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DLH¯

MATIâN¯

Otvorili sme Rok Matice slovenskej, ktorý
bude mať viac ako dvanásť mesiacov. Keď
dobre počítam – tak osemnásť. Začali sme
totiž v súlade s rozhodnutím matičného snemu v deň 150. výročia vzniku prvých matičných stanov (spísali ich naši predchodcovia
5. februára 1862) a oslavy vyvrcholia v roku
2013, keď oslávime 150. výročie ustanovujúceho valného zhromaždenia.
V tom dlhom matičnom roku si podajú ruku
jubileá ďalších významných udalostí, ktoré
priamo a významne ovplyvnili dnešný život
v našej vlasti. Uplynie 20 rokov od vzniku
samostatnej Slovenskej republiky, ktorej kultúrne a kresťanské korene majú prinajmenšom 1150 rokov. Siahajú do roku 863, keď
na pozvanie múdreho panovníka Rastislava
prišli medzi našich predkov vierozvestcovia
Konštantín a Metod, budúci sv. Cyril a Metod, od roku 1980 spolupatróni Európy. Je pre
nás veľkou a zaväzujúcou vecou, že Maticu
slovenskú založili pri oslavách tisícročia príchodu solúnskych bratov na našu zem.
A veľmi si vážime, že oslavy tisícročia solúnskej misie v Ríme v roku 1863 inicioval náš
zabúdaný rodák Franz Liszt, autor oslavnej
skladby Slavimo Slavno Slaveni.
S Maticou sa spájajú mená mužov ako Štefan Moyses, katolícky biskup, Karol Kuzmány, evanjelický superintendent, Janko Francisci, zakladajúci člen Matice s poradovým číslom 1, Ján Palárik s číslom 3 či Andrej Radlinský s číslom 43. Všetci a ďalší a ďalší si
zaslúžia našu úctu. Aj to je dôvod, prečo
matičný snem vrátil do našich stanov pojem
„zakladajúci člen“. Vznikla možnosť, aby sa
mohli k týmto a mnohým ďalším osobnostiam, napríklad aj k Jozefovi Miloslavovi
Hurbanovi, P. O. Hviezdoslavovi či aj cisárovi Františkovi Jozefovi (ten má číslo zakladajúceho člena 111), dovedna k doterajším
1 353 zakladajúcim členom, pripojiť súčasníci. A už sa tak deje. Pozývam aj vás, staňte sa
zakladajúcimi členmi Matice slovenskej!
Naša Matica ako priama pokračovateľka
misie solúnskych bratov v rozvíjaní národa
a života slovenského sa teda dožíva okrúhleho výročia svojho založenia a tomu chce venovať všetky svoje najbližšie aktivity. Sme
pripravení urobiť všetko preto, aby ich vyvrcholenie na budúci rok v auguste bolo
dôstojné a historické, aby sme na pôde martinského sídla Matice privítali našich najvyšších štátnych predstaviteľov aj významných hostí zo zahraničia. Chceme, aby oslavami žilo celé Slovensko, preto vrchol osláv
bude trvať osem týždňov. Chceme totiž, aby
sme si Maticu uctili v každom z ôsmich súčasných krajov, všade totiž žili a žijú nadšení matičiari, všade sa udiali skutky, ktoré si
zaslúžia našu pozornosť.
A zaiste, budeme radi, ak sa do osláv zapoja
aj naši krajania v zahraničí.

ROK

Našimi prirodzenými partnermi pre oslavy je
Slovenská národná knižnica, všetky krajské
mestá a, samozrejme, centrum národnej kultúry Slovákov, mesto Martin. Veríme, že
oslavy Matice vedno s oslavami 1150. výročia príchodu svätých bratov oslovia štátne
i samosprávne orgány, cirkvi, univerzity, tretí
sektor, starých i mladých.
Súčasný 2012. rok je zo strany UNESCO
zasvätený prvému kodifikátorovi spisovnej
slovenčiny Antonovi Bernolákovi pri príležitosti štvrťtisícročia od jeho narodenia, ktoré
uplynie 3. októbra. A tak veríme, že celkom
organicky sa stanú súčasťou matičného roka
aj podujatia na počesť „klenotu“ medzi našimi národovcami – Antona Bernoláka. Bratislava by mala mať Nábrežie Antona Bernoláka a Bernolákovo múzeum. V martinskom
matičnom areáli začneme budovať aleju búst
slovenských národovcov práve Bernolákom.
Veď ním založené Slovenské učené tovarišstvo pred 220 rokmi je predchodcom Matice
slovenskej. Pripomenieme si, že rok 2012 je
aj rokom 200. výročia narodenia Jonáša
Záborského, 150. výročia vzniku prvého slovenského gymnázia v Revúcej, 200. výročia
narodenia Sama Chalupku, 90. výročia narodenia Mons. Františka Fugu.
Vyzývame slovenských tvorcov, vedcov
i umelcov všetkých odborov a žánrov, aby sa
tento jubilejný rok stal vonkajším podnetom
na ich konanie. Aby v nasledujúcich mesiacoch tvorili, skúmali a bádali, písali, skladali
a komponovali, tesali do dreva a kameňa,
kreslili a maľovali, fotografovali a filmovali
či inak stvárnili svoje myšlienky a vedomostí, spojené s minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. Aby prezentovali vedecké, odborné i umelecké diela siahajúce do hlbín bytia,
pripomínajúce osobnosti a udalosti, ktoré sú
hodné našej pozornosti v tomto čase. Nadviažte na naše najlepšie stredoveké i novoveké tradície, na diela ľudových umelcov,
rezbára Majstra Pavla z Levoče, Majstra S.
z Banskej Štiavnice, maliarov Jána Kupeckého, Ľudovíta Fullu a Martina Benku, skladateľov Franza Liszta, Jána Levoslava Bellu
a Eugena Suchoňa, sochárov, filmárov, vedcov a objaviteľov bratov Hellovcov, Mateja
Bela, Jána Aniána Jedlíka a Aurela Stodolu
a ďalších stoviek tvorcov, vedcov a umelcov.
Dozrel čas, aby sme ako svojprávny subjekt na
scéne Európy ponúkli slovenské hodnoty
svetu, vzďaľujúcemu sa od osvedčených ideálov človečenstva k umŕtvujúcim materiálnym
hodnotám. V tom je napokon aj naše historické poslanie: ponúknuť nepokojnému ľudstvu
modernej doby kontinuitu dobra ako osvedčený a nasledovaniahodný hlavný princíp dejín
nášho národa. Vyorme brázdu vo vedomí
Európy v zmysle posolstva blahej pamäti Jána
Pavla II.: „Slovensko má osobitnú úlohu pri
budovaní Európy tretieho tisícročia!“

V čase obmedzovania možností šíriť medzi
národom pravdu a len pravdu, pravdu cez
našu slovenskú prizmu, neostáva iné, len
posilňovať naše sebavedomie posilňovaním
vlastenectva. Napríklad aj tým, že na našich
domoch, balkónoch či v oknách objavia sa
naše štátne zástavy. A že tie isté zástavy so
symbolom kresťanstva, dvojramenným
krížom, dostanú sa do našich chrámov a kostolov rovnako, ako je to napríklad u našich
južných susedov, ale aj inde vo svete. Vyzývam vás, Slovenky a Slováci, ozdobte svoje
príbytky našimi symbolmi. Poslúchnime
Jána Pavla II. a nebojme sa! Lebo ak sa my
budeme báť, nebudú sa nás báť iní.
PREDSEDA

M ARIÁN T KÁČ
M ATICE SLOVENSKEJ

LONG MATICA YEAR
We have opened the Year of Matica Slovenská that is to
last for more than twelve months. We began in compliance with the decision of Matica meeting on the day of
the 150th anniversary of drawing up the first Statutes of
Matica (conceived by our predecessors on 5 February
1862) and the festivities will culminate in the August of
2013 when we will mark the 150th anniversary of the
constitutive General Meeting.
In this long Matica year, we will also commemorate
other significant events that had direct and important
impact on the current life in our country. It will be 20
years from the birth of the independent Slovak Republic the cultural and Christian roots of which are 1150
years old.
From the viewpoint of UNESCO, the year 2012 is
devoted to the first codifier of standard Slovak language, Anton Bernolák. He was born a quarter of a millennium ago, on 3 October. Bratislava will probably
have Anton Bernolák Riverfront and Bernolák Museum. In the precincts of Matica in Martin, we will start
to build an avenue of the busts of Slovak patriots and a
Bernolák bust is to be the first there. And 2012 is also
the year of the 200th anniversary of Jonáš Záborský’s
birth, of the 150th anniversary of founding the first Slovak Gymnasium (grammar school) in Revúca, of the
200th anniversary of the birth of Samo Chalupka and of
the 90th anniversary of the birth of Mons. František
Fuga.
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Otvorení

SVETU

Medzi vy‰‰ími územn˘mi celkami na Slovensku sa osobitne
prezentuje Trnavsk˘ samosprávny kraj (TTSK). Jeho predseda
Tibor Miku‰ so svojimi spolupracovníkmi uplatÀuje pred slovensk˘mi i zahraniãn˘mi partnermi tézu, Ïe samosprávna politika v 21. storoãí sa popri úcte k histórii, národu, spoloãenstvu
ocitá pred otázkou bezprostrednej otvorenosti voãi v‰etk˘m,
ktor˘ch poslaním je slúÏiÈ.

Pán predseda, otvorene t˘mto
vyná‰ate „koÏu na trh“ v ãase, keì
sa veºa ºudí vo verejn˘ch ‰truktúrach skr˘va pod rú‰kom tzv. krízového obdobia a ãaká, kto to za nich
v mene obãanov vyrie‰i.
Keď som sa rozhodol zísť z vysokej parlamentnej politiky, povedané obrazne z kabinetu na fórum, viedlo ma k tomu osobné, duchovné, rodinné i profesijné presvedčenie.
Zastávam neodškriepiteľný názor, že kým vo
vysokej politike sú mandáty založené na báze
straníckej, v komunálnej politike stoja na báze osobnej a osobnostnej. Predsedovia, starostovia, poslanci, členovia konzultačných
komisií, poradcovia v samosprávnom systéme sa ako všeobecne známe a kontrolované
osobnosti uchádzajú o službu národu, občanom, vlasti, kraju, mestu, obci. V mojej vedeckej, športovej, politickej, spoločenskej
kariére za uplynulé desaťročia som sa na
vlastnej koži presvedčil, že vynášať kožu na
trh pre veci národa, vlasti a občanov je síce
zložité, ale vďačné. Akákoľvek reakcia z druhej strany, teda aj zo strany občanov, mojich
a našich voličov i mojich kolegov a spolupracovníkov, mi vždy pripomínala, a verím, že
mi aj bude pripomínať, moju základnú osobnú zásadu: Zdravá kritika je ako trhanie zuba
– bolí, ale osoží.
„Otvorením dverí“ samosprávneho
celku ste získali viacero podporn˘ch, ale i in‰piratívnych podnetov
od ‰ir‰ej verejnosti. Pomáhajú vám
pri rozhodovaní o súãasnom
a budúcom smerovaní regiónu?
Nebránime sa otvoreným diskusiám, ani
otvoreným krokom. Ak uznáme ďalšiu málo
známu zásadu, že okno do sveta je z druhej
strany oknom do vlasti, musíme akceptovať
nevyhnutnú perspektívu spoločenského prievanu medzi nami a svetom. Tento princíp slo-
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vensko-slovenských otvorených vzťahov vnímam ako moju osobnú cestu, povedzme to
obrazne, do slovenského i neslovenského Ríma. My Trnavčania by sme sa nemuseli
tomuto prirovnaniu príliš vyhýbať. Národ,
ľud, kraj, vlasť si nás kladie do zorného uhla
so špecifickým optickým zameraním. Už
som raz bol povedal a zopakujem to: Objektívny názor a objektívny postreh bežného
občana na nás a na akékoľvek štruktúry na
Slovensku, teda aj na Maticu slovenskú, Slovákov doma i vo svete, sa opiera o pravdivú
skúsenosť a je teda zväčša pravdivý. Toto
memento by si mohli osvojiť alebo aspoň priznať všetci, ktorí sa službe upísali nie s priemernou mzdou za svoju službu. Konštatujem, že len otvorená samospráva, otvorený
parlament, otvorená vláda získavajú na sympatiách a kredite občanov. Uzavreté kabinety
treba likvidovať.
Koncom minulého roka sme sa stretli aj pri verejnom a otvorenom proteste v Bratislave, proti alternatívnej
likvidácii súso‰ia ª. ·túra v meste.
âo vás s va‰imi kolegami viedlo
z Trnavy do Bratislavy?
Mám jasné a neoblomné presvedčenie – a jeho nositeľmi sú mnohí moji kolegovia, poradcovia, spolupracovníci: otvorené problémy
treba nastoliť otvorene na otvorenom fóre. Vo
svojej všestrannej kariére som navštívil
mnoho štátov Európy a sveta, ba bol som
i svedkom mnohých demonštrácií a manifestácií. Za uplynulých štyridsať rokov som
videl prezidentov, premiérov, veľvyslancov, akademikov, jednoduchých ľudí, ako
sa skromne a úctivo ohýbajú pred pomníkmi a pamätníkmi svojich predchodcov, učiteľov, predstaviteľov. Nestretol som sa však
so situáciou, že by sa v niektorom štáte, krajine alebo národe zorganizovalo hnutie na
odstraňovanie národných a štátotvorných

symbolov. Preto som sa ťažko zhostil informácie, že Matica slovenská, jej členovia
a sympatizujúci občania, ku ktorým patrím aj
ja, musí brániť súsošie Ľudovíta Štúra priamo
v hlavnom meste Slovenskej republiky, kde
boli uskutočnené tri kodifikácie nášho národného a spisovného jazyka: A. Bernolák – kultúrna západoslovenčina trnavskej oblasti, Ľ.
Štúr – kultúrna stredoslovenčina, M. Hattala
– akademická úprava Štúrovho jazykovedného odkazu. Preto som s mojimi kolegami
razil cestu medzi vás, aby som dal otvorene
najavo, že aj Trnavčania sú na štúrovský
odkaz v hlavnom meste Slovenska hrdí. Potešilo ma, že spolu s nami sa na stretnutí zúčastnil aj predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica so svojou delegáciou.
Ďakujem, že sa spojili sily a úsilia proti – prepáčte za impresiu – barbarským iniciatívam,
a otvorene konštatujem, že legislatíva I. ČSR
po I. svetovej vojne, zakazujúca šíriť myšlienky a symboly monarchie potláčajúcej
národné práva Slovákov, platí v našom nástupníckom legislatívnom suverénnom štátnom systéme dosiaľ. Ako Slovák sa rovnako
cítim byť zodpovedný za to, že aj náš kráľ
Svätopluk má svoje miesto na Bratislavskom
hrade, ktorého stará akropola dala vyniknúť
jednej centrálnej oblasti bývalej staroslovanskej Veľkomoravskej ríše. Rovnako bazilika,
prepoštstvo, karner, po nich povedzme bernolákovský generálny seminár pre výchovu
slovenskej duchovnej inteligencie zasahujúcej až do zadunajského Ostrihomu a Velehradu v Maďarsku, kde máme stále dobré
kontakty.
Sedíme spolu s podpredsedom
Trnavského samosprávneho kraja
Zdenkom âambalom i s Jurajom
·taffom, va‰ím poradcom a koordinátorom mnoh˘ch národn˘ch,
duchovn˘ch, umeleck˘ch podujatí

kraja. Ako postupujete pri prezentáciách na‰ej národnej
a duchovnej kolísky na spoºahliv˘ch moravsko-slovensko-európskych cestách?
Chcem vysoko oceniť úsilie môjho podpredsedu Zdenka Čambalu a kolektívu okolo
neho za jeho iniciatívu konať k úcte k tradíciám a k zodpovednosti za budúcnosť. Chceme tým vecne prispieť aj k blížiacim sa
sviatkom a aktivitám venovaným príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše staré slovenské
a moravské územie. Chceme sa zavďačiť nielen našim susedom, Moravanom a moravským Slovákom, ale i Slovákom celého
sveta. Máme v úmysle hľadať všetky synergické cesty na to, aby UNESCO vyhlásilo pri
tejto príležitosti Kostol sv. Kataríny Antiochskej pri Holíči za svetové kultúrne dedičstvo,
požívajúce osobitnú kultúrnu a duchovnú
ochranu európskej a svetovej civilizácie. Po-

tešilo by nás, keby nám v tomto úsilí pomohli
aj Slováci vo svete, voči ktorým sme a ostaneme stále otvorení a ktorým otvárame svoje
náručie.
âo by ste odkázali potomkom
na‰ich predkov usaden˘m v rozliãn˘ch konãinách sveta?
Všetkých čitateľov, Slovákov vo svete pozývam vo svojom mene, v mene nášho predstavenstva aj poslaneckého zboru na návštevu
Trnavského samosprávneho kraja s vierou, že
si od nás odnesú len najlepšie národné,
duchovné, kultúrne zážitky. Všetkým Slovákom a ich blízkym kdekoľvek vo svete želám
v týchto neľahkých európsko-svetových chvíľach veľa dobrého zdravia, trpezlivosti, pohody a Božej priazne v tomto i nasledujúcich
rokoch.
ZA ROZHOVOR ĎAKUJE
STANISLAV BAJANÍK
FOTO: TTSK A DUŠAN MIKOLAJ

OPEN TO THE WORLD
From among higher territorial units (VÚC) in Slovakia, the Trnava Self-governing Region presents
itself distinctively. “We do not refuse open discussions nor open steps”, says the Region’s President
Tibor Mikuš. “Only open self-government, open parliament and open government can find favour and
credit with citizens. Closed cabinets should be liquidated. It is necessary to bring up open problems at an
open forum.”
He gives reason for his participation in the public
protest in Bratislava against the removal of Ľudovít
Štúr sculptural group as follows: Over the last forty
years I haven’t heard of a situation anywhere in the
world where a movement for removal of national and
state symbols would get organised. Therefore I and
my colleagues made it clear that we were proud of
Štúr’s heritage in the capital of the Slovak Republic.
“I am thankful that the forces and efforts against –
pardon me for saying so – barbarian initiatives got
united and I openly state that the legislation of the
first Czechoslovak Republic after the First World
War that forbade spreading the ideas and symbols of
the monarchy curbing the national rights of Slovaks
is still valid in the successor legislation system of our
sovereign country.”

NÁRODNÁ SLÁVNOSË NA DEVÍNE
-

PROGRAM

TERMÍN : 29. APRÍLA 2012
MIESTO: BRATISLAVA, MESTSKÁ ČASŤ DEVÍN
Národná slávnosÈ na Devíne sa uskutoãní pod zá‰titou predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáãa, PhD., pri príleÏitosti
uctenia si pamiatky na‰ich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ako aj v˘stupu ªudovíta ·túra a jeho druhov na Devín.
ČASŤ:
PÚŤ NA DEVÍN

ČASŤ:
PÚŤ MATICE SLOVENSKEJ NA DEVÍNSKY HRAD

10.30 – Kostol sv. kríža, Bratislava-Devín
• Gréckokatolícka archijerejská sv. liturgia, hlavný celebrant Mons. Ján Babjak, gréckokatolícky arcibiskup
a metropolita, spieva Gréckokatolícky chrámový zbor bl.
P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného,
• Proglas, recituje Eva Kristinová,
• Príhovor Vitajte na posvätnom mieste nášho národa –
predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD.,
• Kladenie vencov k sochám sv. Cyrila a Metoda.

14.30 – Pochod na Devínsky hrad
• Kladenie vencov k soche kráľa Rastislava,
• Výstup na Devínsky hrad, sídlo kráľa Rastislava za
spevu národných piesní,
• Na hrade Devín - kolíske slovenskej a slovanskej vzdelanosti - privíta účastníkov kráľ Rastislav v podaní herca
Jozefa Šimonoviča, ktorý odprevadí prítomných k staroslovenskej bazilike z 9. storočia.

12.30 – Námestie pred kostolom
• Kultúrny program (speváčka Hanka Servická, fujaristi
z MO MS Petržalka, súbor Bystričan z MO MS Záhorská Bystrica),
• Ukážky výroby umeleckých ľudových remesiel spojené
s predajom,
• Občerstvenie.

15.00 – Poďakovanie za dar sv. Cyrila a Metoda
pri staroslovenskej bazilike
• Moleben k našim svätým otcom, apoštolom rovným
Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov – Mons. Ján
Babjak, gréckokatolícky arcibiskup a metropolita, spieva
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného,
• Slávnostné odovzdanie prste zeme z Ochridu zástupcami veľvyslanectva Macedónskej republiky predsedovi
Matice slovenskej za účasti ďalších prizvaných predP A R T N E R I

staviteľov slovanských krajín, kde sa pôsobenie a dielo
sv. Cyrila a Metoda stalo trvalou súčasťou ich kultúry
a písomníctva:
Bulharská republika, Ruská federácia, Srbská republika,
Chorvátska republika, Republika Čierna Hora, Česká
republika, Bieloruská republika, Ukrajinská republika,
Slovinská republika, Republika Bosna a Hercegovina,
Poľská republika a zvlášť Grécka republika s rodiskom
sv. Cyrila a Metoda v Solúne (Thessaloniki).
Historické sprítomnenie Štúrovho „výstupu na Devín“
v roku 1836
• Zhromaždenie na nádvorí stredného hradu,
• Príhovor Štúrovci ako romantici Mladého Slovenska –
podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Drahoslav
Machala,
• Ján Botto: Báj na Dunaji, recituje Eva Kristinová,
• Krátka inscenácia v podaní Mladej Matice a Miestneho
odboru Matice slovenskej z Liptovského Mikuláša
(ako a prečo si štúrovci dávali slovanské mená a želanie
Ľudovíta Štúra, aby si Slováci vytvorili tradíciu takéhoto
uctenia si vlastnej histórie na tomto mieste).

P O D U J A T I A

MÚZEUM
MESTA
BRATISLAVY

BRATISLAVA
CITY
MUSEUM
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GEMELâIâKA JE MÔJ DOMOV
Gemelãiãka je môj domov. Je to pekná dedina, v ktorej je
‰kola, kostol, fara a obchod. Kostol, do ktorého chodí veºa
ºudí, je pekn˘ a veºk˘. ·kola je kúsok na kopãeku. Je pekná,
nová a chodíme do nej rady... Na Gemelãiãke sú domy ìaleko
od seba na kopcoch. Cesty sú také, Ïe keì pr‰í alebo napadne
sneh, nedá sa prísÈ, ani odísÈ. Nejazdí tu veºa áut, ºudia chodia
viac pe‰i. Tu je in˘ vzduch, veºa stromov, hory... Na jar sa seje,
sadia sa zemiaky, v lete sa krumple okopú, kosí a hrabe sa
seno, Ïne sa obilie. Na jeseÀ sa zemiaky vyberajú, zbierajú sa
hríby, bráni sa, sejú sa oziminy a chystá sa drevo na zimu.
V zime je zima, ale je dobre, lebo sa hráme so snehom, robíme
snehuliakov a nie je aÏ tak veºa roboty a v‰ade je bielo...
Tak píše o svojom rodisku šiestačka Martinka
Valičeková, žiačka Základnej školy v Gemelčičke v Rumunsku, kde vyučovacím jazykom je
jazyk predkov – slovenčina.
Jej spolužiak Janko Smitek svoju obec v Plopišských horách, v župe Sălaj, opisuje takto: Moja
dedina je rozložená na kopcoch a bývajú v nej
Slováci. Zaoberajú sa najviac poľnohospodárstvom. Pestuje sa tu žito, ovos, krumple a všelijaká zelenina. Na jar je tu veľa práce, vozí sa hnoj,
potom sa sadia zemiaky, bránia, dva razy okopú.
V lete je dosť práce tiež. Kosí sa tráva, suší, zhrabuje do petrencov, ukladá na kopy, aby v zime
bolo pre kravy, kone. Potom sa žne a na jeseň sa
vyberajú zemiaky...
Janko Chovanec vo svojom slohu píše o každodennej práci z pohľadu ôsmaka: Na jeseň je veľa
roboty a je ťažká. Ale musíme robiť, lebo keby sme
nerobili, tak nemáme na zimu obživu. Najviac
roboty je so zemiakmi. Ale keď ich máme vo
dvore, tak to ide... Keď prejde robota na poli,
chystáme drevo a predávame ho...
Gemelčička je rozlohou rovnako veľká ako hlavné mesto Rumunska – Bukurešť. Tiež má 42 km2,
ale obyvateľov je o hodne menej. O to viac je
obrobenej pôdy, ktorá dáva obživu ľuďom i zvieratám, a z domácich bioproduktov zostane aj na
predaj pre tých, ktorí nevedia, čo je práca na poli
alebo sa im podarilo vyhnúť sa drine.
V škole v Gemelčičke je spolu s predškolákmi
106 detí. Má dve pobočky: Kúty, nazývané Na
zákrute, ktorú postavila v roku 1936 bývalá ČSR.
Druhá pobočka je Varatík. Tam chodia žiaci do
malotriedky prvého stupňa preto, aby nemuseli
pešo niekoľko kilometrov do školy v centre dediny. V centrálnej škole je škôlka, v ktorej je zapísaných 16 detí vrátane predškolákov. Najmenšia
Marianka má tri roky, svoju vlastnú reč, ktorej
rozumejú len jej traja bratia. Každé ráno s nimi
príde s úsmevom do školy. Dalo by sa povedať, že
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je to rodinná škola, lebo detí je tu z niektorých
rodín aj šesť. Je to výhoda, lebo škôlkárov „veľkáci“ z piatej triedy vedú pešo domov popri ceste,
a trvá im to, ak sa nezabavia a nepohrajú na lúke,
asi hodinku. Ale to je najmenej. Deti chodia do
školy rady.
Na prvom stupni si zvykajú samostatne pracovať,
lebo sú dve triedy v jednej miestnosti, a tak sa
učia nielen svoje učivo, ale započujú aj to, čo sa
učia tí starší. Samozrejme, vedia vynikajúco
upriamiť pozornosť aj na svoje úlohy, pretože učiteľky ich kontrolujú a vedú k tomu, aby nevyrušovali ostatných, ale riešili zadanie.
Deti majú slovenčinu v malíčku. Teda hovorovú
reč, lebo... Dvesto rokov, odkedy sem prišli prví
Slováci, sa zapísalo do slovníka obyvateľov
a vďaka – alebo skôr kvôli zlým cestám – sa
slovenská reč uchovala a je minimálne deformovaná cudzími vplyvmi. Rumunčina sa síce mieša
do reči, ale len v novších slovách. Našťastie, televízne programy zo Slovenska obohacujú slovník
tunajších obyvateľov. Mnohí mladí odchádzajú
študovať a pracovať do materskej krajiny. Nečudo, dobre ovládajú jazyk. Ak sem zavítate, zdá sa
vám, že ste niekde na Slovensku, v kopcoch,
ďaleko od hluku a štýlu veľkomiest. Pokoj, ticho,
oblaky, hmla, hviezdy... bližšie k oblohe.
Od septembra sa žiaci nielen učia, píšu testy, ale
aj tancujú, recitujú, spievajú... chodia na bohoslužby. Návšteva kostola patrí k rodinným zvyklostiam. Nedeľná omša začína o jedenástej dopoludnia, aby stihli dôjsť aj z najvzdialenejších častí
obce. A v kostole sú starí, mladí aj najmenší. Deti
si zvykajú odmalička. Kedysi bývali omše
v škole. Stará škola bola postavená prv ako kostol. Cez týždeň sa učilo, v nedeľu boli bohoslužby i večerná škola pre starších. Slovenskí učitelia
sem chodievali už od roku 1913. Prvý učiteľ Štefan Rohnák prišiel už pred 1. svetovou vojnou.
Zaujímavosťou je, že pán učiteľ Rudolf Dočolo-

manský mal v triede na vyučovaní 264 žiakov.
Okrem rumunčiny sa na škole všetky predmety
vyučujú v slovenčine. Slovenský jazyk vyučujú
lektori vyslaní z materskej krajiny. Pôsobili tu
Dagmar Králiková, Vladimír Dolinay. Od septembra začali nový rok s novou učiteľkou. Koncom roka odchádza do dôchodku učiteľka prvého
stupňa, bývalá zástupkyňa riaditeľa školy, Mária
Klimentová. Svoje povolanie učiteľky 1. stupňa
začala aj končí v Gemelčičke. Žila pre deti
a školu. Pamätá na časy v starej budove školy
a dva roky si užila aj výhody v novopostavenej
budove. Bude nám chýbať. Rodičia ju volajú
„človek ze srcem“. Ale dostalo sa jej aj ocenenia
v Zalau. Na inšpektoráte si uctili pedagógov
odchádzajúcich do dôchodku poďakovaním za
prácu a príjemným programom. Najdojemnejší
bol príchod do budovy, kde po schodoch, pomedzi špalier detí a za ich potlesku a úsmevov,
kráčali ocenení pedagógovia. Dobrý učiteľ však
nikdy neodchádza. Zostáva v každom dieťati tým,
že mu dáva kúsok seba...
BEZ SNEHU AJ SO SNEHOM
V Gemelčičke bola minulý rok nádherná a teplá
jeseň. Aj 6. december prešiel bez snehu. Očakávanie, darčeky, radosť a rozžiarené oči detí...
Mikuláš prišiel do školy bez umelých fúzov a
brady. V biskupskom rúchu s čiapkou a berlou
prekvapil deti Martin Roľník, pán farár aj učiteľ
zároveň. Porozprával deťom o legende, ktorá sa
viaže s menom svätého Mikuláša, o jeho smutnom detstve i o symbolike dávania darov. A malí
i veľkí recitovali, spievali po slovensky i po
rumunsky a tešili sa z darčekov od svojich učiteľov i od pobočky Európskej komisie na Slovensku.
December bol štedrý na darčeky. Rozdávali ich
v kostole, dokonca dvakrát. Prvýkrát to boli
darčeky zo Švajčiarska, pred Vianocami doniesol

darčeky od dobrých ľudí z Nemecka Mirko Jaroš,
jeden z rumunských Slovákov z Banátu. Balíčky
sladkostí dostali deti aj od Obecného úradu v Plopiši aj Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku. Školáci dostali darčeky aj od
svojich učiteľov. Najmenší, ktorí ešte nemajú rok,
ich dostali od dekana Roľníka.
Hoci bol začiatok decembra ešte bez snehu, bol
bohatý na mimoškolské aktivity. Pocta majstrovi,
tak sa volalo podujatie, na ktorom recitovali všetci žiaci druhého stupňa a tlieskali tí menší. Konalo sa pri príležitosti nedožitých 83. narodenín
Milana Rúfusa. Zneli hlasy detí, ktoré si ďaleko
od Slovenska uchovávajú slovenčinu, aby tak
vzdali hold majstrovi slova. Zapojili sa do kruhu
tých, ktorí si ctia hodnoty, predkov, ale aj dobré
a čisté slovo básne. Súťaž v prednese poézie Milana Rúfusa finančne podporilo Ministerstvo školstva SR. A nielen víťazi, všetky deti dostali ceny
– slovenské knihy.
Týždeň pred Vianocami priniesli žiaci do školy
stromček. Osadili ho na podstavec. Krásnu jedličku dievčatá vyzdobili. Rozvoniavala pri vstupe
do budovy a dotvárala pokojnú atmosféru Vianoc, ktorú týždeň pred Štedrým dňom doladil
nabielo aj nečakane veľký sneh. Prituhlo, dá sa
guľovať, šmýkať, chodiť do školy na lyžiach. Aj do
školy a kostola je ťažšie prísť, ale deti chodili rady
a s úsmevom. Chystali s Milosrdnými sestrami
Sv. kríža vianočný program. Prirodzené je, že
v programe v Božom chráme účinkovali všetci...
Týždeň pred Vianocami zavítala aj ozajstná zima.
Polmetrový sneh, záveje. A v januári nasnežilo

ešte viac. Na dolinách sneh chýbal, lebo ho, ako
hovoria domáci, „nakúrilo“ sem na kopce. Cesty
boli neprejazdné, vypadávala elektrika, lebo bol
silný vietor. Elektrikári aj auto, ktoré dováža cez
týždeň chlieb, zapadlo do snehu. Kým cestu
neodhrnuli, nedalo sa cestovať do najbližšej dediny. Našťastie, domáci majú svoje zásoby, aj
drevo, sú zvyknutí na zimu, ktorá je tu romantická len na fotkách alebo v radosti sánkujúcich sa
detí, ktoré neruší mráz. Vedia si ju spríjemniť
hrami na snehu.
Po Vianociach prišla zo Slovenska vianočná
pošta. Od Ježiška. Z Rajeckej Lesnej, kde je drevený vyrezávaný slovenský Betlehem aj pošta,
kam prichádzajú listy pre Ježiška. Odpovedal aj
slovenským deťom do Rumunska. Po bohoslužbách sa pred kostolom vždy rozdáva pošta. Tak
prišli aj listy – odpovede od Ježiška.
Deti v Gemelčičke majú rovnaké priania ako deti
kdekoľvek vo svete, ale aj také, aké si v inom
kraji nevedia predstaviť...
Ak sa vám zdá, že vaše deti by potrebovali zmeniť pohľad na svet, že sa im stáva, že sú neposlušné viac ako treba, pošlite ich sem. Na dlhšie
prázdniny. Do rodiny. V zime pomôžu odhadzovať sneh, previezť na voze seno, v lete okopávať
zemiaky, kosiť a hrabať, starať sa o dobytok, podojiť kravy. Vyberú sa pešo do obchodu či do školy
a vrátia sa o dobrú hodinu či neskôr. Oddýchnu si
od smogu a dravosti davu veľkomiest, od hypermarketových reťazcov a konzumnej kultúry. A
ten, kto vie, ako sa pracuje na chlieb, si vie vážiť
aj prácu iných. Aj darčeky. Aj slovo a úsmev.
Tu sú iné priority. Cenné sú nie veci, ale zdravie,
radosť, šťastie, láska pre celú rodinu... A preto si
v liste pre Ježiška na Slovenskej pošte v Rajeckej
Lesnej v minulom roku prečítali v liste z Gemelčičky aj túto prosbu ôsmaka Milana: Verím v
Teba, že si milosrdný, dobrotivý, že každému splníš želanie, ak Ťa o niečo v dobrom zmysle žiada.
A ja Ťa prosím, aby si mi tiež splnil želanie.
Potrebujem pevné zdravie, lebo mám ďaleko do
školy. Chodím do školy v zime denne po veľkom
snehu 10 kilometrov. Len o toľko ťa žiadam...
ERIKA FAJNOROVÁ
FOTO: AUTORKA
Slovaks in Romania on an Internet Portal
The author of the contribution, who worked as a Slovak language teacher in Făgetu (Gemelčička) during
2007-2011, introduces the portal www.slovacivrumunsku.sk run by the civic association “Public Activities –
Združenie občianskych aktivít” (PA-ZOA), and besides
the co-operation with the Slovak minority in Romania
he also aims his activities at creating the possibilities
for children and youth to spend their leisure meaningfully and at supporting social-cultural and educational
activities. And he elaborates the historical story of Slovak expatriates living in Romania already for the third
century. During the last census in 2002, 17,226 persons
in Romania identified themselves as being from Slovak-speaking background, which represents 0.07% of
the total number 22 million citizens of Romania.
In Romania, there are currently two larger areas with
the villages more or less inhabited by Slovaks. However, as many as four historical localities inhabited by
Slovaks are known. The best known is Arad-Banat
region with less villages but there is the largest town
Nădlac (Nadlak) where a numerous Slovak community lives in the region. The second important locality is
Bihor-Salaj region with more inhabitants and bigger
number of scattered villages. In Satu Mare-Maramure@ region, the native Slovak population became
largely assimilated with the majority. And the native
Slovak population of Bukovina in the north-east of
Romania was exposed to Polonisation and denationalisation process.
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Spisovateľ

na osobn˘ch a dejinn˘ch
kriÏovatkách
Vá‰ Ïivot i literárna tvorba nabádajú,
aby sme sa porozprávali o Slovensku
aspoÀ cez optiku stredoeurópskeho
priestoru – a povedzme s va‰ím ‰ir‰ím
neÏ kontinentálnym priezorom.
A hoci by si va‰e Ïivotné jubileum Ïiadalo návraty k detsk˘m a mladíckym
rokom, pozrime sa na va‰e rodné
mesto cez jeho súãasnosÈ. âím je Banská ·tiavnica dnes – a ãím by mala, ãi
mohla byÈ?

