky, čas posúva monumentálne
dielo ku skromnej ľudskosti.
Mnohí výtvarníci na Slovensku natrvalo odbočili od národných podstát skôr, ako sa ich dotkli aspoň podvedomým citom. Preto násobne
teší šťastná tvorivá súdržnosť rodinných väzieb Andreja Rudavského. Jeho manželka
Mária Rudavská (narodila sa 10. októbra
1941v slovenskej obci Čierna Hora, ktorá sa
pri mocenskom vytyčovaní hraníc po prvej
svetovej vojne ocitla v Poľsku) po absolvovaní Školy umeleckého priemyslu v Bratislave
ostala žiť v tomto meste a venuje sa komornej
sochárskej tvorbe v keramike a v bronze, ako
aj kresbe pastelom. Pochádza z rodu Korkošovcov, jej mama maľovala na sklo, otec bol
rezbár, výtvarne tvoria viacerí jej súrodenci
a ich potomkovia. Mária a Andrej Rudavskovci majú dve deti. 14. októbra 1962 sa im
narodila Zuzana. I ona študovala (textil) na
tých istých školách ako jej otec. Roku 1986
emigrovala do USA. Venuje sa priestorovým
inštaláciám, sochárskej a textilnej tvorbe,
kresbe a šperku. Na tých istých školách (SŠUP
v Bratislave a na VŠUP v Prahe – filmovú a televíznu grafiku) študoval aj ich syn Ondrej (narodil sa 10. marca 1966), ktorý spoločne so
Zuzanou emigroval do USA, kde dodnes žije
a tvorí. Jeho práca zahŕňa experimentálne videofilmy, multimediálne videoinštalácie, objekty, fotografie, maľby a grafiky.
Obaja výtvarníci majú slovenské i americké
občianstvo, čím sa stierajú neraz dosť ostré
emigračné hrany minulých desaťročí. Zuzana
sa výtvarne úspešne uchytila v New Yorku, kde
strávila 16 rokov. Momentálne žije v Bratislave. Los Angeles je Ondrejov domov na
americkom kontinente. Cez leto sa pravidelne
vracia spoza oceánu na Slovensko, kde sa
zvykne zdržať až do jesene. Ročné obdobia

však nie sú rozhodujúce, v ateliérovom susedstve svojich rodičov v Podunajských Biskupiciach má svoj vlastný priestor na tvorbu.
Zuzanine a Ondrejove tvorivé cesty a skúsenosti sa prepájajú na realitu v slovenských i širších európskych súvislostiach. Už nadobro sa
zapísali medzi mnohorakými príbehmi desaťtisícok slovenských emigrantov spred roka
1989 či novodobých migrantov. Domovské rodinné väzby, obohatené pobytmi a výstavami
v zahraničí, prezentujú na verejnosti ako príklad nových možností a nadväzných prepojení.
Vlani všetci štyria – Zuzana, Ondrej, Mária
a Andrej – vystavovali napríklad v rezidencii
Veľvyslanectva Spojených štátov amerických
v Bratislave. Americký veľvyslanec vtedy napísal, že Rudavskovci sú popredná rodina slovensko-amerického umenia.

Zuzana Rudavská: Kompozícia textúry krajiny

Pri ostatnej návšteve ateliéru rodina Andreja
Rudavského usilovne upratovala. Táto činnosť predznamenáva, že sa niekto chystá na
sťahovanie. Alebo že sa blížia sviatky a poriadok bezprostredného prostredia vnáša
pokoj a súlad do duší bývajúcich. Pri lúčoch
slnka zapadajúceho za ateliérovú strechu
som si v tieni pod korunami vysokých stromov výdatne napájaných z podzemných vôd
neďalekej dunajskej rieky spomenul na vý-

Rodina Rudovskovcov v átriu ateliéru

Ondrej Rudavsk˘: Vtáãia hlava

tvarníkov, ktorí mali vo svojom živote popri
domove na Slovensku niekoľko ďalších.
Milan Vároš v troch knižných zväzkoch
o osudoch umeleckých diel v uplynulých
stáročiach uvádza doslova stovky ich tvorcov. V našej nedávnej pamäti sa nám zo severoamerického kontinentu pripomínajú
grafik a maliar Koloman Sokol či surrealista
Ladislav Guderna.
A história plynule ústi do našej prítomnosti.

Mária Rudavská: Kompozícia ochrancov a ochrank˘À

Andrej Rudavsk˘: Kompozícia s hlaholsk˘m písmom

Preholiday Cleanups in the Rudavsk˘s’ Home
The sculptor Andrej Rudavsk˘ was born in 1933, in the village Posada Górna, not far behind the border
with Poland. He created dozens of outstanding monumental works and cabinet sculptures; for a long
time he has been devoted to the Cyrillo-Methodian tradition. His wife Mária Rudavská (born in 1941, in
the then Slovak village âierna Hora (Czarna Góra) that was ceded to Poland after the First World War)
works with textile and metal. They have two children. Their daughter Zuzana was born in 1962 and son
Ondrej in 1966. In 1986, both of them emigrated to the USA. All four of them are engaged in visual arts
(sculpture, painting, textile, jewelry, installations). Both of their children have Slovak and American citizenship. Zuzana managed to find employment in New York where she spent 16 years. Currently, she
lives in Bratislava. Ondrej’s home on the American continent is in Los Angeles. The stories of their lives
have a permanent place among the multifarious stories of the tens of thousands of Slovak emigrants
from before 1989 or contemporary migrants.

SLOVENSKO | 25

Potomok John Palka

„Pálkovci sa sedem generácií venovali kožiarstvu. Začínali ako chudobní remeselníci a postupom času sa z nich stali bohatí
podnikatelia, ktorí podporovali národné
obrodenie a evanjelickú cirkev. Hodžovci
boli pôvodne mlynári, no po štyri generácie, teda viac ako sto rokov, z ich radov vychádzali vlastenci, evanjelickí farári
a politici celonárodného významu,“ napísal v knihe Moje Slovensko, moja rodina
John Palka, vnuk Milana Hodžu, ktorý bol
v rokoch 1935 – 1938 prvým Slovákom vo
funkcii predsedu vlády Československej
republiky.
Milan Hodža intenzívne pomáhal vybudovať Československo, krajinu, ktorá vznikla
z trosiek Rakúsko-Uhorska. Keď sa vojna
skončila a Československo sa stalo všeobecne uznávaným štátom, stal sa Milan
Hodža najskôr ministrom a neskôr predsedom vlády. Dvakrát jeho i celú rodinu vyhnali do exilu. Roku 1939 nacisti a v roku
1949 komunisti. Milan Hodža zomrel
v USA pred koncom druhej svetovej vojny.
Po páde komunizmu slovenská vláda ocenila jeho nezastupiteľné miesto v histórii
a zabezpečila jeho prevoz a uloženie telesných pozostatkov na Národnom cintoríne
v Martine.
John Palka, vnuk Milana Hodžu, okrem
zopár rokov svojej najútlejšej mladosti prežil celý svoj život v USA. Nezabudol však
na puto rodiny k slovenskej domovine.
Slovensko každoročne navštevuje a pred
rokom vydal pozoruhodnú knihu Moje Slovensko, moja rodina.
O motívoch jej vzniku nám povedal: „Prevoz pozostatkov môjho starého otca
Dr. Milana Hodžu z amerického Chicaga
na Národný cintorín v Martine v roku 2002
bola udalosť, ktorá zasiahla nielen mňa
a moju rodinu, ale vzbudila veľký záujem
aj v mojom okolí. Mnohí známi sa chceli
dozvedieť viac o krajine a histórii mojich
predkov. Začala vo mne klíčiť myšlienka,
že pripravím knihu, v ktorej by som zhrnul
životy a osudy mojich predkov (okrem Milana Hodžu sú medzi nimi aj Michal Miloslav Hodža a sociálny vizionár, továrnik
Ján Pálka), ale tak, aby rodinná história obsahovala aj náčrt slovenskej národnej histórie, v USA takmer neznámej. Pre mňa,
slovenského syna vyrastajúceho a žijúceho
na americkej pôde, predstavuje táto práca
skutočné hľadanie a objavovanie rodiny
a domova.“
Popravde musíme priznať, že Milana
Hodžu neobjavili ani mnohí Slováci. „Bol
to politik európskeho formátu, najznámejší
politický predstaviteľ Slovákov v prvej polovici 20. storočia,“ povedal o ňom už pred
rokmi Pavol Lukáč. Historik a politológ
naznačil aj odpoveď na otázku, prečo sa
o ňom tak dlho mlčalo, prečo ostal málo
známy: „Hodža bol počas celej svojej politickej kariéry tvrdým antikomunistom.
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V zaujímavej histórii Liptovského Mikulá‰a dominuje bohat˘ národno-kultúrny Ïivot. Mikulá‰skych zemepánov spomína história
niekoºko storoãí. Nezanechali po sebe iba hmotné statky, ale mali
zásluhu aj na intenzívnom rozvoji kultúrnosti a vzdelanosti obyvateºov. Mesto napredovalo aj v hospodárskej oblasti. Na prelome
19. a 20. storoãia sa b˘valé garbiarske dielne pretransformovali
na moderné koÏiarske fabriky.
Pod priemyseln˘ rozvoj mesta sa podpísali mikulá‰ske famílie,
rody, ktoré môÏu byÈ vzorom aj pre dne‰n˘ch súãasníkov. Generácie Îuffovcov, Pálkovcov, Stodolovcov, HodÏovcov, Lackovcov vyváÏali „liptovsk˘ remeÀ“ do celej Európy. Z t˘chto garbiarskych
rodov pochádzajú ºudia, ktorí preslávili mesteãko, uãupené v lone
hôr. Politici, spisovatelia, maliari... Ich mená vzbudzujú dodnes
hrdosÈ. Nev‰edné, zaujímavé a hlboko ºudské sú príbehy Pálkovcov a HodÏovcov.

John Palka
na prijatí na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikulá‰i

Generácie Hodžovcov
a Pálkovcov
v službe národa
Počas druhej svetovej vojny veľmi skoro
odhalil Stalinove veľmocenské plány so
strednou Európou. Kritizoval Benešovu
naivitu, ktorý v tom čase Stalinovej premene veril. Komunisti ho teda nemali
v láske a označili ho za ,buržoáznodemokratického politika, ktorý bránil reakčné
plány na vytvorenie stredoeurópskej fede-

rácieʻ. Prakticky zmizol z učebníc dejepisu, a teda aj historického povedomia Slovákov!“
Ján Pálka a jeho utopick˘ socializmus

Mikulášsky garbiarsky priemysel nebol
iba bezduchou mašinériou hučiacich strojov. Vo fabrikách pracovali odborníci,

poddanstva. Žiaľ, aj M. M. Hodžu stihol
smutný osud veľkých osobností slovenského národa: posledné roky svojho života prežil vo vyhnanstve v sliezskom
Tešíne, kde aj zomrel a bol pochovaný.
Počas storočnej existencie gymnázia
vyšlo z jeho brán množstvo vynikajúcich
absolventov, ktorí neskôr preslávili Slovensko v oblasti vedy, kultúry, športu.
V zložitom medzivojnovom období vychovávali študentov prevažne českí pedagógovia. Jedným z nich bol Jaroslav Žák
(1906 – 1960). Podľa jeho literárnej predlohy vznikla nezabudnuteľná česká filmová komédia Cesta do hlubin študákovy
duše. Vďační diváci televízie v Čechách
i na Slovensku netušia, že Jaroslav Žák
čerpal námety na slávny film medzi lavicami mikulášskeho gymnázia.
Pocta Milanovi HodÏovi

ktorí precestovali svet, obohatili seba
a okolie novými informáciami. Prijímali
nové poznatky, ktoré ich aktivity výrazne
posúvali vpred. Robotníci, majstri, majitelia fabrík.
Spomedzi fabrikantov sa zaujímavo prejavil Ján Pálka (1869 – 1935). Pochádzal
z garbiarskej rodiny, vandroval po svete
ako praktikant a po návrate sa stal majiteľom kožiarskej továrne v Liptovskom
Mikuláši. Svoj podnik sa pokúsil socializovať. Vo svojej knihe Zápisky, vydanej
v roku 1932 vo vydavateľstve YMCA
v Prahe, takto zapísal vtedajšie svoje
zmýšľanie – citujem z kapitolky Môj socializačný pokus: „Tomuto svojmu zmýšľaniu primerane chcel som zariadiť svoju
továreň a rozmýšľal som, či by sa sociálna otázka nedala riešiť pokojným
spôsobom, v duchu Kristovho učenia,
zdravým rozumom a dobrou vôľou. I od-

hodlal som sa urobiť pokus: spraviť svojich robotníkov spolumajiteľmi závodu
a spolu s nimi deliť sa so ziskom. Celkom
ľahká vec to nebola. Uvažoval som, či to
nemôže mať nejaké zlé následky pre celý
mikulášsky priemysel, aby ma kolegovia
nemali príčiny preklínať, i moja manželka nijako nebola vstave pochopiť, čo
to robím, a zmocnil sa jej až nervózny
strach, že čo si ona i s deťmi počne, keď
ja idem svoj majetok cudzím ľuďom rozdať(!). Našťastie, práve vtedy nás navštívil
Milan Hodža, a keď som mu rozpovedal,
čo robím, a keď ma od radosti objal, nastalo utíšenie v rodine.“
Roku 1919 Ján Pálka vydal prvý oznam
svojim robotníkom, ďalšie dva oznamy
v rokoch 1920 a 1921. Pokus skončil neúspechom. Napriek nezdaru v zložitých
ekonomických i politických podmienkach získal Ján Pálka povesť filantropa.
Založil fond pre študujúce deti robotníkov, aj fond pre ľudí, odkázaných na
pomoc v núdzi.
HodÏovo gymnázium

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
patrí k architektonickým skvostom
mesta. Pomenované je po jednej z veľkej
trojice osobností slovenského obrodeneckého hnutia. Spolu so Štúrom a Hurbanom stál pri zrode spisovnej slovenčiny,
spoluzakladal spolok Tatrín, ktorý považujeme za prvý celonárodný spolok Slovákov a za predchodcu Matice slovenskej.
M. Hodža bol aj spoluautorom Žiadostí
slovenského národa. V roku 1848 to bol
prvý politický program Slovákov, ktorí
žiadali rovnoprávnosť všetkých národov
v Uhorsku, ustanovenie slovenčiny ako
národného jazyka a dôsledné zrušenie

„Návrat Milana Hodžu do rodnej krajiny,
veľkolepý, okázalý a nabitý emóciami,
bol udalosťou, akú už vo svojom živote
pravdepodobne nezažijem. Potvrdil
všetko zásadné, čo mi o starom otcovi
povedala mama: jeho miesto v slovenskej
histórii je jedinečné, mnohí ľudia si
k nemu vytvorili citový vzťah a zaslúžil
si odpočívať doma, nie v exile. A keďže
sa štátny obrad odohrával paralelne s úsilím Slovenska získať členstvo v Európskej únii, jeho príchod akoby ohlasoval
mimoriadne pozitívnu budúcnosť!“ – napísal John Palka o svojom starom otcovi
v knihe Moje Slovensko, moja rodina.
Š TEFAN PACKA
F OTO : AUTOR A ARCHÍV

