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PROROCTVO JUBILEJNÉHO ROKA
q Do tohoročného slovenského kalendára
sa zmestilo dvadsaťročie, stopäťdesiatročie,
tisícstopäťdesiatročie a ešte veľa ďalších
„guľatých“ dátumov. Prijali sme ich ako
výzvu na oslavy a spomínanie, ale celkom
prirodzene – a ja verím, že predovšetkým –
aj ako podnet na kladenie si vážnych otázok.
Je tu príležitosť na národné precitnutie vo
svete ženúcom sa za všetkým možným, pachtiacom po peniazoch a mamone. Máme
šancu dôkladne sa pozrieť do zrkadla a hľadať v ňom budúcnosť. Spýtať sa s básnikom: čo z nás Slávov, Slovákov, bude o sto
rokov, čo bude z celej Európy?
q Takže o prorokovanie našej budúcnosti ide.
q Potvrdených tisícstopäťdesiat rokov s vlastným písmom a dokonca aj s vlastným prekladom Svätého písma, s čím sa nemôžu pochváliť ani Angličania, ani Nemci, ani Maďari, o Američanoch už ani nehovoriac, by
nám Slovákom žijúcim pod Tatrami i rozpŕchnutým v šírom svete malo dodať na
hrdosti. A na optimizme, že tak ako nedovidíme náš začiatok smerom dozadu, nemáme
sa obávať ani nášho konca smerom dopredu.
Ani ten nedovidíme, pravda, s podmienkou.
Ak sa nevychýlime z našej cesty, ak ostaneme
milovníkmi „života slovenského“ na spôsob
stopäťdesiatročných matičných stanov.
q Čo to teda máme žiť? Čo je „život slovenský“, onen matičný údel?
q Bude to, ba určite je slovenskosť. Čosi,
čo nemáme presne definované, lebo donedávna sme o nej ani len neuvažovali, bolo
to „hriešne slovo“. Bola tabu, veď pre ňu sa
podľa svojich posledných slov – a „dľa vôle
Božej“ – obetoval prvý slovenský prezident.
Bola neprípustným prejavom nášho „nacionalizmu“. Pritom v oveľa tvrdších podmienkach, ohrozujúcich samú existenciu národa,
nebáli sa k nej hlásiť autori najstarších matičných stanov. Hlásili sa k slovenskosti,
teda ku všetkému, čo je z vôle Božej ukryté
v nás a v našich dejinách a čo by bez nás
svetu chýbalo. A čím máme (podľa pápeža
blahej pamäti Jána Pavla II.) obohatiť Európu tretieho tisícročia. Lebo čím už iným,
ak nie slovenskosťou, našou podstatou?
q Slovenskosť nájdeme v našich rozprávkach, ktoré sa sebe podobajú ako vajce
vajcu: vždy je v nich aj veľa nerestí, ale zakaždým víťazí dobro nad zlom. Často aj bez
toho, že by bolo treba odseknúť čo len jednu
dračiu hlavu. Stačí byť dobrým Popolvárom
a čakať v správnom čase na správnom
mieste. No a nie sú mnohé naše povesti –
o Miesiželezovi či o Lomidrevovi – aj starými mýtmi z počiatku nášho vedomého
existovania, keď sa pod Kriváňom „miesilo
železo,“ a aby bolo dostatok potrebnej energie, bolo treba „lámať drevo“?
q Sme kresťanským národom pravdepodobne už od čias blúdenia Rimanov po

našom Horehroní a po Považí. Nebojme sa
prihlásiť aj ku Kvádom, ktorí žili na našom
území v rímskych časoch – podľa rímskeho
spisovateľa Tacita „ab Maro usque ad Patissum“ (od Moravy až po Tisu). Kresťanstvo,
definitívne „zúradované“ a inštitucionalizované v časoch Rastislava a Svätopluka
vďaka solúnskej misii, nás – roľnícky národ
– poznačilo ešte väčšmi ako rozprávky.
Roľníci viac ako iní spolupracujú s Bohom,
lebo on má popri pôde najväčší podiel na
dobrom výsledku práce roľníka. Nebola to
vidina neba, čo diktovala nepechoriť sa priveľmi na tomto svete, byť ohľaduplným,
trpezlivým, dobrým? Toto sú naše atribúty.
Zátureckého kniha prísloví a porekadiel je
plná dobra a chudoby, ktorá cti netratí, ako
opaku zla a bohatstva. Prevláda – či už len
prevládal(?) – pocit, že bohatstvo je niečo
nečisté. Veď či nebolo tak, že „Peniaze do
času, statočnosť – pekná cnosť, tá trvá na
večnosť?“
q Neodvracajme sa, Slováci, od statočnosti,
nežeňme a nepechorme sa za peniazmi za
každú cenu!
q Držme sa našich osvedčených vlastností:
Ján Čaplovič vyzdvihoval našu trpezlivosť,
hrdinské znášanie všetkých možných krívd.
Gejza Vámoš si všimol slovenskú skromnosť, nevýbojnú bojazlivosť a chudobu:
„Ľud slovenský bol iba dojnou kravou,“ napísal. Nie, nedovoľme byť dojnou kravou,
veď už dvadsať rokov máme svoj štát, ktorý
nás má pred „dojením“ inými chrániť!
q Ľudovít Štúr chválil ako prirodzene pekné
a čisto ľudské stránky v povahe nášho národa spevavosť, dobrosrdečnosť, úprimnosť,
pracovitosť, nábožnosť. Hroboň tvrdil, že
„Slovák sa musí stať – Človekom“. Mináč
trval na tom, že „stať sa skutočným Slovákom značí stať sa bratom všetkých ľudí; taký
je aj vznešený odkaz našich dejín“. Pre rektora ružomberskej Katolíckej univerzity
prof. Zasepu, pôvodom Poliaka, sú dejiny
slovenského národa kontinuitou dobra.
q Zdá sa, že rozprávková i skutočná viera
v existenciu večnej spravodlivosti urobila
z nás ohľaduplný, pracovitý, trpezlivý,
vzdorovitý, spravodlivý, jedným slovom,
dobrý národ. A boli to práve tieto vlastnosti,
ktoré spôsobili zázrak, že náš národ si dokázal zachovať vlastnú identitu, jazyk
a svojbytnosť aj bez vlastného štátu, bez peňazí aj bez stél. Lebo dobro je naozaj neporovnateľne viac.
q Tade vedie cesta k našej dlhovekosti!
q Slovenskosťou nemôže byť nič iné, ako
hľadanie a konanie dobra. Aj po stopäťdesiatich rokoch: lebo veci trvajú, pokiaľ sa
riadia myšlienkou, ktorú dostali do vienka
v čase svojho zrodu. Nebojme sa, budeme
tu aj o sto rokov a budeme srdcom Európy
nielen polohou, ale aj podobou nášho ži-

vota! Pravda, len vtedy, ak sa budeme držať
osvedčených princípov „života slovenského“.
M ARIÁN T KÁČ

Jubilee Year Prophecy
What is “Slovak Life”? The destiny of Matica? It
can be, nay, it surely is Slovakness. Something
that is not precisely defined. Because we did
not even dare to think about it; it was “a sinful
word”. It was an unacceptable manifestation
of our “nationalism”. On the other hand, the
authors of the oldest statutes of Matica were
not afraid to support Slovakness under much
harder conditions, in the situation jeopardizing
the very existence of our nation. They advocated Slovakness, that means, everything God
gave us and what is hidden in ourselves and
our history, and the things the world would
miss if we never existed.
Apparently we have been a nation of Christians
since the times when Romans roamed our
Horehronie (Upper Hron River region) and PovaÏie (The Váh region). Let us not be afraid to
claim allegiance also to the Quadi who lived in
our territory in Roman times – according to the
Roman writer Tacitus “ab Maro usque ad Patissum” (“from the Morava up to the Tisa”). Christianity, definitely institutionalized in the times
of Rastislav and Svatopluk, impacted us – an
agrarian nation – thanks to the Salonika mission. It is peasants who adhere to God the
most. It is because God takes the greatest part
in the good results of a farmer’s work.
Slovakness can be nothing other than seeking
and doing good. Even one thousand one hundred and fifty years later. Because the things
can persist, if people are guided by the minds
that they were endowed with at the time of
their birth. Let’s not be afraid, we will also be
here in one hundred years and remain to be
the heart of Europe, not only because of our
location but also due to the way of our life! But
only if we will keep sticking to the proven principles of “Slovak life”.
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Päťdesiat rokov slovenského života
V˘znamn˘ literárny a kultúrny historik prof. Dr. Imrich Sedlák, CSc.,
sa doÏíva osemdesiatich rokov. Rodák z âervenice (21. januára 1933)
v rokoch 1953 – 1957 ‰tudoval slovensk˘ jazyk a literatúru na Filologickej fakulte V·P v Pre‰ove, v rokoch 1957 – 1959 bol stredo‰kolsk˘m pedagógom, 1959 – 1961 verejn˘m funkcionárom, 1961 – 1971
vysoko‰kolsk˘m pedagógom a akademick˘m funkcionárom na Filozofickej fakulte UPJ· v Pre‰ove. V ãasoch normalizácie ako politicky
nespoºahliv˘ musel z fakulty odísÈ, zamestnal sa v Múzeu Slovenskej
republiky rád v Pre‰ove (1971 – 1976), od roku 1977 aÏ do súãasnosti
pracuje v Matici slovenskej vo viacer˘ch funkciách (vedeck˘ pracovník, podpredseda MS, správca MS, riaditeº Pamätníka národnej kultúry MS, vedeck˘ tajomník). Od roku 1998 úãinkoval ako pedagóg
(univerzitn˘ profesor) na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
DoÏíva‰ sa v˘znamného Ïivotného jubilea, rokov, v ktor˘ch uÏ môÏe‰ takmer
v úplnosti hodnotiÈ to, ão si urobil. Má‰
ten pocit, Ïe si urobil v‰etko, ão si si naplánoval, alebo má‰ pocit, Ïe zostanú po
tebe váÏne dezideráty?

Celkove môžem povedať, že môj 50-ročný tvorivý a angažovaný život bol dostatočne naplnený a v prezentačnej oblasti
predstavuje 29 samostatných publikácií
rozličného obsahu, zamerania, významu
a rozsahu, s výraznou literárnohistorickou
a kultúrnohistorickou orientáciou, vyše
100 vedeckých štúdií a príspevkov, vyše
50 zostavovateľsko-redakčných a spoluautorských zborníkov a publikácií, viac
ako 30 libriet a scenárov literárno-múzejných expozícií a výstav, vyše 30 vedeckých konferencií a seminárov s výraznou
orientáciou na integráciu východného Slovenska v slovenských národných dejinách.
Mojou nesplnenou celoživotnou úlohou
ostala monografia o Jonášovi Záborskom,
ktorú som mal neustále v programe, ale aktuálnosť a príťažlivosť iných tém sa predierali na povrch mojich záujmov a Záborský
čaká na svoje poradie dodnes.
Vyrastali a dospievali sme v ãasoch totality, boli sme poplatní dobe a okolnostiam. Predsa sme v‰ak Ïili a tvorili, a to
i napriek mnoh˘m obmedzeniam. Ale
predsa v‰etko nebolo aÏ také zlé, vyuÏili
sme ten ãas optimálne?

Moje aktivity v kultúrno-spoločenskej, literárnej a publikačnej oblasti sa začali prejavovať už v posledných ročníkoch vysokoškolského štúdia, ale pre viaceré z nich som
potreboval podporu zo strany predstaviteľov
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kultúrneho, vedeckého, ale aj spoločenského
a politického života, čo ako študent som ešte
v plnej miere nemohol dosiahnuť. Postupne
som ju získal najmä počas môjho pedagogického pôsobenia na strednej škole (1958 –
1960), keď sa mi už koncom 50. rokov vytvorili podmienky na tvorivú aktivitu. V spolupráci s prešovským vlastivedným múzeom
som začal v roku 1959 vydávať Nové obzory, spoločenskovedný zborník východného
Slovenska. Pozoruhodnou epizódou v mojom živote bol nádejný rok 1968, keď sa začali otriasať nepriestrelné múry totalitného
komunistického bloku. Táto atmosféra nadobúdala konkrétnejšiu podobu aj v Prešove,
najmä potom, keď ju ovládli prešovskí vysokoškoláci. K nim sa pridali mestské zložky
s podporou viacerých obcí Prešovského
kraja. Živelnosť, náhodnosť a netransparentnosť v demokratickom pohybe nadobudla organizovanejšiu podobu, keď z iniciatívy
Katedry slovenského jazyka a literatúry FF
UPJŠ a za podpory Prešovčanov sa vytvorila
koordinačná skupina, v ktorej som mal vedúce postavenie. Zúčastňoval som sa na
manifestačných zhromaždeniach po celom
Prešovskom kraji a v Prešove sa uskutočnilo veľké manifestačné zhromaždenie vyše
5 000 účastníkov z celého východného Slovenska na podporu demokratizácie spoločnosti a rehabilitáciu Matice slovenskej. Na
zhromaždení som mal hlavný prejav. Po manifestácii som bol zvolený za predsedu MO
MS a na valnom zhromaždení Matice slovenskej v auguste 1968 v Martine som sa stal
podpredsedom MS. Vstup „spojeneckých
vojsk“ na naše územie 21. augusta 1968 narušil formovanie demokratickej orientácie
našej spoločnosti, ale ju nezastavil. Nastupu-

júca komunistická normalizácia hrubo zasahovala do života jednotlivcov a ich rodín,
mnohých vylúčila zo spoločenského a verejného života, čo na fakulte dôsledne uskutočňovalo „zdravé komunistické jadro“ a vtedajšie vedenie fakulty na čele s príslušníkmi
ukrajinskej národnosti.
Tomuto nátlaku som sa podrobil aj ja, člen
Katedry slovenského jazyka a literatúry
a prodekan FF VŠP v Prešove, s kladným
hodnotením pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti, ale „zdravé jadro“
malo výhrady k mojim postojom v národnostnej otázke. To stačilo vtedajšiemu dekanovi fakulty – Ukrajincovi, aby mi oznámil
rozhodnutie: „Imro, prepúšťame ťa!“
A tak som 5 rokov mohol pracovať v Múzeu
Slovenskej republiky rád v normalizačnom
režime na úseku literárnej histórie a múzejníctva, s hlavnou úlohou vybudovať Múzeum literárnych tradícií východného
Slovenska v Župčanoch, dlhoročnom pôsobisku Jonáša Záborského. Pripravil som libreto a scenár a spolu s výstavníckym
podnikom sme vytvorili jednu z najpozoruhodnejších literárnomúzejných expozícií na
Slovensku.
Neznesiteľná situácia v Prešove a limitovaný režim v múzeu zaktivizovali viacerých mojich priateľov, známych, predstaviteľov Zväzu slovenských spisovateľov,
historického a literárnovedného ústavu
SAV, dokonca aj popredného funkcionára
ministerstva kultúry, najmä však vtedajšieho
predsedu MS Vladimíra Mináča, proti služobníkovi OV KSS v Martine vtedajšiemu
správcovi MS Štefanovi Krivušovi a 1. augusta 1976 som sa stal pracovníkom Matice
slovenskej.

Matica slovenská mala svoje ãaro, boli
tu pomerne dobré podmienky na prácu,
pravda, ako persona non grata musel si
poãítaÈ s mnoh˘mi obmedzeniami a prekáÏkami. Napriek tomu sa ti podarilo
zanechaÈ pomerne hlbokú stopu v literárnej muzeológii. S tvojím menom je
spojená nielen expozícia Slovenského
literárneho múzea SNK, ale aj mnoh˘ch
literárnych expozícií po celom
Slovensku.

Revolučný proces v spoločnosti i v Matici
slovenskej na rozhraní v rokov 1989 –
1990 som od začiatku intenzívne vnímal
a v Matici slovenskej som angažovane vystupoval v rámci aktivít matičnej Verejnosti proti násiliu popri vedúcom skupiny
Blažejovi Belákovi. Rozhodujúci postoj
k nevyhnutnej demokratizácii situácie
v Matici slovenskej som vyjadril v prejave
na celomatičnom zhromaždení 20. decembra 1989, známom pod názvom
O čistý štít Matice slovenskej. Ďalší vývoj
v MS dostal rýchlejší spád: minister kultúry Ladislav Chudík ma vymenoval za
správcu MS, 22. januára 1990 ma uviedol
na celomatičnom zhromaždení do funkcie.
Bol vymenovaný výbor a predseda Viliam
Gruska, ktorý sa však o krátky čas vzdal
funkcie a jeho miesto zaujal dovtedajší
podpredseda MS Ľudovít Haraksim.
Na oživujúcom valnom zhromaždení v auguste 1990 zvolili 39-členný výbor, ktorý
zo svojho stredu volil predsedu. Za zložitej
situácie bol zvolený na zasadnutí výboru
v druhom kole väčšinou hlasov v neprítomnosti aj Jozef Markuš. Keď sa zorientoval v matičnom prostredí, veľmi skoro
si vytvoril pozíciu podľa svojich predstáv,
začal presadzovať vlastné zámery, ktoré
vtedy vybočovali z jeho kompetencií, dostával sa do značných rozporov so stanovami MS a najmä so mnou, za všetko
zodpovedným správcom, predovšetkým
v oblasti ekonomickej a finančnej, a tak
som mu prestal dôverovať. To ma viedlo
k jednoznačnému rozhodnutiu vzdať sa
funkcie správcu MS (vtedy sa vzdal funkcie vedeckého tajomníka aj Tomáš Winkler). Listom som požiadal vtedajšieho
ministra kultúry Ladislava Snopka o uvoľnenie z funkcie a odišiel som na mesačné
liečenie. Po návrate z liečenia v marci
1992 vo funkcii riaditeľa Pamätníka národnej kultúry MS som osobitnú pozornosť venoval dokončeniu prvej etapy
expozície Slovenského národného literárneho múzea. V tom čase na požiadanie dekana Fakulty humanitných vied UMB
v Banskej Bystrici som dva roky externe
prednášal na tejto fakulte staršiu slovenskú literatúru, v roku 1993 som pred
vedeckou radou fakulty a univerzity inauguroval na profesora dejín slovenskej literatúry, súbežne som pôsobil aj ako
interný profesor, vedúci Katedry slovakistiky a prodekan Filologickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici.

Tvoje celoÏivotné dielo je späté s publikaãnou ãinnosÈou. V t˘chto ãasoch ti
vy‰la „trilógia“, reedícia tvojich najv˘znamnej‰ích publikácií, akési zásadné
slovo k integrácii v˘chodného Slovenska.
Ako by si ho charakterizoval?

Mojím zámerom pri koncipovaní trilógie
Východné Slovensko v letokruhoch národa
bolo priniesť čo najviac poznatkov o kultúrnom, spoločenskom, literárnom a národnom
živote na východnom Slovensku v širších
historických súvislostiach. Problematiku
som skúmal z celonárodného hľadiska
a hodnotím ju celoslovenskými kritériami
z hľadiska účasti tejto oblasti v slovenských
národných dejinách. Odsudzujem separatistické tendencie vo vzťahu k východnému
Slovensku, teóriu o samostatnom historickom vývoji tejto oblasti (napr. Slansko,
Slovjaci a i.), o údajnom nedoceňovaní východného Slovenska predstaviteľmi slovenského národného obrodenia a iné negatívne
tvrdenia, ktoré sa objavujú aj v niektorých
súčasných prejavoch.
Ak hovoríme o procesoch integrácie,
musíme pár slov povedaÈ aj o protichodn˘ch procesoch, teda aj o procesoch dezintegrácie. V ãom spoãívajú ‰pecifiká
v˘chodného Slovenska? Ak má integrácia svoj zaãiatok, musí maÈ aj svoj koniec? Ako to vidí‰?

Pri pohľade na východné Slovensko treba
brať do úvahy aj jeho určitú špecifickosť
historického vývoja, spôsobenú geografickými podmienkami. Kým západné Slovensko susedilo s hospodársky a kultúrno-spoločensky vyspelejšími krajinami,
východné Slovensko susedilo so zaostalejšími oblasťami; s nedostatočným kontaktom s ostatnými oblasťami Slovenska,
značne vzdialené od významnejších stredísk slovenského života. V 16. a 17. storočí
prechádzala cez východné Slovensko dôležitá obchodná cesta (Poľsko – Sedmohradsko), ktorá vplývala na rozkvet východoslovenských miest, v ďalšom období
turecké vojny, protihabsburské povstania
a morová epidémia spôsobili značný hospodársky úpadok, vrcholiaci vo Východoslovenskom roľníckom povstaní roku
1831 a sťahovaní poddaných do južných
oblastí.
Toto postavenie východného Slovenska
a položenie jeho obyvateľstva vtlačilo
hlbokú pečať do vedomia tunajšieho ľudu
a vytváralo názor o tejto oblasti ako o zaostalej, s nízkou kultúrnosťou, nízkym ľudským sebavedomím, národným uvedomením, bez pocitu príslušnosti širokej pospolitosti k slovenskému národu.
Nedávno si vydal nieão, ão by sme mohli
nazvaÈ ako „pamäti“. V mnoh˘ch partiách tejto kniÏky, ako to uÏ pri tak˘chto
knihách b˘va, si aj kritick˘, ba, môÏeme
povedaÈ, aÏ nepríjemne pravdiv˘ a provokujúci.

Autobiografická kniha Päťdesiat rokov
v slovenskom národnom živote (2011),
ktorú spomínaš, je akýmsi sprievodcom po
mojom živote v širších rodinných, školských, pracovných, spoločenských, vedeckých situáciách, často zachádzajúcich až
do najosobnejších zákutí. A to preto, ako
to napísal P. Parenička, aby som „ponúkol
svoj dramatický životný príbeh a vydal
hodnoverné svedectvo o svojej prevratnej
dobe“.
Patríme ku generácii, ktorá bude svoj
‰tafetov˘ kolík odovzdávaÈ mlad‰ím. âo
by si im poradil? Má‰ e‰te nejaké nesplnené prianie?

Matica vždy bola pre mňa jedinečná, významná, nezastupiteľná, celonárodná
ustanovizeň, ktorá pri plnení svojho poslania v slovenskej spoločnosti očakávala
od každého jej pracovníka, člena a priaznivca lojalitu, konštruktívnu podporu,
obetavosť a oddanosť v plnení jej programu. Táto orientácia nevyhnutne vyžadovala a v súčasnosti ešte viac vyžaduje
vytvoriť v matičnom prostredí demokratické, humanistické, dôveryhodné a výsostne ľudské ovzdušie s výrazným integračným poslaním spájať všetky vrstvy
slovenskej spoločnosti bez rozdielu náboženského vierovyznania, politickej príslušnosti a sociálneho postavenia; vylúčiť
z matičného prostredia subjektivizmus,
presadzovanie často škodlivých osobných
tendencií a zámerov, v neposlednom rade
upevňovať kolegiálne a tvorivé vzťahy
medzi pracovníkmi inštitúcie a volenými
orgánmi. Nám sa to celkom nepodarilo,
a preto sa obraciam na starých, starších,
ale najmä mladých matičiarov a priaznivcov MS, aby v čo najväčšej miere prispievali a napĺňali realizáciu našich predstáv
a vlastných názorov na postavenie a účinkovanie novodobej Matice slovenskej.
Prial by som si, aby sa ti toto prianie vyplnilo.
Za rozhovor ďakuje
T OMÁŠ W INKLER
F OTO : M ONIKA B ABALOVÁ
Fifty Years of Slovak Life
An interview with the important literary and cultural historian, Prof. Imrich Sedlák, who turns
eighty (born on 21 January 1933 in âervenica).
In the years 1953-57 he studied Slovak language
and literature at the Philological Faculty of the
Higher School of Education in Pre‰ov, in 195759 worked as a secondary school teacher, 195961 public officer, 1961-71 university teacher and
academic official at the Faculty of Arts of the
Pavol Jozef ·afárik University in Pre‰ov. In the period of “Normalization” he was found politically
untrustworthy by the then communist authorities and had to leave the Faculty. He got a job in
the Slovak Soviet Republic Museum (or Museum of the Slovak Republic of Councils) in
Pre‰ov (1971-76); since 1977 he has been working at various posts (research worker, Vice chairman of Matica Slovenská, Administrator of
Matica Slovenská, director of MS National Culture Monument, research secretary) in Matica
Slovenská. From 1998 he worked as a university
teacher at the Philological Faculty of Matej Bel
University in Banská Bystrica.
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S balónikmi ‰Èastia do
Prelom z predchádzajúceho roka do terajšieho otváral
ďalšie, v poradí tretie desaťročie povojnovej slovenskej
štátnosti. Prvého januára 1993 vítali nový rok najvyšší
predstavitelia novej Slovenskej republiky, bratislavské
námestie z novšej histórie starobylého mesta zaplnili tisícky ľudí radujúci sa zo spoločnej prítomnosti. Na Silvestra 2012 sa, podobne ako po predchádzajúce roky,
schádzali na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí,
bolo medzi nimi mnoho zahraničných návštevníkov. Domáci a rovnako z iných slovenských miest a desiatok
štátov si kupovali balóniky šťastia. Miniatúry ozajstných
odnášaných teplým vzduchom popri korunách stromov
a fasády domov vysoko nad ich hlavy, až sa im stratili
z dohľadu.
Štátnické prejavy sa u nás na verejnosti už nenosia
(kampane politikov pred parlamentnými voľbami sú
z celkom iného „žánrového súdka“) ani pri takýchto jubilejných príležitostiach. Ľudia sa chcú nezáväzne zabávať, mnohých nezaujíma novodobá história a ešte
väčšmi je mimo ich zreteľa tá, čo bola pri zrode slovenského národa a sprevádzala ho osudovými etapami európskych dejín. Ak počas stáročí mali naši predkovia
úboho málo príležitosti prejaviť naplno a slobodne existenčné právo na sebaurčenie, v súčasnosti sme sa narýchlo „uistili“ o priam „neobmedzených“ možnostiach
našej občianskej slobody. Ak sme pred pár desaťročiami
o národe uvažovali a prejavovali genetickú príslušnosť
k nemu dosť opatrne, dnes akoby sme boli národnými
témami priam presýtení. Buď sa hanbíme, aby sme si
z toho na európskej či nebodaj svetovej scéne neslušne
neodgrgli – prepytujem láskavo. Alebo sa nesmelo obzeráme po svojom okolí, či naše národné prejavy neurážajú príslušníkov väčších či prirodzene sebavedomých
národov.
Aké boli prvé sekundy roku 2013 v samostatnej Slovenskej republike, pričlenenej 1. mája 2004 do „rodiny európskych národov“? Ako ukazujeme na obálke tohto
časopisu, privítali sme ho na veľkosvetský spôsob: pestrofarebným ohňostrojom pri Bratislavskom hrade. Trval
dvadsať minúť, teda presne na počet rokov nášho štátu.
Technici do zostavy farebných obrazcov a iskrivých úkazov vkomponovali na niekoľko okamihov aj trikolóru
nášho štátu. Kým som si to nad Dunajom pretekajúcim
pod už dlhšie (a ohromne pomaly) rekonštruovanou
konštrukciou Starého mosta naplno uvedomil, oblohu
spestrovali už iné farebné kombinácie.
Možno sa predtým vystriedali farby zástav všetkých štátov Európskej únie, možno sveta – ako pri novoročnej
príležitosti na námestí vo Vatikáne pápež pozdravuje
známe i skromné národy v ich rodnej reči. V prvý deň
roka sme na dunajskom nábreží v hlavnom meste Slovenskej republiky zaznamenali dvadsať slávnostných
sálv, na poludnie v televízii odznel pozdravný príhovor
prezidenta. Podvečer sa predstavitelia vlády a parlamentu, veľvyslanci akreditovaných štátov a ďalší hostia
schádzali vo vynovenej Redute na výročnom udeľovaní
štátnych cien. Boli medzi nimi aj niektorí z významných
aktivistov, ktorí sa vytrvalo a v istom zmysle dosť odvážne usilovali o vznik samostatného štátu. Prirodzene,
nemohli prísť všetci, na viacerých akoby sa dokonca
„pozabudlo“. Verejne vystupovať za rozdelenie Českej
a Slovenskej Federatívnej republiky (posledný názov
ČSR, ktorá vznikla roku 1918 a trvala rovné štvrťstoročie) vôbec nebolo záležitosťou „nezodpovedných“
občanov. Popri sprievodných verejných (neraz, samozrejme, i populistických) prejavoch boli podstatne dôležitejšie odborné analýzy podporujúce premyslené kroky
a následné doslova sebazáchovné opatrenia. Vystupovať za osamostatnenie Slovenska si žiadalo nemalú
osobnú odvahu, aktivisti museli obraňovať konštruktívne
návrhy v silnej opozícii tých, ktorí sa všemožne usilovali

6 | SLOVENSKO

o udržanie formálne síce ešte pretrvávajúcej, ale štátoprávne prakticky dlho už neudržateľnej „jednoty dvoch
rovnocenných národov“.
Kým mnohí občania sa citovo hlásili za spolunažívanie
v spoločnom štáte, pragmatici tvrdo pracovali na rozdelení štátu. Politici „historicky významnejšieho a podstatne skúsenejšieho národa“ boli podstatne pragmatickejší vo všetkých sférach. Čoskoro to vyšlo najavo
pri delení spoločného majetku a svoju ideovú stratégiu
naplno uplatnili aj mediálne – takže ak od začiatku
(v podstate až dodnes) svet odsudzuje rozdelenie ČSR,
tak všetka vina padá na Slovákov.
Keby sme nebodaj prijali takéto zavádzajúce tvrdenia,
potom sme svoj „národný hriech“ mnohorako odčinili
bratom Čechom „aspoň“ po materiálnej stránke. A teraz,
keď podstata štátov stojí natvrdo na hospodárstve (a
narastajú obavy zo všeobecného poklesu ekonomiky),
akoby ani u nás doma nebolo času (ani dosť pokoja)
klásť do popredia národné témy. Je to vhodná klíma predovšetkým pre tých, čo sa dostali na výhodné štátnické
a popredné spoločenské posty, hoci pri zásadných rozhodnutiach samostatnosť slovenského štátu otvorene
odmietali.
Žiaľ, národné otázky nie sú jednoznačne v popredí ani
v oblastiach, bez ktorých nemožno hovoriť o plnohodnotnom postavení národného štátu v spoločnosti „európskej rodiny“. Aj v skromných podmienkach minulosti
základy kultúry, vzdelávanie dokonca i veda formovali
občiansku pospolitosť a vytvárali potrebnú hrdosť na svoj
národný pôvod. V súčasnosti na to „niet dosť verejných
peňazí“, a čo je smutnejšie, ich nemalá časť sa vynakladá na aktivity, ktoré by v demokratických princípoch
mal hradiť súkromný sektor. Či si to naši štátnici naplno
neuvedomujú, alebo tomu jednoducho neprikladajú potrebný význam, dôsledky sú podobne vážne. Narastá
všeobecná nekultúrnosť, klesá kvalita vzdelania na všetkých typoch škôl, špičkoví vedci majú väčšiu vážnosť vo
svete, než u nás doma.
Takáto klíma je ohromne vhodná pre súkromné médiá.
Zo zahraničia dostávajú dostatočné dotácie na vplyvnú
existenciu, my im našou neraz nízkou kompetentnosťou
a ľahostajnosťou poskytujeme ďalšie podnety na to, aby
vykresľovali slovenský národ ako nehodný úctivej pozornosti. Myslel som na to, ako sú takéto „chýry“ ponižujúce a zraňujúce, keď som sa prizeral na tohtoročné
udeľovanie štátnych vyznamenaní. Symboliku „našej
20-ky“ uplatnil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič aj pri počte ocenených.
Žeby na tejto úrovni chcel zdôrazniť, že práve kultúra,
To Next Decade with Wishing Balloons
The transition from the past year to the current one
was also the opening of another decade, the third
decade of the post-war Slovak statehood. As the
cover of the magazine suggests, we, in the independent Slovak Republic that joined “the family of
European nations” on May 1, 2004, welcomed the
first seconds of 2013 with multicoloured fireworks
at Bratislava Castle. In the early evening on New
Year’s Day, the government and parliament representatives, ambassadors of the countries accredited
to Slovakia and other guests gathered at the annual
state awards presentation ceremony in the festively
decorated Reduta Concert Hall in Bratislava. The
President of the Slovak Republic, Ivan Ga‰paroviã,
applied the symbolism of our “2Oth birthday” by
presenting the highest state honours to twenty significant figures. Many of the awarded artists, scientists and sportsmen successfully represented our
country abroad. A Pribina Cross went to the sculptor
Ján Zoriãák living in France, an Order of White Double Cross was awarded to the Secretary General of
the Society of Slovaks in Poland, ªudomír Molitoris.

umenie, veda patria k nosným článkom spoločnosti?
„Štatisticky“ to vyznelo jednoznačne v prospech týchto
činností. Oceneniami boli poctení významná herečka
a interpretka literárnych textov Ida Rapaičová, sochár
s robustným prejavom a citlivou symbolikou Andrej Rudavský, autor plastiky našich vierozvestcov pred budovou OSN v New Yorku, populárny huslista a pedagóg
Peter Michalica, spevák na mnohých svetových operných scénach Peter Dvorský, filmový režisér Peter
Solan, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková,
herečka Magda Paveleková, básnik a všestranný literát
Štefan Moravčík, vo svete oceňovaný a domov na rodné
Slovensko vytrvalo a aktívne sa vracajúci sochár Ján
Zoričák, usadený od roku 1970 vo Francúzsku. Ak k nim
priradíme nášho úspešného vodného slalomára, niekoľkonásobného olympionika Michala Martikána – je to
presne polovica osobností z „nevýrobnej sféry“, ako sa
zvyklo hovoriť.
Bude tento zreteľ sľubným znamením posilnenia duchovnej obrody Slovenskej republiky do nového desaťročia?
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : AUTOR