Banská Štiavnica je pre mňa predovšetkým mestom, ktoré zhmotňuje naše
dejiny a tým aj miesto Slovenska
v Európe. Je zvláštnym príkladom, že
honba za hmotným bohatstvom môže
byť súčasne zdrojom nevídaného rozvoja
vied a umenia. Dávni obyvatelia tohto
banského mesta v dolovaní striebra
a zlata vytvorili jedinečné mesto harmonicky späté s prírodou. Postavili kolísku
vtedajších prírodných vied, obohatili
mesto stavbami, ktoré ho zaradili
k fenoménom svetového kultúrneho
dedičstva.
Teraz sa Banská Štiavnica zotavuje
z úpadku minulých desaťročí. Hľadá si
tvár, aby prežila v 21. storočí ako turistická a kultúrna atrakcia. Vďaka súkromnej iniciatíve je z roka na rok krajšia.
Mesto však potrebuje lepší prístup
z hlavných dopravných ťahov. Nedoriešená je narastajúca doprava v centre
a slabá ponuka služieb turistom v historickom jadre. A zároveň mesto nesmie
stratiť svoj tichý svojráz, nostalgiu, vnútorný pokoj. Je to pre jeho vedenie
a občanov ťažká úloha na desaťročia.
Máte ekonomické univerzitné vzdelanie, pí‰ete v‰ak prózu o tom, ão ste
preÏili, historické romány o tom, ako
Ïili a pracovali na‰i predkovia. NeÏiada sa vám obãas v t˘chto pragmatick˘ch ãasoch vrátiÈ sa k svojmu pôvodnému povolaniu?
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Moje štúdium ekonómie bolo východiskom z núdze. Od počiatku som chcel
byť novinárom. Ako študent som
s kamarátom vydával detský časopis
v jedinom exemplári. Novinárstvo sa
vtedy študovalo len v Prahe. Moje zlé
kádrové pozadie mi znemožnilo uchádzať sa o toto štúdium. Tak mi strýko
v Bratislave poradil vtedajšiu Vysokú
školu hospodárskych vied v Bratislave.
Musím povedať, že postupne ma štúdium ekonómie zaujalo a dodnes mi
pomáha lepšie pochopiť, čo sa deje
okolo nás.
Keby som bol mladší, začal by som
podnikať, možno by som založil malé
vydavateľstvo. Teraz však ostávam pri
literatúre a publicistike.

Hovoríme
s jubilujúcim
Antonom
Hykischom

Medzi kniÏkami z vá‰ho úvodného
tvorivého obdobia vy‰iel esejistick˘
cestopis Kanada nie je „kanada“. Zaznamenali ste v Àom svoje prvé skúsenosti a reflexie zo ‰tátu, do ktorého
ste po ‰tvrÈstoroãí pri‰li ako prv˘
veºvyslanec samostatnej Slovenskej
republiky. Beriete tieto dve skutoãnosti nezávisle od seba, alebo pritakávate tomu, Ïe ºudsk˘ Ïivot sa vyvíja
v ist˘ch „zákonit˘ch“ súvislostiach?

Pri písaní cestopisu Kanada nie je
„kanada“ na prelome rokov 1967 –
1968 som ani vo sne nepomyslel, že by
som sa o dvadsať rokov vrátil do Kanady ako veľvyslanec samostatnej Slovenskej republiky. V roku 1991 som mal na
výber uchádzať sa o diplomatický post
aj v Nórsku. Vybral som si Kanadu
s pocitom, že predsa niečo o tejto krajine viem z minulosti.
Dojalo ma, keď mi neskôr viacerí krajania
v Kanade ukázali moju knihu s dohmatanou a polámanou obálkou ako talizman,
ktorý ich sprevádzal cez prvé ťažké roky
v emigrácii po úteku z domova.

Kanada bola jednou z geograficky
rozºahl˘ch a neraz znaãne vzdialen˘ch
konãín sveta, kam odchádzali za prácou tisícky na‰ich predkov. Aké
„odkazy“ ste nachádzali na severoamerickom kontinente v rokoch vá‰ho
diplomatického pôsobenia?

Emigrácia patrí medzi najvážnejšie rozhodnutia človeka. Opustiť vlasť si vyžaduje veľkú odvahu a vnútornú silu. Na
cestách po Kanade som vďaka krajanom
našiel viacero lokalít, kde sa aj slovenskí vysťahovalci tvrdou prácou zaslúžili
o výstavbu transamerickej železnice,
oceliarstva či rozvoja automobilového
priemyslu (Windsor, Detroit).
Myslím, že najcennejším odkazom
našich vysťahovalcov pre nás doma je
práve skutočnosť, že Slováci majú ľudský potenciál súťažiť na neľútostnom
trhu práce a dosiahnuť vynikajúce
výsledky. Severoamerické prostredie
odnaučilo Slovákov nariekať a spoliehať
sa na iných. Vonku získali pozitívny
postoj k životu, neutíchajúci optimizmus, čo je základom životného úspechu.
Počas rokov v Kanade som sa zoznámil
s vynikajúcimi slovenskými emigrantmi,
ktorí ako politológovia, lekári, prírodovedci, športovci, novinári, maliari prenikli do špičiek kanadskej society.
Aké oficiálne povinnosti máva veºvyslanec k na‰im krajanom a ão sa pri
dôvernej‰om zoznámení sa s nimi
môÏe staÈ jeho hlb‰ím osobn˘m
záujmom?

Starostlivosť o krajanskú komunitu patrí
medzi povinnosti každého slovenského
diplomata. Počas viacročného pôsobenia
som postupne navštívil krajanské centrá.
Za môjho pôsobenia sme založili päť
honorárnych konzulátov v celej rozľahlej Kanade a pôsobia na nich úspešní
krajania. Neskôr bol založený aj generálny honorárny konzulát v Calgary pod
vedením Ľudovíta Zanzottu, významného svetového odborníka v oblasti
bitumenov (naftových produktov).
Osobne ma veľmi potešilo, že Slováci
v Kanade – na rozdiel od krajanov
v USA – si dokázali vo väčšej miere
uchovať znalosti slovenčiny.
Súãasné migraãné pohyby pripomínajú najmocnej‰ie vlny v cel˘ch
dejinách slovenského vysÈahovalectva.
âo nimi Slovensko získava, o ão
(azda i natrvalo) prichádza?

Voľný pohyb pracovných síl v rámci
štátov Európskej únie a možnosť legálne odísť pracovať aj mimo Európy

vyvolala veľkú vlnu migrácie najmä
mladých Slovákov. Myslím si, že viacročný pobyt v cudzine im môže byť na
osoh pri osvojení si cudzích reči
a nových pracovných návykov. Druhá
vec je, kedy sa naši dočasní migranti
vrátia. Osobne si myslím, že mnohí
z nich sa vrátia. Globálna kríza totiž
v prvom rade zasahuje migrantov. Viac
sa naučíme vážiť si niektoré domáce
danosti, ktoré sme predtým nevnímali.
Pravdaže, všetko závisí od toho, ako si
bude Slovensko ekonomicky počínať
v nasledujúcich rokoch. V porovnaní
s inými štátmi strednej a východnej
Európy Slovensko je ekonomicky
úspešnejšie a má perspektívu.
Ako by sa podºa vás mohol vzdelanostn˘, intelektuálny, tvoriv˘ potenciál
mlad˘ch ºudí odchádzajúcich do
zahraniãia zúÏitkovaÈ pri premyslenej
vládnej koncepcii na prospech Slovenskej republiky?

Slovenská republika potrebuje výraznejšie naštartovať rozvoj malého a stredného podnikania. Závislosť iba na veľkých nadnárodných korporáciách
nemôže byť trvalým zdrojom zvyšovania
zamestnanosti. Mladí ľudia pri návrate
zo zahraničia by mali využiť svoj tvorivý potenciál zakladaním nových malých
a stredných firiem, a tak zrýchliť tempo
hospodárskeho rastu. Nespoliehal by
som sa na vládne dotácie. Musíme
rozšíriť slovenský trh, vlastnú spotrebu
rozvojom našich regiónov, rekonštruovať historické a kultúrne pamiatky, smelšie budovať infraštruktúru pre turistický
ruch. Naša neschopnosť za 40 rokov
dokončiť diaľnicu Bratislava – Košice je
príkladom našej malej akčnosti robiť
strategické rozhodnutia.
VysÈahovalectvo, migrácia sú silné
a príÈaÏlivé na historick˘ román
i prózu zo súãasnosti. Nemáte vo
svojich tvoriv˘ch plánoch literárne
stvárnenie tejto témy?

Osudy vysťahovalcov sú iste hlbokou
studňou literárnych námetov. Moje
pobyty v cudzine boli krátkodobé. Necítim sa pripravený na tému vysťahovalcov, i keď nevylučujem, že takéto námety sa mi objavia v podobe poviedok.
Zatiaľ sa usilujem zmapovať križovatky
svojho života za totalitných režimov aj
počas dnešných rokov chaotickej slobody, ako som to posledne urobil rozsiahlym románom Rozkoše dávnych čias.
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : AUTOR

Anton Hykisch sa narodil 23. februára
1932 v Banskej Štiavnici, v prvej
polovici 50. rokov minulého storočia
študoval na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave, kde sa aj usadil. Po roku
1968 mal zakázané publikovať.
Pracoval na viacerých miestach a postoch. V rokoch 1962 – 1969 bol literárnym redaktorom Československého rozhlasu a ďalších päť rokov
(1969 – 1974) pracoval v Ústrednej
knižnici Slovenskej akadémie vied,
nasledoval Slovenský fond výtvarných
umení. Od roku 1988 bol ekonomickým námestníkom vydavateľstva Mladé
letá, neskôr jeho riaditeľom. V rokoch
1990 – 1992 bol poslancom, v rokoch
1993 – 1997 pôsobil ako veľvyslanec
Slovenskej republiky v Kanade. V rokoch 1998 – 2002 externe prednášal
politológiu na Trnavskej univerzite.
Anton Hykisch je členom Spolku
slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN klubu. Patrí medzi
predstaviteľov tzv. Generácie 1956. Publikuje prózu, esej, drámu, sci-fi, píše
pre deti a mládež. Debutoval roku 1961
prózou Sen vchádza do stanice. Román
Námestie v Mähringu je sčasti autobiografický príbeh mladého inžiniera,
ktorý sa po prvý raz dostáva na Západ,
keď sa ako študent neúspešne pokúsil
o útek do slobodného sveta, aj s vedomím, že za svoj čin bude musieť znášať
dôsledky. Širokú čitateľskú popularitu
si získal historickými románmi Čas
majstrov (je z Banskej Štiavnice
z prelomu 15. a 16. storočia) a Milujte
kráľovnú (z čias Márie Terézie). Jeho
významný autobiografický román
Rozkoše dávnych čias vyšiel roku 2009
vo Vydavateľstve Matice slovenskej.

Writer at Personal and Historical Crossroads
An interview with the writer, politician and diplomat
Anton Hykisch (b. in Banská Štiavnica in 1932) celebrating his round anniversary. In the first half of
1950’s he studied at the College of Economics in
Bratislava where he also established himself. He
worked at several places and in various posts. From
1988 he was a merchandising manager at Mladé Letá
publishing house, later its director. During 19901992 he was an MP, from 1993 to 1997 he worked as
an Ambassador of the Slovak Republic to Canada.
Anton Hykisch is one of the representatives of the
so-called Generácia 1956 (“The1956 Generation”).
He publishes prose, essays, drama, sci-fi, writes for
children and youth. He débuted with his prose Sen
vchádza do stanice (“A Dream Pulls into the Station”) in 1961. The novel Námestie v Mähringu (“A
Square in Mähring”) is a partially autobiographical
story of a young engineer who came to the West for
the first time after he had failed to flee to the free
world as a student. His historical novels Čas majstrov
(“The Time of the Masters”, taking place in Banská
Štiavnica at the turn of the 15th and 16th centuries)
and Milujte kráľovnú (“Love the Queen”, from the
times of Maria Theresa) gained widespread popularity among readers. His extensive autobiographical
novel Rozkoše dávnych čias (“Pleasures of the
Yesteryear”) was published in Matica Slovenská in
2009.
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otvorená ako nová vlasÈ

Prezidentom Kanadsko-slovenskej obchodnej komory (KSOK)
je Joseph Burza. V jeho profesnom Ïivotopise na internetovej
stránke komory sa popri inom uvádza, Ïe ‰tudoval na prestíÏnej CEAC v Barcelone, prvej súkromnej vzdelávacej in‰titúcii
v ·panielsku, je prv˘m slovensk˘m absolventom Kráºovskej
diplomatickej ‰koly v Madride, absolvoval Diplomatickú akadémiu vo Viedni, pôsobil ako expert pre v˘chodnú Európu vo
svetoznámej Banc d’ Sabadell, je riaditeºom spoloãnosti Hagiel
i asociácie Asociación Hispano-Eslovaca.
Osobne blízko má ku Kanade. V rozºahlom severoamerickom
‰táte sa narodil, vyrastal v Burlingtone, satelitnom meste juÏne
od Toronta. Pochádza z národnostne zmie‰aného manÏelstva.
Matka Slovenka, otec Kanaìan, rodiãia sa rozviedli, matka sa
s ním vrátila na Slovensko. Nerozpl˘va sa nad t˘m, Ïe v takom
veku v podstatne inom prostredí sa jedenásÈroãn˘ chlapec adaptuje bez problémov. Ani to nepovaÏuje za neprekonateºné.
Na Slovensku s kanadsk˘m obãianstvom

„Niečo takáto zmena človeku vezme, iné mu
zase dá. Získa skúsenosti, ktoré mu neskôr
pomáhajú v iných situáciách a v inom prostredí,“ hovorí.
Vnímanie dvoch kultúr zbavuje človeka jednostranného videnia. A v istom zmysle závislosti povedzme iba na nich. Svet je podstatne
pestrejší. Na Slovensku dospieval, má kanadské štátne občianstvo, čo je záruka, že do svojho rodiska sa môže kedykoľvek vrátiť, natrvalo
sa tam usadiť. Citovo bližšie sú mu však kraji-

ny s teplejšou klímou. Španielsko osobitne.
Jeho osobný i pracovný život je príkladom
mnohorakých možností, prelínania vzťahov
vysťahovalcov presahujúcich štáty i kontinenty. Vo výslednom sumarizovaní ich každodenného zmyslu a spoločenského významu sa
však predsa nastavuje východiskový bod,
z ktorého sa možno pozrieť na širší svet. Napríklad v nenápadnej kaviarni v strede Bratislavy na Mariánskej ulici, neďaleko sídla KSOK.
Kanadu má Joseph Burza ako prezident KSOK
na zreteli predovšetkým pracovne. Nezanedba-

teľné sú pri tom jeho osobné skúsenosti. Cez ne
sa usiluje priblížiť ju našim ľuďom. Cez kultúru, rozsiahlu krajinu medzi dvoma oceánmi,
cez občiansky život, predstavovanie osobností,
ktoré sa tam uplatnili na významných pozíciách a zaslúžia si pozornosť aj nás doma.
OdchádzaÈ do Kanady zorientovan˘

Hoci je jar, na severoamerickom kontinente je
v plnom tempe profesionálna hokejová liga.
Mohli sme teda začať rozhovor tou najpopulárnejšou témou. Z profesionálnych slovenských hráčov v Kanadsko-americkej hokejovej lige by sme mohli postaviť napríklad celé
mužstvo aj s kvalitnými náhradníkmi. Na túto
tému sú však povolanejší. Mňa zaujímala skôr
príprava knihy profilov a rozhovorov so slovenskými osobnosťami narodenými, dlhodobo
žijúcimi alebo úspešne pôsobiacimi v súčasnosti vo viacerých veľkých kanadských
mestách či oblastiach. Obsahovo nadviaže na
dve knihy o Kanade, ktoré Joseph Burza
zostavil v autorskej spolupráci s viacerými
významnými osobnosťami.
Slovenskú komunitu majú na zreteli z iného
uhla pohľadu. Vypovedajú o tom, ako by sme
mohli a mali uvažovať, ak sa rozhodneme
vybrať sa do Kanady na turistické alebo dlhšie
poznávacie cesty. Osobitne majú na zreteli
tých, ktorí uvažujú legálne sa tam uplatniť na
pracovnom trhu, študovať a zvyšovať si odbornú kvalifikáciu, poprípade natrvalo sa usadiť.
Obe knihy napovedajú najmä tým, ktorí majú
priam existenčný záujem o Kanadu, ako sa
tam legálne uplatniť v na trhu práce, naučiť sa
jazyk, študovať a po uváženom rozhodnutí sa
uchádzať povedzme o kanadské občianstvo.
Inými slovami: neísť do neznáma, ako odchádzali zo Slovenska prvé vysťahovalecké generácie koncom 19. storočia, ktoré nemali ani
základnú predstavu o tom, čo ich „za morom“
čaká.
Prvá kniha má názov Ako sa stať Kanaďanom,
druhá Chcem žiť v Kanade. Sú to základné
informácie o rozľahlom území a každodennom
živote obyvateľov Kanady. Počnúc históriou
Kanady, jej štátotvorným usporiadaním, regionálnymi charakteristikami, pokračujúc cez
praktické rady administratívneho charakteru
až povedzme po zárobkové možnosti v konkrétnych oblastiach a profesiách, premietnuté
trebárs do cien základných tovarov.
Autori s osobnostn˘mi vlastnosÈami

Joseph Burza (vpravo) v novembri 2011 v Galérii mesta Bratislavy
na v˘stave Ladislava Gudernu s deÈmi maliara Máriou a Martinom
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Nezanedbateľným orientačným bodom či
impulzom sú osobné príbehy Slovákov a Sloveniek, ktorí v Kanade uplatnili svoje vedo-

mosti a talent, čím dostali do povedomia svoj
etnický pôvod v susedstve väčších a vo svete
známych národov. A zanechali tam po sebe
hmatateľné stopy v kresťanskej a inej architektúre, v slovenských komunitných spolkoch,
doteraz sa pripomínajú svojou publikačnou
činnosťou, verejnými kultúrnymi a umeleckými prezentáciami.
Napokon, stačí si pozrieť mená tých, ktorí sú
spoluautormi publikácií. Popri Josephovi Burzovi a René Augustínovi sú to osobnosti pôsobiace v rozličných oblastiach spoločnosti.
Anton Hykisch bol prvý veľvyslanec samostatnej Slovenskej republiky v Ottawe (rozhovor pri jeho životnom jubileu publikujeme na
inom mieste časopisu), Ján Sokol, donedávna
arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy,
Peter Šťastný, hokejista z úspešného bratského
tria, vo svete známy kanadský dirigent Charles Olivieri Munroe, Tomáš Baťa, legenda
rodinnej firmy veľkovýrobcov obuvi, bývalý
minister športu a neskôr minister financií
Kanady Otto J. Jelínek, autorizovaná lekárka
kanadského veľvyslanectva Ľudmila Šišková,
synovec zakladateľa Svetového kongresu Slovákov Branislav Roman, Zdenko Hodas,
inšpektor štátnej veterinárnej služby.
Reálne k snom o novom prostredí

Na podporu fenoménu uplatnenia sa vo svete
začal Joseph Burza na jar 2008 vydávať časopis Canada Exclusive. Bolo to práve v čase,
keď 1. marca toho roku medzi Slovenskou
republikou a Kanadou vstúpil do platnosti bezvízový styk. Významný historický a diplomatický akt považuje Burza za významný medzník
vzájomných vzťahov. Ďalším posunom vpred,
dodáva, je ratifikácia Programu o mobilite mladých, ktorý bol podpísaný 20. júla 2010. Program popri inom umožní mladým ľuďom do 35
rokov ísť zo Slovenska pracovať do Kanady na
celý rok, bez toho, aby mali povinnosť vybavovať si pracovné povolenie.
Upozorňuje pri tom na viacero nezanedbateľných už historických okolností, ktoré podmieňujú praktický efekt programu a zároveň môžu
byť garanciou upevnenia vzájomných medzištátnych vzťahov. Tie začali nepriamo vytvárať
a svojou prácou ich mimovoľne formovali už
naši prví slovenskí vysťahovalci. Ich príliv na
konci 19. storočia nemal takú masovú podobu
ako do južnejších Spojených štátov amerických (píše o tom napríklad Elena Jakešová
v publikácii Vysťahovalectvo Slovákov do
Kanady). Do prvej svetovej vojny a v medzivojnovom období Kanada prijímala desaťtisícky ľudí hľadajúcich si prácu. Po skončení druhej vojny a osobitne po politickom prevrate
v ČSR vo februári 1948 a o dve desaťročia
neskôr po augustovej okupácii 1968 k nim pribúdala aj politická emigračná vlna.
Imigraãná otvorenosÈ ‰tátu

No a po roku 1990, keď sa v štátoch východnej
Európy otvorili hranice, nastal nový migračný
pohyb, ktorý možno prirovnať k masovým
emigračným vlnám na prelome 19. a 20. storo-

čia. Joseph Burza uvádza štatistické odhady, že
v Kanade žije takmer 300-tisíc osôb so slovenskými koreňmi. Pripomína i to, že druhá a tretia generácia prvých vysťahovalcov zvyčajne
už nehovorí po slovensky, a teda stráca aj praktický zmysel hlásiť sa k slovenskej národnosti.
Napriek tomu ich súčasnú pozíciu hodnotí
z celkového historického zreteľa ako najlepšiu.
Vykresľuje ju na pozadí komplexnej migračnej
politiky Kanady. Tá každý rok prijíma okolo
štvrť milióna imigrantov z rozličných končín
sveta. Sem smeruje aj najpočetnejšia časť tých,
ktorí sa vysťahovávajú zo Slovenska. „Približne päťsto ich ročne smeruje práve do Kanady,“
uvádza. „Imigranti pri odchode zo Slovenska
si neodhlasujú trvalý pobyt, vybavia si vzťahy
s poisťovňami. Ak sa obrátia na našu spoločnosť, sme pripravení zabezpečiť im zamestnanie, ubytovanie, poprípade pomôcť pri založení živnosti. Keď sa uchytia, po troch rokoch
môžu požiadať o kanadské občianstvo.“
Poznamenáva, že UNESCO vo svojich hodnoteniach sedemkrát vyhlásilo Kanadu za krajinu
s najlepšími životnými podmienkami na svete.
K nim, prirodzene, neodmysliteľne patrí prírodné prostredie. Nezanedbateľná je skutočnosť, že štát poskytuje zdravotnú starostlivosť
bezplatne. Bezplatná je výučba v základných
a stredných cirkevných a štátnych školách.
Ženy majú rovnocenné šance uplatniť sa v spoločnosti na špičkových guvernérskych a iných
riadiacich, vedeckých pozíciách. Kanada je
menej konzervatívna ako Európa, k imigrantom je otvorená aj vo verejnej správe. Primátor
najväčšieho kanadského mesta Toronta je vozíčkar.
Úspe‰ní a hodní predstavenia

Podľa Josepha Burzu mnohí Slováci sa po príchode do Kanady rýchlo adaptujú. Utvrdzujú
ho v tom desiatky osobností, ktoré sa tam
uplatnili vo viacerých oblastiach. To ho viedlo aj k rozhodnutiu udeľovať Cenu kultúry
Kanadsko-slovenskej obchodnej komory. Na
každý kalendárny rok je niekoľko vážnych
kandidátov, hodných pozornosti aj u nás na
Slovensku.
Doma možno niečo vieme o legendárnom
„uránovom kráľovi“ Štefanovi Romanovi,
zakladateľovi Svetového kongresu Slovákov

a jeho predsedovi počas svojho života. Menej
sa hovorí napríklad o významnom hollywoodskom režisérovi komediálnych filmov a producentovi Ivanovi Reitmanovi (narodil sa
v Komárne, roku 1951 mal päť rokov, keď jeho
rodina emigrovala do Kanady). Svetoznáma
džezová speváčka Diana Krall má po starých
rodičoch korene na východnom Slovensku.
Bratislavský rodák Tomáš Šrámek odišiel
roku 1969, štyri desaťročia pôsobil v Kanadskom národnom balete, v ktorom pôsobí všestranný baletný umelec James Kudelka a kde
sa na viacero sezón úspešne uchytil náš tanečník Mário Radačovský, donedávna šéf nášho
národného baletného súboru. Ľudovít Zanzotto je slovenský honorárny konzul v Calgary.
Hokejista Marián Šťastný žije v Quebeck City,
kde spravuje golfový hotel.
V časopise sme písali o humenskom rodákovi fotografovi Yuri Dojčovi, tomuto umeniu
sa úspešne venujú ďalší. Spomeňme Patrika
Jandáka, niekdajšieho fotografa kancelárie
prezidenta SR. Alebo štrnásťročného Martina
Greguša z Bratislavy. Roku 2010 v Londýne
preberal prestížnu cenu na celosvetovej fotografickej súťaži Wildlife Photographer za unikátnu snímku vtáka žeriava. Polovicu svojho
života žije so svojimi rodičmi a sestrou v Kanade, ktorí sa tam úspešne uchytili v oblasti
výtvarného umenia a dizajnu. Vlani inštalovali v Galérii mesta Bratislavy výstavu významného surrealistického maliara Ladislava
Gudernu, ktorý emigroval po auguste 1968,
žil a umrel vo Vancouveri. Na vernisáži bola
aj jeho dcéra a syn Martin, ktorý takisto
maľuje. Z tejto emigračnej vlny sa úspešne
uchytil ďalší žánrovo podobne zameraný maliar Tibor Kovalík z Popradu. Maliar Eduard
Ambróz žije v Ottawe.
Vo vymenovávaní by sme mohli pokračovať,
čo osobnosť, to celistvý ľudský príbeh.
F OTO :

ARCHÍV

D UŠAN M IKOLAJ
KSOK A AUTOR

Canada Open as New Homeland
The President of Canadian-Slovak Chamber of Commerce (KSOK) is Joseph Burza. He studied at the
prestigious CEAC in Barcelona, is the first Slovak
graduate from the Royal Diplomatic School in
Madrid, graduated from the Diplomatic Academy of
Vienna, worked as an expert for Eastern Europe at
the world-wide known Banc de Sabadell, is the company director of Hagiel and director of Asociación
Hispano-Eslovaca. He has an intimate relation to
Canada. He was born in this large North American
country, grew up in Burlington, a satellite city south
of Toronto. He comes from a mixed marriage. His
mother is Slovak, father is Canadian.
He prepares for publishing a book about the Slovaks
born, living and successfully working in various
large cities and/or regions. This book is a continuation of two Joseph Burza’s books about Canada prepared in collaboration with several eminent personages. The first one is entitled “How to Become a
Canadian”, the other “I Want to Live in Canada”. In
the books, there is basic information about the vast
territory and everyday lives of Canada inhabitants as
well as personal stories of Slovak men and women
who utilised their knowledge and talents in Canada.
In order to help immigrants find employment, Joseph
Burza started to publish the magazine Canada Exclusive in the spring of 2008.

SLOVENSKO | 11

Cesta do

Pri nedávnej náv‰teve New Yorku som stretol Rada Lorenca. UÏ viac
ako desaÈ rokov pracuje ako jedin˘ Slovák zastupujúci strednú Európu na newyorskej burze. Príjemne nás prekvapil pozvaním na jeho
pracovisko. Nie je to beÏné, na náv‰tevu burzy potrebujete niekoho
z manaÏmentu, kto vás bude sprevádzaÈ, ãím sa za vás aj zaruãí.
Rado Lorenc základnú ‰kolu a ‰portové gymnázium so zameraním
na plávanie skonãil v Pie‰Èanoch a v Trenãíne. Po prvom roãníku na
Ekonomickej univerzite v Bratislave pokraãoval na univerzite v Pensylvánii, ìal‰ie tri roky ‰tudoval na univerzite v New Yorku, kde získal
‰pecializáciu na poãítaãe. ·kolu skonãil roku 1995. Vtedy ak mal ãlovek vysoko‰kolské vzdelanie a snaÏil sa, mohol získaÈ tzv. nástupné
zamestnanie (neplatia vám síce veºa, máte nárok na dovolenku najviac t˘ÏdeÀ za rok, ale dostávate ‰ancu „dostaÈ sa do dverí“, ako
hovoria Ameriãania snahe získaÈ trvalé zamestnanie.
Ani firmy na burze nedávajú nov˘m záujemcom o prácu kontrakt skôr,
k˘m si ich nevyskú‰ajú. „Najlep‰iu prax som mal napríklad,“ hovorí
Rado Lorenc, „na golfovom ihrisku, kde som nosil hráãom palice.
Tam som stretol najviac dôleÏit˘ch ºudí, medzi nimi aj z Wall Street.
To bola skvelá príleÏitosÈ nadviazaÈ kontakty a spraviÈ dobr˘ krok.“

cenu a ktorú akciu máte na mysli vo svojej
ponuke. Priznám sa, mne trvalo takmer dva
roky, kým som sa túto lingvu naučil.
Stačí, aby ste urobili malú chybu a je vážny
problém, lebo ide o veľké čiastky peňazí. Na
parkete som sa naučil obchodovať a rozumieť
týmto ľuďom. Najmä tomu, čo a prečo robia. To
mi trvalo dva až tri roky. Potom som sa posunul.
Posúvate sa nielen v hierarchii, ale aj fyzicky –
od stien sály burzy k jej stredu. Začínate nosením kávy a obedov a končíte ako ten, kto rozhoduje o cenách a obchoduje.
Kým som sa posúval do centra burzy, nastávali
aj zmeny v technológiách, s ktorými sme pracovali. Nastúpilo elektronické obchodovanie
v masovom meradle. Voľakedy bol parket plný
ľudí, nedalo sa tam hýbať. Preto sa aj začali pridávať ďalšie miestnosti na obchodovanie. Vedľa
je napríklad Modrá izba, Garáž, Dodatočná
modrá izba. V roku 2000 sa dokonca otvorila
nová budova, kde sa miestnosť na obchodovanie
volala Nová izba, ale po šiestich rokoch ju
mohli kvôli zmene technológií, ktoré obchodovanie urýchlili a zautomatizovali, zatvoriť.