Generations of the HodÏa and Pálka Families
in Service to the Nation
Rich national-cultural life dominates the interesting history of Liptovsk˘ Mikulá‰. The Mikulá‰'s
yeomen are mentioned within the town's history within the period of several centuries. They
rendered outstanding services in benefit of
spreading culture and education among townspeople. The town also progressed economically.
At the turn of the 19th and 20th centuries, the
former tanners' workshops were transformed
into modern leather factories. The families of
Mikulá‰ were instrumental in the town's industrial development. The whole generations of the
Îuffas, Pálkas, Stodolas, HodÏas, Lackos exported “Liptov belts” to the whole of Europe.
The tanners' families produced politicians, writers, artists. Unusual, interesting and deeply
human are the stories of the Pálkas and HodÏas.
“The Pálka family were engaged in tanning industry for seven generations. They started as
poor craftsmen, but as time went on they became rich entrepreneurs who supported national revival and Evangelical Lutheran Church.
The HodÏa family were millers in the beginning.
But four of their generations produced patriots,
Lutheran pastors and politicians of national importance”, wrote John Pálka, a grandson of
Milan HodÏa, the first Slovak to hold the post of
the Prime Minister of the Czechoslovak Republic
(1935-1938), in his book Moje Slovensko, moja
rodina (“My Slovakia, My Family”). Disregarding
several years of his young age, John Palka lived
out his whole life in the USA.
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Spisovateº Jaroslav Rezník (1942) nás na jar tohto roka pozval na jednu zo svojich v˘znamn˘ch osobn˘ch túr. V˘sledkom obrovskej roboty tvorcu je exkluzívny ediãn˘ poãin
bratislavského Vydavateºstva Slovart. Kniha Túry do literatúry
s podtitulom Po literárnych stopách Slovenska je pravdepodobne z top produkcie v tomto Ïánri. Informáciami i sprostredkovaním nemá v na‰ej literárnej klenotnici obdobu.
UÏ listovanie v ‰esÈstostranovej publikácii je zaujímavou
a nev‰ednou prechádzkou literárnymi pamiatkami Slovenska,
jej ‰túdium skutoãn˘m poznávaním zemepisu slovenskej literatúry s mnoÏstvom fotografií a ilustrácií. Predstavuje dielo
a Ïivot 1 736 spisovateliek a spisovateºov od prv˘ch literárnych poãinov aÏ do dne‰n˘ch ãias na na‰om území. Predmetné potulky literatúrou sú spestrené krátkymi epizódami
o spisovateºoch i úryvkami z ich diel. Kapitoly zaãínajú mapkou trasy, kade bude sprievodca ãitateºov sprevádzaÈ. Atlas
predstaviteºov písaného slova kaÏdého zavedie do jeho aj
in˘ch krajov. Mnohí budú prekvapení, ão v‰etko sa J. Rezníkovi podarilo v archívoch, v textov˘ch a obrazov˘ch dokumentoch i v teréne vypátraÈ. Autor pre‰iel prakticky celé
Slovensko. KríÏom-kráÏom. A nie raz.
V záplave množstva informácií a indícií,
ktoré Túry do literatúry ponúkajú, sa J.
Rezník prejavil aj ako literárny kritik, literárny historik a v neposlednom rade ako literárny geograf. Netvrdím, že sa v knihe na
niekoho nezabudlo, resp. že sa pri korektúrach niekto nestratil. Predložené dielo je
autorský výber a jeho voľba, ktorá bez problémov obstojí aj u najprísnejších kritikov.
Autor slovenskú literatúru brilantne
ovláda, napokon sám je jej tvorcom
a s väčšinou žijúcich spisovateliek a spisovateľov sa pozná osobne.
Koncepciu Rezníkovej knihy poznám
z jeho predchádzajúcich (Literárne potulky
po Slovensku, Literární toulky Slovenskem,
prvé vydanie Túr do literatúry). Sprostredkovateľ potuliek si Slovensko rozdelil na
nadčasovo tradičné regióny, vyhýbajúc sa
politickému a tým aj menej stabilnému štátosprávnemu usporiadaniu Slovenskej republiky. V každom regióne si zvolil os
odhaľovania jeho literárnych tajomstiev –
či už geografickú (Váh, napr. v Liptove),
duchovnú (Bratislava), slovenskými literárnymi autoritami sa mu podarilo „ zaľudniť“ aj juh Slovenska a pod. Každý priestor
brázdi do detailov. Nachádza známe,
menej známe i neznáme skutočnosti, ktoré
je hodno si pripomenúť. Upozorňuje po
celej Slovenskej republike na nehnuteľné
pamiatky späté s dejinami slovenskej literatúry a poukazuje na potrebu ich záchrany. V každom prípade i označenie
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pamiatok pamätnými tabuľami. Čitateľovi
sprístupňuje (fotografiou alebo kresbou) aj
tie, ktoré sa stratili v nenávratne. Knihu
obohacujú pietne miesta posledného odpočinku velikánov poézie a prózy, ktoré tiež
prezentuje ako významné kultúrne pamiatky.
Rezník spomínanou knihou výrazne prispieva k pamäti národa. K téme pristupuje
s nadhľadom, bez politických, konfesionálnych i osobných triedení, do národného
literárneho kontextu začleňuje exilových
spisovateľov, pridáva slovenských autorov
síce nenarodených na Slovensku, ale tradične patriacich do známych slovenských
enkláv v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku
i v iných štátoch Európy a sveta.
V Rezníkovom rodisku

Je prirodzené, že Jaroslav Rezník si to
s čerstvou knihou Túry do literatúry medzi
prvými nasmeroval priamo do svojho rodiska Ružomberka – mesta ležiaceho na
sútoku Revúcej a Váhu, pod Čebraťom,
v objatí Chočských vrchov, Nízkych Tatier
a Veľkej Fatry, rovno na Ružový vrch. Ružomberok si v dejinách niesol i nesie svoj
kríž, ktorý sa pri pohľade z lietadla premieta v usporiadaní mesta. Ani Rezník to
nemal ustlané na ružiach. No 6. apríla,
v deň jeho 70. narodenín, sa všetky pozemské kráže akoby zotreli. Vládla slávnostná atmosféra. Mestské zastupiteľstvo
mesta Ružomberok udelilo svojmu básni-

Na túry
kovi, prozaikovi, autorovi literatúry faktu,
dramatikovi, scenáristovi, prekladateľovi,
kultúrnemu organizátorovi a prvému demokraticky zvolenému predsedovi Spolku
slovenských spisovateľov po roku 1989 za
dlhoročné zviditeľňovanie, propagáciu metropoly Liptova a pomoc v oblasti kultúry
Čestné občianstvo mesta Ružomberok.
Na svojej životnej ceste doputoval Jaroslav
Rezník na svojej túre k rodným k najvyššiemu oceneniu, najvyššej pocte od svojich
spolurodákov. Následne sa všetka váha
oslavy sústredila v šperku slovenskej kultúry – v Galérii Ľudovíta Fullu, kde sa
uskutočnil slávnostný galavečer a privítanie novej básnickej zbierky S prestrelenou
ružou v erbe už Čestného občana Ružomberka Jaroslava Rezníka. Ocenený umelec,
ktorý svoje detstvo a mladosť strávil na
pravom brehu Váhu, v susednej obci Lisková, na nej povedal: „Mnohé moje básničky boli inšpirované ružomberskými
reáliami. Vlasť nie je to, čo vlastníme, ale
to, čo vlastní nás, bez čoho nemôžeme
existovať“ – pridal motto svojej knihy
Túry do literatúry z Vydavateľstva Slovart.
Literárny RuÏomberok

Držím v ruke veľkú knihu s červeným obalom, z ktorého na mňa pozerajú tváre slovenských spisovateliek a spisovateľov.
Z portrétov na obálke mi padne do oka ružombersko-liskovský spisovateľ, štátnik,
politik, redaktor a lekár Vavro Šrobár. Podhubie totožné s Jaroslavom Rezníkom.
Keď sme už našli hneď na začiatku tento
záchytný stupienok ružomberskej proveniencie, začnime tu. Skočíme priamo do
stredu literárnej mapy našej krajiny.
Ružomberok je literárny odjakživa. Mal
svoje zložité obdobie (1945, resp. 1948 –
1989), keď bol z tejto mapy vytlačený na
perifériu. To je však už len zlý sen miznúci
v nenávratne. Dnes v meste funguje medzinárodný stavovský Literárny klub ružomberských spisovateľov a každý rok na jeho
sklonku sa koná podujatie pod názvom
Stretnutie (uskutočnil sa už IX. ročník).
Stretnutie ružomberských literátov a novinárov býva privítaním nových kníh ružomberských autorov, konajú sa besedy,
odhalenia pamätných tabúľ, Ružomberok
poznáme aj z usporadúvania Slovenskej literárnej prehliadky či recitačnej súťaže ...a
Slovo bolo u Boha.
Literárne tradície mesta

Z histórie literárnych tradícií mesta
oprášme mená už nežijúcich spisovateľských osobností, čo len podčiarkne jeho literárne a vydavateľské podhubie. Rodákmi

do slovenskej literatúry

Jaroslav Rezník (vºavo) pri prezentácii svojej knihy
Pamätn˘ dom rozprávkara Pavla Dob‰inského
v Drienãanoch

z Ružobrehu sa začína odvíjať film predstaviteľov svedomia národa – Ondrej Cengler
(Cenglerius), Ján, Joachim a Zachariáš Kalinkovci, Juraj, Mikuláš, Krištof, Daniel,
Eliáš a Zachariáš Paršicovci, Jób Trusius
Hlobík (Rosenbergensis), Eliáš a Jakub
Spléni, Tomáš Doršic, Tomáš Bielavý, Ján
Kučera, Jozef Šestáky, Štefan Nikolaj
Hýroš, Jozef Budavári, Imrich Faklič, Jozef
Budavári-Krička, Karol František Palma,
Felicián Jozef Sliacky, Václav Michal,
Karol, Anastázius Silvester Krčméryovci,
Ján Drahotín Makovický, Vavro Šrobár,
Andrej Hlinka, Dušan Makovický, Ivan

Busta ªudovíta ·túra vo zvolenskom
parku
Busta národného politika a publicistu
Marka Daxnera od Karola Lacka v bratislavskej ãasti RuÏinov

Houdek, Bohdana Škultétyová, rod. Makovická, Emo a Ján Bohúňovci, Alexander
Križka, Viera Krnová, Laco Paška, Jozef
Felix, Karol Mederly, Adolf Filo, Ľudovít
Fulla, Artúr Gross, Ernest Kovalčík, Pavel
Kudlička, Margita Paulíny-Tóthová, Anna
Doležalová-Vlčková, Karol Sidor, Anna
Dražilová-Kadavá, Emil Kudlička, Pavol
Brodňanský, Helena Gaherová, Vladimír
Kašuba, Hieroným Oravský, Marcel Babál.
O nežijúcich autoroch študujúcich a pôsobiacich v Ružomberku by sa dala spracovať
samostatná publikácia. Spomeňme aspoň ich
mená: Ján Andreae (pôvodne Kardoš), Žigmund Nosticius (Nosický), Martin Monkovicenus, Ján Insitoris-Mošovský, Mikuláš
Baticius, Melchior Smrtník, Samuel Chalúpka st., Ondrej Lucae, Samuel Mikovíni
st. i ml., Mikuláš Samuel Nigríni, Martin
Tarnoczi, Jozef Klinovský, Anton Bernolák,
Hugolín Martin Gavlovič, Ján Evanielista
Nálepka, Andrej Radlinský, Viktor Blahunka, Peter Róchus Galan, Karol Hidveghy, Eduard Urx, Miroslav Húska,
Augustín Način-Borin, Milo Urban, Ladislav Nádaši-Jégé, Ján Smetanay (Ondrej Kalina), Ervín Holéczy (Peter Zván), Jozef
Kačka, Anton Bielek, Karol Salva, Ján Párička, František Votruba, Ignác Grebáč-Orlov, Ladislav Hanus, Ján Maga, Benjamín Tinák, Miloš Krno, Zdenko Hochmuth,
Jozef Libor Mottoška, Jozef Kútnik-Šmálov,
Maroš Madačov (Martin Števček), Július
Detrich, Samuel Czambel (Števo Kosorkin),
Ján Hrušovský, Pavol Strauss, Anton Prída-

SLOVENSKO | 29

vok, Ján Smrek (Ján Čietek), Jozef Gašparík-Leštinský, Dominik Štubňa-Zámostský,
Vlado Uhlár, Kornel Smržík, Ľudovít
Novák, Jozef Gregor Tajovský, František
Cecko-Kubernát, Radka Berešíková, Igor
Mráz, Elena Holbová-Patková, Svetloslav
Ferdinand Veigl, Július Noge, Stanislav
Böhm a ďalší.
Vráťme sa však ešte na súčasnú literárnu
mapu do mesta v západnej časti Liptovskej
kotliny, turistami považované za mesto s najkrajším prírodným okolím v bývalom Česko-Slovensku. Svoju postať ponúka spisovateľom v ňom žijúcim, no i sem sa vracajúcim.
Vytvára priestor mladým a všetkých inšpiruje.
Dnes v jeho uliciach, súčastiach a prírodných
zákutiach či strediskách môžeme stretnúť –
Radislava Kenderu (R. A. Ružomberský), Jozefa Kariku, Stanislava Brtoša, Milana Igora
Chovana, Ľuba Javorku, Oľgu Kollovú,
Lýdiu Kráľovičovú, Mikuláša Kseňáka, Annu
Kútnu, Ladislava Lajčiaka, Marcela Lalkoviča, Antona Lučeka, Milana Kendu, Ondreja
Kizeka, Pavla Stana, Petra Mišáka, Branislava
Močáryho, Jána Mráza, Róberta Nemčíka,
Karola Okáľa, Miroslava Sanigu, ale aj Juraja
Kuniaka, Jána Zambora, Miroslava Bartoša,
Svetozára Krnu, Viliama A. Grusku, Juliána
Helka, Jána Bábika, Milana Blahynku, Jána
Petreka, Barboru Bubniakovú, Ivetu Kloptovú, Zdenka Ďurišku, Ernsta Hochbergera,
Juraja Chovana-Reháka, Fedora Mikoviča,
Martina Krnu, Samuela Ivašku, Martina Jan-
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čušku, Ruženu Janiglošovú, Dušana Mikolaja, Matúša Demku, Dušana Jarinu, Jána Kurilu, Eduarda Matáka, Norberta Gašaja, Jozefa
Mokoša, Leopolda Moravčíka, Janu Nagajovú, Blaha Uhlára, Radoslava Olosa, Štefana
Pecha, Branislava Rezníka, Jozefa M. Rydla,
Dušana Šimka, Petra Štrelingera, Ivanu Trabalíkovú, Renátu Turanovú, Tomáša Winklera, Miroslava Žabenského, Mariana
Mydlu, Jozefa Žatkuliaka, Máriusa Korčáka,
Mariana Bystričana, Jozefa Hýroša, Stanislava Chytku.
Prirodzene, nechýba medzi nimi samotný
Jaroslav Rezník st. (autor knihy), či jeho
syn Jaroslav Rezník ml. Mnohých z nich
nájdeme aj v Túrach do literatúry. Jarko
Rezník teda spolu s nimi opäť kráča po literárnych stopách doma. Je to jeho pevný literárny bod, lebo literárna mapa Slovenskej
republiky je kľukatá, členitá a husto posiata
mestami, mestečkami, dedinami i lazmi.
A tie všetky podľa autora ukrývajú svoje literárne príbehy, ktoré v knihe autor čitateľovi rád prezrádza. Aj v rodisku by rád
otvoril príbeh o prestrelenej ruži v jeho erbe
či o ružomberskom medveďovi. No musíme
ísť ďalej. Plťou? Nie. Dnes už neletia dolu
Váhom. Preto by sme sa ďaleko nedostali.
Azda po prvú priehradu pod Ružomberkom
– v Krpeľanoch.
Ideme tak, ako to naservíroval pisateľ.
R. A. R UŽOMBERSKÝ
F OTO : D UŠAN M IKOLAJ

Interiér rodného domu básnika Jána
Kostru v Turãianskej ·tiavniãke
Pamätník spisovateºa a politika
Martina Rázusa v Brezne
Socha básnika P. O. Hviezdoslava na
rovnomennom námestí v Bratislave

On Slovak Literary Walks
The writer Jaroslav Rezník (1942) published
the six-hundred-page book Túry do literatúry
(“Literary Walks”) subtitled Po literárnych
stopách Slovenska (“Visiting Literary Sites in
Slovakia”) in the publishing house Slovart. The
book is an interesting and unusual presentation of Slovakia's literary monuments. It guides
the reader through the lives and works of
1,736 writers, mapping Slovak literature from
the very first literary texts up to the today's writings. The wandering through literature is interwoven with short episodes from lives of writers
and extracts from their works. In the torrent of
information and indications offered in Túry do
literatúry, Rezník proved himself to be literary
critic, literary historian and last but not least
also literary geographer.