ìal‰ieho desaÈroãia
ZOSOBNENÁ POCTA SLOVÁKOM ÎIJÚCIM V POªSKU
Slováci žijúci v Poľsku sú jedinou slovenskou menšinou v zahraničí, ktorá sa nikdy z pôvodného územia Slovenska nevysťahovala. Stala sa ňou v rámci politicko-geografických zmien a úprav. Na poľskej strane regiónov Spiša a Oravy žijú
od nepamäti a ich kultúru považujeme za integrálnu súčasť slovenskej. Sú nielen mostom medzi Poliakmi a Slovákmi,
ale aj bohatstvom v rámci multikultúrnych a integračných snažení Európskeho spoločenstva.
Počet Slovákov v Poľsku sa odhaduje na 25-tisíc, vrátane tých, čo žijú mimo slovenský etnický región horného Spiša
a hornej Oravy. Ak by sme mali posudzovať úroveň asimilácie Slovákov napríklad na základe počtu prihlásených detí do
prvého ročníka základnej školy, tak je pomerne rozsiahla.
Prvé spolky Slovákov na Spiši a Orave vznikli v roku
1947, po podpísaní Zmluvy o priateľstve medzi Poľskou
republikou a Československou republikou. Roku 1957 sa
prvé slovenské spolky aktívne zapojili do novozaloženej,
v tom období celoštátnej Kultúrno-sociálnej spoločnosti
Čechov a Slovákov v Poľsku. Dnešný spolok vznikol na
zakladajúcom zjazde 21. decembra 1961 v Krakove a po
zmenách v stanovách schválených na IX. celoštátnom
zjazde 22. januára 1995 v Krakove nesie názov Spolok
Slovákov v Poľsku (SSP – Towarzystwo Slowákow w Polsce) a vo svojej činnosti nadväzuje na predchádzajúce
spolky. Sídlom vedenia je Krakov. Čestným predsedom Dvaja ocenení „zahraniãní Slováci”: Ján Zoriãák (vºavo)
SSP je Ján Molitoris z Kacvína, predsedom Ústredného so synom a ªudomír Molitoris s manÏelkou
výboru je prof. dr hab. Jozef Čongva z Katovíc a generálnym tajomníkom PhDr. Ľudomír Molitoris. Hlavným cieľom činnosti Spolku Slovákov v Poľsku je organizovanie amatérskeho umeleckého ruchu, čitateľstva, ako aj vyučovania slovenského jazyka, ale tiež udržiavanie kontaktov
s materinskou krajinou. Spolok organizuje viaceré kultúrne podujatia. K najdôležitejším patria: prehliadka amatérskych
divadelných skupín, prehliadka dychoviek, súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy, súťaž Spoznaj Slovensko – vlasť
tvojich predkov, Dni slovenskej kultúry na Spiši a Orave, aj letné jazykové tábory pre slovenskú mládež na Slovensku.
Spolok vedie tiež kurzy slovenského jazyka. V rámci kultúrno-spoločenskej činnosti vedie desať terénnych klubovní a niekoľko folklórnych súborov, dychoviek a kapiel, organizuje školenie kapiel a dychoviek. V Krakove, sídle Spolku Slovákov
v Poľsku na ul. św. Filipa 7, sa nachádza Galéria slovenského umenia, v ktorej organizujú výstavy slovenských umelcov.
Vo výstavbe je spoločensko-kultúrna infraštruktúra – Dom slovenskej kultúry v Kacvíne a Centrum slovenskej kultúry
v Novej Belej na Spiši. V súčasnosti SSP pripravuje program aktivizácie činnosti na vidieku, na Spiši a Orave.
Trvalým úspechom bol začatie vydavateľskej činnosti a vznik redakcie mesačníka Život, časopisu pre slovenskú národnostnú menšinu vychádzajúceho nepretržite od roku l958 dodnes. Časopis Život, ktorý je aj dnes tlačovým orgánom
Spolku Slovákov v Poľsku, je dôležitým spájajúcim prvkom spoločenského života slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. Spolok sa venuje širokej vydavateľskej činnosti a od roku l993 vydáva aj Almanach Slováci v Poľsku. V súčasnosti je
najväčším vydavateľom slovenskej literatúry a má v Krakove svoju tlačiareň.
V zmysle zákona 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorého vecným tvorcom je zhodou okolností autor tohto
článku, prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil generálnemu tajomníkovi Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomírovi Molitorisovi štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža III.
triedy za jeho dlhoročnú pedagogickú, krajanskú, kultúrnu činnosť a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Vysoké štátne vyznamenanie je súčasne prejavom úcty a poďakovania starej vlasti všetkým Slovákov žijúcim
v Poľsku za ich dlhoročnú obetavú prácu v prospech uchovania a rozvoja ich národného povedomia a kultúrnej identity.
C LAUDE B ALÁŽ
F OTO : D UŠAN M IKOLAJ
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Archív MS
Od matičného zrodu
Archív Matice slovenskej v Martine (Archív MS) ukr˘va najcennej‰ie
dokumenty o ãinnosti Matice slovenskej (MS) od jej vzniku roku
1863 aÏ po súãasnosÈ. Vlastní vzácne písomnosti, ktoré poskytujú
obraz o jej 150-roãnom pôsobení v dejinách slovenského národa.
Z histórie Archívu MS
Korene „matičného archívu“ siahajú k začiatkom zberateľskej činnosti MS, ktorá ako prvý
celonárodný kultúrny spolok Slovákov mohla
podľa svojich stanov zbierať dokumenty k dejinám Slovenska a Slovákov. Jozef Miloslav
Hurban už na prvom zasadnutí výboru MS
5. augusta 1863 navrhol, aby sa v matičnom
archíve ukladali písomnosti po zomrelých vynikajúcich slovenských osobnostiach.
MS pri zrušení v roku 1875 už vlastnila 332
vzácnych slovacík. Tie boli spolu s dokumentmi pochádzajúcimi z jej činnosti uložené
až do roku 1902 v prvej budove MS v Martine. Neskôr nariadením uhorských orgánov
boli spolu s ďalšími knižnými a inými zbierkami odvezené zo Župného múzea v Nitre
a do Krajinskej Széchényiho knižnice v Budapešti.
Po vzniku Československa MS obnovila svoju
činnosť 1. januára 1919 (oživotvorenie MS).
Sústredila sa na prácu prostredníctvom vedeckých odborov MS a miestnych odborov MS
po celom Slovensku. V tomto období ešte nemala zriadený vlastný archív. Jeho základ
mali tvoriť dokumenty tzv. staromatičného
fondu, ktoré sa len postupne rôznymi cestami
vracali do Martina. Časť uchovávala Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá ich MS
vrátila až v roku 1927 do novopostavenej druhej budovy MS. Išlo najmä o skonfiškované
archívne dokumenty, ktoré boli vďaka Mihályovi Zsilinszkému z uhorského kráľovského
Ministerstva kultu a verejnej výučby vrátené
do Martina roku 1907. Ďalšia časť matičných
dokumentov zo Župného múzea v Nitre bola
vrátená MS roku 1923.
Vtedy historické dokumenty zozbieraných literárnych pozostalostí spravoval už Historický odbor MS, neskôr Literárnohistorický
odbor MS a následne od roku 1927 Bibliotéka
MS. Historický odbor MS v 20. a 30. rokoch
minulého storočia plnil z hľadiska slovenského archívnictva významnú úlohu, keď poveril excerpovaním dokumentov nachádzajúcich sa v mestských a bývalých župných archívoch významných historikov a roku 1927
oslovil všetky súdy na Slovensku, aby zachovávali archívne dedičstvo. Historický odbor
súčasne požiadal aj Slovenskú ligu v Ame-
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rike, aby zbierala archívne dokumenty o živote Slovákov v USA. V roku 1934 Historický odbor MS zorganizoval úspešné podujatie pod heslom Zachráňme staré písomné
pamiatky!
Archív MS sa výrazne obohatil v 40. rokoch
dodatočne objavenými matičnými archívnymi
dokumentmi v Krajinskej Széchényiho knižnici v Budapešti a v Župnom múzeu v Nitre,
odkiaľ sa v roku 1942 a 1943 vrátili do MS.
Väčšia pozornosť sa matičným dokumentom
začala venovať v roku 1945, keď bol vedením
Archívu MS poverený samostatný archivár
v rámci MS. Roku 1946 sa archívne pracovisko osamostatnilo ako Archív MS, ten bol
v roku 1949 opäť začlenený do Bibliotéky
MS.
Najväčším prínosom počas jeho samostatného
pôsobenia bolo prevzatie archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti vedeckých
odborov MS zrušených v rokoch 1948 – 1949
a výsledky akvizičnej činnosti. Nenahraditeľný význam pre dnešný Archív MS má aj
zachovanie archívnych dokumentov miestnych odborov MS z rokov 1919 – 1951, ktoré
boli v roku 1951 zrušené.
Po prijatí zákona Slovenskej národnej rady
z 27. apríla 1954 o Matici slovenskej ako
o národnej knižnici a knihovednom ústave

a prijatí vládneho nariadenia o archívnictve
zo 7. mája 1954 bol v MS konštituovaný
Ústredný literárny archív a podľa štatútu MS
z roku 1955 ako Literárny archív MS. Odvtedy sa väčšia pozornosť začala venovať akvizícii literárnych dokumentov z externého
prostredia na úkor dokumentov z vlastnej činnosti MS.
Na matičné archívne dokumenty sa sústredila
väčšia pozornosť až v roku 1963 pri príležitosti blížiacich sa osláv 100. výročia založenia
MS. Koncepčnejšie sa s nimi začalo pracovať
roku 1966, keď pri správe MS zriadili Kabinet
pre výskum dejín MS – Archív MS, ktorý bol
v nadchádzajúcom roku zaradený do Literárneho archívu MS ako odborné oddelenie.
Roku 1981 bol Literárny archív MS premenovaný na Archív literatúry a umenia MS.
SúãasnosÈ Archívu MS
Zásadná zmena v pôsobení Archívu MS nastala 1. júla 2000, keď bola MS rozdelená na
dva samostatné celky, a to MS a Slovenskú
národnú knižnicu (SNK). Archív MS začal
pracovať ako samostatné odborné pracovisko
MS na základe zákona NR SR č. 183/2000
Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR
č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997
Z. z. o Matici slovenskej.
Samostatný Archív MS vznikol z časti pôvodného Archívu literatúry a umenia MS. Pracovisko zaoberajúce sa prevažne administratívnymi dokumentmi MS sa konštituovalo
na Archív MS a pracoviská prevažne s literárnymi a hudobnými rukopismi sa pretransformovali na Archív literatúry a umenia SNK.
Odvtedy sa Archív MS vyprofiloval na špecializované archívne pracovisko zaoberajúce
sa všetkými druhmi odborných archívnych
činností.
Archív MS pôsobí ako odborné a vedecké
pracovisko MS na zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov s dôrazom na
činnosť MS a významných osobností národného života vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci svojej činnosti získava, eviduje, odborne spracováva, ochraňuje a sprístupňuje vzácne historické dokumenty. Buduje archívne fondy a zbierky písomné,
fotodokumentačné a multimediálne. Vo svojom depote uchováva spracované aj novšie
získané archívne dokumenty.
Spracované dokumenty publikuje vo forme
inventárov, resp. súpisov. Textové dokumenty
sú uložené v 8 500 archívnych škatuliach, čo
predstavuje 1 000 bežných metrov archívneho

materiálu. Fotodokumentačná zbierka má
vyše 8 200 spracovaných fotografií a vyše
7 900 negatívov. Najcennejšie dokumenty sa
viažu k vzniku MS roku 1863 s presahom do
roku 1857 (k počiatkom snáh o MS).
Okrem dokumentov z histórie inštitučnej
zložky MS vlastní dokumenty z činnosti
miestnych, záujmových a vedeckých odborov
MS. Archívne dokumenty MS reprezentujú
bohatstvo jej kontaktov s významnými osobnosťami a inštitúciami kultúrneho, vedeckého, politického i cirkevného života na
Slovensku a v zahraničí. Dokumenty preberá
z činnosti MS (stará sa aj o registratúrne stredisko MS, kde dočasne zhromažďuje novovytvárané písomné dokumenty z činnosti
MS, t. j. budúce archívne dokumenty MS)
a ďalšie získava darom, prípadne kúpou z akvizičnej činnosti od osobností slovenského
národa zo Slovenska a zo zahraničia. Podklady zo spracovaných fondov a zbierok využíva pri prezentačnej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti MS a v bádateľni
ich poskytuje na štúdium širokej odbornej
a laickej verejnosti.
Ochrana a sprístupnenie dokumentov
Od roku 2005 pôsobí Archív MS v druhej budove Matice slovenskej na Mudroňovej ul.
v Martine, kde má svoju bádateľňu a depot.
V záujme zvýšenia ochrany a prezentácie matičných archívnych dokumentov MS bol odsúhlasený projekt na digitalizáciu archívnych
a knižných dokumentov, auditívnych, audiovizuálnych, výtvarných a iných objektov
s prispením nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. Projekt Digitálny archív Matice slovenskej sa bude realizovať v rokoch 2013 – 2015, pričom sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo
kultúry SR.
Digitalizáciou, t. j. pretransformovaním vzácnych historických dokumentov a objektov do
elektronickej podoby, sa umožní prezentovanie ich obrazu s možnosťou štúdia priamo
doma prostredníctvom internetu alebo v bádateľni Archívu MS. Podobne bude digitalizovaná aj časť dokumentov Krajanského múzea
MS, zväčša knihy, časopisy, platne, filmy
a fotografie. Písomné archívne dokumenty
Krajanského múzea MS sú od roku 2011 uložené ako depozit v Archíve MS, ktorý ich aj
poskytuje na štúdium.
Ďalšou významnou aktivitou Archívu MS
v oblasti ochrany MS bola realizácia projektu
podporeného Ministerstvom kultúry SR pod
názvom Poznaj svoje dejiny – reštaurovanie
a prezentácia vzácnych dokumentov k vzniku
Matice slovenskej z 19. stor. Podarilo sa tak
zachrániť takmer 50 historicky cenných dokumentov zo 60. rokov 19. storočia. Výstava
o postupe reštaurovania dokumentov Pamäť
skrytá v dokumentoch je inštalovaná v budove
MS počas celého jubilejného 150. výročia
MS.
Najväčším projektom Archívu MS v ostatných rokoch v oblasti prezentácie archívnych

dokumentov a súčasne vedeckovýskumnej
činnosti je vytvorenie scenára a sprístupnenie
expozície v Dome J. C. Hronského v roku
2010 z dokumentov, ktoré boli získané akvizíciou Hronského pozostalosti z Argentíny
a z archívnych dokumentov, zachovaných
z pôsobenia J. C. Hronského v Matici slovenskej. K expozícii sme pripravili katalóg s názvom Život bez oddychu.
Okrem toho Archív MS založil tradíciu tvorby
vlastných matičných výstav od roku 2006.
V objekte Matičného domu v Martine boli sprístupnené výstavné priestory, kde pripravil viaceré
výstavy s príslušnými katalógmi (V. Hložník,
Ľ. Hološka, J. C. Hronský) a na mnohých participoval, napr. Matica slovenská 1863 – 2013,
Matica v národe, národ v Matici.

to základný písomný dokument o poslaní
a úlohách Matice slovenskej, rukopisne zapísaný na 12 stranách. Text je písaný paralelne
v maďarskom a slovenskom jazyku s dátumom 5. február 1862. Podpísaný je predsedom Dočasného výboru Jánom Franciscim
a jeho členmi Jánom Gotčárom, Viliamom
Pauliny-Tóthom a Jánom Palárikom. K stanovám je pripojená potvrdzovacia klauzula
Uhorskej miestodržiteľskej rady z 31. mája
1863 a oznámenie z 8. júna 1863 o doručení
jedného exemplára potvrdených stanov Jánovi
Franciscimu.
Vzácnosť dokumentu utvrdzuje ozdobný obal
na Stanovy Matice slovenskej, ktorý vyšila

PamäÈ skrytá v dokumentoch
V oblasti vedeckovýskumnej a publikačnej
činnosti sa Archív MS zúčastňuje na prezentovaní dokumentov na odborných seminároch
a konferenciách, prípadne pripravuje publikačné články k svojej činnosti. V záujme lepšej informovanosti verejnosti a bádateľov
o histórii a dokumentoch Archívu MS v mi-

nulom roku pripravil na vydanie Informačného sprievodcu Archívu MS.
Najcennej‰ie dokumenty
Najcennejším dokumentom z dejín Matice
slovenskej sú Stanovy Matice slovenskej. Je

manželka Jána Francisciho Amália Francisciová v 60. rokoch 19. stor. podľa návrhu akademického maliara Jozefa Božetecha Klemensa.
Najstarším zachovaným dokumentom k dejinám Matice slovenskej sú Slovenské noviny
z januára 1857. V nich je v tlačenej podobe
zaznamenaná prvá zmienka o vzniku MS.
V rubrike Dopisy informuje Jozef Viktorin
o základine na pomník Jána Hollého a verejne
sa pýta Jonáša Záborského a Jána Palárika:
„kolik asi jest těch peněz, ktoré se tu i tam na
založiti se mající, „slovenskou matici“ obětovaly“.
Vzácne dokumenty z 19. stor. reprezentujú
zoznamy darov od známych i neznámych národovcov na zamýšľanú slovenskú knižnicu,
archív, múzeum, knižtičky grajciarových
zbierok na odkúpenie prvej historickej budovy MS od mesta Martin zo 60. až 70. rokov
19. stor., spríbuznené slovanské spolky a inštitúcie pôsobiace v bývalej habsburskej monarchii a mnoho iných dokumentov.
Zaujímavá Zápisnica A darov pre „Maticu
slovenskú“ v rozličných látkach je napr. viazanou rukopisnou knihou s počtom 356 strán.
Uvedené sú v nej záznamy o akvizícii kníh
a rozličných predmetov od roku 1864 od rôznych darcov – učiteľov, farárov, lekárov, pra-
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– 1973, dokumenty k 563 MO MS, 21 klubom
priateľov MS na Slovensku a k 2 MO MS
v Českej republike (prehľad MO MS za
obidve obdobia aj s počtom dokumentov je vystavený na webovej stránke MS).

votárov, mešťanov, ako sú napr. Karol Kuzmány, Ľudovít Dohnány, Ctiboh Zoch, Daniel
Lichard, G. K. Zechenter Laskomerský, Jozef
Škultéty, Ján D. Makovický, Juraj Jesenský,
Michal Miloslav Hodža. Ďalšie písomné dokumenty informujú o daroch od priaznivcov
zo slovanského sveta, sú medzi nimi napr.
ruský cár Alexander II., kníhkupec J. L. Kober
z Prahy, matičné spolky – Matica slovinská,
Matica česká, Matica ilýrska, Matica haličsko-ruská a iné.
Vzácny je aj Album skutočných členov Matice
slovenskej. Je to kniha viazaná v koži, vytlačená v roku 1870, má 198 strán. Zoznam členov MS prepísal do tejto knihy z pôvodných
listín tajomník MS Franko Víťazoslav Sasinek. Rukopisný zoznam je zapísaný na 42
stranách s dátumami odovzdania diplomov
zapísaným členom. Prvý v zozname je uvedený Ján Francisci ako c. kr. námest. radca,
rytier ruského radu sv. Anny v Budíne. Medzi
479 matičnými členmi z prvého matičného
obdobia je zapísaný aj František (Franko)
Jozef I. ako cisár a kráľ uhorský vo Viedni.
K cennostiam z matičných dejín patrí korešpondencia významných slovenských osobností a jej priaznivcov z oblasti literatúry,
umenia, vedy, kultúry, cirkevného i politického života nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V Archíve MS je možné sa
dozvedieť o pôsobení a činnosti takých osobností z prvej polovice 20. stor., ako boli Štefan
Krčméry, Jozef Škultéty, Jozef Cíger Hronský,
Jozef Cincík, František Hrušovský, Henrich
Bartek, Eugen Jóna, Hana Ruppeldtová, Vladimír Reisel, Karol Strmeň, Vladimír Roy,
Fedor Ruppeldt, Jaroslav Vodrážka, Martin
Benka, Vincent Hložník, Andrej Mráz, Stanislav Mečiar, Ivan Kusý, Zoltán Rampák, Karol
Rosenbaum, Mikuláš Schneider-Trnavský, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Valašťan-Dolinský,
Martin Rázus, Ivan Stodola a podobne (spolu
2 460 osôb). Okrem toho Matica slovenská
v tomto období korešpondovala s 1 212 korporáciami zo Slovenska a zahraničia.
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Celospoloãenské doklady
Druhá polovica 20. stor. a súčasná činnosť
Matice slovenskej je dôsledne zachytená aj
prostredníctvom priebežne vznikajúcich písomných, fotografických, audiovizuálnych,
digitálnych a iných záznamov. Toto obdobie
je dobre zdokumentované v Zbierke fotodokumentačného materiálu Matice slovenskej z 19.
– 21. stor. Spracované fotografie sú roztriedené do 14 tematických okruhov. V samostatných skupinách sú spracované interiéry
a exteriéry budov MS, fotodokumentácia
z matičných valných zhromaždení, slávností,
o vedeckých a kultúrno-osvetových zložkách,
pracovných útvaroch MS, z návštev v MS, výstav MS. Ale povedzme aj pobyt delegácie MS
v USA v rokoch 1935 – 1936 a pod. Na fotografiách môžeme vidieť, že Maticu slovenskú
navštevovali prezidenti a osobnosti politického života SR a ČSR, osobnosti kultúry od
roku 1919 – spisovatelia, výtvarní umelci,
herci, vedci, krajania zo sveta a iní.
Archív MS uchováva vzácne dokumenty nielen o činnosti MS, ale aj o všestrannom dianí
na Slovensku. Napr. dokumenty z prvej polovice 20. stor., keď sa formovali základy
vedy, školstva, divadla, umenia, osvety, múzejníctva, archívnictva a osamostatňovali sa
ďalšie vedné oblasti na Slovensku, sú prvotným zdrojom poznania týchto disciplín.
Množstvo cenného materiálu poskytuje činnosť záujmových a vedeckých odborov MS
(historický, jazykový, literárny, národopisný,
umelecký, výtvarný, pedagogický či filozofický, psychologický atď.).
Osobitným fenoménom Archívu MS sú dokumenty miestnych odborov MS, ktoré poskytujú informácie z kultúrnej oblasti obcí, miest,
regiónov celého Slovenska aj zo zahraničia,
hlavne z Českej republiky, ako bývalej súčasti
Československa. V prvom období pôsobenia
MO MS, t. j. v rokoch 1919 – 1951, sa v Archíve MS dajú nájsť dokumenty k 1 283 MO
MS na Slovensku a v zahraničí a v druhom
období pôsobenia MO MS, t. j. v rokoch 1968

Osobné a osobnostné
Okrem dokumentov, ktoré reprezentujú
vlastnú činnosť MS, Archív MS skrýva aj dokumenty od významných osobností slovenského národa mimo MS. Tie získava akvizíciou, t. j. dostáva ich od priaznivcov slovenského národa darom, niekedy aj kúpou. Najrozsiahlejšou a najcennejšou akvizíciou Archívu MS za posledné roky sú rukopisné, výtvarné, vecné, knižné a iné pamiatky po Jozefovi Cígerovi Hronskom, ktoré boli privezené
z miesta ostatného pobytu významného tajomníka a správcu Matice slovenskej – z Argentíny. Súčasný Archív MS obohatili aj
pozostalosti po osobnostiach, ako sú: historik
Konštantín Čulen z Kanady, novinár Jozef
Géci z Nemecka, súčasný riaditeľ Slovenského inštitútu v Clevelande Andrej Hudák
z USA, národovec Jozef Janek z USA, bývalý
tajomník MS Stanislav Mečiar z Argentíny.
Ako sa podarilo získať pozostalosť po Jozefovi Cígerovi Hronskom z Argentíny, tak sa
Matica slovenská usiluje aj o prevoz dokumentov zo Slovenského inštitútu z Clevelandu
v USA, ktoré by obohatili možnosti štúdia dokumentov o slovenskom kultúrnom dianí
v USA aj u nás na Slovensku.
V LASTA B ELLOVÁ
RIADITEĽKA A RCHÍVU MS
F OTO : M ONIKA B ABALOVÁ A A RCHÍV MS
MS Archive
From Matica’s Birth
The Archive of Matica Slovenská in Martin (MS
Archive) contains the most valuable documents
about the activities of Matica Slovenská (MS), ranging from its establishment in 1863 up to the present
day. It owns precious records that provide a picture
of the 150-year long operation of the institution in
the history of Slovak nation. A radical change in the
work of MS Archive occurred on July 1, 2000, when
MS split up into two separate institutions, namely,
MS and Slovak National Library (SNK). MS Archive
started to work as a MS’s independent specialized
workplace. It functions as a special and scientific
workplace of MS oriented on the preservation of
the cultural heritage of Slovakia and Slovaks with
the emphasis on the activities of MS and eminent
personages of national life – including the Slovaks
living abroad.
Text documents are stored in 8,500 archive boxes,
i.e. 1,000 file cabinets of archival materials. The
photodocumentary collection contains above 8,200
processed photographs and more than 7,900 negatives. The most valuable document in the history
of Matica Slovenská is Stanovy Matice slovenskej
(“Statutes of Matica Slovenská”). The oldest preserved document related to the history of Matica
Slovenská is an issue of Slovenské noviny newspaper dating back to January 1857. Rare documents
from the 19th century provide the lists of gifts from
known and unknown patriots meant for the
planned Slovak library, archive, museum, Kreutzer
donation books – for the fund-raising campaign for
the purchase of the first historical building of MS
from the City of Martin – from the 1860s and the
1870s, for friendly Slavic clubs and institutions working in the former Habsburg Monarchy. Along with
the documents presenting the Matica’s own activities, MS Archive keeps also the documents from the
outstanding personalities of Slovak nation not involved with MS.

Krajanské múzeum MS
Uchovávanie aspolupráca
Hlavné pracovisko Matice slovenskej pre styk a spoluprácu so zahraniãn˘mi Slovákmi, slovensk˘mi a slovansk˘mi Maticami dostalo
názov Krajanské múzeum Matice slovenskej (KM MS). Jeho funkciu
spoãiatku plnil Zahraniãn˘ odbor Slovenskej ligy pôsobiaci v Bratislave. Po skonãení II. svetovej vojny sa Slovenská liga zlúãila s MS
a vytvorila nové pracovisko zaoberajúce sa problematikou zahraniãn˘ch Slovákov – Zahraniãn˘ odbor MS. V roku 1953 sa premenoval na Krajansk˘ odbor, jeho kompetencie od roku 1983 prevzal
âeskoslovensk˘ ústav zahraniãn˘ v Prahe. Do ‰truktúry MS sa roku
1968 vãlenil Ústav pre zahraniãn˘ch Slovákov v Bratislave. Keì roku
1994 ústav skonãil svoju ãinnosÈ, pokraãovalo v nej Krajanské múzeum Matice slovenskej, jeho prv˘m riaditeºom sa stal Claude BaláÏ.
Presídlenie do Martina
Nedávno Krajanské múzeum Matice slovenskej
prešlo zásadnými zmenami. Najvýznamnejšou
udalosťou formovania ústredného pracoviska Matice slovenskej pre styk a spoluprácu so zahraničím
bolo počas roka 2011, keď sa presídlilo z Bratislavy do Martina. Krajanské múzeum našlo nové
priestory v Dome Jozefa Cígera Hronského na
Hviezdoslavovej ulici 5. V priebehu roku 2012 sa
na jeho pôde uskutočnili zmeny, ktoré sa odrazili
aj na jeho personálnom obsadení. KM MS má
dvoch odborných pracovníkov a plní úlohy najmä
v oblasti jazykových, kultúrnych a duchovných
stykov, vedy, výskumu a spracovávania dokumentácie (fondov KM MS). V druhej polovici roku
2011 medzi svoje činnosti zaradilo sprístupňovanie
a lektorovanie stálej expozície venovanej životu

a dielu J. C. Hronského (MS previezla z Argentíny
do Martina rozsiahle zbierky kníh, periodík, archívnych dokumentov, audiovizuálny a trojrozmerný materiál). Počas roku 2012 sa nám podarilo
prilákať do Domu J. C. Hronského 3 443 návštevníkov. Expozíciu sme zatraktívnili o niekoľko prezentácií s didaktickými úlohami, o besedy, film
a pracovné listy, preto sa k nám rady vracajú najmä
školy.
Priamo v Dome J. C. Hronského sú bádateľom
k dispozícii archívne dokumenty. Sú to najmä slovenské knihy a časopisy zo zahraničia (momentálne viac 18-tisíc výtlačkov) a audiovizuálny
materiál. V retrospektíve roku 2012 sa asi najsilnejšie zračí práca s fondmi, ktoré postupne spracovávame a nanovo registrujeme do digitálnej
databázy. Vlani nám prešli rukami všetky spomíSvetoznámy mím Miroslav Sládek (1938)
Ïije v Nemecku

nané knihy a časopisy z rozličných častí sveta, niekoľko stoviek VHS kaziet, DVD nosičov, CD, fotiek, diapozitívov, filmových kotúčov, diskiet
a magnetofónových pások. Dokumenty, ktoré sme
nanovo registrovali, sme pripravili pre bádateľov
tak, aby slúžili prostredníctvom výpožičiek na vedecké účely. Počas roku 2012 sa knižnica KM MS
rozrástla o takmer 500 nových časopisov a kníh, za
čo vďačíme krajanským redakciám celého slovenského sveta i jednotlivcom.

Styky s krajanmi
Medzi najdôležitejšie činnosti Krajanského múzea
MS patria komunikácia a osobné styky s krajanmi
v štátoch Európy i zámoria, aktívna účasť na vedeckých konferenciách (slovenských i zahraničných) či fórach a návštevy ich slovenských
kultúrnych podujatí za našimi hranicami. Z KM
MS vychádzajú viaceré výzvy na vzájomnú spoluprácu, adresované jednotlivcom, spolkom, slovenským Maticiam v zahraničí i krajanským
redakciám celého sveta. Spolupracujeme najmä
vďaka elektronickej pošte. Tak sa pripravuje pôda
pre užšiu spoluprácu, pre vedecké aktivity i rozvoj
slovenskej kultúry a jazyka za našimi hranicami.
Vďaka nim dokáže KM MS šíriť dôležité informácie aj doma.
V oblasti vedy a výskumu nás reprezentuje ročenka
Slováci v zahraničí. Minulý rok sme ju zostavili
z príspevkov autorov celého sveta. Naše autorské
články vychádzajú v Európe (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko) i v zámorí (Kanada, USA).
Archívne fondy
Ďalšou oblasťou našich aktivít je starostlivosť
o fondy KM MS. Hmotné dedičstvo – fondy KM
MS sú v Martine výskumníkom kedykoľvek k dispozícii. Majú z čoho vyberať, archívne materiály
ostali zachované takmer zo všetkých väčších komunít sveta. V archíve KM MS máme momentálne
takmer 600 škatúľ naplnených archívnymi materiálmi, ktoré odrážajú dejiny Slovákov žijúcich
v zahraničí. Fond ponúka osobné dokumenty mnohých osobností, materiály k dejinám Slovákov žijúcich v zahraničí či výtlačky krajanských časopisov. Vo fonde sa sporadicky nájdu aj hmotné
veci, napr. opasok J. Čajaka, agitačný gombík z obdobia pred voľbami Roosevelta, Hronského perá,
vo fonde nájdeme materiály F. Hoffmana, medailón či trikolóru básnického výboru Č. N. S. z Argentíny a rozličné materiály týkajúce sa života
argentínskych Slovákov. Austrálsky fond ponúka
archívne dokumenty od Jána Vrtielku k Zahraničnej Matici slovenskej, k Slovenskému klubu v Austrálii, ku klubom Slovákov v Austrálii, k stavbe
Slovenského domu či k III. celoaustrálskemu
zjazdu Slovákov. Od J. Vrtielku a J. Kazoka
pribudli do fondu najmä výstrižky príspevkov
z austrálskych časopisov, spolu s ich osobnou korešpondenciou.
Niekoľko škatúľ vo fonde obsahuje materiál Slovákov žijúcich v Belgicku, Brazílii a Bulharsku.
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Slovenskí divadelníci
z dolnozemsk˘ch krajín
poãas tvorivej dielne
na Kysuciach

Množstvo materiálu nájdeme v archíve pri záložke
Československo. Tvoria ho najmä dokumenty ku
krajanským vzťahom bývalého Československa so
slovenským svetom. Nájdeme tu korešpondenciu,
príhovory, materiály zaoberajúce sa otázkou spolkov, cirkví, vysťahovalectva či zmluvy o rozličnej
spolupráci.
Fond obsahujúci dokumenty z Francúzska ponúka
archívnu pozostalosť Gašpara Baláža, listiny k protifašistickému odboju vo Francúzsku a mnohé materiály k slovenskému vysťahovalectvu do Francúzska. Tento rok, vďaka pani Manákovej, sa náš
fond rozrástol o archívne dokumenty o aktivitách
slovenského súboru Dolina vo Francúzsku a o pozostalosť po manželoch Tabačikovcoch, ktorí
súbor dlhé roky viedli. Vo fonde sa nachádzajú fotografie, pozvánky z podujatí, korešpondencia,
zborníky slovenských ľudových piesní s textami,
ďakovné listy, notesy s osobnými poznámkami či
adresárom a CD s hudbou súboru.
V archíve nájdeme aj fond z Ghany. Chorvátsky
fond reprezentuje najmä časopis Nový život a škatuľa s fondom M. Czoczekovej-Eichardtovej.
Avšak najvhodnejšie chorvátsky fond dopĺňajú materiály zaradené pod bývalú Juhosláviu. Bádatelia,
zaoberajúci sa dejinami rodu Čajakovcov, u nás
nájdu ich kompletný rodinný archív, spolu s materiálom k A. M. Čajakovej či Jánovi Čajakovi ml.
Sú v ňom rozličné písomnosti, listový materiál, korešpondencia, mnohé fotografie, literárne pokusy,
rukopisy a trojrozmerný materiál. Ďalšie škatule,
plné všakovakého materiálu, prislúchajú osobnostiam, ako napr. Jánovi Denďúrovi, Samuelovi Čelovskému, manželom Lehotským, Ľudovítovi
Mičátekovi, Podhradskému, Jánovi Jančovicovi,
Štefanovi Majerovi (Báčsky Petrovec), Michalovi
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RuÏombersk˘ rodák
Boris Kudliãka (1972),
syn akad. maliara Jána Kudliãku,
pôsobí ako divadeln˘ scénograf
v Poºsku

Benkovi, Jozefovi Maliakovi, J. Čečetkovi, Pavlovi Vrbovskému. Nájdeme tu i dokumenty k národopisnému výskumu Botikovej a Rudolfa
Brtáňa, rukopisy o ľudových zvykoch, odznaky,
pamätné zástavy, spisy o poľnohospodárstve
v Aradáči, Banáte, spisy o staviteľstve, dokumenty
o juhoslovanskom protifašistickom odboji, fotokópie z Petrovskej matriky od roku 1818 do roku
1861, dejiny Kovačičskej sedliackej banky, kúpnopredajné zmluvy Slovákov v Chorvátsku, výtvarné
umenie z Kovačice.
Kanadský fond reprezentujú archívne dokumenty
rozličného charakteru, ako napr. drobná tlač, časopis Hlas ľudu, korešpondencie 1930 – 1949, dokumenty k divadlu Dolina, Slovak Ville, športu,
umeniu, folklóru, cirkvi, politickým stranám a rozličným spolkom. Nájdeme tu aj memoáre M. Ki-

jovského a materiály k časopisu Slovenský Kanadský Sokol.
Rozsiahly a naozaj pestrý je fond s tematikou Slovákov žijúcich v Maďarsku. Zahŕňa korešpondenciu, telegramy, knihy, spisy, fotografie osobností
(Michal Francisci, Ján Gerči, Ján, Juraj a Ondrej
Korbeľovci, Ondrej Kulík, Ľ. J. Hrdlička, Ján Sekerka) i materiály k dejinám Slovákov žijúcich
v Maďarsku, ako napr. správy Uhorského kráľovstva o vysťahovalectve, dejiny osídľovania Dolnej zeme, testamenty (Békešská Čaba, Sarvaš,
Slovenský Komlóš), materiály k obchodu, financiám, školstvu, hospodárstvu, urbáru a antifašistickému odboju, doplnené o najrôznejšie dokumenty
o aktivitách Slovákov v Maďarsku (Pamätná kniha
Slovákov, Medzinárodné sympózium emigrantov, mnohé dokumenty k presídleniu).

