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Košice – druhé najväčšieho slovenské
mesto, metropola slovenského vý-
chodu – sú v tomto roku aj kultúrnou
metropolou Európy. Aj preto Matica
slovenská organizuje Svetové stretnu-
tie Slovákov – Matičný svetový festi-
val slovenskej mládeže práve v tomto
niekdajšom hlavnom meste Horného
Uhorska, protitureckej pevnosti
a medz inárodnej kupeckej metropole,
kde boli v minulosti na organizovanie
vojenských operácií a finančnú
správu Horného Uhorska ustanovené
úrady Hlavného kapitanátu a Spišskej
komory a dnes je tu na stráženie
ústavnosti sídlo Ústavného súdu Slo-
venskej republiky. Je tu najväčší
chrám na území Slovenska, múzeum,
ktoré uchováva košický zlatý poklad.
História nás učí, že slovenská osada
Villa Cassa bola najdôležitejšou osa-
dou v regióne s veľkým farským kos-
tolom, zaneseným do listín v roku
1230. Košičania v rokoch 1311 –
1312 pomohli kráľovi Karolovi Ró-
bertovi zlikvidovať príslušníkov rodu
Aba Omodejovcov. Na známom ob-
raze bitky pri Rozhanovciach, v sku-
točnosti pri Košiciach, váľajú sa na
zemi štandardy s dvojramenným krí-
žom pod náporom francúzskych ľalií,
ktoré sa už čoskoro stali aj košickým
symbolom. Košiciam udelil Róbertov
syn Ľudovít Veľký v roku 1369 erb –
prvý erb, ktorý dostala právnická
osoba v celej Európe. Za kráľa Žig-
munda Luxemburského sa začalo
s výstavbou najväčšej katedrály
v celom vtedajšom Uhorsku – Dómu
svätej Alžbety. Za vlády Mateja Kor-
vína žilo v Košiciach 10-tisíc obyva-
teľov. Vtedy boli najväčším mestom
na území Slovenska. 
A potom, keď si ich „obľúbili“ sed-
mohradskí mocichtivci a Košice sa
stali hlavným strediskom protihabs-
burských rebélií i sídlom sedmohrad-
ských kniežat, veľmi upadli. V meste
sa ujala reformácia, pričom slovenské
a nemecké obyvateľstvo vyznávalo
Luthera a maďarské obyvateľstvo
Kalvína. Ich spor s katolíkmi o Dóm
z roku 1604 bol jednou z prvých roz-
bušiek celoeurópskeho konfliktu zná-
meho ako tridsaťročná vojna.
V rokoch 1682 – 1685 boli centrom
Tököliho hornouhorského kniežat-
stva, podriadeného priamo Osman-
skej ríši. V rokoch 1704 – 1711 si
z Košíc urobil hlavnú základňu Fran-
tišek Rákoci II., čo Košiciam veľmi

nepomohlo. V protureckej partizán-
skej vojne, ktorú vyvolal, zdecimoval
a ožobráčil ľud Slovenska väčšmi ako
vojnové udalosti predchádzajúcich
storočí. Tököli i Rákoci umreli na
úteku v tureckej emigrácii, no ich po-
zostatky v roku 1906 s pompou pre-
viezli do Kežmarku a Košíc. A tak je
paradoxnou ozdobou Košíc práve Rá-
koci, pochovaný dokonca pod
Dómom sv. Alžbety. A to napriek
tomu, že košický kronikár Ján Nepo-
muk Plath roku 1860 o Rákocim na-
písal: „František Rákoci II. pripravil
a vykonal Košičanom veľmi zlé
veci.“ Neštítil sa dokonca zrekvirovať
medenú strechu košického Dómu svä-
tej Alžbety a z nej dal raziť mede-
niaky, medzi ľuďmi posmešne
nazývanými libertáše, za ktoré sa ne-
dalo nič kúpiť. Zájdite dnu a uvidíte
neuveriteľné: v rímskokatolíckej ka-
tedrále sa na veľkom koni sediaci Rá-
koci klania – tureckému sultánovi!
Aj iný dôsledok mali takzvané sta-
vovské povstania sedmohradských
šľachticov. Keď v septembri 1619 ob-
ľahol Košice Juraj Rákoci I., jeho po-
vstalci v noci zo 6. na 7. septembra
1619 fyzicky nútili zriecť sa svojej
viery jezuitských misionárov Štefana
Pongráca a Melichara Grodeckého
a ostrihomského kanonika Mareka
Križina. Umučené telá svätých košic-
kých mučeníkov hodili do stoky
ústiacej do Čermeľského potoka na
Hlavnej ulici.
V našich Košiciach sa vedie akýsi
zápas o sochy a pamätné tabule. Naši
južní susedia vedia zrejme lepšie
o ich význame ako my, a tak sa naše
Košice „zeleňajú“. A dosiaľ im chýba
pamätník slovenskej osobnosti po
tom, čo Štefánik „musel preč“. Bustu
na Moyzesovej ulici má však prvý
predseda Matice Štefan Moyses. A od
roku 1993 ju mal vďaka košickým
matičiarom na Národnej triede Ján
Straka. Vyučený mlynár a tesár, ktorý
pracoval v Košiciach v Nižnom
mlyne na vtedajšom Mlynskom ná-
mestí. Bol organizátorom sloven-
ského katolíckeho ľudu, šíriteľom
slovenskej literatúry, ktorú navyše
obohacoval svojimi príspevkami,
článkami, dokonca aj knihami. Bránil
kresťanskú vieru v slovenskej reči
pred jej nežičlivcami, získal päťtisíc
podpisov veriacich košickej diecézy
za zachovanie pútí do Levoče, ktorým
hrozil na prelome storočí zákaz zo

VITAJTE, SLOVÁCI, V SLOVENSK¯CH KO·ICIACH!

strany maďarónskeho košického bi-
skupa Bubicsa. Od roku 1910 do roku
1919 bol bankovým zriadencom fi-
liálky slovenskej banky v Prešove,
kde ho zajali maďarskí okupanti. Keď
v roku 1934 zomrel, na jeho košic-
kom dome mu odhalili pamätnú ta-
buľu a na košickom verejnom
cintoríne mu postavili dôstojnú ro-
dinnú hrobku. V roku 1938, keď Ko-
šice nanovo okupovali maďarskí
vojaci, tentoraz horthyovci, jeho pa-
mätnú tabuľu rozbili. A po roku 1948
internacionalistická socialistická
mestská správa zničila dokonca aj
jeho hrobku na cintoríne. Jeho bustu
už však neuvidíte. Ktosi ju odstránil.
Na košickej Hlavnej ulici je niekoľko
pamätných tabúľ. Jedna z nich pripo-
mína stretnutie Ľudovíta Štúra a Jo-
náša Záborského v revolučných
rokoch 1848 – 1849 na rímskokato-
líckej fare. Cez Košice 1. marca 1849
pochodoval oddiel 800 slovenských
dobrovoľníkov, bojujúcich za slobodu
a práva slovenského národa, krátko tu
pôsobil aj Hurban, verboval tu ďal-
ších dobrovoľníkov. Lebo aj vtedy
boli Košice slovenským mestom.
V roku 1850 napočítali v meste abso-
lútnu väčšinu Slovákov – 4 738. Ma-
ďarov bolo 2 904 a Nemcov 1 592.
Pamätná tabuľa pripomína, že cez
Košice sa vracali Kutuzovove vojská
po bitke pri Slavkove. Po odchode
z mesta poslal 6. januára1806 magi-
strátu ďakovný list za pohostinstvo
i za priateľské prijatie jeho vojsk. List
opatruje Archív mesta Košíc. 
Pamätnú tabuľu má vďaka Matici aj



Ján Boccatius, básnik, richtár a diplo-
mat, aj Emanuel Böhm, predseda
Strany slovenskej národnej jednoty,
ktorá zastupovala asi 750-tisíc Slová-
kov, ktorí sa počas hortyovskej okupá-
cie južného Slovenska, vrátane Košíc,
ocitli v Maďarsku. Má ju aj Samuel
Timon, profesor na Košickej univer-
zite založenej v roku 1657 jezuitmi.
Pôsobili na nej aj viacerí ďalší slo-
venskí národovci – Martin Palkovič,
Štefan Kaprinai, Karol Wágner, Juraj
Sklenár a iní. Pripomienku by si za-
slúžil fakt, že v Košiciach sídlil „po-
bočný stánok“ Slovenského učeného
tovarišstva. Že na pôde Košickej uni-
verzity (od roku 1777 kráľovskej aka-
démie) vznikla prvá verejná knižnica
a tlačiareň. V Košiciach, rovnako ako
v Trnave, vydávali jezuiti teologické
diela a modlitebné knižky v sloven-
čine: v Trnave ich vyšlo 48, v Koši-
ciach 18. Košickým študentom 
bol v rokoch 1785 – 1787 aj neskor  -
ší prvý rektor a zakladateľ univer-

zity v Petrohrade Michal Baluďanský.
Vitajte teda v Košiciach, kde priestor
na pamätníky slovenskej minulosti je
veľký. Živým pamätníkom prítom-
nosti zaiste bude aj košické stretnutie
Slovákov z celého sveta. V čase, keď
sú Košice európskym hlavným mes-
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Welcome, Slovaks, to Slovak Ko‰ice!

Matica Slovenská organizes the World Meeting of Slovaks in the erstwhile capital of Upper Hungary, anti-
Turkish fortress and international merchant centre where the offices of Chief Captaincy and the Chamber
of Szepes County (Spi‰, Zips) were established in order to organize military operations and financially
manage Upper Hungary. Today, Ko‰ice is the seat of the Constitutional Court of the Slovak Republic
which has the task to guard constitutionality. There is the biggest temple in the territory of Slovakia here
– the museum which houses the Gold Treasure of Ko‰ice. The Slovak settlement Villa Cassa, with a large
parish church entered in the deeds in 1230, was the most important settlement in the region. Ko‰ice re-
ceived its own coat of arms from Louis I of Hungary, a son of Charles Robert, in 1369 and it was the first
town in Europe to gain a royal warrant for a coat of arms. The construction of the largest cathedral in
the whole of the Kingdom of Hungary of those times – The St. Elisabeth Cathedral – began under Sigis-
mund of Luxembourg. Under the reign of Matthias Corvinus, there were 10 thousand people living in
Ko‰ice. At that time, the town was the largest within the territory of present-day Slovakia. In 1850, ab-
solute majority of Slovaks was counted in the town, 4738 to be exact. There lived also 2904 Hungarians
and 1592 Germans there.
In Moyzesova Street in Ko‰ice there is a bust of the Matica’s first chairman ·tefan Moyzes, the plaques
in Hlavná Street commemorate the meeting of ªudovít ·túr and Joná‰ Záborsk˘ in the revolutionary
years 1848-1849, the personality of the poet, mayor and diplomat John Bocatius, the chairman of the
Party of the Slovak National Unity Emanuel Böhm and the professor at the Ko‰ice University, founded
by the Jesuits in 1657, Samuel Timon.

Marián TKÁâ, Chairman of MS

Dear Young Friends,
I am very pleased to welcome you to our beautiful city. Welcome to Ko‰ice – European Capital of Culture
2013. Welcome to the metropolis of Eastern Slovakia, currently considered the most dynamically devel-
oping city in Slovakia.
This year, Ko‰ice is one of the two centres of the European cultural events, the other one being Marseilles,
France. It has a reputation as a city of tolerance, understanding and favourable atmosphere. It is a city
of developed industry, successful sport, city of good quality universities, science and research as well as
city with beautiful natural surroundings.
Due to the attention of the world’s media and tourist guides, our city is considered to be a top destination
of the world, that is worth of visiting. Visitors from all over the world are being invited to Ko‰ice by pres-
tigious agencies and dailies, renowned media dealing with tourism. 
I am very delighted you accepted our invitation to Ko‰ice and that Matica’s Slovak Youth World Festival
takes place right in our city in this special and unique year 2013. I believe you are going to make your-
selves at home in our city and that Ko‰ice and its surroundings will give you many pleasant impressions
and experiences. 
I will be happy if you will keep coming back with pleasure. You will be always warmly welcomed!

Richard Ra‰i, Mayor of Ko‰ice

tom kultúry, keď si Matica slovenská
pripomína 150. výročie vzniku
a národ 1150. výročie najstaršej kres-
ťanskej misie v strednej Európe.

MARIÁN TKÁČ

PREDSEDA MS
FOTO: ADAM VLČEK

som veľmi rád, že vás môžem priví-
tať v našom krásnom meste. Vitajte
v Košiciach – Európskom hlavnom
meste kultúry 2013. Vitajte v metro-
pole východného Slovenska, ktorá je
v súčasnosti považovaná za najdyna-
mickejšie sa rozvíjajúce mesto na
Slovensku.
Košice sú v tomto roku spolu s fran-
cúzskym Marseille jedným z dvoch
centier európskeho kultúrneho dia-
nia. Majú povesť mesta tolerancie,
porozumenia a žičlivej atmosféry.
Sú mestom rozvinutého priemyslu,
úspešného športu, mestom kvalit-
ných univerzít, vedy a výskumu, ale
aj mestom s prekrásnym prírodným
okolím.
Naše mesto je vďaka pozornosti sve-
tových médií a turistických sprie-
vodcov, ktorej sa mu dostáva o to
viac, že je Európskym hlavným
mestom kultúry 2013, považované
za top destináciu sveta, ktorú sa
oplatí navštíviť. Do Košíc pozývajú
návštevníkov doslova z celého sveta
prestížne agentúry a denníky. Jeho
návštevu odporúčajú renomované
médiá, ktoré sa venujú cestovnému
ruchu. 
Myslím, že to tak nie je len vďaka
jedinečnému spojeniu bohatej histó-

rie, dynamickej prítomnosti a opti-
mistickej budúcnosti nášho mesta,
ale aj vďaka pohostinnosti Košiča-
nov, ktorí sú hrdí na to, že o Košice
je taký veľký záujem. Záleží im na
tom, aby boli návštevníci nášho
mesta spokojní, aby sa im v Koši-
ciach páčilo.
Som veľmi rád, že aj vy ste prijali
pozvanie k nám do Košíc a že sa
Matičný svetový festival slovenskej
mládeže koná v tomto výnimočnom
a jedinečnom roku 2013 práve u nás.
Verím, že sa budete cítiť v našom
meste ako doma a že si odnesiete
z Košíc a ich okolia mnoho príjem-
ných a dojmov a zážitkov. 
Budem šťastný, ak sa k nám budete
aj vy radi vracať. Budete vždy
srdečne vítaní!

RICHARD RAŠI, 
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

FOTO: ARCHÍV MESTA

Milí mladí priatelia,



Ko‰ice sú, popri Pre‰ove, sídlom sa-
mosprávneho kraja vo v˘chodnej ãasti
Slovenskej republiky. Zaãiatkom júla
do mesta a do jeho okolia prídu na
náv‰tevu mladí ºudia z rozliãn˘ch ãastí
sveta. Pre mnoh˘ch to bude prv˘ kon-
takt so Slovenskom. âo môÏu vidieÈ,
nav‰tíviÈ iba v tejto ãasti kraja – ako
naz˘vali ich predkovia svoje rodiská,
z ktor˘ch odchádzali za prácou do ne-
známych konãín?
Košický kraj má štyri historické regióny –
Abov, Gemer, Spiš a Zemplín. Každý z nich
je iný, má svoje tradície a zvyky, gastrono-
mické špeciality. Kedysi sa ich obyvatelia
vedeli ľahko identifikovať podľa krojov
i nárečia. Dnes je to trochu iné, rozdiely sa
zmenšili. Ale v tradičnej kultúre sa snažíme
podporovať práve túto jedinečnosť, pretože
robí východoslovenské regióny príťažli-
vými pre celý svet. Aj pre potomkov tunaj-
ších rodákov. Na východ Slovenska chodia
návštevníci – turisti, ktorí chcú vidieť krásnu
a nedotknutú prírodu. Obdivovatelia histo-
rických pamiatok a architektúry. Milovníci
folklóru, ktorých nadchýnajú ľudové zvyky,
tance a piesne. Najnovšie aj vyznávači dob-
rých jedál, ktorí chcú ochutnať niečo nové.
Všetkým vieme niečo ponúknuť. 

Kam by ste im odporúãali zájsÈ predo-
v‰etk˘m. Do turisticky v‰eobecne prí-
ÈaÏliv˘ch lokalít? Alebo najskôr na
miesta, kde sú korene ich predkov?
Košický kraj má vzácne prírodné a kultúrne
bohatstvo, bolo ocenené mnohými zápismi
do zoznamov Svetového dedičstva UNESCO.
Na území kraja sa nachádzajú dva národné
parky a niekoľko chránených krajinných ob-
lastí s unikátnymi biotopmi. Národný park
Slovenský kras je jedinečný výskytom množ-
stva jaskýň. Päť z  nich je sprístupnených
a zapísaných do dedičstva UNESCO. Z troch
na svete existujúcich aragonitových jaskýň
sa nachádza jedna práve na našom území –
je to Ochtinská aragonitová jaskyňa. Ná-
rodný park Slovenský raj je plný kaňonov,
tiesňav a vodopádov, ktoré si môžu turisti vy-
chutnať v  lete aj v zime. Popri tradičných
športoch, turistike, cyklistike je v ňom možné
vyskúšať si za asistencie horskej služby aj ľa-
dolezenie po zamrznutých vodopádoch. Pre
milovníkov vtáctva je rajom Chránená kra-
jinná oblasť Latorica. V zoznamoch kultúr-
neho dedičstva UNESCO je Spišský hrad –
rozlohou najväčší v strednej Európe. Blízko
neho sa nachádza neogotický Kostol Svätého

Ducha v Žehre.  Ďalším skvostom so zápi-
som v UNESCO je drevený kostolík v Rus -
kej Bystrej.
V kraji sú dobré podmienky na aktívnu dovo-
lenku. Či už turistiku, cykloturistiku, horole-
zectvo, vodné športy na Zemplínskej Šírave,
alebo Ružínskej priehrade. Naozajstnú po-
hodu a oddych si môžete dopriať v Kúpeľoch
Štós, jediných klimatických kúpeľoch na Slo-
vensku. Majú klasifikáciu švajčiarskych alp -
ských liečební. Milovníci ľudových tradícií
a folklóru prichádzajú predovšetkým v lete na
folklórne festivaly. Typickú architektúru, re-
meslá, kroje, jedlá, ponúkajú v Above, Zem -
plíne, na Spiši i v Gemeri v mnohých dedinách.
K ďalšej jedinečnosti nášho kraja patrí víno.
Dielom prírody a  vinohradníkov je skvelé
víno dopestované v známej Tokajskej oblasti
na južných tufových svahoch zemplínskych
vrchov. V  pivniciach vinohradníkov sa dá
ochutnávať vynikajúce víno i špeciality miest-
nej kuchyne.

nie osobností, ktoré výrazne ovplyvnili krajan-
ský život. Treba však veľa robiť pre to, aby to
neboli len aktivity ľudí v  zrelom veku. Aj
mladí by mali vedieť čosi o minulosti. Dnes na
to majú veľa možností vďaka internetu, lenže
neláka ich cesta do minulosti. Skôr sa venujú
budúcnosti. 

V‰ade sa v‰ak nájdu jednotlivci, ktorí
po histórii radi pátrajú. 
Zaujímavé sú aktivity mladých folkloristov,
ktorí sa vydávajú za krajanmi na Dolnú zem,
do Srbska, Slovinska, Chorvátska, Rumunska.
Učia tam potomkov Slovákov tradičné piesne
i tance a zároveň študujú miestny folklór a jeho
ukážky prinášajú na Slovensko. Súčasné
trendy vo folklóre smerujú k čo najautentickej-
ším prejavom. Mladých folkloristov láka ob-
javovať čosi nepoznané, pôvodné, írečité,
nepoznamenané štylizáciou. 
Myslím si, že pri spoznávaní a približovaní za-
ujímavých osobností môže veľa urobiť rok
2013, keď sú Košice Európskym hlavným
mestom kultúry. Snažíme sa ukázať svetu, že
z nášho kraja pochádzajú osobnosti – napríklad
svetoznámy spisovateľ Sándor Márai, špič-
kový režisér a filmár Juraj Jakubisko či autor
projektu Korintského prieplavu a spoluautor
Panamského prieplavu Béla Gerster. Je mnoho
súčasníkov, ktorí sú svetovými odbornými ka-
pacitami – lekári, ekonómovia, podnikatelia,
športovci, umelci. Usilovnosťou sa dostali na
významné pozície a s hrdosťou hovoria o vý-
chode Slovenska ako o svojom rodisku.

Pre obãanov Slovenskej republiky po
jej vstupe do Európskej únie roku
2004 sa otvorili nové pracovné trhy.
V súvislosti s globálnou krízou vo
svete narastá poãet mlad˘ch ºudí, ktorí
si hºadajú prácu aj za oceánom. Ich
cesty neraz smerujú práve do oblastí
a miest, kde sa uÏ od konca 19. storo-
ãia natrvalo usádzali prví vysÈahovalci.
Aké informácie má KSK o súãasnom
migraãnom pohybe obyvateºov?
To, že mladí ľudia odchádzajú za prácou do za-
hraničia, nás vôbec neteší. Paralela s  praro-
dičmi sa môže vynárať, pretože aj dnes
odchádzajú zväčša otcovia rodín do sveta, aby
zarobili a uživili rodinu. Ak doma niet práce,
iná možnosť sa hľadá ťažko. Ale dnešná situá-
cia v globálnom svete je predsa len iná. Kon-
takty s rodnou zemou sú oveľa jednoduchšie,
ako keď sa „šífom“ chodilo do Ameriky. Na to,
aby sme dali ľuďom prácu, nemáme priame
kompetencie. Snažíme sa však lákať investo-
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Práve z oblasti v˘chodného Slovenska
odi‰li ºudia, ktorí sa stali v˘znamn˘mi
krajansk˘mi aktivistami, zaradili sa
ponad hranice a oceány svojou tvor-
bou a skutkami medzi v˘znamné
osobnosti slovenského národa. Viace-
r˘ch si váÏili aj v ‰tátoch, kde sa usa-
dili. Vedia o nich na‰i súãasníci, ako si
ich pripomíname, kde moÏno nájsÈ
konkrétne stopy po nich?
Výrazne sa v tomto smere angažuje Klub Zem-
plínčanov v Košiciach. Má silné kontakty s ro-
dákmi v USA a Kanade. Členovia klubov sa
navštevujú a nájdu sa príležitosti na predstave-

Spoznávať svet – a usadiť sa doma
Hovoríme s predsedom Ko‰ického samosprávneho kraja 

Zdenkom Trebuºom
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rov, aby využili našich vzdelaných a kvalifiko-
vaných mladých ľudí. Regionálna samospráva
je zriaďovateľom väčšiny stredných škôl. V od-
borných školách staviame na spolupráci so za-
mestnávateľmi. Vieme im vychovávať budú-
cich odborníkov. V našom kraji sa prudko rozvíja
sektor informačných a komunikačných techno-
lógií. Práve tu majú mladí šancu uplatniť sa
v práci pre svetové firmy. Vidíme v tom šancu,
ako udržať mladých doma – ponúknuť im rea-
lizáciu, primeranú odmenu za prácu, aby ne-
museli ísť za obživou tak ďaleko, že neuvidia,
ako rastú ich deti. V tomto smere urobilo veľký
kus práce združenie Košice IT Valley, v ktorom
sa spojili viaceré firmy podnikajúce v tomto sek-
tore spolu so samosprávou, univerzitami a stred-
nými školami. Jedným z výsledkov je postupné
zvyšovanie počtu pracovníkov spoločnosti T-
Systems Slovakia, ktorá má ambície dosiahnuť
postupne až desaťtisíc zamestnancov.

Stretnutie slovenskej mládeÏe v Ko‰i-
ciach je iba jedn˘m z desiatok v˘-
znamn˘ch podujatí v roku, keì je
krajské mesto v pozícii hlavného
mesta európskej kultúry. V ãom pred-
pokladáte v˘nimoãnosÈ tohto uÏ tra-
diãného matiãného podujatia?
Do nášho kraja prichádzajú ľudia z mnohých
častí Európy či sveta. Ak sa tu cítia dobre, in-
formácia o tejto krajine sa dostane ako dobrý
signál na mnohé miesta. Najlepšia reklama je
dobrý chýr. Veríme, že Slováci, ktorí sa vrátia
zo sveta nakrátko k nám, do toho svojho sveta
ponesú pozitívne informácie a sprostredkujú
ich svojim priateľom a známym. Málokedy je
taká príležitosť, keď sa stretnú ľudia z viace-
rých krajín. Ako športovci na majstrovstvách
sveta či olympiáde. Takto k nám prichádza svet
prostredníctvom ľudí so slovenskými koreňmi
a to je vzácne.  

Za trvalú reprezentaãnú hodnotu
moÏno povaÏovaÈ vo veºk˘ch mestách
a na historick˘ch územiach architek-
túru siahajúcu ku gotike, v umení
hudbu, v˘tvarné a iné tvorivé prejavy.
Ako sa dajú vyuÏiÈ tieto a ìal‰ie hod-
noty napr. v propagácii Slovenska,
v cestovnom ruchu?
Košický samosprávny kraj sa pripojil k pro-
jektu Európskeho hlavného mesta kultúry Ko-
šice 2013 vlastným dlhodobým programom,
ktorý sa volá Terra Incognita – krajina nespoz-
naná. Cieľom je pripraviť návštevníkom aj do-
mácim obyvateľom zážitky v celom regióne.
Ponúknuť im možnosti na spoznávanie, obja-
vovanie. Program Terra Incognita je zameraný
na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu,
a tiež na zveľadenie drobnej infraštruktúry
v regióne a kvalitnejšie služby. Jeho zámerom
je ukázať prepojenie kultúrnych tradícií re-
giónu s kultúrnymi tradíciami Európy pro-
stredníctvom troch tematických ciest: Vínnej,
Gotickej a Železnej. Na týchto miestach sú
presne popísané cieľové body – kultúrne, his-
torické alebo technické objekty, v ponuke sú
ďalšie zaujímavosti v dostupnom spádovom
území. V tomto roku sa na tematických ces-
tách Terra Incognita uskutoční 13 kľúčových
podujatí. V  ich dramaturgii sú tri základné
línie: tradície, príbehy viažuce sa k miestu ko-
nania a komunitné aktivity. Popri kľúčových
podujatiach sa uskutoční množstvo kultúr-
nych, spoločenských, športových a  turistic-
kých podujatí, ktoré doplnia ponuku pre
domácich i zahraničných návštevníkov. Je to
možnosť, ako sprostredkovať domácim i hos-
ťom hodnoty, ktoré v našom kraji máme. Lebo
nielen pre návštevníkov zo sveta, ale aj pre tu-
najších domácich je mnoho v  našom kraji
hodné spoznávania. Veľa obyvateľov kraja
ešte len objavuje svoju nespoznanú krajinu.