Hrady
skráľovskými
základmi

Hrad Stará ªubovÀa
Z podujatí na Staroºubovnianskom hrade

Slávne obdobie Starej ªubovne

Vy ste ešte neboli v Starej Ľubovni?
Mesto sa rozprestiera nad riekou Poprad a po
prvýkrát sa spomína v roku 1292. V roku 1364
ho povýšil kráľ Ľudovít I. na kráľovské mesto
s právom meča a zároveň mu udelil výsady
usporadúvať výročné trhy, čo napomohlo jeho
hospodársky rast. Predurčovala ho na to aj výhodná poloha mesta – bolo na križovatke obchodných ciest, ktoré viedli uhorsko-poľským
pohraničím. Vývoju Starej Ľubovne nesporne
prispelo zálohovanie mesta poľskému kráľovi
v rokoch 1412 – 1772. Mesto sa stáva centrom
Provincie XVI spišských miest, kde hlavné
slovo má poľský gubernátor.
Oproti mestu na vápencovom kopci sa vyníma
Ľubovniansky hrad, o ktorom je najstaršia
písomná zmienka z roku 1311. Historici tvrdia,
že zakladateľom hradu bol uhorský magnát
Omodej Aba. V prvej písomnej zmienke sa
píše, že vdova po tomto veľmožovi a jeho synovi sa zaväzuje vrátiť hrad kráľovi. O rok neskôr však hrad dobyje kráľ Karol Róbert
a daruje ho Filipovi Drugetovi.
Blížime sa k hradu. Počujeme bubny, rinčanie
zbraní, výstrely z dela. Nečudo. Práve sa tam
konajú stredoveké hradné slávnosti. Trvá boj
o hrad medzi Omodejovcami a kráľovskými
vojakmi Karola Róberta. Celé to pripomína rok
1312, keď sa to vlastne udialo. Vieme, ako to
pred rovnými sedemsto rokmi skončilo, ale aj
tak je to zaujímavé.

Ľubovniansky hrad bol často miestom diplomatických rokovaní. Hodno spomenúť
stretnutie brandenburgského markgrófa
Žigmunda Luxemburského so zástupcami
poľskej šľachty v roku 1384. Počas tohto
stretnutia ho zástupcovia poľskej šľachty vyzývajú, aby skončil s vojenským ťažením do
Poľska. Hrad poctili aj kráľovské návštevy.
Roku 1392 sa tu zastavila kráľovná Mária.
Roku 1412 Žigmund Luxemburský pozýva
na hrad poľského panovníka Vladislava, kde
potom vznikla dohoda o mieri. Roku 1656

Ľubovniansky hrad navštívil poľský kráľ Jan
Kazimír. Hrad zohral dôležitú úlohu v poľsko-švédskych vojnách. Juraj Sebastián Lubomirský roku 1655 ukryl na hrade pred Švédmi
poľské korunovačné klenoty. A v roku 1658
poľský snem dokonca zaradil hrad medzi šesť
pevností, ktoré sa mali udržiavať na náklady
štátu.
Ľubovniansky hrad patrí k tým hradom,
o ktorých sa zachovali bohaté písomné záznamy. Existujú prehľady o osobách, ktoré
sa zdržiavali na hrade – podstarosta, správca
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hradu, kastelán. Ale bol tam aj doručovateľ
listov, mýtnik, kaplán, kľučiari, kováč, stolár,
pekár, pivovarník, strážcovia. Z dobových písomností sa dozvedáme, že v prvej polovici
16. storočia tam žilo štyridsaťpäť osôb. Keď
sa hrad stal vojenskou pevnosťou, ktorá chránila severné hranice bývalého Uhorska, pôsobila na hrade vojenská posádka. S hradom
sa viaže aj meno Mórica Beňovského – neskoršieho kráľa Madagaskaru. Roku 1768
tam bol uväznený v hradnej veži. Z väzenia
však utiekol do Poľska a jeho ďalšie putovanie je už mnohým dobre známe.
V rokoch 2008 – 2011 sa na Ľubovnianskom
hrade uskutočnila pamiatková, stavebná a investičná akcia Rekonštrukcia hradu Ľubovňa
– obnova zrúcaniny renesančného paláca.
A výsledok? Pred nami je jedinečná ukážka
obranno-obytnej architektúry.
Renesančný palác bol postavený už počas
rozsiahlej prestavby hradu, keď roku 1553
bol zasiahnutý požiarom. Na mieste starovekej kuchyne na skalnatom výbežku hradného
kopca vyrástol renesančný palác. Projektantom bol Joannes Frankenstein zo Sliezska.
Výstavbu pivovaru a kuchyne realizoval taliansky majster. Na výstavbu paláca s dvomi
až tromi nadzemnými podlažiami sa použilo
desaťtisíc ton kameňa. Aby sme zadosťučinili vašej predstavivosti, uvedieme, že v tom
čase to bolo 5 320 vozov kameňa. V dolnej
časti bol pivovar, nad ním pekáreň a kuchyňa. Od 18. storočia bol renesančný palác
ruinou. Aj keď sa za čias kráľovnej Márie Jozefíny pristúpilo k obnove paláca, tá trvala
neuveriteľne dlho. Skončila sa až v našom
storočí. Sprístupnenie renesančného paláca
pre verejnosť bolo zaiste jednou z najvýznamnejších udalostí v tohtoročnej turistickej
sezóne na Ľubovnianskom hrade.
Ináč sa žilo na hrade, ináč žila chudoba pod
hradom. O tom, ako sa žilo v okolitých dedinách tohto regiónu, možno vidieť v Ľubovnianskom skanzene, kde sú zhromaždené
ukážky ľudovej architektúry, najmä drevené
obytné stavby zo začiatku minulého storočia.
Obytný dom z Veľkého Lipníka z roku 1922,
dom roľníka – obecného richtára z Veľkej
Lesnej, dom pastiera z Litmanovej, rodinný
dom z Udoľa, dom z Jarabiny a Jakubian,
obytný dom z Kremnej, usadlosť z Kamienky. Stodoly, sýpky, maštale, kováčska
vyhňa, mlyn, stolárska dielňa výrečne hovoria o hospodárskom živote tohto regiónu.
Boli ste už niekedy v Starej Ľubovni? Len
nehovorte, že nie, lebo práve ste sa s ňou
a s jej okolím aspoň trochu zoznámili.
Keì murovali bielu Makovicu...

Túto ľudovú baladickú pieseň zapísal farár
a spisovateľ Alexander Pavlovič (1819 –
1900) v dedine Beloveža (Bardejovský
okres). Rozpráva o ťažkom osude vdovy,
ktorú hnali na pánske pri výstavbe Zborovského hradu.
Zvyknú ho nazývať Makovicou. Nachádza sa
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nad ľavým brehom riečky Kamenec neďaleko obce Zborov. Historici pripúšťajú, že
hrad bol postavený niekedy okolo roku 1317,
ako Makovica sa spomína o tridsať rokov neskôr.
Jedna z povestí o vzniku hradu hovorí, že
najprv ho stavali na vrchu blízko dediny
Nižná Polianka. Lenže na tom mieste sa vždy
v noci schádzali strigy, čarodejnice, múry im
prekážali v nočnej zábave, preto kamene
s pomocou čertov preniesli na iný vrch – na
Makovicu.
Poslaním hradu bolo strážiť obchodnú cestu
vedúcu z Bardejova do Poľska a taktiež
uhorsko-poľské pohraničie. Hrad často prechádzal „z rúk do rúk“. Kráľ Ľudovít I.
ho roku 1364 daroval Petrovi Cudárovi
z Omódu. Jeho potomkovia hrad rozšírili,
zveľadili. Roku 1470 kráľ Matej Korvín ho
daroval Rozgoniovcom, ale roku 1522 už
patril Tárcaiovcom. Ani to však netrvalo
dlho. O dvadsaťšesť rokov neskôr Ferdinand
I. Habsburský odovzdal hrad Gašparovi Serédimu. Vtedy sa aj rozšírilo hradné opevnenie. Do roku 1601 Zborovský hrad vlastnil
poľský magnát Ján z Ostrogu. Ten predal
panstvo Makovica spolu s hradom Žigmundovi Rákocimu za 80 tisíc dukátov. O desať
rokov neskôr Rákociovci vyplatili ďalších 13
tisíc dukátov.
Zaujímavé údaje z dejín Zborovského hradu
priniesol ukrajinský vedec Volodymyr Sičynskyj (1894 – 1962). Je to výrazná postava
v dejinách ukrajinského umenia 20. storočia.
Bol to architekt-projektant, vedec, autor päťdesiatky vedeckých kníh a brožúr. V rokoch
1927 – 1931 päťkrát navštívil región Makovice. Roku 1931 vo Ľvove vyšla jeho štúdia
Architektúra mesta Bardejov a roku 1939
v Prahe vydal brožúrku Zborov (v ukrajinčine
Zboriv), v ktorej, odvolávajúc sa na historické pramene, píše: „Juraj Rákoci v snahe
získať vojenskú podporu v ťažení proti Poľsku vedie rokovania s heťmanom Bohdanom
Chmeľnyckým. Ešte väčšmi prehĺbil tieto
vzťahy s ukrajinským heťmanom Juraj Rákoci II. (mladší). Vojnu s Poľskom v roku
1657 viedol už s 20-tisícovým ukrajinským
vojskom... O tomto ťažení máme veľmi zaujímavé správy od švédskeho vyslanca
K. Gilderbrandta. Prvý oddiel ukrajinských
kozákov šiel na pomoc vlastníkovi Makovice
– Jurajovi Rákocimu – spolu so švédskym
vyslancom a jeho sprievodom z Čyhyryna
cez Braclav, Seret, ďalej cez celú Zakarpatskú Ukrajinu a najmä Prešovský kraj. Keď
prešli cez Vranov, Bystré a Bardejov, švédsky
vyslanec a ukrajinskí kozáci sa zastavili na
Zborovskom hrade. Bolo to vo februári
1657.“
Keď sa vyberiete na Zborovský hrad, nemalo
by vašej pozornosti ujsť, že pozdĺž prístupovej cesty rastú mohutné duby. Už v roku
1926 bol hradný kopec vyhlásený za chránenú oblasť, roku 1950 sa stáva štátnou prírodnou rezerváciou. Cestou na hrad môžete
stretnúť turistov z Česka, často tam počuť

poľštinu, hrad už objavili aj Švédi, Gréci.
Zborovský hrad sa dočkal svojej záchrany.
Usilovne na nej pracujú dobrovoľníci z občianskeho združenia, ktoré svoju činnosť vyvíja od októbra 2009. Robia všetko preto, aby
sa táto mlčanlivá kamenná krása zachovala
pre budúce generácie.
Pohnutá história Zbojníckeho hradu

Potulky Prešovským okresom mnohých zavedú do dediny Ruská Nová Ves zväčša kvôli
hradu s tajomným názvom Zbojnícky hrad.
Nad obcou na skalnatej vyvýšenine sa nachádzajú jeho zvyšky, ktoré svedčia o jeho pohnutej histórii. Bol postavený na konci 13.
a začiatkom 14. storočia a súvisí s obcou Solivar, ktorú v roku 1288 dostal od kráľa Ladislava IV. Juraj Bokša.
Pôvodný názov hradu bol Soľnohrad. Jeden
z potomkov Juraja Bokšu premenoval svoj
rod na Soosovcov – podľa obce Solivar.
Keďže neskôr vystúpil proti panovníkovi,
hrad pridelil rodine Zudarovcov a Rozgaňovcov. Rod Soosovcov ho opäť získal do
svojho vlastníctva roku 1474. Keď sa však
nepostavili na stranu Habsburgovcov, vojsko
Ferdinanda zaútočilo na hrad. Lenže bezvýsledne. Soľnohrad sa napokon podarilo
dobyť roku 1537 cisárskemu vojsku a hrad
sa za 5 521 zlatých ocitol v rukách Prešovčanov. Peter Soos sa zamyslel a pridal sa k panovníkovi, a tak mu Ferdinand hrad aj
s majetkami vrátil.
Útoky na hrad sa však nezastavili. Roku
1575 Soľnohrad dobyl a zničil šarišský
hradný kapitán. Peripetie okolo Soľnohradu
sa nekončia. Hrad znovu opravili a jeho
majiteľom sa stal Juraj Soos, ktorému neskôr pre účasť na Vešeléniho sprisahaní
(pokus o zvrhnutie vlády Habsburgovcov
v Uhorsku, ktoré bolo pripravované poprednými predstaviteľmi uhorskej šľachty v rokoch 1664 – 1670) skonfiškovali všetok
majetok aj so Soľnohradom, ktorý sa dostal
do rúk kráľovskému fiškusovi. Jeho neskorší
majitelia zbíjali a ohrozovali okolitý ľud, odtiaľ pochádza aj jeho názov – Zbojnícky
hrad.
Krajinský snem sa v roku 1715 uzniesol zničiť niektoré hrady. Medzi ne patril aj Soľnohrad (Zbojnícky hrad). Dnes tam nájdete iba
zvyšky obvodového opevnenia horného
hradu, štvorcovej veže, časť murovaného
opevnenia a kruhovej veže dolného hradu.
Roku 1964 bola lokalita Zbojnícky hrad,
ktorá sa rozprestiera na ploche osem hektárov, vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu.
Keď vás cesty zavedú k Zbojníckemu hradu,
stretnete sa s ohromnými balvanmi, hlbokými jarkami, mohutnými bukmi a môže sa
vám zdať, že za tým všetkým číhajú na vás
zbojníci. Nie, bez obáv pokračujte v ceste, to
len duch zbojníctva sa odtiaľ ešte celkom nevytratil...
I VAN J ACKANIN
F OTO : AUTOR A ARCHÍV

V˘hºad zo Zborovského hradu

Kamenné zvy‰ky Zbojníckeho hradu

Castles with Majestic Foundations
Stará ªubovÀa’s Glorious Period
The town stretches out above the Poprad River;
the town was first mentioned in 1292. In 1364,
the King Louis I of Hungary promoted Stará
ªubovÀa to a royal town. Between 1412-1772,
the town was the centre of the 16 Spi‰ Towns
Province. On a limestone hill opposite the town,
there towers the Castle of ªubovÀa; the oldest
written document mentioning the castle dates
back to 1311. It was a place of frequent diplomatic negotiations. During 2008-2011, the monument preservation, building and investment
campaign named “Restoration of ªubovÀa Castle – Reconstruction of the Renaissance Palace
Ruins” was run at the castle. Today, the castle is
accessible to the public. ªubovÀa open-air museum, showing examples of folk architecture,
mainly wooden residential buildings from the
beginning of the last century, tells the story of
how it was like to live in the neighbouring villages of the region.
When the White Makovica Was Built...
Zborov Castle in Bardejov District is also called
Makovica (Poppy Head). It lies in the vicinity of
the village of Zborov. It was built around 1317.
The Ukrainian scientist Volodymyr Sichynsky
brought interesting information about the history of the castle. Mighty oak trees grow along
the driveway to Zborov Castle. Volunteers of a
civic association have been working hard to save
the castle since October 2009.
Turbulent History of Zbojnícky Castle
In Pre‰ov District’s village of Ruská Nová Ves
there are ruins of the stony castle with the mysterious name of Zbojnícky (Bandits’) Castle. It
was being built towards the end of the 13th and
the 14th centuries and it is related to the village
of Solivar. Its original name is Soºnohrad. In
1964, the locality of Zbojnícky Castle was designated a state nature reserve. The perimeter fortification of the upper castle, square tower, a part
of masonry fortification and circular tower of the
lower castle is all what is left from the original
structure of the Castle.
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SPI·SK¯ ZÁLOH

– pôžička na stáročia

Takto (alebo aj Poºsk˘ záloh ãi tieÏ Îigmundov záloh) sa uvádza v historick˘ch prameÀoch dlhodobé
zálohovanie ãasti Spi‰skej stolice Poºsku. Trval tristo ‰esÈdesiat rokov (datuje sa 8. novembrom 1412)
a cel˘ch dvesto ‰tyridsaÈ rokov uplynulo od jeho ukonãenia (stalo sa tak 9. novembra 1772). Keì
sme pri ãíslach, uvedomujeme si, Ïe sa nám treba vrátiÈ o cel˘ch ‰esÈ storoãí do minulosti – kam
prirodzene nielen pamäÈ, ale ani základné vedomosti mnoh˘ch súãasníkov vôbec nesiahajú.
Záloh podºa Slovníka slovenského jazyka oznaãuje vec, ktorá sa majiteºovi vráti po splatení dlhu.
Historické územie dne‰ného Slovenska sa, nie vlastnou vinou, stalo úãastníkom z dne‰ného pohºadu
nepredstaviteºne dlhodobého zálohu, ktor˘ nielen ekonomicky a politicky, ale aj národnostne a kultúrne silne ovplyvnil veºkú ãasÈ jeho územia.