Speváãka Anna-Katarína Schatzlová (·védsko)
vystupuje aj so svojím synom

Výskum univerzity v Bremene, dokumenty k Altötingu či výtlačky časopisu Krajanské pozdravy nájdeme v škatuliach s názvom Nemecko. Tento rok
sa vďaka Štefanovi Bujalkovi nemecký fond rozrástol najmä o takmer kompletné výtlačky časopisu
Krajanské pozdravy od roku 1990 do roku 2010
a o výber výtlačkov z časopisov Mladý Slovák
a Horizont. Niekoľko dokumentov máme aj z Poľska, Rakúska, Ruska, Švajčiarska, Talianska a Veľkej Británie. Početnejšie fondy nájdeme pod
značkou Rumunsko. Mnoho archívnych dokumen-

tov zaznamenáva najmä dejiny presídlenia Slovákov do Rumunska (Slováci v Bukovine, Nadlacká
kronika, Dejiny nadlackých Slovákov, Bukovinskí
Slováci), ale nájdeme tu aj dokumenty s množstvom
fotodokumentácie týkajúce sa rumunských Slovákov, ako napr. P. P. Dovala, L. Kissa, M. Kolimára.
Španielsky fond predstavuje najmä osobnú pozostalosť Vladimíra Horvátha a švédsky fond primárne ponúka materiály k Júliusovi Ďatelinkovi.
A významným a početným je, prirodzene, fond
z USA. Tento rok sa rozrástol vďaka Jozefovi Janekovi (korešpondencia, osobný archív, fotokópie
článkov). Stále zastúpenie v KM MS majú fondy
osobností pôsobiacich v USA (pozri prílohu č.1)
a mnohé iné dokumenty, týkajúce sa života Slovákov v Amerike (pohľadnice, fotografie, výstrižky
z časopisov, správy, ilustrácie, spomienky, rukopisy, prednášky). Najviac materiálu KM MS
vlastní k Jánovi Bradáčovi, Konštantínovi Čulenovi, Milošovi Gosirovskému a J. Tieňovi-Zvonárovi. Takmer 30 škatúľ je plných materiálu
viažucemu sa k Spolkom Slovákov v USA. Veľa archívnych dokumentov tu nájdeme k dejinám slovenského vysťahovalectva do USA (štatistiky
vysťahovalectva, preprava emigrantov loďami,
osobné spomienky, hymna amerických Slovákov)
a niekoľko škatúľ ukrýva výber materiálov z Náprstkového múzea USA.
Informácie o tom, čo sa u nás chystá, čo sa odohralo, ale i o spomínaných fondoch KM MS, o výpožičných službách a edičnej činnosti nájdete na
matičnej webovej stránke www.matica.sk, pod lištou Vedecké pracoviská – Krajanské múzeum.
V aktuálnych oznamoch sa dozviete i o matičných
plánoch na rok 2013. V dnešných dňoch najsilnejšie rezonuje usporiadanie Vedeckej konferencie

Matice slovenskej, kde je vyčlenený aj blok pre príspevky Slovákov žijúcich v zahraničí. V prípravách sú oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie a 150. výročia založenia
MS, počas ktorých by sa mal uskutočniť aj II. kongres matíc slovanských národov. Zároveň budeme
počas roka zostavovať jubilejné, už 30. číslo ročenky Slováci v zahraničí, do ktorého opäť radi privítame aj vaše príspevky.
Z UZANA PAVELCOVÁ
F OTO : D UŠAN M IKOLAJ
MS Compatriots’ Museum
Conservation and Cooperation
The main workplace of Matica Slovenská for maintaining relations and cooperation with the Slovaks
living abroad, Slovak and Slavonic Maticas was
given the name Krajanské múzeum Matice slovenskej (KM MS; MS Compatriots’ Museum - MS
CM). It is oriented chiefly on the tasks in the field of
language, cultural and spiritual contacts, science, research and documentation processing. In 2011, the
Museum moved from Bratislava to Martin. It is located at the Jozef Cíger Hronsk˘ House on Hviezdoslavova Street, 5. Right in the museum, there are
archival documents—chiefly Slovak books and magazines from abroad (currently more than 18 thousand copies) and audiovisual materials—available
for researchers.
We co-operate mostly through emails. This way we
can prepare the ground for closer co-operation, scientific activities and development of Slovak culture
and language outside of Slovak borders. Thanks to
the emails, MS CM is also capable to spread important information within our country. Regarding the
area of science and research, the Museum presents
itself by the annual Slováci v zahraniãí (Slovaks
Abroad). Another CM MS’s area of concern is the
conservation of collections. In the archive of the MS
CM, there are almost 600 boxes of materials related
to the history of Slovaks living abroad. The collection
includes personal documents of many personalities,
materials on the history of Slovaks living abroad and
copies of compatriot magazines.

Sme tu, aby sa nezabúdalo a nezabudlo
Ako divé husi znie názov trojdielneho slovenského filmu podľa románu
Vladimíra a Andreja Ferkovcov o osudoch drotárskeho rodu v rokoch 1830 – 1919.
Hovorí o tom, ako slovenskí drotári vyleteli z malého slovenského dvora, aby uživili nielen seba,
ale aj čo-to ušetrili, poslali či doniesli domov. História píše, že to neboli len drotári. Do ďalekého sveta
sa za prácou z dôvodu ťažkých životných podmienok vybrali mnohí remeselníci,
robotníci, baníci, ale aj mnoho vzdelaných osobností, ktorí poctivou prácou, umom a zručnosťou
dokázali zviditeľniť Slovensko a slovenský národ. Slovensko tak postupne potrebovalo nájsťgazdu,
ktorý by roztrúsené husi navrátil späť do slovenského dvora.
Z histórie vieme, že vrátiť všetky husi domov sa už nepodarilo. Ba vieme i to, že Slováci sa v ďalekom svete nestratili. Svoje korene zapustili
v zahraničí. Postupom času sa už prestalo hovoriť: čo Slovák, to vykonávateľ podradných prác. Slováci sa svojou poctivou prácou
a vzdelávaním dostali do stredných aj vyšších vrstiev spoločnosti. Ale aj tak Slovensko pociťovalo potrebu mať gazdu pre svojich krajanov,
aby sa kontakt so slovenským svetom nestratil.
V roku 1920 sa tým pomyselným pastierom stala Slovenská liga. Po druhej svetovej vojne jej úlohy prebral Zahraničný odbor
Matice slovenskej, neskôr v jej štruktúre Ústav pre zahraničných Slovákov. Dnes tieto úlohy plní Krajanské múzeu Matice slovenskej.
Návrat všetkých roztrúsených Slovákov do starej vlasti nie je reálny, ani možný, no Krajanské múzeum Matice slovenskej,
štátne inštitúcie a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí robia všetko pre to, že ak sa Slováci zo zahraničia predsa len rozhodnú priletieť
na krátkodobý či dlhodobý pobyt na Slovensko, cítia sa tu doma, cítia, že sú vo svojej domovine.
Naším dlhodobým cieľom je aj naďalej zbierať fakty a dokumenty slovenského vysťahovalectva, mať neustály kontakt so slovenským svetom
a najmä – v rámci vlasteneckej výchovy a hrdosti medzi mladými ľuďmi zviditeľňovať Slovákov, ktorí vo svete niečo znamenali a dokázali,
aby sa na nich ani v budúcom období nezabúdalo a nezabudlo.
D ANIEL Z EMANČÍK
RIADITEĽ KM MS
F OTO : M ONIKA B ABALOVÁ
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âlenské ústredie MS
Vo vzťahu k členskej základni
14 | SLOVENSKO

âlenské ústredie MS (âÚ MS) je organizaãn˘ útvar Matice slovenskej
zriaden˘ ako pracovisko bez právnej subjektivity. Úlohy a postavenie
âÚ MS sú definované v stanovách MS, ktoré boli prijaté na celo‰tátnom sneme MS 17. septembra 2011 v Martine. âÚ MS je riadiacim,
koordinaãn˘m, organizaãn˘m, programov˘m a metodick˘m pracoviskom pre matiãné hnutie a oblastné strediská. Plní úlohy spojené
so zakladaním miestnych odborov, registráciou, usmerÀovaním,
aktivizáciou ãinnosti a roz‰irovaním ãlenskej základne. UdrÏiava
kontakty s odbormi MS, usmerÀuje prácu okresn˘ch a krajsk˘ch
rád, venuje pozornosÈ a starostlivosÈ ich práci. Vedie ústrednú evidenciu ãlenov a odborov Matice slovenskej. Je pracoviskom pre organizáciu a koordináciu ãlensk˘ch subjektov a oblastn˘ch stredísk
MS v SR a informaãn˘ch a kultúrnych stredísk v zahraniãí. Plní
úlohy súvisiace so vzdelávaním a kultúrno-osvetovou ãinnosÈou.
Toľko zo stanov MS a štatútu ČÚ MS. Považoval som za dôležité tieto vety spomenúť. A prečo som sa rozhodol písať o činnosti tejto organizačnej jednotky MS? ČÚ
MS je nielen spolkovým pracoviskom, ale
predovšetkým pracoviskom prvého kontaktu s členskou základňou, zároveň poskytuje informácie pre občanov SR, ktorí
by mali záujem stať sa súčasťou početnej
rodiny matičiarov, a keďže som riaditeľom
tohto ústredia, je mojou povinnosťou písať
o všetkom, čo sa za posledné roky na
našom pracovisku zrealizovalo alebo nesplnilo.
Vo všeobecnosti môžem zdôrazniť, že Matica slovenská napĺňa svoju vnútornú
a vonkajšiu činnosť voči členskej základni
prostredníctvom svojich organizačných
jednotiek (miestnych, záujmových, vedeckých odborov a odborov Mladej Matice –
OMM) pod koordinačnou a riadiacou gesciou Členského ústredia MS a jej oblastných stredísk – domov a oblastných
pracovísk MS. Spolu máme 35 pracujúcich
teritoriálnych pracovísk MS a tie sú nositeľmi zodpovednosti za kultúrno-spoločenské a duchovné podujatia na celom
území Slovenska.
Najzákladnejšou úlohou ČÚ MS je predovšetkým registrácia a evidencia odborov,
preto je nevyhnutné povedať, aký je súčasný stav členstva v MS. Myslím si, že
každého matičiara bude zaujímať, koľko
členov má Matica slovenská v súčasnosti.
K 12. decembru 2012 to bolo 29 939 členov, tzn. členov v miestnych, záujmových,
vedeckých odboroch a v odboroch Mladej
Matice a individuálnych, zakladajúcich
a kolektívnych členov. ČÚ MS eviduje 708
MO MS, z toho 462 aktívnych, 48 OMM,
z toho 33 aktívnych, a 12 ostatných záujmových a vedeckých odborov. Kolektívnych členov pri MS je 15 a individuálnych
členov registrovaných priamo ČÚ MS,

ktorí nie sú členmi v žiadnom odbore MS,
je 60. Zakladajúcich členov je v súčasnosti
30. K tomuto stavu členskej základne sme
dospeli po dôkladnej analýze, ktorá sa vykonala na základe kontroly aktualizovaných matričných kníh o stave členstva,
ktoré sme si opakovane vyžiadali od odborov MS 31. marca 2011. Na základe kontroly doručenej písomnej dokumentácie od
odborov MS sme zistili, že počet členov
v odboroch je v rozpore s údajmi, ktoré ČÚ
MS vykazovalo v predchádzajúcom období. Znížil sa celkový počet členov v MS,
a to z vykazovaných 62 812 na 28 048 matičiarov, čo predstavuje rozdiel 34 764.
Týmto opatrením sa zreálnila a zaktualizovala ústredná evidencia členov a odborov
MS. Ďalšiu dôležitú skutočnosť, ktorú je
potrebné matičiarom povedať, je súčasné
personálne obsadenie ČÚ MS. Začiatkom
90. rokov 20 stor. pod vedením PhDr. Cyrila Žuffu malo ČÚ MS 13 pracovníkov. Je

to pochopiteľné. Po dlhých 20 rokoch zákazu aktivizácie členského hnutia sa musela činnosť členskej základne opätovne
naštartovať pod koordinačnou a riadiacou
činnosťou početného členského ústredia.

v štáte, sa môže naplniť len vtedy, ak sa
bude opierať o širokú členskú základňu.
Nárast počtu členov MS sa dá docieliť
spoločným úsilím nielen ČÚ MS, ale aj
ústredia MS ako celku v koordinácii s ob-

tívnych a vytváranie priaznivých podmienok na zakladanie nových miestnych odborov a na priebežnú materiálnu, metodickú a propagačnú pomoc zaktivizovaným miestnym odborom, ktoré sa nemôžu
po založení ponechať napospas osudu.
Rovnako musí ČÚ MS pomáhať oblastným strediskám v regiónoch efektívnejšie
propagovať matičné ideály a šíriť matičnú
tlač. Nezastupiteľné miesto pri napĺňaní
úloh ČÚ MS predstavuje mediálna a propagačná oblasť vo všetkých sférach matičného života. Nespočíva len v informovaní
matičiarov. Dôležité sú poskytované informácie o MS pre širokú verejnosť.
Na záver chcem zdôrazniť hlavný cieľ
práce Členského ústredia MS s členským
hnutím. Nielen v minulosti, ale možno
práve v súčasnosti by mala byť stále aktuálna otázka posilňovania slovenského vlastenectva a národného povedomia vo všetkých generáciách slovenskej spoločnosti.
Matica slovenská musí podporovať všetky
aktivity, ktoré uskutočňujú Slováci žijúci
v národnostne zmiešaných oblastiach SR
a Slováci žijúci v zahraničí. Získavanie
mladých ľudí do radov MS je nevyhnutnosťou. Na podporu tejto úlohy treba organizovať národné, kultúrne, spoločenské
podujatia, odborné semináre, poznávacie
výlety k historickým pamiatkam a športové akcie. Na to by mala slúžiť aj koncepčne zameraná vzdelávacia činnosť
Matice.
Dalo by sa o problematike nárastu členstva
v MS ešte mnoho popísať. Dôležité je však
najmä jedno. Byť členom MS by malo byť
pre každého Slováka otázkou cti. My súčasní matičiari musíme urobiť všetko
preto, aby to tak bolo.
M ARTIN F EJKO
RIADITEĽ ČÚ MS
F OTO : M ONIKA B ABALOVÁ A A RCHÍV MS

V roku 2000, keď MS zažívala, povedané
bez zveličovania, jedno z najťažších svojich mnohopočetných ťažkých období, ČÚ
MS muselo postupne znižovať počet
pracovníkov. V posledných niekoľkých rokoch až do 13. júla 2012 plnili v ČÚ MS
povinnosti vyplývajúce zo štatútu 4 zamestnanci. V súčasnosti pracujú na ČÚ
MS 3 pracovníci vrátane riaditeľa. Verím,
že tento stav je len dočasný a v čo najkratšom čase bude ČÚ MS opätovne personálne posilnené. Zároveň chcem ubezpečiť
všetkých matičiarov, že bez ohľadu na personálne oslabenie tohto oddelenia si zodpovedne plníme všetky stanovené úlohy
a robíme všetko preto, aby naša členská základňa bola spokojná.
Ambícia, aby sa MS ako najstaršia slovenská ustanovizeň stala modernou, životaschopnou, prístupnou a rešpektovanou
inštitúciou v spoločnosti, a tak mohla výrazným spôsobom ovplyvňovať vývoj

lastnými strediskami a s ostatnými matičnými zložkami (krajské a okresné rady
i miestne odbory MS). Jednoducho povedané, všetci musíme ťahať za jeden povraz. Výrazným krokom k tomuto smerovaniu je schválenie novej legislatívy a získavanie mladých ľudí do našich radov.
Zvýšeniu vážnosti MS má pomôcť aj inštitút zakladajúcich členov Matice slovenskej
priamo sa viažuci k menám osobností stojacich na samom začiatku matičného hnutia, ako boli napr. Štefan Moyses, Karol
Kuzmány, Janko Francisci a ďalší. Aj súčasný predseda vlády SR Robert Fico si
onedlho prevezme z rúk predsedu MS Mariána Tkáča diplom zakladajúceho člena.
Zásadne treba zintenzívniť prácu s miestnymi odbormi, pričom netreba zabúdať na
rozdielne regionálne pomery pri ich obnove a aktivizovaní činnosti. Domy a oblastné pracoviská Matice slovenskej musia
svoju činnosť zamerať na oživenie neak-

MS Member Centre
Regarding Membership
The MS Member Centre (âÚ MS – MS MC) is
an organizational department of Matica
Slovenská established as a workplace with no
legal personality. First of all, it is the centre of
the first contact with members and at the
same time it provides information for the citizens of the SR who would like to join the numerous family of Matica association members.
Matica Slovenská has 35 territorial workplaces
and these are the bearers of responsibility for
cultural, social and spiritual events across Slovakia. As of December 12, 2012, MS had
29,939 individual, founding and collective
members in local, interest and scientific
branches and within the Young Matica’s
branches (OMM). Currently, there are 30 charter members. MS MC has registered 708 MS
local branch offices (MO MS – MS LBO) – out
of which 462 are active, 48 are OMMs – 33
active, and 12 other interest and scientific
branches.
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Stredisko národnostn˘ch vzÈahov Matice slovenskej (SNV MS) vykonáva ãinnosÈ na základe § 3 ods.
3 zákona o MS a Hlavy XI. ods. 9 stanov MS. ëalej na základe ustanovení programu MS a to jednak
príslu‰n˘ch ãastí bodu 6. Vedecká ãinnosÈ MS; tam je konkretizované stredisko, ale ãinnosÈ, práca
a pôsobenie vypl˘va aj z bodu 4 Slováci v národnostne zmie‰an˘ch oblastiach. Nové personálne
obsadenie dostalo SNV MS od druhej polovice minulého roka, v sídle Matice slovenskej v Martine
pracujem na pozícii riaditeºa. Deta‰ované pracovisko SNV MS bolo vytvorené v ·túrove, kde pracuje
Mgr. Margaréta Vy‰ná ako zástupkyÀa riaditeºa a v˘skumná a v˘vojová pracovníãka.

Stredisko národnostných
Monitorovanie a anal˘za
Pokúsim sa v hlavných bodoch rozdeliť
agendu SNV MS vyplývajúcu z uvedených právnych predpisov. Základom je
dokumentácia, kde patrí monitorovanie
činnosti, dodržiavanie právnych predpisov a ochrana slovenskej kultúry a duchovného života národa. Spoluprácu
môžeme rozdeliť na vnútromatičnú
a mimomatičnú. S ňou súvisí publikačná činnosť, pričom hlavná orientácia
je na matičnú tlač – najmä Slovenské
národné noviny (SNN). Významnou aj
najnáročnejšou činnosťou nášho pracoviska je vedeckovýskumná a odborná
činnosť.
Monitorovanie činnosti je zamerané na
sledovanie, dokumentovanie a následné
analyzovanie podujatí, činnosti a organizácií národnostných menšín. Na začiatku našej činnosti sme vypracovávali
a podávali monitorovacie správy pre
vedenie MS. Tie zároveň slúžili pre
našu orientáciu, poznanie situácie, prostredia a problematiky. V súčasnosti
monitorovanie slúži na orientáciu v oblasti a ako základ pre vedecký výskum
a odbornú činnosť. V neposlednom rade
na jeho základe pripravujeme a spracovávame odborné články a publikujeme
ich predovšetkým v matičných SNN.
Ďalej sledujeme, či sa dodržiavajú
právne predpisy, ktoré sa týkajú vzťahov Slovákov a národnostných menšín.
Predovšetkým je to Ústava SR s právami národnostných menšín a etnických
skupín. Zákon o štátnom jazyku ustanovuje používanie štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk. Pri zákone
o jazykoch národnostných menšín, ustanovujúcom používanie menšinových jazykov, sledujeme, kde a za akých
okolností sa dodržiava. Analyzovanie
právnych predpisov a poznanie aktuál-
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vými národnostnými menšinami navzájom, ako aj medzi niektorými menšinami a Slovákmi.

nej situácie je dôležité, aby sme vedeli,
aké práva a povinnosti majú menšiny
v Slovenskej republike a aké sú ich
vzťahy s majoritným národom.
Na základe poznatkov môžeme upozorňovať vedenie a predsedu MS, resp. čitateľov cez matičnú tlač na prípadné
porušenie právnych predpisov, postavenie Slovákov v národnostne zmiešaných
oblastiach, ale aj na dodržiavanie práv
a povinností, ktoré majú národnostné
menšiny. Niekoľkokrát sme upozornili
na protiprávne osadenie dvojjazyčných
tabúľ na železničných a autobusových
staniciach extrémistickými subjektmi
maďarskej menšiny. Takáto činnosť nie
je pre občanov SR finančne prijateľná
a to najmä z dôvodu súčasnej finančnej
krízy. K takýmto snahám sa negatívne
vyjadrili dokonca aj niektoré národnostné menšiny, lebo v nezanedbateľnej
miere vytvárajú napätie medzi jednotli-

Spolupráca a komunikácia
Ochrana slovenskej kultúry a duchovného života národa je zameraná na spoluprácu, komunikáciu a pomoc
matičným subjektom pri podávaní podnetov pre porušovanie práv a diskrimináciu Slovákov v tejto oblasti.
Orientovali sme sa na posilňovanie jednoty občanov SR v záujme slovenskej
štátnosti, a to bez ohľadu na národnostnú a jazykovú príslušnosť. Som
presvedčený, že sa musíme orientovať
na budovanie občianskeho princípu, ale
nesmieme pritom zabúdať na národnostné a jazykové rozdiely jednotlivých
národností.
Oblasť spolupráce sme zamerali na
konzultovanie problematiky pri ochrane
práv Slovákov v jazykovo a národnostne zmiešaných oblastiach Slovenska. Poskytovali sme právne
a kulturologické poradenstvo jednotlivcom aj právnickým osobám v oblasti
ochrany, používania a porušovania štátneho jazyka. Využívali sme vzdelanie
a profesijnú orientáciu pracovníkov
strediska. Poznatky z monitorovacej
činnosti o aktuálnom dianí v národnostne zmiešaných oblastiach sme
predkladali vedeniu MS ako podklad
pre jeho činnosť a rokovania. Pripravovali sme podklady pre korešpondenciu
vedenia MS v našej oblasti na využitie
v listoch predsedu MS niektorým ministerstvám vo veci vzťahov národnostných menšín a Slovákov v národnostne
zmiešaných oblastiach, prípadne porušovania právnych predpisov, návrhov
na šetrenie finančných prostriedkov
štátu a súvisiacich vecí.

Na základe korešpondencie a rokovaní
sme začali spoluprácu s domami a oblastnými pracoviskami, krajskými, oblastnými a okresnými radami,
miestnymi odbormi MS a Mladou Maticou vo veci národnostných menšín,
vzťahov a spolupráce menšín so Slovákmi, dodržiavania a príp. porušovania právnych predpisov a možnosti
konzultácií s naším strediskom. Teší
ma, že s niektorými matičiarmi či slo-

v danej oblasti. Koncepcia starostlivosti
o štátny jazyk by mala predstavovať
ucelené a systematické poňatie starostlivosti o štátny jazyk a jej realizáciu
najmä v matičných domoch, oblastných
pracoviskách, miestnych odboroch
a v Mladej Matici. Koncepcia výchovy
k vlastenectvu by mala spočívať v konkrétnom poňatí a opatreniach v rámci
vnútorných matičných štruktúr, založených na úzkej spolupráci všetkých ma-

vzťahov MS
venskými aktivistami spolupráca svojou
intenzitou prerástla až do neformálnej
podoby. Dokonca spolupracujeme aj
s krajanmi zo zahraničia. Komunikácia
je, pravdaže, v oblasti národnostných
menšín u nás.
Rokovali sme a nadviazali prvé kontakty aj s Rusínskou obrodou Slovenska, ktorá sídli v Prešove. Rodia sa
počiatky spolupráce so Slovenským národným múzeom, predovšetkým s ich
pracoviskami, a to s Etnografickým
múzeom v Martine, Múzeom kultúry
Rómov na Slovensku a Múzeom kultúry Čechov na Slovensku. V nadväzovaní a prehlbovaní týchto kontaktov by
som rád pokračoval. A to aj za účelom,
aby sme pre matičné hnutie a činnosť
získali ďalších ľudí či inštitúcie, veď
komunikácia a kooperácia je to, čo nás
má spájať a rozvíjať.
V rámci konzultovania a pre širšie a odborné zameranie sa a tiež aj pre rozvoj
personálneho potenciálu pracovníkov
SNV MS komunikujeme s odborníkmi
v oblastiach etnológie, práva, sociológie, histórie, pedagogiky, politológie či
teológie, aby sme mohli komplexnejšie
spracovať, uchopiť a presnejšie sa
orientovať v zverenej problematike,
ktorá má interdisciplinárny charakter.
Veda a odborná ãinnosÈ
Ako som už spomenul, „rozbehli“ sme
skutočne plodnú spoluprácu. S nemenovaným austrálskym krajanom pripravujeme za aktívnej účasti kolegyne
podklady pre Etnickú mapu južného
Slovenska. Plánujeme ju vydať v roku
2014. Z nej by sme získali názorný prehľad o zastúpení slovenského obyvateľstva v jednotlivých obciach južného
Slovenska.
Pracujeme tiež na koncepcii a metodike

Medzi najpodstatnejšie vízie do budúcnosti podľa mňa patria najmä spracovanie archívnych materiálov strediska,
ktoré sú už v Archíve MS. Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať výskumnej a odbornej činnosti
prof. PhDr. Jána Podoláka, DrSc., ktorý
nielen ako erudovaný vedec a pedagóg,
ale aj zanietený matičiar, národovec
a vlastenec stál pri zrode a prvotnej činnosti SNV MS. Ďalej bude potrebné sú-

Problémov je veºa
a ºudí málo

tičných subjektov vrátane Mladej Matice.
Čiastočne sme spracovali a vedeniu
MS poskytli popis so štatistickými ukazovateľmi v oblasti školstva, vyučovania a podmienok vzdelávania sa
v materinskom jazyku majoritného
a minoritného obyvateľstva na národnostne zmiešanom území Slovenska.
Spracovanie štatistiky by sme radi sumarizovali v prvom polroku 2013.
SNV MS sa koncom minulého roka aktívne zúčastnilo na konferencii Politologického odboru MS na tému
Exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy s dôrazom na maďarský zákon
o štátnom občianstve a volebné zákony.
Na konferencii bol prezentovaný príspevok Exteritoriálna maďarská legislatíva z pohľadu práva Slovenskej
republiky a spoločne s príspevkom Nevyhnutná požiadavka národných tém
pre južné Slovensko by mal byť publikovaný v zborníku, plánovanom na vydanie v tomto roku.
Naša činnosť je v súčasnosti prioritne
zameraná na spracovanie príspevkov na
vedeckú medzinárodnú konferenciu MS
Matica slovenská v národných dejinách.
Plány a vízie
Zámerom SNV MS, a tým myslím nielen seba, ale dovolím si vyjadriť presvedčenie, že hovorím aj za kolegyňu
Margarétu Vyšnú, je, aby sme v odbornej činnosti kvalitatívne pokračovali.
Po sústredení všetkých nosných poznatkov ju musíme rozšíriť aj o usporiadanie kolokvií, seminárov či konferencií,
a to aspoň raz ročne. Následne by sme
spracovali problematiku v zborníkoch
či publikáciách, ktoré by sme mohli vydávať aspoň s dvojročnou periodicitou.

strediť výskumnú a odbornú činnosť na
problematiku Viedenskej arbitráže
a s ňou súvisiace následky. Za tým účelom by bolo vhodné personálne posilnenie SNV MS, prípadne, aby sa tejto
problematike vo väčšej miere venoval
niektorý matičný historik.
Roboty je veľa, ale času málo, povedal
mi raz jeden kolega. Môžem s tým len
súhlasiť a zároveň to doplniť, že problémov je veľa, ale ľudí málo, čo sa
osobitne hodí na problematiku národnostných vzťahov – a to aj ku vzťahu
so slovenským národom (čo je agendou
SNV MS, vyjadrené dosť triviálne).
Určili sme si veľa plánov a naším cieľom je vybudovať zo strediska vedecké
a odborné pracovisko, ktoré bude mať
v rámci našich možností trvalé postavenie v SR v tejto oblasti. Myslím si, že
najdôležitejšie je, že máme chuť a energiu pracovať. Preto verím, že sa nám
podarí toho ešte veľa dosiahnuť.
V ILIAM K OMORA
RIADITEĽ SNV MS
F OTO : M ONIKA B ABALOVÁ

MS Centre for Ethnic Relationships
Many Problems but Few People
Since the second half of the last year, Stredisko
národnostn˘ch vzÈahov Matice slovenskej (SNV
MS; MS Centre for Ethnic Relationships) has
been carrying out its activities at the headquarters of Matica Slovenská in Martin, a field office
was set up in ·túrovo. Main activities of the centre include documentation, monitoring, scientific
research and special activities. Besides that, it
keeps a watchful eye on observing the legal regulations regarding the relations between Slovaks
and national minorities within the Slovak Republic.
The preservation of Slovak culture and the nation’s spiritual life is focused on co-operation,
communication and aid to the Matica’s entities
initiating investigations due to the violations of
the rights of Slovaks and their discrimination in
the language- and ethnicity-mixed areas within
Slovakia.
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Vinšovanie s výročným plánovaním
VyuÏívajúc príleÏitosÈ tradície vin‰ovania na zaãiatku nového roka,
chcem vám poìakovaÈ za priateºstvo, priazeÀ, náklonnosÈ a podporu mojim snaÏeniam, za porozumenie a trpezlivosÈ pri ich realizácii, za dôveru a nákazlivé zanietenie, s ak˘m ste sa sami pú‰Èali
aj na neznáme chodníãky a cesty, a uistil vás, Ïe moje je zrodené
z presvedãenia: len v ‰irokom zábere na‰ej pozornosti na diela,
úvahy, my‰lienky a uzávery duchovne obdaren˘ch osobností, ich
reflexií na Ïivot v minulosti aj súãasnosti môÏeme nájsÈ odpovede
na mnohé z toho, ão nás v na‰om najbliÏ‰om okolí, aj pri pohºade
na dianie vo svete, suÏuje a trápi a spôsobuje vrásky na ãele.
Z vìaãnosti za to, ãím ste nás mnoh˘ch aj vy obohatili, som vybral
niektoré my‰lienky, úvahy a básne, ktoré mi cez rok vo‰li do cesty,
a s dovolením, ich doplnil o informácie, ktoré nemusia byÈ v‰etk˘m, ktor˘m toto poìakovanie a prianie posielam, známe.

Svoradov chodník

Tohto roku uplynie 200 rokov od 1000-ročnej povodne (v roku 1813) na Orave, Váhu aj na
mnohých ďalších riekach Slovenska, ktorej skazonosné dôsledky opísali viacerí očití svedkovia. Medzi nimi švédsky botanik G. Wahlenberg, ktorý botanizoval v Tatrách, Daniel Benko
z Turian, František Palacký (bol v tom čase v Trenčíne), Ján Hollý (ktorý povodeň zažil v Hlohovci), neskôr Alojz Medňanský (v Malebnej ceste dolu Váhom), no najmä jej očitý svedok
Pavol Wajaj v rozsiahlej básni (157 strof). Na báseň sme natrafili pri príprave unikátneho turisticko-kultúrneho poznávacieho projektu Svoradov okruh, do ktorého sme sa s Ivanom
Trnovským ml. pustili začiatkom uplynulého roka. Doň je zahrnutá aj Prosiecka dolina a osudy
tisícročnej cesty cez ňu, cesty cez územie Slovenska, ktorá spájala juh a sever Európy. Výrazne
ju poznačili – zmenili podmienky cesty cez ňu – práve dažde, ktoré v auguste 1813 vyvolali
nevšednú povodeň. Ňou nám Príroda pripomenula, kto je dominantný na Zemi. Dvojsté výročie povodne je podnetom na uvedomenie si týchto zákonitostí.
Známy je aj Wajajov rukopisný opis situácie z roku 1809 zo života obyvateľov v Horných Zeleniciach, ktorí museli niekoľko mesiacov znášať finančné a iné ťarchy spojené s povinnosťou
ubytovania a stravovania prechádzajúcich vojsk. Vtedy hodnotil situáciu ako najhoršiu od
vzniku obce. To ešte netušil, čo za skazu prinesie rok 1813. Pavol Wajaj bol aj autor ďalších
básní, je zaradený do Slovenského biografického slovníka. Vďaka jeho opisu, doteraz hydrológmi neobjavenému, vieme, že povodňová vlna dorazila do Horných Zeleníc o jednej hodine
popoludní 26. augusta a trvala 5 dní (píše o tom Blažena Horváthová: Povodeň to nie je len
veľká voda, VEDA, Bratislava 2003).
MilovaÈ záhadu

Maeterlink hovorí na jednom mieste svojej zázračnej knihy o včelách: „Ešte niet pravdy, ale
všade sú tri dobré pravdepodobnosti. Každý
človek si z nich vyberie jednu, alebo lepšie –
ona si vyberie jeho, a táto voľba, ktorú vykoná,
alebo ktorá sa vykoná na ňom, sa často odohrá
veľmi inštinktívne. Odvtedy sa jej drží, ona určuje formu a obsah všetkých vecí, ktoré doňho
vnikajú.“
Ateraz si ukážeme tieto tri pravdepodobnosti na
jednom príklade, na skupine roľníkov, ktorí na
začiatku roviny vŕšia stohy s obilím. Môže to
byť krátkozraká pravdepodobnosť romantika,
ktorý prikrášľuje, čo vidí, ďalej je to nemi-
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losrdná, strašná pravdepodobnosť realistu a napokon tichá a hlboká pravdepodobnosť mudrca,
ktorá dôveruje neprebádaným súvislostiam.
Táto pravdepodobnosť sa najviac približuje
k pravde.
Neďaleko od tejto pravdepodobnosti sa nachádza naivná pravdepodobnosť umelca. Tým, že
človeka priraďuje k veciam, povyšuje ho na
priateľa, dôverníka, básnika vecí. Ľudia sa pri
tom nestávajú lepšími či šľachetnejšími...
A z toho pohľadu sa zdá, že umelec stojí aj nad
mudrcom.
Kde sa mudrc usiluje rozriešiť záhady, tam
umelec má ešte väčšiu úlohu, alebo – ak
chceme – väčšie oprávnenie. Umelcovou úlo-

hou je milovať záhadu. V tom spočíva podstata
umenia – v láske, ktorá vyviera zo záhad.
Platí to pre všetky umelecké diela – záhady,
ktoré sú obklopené láskou...
(In Rainer Maria Rilke O umení, Kaligram,
2005, vybral a preložil Ladislav Šimon.)
R. M. Rilke (1875 – 1924), po nemecky píšuci
pražský rodák, sa všeobecne pokladá za jeden
z najpozoruhodnejších zjavov svetovej poézie.
Jeho básnické diela formovali slovenských
básnikov v prvej polovici 20. storočia, najmä
tvorcov katolíckej moderny. Okrem básní písal
od svojej útlej mladosti aj prózu a vyjadroval
v nej originálne názory, predovšetkým to, čo
tušil a cítil.
Poéma o dreve

Milan Rúfus (1928 – 2010) roku 1976 vytvoril
na požiadanie Milana Laluhu texty do katalógu
výstavy jeho kresieb nazvanej Stromy a inštalovanej na Zvolenskej univerzite. Roku 1999
sa stali, s autorovým súhlasom, dôležitou súčasťou mojej audiovizuálnej kompozície
Poéma o dreve. Mala už viac ako 20 uvedení.
Ešte neskoršie sa stali súčasťou rozsiahlejších
textov veľkej monografie Milan Laluha.
Strom

Akoby nebol ani rastlinou,
ale akýmsi princípom zároveň.
Jeho kmeň a konáre sú kronikou,
ponad ktorú čas ide
iba mimochodom, zaznačený,
no neoslavovaný.
Jeho symbolika je univerzálna.
Je roľníkom tým, že berie zo zeme.
A je zároveň malou chemickou továrňou,
ktorá premieňa minerály a slnečné lúče
na čudesné veci.
Popod jeho vráskavú kožu,
po obvode kmeňa a konárov
prúdia šťavy tak,
ako ulicami mesta prúdia povozy a ľudia.
A ešte čímsi pripomína osobnosť.
Kde vstúpi, poznačí okolie.