Ako ste sa dostali k práci na burze?

To vám takpovediac „nahrávalo“ do karát.

Pracoval som vo firme, ktorá chcela, aby som
u nich zostal pracovať aj ďalej a chceli mi vybaviť trvalé pracovné povolenie. Vyplnili sme
všetky formuláre, podali žiadosť a čakali. Ale
ani v Amerike nejde vždy všetko jednoducho...
Dali sme to právnikovi, prešiel rok a ten stále
nič nevybavil. Hovorili mi, aby som sa oženil,
zobral si nejakú Američanku a povolenie by
som dostal hneď.
Raz za mnou prišiel môj šéf pán Scott, ktorého
rodina pracuje na Wall Street už štvrtú generáciu, a pýtal sa, kde je povolenie. Vysvetlil som,
že sa to nejako nedarí. On zdvihol telefón
a zavolal nášho právnika. Ten mu vysvetlil, že
sú problémy, že na povolenie stále čakáme. Šéf
zdvihol telefón a zavolal priamo známemu
senátorovi. Za tri dni som mal pracovné povole-
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nie v ruke. No, keby to nebolo vyšlo, asi by som
si bol musel zobrať Američanku.
A ako ste sa vypracovávali na svoju pozíciu?

Bol som zamestnancom špeciálnej firmy, našou
úlohou bolo zaregistrovať všetky ponuky, ktoré
vykrikovali pred nami nákupcovia na parkete.
Na začiatku bolo teda mojou úlohou registrovať
všetky obchody, ktoré sa diali predo mnou na
parkete v tých komoditách, s ktorými sme
obchodovali. Registrovať ich nebolo vôbec jednoduché. Nákupcovia sa prekrikovali, bolo
ťažké registrovať, kto je predajca, kto nákupca.
Špecifikom je ešte jedna vec – burza má svoj
vlastný obchodnícky jazyk, ktorý musíte ovládať, inak nemáte šancu. Okrem vlastného jazyka má i svoju kultúru. Jedným slovom sa dá
určiť, či ste predajca, alebo nákupca, za akú

Mal som vždy blízko k počítačom, venoval
som sa im, študoval som túto oblasť, a tak bolo
celkom prirodzené, že som sa stal šéfom zodpovedným za počítačové systémy v našej
firme. Mojím poslaním a úlohou bolo zdokonaliť náš elektronický systém obchodovania.
Okolo toho je veľa technických problémov,
a treba dosiahnuť, aby ste boli nielen v zisku,
ale aby všetko spoľahlivo fungovalo. Od roku
2002 sme spolu s dvanástimi programátormi
pracovali na kvalitnom programe. Spustili
sme ho roku 2007. Doteraz úspešne beží a pracuje. V roku 2009 sme začali vyvíjať podobný
program aj pre brokerov.
Dnes som teda zamestnancom firmy, ktorá
vyvíja a predáva technické zabezpečenie
obchodníkom na burze. Cez naše systémy „pretečie“ najviac akcií v celých Spojených štátoch.
To však neznamená, že obchodujeme iba na
burze. Technológia umožnila aj vznik nových,
čisto elektronických búrz. Takých hlavných je
dnes v USA zhruba päť a menších okolo šesťdesiat. Nárast týchto špeciálnych obchodných
nástrojov je v posledných štyroch rokoch
enormný. To vytvára tlak na staré, zabehnuté
firmy, tie sa musia neustále prispôsobovať, učiť,
zdokonaľovať. Ak to nedokážu, musia ustúpiť
z pozícií. Tak dnes beží celý vyspelý svet.
Vytvorenie elektronických búrz spôsobilo, že
brokeri majú väčší problém prispôsobiť sa novej
situácii. Je tu stále väčší rozptyl v obchodovaní.
Voľakedajšia centralizácia obchodovania bola
vlastne pohodlná, dnes je to oveľa ťažšie. Nastal
nový, najmä technický problém – ako všetky
burzy elektronicky spojiť, ako všetkým vytvoriť
rovnaký prístup. Vývoj nových systémov sa stal
nevyhnutnosťou. No a my tieto systémy ponú-

centra newyorskej burzy
kame, ja som rád, že som súčasťou týchto progresívnych vecí a procesov.
Koºko ºudí pracuje na burze v súãasnosti?
Koºko sa ich tu pohybuje v priebehu dÀa?

Samozrejme, veľmi veľa, najmä ráno, keď sa
burza otvára, a popoludní, keď zatvára, je plný
parket. Burza začína pracovať od 9. 30 hod., ale
všetci sú tu už o deviatej. Končí o 16. 00 hod.
a o štvrť hodiny je to tu už prázdne.
Ľudia na parkete nie sú zamestnancami burzy.
Všetci pracujú pre svoje firmy, sú partnermi
burzy. Je to niečo ako golfový klub. Každý je
s každým partnerom v tomto klube. Všetci
zaplatili poplatky, z ktorých bola burza postavená a z ktorých žije.
Zamestnancov samotnej burzy nie je veľa,
charakterizujú ich zelené saká. V minulosti
plnili úlohu akýchsi rozhodcov a usmerňovateľov na burze. V minulosti sa počítal počet
zamestnancov na burze na tisíce, teraz sa
rátajú v stovkách.
Pracuje na burze v súãasnosti viac ºudí zo
Slovenska ãi zo strednej Európy?

Myslím, že nie. Pracuje tu ešte mladík
z Čiech, ktorý tu je na stáži, ale jeho otec
pochádza z Vajnor, takže je polovičný Slovák.
V minulosti sa tu na chvíľu objavil jeden
Chorvát. Sem-tam sa tu niekto objaví na nejakú stáž, ale inak som tu asi jediný reprezentant
nášho priestoru z Európy.
Ako vnímate dnes v˘znam vzdelania?

Vzdelanie je mimoriadne dôležité. Slovenské
základné školy dosahovali svojho času vynikajúcu úroveň. Učitelia dokázali dať žiakom
dostatok vedomostí, ale aj vzbudiť túžbu po ďalšom vzdelávaní a úspechu. Základná škola bola
v mojich žiackych časoch úžasná. Vzdelanie,
ktoré som dostal v Piešťanoch a Trenčíne, bolo
úžasné. Mali sme učiteľov, ktorí boli schopní
udržať disciplínu a najmä nás naučiť to, čo bolo

treba. Na Slovensku sme sa naučili určite viac
ako naši rovesníci v Amerike. Vidím to aj teraz,
keď naši dvaja synovia tu chodia do základnej
školy. Sú to síce výborné školy, ale disciplína
a morálka je slabá. Učiteľka sa doslova bojí
dávať žiakom úlohy, aby sa niečo naučili.
Z tohto vzdelania a najmä zo vzdelania na strednej škole doma som „žil“ počas prvých ročníkov na univerzite. Mnohé z látky, ktorá sa tu
preberá, som už ovládal z našej strednej školy.
Tak som sa mohol sústrediť najmä na učenie sa
angličtiny.
âo musí robiÈ ãlovek, ktor˘ chce byÈ v Amerike úspe‰n˘?

Po našom by sme mohli povedať, že k úspechu treba zdravý sedliacky rozum. Ten funguje všade. Človek musí byť hlavne úprimný
sám k sebe. Amerika je neúprosná. To je realita. Čím si ju skôr uvedomíte, tým lepšie. Je
naivné navrávať si, že sa dá z niečoho
vykľučkovať a obísť to protekciou. Prirodzene, ani v Amerike nefunguje všetko ideálne.
Avšak ľudia, ktorí špekulujú, tu nemôžu byť
dlhodobo úspešní. Oveľa dôležitejšia je
správna miera skromnosti a úcty voči úspešným. Človek sa tu môže „rozťahovať“ len do
miery svojich schopností a postavenia. No
a dôležité je vzdelanie. Mám 49 rokov a ešte
stále chodím do školy.
Zasiahla celosvetová kríza aj Wall Street? âo
hovoríte na protesty hnutia 99 %?

Diskutuje sa o tom aj medzi pracovníkmi burzy.
Demonštranti protestujú proti bohatým ľuďom.
Tí, ktorí majú kvalitnejšie vzdelanie, majú lepšie platené povolania, a preto sú bohatší. Ostatní zarábajú menej, a tí budú vždy a všade na
svete nespokojní. To sa dá len ťažko odstrániť.
Kríza zasahuje všetky sféry, aj burzu. Platy na
Wall Street idú už desať rokov permanentne dole
a vo finančníctve za posledné roky poklesol
počet zamestnancov o 30-tisíc.

Ako zareagovala newyorská burza na politickú krízu na Slovensku? Niektorí politici u nás
tvrdili, Ïe to pohlo burzou...

No, najskôr sa tu hľadalo, kde je Slovensko na
mape. Potom niekto v Anglicku povedal, že na
druhýkrát bude euroval na Slovensku aj tak
odsúhlasený, a tak sa netreba vzrušovať. Slovensko a jeho politika je jedným z tisícov faktorov, ktoré ovplyvňujú burzový trh. Na burze
je toľko iných problémov, že to, čo sa dialo na
Slovensku je skutočne nepatrnou záležitosťou.
Samozrejme, že na svetový trh vplývajú celkové problémy s eurom, ale Slovensko nie je
zatiaľ významný hráč.
Ako Ïije va‰a rodina?

S mojou manželkou Zuzanou som sa paradoxne
zoznámil v USA. Pracovala v jednej slovenskej
firme a prišla do Chicaga na ročné školenie. No
a už sme zostali spolu. Máme dvoch synov.
Sami pokračuje v mojich plaveckých záujmoch.
Ľ UBOMÍR PAJTINKA
F OTO : AUTOR

Road to the Centre of New York Stock
Exchange
Representing Central Europe, Rado Lorenz has been
working as the only Slovak at the New York Stock
Exchange for more than ten years. He finished an elementary school and a sport grammar school specialised in
swimming in Piešťany and Trenčín. After the first year at
the University of Economics in Bratislava he continued in
his studies at The University of Pennsylvania, then another three years at New York University where he acquired
specialisation in computers.
“I always liked computers, occupied myself with them,
studied this field, and so it comes quite natural that I
became the boss responsible for the computer systems in
our company. My mission and role was to upgrade our
electronic trading system”, he says. “So, today I am an
employee of a company that develops and sells technical
equipment to stock exchange traders. The most of all the
shares in the US “flows” through our systems. But it does
not mean we trade on the stock exchange only. The technology gave rise to new, purely electronic markets. There
are about five major of those and around sixty small markets in the USA.” He got acquainted with his wife Zuzana
in the USA. She worked in a Slovak firm and went for one
year training to Chicago. They have two sons, Sami follows in his father’s footsteps of a swimmer.
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je posolstvom našej duše
V Ústave mediálnej tvorby Fakulty masmédií Paneurópskej univerzity v Bratislave, kde
prednáša o fotografii a vizuálnych médiách,
sa znovu pohrúžil do fotoodkazov: „Predo
mnou je ďalší diel projektu Henkel Slovensko Slovensku, v ktorom vďaka podpore
nadnárodnej spoločnosti prezentujeme tvorbu Slovákov v zahraničí v oblasti umenia,
vrátane fotografie. Predstavím tvorbu Jozefa
‚Joe‘ Klamara, slovenského fotografa putujúceho svojho času medzi Kanadou a Slovenskom, aby od januára 2012 zakotvil ako šéf
fotoreportérov agentúry AFP v USA. Keďže
Jožko je nielen výnimočný fotograf, ale aj
skvelý rozprávač, do projektu, ktorého
súčasťou bude v novembri 2012 výstava
fotografií aj knižná monografia, vstupujem
s neskrývanou chuťou.“
âaro osobnostn˘ch „fotookamihov“

K fotokumštu „vedieť vidieť“ má vždy pozitívne naladený znalec umenia úprimný vzťah.
Vypestoval si ho desaťročiami neúnavného
objavovania, kontaktov a vzťahov, prerastajúcich v nikde sa nekončiacich príbehoch.
„Mnohé sa premietajú v mysli ako seriál
o skvelých ľuďoch, majstroch remesla,
báječných fotografoch. Hoci prvé stretnutie
s Eugenom Lazišťanom, vari pred 33 rokmi,
keď sme sa do Vydavateľstva Osveta vybrali
do Martina vydať monografiu pre moje
rodné mesto k 1800. výročiu nápisu na hradnej skale v Trenčíne. Odvtedy som za ním
chodil až do jeho smrti. Jeho ,šmikňa‘ bola
vysokou školou fotografie. Vedel, čo chce,
vedel aj s ľuďmi vychádzať, bolo mi poctou
urobiť jeho monografiu. Vyoral brázdu na
poli obrazovej publikácie. Jeho dielo patrí
u nás do zlatého fondu fotografie tohto žánru,“ načiera do spomienok M. Pauer.
Práve Eugen Lazišťan ho zoznámil s Karolom Plickom. Pána profesora často navštevoval v Prahe. „Bol ozajstným majstrom
devätoro remesiel – filmový režisér, muzikant, fotograf, kameraman, zberateľ rozprávok... Vždy, keď som prišiel za ním, priniesol som sedmičku červeného. Keď sme ju na
zdravie vypili, zobral husličky, zahral mi a začal vyťahovať škatule od topánok. V jednej
mal fotografie, v ďalšej knihu... Bývali pod
klavírom a vyberal ich ako z klenotnice.“
M. Pauer mal šťastie na osobnosti. Vážiť si
starých ľudí a čítať vo vráskach, ktoré majú
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Teoretik a kritik fotografie v slovenskom i medzinárodnom kontexte Marián Pauer (1945) získal
vo februári 2012 Cenu ministra
kultúry SR. Fotografiu povaÏuje
za dokumenty a v jej v˘povednom umeleckom aspekte aj ako
zdroj pouãení, prem˘‰ºaní, sebareflexií a uÏitoãn˘ch návratov.

Tento pocit sa Pauera zmocnil aj pri tvorbe
s Karolom Kállayom. Zážitkom ich spolupráce bola roku 2007 publikácia s názvom
Súvislosti (vyšla vo Vydavateľstve Matice
slovenskej). Zbierka čiernobielych fotografií
K. Kállaya, ktoré M. Pauer „dopovedá“ citlivým textom a sviežimi esejami, je zážitkom.
VracaÈ Slovensku veºk˘ch Slovákov

na tvári – to ho v dišputách naučil Martin
Martinček, ku ktorému mal najdôvernejší
vzťah. „Hovoril som mu rytier ducha.
V roku 1948 musel ako právnik odísť dvesto
kilometrov od Bratislavy. Keďže bol z Liptova, vrátil sa tam. Vzali mu doklady, nesmel
cestovať, a tak celý život putoval po Liptove,
kde vytvoril svoj veľký obrazový svet a preslávil ním Slovensko.“
O nestorovi slovenskej fotografie 20. storočia Pauer s úľubou vraví, že Martinček vždy
fotografoval to, čo si žiadala jeho duša.
Nikoho nenasledoval, ani nenapodobňoval.
V spoločnosti umelca sa ocitol prvý raz
v galérii v Liptovskom Mikuláši, kde práve
vrcholila jeho výstava. „Vari dve hodiny
som chodil hore-dolu a obdivoval fotografie.
Zážitok umocňovala aj Martinčekova prítomnosť. Dali sme sa do reči, pozval ma
k nim domov. Na to sa nedá zabudnúť.
Medzi Martinom, jeho pani Ester Šimerovou-Martinčekovou a mnou vzniklo úprimné puto. Keď som sa im týždeň neozval,
telefonovali mi, či nebodaj nie som chorý....
Najkrajšie boli stretnutia, keď sme mohli
sedieť aj s pani Ester. Naučila ma vnímať
napríklad rytmus knihy. Vravievala, že musí
byť ako hudba, mať melódiu aj rytmus. Inakšie sa čitateľ začne nudiť. Každý záber by
mal mať svoju hodnotu a iné poslanie
v knižke. Jej múdrosť mi prichádza na
myseľ, keď spomínam, ako pristupovali ku
knihe Lazišťan, Martinček, vážim si, ako k
nej pristupujú Karol Kállay, Tibor Huszár.
Ako k posolstvu obrazu i ducha, ako k niečomu, čo človeka musí osloviť.“

Aj vďaka velikánom slovenskej fotografie
Marián Pauer čoraz naliehavejšie túžil predstaviť fotografov, ktorí majú síce korene na
Slovensku, avšak život ich kľukatými cestami rozosial po svete. Postupne sa ako kurátor výstav a autor monografií stal súčasťou
projektu Henkel Slovensko Slovensku. Od
roku 2000 pripravil štyri multimediálne projekty: o výnimočnom fotografovi Beatles
Dežovi (Dezovi) Hoffmanovi, sochárovi
Arthurovi Fleischmannovi, ktorý vytvoril
Krištáľovú korunu pre kráľovnú Alžbetu II.,
oficiálnom fotografovi motoristickej formuly 1 Martinovi Trenklerovi a Yuri Dojcovi,
Slovákovi, žijúcom v Kanade, ktorého
okrem uznaní v reklamnej fotografii odborná
kritika zaraďuje medzi najlepších svetových
fotografov ženského aktu minulého storočia.
Originálne v svojskom putovaní Pauera za
príbehmi znamenitých Slovákov v cudzine
vyznieva v prípadoch banskoštiavnického
rodáka Deža Hoffmana a Bratislavčana
Arthura Fleischmanna fakt, že sa ani s jedným z nich počas ich života v Londýne
nestretol! Ako sa teda dopátral k plnosti ich
príbehov, životných obratov až drám, aby
ich „pauerovským“ rozprávačským šarmom
priblížil čitateľovi? Veď vďaka jeho húževnatosti sa „domov“ dostala aj svetovosť Deža
Hoffmana, ktorého 100. výročie narodenia
si pripomenieme 24. mája 2012.
„Objavil som ho náhodou. Raz som si večer
prepol na televízny kanál rakúskej verejnoprávnej ORF 2, kde hovorili, že Hoffman je
fotograf z Horného Uhorska, a naraz sa tam
objavil trojičný stĺp z Banskej Štiavnice.
Ukázali, že žil v Londýne. Rýchlo som napísal do TV, či by mi mohli urobiť z filmu
kópiu. Postupne som zisťoval, aký to bol zaujímavý človek,“ hovorí M. Pauer o impulze
vydať sa po stope Deža Hoffmana. Do Londýna prišiel za cieľom až v roku 1989, čo
bolo už tri roky po fotografovej smrti.
Prišiel tak čas, ktorý opisuje aj v knihe Foto-

Na v˘stave Martina Martinãeka

graf Beatles, za ktorú získal v roku 2001
prestížnu cenu Egona Erwina Kischa. „Vytrvalo som musel hľadať, kto s Dežom spolupracoval. Náhodná cesta ma zaviedla k slovenskému architektovi Svetlíkovi, do rodiny
ktorého chodieval spevák Sir Cliff Richard
v časoch, keď bol hosťom na hudobnom festivale Zlatá lýra v Bratislave. Zhodou okolností sa manželka architekta Svetlíka poznala s osobnou asistentkou Deža Hoffmana!
Čo lepšie ma mohlo stretnúť... Pani Svetlíková hneď telefonovala pani Mellory do Londýna. Osudové klbko nití Deža Hoffmana
sa razom začalo odvíjať, až som päť rokov
chodil do Londýna, pričom viac ráz v priebehu jedného roka. Takto som utkával príbehy v knihe, postupne ma pani Mellory
nasmerovala nielen k Beatles, ale aj k Rolling Stones a k ďalším, s ktorými Dežo spolupracoval. Mal som skvelý pocit, ako neuveriteľne pekne o Hoffmanovi hovorili.
Chválili ho jedným dychom ako precízneho
profesionála aj ako dobrého človeka,“
vyznal sa M. Pauer, dnes na Slovensku
nepochybne najväčší znalec tvorby a života
Deža Hoffmana (D. Hoffmana priblížime
v ďalšom tohtoročnom čísle Slovenska).
Ako sa modeluje do kráºovninej priazne

S vnuknutiami „vyššej vôle“ dokáže M.
Pauer elegantne zaobchádzať. Počas našich
londýnskych pochôdzok za kumštom pred
dvoma rokmi ma o tom presvedčila návšteva
u Joy Fleischmannovej, vdovy po Arthurovi
Fleischamnnovi. Decentná dáma, napriek

Na náv‰teve
u Joy Fleischmannovej
v lond˘nskom ateliéri
sochára
Arthura Fleischamnna

veku pôsobiaca sviežosťou mysle a gracióznosťou štíhlej postavy, spoločne so synom
Dominikom vytvorili úprimnú atmosféru
v dome, v ktorom každý predmet, sochy,
kresby a výtvory z plastu pripomínajú výnimočnosť Arthura Fleischmanna.
Čo doprialo M. Pauerovi, že sa k Joy priateľsky priblížil? „Zoznámili sme sa v deväťdesiatom šiestom, bola to viac-menej náhoda.
Chodil som po stopách Deža Hoffmana
a mal som dohodnuté stretnutie, ktoré sa
neuskutočnilo. Z dlhej chvíle som zavolal
Fleischmannovcom a pani Joy ma prijala.
Zaviedla ma do ich záhrady, v ktorej rastie
i teraz iba tráva a v priestore sú vodné sochy. Hneď, ako som tú krásu videl, povedal
som Joy, že by to bola paráda, keby sa
záhrada preniesla do Fleischmannovho rodného mesta, Bratislavy. Pani Joy reagovala
vtedy zdržanlivým úsmevom, považovala to
za nemožné. Ale – stalo sa.“
Na vernisáži multimediálneho projektu
o Arthurovi Fleischmannovi v roku 2002
v Bratislave spôsobilo rozruch netradičné
oblečenie pani Joy, ktorá zapôsobila originalitou... „Sama mu dala názov Vodná socha.
Bolo dielom maďarského dizajnéra Tamása
Királyho, ktorého požiadala o šaty pripomínajúce sochy jej manžela. Vyrobil jej šaty na
jedno použitie – na otvorenie výstavy
Návrat domov. Bol to jej hold, jej vodná
socha pre Arthura Fleischmanna, človeka
s veľkým srdcom a neúnavnými rukami,“
spomína po desaťročí od „návratu“ sochára
do rodnej Bratislavy M. Pauer.
A približuje príbehy o zrode jeho skvost-

ných diel. „V roku 1977 kráľovná Alžbeta II.
oslavovala strieborné jubileum – 25 rokov
na tróne. Fleischmann dostal ponuku vytvoriť plastiku ako dar pre kráľovnú. Urobil ju
z najväčšieho bloku akrylu, aký sa kedy
podarilo vytvoriť. Mal dve tony a pôvodne
ho mal použiť Stanley Kubrick vo filme
2001: Vesmírna odysea. Za niekoľko mesiacov vytvoril Fleischmann reliéf Krištáľová
koruna. Dodnes stojí v Dokoch sv. Kataríny,
vedľa Toweru, a odhalila ju sama kráľovná.
Nikto z prítomných nemal potuchy o tom,
že autorom diela je Slovák.“
Bratislavčan A. Fleischmann priťahoval záujem aj tým, že v sochárstve používal netradičné materiály. „Začal používať akryl, ľudovo plexisklo. Opracúval
ho ako drevo – tesal doň.
Pritom stačil jediný chybný úder, aby niekoľkomesačná drina vyšla navnivoč. Dielo totiž praskne
po celej výške alebo šírke
– a niet preň záchrany,“
vysvetľuje
M. Pauer a dodáva: „Jeho
vodné sochy nie sú len
nádherným priestorovým
tvarom, ale sú živé farebným svetlom a tečúcou
vodou. Keď sa voda zastaMarian Pauer,
ví a svetlo zhasne, zostaKarol Kállay
ne len mŕtvy objekt.
a Yuri Dojc
Takéto diela môžu vznikať vďaka neuveriteľnej
vizuálnej predstavivosti. Sochy v podstate
robil na tom istom princípe, voda prúdi
dohora stredom sochy a steká, hrá sa s jej
tvarmi. Ale práve tento tvar, detaily sú dôležité. Menia sa s pohybom diváka kráčajúceho okolo, z každej strany vidíte niečo celkom iné,“ vyjadruje obdiv k dielu jedného
z umelcov, ktorí nás preslávili v cudzine.
Idea slovenského in‰titútu fotografie

Vráťme sa k fotografii domov. Marián Pauer
s očakávaniami, že sa aj inštitucionálne
potvrdí stále dôstojnejšie miesto slovenskej
fotografie v celosvetovom kontexte, pracuje
na koncepcii jej prezentácie v rámci oceňovaní a výstavných aktivít. „Vo svete, napríklad aj v Čechách, pracuje inštitút na to zriadený – prečo by to nemohlo byť aj na Slovensku,“ načrtáva ideu novej tradície.
Ľ UDO P OMICHAL
F OTO : I VAN Č ANIGA A AUTOR
Photograph Is Picture of Our Souls
Theorist and critic of photography in Slovak and
international context, Marián Pauer (1946), got the
Prize of the Minister of Culture of the Slovak Republic in February 2012. He lectures on photography and
visual media at the Institute of Media Production of
the Pan-European University Faculty of Mass Media
in Bratislava. He published monographs on the photographers Eugen Lazišťan, Martin Martinček and
Karol Kállay. As an exhibition curator and author of
monographs, he engaged in the project “Henkel Slovakia to Slovakia”. Since 2000 he has prepared four
multimedia projects: on the extraordinary photographer of The Beatles Dezo Hoffman, the sculptor
Arthur Fleischmann, the official photographer of
Formula 1 motor racing Martin Trenkler, and Yuri
Dojc, a Slovak living in Canada.
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IHRC Minneapolis

Immigration History Research Center (311
Elmer L Andersen Library, 222–21st. Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455,
http://www.ihrc.umn.edu) je interdisciplinárne výskumné centrum na Minnesotskej univerzite (University of Minnesota). Bolo
založené roku 1965 a zameriava sa na
výskum medzinárodnej migrácie. Vo svojom
archíve (v hĺbke 25 m pod zemou s rozlohou
dvoch futbalových ihrísk) sústreďuje jednu
z najväčších a najvýznamnejších zbierok
archiválií k imigrácii do USA na svete.
Popri iných archiváliách sústreďuje aj slovaciká a je tak jedným z najdôležitejších centier pre výskum dejín emigrácie z územia
Slovenska do Ameriky. Moja návšteva IHRC
v roku 2006 sa pretavila do spolupráce na
projekte Digitalizácia prisťahovaleckých
listov (Digitizing Immigrant Letters), ktorý
centrum začalo realizovať od roku 2008.
Za Slovensko na ňom participujeme spolu
s riaditeľkou Archívu Matice slovenskej
v Martine PaedDr. Vlastou Bellovou.
V snahe nadviazať na tradíciu, ktorú na Minnesotskej univerzite začal Theodore C. Blegen v 20. rokoch minulého storočia, keď
navrhol medzinárodnú spoluprácu v rámci
zbierania a uchovávania listov napísaných
americkými prisťahovalcami a zaslanými do
Nórska, IHRC iniciovalo projekt s názvom
Digitalizácia prisťahovaleckých listov (Digitizing Immigrant Letters).
Cieľom projektu je spolupracovať so širokou
varietou inštitúcií v Severnej Amerike i v zahraničí na vytvorení digitálneho archívu
korešpondencie medzi prisťahovalcami a ich
blízkymi, zabezpečení prekladu týchto listov
do angličtiny a propagovaní výskumu korešpondencie v jednotlivých vedných disciplínach. Je to v súlade s poslaním IHRC, ktorým je podporovať interdisciplinárny
výskum medzinárodnej migrácie, budovať
archív dokumentujúci život prisťahovalcov
a utečencov, osobitne v Spojených štátoch
amerických, a sprístupňovať špecializované
poznatky študentom, vyučujúcim a verejnosti. V rámci pilotného projektu od roku 2008
boli digitalizované listy zo zbierok IHRC
z obdobia rokov 1850 až 1970, a to jednak
pochádzajúce od prisťahovalcov (tzv. americké listy), aj listy adresované prisťahovalcom (tzv. európske listy) v inom ako anglickom jazyku. Webová stránka, na ktorej sú
listy zverejnené (http://ihrc.umn.edu/research/dil/index.html), slúži vedcom, učiteľom,
študentom i verejnosti na hľadanie nových
interpretácií publikovaných listov vyjadrujúcich emócie a intimitu medzi blízkymi, ktorých rozdelil oceán.
National Museum Cedar Rapids

Druhým miestom, ktoré som v roku 2006
v USA navštívil, je National Czech &
Slovak Museum & Library (30 – 16th
Avenue SW, Cedar Rapids, Iowa 52404,
http://www.ncsml.org/Default.aspx). Bolo
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Môj výskum
Vo svojej v˘skumnej ãinnosti sa zameriavam na slovenské dejiny 19. a 20. storoãia, priãom sa sústreìujem na dejiny slovenského vysÈahovalectva do Spojen˘ch ‰tátov americk˘ch a Kanady. V roku 2008 som vìaka ‰tipendiám Národného ‰tipendijného programu a Helen and John Ivanco Memorial Research
Bursary mal moÏnosÈ tri mesiace skúmaÈ v archívoch a kniÏniciach Spojen˘ch ‰tátov americk˘ch a Kanady doklady pre moju
dizertaãnú prácu Podiel americk˘ch a kanadsk˘ch Slovákov na
autonomistickom hnutí na Slovensku v rokoch 1918 – 1938.
Moje kroky v USA smerovali do Slovenského ústavu v Clevelande, ‰tát Ohio, a Jankolovej kniÏnice v Danville, Pensylvánia.
V Kanade som ‰tudoval najmä v Slovenskom archíve, ktor˘ na
Ottawskej univerzite v Ottawe, Ontario, buduje prof. M. Mark
Stolárik, pôsobiaci na tamoj‰ej katedre histórie ako profesor
slovensk˘ch dejín a kultúry.
Môjmu v˘skumnému pobytu v Spojen˘ch ‰tátoch americk˘ch
a v Kanade predchádzala roku 2006 pracovná cesta do USA,
v rámci ktorej som okrem in˘ch nav‰tívil National Czech and Slovak Museum and Library v Cedar Rapids, Iowa, a Immigration
History Research Center v Minneapolise, Minnesota (IHRC).
založené roku 1995 ako pracovisko, ktoré
zhromažďuje bohemikálne a slovacikálne
knižné a archívne materiály a muzeálne
pamiatky v Spojených štátoch amerických. Za účelom uvedenej akvizície
monitoruje všetky české a slovenské
komunity v USA.
Slovensk˘ archív Ottawa

Môj výskumný pobyt v Kanade a USA
v roku 2008 som začal na Ottawskej univerzite v Ottawe, kde prof. M. Mark Stolárik
buduje Slovenský archív (University of
Ottawa, Archives and Special Collections,
Slovak Archives, 65 University, Ottawa ON
K1N 6N5 Canada, http://uottawa.ca.libguides.com/content.php?pid=194014&sid=162
6253). Tu som preštudoval hlavne osobné
fondy Andreja Potockého a Imricha Stolárika. Svoj pobyt som využil aj na štúdium
relevantnej odbornej literatúry a najmä slovensko-kanadskej periodickej tlače (Slovák
v Kanade, Nová vlasť, Hlas ľudu, Robotnícke slovo, Kanadský Slovák a ďalšie).
Podiel kanadských Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku sa až takmer do

konca 20. rokov 20. storočia dá merať
v rámci slovensko-amerických organizácií.
Zmena nastala po vzniku samostatných slovensko-kanadských spolkov, najmä Kanadskej slovenskej ligy v decembri 1932. Táto
organizácia od svojho založenia stála na stanovisku samobytnosti slovenského národa
a autonómie Slovenska na základe Pittsburskej dohody. V dôsledku negatívnych dopadov svetovej hospodárskej krízy sa pritom
podpora kanadských Slovákov autonomistickému hnutiu na Slovensku obmedzovala
predovšetkým na morálnu pomoc. Kanadská
slovenská liga zasielala rezolúcie a vyhlásenia politickým predstaviteľom v Československu buď vyjadrujúce protest proti politike
československých vládnych kruhov, alebo
podporu slovenským autonomistickým politickým stranám. V tomto smere spolupracovala najmä so Slovenskou ligou v Amerike
a v delegácii vyslanej do Československa
roku 1938 mali v osobe jej predsedu Petra
P. Hletka svojho zástupcu aj kanadskí Slováci združení v Kanadskej slovenskej lige.
Významným zdrojom autentických informácií o aktivitách amerických Slovákov v pro-

v USA a Kanade
spech autonomistického hnutia na Slovensku
sú publikované zápisnice z kongresov a
správy hlavných úradníkov Slovenskej ligy
v Amerike. K nim sa radia memorandá
vydávané prevažne Slovenskou ligou
v Amerike, resp. inými slovensko-americkými organizáciami.
Slovensk˘ ústav Cleveland