Poprad – mesto pod Vysok˘mi Tatrami

Dynastické prepojenia

Iste, udialo sa to už hodne dávno, no mnohé
stopy najrozličnejšieho druhu zostali dodnes.
A neovplyvnil ich iba vlastný záloh, i keď
najmä on, ale aj fakt, že medzi uhorským
a poľským mocnárstvom existovalo tiež dynastické spojenie na najvyššej úrovni. Tak
z pôvodného litovského rodu Jagellovcov bol
v rokoch 1442 – 1444 uhorským kráľom Vladislav I., v rokoch 1490 – 1516 Vladislav II.,
po ňom jeho syn Ľudovít II. (1516 – 1526), za
ktorého po porážke Osmanmi v bitke pri Moháči prišlo k zániku uhorskej štátnej samostatnosti. V týchto súvislostiach sa patrí povedať
i to, že aj uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký potom,
ako nastúpil na trón roku 1342, sa roku 1370
stal súčasne poľským kráľom a podrobil si časť
okolitých štátov. Bolo to v časoch, keď
Uhorsko bolo jedným z najvplyvnejších štátov
Európy a jeho moc siahala od Baltu k Jadranu.
Národnostne pestré osadenstvo

Mestá a dediny, ktoré spadali pod poľský
záloh, boli všetky na Slovensku, v tej časti
Uhorska, ktorá tvorila územný celok Spiš. Od
14. storočia, po zmene samosprávnych orgá-
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Spi‰ská Belá – Múzeum J. M. Petzvala

nov v krajine, sa komitáty pretvorili na samostatné správne stolice (comitatus, tiež sedes nobilium). Vtedy vznikla samostatná Spišská
župa. Napriek tomu, že zloženie obyvateľov
stolice bolo (a aj je) pestré, Spiš bol územím
čisto severného Uhorska s prevládajúcim slovenským obyvateľstvom. Veľmi skoro sa tam
však usadili Sasi, popri nich tam boli osadníci
z Čiech, Poľska, Flámska, Valónska, Ukrajiny.
Veľká kolonizácia nastala najmä v období po
tatárskom vpáde a pokračovala aj neskôr.
Usádzali sa na úrodnej pôde aj v mestách
a oblastiach s veľkým prírodným bohatstvom
a tvoriacim sa priemyslom.
Sasi si vytvárali samosprávne celky a králi im
udeľovali značné právomoci. Tak roku 1344
zo Spoločenstva spišských Sasov vznikol Spolok 24 spišských miest, ktorého členovia boli
vyňatí z právomoci Spišskej stolice (spolok sa
rozpadol vytvorením Spišského zálohu).
O sile spolkov svedčí i skutočnosť, že v čase
zálohu mali Sasi vytvorený Zväz 13 spišských
miest. Vznikol z miest zálohu a poľskí králi mu
potvrdili všetky privilégiá uhorských panovníkov. Roku 1769, keď zálohované mestá obsadili uhorské vojská a roku 1772 bol záloh

vrátený, zväz ukončil svoju činnosť. Neskôr sa
vytvorila Provincia 16 spišských miest.
Pod vládou Îigmunda

Spišský záloh je nerozlučne a priamo spojený s vládnutím Žigmunda Luxemburského
v Uhorsku. Rod Luxemburgovcov vládol
v Čechách v rokoch 1310 – 1427, odvtedy,
keď po smrti nemeckého cisára Jindřicha
VII. časť českej šľachty pozvala na trón jeho
syna Jána Luxemburského, manžela Elišky
Přemyslovny. Najvýznamnejšími členmi
tohto panovníckeho rodu z Luxemburského
veľkovojvodstva medzi Nemeckom, Francúzskom a Belgickom boli rímsko-nemeckí cisári
a českí králi Karol IV., Václav IV. a Žigmund
Luxemburský. Jeho smrťou roku 1437 rod Luxemburgov v mužskej línii vymrel. Keďže nezanechal priameho dediča, odporučil za svojho
nástupcu manžela svojej dcéry Albrechta
Habsburského, ktorý žil vo Viedni. S týmto
vladárom je priamo a bezprostredne spojený aj
Spišský záloh.
Za 37 tisíc kôp praÏsk˘ch gro‰ov

S uzavretím Spišského zálohu súviselo Žigmun-

dovo vedenie novej vojny s Benátkami, ktoré sa
chceli zmocniť Dalmácie. Kráľ uzavrel roku
1412 so svojím švagrom, poľským kráľom Vladislavom II. dohodu a hneď v tom istom roku si
od neho vypožičal 37 tisíc kôp pražských grošov
(88 florinov). Za ne mu dal do zálohu 13 spišských miest: Spišská Belá, Ľubica, Vrbov, Spišská Sobota, Poprad, Veľká, Stráže pod Tatrami,
Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, Ruskinovce,
Spišské Podhradie, Matejovce a Tvarožná.
Okrem nich sa súčasťou zálohu stali Ľubovniansky hrad so svojím panstvom i Podolínecká pevnosť s ich mestami Stará Ľubovňa, Hniezdne, Podolínec. K tým treba prirátať susediace
Nižné Ružbachy a Vyšné Ružbachy a takisto dediny a osady patriace k ľubovniansko-podolínskemu panstvu: Hraničné, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Kače, Kamienka, Kremná, Krendželovka, Litmanová, Medzibrodie, Mníšek nad
Popradom, Nová Ľubovňa, Pilhov, Podsadok, Veľký Sulín, Závodie.
Peniaze si Žigmund požičal, ale vojnu nevyhral. S Benátkami uzavrel mier na päť rokov

hospodárstvo, remeslá a s nimi obchod. Dolovala sa tam, spracúvala a vyvážala meď,
ťažila železná ruda, zlato, striebro, ortuť
a mangán. Medzi poľské výhody zo zálohu
spišských miest nesporne patrila i okolnosť,
že cez územie viedli dôležité obchodné cesty.
Tie mali rozhodujúci význam pre vznik a rozvoj miest. Cestné spojenia umožňovali prepravu tovarov, obchodné kontakty všetkými
smermi už vďaka zemepisnej polohe v Európe. Popri iných prechádzala Spišom i poľská cesta, zvaná kráľovská, ktorá dlhé roky
spájala Slovensko s krajinami na sever od
Karpát. Cez Krakov prevážali soľ z poľskej
Wieliczky, plátno, olovo. Opačným smerom
putovali ťažké vozy naložené kvalitnou
spišskou meďou a hotovými remeselnými
výrobkami, ktoré prekladali na Visle na malé
lode smerujúce do Gdanska, odtiaľ námornými loďami do Švédska a Anglicka. Podobne putovali do sveta spišské kovolejárske
výrobky zo železa a ocele.
Pozdĺž obchodných ciest vznikali trhové

Spi‰ská Sobota – námestie pri Kostole sv. Juraja

roku 1413, odstúpil im väčšinu Dalmácie a neskôr stratil i Bosnu. Keď sa mu roku 1419
znovu podarilo získať Dalmáciu, prestal sa starať o vývoj pomerov v Uhorsku a svoju pozornosť presunul na získanie Českého kráľovstva.
Zahraničná politika uhorského štátu nebola
veľmi úspešná, i keď sa tureckému nebezpečenstvu ešte dalo vzdorovať.
Zálohovanie spišských miest a obcí Poľsku
zostalo permanentným bodom kritiky a nespokojnosti. Keď sa Žigmund roku 1418 osobne
stretol s poľským Vladislavom II. v Košiciach,
pokúsil sa ho prehovoriť na prinavrátenie zálohovaných miest, ale bez vrátenia zálohovanej
sumy. K dohode neprišlo, a keď uhorský kráľ
peniaze nevracal, záloh platil ďalej.
Na obchodn˘ch cestách

Poľský kráľ si pri výbere miest do zálohu počínal múdro a držal sa ho pragmaticky – čo
sa ťažko dá povedať o uhorskom kráľovi.
Spiš bolo bohaté historické územie obývané
odpradávna (pozostatky neandertálca v Gánovciach, slovenské sídliská). Už v druhej
polovici 15. storočia malo už v podstate vyvinutú svoju sídelnú sieť, rozvinuté poľno-

O tom, že poľský kráľ sa nespoliehal na skorý
návrat zálohu, svedčí ďalší zaujímavý fakt.
V rokoch 1655 – 1661 boli na hrade ukryté
poľské korunovačné klenoty. Stará Ľubovňa,
ktorá už od roku 1364 bola slobodným kráľovským mestom, so sv. Mikulášom v erbe, sa tak
stala centrom založených spišských miest.
Počas 360 rokov trvajúceho Spišského zálohu
sa na trónoch Rakúska a Poľska menili králi,
prichádzali a vymierali dynastie. Ale dlh zostával. Ukončený – rovnako ako celý záloh – násilím. V rokoch 1772, 1773 a 1797 si tri
agresívne veľmoci – Rusko (cárovná Katarína
nazývaná Veľká), Prusko (kráľ Fridrich II.
Veľký), rakúsko-uhorsko-česká kráľovná
a rímsko-nemecká cisárovná (Mária Terézia) –
rozdelili poľsko-litovský štát. Katarína II. pôvodne zamýšľala zabrať celé Poľsko, musela
však rešpektovať záujmy ďalších absolutistických expanzívnych mocností. Mária Terézia sa
napriek všetkému na delení zúčastnila. Získala
ním Halič a vrátené jej boli aj zálohované
mestá a obce. Problém bol konečne vyriešený

Stará ªubovÀa - historické centrum

miesta, prekladiská, mýtne stanice. Jedna cesta
zvyčajne nadväzovala na ďalšiu. Pri nich vznikali aj najvýznamnejšie hrady. A medzi bohatstvá Spiša patrilo aj vodné bohatstvo –
minerálne a liečivé pramene. Využívali sa už
od stredoveku a hojne sa nachádzali priamo na
miestach zálohu. V Ľubici a v Hniezdnom boli
liečivé sírne kúpele, vo Vyšných Ružbachoch
termálne zemito-uhličnaté, v Lackovej železnato-uhličité kúpele.
Mocenské rozrie‰enie

Podľa záložnej listiny mali zálohované obce
zostať neoddeliteľnou súčasťou Uhorského
kráľovstva a poľskému kráľovi boli dané do
dočasného úžitku len príjmy, ktoré predtým
odvádzali uhorskému. Vladislav asi dobre poznal dlžníka, a preto urobil okrem dohody
ďalšie opatrenia. Zo spišských obcí zálohu
vytvoril tzv. Starostiu Spisz, ktorá patrila do
Krakovského vojvodstva. Na Ľubovnianskom
hrade sídlili poľský gubernátor a poľskí richtári. Odtiaľto riadili vymáhanie poplatkov.
V konečnom dôsledku obyvatelia zálohovaných obcí počas dlhých rokov museli živiť nielen vlastné panstvo, ale i poľskú správu.

dohodou podpísanou poľským kráľom Augustom Poniatowskim. Dňa 10. novembra 1772
zástupcovia Starej Ľubovne, Podolínca,
Hniezdna a okolitých obcí zložili sľub vernosti
uhorskému štátu.
S AMUEL B AKOŠ
F OTO : D UŠAN M IKOLAJ

Pawning of Spi‰ – Loan for Three Centuries
Redeeming of the long-time pledge for a part of
Spi‰ County pawned to Poland lasted 360 years.
All towns and villages that were subject to the
pledge of Spi‰ were in Slovakia, a part of the
Kingdom of Hungary that formed the territorial
unit of Spi‰. The pawn is connected with the rule
of Sigismund of Luxemburg in the Kingdom of
Hungary. In 1412, the King made an agreement
with his brother-in-law, the Polish King
W∏adys∏aw II Jagie∏∏o, and borrowed 37,000
Prague groschen (88 florins) from him in the
very same year. In exchange for this amount
Sigismund pawned 13 towns of Spi‰ and even
more villages to him. During the 360-year-lasting
pledge of Spi‰, kings on the thrones of Austria
and Poland changed, dynasties came and died
out. But the debt still existed. It ended on 10 November 1772 when the representatives of Stará
ªubovÀa, Podolínec, Hniezdne and nearby villages professed their loyalty to the Hungarian
Kingdom.

SLOVENSKO | 35

Robinsoniáda Karola Jettinga

Príbeh loďky sa začal vo februári 2011, keď sa
na Dunaji zdvihla nečakane veľká voda. Po jej
ústupe našiel Julo Chudík pri ústí zátoky do
Dunaja v kroví zakliesnený starý mahagónový
čln. Skúsený vodák spoznal, že kedysi býval
plachetničkou z kategórie pirát. Tvarom pripomínala člnky z knižných ilustrácií a dobrodružných filmov z čias starých plachetníc. V pamäti
sa mu vynoril príbeh Karola Jettinga, ktorého
v literatúre nazývali Bratislavský Robinson.
Chudík si povedal, že by loďka mohla poslúžiť ako súčasť pamätníka tomuto bratislavskému moreplavcovi. S kamarátmi ju pritiahol
k svojmu hausboatu. Opravili ju. Napísali na
ňu meno Karol Jetting a posadili do nej figurínu, ktorú získali z filmu. Priložili k nej
truhlicu a veľký lampáš a potom svojrázny pamätník zakotvili v zátoke.
„V šesťdesiatych rokov minulého storočia sme
začínali ako vodáci,“ hovorí Julo Chudík. „Zaujímalo nás všetko, čo sa dialo okolo vody, ako
aj osud Karola Jettinga. Bol to námorník, naša
krvná skupina, tak sme si ho takto pripomenuli.“ Potom nám porozprával Karolov príbeh.
Narodil sa v rodine zámočníckeho majstra.
Študoval na gymnáziu. Po otcovej smrti nemal
na ďalšie štúdium prostriedky. Odišiel do

Viedne k strýkovi, ktorý ho zamestnal u advokáta Johna Müllera. Advokát asi neoplýval najčistejšími praktikami. Pri ňom sa dostal do
problémov aj mladý pisár. Karol nečakal, kým
ho strčia do väzenia, ale ušiel z Viedne do Bratislavy. Osud mu priviedol do cesty anglického
bankára Johna Goldsmitha, ktorého ambiciózny mladík zaujal. Zviezol ho do Londýna,
kde sa Karol zamiloval do spomínanej Jenny
Brownovej.
Karolov dobrodinec mal zrejme dobré styky
vo vláde, ktorá sa rozhodla vyslať mladého
dobrodruha na cestu do Afriky. V roku 1752
nastúpil Karol na loď Delfín. Tá však 16. januára 1753 stroskotala pri africkom pobreží.
Väčšina posádky zahynula. Jettinga zajali bojovníci divého kmeňa. Z emisára anglickej
vlády bol odrazu otrok. Po dlhších príkoriach
ho černosi odovzdali Arabom. S otrokárskou
karavánou sa dostal na trhy otrokov, kde ho vykúpil anglický konzul. Chýr o Karolovej dobrodružnej ceste sa rozniesol. Po návrate do
Londýna ho prijal anglický kráľ Juraj II. a vymenoval ho za konzula vo francúzskom Marseille. Bratislavský rodák sa nalodil na koráb
Severná hviezda. Ten však zajali korzickí piráti

a Jetting sa opäť ocitol na trhu otrokov. Jeho
nový majiteľ ho zaradil medzi veslárov na pirátskej galére. Jettingovo utrpenie sa mohlo
skončiť, keď pirátske plavidlo potopila maltská
vojenská loď. Malťania si však stroskotanca
nevšimli a odplávali. Karol s vypätím síl doplával na blízky ostrov, kde s hrôzou zistil, že
je tu celkom sám. Na ostrove nachádzal len
zvyšky obetí pirátskych zločinov. Prvého človeka uvidel až po troch rokoch každodenného
zápasu o prežitie. Bol to kapitán Chambert,
ktorého na ostrove vysadili vzbúrení námorníci. Potom nasledoval happy end. Práve kapitán Chambert priviezol Karola Jettinga do
Anglicka. Tam sa však Karol dlho neohrial.
Vrátil sa do svojho rodiska na Dunaji, Bratislavy, kde roku 1790 zomrel.
Sedem rokov po jeho smrti napísal podľa jeho
denníkov neznámy autor knižku Der Ungarische Robinson oder Schicksale und wunderbare Abenteuer Karls Jettings. Jettingov príbeh
naposledy spracoval autor literatúry faktu Viliam Apfel. Hrob Bratislavského Robinsona
Karola Jettinga s veľkou plachetnicou obdivujú návštevníci Ondrejského cintorína. V dunajskom ramene ho dva roky pripomínala