Medzi lákadlami na v˘chod Slovenska
sa zaãal objavovaÈ Spi‰sk˘ Jeruzalem.
âo spája Jeruzalem so Spi‰om? O ak˘
projekt ide a ãím je zaujímav˘? 
V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica
skúmali roku 2002 odborníci zo Slovenskej
agentúry životného prostredia krajinný ráz re-
giónu. Objavili pri tom unikátnu koncepciu te-
ritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem.
Objav potvrdili historici a archeológovia – ka-
plnky a ďalšie stavby tvoria symbolický Jeru-
zalem, takmer v mierke jedna k jednej.
Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej
zeme kvôli vojne s Turkami problematické,
mali umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú
cestu. O jej výstavbu sa zaslúžili jezuiti, ktorí
svoj zámer vybudovať kópiu „Calvario Jeru-
salem“ realizovali pravdepodobne v rokoch
1666 – 1675. Podobná symbolická krajina sa
nikde inde na Slovensku nenachádza. KSK sa
v rámci programu Terra Incognita – Krajina
nespoznaná, rozhodol tento unikátny priestor
oživiť. Keďže územie historického Spiša dnes
leží v dvoch krajoch, spolupráca susedných re-
gionálnych samospráv bola nevyhnutná.
Chceme využiť túto zaujímavosť na rozvoj
spoločného kultúrneho dedičstva a trvalými
aktivitami pomôcť tunajšiemu turizmu, ktorý
je na Spiši významným odvetvím hospodár-
stva. Pažica je výnimočná polohou. Je blízko
Spišského hradu, v susedstve travertínového
územia európskeho významu, na spišsko-ge-
merskej vetve Gotickej cesty. Má potenciál
stať sa vyhľadávaným bodom na mape nábo-
ženskej turistiky, ktorá sa rýchlo rozvíja.

Spi‰sk˘ Jeruzalem zrejme nie je jedno-
razov˘ projekt, ale uvaÏujete o jeho vy-
uÏívaní celoroãne. Má tak˘ potenciál? 
Veríme, že na Spiši vznikne tradícia, ktorá pod-
porí myšlienku smerovania tohto priestoru

Námestie v historickom centre RoÏÀavy je naj-
väã‰ie svojho druhu na Slovensku



k celoročne podporovanej a rozvíjanej nábo-
ženskej turistike. Tento segment cestovného
ruchu má vo svete rastúci trend a aj u nás má
veľa priaznivcov, veď vychádza z tradícií pútí
na miesta spojené s duchovnom. Myšlienka
Spišského Jeruzalema sa vyvíja komplexne.
Príbeh, miesto i akcia idú ruka v ruke a na spo-
lupráci pri napĺňaní myšlienky sa vzácne po-
dieľa viacero subjektov – Košický a Prešovský
samosprávny kraj a  ich kultúrne inštitúcie,
mesto Spišské Podhradie, Spišské biskupstvo
a ďalšie subjekty. Urbanisticko-architektonická
štúdia Spišského Jeruzalema dala základ ce-
lému projektu. Podobne, ako sú rozmiestnené
objekty v Jeruzaleme, taká je poloha religióz-
nych objektov na Spiši: Kaplnka sv. Rozálie,
sv. Františka Xaverského i samotný Dóm sv.
Martina, pútnická Kaplnka sv. kríža na Sivej
Brade zjavne pripomína Golgotu. Všetky ob-
jekty symbolizujú najdôležitejšie miesta Kris-
tových zastavení a jeho pôsobenia. Pažica je
obklopená Božími mukami, ktoré polohou
symbolizujú bašty historického Jeruzalema.
Tunajším travertínom vytvorili optickú pred-
stavu kamenných múrov – hradieb. V 19. sto-
ročí tento zámer ešte zvýraznili, keď vysadili
borovicu čiernu, ktorá pripomína céder. Aj
teplá klíma Pažice evokuje prírodu Palestíny
a Izraela. Bude na všetkých miestnych akté-
roch, ako dokážu myšlienku živiť a rozvíjať
ďalej na prospech celého regiónu.

Celé desaÈroãia Slovensko vo svete
prezentuje folklór, ºudové umenie
b˘va najzrozumiteºnej‰ie i na‰im kra-
janom. Cez kaÏdodenné kultúrne pre-
javy, osvetové aktivity ãi tradiãné
remeslá moÏno priblíÏiÈ aj spôsob
spolunaÏívania na vidieku. âo je
v Àom najpríÈaÏlivej‰ie v súãasnosti? 
Slovensko nemožno vnímať len ako skanzen

tradičnej kultúry. Žijú tu mladí moderní ľudia,
ktorí chcú mať rovnaké podmienky ako ich ro-
vesníci vo svete. Študujú, pracujú, odchádzajú
zbierať skúsenosti do sveta, niečo si zarobiť na
štart do života. Chceme urobiť všetko, čo sa
dá, aby sa rozhodli spojiť svoj produktívny
život s rodiskom. Vytvoriť im také podmienky,
aby mali chuť vrátiť sa a tu zúročiť všetko, čo
sa naučili vo svete. Dnes nie je problém dostať

sa z východu Slovenska kdekoľvek do sveta.
Práve preto si mladí ľudia viac začínajú uve-
domovať, v čom sme jedineční, unikátni – a to
je práve tradičné umenie, folklór, remeslá.
V tom sa odlišujeme, to môže prilákať iných,
to dáva možnosť spoznať filozofiu života, pod-
statu nášho bytia.  

DUŠAN MIKOLAJ

FOTO: AUTOR A ARCHÍV KSK
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See the World – Settle Down in Homeland

We talked to President of the Ko‰ice Self-govern-
ing Region Zdenko Trebuºa about the places of
interest of one of two East Slovakia Regions.
Thousands of people moved out from the his-
torical regions Abov, Gemer, Spi‰ and Zemplín
in the past. Each of the regions is different, has
its own traditions, customs and gastronomic
specialities. Ko‰ice Region has precious natural
and cultural wealth inscribed on UNESCO’s Wold
Heritage Lists – Ochtinská Aragonite Cave, Spi‰
Castle in the vicinity of the Neo-Gothic Church
of the Holy Spirit in Îehra, wooden church in
Ruská Bystrá.
Ko‰ice Self-governing Region joined the project
of European Capital of Culture 2013 with its
long-term programme Terra Incognita - Un-
known Land. Its goal is to show the link between
the region’s cultural traditions and cultural tradi-
tions of Europe through Wine, Gothic and Iron
Routes. At the site called PaÏica in Spi‰ská Ka-
pitula (meaning Spi‰ Chapter House) there is a
unique area that resembles Ancient Jerusalem. 

Renesanãn˘ ka‰tieº v Betliari

Oznaãenie turistick˘ch ciest v kraji v obci Slavo‰ovce,
rodisku ná‰ho rozprávkara Pavla Dob‰inského

Najvy‰‰ia kostolná veÏa na Slovensku je 
v Spi‰skej Novej Vsi na rímskokatolíckom Kostole 

Nanebovzatia Panny Márie, 
má 87 metrov
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O tom, Ïe sa v Martine v dÀoch 26. a 27. februára tohto roku ko-
nala Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Matica slo-
venská v národn˘ch dejinách, sa verejnosÈ doma i v zahraniãní
mala moÏnosÈ dozvedieÈ z rozliãn˘ch médií. Jej medializácia ma-
tiãiarov pote‰ila. Osobne v‰ak môÏem povedaÈ, Ïe menej ma uÏ
pote‰ilo to, Ïe záujem médií (ãesÈ v˘nimkám) sa zaãal a aj skonãil
pri úãasti a príhovore predsedu vlády Slovenskej republiky Ro-
berta Fica (ktorého mimochodom zasypala v‰emoÏná kritika za
v˘rok: nezávisl˘ ‰tát sme prednostne nezakladali pre men‰iny,
akokoºvek si ich váÏime, ale pre slovensk˘ ‰tátotvorn˘ národ). 
Od ‰tátnikov a politikov ãasto chceme, aby hovorili pravdu, aby
sa navonok nerobili dobrí pre v‰etk˘ch, ale aby vraveli to, ão sku-
toãne cítia. Chceli by sme, aby sa vyvarovali konaniu, ktoré po-
známe z dobre známeho príslovia Vodu káÏe a víno pije (i keì to
pomyselné víno pijú a budú piÈ a to nám na nich najviac prekáÏa).
A práve preto neviem, ão kritikom prejavu prekáÏalo na fakte, Ïe
predstaviteºovi Slovenskej republiky v prvom rade záleÏalo a zá-
leÏí na slovenskom ‰tátoprávnom národe. Niekedy ako by nám
ch˘balo ãisté, logické, gazdovské myslenie. Neviem, ktor˘ otec ro-
diny by robil viac pre deti suseda ako pre tie svoje  a ãi tie jeho
deti by boli s tak˘m otcom spokojné? 

Potreba informovania a poznania
Nechcem však polemizovať nad politic-
kými pomermi,  dôležitejšie sú naše po-
strehy z matičnej vedeckej konferencie.
Som presvedčený, že práve o to sa mali za-
ujímať médiá a zaujímavo informovať
Slovákov nielen doma, ale aj v  našom
slovenskom svete. Veď na Medzinárodnú
vedeckú konferenciu organizovanú MS pri
príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cy-
rila a Metoda na naše územie a 150. výro-
čia vzniku Matice slovenskej sa prihlásilo
takmer 80 účastníkov z celého slovenského
sveta. Niektorí z  nich prišli z  nemalej
diaľky, spoza veľkej mláky. Práve preto,
aby boli všetci referujúci vypočutí, praco-
valo sa na konferencii v  troch sekciách.
Mal som tú česť viesť rokovanie I. sekcie
– Slováci v zahraničí. Z toho dôvodu som
nebol prítomný vo zvyšných dvoch sek-
ciách, preto mi, prosím, prepáčte, že sa
budem venovať len tej našej.
Počas dvoch dní vo vyhradenej miestnosti
pre referáty týkajúce sa slovenského zahra-
ničia prednieslo svoj príspevok 22 účastní-
kov. Obsahom príspevkov neboli len
dejiny a historické skutočnosti, ale i infor-
mácie týkajúce sa dneška. V komornom

prostredí zasadačky mestského úradu bolo
po celé dva dni úplne plno. Každý účastník
konferencie mal možnosť vypočuť si to, čo
ho najviac zaujíma, alebo si voľný čas vy-
plniť prezretím výstavy Matica v  náro -
de/Národ v Matici. Príspevky odzneli na
tému histórie Matice slovenskej a Slová-
kov v zahraničí, počuli sme o Zahraničnej
Matici slovenskej, Svetovom kongrese
Slovákov, vzniku a pôsobení Matice slo-
venskej v  Juhoslávii,  vzniku a  vývoji
Matíc slovanských národov, vzniku Matice
slovenskej v Amerike,  o Slovenskej lige
v Amerike a v Kanade, slovakistike a cirkev -
nej spolupráci, duchovnej starostlivosti
pre Slovákov v zahraničí,  ako aj o vzniku
a  vývoji časopisu Slovensko, ktorý bol
a dodnes je určený pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Som presvedčený o  tom, že
práve obsah týchto príspevkov by dokázal
zaujať širokú verejnosť. Takisto verím, že
by upútali pozornosť i  príspevky zo sú -
časného života zahraničných Slovákov.
V hlavnom otváracom pléne odznel príspe-
vok na tému Starostlivosť Slovenskej re-
publiky o  Slovákov v  zahraničí, ktorý
predniesol predseda ÚSŽZ Igor Furdík.
Okrem iného aj on hodnotil vedeckú kon-

ferenciu pozitívne a podľa jeho vyjadrenia
konferencia priniesla aj pre jeho prácu
mnoho nových poznatkov a podnetov. Tak-
tiež by určite verejnosť zaujali aj príspevky
o tom, ako žijú Slováci v Mníchove, To-
ronte, na Dolnej zemi v Srbsku, Maďarsku,
Rumunsku a  Chorvátsku, Česku, Bul-
harsku alebo na Blízkom východe, v Liba-
none. Mnohých zaujala aj téma Európske
dimenzie Slovákov doma a v  zahraničí,
kde referujúci podal návod, ako získavať
finančnú podporu z projektov dotovaných
eurofondami.
Podnetná bola aj diskusia, ktorá nasledo-
vala na záver referátov. Otázky našich kra-
janov boli nasmerované k štátnej politike,
Matici slovenskej, pomoci a starostlivosti
o zahraničných Slovákov, na ktoré odpo-
vedal po celý čas prítomný Igor Furdík,
ako aj predstavitelia MS. Hovorilo sa o gran -
tovom systéme a podpore úradu, o potrebe
novelizovať zákon pre Slovákov žijúcich
v zahraničí,  slovenskom občianstve, ďal-
šej podpore študentov a mladých ľudí pre
štúdium slovenského jazyka, duchovnej
starostlivosti, možnosti zabezpečiť príjem
rozhlasu a kanálov slovenskej televízie
v zahraničí, ako aj o vytvorení priestoru
pre pravidelné vysielanie o živote a čin-
nosti Slovákov v zahraničí.

Sprievodné podujatia
Paralelne s konferenciou prebiehalo i spri e -
vodné podujatie v Dome J. C. Hronského,
ktoré zorganizovalo KM MS a  miestny
odbor MS. Priestory dnešného Krajan-
ského múzea sa zaplnili poslucháčmi, ktorí
si prišli vypočuť prednášku popredného
amerického Slováka univerzitného profe-

Slovensk˘ svet na konferencii

v Martine
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sora Mariána Marka Stolárika, žijúceho
v  Ottawe. Ten prišiel prezentovať svoje
historicko-biografické dielo Kde sa cítim
doma? Slovenské vysťahovalectvo do Se-
vernej Ameriky (1870 – 2010). Možno
o niečo viac ako samotná kniha vzbudilo
pozornosť publika jeho autentické rozprá-
vanie o živote emigranta v Kanade, plné
osobných zážitkov a postrehov. V závere
sa rozprúdila taká živá diskusia, že po -
dujatie ani nemôžem nazvať inak ako po-
zoruhodné. Otázky hostí smerovali k stavu
„slovenskosti“ v Kanade, k dnešnej emi-
grácii a momentálnej starostlivosti o Slo-
vákov žijúcich v Amerike.
Počas nasledujúceho doobedia sa neza-
budlo ani na našich predkov a na martin-
skom Národnom cintoríne matičiari
i  hostia položili zosnulým spomienkové
vence. 
Vo večerných hodinách bolo pre účastní-
kov konferencie pripravené divadlo, ktoré
bolo živým dôkazom toho, akí schopní sú
naši krajania i za hranicami našej domo-
viny. Hra Záveje od Vladimíra Hurbana,
dolnozemského Slováka žijúceho v Starej
Pazove, divákov preniesla do minulých
čias a zožala patričný úspech. 

Poìakovanie a zdokumentovanie
Jednoducho povedané, bolo by toho dosť,
o čom by sa dalo písať a informovať. Práve
preto si myslím, že o podrobnejšiu analýzu
konferencie, ako aj o jednotlivé referáty by
sa mali hlbšie zaujímať nielen médiá, ale
aj jednotlivci. Verím však, že  všetko to vy-
povedané i nepovedané medzi nami na ve-
deckej konferencii nahradí pripravovaný
zborník, ktorý vydá Matica slovenská

Martin and Slovak World at a Conference 

The International scientific conference named
Matica Slovenská in National History took place
in Martin on February 26 and 27, this year. MS
organized it on the occasion of the 1150th an-
niversary of the arrival of the Saints Cyril and
Methodius in our territory and the 150th an-
niversary of the birth of Matica Slovenská. Almost
80 participants from all the Slovak communities
around the world registered in the conference.
All of the contributions delivered by 22 partici-
pants will be published in a miscellany. The pa-
pers were dedicated to history and historical
facts and today – the history of Matica Slovenská
and Slovaks abroad, Zahraniãná Matica sloven-
ská (Matica Slovenská Abroad), Svetov˘ kongres
Slovákov (the Slovak World Congress), the es-
tablishment and activities of Matica Slovenská in
Yugoslavia, the development of the Slavic Na-
tions’ Maticas, the birth of Matica Slovenská in
America, Slovak League of America and Cana-
dian Slovak League, Slovak Studies and religious
cooperation, cure of souls for Slovaks abroad
and also about the origin and development of
the magazine Slovensko that always was and is
meant mainly for the Slovaks living abroad. Also
the contributions about the life of Slovaks in Mu-
nich, Toronto, in the Lower Land of Serbia, Hun-
gary, Roumania and Croatia, in the Czech
Republic, Bulgaria or Lebanon, the Middle East
were interesting.

v dohľadnom čase. Ja však už teraz chcem
vysloviť veľké a  úprimné poďakovanie
všetkým účastníkom konferencie nielen za
prednášky, ale aj za ich vrelé zapájanie sa
do diskusií a vytvorenie príjemnej, pracov-
nej a priateľskej atmosféry, lebo práve z ta-
kého prostredia vzišlo mnoho nových
poz natkov a podnetov pre našu ďalšiu prá -
cu. A o to nám išlo.
Vedeckú konferenciu v sekcii Slováci v za-
hraniční som ukončil slovami: Človek je
schopný zabudnúť na všeličo, no nikdy ne-
zabudne na to, ako sa pri druhom človeku
cítil. A ja verím (a potvrdzujú to i ohlasy,
ktoré dostávame), že sa účastníkom Me-
dzinárodnej vedeckej konferencie Matica
slovenská v národných dejinách v Martine
páčilo, že sa cítili dobre a že na našu kon-
ferenciu nezabudnú. 

DANIEL ZEMANČÍK

FOTO: JANA GAVRECKÁ

Pracovné predsedníctvo konferencie s ãestn˘mi hosÈami, zºava: primátor mesta Martin Andrej Hrnãiar,
predseda vlády SR Robert Fico a predseda MS Marián Tkáã

Kladenie vencov na Národnom cintoríne, zºava: Mark Stolárik z Kanady, zástupca primátora mesta Mar-
tin Alexander Lilge

Na Medzinárodnej konferencii v Martine 
referovali domáci historici a viac ako dvadsaÈ 
na‰ich krajanov

V˘stava Matica v národe/Národ v Matici



Humor, fantázia, história
Už dávnejšie sa pri Slovesnej jari prakti-
zuje, že časť jej podujatí prebieha mimo
posledný aprílový týždeň. V tomto roku
ju týždeň pred oficiálnym začiatkom
predznamenával v Turčianskej knižnici
v Martine program Jarná škola humoru
s jubilujúcim básnikom a humoristom
Milanom Lechanom. Hlavná časť so
štrnástimi samostatnými kultúrnymi pro-
gramami sa uskutočnila od utorka 23. do
piatka 27. apríla. Pravidelne jeho búrli-
vým štartom býva Jarná škola fantázie.
Pripravuje ho Vydavateľstvo Matice slo-
venskej pre žiakov martinských škôl. 
Biblická škola v Martine mala čo robiť,
aby vydržala ruch a šum spôsobený
temer dvesto deťmi pri programe Puto-
vanie za tajomstvami, záhadami, zaují-
mavosťami Turca. Vystupovali v ňom
Jozef Tatár, autor knihy Turčianske po-
vesti, archeológ Milan Horňák a Dušan
Kubička, aktivista Turčianskej bicyklo-
vej skupiny JUS. Deti sa aktívne zapojili
do súťaží o Majstra ilustrátora a Majstra
spisovateľa a boli odmenené zaujíma-
vými cenami. 
Do Turčianskej knižnice veľké množ-
stvo vďačných divákov prilákali spiso-
vateľ, vydavateľ a propagátor histórie
Pavel Dvořák a spisovateľ a zároveň ria-
diteľ Kysuckého múzea Miloš Jesenský
na besedu o zaujímavých fenoménoch
Žilinského kraja, akými sú palatín Juraj
Turzo, história drotárstva či kultúra Go-
ralov. Slávnostný ráz mala vernisáž vý-
stavy vo vstupnej hale martinského
divadla venovaná činnosti Slovenského
spolku Detvan v Prahe (1882 – 2012).
Výstavný projekt SNK pripravil a kurá-
torom výstavy bo Peter Cabadaj.

Autorské prezentácie
V komornom duchu sa niesli všetky stre-
dajšie podujatia. Jánovi Tazberíkovi, kto-
rého širšia verejnosť pozná ako bývalého
generálneho riaditeľa Národného osveto-
vého centra v Bratislave, vyšla vo Vyda-
vateľstve Matice slovenskej pozoruhodná
básnická zbierka Spod hladiny kameňa,
a tak ho vydavateľstvo chcelo predstaviť
čitateľom. Pre náhle onemocnenie sa ne-
mohol zúčastniť na svojom podujatí
v Turčianskej knižnici, preto o ňom pre-
behol iba miniseminár. Popoludní otvorili
v Matičnom dome výstavu akademického
maliara Pavla Petráša z Liptovského Mi-
kuláša venovanú osobnostiam sloven-
ského národa (o autorovi píšeme viac na
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Navzdory prekáÏ

Tohoroãná jar prichádzala akosi ÈaÏko. Tento fakt pohotovo
graficky stvárnil Igor ·trbík v podobe sneÏienky, ktorá ne-
ochvejne kvitne zo snehu, na ústrednom plagáte podujatia
Slovesná jar 2013. UÏ 47. roãník tradiãného festivalu sloven-
skej literatúry, kniÏnej kultúry a umeleckého slova bol veno-
van˘ 1150. v˘roãiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na na‰e
územie a 150. v˘roãiu vzniku Matice slovenskej. Vychádzal zo
zabehnutej koncepcie, od predchádzajúcich sa lí‰il hlavne
väã‰ím mnoÏstvom podujatí a ich pestrosÈou. „Navretie“ po-
dujatia do istej miery mohla spôsobiÈ aj absencia paralel-
ného festivalu Martinská literárna jar, ktorého dvanásÈ
roãníkov zorganizovala Slovenská národná kniÏnica v Martine
a ktor˘ podºa vyjadrenia jeho hlavného organizátora Petra
Cabadaja „asi definitívne zanikol“. Festivaly neboli konku-
renãné a postupne sa vedeli dopæÀaÈ, lebo obidva v symbióze
dokázali zachytávaÈ mnohorakosÈ slovenskej literatúry.

s. 20-21 – pozn. red.). Podvečer sa
v Dome J. C. Hronského konalo už piate
pokračovanie cyklu autori jednej knihy.
Na ňom sa predstavili Martinčania literáti
Ľubomír Kianička a Ján Cíger, ktorých
spájajú ostrovtipné glosátorstvo a humo-
ristická tvorba.

Od Proglasu k mlad˘m autorom
Štvrtok bol venovaný prevažne mladým
autorom a umeleckým tvorcom. Dopo-
ludnia sa v Biblickej škole stretli študenti
zo stredných škôl na programe s názvom
Proglas v súradniciach kultúry s Milou
Haugovou, Annou Ondrejkovou, Danou

Jarná ‰kola fantázie



kam jar bola

Podrackou a Danielom Pastirčákom k ich
básnickým interpretáciám Proglasu. Ver-
nisáže výstav v T-klube majú neopakova-
teľnú atmosféru. Tak to bolo aj pri
otvorení výstavy fotografky Zuzany Pol-
lákovej, ktorá sa nechala inšpirovať naj-
novšou knihou próz Mariána Grupača
Poltvin. Obidvoch umelcov a ich diela
predstavil Peter Cabadaj. Na podujatie
nadväzoval hudobný koncert hiphopovej
skupiny De La Prejt Crew z Čadce. 
Autorské čítania mladých autorov majú
svoj okruh vďačných poslucháčov. V Tur-
čianskej galérii vystúpili populárny Pavel
Hirax Baričák s priateľmi Jánom Marto-
nom, Ľubicou Lju Mesárošovou a Miro-
slavom Kapustom. Po ich literárno-
-hudob nom predstavení predseda Matice
slovenskej Marián Tkáč a tajomník Peter

Cabadaj odovzdali ocenenia v rámci lite-
rárnej súťaže o Cenu Štefana Krčméryho.
Hlavnú cenu udelili  Oľge Gluštíkovej
(poézia). Prémie dostali Paulína Tholtová
(poézia), Michaela Hirtlová (próza)
a Pavol Ičo (próza).

Spisovatelia doma i v zahraniãí
Piatok patril zahraničným hosťom Slo-
vesnej jari. V Turčianskej knižnici sa
stretli záujemcovia o slovenskú literatúru
v zahraničí na besede s autormi zo Srbska
Vierou Benkovou, Miroslavom Demá-
kom, Martinom Prebudilom, Vladimírom
Valentíkom. V Turčianskej galérii v Mar-
tine Miroslav Bielik predstavil v medailó-
noch poetky a zároveň priateľky Vieru
Benkovú z Báčskeho Petrovca a spisova-
teľku Etelu Farkašovú z Bratislavy. Vzá-
pätí nasledovala vernisáž výstavy
akademického maliara Pavla Čániho
z Vojvodiny v Srbsku.
Vyvrcholením Slovesnej jari býva sláv-
nostný autorský večer. Tohoročný sa po
rokoch vrátil na pódium Strojára a opäť
sa divákmi zaplnilo hľadisko. Na pódiu
účinkovali spisovatelia: Viera Benková,
Gustáv Murín, Martin Prebudila (Stará
Pazova), Jaroslav Rezník, Marián Tkáč.
Hlavným moderátorom večera bol Ján
Šesták a spolu s ním účinkoval herec
a recitátor Jozef Šimonovič. Večer prebie-

hal vo výbornej atmosfére, diváci sa ba-
vili a pamätníkom to aspoň trochu pripo-
menulo zlaté časy Slovesnej jari.
Ako „dobiehajúce“ podujatia patriace do
rámca festivalu sa ešte uskutočnili aj ďal-
šie na národnej cyrilo-metodskej sláv-
nosti na Devíne. Úplnou bodkou boli 7.
júna dopoludnia program Predseda a ta-
jomníci o Matici a podvečer prehliadka
víťazov celoštátnych recitačných súťaží
s názvom Veniec víťazov spojená s vy-
hlásením výsledkov súťaže Matičná esej.
Celkovo možno 47. ročník Slovesnej jari
hodnotiť  ako vydarený, so stúpajúcou
tendenciou záujmu verejnosti. Organi-
začný tím pod vedením Miroslava Bie-
lika, riaditeľa Slovenského literárneho
ústavu MS, môže pomaly pripravovať jej
ďalší ročník.
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MILAN GONDA

FOTO: MONIKA BABALOVÁ

Otvorenie v˘stavy Osobnosti slovenského 
národa

âerstv˘ sedemdesiatnik, humorista, Milan Lechan

Poetka Anna Ondrejková v programe Proglas
v súradniciach kultúry

The Spring Came Despite Difficulties

Slovesná jar 2013 (Verbal Spring), the 47th year
of the traditional festival of Slovak literature,
book culture and artistic word was held in Mar-
tin in the last week of April. From Tuesday, April
23, to Friday, April 27, 2013, fourteen individual
cultural programmes were performed. They
were prepared for the students of schools in
Martin by Slovak literary institute, publishing
house and other departments of Matica Sloven-
ská. Young Slovak writers as well as experienced
Slovak writers took part in the festival and even
some of those living in Vojvodina, Serbia, were
among them. 