Oba druhy publikácií sa nachádzajú v Slovenskom ústave v Clevelande, ktorý bol
roku 2008 mojou druhou zastávkou na americkom kontinente a prvou v Spojených štátoch amerických (Slovak Institute and Reference Library, 10510 Buckeye Road, Cleveland, OH 44104, http://www.slovakinstitute.com/). Okrem uvedených dokumentov sa
v Slovenskom ústave nachádza množstvo
ďalšieho relevantného materiálu, či už knižného, alebo archívneho, a, samozrejme,
bohaté zbierky slovensko-americkej dobovej
tlače (Jednota, Národné noviny, Slovenská
obrana, Osadné hlasy, Kalednár Jednota,
Kalendár Národného Slovenského Spolku
a ďalšie). Navyše, ústav zhromažďuje aj
muzeálne pamiatky týkajúce sa života
a dejín amerických Slovákov.
Jankolova kniÏnica Danville

Druhou zastávkou môjho výskumného
pobytu v USA bola Jankolova knižnica
v Danville (Jankola Library & Slovak Museum, Villa Sacred Heart, Danville, PA, 17821
http://jankolalibrary.sscm.org/index.html).
V nej sa okrem iného nachádzajú viaceré
významné knižné diela k dejinám amerických Slovákov, ako i vzácne zbierky dobovej krajanskej tlače (Jednota, Dobrý Pastier
a ďalšie). V múzeu, ktoré patrí ku knižnici,
sa nachádzajú bohaté muzeálne pamiatky
viažuce sa na život a dejiny Slovákov
v Amerike.
Uzatvorením Pittsburskej dohody s T. G.
Masarykom a predstaviteľmi česko-amerických spolkov v máji 1918 americkí Slováci
poskytli formujúcemu sa autonomistickému
hnutiu na Slovensku jedno z hlavných
východísk.
Aj keď v období bezprostredne po 1. svetovej vojne Slovenská liga v Amerike – ako
strešná organizácia a politická reprezentantka amerických Slovákov – zaujala voči otázke autonómie zdržanlivý postoj a záležitosti
okolo usporiadania ponechávala na Slovákov na Slovensku, svojho programu obsiahnutého v Pittsburskej dohode sa nevzdala.
Na druhej strane z obavy pred maďarským
živlom prítomným v Slovenskej ľudovej
strane však odmietala podporovať jej politi-

ku – videla v tom hrozbu maďarského revizionizmu.
Vedenie Slovenskej ligy v Amerike na čele
s jej predsedom Albertom P. Mamateyom sa
čoskoro začalo prikláňať k centralistickej
politike československej vlády, čo vyústilo
do rozkolu medzi americkými Slovákmi.
Jozef Hušek, redaktor týždenníka Jednota,
vystúpil zo Slovenskej ligy v Amerike a slovensko-americké katolícke organizácie začali vyvíjať aktivity na podporu autonomistického hnutia na Slovensku. V dôsledku osamostatnenia Slovenskej národnej strany od
Slovenskej národnej a roľníckej strany a po
vystúpení poslancov Slovenskej ľudovej
strany zo spoločného parlamentného klubu
s Československou stranou lidovou sa však
k podpore autonomistického hnutia na Slovensku čoskoro priklonila aj Slovenská liga
v Amerike – s už novým predsedom Ivanom
Bielekom.
Podpora autonomistického hnutia na Slovensku zo strany amerických Slovákov sa konkrétne prejavila pri príležitosti parlamentných volieb v Československu v roku 1925,
keď zorganizovali finančnú zbierku na podporu slovenských autonomistických politických strán. Podobnú podporu americkí Slováci poskytli aj Andrejovi Hlinkovi, predsedovi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany,
počas jeho pobytu v USA v roku 1926.
V požadovaní kodifikácie Pittsburskej dohody pokračovala Slovenská liga v Amerike aj
v 30. rokoch minulého storočia. Pri príleži-

tosti 20. výročia vzniku Pittsburskej dohody
vyslala na Slovensko svoju šesťčlennú delegáciu. Prítomnosť delegátov Slovenskej ligy
v Amerike na Slovensku prispela k radikalizácii slovenského autonomistického hnutia
v rámci Československej republiky, čo
v koincidencii s inými faktormi vyústilo do
vyhlásenia autonómie Slovenska 6. októbra
1938 a vydaní ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny 22. novembra 1938.
F OTO :

Š TEFAN K UCÍK
ARCHÍV AUTORA

My Research in USA and Canada
In my research activities, I focus on the Slovak history of the 19th and 20th centuries addressing myself
to the history of Slovak emigration to the United
States of America and Canada. In 2008, thanks to the
scholarships of the National Scholarship Programme
and Helen and John Ivanco Memorial Research Bursary I had an opportunity to study materials in the
archives and libraries in the United States of America and Canada, that I drew from for my dissertation
“The Share of American and Canadian Slovaks in the
Autonomist Movement in Slovakia in 1918-1938”.
My steps in the USA led to the Slovak Institute in
Cleveland, Ohio, and Jankola Library in Danville,
Pennsylvania. In Canada, I studied mainly in the
Slovak archive at Ottawa University, Ontario. The
archive is being built by Prof M Mark Stolárik who
works at the history department there as a Professor of Slovak history and culture. My research stay
in the United States and Canada was preceded by a
business trip to the USA in 2006 within which I
also visited National Czech and Slovak Museum
and Library in Cedar Rapids, Iowa, and Immigration History Research Center (IHRC) in Minneapolis, Minnesota. The second place in the USA
I visited in 2006 was National Czech & Slovak
Museum and Library.
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Objavovať cestovateºské
Fenomén turizmu, jeho záÏitkového, oddychového i gurmánskeho aspektu, sa v Bratislave zakorenil aj v jeho prezentaãnej
podobe. A tak i preto sa organizátori, 405 vystavovateºov,
najmä v‰ak takmer 73 tisíc náv‰tevníkov 18. cestovateºského
veºtrhu ITF Slovakiatour (19. – 22. januára 2012) mohli v areáli
v˘staviska Incheby nadchnúÈ okrem ponúk cestovn˘ch kancelárií a zahraniãn˘ch zastúpení ‰tátnych agentúr, turistick˘ch
organizácií ãi ‰pecializovan˘ch turistick˘ch operátorov z 21
krajín ‰tyroch kontinentov aj stále rozmanitej‰ím programom,
destináciami a prírodn˘mi ãi kultúrno-historick˘mi pozoruhodnosÈami rokmi vychyten˘ch scenérií miest a hôr, ale aj menej
nápadn˘ch zákutí naprieã cel˘m Slovenskom.

Slová generálneho riaditeľa bratislavského výstaviska Incheba EXPO Alexandra Rozina o tom, že
„s osemnástkou sa spája dospelosť“, ktoré vyslovil
v najexponovanejších priestoroch slovenského
výstavníctva, vystihli koncepčný rámec štyroch
dní, počas ktorých sa predvádzali s TOP destináciami vrátane národopisných či gurmánskych osobitostí aj všetky regióny Slovenska.
Tisícky vnemov od Skalice po Svidník
V priestoroch expozícií krajov, miest či konkrétnych turistických jedinečností boli naporúdzi nielen vizuálne koncepcie propagačného charakteru,
odborné slovo hostiteľov – marketingových, turistických a propagačných zástupcov, ako aj predajcov dovoleniek, ale aj ukážky remeselníckeho či
gurmánskeho kumštu. Kým ženská časť obdivova-
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la zručnosť čipkárky, keramikárky či priadky, muži
sa pristavovali pri sledovaní rezbárskeho umenia,
ďalších opantal poľovnícky kútik. Deti zasa upútali živé tvory – s ukážkami činnosti sa prišli
pochváliť sokoliari – žiaci Strednej odbornej školy
v Banskej Štiavnici. Nuž a všetkým pošteklili
žalúdky gurmánske špeciality v kolorite spevu,
tanca a dobrej nálady.
Atmosféra veľtrhu bola spontánna, žičlivá – a čo
bolo podstatné – v mnohom poučiteľná, užitočná.
Už počas otvorenia jej dodali punc významnej
udalosti osobnosti politickej scény vrátane prezidenta SR Ivana Gašparoviča či exprezidenta
Rudolfa Schustera. Práve on sa podelil o svoje
cestovateľské zážitky prostredníctvom pútavej fotografickej výstavy. Bývalý prezident R. Schuster
v posledných rokoch navštívil niekoľko pre turistov

netradičných miest, a keďže svoje cesty do Grónska, na Island, Aljašku či na Kamčatku zdokumentoval prostredníctvom kníh, fotografií a dokumentárnych videí, návštevníci veľtrhu si túto jeho cestovateľskú dokumentáciu mohli prezrieť. Príjemné
to bolo o to viac, že pán Schuster bol prítomný aj
priamo v expozícii výstavy.
Spestrením pobytu prezidenta SR I. Gašparoviča
v Inchebe, kde si so záujmom prešiel aj expozície
veľtrhu Danubius Gastro, bola jeho zastávka vo
výstavnej expozícii Prešovského samosprávneho
kraja, kde ho vyfintení „pobočníci“ grófa Andrássyho slávnostne pasovali do stavu, v ktorom môže
súčasná hlava štátu používať aj oslovenie „veľkomožný“. Aj takáto úsmevná epizódka v lesku pohárov s rubínovým červeným vínom ulahodila oku
v sprítomnení tajuplnej a chytľavej histórie jedného z najdominantnejších slovenských regiónov
nielen v rámci veľtrhu, ale v kontexte cestovného
ruchu na Slovensku vôbec.
Pred očami návštevníkov lákali i ďalšie. Kráľovské
mesto Skalica prezentovalo tradičnú špecialitu –
trdelník, ktorý vábil sladkosťou vláčneho cesta
a postrúhaných orechov, ďalší nepohrdli červeným
vínom. Tí, ktorých oslovil zlatistý mok z Malokarpatskej oblasti, dali prednosť expozícii Bratislavského samosprávneho kraja. Ponúkal turistické
a historické atrakcie kráľovských miest – vinárskeho Pezinka či keramikárskej Modry – už aj v okolitých krajinách preslávenú a hojne navštevovanú
Malokarpatskú vínnu cestu či vodné atrakcie
a rekreačný oddych Slnečných jazier v Senci.
Kráľovské mesto Trnava sa prezentovalo bohatou
históriu vrátane sakrálnych stavieb „malého
Ríma“, originálnym spôsobom – lámačom bariel,
tentoraz však obalenom v čokoládovej torte, pozývali Piešťanské kúpele. Netuctovo pôsobil Trenčín
a jeho kraj s množstvom turistických atrakcií (hrad
Matúša Čáka) a vyhľadávaných podujatí (letný
rockový festival Pohoda či filmový festival v Trenčianskych Tepliciach). Do prírody Fatry a írečitého Jánošíkovho kraja pozýval sám predseda
Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár,
kým mesto Košice už s viac ako ročným predsti-

ãaro Slovenska stojí za to!

hom ohlasovalo aktivity smerujúce k akcii celoeurópskeho významu, keď sa metropola východu
Slovenska chystá na svoj príspevok v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry
2013.
Gurmánskymi pôžitkami a živým folklórom lákali
regióny zo stredného Slovenska. Na povesťami
opradené historické banské mestá, meniace aj
svoju turistickú tvár k väčšej príťažlivosti, je bohatý Banskobystrický samosprávny kraj. V tomto
kontexte vari najväčšmi pútala pozornosť Banská
Štiavnica i s turisticky príťažlivým okolím Sitna,
Počúvadla a romantických tajchov, na milovníkov
Hubertovej vášne – poľovníctva, zasa magicky
pôsobila romantika kaštieľa – múzea v Svätom
Antone. A čo už by bolo Horehronie bez Očovej,
Poľany a ďalších folkloristických bášt? Nuž nie
div, že Mária Šajgalíková z občianskeho združenia
VYDRA (Vidiecka rozvojová aktivita) z Čierneho
Balogu orientovala návštevníkov tak na prírodné
krásy s turistickými atrakciami, ako aj na pastvu
pre oči v rámci tradičného ľudového umenia, etnografického fenoménu a folkloristiky. Pravdaže, ani
návštevníci stredoslovenského regiónu neobišli na
veľtrhu nasucho – slinky sa im zbiehali v kolibe, do
ktorej pozývalo Partnerstvo Muránska planina –
Čierny Hron.

súčasníka je impozantná. Veď málokde nájdete na
takom malom kúsku zeme toľké bohatstvo – nádhernú prírodu, vzácne pamiatky, atmosféru vnuknutí povestného fenoménu ,genia loci‘. Päť národných parkov a 180 chránených území ponúka
v Prešovskom kraji neopakovateľnosť prírodných
scenérií – od štítov Vysokých Tatier cez vápencové
bralá Pienin až po malebné vŕšky Polonín. Na
území kraja sú sústredené viac ako dve tretiny všetkých kultúrnych pamiatok Slovenska, od slávnych
kráľovských miest so zachovaným stredovekým
opevnením cez jedinečné dielo Majstra Pavla
a drevené chrámy postavené bez jediného klinca až
po čarovné prvky vidieckej architektúry – dedinské
drevenice so slamenou či šindľovou strechou. A tak
veru nebolo jednoduché pred pár rokmi rozhodnúť
sa vo verejnom hlasovaní o tom, ktorým z množstva

unikátnych pamiatok či jedinečných lokalít dať prívlastok jedného zo siedmich divov Prešovského
kraja,“ vyznal sa P. Chudík, aby zároveň upriamil
pozornosť na to, čo by oku návštevníka tohto kraja
v každom prípade nemalo ujsť.
V tomto kontexte sa Prešovský samosprávny kraj
na veľtrhu ukázal doslova „kráľovsky“ – aj prostredníctvom svojich slávnych stredovekých
kráľovských miest a bytostí opradených mýtmi,
ktoré v nich kedysi žili. Na jednom mieste návštevníci obdivovali v štýlovom autentickom
oblečení bardejovského mestského kata, kežmarskú Čiernu pani, levočskú Bielu pani a mešťana
Gašpárka zo Starej Ľubovne. Zaujali aj makety
drevených kostolíkov zapísaných v zozname
UNESCO, hudba, spev a tanec folkloristov – Alexanderčíkovcov či speváckej skupiny Hačure

Pre‰ovsk˘ kraj – diamant slovenského
turizmu
Každý rok sa pozornosť veľtrhu ITF Slovakiatour
upriamuje na jeden zo slovenských krajov, ktorý
sa stáva partnerským regiónom podujatia. Štafetu
oficiálneho partnera v roku 2012 niesol v rozmanitosti prírodných krás, historických a kultúrnych
pamiatok, ako aj atrakcií v oblasti aktívneho oddychu Prešovský samosprávny kraj. Jeho predseda
Peter Chudík s veľkorysosťou východniarom vlastnou pozýval do kraja, ktorý sa hrdí viacerými
„naj“. Najväčším počtom hradov a zámkov na Slovensku, najvyššími horami – Vysokými Tatrami,
najväčším bohatstvom drevenej sakrálnej architektúry v našej vlasti...
„Samotná história nášho kraja a jej posolstvo pre
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z Humenného, pestrá ponuka turistických sprievodcov, máp a propagačných letákov či koštovka
lahodných destilátov s príchuťou a vôňou horca či
iných prírodných bylín, špecifických pre podtatranský kraj.
Naozaj bolo na čo upriamiť záujem, veď v stánku
Prešovského kraja sa počas výstavy prezentovali
viacerí vystavovatelia: Združenie cestovného
ruchu Vysoké Tatry, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Mesto Vysoké
Tatry, AQUAPARK Poprad, Štátne lesy Tatranského národného parku, Kúpele Vyšné Ružbachy,
Golfový rezort Black Stork z Veľkej Lomnice,
spoločnosti Karloff, Gas Família či Tatramel... Tí
všetci okrem „svojho peria“ odporúčali aj sedem
divov Prešovského kraja: Historické centrum
Bardejova, Hrad Ľubovňu, Tatranský národný
park, Oltár Majstra Pavla z Levoče, Súbor drevených kostolíkov, Pieninský národný park a Historické centrum Levoče.
O tom, že aj ďalšie pozoruhodnosti Prešovského
kraja stoja za návštevu, avizuje a zároveň i naviguje ďalšie poradie jedinečností v spomínanej
ankete. Aj preto sa do pozornosti vpisovali také
destinácie ako vodná nádrž Domaša, Belianska
jaskyňa, centrum mesta Prešov, Spišská Kapitula,
Karpatské bukové pralesy, Bardejovské kúpele,
ale aj Národný park Poloniny, Dukla pri Svidníku
či Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach.
Cestovn˘ ruch si Ïiada fortieº, srdce i
kum‰t
Keď Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej
SACR) hodnotila rok 2011 v oblasti rozvoja turizmu na Slovensku, dosiahnutými výsledkami sa
chcela inšpirovať, v dobrom oduševniť stále dôležitejšiu súčasť nášho národného hospodárstva
v ústrety roku 2012. Nie je jednoduchý ani pre
podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb v hotelierstve či gastronómii, veď
dôsledky ekonomickej krízy, silno koketujúcej
s hospodárskou recesiou, môžu byť pre túto krehkú sféru zničujúce. A tak aj preto, udržiavajúc
duch optimizmu, vyplývajúci z vlaňajších ukazovateľov, ale aj vcelku z priaznivých čísiel zimnej
turistickej sezóny 2011/2012, sa v kuloároch veľtrhu vyjadrovali odborníci v nádejnom obraze perspektív cestovného ruchu na Slovensku.
K pozitívnym trendom by mala výrazne napomôcť

20 | SLOVENSKO

aj samotná SACR, jej nová marketingová stratégia. Aktivity agentúry pozitívne vyzdvihovali na
veľtrhu aj politici a odborníci, pričom zdôrazňovali existenciu historicky prvej marketingovej stratégie cestovného ruchu na Slovensku, ako aj
schválenie zákona o podpore cestovného ruchu,
ktorý vytvára rámec pre finančnú pomoc štátu subjektom pôsobiacich v turizme. Subjekty pôsobiace
alebo podnikajúce v cestovnom ruchu vyzvali na
súdržnosť a spoluprácu, pričom ich označili za
motor regionálneho rozvoja. V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR ešte koncom roka 2011
vyhlásila SACR výzvu v hodnote 36 miliónov eur
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 3.1,
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Tretinou prostriedkov zo spomínaného balíka sa plánuje podporiť obnova kultúrnych
pamiatok, zvyšok pôjde na dobudovanie športovísk, detských ihrísk, kúpalísk, parkovísk, autokempingov či obnovu kúpeľov.
„Cestovný ruch je jedna z najväčších fabrík Slovenska, keďže zamestnáva viac ako 100 000 ľudí,
preto ju treba ochrániť,“ uviedol generálny riaditeľ SACR Peter Belinský. Zároveň sa šéf SACR
v jednom z agentúrnych rozhovorov vyjadril aj na
margo úrovne služieb v oblasti cestovného ruchu
na Slovensku. Potešujúcou je rastúca spokojnosť,
zato v potenciáli ľudského faktora máme čo
doháňať v porovnaní s tradičnejšími krajinami
turizmu. Na druhej strane, zahraniční novinári a
touroperátori, s ktorými Peter Belinský prichádza
do kontaktu, si pochvaľujú zlepšujúcu sa vybavenosť infraštruktúry niektorých regiónov. „Vezmime
si Liptov či Tatry, kde hovoria o vybavenosti
lyžiarskych svahov, o komplexných akvaparkoch,
pričom vysoko hodnotia štandard ubytovania na
Slovensku,“ sumarizoval šéf SACR. Fakty sú
povzbudzujúce – počet zahraničných návštevníkov v slovenských ubytovacích zariadeniach
v prvých troch kvartáloch roku 2011 stúpol oproti
rovnakému obdobiu roku 2010 až o 10 percent.
Najviac turistov na Slovensko chodí z Česka,
Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny
a Ruska.
To, čo Slovákom návštevníci zo zahraničia najviac
vyčítajú, je podľa Petra Belinského ľudský prístup.
„Nevieme byť milí a pozornejší pri obsluhovaní,
chýba nám úsmev, väčšia ústretovosť. Stačí si vari

porovnať, keď prídeme do zahraničia a vidíme
našich ľudí, ktorí obsluhujú napríklad v Rakúsku...
Všetci sú milí, vyžaruje z nich profesionalita.
Neviem, prečo sa nám podobný efekt nedarí prezentovať doma na Slovensku,“ vysvetlil P. Belinský, aby však zároveň dodal, že vo všetkých ukazovateľoch sa zlepšujeme. Potvrdili to Majstrovstvá sveta v hokeji 2011 v Bratislave a Košiciach.
Podľa P. Belinského práve jedným zo športových
vrcholov roka s celosvetovým dosahom „Slovensko ukázalo istú kompetentnosť, že vie zorganizovať aj veľké udalosti a na slušnej úrovni“.
To všetko potvrdzuje správnosť nastúpených trendov rozvoja turizmu na Slovensku, lenže celá
oblasť cestovného ruchu si podľa generálneho riaditeľa SACR vyžaduje podrobnejšiu, vnímavejšiu
a cieľavedomejšiu celospoločenskú diskusiu. Prirodzene, na prospech podnikateľského sektora
v celej šírke tejto sféry, ako aj vytvárania pozitívneho obrazu Slovenska za hranicami našej vlasti.
Ľ UDO P OMICHAL
F OTO : AUTOR
Discovering the Lure of Travelling around
Slovakia!
Tourism phenomenon, the experience, recreational
and gourmet aspect of tourism, took root in Bratislava
also in the form of a presentation. The organisers, 405
exhibitors, but mainly the almost 73 thousand of visitors to the 18th International Travel Fair Slovakiatour
(19-22 January 2012) at the exhibition space of Incheba could fall for the offer from travel agencies, foreign
state agencies, tourist organisations or specialised tour
operators from 21 countries of four continents and
their more and more varied schedules, destinations
and natural or cultural-historical attractions, wellknown sceneries in towns and mountains and also less
conspicuous corners around Slovakia.
In the exhibition areas designated for regions, towns
or particular tourist curiosities, there were available
visual concepts of promotional character, special
words of the hosts – marketing, tourist agency’s representatives and advertising agents, travel agents –
and the demonstrations of craftsmen’s and gastronomic crafts.
Each year the attention at IHF Slovakiatour is focused
on one of Slovakia’s regions and the respective region
becomes a partner region of the event. This year,
Prešov Self-Governing Region picked up the baton of
an official partner presenting the diversity of natural
beauty, historical and cultural monuments as well as
the attractions in the area of active leisure.

K Warholovi sa hlási

aj domovina jeho predkov
Keì 1. septembra 1991 v Medzilaborciach otvorili Múzeum moderného
umenia Andyho Warhola, bolo druhé na svete (po najobsiahlej‰om
v Pittsburghu, umelcovom rodisku) a jediné svojho druhu v Európe,
Slovensko zaãalo citlivej‰ie vnímaÈ posolstvá knieÏaÈa svetového pop-artu. Do popredia sa dostal najmä kraj jeho rodiãov Andrija a Julie
Varholovcov, ktorí opustili zmie‰anú slovensko-rusínsku komunitu
a z Mikovej sa vybrali za oceán. Hoci Andy vo svojich dielach, filmoch,
magnetofónov˘ch zápisoch ãi v ãlánkoch nevydal svedectvo o väzbách
k rodinn˘m koreÀom v b˘valej monarchii, neskôr âeskoslovensku,
tobôÏ na Slovensku, jeho umeleck˘ kult i ºudsk˘ dotyk sa podarilo
v Medzilaborciach neìaleko Mikovej sprítomniÈ a uchopiÈ.
Fenomén Andyho Warhola na Slovensku
zvýrazňujú výstavy. Významne sa pod ne
podpísala Galéria mesta Bratislavy roku
1999, Slovenská národná galéria, ktorá
v roku 2006 získala do zbierky kompletnú
serigrafickú sériu Warholových Campbellových polievok, ktoré sú spoločne s portrétmi Marilyn Monroe (20 obrázkov vo farbách a škvrnách) umelcovým ikonickým
dielom a esenciou pop-artu.
K oživovaniu Warholovho kumštu i netuctovej osobnosti prispeli aj publikácie. Za
zmienku stojí príbehovo svieža a graficky
pútavo stvárnená kniha Ivana Stadtruckera Warhol, ktorú autor vydal roku 2009
v Tatranskej galérii v Poprade. V roku 20.
narodenín Warholovho múzea v Medzilaborciach pokrstili fotograf Rudo Prekop
a výtvarník Michal Cihlář výpravnú publikáciu Andy Warhol a Československo, ktorá na 450 stranách ponúka okolo 1 200 reprodukcií, fotografií a ďalšieho obrazového
materiálu.
Povestnou čerešňou na „Warholovej šľahačke“ v slovenskom prejave vzťahu k umelcovi je Múzeum moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach. Vzniklo aj
vďaka vytrvalým nadšencom okolo Medzilaborčana Michala Bycka – Andyho brata
Johna Warhola a pražského výtvarníka
Michala Cihlářa. A spomienky na jednu
z najfarbistejších postáv americkej avantgardy, výtvarníka, spisovateľa, vydavateľa a
filmového tvorcu ožili tejto zimy, keď sme
si 22. februára pripomenuli 25. výročie
úmrtia Andyho Warhola.
Od vystrihovaãiek k vlastnému ‰t˘lu

Keď si roku 1913 čerstvý ženích Andrij Varhola kúpil „šífkartu“, bol iba jedným zo státisícov hľadačov šťastia, ktorí sa z Európy
utiekali k brehom Ameriky. V pittsburských

baniach však nemyslel iba na vydreté doláre,
ale aj na manželku Júliu v rodnej Mikovej.
Až o osem rokov prišla za ním, aby sa Varholovcom v priebehu ďalších šiestich rokov
narodili traja synovia. Najmladší dostal meno
po otcovi, hoci už po „po americky“ –

Andrew. Chlapec mal štrnásť, keď mu otec
zomrel, a tak zdieľal svoj životný osud spoločne s matkou – s dlhšími či kratšími odlúčeniami – až do jej skonu v roku 1972.
Svedectvá Paula, Johna a Andyho Warholovcov potvrdzujú, že pani Júlia veľmi
pekne kreslila, pričom ľudové motívy z Mikovej v dedinskej rusínskej žienke s typickou šatkou z rodného kraja nezdeformoval
ani nový konzumný svet. Jej záľuba sa preniesla na najmladšieho syna. Ako chlapec
bol Andy chorľavý, precitlivený, a tak
v jeho introvertnom svete postupne klíčila
záľuba tichého „samotára“. Kreslil, vystrihoval si známych ľudí, listoval vo filmových a módnych časopisoch. Ako desaťročný začal navštevovať kurzy výtvarnej
výchovy. Aby zostal vášni verný, zapísal sa
na Carnegieho inštitút v Pittsburghu, kde
študoval dizajn a komerčné výtvarné techniky. Už tam si vytvoril osobitý štýl.
„Glamour“ ho obul do topánok slávy

Ľudský a najmä výtvarný posun vo Warholovi zaznamenal prvý pobyt v New Yorku.
S obrovskou taškou plnou kresieb prišiel do
redakcie Glamour. Výtvarnú redaktorku
zaujali kresby aj nevšedný mládencov zjav.
Poblednutý, v starých pumpkách a ošúchaných teniskách pôsobil v tomto prostredí
akosi cudzo. Zato kresby! Len vraj – škoda,
žurnál mal v tom čase záujem iba o kresby
topánok. Už na druhý deň Andy zaklopal
znovu. Sebavedomo položil na stôl vari päťdesiatku kresieb. Jedna topánka krajšia od
druhej, každá so svojím charakterom. Warhol, majster topánok...
Stal sa neodmysliteľným spolupracovníkom
magazínu Glamour, postupne ďalších –
Vogue či Harperęs Bazzar. A topánky
neprestal kresliť po celý život. Prischla mu
prezývka „Leonardo da Vinci obuvi“. War-
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hol „obúval“ svojimi návrhmi Elvisa Presleyho, „osrdiečkoval“ lodičky Zsa-Zsa
Gaborovej, aj newyorský spisovateľský elegán Truman Capote, ktorého si Warhol
neobyčajne obľúbil, sa spoliehal na jeho
vkus.
Majster skratky sa vedel ponúkaÈ

Andy bol komplikovanou osobnosťou.
Všade, kde sa objavil, vyvolával emócie:
lásku i nenávisť, obdiv i pobúrenie. Nadovšetko miloval spoločnosť. Sťaby veľkňaz sa
nechal sprevádzať ľuďmi, pre ktorých bol
apoštolom šťastného života v absolútnej
slobode. „Nikdy nechodil nikam sám. Vždy
to bola skupina najmenej desiatich extravagantných ľudí,“ spomínala priateľka Andyho
Warhola Isabelle Collin Dufresnová, viac
známa pod menom Ultra Violet.
Dáma, ktorá svojho času patrila Salvadorovi Dalímu, žila celé desaťročie v blízkosti Warhola. „Bol to taký malý americký
génius. Imponovalo mi na ňom to, ako
dokázal narábať so skratkami, rád mal
veci hotové doslova v priebehu dvoch
minút. V tom bol jeho obrovský prínos – ak
mal film trvať pol hodiny, tak ho za pol
hodiny aj urobil! Pamätám si, ako sme
s Warholom denne kupovali balíky novín,
aby sme vedeli, čo je v móde a kde by sme
sa mali objaviť, ukázať sa.“
Paul Morissey, americký spisovateľ, herec
a režisér, blízky spolupracovník Andyho
Warhola:
„Nikto nemá predstavu, aký to bol človek.
Andy bol veľmi religiózny, nepil a ani nebral drogy. Skresľovaný býva aj Warholov
vzťah k peniazom. Vo svete umenia je jedno,
čo ponúkate, najmä ak je za tým slávne
meno, za ktoré sa dobre platí. Andy Warhol
túto politiku veľmi dobre vnímal a prijímal
ju: predal akúkoľvek hlúposť, len aby sa
nemusel starať, čo bude ďalej, a mohol v pokoji tvoriť.“
TováreÀ, ktorá fascinovala nápadmi

Keď mal Warhol 35 rokov, v New Yorku sa
umeleckými zmyslami vrhol na schátralú,
opustenú továreň. Interiér potiahol striebristou fóliou, priniesol starý diván a ateliér –
ktorý vošiel do dejín undergroundu ako Factory – bol na svete. Andy začal nosiť striebornú parochňu, čoskoro prišiel aj čas jeho
veľkej vášne – kazetového magnetofónu.
Nespravil bez neho ani krok, nahrával na
kazety všetko, čo sa len dalo. Rozhovory a
ich prepis poslúžili ako impulz zrodu jeho
geniálneho časopisu Interview. Veď sa aj
bolo s kým zhovárať. Továreň priťahovala
najrozmanitejšiu spoločnosť – od známych
i celkom neznámych umelcov, snobov až po
čudné indivíduá. Výtvarníci, tanečníci, básnici, hudobníci. Naraz sa tam mohli ocitnúť
newyorský starosta, manželka lídra Rolling
Stones Bianca Jaggerová či ktorási z pornokráľovien – Andy vždy dokázal vytvoriť svojou charizmou veľkolepú šou.
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„Moje obrazy sú výpoveďou
o symboloch krutých,
neosobných produktov
a hmotných cieľov, na ktorých
je dnešná Amerika postavená.
Sú projekciou všetkého,
čo sa dá kúpiť i predať,
praktických, ale aj pominuteľných symbolov, ktoré nás
udržujú pri živote.“
A NDY WARHOL

Ak niekto aspoň raz navštívil Warholov ateliér, vedel, že je tam dovolené všetko. Bohémsky nimbus Factory priťahoval chlapcov a dievčatá z najlepších newyorských
rodín, rovnako ľudí, ktorí to so svojím
duševnom nemali zrejme celkom v poriadku.
Vari aj preto sa sem pritmolila Valeria Solanisová, vraj zakladateľka a jediná členka
militantnej feministickej skupiny S.C.U.M.
(Society for Cutting Up Men – Spoločnosť
na likvidáciu mužov). Jedného pekného dňa
– 3. júna 1968 – táto psychopatka Andyho
postrelila! Priestrelu pľúc, brucha, pečene
a sleziny takmer podľahol.
V tom čase mal umelec za sebou svetoznáme portréty Marilyn Monroe, Liz Taylorovej, Jacqueline Kennedyovej aj plechovky s Campbellovou polievkou (mimochodom, ten paradajkový zázrak mal vraj
rád odmalička... „Jedol som ich dobrých
dvadsať rokov,“ s úsmevom zvykol vravieť Warhol).