Dva príbehy z dunajských
Rieku Dunaj od nepamäti obklopujú sústavy ramien. Na Jaroveckom, neìaleko bratislavskej PetrÏalky, vyrástlo sídlisko hausboatov. Od odstaven˘ch lodí, ktoré kedysi brázdili vody rieky, cez
chatky, ão svojím vzhºadom zapadajú do prírody, aÏ po g˘ãovité paláce s kri‰táºov˘mi lustrami.
Tu v objatí div˘ch luÏn˘ch lesov ãlovek r˘chlo zabudne na to, Ïe sa nachádza len niekoºko kilometrov od centra hlavného mesta Slovenska Bratislavy. V poslednú septembrovú nedeºu pri jednom z hausboatov slávili svadbu. Îenícha s nevestou vyprevadili na svadobnú cestu na starej
loìke. Zvlá‰tnosÈou obradu bolo, Ïe mladomanÏel Karol Jetting sa narodil 13. septembra 1730
a zomrel roku 1790. Údaje o neveste Jenny Brownovej, Ïiaº, nepoznáme. Vieme len, Ïe skutoãne
existovala a Karol sa s Àou zoznámil poãas svojich ciest po Anglicku.
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postava osamelého námorníka. Teraz už nie je
sám. Pri príležitosti jeho 283. narodenín premenovali túto časť jaroveckého ramena na Zátoku Karola Jettinga a posadili k nemu nevestu
Jenny. Záhadný manželský pár síce svojím
výzorom skôr pripomína povesti o bludnom
Holanďanovi alebo strašidelné postavičky
z filmov o pirátoch z Karibiku, ale tí, čo sa
s ním stretnú na vode, celkom určite začnú hľadať odpoveď na otázku: Kto bol Karol Jetting?
Pozrú sa na internet či siahnu do knižnice
a budú sa viac zaujímať aj o staršiu minulosť
Bratislavy.
Skutky Júliusa Bindera

V Zátoke Karola Jettinga pribudol nový pamätník. „Málokto si dnes uvedomuje, že pred
dvadsiatimi rokmi by takéto niečo nebolo
vôbec možné,“ spomína Julo Chudík. „Na
miestach, kde stojí môj hausboat, bolo vtedy
len suché dno zarastené náletovými topoľmi
a inými stromami. Do ústia Dunaja viedli dva-tri metre široké kanály. Z času na čas sa zátoka
celkom zmenila na jazero. Voda necirkulovala,
na dne sa ukladalo bahno, ktoré vytváralo bahenný plyn. Ten spôsoboval, že na hladine plávalo more uhynutých rýb. Klesala hladina
spodných vôd a vyschýnali stromy v lužných
lesoch.“

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi prebiehali
spory medzi Bratislavou a Budapešťou o dostavbu sústavy vodných diel Gabčíkovo –
Nagymaros. Maďari trvali na zastavení prác.
Argumentovali najmä poškodením prírody, no
skutočné príčiny boli inde. Vodné dielo definitívne zabetónovalo hranicu na Dunaji. Keby sa
dokončila sústava vodných diel, mohli by
morské lode plávať až do Bratislavy a slovenské hlavné mesto by sa stalo aj námorným
prekladiskom. Pražská federálna vláda zaujala
pozíciu mŕtveho chrobáka. Na Slovensku zvíťazil zdravý rozum. Zodpovední sa rozhodli
dokončiť vodné dielo na našom území. Mnohým ostala v pamäti odvaha spoluprojektanta
a hlavného inžiniera Júliusa Bindera, ktorý
v najkritickejšej chvíli vzal na seba zodpovednosť a dal pokyn na definitívne prehradenie
Dunaja. Hladina rieky sa vzdula. Voda naplnila
celú ramennú sústavu. „Vďaka Bohu a pánovi
Binderovi vzniklo vodné dielo, ktoré zachránilo sústavu ramien a celý tok Dunaja,“ hovorí
Julo Chudík. „A nielen to. Málokto vie, že
vodné dielo spomalilo prúd Dunaja, ktorý pred
Gabčíkovom rýchlosťou patril do kategórie
vysokohorských riek. Dravý prúd unášal štrky
a piesky zo dna rieky, pričom priehrady v Nemecku a v Rakúsku neprepúšťali ďalej mate-

ramien
Náhrobník Karola Jettinga...

... a spomienka na neho na Dunaji

riál, ktorý by nahradil odplavený štrk. Pri Bratislave ho Dunaj odnášal vo veľkom množstve.
Rieku nenapájajú len prítoky, ale aj spodná
voda. Hrozilo, že sa dajú do pohybu tekuté
piesky a štrky pod Bratislavou. Dôsledkom by
mohol byť pokles terénu a praskanie budov.
Gabčíkovo vzdulo hladinu a prestalo odnášanie štrkov a pieskov. Lužné lesy prestali vyschýnať. Rieka sa stala rajom rekreantov, rýb
a vodných vtákov. Keby to nebol urobil Binder, musel by to neskôr urobiť niekto iný.“
Nad gabčíkovskou priehradou vzniklo „slovenské more“, ktoré je tak trochu pamätníkom
odvahy inžiniera Júliusa Bindera.
P ETER VALO
F OTO : AUTOR

Two Stories from the Danube River Arms
Karol Jetting was born on 13th September 1730
and died in 1790. In literature, he is known as
Bratislava Robinson. In 1753, the ship he sailed
was wrecked off the coast of Africa, he was captured by warriors of a wild tribe and ransomed
from slavery by an English consul. After his return
to London, he had an audience with the English
King George II who appointed him a consul in
Marseille, France. Jetting boarded a sailing ship
which was captured by Corsican pirates. The sea
vessel was sunk by a Maltese warship but its
shipwrecked passenger left unnoticed. He managed to swim ashore on an island where he
lived all alone. Three years later, mutineers marooned Captain Chambert on the island who
took Jetting back to England. From there he
went to his hometown on the Danube. He was
buried in Ondrejsk˘ cemetery in Bratislava.
More than twenty years ago there were disputes
between Bratislava and Budapest over the completion of Gabãíkovo-Nagymaros waterworks
system. Hungarians insisted on the discontinuation of the construction. They argued against the
completion of the construction due to its environmental impacts. But the real reasons for their
arguments were different. The waterworks completely divided two opposing Danube’s banks. If
the waterworks system had been completed,
seagoing ships would have been be able to
reach Bratislava and the Slovak capital would
have become a maritime transhipment centre.
The federal government in Prague played a
straight bat then. We, in Slovakia, decided to
complete the Slovak parts of the waterworks.
Július Bindera, the chief engineer of the project,
assumed the responsibility in the most crucial
moment and gave order to permanently dam
the Danube. On the upper side of Gabãíkovo
Dam “the Slovak Sea” was created which became a sort of a monument to Bindera.

Krehké ozdoby

O dva roky uplynie šesťdesiat rokov, keď
v Čadci založili neveľký podnik Okrasa. Jej
budova stojí za železničnou traťou neďaleko
mestskej zástavky. Stala sa známa na Kysuciach, na Slovensku i vo svete. Erbovou značkou neveľkého výrobného družstva sú sklené
vianočné ozdoby. Sú významným exportným
artiklom. Do zahraničia vyvážajú deväť desatín produkcie. O výrobky z Okrasy je dlhodobý
záujem v 25 štátoch. Stabilnými a významnými odberateľmi v Európe sú Nemecko, Rakúsko, v Škandinávii Dánsko, Švédsko či
Nórsko, vyvážajú sa aj do Holandska, Belgicka
či na juh do Talianska a v menšom počte
v podstate do všetkých európskych štátov. A je
o ne záujem aj v Spojených štátoch amerických, Kanade a v Austrálii.
Počas desaťročí maľované ozdoby vyvážali na
vianočné trhy i do ďalších krajín sveta. A družstvo by si oprávnene zaslúžilo pozornosť odberateľov i v súčasnosti. Každý jeden kúsok,
ktorý v Čadci ženy vytvoria, je totiž výtvarný
originál. „Momentálne máme v ponuke viac
ako 10-tisíc ručne maľovaných vzorov, ktoré
možno vytvoriť v rôznych farebných odtieňoch s použitím šiestich efektov jednotlivého
odtieňa farby (lesk, mat, mrazolak, porcelán,
metalíza a tzv. škrupinkový efekt),“ uvádza sa
vecne v ponuke tovaru. Vo vzorkovej sieni
v hlavnej budove firmy je z nich vystavených
viac ako tisíc. A ak zákazník zadá objednávku
podľa vlastných konkrétnych predstáv, do
dvoch týždňov k tisíckam doterajších vzorov
môže pribudnúť zopár ďalších.
Čadca je jediné mesto na Slovensku s takouto
tradičnou remeselnou výrobou. A nie je ich
veľa ani vo svete. V čase hospodárskej prosperity, teda pred rokom 1989, zamestnávalo vý-
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robné družstvo až sedemsto ľudí, pracovali vo
viacerých prevádzkach. V súčasnosti je ich iba
sto dvadsať – a ďalších s ohľadom na všeobecnú hospodársku krízu v trvalom pracovnom
pomere ani neplánujú zamestnávať.
Výrobné družstvo čadčianskej Okrasy vedie
Anna Ostružiarová. Narodila sa v Turzovke,
žije v Čadci. Do družstva prišla pracovať po
vyštudovaní ekonomickej školy roku 1974.
Začínala na pozícii hospodárky, bola majsterkou v dielni, vedúcou výrobnej zmeny, viedla
personálne oddelenie. Predsedníčkou výrobného družstva je sedemnásť rokov. Pri našom
stretnutí však nechcela rozprávať o sebe. Po
takmer štyroch desaťročiach svojho pôsobenia
v čadčianskej Okrase sa musí sústreďovať na
priam existenčné otázky.
„Je to predovšetkým práca s ľuďmi,“ povedala,
„a tá je, samozrejme, vždy náročná.“ Medzi
najzložitejšie organizačné povinnosti patrí zabezpečovanie odbytu. Slovenská republika ako
členský štát Európskej únie nepootváral svoje
trhy iba starému kontinentu. Priam bez zábran
sa k nám dováža tovar z ázijských končín,
a keďže sociálna situácia mnohých rodín na
Slovensku sa výrazne zhoršuje, domácka a domovská hrdosť ustupujú do úzadia. Ľudia zákonite kupujú lacnejšie výrobky. Ich kvalita
nebýva rozhodujúcim kritériom, čo výrazne
pociťuje aj komorný manažment Okrasy
Čadca.
„Získavať zákazky od domácich a rovnako zahraničných odberateľov nám robí každým
rokom väčšie problémy,“ konštatuje Anna
Ostružiarová. S tým sú úzko prepojené financie. „Sme sezónna výrobňa, musíme mať
mzdové prostriedky pre naše zamestnankyne
aj na obdobie polovice roka, kým začneme vy-

rábať naplno na vianočné trhy. Pritom uplynú
celé ďalšie týždne, kým sa nám investície
začnú vracať cez platby za predaný tovar. Pri
systéme súčasného bankového sektora a pri
poskytovaní ich služieb je to skutočne náročné.“
Podstatná časť financií družstva ide na platy
zamestnancov a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ďalšia do materiálnych
zásob na výrobu: na nákup a skladovanie skla
dovážaného zo zahraničia, lakov, farieb, strieborných a iných posypov na konečné zdobenie, na obaly pre expedíciu tovaru. Ostáva už
iba ako vzdialená spomienka, že v rokoch prosperity fungovalo pri Okrase Čadca odborné
učilište, ktoré pripravovalo absolventov na základné výrobné činnosti: maľovanie sklených
gúľ, zvončekov, domčekov a iných figurálnych
tvarov. Teraz sa pracovníci zaúčajú priamo vo
výrobni. Očakáva sa od nich niečo talentu, zákonite zručnosť, a predovšetkým vytrvalá
trpezlivosť. S tým prirodzene súvisí záujem
o prácu, ktorý sprievodne prináša radosť. Tá sa
prenáša k tým, ktorí si výrobky kúpia, násobí
sa práve v tomto vianočnom čase, keď vyzdobený vianočný stromček komorne bliká v našich domovoch alebo veľkolepo tróni na
verejných priestranstvách veľkomiest – a to už
nielen vo výsostne kresťanskom svete, pretože
šikovní podnikatelia „povýšili“ Vianoce na výnosný obchodný artikel.
S ohľadom na to, čo som spomenul vyššie, sa
to však neodráža na vývoze vianočných výrobkov z Kysúc. Ako sme spomínali, každá ručne
vyrobená ozdoba je originálne dielko, kvalitná
práca žien sa zákonite prenáša do ceny tovaru
– lenže to, čomu sa hovorí krása a radosť, prekrýva priemyselne zhotovovaná lacnota v iných

na krehnúcom trhu

končinách sveta. Pri takejto masovej produkčnej politike treba ísť s cenami nadol, čo sa premieta ako výrazný tlak i na tvorbu cien
všestranne kvalitnejších výrobkov. Netreba pri
tom zdôrazňovať, že malé výrobné družstvo
nemôže ani snívať o tom, aby na hodnoty a príťažlivosť svojej produkcie upozorňovalo svet
presýtený tuctovým tovarom prostredníctvom
vlastnej reklamy. Jeho šancu na prežitie potvrdzujú iba obchodní partneri a kupujúci, čo si
úprimne cenia pôvodné hodnoty.
Okrasa Čadca bola založená začiatkom leta
1954, jej pôvodný názov bol Výrobné družstvo
invalidov. Ľudia začínali a pracovali v skromných podmienkach, terajšie priestory si družstvo vybudovalo a zariadilo pred dvadsiatimi
rokmi. Teda práve v čase, keď na Slovensku
naberala intenzitu nekoordinovaná privatizácia štátneho a verejného majetku, pre štát existenčne dôležitých technických sietí, veľkých
fabrík. Kysucké výrobné družstvo odolalo, ale
to, čomu sa všeobecne hovorí transformácia,
malo naň zákonite nepriaznivý dopad. Situácia
dospela do takého bodu, že Slovenská republika výrazne podporuje príliv zahraničného
kapitálu. Investori nadnárodných a veľkých firiem dostávajú dotácie, finančné stimuly, majú

dlhoročné daňové „prázdniny“. Na štátnu podporu akoby nemohli mať nijaký nárok ani
schopní domáci podnikatelia – exportéri. Jednoducho: ostávajú odkázaní sami na seba. Takáto politika nevytvára dobrú občiansku klímu.
Ak k tomu prirátame ustavičný nárast cien tovaru a služieb každodennej či pravidelnej spotreby, žiada sa skloniť osobitnú podporu každej
poctivej práci.
Takže želanie, aby i pre čadčiansku Okrasu nastali lepšie časy, nie je vôbec formálne. Ak hovoríme o produkcii tohto výrobného družstva,
prvoradým efektom vôbec nie sú vysoké obchodné zisky. Za základnú hodnotu v ňom považujú udržanie sa na trhoch. Lebo straty
pozícií by jednoducho pripravili zamestnancov
o prácu. A tej na Kysuciach nebývalo, a ani nie
je nazvyš.
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : J AROSLAV V ELIČKA