Nedávno Srbi na Slovensku oslávili 500.
výročie svojho jestvovania na našom
území. Dôkazom toho je pečať Srbskej cir-
kevnej obce z roku 1511 pravoslávnej
cirkvi v Komorane (Komárne). Pri tejto
príležitosti sa na Veľvyslanectve Srbskej
republiky v Bratislave konala konferencia,
na ktorej sa známy historik Nebojša Kuz-
manović – nadchnutý dielom Jána Kollára,
Ľudovíta Štúra, Vuka Karadžića, Branka
Radičevića a Svetozara Miletića – priho-
voril Slovákom a zverejnil Manifest o slo-
vanskom spolunažívaní. V ňom upozornil
na skutočnosť, že srbský a slovenský národ
majú najlepšie styky a vzťahy zo všetkých
národov na tomto území. 
Slovenská menšina v Srbsku predstavuje
teritoriálne najkompaktnejšie spoločenstvo
Slovákov žijúcich mimo územia Slo-
venska. Vojvodina je historické územie na
severe Srbska, dnes administratívne Vojvo-
dinský autonómny kraj (iný preklad: Auto-
nómna pokrajina Vojvodina/Vojvodinská
autonómna pokrajina; skrátene Vojvodina).
Vojvodina susedí na západe s Chorvát-
skom, na severe s Maďarskom a na vý-
chode s Rumunskom. Vojvodina je národ-
nostne rozmanitá oblasť. Existuje tu šesť
úradných jazykov: srbčina, maďarčina, slo-
venčina, rumunčina, chorvátčina a rusín-
čina. Slováci sú treťou najpočetnejšou
národnosťou. Tvoria absolútnu väčšinu
v obci Petrovec (66,42 %) a sú najvýznam-
nejšou národnosťou v obci Kovačica
(41,07  %). Podľa slobodnej encyklopédie
Wikipedia najviac Slovákov žije v Kova-
čici (5 697), potom v Báčskom Petrovci 
(5 549). Celkovo žije vo Vojvodine 56 637
Slovákov, čo tvorí 2,79 %. Republikový
štatistický úrad Srbska zverejnil niektoré
výsledky sčítania obyvateľstva, domác-
nosti a  bytov, ktoré sa uskutočnilo
v októbri 2011. Podľa najnovšieho sčítania
v Srbsku dnes žije 52 750 Slovákov. V po-
rovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi
(v roku 2002 bolo v Srbsku 59 021 Slová-
kov) sa ich počet zmenšil o 6 271, teda
o viac ako 10 %. Vzhľadom na skutočnosť,
že v období rokov 1991 – 2002 ich počet
klesol o 11,78 %, možno konštatovať, že
dynamika poklesu počtu príslušníkov slo-
venskej národnostnej menšiny zostala na
rovnakej úrovni.
Ústava Srbskej republiky zaručuje práva
národnostným menšinám, čo sa odráža aj
v ďalších právnych normách. Zákon o zá-
kladnej škole, zákon o strednej škole
a zákon o osnovách systému vzdelávania
a výchovy umožňuje národnostným men-
šinám s ohľadom na ich špecifiká realizo-

vať výchovno-vzdelávací proces v mate-
rinskom jazyku, pričom slovenský jazyk je
uznaným vyučovacím jazykom na všet-
kých stupňoch škôl vrátane materských.
Zákon o úradnom používaní jazyka národ-
nostných menšín zabezpečuje, že v  12
okresoch autonómnej provincie Vojvodina
je slovenčina popri srbskom jazyku úrad-
ným jazykom. 
V roku 2002 bol prijatý zákon o ochrane
práv a slobôd národnostných menšín
(Úradný vestník SRJ č. 11/2002). Podľa čl.
19. ods. 4 tohto zákona bola 4. apríla 2003
založená Národnostná rada slovenskej ná-
rodnostnej menšiny (NRSNM). V súlade so
zákonom je to reprezentatívna organizácia
zvolená zástupcami spolkov a záujmových
združení Slovákov a považovaná za zá-
stupcu slovenského spoločenstva vo vzťahu
k najvyšším orgánom štátnej správy a regio-
nálnej samosprávy. Podľa článku 2 štatútu
NRSNM schválenom na jej zasadnutí 25.
septembra 2010 v Starej Pazove: „Národ-
nostná rada je zastupiteľský orgán sloven-
skej národnostnej menšiny na území
Republiky Srbska, prostredníctvom ktorého
príslušníci národnostnej menšiny uplatňujú
svoje práva na menšinovú samosprávu v ob-
lasti kultúry, vzdelávania, informovania
a úradného používania jazyka a písma.“ 
Orgány Národnostnej rady sú: predseda
a traja podpredsedovia, Výkonná rada Ná-
rodnostnej rady, výbory pre vzdelávanie,
kultúru, informovanie a úradné používanie
jazyka a písma a tajomník Rady. Vo výbore
pre kultúru pôsobia komisie pre divadelnú
a audiovizuálnu činnosť, pre ochranu kultúr-
neho dedičstva, literárnu tvorbu, výtvarnú
činnosť, hudobnú činnosť, knižničnú čin-
nosť, zveľadenie festivalov a kultúrnych
podujatí, činnosť na zachovávanie a zve-
ľadenie ochotníckych spolkov a združení
slovenskej tradičnej kultúry v Srbsku. Vo
výbore pre vzdelávanie pôsobia komisie
pre predškolské vzdelávanie, základné
školy, stredné školy,  vysokoškolské vzde-
lávanie, učebnice, odborné vzdelávanie, šti-
pendiá, zveľaďovanie slovenského jazyka
a pre zabezpečenie kvality vyučovania. Vo
výbore pre informovanie pôsobia komisie
pre printové médiá, lokálne médiá, verejný
servis RTV, zveľaďovanie profesionálnych
štandardov v oblasti médií. Vo výbore pre
úradné používanie jazyka a písma pôsobia
komisie pre spoluprácu s lokálnou samo-
správou, spoluprácu s radami pre medzina-
cionálne vzťahy, spoluprácu s cirkvami,
štandardy slovenčiny pri úradnom použí-
vaní jazyka, rozvoj civilného a mimovlád-
neho sektora, spoluprácu s mládežou. 

Z uvedenej štruktúry vyplýva bohatá a roz-
manitá činnosť, ojedinelá a jedinečná
v celom slovenskom zahraničí. Vznik a exis-
tencia Národnostnej rady slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku sa stala nielen
odrazom pozitívnej srbskej politiky vo
vzťahu k národnostným menšinám, uznaním
ich práv a autochtónnosti, ale aj ich uznaním
a akceptovaním ako rovnocenného a plno-
právneho partnera celého občianskeho spo-
ločenstva. Dovoľte pri jubileu jej vzniku
vyjadriť uznanie všetkým členom a pracov-
níkom Národnostnej rady za ich obetavú
a tvorivú činnosť v prospech uchovania ná-
rodného povedomia a kultúrnej identity Slo-
vákov žijúcich v Srbsku.
Gratulujeme vám k vášmu jubileu, ktoré
treba vnímať ako sviatok celého sloven-
ského zahraničia a dovoľte nám zaželať vám
veľa úspechov do budúcnosti. Slováci žijúci
v Srbsku a ich bohaté dejiny sa stali neod-
deliteľnou súčasťou srbských i slovenských
národných dejín. Dlhoročné a tradičné
srbsko-slovenské a slovensko-srbské vzá-
jomné vzťahy, overené v časoch pre oba ná-
rody najťažších, sú potvrdené a umocnené
existenciou slovenskej národnostnej men-
šiny v Srbsku. Na Slovensku je vnímaná ako
osobitný fenomén, ako stále živý slovenský
ostrov v zahraničí. To už nie je nostalgia za
časmi vysťahovalectva, lebo slovenská krv
nielen odtiekla, ale neustále prúdi zo starej
vlasti do novej vlasti a naopak, a tak sa ne-
ustále vzájomne obohacuje.

CLAUDE BALÁŽ

PREDSEDA ZDRUŽENIA NEZÁVISLÝCH EXPERTOV PRE

OTÁZKY DEJÍN A ŽIVOTA ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
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Ten years of the Existence of a National 
Minority Council

Recently, Serbs in Slovakia celebrated the 500th
anniversary of their presence in our territory. On
this occasion, a conference, with the attendance
of the well-known historian Neboj‰a Kuz-
manoviç who gave an address to Slovaks and
presented his Manifesto on Slavic Co-existence,
was held at the Embassy of the Republic of Ser-
bia in Bratislava. In the Manifesto, he pointed out
that Serbian and Slovak nations have the best
contacts and relations from among all the na-
tions living in this territory.
The Slovak minority in Serbia (living in the north,
in the Autonomous Province of Vojvodina) is the
third most numerous nationality and most com-
pact community of the Slovaks living outside the
territory of Slovakia. According to the census of
October 2011, 52.750 Slovaks live in Serbia.Con-
stitution of the Republic of Serbia guarantees
rights to national minorities, which is also
eflected in other legal rules. In 2002, the Law for
the Protection of the Rights and Liberties of Na-
tional Minorities was adopted, and on April 4,
2003, the National Minority Council of Slovak
National Minority, a representative organization
elected by the representatives of Slovak societies
and interest associations, was established on the
basis of this Law. The National Minority Council
is considered to be a Slovak community repre-
sentative organization in relation to the supreme
organs of state administration and regional self-
government.

D E S A Ë R O â I E  
Národnostnej rady



Mária Katarína Hrkľová najväčšiu časť
svojej profesionálnej životnej púte veno-
vala problematike zahraničných Slovákov.
Ako teritoriálny referent pre jednotlivé slo-
venské komunity v Ústave pre zahranič-
ných Slovákov Matice slovenskej,
Krajanského múzea a Domu zahraničných
Slovákov prispievala k ich rozvoju; v po-
slednej z menovaných inštitúcií zastávala
aj post zástupkyne riaditeľa, neskôr pove-
renej riaditeľky, čím sa jej osobný prínos
a vklad rastu slovenských vetiev v zahra-
ničí úmerne zväčšoval. Mária Katarína
Hrkľová sa do dejín zahraničných Slová-
kov zapísala výraznými písmenami – vy-
sokú úctu voči jej práci a osobnému
zanieteniu, ktorým prispievala k životu za-
hraničných Slovákov potvrdzuje aj skutoč-
nosť, že samotní zahraniční Slováci ju
ocenili Cenou Ondreja Štefanka za príspe-
vok k rozvoju, organizovaniu a diverzifiko-
vaniu kultúrneho života a spolkovej
činnosti v slovenskom zahraničnom svete. 
Do značnej miery je pochopiteľné a v is -
tých prípadoch je už aj pravidlom, že po ta-
kejto bohatej skúsenosti sa ľudia, ktorí
v istom zmysle kreovali širší spoločenský

život, rozhodnú uverejniť svoje spomienky
na uvedené obdobie svojho života.
Kniha M. K. Hrkľovej Z blízkeho ďaleka
je príkladom takéhoto postoja a rozhodnu-
tia – zo žánrového hľadiska ide o memoá-
rovú prózu, ktorá však nie je iba
subjektívnym pohľadom na rad vecí istého
časového segmentu, ale aj žriedlom obser-
vácií, interpretácií a hodnotenia javov
a ľudí, s ktorými autorka prišla do kon-
taktu. Dejinný výklad si nárokuje na istú
objektivitu, no pre lepšie pochopenie minu-
losti často pomáhajú aj práce typu, akým je
memoárová spisba: prinášajú množstvo in-
formácií, ktoré poodhaľujú štruktúru vzťa-
hov, ktorá je najčastejšie pre verejnosť
skrytá alebo je nemožné vystopovať ju na
základe tzv. objektívneho archívneho mate-
riálu. M. K. Hrkľová do svojej práce vlo-
žila aj pamäť, ale aj srdce. Jej svedectvá sa
opierajú o pozitívne overiteľnú faktografiu,
no nechýba im ani rozmer reflexie človeka,
ktorý bol do veci silne bytostne a emocio-
nálne zaangažovaný: autorka k problema-
tike zahraničných Slovákov vždy
pristupovala z pozície pozitívneho riešenia
ich žiadostí, predsavzatí a plánov a táto jej

pozitívna snaha sa stala imperatívom jej
pôsobenia. Preto aj z jej textu vanie silný
tón afirmatívneho postoja – tak k samot-
nému javu, teda zahraničným Slovákom,
ako aj k jeho memoárovej reflexii. 
Spomienkové texty M. K. Hrkľovej Z blíz-
keho ďaleka sa iste stanú aj pre historikov
tohto fenoménu vzácnym prameňom infor-
mácií – pre početných aktérov tohto histo-
rického pohybu, ako aj pre udalosti budú
autorkine svedectvá vzácnym kompasom
pre pochopenie a som presvedčený, že
v niektorých prípadoch aj jediným prame-
ňom poznatkov.

MICHAL BABIAK

FOTO: DUŠAN MIKOLAJ
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Testimony of Extensive Experience

Mária Katarína Hrkºová worked as a territorial
officer for respective Slovak communities in
the world at the Matica Slovenská Institute
for Foreign Slovaks, Compatriots’ Museum
and Foreign Slovaks’ House. Her book
Z blízkeho ìaleka (“From a Close Remote-
ness”) is a memoir prose and a fount of ob-
servations, interpretations and assessments
of events and the people with whom the au-
thor came in contact.

bohatej skúsenosti

„Krajanské“ skutky Kataríny Hrkºovej (druhá zºava) majú desatoraké podoby.
Poãas uãiteºského pôsobenia bola jednou z jej Ïiaãok Ingrid Zachorecová, teraj-
‰ia riaditeºka Základnej a Materskej ‰koly vo Sv. Petre. Priviedla ju k záujmu 
o krajanskú problematiku, ako vidno aj na seminári v rumunskom Nadlaku na
jar 2011, keì autorka knihy Z ìalekého blízka preberala Cenu Ondreja ·tefanka.
Vedºa nej sedia predsedníãka Matice slovenskej v Juhoslávii Katarína Melegová
Melichová a spisovateº Peter Andru‰ka.  

S Ondrejom ·tefankom
(1949 – 2008), spisova-
teºom, vydavateºom, 
krajansk˘m aktivistom
rumunsk˘ch i dolnozem-
sk˘ch Slovákov múzea
a Domu zahraniãn˘ch
Slovákov. Autorkina kniha 
Z blízkeho ìaleka
je memoárom prózy aj
Ïriedlom observácií, in-
terpretácií a hodnotenia
javov a ºudí, s ktor˘mi
autorka pri‰la do kon-
taktu.

Svedectvo



Socha z Výskumného ústavu 
zváračského
Autor najväčšej sochy Ľudovíta Štúra na Slo-
vensku akademický sochár Ladislav Berák
v súčasnosti pracuje na najnovšej buste M.
R. Štefánika, ktorú nám v modeli už predviedol
na konci zimy. Zaspomínali sme si aj na sochu
Ľudovíta Štúra. V čase jej vzniku pravidelne
navštevoval miesto pretvárania svojej sochár-
skej vízie do reálnej bronzovej podoby. Podľa
jeho modelu vznikalo samotné dielo niekoľko
mesiacov  vo výrobnej hale Výskumného ústa -
vu zváračského v Bratislave (VÚZ). Sochu
vnímal aj osobne, je veľkým priaznivcom kodifi -
kátora spisovnej slovenčiny a zároveň nášho
najväčšieho národného buditeľa. 
Podobu dejateľa navrhol  z bronzu, vysoká je

5,3 m a váži 3,2 tony. Takýto kolos si vyžiadal
aj priestory a skúsenosť majstrov svojho re-
mesla. 
„Náročná zlievarenská práca, majstrovstvo zvá-
račov spájajúcich krok za krokom jednotlivé od-
liatky diela, bola možná len vďaka vysokej
odbornosti, ktorú zaručuje renomé tejto sveto -
známej inštitúcie,“ citujeme z časopisu Zvára-
nie-Svařováni, č.5-6/2002 str. 3, autor M. Kňažko,
Výskumný ústav zváračský. V tom čase ešte in-
štitúcia fungovala ako štátna organizácia. Od
jej  založenia v závere prvej polovice minulého
storočia svetoznámym zváračským odborní-
kom akademikom Jozefom Čabelkom v nej
pracovali na technickom poli na plné otáčky
stovky Slovákov a Sloveniek vo výskume aj ko-
merčnej sfére, nevynímajúc kultúrnu tvorbu. 

Práve v čase posledných prác na tomto najkraj-
šom diele, ktoré odliali a zvarili vo „zváračskom
ústave“ (podľa slov najstarších zamestnancov),
sa na poslednom zasadnutí prvej Dzurindovej
vlády rozhodlo o privatizácii VÚZ. Vtedajší zlie-
vači a zvárači  nevytvorili pre Slovensko len
podobu Ľ. Štúra. Po vytvorení foriem, odliatí,
zvarení a dokončení busty M. R. Štefánika,
ktorý stojí vo vestibule Národnej rady Sloven-
skej republiky, sa podujali vytvoriť pred slo-
venský parlament na bratislavskom hradnom
vrchu aj podobizeň Alexandra Dubčeka. Vý-
skumný ústav zváračský tak urobil po neča-
kanej privatizácii veľkú bodku za svojou
úspešnou činnosťou. Ľudovít Štúr tak nebol
umeleckým dielom len pre Žilinu, ale pre celý
slovenský národ.
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Ľudovítovi  Štúrovi 
v Îiline 

Ná‰ ‰tát má dejateºov, ktor˘ch si treba pripomínaÈ aj sochami.
V predveãer okrúhlych dvadsiatych narodenín slovenskej ‰tát-
nosti, symbolicky desaÈ rokov po dokonãení sochy, znovu odhalili
v Îiline na novom mieste sochu ªudovíta ·túra. Bolo to za prí-
tomnosti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica,
predsedu Národnej rady SR Pavla Pa‰ka, Ïilinského primátora
Igora Chomu, poslancov parlamentu aj mesta a ostatn˘ch hostí.
V závereãn˘ rok prvého desaÈroãia novodobej  Slovenskej repub -
liky – v septembri 2002 – toto umelecké dielo po prv˘krát sláv-
nostne odhalil vtedaj‰í primátor Îiliny Ján Slota. Bolo to bez
prítomnosti vtedaj‰ích vládnych predstaviteºov, len za úãasti Îi-
linãanov a priaznivcov slovenskej ‰tátnosti z celého Slovenska.
Vtedaj‰í predseda vlády sa k ·túrovi nenáhlil. Prvá Dzurindova
vláda mala vtedy iné starosti. Bezbrehá privatizácia, e‰te aj pár
dní pred voºbami, si vyÏadovala od vtedaj‰ieho premiéra iné
priority, neÏ bola socha národného dejateºa.



Tradície a zmeny v meste
Umelec terajšie miesto podoby Ľ. Štúra upred-
nostnil pred návrhom na osadenie sochy v bu-
dove žilinského obchodného centra. Nová
inštalácia sa nedotkla peňaženky Žilinčanov
ani štátneho rozpočtu. Všetky práce zaplatil in-
vestor obchodného centra stojaceho na nie -
kdajšom Štúrovom námestí. 
Potešiteľným faktom súvisiacim s bývalým sta-
noviskom sochy Ľ. Štúra je uznesenie Mest-
ského zastupiteľstva v Žiline, ktoré určilo, že
ulica Antona Bernoláka (Žilinčanmi nazývaná
„Bulvár“) bude pokračovať v priestranstve bý-
valého Námestia Ľudovíta Štúra až po ulicu
Romualda Zaymusa. Ulica Antona Bernoláka
sa bude tak nachádzať na oboch stranách pre-
tínajúcej ulice Veľká Okružná. Anton Bernolák,
ktorého socha stojí v prstenci dvojpruhovej sle-
pej ulice, tak „pojal do svojho náručia“ aj novú
ulicu vytvorenú z bývalého obvodu námestia Ľ.
Štúra. :
„Treba reagovať aj na takéto zmeny v živote
mesta. Na priestranstve medzi hotelom Slova-
kia a Domom odborov Žilina, ktoré nieslo názov
Námestie Ľudovíta Štúra, je v súčasnosti ob-
chodné centrum Aupark a táto časť stratila cha-
rakter námestia. Preto sme  pristúpili k zmene,
ktorá zosúladí pomenovanie so skutočným sta-
vom. Dôležitou informáciou je, že v tomto prí-
pade sú občania oslobodení od poplatkov
súvisiacich s vybavovaním nových dokladov,
pretože adresa sa im zmenila z iniciatívy
mesta. Potešiteľné je aj to, že obchodná spo-
ločnosť uhradila všetky náklady súvisiace
s osadením sochy i úpravou okolia. Spolu to vy-
chádza na 11 400 eur. Keďže však mesto už
bolo aj v rámci rozpočtu pripravené na osade-
nie sochy, tak tých desaťtisíc, ktoré sme na to

chceli dať, využijeme na to, aby sme aj širšie
okolie sochy a teda parku, v ktorom bude osa-
dená, zveľadili ešte viac,“ reagoval na zmenenú
situáciu v meste primátor Igor Choma. Žilinča-
nia teda dostali aj darček v podobe vynovenia
zelenej oázy v rušnej časti mesta už počas toh-
toročnej jari. 

Ľudovít Štúr, mesto a história 
Prečo patrí práve dnes podoba Ľudovíta Štúra
do metropoly severozápadného Slovenska?
Pripomínanie úspešných historických faktov
v živote národa, je dôležitou úlohou aj v súčas-
nosti. To najmä na miestach, ktoré sú s našimi
národnými  dejateľmi previazané. Pripomeňme
si len niektoré udalosti:
Počas revolučných rokov 1848 – 1849 sa pri ži-
linskom Budatíne na prelome rokov odohrala
víťazná bitka slovenských dobrovoľníkov nad
maďarskými gardami (v rámci zimnej výpravy
z Jablunkova do Košíc). Po ukončení víťazných
bojov vystúpili na dnešnom Mariánskom ná-
mestí Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban. Na
pamiatku tejto udalosti stojí na mieste úspešnej
vojenskej bitky jazdecká socha druhého meno-
vaného dejateľa. Znovu postavením sochy Ľu-
dovíta Štúra sa zadosť učiňuje pamiatke nášho
najvýznamnejšieho činiteľa štúrovskej národ-
nobuditeľskej generácie. 
Žilina patrila naďalej k najdôležitejším mestám
na Slovensku, ktoré  tvorili naše dejiny. Spome-
nieme udalosti za posledných sto rokov:
– Od 12. decembra 1918 do 3. marca 1919 síd-
lilo v Žiline Ministerstvo s plnou mocou pre
správu Slovenska. Žilina bola vtedy prvým síd-
lom slovenskej vlády a hlavným mestom Slo-
venska. 
– Osobitnú pozornosť si zasluhuje vyhlásenie

autonómie Slovenska neskorším prezidentom
prvej Slovenskej republiky doktorom Jozefom
Tisom 6.októbra 1938. Aj táto historická udalosť
svojím významom presahuje dejiny Žiliny a zo-
hrala veľkú úlohu v rámci celého Slovenska.
– V rokoch 1949 – 1960 bola krajským sídlom,
ktoré bolo obnovené v roku 1996. 
– Od roku 1960 je v meste Vysoká škola do-
pravná, terajšia Žilinská univerzita.     
Po roku 1990 prešlo mesto búrlivým vývojom.
Zrekonštruovalo sa staré mesto, z vlastných zdro -
jov si mesto vybudovalo trolejbusovú dopravu,
pokračuje výstavba diaľničných privádzačov
a mimoúrovňových križovatiek. V súčasnom
období je Žilina komplexným polyfunkčným
mestom a so svojím okolím tretím najvýznam-
nejším priemyselným centrom na Slovensku.

VERONIKA VALÚCHOVÁ

FOTO: MARIAN KŇAŽKO
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To ªudovít ·túr in Îilina 

On the eve of the vicennial anniversary of the
statehood of Slovakia, the ªudovít ·túr statue
was re-unveiled at a new location in Îilina sym-
bolically ten years after it had been finished. The
statue is from bronze, 5.3 metres tall and weighs
3.2 tonnes. The sculptor Ladislav Berák (today
works on his latest bust of M. R. ·tefánik) is the
author of the largest statue of the Slovakia’s em-
inent personage. The statue serves as the me-
morial of the revolutionary years 1848-1849
when a victorious battle of the Slovak volunteers
over the Hungarian guards took place at Budatín
near Îilina (within their Winter Campaign from
Jablunkov to Ko‰ice). After the victorious battles
ended, ·túr and Jozef Miloslav Hurban appeared
in the today’s Mariánske Square (in remem-
brance of this event, there stands an equestrian
statue of the latter mentioned personality at the
site of the successful military battle).



Májová Veºká noc
K pravoslávnemu vierovyznaniu, ktoré cha-
rakterizuje náboženský postoj tejto menšiny,
sa pri poslednom sčítaní prihlásilo 49 133
osôb (0,9 % celkového počtu obyvateľov).
Termín veľkonočných sviatkov sa riadi Ju-
liánskym kalendárom a vypočítava sa zloži-
tým spôsobom, preto iba konštatujme, že
v tomto roku ho pravoslávni veriaci oslavo-
vali až začiatkom mája. Predchádza im
sedem týždňov veľkonočného pôstu (Fedo-
rovyj, Fedorovycja, Vasyľovyj, Krestopo-
klonnyj, Pochvaľnyj, Čorna nediľa, Kvitna
nediľa, Velykdeň, Velykodňa nediľa). Počas
neho sa nesmela jesť mastná, mäsitá strava,
v stredu, v piatok ani mliečne výrobky,
nejedli sa ani vajíčka. Varili sa „varjanka“,
„vicťanka“, fazuľa s kapustou, hríbová alebo
zemiaková mačanka, pečené zemiaky.
Na Kvetnú nedeľu sa svätili bahniatka z vŕby
rakyty, v príbytkoch ich držali za ikonami vo
svätom kúte až do nasledujúcich sviatkov.
Pripisovala sa im ochranná moc pred zlými,
nečistými silami. 
Biela sobota (Bila subota) je spätá s prípra-
vou obradového jedla, ktoré sa svätí na Veľ-
konočnú nedeľu. 

Významné miesto v ňom má obradové pe-
čivo „paska“ (názov sa vzťahuje aj na po-
menovanie Veľkej noci). Podobá sa bá-
bovke, v minulosti v majetnejšej rodine
„pasku“ piekli z bielej, pšeničnej múky, chu-
dobnejší iba z ražnej alebo kukuričnej múky.
V súčasnosti je to jedno z mnohých jedál,
ktoré kladú do košíkov, s ktorými idú pred
kostol, aby ich pop pokropil svätenou vodou.
Nechýbajú v ňom vajíčka, maslo, tvaroh,
syry, šunka, klobáska, soľ. Doma všetko vy-
ložia na stôl a  nastáva rodinná hostina.
Dvere sú otvorené aj susedom či vzdialeným
priateľom.