Nemožno ho nezaznamenať,
je nezanedbateľný.
Tam, kde ich vstúpi do spoločenstva viac,
tam nielen poznačia, ale aj všetko zmenia,
vytvoria osobitnú prírodnú „civilizáciu“ –
legendárny les.
Spoločenstvo stromov,
zariadené v detailoch samé pre seba
a zároveň ako celok,
pre všetko a pre všetkých.
(In Milan Laluha/Milan Rúfus: Stromy,
katalóg výstavy.)
ZázraãnosÈ detského videnia

Je, žiaľ, za nami. Pre deti je príznačné sústredenie sa na detail. Dlhý čas dokážu pozorovať
mravenisko, pohyb mravcov, ich cestičky
a detská obrazotvornosť ich prenáša do rozprávkového sveta. Rovnako intuícia detí je nedostižná. Pamätám sa, že z najmenších náznakov mimiky a gesta rodičov som neklamne
pochopil hlavné fázy vzťahov: napätie, podráždenie, nervozitu, nespokojnosť, disharmóniu, čo všetko mi spôsobovalo bolesť, a na
druhej strane pohodu, veselosť, perspektívu
pokoja a lásku. Dieťa je teda vybavené nielen
mikroskopom, ale i röntgenom. Až neskôr sa
dá do pohybu mysliaci, porovnávajúci a hodnotiaci aparát...
Dieťa je na strane dobra a vymýšľa všetko, aby
práve ono zvíťazilo. Je to kompletný umelecký

program, ktorý realizovaný napríklad v detskej
kresbe, je merateľný najvyššími kritériami
kumštu, lebo zachováva spontánnosť a pravdivosť. Preto sa všetci tak radi vraciame do
kraja nášho detstva a hľadáme tam ohromné
lesy a vysoký kostol – sme prekvapení, že je
tu iba kostolík a háj s pár stromami...
Intelekt zrelého veku stavia na preširokých súvislostiach, zovšeobecňuje veci, chcejúc sa dopátrať zmyslu. Pritom prechádza popri kráse
podrobností, poézii sna, vystužuje konštrukcie
rozprávok, podopierajúc ich argumentmi. Ničí
tým krásu nepravdepodobnosti. Iba veľkým
umelcom zrejme celoživotne zostáva schopnosť detského pohľadu, nezištnej naivnosti,
láska ku štruktúre detailu a viera v rozprávku
o dobre a zle...
Tak skvele prichádzame na svet vybavení
a toľko strácame po ceste!
(In rukopis Ilju Zeljenku Moje utópie o sebe,
hudbe a ostatnom)
I. Zelienka (1932 – 2007), hudobný skladateľ,
vysokoškolský pedagóg, básnik, rozhľadený
v množstve prírodovedných a spoločenských
disciplín, zaujímajúci sa o témy života, chémie,
astronómie, kozmu, filozofie. Tvoril do posledných dní svojho života. Zanechal možstvo
hudobných diel, z ktorých drvivá časť ešte nebola uvedená. Jeho Musica slovaca (1986) je
najhranejším hudobným dielom slovenského
autora všetkých čias.

V˘stava pod prístre‰kom

Môj 15-ročný zber dokumentov a informácií vyústil do výstavy Rodiská a doliny vandrovných
sklenárov spoza Chočských vrchov, v roku 2001 inštalovanej v Kultúrnom dome vo Veľkom
Borovom. Odtiaľ putovala na dva mesiace na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši a zase sa
vrátila do KD vo Veľkom Borovom, kde už bola inštalovaná v závesných rámoch na stenách.
Tie sa dali zložiť za jednu hodinu dvoma ľuďmi. Pri rekonštrukcii KD roku 2009 však držiaky
konzol zo stien odstránili.
Možnosť návratu výstavy do KD zanikla.
Prečo? Odpoveď som nedostal. 143 panelov s rozmermi 70 x 100 cm ostalo u mňa na chalupe.
Nedalo mi to však. Na začiatku leta 2012 som vybudoval pri chalupe sezónny prístrešok a doň
nainštaloval výstavu, aj keď sa už celá nevošla, a sprístupnil ju verejnosti. Tá si ju rýchlo našla.
Hlad po poznaní podôb niekdajšieho života, ktorý už zanikol, v troch dedinách za Chočskými
vrchmi dotiahol na ňu aj návštevníkov zo zahraničia.
Aj učiteľov detí zo ZŠ v Kvačanoch, kam sa už presídlilo veľa obyvateľov zo spomínaných
dedín. Sto žiakov a pedagógov ZŠ v Kvačanoch meralo jednu cestu Kvačany – Veľké Borové
peši, druhú autobusom. Sám som nemohol byť prítomný pri takej vzácnej návšteve výstavy. Poprosil som riaditeľku školy, aby vyzvala deti, nech opíšu svoje zážitky, dojmy a inšpirácie z výstavy Rodiská a doliny, obhliadky 390-ročnej borovice či z cesty Kvačianskou dolinou.
Napísali ich viacerí. Jednu prácu z tých, ktoré mi poslali, vám prikladám na záver.
Na stráni pod Súšavou nad Veľkým Borovým stojí mohutná borovica. V roku 2004 som ju
prihlásil do súťaže Strom roka. Po okolitých školách som rozposlal hlasovacie hárky s fotografiami a podobne som ju propagoval aj inde. Borovici priznali 1. miesto z 15 prihlásených stromov.
Za „odmenu“ som deťom na školách premietol film Sokoliar Tomáš, urobil výstavku
fotografií o vzniku filmu a čo-to porozprával o dianí za kamerou. Stopa ostala v pamäti žiakom
aj učiteľom.
Na jar 2005 sa vybrali na výlet. Zo Zuberca alebo Habovky na to treba štyri hodiny. Pozreli si
„svoju“ Borovicu, navštívili výstavu Rodiská a doliny v KD a autobusom sa vrátili domov.
Podnetov na to, aby sa dieťa prejavilo, aby hľadalo svoje vlohy či talent, je mnoho. Dôležité sú
však nenásilné impulzy. Tie z vonku, aj tie z vnútra. Nimi sa otvára cesta k zážitku a jeho nevšednosti. Cesta prírodou, v našom prípade sugestívnou Kvačianskou dolinou, musí byť pre každého zážitkom. K poznaniu toho, ako kedysi slúžila stovkám ľudí ako existenčná nevyhnutnosť,
treba mnohým, no najmä mladým ľuďom, pomôcť. Na to sú výstavy, knihy, filmové dokumenty. Čím skôr, čím hlbšie preniknú k dieťaťu, tým viac stôp v ňom zanechajú.
PRVÝ PREDSEDA

M ATICE

V ILIAM G RUSKA
SLOVENSKEJ PO ROKU 1989
F OTO : AUTOR

Borovica – ochrankyÀa dediny

Kde bolo, tam bolo, pri Kvačianskej doline,
medzi horami bol jeden domček. V tom domčeku býval horár so svojou ženou a deťmi.
Horár bol aj drevorubač a každé leto rúbal
stromy, aby mu bolo teplo a aby si zarobil.
No stromy aj sadil.
Raz rúbal jednu hrubú borovicu, no ani sa jej
takmer ani nedotkol a už začal fúkať silný vietor, začalo pršať a hromy a blesky sa ozývali
na každom kroku. Horár rýchlo bežal domov.
Keď na dome dvere otváral, les začal horieť.
Všetko zhorelo, len borovica ostala. Horár bol
múdry človek, a preto vedel, že tej borovice sa
nesmie ani dotknúť.
A keďže sa jej všetci báli dotknúť, borovica
tam stojí stále a je pýchou dediny.
Táto dedina sa volá Veľké Borové. Z horného
konca borovica pozerá na celú dedinu a svojím
majestátnym zjavom dáva na vedomie všetkým svoju dôležitosť.
Odvtedy ochraňuje dedinu pred nebezpečenstvom. Dedinčania si ju obľúbili a turisti ju obdivujú.
(Denisa Furgaláková, vtedajšia žiačka 7.
A triedy ZŠ v Kvačanoch)
Greetings Sent Annually
Viliam Gruska, the first Chairman of Matica
Slovenská after 1989, used the traditional opportunity to give his New Year’s wishes. He
wanted to thank his colleagues and his nearest
and dearest for their friendship, goodwill, favour
and support for his efforts, for their understanding and patience when carrying out works, for
the trust and contagious enthusiasm when they
chose to tread unfamiliar paths and tracks last
year. At the same time, he expressed certitude
that we could find resolutions to many troubles
in our immediate vicinity and find answers to the
problems that we were worrying about when
looking at world events only if we took a broad
enough view and fastened our attention to the
works, ideas, thoughts and conclusions reached
by mentally gifted personalities, their reflections
of the life in the past and today. As an expression
of gratitude, he selected some of the ideas,
thoughts and poems he came across during the
past year and supplemented them with the information not necessarily known to all the addressees of these thanks and wishes.
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Pramienky zrodu
Prečo práve povesť a prečo Jozef Cíger Hronský? Povesť je špecifický žáner ľudovej slovesnosti, ktorý si ústne podávali a kultivovali
nadaní rozprávači a neskôr tieto klenoty, podobne ako rozprávky, vybrúsili a vyzdobili naši
najlepší spisovatelia pre deti a mládež. Jednou
z autorských osobností bol Jozef Cíger Hronský. Roku 1925 vyšla jeho kniha Kremnické
povesti. Už v nej prejavil výrazný rozprávačský živel, okolo východiskového povesťového
zdroja vytvoril magickú atmosféru. Ako napísal Ondrej Sliacky v Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež, v druhej zbierke
povestí Zakopaný meč (1931) „už nad kultivovanou reprodukciou ľudovej povesti dominuje
tvorivé autorské podanie. Základný motív
Hronský v zhode s detskou psychikou odkláňa
od tragickosti a ťaživosti a námetovú paletu
zbierky rozširuje o humoristickú povesť“.
Jozefa Cígera Hronského považujeme za zakladateľa modernej slovenskej povesti, preto
jeho meno svieti v podtitule súťaže. Odobrila
to aj spisovateľova neter Mária Macuľová
z Brezna a stala sa jej pravidelným hosťom.
A keďže o Hronskom je známe, že roky života
venoval aj časopisu Slniečko, stal sa tento časopis mediálnym a organizačným partnerom
súťaže od jej prvého ročníka v roku 1994.
Vtedy Maťka uviedli do spoločnosti také
osobnosti ako šéfredaktorka obnoveného
Slniečka, známa spisovateľka a autorka povestí
Mária Ďuríčková, súčasný šéfredaktor časopisu Ondrej Sliacky, vtedajšia šéfredaktorka
vydavateľstva Mladé letá Magda Baloghová,
herec Ladislav Chudík a ďalší.
Krstné mamy, sudiãky a kmotrovia
Medzi kľúčové osobnosti, ktoré stáli pri zrode
Šalianskeho Maťka, patrí jeho krstná mama,
pani učiteľka Cecília Švoňavová. Pri 15. výročí
súťaže napísala: „Na svete je veľa pokladov,
veľa drahých a vzácnych vecí. No niet vari
väčšieho pokladu, ako je dieťa. V ňom sa
skrýva najväčšie šťastie života, radosť rodičov
i budúcnosť národa. Krásne a vznešené je, ak
človek vytvorí dielo, ktoré i po rokoch je svedectvom jeho ducha. Takýmto dielom je i Šaliansky Maťko. V každom roku života tejto
celoslovenskej a dnes už i medzinárodnej súťaže v prednese slovenských povestí je ukrytý
kúsok skromnej každodennej práce detí, rodičov, učiteľov, organizátorov. Poďakovanie si
nepýta.
Zrodenie nového sa nezaobíde bez prvotného
nadšenia, starostí, bolestí i radosti. Maťko od
základnej myšlienky vo výbore Matice slovenskej v Šali urobiť niečo na povznesenie slovenského slova, slovenského jazyka a reči pre deti
základných škôl hneď po prvom ročníku dostal
konečnú podobu – zamerať sa na slovenskú
povesť. V nej je ukryté obrovské duchovné bohatstvo nášho národa, jeho jazyka a reči i bohatstva a rozmanitosti slova.“
Magda Baloghová, ďalšia dobrá sudička Šalianskeho Maťka, o súťaži povedala: „Deti na
celom Slovensku vyhľadávajú a pripomínajú
stovky známych i neznámych povestí. Našli si
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·aliansky MaÈko
Na Slovensku máme veºa recitaãn˘ch súÈaÏí pre deti. KaÏdá z nich
je nieãím ‰pecifická, vyhranená svojím zameraním alebo Ïánrom.
Jedno v‰ak majú spoloãné: kultivujú jazykov˘ prejav dieÈaÈa, zo‰ºachÈujú materinskú reã, otvárajú priestor pre detskú fantáziu
a poznanie. SúÈaÏ v recitovaní slovensk˘ch povestí ·aliansky MaÈko
Jozefa Cígera Hronského vstupuje do jubilejného 20. roãníka. Miestom jeho zrodu i konania je mesto ·aºa a jeho zakladateºom
i krstn˘m otcom v jednej osobe MUDr. Svetozár Hikkel s druÏinou
vytrval˘ch nad‰encov a pomocníkov z MO Matice slovenskej v ·ali.
najobľúbenejších a objavili málo známych
tvorcov povestí. Rozprestreli na celé Slovensko mapu namaľovanú slovami: spisovnými aj nárečovými. Všetkými od srdca.
Vyrozprávali ich pozorne a kultivovane, krásnou výslovnosťou a vyslúžili si nejednu pochvalu od významných hercov a spisovateľov.
Herec Július Pántik si k malým recitátorom pri
gratulácii dokonca pokľakol. Každý rok sa
v Šali páči novým a novým hosťom. Nečudo.
Keď sa na deti z hľadiska dívate, zabudnete, že
prišli súťažiť. Zápalisto rozprávajú, čo sa z povestí dozvedeli o svojich hrdých a dôvtipných
rodákoch, ako by chceli povedať, že nechcú
byť iné. Šaliansky Maťko učí deti krásne po
slovensky rozprávať, s hrdosťou prežívať
dávne deje svojho rodu, podeliť sa o radosť
z figliarskych predkov a presviedča, že je to jedinečná súťaž v prednese.“
V priebehu rokov sa medzi členmi poroty
a hosťami vystriedali legendárne osobnosti:
speváčka Darinka Laščiaková, spisovatelia
Anton Habovštiak, Peter Glocko, Štefan Moravčík, Peter Štilicha a známi herci František
Zvarík, Eva Kristinová, Ida Rapaičová, Eva
Pavlíková, Maroš Kramár, Jano Króner, Vlado
Durdík, Juraj Sarvaš i nezabudnuteľný Michal
Dočolomanský. Každý z nich sa podelil
s deťmi o svoje detské zážitky, stretnutie s rozprávkou, povesťou alebo prvou knihou.
Deti na spoločných stretnutiach s dospelými
získali nezabudnuteľné osobné zážitky aj prvé
vzácne rady. Medzi nich patrili aj ďalší členovia poroty, napríklad profesorka Pedagogickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Brigita Šimonová či Jaroslava Čajková
z Národného osvetového centra.
Vesel˘, zvedavo putujúci
Šaliansky Maťko má svoje nezameniteľné
logo – veselého šuhajka s klobúčikom a kapsičkou prehodenou cez plece. Autorom loga je
Miroslav Regítko, akademický maliar a známy
ilustrátor úspešných kníh pre deti a mládež
a časopisu Fifík.
Kožená kapsička na pleci chlapčaťa nie je
módnym doplnkom. Takúto kapsu, ale oveľa

väčšiu, nosieva krstný otec Šalianskeho Maťka
Svetozár Hikkel na každý ročník súťaže a dôstojne z nej vyťahuje obrovskú kroniku, v ktorej sú zaznamenané všetky ročníky súťaže
s vlastnoručnými podpismi všetkých zúčastnených. S pamätnou kronikou preletel roku 1996
ponad oceán do Argentíny. Pribalil si ju do
kufra, aby s ňou v roku pamätnej storočnice
narodenia Jozefa Cígera Hronského navštívil
spisovateľovu nevestu Cecíliu Cígerovú
Hronskú v meste Luján a získal od nej vzácny
podpis a dobrovzdanie na ďalšie putovanie Šalianskeho Maťka.
K najvzácnejším zápisov v kronike je podpis
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparovičova, ktorý roku 2009 osobnou návštevou
poctil 16. ročník Šalianskeho Maťka. Jeho milá
prítomnosť a priateľský príhovor boli veľkým
povzbudením pre deti, ich rodičov, učiteľov
i obetavých organizátorov.
Povesti a svet
V posledných ročníkov obohatili súťaž peknými prednesmi aj deti našich krajanov –
Marta Kergyová, Czaba a Czilla Bajcerovci zo
Slovenského Komlóša, Emília Bibíková
a Denis Ležnev z Užhorodu. Z ich precíteného
prejavu sme pochopili, akým vzácnym klenotom je v ich domovskej krajine slovenská reč,
s akou láskou ho opatrujú a zveľaďujú ich rodičia a učitelia.
Dozvedeli sme sa od nich, že aj k nim občas
zaletí časopis Slniečko, Literárne informačné
centrum ako jeho vydavateľ prostredníctvom
dobrých poslov z Matice slovenskej ho posiela
krajanom do zahraničia. A práve Slniečko je
dobrým pomocníkom pre všetkých recitátorov,
pretože v jeho tradičnej obsahovej skladbe má
svoje domovské miesto žáner povesti. V podaní našich klasikov (popri spomenutých Jozef
Horák, Mária Rázusová-Martáková), ale aj súčasných spisovateľov, rozprávačov a zberateľov: Peter Glocko, Štefan Moravčík, Anton
Marec, Hana Košková, Zuzana Kuglerová,
Michal Köhn, Štefan Meliš, Jozef Melicher,
Jozef Trubíny.
Nezastupiteľnú a záslužnú prácu v tomto

od Jozefa Cígera Hronského

Detsk˘ folklórny súbor VaÏinka zo ·oporne
uvítal prezidenta

smere už niekoľko rokov vyvíja Vydavateľstvo
Matice slovenskej v Martine, ktoré prostredníctvom investigatívnej a umelecky náročnej
edície systematicky vytvára povesťovú mapu
Slovenska. Nie náhodou sú tituly tejto edície
jedným z najkrajších celkov v slovenskej expozícii najväčšieho Medzinárodného detského
knižného veľtrhu v talianskej Bologni. Edícia
je spojená s riaditeľom vydavateľstva Stanislavom Muntágom. Ilustračne ju vyšperkoval plejádou mladých výtvarných umelcov, ktorých
mená rezonujú na svetovo prestížnom Bienále
ilustrácií Bratislava. Patria medzi nich Peter
Uchnár, Ľuboslav Paľo, Miloš Kopták, Katarína Ilkovičová, Martin Kellenberger, Alena
Wagnerová.
Îiãlivá, starostlivá rodina
Rodina Šalianskeho Maťka sa postupom rokov
rozrastá. Jedinečná súťaž získala záslužnú
podporu Ministerstva kultúry a školstva SR,
Národného osvetového centra, Literárneho informačného centra, Matice slovenskej v Bratislave, Martine, Šali, Nitre a v ďalších slovenských mestách, krajských a školských úradov
a mnohých veľkorysých sponzorov. A predovšetkým domovskú podporu Šaľe.
Na počiatku všetkého bol však predsa len
jeden človek a jeho najbližší – Svetozár Hikkel, jeho manželka Marika, najbližšia rodina,
tá pokrvná i matičiarska, blízki priatelia. Preto
mu v tomto príspevku patrí záverečné slovo.
„Pravdu povediac, v živote sa človek niekedy
pozastaví nad chvíľami žitia a kladie si otázku,

Svetozár Hikkel

čo dôležité spravil, či niečo užitočné po ňom
zostane. Verte mi, práve posledné roky života,
ale aj rok 2013 ma trochu zaskočili... Veď už
zasa sa priblížil 15. marec, a to je deň, keď Šaliansky Maťko vstúpi do svojho 20. ročníka.
Nechtiac sa musím vrátiť spomienkami do
času, keď myšlienka vzniku tejto súťaže
utkvela v okamihu. Ako lekár som precestoval
Európu, aj mnohé ďalšie kúty nášho sveta
a videl som dosť biedy. Tá bola popretkávaná
životom tých najmenších – očividne živoriacich detí. Ich pohľady, v ktorých sa miešali
slzy ľútosti s iskierkami túžby a viery v niečo
krásne, ma napĺňali bezmocnosťou, ale aj úžasom. Keď som sa vrátil domov, na moje prekrásne Slovensko, celkom inak som sa začal
dívať na slovenské deti a v pozadí ma nástojčivo bolela spomienka na tie, ktorým bieda
kradla bezstarostné detstvo. Tak sa narodila
myšlienka, ktorá priniesla túžbu vytvoriť niečo
krásne, čo by uctilo pamiatku všetkých trpiacich detí na svete a dať priestor pre krásu detskej duše, dať jej priestor vyrozprávať sa.
Takto nejako vznikla táto súťaž. V mojej dobrej viere ma podporili učitelia, rodičia i starí rodičia – porozumeli mojej túžbe, pochopili,

koľko krásy a nádherných myšlienok sa
skrýva v slovenských povestiach. Koľko tajomnosti, nebezpečenstva a zloby, ale aj statočnosti, hrdinstva a ľudskej dobroty, ktorá
potláča temnotu a rozjasňuje ľudský svet. Boj
dobroty a zloby, ich večného zápasu je alfou
a omegou napredovania celého ľudstva a zamestnáva našu myseľ a životne sily od kolísky
až po hrob. Pedagógovia, ktorí sú blízkymi
priateľmi detskej duše, svojich zverencov zaujali a motivovali, aby príbehy našich povestí
prerozprávali krásnou ľúbeznou slovenčinou,
rozvinuli ich estetické cítenie a lásku k materinskej reči. Ďakujem všetkým učiteľom a rodičom a hlboko sa skláňam pred ich mravčou
trpezlivosťou – veď oni najlepšie vedia, že deti
sú našou devízou a obrazom toho, aká je táto
súťaž zmysluplná a krásna.“
Ľ UBICA K EPŠTOVÁ
F OTO : AUTORKA
·aliansky MaÈko to Jozef Cíger Hronsk˘
The competition in telling Slovak stories ·aliansky
MaÈko Jozefa Cígera Hronského (Jozef Cíger Hronsk˘ Marty of ·aºa) will be a jubilee competition, taking place for the 20th time. The place of the
competition’s birth and venue is the city ·aºa, the
competition’s founder and godfather rolled into one
is MUDr. Svetozár Hikkel with a company of sedulous enthusiasts and helpers from Matica Slovenská’s local branch in ·aºa. And since Hronsk˘,
besides producing stories and author’s books for
the young, also edited Matica’s Slnieãko magazine,
the magazine became media and organizational
partner of the competition. From the first year of the
competition (1994), many famous writers and actors were admitted as members of juries.
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Il était une fois NADEJE

Boli raz – Il était une fois NADEJE. A koncom minulého roka si krajanská verejnosÈ
vo Francúzsku a spolu s Àou jej priaznivci a priatelia zo Slovenska, Moravy a âiech pripomenuli
60. v˘roãie vzniku jedného z najstar‰ích a dodnes plne fungujúcich krajansk˘ch folklórnych
súborov v európskom zahraniãí – súboru Nadeje v ParíÏi.

Slováci, Moravania a Česi žili vo Francúzsku už
pred prvou svetovou vojnou, ale väčšia emigrácia sem prichádzala v období medzi dvomi svetovými vojnami. Počas prvej svetovej vojny sa
naši krajania trvalo zapísali do dejín vzájomných
vzťahov z Francúzskom svojou účasťou na bojiskách západného frontu. Paríž sa stal centrom
česko-slovenského zahraničného odboja, ktorý
viedol k vytvoreniu Česko-Slovenska. Už roku
1914 vytvorili dobrovoľníci v Paríži rotu Nazdar, ktorá bola nasadená priamo do frontových
bojov a v roku 1917 prezident Raymond Poincare podpísal dekrét, ktorým sa povoľovalo zriadenie československých légií vo Francúzsku.
Desaťtisíc Slovákov, Moravanov a Čechov, dobrovoľníkov, bývalých zajatcov a legionárov
z Francúzska, USA, Srbska, Ruska, Rumunska,
Talianska, Austrálie a ďalších krajín vytvorilo
československú brigádu, ktorá sa úspešne zúčastnila na bojiskách západného frontu. Zahraničný odboj bol úzko spojený s Milanom
Rastislavom Štefánikom, ktorý žil vo Francúzsku už od roku 1904. Ako člen triumvirátu
Československej Národnej rady v Paríži bol jednou z hlavných postáv českého a slovenského
zahraničného odboja. Pamiatku významnej francúzsko-slovenskej osobnosti pripomínajú jeho
sochy v mestách Paulhan a Meudon.
Kým do roku 1914 slovenské masové vysťahovalectvo smerovalo na americký kontinent, po
prvej svetovej vojne prohibičné imigračné zákony USA, regulujúce prisťahovalectvo, obrátili prúd emigrantov aj do iných častí sveta.
Osobitnú kapitolu slovensko-francúzskych
a francúzsko-slovenských vzájomných vzťahov
tvorí v medzivojnovom období imigrácia Slovákov do Francúzska. V rokoch 1920 – 1939
tam žilo a pracovalo okolo 50-tisíc Slovákov.
Mali svoje spolky, školy, dramatické krúžky,
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športové kluby a vydávali krajanskú tlač v materinskom jazyku. Pre Slovákov vo Francúzsku
sa stalo typickým, že sa dokázali integrovať do
francúzskej spoločnosti, zúčastňovali sa na politickom a sociálnom hnutí francúzskych pracujúcich, angažovali sa na podporu bojujúceho
Španielska a v boji proti nastupujúcemu fašizmu.
Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa väčšina
slovenských vysťahovalcov stala súčasťou československej armády vo Francúzsku a v radoch
1. a 2. pešieho pluku v počte štyritisíc osemsto
päťdesiatšesť mužov sa priamo zúčastnili frontových bojov. Po vojenskej kapitulácii Francúzska mnohí aktívne pracovali vo francúzskom podzemnom hnutí odporu proti nemeckým okupantom. Vyvrcholením bola ich účasť
v bojoch na barikádach počas Parížskeho povstania a oslobodenia Paríža v roku 1944. Na
druhej strane to bola účasť francúzskych vojakov – zajatcov, ktorí sa sformovali do osobitnej
vojenskej jednotky Détachement francais des
combattants en Tchécoslovaquie a aktívne sa

zúčastnili bojov v Slovenskom národnom povstaní. Tisíce vojenských hrobov vo Francúzsku
i na Slovensku z čias oboch svetových vojen sa
stali trvalým svedectvom odhodlania Slovákov
a Francúzov položiť svoj život nielen za slobodu svojej vlasti, ale i vlasti svojho spojenca
a priateľa.
Po druhej svetovej vojne niekoľko tisíc krajanov remigrovalo do oslobodeného Československa. Ich očakávania sa však nenaplnili
a čoskoro mali pocítiť nepriazeň nastupujúcej totality. Čo prišlo zo Západu, to sa stalo podozrivým. Takže znovu začali návraty a nové úteky,
pri ktorých Francúzsko zohralo nemalú úlohu.
Charakteristická bola podpora krajanov Pražskej jari 68 a ostré protesty proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy
v auguste toho roku. Podobne získali u nich
podporu a dobrú odozvu udalosti z roku 1989
a následný pád komunistickej totality i vznik samostatnej českej a slovenskej štátnosti. Pravda,
posledne spomenutým faktom sa nič nezmenilo
na ich pozitívnom vzťahu k tradičnej česko-mo-

ravsko-slovenskej vzájomnosti a spolupráci.
Aj keď sa počet krajanov vo Francúzsku zmenšil a nasledujúce generácie neobišiel faktor asimilácie, ich vzťah k vlasti predkov a tradičné
aktivity najmä v oblasti kultúry neprestali. Dôkazom toho je aj existencia folklórneho súboru
Nadeje. Súbor vznikol v roku 1952 v Paríži
a jeho zakladatelia našli inšpiráciu po návšteve
Československa. Jedna z dodnes činných členiek súboru Denis Dzian-Schachtová takto spomína na začiatky vo svojom denníku: „August
1952. Pred odchodom do Československa sme
sa zhromaždili dvakrát, aby sme sa zoznámili,
raz v Chelles a raz v Chantilly. Všetci sme mali
medzi 14 a 20 rokmi a tie dve nedele, čo sme sa
stretli, sme strávili veľmi príjemne, robili sme si
veľa plánov na naše blížiace sa prázdniny. Naše
posledné stretnutie sa uskutočnilo na železničnej stanici Gare de l´Est, boli sme rozrušení
a plní radosti, ako to býva pred veľkými odchodmi. Vedeli sme, že naše prázdniny išli byť
krásne, ale nikto si nevedel predstaviť, že by
sme zažili také prázdniny, aké sme naozaj zažili.
Jednu noc sme strávili v Prahe, v jednom z najväčších hotelov. Potom v Mariánskych Lázňach,
kde nás privítali mladí zo súboru Radosť z Brna
neuveriteľne milo, prívetivo a priateľsky. Všetci
sme boli veľmi dojatí, so slzami v očiach. Aj my
sme mali chuť smiať sa, spievať a tancovať ako
oni... Takto v októbri vznikol náš súbor. Nazvali
sme ho Nadeje, pretože sme verili v budúcnosť
plnej mieru a šťastia.“
V roku 1976 vznikla prvá detská skupina Nádejčok a roku 1981 nová detská skupina, aby zabezpečila budúcnosť folklórneho súboru. Ich
členovia sa zúčastňovali na vystúpeniach dospelých a dnes sú už jeho platnými a aktívnymi
členmi. Za 60 rokov plodnej činnosti sa v súbore vystriedalo vyše 300 tanečníkov, spevákov
a muzikantov v troch generáciách. Folklórny
svet má zvláštnu a neopakovateľnú atmosféru,
čo spája jeho vyznávačov po celom svete – je
predovšetkým svetom priateľstva. Aj folklórny
súbor Nadeje sa počas 60 rokov existencie zoznámil s desiatkami folklórnych súborov, so
stovkami tanečníkov, spevákov a muzikantov.
Medzi mnohými vznikli nerozlučné priateľstvá.
Súbor vystupoval v Grécku, Anglicku, Belgicku,
Švajčiarsku, Taliansku a pravidelne vystupuje na
Slovensku, Morave a v Čechách. Na Slovensku
sú to folklórne slávnosti vo Východnej, v Detve,
Heľpe, Terchovej, na Myjave, v Bratislave, Michalovciach, Klenovci, Humennom, Margecanoch, Brezne a ďalších mestách a obciach. Na
Morave na programoch Slovácko v Hluku, folklórnych slávnostiach Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm a v Čechách na spartakiádach a na Celosvetovej výstave v Prahe. Je
len samozrejmé, že sa stali trvalou súčasťou kultúrnych podujatí vo Francúzsku, poznajú ich diváci v mnohých departementoch a opakovane sa
stali hosťami francúzskeho štátneho rozhlasu a
televízie. Ich umenie je zachytené na viacerých
audio a videokazetách, CD a DVD nosičoch tak,
aby bolo dostupné pre všetkých záujemcov a navždy uložené pre budúcnosť.
V sobotu 24. novembra 2012 v parížskom banlieue Bagneux na rue Charles Michels sa za

účasti širokej verejnosti konalo významné
kultúrne podujatie venované jubilujúcemu krajanskému folklórnemu súboru NADEJE – L´ESPOIR. Spolok rodákov a priateľov z českých
krajín a Slovenska (Association des Originaires
et amis des pays Tchéques et Slovaque –

Heřmaníc, Hluku. Po skončení kultúrneho programu sa krajania pri tónoch ľudových kapiel
zabávali dlho do noci.
Súčasťou osláv bola výstava, ktorá vo fotografickej podobe dokumentuje šesťdesiatročnú históriu folklórneho súboru Nadeje, 60 rokov

A.O.T.S.) v spolupráci so Spolkom francúzsko-česko-slovenského priateľstva v Bagneux pripravil slávnostný kultúrny večer venovaný 60.
výročiu vzniku a existencie krajanského folklórneho súboru Nadeje – L´Espoire, spolu s 25.
výročím vzniku Spolku francúzsko-česko-slovenského priateľstva v Bagneux, ktorý sa
uskutočnil v priestoroch kultúrneho centra Salle
Léo Ferré. Na slávnosti sa zúčastnil aj veľvyslanec SR Marek Eštok a ďalší zástupcovia veľvyslanectiev Slovenskej republiky a Českej
republiky, zástupca radnice Bagneux, zástupcovia kultúrnych a krajanských organizácií vo
Francúzsku, novinári, krajania a tiež milovníci
tanca a ľudovej hudby. Program kultúrneho večera bol bohatý a mimoriadne kvalitný. Po slávnostnom privítaní „pohárom priateľstva“ sa
v preplnenej sále Leó Ferré začal večer plný
spomienok a emócií naplnených tými najlepšími folklórnymi vystúpeniami troch generácií
folklórneho súboru Nadeje. Na pódiu sa vystriedali ako hostia a partneri zo starej vlasti, tanečné
súbory a hudobníci z Trenčína, Liptovského
Mikuláša, Humenného, Brezna, Margecian,

práce, tancov a spevov, stretnutí a priateľstiev.
Výstava pozostáva z 25 panelov a bola inštalovaná v Detve (vlani v júli) pri príležitosti
folklórnych slávností Pod Poľanou v Detve,
v Brezne (v októbri) a v Paríži (november – december). Príprave výstavy za značne aktívnej
účasti krajanov predchádzal záchranný zber
a sústredenie archívno-dokumentačného materiálu k danej problematike, ktorý ostane v depozitoch súboru ako dôležitá súčasť dejín
a života Slovákov žijúcich vo Francúzsku. Autormi výstavy je skúsený kolektív, ktorý sa priamo
zúčastňuje na činnosti folklórneho súboru.
Folklór ako neoddeliteľná súčasť kultúry a kultúrneho dedičstva každého národa je doslovne
jeho pýchou. Krajanskému folklórnemu súboru
Nadeje z Paríža patrí veľká vďaka za to, že slovenský, moravský a český folklór vo svojej
neopakovateľnej podobe sa v jeho umeleckej
interpretácii stal nielen nositeľom identity v cudzom prostredí, ale je aj trvalou súčasťou celoeurópskeho kultúrneho dedičstva.