Fragile Decorations on Weakening Market
In two years it will be sixty years from the day when
a small business named Okrasa was established in
âadca. It has become well-known in Kysuce, Slovakia and in the world. Main article of the small cooperative society are glass Christmas ornaments.
They are an important export article. Nine tenths of
Okrasa’s production is being exported abroad. The
products of Okrasa are in constant demand in 25
countries. Regarding Europe, the cooperative’s stable and important customers are from Germany,
Austria, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Belgium, Italy; basically, on a smaller scale
the products are exported to all Europe’s countries.
And there is demand for the products even in the
United States of America, Canada and Australia.
The hand-painted decorations have been exported
to the Christmas markets in the other countries of
the world for decades. Every single piece produced
in âadca is an original artwork. “At present, we offer
more than 10 thousand hand-painted patterns that
can be produced in a variety of colour shades,
using six effects (glitter, matt, white frost, porcelain,
metallic paint and the so-called eggshell effect) for
each shade”, reads the products offer.
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ChuÈ jedla a vína bez
Žiaľ, ani v tomto sviatočnom vianočnom čase
sa v médiách nevyhneme zástupom novodobých postavičiek, ktoré sa nechávajú nazývať
celebritami a bez rozpakov sa vyjadrujú v ktoromkoľvek čase v podstate na akúkoľvek
„aktuálnu“ tému. Prirodzene, Vianoce či „prelomy“ rokov nevynímajúc. A tak sa mi žiada
ujsť od hučiacich reklamných ponúk lákajúcich davy kupujúcich do tlačeníc vo veľkoobchodných reťazcoch a predstaviť človeka so
sympatickými osobnými záujmami. Pritom sa
vám môžem „zaručiť“, že sa budeme držať
toho, čo sa na televíznych obrazovkách stalo
doslova každodennou záležitosťou. Slova, obrazu – a v neposlednom rade: vareniu.
Ak by sme chceli predstaviť Štefana Packu
(1946) metaforicky a v súčasnosti s priam
„prepotrebným“ novinárskym ozvláštnením,
mohli by sme si požičať názov jednej z kníh
legendárneho prozaika o tom, ako „obsluhoval
anglického kráľa“. Politické a spoločenské
zmeny ostatných dvoch desaťročí spôsobili,
že slovo odvodené od základu slúžiť na verejnosti stráca sympatickú auru úslužnosti. Do
popredia sa tlačia mnohoraké prejavy nadradenosti. „Byť in“ si mnohí vykladajú ako privilégium byť „nad“ (hoci ani neraz nezbadajú,
ako sa ocitnú dosť „mimo“). Osobné ľudské
šťastie sa však buduje na súdržnosti. Pestovaním vzájomných vzťahov, ktoré možno podporovať mnohorakými záujmami a ich
vytrvalým zdokonaľovaním.
Vo sviatočných chvíľach máme čas (a azda
i povinnosť) pozrieť sa, aký má naša práca
skutočný zmysel, ako povznáša našu náladu,
vyvoláva úctu. Všimnúť si výsledky každodenných povinností povedzme cez prizmu náročnej práce na poli, v lesoch, ohmatať
remeselne zručne zhotovené výrobky, oceniť
ich jednoduchú krásu. Každý aktívny človek
môže podchvíľou pocítiť radosť Stvoriteľa.
Byť užitočný znamená uchovávať si ľudskú
dôstojnosť aj v menej žičlivých časoch. Ak
bude Štefan Packa písať kroniku svojho života
– čo je s ohľadom na jeho úctivý i aktívny
vzťah k slovu dosť pravdepodobné – môže
v nej vyvážene zaznamenať obdobia plynúce
krátko po skončení druhej svetovej vojny prežité na juhu Slovenska (obec Pata pri Seredi),
učňovské, remeselnícke a majstrovské desaťročia v oblastiach pod tatranskými končiarmi
a nateraz návratné cesty a sezónne pobyty
v kraji okolo Zlatých Moraviec.
Za šesťdesiatšesť rokov sa v živote aktívneho
muža toho nazbieralo neúrekom. Pri skicovaní
jeho profesie by celé dve tretiny zabrala práca
v reštauračných a hotelových zariadeniach.
Učil sa za čašníka v časoch, keď sa toto remeslo – podobne ako mnohé činnosti vyžadujúce osobné zaujatie a osobnostnú účasť –
neradilo medzi spoločensky najvýznamnejšie.
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Šťastie mal však v tom, že prišiel do Vysokých
Tatier, kde si obsluha zákazníkov i „za vlády
proletariátu“ udržala nadväznosť na staré
úctivé zvyklosti. Tam zotrval celých prvých
sedem svojich mladých rokov, ktoré bývajú za
všeobecne známych okolností úrodnými a citovo najúžasnejšími. Pod našimi tatranskými
končiarmi otvoril aj druhú „sedmičku“, keď
do vtedajšieho Československa dohrmotal pre
väčšinu občanov nešťastný tankový august
1968. V nasledujúcich dvoch desaťročiach pokračoval vo svojej práci v Bratislave a v iných
mestách. Aby sa v polovici 90. rokov vrátil do
Nízkych Tatier.
Kohože to teda obsluhoval mimo literárne legendárneho „kráľa“? Stovky hostí, čo vedeli
oceniť chutné jedlá výborných tatranských kuchárov, ktorých organizátori svetových expozícií pozývali variť aj na iné kontinenty.
Návštevníkov, čo rozumeli kvalitným vínam
a nefalšovane prispievali k domáckej atmosfére v hoteloch vysokých kategórií. Boli
medzi nimi svetoví politici konkrétnych režimov, populárni umelci, verejní činitelia. V záverečnom období svojej profesionálnej kariéry
Štefan Packa pôsobil na riadiacich pozíciách
v hotelových zariadeniach. Osobitnú kapitolu
by mohla tvoriť jeho krčma U medveďa v Demänovskej Doline, obci v nízkotatranskej doline Jasná. Tam sa už aktívne venoval svojim
dlhoročným tvorivým záľubám – zosobneným
v slove a obraze.
Slovo testoval na rozličných žánrových
dĺžkach. Z vlastnej vôle a neraz s vlastnou autorskou a finančnou spoluúčasťou redigoval
a vydával časopisy venujúce sa problematike
turistických služieb, bezprostrednému regiónu
i aktuálnym otázkam samosprávy. Publicisticky významne prispel do knihy o Demänovskej doline, poeticky do obrazovej publikácie
Vladimíra Bártu Tatry čarovné (jeho verše sú
tam preložené do angličtiny). Literatúra patrí
medzi jeho duchovné lásky, vydal básnické
zbierky Deň na dne, Zrkadlenie a Nebásne.
Samostatnú kapitolku by si zaslúžil jeho vzťah
k važeckému básnikovi Jankovi Silanovi, jednému z predstaviteľov rozvetvenej skupiny
katolíckych kňazov, ktorí v druhej polovici 40.
rokov minulého storočia zo Slovenska buď
emigrovali, alebo si v komunistickom režime
vytrpeli dosť prenasledovania.
Priam neodolateľnú príťažlivosť výtvarného
umenia prejavoval navonok tým, že k jednému z najvyššie položených hotelov v Jasnej
prilákal sochárov, viaceré drevené plastiky,
ktoré na plenéri vytvorili, sa stali súčasťou
jeho exteriérov. Interiéry svojho demänovského pohostinského zariadenia vyzdobil krajinárskymi motívmi z bezprostredného
nízkotatranského prostredia partnerského fotografa Karola Špánika, a keďže voľný prie-

stor ostal na ďalších stenách, niektoré vymaľoval sám, na iné (toalety nevynímajúc) zavesil svoje prvé koláže. Objekt v lokalite Staré
koliesko nazývala väčšina návštevníkov
krčmou, avšak čoskoro k nemu rovnako pasoval prívlastok galerijnej inštitúcie. Štefan
Packa ako majiteľ a kurátor v jednej osobe
v nej začal organizovať výstavy výtvarných
umelcov či spevákov populárnych piesní. Ak
sa mu nepodarilo zohnať originály, zavesil
kvalitné reprodukcie diel.
Táto etapa jeho podnikateľskej činnosti je
ukončená, tichá vášeň pre tvorbu koláží
ostala. Žáner ho popri výtvarnej stránke priťahuje možnosťou vyjadriť úsmevný nadhľad
nad všednou realitou, karikatúrne si zažartovať. Pravda, do každej sa vkladá s plnou autorskou účasťou. Ak si chcete niektoré
Packove koláže pozrieť, zájdite si do antikvariátu v centre Liptovského Mikuláša, jedného
z najväčších kníhkupectiev tohto druhu na
Slovensku. Majú tam svoje domovské miesto
nad policami so stovkami starších i zberateľsky raritných kníh a tlačí. Ich autor je
v spriaznenom vzťahu s neprofesionálnymi
výtvarníkmi Liptova, spoločne s nimi vystavuje, zúčastňuje sa na celoslovenských súťažných prehliadkach.
No a na záver sme si nechali jeho záľubu pre
činnosť v kulinárskom, teda kuchárskom
umení, ktorou sa v médiách radi pýšia mnohí
čistokrvní amatéri. Ak ich akoby priam predsmrteľnou túžbou bolo nakuchtiť niečo pred
televíznymi kamerami, pre Štefana Packu je
varenie radosť, chuťové výsledky jeho receptúr si môžete preveriť priamo v jeho Receptári špecialít, v knižke Varíme lacno, vtipne,
rýchlo alebo v netuctovo príťažlivej Erotickej
kuchárke. Nasledujúce recepty sú charakteristické tým, že nebývajú pred Vianocami notoricky uverejňované v našich časopisoch, ale
zároveň obsahujú ingrediencie, s ktorými sa
spájajú naše predstavy Vianoc (huby, orechy,
sušené slivky, pomaranče). Príprava týchto
jedál je pritom jednoduchá a na tanieri vyzerajú sviatočne. Recepty sú pre 4 osoby.
Sviatočná hubová polievka
Potrebujeme: 0,5 l hovädzieho vývaru (z bujónovej kocky), 1 lyžica bieleho vína, 200 g
sušených húb, 20 g masla, 2 lyžice šľahačky,
1 lyžica pokrájanej petržlenovej vňate, soľ,
mleté čierne korenie.
Sušené huby zalejeme horúcou vodou a necháme napučať (asi hodinu). Vývar necháme
zovrieť a po 3 minútach do neho pridáme
víno. Do tohto vývaru vložíme pokrájané
huby a varíme, kým celkom nezmäknú. Dochutíme soľou a korením. Nakoniec vmiešame maslo a šľahačku. Pred podávaním
posypeme petržlenovou vňaťou.

ru‰enia kamerami v
·tefan Packa
pod svojimi koláÏami
v liptovskomikulá‰kom antikvariáte
– s noÏnicami,
ktoré sú pri tejto v˘tvarnej práci
neodmysliteºné

Štedrovečerný plnený kapor
1 kapor, 120 g sušených sliviek, 120 g orechov,
1 väčšia cibuľa, 100 g oleja, soľ, mleté čierne
korenie.
Sušené slivky vykôstkujeme, povaríme a pomelieme. Cibuľu speníme na oleji, pridáme pomleté slivky, mleté orechy, okoreníme, osolíme
a dobre premiešame. Vyčisteného kapra narežeme na chrbte niekoľkými hlbokými rezmi,
osolíme a naplníme pripravenou plnkou. Kapra
zopneme ihlicami, alebo zašijeme a za občasného podlievania olejom pečieme.
Hotové porcie podávame s pečenými alebo
opekanými zemiakmi a mimoriadne vhodná
je karí omáčka. Pripravíme ju tak, že do
jogurtovej majonézy za stáleho miešania
pridáme rozmixovaný jablkový kompót, citrónovú šťavu a karí korenie.
Pstruh na pomarančoch
4 pstruhy, 100 g masla, 1 cibuľa, 100 g húb,
2 lyžice strúhanky, 1 žĺtok, soľ, mleté čierne korenie, 1 pomaranč, 100 ml pomarančovej šťavy,
1 lyžica citrónovej šťavy, 2 strúčiky cesnaku.
Na polovici pripraveného masla speníme
cibuľu, pridáme cesnak, pokrájané huby
a krátko osmažíme. Potom vmiešame žĺtok,
a keď sa zrazí, tak i strúhanku. Rybu znútra
i zvonku osolíme, okoreníme a naplníme

Uvarenú brokolicu a karfiol najemno zomelieme, pridáme tofu, ovsené vločky, pokrájanú
cibuľu, cesnak, podľa potreby strúhanku a dochutíme. Z vymiešanej masy tvarujeme podkovičky, ktoré obalíme v strúhanke. Môžeme
vyprážať v oleji na panvici, alebo podkovičky poukladáme na pekáč vymastený olejom a upečieme v rúre.
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : ARCHÍV

KoláÏ Tri jablká

pripravenou zmesou. Na druhej polovici
masla ich opečieme – z oboch strán. Zalejeme pomarančovou a citrónovou šťavou,
krátko povaríme a nakoniec pridáme pokrájané dieliky pomaranča.
Vianočné podkovičky – pre vegetariánov
1 vrecko mrazenej brokolice, 1 karfiol, 2 balíčky tofu, 100 g ovsených vločiek, 2 strúčiky
cesnaku, 1 cibuľa, strúhanka z grahamových rožkov, koreniny.

Taste of Food and Wine without Disturbance
by Cameras
·tefan Packa (1946) spent his childhood in the
village Pata near Sereì and the decades of his
apprenticeship, working as a craftsman and
master in the region below the summits of the
Tatra Mountains. Now, he lives alternately in Liptovsk˘ Mikulá‰ and Zlaté Moravce. He published
magazines focused on the problems of tourism
services, surrounding region of his place of residence and current topics of self-government. As
a writer, he made a significant contribution to
the photographer Karol ·pánik’s book about
Demänovská valley, and as a poet, he contributed to the pictorial publication Tatry ãarovné
(“The Charming Tatras”) by Vladimír Bárta. He
published the collection of poems DeÀ na dne,
Zrkadlenie a Nebásne. He dedicates himself to
collages making. He presents his culinary interests in Receptár ‰pecialít (“Speciality Recipe
Book”), the book Varíme lacno, vtipne, r˘chlo
(“We Cook Cheaply, Wittily, Quickly”) or in the
unusually attractive Erotická kuchárka (“Erotic
Cookbook”).
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Pozvánka do múzea

v Turanoch

Ľ UBOMÍR B ERNÁT
F OTO : AUTOR

Turany patria medzi najstar‰ie turãianske sídla. Dokladá to privilégium vydané uhorsk˘m panovníkom Îigmundom Luxembursk˘m, ktor˘ ich dÀa 13. júna 1397 pov˘‰il na mesto a udelil im
v˘sady kráºovského mesta Krupina. A práve oslavy 600. v˘roãia
udelenia t˘chto privilégií boli podnetom na zriadenie miestneho
múzea. V˘znamne sa o to priãinil zanieten˘ zberateº ªubomír
Liskaj. S prispením vtedaj‰ieho Turãianskeho múzea Andreja
KmeÈa v Martine ho sprístupnili 29. augusta 1997 v priestoroch
niekdaj‰ieho Závodného klubu ROH Drevina. Tvorili ho dve stále
expozície so zameraním na Ïivot a prácu turãianskych predkov
a ukáÏky zo Ïivoãí‰nej rí‰e, Ïiv˘ch organizmov spät˘ch s chotárom Turian. Múzeum uÏ od svojho vzniku ponúkalo svojim náv‰tevníkom aj príleÏitostné v˘stavky so zameraním na rozmanité
oblasti spoloãenského Ïivota. Ich organizovanie sa stávalo príleÏitosÈou na získavanie nov˘ch prírastkov do zbierkov˘ch fondov.
Bohatstvo nov˘ch zbierok

Atmosféra poznávania

Rozrastajúce sa zbierky Miestneho múzea
Turany nútili hľadať vhodnejšie priestory.
Vďaka pochopeniu vedenia obce mohli 13.
novembra 2008 prví návštevníci obdivovať
nové expozície vo vynovených priestoroch
bývalého podnikového riaditeľstva Dreviny.
Krátko po otvorení to bola výstava venovaná
histórii lyžovania so zameraním na región
Turca.
Nasledovala expozícia približujúca život
a dielo turianskeho rodáka Miloša Alexandra
Bazovského (1899 – 1968) – kmeňového maliara slovenskej moderny, inšpirovaného ľudovým umením. Tejto významnej osobnosti
a jeho životnému dielu patrí osobitné miesto
v novej expozícii múzea. Okrem dokumentov
a fotografií venovaných Bazovskému a jeho
rodine sú tu vystavené originály a fotokópie
desiatok umelcových obrazov viažucich sa
najmä na obdobie jeho ranej tvorby. Výstavke
tróni busta (model) od akad. sochára M. Struhárika (jej bronzový originál tvorí súčasť pamätníka umelcovi umiestneného pred
Obecným úradom v Turanoch).
Najnovšia stála expozícia Technika 20. storočia bola sprístupnená v auguste tohto roku
a dokumentuje ohromný technický pokrok
najmä v oblasti spotrebnej elektroniky. Sú
v nej početné typy rádií, televízorov, gramofónov, magnetofónov a iných prístrojov,
z ktorých viaceré pamätajú počiatočné roky
minulého storočia.