A udivoval ďalej. Bizarným mikroskopom
svojho videnia zväčšil predmety dennej
potreby k obludnosti a hádam aj tým chcel
varovať, aby sme sa nenechali zavaliť
a spútať vecami vôkol nás.
Keì je umelec originálny kaÏd˘m cólom

Obzor Andyho videnia a cítenia presahoval
zarámované plátno či kusy papiera. Keď si
začiatkom 60. rokov zohnal kameru, začal
točiť filmy. Rovnako nemohol nepodľahnúť
pohnútkam a udalostiam 60. rokov – vojne
vo Vietname, zvýšenej brutalite polície,
radikalizácii časti mladých ľudí. A tak čas,
ktorý žil, umelecky zrkadlil v sériách

nechcem byť zvyškom,“ vyjadril sa Warhol.
Svojsky, zľahka, originálne. Aj akoby
ustrašene. Či vari rutinná operácia žlčníka
v čase medicínskej moderny mala byť dôvodom na znepokojenie? Dnes sú to už iba
dohady, vie sa však, že zo strany ošetrujúceho personálu newyorského University
Hospital išlo o hrubú nedbanlivosť. V noci
z 21. na 22. februára 1987, keď Andy Warhol skonal, nebola pri ňom v nemocničnej
izbe žiadna zo sestier.
Katedrála sv. Patricka na 50. ulici neďaleko
Radio City Music Hall v tôni velikánov
Rockefeller Center patrí na Manhattane
k najpôsobivejším. V nádherne zdobenom
interiéri sídla katolíckej diecézy v New
Yorku sa pred dvadsiatimi piatimi rokmi
zišli na smútočnej pobožnosti obdivovatelia
Andyho Warhola. Počas rozlúčky s umelcom viala vlajka USA a žlto-biela vlajka
Svätej stolice.
A kam sa pobral jeho duch? Možno iba
zopár stovák metrov smerom k Central
Parku. Tam, kam patrí – do siení Múzea
moderného umenia. Jeho telesné pozostatky
zasa ta, odkiaľ jeden z najrozporuplnejších
umelcov našej epochy vzišiel – do Pittsburghu, kde leží pochovaný vedľa svojich
rodičov.
F OTO :

zachycujúcich letecké katastrofy, samovražedné skoky z mrakodrapov, brutálne
zákroky policajtov proti pokojným demonštrantom, atómové hríby po explózii...
Filmy ho napĺňali dovtedy čímsi nepoznaným, objavným. Len či možno nazvať
vzrušujúcimi Warholove prvé mnohohodinové filmy, prakticky bez deja? Za jeden
z vrcholov jeho filmovej tvorby (ak jeho
experimentovanie s kamerou možno považovať za kumšt...) sa dá označiť titul Chelsea Girls, teda dievčatá z hotela Chelsea.
V hoteli na Manhattane, známeho viac kadejakými historkami, sa odvíjajú epizódy zo
života ľudí v ňom: od rôznych sexuálnych

radovánok, narkomanov v akcii. Tento film
mal svojich sedem hodín.
Andy sa podpísal aj na obaly platní. Svet
ohromil originálnym obalom platne Rolling
Stones – pravý zips vmontovaný do nakreslených džínsov! Z čias spolupráce so „stounami“ vzišla aj séria portrétov Micka Jaggera. Stihol sa mihnúť aj vo filme Johna
Lennona a Yoko Ono Imagine, smutnou
zhodou okolností jedným z jeho posledných
návrhov bola práca na albume dovtedy
neznámych Lennonových nahrávok.
Paradoxom bláznivého času, aký žijeme, je
skutočnosť, že jednou z posledných dokončených prác Andyho Warhola bol portrét –
Lenina.
SmrÈ d˘chla na Warhola znenazdajky

„Neverím na smrť, pretože neexistuje možnosť presvedčiť sa o tom, či k nej vôbec prišlo. Nemôžem teda o nej nič povedať. Na
konci svojho času, až zomriem, však
nechcem zanechať žiadne zvyšky. Ani ja

ARCHÍV

Ľ UDO P OMICHAL
MMUAW M EDZILABORCE

Homeland of Warhol’s Ancestors Also Avows
this Artist
When in Medzilaborce on 1st September 1991, Andy
Warhol Museum of Modern Art was opened, as the
second in the world (after the most comprehensive
one in Pittsburgh, the artist’s hometown) and the only
one of the kind in Europe, Slovakia became more
sensitive to the messages of the world pop-art prince.
Mainly the region of the artist’s parents Andrij and
Julia Varhols, who left the mixed Slovak-Ruthenian
community and set out for America, came to the
foreground.
In 1913 when the newly married Andrij Varhola
bought a steamer ticket, he was just one of the hundreds of thousands European fortune seekers fleeing
to America. His wife followed him there eight years
later to bear him three sons within the six following
years. The youngest one was given the name after his
father, though its American version - Andrew.
Andy Warhol died 25 years ago, on 22nd February
1987. He was buried next to his parents in Pittsburgh.
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Zastavenia na cestách

fotografa Yara M. Kupãa
Zastavenie ã. 1:

Zastavenie ã. 3:

„Asi všetko je už odfotené. Ale je to odfotené
tak, ako ja chcem, ako si to predstavujem?
Napríklad, neustále sa menia na oblohe mračná. Keď si počkám na správny mrak a slnko,
tak urobím fotku, ktorá má úplne inú atmosféru a náladu tisíca turistických fotiek toho
istého miesta.“

„Čo mi dáva fotografia? Kedysi dávno som
čítal príbeh o spoločnom putovaní belocha a
Indiána. Indián kráčal pomaly, ale beloch stále
niekam odbiehal. Na Indiánovu otázku, kam
sa tak ponáhľa, odvetil, že chce všetko vidieť.
Indián na belochovu otázku na príčinu jeho
pomalej chôdze odpovedal, že nechce stratiť
dušu. Keď sa človek ponáhľa, duša za ním
nestíha. Všetci žijeme tak, že duša sa vlečie
ďaleko za nami. Keď sa zastavím, nájdem si
miesto a pokojne fotím, duša si ma určite
nájde. Preto som najradšej na výpravách sám.“

(YARO K UPČO )

Hory a príroda zohrávali a zohrávajú v živote
Yara Kupča významnú úlohu. Od útlej mladosti predstavoval pre mladého Kežmarčana
pohyb v prírode a lezenie po horách spôsob
života. Avšak rok 1979 znamenal osudový
zlom. Deň pred Vianocami počas nenáročného
výstupu sa pod 18-ročným mladíkom utrhla
snehová doska. Yaro pri páde utrpel ťažké zranenia, ktoré mu spôsobili porušenie miechy
a zlomeninu chrbtice. Diagnóza lekárov znela
paraplégia – ochrnutie obidvoch dolných
končatín. Pre mladíka na začiatku jeho životnej cesty to znamenalo doživotné obmedzenie
– pohyb na invalidnom vozíku.

(YARO K UPČO )

Kupčo zväčša uvažuje a hľadí na svet ako spomínaný Indián, aj preto majú jeho čiernobiele
fotografie dušu. A hĺbku. Každý obrázok si
trpezlivo vysedel, čakajúc na neopakovateľný
okamih práve platnej pravdy o svojom okolí
a vnútre. Jedno zrkadlí druhé, je predpokladom toho druhého. Tento okamih pravdy Yaro
Kupčo, ktorý negatívy a pozitívy sám vyvoláva, upravuje a rámuje, ponúka ako posolstvo.

Zastavenie ã. 2:

Zastavenie ã. 4:

„Moje obľúbené lokality? Na Slovensku sú to
jednoznačne Orava a Zamagurie s Pieninami,
ale rád mám aj Spiš, Kysuce a Liptov. Čo sa
týka zahraničia, veľmi sa mi páčilo v Nórsku a
na juhozápade USA. No a, pravdaže, sú tu
Alpy a Dolomity.“

„Za svoj fotografický vzor považujem Martina
Martinčeka. Na scenériách, ktoré sa páčia aj
mne, odkrýva neuchopiteľné významy za
obrazom. Vzorom je mi aj svojím profesionálnym prístupom. Po fotení si od človeka, a
mohol to byť jednoduchý bača alebo roľník,

(YARO K UPČO )

Postihnutie nepociťuje ako hendikep, hoci
ho pripravilo o nejeden zamýšľaný fotografický záber. Hendikepy každodenného ľudského žitia berie s nadhľadom. S invalidným
vozíkom sa predsa len nedá dostať všade,
odkiaľ oko fotografa vidí optimálny záber.
Hoci vie o miestach na svete, kde v nadmorskej výške okolo štyroch kilometrov
mysleli aj na toalety pre návštevníkov
s telesným postihnutím.
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vždy vypýtal povolenie uverejniť fotku. Nebol
to žiaden paparaci. Zo zahraničných fotografov ma oslovujú práce Anselma Adamsa.“
(YARO K UPČO )

Jeho snímky „zaľudňujú“ výlučne rekvizity
prírodných scenérií: kopce, lúky, skaly, potoky, ploty, senníky, drevenice, obloha a stromy.
Človeka na nich nenájdete. Ten by mohol
neporozumieť, pôsobiť rušivo: gestom, slovom, hlučnou chôdzou. Druhou príčinou jeho
stálej neprítomnosti je fakt, že sám fotograf by
mohol, hoci nechtiac, necitlivo vstúpiť do
súkromia fotografovaného.
Zastavenie ã. 5:

„Väčšina ľudí kráča za nejakým cieľom. Bítnickí spisovatelia začali uvažovať, podobne
ako dávno pred nimi budhisti, že aj samotná
cesta môže byť cieľom. Niečo podobné je aj
u mňa. Mojím cieľom nie je fotografia ani
výstava, ale samotné fotografovanie, teda
cesta a zastavenie sa na nej. Tým, samozrejme,
nechcem dehonestovať výsledný produkt –
fotografiu. Tá je však pre mňa už len zadosťučinením. To hlavné sa odvíja na ceste k nej.
A cesta – to nie je len samotné cestovanie, je
to skôr túžba poznávať biele miesta na mape.
A popri tom poznávam aj sám seba.“
(YARO K UPČO )

Odmieta digitálne fotoaparáty, fotí výlučne na
čiernobiely film, používa stredný formát, film
s čiernym papierom na zadnej strane. Najradšej by však fotil s takým starým aparátom, aký
sa používal pred päťdesiatimi rokmi, keď si
fotograf dal čiernu plachtu cez hlavu a na matnici zaostroval.
Zastavenie ã. 6:

„Môj fotografický sen, čo by som chcel ešte
dokázať? Vo svete, ale aj na Slovensku sú
miesta, ktoré by som rád nafotil. Na to by
sotva stačilo niekoľko životov. Svoj „životný“

záber som zatiaľ ešte neurobil. Nefotím dokument ani reportáž, takže jedinečnú situáciu ani
nemám šancu odfotiť. Ale mám niekoľko záberov, ktoré mám veľmi rád. Na nich sa mi podarilo zachytiť atmosféru, ktorá sa už tak ľahko
nezopakuje. Raz v zime som fotil jeden senník
na Orave. Napadlo veľa snehu, nedostal som
sa k nemu bližšie, kompozične sa mi to
nepáčilo. Keď som tam prišiel na jar, tak som
stavbu márne hľadal. Opakovane som prešiel
cestu, kde by senník asi mal byť. Potom som si
všimol kôpku dosiek na zemi. Zrejme neuniesol množstvo snehu.“
(YARO K UPČO )

Čerstvý päťdesiatnik Yaro M. Kupčo koncom
roka 2011 dal fotografickému svetu silné znamenie života. Jeho diela boli súčasťou dvoch
medzinárodných prezentácií v českej metropole. Predstavil sa v rámci 17. ročníka reno-

movaného Digifóra a na výstave 22 fotografov
prezentuje svoju tvorbu v pražskom Centre
FotoŠkoda. Prezentoval na ňom kolekciu,
spracovanú unikátnou metódou, fotocitlivú
emulziu nanášal štetcom, svoje výtvory
následne tónoval sépiou a zlatom, to celé
vyhotovené na ručnom papieri. Vzbudil tým
záujem aj svetoznámeho granda česko-slovenskej fotografie Jana Saudka.
J ANKA TARINOVÁ
F OTO : YARO M. K UPČO
Photographer Yaro M. Kupão’s Stopovers
Mountains and nature have played an important role
in Yaro M. Kupčo’s life. From his tender age, exercise in nature and climbing mountains meant a way
of life to this young Kežmarok man. But in 1979
there came a fatal turn. A day before Christmas, a
snow slab broke off under the then 18-year-old youth
during an easy ascent. In the fall he damaged his
spinal cord and broke his spine. Doctors diagnosed
Kupčo with paraplegia – paralysis of both lower
extremities – which made him wheelchair-bound.
Snapshots by Y. Kupčo “are populated” exclusively
with the property of nature sceneries: hills, meadows,
rocks, streams, fences, ploty, hay-barns, timberedhouses, sky and trees. You will not find a man in
them. Late in 2011, works by the photographer who
just turned 50 became a part of two international presentations in Prague. He presented a collection
processed using a unique technique - he spreaded
photosensitive emulsion with a brush, after that he
tinted his creations with sepia and gold, all of that on
hand-made paper.
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R˘chlostná kanoistika:
Juraj Tarr, Erik Vlãek, Richard a Michal, Riszdorferovci

Prepláva sa Moravcová
Londýn, kto by ho nepoznal? Hlavné mesto
Veľkej Británie s nezabudnuteľnou siluetou
Big Bena a Westminsteru. Trafalgar Square,
nákupná ulica Oxford Street či Bond Street,
Buckingham Palace, Hyde Park, Katedrála
svätého Pavla, múzeum voskových figurín,
najstaršie metro na svete, rieka Temža,
Soho, množstvo múzeí...
V Londýne sa nájde niečo pre každého.
Mnohí to už okúsili i „na vlastnej koži“ –
v súčasnosti v ňom prechodne pracujú alebo
i trvalo žijú tisícky mladých ľudí zo Slovenska. Teraz sa však naskytá niečo, čo ešte
nikto v najmodernejšom prevedení nevidel:
v dňoch 27. júla až 12. augusta 2012 sa
budú konať na športoviskách tohto krásneho
mesta Hry XXX. olympiády.
Samozrejme, aj za účasti najlepších slovenských športovcov. Priaznivci športu na Slovensku aj v zahraničí sú zvedaví, kto nás
bude reprezentovať a aké majú jednotlivci
vyhliadky na dosiahnutie dobrých výsledkov. Preto im ponúkame ešte nie celkom
kompletný prehľad kandidátov na cestu,
ale aj uvažovanie o ich predpokladaných
umiestneniach.

Keby tak ako v Pekingu
Je ešte v živej pamäti, že vystúpenie
našich športovcov na OH v Pekingu roku
2008 bolo prekvapujúco úspešné. Slovensko získalo doteraz najhodnotnejšiu medailovú zbierku v histórii: 3 zlaté, 2 strieborné
a 1 bronzovú medailu. Bude mať naša
výprava schopnosť napodobniť Peking aj
v Londýne? Že by sa úspech spred štyroch
rokov mohol aj zopakovať, to sa už utešujú
iba veľkí optimisti.
Otázka je vážna a odpoveď ťažká. Slovenskému olympijskému výboru (SOV) pri
hodnotení stavu príprav vyšlo, že do britskej metropoly vyšle zrejme našu najmenšiu letnú olympijskú výpravu. Doteraz
najmenej športovcov (57) štartovalo práve
v Pekingu, teraz by ich nemalo byť ani
toľko (asi iba 35).
Predpokladá sa, že sa odzrkadlí súčasný
celoštátny chaos v celej šírke našej telesnej
výchovy, od mládeže až po reprezentáciu,
od škôl, klubov, jednotlivých zväzov
i malý a nedostatočný záujem štátnych
orgánov až po vládu SR. Chýba systém
a potom – najmä peniaze.
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Na Olympijsk˘ch hrách (OH) v Lond˘ne bude maÈ Slovensko najmen‰iu v˘pravu vo svojej histórii. Budeme sa spoliehaÈ najmä na
ostrieºan˘ch borcov. Medaily by mohli prísÈ najmä z vody a zo strelnice. Medailovo chceme napodobniÈ OH v Pekingu 2008: 3 – 2 – 1.

aj na OH do

Kto uÏ splnil limit pre úãasÈ?
STREĽBA (siedmi):

Erik Varga, Zuzana Štefečková, Jozef
Gönci, Zuzana Pešková, Pavol Kopp, Juraj
Tužinský, Dana Barteková.
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA (ôsmi):

Erik Vlček, Peter Gelle, Richard Riszdorfer, brat Michal, Erik Vlček, Juraj Tarr na
K4, Ivana Kmeťová, Martina Kohlová.
CYKLISTIKA (jeden):

Peter Sagan, ktorý by mohol štartovať na
ceste vo všetkých disciplínach, dokonca aj
v horskej cyklistike. Bratia Velitsovci majú
ešte šancu.
ATLETIKA (desať):

Lucia Klocová, Dana Velďáková, Matej
Tóth, Bátovský – Libor Charfreitag, Marcel Lomnický, Martina Hrašnová, Anton
Kučmín, Mária Czaková, Miloš Bátovský,
Jana Velďáková, Peter Horák.
Trojskok:
Dana Velìáková

PLÁVANIE (štyria):

Tomáš Klubučník, Katarína Listopadová,
Katarína Filová, Denisa Smolenová.
VODNÝ SLALOM

je naša hlavná palebná sila. Rozohrané sú
ešte kvalifikácie, pretože v tomto športe
vládne diskriminácia v tom zmysle slova,
že v každej disciplíne môže štartovať na
OH len jedna loď. SOV v atletike a v plávaní rozhodol, že bude akceptovať okrem
medzinárodných limitov, aj tzv. B-limity.
Sú uvedené v atletike za pomlčkou, v plávaní máme len B-limity.
Je pravdepodobné, že zoznam kandidátov
na účasť sa ešte rozšíri, lebo jednotlivé federácie dajú možnosť vybojovať si miestenky
na veľkých pretekoch aj v tomto roku.
GYMNASTIKA (dvaja):

Samuel Piasecký, Mária Homolová.
DŽUDO:

Michal Randl.

Pôjdeme bez kolektívneho
‰portu?
So štartom športového kolektívu na OH boli
vždy veľké starosti a inak to nie je ani teraz.
Stroskotávajú všetci, ktorí majú aké-také
šance. Keby sa však ešte niektorému športu
podarilo splniť limit, situáciu by to pri
nominovaní počtov výrazne zvýšilo. To je
však v týchto dňoch len v otázkach teórie.
Naši volejbalisti síce už v júli minulého
roka vyhrali Európsku ligu, ale pred družstvami mužov i žien sú ešte predkvalifikačné turnaje a po nich aj ďalšie kvalifikácie.
V podobne ťažkej situácii sú aj vodní pólisti
a basketbalistky, ktorým sa pripisovali najväčšie šance. Na júnových majstrovstvách
Európy sa však ich sny rozsypali do nenávratna. V ostatných kolektívnych olympijských športoch to bolo a je s výkonnosťou
ešte horšie. Odzrkadľuje sa tu neutešený
stav slovenského športu ako celku.

Beh:
Lucia Klocová

Kladivo:
Martina Hra‰nová

Streºba:
Zuzana
·tefeãeková

Lond˘na?
Spoliehame sa na staré známe
majáky
V nezávideniahodnej finančnej situácii sa
teda musíme spoliehať opäť iba na štart
a umenie jednotlivcov. Hoci sa viaceré kvalifikácie ešte konajú, v podstate máme už
jasno v tom, kto bude v tuhých bojoch
naším želiezkom. Sú to väčšinou borci
známi z minulých veľkých podujatí, vrátane
olympiád. Vodní slalomári už získali pre
Slovensko na OH desať medailí a budeme sa
spoliehať na nich aj v Londýne. Žiaľ, práve
v tomto športe sú účastníci na OH diskriminovaní. Vyslať môžeme v každej zo štyroch
kategórií iba jednu loď a my má kandidátov
na medaily oveľa viac. Veď iba na MS
v Čunove 2011 získalo Slovensko osem
medailí! Teraz to však znamená, že máme
možnosť vyslať štyri lode a päť športovcov.
Vládneme v troch disciplínach, iba na K1
sme na tom horšie. Michal Martikán na C1
a Elena Kaliská na K1 získali v Pekingu
zlato, rovnako ako Peter a Pavol Hochschornerovci na C2. Bratia sú majstri Európy
2011 a dvakrát boli prví v SP. Pridali k tomu
aj titul majstrov sveta z Čunova. Martikán
a Kaliská ešte bojujú v domácej kvalifikácii,
lebo na MS v Čunove neuspeli. Martikána
naháňa najmä Matej Beňuš, dvakrát víťaz vo
Svetovom pohári. Kaliskej je najväčšou konkurentkou Jana Dukátová (predvlani
majsterka Európy a vicemajsterka sveta,
vlani víťazka na MS v Čunove), ale aj Dana
Beňušová, druhá v SP 2011.
V rýchlostnej kanoistike máme do Londýna
už 8 miesteniek. Palce budeme držať najmä
zlatým z Pekingu, majstrom Európy a už
trojnásobným víťazom SP, navyše majstrom
sveta z Čunova, Richardovi a Michalovi
Riszdorferovcom, Jurajovi Tarrovi a Erikovi
Vlčekovi, strieborným z Pekingu. Ďalej však
aj Petrovi Gellemu, ktorý sa stal spolu

s Vlčekom majstrom sveta na kilometrovom
K2. Do Londýna isto pôjdu aj Ľubomír
Hagara, Ivana Kmeťová a M. Kohlová na
K2 500 m.
Streľba je ďalším naším úspešným športom.
V Londýne máme zatiaľ zabezpečených
sedem miest (účastníkov sme uviedli na
s. 26). Blízko k miestenke už mali Mário
Filipovič a Filip Praj v dvojitom trape.
Uchádzať sa bude ešte aj majster sveta 2009
v jednoduchom trape Marián Kovačócy.
Viac sa však budeme spoliehať na striebornú
trapistku z OH 2008 a vlaňajšiu majsterku
sveta Zuzanu Štefečekovú, aj dvojnásobnú
majsterku Európy v skeete Danu Bartekovú.
Pozoruhodné je, že na OH bude štartovať už
po piaty raz dvakrát bronzový olympijský
medailista (1996 a 2004) s malokalibrovkou
Jozef Gönci. Pištoliar Pavol Kopp bol už
v Pekingu piaty a na stupňoch víťazov stál
vo Svetovom pohári. Daniela Pešková
skončila so svojou puškou na ME piata
a má šancu na ešte lepšie umiestnenie aj
v Londýne. Európsky titul získal len
nedávno Erik Varga v trape, tiež môže ešte
prekvapiť, rovnako ako pištoliar Juraj
Tužinský, predvlani tretí na ME. Aj keď je
streľba riziková disciplína, z viacerých
kandidátov by to mohlo niekomu vyjsť aj
na medailu.

ëal‰í môÏu iba prekvapiÈ
Medzi ďalšími účastníkmi môžeme mať
nádej, iba ak by niekto mimoriadne prekvapil. Atletické MS v Dāgu obsadilo iba osem
atlétov a výsledky boli ešte slabšie. A-limity
IAAF splnili zatiaľ iba štyria, Lucia Klocová
na 800 m, Dana Velďáková v trojskoku
a chodci Matej Tóth a Jozef Bátovský. Ďalší
atléti na čele s kladivárom Liborom Charfreitagom preukázali výkonnosť iba do B-skupiny a ťažko dosiahnu pozoruhodnejší

výkon. Pre zranenia nemohli zatiaľ splniť
limity ani kladivárka Martina Hrašnová
a trojskokan Dmitrij Vaľukevič.
Spomenúť môžeme aj plavcov. Štyria splnili
tento rok na MS iba B-limity (Listopadová,
Filová, Klobučník, Smolenová), ale tie účasť
na OH nezaručujú, hoci SOV ich uznáva.
Mohli by štartovať len vtedy, ak by sa zmestili do počtov, ktoré má plavecká asociácia
k dispozícii. Potrebovali by sme A-limit. Ten
však nemá nikto. Spoľahlivé ohnivko
z minulosti, päťnásobná olympionička Martina Moravcová (dlhodobo žije so svojou
rodinou v USA) sa ešte nevzdáva, ale ak by
splnila limit, bola by to hotová senzácia.
Dobré meno v cyklistike si vlani i tento rok
urobili Peter Sagan a Peter Velits, dosiahli
rad pekných úspechov. Dobrá je aj J. Števková na horskom bicykli. K ním by sa mohli
pridať povedzme tenistky D. Cibulková či D.
Hantuchová, niekto zo stolného tenisu, vzpierania alebo zápasenia. Všetkým však chýba
splnenie limitov a aj nádejné výsledky.
Do Londýna naše lietadlo teda nepoletí vo
veľmi optimistickej nálade. Slovenský šport
od Pekingu 2008 výkonnostne ani rozsahom
nepokročil. Nominácia našich zväzov
a schvaľovanie SOV nebude ľahkou záležitosťou. Konkurentov bude pre malé Slovensko pri Temži až príliš veľa.
I GOR M RÁZ
F OTO : J ÁN S ÚKUP

Will Moravcová Also Swimm Through to
the London Olympic Games?
At the Games of the XXX Olympiad in London
(scheduled to take place from 27 July to 12 August
2012) Slovakia will be represented by the smallest
team in its history. We will hang our hats mainly on
our experienced competitors. The medals could
come from water and a shooting range. So far, the
following athletes qualified:
SHOOTING: Erik Varga, Zuzana Štefečeková, Jozef
Gönci, Zuzana Pešková, Pavol Kopp, Juraj Tužinský,
Dana Barteková.
CANOE SPRINT: Erik Vlček, Peter Gelle, Richard
Riszdorfer, his brother Michal, Erik Vlček, Juraj Tarr
on K4, Ivana Kmeťová, Martina Kohlová.
CYCLING: Peter Sagan who could ride all the
events on road, even in mountain biking. The Velits
brothers also have a chance.
ATHLETICS: Lucia Klocová, Dana Velďáková, Matej
Tóth and Bátovský – Libor Charfreitag, Marcel Lomnický, Martina Hrašnová, Anton Kučmín, Mária Czaková, Miloš Bátovský, Jana Velďáková, Peter Horák.
SWIMMING (four): Tomáš Klubučník, Katarína
Listopadová, Katarína Filová, Denisa Smolenová.
GYMNASTICS: Samuel Piasecký, Mária Homolová.
JUDO: Michal Randl.
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zabudnutých umelcov

Jubilant predstavuje
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B˘val˘ prezident SR Rudolf Schuster (vºavo), Milan Váro‰ a vedec archeológ Jozef Vladár
v Budmerickom ka‰tieli pred obrazom Pietra Bruegela

Milana Váro‰a sme v ãasopise predstavovali prostredníctvom
jeho knihy Putovanie za krajanmi, v ktorej si v‰íma najmä Slovákov usaden˘ch na severoamerickom kontinente. Pred pätnástimi rokmi vy‰la v druhom roz‰írenom vydaní a autora za
Àu ocenili Zlatou medailou OSN i Cenou a ãestn˘m uznaním
Pamätnej nadácie Dr. Jána Papánka v New Yorku. A cenami sú
priam ovenãené jeho Stratené slovenské poklady. Prv˘ zväzok
s podtitulom Osudy umeleck˘ch pamiatok ‰ºachty a panovníkov vy‰iel vo Vydavateºstve Matice slovenskej roku 1996,
Osudy na‰ich umeleck˘ch diel a pamiatok (najmä v maìarsk˘ch múzeách a galériách) o rok neskôr a koncom minulého
roka matiãné vydavateºstvo publikovalo pokraãovanie „straten˘ch pokladov“ pod názvom Osudy umeleck˘ch diel a ich tvorcov, podtitul: Slováci a slovenské reálie v dotykoch s európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami.

Monumentálnu trilógiu (nateraz) 75-ročného Milana Vároša (narodil sa 30. marca
1937 v Bytči) spája smutný motív o tom,
ako zo slovenského územia v predchádzajúcich storočiach nenávratne odchádzali maliarske a sochárske diela – hoci
ich naši predkovia nepredali, nepožičali
a nedarovali, ako napísal básnik Milan
Rúfus. Mocenské riadenia výrazne zasiahli i do života nášho významného
novinára a publicistu. Socialistický režim
Vároša roku 1969 na dve desaťročia
postavil mimo každodenný svet žurnalistickej práce. Nebol jediný, koho takto
zlomyseľne prekádrovali, našťastie, teraz
už dobrých dvadsať rokov môže svoje
študijné skúmania a osobné spoznávania
bez prekážok zverejňovať. Zaradil sa
medzi najvýznamnejších spisovateľov
literatúry faktu na Slovensku a kto pozná
jeho osobnostnú vitalitu, berie biografiu
doterajších knižne publikovaných diel za
otvorenú.