Daniel Compagnon –
slovenská du‰a
s francúzskymi
koreÀmi

C LAUDE B ALÁŽ
F OTO : ARCHÍV AUTORA A A DAM V LČEK

Il était une fois NADEJE
Towards the end of the last year, Slovak expatriates
in France, their sympathizers and friends from Slovakia, Moravia and Bohemia marked the 60th anniversary of the birth of one of the oldest and still
working compatriot folklore ensembles in Europe
without Slovakia – Nadeje in Paris. The ensemble
was formed in Paris in 1952. In 1976, the first children’s group Nádejãok came into existence and in
1981, a new children’s group was set up in order
to secure the future of the folklore ensemble. During 60 years of the ensemble’s activity, more than
300 hundred dancers, singers and musicians of
three generations performed in Nadeje. A part of
the celebrations was an exhibition of photographs
documenting the sixty-year-long history of the folklore ensemble Nadeje.
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Keì Martinovi Martinãekovi udeºovali prestíÏnu Cenu Martina Benku za rok 1998 (dostal
ju ako prv˘ fotograf medzi maliarmi a sochármi, ão zdôraznilo jeho pozíciu prvého slovenského fotografa 20. storoãia), porota vo svojom zdôvodnení uviedla charakteristiku,
Ïe jeho dielo: presiahlo svojou nadãasovou umeleckou v˘poveìou a mocn˘m vnútorn˘m obsahom hranice tejto umeleckej kategórie. „Je sochárske vo svojej monumentalite, maliarske vo svojej malebnosti, je grafické vo svojej pestrosti.“
Tridsiateho januára uplynulo sto rokov od umelcovho narodenia v Liptovskom Petre.
DoÏil sa poÏehnaného veku, zomrel 2. mája 2004 v Liptovskom Mikulá‰i, pochovan˘ je
v Bratislave. Na Ïivotnom osude Martina Martinãeka moÏno vo viacer˘ch líniách ilustrovaÈ spoloãenské postavenie národne orientovanej inteligencie v minulom storoãí.
Narodil sa v Liptove, mladé roky strávil v ·ari‰i, vy‰tudoval práva na Komenského univerzite v Bratislave. Rodinn˘ Ïivot a osobné smerovanie sa mu zlomili v krátkom ãase
dvakrát. Prv˘ tragick˘ úder pri‰iel na záver druhej svetovej vojny, keì jeho rodina pri návrate do rodiãovského domu v Sabinove zahynula; manÏelka s dvoma synmi a otec. Po
oslobodení pomáhal v Ko‰iciach organizovaÈ Povereníctvo spravodlivosti, neskôr i financií. Od leta 1945 pracoval uÏ v Bratislave na Povereníctve financií, nasledujúci rok sa stal
prezidiálnym ‰éfom Úradu Povereníctva Slovenskej národnej rady. Zoznámil sa s Ester
Fridrikovou-·imerovou. Prvá dáma slovenskej v˘tvarnej moderny ‰tudovala v ParíÏi. Jej
manÏela v ãeskom protektoráte zatklo gestapo a v koncentraãnom tábore popravilo.

Îiarivé svetlá v kultivovanej krajine
Vyhnaní na vidiek
Mladí, spoločensky úspešní a uznávaní, a predsa
osamotení ľudia, sa roku 1947 zosobášili. Na
Slovensku v povojnových voľbách boli politicky
najmocnejší demokrati, no v spoločnom československom štáte si presadila svoje pražská väčšina komunistov. 25. februára 1948, teda hneď
v onen smutne preslávený „víťazný“ deň, Martinčeka uväznili. Začiatkom päťdesiatych rokov
nasledoval hon na inteligenciu, do drsnej siete
lapili aj Martinčekovcov. Niekoľko stoviek rodín
vyhnali z mestských bytov a domov na vidiek.
Vládnuca strana napodobňovala mocenskú stalinskú prax presídľovania celých etník z jedného
konca šíreho sovietskeho územia na celkom iný.
Na Slovensku sa to dialo na malom priestore.
Manželia sa ocitli „iba ani nie“ tristo kilometrov
od hlavného mesta. V Liptove. Martinček tam
dostal robotu v tehelni, neskôr v slepačej farme.
Spoločenskej rehabilitácie sa dočkal roku 1957,
keď sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Literárnohistorického múzea Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši.
Od roku 1961 bol slobodným umelcom a naplno
sa sústredil na fotografickú tvorbu. Na Slovensku
najmä prostredníctvom Matice slovenskej vykonal
na tomto poli nezmazateľnú orbu Karel Plicka.
Český fotograf desaťročia usilovne až robustne
dokumentoval ľudové tradície na vidieku i objekty
historickej mestskej architektúry. Od našich susedov sa po ňom vo vidieckej krajine, prírode či na
poli folklóru a divadelnej scéne udomácnil Otakar
Nehera, o slovo sa intenzívne a so širokým tematickým záberom hlásil ďalší právnik Karol Kállay.
V˘tvarné v˘chodiská
Fotografujúcich pribúdalo, záujem viacerých
profesionálov sa sústreďoval na mestskú kultúru
a ateliérovú tvorbu, ďalších stále neodolateľne
priťahovala slovenská krajina s pôvodným roľníckym a architektonickým rázom. Ešte mali čo
„objavovať“, Martinček si však s filozofickou
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hĺbkou uvedomoval, že „slovenskosť“ má spoločného menovateľa, a teda umelcovi hrozí, že sa
začne opakovať. Zároveň celkom pragmaticky
pochopil, že pri dôkladnom hľadaní úžasných výtvarných detailov nenávratne uniká celistvý obraz
vidieka. A s tým zákonite odchádza autentický
duch tradičného života pôvodného obyvateľstva.
Martin Martinček nepatril medzi tvorcov, ktorí
potrebujú testovať svoje schopnosti publikovaním v periodikách. Mnohí čitatelia zaznamenali
jeho prítomnosť až vtedy, keď mu vyšla prvá
kniha. Neboli zvlášť početní, obsah publikácie
bol podstatne iný, ako si umelca uchovávajú
v pamäti cez jeho nosné diela zo 70. rokov minulého storočia. Jeho premiérový Nezbadaný svet
(1964) s básňami Laca Novomeského vypovedá
predovšetkým o výtvarnom videní a cítení autora. Konkrétne o lese, hore, v ktorej človek zanecháva stopy a odkazy svojou prácou.
Symbolicky o inšpiráciách výtvarnou modernou.
Mohutnosť stromov a vyvrátených koreňov, detaily na spílených pňoch. Prvý kameň výsostne
výtvarného diela, aké dovtedy nikto nemal ambície vytvoriť. Ďalšie k nemu staval zase cez Horu
ako majestát prírody, keď prechádzal od čiernobielej fotografie k tvorbe diapozitívov.
„Zemitá“ obraznosť prírodných istôt a mĺkvej
mocnosti prírody v susedstve veršov mestského
básnika. Až s odstupom času sa nabáda paralela
medzi tvorivým a spoločenským oboch autorov,
ktorí sa po rokoch stretli v tematickej, estetickej
a svetonázorovej istote knižného diela. O nejakých osem rokov mladší Novomeský (1904 –
1952), v povojnovom období povereník SNR pre
školstvo a osvetu. V stalinskej kampani tvrdo živenej v Prahe ambicióznymi komunistickými
kádrami mu nasadili vo väzení obojok slovenského nacionalizmu. Obišla ho sľučka, akú tam
na smutne známom Pankráci likvidačne dostal
minister zahraničných vecí tisovský rodák Vladimír Clementis, ale žil s podlomeným zdravím
a so skúsenosťami, s ktorými sa netúžil chváliť
na verejnosti.

S pokorou k odkazom
Martin Martinček si testoval celý svoj život pri
snímaní celistvých odkazov prapôvodného spôsobu života slovenského roľníka a pastiera. Zaznamenával chvíle práce a oddychu, tichej
radosti a podobne nenadnesených smútkov svojich súčasníkov s takou účastnou dôkladnosťou,
že ukotvil zároveň sociologický obraz vidieckeho spoločenstva. Roku 1966 vyšla kniha Vám
patrí úcta s úvodným slovom a veršami Milana
Rúfusa (1928 – 2009). Hneď v nej vytvorili
svojbytný – a prirodzene súčasne súladný – tvorivý diptych. Osobný súzvuk Liptákov Martinčeka a Rúfusa mal nadregionálny i nadnárodný
zvuk. Mužný a zároveň ako keby ste počúvali
ženský dvojhlas na podhorských lúkach. Nemenný pravdepodobne už od chvíle, ako sa
spoznali, pretrvával do záverečnej tvorivej fázy
fotografa a básnik zotrval aktívne pri svojom
poetickom slove a esejistickej kazateľskej pokore do posledných dní svojho života.
O tri roky neskôr to autori potvrdili knihou Ľudia
v horách, roku 1972 vyšla ich kniha Kolíska
a zase po troch rokoch Vrchári. Mne sa naskytla
príležitosť spoznať oboch tvorcov práve vo
vrcholnom období ich vrchárskych reflexií. Ak by
Martinček nevydal iné publikácie, vystačili by si
ako celistvá výpoveď o aktívnych nasledovníkoch
vidieckych generácií, ktorí vyšli od riek do horských končín, vyklčovali uprostred hustých lesných porastov základný priestor na živobytie,

a ako sa ich rod rozrastal, existenčne si ho rozširovali a zároveň úctivo kultivovali krajinu. Na
obraz, pred ktorým vnímavý fotograf iba s pokorou mohol zastať, pozorne sa rozhliadať, až prišli
prvé okamihy, keď svojimi mestskými očami vnikol k prvým podstatám.
Ne‰tylizované príbehy
Zo zvedavého návštevníka si formoval pozíciu
svojbytného hosťa. V liptovským dedinách sa
nikdy natrvalo neudomácnil, pretože na to nestačí
časť jedného života, navyše sústredeného na niečo
také „nepatričné“, ako je fotografovanie. „Na dôvažok“ – vôbec nebolo také, čo si ľudia objednávajú
do rodinných albumov. V taktnom spoločenskom
odstupe od každodenných robôt a krátkych odpočívaní medzi ročnými cyklami sprevádzaných vegetačnými zákonitosťami, s výchovou nevstúpiť do
domorodých obydlí bez zaklopania, hoci dvere sú
dokorán otvorené.
Píše o tom vo svojich zápiskoch, ktoré vyšli opakovane v knihe Ako sa krúti svet (v druhom vydaní aj
s celistvým anglickým prekladom). Texty sú drobnými literárnymi dielami a zároveň by mohli byť
učebnicou etiky, ako tým najprirodzenejším spôsobom a vnútornou pokorou vytvoriť rovnocenný
partnerský vzťah medzi umelcom a „portrétovanými“. Psychologické postrehy a charakteristika
dobrých a starostlivých žien, nevládnych starcov,
vidieckych čudákov sledujúcich aktuálne dianie vo
vesmíre, zaťatých robotníkov, ktorí sa nevzdávajú
svojho sna po pevnom domove, z rodinného stano-

viska podobne budovaného s trvalou víziou generačnej zomknutosti, ako z cirkevného práva je budovanie chrámu prepevného. Ľudsky najsilnejšie
príbehy zaujali vtedy mladého režiséra Dušana Hanáka (1938). Nakrútil podľa nich filmový umelecký dokument Obrazy starého sveta. Bolo to
roku 1972 a jeho vnútorné výpovede vo vtedajšej
normalizačnej klíme nedostali „distribučné“ povolenie. Premietať ho začali až v „politickom odmäku“ koncom 80. rokov a aj s odstupom času sa
potvrdili jeho nadčasové hodnoty. Film získal
mnohé svetové ocenenia a patrí medzi najúspešnejšie diela slovenskej kinematografie.
Hlbinná farebnosÈ
Vidieckeho človeka v liptovskej krajine – osobito
najmä v Liptovskej Tepličke – nachádzame výsostne v čiernobielej fotografii Martina Martinčeka. Spomínaná publikácia Hora (1978) otvára
jej rovnocenný a súčasne svojbytný pól vyjadrený
„vo farbe“. Ak v prvej polohe prevládala „grafická
perokresba“ roľníckej krajiny a architektúry a „akvarelovo-pastelová maľba“ portrétov ľudí, vo farebnej fotografii vzdáva úctu vysokohorskej
prírode a detailným okamihom pod jej štítmi. Ako
vášnivý (teda mlčanlivý) rybár dôverne poznal živosť vodných tokov. Zrkadlenie na hladine, svetlá
v hlbočinách, kde majú svoje domovské práva
strieborné pstruhy, prudké spády horských riav,
nachádzame v publikácii Chvála vody (1981). Fotograf lovil (fyzicky i inšpiračne) zvyčajne na tečúcich vodách, takže mal aj dobrú kondíciu. Keď

zdvihol hlavu k horským štítom, z rozličných miest
mal pred sebou rozličné podoby Kriváňa v mnohorakých premenách. Na skalnatý monument i národný symbol nazeral z toľkých strán a v toľkých
okamihoch i ročných obdobiach, že vytvoril ním
celistvú kniha Báseň o Kriváni (1988).
Voľnú „farebnú trilógiu“ Martina Martinčeka dotvorila roku 2000 kniha Čas slnka / Time of the
Sun. Zostavil ju dôverný znalec majstrovej tvorby
Marián Pauer a na jej vydaní sa zhodne podieľali
Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine a Bolchazy-Carducii Publishers sídliaci v meste Vauconda v americkom štáte Illinois. Publikácia
obsahuje umelcove fotografické obrazy z cyklov
Chvála slnka a Rozkvitnutý deň a bola fotografovým prvým posolstvom Slovenska svetu sprostredkovaným „krajanským“ vydavateľom žijúcim
medzi početnou slovenskou komunitou v USA.
A UTOR : D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : ARCHÍV
Glowing Lights in a Cultivated Country
On January 30, 2013, we marked the 100th anniversary of the birth of the art photographer Martin Martinãek (died on May 2, 2004 in Liptovsk˘ Mikulá‰,
buried in Bratislava). He was born in Liptov, spent
his youth in ·ari‰ region, graduated in Law at the
Comenius University in Bratislava. From the summer of 1945, he worked at the Commission of Finance in Bratislava; he rose to become head of the
Presidium of the Slovak National Council the very
next year. In the early 1950s the Martinãeks were
moved by force to Liptov region. After his rehabilitation the photographer fully devoted himself to
taking pictures. His first book Nezbadan˘ svet (“The
Unnoticed World”; 1964) with the poems by Laco
Novomesk˘ talks mainly about the artists’ visual
perception and sentience. In 1966, his book Vám
patrí úcta (“You Deserve Respect”) with an introduction and verses by Milan Rúfus was published.
Also Martinãek’s publications ªudia v horách
(“Mountain People”), Kolíska (“Cradle”) and
Vrchári(“Highlanders”) appeared with the poet’s
texts. The book Ako sa krúti svet (“How the World
Turns round”) is representation of photographer’s
personal experiences and record of life stories of
the rural people of Liptov with whom he had an intimate acquaintance. Following the black and white
photographs, Martinãek published colour publications Hora (“Mountain”), Chvála vody (“Praise on
Water”) and BáseÀ o Kriváni (“The Poem about
KriváÀ”). The book “âas slnka / Time of the Sun”
came out in 2000.
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Posolstvo piesní Slovensku a svetu
Do pozornosti dávame podnetn˘ vstupn˘ koncept celoslovenského
kultúrneho podujatia Posolstvo piesní Slovensku a svetu (PPSS).
Vypracoval ho Viliam Ján Gruska, a tak vyslovujeme presvedãenie –
podporované vytrval˘mi koncepãn˘mi aktivitami v˘znamnej osobnosti národnej kultúry a umenia – Ïe sa stane príÈaÏlivou súãasÈou
slovenského jubilejného roka. Prv˘ predseda Matice slovenskej
v novodobej histórii na‰ej národnej in‰titúcie, skúsen˘ kronikár
a citliv˘ etnograf, kon‰truktér najväã‰ích amfiteátrov folklórnych
festivalov a architektonick˘ scénograf, autor desiatok scénick˘ch
programov prezentovan˘ch na verejnosti pri v˘znamn˘ch národn˘ch udalostiach a jubilejn˘ch v˘roãiach, autor televíznych a filmov˘ch projektov, kniÏn˘ch v˘stupov a rozhlasov˘ch vysielaní. MuÏ
stoviek individuálnych skutkov hodn˘ch spoloãenského uznania
kon‰tatuje, Ïe podstatou a obsahom jeho osobného jubilejného
posolstva (dodajme: s nadnárodn˘m dosahom) je: spoloãn˘m
spievaním vybrat˘ch piesní v rovnakom poradí, súãasne na mnoh˘ch miestach Slovenska alebo na územiach, ktoré Slováci v celistv˘ch enklávach ob˘vajú, poìakovaÈ vierozvestcom, svät˘m Cyrilovi a Metodovi, za vytvorenie písma a prekladov v Àom písan˘ch
základn˘ch diel kresÈanstva a svetsk˘ch zákonníkov pri slávení
1150. v˘roãia ich príchodu na Veºkú Moravu.
Termín a zaãiatok podujatia na v‰etk˘ch miestach bude zhodne
20. júla 2013 na pravé poludnie.
Vznik tradície
V rámci OZVIEN staroslovenčiny pod Kráľovou
hoľou vznikol v roku 1994 rovnomenný Festival
„novej generácie“. Impulzom preň bolo úsilie obnažiť súvislosti ľudového a chrámového spevu
v tomto kúte Slovenska, v ktorom sa vo viacerých
bližších aj vzdialenejších dedinách sformoval pôsobivý viachlasný spev ľudových aj chrámových
piesní. Udržuje sa dodnes a s osobitou sugesciou
aj pre mladú generácie sa šíri po celom Slovensku.
Spomínaný viachlasný spev má tradíciu vo viacerých obciach, ktoré boli svojou hospodárskou činnosťou (pestovaním aj spracovaním lesných
drevín) výrazne naviazané na lesy v okolí Kráľovej hole. Žijú v nich obyvatelia hlásiaci sa k viacerým kresťanským náboženstvám. Važec,
Východná, Šuňava, Štrba sú prevažne evanjelické,
s menším podielom katolíkov a babtistov, Liptovská Teplička je prevažne katolícka, Vernár, Telgárt, Šumiac sú gréckokatolícke, s malým
podielom pravoslávneho obyvateľstva. Rejdová,
ktorá s nimi susedí chotárom, je evanjelická.
V podstate tu máme obraz celého Slovenska.
V Telgárte pramení Hron, no z úpätí Kráľovej hole
stekajú vody na rôzne smery. Rovnako do Váhu
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ako do Hnilca, Hornádu a rieky Poprad. Nimi do
morí Európy. To dalo inšpiráciu zaradiť do dramaturgie OZVIEN už od druhého ročníka nielen
úvodné stretnutie pri prameni Hrona. Stalo sa ním
aj spievanie na Kráľovej holi, ktoré sa od samotného začiatku nazýva Posolstvo piesní Slovensku.
Patrí k najemotívnejším prvkom OZVIEN a pre
mnohých aj k celoživotným zážitkom.

Spoloãné spievanie
Je kultúrny fenomén Slovenska. Spoločné spievanie je výrazným prejavom rodinného a výročného zvykoslovia, spoločenských stretnutí
a zhromaždení. Harmonizuje tieto príležitosti, napĺňa emotívne podnety, pestuje zmysel pre obrazné a najmä poetické vyjadrenie vyznávaných
etických princípov, osvetľuje a objasňuje dejinné
udalosti, slúži odovzdávaniu posolstiev medzi generáciami. Táto tradícia bola v pozadí vzniku spevokolov aj divadelných súborov. V súčasnosti
však upadá. Príčin je mnoho. V škole sa spieva
len málo. Vojenská prezenčná služba, ktorá bola
silnou motiváciu pre mladých mužov pri preberaní miestnych tradícií spoločného spievania
a obohacovaná spevom pochodových piesní, je

zrušená a tým zaniká aj pestovanie mužského
viachlasného spevu.

Základné princípy úãasti
Podujatie Posolstvo piesní Slovensku a svetu je
otvorené všetkým záujemcom, ktorí budú akceptovať tieto zásady:
A – Prihlásia sa do satelitného centra PPSS –
miesta, ktoré si vybrali – a zaviažu sa rešpektovať stanovené zásady. Dostanú texty,
označenia a pokyny.
B – Pripravia sa na spievanie naspamäť alebo
s pomocou notových zápisov.
C – Zaistia si dopravu na určené parkovisko, občerstvenie a zvládnu výstup na miesto
(vrch), ktoré si vyberú.

Kráºová hoºa – centrálny bod
Spoločné spievanie na Kráľovej holi bude súčasťou 19. ročníka OZVIEN staroslovienčiny. Dopravu pozvaných účinkujúcich, hostí a TV štábu,
ktorých dopravné prostriedky budú mať povolenie, zaistia usporiadatelia. Iným záujemcom bude
Kráľová hoľa prístupná len peši alebo na bicykloch. Hlavným speváckym telesom bude zbor
Lúčnice. Niektoré skladby zaspieva v originálnej
úprave, dirigentka zboru bude usmerňovať aj
ostatné spievanie. Čiastkové podrobnosti budú
súčasťou konečných pokynov koordinovaných
s televíziou zaisťujúcou prenos a záznam. Koordinácie priameho prenosu so spievaním na ďalších vrchoch na vybratých miestach bude predmetom následnej fázy prípravy podujatia. Na
susedných i vzdialených vrchoch, pahorkoch
a iných zvolených miestach bude Posolstvo
piesní Slovensku a svetu a inštrumentalistov viesť
kvalifikovaný dirigent (môže byť ním aj vyspelý
akordeonista).

ëal‰ie vrchy, pahorky, objekty
Významných miest na spoločné spievanie v rovnakom čase a s rovnakým obsahom súbežne
s Kráľovou hoľou (Nízke Tatry) prebehne na
vrchoch: Babia hora (Slovenské Beskydy), Choč
(Chočské vrchy), Tupá nad Vyšným Kubínom
(Oravská pahorkatina), Lúčna (Roháče), Čerenová skala (Chočské vrchy), Čierny kameň
(Veľká Fatra), Zniev (Malá Fatra), Strážov (Strážovská hornatina), Rozsutec (Malá Fatra), Veľká
Rača (Slovenské Beskydy), Poludnica (Nízke
Tatry), Vršatec (Biele Karpaty), Vápeč (Strážovská hornatina), Javorník (Javorníky), Vtáčnik
(Vtáčnik), Bradlo (Malé Karpaty), Devín a Vysoká (obe Malé Karpaty), Javorina (Biele Karpaty), Sitno (Štiavnické pohorie), Zobor (Tríbeč),
Veľký Lél (Žitný ostrov), Chrbát (Pohronská pahorkatina), Hrušov (Krupinská vrchovina), Javorie (Javorie), Bzovík (Krupinská vrchovina),
Poľana a Vepor (obe Slovenské rudohorie),
Ragač (Cerovská vrchovina), Zbojská (Muráňska
planina), Ďumbier (Nízke Tatry), Kriváň (Vysoké
Tatry), Osadník (Turnianska planina), Spišský
hrad (Levočské pohorie), Kojšovská hoľa (Slo-

venské rudohorie), Malorovka (Spišská Magura),
Stolica (Slov. rudohorie), Kačurák (Nízke Beskydy), Vihorlat (Vihorlat), Minčoľ (Čerchovské
pohorie), Šimonka (Slanské pohorie), Rozhľadná
(Zemplínske vrchy), Makovica (Užské vrchy),
Nadlacká veža kostola (Nadlak/ Rumunsko), Mátrasentistvan (Mátra/Maďarsko), Okolie Budapešti (Maďarsko), Pillišské vrchy (Maďarsko),
Šastenek (Bukovina/Rumunsko), Báčsky Petrovec (Vojvodina/Srbsko).

·ir‰í v˘ber piesní
Výber piesní (ľudových, chrámových, autorských, znárodnených, obľúbených) na PPSS 30.
júla 2013 bude bez stanovenia konečného poradia
a druhu sprievodných či úvodných nástrojov
piesní. Predpokladané trvanie jednej piesne
(v priemere) sú 3 minúty. Celkové čas pre všetky,
aj s inštrumentálnymi predelmi či predohrami, je
jeden a pol hodiny. Medzi nimi budú napríklad:
Starosloviensky otčenáš
Nitra, milá, Nitra, ty vysoká Nitra
Aká si mi krásna, ty rodná zem moja
Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš
Chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe na výsosti
Bože, pod Tvým slávnym nebem stojím
Keby som bol vtáčkom, letel by som za les
Mali sme my vtáka, v šírem poli lietal
Po nábreží, koník beží, koník vraný
Povedzte mojej materi, nech ma nečaká k večeri
Kysuca, Kysuca, studená vodička
Mária, bolestivá, naša ochrana
Tie šaštinské zvony k sebe nás volajú
Trebišov, to valal, okrúhly jak taľar
Láska, Bože, láska, de ťa ľudia berú
Šípová ružička, sama kvitne v poli
Od včera večara, chodzim kolo dvora
Keď mi srdce chorie, keď ma tieseň morí
Myjavská veža, pekná vysoká
Čo že je to za prekrásne vtáča
Sadla muška na konárik, otriasala kvet
Letí, letí roj, ponad milej dvor
Zbieraj ruže, zbieraj, pokiaľ trvá leto
S Pánem Bohem, idem od vás
Na Kráľovej holi, stojí strom zelený
Daj, Boh, šťastia tejto zemi
Mnohaja lit, blahaja lit.
Výber a sled piesní, ich tóniny, inštrumentálne
predely budú spracované hudobným dramaturgom. Texty vybraných piesní aj s notovým zápisom a v konečnom poradí budú rozmnožené
a rozposlané do vytvorených centier spievania. Ich
konečný výber bude aj naspievaný s inštrumentálnymi predelmi či úvodmi a rozširovaný na CD.
Pre každý „pahorok spievania“ bude vybraté
jedno zdatné zoskupenie: spevácky zbor, (amatérsky alebo aj profesionálny), folklórna skupina
a iné.
Budem vám povďačný, keď na vstupný koncept
PPSS budete reagovať vašimi návrhmi iných
vhodných miest (vrchov, vyvýšenín, pahorkov,
historických objektov), resp. piesní, o ktorých si
myslíte, že by mali byť zaradené do širšieho výberu. Budú podkladom pre spracovanie Realizačného projektu PPSS, ktorý bude obsahovať
presné pokyny a odporúčania pre interpretačnú,
organizačnú aj technickú prípravu a konečné zavŕšenie zámeru, mysliac pritom na všetko: zásady

dopravy, bezpečnosti, počasie aj internetovej komunikácie pred a počas realizácie a dokumentáciu podujatia.
Daj, Boh, šťastia tejto zemi
Melódia pastorály Hore vstávajte, valasi zo
zbierky Gašpara Drozda.
Text: Viliam Ján Gruska
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
/:Nech ich sused v láske má, nech im priazeň,
pokoj dá.
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom
v nej:/.
2
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožaruje dom.
/:Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom:/.
3
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
/:Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie:/.
4
Osvieť, Bože, mladých, starých, zbav ich nerestí.
Ničia nimi svoje telo, Tvoj dar nebeský.
/:Daj nech život majú v úcte, každú rozkoš
v miere ľudskej.
Osvieť, Bože, mladých, starých, zbav ich neresti:/.
5
Veď nám rozum, cit a vieru, iba k ľudskosti.
Spoznávaniu Tvojich tajov, dožič múdrosti.
/:Spupných doveď k pokore, ubitým zrak k oblohe.
Veď nám rozum, cit a vieru iba k ľudskosti:/.