Sninãania sú zo ‰irokého okolia 
V  Snine, odkiaľ je titulná fotografia
v tomto čísle časopisu, stojí od roku 1986
pravoslávny Chrám Nanebovstúpenia
Isusa Christa. Mesto sa nachádzala na vý-
znamnej obchodnej ceste Porta Rusica –
Ruská cesta, vedúcej z Uhorska dolinou
rieky Cirochy cez Ruské sedlo do Haliče.
V novodobej histórii sa do nej presťaho-
vali mnohí obyvatelia zo zátopovej ob-
lasti Starina. Osobitne sa na verejnosti
začala spomínať na začiatku druhej polo-
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Podºa sãítania obyvateºov, domov a bytov z roku 2011 bolo
v Slovenskej republike 5 397 036 trvalo b˘vajúcich. Popri väã‰i-
novému poãtu obyvateºov slovenskej národnosti (4 352 775, ão
je viac ako ‰tyri pätiny), u nás Ïijú obyvatelia 13 národnostn˘ch
men‰ín. TreÈou najpoãetnej‰ou (po maìarskej a rómskej) sú Ru-
síni. Oficiálne sa k svojej národnosti mohli hlásiÈ od roku 1991,
odvtedy ich poãet ‰tatisticky narástol o 16 285 osôb. V súãas-
nosti ich je 33 482 a tvoria 0,6 % obyvateºov Slovenska. Po Ru-
sínoch s dosÈ tesn˘m rozdielom nasleduje ãeská men‰ina, ìal‰ie
majú percentuálne 0,1 obyvateºov (ukrajinská, nemecká, mo-
ravská, poºská) a menej. 
Podºa zverejnen˘ch údajov si rusínsky materinsk˘ jazyk uviedlo
1 % obyvateºov Slovenska, ão prestavuje 55 468 osôb, v domác-
nosti rozpráva po rusínsky 49 860 osôb,  24 524 ich uviedlo, Ïe
pouÏíva rusínsky jazyk na verejnosti. Na posmelenie pred ofi-
ciálnym sãítaním podnetne vpl˘vala povedzme publikácia Ivana
Popa Malé dejiny Rusínov, ktorú vydalo ZdruÏenie inteligencie
Rusínov Slovenska. Autor roku 1994 odi‰iel zo Slovenska do
âes kej republiky, napísal viacer˘ch kníh o Podkarpatskej Rusi
a spolu s P. R. Magocsim, aktivistom Ïijúcim v Kanade, vydal En-
cyklopédiu rusínskych dejín a kultúry. 

Pravoslávie je viera 
Stretnutia pri soche Medová baba (dielo aka-
demického sochára Mareka ÎitÀana) pod 
Riabou skalou v Národnom parku Poloniny,
najv˘chodnej‰ej poloÏenej oblasti Slovenskej
republiky

Akademick˘ maliar Andrej Smolák (vºavo) 
s paskou pred sninsk˘m kostolom



vice 80. rokov minulého storočia v súvis -
losti s výstavbou vodnej nádrže, ktorá je
už štvrťstoročie spoľahlivou zásobárňou
pitnou vodou pre mnohé mestá a obce na
východnom Slovensku. 
V údolí sa predtým rozkladalo sedem obcí,
pripomeňme si, čo z nich ostalo. Z pôvodnej
obce Dara sa zachoval murovaný pravo-
slávny kostolík z roku 1956, postavený
v staroruskom historizujúcom štýle, a obec -
ný cintorín. Ostružnica: obecný cintorín
a cintorín z 1. sv. vojny a ruiny kostola z ro -
ku 1806, z ktorého pochádza vzácna ruko-
pisná kniha Ostružnické evanjelium z roku
1492. Ruské: obecný cintorín, kaplnka na
mieste zbúraného kostola z roku 1789, vo-
jenský cintorín z 1. sv. vojny a tri domy.
Smolník: obecný cintorín a vojenský cinto-
rín z 1. sv. vojny, na mieste pôvodného kos-
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i kultúra

Dom Matice slovenskej v Snine sídli na centrálnom námestí vedºa Galérie Andreja Smoláka. V ich
priestoroch otvorili 30. mája v˘stavu Posvätn˘ odkaz – sv. Cyril a Metod v slovenskom v˘tvarnom
umení venovanú 1 150. v˘roãiu príchodu vierozvestov na územie Veºkej Moravy

Veºkonoãné svätenie pasky 



18 | SLOVENSKO

Tak sa volala výstava fotografií humen-
ských rodákov Tomáša Leňa a Jozefa
Ondzíka, ktorá predznamenala publiko-
vanie knižky Rusíni (vydavateľstvá Slo-
vart a O.K.O.). Na začiatku ich tvorivého
záujmu o kraj pod Poloninami im v prvej
polovici 80. rokov minulého storočia po-
núkla silnú tému výstavba vodnej nádrže
Starina. Od druhej polovice 90. rokov sa
intenzívne začali zaujímať o súčasný
život v obciach či mestečkách, kde žijú
prevažne obyvatelia rusínskeho pôvodu.
Všímali si ich každodenné zvyklosti, za-
znamenávali sviatočné i vážne rodinné
udalosti, verejné spoločenské podujatia
a stretnutia, zachytávali všedné príbehy,
prácu na poli a v lesoch. Významnú po-
zornosť venovali cirkevným obradom.
Práve cez silnú kresťanskú tradíciu pra-
voslávnych a gréckokatolíckych veria-
cich našli ideové prepojenie
kalendárneho hospodárskeho a prírod-
ného roka v podkarpatskej krajine s du-
chovnou obradnosťou. 
Na pozadí súčasných vydavateľských
projektov je kniha Rusíni podstatne iná,
ako bývajú stovky farebných publikácií
tlačených na ťažkogramážnom kriedo-
vom papieri. Čiernobiele fotografie Jo-
zefa Ondzíka a Tomáša Leňa zachytávajú
udalosti a ľudí bez snahy o štylizovanú
atraktívnosť, tematickú výnimočnosť bez
osobného komentovania, dávajú pred-
nosť celku neraz s „nevábnym“ pozadím,
autentickosť prostredia a okamih chvíle
povyšujú nad strohé či estetické pravidlá
„umeleckej“ fotografie. Akoby hovorili:
my sme u vás hostia, neberieme si právo
hodnotiť vás, ani vás nabádať na pózova-
nie. Výsledkom ich autorských postojov
sú obrazy bezprostrednej blízkosti. 
Súčasťou publikácie je stať historika
Petra Švorca nazvaná tak, ako je jej
nosný titul. V závere píše: Svet Rusínov
je od konca 19. storočia svetom obyčaj-
ného človeka v strednej Európe, ale aj
človeka putujúceho za prácou do rôznych
končín sveta. Je svetom tvrdej manuálnej
práce aj svetom vedeckých výskumov
a objavov, svetom insitného ľudového
umenia, je svetom poznaným i nepozna-
ným – a možno i preto príťažlivým, ktorý
dokáže inšpirovať, fascinovať, upútať.
Popri spomenutých fotografoch si ľudí
tohto kraja všíma viacero ďalších. V ich
živote totiž nachádzajú toľko tvorivých
podnetov, že je iba otázkou času, keď
vyjdú o tomto kraji ďalšie tematicky prí-
buzné publikácie.

DUŠAN MIKOLAJ

FOTO: AUTORspo
d B

uko
vsk

ých
 vr

cho
v 

ªu
d

ia

People from below the Bukovec Mountains

Rusíni (“Rusyns”), a book of black and white
photographs by Jozef Ondzík and Tomá‰ LeÀo
pictures events and people without trying to be
stylistically attractive or thematically exceptional.
The authors give preference to an authentic en-
vironment and raise spur of the moment above
plain or aesthetic rules of “artistic” photography.

Orthodoxy Is Both Faith and Culture 

According to the 2011 Population and Housing
Census, 5,397,036 people permanently resided
in the Slovak Republic. Besides the majority pop-
ulation of Slovak origin, also inhabitants belong-
ing to 13 national minorities live in our country.
The third most numerous minority (following
Hungarians and Roma) are Rusyns. They profess
Orthodox or Greek-Catholic faiths. The eastern-
most district seat of the region is Snina. In the
recent past, many inhabitants of the seven vil-
lages of the flood area Starina, serving as a reser-
voir of drinking water for several towns of
Eastern Slovakia for a quarter century, moved to
the town Snina. 

tola z  roku 1898 stojí drevená kaplnka.
Veľká Poľana: obecný cintorín, jeden pô-
vodný domček a pomník – rotunda padlým
vojakom v 1. sv. vojne na vojenskom cinto-
ríne na Hodošíku je najvyššie položeným
vojenským cintorínom na Slovensku.
Zvala: obecný cintorín a jeden rodinný dom.
Na mieste pôvodného kostola z r. 1795 dnes
stojí kaplnka. 

Okresné sídlo
Po poslednom regionálnom územno-
správnom členení Slovenskej republiky sa
Snina stala okresným sídlom. Na ústred-
nom námestí sa v tesnom susedstve mest-
ského úradu nachádzajú dom Matice
slovenskej vedený Jozefom Makarivom
a  súkromná Galéria Andreja Smoláka,
najvýchodnejšie položená výtvarná inšti-
túcia na Slovensku. Obe, spolu s mest-
skými zariadeniami, aktuálnymi podujatia-
mi obohacujú kultúru mesta i regiónu. Na
spomienku tunajšieho rodáka básnika,
vydavateľského pracovníka a autora slov-
níčka miestneho sotáckeho nárečia Jozefa
Gerbóca (1942 – 2000) organizuje mest -
ské kultúrne stredisko jedenásť rokov
Gerbócovu literárnu Sninu  a  na tej sa
pravidelne a  s úspechom zúčastňujú aj
slovenské deti a mladí ľudia žijúci v za-
hraničí. Najširšiu pozornosť začiatkom
jesene priťahuje Medzinárodný výtvarný
festival, na ktorý akademický maliar
A. Smolák a riaditeľ spomenutej galérie
v jednej osobe pozýva umelcov zo Slo-
venska a zahraničia. Tvorivé inšpirácie
a priateľskú atmosféru v meste a jeho šir-
šom prírodnom okolí našli už celé de-
siatky maliarov a  sochárov z  viac ako
tridsiatich európskych a zámorských štá-
tov. V tomto roku sa uskutoční jubilejný
20. ročník. Na predchádzajúcom primátor
mesta Štefan Milovčík záväzne prisľúbil,
že v tomto roku v Snine sprístupnia re-
konštruovaný kaštieľ z konca 18. storo-
čia. Bude v ňom knižnica, v rozľahlých
priestoroch architektúry sa budú konať
spoločenské a  kultúrne podujatia, mu-
zeálna inštalácia pripomenie históriu od
prvej písomnej zmienky z roku 1343, keď
počas valašskej kolonizácie osídľovali
kraj Ruthéni – Rusíni. 
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Ani nie tak dávno sa mohlo zdať, že
v rámci fúzie jednotlivých nárečí so spi-
sovnou formou slovenčiny si najdlhšie
udržia svojbytnosť východoslovenské. No
aj z neho sa nevytrácajú len slová označu-
júce zaniknuté predmety a činnosti, ale
mladí ľudia už prechádzajú k používaniu
spisovného jazyka aj v každodennom ži-
vote. 
Ako dlho sa teda ešte udržia nárečia ako
živá reč? Jednu či nanajvýš dve generácie?
Nárečie je významnou súčasťou kultúr-
neho dedičstva v danom regióne a treba sa
oň starať, aby sa celkom nevytratilo. To
bolo ústrednou myšlienkou pozoruhodnej
konferencie pod názvom Nárečie ako kle-
not. Zorganizovala ju Stredná odborná
škola obchodu a služieb v Michalovciach
14. marca a okrem iného si ňou pripome-
nuli 1150. výročie príchodu vierozvestcov
na naše územie.
Vyznieva to až neuveriteľne, že na neveľ-
kej časti historického územia Zemplínskej
župy obyvateľstvo používalo de facto tri
nárečia: zemplínske, užské a sotácke,
keďže zemplínska oblasť susedila aj s ob-
cami, kde sa hovorilo po rusínsky. Popu -
larizačným spôsobom uvedené nárečia
priblížili účastníkom vedeckí pracovníci,
známi dialektológovia doc. Ladislav
Bartko a PhDr. Štefan Lipták. Esej o feno-
méne „východniarstva“ a o vplyve prostre-
dia na kultúrne formovanie osobnosti
predniesol PhDr. Milan Gonda z Matice
slovenskej. Chvályhodná bola snaha orga-

nizátorov poukázať na istú multikulturál-
nosť v regióne, čo zdôraznili pozvaním
s možnosťou vystúpenia Ing. Petra Sokola,
predsedu Zväzu Rusínov – Ukrajincov
v SR.
Najzaujímavejšou časťou konferencie však
boli vystúpenia žiakov školy, ktorí mali
pripravené prezentácie obcí, z ktorých po-
chádzali (Záhor, Vysoká nad Uhom, Leká-
rovce, Žbince, Koromľa, Koňuš, Čečehov,
Pavlovce nad Uhom, Budkovce, no aj
Ubľa, Šmigovec, Dúbrava – zemplínske
obce, v ktorých sa rozpráva po rusínsky).
V nárečí svojej dediny hovorili o jej histó-
rii a etnografických zvláštnostiach či
krátku zaujímavú príhodu. Predtým navští-
vili starších spoluobčanov, uskutočnili
s nimi rozhovor, spracovali získaný mate-
riál. Pomáhali im pri tom rodičia, niektoré
obce mali ukážky miestneho nárečia zve-
rejnené na svojej webovej stránke. Redak-
ciu a istý literárny tvar ukážke im pomohli
dotvoriť učiteľky slovenského jazyka.
Podľa vyjadrenia organizátoriek sa žiaci do
bádateľskej činnosti pustili s obrovskou
chuťou, čo bolo cítiť pri ich prezentácii.
V druhej časti svojho vystúpenia taktiež

v nárečí opísali prípravu typického tradič-
ného jedla. Potom sme si mohli gastrono-
mické špeciality prezrieť a hlavne ich
ochutnať. Uvarili ich, samozrejme, samotní
žiaci školy. Na stoloch sa objavili napríklad
„pirohi z bandurkami“ z Čečehova, „lokše
zos škoricu“ zo Žbiniec, „holupki“ zo Zá-
hora, „beľčutekova dziňanka“ z Vysokej
nad Uhom, „naľečniki“ z Koňuše, „hre-
bova mačanka“ z Dúbravy či „strjasanka“
z Uble.
Podujatie bolo zaujímavým pokusom pri-
spieť k spomaleniu zániku nárečia. Hodno-
tíme ho ako nápadité, dynamické, pestré,
zorganizované s nadšením na profesionál-
nej úrovni. Treba oceniť osobný vklad
a entuziazmus učiteliek slovenského ja-
zyka z michalovskej školy, významne pod-
porené jej vedením. Modifikovaný
program s prezentáciami študentov, do-
plnený hudobno-speváckou zložkou, by
malo vzhliadnuť čo najviac divákov, najmä
mladých ľudí. Organizátori, povzbudení
dobrou odozvou zo strany verejnosti, znač-
nou mediálnou  pozornosťou, no najmä zá-
ujmom žiakov školy o podobné projekty,
uvažujú pokračovať v spracovávaní a pre-
zentovaní príbuzných tém. Napokon je to
v súlade s odborným zameraním školy,
ktorá pripravuje absolventov aj na propa-
govanie pozoruhodností a krás Slovenska
v súvislosti s rozvojom turistiky a cestov-
ného ruchu.

MILAN GONDA

FOTO: PETRA KOLESÁROVÁ

Dialect Is a Treasure

For how longer can dialects survive as living
languages? That was the main theme of the
noteworthy conference Náreãie ako klenot
(“Dialect as a Treasure”). It was organized by
the Vocational Secondary School of Business
and Services in Michalovce. The following di-
alects were discussed: Zemplín, UÏ (Ung),
Soták and Rusyn dialects.

Náreãie
je klenot

Zºava: doc. Ladislav Bartko, CSc. (hosÈ a úãinkujúci),
PhDr. Mária Denciová (uãiteºka slovenského jazyka
a literatúry), RNDr. Valéria Ko‰ãová (zástupkyÀa
‰koly), PhDr. ·tefan Lipták, CSc. (hosÈ a úãinkujúci)

Súrodenci Ivanovci

Îiaãka ‰koly Martina Levkutová

Jeden z tradiãn˘ch receptov pripraven˘ch Ïiakmi



Od zaloÏenia Galérie P. M. BohúÀa
Kľukatá bola cesta Pavla Petráša, rodáka
z Prievidze, k Liptovu i k výtvarnému ume-
niu. Popri zamestnaní absolvoval súkromné
výtvarné štúdiá u Ester Šimerovej-Martin-
čekovej, M. Štaľmacha, A. Gromu, F. Kráľa
a V. Mensatorisa. U nich sa nezdokonaľoval
iba vo výtvarnom kumšte, ale nadobudol aj
hlboký, nepatetický vzťah ku krajine.
„Môj obdiv patrí krásnej liptovskej krajine,
obkolesenej mohutnými horskými masívmi.
Na mojich potulkách po nej som nemusel
hľadať motív na maľovanie, jednoducho,
bol všade. Nie raz sa mi stalo, že som celý
deň maľoval krajinu z jedného miesta, sta-
čilo však poobrátiť stojan iným smerom
a nové motívy boli, jednoducho, všade. Toto
všetko sa riadilo pohybom slnka na oblohe,
od východu až na západ. Ono osvetľovalo
krajinu a každým okamihom menilo tiene
kopcov a pohorí. Na takom malom kúsku
zeme má naše Slovensko jedinečnú pano-
rámu, akej vari na svete niet. Liptov je
vskutku náš jediný a slovenský. Tak znie
moja skromná Óda na Liptov,“ – vyznal sa
zo svojich pocitov. Svoju tvorbu predstavil
na mnohých kolektívnych i individuálnych
výstavách, aj v názvoch výstav často domi-
noval názov kraja: Štyri ročné obdobia Lip-
tova (1999), Môj Liptov (2000), Liptovská
zima (2001).
Pavol Petráš patrí k posledným žijúcim za-
kladateľom Galérie P. M. Bohúňa v Liptov-

skom Mikuláši. V ostatnom čase sa v nej
často menili riaditelia, akoby sa odtrhli od
miestnych pomerov a až pričasto prefero-
vali prílišnú alternatívnosť v umení na úkor
prezentácie domácich umelcov. Viacerí
z nich pociťujú ako krivdu, že ani pri vý-
znamných životných jubileách nedostali po-
nuku na vystavenie svojho diela v tejto
galérii.  
Autor rád komponuje cykly obrazov. Ko-
lekciu Jaskynné inšpirácie vytvoril pri prí-
ležitosti medzinárodného sympózia
ALCADI. Z výtvarných techník obľubuje
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Liptov dal Slovensku viacero v˘znamn˘ch umelcov. SpomeÀme
aspoÀ Petra M. BohúÀa, ªudovíta Fullu, Petra Kerna, Ladislava
âemického, bratov Rumansk˘ch. K tejto reprezentatívnej spoloã-
nosti sa svojou tvorbou dôstojne zaraìujú aj otec a syn Petrá-
‰ovci – obaja s menom Pavol – Ïijú v Liptovskom Mikulá‰i
a Liptov ako nevysychajúci prameÀ napája ich tvorivé snaÏenie
uÏ po desaÈroãia. V mestskej ãasti Palúdzka, na ulici so zaujíma-
v˘m názvom Mal˘ Rím, sa nachádza ich súkromná Galéria P & P
Petrá‰. A aj keì vzÈah otcov a detí b˘va niekedy poznaãen˘ ge-
neraãn˘m rozporom, v ich chráme umenia sa náv‰tevníkom vá‰-
nivo prihovárajú obrazy dvoch v˘razn˘ch umelcov: pastely
i olejomaºby nádhernej liptovskej krajiny, portréty súãasníkov
i slovensk˘ch dejateºov, nev‰edné záti‰ia a za oknami galérie
ná‰ pohºad upúta séria dreven˘ch plastík.     
Prvá spoloãná v˘stava Pavla Petrá‰a (1931) a Pavla Petrá‰a ml.
(1964) sa uskutoãnila v bratislavskej Parlamentke roku 2000.
SoÀa Svoráková vtedy na vernisáÏi uviedla: „Tvorba otca a syna
Petrá‰ovcov naozaj patrí Liptovu. Ich obrazy nás in‰pirujú k ná-
vratom do tejto krajiny, k jej veºkolepej baladickej kráse, k jej
legendám a tradíciám. Je to cesta, po ktorej by malo ísÈ nielen
umenie, ale aj my v‰etci!“  Lip
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Pavol Petrá‰ st.



pastel. Ním svoje videnie Liptova transfor-
muje do tvarovo zjednodušených kompozí-
cií, ktoré napĺňa lyrizmom a baladickým
obsahom. Sériu kolorovaných drevených
plastík nazval Riava. Vzbudili zaslúžený
obdiv na výstave v roku 1997 a odvtedy
každoročne pribúdajú títo nemí svedkovia
dialógu človeka s prírodou. Je to dialóg člo-
veka dneška, plný paradoxov, nežných
krívd i smutných radostí. 

Krajina, osobnosti národa
Intenzívny záujem o liptovskú krajinu sa

francúzskom Mulhouse. Na svojej ceste za
umením sa vyprofiloval na významného
portrétistu. Všetky jeho portréty sú pozna-
čené spoločným menovateľom – vykryšta-
lizovaným zrelým rukopisom so znakmi
tvarovej štylizácie a farebnými kontrastmi
plôch zredukovanej palety. V portrétnej
tvorbe nadviazal na silné tradície zaklada-
teľskej osobnosti tohto žánru v sloven-
skom výtvarnom umení – P. M. Bohúňa,
ktorý pôsobil dlhší čas práve v Liptove.
Vo verejnosti zarezonovali najmä portréty
osobností slovenského národa, ktoré začali
vznikať v polovici deväťdesiatych rokov
minulého storočia (Cyril a Metod, Knieža
Svätopluk, Ľudovít Štúr, M. M. Hodža, M.
R. Štefánik, Milan Rúfus). Výstava portré-
tov slovenských dejateľov sa uskutočnila
v Martine v apríli tohto roku v rámci Slo-
vesnej jari.

Pavol Petráš ml. je organizátorom a sú-
časne aj aktívnym účastníkom viacerých
ročníkov Plenéra Liptov s medzinárodnou
účasťou  sochárov a maliarov. Nesporným
prínosom sympózií je aktívny výtvarný
dialóg umelcov s krajinou, obývanou
ľuďmi. Autentické výpovede výtvarníkov
v čase a v Liptove výrazne obohacujú ci-
vilizáciu v krajine a krajinu v civilizácii.
Pozoruhodné je úsilie umelca o vznik
Parku umenia v Liptovskom Mikuláši  ne-
ďaleko malebného nábrežia Váhu. Súčasné
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Liptov in the Works of the Petrá‰es, Father
and Son

Father and son Petrá‰es – both of them named
Pavol – live in the city Liptovsk˘ Mikulá‰ and it is
Liptov region that has been an eternal source of
inspiration, feeding their creative endeavours for
decades. In the urban area Palúdzka, there is
their private P & P Petrá‰ Gallery. Pavol Petrá‰ Sr.
is a native of Prievidza; he is the last living
founder of P. M. BohúÀ Gallery in Liptovsk˘
Mikulá‰. He draws inspiration mainly from the
landscape of Liptov. Also Pavol Petrá‰, Jr.,
showed intense interest in Liptov. He made
a name for himself as a great portrait painter of
outstanding Slovak personages. He is an organ-
izer and active participant of Plenér Liptov (Plein-
Air Liptov) with an international participation of
sculptors and painters.

prejavil aj v  tvorbe Pavla Petráša mlad-
šieho. Študoval na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave a na Akadémii
výtvarných umení v Prahe. V súčasnosti
pedagogicky pôsobí v Ružomberku.
Do jeho obrazov sa prelínajú motívy lip-
tovskej krajiny, vyjadrené jadrnou výtvar-
nou skratkou. Šírka jeho profesionálnych
záujmov je   obdivuhodná. Osobité sú jeho
zátišia, väčšinou s motívmi kvetov. Práve
za kvetinové zátišie získal medzinárodné
ocenenie – Prix de la peinture florade vo

ekonomické podmienky sťažujú cestu na
dosiahnutie cieľa, on je však optimistom.
Parku by mal dominovať Dom umenia
s galériou a ateliérmi umelcov. 

ŠTEFAN PACKA
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Akad. maliar Ladislav âemick˘



Schubert a Sacher
Tento šľachtic so svojou manželkou Rozi -
nou pozval za učiteľa hudby svojich dcér
Márie a Kataríny mladého hudobného
skladateľa Franza Schuberta. Ten v Sovom
zámočku býval v roku 1818 a 1824 a na-
chádzal tu inšpirujúci zdroj pre svoju tvorbu.
Niekoľko skladieb venoval práve kontese
Kataríne, do ktorej bol aj zaľúbený (jed-

nou z nich je Okteto f-dur). Ako svojho
osobného kuchára si gróf  J. K. Esterházy
priviedol do Želiezoviec už vtedy známeho
dvorného kuchára Franza Sachera, tvorcu
Sacherovej torty. Spolu s manželkou sa
v kaštieli dobre cítili a roku 1834 sa im
v ňom narodil syn Eduard Sacher, neskôr
známy ako zakladateľ päťhviezdičkových
hotelov a kaviarní. 

V meste sa nachádza niekoľko kultúrnych
pamiatok. Patrí medzi ne už spomínaný ba-
rokový kaštieľ, ďalej rímskokatolícky Kos-
tol sv. Jakuba so stredovekými nástennými
maľbami, pomník F. Schuberta, Schubertov
pavilón, hrobka Esterházyovcov z 2. polo-
vice 19. storočia, anglický park F. Schuberta
a iné pamätihodnosti.

Múzeum i literárna kaviareÀ
V Sovom zámočku, kde bol roku 1824
ubytovaný rakúsky hudobný skladateľ, je
zriadené Mestské múzeum s Pamätnou
izbou F. Schuberta. Kustódom múzea, za-
nieteným a erudovaným sprievodcom je
miestny historik Pavel Polka. Veľká časť
exponátov pochádza z jeho súkromnej
zbierky, k pôvodnej expozícii o živote
a diele hudobného skladateľa  pribudli
predmety zapožičané z viacerých múzeí
a od súkromných zberateľov. Tvoria uce-
lený pohľad nielen na život významného
umelca, ale aj na celkovú históriu mesta. 

Na bohatú kultúrnu históriu malého južan-
ského mesta  nadväzuje terajšia kultúrna
činnosť mestských zariadení. Jednou z nich
je Mestská knižnica v Želiezovciach, ktorej
riaditeľkou je Jana Beníková. V každoroč-
nom  kalendári knižnice má svoje pevné
miesto tradičná Literárna kaviareň, ktorej
pravidelnými hosťami bývajú významní 
publicisti  a spisovatelia. 

JÁN JANČOVIC
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A Town on the Lower Reaches of the 
River Hron

The first written documents mentioning
Îeliezovce, now a town of seven thousand in-
habitants, lying on the lower reaches of the Hron
River, date back to 1274. The town started to
bloom culturally and economically under the
family of Esterházy after 1729. A baroque manor
house with an Empire pavilion called Owl
Chateau was built there by the Count Ján Karol
Esterházy. The composer Franz Schubert stayed
in the manor house in 1818 and 1824. Today
there is a Municipal Museum with a Franz Schu-
bert memorial room.