Osobitnú kapitolu tvoria príležitostné výstavky. Z niekoľkých desiatok podujatí treba
pripomenúť výstavy venované vysťahovalectvu, remeslám a úžitkovému umeniu,
histórii miestneho ochotníckeho divadla,
numizmatike či histórii hasičského zboru.
V rámci múzea sa vytváral aj priestor na pripomenutie si života a diela významných
osobností spojených s obcou Turany.
Po rokoch poctivej zberateľskej činnosti
vzniklo unikátne miestne múzeum, ktoré obsahuje všetko najlepšie, čo môže súčasné múzeum ponúknuť. Je to pravé miesto na získanie
poznatkov pre celú rodinu. Hneď od vstupu na
schodište nás vtiahne do atmosféry doby minulej. Celá expozícia sa prezentuje tak, aby
bola nielen poučná, ale aby predovšetkým navodila spokojnosť a dobrú náladu do ďalších
dní.
Expozícia Staré Turany približuje život a prácu
našich predkov. Nájdete v nej ukážky starých
textílií vrátane turianskeho kroja, výbavu kuchyne starých materí, aj rozmanité nástroje používané pri tradičných miestnych remeslách.
Súčasťou expozície sú stroje využívané pri
poľnohospodárskych prácach, nechýbajú
medzi nimi mláťačka, rajtár či šrotovník.
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Príroda zblízka

Najzaujímavejšou expozíciou najmä z pohľadu najmladších návštevníkov múzea je
časť Naša príroda. Vystavované preparáty

Venované maliarovi
M. A. Bazovskému

dokumentujú veľkú rozmanitosť živočíšnych
druhov nachádzajúcich sa v obecnom chotári. Medzi stovkou vystavovaných exponátov sú preparáty medveďa, rysa, vlka, jeleňa,
všetky známe vtáčiky vrátane orla krikľavého, chrobáky, motýle. Osobitnú súčasť
tejto výstavky tvoria desiatky preparátov
a modelov rýb vrátane kráľovnej miestnych
vôd hlavátky či nepôvodného bylinožravca
tolstolobika. Expozíciu dopĺňajú ukážky
vzácnych chránených rastlín či liečivých
bylín s osvedčenými receptúrami od Ľudmily
Thurzovej a iných turčianskych bylinkárov.
A práve liečivé rastliny doviedli niekdajšieho
obyvateľa Turian „olejkára“ Ondreja Hlavatu
až na holandský kráľovský dvor, kde niekoľko rokov pracoval ako dvorný lekár. Jeho
lodný kufor patrí medzi unikátne exponáty.
Prelomové lyÏovanie

Miestne múzeum zriadilo už roku 2008 stálu
expozíciu História lyžovania v Turci. Má ambíciu priblížiť dobu počiatkov lyžovania
v Turci, a preto hneď od vstupu sa ocitneme
v časoch prvých lyžiarov.
Mozaika dôsledne vybraných najhodnotnejších zbierkových predmetov vystihuje regionálny vývoj lyžovania v jednotlivých vývojových obdobiach. Expozícia určite zaujme,
lebo taký prudký vývoj ako lyžovanie nezaznamenal takmer žiaden šport. Dnešným lyžiarom je určite úsmevné porovnávanie chodenia
na lyžiach s rezaním carvingových oblúkov na

upravených ľadových zjazdovkách. Súviselo
to s kvalitatívnou zmenou používaných lyží
(hrán, sklzníc), topánok a viazaní, čo malo
priamy dopad na zmenu lyžiarskej techniky.
Návštevníci sa môžu zoznámiť s vývojom
a výrobou lyžiarskeho výstroja aj so vznikom
prvých klubov a spolkov, s organizovaním
prvých súťaží aj s dobovými filmovými záznamami. Samozrejme, že najhodnotnejšie artefakty sú z najstaršieho obdobia, t. j. z obdobia
pred rokom 1900. Kuriozitou sú predmety
z MS 1970 vo Vysokých Tatrách od turianskych účastníkov, ktorí boli na tomto najvýznamnejšom podujatí ako rozhodcovia.
Nechýba ani sedačka zo zrušenej lanovky na
Martinské hole.
Rad‰ej vidieÈ, neÏ ãítaÈ

Celkovú ponuku múzea dopĺňa množstvo fotografií a dokumentov, medzi ktorými zaujmú
predovšetkým výsadné listiny jednotlivých panovníkov, ktorými potvrdzovali Turancom ich
privilégiá. Z mnohých najnovšie získaných dokumentov stojí za povšimnutie anaglyfická
mapa Vysokých Tatier, tzv. 3D mapa, na ktorej
sa s použitím špeciálnych, modro-červených
okuliarov tatranské štíty dvíhajú do priestoru.
Pozoruhodným pritom je predovšetkým fakt,
že mapa a okuliare sa používali ako učebná pomôcka pre základné školy už roku 1947.
Výpočet pozoruhodností, zaujímavých a unikátnych exponátov by mohol byť podstatne
dlhší, ale to necháme utajené len pre návštevníkov, veď každý predmet má svoj vlastný
príbeh. Ak teda hľadáte typ na príjemne a užitočne strávený čas, navštívte Miestne múzeum v Turanoch. Stačí si dohodnúť návštevu
na Obecnom úrade v Turanoch alebo telefonicky na č. 043/4292400. Tak dovidenia v Turanoch.
Invitation to Museum in Turany
Turany is one of the oldest settlements of Turiec.
This statement is backed up by the privilege issued by the Hungarian sovereign Sigismund of
Luxemburg on 13 June 1397. The privilege promoted Turany to a town with the privileges of
the royal town Krupina. Also this information is
provided in the local museum. Instrumental in
founding the museum was the collector
ªubomír Liskaj. In the beginning, the museum
consisted of two permanent expositions focused
on life and work of Turiec ancestors and the examples from animal kingdom, living organisms
connected with the bounds of Turany. Consecutively, expositions dedicated to history of skiing
with the focus on the region of Turiec, to the life
and work of the artist Milo‰ Alexander Bazovsk˘
(1899-1968) and this August also one named
Technika 20. storoãia (“Appliances of the 20th
Century”) were added. Another example of the
museum's activities are occasional exhibitions,
e.g. dedicated to emigration, crafts and applied
arts, numismatics, history of the local amateur
theatre club or fire squad. In the museum, there
is also space for presenting lives and works of
outstanding personalities somehow connected
with the village of Turany.
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Biografia slovenskej hokejovej legendy

menom Vladimír Dzurilla (2. 8.
1942 Bratislava – 27. 7. 1995 Düsseldorf, Nemecko) prezrádza, že
v rokoch 1957 – 1973 bol hráčom
Slovana Bratislava, v r. 1973 – 1978
Zetoru Brno, v r. 1978 – 1979 Augsburger EV a v rokoch 1979 – 1982
SC Riessersee (Nemecko). Po skončení aktívnej hráčskej kariéry pôsobil ako tréner v Slovane Bratislava
a EV Düsseldorf, s ktorým sa roku
1981 stal majstrom Nemeckej spolkovej republiky.
Vladimíra Dzurillu vyhlásili za najlepšieho hokejistu Slovenska 20.
storočia, bol 172-násobným reprezentantom Československa, stal sa
trojnásobným majstrom sveta (1972,
1976, 1977), strieborným (1968)
a bronzovým (1964, 1972) medailistom z olympiád, strieborným na Kanadskom pohári 1976, viacnásobným
medailistom z majstrovstiev sveta
a Európy.
Bol známy ako robustný brankár,
ktorý si dlhé roky udržal štandardne
vysokú výkonnosť. Vďaka tomu si
získal rešpekt a renomé zásluhou
Kanadského pohára v roku 1976 aj
v samotnej kolíske ľadového hokeja.
Perfektne vykrýval strelecké uhly,
rýchlymi reakciami a skvelou prácou s hokejkou úspešne likvidoval
sólové nájazdy súperových útočníkov. Za jeho najväčšiu prednosť sa
však považoval pre športovca nezvyčajný pokoj a vyrovnanosť, čo
vedel prirodzeným spôsobom preniesť na celé mužstvo.
„Prvú brankársku masku vo svojom
živote som videl pred šampionátom
vo Švajčiarsku v roku 1961. Bola na
tvári Kanaďana Setha Martina.
Vlastná výroba z penovej gumy
s drôteným chráničom pred ústami.
Požiadal som známeho fotoreportéra, aby mi Martina poriadne vyfotografoval. Potom som rozmýšľal,
čo ďalej. Kamarát Peter Važan, takisto hokejový brankár, poznal niekoho, kto pracoval so
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Hokejová
legenda
Pred 70 rokmi
sa narodil
Vladimír
Dzurilla
Hockey Legend
Vladimír Dzurilla (b. in Bratislava on 2 August
1942 Bratislava – d. in Düsseldorf, Germany 27
July 1995) was a player of Slovan Bratislava in
1957-1973, played for Zetor Brno during 19731978, Augsburger EV in 1978-1979 and SC
Riessersee (Germany) in 1979-1982. After ending his active player's career he worked as a
coach of Slovan Bratislava and EV Düsseldorf. He
was declared Slovakia's best player of the 20th
century, he took the third place in the survey Slovak Sportsman of the 20th Century, became a
member of the International Ice Hockey Federation Hall of Fame (1998), member of the Slovak Hockey Hall of Fame (2002); the ice arena
in Bratislava-RuÏinov bears his name.
Dzurilla represented Czechoslovakia 172 times,
became world champion 3 times (1972, 1976,
1977), Olympic silver (1968) and bronze (1964,
1972) medal winner, silver medal winner in the
1976 Canada Cup, multiple World and European
Championships medallist. His performance during the first Canada Cup in 1976 brought him
wide international attention. He performed extraordinarily well in the unforgettable matches
against Canada (1-0, 4-5) and his fabulous saves
made the home teams and spectators totally
desperate. dzal do stavov totálneho zúfalstva.

sklolaminátom. A tak sme sa rozhodli vyrobiť u nás prototyp. Vyrobili sme formu, a keď sa do nej
naliala umelá živica, ostalo iba vyrezať otvory pre oči a ústa, primontovať niečo na upevnenie, gumové
podložky a hotovo. Mohol som
s tým veľdielom vyrukovať na slovanistický ľad. Mnohí diváci sa nevedeli ubrániť smiechu, ale zvykli
si. Čoskoro sa maska stala samozrejmosťou,“ spomínal Dzurilla roku
1981.
Dnes už málokto vie, že V. Dzurilla
začínal v Bratislave ako pozemný
hokejista. Čoskoro však prešiel do
bránky hokeja na ľade – a urobil
dobre... Počas svojej reprezentačnej
kariéry neustále bojoval o miesto
brankárskej jednotky; najprv
s V. Nadrchalom, neskôr roky rokúce
s J. Holečkom. Vďaka povahovým
vlastnostiam vždy dokázal vytvoriť so
svojimi konkurentmi spoľahlivý pár.
V rokoch 1963 – 1977 sa zúčastnil
na desiatich svetových šampionátoch, roku 1965 ho vyhlásili za najlepšieho brankára majstrovstiev. Na
Zimných olympijských hrách v Grenobli (1968) bol kúsok od zlatej medaily, keď po víťazstve nad
Sovietskym zväzom 5 : 4 potrebovalo Československo poraziť
Švédsko. Žiaľ, nestalo sa tak.
Azda najväčšmi sa do širokého medzinárodného povedomia zapísal
počas pamätného prvého ročníka
Kanadského pohára v roku 1976.
V nezabudnuteľných zápasoch s Kanadou (1 : 0, 4 : 5) podal famózny
výkon a domácich hráčov i divákov
svojimi zákrokmi privádzal do stavov totálneho zúfalstva.
V ankete Slovenský športovec 20.
storočia obsadil Vladimír Dzurilla 3.
miesto, stal sa členom Siene slávy
Medzinárodnej hokejovej federácie
IIHF (1998), členom Siene slávy
slovenského hokeja (2002), jeho
meno nesie zimný štadión v Bratislave-Ružinove.

Priekopník a organizátor ruskej teoretickej
a praktickej stenografie, uznávaný polyglot,
spisovateľ a prekladateľ Vladimír Krivoš
(1. 7. 1865 Liptovský Mikuláš – 4. 8. 1942
Ufa, Rusko) patrí medzi neprávom zabudnuté osobnosti našej histórie. Životopis zaujímavého človeka však ponúka hotový
námet na dobrodružný televízny seriál. Konečne, posúďte sami.
Mimoriadne nadanie na štúdium jazykov
priviedlo mladého Krivoša na viedenskú
Orientálnu akadémiu, ktorá vychovávala rakúsko-uhorských diplomatov pre Blízky východ. Na tejto škole nezotrval dlho, pretože
pri návšteve cisára Františka Jozefa sa prihlásil k slovenskému pôvodu, čo bolo príčinou jeho vylúčenia. Svoje nádeje uprel na
východ a urobil osudové rozhodnutie, ku
ktorému prispel i Svetozár Hurban Vajanský. Roku 1886 odišiel do Ruska s predsavzatím, že bude diplomatom. Na univerzite
v Petrohrade pokračoval v štúdiu orientálnych
jazykov a súčasne navštevoval právnické
prednášky. Roku 1889 ho prijali za člena
pravoslávnej cirkvi a stal sa ruským občanom. V Petrohrade pôsobil V. Krivoš 23
rokov ako profesor na viacerých vysokých
školách. Venoval sa vedeckej lingvistickej
práci, špecializujúc sa na perzský jazyk a literatúru. Poznal okolo 40 jazykov, z nich 26
ovládal aktívne! Využíval ich hlavne vo
funkcii úradného tlmočníka pre rozličné vedecké, vojenské i politické inštitúcie, napríklad ako tajný radca cára Mikuláša II.
Za zásluhy v oblasti politiky a diplomacie
počas rusko-japonskej vojny ho cár vyznamenal Radom sv. Vladimíra a udelil mu titul
dvorného radcu. Stal sa tak cárovým dôverníkom, ministerským radcom, nositeľom
viacerých vysokých vyznamenaní a bol povýšený do šľachtického stavu. Roku 1917
z poverenia V. I. Lenina skoncipoval diplomatickú nótu bojujúcim veľmociam s výzvou na skončenie prvej svetovej vojny.
Mimoriadne záslužnú prácu vykonal Vladimír Krivoš v oblasti stenografie. Pri Štátnej
rade i Štátnej dume zriadil stenografickú
kanceláriu, kde zabezpečoval zápisy oboch
orgánov. Bol prvým predsedom ruského
združenia stenografov. Roku 1893 vydal
učebnicu ruskej stenografie Samoučiteľ
russkoj skoropisi – Stenografija, ktorá vyšla
vo viacerých vydaniach.
Ako literát a publicista tvoril v slovenčine,
ruštine a v iných jazykoch. Venoval sa
aj prekladateľskej činnosti. Do ruštiny preložil napríklad niektoré Vajanského diela.
Prispieval do Národných novín a udržiaval