Verše 1, 2, 3 vznikli v roku 1991 (pre ekumenický festival vianočných tradícií Dni kolied
kresťanov Slovenska), verš 4 roku 1999 (je
venovaný pani Hudecovej, profesorke zo Sarvaša), verš 5 vznikol v roku 2003 (venovaný
Jozefovi Gruskovi, vedcovi informatikovi,
k jeho 70-tke).
V ILIAM J. G RUSKA
F OTO : J AROSLAV V ELIČKA
K ONTAKTY:
D OC . I NG . V ILIAM J. G RUSKA , AIA CENTRUM,
J URIGOVO NÁMESTIE 9,
841 05 B RATISLAVA
T EL .: 02 6542 3313, 0917 113 174
E - MAIL : GRUSKA . AIA @ GMAIL . COM

Messages of Songs for Slovakia and
the World
The opening concert of the all-Slovak cultural
event Posolstvo piesní Slovensku a svetu (PPSS;
“Messages of Songs for Slovakia and the World”)
was conceived by Viliam Ján Gruska, the first
Chairman of Matica Slovenská in the modern
history of this national institution, experienced
chronicler and perceptive ethnographer, designer of the largest amphitheatres for folklore
festivals and architectonic set designer, author
of dozens of stage programs presented in public
at important national events and jubilees, author
of TV and film projects, books and radio programs. The man of hundreds of individual deeds
that deserve social recognition states that the
point and content of his personal jubilee message is to thank the apostles, SS. Cyril and
Methodius, for devising the script and translating
basic Christian works and secular law codes by
collective singing of a selection of songs in a specific order simultaneously at numerous locations
around Slovakia and in the areas inhabited by
Slovaks abroad when celebrating the 1150th anniversary of the arrival of the Saints in Great
Moravia. The date and time of the event will be
the same for all the locations, on July 20, 2013
at 12 noon.
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Stredoveké Ko‰ice na medirytine z roku 1617

Kultúra je súčasťou prítomnosti
SvetobeÏníci tvrdia, Ïe kaÏdé veºké mesto má svoju osobitú vôÀu, atmosféru. Ko‰ice dodnes Ïijú bohat˘m
kultúrnym Ïivotom. Stále majú ão ponúknuÈ hosÈom. KaÏdé námestie, uliãka v starom meste poskytne náv‰tevníkovi nov˘ pohºad do histórie a s Àou späté legendy a ºudské osudy. Metropola v˘chodného Slovenska
bola zaãiatkom tohto roka naplnená osobitou „vôÀou“ kultúry a umenia. A po cel˘ rok 2013 sa bude o Ko‰iciach hovoriÈ a písaÈ, Ïe je Európske hlavné mesto kultúry. To je pre mnoh˘ch príleÏitosÈ na dôslednej‰ie
spoznanie jednej z kriÏovatiek kultúr.
Keì zavítate do Ko‰íc, dajte sa uniesÈ dejinami. Pri náv‰teve mesta si zaiste v‰imnete jeho polohu, lebo tá
ovplyvnila rozvoj. Cez územie viedla dôleÏitá obchodná cesta z Balkánu k Baltu. Vìaka nej uÏ v prvej polovici
13. storoãia boli Ko‰ice vyvinutou osadou. ëal‰í rozvoj zaznamenali, keì uhorsk˘ panovník Belo IV. sem
pozval nemeck˘ch kolonistov a poskytol im isté v˘hody, privilégiá, ktoré napomohli rozvíjajúcemu sa obchodu a celkovému rastu mesta. Zaãiatkom 14. storoãia prosperujúce mesto ovládli Omodejovci, v bitke
pri Rozhanovciach roku 1312 bolo v‰ak ich vojsko porazené, a tak sa zaãína ìal‰ie obdobie jeho rozkvetu.
Kráºovské hneì po Budíne
Košice boli v roku 1345 na príkaz Ľudovíta I. povýšené na kráľovské mesto Uhorska (hneď po
Budíne). Výrečne to dokumentuje vydanie erbovej listiny z roku 1369. Je to najstarší armáles
(feudálna listina o povýšení do zemianskeho
stavu) v Európe. Nové výsady udelili mestu aj
ďalší panovníci. Košice boli oslobodené od cla
a mýta nielen na území Uhorska, ale aj v Poľsku,
Rusku, Čechách, Sliezsku a Rakúsku. K týmto
výsadám sa pridalo právo skladu, čo zvýraznilo
obchodné postavenie mesta. A čo sa z Košíc vyvážalo? Víno, železo, meď, množstvo výrobkov
miestnych remeselníkov. Kupci a remeselníci sa
združovali v cechoch. Listina cechu kožušníkov
je najstaršia v Uhorsku.
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Stredoeurópsky v˘znam
V 14. a 15. storočí získavajú Košice vedúce postavenie medzi mestami Uhorska, v závere 15.
storočia sa stávajú jedným z najväčších stredoeurópskych miest. Ďalšiemu rozkvetu mesta zabránili časté vojny, povstania a požiare, výbojné
prenikanie Turkov do tejto časti Európy.
Hospodársky rozvoj mesta vytvoril dobré podmienky pre rozmach kultúrneho života. Do Košíc
prichádzajú významné osobnosti zo zahraničia.
Spomeňme Leonarda Coxa, neskoršieho vychovávateľa anglického kráľa Henricha VIII., či
básnika Jána Bocatiusa a mnohých ďalších.
K rozvoju divadelníctva prispel renesančný básnik
a dramatik Ján Tesák Mošovský (1545 – 1617).
Nezabúda sa na vzdelávanie. Mnohí Košičania

študovali vo Viedni a Krakove. K zvýšeniu vzdelanosti nesporne prispelo založenie Košickej univerzity v roku 1657. Na univerzite študoval
napríklad Michal Baluďanský, ktorý sa neskôr stal
prvým rektorom petrohradskej univerzity.
Îijem, d˘cham stále v tom meste
Takto sa spieva v refréne hymny Košíc – Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 (EHMK).
Áno, Košičania sú právom hrdí na minulosť i prítomnosť svojho mesta. Prestížny titul EHMK
získali Košice spolu s francúzskym mestom Marseille. Štafetu prevzali po slovinskom Maribore
a portugalskom Guimaraesu.
Čo sa skrýva za názvom Európske hlavné mesto
kultúry? Poďme pekne po poriadku. Tento pre-

Z národn˘ch kultúrnych pamiatok Ko‰íc treba v prvom rade spomenúÈ
Dóm sv. AlÏbety, ktor˘ zaãali stavaÈ okolo roku 1380 a patrí medzi najv˘znamnej‰ie
gotické stavby na Slovensku

stížny titul udeľuje Európska únia mestám členských štátov od roku 1985. O udelení titulu rozhoduje Rada Európskej únie na základe
odporúčania Európskej komisie.
Od roku 2009 za EHMK volia po dve mestá. Na
Slovensku sa do súťaže zapojilo deväť miest:
Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava. Do
druhého kola postúpili Košice, Prešov, Nitra
a Martin. O víťazovi sa rozhodovalo medzi prvými dvomi mestami, v septembri 2008 uspel
projekt Košice Interface 2013.
V čom tkvel úspech Košíc a čo nasledovalo po
tomto víťazstve? Projektový tím rozpracoval základné línie. Robil všetko pre to, aby sa projekt
otvoril, takpovediac, dialógu s mestom. V podstate išlo o transformáciu kultúrneho, spoločenského a ekonomického prostredia, aby sa v konečnom dôsledku naplnilo tvorivosťou, novými
nápadmi a hlbším záujmom verejnosti o kultúru
a umenie.
Rozhodujúcim posolstvom projektu bola podpora
kreativity. Dať Košiciam novú dimenziu. Vychádzalo sa pritom z bohatej histórie mesta, z multikulturálnej komunity Košíc. Základnou rovinou
bol a je kultúrny a umelecký program, ktorý dokáže vytvoriť základňu pre novú komunikáciu
v európskom kultúrnom priestore.
DeÀ D s celoroãn˘m presahom
Dlhé mesiace príprav vyvrcholili 19. a 20. januára
2013. Otvárací ceremoniál bol symbolickým
a apelačným podnetom na to, aby si ľudia čoraz
častejšie nachádzali cestu ku kultúre a umeniu.
Neodradilo ich ani sychravé zimné počasie. Návštevníci zaplnili ulice a námestia Košíc. Organizátori pre nich pripravili na osemdesiatich
miestach viac ako dvesto podujatí. Do úvodného
programu sa zapojilo vyše tisíc účinkujúcich. Vyberať mali z čoho: hudba, tanec, móda, divadlo,

·tátne
divadlo
v Ko‰iciach,
postavené
v rokoch
1897 – 1899
podºa
projektu
architektov
A. Langera,
A. Steinhardta

Ko‰ice –
to je aj
Medzinárodn˘
maratón mieru,
ktor˘ s trasou
42 195 metrov
patrí medzi
najstar‰ie maratóny vo svete
a po prv˘krát
sa beÏal 28.
októbra 1924
a ktorého
symbolom je
aj socha
maratónca od
akad. sochára
Arpáda Raãka

vernisáže. Vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na
Košičanov a hostí čakala krása insitného umenia
zo Srbska. V Múzeu Vojtecha Löfflera svoje
práce predstavovali študenti rakúskej vysokej
školy FH JOANNEU z Grazu. Vo Východoslovenskej galérii otvorili víkend dizajnu a módy.
Bohatý bol výber hudobných podujatí. A nezabudlo sa ani na najmenších návštevníkov. Pre deti
boli pripravené tvorivé dielne, rozprávky, karneval, detská železnica a mnoho ďalších atrakcií.
Košice prezentovali osobnosti, ktorých dielo je
späté s nimi. Významnou postavou európskej literatúry 20. storočia je spisovateľ Sándor Márai.
Premenovaním križovatky ulíc Baštová, Mäsiarska a Zbrojničná pribudlo v Košiciach nové
Námestie Sándora Máraiho ako prejav úcty košickému rodákovi, ktorý sa zaslúžil o dobré meno
mesta v Európe i vo svete.
Jedným zo zakladateľov nefigurálneho umenia

Jakabov palác – romantick˘ mestsk˘ palác,
ktor˘ v roku 1899 postavil
ko‰ick˘ architekt Jakab
podºa vzoru
stredovek˘ch objektov

v Latinskej Amerike je košický rodák Fernando
Falli (umelecké meno Gyula Kosice), od roku
2010 čestný občan Košíc. Pozoruhodným architektom medzivojnového obdobia a autorom
množstva diel v meste bol Ľudovít Oelschläger.
Život a architektonickú tvorbu umelca prezentovali v novej monografii. Do mesta zavítal filmový
režisér a scenárista Juraj Jakubisko, ktorý mladosť prežil práve v Košiciach.
V 20. rokoch minulého storočia sa Košice na
krátky čas stali medzinárodným strediskom moderného umenia. Z českých maliarov tam pôsobil
František Foltýn. Medzi popredných slovenských
predstaviteľov košickej moderny patrili Anton
Jasusch a Konštantín Bauer. Autori projektu Interface 2013 pripravujú v spolupráci s Východoslovenskou galériou výstavu Košická moderna
(dvadsiate roky 20. storočia). Neskôr bude inštalovaná v Bratislave, Prahe, Krakove.
A projekt Košice Interface 2013 počíta nielen
s rozvojom mesta. Má na zreteli aj dlhodobé posilnenie poslania kultúry v regióne. Košice ako
EHMK 2013 chcú pritiahnuť viac zahraničných
turistov a tomu podriadia celú svoju iniciatívu.
Počas tohto roka je naplánovaných ďalších 350
akcií.
I VAN J ACKANIN
F OTO : AUTOR A ARCHÍV
Culture – Part of the Present Time
Ko‰ice is going to be European Capital of Culture
all 2013 long. The city was awarded this prestigious title together with the French city of Marseilles. In Slovakia, nine towns competed for the
right to become European Capital of Culture.
The project Ko‰ice Interface 2013 achieved success in September 2008. The opening ceremony
took place on January 19 and 20, 2013. Organizers prepared more than 200 events at 80 locations. More than a thousand performers were
engaged in the opening program. Another 350
events is planned for this year.
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Holandsk˘m nazeraním,

slovenským
srdcom

Kniha Košice – dzivosť v srdci holandskej fotografky Illah van Oijen (1981) nadväzuje na jej
publikáciu Bratislava – mesto na mieru. Tá vyšla
po jej dvojročnom pobyte na Slovensku roku 2007
a autorka svoju ideu označila ako komentár z pohľadu cudzinky na rýchlo sa meniaci verejný
priestor tohto mesta. Pri fotografovaní sa v ňom
začala udomácňovať, naučila sa po slovensky,
našla si dobrých priateľov. Pred piatimi rokmi sa
v
y
b
r
a
l
a
z Bratislavy do Košíc. Cesta jej pripadala exoticky,
zvedavé očakávania sa násobili tým, že bolo
krátko po tom, čo sa metropola východného
Slovenska začala oficiálne pripravovať na úlohu tohtoročného Európskeho hlavného mesta kultúry.
Po prvej návšteve Oijen prichádzala doň opakovane, aby sledovala, ako sa mesto mení i pod
vplyvom blížiaceho sa výnimočného postavenia.
Niekdajšie armádne kasárne rekonštruovali na
účely Kulturparku, socialistický hotel Slovan prebudovávali na podobu objektov v hotelovej sieti
Hilton, z obchodných reťazcov tam nemohol
chýbať Aupark, na zaľudnenom sídlisku Luník IX
ju zaujala stavba nového kostola. Tempo očakávaných premien však nebolo zvlášť búrlivé, a tak
sa jej pohľad ustaľoval pobytmi na tradičných miestach v historickom centre Košíc, neveľkých
parkoch či spoznávaním satelitných sídlisk suse-

diacich s riekou Hornád. I v tomto meste si
čoskoro našla známych a priateľov s nezištnou a
ústretovou ochotou, ak potrebovala pomôcť. Popri
domovskom meste na Dunaji nachádzala pozitívny vzťah k ďalšiemu. „Keď som fotila knihu
o Bratislave, mojím orientačným bodom bolo
Holandsko, teraz bola mojím orientačným bodom
Bratislava. Košice mi však vždy pripadali oveľa
živšie a do Bratislavy som sa vracala s ťažkým
srdcom,“ vyznáva sa fotografka.
Do oboch jej kníh prispel textami holandský spisovateľ a publicista Tijs van den Boomen (1960).
Predmetom jeho osobných záujmov je architektúra a urbanistika. „Mesto zhliadnete po prvýkrát,“
píše, „z päťdesiatkilometrovej vzdialenosti, keď
cesta začína klesať do nížiny. Skôr ako mesto
však vidíte jeho priemyselný predvoj: bežiace
pásy cementárne a dymiace komíny masívnych
železiarní. Obrazy, ktorými sa Košice radi prezentujú, sú staré lesy, čo obklopujú mesto, a neskorostredoveké centrum, ktoré leží v kotline pod
nimi. A treba uznať: srdce mesta je dokonale zakonzervované. Industriálny, ako aj postindustriálny
svet sa zdajú byť na míle ďaleko. Paláce, kostoly
a meštianske domy sa v pestrej škále štýlov tisnú
vedľa seba pozdĺž takmer kilometer dlhej Hlavnej

ulici.“
Textami do knihy Košice – dzivosť v srdci prispel
aj košický rodák s tureckými koreňmi spisovateľ
Agda Bavi Pain (1966). Žije v Bratislave, mesto
opustil podobne ako mnohí mladí Košičania
nadlho, bez konkrétnych plánov o možných
návratoch. Ostáva mu v silných zážitkoch a
spomienkach dotvárajúcich mozaiku mnohorakých ľudských osudov v nedávnych dejinách.
Pamätá si dosť z atmosféry starého mesta, na
vrstovníkov s otvorenými povahami z meniacich
sa starých uličiek, obývaných predtým skúsenými
a váženými remeselníkmi, obchodníkmi, živnostníkmi, mestskými rodinami. Vyrastal už v časoch
málo žičlivých pôvodnému koloritu a tradičným
susedským väzbám, a tak pri spomienke na
„svoju“ Kováčsku ulicu završuje: „Ďakujem, no ja
už nekujem. Len tak zľahka fúkam do pahreby a
mám z toho červené oči.“
Košická rodáčka Gabriela Kisová (1978) vedie
v Bratislave galériu a v knihe Košice – dzivosť
v srdci píše o tom, čo bude hlavnou témou
tohtoročného mesta. O umení. Pristavuje sa
pri dvoch sochách výtvarných umelcov
zosobňujúcich svojho kolegu (Juraj Bartusz
Júliusa Jakobyho a Peter Gáspár známeho
spisovateľa Sándora Máraia). Vyjadruje svoju
nespokojnosť s tým, ako radniční páni „vyhnali
vodu z mesta“, všíma si ďalšie sochy umiestnené na sídliskách, novodobých teritóriách, uprostred ktorých vyrastala i ona.
D UŠAN M IKOLAJ
Dutch View, Slovak Heart
The book Ko‰ice – dzivosÈ v srdci (“Ko‰ice – Wildness in the Heart”) by the Dutch photographer Illah
van Oijen (1981) is a follow-up to her publication
“Bratislava – mesto na mieru Urban Landscapes of
Bratislava”. The latter came out after her two-year
stay in Slovakia in 2007. She set out to Ko‰ice
shortly after the metropolis of East Slovakia started
to officially prepare for assuming the role of the European Capital of Culture this year. After visiting the
city for the first time, Oijen kept coming on to see
Ko‰ice changing in the face of the forthcoming series of grandiose events.
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Návraty
Petra
Horáka

Vo výstavných priestoroch prezidentského
paláca na Hodžovom námestí v Bratislave
sa v tomto roku ako prvý predstavil akademický maliar Peter Horák (1947). Patrí
medzi tisícky Slovákov, ktorí krátko po auguste 1968 natrvalo emigrovali z vtedajšieho Československa.
Vo svojom rodnom meste vystavoval až po
viac ako štyroch desaťročiach, čo sa usadil
v Austrálii (žije v Melbourne). Jeho prvá
prezentácia sa uskutočnila v roku 2010
v bratislavskom Múzeu židovskej kultúry
a nazývala sa symbolicky Konečne doma.
V tých istých priestoroch vystavoval o rok
neskôr Novú maľbu inšpirovanú svojím
domovským prostredím. Napovedajú
o tom už názvy veľkoplošných obrazov namaľovaných akrylom alebo kombinovanou
technikou (Melancholické stretnutie, Na
východ od slnka, Žltá kamenná cesta, Hrad
s jednou vežou).
Práve posledne spomenuté dielo je tematickým obsahom ostatnej výstavy Petra
Horáka nazvaným Návrat. Motív Bratislavského hradu sa objavuje na všetkých
obrazoch. Kurátor historik umenia Bohumír Bachratý upozornil na monument
a dominantu hlavného mesta Slovenskej
republiky cez jeho historickú slávu, ale aj
obdobie úpadku smerujúcemu až k fyzického rozpadu architektúry. Z polovice minulého storočia pripomenul neúnavnú
aktivitu akademického maliara národného
umelca Janka Alexyho, jedného zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny.

Práve on sa významne pričinil o to, že
dnes sa nad Dunajom príťažlivo rozkladá
decentne obnovený objekt symbolizujúci
dejiny i prítomnosť. „Celok i fragmenty,
tajomné svetlá a farby v hrade, okolo
neho i nad ním. Farby a svetlá histórie
i súčasnosť tejto významnej pamiatky
stredovekého i novovekého mesta. V najnovších krajinárskych víziách z roku
2010 uvoľnenie v rukopise. Priehľady do
dejov v krajine, rozjímanie, snová poetika, harmónia a kontrasty v živloch,
v premenách a istotách hmoty, času
a priestoru nášho sveta. Filozofia dávnej
a večnej pravdy. Všetko plynie. Panta
rei...“ charakterizuje B. Bachratý najnovšiu tvorbu Petra Horáka. Ak sa vrátime
do jeho mladých rokov v Bratislave, treba
pripomenúť Horákove kresliarske a maliarske začiatky v ateliéri akad. maliara
Júliusa Nemčíka na Záhradníckej ulici.
K výtvarnému štúdiu sa dostal až v Melbourne, kde študoval na Caulfield Institute of Technology Fine Art and Design.
V rokoch 1976 – 1986 pracoval ako návrhár vzorov a farieb pre firmu, ktorá vyrábala textil a látky. Popri tom sa venoval
komornej tvorbe a kresbe. Profesia ho
priam nabádala na motívy kvetov a kvetinových polí. Z realistických východísk,
inšpirácií krajinou a prírodou, ženským
aktom a ľudskou figúrou prechádzal k abstrakcii s prvkami geometrickej štylizácie
i voľnej impresívnej a expresívnej maľby
(ilustratívne záznamy pohybu, tvarov, fo-

riem, dynamiky a rytmu). „Z gestických
obrazov vyžarovala vitalita farebného
očarenia. Nechýbali však ani meditatívne
ladené monochrómy. Pre mladého maliara
bolo iste poučením aj dedičstvo, odkaz
viacerých osobností európskych i severoamerických umelcov židovskej komunity,“ upozorňuje historik umenia. A dodáva: „Autorsky jedinečné sú veľké, na
výšku komponované krajiny po roku
2005. Polia, plochy, línie, rytmy a farebné
signály. Dych a vôňa zeme. Energia vo
vnútri i navonok. Hravosť v skladbe, dekoratívnosť vo vizuálnej signalizácii posolstva týchto obrazov. Od roku 2005 je
to aj slovenská vidiecka inšpirácia. Hravé
a rytmické, do plnej plochy komponované
dedinské domčeky, stromy, záhrady a polia. Osobité topografie, plány, pôdorysy
a projekcie tichého pôvabu, melódie dediny a vidieka. K tomu potom nový kontrast. V jeho obrazoch stále ,žijú´.“
A DAM V LČEK
F OTO : AUTOR
Peter Horák Returns
Peter Horák (1947) was the first artist to present
his works in the exhibition areas of the presidential palace situated on HodÏovo Square in
Bratislava this year. He ranks among the thousands of Slovaks who emigrated shortly after the
August 1968 and stayed abroad. He settled
down in Australia (lives in Melbourne where he
studied fine art and design at Caulfield Institute
of Technology and worked as a pattern and
colour designer for a company producing textile
and fabrics). All of his pictures shown at the exhibition “Return” are inspired by the motive of
Bratislava Castle.
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Tak˘mito a podobn˘mi prívlastkami sa zvykne charakterizovaÈ Dominik Tatarka (14. marca 1913 Plevník-Drienové – 10. mája 1989
Bratislava). Osobit˘ umelec a ãlovek pre‰iel zloÏit˘m osobnostn˘m
v˘vinom, do neho sa v rozliãn˘ch podobách premietol autentick˘
osud moderného, európsky rozhºadeného intelektuála, preÏívajúceho protireãiv˘ príbeh e‰te protireãivej‰ieho 20. storoãia.
UÏ ako mlad˘ autor pohotovo a umne (v ‰pecifick˘ch podmienkach konzervatívneho Slovenska) rozvíjal in‰piraãné zdroje a impulzy modern˘ch
európskych literárnych smerov a tendencií. Poãas ‰túdií na Sorbonne sa
naplno oddával magickej atmosfére medzivojnového ParíÏa. PrivoÀal
k existencializmu i surrealizmu, dokázal si ich osvojiÈ a tvorivo aplikovaÈ.
Roku 1939 zaãal spolupracovaÈ s Maticou slovenskou, presnej‰ie s redaktorom Slovensk˘ch pohºadov Stanislavom Meãiarom. Na stránkach
ãasopisu publikoval literárno-kritické ãlánky a úvahy i poviedky, ktoré
vy‰li zásluhou MS v zbierke V úzkosti hºadania (1942). Protagonistami
deja novely Panna zázraãnica (1944), ktorú takisto vydala MS, je skupina
mlad˘ch v˘tvarníkov a básnikov. Uprostred niãivej vojnovej reality si vytvorili ostrov slobodnej sebarealizácie v umení. Záhadné dievãa Annabelu si idealizujú do podoby neuchopiteºnej múzy-in‰pirátorky.
V prelomovom ãase
V tejto novele sa po prvý raz koncentrovane prejavila Tatarkova úporná snaha bojovať o dušu človeka v človeku samom.
Už vtedy v pôsobivých inotajoch naznačoval, že je výlučnou záležitosťou človeka,
ako sa vysporiada s prípadným víťazstvom a jeho dôsledkami. S MS spolupracoval autor aj v povojnovom období,
v rokoch 1948 – 1949 v nej dokonca pracoval. Práve v tomto prelomovom čase
mu MS vydala román Farská republika
(1948), v ktorom vykreslil frustrujúce pôsobenie totalitného režimu slovenského
štátu na psychiku hlavného predstaviteľa
príbehu. Román bol síce pamfletom na
pokrytectvo oficiálneho klerikalizmu, zároveň však priniesol ideologickú faloš nového typu – pátos revolučného
romantizmu („všetky cesty vedú ku komunizmu“).
Démon súhlasu
Po vojne začal Tatarka dobrovoľne rezignovať na pôvodné filozofické východiská
svojej tvorby. Bezprostredne po februári
1948 sa začlenil medzi spisovateľov, ktorí
začali dobrovoľne budovať „víťaznú“ socialistickú ideovo-umeleckú základňu.
Ako nesporne talentovaný rozprávač sa
rozhodol prostredníctvom svojich próz
reflektovať nový spoločenský poriadok,
odkrývať dobové problémy a na pozadí
revolučných, často tragických a krutých
premien zaužívaných životných princípov
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oznamovať či aspoň registrovať (v mnohých prípadoch sporné a bolestné) krajšie
zajtrajšky. Povedané a napísané inými slovami: jeho vtedajšie literárne dielo sa
stalo jednou z výkladných skríň naoktrojovanej socialistickej reality (Prvý a druhý
úder, Radostník, Družné letá).
Situácia sa zmenila v druhej polovici 50.
rokov minulého storočia. Aj pod vplyvom
ostrých polemík s dogmatikmi – vrátane
niektorých literátov – začal Tatarka kriticky prehodnocovať svoje nazeranie na
okolitý svet i vlastný dovtedajší život.
Túto skutočnosť potvrdzujú cestopisné
prózy Človek na cestách (1957), kniha noviel Rozhovory bez konca (1959) či pozoruhodná novela Prútené kreslá (1963). Po
rokoch sa v ňom opätovne prebudila stará
láska a osudová vášeň, Francúzsko, pričom na pulzovaní jeho starého i nového
ducha začal do seba katarzne vstrebávať
silu a slobodu Európy. „Už sa nedal pomýliť. Bol to nový, vytriezvený človek!“
(I. Kružliak)
Za román Prvý a druhý úder (1950),
v ktorom zaslepení strážcovia ideologickej čistoty našli pozostatky naturalizmu,
musel Tatarka podstúpiť potupnú sebakritiku. O niekoľko rokov na to reagoval
pamfletom Démon súhlasu, vychádzajúcim na pokračovanie v časopise Kultúrny
život (1956). Autor v ňom rezolútne odsúdil prehnité stalinské metódy a praktiky
v spoločenskom živote i v umeleckej
sfére. Okrem iného píše, že „... mýtus

Karpatsk˘
o Figurovi, vášnivom, mocenskom a mocnom tvorcovi postavičiek, ľudkov, súhlasných figúrok, iste nestojí za reč, ani za
chvíľu stráveného oddychu, ani za trochu
ušne alebo očne vynaloženej energie. Rozprávač sa nakoniec ospravedlňuje len
mravným poslaním: Robiť zo seba Figurov, má to zmysel? Ani Veľkí Figurovia,
ale ani drobné figúrky, disciplinované
a poslušné až do totálneho osprostenia,
nezachránia svet, ak ho nezachránia obyčajní ľudia, statoční ľudia.“
Obec boÏia
V 60. rokoch prežíva D. Tatarka svoje
hviezdne obdobie. Stáva sa jednou z najvýraznejších postáv obrodného demokratizačného procesu, ktorý vyvrcholil
Pražskou jarou pamätného roka 1968. Za
občiansky nekompromisný a mravne vyhranený odpor k okupácii spojeneckých
vojsk ho mnohí považovali za symbol
tých čias. (Keď okupačné tanky vtrhli do
Bratislavy, nebojácne viedol odpor mládeže a študentov, zápalisto rečnil na masových zhromaždeniach občanov. Pred
jedným z tankov odhalil svoju hruď a zavelil: „Sem strieľajte, súdruhovia!“)
Ako prozaik v širších súvislostiach zobrazoval vzťah človeka k človeku, zamýšľal
sa nad otázkami medziľudskej komunikácie, ktorú konfrontoval s konkrétnou tragickou skúsenosťou jednotlivca. Pri tom
všetkom plnokrvne využíval metaforickú
reč, „hovoril v závratných špirálach, spá-

jal uplynulé s prítomným, vzdialené s blízkym“ (J. Špitzer). Naznačenú autorskú
líniu rozvíjal v každom svojom významnejšom tvorivom období.
V roku 1968 jej dal výraz v koncepcii
„Obce božej“, spoločnosti založenej na
vzájomnej úcte a duchovnom povznesení
človeka. Členovia obce mali vedome budovať a rozvíjať národnú kultúru ako základ a nevyhnutný predpoklad novej
spoločenskej kvality.
Po nástupe tvrdej normalizačnej mašinérie
bol Tatarka nemilosrdne vyradený z oficiálneho verejného i literárneho života.
Napriek zložitej existenčnej situácii, perzekúciám a systematickému eštebáckemu
dozoru však na tvorbu nerezignoval. Rukopisy svojich diel koncipoval s vedomím, že nikdy nevyjdú tlačou. Zároveň
však priznával, že sa písaním zachraňuje,
že si vlastnými písačkami vydobýja slobodu, ktorú mu odnímali. Knihy napokon
vyšli v slobodnom zahraničí a na vydanie
ich pripravil vlani zosnulý historik Ján
Mlynárik.

V porovnaní s predošlou tvorbou majú Tatarkove diela zo 70. a 80. rokov iný charakter. Zväčša ide o pôsobivé reminiscencie na detstvo a ľudí z rodiska, politické úvahy o totalitnej moci, meditácie
o priateľoch, z ktorých mnohí ho opustili,
zaznamenávanie a výklad snov, fragmenty
z korešpondencie... Osobitný rozmer
tvoria intímne záznamy zo sexuálneho
života, v ktorých zohráva dôležitú rolu
žena milenka. Táto línia sa zaujímavo
prekrýva s úvahami o zásadných otázkach
ľudského bytia, o deformovanej spoločnosti, o pokryteckej dobe. Z Tatarkovho
plnokrvného rozprávania vyžaruje silný
podmanivý duch, umocnený voľným
autorským prístupom a príťažlivou spontánnosťou. Piatimi knihami (Sám proti
noci, Písačky, V ne-čase, Listy do věčnosti, Navrávačky), ktoré z výpovedného
hľadiska tvoria kompaktný celok, dôstojne
pretrvala v slovenskej umeleckej spisbe
línia nekonformnej tvorby, vzdorujúcej
tlaku a represáliám komunistického režimu.

pastier, ute‰iteº

Autentick˘ „Europér“
V decembri 1976 Tatarka podpísal Václavovi Havlovi ako vôbec prvý signatár
Chartu 77. Vtedy sa už ako disident často
zdržiaval v Prahe, kde nadviazal priateľské
kontakty s ďalšími českými intelektuálmi.
Hoci sa vo vývinovom oblúku Tatarkovho
diela všeličo preskupilo, primárny zdroj,
z ktorého tvorca vytrvalo čerpal, ostal nezmenený. Systematicky uvažoval nad tým,
ako je to vlastne s človekom, keď sa dostane do konfrontácie so sebou samým.
Bude vedieť byť šťastný, keď ho obklopuje
a ničí nespravodlivosť, hra osudu, nezmysel, náhoda, nešťastie? Keď je so železnou
pravidelnosťou na konci každého ľudského
snaženia nemilosrdná smrť?
V roku 1990 bol spisovateľ in memoriam
občiansky rehabilitovaný. Posmrtne mu
udelili najvyššie domáce vyznamenania
(Rad T. G. Masaryka I. triedy, Národná
cena Slovenskej republiky), na návrh V.
Havla bola v Štokholme založená Cena
Dominika Tatarku. Akurát v dôsledku rôznych okolností nevychádzali jeho knihy.

Slzička
Do dnešných čias všetky nevyšli... Záverom sa žiada pripomenúť a vyzdvihnúť
Tatarkov nezastupiteľný vklad do súradníc
modernej slovenskej kultúry a občianskej
spoločnosti. S jeho menom a pohnutým
životným príbehom bude vždy spájané
prirodzené prepojenie Slovenska s európskou kultúrou a civilizáciou. Na druhej
strane platí, že Dominik Tatarka bol autentický „Europér“ so všetkým, čo k obsahu tohto pojmu v búrlivom 20. storočí
prislúchalo. Vlastné zlyhania, omyly
a prešľapy nevynímajúc...
P ETER C ABADAJ
F OTO : ARCHÍV AUTORA
Carpathian Shepherd, Soother Little Tear
Dominik Tatarka (b in Plevník-Drienové on March
14, 1913; d in Bratislava on May 10, 1989) began
to cooperate with Matica Slovenská and with
Stanislav Meãiar, an editor of Slovenské pohºady,
in 1939. MS published his collection of short stories
V úzkosti hºadania (“In the Anxiety of Searching”),
the novella Panna zázraãnica (“The Miraculous Virgin”) and the novel Farská republika (“The Clerical
Republic“). After his Socialist-Realist literary works,
he published proses of travels, the lampoon
Démon súhlasu (“The Demon of Conformism”),
novellas Rozhovory bez konca (“Conversations
without End”) and Prútené kreslá (“Wicker Armchairs”), all from the second half of the 1950s.
Tatarka’s works from the 1970s and ‘80s, when he
was politically discriminated, comprise the impressive reminiscences of his childhood and the people
from his hometown, political essays on totalitarian
power, meditations about his friends, many of
whom deserted him, and fragments of his correspondence. These came out in the books Sám proti
noci (“Alone against the Night”), Písaãky (“Scribbles”), V ne-ãase (“In No-Time”), Listy do vûãnosti
(“Letters to Eternity”), Navrávaãky (“Talks”). As a
citizen, he was rehabilitated as late as 1990.

SLOVENSKO | 33

Kysuce

v novom ‰ate
V rámci Slovenska isto možno hovoriť o známejších a menej známych historických regiónoch. Liptov, Podpoľanie, Spiš, Šariš... Každému sa v mysli vybavia asociácie rozmanitej
krásy. Skúsme však asociovať napríklad
na taký Novohrad, Poiplie alebo na Kysuce...
Aj školená myseľ tu bude zrejme musieť po
pár pokusoch „hodiť uterák“.
Mnohé z dnes slávnych regiónov mali v minulom storočí, keď sa utváralo celoslovenské povedomie o našich národných tradíciách, svojich
„ochrancov“ z radov odborníkov. Svetozár
Stračina svojou činnosťou pozdvihol Podpoľanie, Viliam Meško Terchovú a podobných príkladov by bolo viac... Kysuce v tieni Liptova,
Turca či Oravy začali ukazovať svoju tvár svetu
až koncom 70. rokov minulého storočia vďaka
partii okolo prvého riaditeľa Kysuckého múzea
v Čadci Petra Marákyho. Podstatný pre zmapovanie tradícií Kysúc bol etnologický výskum
zátopovej oblasti Riečnica – Harvelka v 80. rokoch. Presunuté architektonické objekty z tejto
oblasti sa stali základom na vznik Múzea kysuckej dediny v neďalekej obci Vychylovke.
V polovici 80. rokov scénograf Viliam Gruska
pripravil s kysuckými folklórnymi skupinami,
súbormi a jednotlivcami pôsobivé hudobno-spevácke pásmo, ktoré prinieslo prierez výročným a rodinným zvykoslovím tohto regiónu.
Relatívne dosť, oproti iným regiónom však
stále málo – stačilo by sa pozrieť do archívu výskumov v Slovenskej akadémii vied, aby sme
mali predstavu o tom, koľko sa toho každý rok
spravilo v oblasti odkrývania lokálnej histórie
v iných regiónoch Slovenska.
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Nepoznaná krása

Zabudnúť, samozrejme, nemožno na aktivity
samotných kysuckých ľudí, či už vedcov, organizátorov, alebo folkloristov... K tej publikačnej „sláve“ výsledkov ich práce však stále
akoby niečo chýbalo. Až v novom tisícročí sa
knižné „národopisné“ vrece trochu pootvorilo
a prinieslo zaujímavé odborné i populárnejšie
tituly. Z vydarenejších spomeňme etnomuzikologický zborník folkloristu Pavla Kužmu
Ľudové hudobné nástroje na Kysuciach a na
Slovensku, rozsiahle encyklopedické dielo fotografa Jaroslava Veličku Kysuce či knihy ľudových rozprávaní z kysuckých cholvarkov
lekára Jozefa Marca. Začiatkom roku 2013
k nim pribudlo monografické dielo niekdajšej
riaditeľky Kysuckého múzea v Čadci Márie
Húšťavovej Ľudový odev na Kysuciach.

Ľudový odev v tejto časti Slovenska je braný
oproti bohatším južným častiam našej vlasti
ako „chudobný“. Tento termín synonymicky
najlepšie vystihuje striedmosť, ktorá nevylučuje vysokú mieru estetickosti. Len laik môže
povedať, že krajší ľudový odev je zdobnejší,
farebnejší, veľkolepejší. Fantázia ľudí je na
celom svete rovnaká, len vždy sa prispôsobuje
možnostiam, ktoré mali alebo majú.
Mária Húšťavová sa podujala na náročnú
úlohu. S ľudovým odevom síce žila od dievčaťa v povojnových rokoch, neskôr naň nazerala už s profesionálnym etnografickým
záujmom, keď bol ešte stále naživo v teréne,
na dôchodku ešte nedávno pomáhala Kysuckému osvetovému stredisku v Čadci pri príprave (aj odevnej) kysuckých folklórnych
skupín na najrôznejšie podujatia a súťaže... Ale
predsa, vedeckého materiálu z tejto oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Kysuciach nie je
veľa, a ak, tak čiastkových, nesumarizujú celé
územie Kysúc (zápisky Karla Andela z 20.
rokov minulého storočia, výskumy Adama
Prandu v 60. rokoch, mapovanie ľudového
odevu Ústredím ľudovej umeleckej výroby
vari v troch kysuckých obciach, neskôr Evy
Vadíkovej v zátopovej oblasti Riečnica – Harvelka). Napriek tomuto „hendikepu“ uzrela po
dvoch rokoch príprav svetlo sveta reprezentatívna publikácia obohatená vlastným celoživotným výskumom Márie Húšťavovej a tiež
informáciami jej priateľov z Čiech i Poľska,
kde všade má tradičný ľudový odev kysuckého
regiónu presahy.