Mesto na dolnom toku Hrona
Prvé písomné zmienky o teraj‰om sedemtisícovom meste Îelie-
zovce, leÏiacom na dolnom toku Hrona, pochádzajú z roku 1274.
E‰te star‰ie  písomné doklady sú o Mikuli, ktorá je od roku 1960
súãasÈou mesta. Prezrádzajú, Ïe osada existovala uÏ v roku 1075,
keì patrila opátstvu v Hronskom BeÀadiku. Hospodársky a kultúrny
rozvoj Îeliezoviec zaãal po roku 1729, keì sa ustálilo vlastníctvo Ïe-
liezovského panstva a jeho rozhodujúcu ãasÈ získala rodina Ester-
házyovcov. Hneì nato dal gróf Ján Karol Esterházy na svojom
rozsiahlom majetku vybudovaÈ prepychov˘ barokov˘ ka‰tieº, ku
ktorému bol pristavan˘ empírov˘ pavilón naz˘van˘ Soví zámoãek. 



Maďarské mesto Níreďháza, založené Slovákmi roku
1753, má z hľadiska dolnozemskej  migrácie Slovákov
špecifické postavenie. Kým na začiatku sa v ňom usíd-
ľovali Slováci z Békešskej stolice, v ďalšej vlne sťa-
hovania sa na rozsiahlych Károlyho majetkoch
usádzali aj prichádzajúci z viacerých  slovenských sto-
líc severného Uhorska. Miešaním rôznych zvykov,
pováh a  nárečia sa medzi osídlencami vytvorila
zvláštna etnická skupina, ktorá dostala pomenovanie
Slovák – tirpák. Koncom 18. storočia prišla sem
z malej zamagurskej dediny Osturňa rodina s priezvis -
kom Kaňuk. Usadila sa na samote s  názvom Ďula
bokor a po počiatočnej službe u zemepána sa zaoberala
tabačiarstvom v širšom okolí mesta. Pred druhou sve-
tovou vojnou v čase tuhej maďarizácie boli v níreď-
házskej maloroľníckej rodine Jána Kanyuka traja
synovia, ktorí stáli pred rozhodnutím, ako a kde sa za-
mestnať. Dvom sa naskytla možnosť nastúpiť do štát-
nej služby, ale podmienkou bolo zmeniť si po
slovensky znejúce priezvisko. A tak Michal bol nútený
premenovať sa na Kálváriho a Ondrej na Kútvölgyiho.
Tretí brat Jozef s manželkou a dvomi deťmi sa rozho-
dol zachovať si s priezviskom aj národnú identitu, a tak
sa roku 1947 presídlil na Slovensko. 
Kanyukovci (Kaňukovci) oddávna vedia, že korene ní-
reďházskych sú v Osturni, kde stále žije niekoľko oby-
vateľov s  týmto priezviskom. Jozefova rodina sa
presťahovala roku 1947 z Níreďházy do obce Mikula,
ktorá je dnes miestnou časťou Želiezoviec. V rámci
medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva medzi
Československom a  Maďarskom sem vtedy prišla
veľká časť Slovákov pochádzajúcich najmä zo Sar-
vaša. Medzi nimi napríklad  rodiny Korbeľovcov,
Medveďovcov, Siládiovcov, Valachovcov, Uhliarov-
cov, Gašparovcov, Líškovcov, Opavskovcov. Medzi
presídlencami boli napríklad aj ľudoví veršovníci Kor-
beľovci: Ján (1895 – 1971), Ondrej (1897 – 1971),
Juraj (1903 – 1963). 
Do Mikule občas zavíta sarvašský rodák 81-ročný aka-
demický maliar Pavel Korbeľ žijúci a tvoriaci striedavo
vo Švajčiarsku a na Slovensku. Stretáva sa tu so svojím
priateľom insitným maliarom Jozefom Kanyukom
(1946). Ten od útleho detstva žije na dolnom toku
Hrona. Jeho rodičia sa usadili v Jure nad Hronom, kde
Jozef Kanyuk vyrastal s ďalšími štyrmi súrodencami
v roľnícko-remeselníckej rodine. Roku 1963 ukončil
učňovskú školu v Leviciach, odbor maliar natierač.
Popri rutinnej práci mal neraz nutkanie namaľovať ob-

razy, aké často vídal na stenách bytov a kancelárií. Po-
darilo sa mu to. Odmalička kreslil zvieratá, skoro začal
maľovať olejom, postupne prešiel na akvarel, v menšej
miere sa venuje grafickej tvorbe. 
Ukázalo sa, že má talent, slušne ovláda techniku
maľby, miešanie farieb. Povzbudený rodinou a pria-
teľmi ako neštudovaný prešiel z vyučeného remesla do
insitnej maľby obrazov. V Pohronskom Ruskove sa
zoznámil s akademickým sochárom a výtvarníkom Jo-
zefom Mazanom, ktorý mal neskôr ateliér v Banskej
Štiavnici. Jozef Kanyuk tam chodieval za ním ani nie
preto, žeby niečo od neho preberal, veď  mal svoje zá-
žitky, predstavy a myšlienky. V jeho ateliéri však na-
chádzal maliarsku atmosféru, povzbudenie a čo-to sa
priučil aj technike a práce s farbami. 
Jozef Kanyuk nosí v sebe svoje príbehy a pozorovania
z detstva, ktoré zažil v dedine a pri rieke Hron. Na jeho
prvých obrazoch sú výjavy z ulice, trhov, jarmokov, ry-
bolovu či mlynárstva na rieke. Tu možno spomenúť aj
jeho rodisko. Medzi krajinomaľbami, zátišiami a dol-
nozemskými motívmi sú napríklad níreďházske ko-
čiare nazývané taligy alebo fígerky, ťahané koňmi
tirpákmi. Zvlášť sa venuje portrétom obyčajných ľudí,
ktorých by si iný človek pre ich vzhľad a profil ani ne-
všimol. Cítiť z nich dušu a srdce, charakter, postavy na
jeho obrazoch sú ako skutočné. Má tvorivú fantáziu,
a tak nevidieť veľký rozdiel medzi amatérskym a pro-
fesionálnym umením. Väčšina jeho obrazov pôsobí
sviežosťou a uvoľnenosťou. Veľa námetov pochádza
z osobných skúseností. Sú to napríklad motívy znázor-
ňujúce osud a následky alkoholikov. Intenzívne začal
maľovať, aby slobodne vyjadril svoje pocity, čo ho na-
koniec aj vyliečilo. Zanecháva takto pečať svojho
osobného príbehu. V insitnej tvorbe našiel šťastie
a objav zmysluplného života. V ostatnom čase sa ve-
nuje téme utrpenia a biedy. Do nej zaradil judaizmus
a Rómov. Inšpiráciu hľadá v osude prenasledovaných.
Dominantnou témou sa stal súcit. Na niekoľkých ob-
razoch zobrazil figurálne utrpenie Židov. Vystavil ich
roku 2012 pri príležitosti obnovenia levickej synagógy
a 14 svojich olejomalieb jej venoval.  
Insitný maliar Jozef Kanyuk má ateliér vo svojom ro-
dinnom dome v Mikule, miestnej časti Želiezoviec. Na
jeho obrazoch prevládajú teplé, hnedé, oranžové a ci-
trónovožlté farby. Najskôr si nakreslí na plátno, prí-
padne výkres kompozíciu, až potom maľuje štetcom.
Najradšej maľuje v nočných hodinách, a keď obraz do-
končí, nachádza pocit potešenia. Po niekoľkých dňoch

sa však k nemu vracia, aby na ňom niečo vylepšil.
Počas doterajšieho tvorivého života namaľoval pri-
bližne štyristo obrazov, mnohé z nich sa okrem Slo-
venska nachádzajú v  Maďarsku, Anglicku, USA,
Francúzsku a Nemecku. Prvú samostatnú výstavu mal
roku 1996 v Banskej Štiavnici a odvtedy takmer každý
druhý rok striedavo vystavuje v mestách Banská Štiav-
nica, Želiezovce, Šahy, Levice, Štúrovo, Tekovské Lu-
žany... S maliarom Pavlom Korbeľom pripravujú
v septembri spoločnú výstavu v Leviciach.
Jozef Kanyuk, na rozdiel od mnohých insitných ma-
liarov, so svojimi dielami neobchoduje, ale práve
naopak, venúva ich na dobročinnosť. V Leviciach
a v Želiezovciach patrí medzi organizátorov dobročin-
ných akcií, výťažok z predaja jeho výtvarných diel na
aukciách venuje sociálne odkázaným. Tento želiezov-
ský Don Quijote, ako ho nazývajú domáci, venoval na
tento cieľ už niekoľko desiatok svojich obrazov. Aj pre
túto skutočnosť prevzal vo februári  2013 na Bojnic-
kom zámku striebornú plaketu za druhé miesto v celo-
slovenskej súťaži „senior roka 2012“.

JÁN JANČOVIC
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Sympathy in the Work by Jozef Kanyuk

The Hungarian city of Nyíregyháza was founded
by Slovaks in 1753. Towards the end of the 18th
century, there came the KaÀuk family to the city
from a small village of Zamagurie area; the vil-
lage's name is OsturÀa. In 1947, Jozef Kanyuk's
family removed to Slovakia. Jozef Kanyuk (1946)
lives in Îeliezovce, in its neighbourhood of
Mikula to be exact, and is a respected naive
artist.

Súcit v diele
Jozefa Kanyuka 



Imrich Fuhl je nedávny päťdesiatnik. Narodil
sa 25. novembra 1961 v Mlynkoch (Pilis -
szentkereszt), maturoval na budapeštian-
skom slovenskom gymnáziu a absolvoval
odbor žurnalistiky na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Od
roku 1983 do roku 2011 pracoval ako redak-
tor (v rokoch 1991 – 1992, resp. 2002 – 2007
šéfredaktor) týždenníka Ľudové noviny. Osem
rokov bol redaktorom prvého internetového
portálu Slovákov v Maďarsku luno.hu, ktorý
založil roku 2004. V súčasnosti pôsobí (vo
voľnom povolaní) ako zakladateľ, prevádzko-
vateľ a redaktor nezávislého slovenského por -
tálu oslovma.hu –  Slovák v Maďarsku. 
Osobitú pozíciu má v rodine slovenských spi-
sovateľov u našich južných susedov. Básne
a krátke prózy začal uverejňovať ako gymna-
zista vo svojom materinskom jazyku aj v ma-
ďarčine. Vydal tri samostatné dvojjazyčné
zbierky básní, je spoluautorom viacerých an-

tológií a redaktorom mnohých publikácií.
Prekvapujúco novým spôsobom spracúva tra-
dičné témy, ako sú demokracia, národnostné
bytie, pravda a láska. Svoje myšlienky, city
a pocity o súčasnom zložitom, protirečivom
svete – nezastavujúc sa ani pred experimen-
tovaním s umeleckými formami – sa snaží
sprostredkovať bez pátosu a fráz.
A k novinárskej práci Imricha Fuhla neodmys -
liteľne patrí fotografia. Svoju poslednú vý-
stavu v Santove nazval metaforicky výstižne:
Hľadám korene, zmysel vecí. Obsahovo sa
k tomu žiada dodať: cez družnosť ľudí. Stre-
táva sa s nimi pri svojich pracovných povin-
nostiach, všíma si ich na verejných sláv-
nostiach, pri spoločenských stretnutiach alebo
akoby úchytkom stíska spúšť v okamihoch
zdanlivo všednej chvíle – aby pri zverejne-
nom príspevku svojou fotografiou doplnil to,
čo nepotrebuje slovný komentár.
„Vyjadriť sa písmom alebo skôr fotografiou?“

pýta sa Ferenc Nika a pokračuje: „Pri čítaní
veršov Imricha Fuhla má človek dojem,
akoby autora nútil k písaniu akýsi pesimiz-
mus, s ktorým sa narodil. Zatiaľ jeho fotogra-
fie, napospol zrodené v optimistickom duchu
a s umeleckou náročnosťou, sú celkom iné
než jeho literárne a publicistické práce, a to
nielen z hľadiska sebavyjadrenia, ale aj z hľa-
diska obsahu a výpovede. Fuhlove fotografie
považujem z odborného hľadiska za svojho
druhu ojedinelé, keďže sú zhotovené digitál-
nym fotoaparátom. Neviem o tom, že by pred
prvou výstavou 100 digitálnych snímok
I. Fuhla v Maďarsku usporiadali výstavu
umeleckých záberov zhotovených touto tech-
nikou a technológiou. V odborných kruhoch
umeleckej fotografie sa diskutuje o tom, do
akej miery  je prijateľný digitálny – nepo-
chybne ľahšie manipulovateľný – obraz v po-
rovnaní s tradičnou snímkou zhotovenou
metódou filmového záberu. Fuhlove fotogra-
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Lahodne dokumentaãné
okamihy



fie považujem zo svojho odborného hľadiska
za jednoznačne dobré. Môžem ho iba ubez-
pečiť, aby pokračoval v tejto činnosti, i keď
bude možno neraz postavený pred otázku, či
sa má vyjadriť písmom, alebo skôr fotogra-
fiou.“
Ágnes Erdélyiová z nadácie Kép-Szín-Ház
si na Imrichovi Fuhlovi všíma jeho záujem
o viaceré umelecké žánre (k vyššie spome-
nutým pridáva jeho hudobnícke aktivity).
Voľne sa pohybuje medzi žánrami, pohá-
ňaný vášňou mnohorakým spôsobom vyjadriť,
ukázať, zviditeľniť veci a javy. Prostredníc-
tvom jeho digitálnych fotografií môžeme
nazrieť za oponu slov:
Starobylé hodinky ukazujú okamih, keď sa
práve zastavili, text modlitby v otvorenom
kalendári zachytáva stopy prstov, pohybu-
júcich sa po riadkoch. Hrdzavé predmety,
spráchnivený kríž, opadané lístie, rozpadá-
vajúca sa stodola, ozrutný, rozprávkový
strom života s rozvetvenými plazivými ko-
reňmi vyznievajú rezignovanejšie a melan-
cholickejšie. Zdržanlivú a lyrickú náladu
vyžaruje obraz huslistu na hradnom ná-
dvorí. A v podobnom prostredí, pri staroby-
lej soche dojímavá postava dievčaťa. Za
obrazmi akoby sa ukrývali príbeh či báseň.
Samozrejme, fotograf  I. Fuhl rád fotogra-
fuje tváre. Ktorú z nich si všimne? Aké de-
taily ho zaujmú? Napríklad milý, dokonalý
obličaj chlapca a radikálna amorfnosť
starca. Trochu bezočivá očarenosť chlap-
čaťa. Okamih inšpirácie. Zafajčené nechty
na mužskej ruke. Dievčatko s ružovým pu-
lóvrom na ľudovom kroji. Mladá žena
v kroji v sede obkročmo líže zmrzlinu, po
boku jej visí kabelka. Trochu ironické, ale
výstižné. Bez pátosu a frázy.
Komponovanie obrazov je vedomé, obra-
zové výseky majú svoju funkciu, pokiaľ ide
o usporiadanie pohľadu a vplyv na ich vý-
poveď. Len sa pozrime na fotku rybára pri
rieke, kde časti plte vertikálne rozdeľujú
priestor. Na inom obrázku za surrealisticky
tajuplne sa týčiacim elektrickým stĺpom sa
rysujú zaoblené vrchy a v najlepšej pozícii
kdesi v diaľke kríž. Sedliacky dom vykuku-
júci spoza kukuričných šúľkov.
Kurátor výstavy Fuhlových fotografií „ba-
lansuje na rebríku pred stenou plnou obra-
zov“.  
Žijeme v nemilosrdne preplnenom svete
obrazov, do takej miery  zaťaženom vizuál-
nymi podnetmi, že takmer trpíme vlčou
tmou. Snáď práve preto je stále viac takých,
ktorí siahnu po fotoaparáte, aby si sami vy-
tvorili obraz a sami mu dali zmysel. Ohra-
diť čiastočku sveta a dať formu zvolenému
alebo nájdenému okamihu. Do večnosti sa
odoberú staré slovenské ženy, ako sa poze-
rajú na človeka, ktorý zachytil ich podobu.
V ich pohľadoch a pózach je akási dôstoj-
nosť tradícií a tradičná ochota – spoliehajú
sa na svojho zvečňovateľa.

AUTOR: OSLOVMA. HU
FOTO: IMRICH FUHL
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Delightful Documentary Moments

Imrich Fuhl turned fifty recently. He was born in
Mlynky (Pilisszentkereszt, Hungary) on Novem-
ber 25, 1961, graduated the Slovak grammar
school in Budapest and graduated in Journalism
at the Faculty of Philosophy of the Comenius
University in Bratislava. From 1983 to 2011, he
worked for ªudové noviny weekly. For eight
years he worked as an editor of the first Internet
portal for the Slovaks in Hungary “luno.hu” that
he established in 2004. Today, he works as a
freelance founder, provider and editor of the Slo-
vak independent portal oslovma.hu - Slovák v
Maìarsku. He gained a special position amongst
the Slovak writers in the country of our southern
neighbours. He published three bilingual collec-
tions of poems, coauthored several anthologies
and edited a number of publications. And taking
photographs is an inseparable part of Fuhl’s
work as a journalist. He gave his last exhibition
in Santov (Pilisszántó, Hungary) the metaphoric
and apt name Hºadám korene, zmysel vecí (“I
Seek Roots, the Meaning of Things”). 



Miestne zaujímavosti
Ako sa dnes v Nadlaku žije, odkiaľ na nás
dýcha Slovensko a slovenčina a čo patrí
medzi nadlacké zaujímavosti? 
Slovenskí obyvatelia žijú skromne. Živia
sa zvyčajne poľnohospodárstvom, pretože
na úrodných černozemiach dopestujú
úrodu nielen pre svoje rodiny, ale i na pre-

daj. To, že ich úroda živí, vidno v účelnom
využívaní všetkej dostupnej pôdy. Zvlášt-
nosťou v Nadlaku je, že polia sa rozprestie-
rajú aj medzi pomníkmi na tamojšom
cintoríne. Nie je teda ničím prekvapivým,
ak vedľa hrobov nájdete dozretú červenú
papriku alebo šúľky kukurice. 
Viacero prekvapení ponúka cintorín. Ďal-

šou raritou sú nápisy na pomníkoch. To,
kto je v  hrobe pochovaný, sa dočítame
z  opačnej strany náhrobného kameňa.
Mená nebohých vidno priamo z  uličiek
cintorínskeho chodníka. Na nadlackom
cintoríne našli miesto svojho posledného
odpočinku viacerí významní Slováci, napr.
evanjelický farár Ľudovít A. Boor alebo
spisovateľ a  krajanský aktivista Ondrej
Štefanko. 
Keď sa presunieme z okraja dediny do jeho
centra, uvidíme kostol, starú tržnicu, ne-
veľký parčík a vedľa neho budovu bývalej
banky. Pôvodná budova banky dnes už plní
úlohu lýcea, ktoré navštevujú aj slovenskí
žiaci. A veru nie je ich málo. Učiteľský ko-
lektív sa snaží o  to, aby slovenskí žiaci
ostali verní slovenskému rodu aj po návrate
z vysokých škôl. Organizujú slovenské di-
vadielka, podporujú nácvik a výučbu ľudo-
vých tancov a piesní, či publikujú potrebné
knihy. Za dreveným stolom, ktorý dodnes
Nadlačania v lýceu uchovávajú, sedával aj
Jozef Gregor Tajovský. Tu vznikli jeho via-
ceré popredné diela ako Mamka Pôstková
či Statky-zmätky, inšpirované nadlackým
prostredím a ľudom.
Oblasť školstva v Nadlaku reprezentuje aj
nádherná škôlka, ktorú Nadlačania zrekon-
štruovali zo schátralej budovy. Jej interiéry
sú moderné, čisté a krásne dekorované ilu-
stráciami rozprávkových postavičiek, ktoré
nakreslil otec jedného zo žiačikov. 
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Na ‰irok˘ch rumunsk˘ch rovinách, obklopen˘ch úrodn˘mi pôdami
dolnozemsk˘ch ãernozemí, leÏí mesteãko Nadlak. Na prv˘ pohºad
je to pre Slováka celkom obyãajné miesto, ale len dovtedy, k˘m
sa nepustí do debaty s jeho obyvateºmi. Veru, aj v Rumunsku na‰li
na‰i predkovia svoj domov a aj po ich dávnom odchode z rodnej
zeme v hrudiach nadlack˘ch obyvateºov bijú slovenské srdcia. 
A nie je to len zdanliv˘ pocit. 
UÏ ‰trnásty rok po celé tri dni na konci septembra znie v nadlackom
kultúrnom dome slovenãina a slovenská ºudová pieseÀ pri príleÏi-
tosti prehliadky sólistov ºudovej piesne Cez Nadlak je... Medzi hostí
prehliadky sme boli pozvaní i my pracovníci Krajanského múzea
Matice slovenskej. A veru sme boli na nadlacké podujatie hrdí. To,
Ïe sa mesteãkom kaÏdoroãne oz˘va slovenská pieseÀ, je zásluÏn˘
ãin, av‰ak toto podujatie nie je jediné, kde moÏno pocítiÈ príchuÈ
na‰ej kultúry a závan dejín Slovákov Ïijúcich v Rumunsku. 

Cez Nadlak je...



Kompa cez rieku Maru‰u
V Nadlaku sa so slovenskou kultúrou stret-
neme aj v tamojšom kostole, kde Slovákom
žijúcim v Rumunsku ich pôvod pripomína
obraz, zavesený vedľa oltára. Zobrazuje
príchod Slovákov zo Slovenského Komlóša
do Nadlaku, ktorí si medzi sebou delia
pôdu. Po veľmi starých drevených scho-
doch sa môžeme dostať na vrch kostolnej
veže, do izby hlásnika, ktorý dodnes kaž-
dých pätnásť minút trúbi na všetky svetové
strany. Ak budeme stúpať ešte vyššie, do-
staneme sa na vyhliadkový balkón veže.
Z neho vidno na celé mestečko, v diaľke sa
črtajú obrysy vzdialenejších dediniek a ši-
roké rumunské pláne a polia.
Ak sa cez ne vyberiete poľnou cestou sme-

rom k rieke Maruši, čaká vás ďalšie nad-
lacké prekvapenie. Je ním kompa cez
rieku, ktorou si Nadlačania skracujú cestu
do Temešváru. A keď sa človek lepšie pri-
zrie, v okolí kompy môže zbadať pulzujúci
život rumunského vidieka – chudobnejšie
rodiny, kone, stádo kráv, voz plný prasia-
tok a dlhokánske rovné polia. Obyvateľ-
stvo sa toho roku sťažuje na dlhodobé
suchá a aj na to, že hladina Maruše je taká
nízka, akú už dávno nevideli. 
Ak by sme sa vybrali na opačnú stranu
Nadlaku, prídeme k tamojšiemu presbyte-
rovi, ktorý obhospodaruje pekný majetok.
Kone, kravky, kozy, ovce, prasiatka či
chov rozličnej hydiny, to je to, čo nadlac-
kých obyvateľov živí. 

Generaãné zmeny
No aj napriek ťažkým životným podmien-
kam svorne vravia, že sú spokojní. Okrem
práce pre spoločnosť a robôt na poliach stí-
hajú organizovať a usporadúvať konferen-
cie, rozličné podujatia, súťaže či festivaly.
Trápi ich však najmä to, že aktívna mladá
generácia Slovákov sa postupne vytráca.
Z roka sa rok odchádzajú školovaní ľudia
do zahraničia, odkiaľ sa už len zriedka vrá-
tia. Aj rodičia dávajú svoje deti čoraz čas-
tejšie do rumunských škôl. 
Avšak napriek tomu záujem o podujatia
venované Slovákom žijúcim v zahraničí
narastá. Snahy vychádzajú z Demokratic-
kého zväzu Slovákov a  Čechov v  Ru-
munsku, zo škôl, od veľvyslancov, vlády,
miestneho zastupiteľstva a  evanjelickej
cirkvi. 
Nuž uvidíme, či aj o pol storočia sa naši
Slováci takmer päťsto kilometrov od svo-
jich hraníc bez problémov porozprávajú  so
Slovákmi žijúcimi v Nadlaku. Verme, že
to, čo pretrvalo 200 rokov, bude trvať na-
ďalej. O zachovanie slovenskej kultúry
v Nadlaku sa dennodenne usiluje takmer
celá dedina. 

ZUZANA PAVELCOVÁ

FOTO: AUTORKA A ADAM VLČEK
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Cez Nadlak je...

On the vast plains of Romania surrounded by fer-
tile soil of the Lower Land's chernozem, there lies
a small town of N dlac. Romania also became
a new home to our forefathers and the Slovak
hearts in the N dlac inhabitants' chests remained
Slovak even a long time after the departure of
the forefathers from their original homeland. Be-
sides the work for society and agricultural works,
local people manage to organise and hold con-
ferences, competitions and festivals. Slovak lan-
guage and Slovak folk songs could be heard in
the N dlac community centre during the folk
song festival Cez Nadlak je... for three days. The
festival was held towards the end of last Septem-
ber for the fourteenth time. They (Slovak inhab-
itants of N dlac) are bothered about the gradual
disappearance of young and active generation of
Slovaks. The qualified people leave to live and
work abroad and only few of them come back;
Slovak parents enrol their children in Romanian
schools more and more often.

Budova b˘valej banky – dnes L˘ceum J. G. Tajovského v Nadlaku



Národná spolupatriãnosÈ
Krajania na Blízkom východe sa čiastočkou
tohto čistého slovenského žriedla cítia byť. Je
to roky pretrvávajúci dôkaz národnej a jazyko-
vej spolupatričnosti, je to krajanské presved-
čenie, že stále patríme sem, že Slovensko je
naším trvalým a pevným zázemím, do ktorého
si odkladáme svoje nádeje, snaženie, radosti
a boliestky.
O akej početnej komunite Slovákov na Blíz-
kom východe môžeme hovoriť? Pomôžem
si  informáciami Zastupiteľského úradu SR
v Bejrúte s pôsobnosťou pre Sýriu, Libanon
a Jordánsko zo začiatku tohto roku. V Sýrii
bolo pred krízou oficiálne zaregistrovaných
190 osôb, počet však môže prevýšiť číslo 200.
Momentálne sa v Sýrii nachádza asi 75 osôb,
ktoré sa hlásia k slovenskému pôvodu. Napriek
výzvam ZÚ SR, ktorý sa presťahoval z Da-
masku do Bejrútu, rozhodli sa zostať v Sýrii
(väčšinou z  rodinných dôvodov). V  meste
Homs, v  ktorom pracovala najaktívnejšia
slovenská komunita, zostalo niekoľko rodín
krajaniek – a to aj napriek alarmujúcej bezpeč-
nostnej situácii, takmer každodenným obetiam
na ľudských životoch, napriek problémom
v zásobovaní potravinami, vodou, elektrinou,
v telefónnom a internetovom spojení. Krajan-
ský život sa nadobro zastavil, veď človeku ide
najskôr o vlastne prežitie. V Jordánsku slo-
venská ambasáda registruje 82 Slovákov, ale
tento počet môže byť takisto vyšší, možno viac
ako 120 osôb, ktoré sa oficiálne nezaregistro-
vali. Tam sú krajania najmenej priebojní a ak-
tívni, treba však povedať, že majú veľmi
obmedzené možnosti verejne sa angažovať.
Podobne ako sýrske krajanky majú pretrváva-
júce problémy s oficiálnou registráciou svojich
spolkov. 