Pokračovanie si žiada už základná téma
nenávratných strát skvostov výtvarných
diel, ktoré na Slovensku vznikli, dlhšie či
kratšie obdobie zdobili kostoly, objekty
verejnej správy, šľachtické sídla, príbytky
zberateľov. Milan Vároš v Osudoch umeleckých diel a ich tvorcov sa však sústreďuje i na ďalší nosný motív súvisiaci s pôsobením maliarov, grafikov a sochárov
v konkrétnom prostredí. Nemáme porovnávaciu štatistiku, koľko umelcov prišlo
na Slovensko z okolitých či vzdialenejších európskych území, aby pokračovalo
vo svojej tvorbe, a koľko našich sa pobralo z domu do sveta. Keďže životné podmienky v našich končinách bývali skromnejšie, zákonite – podobne ako to bolo
s umeleckými dielami – na konte odchádzajúcich výtvarníkov zaznamenáva autor
značne väčší počet.
Píše o tom v poslednej tretine svojej 333-stranovej publikácie. Všíma si ich v kapitole Boli talentovaní a úspešní, no ostali

neznámi, aj celkom zabudnutí, aby pripomenul, že „slovenskí maliari portrétovali
panovníkov, slávnych šľachticov a iných
vo viacerých krajinách“. Žili zväčša v období od 18. storočia do storočia minulého, takže sa o nich uchovalo pomerne
dosť archívnych materiálov a odkazov na
múzeá, galérie či súkromných zberateľov,
v ktorých sa ich diela nachádzajú. Prvýkrát si viacerých z nich všimol jeden zo
zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny a spisovateľ Janko Alexy (1894 –
1970) v knihe Osudy slovenských výtvarníkov (1948). Avšak po viac ako šiestich
desaťročiach od jej vyjdenia nám prichodí zopakovať si, že väčšinu z nich nemáme v našom prirodzenom zreteli ako
„našich“.
Milan Vároš dobre vie, prečo píše, že
„nie všetci sú v encyklopédiách, náučných slovníkoch, internete... O viacerých
máme iba veľmi stručné a neraz hmlisté
informácie“. Profily viacerých sú podnetom na zaradenie do Slovenského biografického slovníka, v ktorom doteraz nemali svoje miesto. A jeho zmienka o tých, čo
„zomierali v zabudnutí a biede“ ústí do
trpkého konštatovania: nemali a nebudú
mať ani posmrtnú výstavu. Zrejme nikto
o nich nenapíše monografiu. Našťastie, na
svete sa i z čias ľudských strádaní uchovávajú hodnoty hodné pozornosti súčasníkov. Na tomto mieste sa musíme
uspokojiť iba so stručným výberovým
pripomenutím aspoň niekoľkých umelcov, ktorí svojou tvorbou a pôsobením
presiahli hranice Slovenska.
Už v 17. storočí sa prievidzký rodák
Johannes Priwizer úspešne uchytil v Anglicku, Jakub Bogdan z Prešova v Holandsku, pezinský rodák Ján Kupecký
(1666 – 1740) portrétoval vo viacerých
stredoeurópskych krajinách, Adam Manucký (1673 – 1757) z Ipeľského Sokolca
bol dvorným maliarom významných
panovníkov na európskych dvoroch, Ján
Rombauer (1782 – 1849) počas svojho
takmer dvadsaťročného pobytu v Petrohrade vytvoril portréty ruských cárov, ich
rodinných príslušníkov a ďalšie významné osobnosti. Niektoré diela Jána Janotu
(1747 – 1812) sú v Lichtenštajnsku.
Alojz Viliam Fábry (1878 – 1954) od
začiatku 20. storočia ilustroval viaceré
slovenské noviny a časopisy v New
Yorku. Maliar Cyril Kutlík (1869 – 1900)
niekoľko rokov pred svojou smrťou založil v Belehrade Srbskú kresliarsku a maliarsku školu. Mikuláš Barabáš (1810 –
1898) sa narodil v Rumunsku, žil na Spiši
a vo Vysokých Tatrách, od svojich tridsiatich rokov v Budapešti. Mimochodom,

v tomto alebo v iných maďarských mestách skončili svoju umeleckú alebo pedagogickú kariéru viacerí: sabinovský
rodák Michal Teodor Kostka (1853 –
1919), podpisujúci svoje diela Csontváry.
Jakub Bauernfreund (1904 – 1974), rodák
zo Zborova, ušiel pred fašistickou hroz-

bou do Veľkej Británie, jeho generačný
druh Andrej Nemes (1909 – 1985) sa usadil vo Švédsku, rodák z Lehníc František
Reichentál (1895 – 1971) zomrel v USA.
Tam skončil svoju životnú púť aj Jozef
Murgaš (1864 – 1929, známy ako
vynálezca).
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : AUTOR

Honoree Presents Forgotten Artists
In our magazine, we have presented Milan Vároš through his book Putovanie za krajanmi (“Journeys to Compatriots”) in which he pays attention mainly to the Slovaks settled on the North American continent. Fifteen years
ago, the second extended of the book was published and its author was awarded United Nations Gold Medal and
Dr. Ján Papánek Memorial Foundation Prize and Certificate of Merit in New York. His Stratené slovenské poklady (“The Slovak Lost Treasures”) were awarded many prizes. The first volume subtitled Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov (“The Fates of Aristocracy and Sovereigns’ Artistic Monuments”) was published in
Vydavateľstvo Matice slovenskej publishing house in 1996, Osudy našich umeleckých diel a pamiatok (najmä v
maďarských múzeách a galériách) (“The Fates of Our Artistic Works and Monuments (Mainly in Hungarian Museums and Galleries)”) a year later and the Matica’s publishing house published a sequel of the “lost treasures” entitled Osudy umeleckých diel a ich tvorcov (“The Fates of Artistic Works and their Creators”) subtitled: Slováci a
slovenské reálie v dotykoch s európskym maliarstvom, svetoznámymi múzeami a galériami (“Slovaks and Slovak
Life and Customs in Contact with European Painting, World-known Museums and Galleries”).
The monumental trilogy by 75-year-old Milan Vároš (born in Bytča on 30 March 1937) was inspired by the sad
fact that a number of painters’ and sculptors’ works that had originated in Slovakia and that decorated churches,
buildings of public administration, manors, homes of collectors for longer or shorter periods of time left Slovakia
for good over the past centuries. In Osudy umeleckých diel a ich tvorcov (“The Fates of Artistic Works and their
Creators”), Vároš concentrates on another principal motif related to the work of painters, graphic artists and sculptors in a particular environment. He writes about it in the last third of his publication, in the chapter Boli talentovaní a úspešní, no ostali neznámi, aj celkom zabudnutí (“They Were Talented and Successful but Stayed Unknown
and Completely Forgotten”), in order to remark that “Slovak painters portrayed rulers, famous nobles and others
in various countries”.
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Na‰i architekti
Matú‰ Dulla

Architektúre na Slovensku sa začína venovať pozornosť, akú si oprávnene zasluhuje.
Deje sa to zásluhou najmä vysokoškolských pedagógov, ktorí sú zvyčajne sami
aktívni architektonickí tvorcovia, a tak
profilmi o osobnostiach hodných monografických knižných výstupov prispievajú
so svedectvom o ich projektových návrhoch a praktických realizáciách nezanedbateľnou mierou aj k formovaniu povedomia o architektúre medzi širším spoločenstvom. Priestor na popularizáciu problematiky poskytuje autorom napríklad

architektúry 20. storočia, osobitne medzivojnovej funkcionalistickej éry. Sympatickým rysom tristostranovej monografie
s viac ako päťsto fotografiami, chronologickým súpisom diel a bohatými registrami je, že Matúš Dulla (1950) – pracovník
Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, vysokoškolský
pedagóg prednášajúci v Bratislave i v Prahe – vie svoje poznanie a názory sprístupniť širšej čitateľskej obci formou osobných príbehov tvorcov a zasadiť ich do
širšieho spoločenského kontextu.

Niekdaj‰í Roºnícky dom v centre hlavného mesta

vydavateľstvo Perfekt (Elena Lukáčová
a Jana Pohaničová: Rozmanité 19. storočie, Matúš Dulla a kol.: Majstri architektúry) a osobitú pozornosť problematike
venuje vydavateľstvo Slovart (v časopise
sme už informovali o knihe Stručné dejiny
architektúry na Slovensku, ktorú s autorským kolektívom zostavila Henrieta
Moravčíková, autorka publikácie Nová
slovenská architektúra posledného desaťročia, o monografii Dany Bořutovej o Dušanovi Jurkovičovi, zakladateľskej osobnosti slovenskej architektúry).
A túto jeseň vyšla od Matúša Dullu publikácia Architekt Emil Belluš predstavujúca
ďalšiu z výrazných osobností slovenskej
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keď sa začalo aj architektonické pôsobenie Emila Belluša.“
Emil Belluš sa narodil na prelome storočí
v rodine stolárskeho majstra Daniela Belluša, ktorý sa zaujímal o divadlo aj o výtvarné umenie a aktívne sa zapájal do kultúrneho života neďalekej Banskej Bystrice. V tomto meste absolvoval klasické
gymnázium. Roku 1918 začal študovať
architektúru na Technickej univerzite
v Budapešti, no hneď nasledujúci rok prešiel do Prahy, ktorá sa stala hlavným mestom mladej Česko-Slovenskej republiky

Pôvodná budova Národnej banky v Bratislave

Pri Emilovi Bellušovi (narodil sa 19. septembra 1899 v Slovenskej Ľupči, zomrel
14. decembra 1979 v Bratislave) získal
mnohé nenahraditeľné podklady priamo
z architektovho vlastného životopisu,
ktorý písal ako rekapituláciu svojej vlastnej cesty začínajúcej na počiatku 20. storočia a vrcholiacej v „polčase“ spoločenskej normalizácie nastolenej krátko po
okupácii Československa roku 1968.
„Čaro, ktoré má životopis osobnosti,“
píše Dulla v úvode publikácie, „je večné
a nestratilo sa od čias biblických príbehov
či Suetoniových životov cisárov. Monografie architektov na Slovensku nesiahajú
hlbšie ako do prvej tretiny, práve do čias,

a v ktorej sa na štúdiách formovali desiatky budúcich umelcov, vedcov, filozofov,
lekárov, vysokoškolských pedagógov
pochádzajúcich z mnohých oblastí Slovenska. Popri svojej profesii si vytvoril
aktívny vzťah k viacerým prejavom
národnej kultúry. Ako dvadsaťpäťročný
absolvent začínal v Banskej Bystrici, kde
projektoval svoju prvú budovu – polyfunkčný Národný dom s divadlom, hotelom,
reštauráciou a kaviarňou. Usadil sa však
v Bratislave. Svoj vrúcny vzťah k divadlu
prejavil spoluprácou s režisérom Jánom
Jamnickým v Slovenskom národnom
divadle, kde k jeho adaptáciám divadelných hier vytvoril dve desiatky moder-

doma i vo svete
o Emilovi Bellu‰ovi
ných scénických kreácií. Pri svojich realizáciách architektúry spolupracoval s maliarmi Martinom Benkom či Jankom Alexym, s Vojtechom Ihriským a ďalšími sochármi.
Roku 1928 sa stal členom kuratória novej
Školy umeleckých remesiel. Roku 1939
začal prednášať na Slovenskej škole technickej. Významne sa pričinil o rozvoj
architektonického školstva na Slovensku
založením Slovenskej vysokej školy technickej, kde pôsobil ako profesor až do
roku 1970. Mnohí jeho študenti v praktic-

Vstupné dvere do Národnej banky

kých stavebných činoch nadväzovali
a rozvíjajú zákonitosti tvorivej architektúry, o ktorých im dôkladne prednášal
a dôsledne testoval ich vedomosti.
Dielo Emila Belluša znamená významný
prínos pre európsku funkcionalistickú
architektúru. Nepasoval sa na modernistu,
prednosťou jeho projektov boli vecnosť,
triezvosť, výsledným efektom výrazný
objekt prepracovaný do jemných detailov
a premyslene zasadený do urbanistického
či prírodného prostredia. Najvýraznejšie
to dokladá jeho Kolonádový most (či sklený) v Piešťanoch. Vedie z kúpeľnej časti
mesta ponad rieku Váh, postavili ho
v prvej tretine 30. rokov, cez druhú sveto-

vú vojnu bol značne zničený, po jeho
obnovení patrí k najvýznamnejším funkcionalistickým objektom tohto typu
v Európe, vyhlásili ho za národnú kultúrnu pamiatku a medzinárodná únia architektov ho zaradila (spolu napr. s bratislavským Krematóriom od architekta Ferdinanda Milučkého) medzi najzaujímavejšie stavby sveta.
Pre Piešťany navrhol aj Poštový a telegrafický úrad, v Trnave stoja citlivo koncipované technické stavby automatického
mlynu NUPOD či vodojemu.

komory (dnes v nej sídli Slovenský syndikát novinárov) na Župnom námestí, Novej
radnice na Primaciálnom námestí, architektonický komplex dnešnej Fakulty
architektúry Slovenskej technickej univerzity na Námestí Slobody. Osobitnú pozornosť si zaslúži pôvodná podoba bratislavského hotela Devín či študentský domov
Mladá garda z roku 1954 ako architektovo záverečné dielo.
D UŠAN M IKOLAJ
F OTO : AUTOR

Súãasná podoba prístaviska pri Dunaji

Viaceré významné objekty Emila Belluša
stoja v Bratislave. Hneď na začiatku 30.
rokov navrhol budovu Veslárskeho klubu
(mimochodom, bol jedným z jeho zakladateľov a športovo aktívnych členov) na
petržalskej strane Dunaja a objekty Propelleru na jeho staromestskom nábreží,
ktoré sa radia k významným funkcionalistickým stavbám tohto typu v Európe. Od
druhej polovice 30. rokov v hlavnom
meste pribúdali: Národná banka (dnes
Generálna prokuratúra) na Štúrovej
ulici, družstevné domy na Námestí SNP,
administratívna budova Coburg na Dostojevského rade, budova Inžinierskej
komory na Kapucínskej ulici, obchodnej

Our Architects at Home and in the World
Matú‰ Dulla on Emil Bellu‰
Three-hundred-page monograph Architekt Emil Belluš
(“Architect Emil Belluš”) with more than five hundred
photographs, chronological listing of works and rich
registers by Matúš Dulla presents a founding personality of 20th century’s architecture of Slovakia. As a twenty-five year old man, Belluš designed his first building
– the polyfunctional National House with theatre, hotel,
restaurant, and café. He settled down in Bratislava. He
significantly influenced the development of architectonic education in Slovakia by founding the Slovak Technical University where he worked as a professor until
1970. The works by Emil Belluš are significant contribution to European functionalist architecture. The most
significant example of these is the Colonnade Bridge (or
Glass Bridge) in Piešťany, ranking among the most significant functionalist constructions of its kind in Europe,
was designated a national cultural monument and the
International Union of Architects included it among the
most interesting structures of the world.
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ChyÈ sa kaÏdej roboty!

To je jedno, kto čo robil predtým, každý prijal
takú prácu, aká sa núkala. Môj otec bol kolár,
v Lutychu – dnes sa ustálil názov Liége – fáral do
kamenouhoľných baní. Od roku 1930 plných
osem rokov. Mamka sa stala kuchárkou – vylepšovala rodinný rozpočet tým, že varila doma
obedy pre ďalších vysťahovalcov – Slovákov,
Poliakov, Rusínov.
Do Belgicka zamieril v roku 1929 osemnásťročný mladík, obuvnícky tovariš. Najprv vysádzal
na bývalom smetisku neďaleko Bruselu borovice,
potom v Tilly pracoval v továrni na výrobu smaltovaného riadu, neskôr ako skladník. No vlasť
zavolala a musel nastúpiť do vojenskej prezenčnej služby. Jeho syn dodnes s pietou uchováva
otcov pas, vázu, ktorú vymodeloval, a zamilované listy od Belgičanky Gabrielly, dcéry majiteľa
továrne.
Odísť do ďalekého sveta za šťastím si vyžaduje
veľa odvahy. Ešte viac jej iste potreboval strýko,
vyučený kováč. Jednak preto, že ako prvý z rozsiahleho príbuzenstva odchádzal do Belgicka
a jednak preto, že odchádzal so štyrmi deťmi.
Ďalší príbuzný bol obuvník, a ani on sa doma
neuživil. Ba neuživil rodinu s tromi deťmi ani ako
vojak z povolania. V Belgicku našiel zamestnanie v Tilly, v liehovare, kde vyrábali medziiným
aj mydlo.
V Belgicku boli dobré zárobky. Po návrate na
Slovensko sa dal z toho postaviť dom. Boli tam aj
dobré sociálne podmienky. „Hneď po nástupe
v továrni v Tilly nám dali k dispozícii dom,“ spomína sesternica. Keďže Belgicku patrili v Afrike
rozsiahle kolónie, trhy a obchody boli zaplavené
exotickým ovocím. „Banány a pomaranče sme
už nemohli ani vidieť,“ vraví sesternica a dodáva:
„My sme sa v dobrote kúpali.“ Dodnes ľutuje, že
sa odtiaľ vrátili. Tvrdí: „Bola to najväčšia chyba,
akú sme v živote urobili.“
Dejiny cválajú ulicou

„Pamätáš sa, ako nám nad hlavou prelietala
obrovská vzducholoď?“ spytuje sa ma brat.
„Strieľali sme na ňu z pištolí, ktorých gumené
strely sa prilepovali na terč.“ Hmlisto som sa rozpamätal. Pamätá si viac ako ja, je o takmer dva
roky starší. Bola to slávna vzducholoď Hindenburg, najväčšia na svete (dĺžka 249 metrov,
výška 41, takmer 100 cestujúcich a členov
posádky, prepychovo zariadené kajuty). V máji
1937 pri pristávaní na americkom pobreží zhorela. Presnú príčinu nevypátrali. No rozhodne ju
nemáme na svedomí my.
V tom období sa Hitler už naplno rozkrikoval. Až
tak, že to bolo počuť aj na našu ulicu. Prebúdzal
nenávisť voči Nemcom. V zápase, v ktorom si
merali sily belgickí a nemeckí futbalisti, nenávisť
prepukla do zúrivej bitky. Výsledok zápasu,
jedného i druhého, si už nepamätáme, pamätáme
si len, že Nemci sa hrnuli do bitky priam s nadšením. Tak asi ako zakrátko do vojny.
„A ešte sa pamätám,“ spomína brat. „že sa mi tam
veľmi páčila Belgičanka Henrietta.“ Aj osemroční prežívajú lásku. „Krúžil som okolo ich domu
na bicykli a vyzeral som ju. Ale dosť často som ju
videl s akýmsi Španielom. Pravdaže som bol
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Belgická
Boli to kru‰né ãasy. Jeden z príbuzn˘ch po rokoch spomínal:
„Môj otec, stolár, vstával ráno o piatej, zajedol si polievky, pre‰iel do dielne a ãakal. âakal na zákazníka. Niekedy márne aj
niekoºko dní. UÏ si Ïelal, veºmi Ïelal, aby niekto v dedine
umrel, aby mu mohol zhotoviÈ truhlu.“
Bolo to v období veºkej hospodárskej krízy v roku 1929. Potom
ktor˘si zo str˘kov odi‰iel na skusy do Belgicka. Vraj tam moÏno
2
dostaÈ
zamestnanie. Písal odtiaº, Ïe má prácu a celkom dobre
platenú a Ïe potrebujú ìal‰ie pracovné sily. Moji príbuzní sa ta
húfne vybrali, kompletné rodiny s deÈmi. Aj moji rodiãia
s mojím bratom. Ja som tam pribudol. Belgicko sa nadlho stalo
domovinou ná‰ho rozsiahleho príbuzenstva – podot˘kam, Ïe
Ïiãlivou domovinou.
z toho smutný.“ Až oveľa neskôr si uvedomil, že
to bolo v období, keď v Španielsku zúrila občianska vojna a mnohí opustili domovinu.
Spolu s ostatnými sme prežívali tragickú smrť
belgickej kráľovnej Astrid – umrela v roku 1935
pri autonehode. Ale spolu s deťmi iných prisťahovalcov sme si občas užili aj posmešky belgických rovesníkov: etranger, Polonais, Tchéque,
Fotografia z bane na pamiatku

Slovaque... Deti zavčasu poznávajú nielen, čo je
láska, ale aj nenávisť.
Priateºstvo na cel˘ Ïivot

V Belgicku sme prežili trinásť rokov,“ spomína
sesternica, „a nadviazali sme tam priateľstvá,
ktoré pretrvali celý život.“ Bolo možné udržiavať
priateľstvo s niekým z kapitalistickej cudziny?

domovina

L ADISLAV Š VIHRAN
F OTO : ARCHÍV AUTORA

mesiace. Potom čakanie na hraniciach a prísne
prehliadky. Keďže rodina mojej sesternice žila
usporiadaným životom pracujúceho človeka,
povolili jej výjazd. Vzájomné návštevy sa stali
oveľa frekventovanejšie po páde komunistického
režimu.
„Veľmi si obľúbili plnenú papriku. Moja kamarátka i jej brat,“ vraví sesternica. „Len čo som prišla
k nim, už som ju musela u nich variť. Najradšej
v päťlitrovom hrnci. A keď oni prišli k nám,
hrniec plnenej papriky ich už musel čakať.“ Ale
veľmi si obľúbili aj iné slovenské jedlá. Bryndzové halušky ochutnali spočiatku len opatrne.
Potom sa ich nevedeli nasýtiť. „Brat mojej
kamarátky pribral u nás za dva týždne päť kíl,“
vraví mi hrdo moja sesternica. Musel sa teda
doma riadne ponamáhať, kým ich zhodil.
4
5
1

V krajine spútanej drôtenými a inými zátarasmi,
kde bdelá bezpečnosť sledovala každý náš krok?
„Za socializmu sme v Belgicku boli dva-tri
razy,“ vysvetľuje sesternica, „lenže s akými tortúrami!“
Starší to poznajú: žiadosti o devízy, o výjazdnú
doložku, potvrdenie z podniku, zo závodného
výboru ROH. A čakanie. Čakanie, zväčša dlhé

3

2

1. Rodiãia s mojím star‰ím bratom krátko po príchode do Belgicka, z kriv˘ch nôh vyrástol
2. Str˘ko Pavel bol fe‰n˘ a keì si odkrúcal vojenskú sluÏbu, zahºadela sa do neho aj Slovenka
Jolana. Keì sa druh˘ raz vrátil z Belgicka, nevolala ho uÏ vlasÈ, ale srdce
3. Prví, ktorí sa z rozsiahleho príbuzenstva odváÏili v roku 1929 odísÈ do cudzieho sveta spolu so
‰tyrmi deÈmi, piate pribudlo tam
4. Pred vojnou aj Matica slovenská zvolávala naspäÈ svojich súkmeÀovcov roztraten˘ch po svete
5. Zamilovaná Belgiãanka Gabrielle e‰te dlho
vypisovala na Slovensko listy a karty
Belgian Homeland
Švihran thinks back to the period of Slovak emigration
during the Great Depression in 1929. His uncle found a
job in Belgium. From there he wrote that they needed
more labour forces. Entire families with children set out
in droves to this country. The same applies to his parents
and brother. He himself was born in Belgium that
became home for his extended family; he remarks the
new homeland offered favourable social conditions.
People there could earn well, which enabled them to
build a house when they returned to Slovakia later.
Švihran’s father was a wheelwright, he worked in a hard
coal mine in LiŹge. The whole eight years from 1930.
His mother became a cook, she cooked lunches for other
immigrants – Slovaks, Poles, Rusyns. “In Belgium, we
spent thirteen years”, recalls his cousin, “and there we
started friendships that have lasted us all our lives.”
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Profesor Štefan Demjén –
slovenská stálica
v lekárskom svete
Zakladateº slovenskej plastickej chirurgie profesor ·tefan Demjén
(narodil sa 16. februára 1912 v Banskej Bystrici – zomrel 7. augusta
2001 v Bratislave) bol ãestn˘m ãlenom British Association of Plastic Surgery, doÏivotn˘m ãlenom International Confederation for
Plastic and Reconstructive Surgery, International Society for Burn
Injuries, International Society of Cranio-Facial Biology a ìal‰ích
renomovan˘ch organizácií. Pôsobil ako rovnocenn˘ partner v spoloãnosti najv˘znamnej‰ích chirurgick˘ch osobností sveta.
Na pozadí t˘chto skutoãností by málokto povedal, Ïe zaãínal celkom od nuly. ·túdium na praÏskej lekárskej fakulte ukonãil roku
1938. Ako sekundár nastúpil na chirurgické oddelenie v Banskej
Bystrici k primárovi Danielovi Petelenovi. Praxoval na krãnom
oddelení v Bratislave a robil zástupcu asistenta na bratislavskej chirurgickej klinike u profesora Kon‰tantína âárskeho. Po skonãení druhej svetovej vojny nastúpil do funkcie riaditeºa nemocnice
v RoÏÀave, kde robil zároveÀ primára na chirurgii.
Prv˘ ráz‰tep
Raz za Štefanom Demjénom prišla matka
s dieťaťom. Malo rázštep pery a podnebia.
V prvej chvíli kapituloval: „Bohužiaľ, mamička,
toto neviem robiť.“ Ako chirurg v okresnej
nemocnici operoval všetko. Ľudia si na to zvykli. „Pán doktor, skúste. Pomôžte mi. Veď si to
nejako premyslíte, keď operujete žalúdky a také
veľké veci,“ prosila matka.
Demjén pozbieral všetky vedomosti zo školy
a skúsenosti od Čárskeho a Petelena. Literatúry
nebolo. Našťastie mal knižku francúzskeho chirurga Veaua. Po dvoch týždňoch príprav úspešne
operoval prvý rázštep. Na Slovensku bol prvý
a uvedomil si, že tu nemáme ani jedného plastického chirurga a pribúdajú rázštepy a kongenitálne vady. Vojna zanechala veľa popálených
a zohavených ľudí, ktorým nemal kto pomôcť.
V Česku bola situácia iná. Už roku 1927 tam
založil profesor František Burian oddelenie
plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Demjén sa
vzdal riaditeľského miesta a cestoval do Prahy.
„Tady je ten Slovák, co se chce naučit plastiku,“
ohlásili ho u profesora. „Jóóó,“ začudoval sa
Burian a ďalej si lekára zo Slovenska nevšímal.
V Prahe Demjén stážoval bezplatne. Asistovať
mu nedovolili. Smel sa len pozerať. Drel angličtinu. Po polroku, keď preštudoval všetku literatúru v špitálskej knižnici, pochopil, že je to stra-
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ta času. Medzitým sa zoznámil s človekom,
ktorý poznal plastického chirurga Sira Archibalda McIndoea.
V anglickej ‰kole
O Angličanoch sa vedelo, že majú obrovské
skúsenosti z vojny, kde sa naučili zachraňovať
tváre popálených pilotov. Demjén napísal slávnemu profesorovi list. Odpoveď z Anglicka ho
nadchla: „Keď prídete, budem veľmi rád a budem sa vám venovať.“
Zbalil si veci a odcestoval do East Grinsteade.
U McIndoea sa k nemu správali veľmi priateľsky. O tri mesiace sa tam veľa hovorilo o profesorovi Gilliesovi. Chcel si vyskúšať niečo nové.
Prihlásil sa u neho. „Koľko máte chirurgie?“
opýtal sa pri jednej príležitosti Gillies. Priznal sa,
že osem. „Viete čo, poďte mi asistovať,“ povedal
Gillies a ukázal na miesto pri operačnom stole.
Demjénovi sa roztriasli ruky. Odrazu on, mladý
chirurg zo Slovenska, stál pri kráľovi anglických
plastických chirurgov.
„Stop,“ zavelil po chvíli práce profesor. „Podržte ruky, ako ich máte!“ Štefan ustrnul. Myslel si,
že niečo zbabral, ale Harold Gillies ho pochválil pred auditóriom: „Vidíte, takto sa to robí.“
V živote Štefana Demjéna to bolo najväčšie
ocenenie. „Prečo tu neostanete?“ opýtal sa profesor Gillies, keď sa chystal na návrat do vlasti.

„Veľmi rád by som ostal, ale mám doma dve
deti a na také niečo nemám ani peniaze.“
Nato Gillies napísal list na pražský British
Council. Keď sa vrátil domov, čakalo ho oznámenie, že dostal štipendium. Znovu šiel do
Anglicka a učil sa u Kilnera a Gilliesa.
Kupoval prístroje za vlastné peniaze
V roku 1950 získal Demjén ako prvý Slovák
dekrét z odboru plastickej chirurgie. V Bratislave mu profesor Čársky vytvoril oddelenie
s dvadsiatimi posteľami. Inštrumenty si doniesol
z Anglicka. Šetril, málo jedol a kupoval nástroje. Spolu s nimi k nám priniesol kompletný
výstroj pre anestéziu. Dovtedy sa u nás pri
„uspávaní“ na masku kvapkal éter.
Na svojom oddelení prevzal liečbu popálenín,
ktorou sa dovtedy zaoberali len kožiari. Za svojimi pacientmi cestoval po okresných špitáloch a
operoval na mieste. Roku 1952 sa stal prednostom Kliniky plastickej chirurgie v Bratislave.
V roku 1967 dostal štipendium do USA. Rok
pôsobil na univerzite v New Yorku u profesora
Johna Marquisa Conversa. Prednášal na kongresoch s obrázkami a s filmami. Američanom sa
páčilo, že využíval diapozitívy. Ponúkli mu, aby
prednášal a operoval na univerzite v Iowe. Prijal.
Tam ešte operovali rázštepy staromódnym spôsobom. Demjén zaviedol vlastnú zdokonalenú

Profesor ·tefan Demjén s kolegami na svojej klinike. Naºavo od neho MUDr. Bohumil DoleÏal,
napravo doc. Franti‰ek Mari‰ a MUDr. Ladislav
Ko‰Èál

Na kongrese v Bratislave (zºava) prof. Demjén,
prof. Pe‰ková, prof. Karfík (obaja z Prahy)

metódu podľa Kilnera. Pri operáciách hlavná
cieva sťahovala mäkké podnebie. To bolo prikrátke a pacienti mávali rečové ťažkosti.
Demjén začal cievu podväzovať a spoľahol sa na
to, že jej prácu vykonajú štyri menšie. Išlo to
veľmi dobre.
Opäť ho oslovili: „Neostali by ste tu? Dáme vám
všetko, čo potrebujete.“ Opäť poďakoval s tým,
že sa musí vrátiť na svoju peknú kliniku, ktorú
horko-ťažko dal dokopy. Za peniaze, čo zarobil,
nakúpil nástroje a vrátil sa domov.
Na svoju kliniku neľutoval peniaze, považoval
ju za svoj dom.

a v posttraumatických stavoch. Mimoriadne
úspechy dosahovali v chirurgii ruky.
Český akademik František Burian, ktorý sa mu
kedysi obrátil chrbtom, musel roku 1962 napísať: „Docent Demjén vybudoval v krátkém čase
skvělou Kliniku plastické chirurgie, která dělá
lékařské fakultě čest.“ Jeho zástupca akademik
Václav Karfík zašiel ešte ďalej: „...zkušenosti
s transplantačními metodami pomocí operačních strojů, které přivezl sebou ze svého studijního pobytu v zahraničí, znamenaly v mnohém
i změnu metodiky, kterou ovládala dosud pražská škola.“

Pripravil skvel˘ch nasledovníkov
V roku 1965 prezident vymenoval Štefana
Demjéna za profesora a vedúceho Katedry plastickej chirurgie na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského. So svojou profesiou precestoval
dve tretiny sveta. Pozývali ho Angličania,
Nemci, Taliani, Španieli i Brazílčania.
Po návrate z USA zistil, že nemá nástupcov.
Sadol do auta a cestoval z nemocnice do nemocnice. Povedal si, že získa ľudí pre oddelenia na
celom Slovensku.
Začal pripravovať odborníkov, ktorí držali krok
so svetom. Zaviedol aplikáciu voľných kožných
transplantátov. Lalokmi sa nahrádzali kusy strateného tkaniva po nehodách, popáleninách

Skvel˘ chirurg, veºkorys˘ muÏ
Štefan Demjén prinášal zo sveta svojim doktorom skúsenosti a literatúru. V rokoch 1965
a 1972 sa pričinil o to, že v Bratislave zorganizovali svetové kongresy plastickej a estetickej chirurgie.
Skvelý chirurg, ktorý v priebehu dvadsiatich
rokov dokázal z ničoho dobehnúť svetové trendy, by sa vo februári dožil storočnice. Stál pri zrode slovenskej plastickej chirurgie a vychoval rad
nasledovníkov. Len v Bratislave urobil sedemdesiattisíc operácií. Zaslúžil sa o vývoj a výrobu
transplantačných nástrojov. Napísal dve monografie a množstvo ďalších odborných štúdií. Zabezpečil nakrúcanie odborných inštruktážnych filmov.