PrekroãiÈ hranice

S územím Kysúc mali mnohí etnografi a folkloristi v minulosti problém. Čo považovať za
„kysucké“? Niektorí ukotvili to typické pre
tento región do okolia Krásna nad Kysucou, iní
sa sústredili na Vadičovskú dolinu, ktorú však
často vyhlasovali za „susedu“ Terchovej, ktorá
pekne po susedsky odkukáva a preberá za
svoje jednotlivé zvyky slávneho Jánošíkovho
rodiska...
Mária Húšťavová rozdelila územie Kysúc na
sedem samostatných oblastí, prirodzene vymedzených geografickými podmienkami regiónu.
Do úvahy brala migráciu i výpožičky, ktoré
niekdajší „puristi“ nemohli pripustiť ako prejav tradičného ľudového. Kysuce sú však predovšetkým hraničným regiónom. A práve
prítomnosť mnohých hraníc, paradoxne, pekne
vymedzila jednotlivé oblasti tohto územia. Tak
do regiónu Kysúc spadajú obce goralskej oblasti, fyzicky susediace a vymieňajúce si statky
s Poľskom (často aj nie najoficiálnejším spôsobom – vo veľkom v nich kvitlo pašeráctvo,
čo sa prejavilo aj na bohatosti a „modernosti“
ľudového odevu oproti ostatným oblastiam
Kysúc) aj obce tzv. Veľkej Turzovky, ktorá má
presahy za hranice s Moravou, resp. s drotárskymi obcami Dlhým Poľom či Veľkým Rovným. Presahy na Oravu mali obce Bystrickej
doliny, kde sa ľudový odev v rámci regiónu
udržal v teréne azda najdlhšie, kontakty s Terchovou mali zas niektoré obce Vadičovskej doliny. Spoločné znaky vykazuje zas ľudový
odev z obcí okolo rieky Kysuce (hoci každá
dedina, ako aj na ostatnom Slovensku, bola

kysuckí folkloristi. Celkovo, kniha je plná tamojších súčasníkov, ktorí úspešne držia slávu
folklóru v tomto regióne, a určite bude vzácnou pamiatkou na ich pôsobenie. A predovšetkým je určená im a ľuďom so záujmom o našu
ľudovú kultúru – aby v nej našli návody a inšpirácie, ako sa dalo a pri troche odvahy isto aj
dá žiť (súčasní folkloristi to stále potvrdzujú).
Aby mladší možnože zistili, že okrem ropy
existujú na výrobu odevu napríklad ľan či
súkno (mimochodom, ovčia vlna nemá dnes
žiadnu cenu). A azda nie sú ani o toľko drahšie
– ak si zoberieme ich trvácnosť, vďaka ktorej
ich môžeme obdivovať ešte aj my dnes.
T OMÁŠ M IKOLAJ
F OTO : M ICHAL L AŠUT A ARCHÍV

niečím špecifická) – patriacich do tzv. radoľskej oblasti, ako aj z čadčianskej oblasti, ktorú
autorka vymedzila od slávneho Kronerovho
Staškova až po Zborov nad Bystricou. Rudinská dolina na juhu Kysúc je oblasťou tradičného ľudového odevu, ktorá oddávna
inklinovala k mestským centrám – Žiline a Kysuckému Novému Mestu.
A tak sa čitateľ cez detailné opisy ľudového
odevu, ich súčastí a funkcií vo vymedzených
oblastiach regiónu postupne dostáva k predstave, načo a kedy slúžili, ako asi vyzerali, ako
sa zhotovovali. Odborný text je sprevádzaný
mnohými snímkami fotografa a zároveň vydavateľa knihy Michala Lašuta (syna nedávno
zosnulého fotografa Filipa Lašuta) aj archívnymi zábermi, ktoré do knihy ochotne poskytli

Kysuce in New Garment
In the beginning of the year, Mária Hú‰Èavová,
the former director of Kysuce Museum in âadca,
published the monographic work ªudov˘ odev
na Kysuciach (“Folk Costumes in Kysuce”). The
author divided the mentioned territory into
seven separate areas naturally delimited on the
basis of geographic conditions of this boundary
region. The region includes villages, inhabited by
Gorals (literally “highlanders”), located along the
border with Poland and the villages of the socalled Veºká Turzovka extending beyond the border with Moravia. Some of the villages of
Bystrická Valley extended to Orava; some villages
of Vadiãovská Valley maintained contacts with
Terchová. Folk costumes from the villages along
the Kysuca River, belonging to the so-called
Radoºa area, and from âadca area, defined by
the author from Sta‰kov to Zborov nad Bystricou,
share common features. Rudinská Valley in the
south of Kysuce is the area of traditional dress
closest to Îilina and Kysucké Nové Mesto.
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Stredoveké klenoty

Spiša
Monitori Levoãa

StráÏky

I

ste netreba nejako zvlášť zdôrazňovať, že
historický región Spiša je priam posiaty
vzácnymi pamiatkami. Často sa s nimi stretávame, keď prechádzame mestečkami alebo
dedinami v rázovitej krajinnej scenérii, no rovnako často nevnímame ich skutočnú hodnotu.
Každý kostol či zvonica v interiéroch skrýva
ozajstné kultúrne klenoty a je úplne irelevantné, či máme na mysli Chrám sv. Jakuba
v Levoči s unikátnym oltárom Majstra Pavla,
nádhernú freskovú výzdobu levočských meštianskych domov, Kostol sv. Juraja v Spišskej
Sobote, majestátny Spišský hrad, či desiatky, ba
stovky ďalších architektonických pamiatok
s pokladmi, ktoré nám môže závidieť celý svet.
Významnú časť z tohto kultúrneho dedičstva,
ktoré sa viaže na 13. až 16. storočie, tvoria stredoveké nástenné maľby. Nájdete ich prakticky
všade, kde sa nachádza tento osobitý typ sakrálnej architektúry. Napríklad iba tu, na Spiši,
sa vyskytujú tzv. dvojloďové kostoly a renesančné zvonice a v nich priam neskutočné bohatstvo umeleckých diel. Stredoveké nástenné
maliarstvo patrí práve k tomu fenoménu územia Spiša, ktorý ho zaraďuje k najpozoruhodnejším kultúrnym artefaktom nielen Slo-
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venska, ale celej Európy. Vznikalo v období
rozvoja vidieka a novo sa formujúceho mestského urbanizmu, ktorého integrálnou súčasťou sa stala výstavba kostolov. Dokonca aj
Spiš patrí k tým regiónom, ktorých kostoly ešte
neboli ani omietnuté, ale v ich vnútri už maliari
pokrývali steny nádhernými výjavmi s duchovnými motívmi.
Nástennými maľbami na Spiši sa v 80. rokoch
minulého storočia zaoberal významný historik
umenia, zlínsky rodák profesor Milan Togner.
Bolo to práve v čase, keď mu vtedajší totalitný
režim neumožnil v Čechách vedecky pracovať
a Slovensko ho takpovediac prichýlilo. Z jeho
výskumnej práce na Spiši vznikol excelentný
text, ku ktorému sa hodlal vrátiť po prevrate
v roku 1989, doplniť ho o nové poznatky a vrátane obrazového materiálu predstaviť širokej
čitateľskej verejnosti. Túto veľkolepú prácu
však už nedokončil – v roku 2011 zomrel.
Jeho zámer sa rozhodol naplniť znalec stredovekého umenia, popredný slovenský reštaurátor docent Vladimír Plekanec, autor mnohých
významných reštaurátorských prác. Za všetky
spomeňme aspoň interiér Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Vladimír Plekanec

vyvinul obdivuhodné úsilie na to, aby text
(za účasti ďalších odborníkov) zaktualizoval a následne sa sám pustil do jeho obrazového stvárnenia. Navštívil desiatky kostolov a meštianskych domov na Spiši, vytvoril stovky, ba možno tisícky vzácnych fotografických záberov z interiérov kostolov,
nástenných malieb i fascinujúcich detailov.
Majstrovským spôsobom zobrazil miesta, do
ktorých sa bežný smrteľník nedostane.
Výsledkom tejto práce je rozsiahla obrazová
publikácia, v ktorej sa obidvaja autori, Milan
Togner i Vladimír Plekanec, symbolicky stretli
pri nádhernej prezentácii spišských umeleckých klenotov. Kniha Stredoveká nástenná
maľba na Spiši je akousi textovo-obrazovou
encyklopédiou umenia tých čias v jednotlivých
sakrálnych i civilných stavbách. Čitateľ postupne navštívi Levoču, Spišskú Kapitulu,
Dravce, Veľkú Lomnicu, Vítkovce, Pongrácovce, Hrabušice, Gánovce, Batizovce, Slat-

Spi‰ská Kapitula
Veºká Lomnica

Îehra
Dravce

Vítkovce

vinu, Žehru, Podolínec, Spišský Štvrtok, Spišskú Novú Ves, Strážky, Lomničku, Kežmarok,
Poprad, Markušovce, Spišskú Belú, Poprad
a mnoho ďalších zaujímavých miest so stopami po stredovekých vzácnostiach. V závere
knihy autori dokonca upozorňujú na miesta,
kde existuje potenciálna možnosť výskytu ďalších nástenných malieb, resp. kde zanikli.
To je však už iná kapitola pre budúcich bádateľov. Hoci je publikácia určená predovšetkým
milovníkom stredovekého umenia, určite zaujme a poteší každého, kto si v nej zalistuje.
Objaví vzrušujúci príbeh rozmanitých výtvarných prejavov spred mnohých storočí na stenách spišských chrámov a domov, ktoré
svojím umeleckým a etickým odkazom potešia
oči a pohladia srdce aj nám, súčasníkom. A to,
veru, v dnešnom svete, nie je vôbec málo.
Š TEFAN H AVIAR
F OTO : V LADIMÍR P LEKANEC

Sv. Jakub v Levoãi

Medieval Treasures of Spi‰
Historical region of Spi‰ is really full of valuable monuments. A significant part of this cultural heritage, related to the period from the
13th to the 16th century, comprises medieval
wall paintings in the interiors of churches and
bell towers. Wall painting ranks Spi‰ among
the most remarkable cultural artifacts not only
within Slovakia but in the whole of Europe.
The picture and text encyclopedia of the period art in the both sacral and secular buildings Stredoveká nástenná maºba na Spi‰i
(“Medieval Murals of Spi‰”) by Milan Togner
and Vladimír Plekanec bears witness to that.
A reader of the encyclopedia can visit Levoãa,
Spi‰ská Kapitula, Dravce, Veºká Lomnica,
Vítkovce, Pongrácovce, Hrabu‰ice, Gánovce,
Batizovce, Slatvina, Îehra, Podolínec, Spi‰sk˘
·tvrtok, Spi‰ská Nova Ves, StráÏky, Lomniãka,
KeÏmarok, Poprad, Marku‰ovce, Spi‰ská Belá,
Poprad and many other places of interest with
traces of medieval rarities.
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Z Liptova do Los Angeles
·tyridsaÈtriroãného Jozefa Klamára, ktor˘ pracuje pre slávnu francúzsku agentúru
Agence France Presse (AFP), Ïiví fotografovanie uÏ dve desiatky rokov. Nebolo
to vÏdy tak. Jeho pozoruhodná cesta viedla od obyãajného robotníka aÏ po jedného z najlep‰ích svetov˘ch fotoreportérov v súãasnosti. Pre rodákov, spoluÏiakov, susedov z Liptovského Mikulá‰a zostal Jozefom, JoÏom, JoÏkom, hoci vo
svete je od roku 2011 priamo v Los Angeles známej‰í ako Joe. Klamár, syn známeho lyÏiara a chatára z Demänovskej doliny, tvrdí, Ïe k fotografovaniu potrebuje dobrú techniku, otvorenú hlavu plnú nápadov a ãasto aj ‰Èastie. A k tomu
uÏ „len“ exteriér ãi interiér niekde vo svete. Okrem Antarktídy bol uÏ v‰ade.
Fascinujúce fotoaparáty
Do krajiny hokeja pricestoval roku 1987 ako emigrant cez Juhosláviu a Rakúsko. Začínal od nuly.
K profesionálnej práci fotoreportéra bola cesta zložitejšia. „Fotografoval som už v detstve. Mal som
šesť rokov, keď mi otec kúpil od človeka, ktorý fotografoval návštevníkov Demänovskej jaskyne
Slobody, Flexaret. Neskôr som s úžasom hľadel na
fotografickú výbavu profesionálov. V Jasnej ich
bolo najmä v zimnej sezóne dosť. U otca na chate
si odkladali drahé prístroje a ja som na ne pozeral
ako v tranze. Predstavoval som si, ako by som s nimi
robil. Mal som jedenásť a za ušetrené som si kúpil
Zenit E a s ním som fotografoval svoj prvý svetový
šampionát v zjazdovom lyžovaní – v Jasnej.“
V Kanade sa spoznal so svojou poľskou manželkou Kasiou, majú dve deti – Adama a Katarínu.
Začínal celkom od začiatku. V provincii Alberta
v 40-stupňovom teple v rafinérii oškrabával a natieral trubky. Prežil smutné aj krásne okamihy.
„Nevedel som kresliť, ani maľovať. Dejiny umenia
mi boli vzdialené. Trochu šťastia som mal tým, že
sa mi venoval šéf katedry umenia Richard Bates.
Prijal ma do prvého ročníka, viac-menej na dobré
slovo, bez prijímačiek. Nielen on, ale aj iní v škole
si všimli môj vážny záujem o umenie a podali mi
pomocnú ruku. Dali mi šancu. Po pol roku som už
fotografoval pre miestne noviny Medicine Hat
News. Stal som sa v meste, veľkom asi ako Žilina,
fotoreportérom.“
V˘tvarné vedºa reportérskych
Kanada je podľa Klamára krajinou veľkých možností. Od ťažkej práce a trubiek jedného dňa odišiel. Rozhodol sa študovať fotografiu a mal plnú
hlavu Japonska, lebo to bola prvá krajina, ktorú by
bol rád precestoval a fotografoval. Po rokoch sa
mu tento sen splnil pri fotografovaní samého boha
na zemi, za ktorého pokladajú japonského cisára.
„Stretol som sa s tým, že som experimentátor.
A pravda je, že niekedy som sa snažil za každú
cenu urobiť fotky inak ako ostatní, hoci to možno
nebolo na pravom mieste. Napokon sa to u mňa
všetko akosi prepojilo. Všetky rady súvisiace so
sochárstvom, maľbou, keďže som študoval výtvarnú fotografiu... Nemôžem sa jej síce najmä
z časového dôvodu venovať, no mám to šťastie, že
pracujem pre Francúzov a môžem si dovoliť urobiť
aj abstraktné veci. Oni to vedia prijať,“ vysvetľuje.
V roku 2010 jeho reportáž Baracka Obamu získala
hlavnú cenu 15. ročníka novinárskej súťaže Czech
Press Photo. Fotografiu s rečniacim americkým
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Fotografoval skoro v‰etko. „·port nie je mojou ‰pecializáciou, ale fotografujem ho
rád, aj preto, lebo je dynamick˘, a keìÏe som dokumentarista, musím si poradiÈ
s rozhodujúcimi momentmi. Mne to priná‰a uspokojenie.“ V jeho pracovnom kalendári nech˘ba ani jedno z najv˘znamnej‰ích podujatí hudobného a filmového
priemyslu vrátane Oscarov. Hoci donedávna bol vedúci fotograf pre strednú Európu, i tak trávil na cestách mnoho ãasu. Do Ameriky sa vrátil po druh˘ raz, pretoÏe
Kanada bola do roku 1990 jeho druh˘m domovom. Ako povedal pri príleÏitosti
otvorenia autorskej v˘stavy v Galérii mesta Bratislavy, ktorú rein‰talujú v marci
2013 v Liptovskej galérii P. M. BohúÀa v Liptovskom Mikulá‰i, v zámorí je „obrovská konkurencia. Niekedy si uÏ myslím, ako dobre som ãosi vymyslel, a ktosi
in˘ príde s t˘m ist˘m. To ma trochu zamrzí, ale idem ìalej, stále nieão skú‰am“.
prezidentom oproti soche T. G. Masaryka vybrali
spomedzi takmer 5-tisíc súťažných snímok. Klamár vtedy pred novinármi o svojom „pražskom“
úspechu skromne poznamenal: „Boli tam lepšie
fotky, horšie fotky, ale šťastie bolo, že vybrali
práve tú, ktorá bola moja. A to je všetko. Trošku
sklamanie z mojej strany bolo, že ja som si predstavoval, že pozadie bude s Prahou. A deň predtým
tá Praha tam bola čistá, krásna. A ráno tá Praha tam
nebola, bola zahmlená. A po polhodine, ako to
všetko skončilo, Praha zase vykukla z tej hmly.

Takže v zásade som bol dosť naštvaný, ale v konečnom dôsledku to tej fotke pomohlo.“
Posledná ako prvá
J. Klamár má v povahe zľahčovať svoju prácu,
hoci fotografuje vždy trochu inak a myslí si, že profesionála posudzujú podľa poslednej fotografie.
O svoje prvej fotke, ktorú v Kanade uverejnili na
titulnej strane, hovorí, že nešlo o nič mimoriadne.
„Zachytil som policajtov, ako chytajú a zatýkajú
zabehnutého malého jazvečíka. Ohlas na fotku bol

mimoriadny. Do redakcie volali desiatky ľudí, ktorí
sa chceli o jazvečíka postarať.“
J. Klamár, ktorý je nepriateľom aranžovaných
spravodajských fotografií, sa drží hesla: „Fotoreportér je taký dobrý ako jeho posledná fotografia.“
Pred odchodom do Kalifornie zodpovedal za fotografické spravodajstvo z najznámejších centier
zimných športov v AFP pre strednú Európu. Tímová práca, ktorej „velil“ Slovák Jozef Klamár,
bola podnetná. Keď fotografovali v Litve, za 24
hodín sa im nazbieralo skoro pol milióna záberov,
ako inak, titulná snímka na publikácii, ktorou sa
najvyšší predstavitelia krajiny radi pochvália, je
Klamárova.
V minulých ročníkoch získal dve prvé miesta za
sériu fotografií Pápež Benedict XVI. v Poľsku a za
fotografie Srebrenica 10 rokov po masakre. Do povedomia verejnosti sa zapísal najmä reportážami
z bývalej Juhoslávie, ktoré aj takému skúsenému
reportérovi, akým je J. Klamár, utkveli v pamäti.
„Pri masových hroboch stretneš ženu, ktorá hľadí
na kostry a vie, že je tam celá jej 35-členná rodina.
Srebrenicu treba vidieť. Zabili tam všetkých, čo
pracovali v susednej fabrike na baterky. Na pohrebe sa zúčastnilo zo 150-tisíc ľudí. V Newsweeku
nemali problém použiť fotografiu trúchliacej ženy
z Bosny, ktorú som nasnímal v zložitých svetelných podmienkach. Rozhodujúce je, že si pri tom.
Aj keď fotografia je postavená na pocitoch, je to
nakoniec len kombinácia prirodzeného deja, v určitom svetle, uhle pohľadu a, samozrejme, použitia
objektívu, expozície, teda času a clony.“
Prirodzene: Slovensko
Jeho slová potvrdzujú aj snímky detí z Ghany,
skáču na pláži v podvečernom svetle. V podobnom
duchu sú čerstvé snímky, ktoré exponoval v zapadajúcom slnku kostolnej veže v mestskej časti Liptovského Mikuláša v Palúdzke. Pred časom
kostolné veže katolíckeho a evanjelického kostola,
vykúkajúce v chladnej podvečernej hmle, obleteli
celý svet. S výnimkou slovenských periodík. Vtedy
J. Klamár pracoval pre Reuters, o čom málokto na
Slovensku čo i len tušil.
Ku každej fotografii, či už z rodného Slovenska,
alebo zo Srí Lanky, kde sprevádzal generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna, pristupuje rovnako
zodpovedne.
„Silnejší som skôr v športe než v politike. Ale človek nikdy nevie, ako to dopadne. To šťastie k tomu
potrebuješ tiež,“ poznamenáva Klamár a dopĺňa:
„Veci sa snažím podať inak. A to považujem za
svoj najlepší tréning. Vybrúsim si tak väčšie pozorovacie schopnosti. Lebo podľa všetkého najlepší
námorníci pochádzajú z prérie, lebo majú skvele
vycvičený orientačný zmysel.“
Schopnosť adaptácie si vyvinul do maximálne možnej miery. Potreboval to vždy. Z Wimbledonu zakrátko medzi Tamilských tigrov oslobodenia,
šokujúce zážitky diktátorských režimov vymení za
Tour de France. „Úžasné je, keď sa cyklistický kolos
denne presúva z jedného miesta na druhé. Pre fotoreportéra je to poriadne namáhavé. Hľadáš miesta
na dobrý záber v krajine, ktorú som vôbec nepoznal.
Musíš byť strašne ostražitý, veď preto aj Tour fotia
hlavne domáci Francúzi, ktorí sa v krajine vyznajú.
Mňa tam poslali, aby som ponúkol iný pohľad. Zameral som sa na fanúšikov, ako aj na netradičný pohľad z výšky.“ Klamárov reportérsky tím AFP na
Tour 2009 mal osem členov. Štyroch fotoreportérov,
editora, technika a dvoch motocyklistov.
Keď sa v roku 1993 po prvýkrát po emigrácii prišiel pozrieť na Liptov, mal za sebou prvé novi-

nárske skúsenosti. „Chcel som, aby moje deti spoznali starých rodičov. Nuž a mne sa tu doma strašne
zapáčilo.“ V tom čase pracoval pre Winnipeg Sun
aj pre TASR. „Vrátil som sa kvôli rodine, ale aj
preto, lebo jestvujú chuťové bunky. Pre chuť nášho
chleba, mlieka, rajčín...“
L ACO H ÁMOR
F OTO : ARCHÍV J. K.
From Liptov to Los Angeles
Forty-three-year-old Jozef Klamár arrived in
Canada via Yugoslavia and Austria as an immigrant in 1987. There he got to know his future Polish wife Kasia who bore him two children. He
started from scratch; now he woks for Agence
France-Presse (AFP). He has been making a living
as a photographer for two decades. The son of a
well-known skier and cottage keeper
from Demänovská valley claims that in order to
create quality photographs he needs good-quality
equipment, open mind full of ideas and often
also good luck. He was everywhere except
Antarctica, photographed almost everything. His
work schedule includes all of the most important
events in music and film industries, such as Oscar.
He has also dedicated himself to sports and reportage. Klamar is strongly opposed to prearranged news photographs, holding firm to the
principle: “Press photographer is as good as his
last picture.” He won two first prizes for his series
of photographs PápeÏ Benedict XVI. v Poºsku
(“Pope Benedict XVI in Poland”) and for the photographs Srebrenica 10 rokov po masakre (“10
Years after Srebrenica Massacre”). He also takes
photos of Slovakia; his Catholic and Lutheran
Church towers sticking up out of the cold evening
fog circled the world.
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Saturnia pyri
Víno Tokaj je svetoznáma znaãka. DeväÈ desatín tokajskej oblasti leÏí za slovensko-maìarskou hranicou, ale história, viniãe, technológie v˘roby vína sú v podstate rovnaké. Podmienky tieÏ. Maìarsko sa uÏ roky pokú‰a zakázaÈ slovensk˘m vinárom, aby znaãku Tokaj
mohli pouÏívaÈ. Európsky súd v‰ak rozhodol v prospech slovensk˘ch vinárov.
Jaroslava Ostrožoviča, majiteľa vinárskeho podniku vo Veľkej Tŕni, súdne spory nezaujímajú. Na
krajnom juhovýchode Slovenska sa narodil,
počas štúdií prešiel vinárskym Slovenskom, Moravou a Rakúskom, aby sa vrátil domov. Do kraja,
ktorému hovoria Slovenský Tokaj. Za dvadsaťročie vybudoval nádherný vinársky areál, na akom
by inde robili celé generácie.
A čo je ešte dôležitejšie, jeho vína mu priniesli
významné ocenenia z mnohých domácich, európskych, ba aj zámorských súťaží. Medzi nimi žiari
zlatá medaila za Tokaj cuvée slamové, ročník
2009, z výstavy vín v americkom Finger Lakes,
veľká zlatá za päťputňový Tokaj, ročník 2004, za
šampióna z Brazílie. Jeho šesťputňový Tokaj sa
stal v Košiciach vínom Európskeho mesta kultúry
2013 a vítajú ním zahraničné návštevy.

Cesta za slávou
Jarov otec bol agronóm. V osemdesiatych rokoch uplynulého storočia si dorábal víno tak pre
radosť. Popri otcovi záhradkárovi sa zrodila synova vášeň. Prihlásil sa na Strednú školu vinársko-ovocinársku v Modre, ktorá vychovala
väčšinu slovenských vinárskych odborníkov. Naberal skúsenosti a popri škole riadil otcovo domáce „minivinárstvo“. V rozvíjaní rodinnej
firmičky pokračoval aj potom, keď sa po maturite
zamestnal v štátnom podniku Tokaj. Neprestal ani
vtedy, keď ho neskôr prijali na vysokú školu
v Lednici. Juhomoravské mestečko sa mu stalo
osudným. Cestu mu skrížila študentka z Ostravy Jarka, ktorá sa špecializovala na kvetinárstvo.
Povestná iskra preskočila už na prijímačkách. Na
vysokej škole hltal prednášky profesora Viléma
Krausa, ktorého si vysoko cenili i na Západe.
Práve Kraus dohodol na dolnorakúskej vinárskej
komore pre svojich študentov trojmesačnú prax.
Ostrožovič po rodinných skúsenostiach pokračoval u majiteľa, ktorý mal dvanásť hektárov viníc.
Tam si odskúšal prax od pestovania a výroby až
po predaj vína. Finále zažil vo veľkom poľnohospodárskom podniku v rakúskom Poysdorfe so
štyridsiatimi hektármi. Nenásytne zbieral skúsenosti a tešil sa na to, že ich využije doma.
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Po politickom prevrate v roku 1989 sa musel rozhodnúť medzi zamestnaním a živnosťou. Vybral
si to druhé. Pri rodičovskom dome začal budovať
vínnu pivnicu. Čoskoro zistil, že mu nestačí.
Roku 1996 si s manželkou prenajali nevyužitý
plechový hangár vo Veľkej Tŕni. O rok neskôr do
neho presťahovali výrobu a prikupovali iné chátrajúce staviská štátnych majetkov. Postupne ich
prebudovali na rozprávkový vinársko-agroturistický areál. Je v ňom výrobňa, lisovňa, mechanizačné stredisko, kurník, kde sú kačice, kurčatá,
prasatá pre vlastnú spotrebu, a, samozrejme, elegantný penzión. Pred ním nechýba bazén s vyhrievanou vodou a jacuzzi, v ktorej si hostia
môžu posedieť pri poháriku vína.

Tajomstvo Tokajského domu
Najreprezentatívnejšou budovou je Tokajský
dom. Vyvoláva dojem, akoby mal aspoň sto
rokov. Nikomu by nenapadlo, že na jeho mieste
stál pred desaťročím rozpadávajúci sa teľatník.
Pod Tokajským domom tlčie ostrožovičovské vinárske srdce – pivnica. Je to viac než polkilometrový labyrint kruhových chodieb vysekaných
v tufovej hornine. Sú nabité históriou, hoci ich
banskí špecialisti začali hĺbiť len pred trinástimi
rokmi. Po zostupe strmým schodiskom zo stropu
jaskyne vystupuje reliéf anjela, ochrancu pivnice.
O nejakú stovku metrov ďalej z tufovej steny vystupuje plastika Bela IV. Práve tento kráľ sem pozval v 13. storočí vinohradníkov z Talianska, ktorí
priniesli odrody furmint a lipovinu. Steny sú povlečené čiernou plesňovou kultúrou Cladosporium cellare. Domáci jej hovoria pleseň opilec,
lebo sa jej vraj darí len tam, kde zreje tokajské
víno. Ďalšia chodba sa končí reliéfom Ladislava
Sepešiho Mátého, ktorý v 17. storočí vyrobil pre
grófku Lorantfyovú prvý tokajský výber.
Domáci pán vám prezradí jeho tajomstvo. V neskorších mesiacoch zvykne napadnúť šupky
hroznových bobuliek pleseň Botrytis Cinerea,
ktorá spôsobuje, že sa z nich stráca voda. Bobuľky, zvané cibéby, sa scvrkávajú, ale sú fantasticky sladké. Zberajú ich začiatkom zimy
a pomiagajú v kadiach, ktoré hermeticky uzavrú.

Neskôr ich zalievajú mladým suchým vínom. Po
premiešaní a macerácii celú hmotu vylisujú. Cibéby obohatia budúce víno o cukor, kyseliny,
arómu, antidepresíva, vitamín E i ďalšie látky.
Ušľachtilá pleseň je podobná penicilínu, nuž nečudo, že v časoch Márie Terézie predávali tokajské výbery v lekárňach. Po mesiaci sa víno
vyčistí a nasťahuje do pivníc, kde zreje tri roky.
Podľa počtov putní cibéb, ktoré sa zalejú v sude,
poznáme troj- až šesťputňový Tokaj.
Keď vchádzate z Tokajského domu do podzemia, máte pocit, že prechádzate osemstoročnou
minulosťou vinárskeho kraja a zároveň nedlhou, no bohatou históriou rodiny Ostrožovičovcov. Príbehy patria k vínu tak ako rozprávania
vincúrov o jeho bukete, chuti či farbách. Jedným
z nich je rozprávanie o Jozefovi Hankovi, ktorý
tu po vojne vlastnil likérku a vysadil vinohrady
na Makovisku. V roku 1949 mu všetko znárodnili
a poslali ho do uránových baní. Roku 1990 mu
majetok vrátili v reštitúcii. Ostrožovičovci si od
neho prenajali vinohrad. Pred smrťou im predal
všetky svoje vinohrady a oni sa rozhodli, že najstarší z nich zachovajú a na jeho pamiatku začali
vyrábať Hankovo víno.
Ostrožovičovci poskytujú prácu trom desiatkam
ľudí. Ponúkajú kuchyňu založenú na gazdovskej
gastronómii a domácich produktoch, medzi ktorými dominujú doma kŕmené kačice, domáce
lokše a legendárny slivkový lekvár. Domácemu
pánovi neprekáža, že Veľká Tŕňa leží ďaleko od
rušných turistických ciest. Hovorí, že je to skôr
naopak: „V Stuttgarte sa cestou na výstavisko náš
autobus ocitol v cestnej zápche. Bolo to na šľaktrafenie. Okolo nás v autách sedeli bezmocne
chlapi, raňajkovali, čítali na volantoch noviny
a posúvali sa slimačím tempom. Náš kraj žije
v pohode. Nijaká tlačenica. Päť kilometrov odtiaľto je najnižší bod na Slovensku. Desať kilometrov je rezervácia sladkovodných korytnačiek.
Návštevníci sem chodia preto, lebo ich tu neotravuje masa ľudí. My ponúkame to, čoho sa ľuďom
v rušných mestách nedostáva: skvelé vína a pokoj
v oáze pokoja.
PETER VALO
F OTO : AUTOR

zo Slovenského Tokaja
Ing. JAROSLAV OSTROŽOVIČ
Narodil sa 4. januára 1964 v Slovenskom Novom Meste. Pri štúdiách
v Modre ho neformovali len stredoškolskí profesori, ale aj odborníci
z praxe, akým bol pivničný majster Výskumného ústavu vinohradnícko-vinárskeho Milan Uherčík, ktorý zasvätil mladého študenta do tajov výroby
vín. Po absolvovaní Vysokej školy zemědělskej v Lednici na Morave v roku
1990 sa vrátil do rodného Tokaja. Začal od nuly.
Po rokoch usilovnej práce sa podarilo Ostrožovičovi sceliť a zrekonštruovať
na Tokaji vyše 50 hektárov vinohradov, ktoré sú najväčšiu devízu pri výrobe
kvalitných vín. Ďalším prínosom sú moderné technológie: pneumatický lis,
riadená fermentácia, nerezové nádrže, ale najmä klasická tufová pivnica
s vyše tristo drevenými súdkami pre zretie výberových tokajských vín.
Po vyše dvadsiatich rokoch práce ukrýva jeho firemná „banka“ 13 metrov
pod zemou množstvo medailami ocenených vín. Niektoré z nich boli zaradené medzi 1000 NAJ sveta. Ďalšie ocenila gastronómia ako najlepšie na
Slovensku alebo získali „zlato“ v zahraničných súťažiach, organizovaných
pod záštitou OIV (Medzinárodná vinárska asociácia). Za nimi cestuje do
Veľkej Tŕne čoraz viac turistov. Vinársky kruh uzatvára Tokajský dom
a penzión, ktoré umožňujú nasiaknuť atmosféru vinárstva milovníkom slovenských vín naplno. V súčasnosti je Ostrožovič najstaršou privátnou firmou v kraji, ktorému hovoria Slovenský Tokaj.

Saturnia pyri from Slovak Tokaj
Tokajské víno wine is a world-wide known brand. Nine tenths of the Tokaj
wine region lies behind the Slovak-Hungarian border but the history, vines,
wine production technologies are essentially the same. The conditions as
well. But Hungary has been seeking to ban Slovak winemakers from using
the label of Tokaj for years. Anyhow, European Court ruled in the favour of
Slovak wine growers.
Jaroslav OstroÏoviã, the owner of a wine-making enterprise in Veºká T⁄Àa,
is not interested in legal disputes. He was born in the south-easternmost
corner of Slovakia, criss-crossed wine-growing regions of Slovakia, Moravia
and Austria during the years of his studies only to return home. To the area
called Slovak Tokaj. He have built a splendid winery complex in twenty
years; his wines brought him prestigious prizes at a number of domestic,
European and even overseas competitions. Among the awards, the Gold
Medal for Tokaj Cuvée straw wine, vintage 2009, from Finger Lakes International Wine Competition, the U.S.A., and the Grand Gold for 5-putÀa (5vat) Tokaj, vintage 2004, as a champion of Brazil shine the brightest. His
6-putÀa Tokaj became the wine of European Capital of Culture 2013 in
Ko‰ice and is used to welcome foreign visitors.
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Prípad s názvom

Slatinka
Príbeh o tom, ako sa z v˘stavby vodnej nádrÏe na rieke Slatina, ktorá
mala zatopiÈ obec Slatinka a dokonca aj nejaké domy v susednej Zvolenskej Slatine, a ako sa potom z likvidovania dedinky v romantickom
údolí so zriedkav˘mi meandrami dolného toku rieky stala obrana
a ochrana tohto dávneho ºudského sídla. Tento príbeh nemá vari obdobu v histórii v˘stavby vodn˘ch diel na slovensk˘ch riekach.
UÏ roku 1954 nastala stavebná uzávera pre Slatinku, ktorá túto obec
pasovala na zánikovú. Z vtedaj‰ích 312 obyvateºov klesol ich poãet
v roku 1985 na 138, väã‰inou dôchodcov. Bolo medzi nimi aj 30 prisÈahovalcov, ktor˘ch sem pritiahol ‰tátny majetok. V letáku, ktor˘ vydalo roku 1998 ochranárske ZdruÏenie Slatinka, pôsobiace vo
Zvolene od roku 1993, sa písalo, Ïe Slatinka má uÏ menej ako 80 väã‰inou vy‰e sedemdesiatroãn˘ch obyvateºov.