Nedobrovoºne
dobrodruÏn˘
Ïivot
Pred 70 rokmi
zomrel
Vladimír
Krivoš
Adventurous Life Lived Involuntarily
The pioneer and organiser of Russian theoretical and practical stenography, respected
polyglot, writer and translator Vladimír Krivo‰
(born 1 July 1865, Liptovsk˘ Mikulá‰ – died
4 August 1942 Ufa, Russia) is one of the undeservedly forgotten personalities of our history.
In 1886, he left for Russia with the resolve
to become a diplomat. In Saint Petersburg,
he worked as a teacher at several universities. He devoted himself to scientific linguistic work, specialised in Persian language and
literature. He had some knowledge of 40
languages, was adept at 26 out of them! He
used the languages mainly in the post of an
official interpreter for various scientific, military and political institutions. He became a
tsar’s privy councillor, counsellor, bearer of
several high decorations and was raised to
a noble rank. Due to the new Bolshevik
regime, after 1917, he was often put in
prison without a reason. He died in Ufa,
Bashkortostan, Russia, the city to where he
and his wife were evacuated in 1941.

kontakty s poprednými osobnosťami nášho
národného života, najmä s bratancom Dušanom Makovickým, osobným lekárom
L. V. Tolstého, sympatizoval s jeho názormi
a učením, napísal drámu Tolstovec (1906).
Roku 1929 mu v angličtine vyšla autobiografia pod názvom Memoires.
Prvá svetová vojna zastihla Krivoša v nemeckých kúpeľoch, kde bol na dovolenke
so svojou rodinou. Vrátil sa do Petrohradu,
nastúpil na vojenskú službu a v hodnosti generála robil tlmočníka. Roku 1915 ho zatkli
v Sambore pre podozrenie zo špionáže
v prospech Rakúsko-Uhorska. Sprvu bol
väznený vo Ľvove a v Petrohrade, potom vo
vyhnanstve na Sibíri, v Kačugu a Irkutsku,
kde sa stal predsedom zakladajúcej sa univerzity. Po boľševickej revolúcii v roku
1917 sa vrátil do Petrohradu a vstúpil do
služieb sovietskej vlády. Začas pracoval
v Štátnej komisii pre elektrifikáciu Ruska.
V dôsledku novej boľševickej reality sa V.
Krivoš ocitol v zložitom postavení. I keď
jeho vedomosti boli pre novú vládu nenahraditeľné, predsa len bol exponentom bývalého cárskeho režimu – a tak neraz aj bez
príčiny putoval do väzenia.
Roku 1923 bol Krivoš opäť zatknutý a obvinený zo špionáže. V neprítomnosti ho odsúdili na trest smrti, ktorý nakoniec zmenili na
10-ročné vyhnanstvo na Soloveckých ostrovoch v Bielom mori. Tam sa postupne stal
vedúcim hydrometeorologickej stanice
a majákovej služby, súčasne predsedal komisii pre výskum tamojšej fauny a flóry,
ktorej činnosť sa stala základom pre vznik
Múzea severu v Archangeľsku. Organizoval
aj hudobný život, vyučoval angličtinu a venoval sa literárnej tvorbe. Po piatich rokoch
sa mohol ako „slobodný občan“ vrátiť do
Moskvy.
Zomrel v baškirskej Ufe, kde bol v roku
1941 evakuovaný spolu s manželkou.
K dôležitým odkazom Vladimíra Krivoša
patrí jeho politická nezávislosť, nadstranícky nadhľad. Životný príbeh tohto vzdelanca potvrdzuje, že sila nestraníkov môže
byť silou reálnou. Vysoko treba oceniť aj
skutočnosť, že azda najväčší súveký európsky polyglot nikdy neskĺzol do primitívneho kozmopolitizmu, naopak, vytrvalo
demonštroval lásku k svojmu národu
a Slovensku, živil a rozvíjal myšlienku
slovanskej vzájomnosti. Vracia sa nám
svojimi nadčasovými odkazmi, ako aj prostredníctvom pamätnej tabule na liptovskomikulášskom dome, ktorá bola
odhalená roku 1995.
P ETER C ABADAJ
F OTO : ARCHÍV AUTORA
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Stále expozícia ·tefana SiváÀa
v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne

Cena
Fra Angelica

·tefanovi
SiváÀovi

Fra Angelico (+ 1455) bol taliansky renesančný maliar a dominikánsky kňaz. Ako
jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov. V októbri 1982 ho pápež
Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného.
S jeho menom sa spája cena, ktorej nositeľmi sa stali aj umelci zo Slovenska. Za
prínos kresťanských hodnôt do umenia za
vlaňajší rok udelili mimoriadne ocenenie
umeleckému rezbárovi Štefanovi Siváňovi
in memoriam.
Štefan Siváň (1906 – 1995), rodák z hornooravskej obce Babín, patrí medzi
najvýznamnejších insitných tvorcov na
Slovensku. Jeho tvorba nebola ovplyvnená žiadnym umeleckým školením a vykryštalizovala do autentického výtvarného
výrazu, charakterizovaného robustným

vytvárať sochy väčších rozmerov a rozšíril
aj záber spracúvaných námetov. Drevené
sošky a sochy v pestrej motivickej škále sa
postupne stali predmetom záujmu galérií
a múzeí. Najväčšiu zbierku plastík na Slovensku v počte 95 kusov od tohto autora
vlastní Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
V jeho tvorbe by bolo možné narátať niekoľko desiatok rôznych tém, mnohé však
často opakoval a varioval. Náboženské námety, hlavne betlehemy, stáli pri zrode Siváňa – rezbára a sprevádzali ho celým
životom. Sakrálne a biblické témy premieňal na členité naratívne výjavy. Z dedinského života zobrazil všetky formy
roľníckej, remeselnej a pastierskej práce.
Rodinu tiež varioval vo všetkých jej podobách. Najčastejšie zobrazoval matku obklopenú deťmi. Zo živočíšnej ríše často
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formovaním materiálu, špecifickou modeláciou tvarov a priestorovým vnímaním autodidakta. K vyrezávaniu plastík sa dostal
cez výrobu betlehemov, s ktorými chodil
v 20. a 30. rokoch 20. storočia koledovať
po Slovensku, Morave a Čechách. Celý
život bol roľníkom a kolárom a postupne
popri práci na gazdovstve vytváral voľné
plastiky, ktoré vychádzali z tradícií sakrálneho sochárstva a preberali zaužívané ikonografické schémy. V 60. rokoch sa o jeho
tvorbu začali zaujímať niektorí slovenskí
výtvarní umelci, teoretici a spisovatelia.
Pod ich vplyvom začal Siváň po prvýkrát

vyrezával medvede, kone, kravy, jelene,
psy a, samozrejme, ovce. Vytváral aj exotické zvieratá – slony, ťavy a levy. Fascinujúce sú jeho figurálne úle v tvare
krojovaných ženských postáv v životnej
veľkosti.
Počas svojho dlhého života vytvoril rozsiahle dielo, ktoré vzbudilo zaslúženú pozornosť nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Pravidelne bol zastúpený na
výstavách medzinárodného insitného umenia v Bratislave. Jeho plastiky nechýbali
ani na veľkolepej prehliadke súčasného insitného umenia v Paríži v roku 1982. Siváňovo umenie sa objavilo, rozvinulo
a odišlo s ním. V pravom zmysle slova
nemôže mať rovnocenných nasledovníkov.
Sila imaginácie a tvorivej fantázie mu bola
nadelená v takej miere, akou nedisponoval
na Slovensku žiadny z insitných tvorcov.
Drobný vzrastom, monumentálny dielom
– autentickým, neopakovateľným a jedinečným, ktoré sa stalo výpoveďou jednoduchého človeka – rezbára o svojej zemi,
viere, ľuďoch a ich každodenných radostiach i starostiach.

pod názvom Štefan Siváň – rezbár z Oravy
v autorskej koncepcii PhDr. Evy Ľuptákovej, doplnenej autentickými dobovými fotografiami Stanislava Bodoríka.
O ĽGA L UPTÁKOVÁ
F OTO : S TANISLAV B ODORÍK

Význam a dôležité miesto v slovenskom
insitnom umení autora Štefana Siváňa vyzdvihla a zdokumentovala Oravská galéria
prípravou a otvorením jedinečnej stálej expozície z vlastných zbierok v Župnom
dome v Dolnom Kubíne v roku 2010 pri
príležitosti 45. výročia založenia galérie

Fra Angelico Award to ·tefan SiváÀ
Last year, this special award was granted posthumously to the wood carver ·tefan SiváÀ (19061995) for bringing Christian values into art.
The native of the Upper Orava's village Babín
ranks among the most important naïve artists
in Slovakia. He got to carving sculptures via the
production of nativity scenes which he took with
him when going carolling around Slovakia,
Moravia and Bohemia in the 1920's and 1930's.
All his life he was a small farmer and cartwright
and along with the work at a farmstead he,
adopting common iconographic patterns, gradually created free-standing sculptures that were
based on the tradition of sacral sculpture. The
largest collection of his sculptures in Slovakia is
in the possession of the Orava Gallery in Doln˘
Kubín. In the gallery's premises in the County
House, there is a unique, permanent exhibition
“·tefan SiváÀ, Wood Carver of Orava” conceived
by PhDr. Eva ªuptáková.

Vianočné chute celého Slovenska
Zora Mintálová-Zubercová, významná slovenská etnografka, historička a muzeologička,
pred štyrmi rokmi potešila v tomto čase mnohých svojou Veľkou knihou slovenských
Vianoc. Vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej a v jej popise sviatočnej atmosféry
a tradičných zvyklostí nechýbali recepty jedál
na slávnostne prestretom stole. Jej nová publikácia Vianoce na Slovensku má podtitul Recepty, tradície a zvyklosti a citovo i vecne
zasiahne bez výnimky obyvateľov všetkých
oblastí Slovenska. Územie rozdelila na 16
historických regiónov. Idúcky od juhozápadu
k severu na: Bratislavsko-trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Turčiansky, Oravský, odtiaľ môžeme pokračovať smerom na východ
cez regióny Liptovský, Spišská, Šarišský,
Zemplínsky a po južnej línii na západ cez
Abovsko-košický, Gemersko-malohontský,
Zvolensko-bystrický, Novohradský, Hontiansky, Tekovský a Komárňanský región.
Ak by sme sa chceli zastaviť v každom z nich
a ochutnať typické jedlo, potrebovali by sme
na to celučký rok. Autorka ponúka v knihe takmer toľko receptov, čo dní v kalendárnom
roku. Najskôr vás však nabáda, aby ste sa rozhliadli po kraji, do ktorého vás vovádza. Všimli
si, ako v ňom žili ľudia v plynutí stáročí. Čo
im príroda ponúkala ako prirodzenú obživu,
ako si vedeli dopestovať základné či šľachtené
plodiny, ako ich uskladňovali. Komu zo susedov či prisťahovalcov z iných krajín „nazerali
do hrncov“. A aké zázračnosti vedeli z toho

všetkého namiešať počas adventných a najmä
vianočných dní (k mnohým sa mohli, pravda,
s chuťou vrátiť i počas iných sviatkov alebo
ročných období).
Zora Mintalová-Zubercová s profesionálnou úctou listuje v prvých kuchárskych knihách, v časopisoch, archívoch, písankách do-

mácich gazdiniek. Starostlivo z nich vyberá
a s profesionálnou poctivosťou predkladá
mnohoraké drobnosti, aby si jedlo pripravené
v súčasnosti uchovalo čaro a autenticitu čo najpôvodnejších chutí. Pri citovaní z mnohorakých zdrojov neraz uchováva štylistickú
patinu, takže ak je čitateľ kuchársky antitalent,
môže si „pochutiť“ aspoň na slovných parádičkách. Napríklad pri dutých oblátkach: V meštiackych, najmä nemeckých rodinách, piekli
gazdiné a domáce panie hohlhippen a stáčali
ich takto: Na koleno si daj čistý servít a na ňom
oplatky na varečkovej rúčke na trúbelky skrúcaj, tak, aby ánis na vrchu zostal. Ale toto zavínanie musí ísť veľmi chytro, pokiaľ oplatky
neostydli. Pri neodmysliteľnej rybe zacituje
z Jána Babilona, autora prvej slovenskej kuchárskej knihe, ktorý píše, že najlepší kaviár
bol z dunajských vyz (najväčšia ulovená na
našom území vážila 800 kíl, pričom kaviár
mohlo v nej tvoriť až šestinu z celkovej váhy).
A priamo z autorkinho rodného Turca pridajme, čo by sme potrebovali na hribi – kyslú
vianočnú polievku: jednu domácu klobásu, pol
kila údeného mäsa, dva litre vody, po hrsti sušených suchohríbov a sušených sliviek, ocot,
cukor, 100 g hladkej múky a liter mlieka.
Vydavateľstvo zaktualizovalo priam encyklopedické vedomosti uznávanej odborníčky
účasťou popredného slovenského šéfkuchára
Martina Foltína a vizuálne doladilo fotografiami Mareka Velčeka.
A DAM V LČEK
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Prichádzajú Vianoce – nenápadne a ticho
V zime zas prichádza
radostná to chvíľa,
zelená jedlička,
vianočná idyla!
Náš pozdrav nech do sveta letí,
nech čas Vianoc svätý,
je spolu s vami, krajania
v ďalekých zemiach, spätý.
V ten vianočný deň spájajú sa srdcia,
do svojho domova každý rád sa vracia.
Zasadnime si k bohatému stolu
a vianočnú koledu zaspievame spolu.

Len raz za rok sú Vianoce, len raz za rok sa snehom zaviaty stromček premení žiarivými plamienkami sviečok na tiché
ľudské šťastie. Len raz za rok zvony znejú tak krásne, ako počas vianočnej noci, keď ľudské srdcia sú tak blízko, že jedno
druhé počúvajú...
Keď zaznie slovo Vianoce, každý z nás si vybaví svoj sen. Veď sen je potravou ducha, presne tak, ako je jedlo potravou tela.
Tak si snívajme spolu, je na to čas. Snívajme o tom, čo krásne sme prežili, aj o tom, čo pekné nás čaká. Snívajme o našich
Vianociach z detstva, o Vianociach založených na kresťanských a tradičných zvykoch, ktoré, či si to uvedomujeme, alebo
nie, sa prenášajú z generácie na generáciu. O vianočnom stromčeku a jeho zdobení, o čistom prestretom stole, na ktorom nechýbali chlieb, obilie, modlitebná knižka, rozkrojené jablko, vylúpnutý orech či nejaký peniaz pod obrúskom... O Vianociach, ktoré možno neoplývali luxusom a bohatstvom, no kde láskavé slovo, úsmev a porozumenie sme vedeli rovnako
prijímať i rozdávať.
Boli to Vianoce, keď sme podávali ruku jeden druhému, keď sme mysleli najmä na druhých. Tak skúsme aj dnes, v čase príprav na najkrajšie sviatky v roku, tieto slová naplniť. Každá malá pozornosť či láskavosť, slovko venované druhému je
veľký dar. Pokúsme sa, aby sme aj v dobe moderného a globálneho sveta, aj v čase ľudskej zloby prišli vo vianočný čas
domov k svojej rodine a k svojim najbližším a vrátili sa k tradíciám, kde nebude chýbať objatie a milé slovo.
Milí naši krajania,
prijmite náš úprimný pozdrav. Pozdrav z vášho Krajanského múzea Matice slovenskej. Prajeme vám pokojné a pekné prežitie vianočných sviatkov.
Vinšujeme vám do práce zdravíčka
a na stôl chlebíčka.
Do duše milosti,
do srdca radosti.
V rodine hojnosti a svornosti.
veľa priateľov a prajnosti.
Tiež ľudského tepla
a všetkého dobrého, čo k životu treba.
A keď nový rok nastane,
keď dvanásť hodín odbije,
keď pokoj všade zavládne,
nech v mieri svet žije!
Z A KM MS
D ANIEL Z EMANČÍK
Z UZANA PAVELCOVÁ
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