Obãianska realita
Na trilaterálnych stretnutiach krajaniek Sýrie,
Libanonu a Jordánska, ktoré sa z iniciatívy bej-
rútskej komunity uskutočnili v  Damasku
a v Homse, sa okrem tohto problému hovorilo
aj o chýbajúcich medzivládnych a medzire-

zortných dohodách medzi Slovenskom a kra-
jinami na Blízkom východe. Opodstatnenosť
týchto dohôd by sa potvrdila pri riešení nalie-
havých a čoraz častejších právnych, sociálnych
a spoločenských problémov krajaniek v tomto
regióne, únosu detí, rozvodových nezrovna-
lostí, vyživovacích povinností a pod. Pretože
tu neexistuje civilný sobáš, aj rozvodové ko-
nanie sa rieši na báze náboženských zásad
a princípov. A pretože neexistujú bilaterálne
dohody v tejto oblasti, ZÚ SR má obmedzené
možnosti účinnejšie konať v záujme svojich
občanov. Svedčí o  tom aj prípad spred pár
rokov, keď Libanončan bez súhlasu matky Slo-
venky odviezol dve malé deti zo Slovenska do
Libanonu. Bola som na všetkých pojednáva-
niach islamského súdu v meste Sajda na juhu
krajiny, kde ani prítomnosť a snaha bývalého
veľvyslanca SR O. Hlaváčka nepomohla k ná-
vratu detí na Slovensko – právo je v podob-
ných prípadoch na strane otca.      
V Libanone je oficiálne zaregistrovaných 136
Slovákov, avšak podľa konzula ZÚ SR v Bej-
rúte, aj tu môže byť toto číslo vyššie – až 150

osôb. Tamojšia komunita nemá žiadne pro-
blémy s  libanonskými úradmi, Libanon je
v tomto smere až príliš demokratický a ústre-
tový vo vzťahu k cudzincom.     

Presvedãivá prezentácia
Z uvedeného vyplýva, že v týchto troch kraji-
nách na Blízkom východe žije približne 500
osôb, ktoré sa hlásia k slovenskému pôvodu.
Oplatí sa vlastne hovoriť o takej malej komu-
nite? Podľa môjho skromného názoru – oplatí.
Za necelé štyri desiatky rokov spolky v Sýrii
a Libanone dokázali toho naozaj dosť. V cel-
kom odlišnom kultúrno-spoločensko-nábo-
ženskom prostredí prezentujú Slovensko tými
najjednoduchšími, ale aj najpresvedčivejšími
prostriedkami, aké mali a majú – svojou prá-
cou, komunikatívnosťou s domorodým obyva-
teľstvom, nenásilnou propagáciou slovenskej
kultúry, ľudových tradícií. A sú to aj väčšie
projekty, akými boli semináre a  sympózia
o rozvoji spolupráce medzi Libanonom a Slo-
venskom v ekonomickej sfére, o podnikateľ-
ských aktivitách, ktoré už prinášajú výsledky,
o rozvoji cestovného ruchu, mnohé výstavy
približujúce libanonskej a sýrskej verejnosti
prírodné krásy Slovenska, kultúrne pamiatky,
výtvarné umenie, tradičné remeslá, slovenskú
literatúru, najmä poéziu, ktorú sme prezento-
vali aj v arabskom preklade (napr. Sládkovi-
čovu Marínu či básne Milana Rúfusa) –
filmovú tvorbu, ,vedomostne‘ kvízy a pod.     
Ak hovorím o Libanone, rada by som uviedla,
že tamojšia komunita krajanov tvorí súčasť
Asociácie absolventov českých a slovenských
vysokých škôl v Libanone, ktorá svoju činnosť
začala v 70. rokoch minulého storočia, ale ofi-
ciálny status od MV získala v  roku 1993.
Členskú základňu tvorí približne 500 ľudí, pre-
važne absolventov z bývalého Československa
a veľmi pozitívnym vzťahom k našim kraji-
nám. Tento celok nás neobmedzuje pri rovno-
cennom presadzovaní českého a slovenského
programu. Na podobnom princípe pracujú aj
sýrski krajania. Spoluprácu s Českou ambasá-
dou v Amáne oceňujú Slováci v Jordánsku.
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Krajania na Blízkom východe

Keì sme roku 2007 na Stálej konferencii Slovákov Ïijúcich v zahraniãí v Bratislave po prv˘ raz predstavili –
zvukovo i obrazovo – Libanon a na‰ich krajanov na Blízkom v˘chode, vyvolalo to veºk˘ záujem i prekvapenie.
Málokto totiÏ vedel, Ïe Ïijú i na Blízkom v˘chode a ‰íria dobré meno Slovenska v tomto regióne, nezabúdajú
a nechcú zabudnúÈ na svoje rodné hniezdo, z ktorého vyleteli, ãi na to podtatranské Ïriedlo, z ktorého – múd -
rymi slovami barda Rúfusa – vyvreli. Citujem: „Etnicky ohraniãené teritórium je telom národa, v ktorom sa
formuje jeho duch. Ale on –  ten duch – sa nemusí vmestiÈ do fºa‰e, ako ten z Tisíc a jednej noci. A ak za
nieão stojí, ani sa do nej nevmestí. Ak k tomu pridáme maco‰ské dejiny tohto národa, odrazu máte pocit, Ïe
toto podtatranské teritórium je len ak˘msi Ïriedlom, v ktorom národ vyvieral, aby sa roztiekol po celom svete.
A kaÏd˘, kto tu vyvrel a stále sa cíti byÈ kvapôãkou z toho Ïriedla, Àou vskutku je.“  

Autorka príspevku



Keď uvážime, že od roku 1975 až dodnes si na
území Libanonu riešili a riešia svoje zámery
a presadzujú nároky iné krajiny, že sme zažili
dôsledky občianskej vojny, palestínsky odboj
z  územia Libanonu, vstup sýrskych vojsk,
izraelskú okupáciu, nepokoje, atentáty – potom
naša práca dostáva presvedčivejší rozmer. 

Aktívne Ïeny
O našich aktivitách v prospech Slovenska, ale
aj domovskej krajiny vedia na najvyšších
miestach Libanonu, preto členov nášho výboru
prijali predseda vlády, minister kultúry, cestov-
ného ruchu i  prezident Libanonu. Väčšinu
akcií robíme už viac ako tri desaťročia svojpo-
mocne, štyrikrát sme dostali finančnú pomoc
z ÚSŽZ na hlavné projekty, ktoré sme pripra-
vovali aj v spolupráci so ZÚ SR, na ostatné vy-
užívame členské príspevky a sponzorské dary.
Sme presvedčení, že zviditeľňovať svoju kra-
jinu sa dá aj takýmto spôsobom.     
Slovenské ženy v Libanone a v Sýrii – hovo-
rím o ženách, pretože ony sú hnacím motorom
krajanského diania – pracujú ako lekárky,
inžinierky, ekonómky, aranžérky, dopisova-
teľky... Pripravujú výstavy, organizujú spo -
 ločné návštevy koncertov hudby, aj slovenskej,
filmov, prednášok, slovenskej poézie. A čo je
hlavné, venujú sa výchove svojich detí v slo-
venskom duchu a po slovensky. 

Materinská reã
Apropo – slovenčina! Vraví sa, že človek bez
vlasti zablúdi, bez materinského jazyka tobôž,
bez neho len ťažko nájde cestu k svojim. Preto
je také dôležité zachovať si ho. Nikdy neza-
budnem na slová profesora slovenského jazyka
pána Stanislava, ktoré nám, študentom Filozo-
fickej fakulty UK často hovorieval: „Vážte si
materčinu ako najcennejšie dedičstvo, učte sa
a zdokonaľujte sa v nej, lebo ona vždy napovie,
kto ste, odhalí vašu úroveň.“ Nedá sa pochy-
bovať o  význame zachovania jazykového
a tým aj národného povedomia, nech by sme
žili kdekoľvek. Určite sa to darí viac vo veľ-
kých slovenských komunitách, kde majú spe-

vokoly, divadlá, folklórne súbory, kde vychá-
dzajú krajanské noviny, kde majú možnosť po-
čúvať slovenské vysielanie. V Libanone nič
podobné nemáme, na naše deti denne pôsobí
francúzsko-anglicko-arabský vplyv – a predsa
sa slovenčine v našich rodinách zatiaľ darí, pre
deti je blízka. 
Krajanky na Blízkom východe sú odhodlané
zachovať si svoje jazykové povedomie. Ťa-
žisko systematickej práce bude určite na nás,
ale naše úsilie by posilnila pomoc zo Slo-
venska, najmä už toľkokrát žiadaná dostup-
nosť vysielania STV. Väčšina inonárodných
komunít túto možnosť má – spomeňme Polia-
kov, Srbov, Maďarov, Nemcov.     
Žijem v krajine, ktorú bežne zaraďujú do tzv.
tretieho sveta. Ale Libanon – ktorý má štyri
a pol milióna obyvateľov, a za hranicami 8 mi-
liónov (niektoré pramene uvádzajú až 12 mi-
liónov), pre ktorý dávno prestal platiť
prívlastok Švajčiarsko Blízkeho východu,
ktorý niekoľkokrát vstával z popola po izrael-
skej invázii, po občianskej vojne – má tele-
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Expatriates in Middle East

Slovak expatriates also live in Middle East. Ac-
cording to the data of the Representative Office
of the Slovak Republic in Beirut with the con-
sular responsibility for Syria, Lebanon and Jordan
from the beginning of this year, before the crisis
there were 190 people officially registered in
Syria. In Jordan, the office registers 82 Slovaks
and in Lebanon 136. The associations in Syria
and Lebanon have been presenting and promot-
ing Slovakia at cultural and social events for al-
most forty years. They are active in economic
area, help in business and tourism development.

vízne a rozhlasové vysielanie prakticky do ce-
lého sveta. Slovensko je hádam jediná postko-
munistická krajina, ktorá sa môže „pýšiť“ tým,
že doteraz nedokázala zabezpečiť Slovákom
v zahraničí voľný príjem programov STV, že
nenašla prostriedky na realizáciu vládneho
uznesenia z roku 2008 práve na televízne vy-
sielanie do slovenského zahraničia. 

Prosba k domovu
Na koho sa obrátiť so žiadosťou o riešenie? Na
Národnú radu SR, ministerstvo kultúry, minis-
terstvo školstva, Rozhlas a televíziu Slovenska,
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Maticu
slovenskú? Zajtra už môže byť neskoro. Dnes
slovenská vláda ešte môže potvrdiť v praxi
proklamovanú starostlivosť o svojich krajanov
a zabezpečiť im dostupnosť zdokonaľovania
sa v  materinskom jazyku touto osvedčenou
formou. Ak nechceme, aby deti krajanov pre-
stali komunikovať po slovensky, ba čo je hor-
šie, aby slovenčine úplne prestali rozumieť.      
Krajania na Blízkom východe podobne ako
ostatné slovenské komunity vo svete majú zá-
ujem o dostupnosť televízneho vysielania zo
Slovenska, zároveň si želajú, aby sa slovenská
verejnosť dozvedela aj o živote Slovákov v za-
hraničí prostredníctvom pravidelných relácií
v RTVS. 
Je to príliš smelé želanie? Kto sa vzdáva pred-
časne, nevie, čo je radosť z dosiahnutého cieľa.
Nemal by to byť tento prípad, len treba ďalej
klopať na patričné dvere, kým nám ich aspoň
nepoodchýlia, lebo v tejto ekonomicko-poli-
ticko-spoločenskej situácii na Slovensku si
veru ťažko predstaviť dvere pre krajanov do-
korán.      
Ak komunita krajanov na Blízkom východe
pribudla do veľkej rodiny Slovákov vo svete,
možno sa konečne oficiálne dozvieme, koľko
reálnych duší má táto rodina. Teda ak k nej pri-
budla približne päťstočlenná komunita z re-
giónu Blízkeho východu, určite sa tým
nezmenila ani kvantita, ani programový zámer,
ani  ciele Slovákov v päťdesiatich krajinách
sveta. Pribudla jej však činorodá skupina ľudí,
ktorí pre dobré meno Slovenska vo svete a pre
hrdý pocit jazykovej a národnej spolupatrič-
nosti urobia všetko, čo bude v ich silách, a ktorí
sa budú vždy radi vracať, hoc len v spomien-
kach, do rodného hniezda – „vystlaného mäk-
kou vravou mám a mozoľmi otcov“. 

BOŽENA FARHÁTOVÁ

FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Vedºa BoÏeny Farhátovej (v strede) teraj‰í minister pôdohospodárstva SR ªubomír Jahnátek



Hviezda Novej scény
Na Novej scéne vstúpila do jeho života re-
žisérka Magda Lokvencová-Husáková. Ob-
sadzovala ho do hlavných postáv. Do zlatého
fondu slovenského divadla sa zapísal posta-
vou Jána Priestupného v  Majakovského
Ploštici. V roku 1967 dostal cenu Igric za
postavu riaditeľa ZOO Šúpalu v satirickom
filme režiséra Stanislava Barabáša Tango pre
medveďa, s ktorým zažiaril na festivale vo
Viedni. Film mal obrovský úspech, ale ako
to za nebohého socializmu bývalo, dali ho
potichu do trezoru.
Viliam Polónyi patril medzi hviezdy či-
nohry Novej scény. Tvorivý dramaturg sú-
boru Stanislav Mičinec staval na ňom
najmä veseloherné repertoárové čísla.
Vďaka Vilkovi a Ivanovi Krivosudskému
bolo predstavenie frašky Kaviár alebo šo-
šovica roky beznádejne vypredané. Pri
každej repríze Bukovčanovej komédie
Tak mer božský omyl sa pri výstupoch Vi-
liama Polónyiho  dusili od smiechu všetci
v hľadisku i na scéne. Nečudo, že sa stal
miláčikom publika.

·portovec telom i du‰ou
Vilo od detstva rád hrával futbal. Raz sa
domov dovalil s plačom, že ho nezaradili do
zostavy na nedeľný zápas. Jeho mamu to
veľmi rozčúlilo. Večer mu povedala: „Vilo,
zober pílu a  hybaj na ihrisko!“ Doviedla
syna na ihrisko a odpílili jednu bránku. Keď
hráči a diváci prišli na ihrisko, bránka ležala
na zemi. Rozhodca odpískal kontumačne 0
: 3. Otcovia mesta Krupiny videli na Vilovi,
že má herecký talent. Odhlasovali mu pe-
niaze, aby mohol ísť na konkurz do košic-
kého divadla. Polónyi sa namiesto toho
vybral do Zlína, kde sa pokúšal hrať ligový
futbal. Neskôr to skúšal aj v Bratislave, kde
sa skamarátil s neskoršími futbalovými re-
prezentantmi ako Titus Buberník. Športu
ostal verný. Kým mu nohy slúžili, dokázal
žonglovať s loptou ako máloktorý futbalista.
Spolu  s hercom SND Ferom Dibarborom
organizoval legendárne futbalové zápasy
herci : novinári, na ktoré chodilo 30 000 di-
vákov.

Prekonal osobnú tragédiu a postavil di-
vadlo
Keď sa Polónyi objavil na scéne, divadlo
ožilo. Presvedčil v malej postavičke Pri-
mitíva v hre  Adamovi stvoriteľovi, ako
aj vo veľkej postave Palčíka v  Tajov-
ského Statkoch-zmätkoch, za ktorú mu
udelili titul zaslúžilý umelec. Skvele za-
hral v kultovom filme režiséra Martina
Hollého Balada o siedmich obesených či

v kopro duk čnom filme Nákova alebo kla-
divo, kde stvárnil postavu Hermana Gö-
ringa. V tom čase sa mu na pere objavil
herpes. Pri maskovaní mu ho viackrát
podráždili, z čoho sa vyvinula rakovina.
Tím plastických chirurgov okolo profe-
sora Demjéna urobil zázrak, keď mu na
dvakrát vyrobil novú tvár. Herec telom
i dušou sa niekoľko rokov nemohol po-
staviť na javisko.
Ponúkli mu riaditeľské miesto v Nitre.

Niekto si zmyslel, že treba v Nitre posta-
viť nové divadlo. Peňazí bolo dosť, ale
nebolo stavebných materiálov. Riaditeľ
Polónyi sa vybral spolu s režisérom Ka-
rolom Spišákom a hercami Jožom Dó-
czim a Milanom Kiššom po podnikoch.
Zabávali a   vybavovali. Keď sa stavba
úspešne rozbehla, preložili ho do Brati -
slavy, lebo bolo treba zabezpečiť pre-
stavbu Novej scény. Zase chodil, zabával
a vybavoval.
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Kde pri‰iel, bolo veselo
Koncom minulého roka nás opustil herec Viliam Polónyi. Do pa-
mäti divákov sa zapísal ako naivn˘ dobrák poruãík Michalko vo
filmov˘ch kriminálkach ãi neopakovateºn˘ báÈa Klimo v kultovom
filme Sebechlebskí hudci. ReÏisér Milo‰ Pietor o Àom hovorieval:
„Vilko je BoÏí ãlovek.“
Pri prv˘ch divadeln˘ch krokoch ho v Krupine viedla uãiteºka Otília
Otiepková. Obsadila ho do postavy fiãúra v operetke Jedn˘m sníã-
kom anjeliãkom. On, chlapec z chudobnej rodiny, mal na hlave
cylinder, na krku mot˘lika a v ruke frajerskú paliãku. Hral, skákal
saltá a jeho uãiteºka pochopila, Ïe v chlapcovi z chudobnej rodiny
drieme talent a neskôr ho pripravovala na konkurz do zvolen-
ského divadla. Sám vravieval, Ïe bez tejto Ïeny by sa jeho kome-
diantská kariéra asi nikdy nezaãala. Zaãínal na ochotníckej scéne
v Krupine, pokraãoval vo vojenskom umeleckom súbore a vo zvo-
lenskom divadle, potom ho prijali na bratislavskú Novú scénu.

Ako báÈa Klimo v kultovom filme Sebechlebskí hudci



Robil si zo seba psinu
Viliam Polónyi nikdy nechodil do hudob-
nej školy, ale zahral na všetko, čo chytil
do ruky. V časoch totality hral v nemec-
kom seriáli Vojna volov. Spolu s Milošom
Pietrom sedeli na Dňoch piva v obrovskej
hale v Mníchove, kde vyhrávala stočlenná
dychovka. Konferencier vyhlásil, že kto
zaplatí sto mariek, môže dirigovať. Pietor
povedal: „Vilko, ty poznáš pesničku
Škoda lásky. Ja zaplatím tých sto mariek!“
Miloš zaplatil a Vilo šiel. Konferencier za-
hlásil: „Filiam Poloni aus Pratislafa Skoda
lasky.“ Vilo mával rukami. Hudba hrala
ako z partesu. Nasledoval obrovský ap-
lauz. Číslo museli päťkrát opakovať. Keď
Vilo skončil, nemecký dirigent sa mu slo-
vami: „Maestro, danke“ poďakoval a Vilo
urobil na pódiu stojku a z nej skočil salto
do nadšene aplaudujúcej sály.
Raz mu zatelefonovali z  ministerstva
kultúry: „Zbližujeme sa so Západom. Pôj -
dete filmovať do Západného Nemecka.
Dostanete honorár, za ktorý si postavíte
vilu.“ Dali mu služobný pas a  šiel. Na
mieste činu ho privítal asistent réžie:
„Pane, Polný.... vy budete dělat vodiče.
Nejdříve pojeděte na kabrioletu, pak na
náklaďáku a napokon na motorce.“ Vilo
mu povedal, že šoférovať nevie. Asistent
sa zasmial a predstavil slovenského herca
režisérovi. Ten povedal: „Sehr gut!“ Vilovi
pristavili auto a chceli, aby sa posadil za
volant, ale on stále tvrdil, že šoférovať
nevie. Keď sa asistent chytil za hlavu, re-
žisér sa opýtal: „Wass ist los?“ Keď mu to
asistent vysvetlil, schmatol hŕbu scenárov,

hodil ich do kaluže a začal po nich skákať.
Namiesto honoráru dali Vilkovi Poló-
nyimu peniaze na cestu domov. Jeho ilúzia
o vile sa rozplynula, ale s chuťou rozprá-
val túto, ako aj iné svoje historky, ktoré
zdokonaľoval tak, že z nich vždy vychá-
dzal ako najväčší hlupák práve on. Prosto
robil všetko preto, aby sa ľudia okolo neho
smiali. 

CeloÏivotn˘ klaun
Neviem, či to bolo tak, alebo celkom ináč,
lebo sám o sebe hovorieval, že svoje zá-
žitky poprekrúcal toľkokrát, že nevie, ako
to vlastne bolo. Robil to preto, aby bolo
veselo. Patril do veľkej generácie sloven-
ských komikov, ako boli Fero Dibarbora,
Jozef Kroner, Ivan Krajíček, Oldo Hlavá-
ček či Jozef Dóczy. Nikdy nezabúdal na
kraj, odkiaľ pochádzal, na Hont. Starosta
z  Hontianskych Nemiec Jozef Kracina
spomína, ako Vilo ochotne využil svoju
popularitu a pootváral dvere na úradoch
v hlavnom meste, aby pomohol povyba-
vovať pre rodákov potrebné investície
a povolenia. Preto ho poctili titulom Hon-
tiansky kráľ.
Turci majú  rozprávkového Nasreddina,
Nemci a  Belgičania Ulenspiegela a  my
sme mali živého, smiešneho a ľudsky múd -
reho Vila Polónyiho. Po človeku, ktorý
nemal vyššie vzdelanie, ostalo množstvo
skvelých postáv, ešte viac úsmevných his-
toriek a jedno novopostavené divadlo.

PETER VALO
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Wherever He Came, There Was a Great Fun

A narrative about Viliam Polónyi (1928-2012),
an outstanding Slovak actor. In 1949 he was
hired by the Zvolen theatre. His most creative
years of an actor he spent at Nová scéna theatre
in Bratislava, there he brilliantly represented
a number of characters. He appeared in a hun-
dred of Slovak and foreign films. He was
awarded IGRIC award for having portrayed
a character in the film Tango pre medveìa
(“Tango for a Bear”). He worked as a managing
director at Divadlo A. Bagara in Nitra and at Nová
scéna in Bratislava. He held a post in A·K Inter
Slovnaft for many years.

VILIAM POLÓNYI (* 6. 7. 1928 v Krupine
– † 12. 11 2012 v Bratislave) bol v˘-
znamn˘ slovensk˘ herec. Po absolvo-
vaní obchodnej ‰koly hral futbal
v Zlíne, neskôr prestúpil do bratislav-
skej Káblovky. V roku 1949 ho prijali
do zvolenského divadla. Najtvorivej-
‰ie umelecké obdobie preÏil na bra-
tislavskej Novej scéne, kde vytvoril
mnoÏstvo skvel˘ch postáv. Za postavu
Palãíka v Tajovského Statkoch-zmät-
koch mu udelili titul zaslúÏil˘ umelec.
Úãinkoval v stovke slovensk˘ch i za-
hraniãn˘ch filmov. Za postavu vo
filme Tango pre medveìa mu udelili
cenu IGRIC. Pôsobil vo funkcii riadi-
teºa Divadla A. Bagara v Nitre a Novej
scény v Bratislave. Dlhé roky vykoná-
val funkciu v A·K Inter Slovnaft.

Futbal star˘ch pánov v Îiari nad Hronom.
Vedºa V. Polónyiho (v strede) je b˘val˘ futba-
lov˘ reprezentant Ivan Chodák, pod ním le-
gendárny brankár Franta PlániãkaPri oslave 75-ky s Ivanom Krivosudsk˘m



Zvonku „mrzká diera“
Súčasníkom pripomína objaviteľský čin pa-
mätná tabuľa na brale, pod ktorým zívala
vtedy, ako sa údajne vyjadril mladý horár
a znalec jaskynných pomerov Adam Mišura,
„mrzká diera“. On Královcov, otca i desaťroč-
ného syna Jaroslava, sprevádzal pri skúmaní
podzemia. Král od „přítele Klimeša“ mal lano,
karbidku a našťastie pre neho ju mal i A. Mi-
šura. Podľa dobových dokumentov jaskyniar
Král všetky peniaze i doklady odovzdal sy-
novi a preplazil sa do neznáma v podzemí,
skadiaľ sálal chladivý vzduch, neklamný
znak rozsiahleho jaskynného systému. Ten
prievan z pôvodného vchodu do jaskyne, pár
desiatok metrov pod „ponorom“ riečky, pocí-
tite v zime aj v horúcom lete rovnako, hoci je
zamurovaný.    
Král po štyridsiatich rokoch v zápisnici z ob-
javu pripustil isté nepresnosti. Podľa neho pr-
výkrát vošiel do podzemia 3. augusta, a nie,
ako je napísané, 4. augusta. Na devätnásť -
ročného Adama Mišuru Alois Král akoby za-
búdal. Mišura na speleológa nie. Ten sa
„stratil“ v tme pod bralom v „mrzkej diere“
s karbidkou a lanom v rukách. Po viac než
hodine si Mišura uvedomil, že čas beží a mal
by sa už vrátiť. Jaroslav, Králov syn, začal
plakať, čím presvedčil Mišuru, aby sa otca
vybral hľadať. Mišura mal vo vrecku, ako zvy-
čajne, zo dve sviečky. Nedali sa mu v prie-
vane ani zapáliť. Riskujúc život, plazil sa
úzkou asi sto metrov dlhou chodbou v Krá-
lových stopách. Našťastie bol skúseným jas -
kyniarskym sprievodcom a nechýbala mu
odvaha. Keď sa cez otvor prepchal do prie-
strannej časti hlavného kaňonu, našiel tam
zúfalého Krála. Povedal mu, že nevie nájsť
cestu späť.  