Prípravy na stavbu bez peÀazí
Hoci sa s plánovanou výstavbou priehrady otáľalo, hroziaci zánik povyháňal mladších ľudí
z obce prevažne do blízkeho Zvolena. Investor
vodného diela, vtedajší štátny podnik Vodohospodárska výstavba, termín začatia výstavby ustavične odsúval a aj koncom deväťdesiatych rokov
hovoril o tom, že v najbližších desiatich rokoch
nebudú prostriedky na jeho realizáciu. Odvtedy
prešlo už pätnásť rokov a štátne prostriedky stále
nie sú...
Do obce však v osemdesiatych rokoch chodili aj
sociológovia a iní objednaní odborníci, aby sa zachovala písomná dokumentácia o obci, ktorej zaliatie sa pripravovalo. Ja ako rodák zo Slatinky
som napísal rozsiahlu kroniku obce od prvej písomnej zmienky o nej v roku 1388. Moja manželka ju prepísala úhľadným učiteľským rukopisom do príslušného úradného bachanta. Kronika vzbudila obdiv na okresnej výstave. Pozornosť vtedajšej literárnej obce si zas vyslúžil môj
román Kým príde veľryba z roku 1986, odmenený najvyššou literárnou cenou. Kniha podľa
kritiky bola nepomerne viac ako kronikou jednej
obce vo výnimočnej situácii, dotýkala sa neuralgických bodov vtedajšej slovenskej súčasnosti.
Realistické sa v nej spája s absurdným, podobenstvo so satirou a groteskou.
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Po „veºrybe“ v˘kup
Svoje rodisko som neidealizoval. Hrozba zániku
v nej nevylučuje najrozličnejšie predstavy a ambície ľudí. Tradičná pracovitosť, ale aj neznášanlivosť. Nehasnú sympatie a antipatie a vidina
zániku nedusí u každého ciele, ktoré ešte chce dosiahnuť. Literárne postavy sú do značnej miery
prototypmi živých ľudí. Románový Uhrin, predseda občianskeho výboru, dokázal na úradoch
presadiť, aby sa cesta do zánikovej obce poriadne
vyasfaltovala, podaril sa aj kanál popri ceste, odvádzajúci vody, ktoré ju zaplavovali. Brigáduje
sa, aby obec bola medzi prvými v okrese.
Staručký Matej Kán z vŕšku sa chce dožiť sto
rokov. Má videnie, že hľadí z výšky, ako voda
stúpa, všetko zaleje a potom príde ohromná ryba,
veľryba z mora alebo zo zeme, bude sa prevaľovať „ako sto vykŕmených bravov... a beda tomu,
kto by sa jej postavil do cesty“. V knihe vlastne
iba Ondrej Lievaj hovorí: „Priehrada nebude. Ja
tomu neverím.“ So zmrzačenou ľavou rukou
opravuje rozprávačovi strechu a radí mu, aby si

dom aj ovakoval. Priehrada je podľa neho len
taká finta úradov, skúška ľudí a „Keby sme sa
lepšie držali, môžu nás bozať...“ Treba v dedine
všetko dať do poriadku a potom povedať pánom:
„Len skúste. Tu nemáte právo ničím hýbať!“ Írečitá ľudová filozofia.
Čo všetko sa muselo premlieť v hlavách Maloslatinčanov v desaťročiach čakania, striedania
pocitov a nálad...
Aj po vykúpení domov a pozemkov pri nich za
smiešne nízke ceny koncom osemdesiatych
rokov, tesne pred zvýšením cien pozemkov a nehnuteľností, bola výstavba priehrady iba v neurčitej „dohľadnej dobe“. Ľudia, ktorí v Slatinke
ešte zostali, bývali vo vlastných domoch ako nájomníci. Predtým sa zrušila železničná zastávka,
spustla škola aj kultúrny dom, obmedzila sa autobusová doprava, zanikol obchod. Zintenzívnili
sa protestné akcie Združenia Slatinka, ku ktorému pribudla aj Spoločnosť priateľov Slatinky
spájajúca jej bývalých obyvateľov a nových sympatizantov.

Snaha búraÈ a odpoveì ministra
Bolo treba brániť obec pred nezmyselným búraním domu, ku ktorému takticky pristupovala Vodohospodárska výstavba – na to investície
mala, zbavila by sa tak starostí o svoj majetok

napísať: budúca stavba priehrady „je jednou
z rozhodujúcich rozvojových vodohospodárskych investícií... a nie je preto reálne očakávať,
že bude z koncepcie vodného hospodárstva vypustená“. Hovoril o otázke času a peniazoch
a tvrdil tiež, že „opustené a poškodené nehnuteľnosti v Slatinke bude nevyhnutné... odstrániť.“

·tátne farizejstvo, napokon
i pomoc
Úradná myšlienka zriadiť vo Zvolenskej Slatine
Dom opatrovateľskej služby z názvom Slatinka
pre opustencov v Slatinke a iných vysťahovalcov
z nej sa uskutočnila. Dom s účelovým názvom
zriadený z bývalej škôlky bol otvorený za prítom-

a urýchlila začiatok výstavby priehrady. Bývalí
majitelia domov začali dostávať výzvy vyprázdniť ich do určeného termínu, pretože „ohrozujú
verejnú bezpečnosť“. Po zbúraní by sa už zo
strany ochranárov verejne od začiatku spochybňujúcich potrebu a účelnosť priehrady nemohlo
argumentovať rekreačným využitím územia Slatinky či aj jej využitím ako prímestskej zóny.
Búranie potom aj bolo iba v troch-štyroch prípadoch. Medzi nimi nemohol chýbať nikoho a nič
neohrozujúci rodný dom spisovateľa a zaslúžilého umelca, autora nepríjemnej knihy a publicistických protestov. Kôpočku pozostatkov
búrania som sa odvážil vidieť až po desiatich rokoch. Hneď na druhý deň po ňom boli búracie
práce úradne zastavené... Ochranári zo Združenia
dokazovali, že výstavba Vodného diela Slatinka
by bola enormne nerentabilná, zvýšenie hladiny
Hrona, ktoré malo byť jej hlavným účelom, by
bolo minimálne a vedenie Jadrovej elektrárne
v Mochovciach sa viackrát vyjadrilo, že pre svoju
potrebu vodu VD Slatinka nepotrebuje. Odborné
štúdie hovoria o oveľa lacnejších a environmentálne prijateľnejších alternatívach pre Hron.
Lenže reakcia ministra pôdohospodárstva Pavla
Koncoša, keď sa 18. apríla 1999 skupina Maloslatinčanov obrátila na vládu s protestom a s požiadavkami, bola taká, že každému z nich dal

nosti vedúcich osobností z Vodohospodárskej
výstavby. Vtedy, v roku 1988, som napísal do oblastných novín článok Slatinka a štátne farizejstvo o tom, že vodohospodári prišli s takouto
iniciatívou ako s krížom po funuse, pretože
Maloslatinčania do opatrovateľského domu nepôjdu, je treba dať im riadne bývanie v Slatine.
Výstavba ich náhradných domov a bývania sa
tam neoneskorila vinou „opozície výstavby VD“,
ale tým, že štát sa neskoro pustil do plnenia svojej
povinnosti, keď sa už dosť dávno videlo, do
akého stavu sa pričinením zadlžených vodohospodárov dostala dedinka pri rieke.
Zostarnutí a ďalší, ktorí mali právo na bývanie vo
Zvolenskej Slatine, boli v roku 2000 ubytovaní
v šestnásťbytovom perfektnom činžiaku a v domoch na novej Maloslatinskej ulici. Naša pozornosť sa teraz môže obrátiť k tomu, ako na zánik
odsúdená dedinka začala ožívať a čo toto ožívanie spôsobilo. Už skoršie sa dosiahlo zrušenie stavebnej uzávery a možnosť užívať svoje domy
dostali za finančnú úhradu aj ich majitelia a o trochu neskôr chalupári z bližšieho i vzdialenejšieho
okolia Slatinky. Ich prítomnosť v dedine vidieť
aj na vzhľade niektorých domov. Združenie Slatinka má svoju „základňu“ v opravovanej budove
školy, kde je aj ekocentrum organizujúce tábory,
stretnutia a vzdelávanie pre mládež.

Pomáha aj mládeÏ zo sveta
V auguste 2012 sa v Slatinke uskutočnil už druhý
tábor mladých dobrovoľníkov INEX zo šiestich
európskych štátov, z Kórey i z Taiwanu. Pomáhali pri oprave mosta a školy, pri čistení pasienkov, údržbe náučného chodníka Údolím Slatiny.
Nočná ulica Slatinky je od 6. júna tohto roka
osvetlená na kritických úsekoch siedmimi solárnymi svietidlami.
Začína sa s ochranou porastov brehov rieky. Na
mieste zbúraného domu číslo 34 vzniká detské
ihrisko...

Už viac rokov sa – bývalí obyvatelia dediny a jej
priatelia – stretávame každý rok pred koncom leta
v našej bývalej školskej učebni.
Tri razy som bol v nej aj „učiteľom“, ktorý hovoril o histórii obce, jej školy a o učiteľoch, ktorí
v nej učili, o tom, ako sa jej dávni obyvatelia nebáli sťažovať sa až u cisára Jozefa Druhého, keď
ich vrchnosť z Vígľašského zámku utláčala a robila im zle. Slatinka a príroda, to spolu mocne súvisí. Rieka Slatina sa pri nej kľukatí v údolí, ktoré
je jedinečným geomorfologickým výtvorom a je
zaujímavé i z hľadiska výskytu vzácnych druhov
rastlín a živočíchov. Vydra riečna, užovka stromová, orol krikľavý, rybárik, volavky popolavé,
bociany čierne. Vzácna korunovka strakatá, ružovo kvitnúca začiatkom mája, ľalia zlatohlavá,
prastaré duby.
Dalo by sa hovoriť ešte o ďalších veciach, o zvolenských vysokoškolákoch z fakulty ekológie
a environmentalistiky, ktorí vyčistili chodník
ponad Skalku do Zvolenskej Slatiny, o výstavách,
o vydávaní hlásnika Slatinka, o detskom klube,
o tom, ako inžinierka Janka Pavlíková osamelo,
ale dôkazne vyvracala argumenty pánov z Vodohospodárskej výstavby a ďalších firiem, keď
vlani vo filme o Slatinke hovorili znovu o výstavbe priehrady ako o potrebnej a pripravovanej.
Končím potešením, ktoré sme zažili 15. septembra 2012, keď sme sa mohli stretnúť, Maloslatinčania z rozličných miest a ich priatelia,
v našom obnovenom, vymaľovanom a loveckými trofejami poľovníckeho združenia Slatinka
vyzdobenom kultúrnom dome. Poľovníci dali do
poriadku, čo zdevastovali najmä cudzí gauneri.
Stretnúť sa tam, kde sme hrávali divadlá, kde sme
tancúvali, kde som ako mladučký knihovník požičiaval ľuďom knihy.
Nakoniec by som ešte rád pripojil slová inžiniera
Alexandra Vágnera z rozhovoru, ktorý som robil
s ľuďmi zo Združenia v jeseni 1999: „Prioritou
je záchrana dediny. Chceme konečne presvedčiť
kompetentných, že zbúranie dedinky s vyše šesťstoročnou históriou bez konečného rozhodnutia
o výstavbe Vodného diela Slatinka je nezodpovednosťou, ktorú budú určití ľudia v budúcnosti
iba ťažko obhajovať. Vodné dielo Slatinka sa plánuje už skoro päťdesiat rokov a neprávosti, ktoré
doteraz napáchal štát, nesmú pokračovať iba
preto, že niekto naplánoval výstavbu technického
diela tam, kde ho vôbec netreba.“
J ÁN B EŇO
F OTO : A DAM V LČEK
Case Called Slatinka
As early as 1954, there was building ban issued
in Slatinka and thus the village was condemned
to extinction. The population of Slatinka decreased from 312 in the year mentioned above
to 138 in 1985, where most inhabitants were retired people. There were also 30 newcomers, attracted by state property, included in the
number of inhabitants. In 1998, a leaflet issued
by ZdruÏenie Slatinka conservationist association, working in Zvolen since 1993, said that
Slatinka had less than 80 inhabitants, mostly
people older than seventy. The village is the
hometown of this article’s author. The atypical
situation, never seen in Slovakia before, was depicted in the novel K˘m príde veºryba (“Till a
Whale Comes”), published in 1986, that also
touched the other neuralgic points that were
topical in Slovakia those days. The dam’s construction has not started yet. Just a few houses
were demolished, including the house of this
author, bearer of the title Meritorious Artist and
author of published protests. Other civil rights
activists joined him and the threat posed by the
dam construction is averted today.
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Pamiatku Štefana Krčméryho (25. 12 1892
– 17. 2. 1955) s citom uchovávali, ale aj rozvíjali a podľa svojich možností šírili jeho
deti: syn Ivan, prekladateľ a publicista,
a jeho dcéra Jela Krčméry-Vrteľová. Fotografia Krčméryho a jeho ženy na ženevskom
moste visela aj v izbičke drevenice na lazoch
nad Čadcou, kam známa libretistka a dramaturgička chodila na leto spolu s manželom,
koncertným majstrom a husľovým pedagógom, kysuckým rodákom Albínom Vrteľom.
Fotografia tvorila zvláštny, ale veľavravný
kontrast k vidiecky zariadenej izbičke.
Vypovedá o tom, že po viac ako desaťročí
vypätej a intenzívnej práce odsunula Krčméryho na vedľajšiu koľaj choroba. A hoci aj
počas nej nemôže byť bez písania, už nevypovedá o sústredenej, systematickej práci,
ale o pozoruhodných výkonoch poznačených dlhšími odmlkami. Po výdatnom
prvom desaťročí (1921 – 1931) pripomína
Krčméryho duševná činnosť čistý, ale už len
občasný prameň. Jeho duša, intelekt, jeho
srdce nemôžu zostať bez básne, bez eseje,
bez literárnej histórie. Napokon aj liečebný
pobyt vo Švajčiarsku, ktorý mu sprostredkovala po dohode s Jozefom Škultétym Alica
Masaryková u doktora Revillioda v Ženeve,
chápe Krčméry skôr ako pobyt pracovný či
študijný. V liste Alici Masarykovej napísal:
„V literatúre pracujem dvojako alebo až
trojako. Hlavnou prácou sú mi dejiny poézie,
vedľajšou mi je akési „z konca pera“, z ktorého vše pošlem Národným novinám, a tretie
je čistá beletria, román akýsi, ktorého prvá
časť sa volá Ženeva a ostatok je v rukách
božích.“
A skutočne počas pobytu v Ženeve Krčméry
napísal esej Slovenská poézie, „román akýsi“
A ešte letiace tiene – o Byronovi a Rousseaovi a napokon biografickú esej Vajanský.
Obe nedávno vyšli v edičnej príprave slovakistky Anny Zelenkovej pod názvom Veci
na dne duše (Matica slovenská v spolupráci
so Slovanským ústavom AV Praha, 2012).
Krčméry v nich zúročil svoje predchádzajúce znalosti dejín literatúry, filozofie, estetiky a pravdaže, ako evanjelický teológ, aj
religionistiky.
Vráťme sa však k nemu po jeho prvom pobyte v Paríži (1920 – 1921), teda tesne po
vzniku Česko-Slovenska. Krčméry v rokoch
1921 – 1931 robí sám to, čím by sa dnes zaoberal malý osvetový či literárnovedný
ústav: tajomníka Matice slovenskej, šéfuje
Slovenským pohľadom, rediguje Knižnicu
Slovenských pohľadov, začas navyše časopisy Slovenský ochotník, Naše divadlo,
Včelka... Popritom píše básne, eseje, literárnovedné články, reční pri kultúrnych a osvetových príležitostiach, napríklad aj na
otvorení budovy Matice slovenskej v Čadci.
Ako tajomník MS a súčasne šéfredaktor píše
množstvo listov umelcom, u ktorých objednáva básne, články, eseje, prípadne sa usiluje
získať pre nich podporu či zamestnanie – napríklad pre Kukučína. Keď sa napokon na
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VACHOT

S manÏelkou na Ïenevskom moste, 1933

Epigram
A kto k nám príde úlisne,
že priam nás k srdcu pritisne,
daj, bože, mysle hrdé.
A kto k nám príde s náporom,
terorom, či priam sochorom,
daj, bože, päste tvrdé.

Poãas lieãenia vo ·vajãiarsku, 1933

Karlovej univerzite stáva doktorom filozofie, na jeseň 1931 počas príhovoru v Slovenskom národnom divadle v Bratislave sa
prvý raz objavia príznaky jeho choroby.
Neprekvapuje, že Krčméry už roku 1920
vydal zbierku básní z rokov 1917 – 1919
Keď sa sloboda rodila. Ešte aj dnes nás
z týchto „príležitostných“ básní nadčasovo
oslovujú.

Prekvapuje, že Krčméry už v roku 1920
vydal svoj Prehľad dejín slov. literatúry
a vzdelanosti, ktorý vyšiel zakrátko v druhom vydaní. Prekvapiť nás to však môže len
vtedy, ak nevieme, že svoj Prehľad tvoril
ako súbor tajných prednášok z konca prvej
svetovej vojny. O týchto „disidentských“
prednáškach vo svojej Slovenskej spomienke na Bratislavu napísal: „Keď som absolvoval teológiu r. 1915, odišiel som do
Krajného. Roku 1917 som sa však vrátil do
Bratislavy ako seniorálny kaplán. V tých rokoch vojny venoval som sa hlavne študentským schôdzkam, mali sme podelené do
skupín paralelne tri kurzy, do ktorých sme
pritiahli všetkých slovenských študujúcich,
aj stredoškolských študentov a ženskú
mládež, ktorej sme mali hodne. Mali sme celoročný kurz slovenského pravopisu a literatúry, ktorú sme prebrali od začiatkov až po
Hviezdoslava. Moja knižočka Prehľad dejín
slovenskej literatúry a vzdelanosti vznikla
z konceptov týchto prednášok. Účasť na kurzoch nemohla byť veľká (bývalo nás okolo
30 a schádzali a rozchádzali sme sa nebadane po 3 – 4). Takýto „literárny ruch” sa

vtedy dial aj v iných mestách. Dávali sme sa
medzi sebou do listovného styku s Karolom
Sidorom, ktorý vtedy v Ružomberku vydal
heslo Obnovme dobu Štúrovu.“
Náročné funkcie tajomníka, šéfredaktora,
editora a s nimi spojené množstvo manažérskej i administratívnej práce spôsobili, že
ďalšie knihy vydal po odmlke – antológia
slovenskej poézie v jeho preklade do maďarčiny vyšla roku 1925, publikácia Moyses
a Kuzmány roku 1927, Ľudia a knihy v r.
1928, po nej rýchlo nasledovali básnické
zbierky Herbarium (1929), Piesne a balady
(1930). Súčasne písal Stopäťdesiat rokov
slovenskej literatúry, dejiny slovenskej literatúry – po Hurbanovom diele Slovensko
a jeho život literárny, po Vlčkových Dejinách literatúry slovenskej (1890) v podstate
naše prvé dejiny literatúry. Krčméryho nesmierne pracovné vypätie prerušila náhla
choroba. Podlomila jeho duševné aj fyzické sily, ale paradoxne mu uvoľnila ruky
a mohol sa venovať poézii, próze i eseji. Už
roku 1932 vytryskla z jeho duše po krutom
zážitku z choroby geniálna báseň Slovo čisté,
po nich nasledovali básne v próze Oslobodenie a Zimná legenda. Faktom však zostáva, že kvantum a kvalita práce v rozpätí
jedného desaťročia mu v náhlom nápore

Ignáca
Najznámejšou súčasnou osobnosťou malokarpatského kráľovského mesta Modry
je významný majster keramickej figurálnej tvorby národný umelec Ignác Bizmayer. V minulom roku sa dožil významného životného jubilea. Mesto a jeho obyvatelia spolu s Múzeom Ľudovíta Štúra
mu na 90. narodeniny pripravili dôstojnú
oslavu. Začala sa v Galérii Ignáca Bizmayera umiestnenej v mestskej bašte, pokračovala slávnostným stretnutím v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra a kultúrnym
programom nazvaným Pocta majstrovi.
Primátorka Modry Hana Hlubocká odovzdala oslávencovi symbolický kľuč od
mesta. Medzi gratulantmi bol minister
kultúry Marek Maďarič, jubilanta prijal
i prezident Ivan Gašparovič a udelil mu
Medailu prezidenta SR.
V rámci osláv narodenín Majstra pripravil
Klub priateľov Ignáca Bizmayera v Modre
v poradí už 10. ročník Putovania po habánskych dvoroch. Na návšteve Veľkých
Levár, Skalice, Sobotišťa, jeho rodiska Košolnej sa zúčastnilo viac ako štyridsať jeho
priateľov. Sprievodcami po habánskych
dvoroch boli jubilant a dlhoročná riaditeľka SNM Múzea Ľ. Štúra v Modre Oľga

sebe na Turci kus pôdy. Vachotova kopija
zaletela z jedného kraja kotliny až na druhý,
ale on pritom utrpel smrteľné zranenie.
Podobal sa mu aj autor balady, iba s tým rozdielom, že jemu išlo skôr o národ, jeho kultivovanie umením – literatúrou, kultúrou.
J OZEF Č ERTÍK
F OTO : ARCHÍV
Vachot

·tefan Krãméry s manÏelkou a deÈmi

choroby podlomili duševné zdravie tak, že
sa mu už nikdy neobnovilo. Od druhej polovice tridsiatych rokov ho choroba oddelila
od rodiny, až do jeho smrti roku 1951 sa
oňho starala matka. Umiera vo februári 1955
v Pezinku – v ruke s Bibliou, ktorá stála na
počiatku jeho kňazského účinkovania.
Osud Krčméryho pripomína postavu z jeho
balady Vachotova roľa. Siláka Vachota vyzval kráľ, aby si hodom kopijou vytýčil pre

Jubileum
Figurálne práce Ignáca Bizmayera
s vinohradníckou tematikou

·tefan Krãméry (b 25 Dec 1892; d 17 Feb 1955),
from 1921 to 1931, acted as a Secretary of Matica Slovenská, was in charge of Slovenské pohºady magazine, edited KniÏnica Slovensk˘ch
pohºadov series, and later also the magazines
Slovensk˘ ochotník, Na‰e divadlo, Vãelka. At the
same time he wrote poems, essays, literary-scientific articles, delivered speeches at cultural and
educational events. During his address at the
Slovak National Theatre in Bratislava in the autumn of 1931, the symptoms of his mental illness appeared for the first time. Fortunately,
Krãméry managed to publish Prehºad dejín slov.
literatúry a vzdelanosti (“Historical Overview of
Slovak Literature and Education”) as early as
1920; an anthology of Slovak poetry that he
translated into Hungarian was published in
1925, the publication Moyses a Kuzmány (“Moyses and Kuzmány”) in 1927, ªudia a knihy (“People and Books”) in 1928. Then, the collections
of poems Herbarium (1929) and Piesne a balady (“Songs and Ballads”, 1930) appeared. Concurrently, he wrote a history of Slovak literature
StopäÈdesiat rokov slovenskej literatúry (“One
Hundred and Fifty Years of Slovak Literature”).

Bizmayera
Pavúková. V kostole na námestí v Skalici
sa v sobotu už tradične konajú svadobné
obrady. Vyhráva ľudová hudba, svadobčania ponúkajú koláče a skalické červené
vínko. Obdivovateľky Ignáca Bizmayera
ho teda vyzvŕtali, Majster odložil paličku
a spoločne si zakrepčili. Počas celého zájazdu panovala srdečná atmosféra, pohoda
a veselosť. Oslávenec si pospomínal na veselé životné príhody, porozprával vtipy
a na dôvažok zanôtil svoje obľúbené piesne, za ktoré utŕžil srdečný potlesk.
Obdivovatelia krásy Bizmayerovej figurálnej tvorby mu želajú pevné zdravie, aby
mohol naďalej do hliny stvárňovať krásu
života slovenských ľudí.
F RANTIŠEK M ACH
F OTO : AUTOR

Ignác Bizmayer’s Jubilee

Vo svojom jubilejnom roku vystavoval Ignác Bizmayer aj vo Viedni

Currently, the best-known personality of the Little Carpathian royal town Modra is the outstanding master of figurative ceramic works, National
Artist Ignác Bizmayer. Last year he turned 90.
The town, where a gallery bears his name, prepared a dignified celebration for him. On this occasion, Ignác Bizmayer Friends Club in Modra
organized the 10th Wandering in the Habans’
Yards.

SLOVENSKO | 45

Tancovalo a spievalo 111 krajanov

111 úãastníkov na závereãnom koncerte a organizátori Letnej ‰koly ºudového tanca a hudby

Na záverečnom koncerte 5. ročníka Letnej
školy ľudového tanca a hudby pre Slovákov žijúcich v zahraničí vystúpilo 111 krajanských
účastníkov z ôsmich stredoeurópskych štátov.
Na základe medzivládnych dohôd je gestorom
viacerých aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a ich významným organizátorom je
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, ktoré už od roku 1993 plní dôležitú
metodickú úlohu voči našim krajanom.
V začiatkoch boli nosnými aktivitami Metodického centra UMB vzdelávacie kurzy pre
učiteľov, ich hlavnou organizátorkou bola
Anita Murgašová. Po presune vzdelávacích
kurzov do Bratislavy sa stali nosnými vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, ktoré od roku
2011 organizačne zabezpečuje Zuzana Drugová. Jednou z aktivít je aj Letná škola ľudového tanca a hudby. Práve na tomto ročníku sa
zúčastnilo všetkých osem krajín, s ktorými na
tejto aktivite MŠ SR spolupracuje. Okrem tradičných partnerov z Chorvátska, Srbska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny a Poľska prišli
účastníci z Českej republiky a Rakúska. Najpočetnejšia skupina začínajúcich tanečníkov
(18) bola z Poľska.
Prvý jubilejný ročník Letnej školy ľudového
tanca a hudby po prvýkrát obsahoval samostatnú sekciu venovanú ľudovej hudbe. Požiadavka vznikla priamo v prostredí zahraničných
Slovákov a prvý skúšobný rok potvrdil jej
opodstatnenosť. Vznikla aj požiadavka na
špecializáciu na sólové hudobné nástroje – píšťalky a fujary – ktoré sú špecifickým slovenským hudobným ľudovým nástrojom. Toto
zameranie sa pokúsime realizovať v budúcom
roku.
Program Letnej školy obsahoval prácu v špecializovaných skupinách. Tanečníci boli rozdelení do troch výkonnostných skupín. Najstarší a najvýkonnejší tanečníci pracovali s pôvodnými archívnymi materiálmi, študovali ich
a následne spracovávali materiál formou vlastných tanečných variácií, tie potom vyústili do
záverečnej choreografie. Aj skúsení tanečníci

46 | SLOVENSKO

– aj vedúci súborov Limbora z Prahy a Sálašan
z Nadlaku – prácu v tejto skupine hodnotili pozitívne, pretože bola i pre nich inovatívna a
prínosná.
Najpočetnejšia bola stredná výkonnostná skupina, v nej pracovalo viac ako 45 tanečníkov
z Chorvátska, Srbska, Maďarska, Ukrajiny,
Rakúska a Poľska. Podstatou práce tejto skupiny bolo zvyšovanie úrovne tanečných techník jednotlivých tanečníkov – čo si vzhľadom
na rôznorodosť schopností jednotlivých účastníkov z rôznych krajín vyžadovalo individuálny pedagogický prístup. Pozitívne ju hodnotili viacerí zahraniční účastníci – za všetkých
spomeniem poďakovania nadšeného pána
Ivana Pasteľaka z Ukrajiny.
Najmladšiu vekovú kategóriu navštevovali
úplní začiatočníci predovšetkým z Poľska a
Rakúska. Ich vedúci sa usilujú oživiť činnosť
detských kolektívov a na školu tanca priviedli
začiatočníkov aj preto, aby ich motivovali aj
na aktivity v súboroch doma. Práca v tejto skupine bola predovšetkým psychologická a socializačná, ale všetky zúčastnené deti zvládli
tanečné základy a predstavili sa v záverečnom
galakoncerte. Podľa pedagogičky Katalin Huberné z Maďarska pedagógovia školy tanca
odviedli s vytancovanými tanečníkmi obdivuhodnú misiu – je zázrak, „že sme začiatočníkov dostali z pivnice na poschodie“...
Sekcia ľudovej hudby mala dve samostatné
skupiny. Zo Srbska boli účastníkmi členovia
sláčikovej ľudovej hudby zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho. Z Maďarska sa zúčastnila
citarová hudba z Békešskej Čaby pod vedením
Ildiky Očovskej.
Činnosť Letnej školy po odbornej stránke zabezpečovali odborníci s bohatou praxou aj
mladí taneční pedagógovia s výbornými interpretačnými schopnosťami. Odbornou garantkou je Zuzana Drugová, etnologička a dlhoročná vedúca Detského folklórneho súboru
Matičiarik z Banskej Bystrice. Ľudovú hudbu
garantovala Jana Ambrózová z Katedry etnológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
citarovú sekciu zabezpečoval Ladislav Híveš.
Medzi tanečnými pedagógmi boli viacerí só-

listi Lúčnice, ktorí predtým začínali v detskom
súbore Matičiarik. Zahraniční účastníci opakovane kvitovali práve vysokú úroveň spolupráce
medzi realizátormi, čo v konečnom dôsledku
prinieslo mnohé výrazne pozitívne výsledky.
Letná škola ľudového tanca a hudby pripravila
program pre svojich účastníkov od raňajok až
po večierku. Okrem pracovných hodín na tanečných sálach a s hudobnými nástrojmi boli
obsahom aj spoločenské príležitosti. Na úvod
sme navštívili program Krajanská nedeľa na
Podpolianskych slávnostiach v Detve, vo večernom programe sa jednotlivé krajiny navzájom predstavili, účastníci sa opakovane stretávali pri ohni aj pri klavíri – so spevom, hudbou
a tancom.
Záverečný galakoncert 5. ročníka Letnej školy
ľudového tanca a hudby sme pripravili v spolupráci s obcou Hriňová a tamojším miestnym
odborom Matice slovenskej pri príležitosti každoročnej oslavy Vatry zvrchovanosti. Na záverečnom galakoncerte sa všetci účastníci
predstavili choreografiami, ktoré vznikli počas
tanečnej či hudobnej prípravy, prichádzajúce
súbory aj vlastnými tanečnými či hudobnými
číslami.
Z UZANA D RUGOVÁ
F OTO : ARCHÍV
Dancing and Singing of 111 Expatriates
There were 111 participants-expatriates of eight
countries of Central Europe performing at the
concert closing the 5th Summer School of Folk
Music and Dance for Slovaks living abroad. Many
activities meant for Slovaks living abroad are
managed and coordinated by the Ministry of Education of the Slovak Republic. The Methodical
Centre for Slovaks Living Abroad at Matej Bel
University in Banská Bystrica has been an important organiser of the activities since 1993. In the
beginning, the principal activities of the centre
were training courses for teachers. All of the
eight countries, cooperating with M· SR (the
Ministry of Education of the Slovak Republic) in
the activity, took part in the Summer School of
Folk Music and Dance. Along with the traditional
partners from Croatia, Serbia, Romania, Hungary,
Ukraine and Poland also performers from the
Czech Republic and Austria came.

Slovanské
Matice
pri jubilejných siločiarach
q Kultúrne spolky slovanských národov
so spoločným menom Matica zohrali v histórii významnú úlohu. Stali sa spolkami
nádeje utláčaných národov a zohrávali
najmä národno-obrannú úlohu.
q Ako vieme, slovanské Matice vznikali
od prvej štvrtiny 19. storočia. Ich zrod závisel od politických a kultúrnych podmienok v konkrétnom geografickom priestore.
Je nespochybniteľné, že slovanské Matice
si navzájom pomáhali. Veď už pri vzniku
prvej z nich, Matice srbskej (1826), bol prítomný i Pavol Jozef Šafárik, riaditeľ pravoslávneho gymnázia v Novom Sade, a nabádal Slovákov na založenie podobného
spolku na Slovensku. Veľkým zástancom
slovenskej vzájomnosti bol jeho priateľ Ján
Kollár. Nepožadoval politické zjednotenie,
ale kultúrne zblíženie národov. Navrhoval
učiť sa slovanské jazyky, zakladať katedry
slovanských rečí. Bol i zástancom spoločného jazyka, akéhosi esperanta.
q Jeho vízia sa aspoň symbolicky stala aktuálna na stretnutí zástupcov Matíc slovanských národov, ktoré ku koncu minulého
roka zvolalo do slovinskej Ľubľany Fórum
slovanských kultúr. Pri jednom stole sa

zišli zástupcovia Matíc zo slovanských
krajín, hovoriaci svojimi jazykmi, avšak
pri samotnom rokovaní nebolo treba tlmočníka. Príbuznosť slovanských jazykov
umožňovala, aby si navzájom rozumeli.
q I. kongres Matíc slovanských národov
zorganizovala Matica slovenská ešte roku
2007. Jeho účastníci na ňom prijali memorandum a námety na ďalšiu činnosť a spoluprácu slovanských Matíc. I keď od tohto
podujatia uplynulo veľa času, prijaté úlohy
zostali aktuálne. Možno aj tento fakt sa stal
hlavným cieľom a impulzom na to, aby sa
Matice slovanských národov stretli a vytýčili si najbližšie úlohy do budúcna.
q Dôvody na spoločné stretnutia určite
existujú. V tomto roku Matica slovenská
oslávi 150. výročie svojho vzniku (roku
2014 oslávi 150. výročie aj Matica slovinská). Martin práve pri oslavách významného jubilea pozve zástupcov Matíc
slovanských národov, aby sa vzájomne
dohodli na zvolaní II. kongresu Matíc
slovanských národov. Chceme zúročiť
najmä to, čo sa podarilo zrealizovať,
a poučiť sa z toho, čo ostalo nedokončené.

q Preto je potrebné poďakovať aktivistom
Fóra slovanských kultúr – pani Andreje
Richter, riaditeľke Fóra slovanských kultúr, a Alenovi Novalijovi za ich prvý a významný krok na zintenzívnenie vzájomnej
spolupráce. Je najvyšší čas na nápravu. Prichádza veľká príležitosť, práve pri príležitosti jubileí vzniku Matice slovenskej
a Matice slovinskej, aby sa myšlienka slovanskej vzájomnosti posunula ďalej.
q Myslím si, že aj v 21. storočí slovanské
národy a ich Matice môžu zohrať veľkú
úlohu. Preto je potrebné spájať svoje sily,
vzájomne sa podporovať a spoločne si pomáhať.
D ANIEL Z EMANČÍK
F OTO : ARCHÍV AUTORA
Slavic Maticas Meet on a Jubilee
Towards the end of the last year, Forum of Slavic
Cultures called representatives of Slavic Nations’
Maticas to Ljubljana, Slovenia. The Forum is a
continuation to I Congress of the Slavonic Nations’ Maticas organised by Matica Slovenská in
2007. And the City of Martin will invite representatives of the Slavic Nations’ Maticas to arrange
II Congress of the Maticas on the occasion of the
celebrations commemorating the 150th anniversary of founding Matica Slovenská.
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