Celý život pracoval a nedokázal závidieť. Svojim nasledovníkom vybavoval štipendiá, kontakty, nútil ich, aby sa učili cudzie jazyky a tešil
sa z ich úspechov.
P ETER VALO
F OTO :

ARCHÍV AUTORA

·tefan Demjén – Perennial Star of Slovakia in
Medical World
The founder of the Slovak plastic surgery, Professor Štefan Demjén (born on 16th February 1912 in Banská Bystrica, died on 7th August 2001 in Bratislava), was a honorary fellow of the British Association of Plastic Surgeons, life member of International Confederation for
Plastic and Reconstructive Surgery, International Society
for Burn Injuries, International Society of Cranio-Facial
Biology and other reputable organisations. He acted as an
equal partner in the company of the world’s most distinguished surgeons.
Walking the hospitals in Prague, he was not even allowed
to assist. He swotted English. He got to know a man who
knew the plastic surgeon Sir Archibald McIndoe. He
wrote a letter to the famous professor in England. He
received a hearty invitation from him. Soon after, he
assisted Professor Gillies.
In 1950, Demjén became the first Slovak to be awarded
a certificate in the field of plastic surgery. In 1952, he
became a senior consultant Plastic Surgeon in Bratislava.
In 1965, President of Czechoslovakia appointed him Professor and head of plastic surgery department at the
Comenius University Faculty of Medicine.
In 1967, he was granted a scholarship in the USA. He had
a one-year stint at Professor John Marquis Converse’s at
a university in New York. During his career, he travelled
through two thirds of the world. He was being invited by
English, Germans, Italians, Spanish and Brazilians.
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Cez hradné zrúcaniny
Kresba ·ari‰ského hradu od Viktora Mi‰kovského
(1838 – 1909) z roku 1892. Autor získal na svetovej
v˘stave v ParíÏi zlatú medailu za zdokumentovanie
pamätihodnosti v˘chodného Slovenska

k dávnej minulosti

Keì cestujete alebo sa len tak túlate po regióne ·ari‰a, nemôÏe
vám ujsÈ, Ïe na viacer˘ch vyv˘‰eninách natrafíte na hrady, presnej‰ie na ich ruiny. Najãastej‰ie sa nachádzajú na malebn˘ch pahorkoch, t˘ãia sa ako víÈazi, lenÏe ãasom uÏ pokorení a mlãanliví.
K mnoÏstvu architektonick˘ch pamiatok, ktoré nám zanechali tvorcovia minul˘ch epoch, osobitné miesto patrí stredovek˘m hradom
a zámkom. Za dávnych ãias sa hrady nestavali kvôli kráse, boli nutnou potrebou. Králi, knieÏatá, bohatí feudáli mohli za ich hradbami (alebo v predpolí s ich múrmi) lep‰ie chrániÈ svoj majetok.
Postaviť poriadny hrad nebolo vôbec ľahké.
Mnohým sa ešte aj teraz zastaví rozum nad
tým, ako ho naši predkovia dokázali postaviť
na strategicky vysokom vrchu. A mocní pri
konštruovaní a lokalizácii hradov nič nenechávali na náhodu. Z týchto pozícií bolo
možné sledovať, odkiaľ sa blíži nepriateľ,
ktorý si už dávno vyhliadol územie v jeho
okolí a chystal sa ho obsadil. Z jedného
vyvýšeného bodu na iné si strážcovia dávali
znamenia o prichádzajúcom nebezpečenstve.
Za bezpečne pevnými múrmi hradu stavali
ďalšie budovy. Na nádvorí boli miestnosti
na bývanie pre panstvo, služobníctvo a vojsko aj na zabezpečenie plynulého chodu
v tomto priestore. Na najvyššej veži neustále bola stráž, ktorá hlasnými trúbami oznamovala príchod vzácnych návštev. Lebo
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keď boli trochu pokojnejšie časy, aj život na
hrade mával celkom inú podobu. Lenže
chvíle pokoja netrvali dlho... A tak nakoniec
zostali len ruiny, ktoré nám pripomínajú

V˘chodn˘ pohºad na ·ari‰sk˘ hrad z roku 1617 na rytine
G. Houfnaglia

staré časy, hrôzu bitiek aj hospodársky život
vo chvíľach pokoja a mieru.
·ari‰sk˘ hrad jeden z najrozsiahlej‰ích

Jedným z najrozsiahlejších hradov na Slovensku (zastavaná plocha vyše 4,5 hektára)
je Šarišský hrad. Rozprestiera sa na vyvýšenine (570 metrov nad morom) sopečného
pôvodu neďaleko mestečka Veľký Šariš
v Prešovskom okrese. Pred ním tu stálo dreveno-hlinené opevnenie proti vpádom Tatárov. Ako uvádzajú Miroslav Piaček a Martin
Bóna v Encyklopédii slovenských hradov
(vydavateľstvo Slovart, 2007), Michal Slivka
svojím výskumom doložil na tomto území už
prehistorické osídlenie a opevnenie ľudom
gávskej kultúry z obdobia približne 1100
rokov pred n. l. Archeológ usudzuje, že
možný architektonický predchodca Šarišského hradu mal podobu dreveno-hlineného
opevnenia s murovaným objektom z tehál.
Kamenný objekt nahradil staršie sídlo zrejme až po jeho pravdepodobnom zničení
počas tatárskeho vpádu v roku 1241.
Prvá zmienka o hrade pochádza z roku 1245.
Vo svojich prvopočiatkoch hrad nielen strážil
obchodnú cestu údolím Torysy. Bol to vlastne kráľovský hrad. Keď králi zavítali do tohto
kraja, zastavili sa práve na Šarišskom hrade.
Historici dokonca predpokladajú, že hrad
svojho času mohol navštíviť kráľ Belo IV.
a Štefan V. Jeho význam pomohol aj rozkvetu podhradnej obce, ktorá roku 1299 dostala

od kráľa Ondreja III. mestské privilégiá
(práva týždenného trhu mala už skôr).
Hrad prechádzal, takpovediac, z rúk do rúk,
a to sa zákonite prejavilo nielen na jeho
forme, ale aj na jeho celkovom osude. V 14.
storočí patril východoslovenskému veľmožovi Omodejovi, ale po jeho porážke roku 1312
sa tam vrátili zástupcovia kráľa Karola
Róberta, lenže už koncom 14. storočia Žigmund Luxemburský ho dal do zálohy štítnickým Bubekovcom. Príčina? Potreboval
peniaze. Od Bubekovcov prechádza do rúk
Petra z Perína. Roku 1435 sa ho ujímajú páni
Soósovci zo Solivaru a v roku 1439 Ján Peréni. Písal sa rok 1441 a hrad obľahlo vojsko
Jána Jiskru z Brandýsa. Po príchode Mateja
Korvína na trón kontrolu nad hradom prevzali bratríci a nechceli ho dobrovoľne opustiť.
Neskôr kráľ Ladislav Pohrobok daroval hrad
Jánovi Perénimu. Keď sa bojovalo o uhorský
trón, Peréniovci sa postavili na stranu Jána
Zapoľského a o hrad prišli roku 1537. Obsadili ho vojská Ferdinanda I. Habsburského.
Roky 1538 – 1556 boli obdobím kapitanátu
prešovského notára a rektora miestnej školy
Juraja Wernera. Bol aj spisovateľom humanistickej éry, čo mu však nebránilo utláčať
tamojších poddaných rovnako, ako to praktizovali velitelia vojenských mravov.
Na prelome 16. a 17. storočia zosilnili
opevnenie štvorcovým barbakánom pred
hlavnou bránou na severe a masívnym
východným bastiónom. Roku 1645 sa stáva
vlastníkom Šarišského hradu Juraj Rákoci.
Posledným majiteľom bol kráľovský
komorník Gejza Puľský. Jedni tvrdia, že
koniec hradu nastal v roku 1660, keď vybuchol sklad pušného prachu a začali ho
používať len na ubytovanie vojska, iní, že
ho v roku 1678 ukončil požiar. Viac už
nebol obnovený a chátral.
Hmatateºné návraty k histórii

Z pôvodného objektu zostala mohutná hranolová veža (pôdorys 13,2 x 13,2 metrov),
ktorá bola vysoká 28 metrov a predtým sa
v nej bývalo. V súčasnosti prebiehajú
záchranné práce Šarišského hradu. Obnovou architektonických zvyškov sa sleduje
turistické zatraktívnenie objektu a jeho okolia. Už viac ako desaťročie sa záchranným
prácam venuje občianske združenie Rákociho cesta. Spolu s ďalšími organizáciami
konzervujú hradné ruiny, odstraňujú náletovú vegetáciu, organizujú letné pracovné
tábory. Pred dvoma rokmi sedem dobrovoľníkov z Fínska, Španielska, Nemecka, Francúzska, Japonska a Južnej Kórey pomáhalo
pri archeologickom prieskume a stavebných činnostiach. Bol to vlastne už tretí
medzinárodný tábor na tomto hrade.
A aktivisti – sú medzi nimi aj členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Veľkom Šariši – sa zameriavajú aj na organizovanie podujatí pre verejnosť. Pred šiestimi rokmi sa v tomto priestore uskutočnil I.
ročník hradných hier. Navštívilo ich okolo

dvetisíc divákov, roku 2008 ich už bolo 8 tisíc. Ročne príde na Šarišský hrad približne
12 tisíc ľudí. Mesto Veľký Šariš organizuje
na hrade Slávnosti na Šarišskom hrade.
Vlani sa na tomto podujatí zúčastnilo vyše
sto účinkujúcich a záujem verejnosti prevýšil všetky očakávania.
Začiatkom júna 2011 pri záchrane Šarišského hradu začali s pilotným projektom,
ktorý bol financovaný z európskych fondov
z grantu Obnovme svoj dom. Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky naň poskytlo
58 tisíc eur. Do práce prijali tridsať nezamestnaných ľudí. Práce bolo dosť pre všet-

kých. Jedni konzervovali hradby, lebo kamene z nich padali na cestu a ohrozovali
turistov, iní robili terénne úpravy, klčovali
kroviny a podobne. Obnovu hradu za pomoci nezamestnaných chce ministerstvo
podporiť aj v tomto roku.
Okrem praktického či dokonca pragmatického pohľadu je tu aj ľudský rozmer. Dotyk
s históriou robí súčasníkov inými. Dotýkajú
sa práce našich predkov, a či si to už uvedomujú alebo nie, tento pocit pokory v nich
zostane.
F OTO :

I VAN J ACKANIN
AUTOR A ARCHÍV

Through Castle Ruins To Distant Past
One of the most extensive castles of Slovakia (built
up area above 4.5 hectares) is Šariš Castle. It stretches on a hillock (570 metres above sea level) of volcanic origin near the small town of Veľký Šariš in
Prešov district. Before the Castle, there stood a
wooden-earth fortification against Tartar incursions
there.
The first mention about the castle dates back to 1245.
Its importance helped the village below the castle to
flourish and the village was granted town privileges
by the King Ondrej III in 1299. In the 14th century,
the Castle was in possession of the East-Slovak
nobleman Omodej, after his defeat in 1312, the representatives of the King Karol Robert returned to the
Castle, towards the end of the 14th century Sigismund of Luxemburg pledged the Castle to The
Bubeks of Štítnik. In 1435, the nobles Soóses of Solivar took over the Castle to leave it to Ján Perényi in
1439. Later on, King Ladislaus the Posthumous gave
the Castle to Ján Perényi as a present but he [Perényi]
lost it in 1537. It was seized by Ferdinand I troops. In
1645, George Rákóczi became an owner of the Šariš
Castle. Its last owner was the chamberlain Gejza
Puľský. The end of the Castle came either after the
explosion of gun powder depot in 1660, when the
Castle started to be used just to accommodate troops,
or it was destroyed by the fire in 1678.
The monumental prismatic tower (ground plan
13.2x13.2 m), that was 28 m high and served as a residence in the past, is the only remnant of the original
castle compound. Nowadays, preservation works are
being carried out at the Šariš Castle. The renewal of
architectural remains is meant to make the building
and its vicinity attractive to tourists. The civic association Rákociho cesta has occupied itself with the
salvage operations for more than a decade.
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Nepodkupn˘

kritik

Joná‰ Záborsk˘ sa narodil 3. februára 1812 v Záborí, osade na
severe Turãianskej kotliny v chudobnej zemianskej rodine. Jeho
prvé ‰kolské roky sú spojené s rodiskom a okolím: ‰kolou
v Záborí, Hornom Jasene a Záturãí, niÏ‰ím gymnáziom v Necpaloch. V rokoch 1823 – 1827 pokraãuje na gymnáziu na Gemeri,
1827 – 1832 v ch˘reãnom evanjelickom l˘ceu v podtatranskom
KeÏmarku, 1832 – 1834 si osvojuje teológiu na kolégiu v Pre‰ove a 1838 – 1840 na univerzite v Halle. Aj v spoloãnosti ªudovíta ·túra. UÏ v KeÏmarku zaãal chápaÈ javy v spoloãnosti, stal sa
horliv˘m ãlenom slovanského ‰tudentského spolku.

Z

rejme tam pramení jeho rozhodnutie
zmeniť pôvodne plánované štúdium
práva na štúdium teológie. Prvé kaplánske miesto sa mu ušlo v Pozdišovciach,
zastával ho v rokoch 1834 – 1839. Po návrate z Halle roku 1840 kaplánčil u Michala
M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Prvé farárske miesto v rokoch 1840 – 1842 čakalo
naň v Rankovciach. Vo februári 1842 prestúpil do rímskokatolíckej cirkvi, o rok bol
vysvätený za kňaza. Až do roku 1850 pôsobil ako nemecký kaplán a profesor gréčtiny
na právnickej fakulte v Košiciach. Nebol to
však šťastný krok, v maďarónskom prostredí
bol naoko pevný Záborský utiahnutý, obklopený nežičlivcami.
Prišlo viedenské obdobie, redaktorské pôsobenie v Slovenských novinách, odkiaľ ho
povahové rebelantstvo v nesúlade so zásahmi bachovskej cenzúry „vyhnalo“ do takmer štvrťstoročného „vnútorného azylu“
v Župčanoch. Tam, medzi biednymi múrmi
biednej fary však slovenskej literatúre zanechal poklad nesmiernej ceny. Malá šarišská
dedinka dala krídla Záborského publicistike, literárnej vede, aktuálnej próze i historickej dráme. Tam, ako neskôr napísal do
Dvoch dní v Chujave, „jedným okom... plakal a druhým sa smial“. Tam 23. januára
1876 naposledy vdýchol mrazivý zimný
vzduch a tam je aj pochovaný pri južnej
stene kostola, v ktorom kázal.
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Ako básnik sa Záborský po prvý raz prejavil v Prešove, kde často prispieval do
Pamětníka spoločnosti slovenské. Ešte
v duchu klasicistickej estetiky napísal
pôvodné i preložené Bájky. Chlieb sa mu
začal lámať, či priam horknúť v ústach, po
vydaní zbierky Žehry – básně a dvě řeči
(Viedeň 1851). „Chcem písať, len ako môže
písať kresťan pre kresťanov, novoveký človek pre novovekých ľudí. Slovák pre Slovákov a ako potreby naše požadujú.“
Tieto slová môžu poslúžiť ako „dvere“ do
Záborského prozaickej tvorby, v ktorej
nachádzame didaktické poviedky, historické prózy i satiricko-kritické „kúsky“. Prvý
spomínaný atribút je prítomný v autobiograficky osnovanom Panslavistickom farárovi, kde v postave prenasledovaného Žarnoviča oslávil silnú osobnosť a – seba. Osobité postavenie má „novoveká povesť “ Dva
dni v Chujave. Osobitne treba pripomenúť
„fantastickú hrdinskú báseň“ Faustiáda,
často až bodavé zobrazenie života v slovenskom malomeste, satirické reminiscencie,
výzvu k realistickému spôsobu života...
V druhej polovici 19. storočia Záborský
patril k najvšestrannejším dramatikom
a priekopníkom historickej drámy. V nej sa
zameral na „uzlové body historického vývinu“, polemizujúc s tendenčným skresľovaním dejín. Väčšina jeho divadelných hier
vyšla knižne, svieži charakter si udržuje

veselohra Najdúch zobrazujúca komické
črty zemianstva. Je najčastejšie inscenovanou autorovou drámou a divadlá ju ponúkajú i v súčasnosti. Hlavnou témou celého
spektra Záborského tvorby sú na jednej
strane historické fakty a detaily života, na
strane druhej časté autobiografické prvky.
Ako nepodkupný analytik, komentátor
a kritik sa stal priekopníkom a heroldom
literárneho realizmu v slovenskej literatúre.
I GOR V ÁLEK
F OTO : I VAN J ACKANIN

Unbribable Critic
Jonáš Záborský was born on 3 February 1812
in Záborie, a village in the northern part of the Turiec
Basin, in a poor yeoman’s family. He changed his
initial plan to study law and went to study theology.
He got his first post of chaplain in Pozdišovce, he
held it during 1834-39. After his return from Halle in
1840, he worked as a chaplain at Michal M. Hodža’s
in Liptovský Mikuláš. In February 1842, he converted to Roman-Catholicism and a year later he was
ordained a priest. Until 1850, he worked as a German
chaplain and Professor of Greek at the Faculty of
Law in Košice. Then his Viennese period came, his
work as an editor in Slovenské noviny where from
his character rebelliousness and disagreement with
the Bach censorship drove him out to live in almost
quarter-century “inland-asylum” in Župčany. There,
within the shabby walls of a poor presbytery he left a
priceless treasure of Slovak literature.
On 4 February 2012, all-Slovak celebrations of the
200th anniversary of Jonáš Záborský’s birth took
place in the village of Župčany.

Jonáš Záborský

dnes

J

onáša Záborského ako farára vtedajší
obyvatelia Župčian neprijali s nadšením,
dlho boli medzi nimi nezhody. Pramenili z toho, že Záborský bol prostoreký človek
a tvrdo poukazoval na nesprávny spôsob života prostého ľudu a nabádal ho k vyšším hodnotám, skvalitneniu spôsobu života a k národnej obrode.
Teraz sme my Župčanci hrdí, že Záborský
u nás žil, napísal tu väčšinu svojich diel
a pôsobil ako celonárodný buditeľ.
Asi pred tridsiatimi rokmi v kúrii bývalého
zemana Puľského bola zriadená expozícia
literárnych tradícií východného Slovenska,
kde mal Jonáš Záborský vyčlenenú jednu
miestnosť ako pamätnú izbu. Expozícia sa
tešila veľkému záujmu. Navštevovali ju
školy z celého východného Slovenska.
Denne päť-šesť autobusov. V roku 2002 bola
expozícia z neznámych a nepochopiteľných
príčin zatvorená. Udialo sa to po zmene
vedenia Vlastivedného múzea v Prešove.
Do jeho vedenia sa dostali rodáci zo susedného mesta a povráva sa, že asi ich mrzelo,
že župčianska expozitúra malá väčšiu návštevnosť ako sabinovská. Exponáty z našej
expozície previezli prevažne do Sabinova a
niektoré boli umiestnené v depozite múzea
v Prešove.
Je to veľká škoda, keď rušíme také vzácne
dedičstvo, preto by sme chceli obnoviť
pamätnú izbu nášho národného buditeľa.

Oslavy v˘roãia Joná‰a Záborskeho tento rok
a 19. apríla 1942.

Pár ľudí nadšených touto myšlienkou sa
zoskupilo v združení Záborský a spolu
s Maticou slovenskou (v ktorej sa osobne
chcem viac angažovať) skúsime zachovať
odkaz Jonáša Záborského pre ďalšie generácie.
V sobotu 4. februára 2012 sa v obci Župčany uskutočnili celoslovenské oslavy 200
rokov od narodenia Jonáša Záborského.
Organizátormi osláv boli Prešovský samosprávny kraj (konali sa pod záštitou jeho
predsedu Petra Chudíka), občianske združenie Záborský, obec Župčany a rímskokatolícka cirkev, farnosť Župčany. Spomienka
sa začala svätou omšou v miestnom rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny
Márie, ktorú celebroval Mons. Stanislav
Stolárik, košický pomocný biskup, za prítomnosti Slavomíra Sabola, biskupa evan-

jelickej cirkvi augsburského vyznania Východného dištriktu v Prešove, miestnych
duchovných otcov a kňazov z okolitých farností. Nasledovala pietna spomienka pri
pamätníku Jonáša Záborského vedľa miestneho kostola. Na úvod deti z miestnej
základnej školy recitovali bájky spisovateľa, na záver spevácka zložka miestneho
folklórneho súboru Záborský zaspievala
pieseň Slovensko moje, otčina moja.
V miestnom kultúrnom dome sa konala
konferencia o živote a diele Jonáša Záborského. Ján Záborský, starosta Záboria,
predstavil rodnú obec Záborského, na záver
svojho príspevku daroval starostovi obce
Župčany Petrovi Mitrovi knihu Turiec
v obrazoch. Slavomír Sabol predstavil Záborského ako evanjelického farára. Vedecký
tajomník Matice slovenskej prof. Imrich
Sedlák sa zameral najmä na literárne dielo
spisovateľa. Prof. Peter Švorc z Inštitútu
histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sprítomnil život na Slovensku v 19. storočí a literárny odkaz
Jonáša Záborského. Cirkevný historik prof.
Peter Zubko prezentoval dosiaľ nepublikované fakty z archívu Arcibiskupského úradu
v Košiciach a predstavil Záborského ako
rímskokatolíckeho kňaza a podrobne vykreslil jeho život v Župčanoch.
A NTON H RABKO
F OTO :

AUTOR A ARCHÍV
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PILOT RAF
OTO SMIK
(90. výročie narodenia)
■ Letecký dôstojník Oto Smik (20. januára1922 Boržomi, Gruzínsko – 28.
novembra 1944 Ittersum, Holandsko) sa
zaraďuje medzi piatich najlepších československých pilotov vo Veľkej Británii.
Ako jeden z troch česko-slovenských letcov a cudzincov sa stal veliteľom perute
Kráľovského letectva, získal najvyššie
britské vyznamenanie pre letcov, udeľované panovníkom.
■ Paradoxne, nebyť pár nadšencov,
bývalých pilotových spolubojovníkov,
priateľov, novinárov a historikov-amatérov O. Smik by zrejme upadol do zabudnutia ako desiatky či stovky iných. Ale
Smik nebol ako iní, tvrdia jeho spolubojovníci. Medzi letcami bol skutočným
pojmom, esom! Preto sa oň zaujímali
Holanďania, na území ktorých ho zostrelili, aj Belgičania, lebo na ich teritóriu ho
pochovali. A, prirodzene, Angličania,
v ktorých uniformách bojoval. Nielen za
nich, ale aj za nás...
■ Od detstva sa mu páčili lietadlá a zaujímal sa o letecké modelárstvo. V Bratislave si urobil plachtársky kurz a vyštudoval obchodnú školu. V roku 1939 sa
Smik dozvedel, že do Poľska ušlo niekoľko slovenských letcov, ktorí sa
začlenili do formujúcej sa česko-slovenskej vojenskej jednotky. Rozhodol sa
zdieľať ich osud. Otcovi povedal, že ide
do Žiliny, a vybral sa na juh. Prichádza
do Maďarska, hlási sa na francúzskom
konzuláte a robí všetko preto, aby sa
stal súčasťou česko-slovenského zahra-
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ničného odboja. Spolu s ďalšími našimi
utečencami sa cez Juhosláviu, Grécko,
Turecko, Sýriu a Libanon dostáva do
Francúzska. Jeho plán bol jednoznačný:
chcel ísť k letectvu a letcom!
■ Po kapitulácii Francúzska utiekol
Smik spolu so skupinou Slovákov,
Čechov a Poliakov do Anglicka, kde ho
v júli 1940 prijali do Royal Air Force
(RAF). V máji 1941 sa mu splnil sen
hádam všetkých mladíkov slúžiacich pri
letectve – dostal sa do pilotky, do školy
pre pilotov. Absolvoval ju ako najlepší
žiak a hneď bol povýšený na Pilot Officera, čo vôbec nebývalo zvykom.
■ Začiatkom marca 1943 začal O. Smik
kariéru hĺbkového stíhača. Lietal nad
okupovanou Európou, kde bombardoval
nepriateľské transporty, delostrelecké
batérie, sklady, stanice, letiská, zničil aj
cisternový vlak a, samozrejme, bojoval
s nemeckými stíhačkami.
■ Dňa 13. marca spomínaného roku
zostrelil prvú, potom nasledovalo ďalších
12 nepriateľských lietadiel. Na hrudi mu
pribúdali vyznamenania a medzi letcami
si získal povesť skvelého stíhača.
■ Začiatkom septembra 1944 Smika
prvýkrát zostrelili a s ťažko poškodeným
lietadlom sa mu podarilo majstrovsky
núdzovo pristáť blízko holandského
mesta Breda. Zostreleného pilota RAF
objavil 3. septembra 17-ročný mládenec
Arian van de Riet, ktorý pracoval na
farme svojich rodičov. V dvojkolesovej
káre, v akej v Holandsku vozili z pastvín kanvy mlieka, Arian previezol
Smika k maringotke a tam ho starostlivo
ukryl. Nemci so psami dôkladne „prečesali“ okolie, ale pilota nenašli. Arian
van de Riet spolu s tamojšími príslušníkmi hnutia odporu zabezpečili Smikovi falošné dokumenty na meno Franciscus van der Laan a skrývali ho takmer
dva mesiace.
■ Koncom októbra sa Smikovi za dobrodružných okolností podarilo prejsť frontovú líniu a za pomoci Američanov sa vrátil
k svojej 312. česko-slovenskej stíhacej
peruti. Neočakávaný návrat mu priniesol
veľkú slávu. Vo svojich 22 rokoch sa stal
veliteľom 127. britskej stíhacej perute
s hodnosťou Squadron Leader, teda neanglickým veliteľom letky RAF! Takéto
výnimky robili konzervatívni Angličania
len zriedkakedy.
■ O Slovákovi Smikovi začali písať
v novinách, hovorilo sa o ňom v éteri.
No a po krátkom čase sa vyznamenal
opäť, tentoraz pri likvidovaní bezpilotne
riadených striel V-1, ktoré Hitler posielal na britské mestá. Na ich zneškodnenie bolo treba perfektného letca, poriadny kus šťastia a odvahy. To všetko O.
Smik mal. Traduje sa, že keď pilotovi
udeľovali najvyššie britské letecké
vyznamenanie Distinguished Flying

Cross, osobne mu vraj prišiel zablahoželať kráľ Juraj!
■ „Nikdy sme ho nevideli vysedávať v kantíne pri pive alebo chodiť do mesta za
dievčatami, ako sme to robili my ostatní. Mohli ste ho stretnúť potulovať sa pri
lietadlách alebo v spravodajskej miestnosti študovať taktiku. Do omrzenia si
nechal na stenu premietať obrázky
nepriateľských lietadiel. Oto bol výnimočný človek. Lietadlá a lietanie miloval nadovšetko. V každom odbore sú
géniovia a Oto ním bol. Nechcem používať veľké slová, ale pre Ota naozaj
neplatili meradlá ako pre ostatných“ (P.
Pukančík, strelec 311. česko-slovenskej
bombardovacej perute).
■ Osudného 28. novembra 1944 bolo
nepríjemné počasie. Smik so svojou
peruťou štartoval zo základne Grimbergen v Belgicku a cieľom mala byť železničná stanica v holandskom meste
Zwolle. Deväť spitfirov preletelo ponad
Zwolle, no akoby oň nemali záujem.
Potom rýchlo nabrali výšku, po ľavých
krídlach sa obrátili a spúšťali sa na útok.
Smik ako správny veliteľ vyrazil prvý
strmhlavým letom k vytýčenému cieľu.
Za ním jeho zástupca Henri Taymans.
Nemecká protilietadlová obrana začala
paľbu a dva spitfiry sa zrútili – Smikov
a Taymansov. Jeden sa rozbil kdesi
v poli pri Ittersume a druhý zapadol do
vodnej priekopy pri Zwolle, kde ostal
vyše 20 rokov. Legendárny návrat O.
Smika sa neopakoval. Nevedelo sa ani
presne, či jeho telesné pozostatky ležia
v močarine pri Zwolle, alebo v Kronenburgu v hrobe, ktorý Nemci označili
slovami „Unbekannter Engländer“ (Neznámy Angličan)...
■ Dlho sa nesprávne tradovalo, že po
všetkých zložitých peripetiách Oto
Smik odpočíva v belgickom meste
Gent. Zásluhou veľkého úsilia amatérskeho historika Ivana Kluvánka dnes už
vieme, že slávny pilot je pochovaný na
Canadian War Cemetery (Kanadský
vojenský cintorín) v belgickom meste
Adighem, v hrobe číslo VIAA 12.
■ V 90. rokoch telesné pozostatky Ota
Smika uložili na bratislavskom Slavíne.
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RAF PILOT OTO SMIK
The air force officer Oto Smik (born 20 January
1922, Borjomi, Georgia – died 28 November 1944,
Ittersum, The Netherlands) ranks among the five best
Czechoslovak pilots in Great Britain. As one of three
Czechoslovak fighter pilots and foreigners, he
became an RAF Wing Commander, was awarded
British highest decoration for fighter pilots by the
Sovereign. The Dutch took interest in him because
he was shot down above their territory and the Belgians because he was buried in their soil. And English, of course, because he fought in their uniforms.
In 1990’s, Otto Smik’s remains were laid to rest at
Slavín war memorial and military cemetery in
Bratislava.

PODIEªAL SA
NA V¯VINE GPS
(100. výročie narodenia
Ivana Alexandra Gettinga)
■ Jadrový fyzik, vynálezca, organizátor vedy a výskumu a pedagóg Ivan Alexander
Getting (18. januára 1912 New York – 11.
októbra 2003 Coronado, USA) bol vo svojom odbore jednou z najuznávanejších vedeckých autorít na americkom kontinente.
Zásadným spôsobom sa podieľal na vývine
systému GPS. Satelity, ktoré nazýval
„majákmi na oblohe“, sa dnes využívajú
v každodennom živote a sú bežnou súčasťou
vybavenia áut či mobilov.
■ Vedcov otec Milan A. Getting (rodák
z Bytče, 1878 – 1951) bol známym americko-slovenským činovníkom a organizátorom krajanského života – okrem iného,
napríklad, signatárom Pittsburskej dohody,
redaktorom Slovenského sokola a česko-slovenským konzulom v Pittsburghu. Svojho
syna učil v detstve na malom rodinnom škuneri používať majáky na orientáciu v hmle
v nebezpečných pobrežných vodách.
■ Ivan Getting bol od ranej mladosti vnímavý
chlapec. Traduje sa, že si sám ako 11-ročný
zostrojil vlastné rádio – kryštálku. Prišli však
roky veľkej krízy, a hoci veľmi túžil študovať
fyziku, v rodine neboli prostriedky na štúdium
na renomovanej škole. Mal však veľké šťastie,
pretože vtedy už 80-ročný Thomas Alva Edison vypísal súťaž pre talentovaných fyzikov
z každého zo štátov USA. V Pensylvánii, kde
vtedy otec pôsobil ako generálny konzul ČSR
a kde bývala celá rodina, vyhral práve Ivan.
Vynikal ako neobyčajne nadaný a usilovný študent, ktorý neskôr dokázal plnohodnotne zúročiť a široko rozvinúť nadobudnuté vedomosti.
■ Počas pôsobenia na Harvardskej univerzite

dostal nadaný vedec ponuku spolupracovať na
tajnom protivojnovom programe. Hoci USA
vtedy ešte vo vojne neboli – písal sa rok 1940,
Getting výzvu prijal. Ako vyhranený antifašista sa tak mohol zásadným spôsobom podieľať na vynájdení nového typu radaru, ktorým
zachraňoval bombardovaný Londýn.
■ „V tom čase totiž Hitler pustil z reťaze veľmi
nebezpečnú zbraň, raketu V-1, a na strane Spojencov používali len nepresné radary, ktoré
navyše v zlom počasí nefungovali vôbec. Prototyp radaru SCR-584, ktorý Getting zostrojil
v rámci tajného projektu, pracoval automaticky a na podstatne menšej vlnovej dĺžke, čím sa
výrazne spresnil. Od prvej myšlienky po rozmiestnenie 300 kusov týchto radarov uplynuli
len dva roky, vďaka čomu dokázali z celkového
množstva 1 633 nemeckých striel, vypálených
na Londýn, zničiť až 1 629. Podobná situácia
sa opakovala aj v Antverpách. Aj keď si po
vojne prevzal z rúk hlavy USA za ,svoje‘ radary prezidentskú medailu za zásluhy, najvýznamnejší objav naňho ešte len čakal.“ (M.
Synák)
■ Vlastnými dlhoročnými výskumami prispel Getting k výraznému prehĺbeniu nových
poznatkov v mnohých odvetviach modernej
fyziky. Publikoval stovky vedeckých článkov, štúdií a syntetických prác z oblasti rádiofyziky, jadrovej fyziky, fyziky zrýchľovania
atomických a subatomických častíc, teórie
a aplikácie radarových zariadení, fyziky
výboja v plynoch, radarovej kontroly riadených striel...
■ I. Getting prechovával veľké sympatie
k Československej republike, čo zdedil po
otcovi, ktorý bol nadšeným vlastencom
a blízkym priateľom prezidenta T. G. Masaryka. Vždy tvrdil, že Československo prestal za svoju domovinu považovať až po
spustení železnej opony a nastolení komunistickej diktatúry. Dovtedy ho navštívil
niekoľkokrát; po prvý raz už v roku 1919,
keď minister Vavro Šrobár pozval otca Milana do Bratislavy.
■ „Bývali sme v Bratislave v malom byte
na Rybnom námestí. Cez Vianoce sme boli
aj na návšteve rodiny v Bytči, čo bola veľká
zábava... S bratmi sme chodili do slovenskej školy a bolo to paradoxné – v USA sme
museli doma vždy rozprávať po slovensky,
aby sme nezabudli, a v Bratislave z rovnakého dôvodu zasa po anglicky. Neskôr vtedajší minister zahraničných vecí Beneš
ponúkol otcovi pozíciu hlavy tlačovej kancelárie na veľvyslanectve vo Washingtone,
takže sme sa onedlho sťahovali späť. Zo
školy na Slovensku si pamätám, že bola
veľmi odlišná od amerických; každú chybu
a porušenie disciplíny trestali trstenicou.
Ale po návrate do USA som bol napríklad
z aritmetiky o riadny kus pred spolužiakmi,“ spomína I. Getting.
■ Začiatkom 50. rokov minulého storočia
pracoval Getting ako vedúci výskumnej skupiny pre americké letectvo; roku 1951 sa
stal viceprezidentom Engineering and Rese-

arch Raytheon Manufacturing Company. Od
roku 1960 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre letectvo a kozmonautiku. Táto organizácia vznikla na žiadosť amerického ministerstva vzdušných síl, aby za pomoci „všetkých dostupných zdrojov vedy a techniky
docielila vylepšenie balistických striel
a vzdušných systémov, ktoré sú základom
národnej obrany“.
■ V 70. rokoch sa Getting na poli fyziky
postupne dopracoval k novým významným
objavom. V rámci Spoločnosti pre letectvo
a kozmonautiku dohliadal na vývoj odpaľovacích systémov pre rakety, vysokovýkonných chemických laserov, podieľal sa na
vesmírnych programoch. Najväčšie úsilie
však venoval realizácii celosvetovo prevratnej navigačnej techniky. Práve pod jeho
vedením bol vyvinutý Global Positioning System, známy pod skratkou GPS. Dnes už síce
túto technológiu, ktorá pravdepodobne predstavuje najväčší navigačný progres v 20. storočí, masovo využíva celý svet, ale jej začiatky majú bezprostrednú súvislosť s tajným
vojenským programom.
■ „V sobotu 20. marca 2004 o 17.53 bola
z rampy na myse Canaveral vypustená pomocou trojstupňovej nosnej rakety navigačná
družica amerického letectva GPS-2R-11,
ktorá sa dostane na operačnú dráhu vo výške
20 tisíc kilometrov. Na družici v cene 45 miliónov USD je umiestnená čestná spomienková
tabuľa s venovaním Ivanovi A. Gettingovi,
ktorý pred tridsiatimi rokmi navrhol koncepciu družicového navigačného systému a zomrel v Kalifornii v októbri 2003 vo veku 91
rokov“ (M. Synák – preklad z tlačových správ
svetových agentúr).
■ Ivan Getting, ktorého zaradili do Siene
slávy národných vynálezov, bol členom mnohých vedeckých spoločností a držiteľom prestížnych amerických vedeckých i vojenských
vyznamenaní.
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HE PARTICIPATED IN THE DEVELOPMENT OF
GPS
Nuclear physicist, inventor, science and research
organiser and pedagogue Ivan Alexander Getting
(born 18 January 1912, New York – 11 October
2003, Coronado, USA) was one of the most
acclaimed scientific authorities in his field on American continent. He crucially contributed to the development of GPS. The satellites that he called “lighthouses in the sky” are used in our everyday lives and
are a common part of the equipment of our cars and
mobile phones.
The scientist’s father Milan A. Getting (native
of Bytča, 1878-1951) was a well-known American
Slovak activist and organiser of compatriotic life –
among other things, for instance, signatory of “Pittsburgh Agreement”, editor of Slovenský sokol
and Czechoslovak consul in Pittsburgh. Navigating
the family’s small schooner, he taught his son how to
use lighthouses for orientation in fog and dangerous
coastal waters.
Ivan Getting stood out as a talented and diligent student. When working at Harvard University, he
received an offer to cooperate on a secret antiwar
programme. He played an essential role in discovering a new type of radar. His own researches significantly contributed to deepening new knowledge in
many areas of modern physics.
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Drevenica mnohorak˘ch vlastníkov