Spomienkové v˘klady objaviteºa 
Poniektorí sú presvedčení, že A. Král by bol
možno o dve, tri, štyri... x hodín cestu späť
našiel, nepotreboval pomoc A. Mišuru. Po
desaťročiach vysvetľoval objaviteľ jaskýň
v Demänovskej doline, prečo nikomu nena-
padlo pozvať k zápisu aj A. Mišuru. „O jeho
účasti na odstraňování náplavu všichni dobře
z mého vyprávování vědeli.“
Ale prečo nespomínal ani slovom fakt, že mu
zachránil život, čo je dosť podstatné?  Nikdy
neopísal pocit šťastia, keď za ním prišiel do
podzemia A. Mišura, ktorý ho zachránil. Opí-
sal iné: „Priorita a samostatnosť mého objevu
v tyto dny bola zcela zřejmou záležitostí pro
všechny zúčastnené, protože moji přátelé
(Klimeš, inspektor Janoška) se o nové jes -
kyni dozvědeli již večer...“ A na inom mieste:
„O svědecké účasti A. Mišuru jsem samo-
zřejme hovoril a psal, vždyť mne videl vstu-
povať do ponoru a zas po hodine vylézat.“    

Chrám Slobody
Z Krála sa stal na niekoľko rokov konzervá-
tor, kustód jaskýň v Liptove. Z jeho iniciatívy
sa začalo so sprístupňovaním jaskynného
systému, v súčasnosti zapísaného do zoz-
namu Ramsarských lokalít. Do prác na sprí-
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V auguste 1924 sprístupnili v Liptove Demänovskú jaskyÀu Slo-
body, ktoré je najznámej‰ou jaskyÀou na Slovensku. 
Autorom rozprávkovej knihy pre deti a mládeÏ O zakliatej Lú-
ãanke je Rudolf Tûsnohlídek, ktor˘ napísal bájku i libreto Janáã-
kovej opery Li‰ka Bystrou‰ka. Spisovateºa a novinára in‰pirovali
pracovné pobyty s jaskyniarom, uãiteºom Aloisom Králom, spo-
luobjaviteºom jaskyne Slobody v Demänovskej doline. Tûsnohlí-
dek bol prv˘, ktor˘ pri‰iel v lete 1921 s touto správou. Objavenie
novej jaskyne v Liptove má v‰ak svoj málo známy príbeh, o kto-
rom sa Ïurnalista z Lidov˘ch novín nezmieÀuje ani vo svojej
knihe Demänová. V nej okrem iného pí‰e: -„Po návratu z dovo-
lené jsem v polovine srpna nalezl správu. V nekolika vzru‰en˘ch
fiádkách propleten˘ch zkratkami oznamovala nález rozlehl˘ch
krápnikov˘ch jeskyní pod Nízkymi Tatrami a vybavila mi pfie-
ludn˘ obrys horského hfiebene u Liptovského Sv. Mikulá‰e. UÏ
jsem ji v‰ak odkládal, kdyÏ ãirou náhodou pri‰el do redakce pro-
slul˘ krasov˘ badatel dr. Absolón. ZvûdavosÈ mi nedala, otázal
jasem se ho, kdo je Král a lze-li mu vûfiit. Jeho odpovûì? ,Král?
Jak by neznal, Krále? Pí‰e-li vám nûco, je to jistû desetkrát vût‰í,
protoÏe Král je poctiv˘ chlap a nikdy nepfiehání’.“     
Vìaka novinárskej erudícii Tûsnohlídka sa moÏno dozvedieÈ o fa-
móznom objave podzemia Demänovskej doline. NebyÈ suchého
leta, skúsen˘ speleológ A. Král, vtedy 44-roãn˘ uãiteº z Uher-
ského Brodu, by sa nevybral do Sv. Mikulá‰a. Na Ïelezniãnej sta-
nici vystúpil z vlaku 2. augusta 1921 aj so synom. Vedel, Ïe sa
Lúãanka, ako naz˘vali túto ãasÈ rieãky Demänovky, celkom „stra-
tila“ v podzemí. V doline nebol po prv˘krát, veì dobre poznal
ªadovú jaskyÀu aj jaskyÀu Okno.    

Podzemná krásavica   



stupnení podzemia sa zapojil aj architekt
Dušan Jurkovič. Objaviteľské počiny v nízko-
tatranskom masíve zaujímali aj čs. prezi-
denta Masaryka a v prvých rokov o nich
reportoval R. Těsnohlídek. Už roku 1926
vydal prvého sprievodcu po jaskyni. Zrodila
sa legenda a Jaskyňa Slobody.   
Prvých 2 634 návštevníkov v Chráme slo-
body – taký bol prvý názov jaskyne – privítali
po otvorení v auguste 1924. V roku 1936 ich
sem prišlo vyše 31 tisíc, roku 1950 už 175- 
-tisíc. K prvým návštevníkom patril hudobný
skladateľ Leoš Janáček, inšpirovaný prostre-
dím, zvukom kvapkajúcej vody skomponoval
hudobný fejtón Všudybyl. Aj o tom informujú
sprievodcovia v jaskyni návštevníkov, no prí-
beh o tom, ako horár Adam Mišura zachránil
objaviteľa jaskyne, postupne zapadol pra-
chom zabudnutia.             

Na záver:
Personifikácia, poľudštenie gigantických geo-
logických dejov a prevratov v podaní R.Těs-
nohlídka čitateľovi ponúka zaujímavosti
jednej z najnavštevovanejších slovenských
dolín. V legende sa hovorí o tom, ako kráľ
Ďumbier, potom čo sa dopustil hriechu proti
„láskavému, životodárnemu Slnku“, je stres-
taný. Z neho i z jeho „vladykov“ vznikli slo-
venské hory. Dcéru Lúčanku premenil na
riečku, ktorá sa musí „ukrývať v podzemí“ až
dovtedy, kým jej kuna neprezradí zvláštne
kúzlo. Iba vďaka nemu sa dostane z rozpráv-
kového podzemného labyrintu na povrch.    
Možno to súvisí s tým, prečo sa jaskyni ho-
vorí „podzemná krásavica“. 

LACO HÁMOR

FOTO: AUTOR
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The Underground Beauty Almost Buried 
its Discoverer

In August 1924, Demänovská jaskyÀa slobody
(Demänovská Cave of Liberty), the best-known
cave of Slovakia, found in Liptov region, was
opened to the public. It was discovered by the
experienced speleologist A. Král, that time a 44-
year-old teacher from Uhersk˘ Brod, accompa-
nied by the young gamekeeper and spelunker
Adam Mi‰ura, on August 4, 1921. Although his
name was almost forgotten, it was Mi‰ura who
helped the lost Král get out of the “dirty pit”.

takmer pochovala objaviteºa 



Nepokojn˘ v nepokojn˘ch ãasoch 
Ivan Jančár hovorí: 
„Len ojedinele sa stretávame so životnými
osudmi takými zvláštnymi a zložitými ako v prí-
pade Františka Reichentála ... S  nepokojnou
dušou žil v  nepokojnej dobe na nepokojných
miestach, vnútorná vášeň a nepriazeň doby zmie-
tajúcej sa v dramatických dejinných udalostiach
ho hnali z miesta na miesto. Nechal sa unášať
veľkými ideálmi a zároveň sa vedel pozorne za-
dívať na dno ľudskej duše. Túžba stať sa malia-
rom sa u neho prejavila veľmi skoro. Študoval na
budapeštianskej Akadémii výtvarných umení, ale
kvôli povolávaciemu rozkazu v roku 1915 bol
nútený štúdium prerušiť. Ocitol sa na východnom
fronte v ruskom zajatí Kolčakovových vojakov.
Udalosti ruskej revolúcie mu však vrátili slobodu
a v rokoch 1917 – 1919 mohol vyučovať na
revolučnej umeleckej škole v Irkustku a potom
študovať na akadémii v Petrohrade. 
Po návrate roku 1921 František Reichentál veľa
cestoval, absorboval aktuálne umelecké podnety
a snažil sa definovať svoje umelecké poslanie,
jeho diela ovplyvnené najaktuálnejšími európ-
skymi tendenciami majú prevažne výrazne so-
ciálny charakter.  Otvoril si vlastnú maliarsku
školu, kde si jeho pedagogické schopnosti všimol
profesor Josef Vydra a roku 1934 mu ponúkol
profesorské miesto na progresívnej Škole ume-
leckých remesiel. V roku 1939 bol však prinútený
utiecť pred fašizmom do ilegality v Maďarsku,
roku 1949 emigroval do USA.“   
V kontexte slovenského medzivojnového umenia
má František Reichentál špecifické a ojedinelé
miesto. Riešil umelecké problémy okamžite,
opúšťal to, čo sa mu už nezdalo aktuálne, a za-
oberal sa novým ešte skôr, ako stihol naplno vy-
čerpať potenciál predchádzajúceho. Často sa
vedel v jedinom obraze dostať tam, kam sa iní
dostávali len s veľkou námahou, a už začal riešiť
iné výtvarné problémy. V jeho dielach pred emi-
gráciou do USA nájdeme silné sociálne cítenie,
ľudskosť, súcit a hlboký vnútorný nepokoj, ktorý
ho poháňal objavovať stále niečo nové.

Uznávan˘ v Európe zakotvil v New Yorku
K ustáleným zvyklostiam inštalácií umelcov
zo Slovenska pôsobiacich mimo neho sú hľa-
dania rodinných väzieb. Na viacerých vernisá-
žach sa zúčastnili napríklad ich potomkovia.
Na Františka Reichentála spomína jeho dcéra
Mary Kaliski takto:
„Bol nesmierne komplikovaná osobnosť,
ktorú formoval tak jeho talent, ako aj doba,
v ktorej žil. Na druhej strane, jeho diela vyjad -
rovali jasnosť, rytmus a pre mňa vždy aj pocit
kúzla. Ako dieťa som si myslela, že má zá-
zračné ruky. Niekoľkými zručnými ťahmi za-
stavil čas. Vystihol náladu, zobrazil milovanú
bytosť, priateľa alebo dávno zabudnuté miesto
spôsobom, ktorý vo mne zanechal hlboký
dojem. Tmavé ulice sa zrazu otvorili a poskytli
možnosť nahliadnuť do niektorého z okien.
Z obyčajného robil jedinečné. Jeho jemné
ženské tvary, jeho uchopenie blížiaceho sa
osudu sú uvážené a zároveň neopatrné, priame
a zároveň transcendentné. Pri pohľade na por -
trét jeho matky, na jej veľké upracované ruky,
si aj po všetkých tých rokoch myslím, že vy-
jadruje všetko, čo malo byť povedané, a pred-
sa je diskrétny. Tajomstvo ostáva len medzi
matkou a synom. Tmavý pochmúrny portrét
jeho otca je paralelou jeho autoportrétov, ktoré
celé roky maľoval. Otec a syn s postupne sa
strácajúcimi odlišnými črtami. O rodičov pri-
šiel v čase hromadného vyvražďovania…
Počas holokaustu. Zahynuli aj jeho brat
a sestra. 
Osudom môjho otca bolo umenie. Od skorého
detstva kreslil mapy pre miestnych vojakov,
vo veku necelých šestnásť rokov maľoval
veľké pomníky svojej dedine. Ako mladík pra-
coval s každým materiálom, ktorý sa mu do-
stal do rúk, či už to bola ceruza, tuš, uhlík,
alebo farba.
Keď som bola malá, vždy som sa ho pýtala, či
mal v zajateckom tábore na Sibíri teplé oble-
čenie. Prezradil mi, že mu často mrzli ruky.
Odvtedy som mu ako darček pri rôznych prí-

ležitostiach vždy dávala rukavice, kožušinové
a vlnené, kožené a bavlnené. Dúfala som, že
rôzne druhy tepla ho potešia v smútku, na
ktorý, ako som sa domnievala, neexistuje úte-
cha. 
Po návrate zo Sibíri, v polovici dvadsiatych
rokov, si to môj otec namieril do Paríža, centra
umeleckých inovácií. Býval v malom byte spo-
ločne s hercom Petrom Lorrem. Zoznámil sa so
Chagallom a mnohými ďalšími maliarmi. Tu tiež
stretol Andreho Kertesza, ktorý bol v tom čase
popredným fotografom. Po emigrácii sa z nich
v Amerike stali celoživotní priateľskí rivali.
Skôr, ako sa vrátil do novovzniknutého Česko-
slovenska, niektoré jeho diela sa predali v Rusku
a Francúzsku a začal si budovať dobré umelecké
meno. Jeho návrat bol vítaný, keďže jeho diela sa
vystavovali v Berlíne, Prahe a Bratislave. 
Keď sa na obzore vynorila hrozba druhej svetovej
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V Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy boli do 3. marca
vystavené obrazy Franti‰ka Reichentála. Ako povedal riaditeº a ku-
rátor v˘stavy Ivan Janãár, in‰titúcia Àou naplnila jednu z nosn˘ch
línií v˘stavnej a publikaãnej koncepcie Galérie mesta Bratislavy.
Je to prezentovanie autorov, ktorí majú korene na Slovensku,
alebo sa na Slovenku narodili a z rôznych dôvodov ho opustili.
Jedn˘m z t˘ch, ktor˘ch dielo patrí u nás medzi  najzaujímavej‰ie,
je Franti‰ek Reichentál (narodil sa 6. mája 1895 v Lehniciach, zo-
mrel 5. apríla 1971 v New Yorku). Témou autorovej v˘stavy a sprie-
vodnej publikácie sú maºby a kresby z rokov 1913 – 1948. 

Smútok
nad útechou



vojny a otca v škole kvôli jeho židovskému pô-
vodu napadli vlastní študenti, začal sa báť o svoju
ženu a malú dcéru. S rodinou sa vydal do Paríža,
ale z každého hraničného priechodu ho vrátili.
Nakoniec skončil v Budapešti, ktorá sa v tom
čase zdala byť bezpečnejšia ako Bratislava. Na-
cisti sa však približovali, a tak si približne po roku
obstaral falošné doklady a zmenil si meno na
Josza Janos (stala sa z nás rodina Janosových).
Ako päťročná som musela odprisahať, že nepre-
zradím svoje skutočné meno, nech sa deje čokoľ-
vek! Vydávajúc sa za kresťanov, presťahovali
sme sa k Balatonu, v nedeľu sme chodili do kos-
tola a čakali na ruský front. Keďže môj otec ovlá-
dal okrem iných jazykov aj nemčinu a ruštinu,
ponúkol sa ruskej čate prechádzajúcej cez Bala-
ton ako tlmočník. Zvyšok roka sme sa s Rusmi
pohybovali po frontovej línii, ukrývajúc sa v zá-
kopoch a provizórnych prístreškoch... 
Radosť z konca vojny však u otca netrvala dlho.
Naďalej tvoril, jeho diela sa dobre prijímali, ale
on potreboval viac než len umelecké uznanie.
Jeho cieľom bolo už nikdy v živote nezažiť útlak.
Chcel byť slobodný, chcel voľne dýchať bez
toho, aby sa musel náhle skrývať za roh.
Keď sa vo vzduchu začala vznášať predzvesť ko-
munizmu, zúfalo túžil odísť do Izraela alebo do
Ameriky. Po štyroch rokoch neúnavného hľada-
nia niekoho, kto by nám poslal víza, sme našli
dlho strateného príbuzného, ktorý bol nesmierne
rád, že nám môže pomôcť.
Do newyorského prístavu sme priplávali v po-
chmúrny sivý decembrový deň, sneh na uliciach
Manhattanu sa pomaly menil na čľapkanicu
a otec bol znechutený, ako odpudivo všetko vy-
zerá. Tento prvý dojem v ňom ostal navždy. Ame-
rika sa pre neho stala výzvou. V Európe uznávaný
umelec žil v úplnej anonymite v krajine, ktorú po-
važoval za esteticky vyprahnutú. Dokonale sa na-
učil po anglicky, ale nikdy sa neprispôsobil
americkej kultúre, alebo tomu, čo nazýval nedo-
statok kultúry.
Pre otca bolo nemysliteľné živiť sa inak ako ume-

ním. Vyskúšal niekoľko súvisiacich povolaní, ale
s jeho náturou bolo veľmi ťažké sa zamestnať.
Skúsil aj maľovanie portrétov a reklamu, ale s mi-
nimálnym úspechom. Agent dal do miestnych
novín reklamu, že ľudia môžu posielať fotografie,
podľa ktorých môj otec za dolár namaľuje kópiu.
Málo známym faktom o Františkovi Reichentá-
lovi bol jeho ďalší krok. Životopisci si stále lámali
hlavu nad tým, prečo v prvých rokoch svojho po-
bytu v Amerike namaľoval tak málo diel. V päť-
desiatych rokoch ho kontaktoval umelecký agent
s ponukou, aby namaľoval pôvabné výjavy pa-
rížskych žien, ktoré by sa mohli dobre predávať.
Po dôkladnom zvážení sa rozhodol, že ponuku
prijme, ale len pod pseudonymom. 
A tak sa zrodil Francois Gerome. Pod týmto
menom namaľoval v priebehu dvadsiatich rokov
tisícky parížskych výjavov. Niekoľko obrazov
Izraela zasa vytvoril pod menom Ben Ari. Diela

Francoisa Geromeho sa v Amerike stále dobre
predávajú, ale jeho identita bola až doteraz ne-
známa. 
Keď otec poslal Francoisa Geromeho na ,odpo-
činokʻ, po istom čase sa vrátil k maľovaniu pod
vlastným menom. Mal v sebe obrovskú tvorivú
energiu, ktorá sa v ňom nahromadila počas všet-
kých tých neplodných rokov. Napriek jeho po-
citu, že vytvorením Francoisa Geromeho v ňom
niečo zomrelo, niektoré z jeho nových diel zobra-
zujú znovuzrodenie a zmyslovosť, ktorá v jeho
predvojnových a povojnových maľbách chýbala.
Raz, keď dokončil maľbu, na ktorej pracoval dlhé
mesiace, som sa ho spýtala, ako vie, že je hotová.
Povedal mi, že maľba nie je nikdy hotová. Pre
neho vždy niekde existoval pomyselný zablúdený
vlas, ktorý bolo treba urovnať. 
Maľovať a vystavovať neprestal až do svojej
smrti. Myslím si, že nakoniec sa snažil tomu všet-
kému porozumieť, ale nemohol. Napriek všet-
kým dosiahnutým úspechom jeho straty mu
spôsobovali smútok, na ktorý neexistuje útecha.“

PRIPRAVIL:  ADAM VLČEK
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Sadness Overcoming Comfort

At City Gallery of Bratislava's Mirbach Palace, pic-
tures and drawings by Franti‰ek Reichentál (b in
Lehnice in 1895; d in New York in 1971), created
from 1913 to 1948, were put on display in the
beginning of this year. He studied at the Hun-
garian University of Fine Arts in Budapest; in
1915, he was sent to the front line. He was cap-
tured by Russians but later on was allowed to
teach at the revolutionary school of arts in
Irkutsk from 1917 to 1919, and to study at an
academy in Petrograd (Saint Petersburg). In
1921, he returned to Czechoslovakia. In
Bratislava, he opened up his own school of
painting. In 1934, he started to teach at a School
of Arts and Crafts. In 1939, he was forced to es-
cape creeping fascism and stay underground in
Hungary; in 1949, he emigrated to the USA.  The
searches for family roots and bonds count
among the common additional activities during
installations of exhibitions of the artists coming
from Slovakia, who work outside their native
country. Mary Kaliski, a Franti‰ek Reichentál's
daughter, thinks back to the life of her father.

F. Reichentál: Autoportrét, 1921
Matka s dieÈaÈom, 1930
Dcéra Mária so psom a kvetmi, 1945
Dvaja talmudisti, 1932
Na poli, 1930 – 1931



Socha v Utekáãi, tabuºa v Terchovej
Miesto pravdepodobnej Jánošíkovej skrýše ukázali
v Utekáči v okrese Poltár. Podľa štúdia záznamov sa
nadšencom histórie podarilo neďaleko Klenovca iden-
tifikovať lokalitu, kde ho chytili. Symbolicky ju verej-
nosti ukázali presne tristo rokov po prezradení a pri
starej horárni v časti Ďurkovka odhalili aj drevenú
sochu hrdinu.  Samotná skrýša bola záhadou, najmä
označenie Jablonka. Podľa indícií nakoniec „zamerali“
práve Utekáč a Jablonka bola zaniknutá osada, ktorú
však zbojník poznal. Záhadu vyriešil miestny lesník
Stanislav Bystriansky, ktorý uviedol: „Ako dieťa som
sem chodil k starému otcovi. Ten sa ma vždy pýtal, ka-
diaľ som prešiel. Pýtal sa, či cez Jablonku. Takto som
prišiel na to, že označenie Jánošíkovej skrýše nemusí
byť vôbec vymyslené. Presnejšie označenie však dnes
nedokážeme určiť, pretože sa tam hovorí o jedli, oproti
ktorej je buk s vysekanou rukou...“ Veľa sa hovorí
o údajnom Jánošíkovom poklade, hoci fakt, že zbojní-
čil iba jednu sezónu (jeseň 1711 až leto 1712) tomu
protirečia, ktovie...                                                                           
Zahanbiť sa nedali ani rodáci. V osade Jánošovia, rod-
nej osade Juraja, hneď na druhý deň odhalili bronzovú
pamätnú tabuľu. Priamo na mieste, kde sa podľa tradí-
cií narodil. Miesto je podľa predsedu Združenia tu-
rizmu Terchová Jozefa Miča súčasťou chodníka
Jánošíkových chotárom: „Ľudia, ktorí budú týmto cho-
tárom prechádzať, sa tu môžu zastaviť, pozrieť si pa-
mätnú tabuľu a odfotiť sa pri nej. Budú oveľa

hudobných  i filmových stvárnení bohatým bral a chu-
dobným dával. 
Nazrime trochu bližšie do junákovho životopisu. Juraj
Jánošík sa narodil niekedy pred 25. januárom 1688
v Terchovej, kde vyrástol na spomínanej samote. Mi-
mochodom, v rodine, ktorej meno sa opakovalo na

zoznamoch poddaných porušujúcich vtedajšie „zá-
kony“. Do povstaleckého vojska kniežaťa Františka II.
Rákociho vstúpil na výzvu istého plukovníka Winklera
koncom roku 1707 a slúžil v pešom pluku. Po porážke
pri Trenčíne slúžil v cisárskej armáde na Bytčianskom
zámku. Medzi jeho hrubými múrmi sa odohralo osu-
dové stretnutie, ktoré poznačilo jeho život a skrátilo ho
najrazantnejším spôsobom. Na sútoku Váhu a Kysuce,
kde zámok dodnes stojí, sa Jánošík zoznámil s väzne-
ným vodcom zbojníckej družiny Martinom Mravcom
alias Tomášom Uhorčíkom. 
Nevieme presne, čo sa medzi nimi udialo, no mladý
vojak pomohol zbojníkovi ujsť. Sám odhodil rovno-
šatu, nasledoval ho na zbojnícky chodníček a už roku
1711 po ňom prevzal kapitánsku valašku. Prvýkrát ich
oboch chytili na jeseň 1712 v Klenovci. Uhorčík pre-
stal zbíjať, oženil sa tam a Jánošík v mladej rodine trá-
vil zimu. Zlapali ich a neušli ani krutému mučeniu,
podplatení úradníci zbojníkov pustili. Slobodný vzduch
však nedýchali dlho, začiatkom roku 1713 im želiezka
na ruky zaklapli liptovskí žandári. To už im priháralo.
Liptovská stolica mala totiž veľký záujem Jánošíka
nielen chytiť, ale aj na výstrahu potrestať. Veď ozbíjal
grófku von Schardonovú a za tento zbojníkov čin mu-
sela platiť odškodné samotná stolica. A musela načrieť
do kasy aj za oravského zemana Zmeškala, obchodníka
so súknom, ktorého okradli vo Svätojánskej doline.
A do tretice Jánošíka prenasledovali za prepad kaštieľa
Ladislava Okoličániho v Okoličnom. 
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V tomto roku si pripomíname dva dátumy spojené s legendárnym ºudov˘m hrdinom, zbojníckym
kapitánom Jurajom Jáno‰íkom. V januári to bolo 325. v˘roãie narodenia a v marci 300. v˘roãie po-
pravy. K˘m Jáno‰íkovo narodenie bolo aj ústredn˘m motívom svetového prehliadaãa Google v jeho
slovenskej pôsobnosti, marec sa niesol v znamení viacer˘ch podujatí na „spríbuznen˘ch“ lokali-
tách Slovenska, no a na ºudového hrdinu budeme intenzívnej‰ie spomínaÈ vlastne po cel˘ rok... 

Jánošíkovská tradícia stále živá

spokojnejší, že majú túto možnosť a vedia, kde presne
sa Jánošík narodil. Môže to pre nich byť aj magické,
pretože je rozdiel, keď sa domnievajú, že niekde to
bolo, a keď sa priamo niečoho dotknú. Bude to pre nich
určite silný zážitok...“ 
Autorom tabule je tiež (samozrejme!) Terchovčan
akad. sochár Milan Opalka: „Jánošíka som zobrazil
v plnej sile. Mladého, pekného človeka, ktorý svoj tra-
gický osud venoval pre dobro priateľov a  rodákov,
ktorý bdie nad týmto národom a verím, že v zlých ča-
soch opäť ,šibne do dolinyʻ!“ Nápad vznikol počas pr-
vého ročníka medzinárodného stretnutia zbojníkov,
ktoré sa v Terchovej konalo minulý rok. Vtedy tu po-
klepali základný kameň, ktorý pochádza z  terchov-
ského kameňolomu. Dvojdňové podujatie Smrť
Jánošíkova ponúklo ukážky tvorby ľudových výrob-
cov, remeslá, tvorivé dielne pre deti, filmy o Jánoší-
kovi, ukážku pravej domácej zabíjačky, folklórne
vystúpenia či zinscenovaný príbeh o  poprave. Po-
važské múzeum počas oboch dní sprístupnilo Jánoší-
kovu expozíciu doobeda bezplatne a  poobede so
zľavou. Je dobré, že mnohí návštevníci túto možnosť
využili.                                                                                    

Po ‰tvrÈstoroãí do veãnosti
Príbeh legendárneho zbojníka pozná azda každý Slo-
vák. Mladík sa pridal k  povstalcom, potom k cisárskej
armáde a napokon sa  stal zbojníckym kapitánom...
Podľa legiend a mnohých literárnych, dramatických,

Tu sa pred tristo rokmi narodil Jáno‰ík

Akad. sochár M. Opálka a ‰éf terchovského tu-
rizmu J. Mião, medzi nimi pamätná tabuºa



Dňa 16. marca 1713 bol Jánošík obvinený z viacerých
lúpeží, ba aj z vraždy kňaza Vertíka z farnosti Doma-
niža v Suchej doline. Súdu nad Jánošíkom predsedal
podžupan a zástupca Liptovskej stolice Okoličáni –
ten, čo prišiel o kaštieľ! Obhajca obhajoval Jánošíka,
že prešiel od Rákociho povstalcov k cisárskemu vojsku
a dôvodil i tým, že ako najmladší člen zbojníckej sku-
piny nemohol zodpovedať za skutky starších. Nepo-
mohli ani jeho slová, že nie je známy prípad, keď by
Jánošík niekoho čo len poranil! Na druhý deň Jánošíka
podrobili mučeniu, čo súd zdôvodnil tým, že nič ne-
priznal a na veľa otázok ani len neodpovedal. Potom
súd vyniesol najťažší rozsudok smrti. 
Nájdeme v ňom i tieto slová: „Poneváč predepsaný ob-
žalovaný Juro Janošak zavrhnúce prikázani jak božské,
tak též zákon krajinský, prede dvema roky dal sa na
zbojstvo a vúdcem aneb hajtmanem takovým se učinil,
ktorý s tými tovariši svými na cestách zastavájíce mno-
hých lidí o statek (pripravil)... Tak též i jinších, jako
jest predepsané, zlých skutkuv se dopustil. Potom pre
takové veliké zlé účinky a prikázaní prestúpení má byť
na hák na levem boku prehnatý a tak napríklad jinších
takových zločincov má byť zavesený.“ 
Už nám chýba len povestná bodka, ktorá sa však mení
na otáznik, ba skôr výkričník?! Kumpán Uhorčík totiž
pri procese, ktorý sa začal 19. apríla 1713, bol zhovor-
čivejší. Prezradil Jánošíkovu skrýšu v Čičmanoch so
súknom pre 300 paholkov, mericu peňazí i zbrane
schované v Terchovej. Tieto skutočnosti všetko obra-
cajú do iného svetla. Jánošík akoby totiž  počítal s mož-
nosťou opätovného vypuknutia povstania a sám
pripravoval výstroj pre vojenský oddiel. Možno to bol
pravý účel jeho zbojníckej „kariéry“, čomu by nasved-
čovala aj skutočnosť, že bol naďalej v kontakte s plu-
kovníkom Winklerom...                                                                                                           
Nechajme však nateraz dohady dohadmi a dôverujme
historikom, že ešte príde čas, keď odoženú posledné
zahmlievajúce otázniky sponad osudu nezvyčajného
človeka menom Juraj Jánošík. V rodnej Terchovej tak
už roky robia generácie rodáko širokým spektrom po-
dujatí, pomenovaní i artefaktov. Ako sme si ukázali,
pridali sa aj v iných častiach Slovenska a zaostávať
nemôže ani osudový Liptovský Mikuláš. 