Drevenicu v rodisku Kristy Bendovej či
Zory Kolínskej kúpila z úspor i odstupného, ktoré dostala po rozpustení zamestnancov česko-slovenského vysielania
Radia Free Europa (RFE). „Vyše 90-ročnú drevenicu som si kúpila na inzerát od
výsluhového dôstojníka Mačeka, ale
pôvodne ju vlastnila rodina Mrlianovcov,
potom družstevníci z Liptovského Ondreja a tí ju predali za pár korún Antonovi
Muržicovi, bývalému šéfovi vojenského
školstva v ČSSR, a teraz ju vlastním ja.“
Je iróniou osudu, že útly domček po rokoch získala od „nomenklatúrnych kádrov“ komunistickej strany redaktorka
Slobodnej Európy. Odvtedy stúpla cena
nehnuteľnosti z pôvodných 40-tisíc korún
na desaťnásobok.
Spomínanie pri skromnej rente

Bývalá emigrantka žije skromne, lebo
Američania sa pri odmeňovaní svojich
zamestnancov nevyznamenali. Má rentu
okolo 250 eur mesačne, čo je v porovnaní s rentami bývalých eštebákov, proti
ktorým na rozhlasových vlnách brojila,
primalá adekvátna odmena. A. Speváková si pamätá aj na „smutného“ hrdinu
Pavla Minaříka, agenta, ktorý sa vrátil
roku 1976 z NSR. Úlohy zdiskreditovať
rozhlasovú stanicu v očiach verejnosti
boli nad jeho sily. S Minaříkom sa stretávala v budove RFE, ako aj s inými agentmi. Aj s Josefom Bednaříkom alias Beardom, o ktorom sa vie, že bol dvojitým
agentom, a preto si spokojne žije pod
menom Guillaume Beard vo Francúzsku.
Donedávna pracoval vo vedení krajskej
samosprávy v Burgundsku na dobre platenej pozícii v odbore pre strategické analýzy.
„O Minaříkovi nikto nič netušil. Keď sa
na to pozerám s odstupom času, neviem,
čo také vyšpiónoval. Akurát výbuch, za
ktorým údajne bol on, spravil veľkú
škodu. V roku 1981 vybuchla nálož pod
oknom nášho oddelenia, zranila niekoľkých kolegov a kolegýň. Mne sa nič
nestalo, ale unikla som iba o vlások,“
spomína A. Speváková, ktorá pri rozhovoroch s Minaříkom nadobudla dojem, že
sa mu do vlasti nechcelo odísť. Nedávno
zosnulý Slávo Volný stihol zaznamenať,
ako Minaříka výpoveď pre znižovanie
stavov nesmierne vzala. „Zúfalo sa snažil, aby mohol v rádiu zostať. Jeho zúfalstvo som pochopil, až keď som si prečítal,
že po sedemročnom pôsobení v rozhlasovej stanici sa vrátil do vlasti.“
Nielen na Minaříka, ktorého „hrdinstvo“
ospieval Jozef Laufer, si Speváková spomenula. Jeden z agentov nastúpil o niekoľko rokov neskôr na jej pracovisko. „Emigrant, ktorého nebudem menovať, pretože
ide o generála vo výslužbe, bol taký
nemožný, že ho preradili z monitorovacie-
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Odhalila dvojitého
Z Anastázie Spevákovej, rodenej Schulczovej sa stala záhradníãka, pri dome pestuje ovocie i zeleninu a mnoÏstvo kvetov.
V prírode na‰la pokoj po vy‰e pätnásÈroãnej práci na druhej
strane Ïeleznej opony. Wald Trudering, podhorskú obec neìaleko Mníchova, vymenila b˘valá pracovníãka Rádia slobodná
Európa za malebné údolia neìaleko Bieleho a âierneho Váhu.
Do roku 1980 pôsobila v ‰kolskom v˘skumnom ústave Slovenskej vysokej ‰koly technickej v Bratislave. Vtedy ako tridsaÈtriroãná emigrovala so synmi – sedemroãn˘m Martinom a trinásÈroãn˘m Petrom do Nemeckej spolkovej republiky (NSR). Do
vlasti sa vrátila roku 1991. „Pri pohºade na sídlisko PetrÏalka
v rodnej Bratislave som sa rozplakala, lebo som bola betónovou dÏungºou natoºko zaskoãená, Ïe som sa z hlavného mesta
rad‰ej odsÈahovala. Útechu, dobr˘ch ºudí a strechu nad hlavou
som na‰la v Liptove, v Kráºovej Lehote,“ objasnila.

ho pracoviska kdesi inde. Od prvej chvíle mi bol podozrivý, lebo nestíhal, alebo
asi nemal dobrý sluch. Nechcelo sa mu
robiť? Zakrátko sa ukázalo, že je agentom
a na hodinu musel opustiť pracovisko
i Nemecko. Pri príležitosti nášho vstupu
do NATO som ho v televízii spoznala,
podával si s americkými dôstojníkmi
ruku, ako keby to bol ich človek, takže
neviem, asi išlo o dabléra – dvojitého
agenta.“

V rádiu naz˘vanom slobodné

V Nemecku vychovávala A. Speváková
dvoch dospievajúcich chlapcov. Jej deti
emigráciu znášali dobre, chodili do jazykovej školy v Ulme a „už vykrikovali zo
sna slová len po nemecky,“ usmievala sa
pri spomienke.
Na rozdiel od Minaříka, ktorý si „zarobil“
v tom čase na cestu do USA, kde dostal
štipendium na univerzite v Berkeley a kúpil si celú výbavu nových košieľ, obleky,

však musela obracať každú marku dvakrát, veď ťahala za dvoch. „Zohratý kolektív československého desku, teda redakcie, mi pomohol prekonať ťažkosti.
Sekretárkou nášho riaditeľa bola Elena
Lincéniová, ktorá tak ako ja sama vychovávala dve deti, jedna z nich je vysunutá
redaktorka slovenskej televízie v Bruseli
s rovnakým menom ako jej dcéra,“ dodáva Speváková.
Jej cesta na pracoviská Slobodnej Európy
sa začala v roku 1980 a úteku na Západ
nechýbalo napätie, veď išlo o život. „Do
Bulharska na dovolenku sme cestovali
spolu s človekom, ktorý mal namierené
do Kanady. Chlapci ešte netušili, že sa
nechcem vrátiť. V Juhoslávii sme papiere
na pobyt nemali, ale prežili sme to vďaka
veľkorysosti konzulátu NSR v Belehrade,
kde mi poradili, ako a čo žiadať. Môj
bývalý manžel nechcel emigrovať a robil
všetko pre to, aby som prišla o svoje deti.
Spriahol sa s mojím bratom. Ale nakoniec

agenta?
som sa do Nemecka dostala, hoci som vedela iba po anglicky.“
Prvou zastávkou bol Americký fond pre
československých utečencov (AFCR),
neskôr polícia, žiadosť o politický azyl,
sociálny a pracovný úrad. Dotazník
dopomohol A. Spevákovej k tomu, že si
ju ľudia zo Slobodnej Európy všimli.
Postupne si získala ich dôveru aj prácu.
S Karlom Krylom sa zoznámila na grilovačke u manželov Brigity a Žeňu Sopkovcov (neskôr Sopko ilustroval Krylovu
knihu, ktorá vyšla tesne pred jeho smrťou).
A. Speváková sa zoznamovala s prostredím, s ľuďmi. Tak ako mnohým iným aj
jej sa snívali tzv. utečenecké sny. Utečenecký sen? Asi takto: „Cestovala som,
akože v Bratislave, metrom a stále som sa
obzerala, či ma niekto nespozná a neudá.
Bála som sa, že ma nejaký sused, známy
spozná. Keď som sa snažila nájsť peňaženku, zistila som, že nemám československé peniaze. Až ma oblial pot.“
V monitoringu RFE bola helferkou – pripravovala pre redaktorov podklady, správy z českého a slovenského vysielania
rozhlasu a televízie aj agentúrne zvodky.
„Ako odpočúvali nás v ČSSR, takisto
sme my odpočúvali, čo vysielal Československý rozhlas i televízia. Mám
výbornú pamäť na hlasy. Všetkých si
pamätám.“
R˘chle, neromantické zmeny

Koncom roka 1989 nabrali udalosti rýchly spád a v RFE vznikla nová situácia. Na

âlenovia ãeskoslovenskej redakcie v Slobodnej Európe, A. Speváková druhá sprava

čele slovenskej redakcie bol Jozef Šrámek a po ňom Miroslav Neoveský. „Exilová éra v rádiu sa skončila rozpadom
totality u nás. Mnohí sme prišli o prácu,
síce mám ďakovný list z Bieleho domu
podpísaný Billom Clintonom, no z toho
sa nenajem. Všetko sa skončilo. Mne je
ľúto archívu, o ktorý po 35-ročnej práci
prišla naša redakcia. Veľa dokumentov je
nenávratne zničených, skartovaných. Nás
poslali do rekvalifikačných kurzov, a tak
som sa vybrala na prax do Východoeurópskeho inštitútu pre postkomunistické
štáty. Prišla som na to, že sa treba vrátiť
domov. Starší syn v Nemecku zostal
a pracuje v americkej firme, mladší sa
etabloval na Slovensku a chystal sa podnikať.“
Slovo na záver:

Slobodná Európa − Rádio Sloboda
(RFE/RL) stále vysiela pre asi 30 miliónov poslucháčov v 28 jazykoch do 21
štátov, v ktorých Američania podporujú

demokraciu. V Rusku, Bielorusku, Iraku,
Iráne, Afganistane, Tadžikistane, Turkménsku a inde. Rádio Slobodná Európa
od jeho založenia v roku 1949 až doteraz
financuje americká vláda.
F OTO :

L ACO H ÁMOR
AUTOR , ARCHÍV A. S.

Has She Revealed a Double Agent?
Anastázia Speváková, née Schulczová, became a
gardener, grows fruits and vegetables and a variety of
flowers beside her house. After more than fifteenyear-long work on the other side of the iron curtain,
she found peace of mind in nature. The former
employee of Radio Free Europe, Anastázia
Speváková, exchanged the picturesque valley near
the confluence of the Biely Váh (White Váh) and the
Čierny Váh (Black Váh) for Wald Trudering, a submontane village near Munich.
Before 1980, she worked at the research institute of
Slovenská vysoká škola technická (the Slovak Technical University) in Bratislava. As a thirty-three-year
old mother, she immigrated to the Federal Republic
of Germany with her sons, seven years old Martin
and thirteen years old Peter. In RFE, she was a helper
– preparing materials, news from Czech and Slovak
radio and television broadcast and agency reports for
editors. She returned to her homeland in 1991.
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Prepojenia slovenských hlasov vo svete
■ Keď sa 8. marca otvoril na internete portál Slovenské zahraničie, vnímal som to ako
začiatok novej informačnej etapy venujúcej
sa problematike Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri ponuke na formovanie jeho obsahovej
koncepcie a stať sa prvým šéfredaktorom som
sa na chvíľu vrátil k svojim novinárskym
začiatkom pred štyrmi desaťročiami. Články
do tlače sa sádzali na strojoch do olova, pri
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jazykových korektúrach sa s každým chybným písmenkom vymieňal celý kovový riadok. Noviny zhotovované touto technológiou
„voňali tlačiarenskou čerňou“ a ich príprava
mala i svoju reálnu váhu.
■ Dnešné technológie zabezpečovania podkladov pre tlač novín, časopisov sú na elektronickom základe a šírenie informácií cez
internet stavajú do vážneho svetla otázky

praktickej potreby tlačených periodík. Pri
novinových stánkoch s priam záplavou slovenských a inojazyčných časopisov máte
síce dojem až veľkopanského mrhania, ich
obsah je však stavaný najmä na vyplnenie
(či stratu) čitateľovho voľného času. Vydavatelia novín a časopisov usilujúcich sa
ovplyvňovať verejnú mienku sa preto poisťujú tým, že zverejňujú ich obsah (celý

alebo výber z neho) zároveň v elektronickej
forme na internete.

ktoré niekedy prekračujú cenu výtlačku. Viaceré redakcie sa preto usilujú zverejňovať
obsah periodík aj elektronicky.

Od tlaãiarní k internetu

■ Časopis Slovenské zahraničie začal
vydávať roku 1996 Dom zahraničných Slovákov (DZS), organizácia Ministerstva kultúry SR. Každý mesiac zaznamenával mnohoraké aktivity novej organizácie v Bratislave, v iných mestách a oblastiach Slovenska, kronikársky i aktuálne si všímal život
Slovákov vo svete. O desať rokov neskôr sa
po zániku DZS vydavateľom časopisu stal
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
(ÚSŽZ). Periodicita ochabovala, posledné
číslo vyšlo koncom roka 2009. Vtedy mal
časopis štvrťročnú periodicitu. Nastala viac
ako ročná svojvoľná pauza vo vydávaní
Slovenského zahraničia, a tá nasmerovala
nové vedenie ÚSŽZ k uvažovaniu o elektronickej podobe časopisu.
■ Webové, portálové či blogové internetové stránky vznikajú na mnohorakých základniach. Majú oficiálnu platformu na najvyššej štátnej a inštitucionálnej úrovni a rovnako môžu byť praktickou potrebou či osobnou ambíciou jednotlivca. Občianske Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín
a života zahraničných Slovákov spravuje
internetový portál www.diaspóra.sk. Zverejňuje základný prehľad o dejinách slovenského vysťahovalectva, o spolkových aktivitách Slovákov vo svete i o štátnej politike
smerom k našej rozvetvenej diaspóre v bývalej Československej a terajšej Slovenskej
republike. Na svojom Rozcestníku webových stránok slovenských komunít v zahraničí uvádza adresár – s poznámkou, že je
otvorený. Už prvotný pohľad dovnútra zoznamu naznačuje, že viaceré komunity si
nimi postavili svoju internetovú základňu,
potrebovali by však jej každodenného alebo
aspoň pravidelného správcu. Trochu prekvapí napríklad to, že niektoré historicky
tradičné krajanské usadlosti s vlastnými
organizačnými štruktúrami sa na takýto
základný krok iba pripravujú. Príležitosti sa
aktívne ujímajú súčasní migranti usádzajúci
sa v nových „krajanských destináciách“.
Celkom prirodzene to vyplýva zo skutočnosti, že sa denne navzájom dohovárajú a posielajú si informácie práve cez elektronické
siete. Preto je pravdepodobné, že v adresári
zverejnenom na www.diaspóra.sk nie sú
uvedené všetky.
■ Prirodzene, ani v súčasnej výrazne sa
meniacej informačnej klíme nemožno strácať
zo zreteľa existujúce krajanské periodiká.
Matica slovenská na svojej internetovej stránke pri Krajanskom múzeu uvádza noviny,
časopisy, kalendáre, ročenky, zborníky, ktoré
sú v zbierkovom fonde inštitúcie. Sú nenahraditeľnou studnicou na štúdium histórie
slovenského vysťahovalectva i na poznávanie
súčasného života našich krajanov. Veľkou
prekážkou na ich šírenie mimo vydávajúcej
komunity sú vysoké náklady na poštovné,

Pevná dejinná základÀa

■ V dňoch, keď bude náš časopis v tlači, spustí Matica slovenská novú podobu svojho
internetového portálu. S ohľadom na tradíciu
vzťahov inštitúcie s krajanmi bude mať táto
problematika na ňom zaiste nezastupiteľné
miesto. Oprávnenie na to si vybudovala
v období medzi dvomi svetovými vojnami,
aktivitami krátko po jej skončení (osobitne
v repatriantskom hnutí Mať volá) a významné
bolo i obdobie predchádzajúce vzniku súčasnej samostatnej Slovenskej republiky, keď štát
poveril MS udržiavaním kontaktov so Slovákmi vo svete, prezentovaním aspoň častí
ich aktivít na Slovensku a odborným skúmaním histórie slovenského vysťahovalectva.
■ Toto tradičné zázemie Matice slovenskej
i jej súčasné živé kontakty so slovenským
svetom sa zákonite odrazilo pri obsahovom
formovaní portálu Slovenské zahraničie.
Národná ustanovizeň sa stala jedným z jeho
hlavných inštitucionálnych partnerov a veríme, že po spustení matičného portálu sa to
odrazí vo vzájomnej výmene informácií a čoskoro i konzultáciách pri formovaní každého
portálu samostatne. Dá sa predpokladať, že
nosnou informačnou témou MS v krajanskej
problematike budú spomínané dejinné obdobia, organizačné a vydavateľské aktivity od
roku 1990 sústredené najmä na slovenský
exil, sprístupnenie existujúcej databázy,
výsledky spracovaných archívnych materiálov Krajanského múzea MS, aktuálne uložených v Archíve MS v Martine.
■ Zriaďovateľ portálu SZ zaradil do komplexnej koncepcie všetky nosné oblasti súvisiace so slovenským vysťahovalectvom od jej
začiatkov až po súčasné migračné pohyby.
Jeho redakcia sa tým podujala na náročnú
misiu strešného internetového média. Venuje
pozornosť dejinám slovenského vysťahovalectva so všetkými jeho sprievodnými znakmi, sledovanie aktuálnej komunitnej situácie
v štátoch, kam tradične smerovali cesty slovenských vysťahovalcov. Navyše pribudli
„nové teritóriá“, kam odchádzajú a natrvalo
sa usádzajú mladí ľudia v posledných dvoch
desaťročiach. S týmto pohybom zákonite prichádzajú vážne témy sociálnej a zdravotnej
starostlivosti, pestovania materinského jazyka v cudzom prostredí, mimoškolských
foriem výučby slovenčiny, propagácie Slovenska v zahraničí, cestovného ruchu či podnikateľských aktivít. A ako je známe, súčasný
migračný pohyb možno štatisticky porovnávať s najväčšími vysťahovaleckými vlnami
v celých dejinách Slovenska. Možno teda
predpokladať, že nosným informačným „motívom“ portálu SZ sa čoskoro stanú mnohostranné otázky migrácie.
Hºadanie ochotn˘ch partnerov

■ Redakcia s personálne skromným osa-

denstvom si uvedomuje, že takto široko
koncipovanú internetovú informačnú a komunikačnú úlohu môže zvládnuť iba v kolegiálnej súčinnosti s ďalšími inštitúciami na
Slovensku a spolkami vo svete. Bude preto
so záujmom a úctivo sledovať iniciatívy a
skutky každej aktívnej zložky a odkazovať
na jej konkrétne prezentačné výsledky.
Počíta s tým, že popri tradičných webových
krajanských stránkach bude postupne
nachádzať partnerov medzi novými slovenskými portálmi a blogmi vo svete. Prvé už
predstavuje, ponúka im publikačný priestor
na zverejňovanie aktuálnych informácií,
ktoré môžu zaujať aj mimo ich vlastnej
komunity. Ba myslí i na konzultačnú či
metodickú pomoc tým, ktorí sa chystajú
založiť si svoje internetové stránky.
■ A ešte nezanedbateľný dodatok. Ak by
sme chceli definovať portál Slovenské zahraničie z praktickej pozície jeho „slovenskej
svetovosti“, ostaňme pevne na našej domácej postati. Vznikol na pôde vládneho Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí vedenom
jeho predsedom Milanom Vetrákom ako
súčasť oficiálnej internetovej siete. Od svojho začiatku má však svoj vlastný život. Ten
mu nezastupiteľne určuje na jednej strane
téma zakotvená v jeho názve. A hneď v zrkadlovom obraze sa v nej odráža celá súčasná
Slovenská republika. Predpokladáme totiž,
že každá migrujúca osoba zanecháva doma
niekoho blízkeho.
■ Tento „skutkový stav“ dokazujú aj štatistiky návštevnosti portálu SZ v prvých týždňoch jeho existencie.
■ Osobne si želám, aby záujem u nás doma
pokračoval. Ak sa to splní, začne sa po prvýkrát uskutočňovať to, čo mnohé iné národy
majú už priam vo svojej generačnej (ba priam
genetickej) výbave. Že sa nebudeme deliť na
Slovákov, čo sme pevne zakorenení vo svojej
rodnej vlasti, a na tých „ostatných“.
D UŠAN M IKOLAJ
Interconnection of Slovak Voices around the Globe
The internet portal Slovenské zahraničie (SZ, loosely
translated as Slovak Abroad) is the beginning of a new
information era focused on the problems of the Slovaks
living abroad. Office for Slovaks Living Abroad (in Slovak Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí) as the portal founder included all the principal areas related to Slovak emigration from its beginning up to the today’s
migration movements in the overall concept. The portal
undertook an exacting task of an umbrella internet medium. It can fulfil this task only in cooperation with other
institutions in Slovakia and societies in the world. It is
assumed that along with the traditional web pages of our
compatriots’ organisations it will also find partners
among new Slovak portals and blogs around the globe.
Matica Slovenská, currently launching its internet portal with a new look, became one of the main institutional partners of the SZ’s portal. With respect to the institution-compatriots relationship tradition, this subject
will occupy a special place on the portal. And if we
would like to define the portal Slovenské zahraničie
from the practical aspect of “Slovak World”, let us stay
on our domestic grounds. In the mirror image of the
subject, there is the whole of today’s Slovak Republic
reflected because every migrating person leaves some
of his close relatives behind.
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„Malý
Darwin“

Nikita Petrák s rodiãmi

„Keď vyrastiem, chcel by som byť paleontológ
alebo futbalista,“ odpovedal z mosta do prosta na
novinársku otázku Nikita Petrák, deväťročný
talentovaný vedec a umelec.
Niki žije už päť rokov vo Veľkej Británii. Narodil sa v Bratislave v novembri 2002. V septembri minulého roku nastúpil do štvrtej triedy
Základnej školy v Londýne. Krátko predtým mal
v predsieni Základnej školy v Kovačici prvú
samostatnú výstavu. Verejne vyložil svoje práce:
ozdobné výrobky z pálenej zeminy, obrázky
a ilustrácie, farebné fotografie, okrasný rám
a svoj prvý miniromán.
Rodičia zázračného dieťaťa pochádzajú zo Srbska.
Po praslici je Niki Valjevčan, po meči Kovačičan.
Manželia Vujićová a Petrák študovali na Slovensku, tam sa i zoznámili. Ivana sa v Spojenom
kráľovstve živí hudbou, Jaroslav vyštudoval žurnalistiku, v Bratislave robil na ministerstve zahraničných vecí, na ostrove pracuje v marketingu.
„Touto výstavou sme chceli predstaviť Nikitovo
úsilie a detskú hravosť pretavenú do kresby, keramiky a fotografie a zároveň ho povzbudiť k ďalšej
kreativite,“ oznamujú šťastní rodičia.
Nikitovi v umeleckých snaženiach pomáha aj
trojročná neposedná sestra Tea. Má ju už na
kresbe – portréte: „Teodoru som vykreslil ako
tínedžerku. Tak si ju predstavujem o desaťročie.
Najkrajšej kresbe som dal názov Magický slimák. Mama chce, aby sa zo mňa stal profesionálny dizajnér, prípadne umelec. Otec s tým nie
je príliž nadšený, hovorí mi, že sa tým neuživím,“ žartuje malý vševed, ovládajúci anglický,
srbský a slovenský jazyk.
Do tajov produktov z pálenej hliny sa rodina
zaúča kolektívne. Každú nedeľu navštevujú
keramický krúžok. Kresliarsky talent u Nikiho
zbadala jeho učiteľka Smithová a vzápätí ho
začlenila do školského Art Clubu.
Doma pri sledovaní televízie Nikitu inšpirujú
úchvatné dokumentárne filmy nebojácneho Stevena Backshalla, vytvorené v majstrovskej dielni
BBC. „Backshall je dobrodruhom, obchádza také
miesta na zemeguli, na ktoré by sa väčšina ľudí
neopovážila ani vkročiť. Jeho TV reportáže sú
pútavé, plné napätia a nečakaných zvratov,“ osvetľuje Stevenovu prácu jeho veľký fanúšik a divák.
Harry Williams proti diabolského labradora je
názov prvej niekoľkostranovej knihy Nikitu Petráka v anglickom jazyku, ktorú sám ilustroval. „Aj
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v Lond˘ne
má
slovanské
korene

Keramika z kreatívnej dielne Petráka juniora
“Small Darwin” in London Has Slavic Roots
“When I’ll grow up I would like to be a palaeontologist or a football player”, straightforwardly says
Nikita Petrák, nine-year-old talented scientist and
artist, who has lived in Great Britain for five years
already. He was born in November 2002 in Bratislava. The parents of the child prodigy come from Serbia. Considering the female line, Niki has his roots in
Valjevo, in the male line his home is in Kovačica.
The married couple Vujićová and Petrák studied in
Slovakia where they also met for the first time. Ivana
does music for a living in United Kingdom, Jaroslav
graduated in journalism in Bratislava and works in
marketing on the British Isles.
The Petrák family spent the last days of last year’s
summer holiday in Serbia. The first exhibition of
Nikita’s drawings, ceramics and photographs was
arranged at an elementary school in Kovačica. The
boy has already written his first novel in English,
which is several hundred pages long. He yearns to be
a palaeontologist or a footballer.

Fotografia, ktorú Nikita vytvoril v belehradskej ZOO

Nikita si prezerá svoju prvú knihu

napriek rôznym nástrahám, cez ktoré hlavný hrdina prechádza, na záver knihy víťazí láska nad
nenávisťou a dobro nad zlom. Kniha je z oblasti
vedeckej fantastiky,“ vyriekol možno budúci spisovateľ.
„V Art Clube miesto plastelíny na modelovanie
používame zemiakové pyré. Ale dobre posolené,
aby sme ho nezjedli. Holiaca pena nám nahrádza
sneh. Z cereálií som stvoril robota, toho som však
na výstavku do Srbska nemohol priniesť,“ dopodrobna môže o kreativite londýnskych žiakov
a vlatnej tvorivosti rozprávať Petrák junior.
V kolíske futbalu je Niki veľkým priaznivcom
populárneho športu. Drží palce Chelsea, je ctiteľom Didiera Drogbu a Branislava Ivanovića. Rád
by si jedného dňa zahral na Stamford Bridge.
„Pomocní tréneri slávnych londýnskych celkov,
akými sú Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur či
Queens Park Rangers, sa cez charitatívne organizácie dostávajú priamo do základných škôl
a sčasti trénujú školské tímy. Pre Nikiho a jeho
rovesníkov je už divom to, že ich prišiel trénovať
niekto, kto je cvičiteľom veľkoklubu. Počas tých
tréningov vládne priam armádny poriadok,“ objasňuje školský futbal v jeho domovine Nikiho otec.
Niki má už kopu medailí z plaveckých a iných
športových súťaží. Najviac v džude. Zatiaľ dosiahol piaty stupeň kyu, nosí žltý opasok. „Neosmelila by som sa so synom dať do bitky. Na
džudo chodí s radosťou, cenné kovy v jeho vitríne hovoria viac ako slová,“ s úsmevom konštatuje matka Ivana.
Takmer osemmiliónový Londýn sa podľa Nikiho
Petráka náležite pripravuje na tohtoročné letné
olympijské hry. V Anglicku je témou tém. „Zo dňa
na deň pozeráme, ako vyrastajú nové športoviská,
rastie nové mestečko v meste. A teším sa, že
budem čoskoro držať palce slovenským aj srbským športovcom, vrátane Novaka,“ okúzlený je
najdôležitejším športovým podujatím Nikita.
Posledné dni vlaňajších prázdnin strávil Nikita
v Srbsku. Navštívil a fotografoval belehradskú
zoologickú záhradu, kovačické galérie a ateliéry.
O dinosauroch, jaštericiach od výmyslu sveta
a výskume skamenelín už čoskoro možno bude
prednášať, lebo „malý Darwin“ ich má v malíčku.
A rád o nich porozpráva vrstovníkom v Srbsku.
Počas takmer každých férií na ostrove.
J ÁN Š PRINGEĽ
F OTO : AUTOR

VíÈazn˘ návrh Antona Gabríka

Aktivity Matice slovenskej v jej „dlhom roku“ (ako spomína predseda inštitúcie vo
svojom príhovore) nabádajú, že v každom
ročnom období môžeme na tejto časopiseckej
strane venovať pozornosť téme sôch a aktuálnej sochárskej tvorbe. Ba môžeme začať
(a dokonca i pokračovať) priamo v hlavnom
meste Slovenskej republiky.
Začnime pri súsoší svätcov Cyrila, Metoda
a Gorazda, ktorému môžeme symbolicky dať
miléniový prívlastok.
Už teraz sa do povedomia verejnosti začína
šíriť historický rok 863 zapísaný do národných dejín príchodu solúnskych bratov na
naše územie. Podnet na vznik monumentálneho diela dali Matica slovenská, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Spoločnosť svätého Gorazda
vypísaním verejnej anonymnej súťaže. Prvou
sympatickou odozvou bolo, že sa do nej prihlásilo dvadsaťštyri sochárov staršej i mladšej
generácie. Vyhlasovatelia vnímajú početnú
účasť ako záujem umelcov zmocniť sa tvorivo
ideovo vážnej témy, čo je i prejavom ich
osobného záujmu o slovenské kultúrne
dedičstvo a jeho uchovanie.

Ocenené dielo Jána Le‰ka

Súso‰ie

tisícročia

Niektorí sochári predložili skice osobnej
názorovej interpretácie, odbornú porotu
zostavenú zo zástupcov organizátorov súťaže
a hlavného mesta SR zaujali návrhy vnímajúce popri dejinne prvej duchovne a kultúrne
Sculptural Group of Millennium
Matica Slovenská, the Council for Science, Education and Culture of the Slovak Bishops’ Conference
and Saint Gorazd Society invited tenders for making
a group statue of the Saints Cyril, Methodius and
Gorazd. Out of 24 proposals submitted, a jury chose
the work Rotunda by the sculptor Anton Gabrík from
Modra.
The sculptural group with 270 cm tall figures will be
placed at Hurban Square in Bratislava. It is scheduled
to be unveiled on 5 July 2013 when we will commemorate the 1150th anniversary of the arrival of the
Salonica apostles among our ancestors in Slovakia.

najvýznamnejšej historickej skutočnosti aj
architektonické prostredie, v ktorom súsošie
bude natrvalo inštalované.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov 21.
februára v bratislavskom Primaciálnom paláci si najvyššie ocenenia prevzala trojica
sochárov: Peter Beňo zo šarišských Lipian,
Anton Gabrík z Modry a Ján Leško z Trebišova. Po tomto verejnom akte vyhlasovatelia rozhodli, že realizovať sa bude Rotunda akademického sochára Antona Gabríka –
za podmienok, že do svojho diela s citlivým
dôrazom zakomponuje cyrilo-metodskú a národno-štátnu symboliku.
Súsošie s postavami vysokými 270 centimetrov bude stáť na Hurbanovom námestí
v susedstve budovy Národnej rady Slovenskej republiky – pred barokovým Kostolom
Najsvätejšej Trojice z prvej polovice 18.
storočia, s vyústením k Obchodnej ulici
a so susediacim výhľadom k prezidentskému palácu. Jeho odhalenie sa plánujú práve 5. júla 2013, na štátny sviatok svätcov Cyrila a Metoda, keď si pripomenieme 1150.
výročie ich príchodu medzi našich predkov.
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