Bohatá mikulá‰ska ponuka
Juraja Jánošíka popravili 17. marca 1713 na Šibe-
ničkách na vtedajšom východnom konci Liptov-
ského Mikuláša. Hrdinovi je v meste, ktoré jeho oči
videli naposledy, venovaný prakticky celý rok. Ne-
čudo, že sa tunajšie Múzeum Janka Kráľa pustilo
do príprav aktivít už oveľa dávnejšie. (Hoci podu-
jatia na slovensko-poľskej úrovni sa začínajú
v Martine, kde Slovenské národné múzeum pripra-
vuje v spolupráci s Poľským múzeom vo Varšave
výstavu o legendárnom zbojníckom kapitánovi. Jej
historickú časť zastrešuje Ružena Antolová, od-
borná pracovníčka Múzea Janka Kráľa.) Priamo
v Liptovskom Mikuláši sa pripravuje iná výstava,
ktorú múzeum realizuje s poľským mestom Ziwiec.
Tá zas bude mapovať artefakty zozbierané počas
posledného polstoročia. R. Antolová pripravuje aj
knihu: „Mala by predstaviť súčasnú úroveň pozna-
nia jánošíkovskej problematiky, teda to, čo dnes
vieme a čo sme sa dozvedeli z historických doku-
mentov. Jednu kapitolu tejto knihy dodá autorka
z  poľskej strany.“  Smerom k  prameňom pripo-
meňme, že legenda o Jánošíkovi kolovala medzi
ľuďmi dlhé desaťročia, naplno však ožila až
v 19. storočí vďaka agilnému Mikulášanovi Fejér-

pataky-Belopotockému. V roku 1829 sa v meste
uskutočnila poprava posledného zbojníka Mateja
Tatarku a on sa na nej tiež zúčastnil. „Pod vplyvom
tejto popravy sa začal viac zaujímať o Jánošíka,
Uhorčíka a o dokumenty, ktoré sa vtedy nachádzali
v mikulášskom archíve,“ dodáva Antolová.
Na návštevníkov mesta už čaká nová prehliadková
trasa súvisiaca s jánošíkovskými historickými reá-
liami, pred pár dňami sprístupnili výstavu Jánošík
– karpatský zbojník vo vestibule mestského úradu.
Onedlho ich v  novom šate privíta i  mučiareň,
miesto Jánošíkovho mučenia. Vystavia tu histo-
rický koč, obnovená bude aj samotná expozícia,
ktorá už predpokladá i  multimediálny panel, na
ktorom by si mali návštevníci pozrieť dokumenty
zo súdu... Turistickou značkou by malo byť ozna-
čené miesto popravy v časti, ktorú dnes miestni po-
znajú pod názvom Textilka. Niekde tam – v oblasti
záhradiek – naposledy vydýchol najznámejší zbojník
na Slovensku. Legenda, ktorá svojím spôsobom nemá,
čo do sily i trvania, seberovného protivníka. Ako, vraj,
za nedlhého života nemal ani zbojník Jurko...

IGOR VÁLEK
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Jáno‰ík Tradition Still Alive

This year, we commemorate two dates related
to the legendary folk hero, chief highwayman
Juraj Jáno‰ík. In January, we marked the 325th
anniversary of Jáno‰ík's birth (before January 25,
1688), 
iin March, the 300th anniversary of the highway-
man's execution (March 17, 1713). The Jáno‰ík's
assumed hideout, before his capture, was in
Utekáã, Poltár District. A place near Klenovec was
identified as the locality of his apprehension,
and a wooden statue depicting the hero was un-
veiled nearby the old gamekeeper's lodge in the
hamlet ëurkovka. In Jáno‰ík's native part of the
village of Terchová, named Jáno‰ovia, a bronze
plaque was unveiled. Juraj Jáno‰ík was executed
in ·ibeniãky,  the then east end of Liptovsk˘
Mikulá‰. The local Janko Kráº Museum updates
its exhibition about Jáno‰ík, devised a tourist
route related to the historical facts of Jáno‰ík's
life.

Inscenovan˘ trpk˘ koniec 
národného hrdinu

Do osady vedie
i náuãn˘ chodník

KaÏdoroãne vedie vozov˘ sprievod poãas Jáno‰í-
kov˘ch dní v Terchovej Jáno‰ík



Architektonické parády
Ak sa postavíte na spodnú časť námestia pri-
pomínajúceho pôdorysom predĺžený tvar
srdca, po oboch stranách stoja mestské domy.
S ohľadom na naše až hriešne zanedbávanie
pôvodnej architektúry máme pred sebou na-
šťastie citlivo rekonštruovaný komplex. Via-
ceré stredoveké domy s vysokými drevenými
bránami a vymaľovanými fasádami majú go-
tické základy, prvky renesančnej architektúry,
znaky barokovej či klasicistickej prestavby. Pri
nich sú štýlové lavičky, kované ploty, studňa.
Strechy pútajú pozornosť charakteristickými
rímsami, komínmi, vikiermi. 
Na námestie Spišskej Soboty smerujú cesty
mnohých návštevníkov Vysokých Tatier. Oso-
bité skupiny tvoria nemeckí hostia, pre ktorých
je toto slovenské mesto jedným z  tých, cez
ktoré vnímajú aj svoju vlastnú históriu. Môžu
sa občerstviť v reštauráciách, ubytovať v nie -
ktorom z penziónov. Priam pravidlom je, že
v závere námestia rozširujúceho sa akoby do
kalicha sa na dlhšie pristavia pri rímskokato-
líckom Kostole sv. Juraja – mučeníka. 
Objekt je najstaršou gotickou stavbou Spišskej
Soboty a jeho interiér patrí k najzachovalejším
a najvzácnejším na Slovensku. Je v ňom šesť
vzácnych neskorogotických krídlových oltá-
rov, umeleckým skvostom je hlavný oltár
z roku 1516 vytvorený v dielni presláveného
Majstra Pavla z Levoče. 
V bezprostrednom susedstve kostola je rene-
sančná zvonica postavená v rokoch 1588 –

1589 a Imaculata – barokový Mariánsky stĺp
z pieskovca (je o jedno storočie novší ako zvo-
nica). Evanjelický kostol sa nachádza na južnej
dolnej strane námestia, postavili ho roku 1777
v barokovo-klasicistickom štýle.

Kultúrna pamiatka roka 
Na konci minulého roka vyhlásilo Ministerstvo
kultúry SR výsledky siedmeho ročníka súťaže
Kultúrna pamiatka roka. Keďže kritériá posu-
dzovania sú i časovo náročné, odborníci de-
väťčlennej poroty dospeli k hodnoteniu
situácie z roka 2011. Prestížny titul udelila je-
zuitskému kostolu v Skalici, Jesenákovmu kaš -
tieľu s parkom v Tomášove a za komplexnú
stavebnú obnovu renesančného paláca na
hrade Ľubovňa a jeho inovatívne sprístupnenie
verejnosti. Štvrté ocenenie získala Spišská So-
bota – a to práve za komplexnú obnovu a reš-
taurovanie mobiliárov Kostola sv. Juraja. 
„Keď som preberal cenu z rúk ministra kultúry
SR, tak som si pomyslel predovšetkým na
všetkých tých, ktorí priali, pomáhali i podpo-
rovali snahu o záchranu či zveľadenie pamia-
tok nášho chrámu. Ocenenie patrí celej našej
farnosti,“  povedal jej dekan Michal Lipták.
Keď pred 14 rokmi prišiel do tejto farnosti,
s úzkosťou si uvedomoval, koľko potrebnej
práce ho čaká. O tom, že obstál, svedčila at-
mosféra slávnostnej omše a po nej stretnutia
veriacich Spišskej Soboty a širokého okolia
s tými, ktorí v uplynulých rokoch k takémuto
uznaniu významne prispeli konkrétnymi skut-

kami – finančne na rekonštrukciu chrámových
pamiatok chrámu, odbornými radami i  du-
chovne. 
Na obnove Kostola sv. Juraja, jeho interiérov
a pamiatok v ňom začali intenzívnejšie praco-
vať roku 2000. Najprv zreštaurovali a obnovili
vyrezávaný organ z roku 1662, po ňom baro-
kový oltár sv. Jozefa v bočnej lodi kostola 
z roku 1755, potom neskorogotické drevené
krídlové oltáre sv. Anny a sv. Mikuláša – bis -
kupa, roku 2010 maľovanú perspektívu pa-
miatkovo unikátneho Božieho hrobu (asi 1780)
či dreveného epitafu (s maľovaným obrazom),
ktorý vytvoril rezbár Pavol Gross ml. na pa-
miatku svojej rodiny.
Doterajšia obnova Kostola sv. Juraja stála
okolo pol milióna eur. Väčšinu peňazí sa Mi-
chalovi Liptákovi podarilo získať z grantov, od
priateľov aj od nových priaznivcov. Vie však
aj to, že ani po získaní ocenenia sa práce na ob-
nove vzácnej pamiatky nekončia. V reštaurá-
torských ateliéroch sú ešte pašiový oltárik
a busty a ornamenty z miesta nad patronátnymi
lavicami.

K oceneniu Europa nostra
O nomináciu Kostola sv. Juraja na ocenenie
Kultúrna pamiatka roka sa významne pričinil
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Spi‰ská Sobota bola v dlh‰ích historick˘ch obdobiach  rovnocennou
so susedn˘m Popradom. Minulé storoãie definitívne rozhodlo, Ïe Pop -
rad je administratívnym a hospodárskym centrom podtatranského
kraja. SúãasÈou tohto okresného mesta je aj Spi‰ská Sobota s takmer
tromi tisíckami obyvateºov. Roku 1950 ju vyhlásili za mestskú pa-
miatkovú rezerváciu, a presne tento prívlastok obmedzoval jej priro-
dzen˘ rozvoj. Namiesto mestského charakteru nadobúdala za
niekdaj‰ími mestsk˘mi bránami vidiecky charakter. AÏ posledné dve
desaÈroãia jej vracajú pôvodn˘ pôvab a zdôrazÀujú v˘znam postave-
nia v dejinách Spi‰a, Slovenska i ‰ir‰ieho stredoeurópskeho priestoru. 
Pôvodní obyvatelia budovali mesto skôr, ako sa po prv˘ raz spomína
v historick˘ch listinách (rok 1256). Príchodom nemeck˘ch kolonistov
sa stalo jedn˘m z najv˘znamnej‰ích spi‰sk˘ch miest. Po získaní jar-
moãného práva (1567) sa stalo sídlom cechov, obchodu aj kultúr-
neho Ïivota. Mimochodom, roku 1821 ako jediné v tomto kraji malo
kníhkupectvo. Roku 1876 sa stalo sídlom slúÏnovského obvodu,
okresného súdu a daÀového úradu.

Spi‰ská Sobota – 
námestie pri Kostole sv. Juraja

Významné uznanie Spišskej 
Sobote



Significant Recognition for Spi‰ská Sobota

St. George the Martyr Roman Catholic Church is the
oldest Gothic building in Spi‰ská Sobota and its in-
terior is one of the best preserved and most valu-
able in Slovakia. There are six precious late-Gothic
winged altars in the Church. The main altar from
1516, produced in a workshop of the famed Master
Paul of Levoãa, is a masterpiece. Intensive recon-
struction works on the interior and monuments at
the St. George Church began in 2000. The Ministry
of Culture of the Slovak Republic appreciated the
comprehensive regeneration and restoration of fur-
niture and designated the Church a Cultural Mon-
ument of 2011. These days the town prepares
nomination of its monuments for EU Prize for Cul-
tural Heritage/Europa Nostra Awards. 

Mikuláš Argalác a ďalší aktivisti z neformál-
nej občianskej iniciatívy obyvateľov Spišskej
Soboty. Je presvedčený o tom, že chýr o tomto
architektonickom a umeleckom skvoste sa cez
médiá dostane medzi susedov Popradčanov
rovnako ako do informačných materiálov pro-
pagujúcich Slovensko. Uvedomuje si, koľko
mnohorakých prác ich ešte čaká, ak chcú
splniť kritériá na podstatne vyššiu nomináciu
pamiatky – na ocenenie Europa nostra. Pripra-
vujú napríklad štúdiu historického chodníka
po Mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská

Sobota. Pri významných architektonických
objektoch mesta chcú predstaviť aj význam-
ných ľudí, ktorí sa v nich narodili a žili. 
Po spomenutom Grossovi sa mimo spišského
regiónu svetovo preslávili sochári Brokof-
fovci. Popri Fridrichovi najmä Ján (1652 –
1718), ktorý sa zaradil medzi najvýraznejších
tvorcov českého baroka (najznámejšia je
jeho socha Jana Nepomuckého z roku 1683 na
Karlovom moste v Prahe).

DUŠAN MIKOLAJ

FOTO:  AUTOR
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Najdlh‰ia slovenská rieka 
Vzniká sútokom dvoch menších riek Bie-
leho a Čierneho Váhu. Biely vyviera na se-
vere z Kriváňa (zo Zeleného plesa) a Čierny
pramení na juhu zo severného svahu Krá-
ľovej hole. V Komárne sa vlieva do Dunaja.
Priama kozmologická čiara, ktorá je hlav-
nou kozmologickou osou Slovenska, sme-
ruje z juhu stredného Slovenska – Kyjatíc,
na severnú stranu až po Kriváň. Pretína
Váh, ktorý tečie zo severovýchodu na juho-
západ. Považie začína pri Považskom
Chlmci a pokračuje až po Považany. Stred -
né Považie sa nachádza v tomto severo -
západnom kvadrante, t. j. v  kvadrante
mú d rosti, umu, reči. Najväčšia kapacita
našej dávnej (kresťanskej) histórie odkrýva
množstvo zaujímavostí, ktoré sa vzťahujú
k „Považskej bohyni Slova“ – Váhu (po ta-
milsky: Uma, po slovensky Um, sanskrit-
sky Sarasvati).
Váh, pretekajúci Považskou Bystricou, leží
v pásme starodávnej kozmologickej osi
mieriacej na severozápad. Táto historická
kozmológia zaručovala pre starodávnych
obyvateľov pozitívne historické predpo-
klady pre vznik mesta, a to platí aj pre po-
zadie dnešnej Považskej Bystrice, Púchova,
Ilavy aj iných považských miest a okolitých
dedín. Pozícia Považskej Bystrice je na vý-
znamnej kozmologickej čiare múdrosti
a v rámci slovenskej kozmológie je obsiah-
nutá v názve Váhu. Váh znamená slovo
(reč), čo je vyjadrením múdrosti, a to viedlo
jej obyvateľov k určitým rituálno-kultúrnym

aktivitám, ktoré sa odrazili v miestnej stavi-
teľskej aktivite, toponymii a v praktickom,
ale nábožensky inšpirovanom použití miest-
nej topografie. To znamená aj pozitívne his-
torické predpoklady pre mesto, pretože
tento smer vedie k hľadaniu múdrosti a múd -
rosť je inšpiráciou tvorivosti.

Starodávna múdrosÈ
Od múdrosti národa závisia aj jeho osudy, aj
jeho história, ktorá v tomto prípade nezačína
príchodom tzv. Slovanov v 6. alebo aj 8. sto-
ročí po Kristovi, ale ktorú Sloveni, ako per-
manentné obyvateľstvo Považia, tvorili už od
ranej doby bronzovej a zaiste aj predtým.
Z tejto starodávnej indo-slovenskej ,múdrosti‘
vzišli miestne názvy typu Považská Bystrica,
Domaniža, Manín, Udiča, Dedovec, Púchov,
Žilina, Maríková, Papradno, Žiar a iné, kto-
rým nerozumieme, a preto ich nedoceňujeme,
ale ktoré poukazujú na kultúrne vyspelú mi-
nulosť tohto pravého Považia (na rozdiel od
celého údolia Váhu). História, ktorú nám od-
krýva Dr. Hromník, prekračuje doterajšie po-
znané hranice slovenského osídlenia oblasti
stredného Považia. Pod jeho odborným vede-
ním máme možnosť prepracovať sa k našim
starým koreňom, do dôb pred Abrahámom.
Naše pôvodné meno Sloveni nás tam zavedie.
India je našou predkresťanskou duchovnou
matkou, našou náboženskou a kultúrnou ome-
gou, k nej sa potrebujeme obrátiť, aby sme
mohli rozumieť jednotlivým názvom, ktoré
bežne používame, no ktorých obsahu nerozu-
mieme.

Súlad mysle i tela
Osobne zakúsiť vediaceho, vidiaceho vedca
s možnosťou pozorovať ho pri práci, byť
účastný aj pri skúmaní niekoľkých dravido-
-slovenských historických miest, konkrétne na
Považí napríklad Klapy, Udiča, Upohlav, De-
dovec, Domaniža, Púchovská skala, Nimnica,
Manínska tiesňava, Vrtižer, Javorníky... Aké to
požehnanie, aký to dar! Súlad svižných pohy-
bov jeho mysle i tela, vynikajúca denná i nočná
orientácia v neznámom teréne, podopreté mno-
horozmerným záberom poznania širokého
spektra vedeckých disciplín historika, nás pri-
vádzali k nemému úžasu, prekvapivému údivu
a stupňovali túžbu opäť počúvať! Uvažovať
pre nás neobvyklým spôsobom; hľadať
a s jeho pomocou nachádzať aspoň časť, ná-
znak odpovedí na otázky, ktoré by nám bez
tohto muža ani nenapadli.
Cez prizmu poznania historika so svetovým
a vertikálne hlbokým rozhľadom sa pred na-
šimi nevidiacimi očami nečakane začala vyná-
rať pradávna história konkrétnych miest.
Posúvaním v čase sme sa pristavovali naprík-
lad pri Vanniusovi, kráľovi Kvádov (Quadov)
na našom území, ktorých považuje za našich
predkov. Žiadnych Vánov a  Protoslovanov
nikdy nebolo, hovorí Dr. Hromník. Mohlo byť
niektoré z miest na Považí hlavným mestom
Vanniovho kráľovstva slovenských Kovaľov?
Ktoré a prečo? Vládol Vannius svojmu ľudu
ohňom a mečom alebo skôr obozretnosťou,
obratnosťou a náboženskou morálkou?

Cesta k veãnej spáse
Objavy štruktúr z prirodzene plochých kame-
ňov (nie tesaných) z doby až 2 500 rokov
pred Kristom, tvoriace plochý oltár, ktorý
svätým mužom zašlých časov umožňoval vy-
konávať obrady; prameň, objav poludňovej
skaly, kde strelka kompasu ustavične mieri
na sever, obetisko, kónický lingam, sútok
riek, ale tiež symbolizmus semienka javora,
duba, bukvice...
Až k údivu prirodzene jednoduchý význam ich
symboliky dokresľovali fascinujúci výklad his-
torika. Viedol nás, po stopách pradávnych pút-
nikov, pútnickou cestou mieriacou na nebeský
cieľ na severe, hľadajúcich správnu cestu
k večnej spáse. Pravdu. Telesný skon putujú-
cich za smrťou počas cesty i v jej cieli bol chá-
paný ako znamenie milosti, najvyššieho
požehnania Boha (namiesto nášho súčasného:
ach, aká tragédia sa mu, im cestou stala).
Pútnici za smrťou však nešli rovným smerom
na sever, ale cestou na severovýchod, pretože
stvorenie nemôže pochopiť, obsiahnuť svojho
Tvorcu, nekonečného Boha a  dívať sa mu
priamo do očí. Iba omilostení, spravodliví pút-
nici, žijúci podľa vteleného SLOVA, ktorých
misky váh pri poslednom súde zostanú v rov-
nováhe, môžu vstúpiť do Večného života
s BOHOM.

Najväã‰í megalit o‰tepu 
Počas návštevy v Považskej Bystrici
Dr. Hromník okrem viacerých pozoruhod-
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Stredné PovaÏie nadväzuje zo severu na Horné PovaÏie, z juho-
v˘chodu susedí s Ponitrím a z juhu prechádza do regiónov Zá-
horia a Dolného PovaÏia. Na západe hraniãí s historickou
slovenskou Maravou, dnes Moravou v âeskej republike. Okolité
vrchy – Súºovské, StráÏovské, Javorníky a Biele Karpaty sa zva-
Ïujú k rieke Váh. A práve rieka Váh tvorila uÏ v pradávnych do-
bách ústrednú tepnu Ïivota PovaÏia. Historik Dr. Cyril A. Hromník
– v˘znamná vedecká osobnosÈ svetového formátu na dávnu his-
tóriu Afriky, Indie a Slovenska, roden˘ Slovák z rodu Slovenov,
súãasne rezident JuÏnej Afriky – v apríli a máji minulého roka
urobil na Slovensku niekoºko v˘skumov. Medziin˘m v PovaÏskej
Bystrici a jej okolí, a to za úãasti pracovníkov kniÏnice a miest-
nych obyvateºov. UÏ jeho prvé v˘skumy priamo v teréne priniesli
a potvrdili mnoÏstvo objavn˘ch nálezov.

Pútnik: fenomén 
C. A. Hromník



ných kamenných štruktúr objavil megalit
oštepu v Manínskej tiesňave. Je to zatiaľ naj-
väčší objavený megalit na Slovensku. Ma-
sívny megalit má tvar hlavy oštepu a  bol
postavený ľudskou rukou niekedy v dobách
stavby britského Stonehenge. Žiadny histo-
rik, archeológ alebo bežný návštevník si me-
galitický oštep v Manínskej tiesňave dosiaľ
nevšimol. Podľa Hromníka oštep predsta-
vuje symbolickú zbraň Boha Šivu v podobe
Kopijníka Murugana – horského boha
Pravdy. Slovenský ľud ho velebil zrejme už
od doby bronzovej, ako o tom svedčí dra-
viské meno jeho zbrane oštepu (<ośattipū|)
v slovenčine.
S istotou nám potvrdil, že tento objav určite
nie je a nebude ojedinelým, pretože podobné
znaky dravido-slovenskej kultúry sú nazna-
čené bohatou toponymiou aj na iných mies-
tach Slovenska. Tým máme na mysli objavy
raných historických pamiatok, v ktorých sa
dajú rozpoznať vplyvy dravidskej Indie vo
sfére obchodnej, kultúrnej aj náboženskej od
doby bronzovej. Náš vedecký svet neberie
Indiu dostatočne vážne, pričom India je
našou matkou a  omegou – bez toho, aby
uberala na našom dedičstve Starého aj No-
vého zákona. Nevšíma si, žiaľ, ani bohatú
evidenciu našej najstaršej histórie, lebo jej
nerozumie. 
Potrebujeme sa zobudiť k nášmu oštepu
v Manínskej tiesňave! Ten nás zavedie do
megalitickej doby.

Kde skonãil otec syna 
megalitu?
Počas prednášky historika v Považskej Bys -
trici miestni amatérski zanietenci pre archeo-
lógiu a históriu upozornili Dr. Hromníka na
ich nález spred rokov v blízkosti Manínskej
tiesňavy (Vrtižer na vrchu Oplzeň). Keďže
nepoznali pôvod, kameň opatrne vykopali.
Ukázalo sa, že aj jeho spodná časť je rovnako
oválna ako horná. Pod kameňom však nenašli
nič z toho, čo azda predpokladali. Osadili ho
na pôvodné miesto tak, ako bol. Táto infor-
mácia zaujala pozornosť nášho vedca. Vy -
svetlil, že ak tvar i druh kameňa sú opísané
presne, tak ide o nález základov chrámu. Kre-
meň, a zvlášť biely, je vzácny a len ťažko sa
opracúva do požadovaného tvaru. Bikoni-
kálny kameň s dvoma zaoblenými koncami
zvaným lingam (tamilsky ilingam) je muž-
ským symbolom boha Šivu (biely kremeň mu
patrí). 
Nález základov chrámu by po ďalšom odbor-
nom skúmaní nášho bádateľa z Južnej Afriky
mohol potvrdiť jeho predpoklad, že môže ísť
o božského otca syna megalitu v Manínskej
tiesňave. Za účasti nálezcov oválneho ka-
meňa, pátraním priamo na mieste ich dávneho
nálezu sme, žiaľ, lingam nenašli. Terén po-
značili stopy  po lesnej ťažbe. Keďže to bol
menší kameň, je možnosť, že skončil povedz -
me v niektorej záhrade a pod. No premiest -
nením, resp. osadením kameňa na iné miesto
sa znehodnocuje hodnota a význam nálezu.

NadãasovosÈ s prastarou 
históriou
Počas dlhej histórie sa menili národy, vplyvy,
menil sa obchod, a to všetko zanechalo na zemi
nejakú čitateľnú stopu. Ak chceme ísť do starej
histórie, musíme sa otvoriť poznaniu, slobodne
veľa študovať z rôznych multijazykových
i ťažko dostupných prameňov. Nevystačíme si
s jedným jazykom; v úzkych hraniciach nášho
jazyka neporozumieme významu ani súvislos-
tiam. A nielen to: na rozlúštenie najstaršej his-
tórie je nevyhnutné intenzívne študovať málo
prebádané dravidské jazyky. Pre túto príčinu
sa vo svetovej literatúre dosiaľ len málo použí-
vajú. Aj my Sloveni (Slováci) so starou histó-
riou denne žijeme. Je vtlačená, zachytená
všade vôkol nás. Neuvedomujeme si ju, nero-
zumieme jej pre naše zhrubnuté zmysly, od-
trhnuté od duchovnej podstaty bytia, ktorá
motivovala našich dávnych predkov. 
Život je ustavičný pohyb v čase. Neexistuje
pohyb bez času. Ak by Boh zastavil pohyb, celý
vesmír sa zrúti, tak tomu rozumeli starodávni
Indovia. Preto od pradávnych dôb velebili
a stále ešte velebia čas. Z indického slova šiva
pochádza naše slovo živá. Jedine naša Zem, na
rozdiel od iných vesmírnych planét, preukazuje
rytmus života; nepretržitý, rytmicky sa meniaci
pohyb. Toto staroveké chápanie potvrdzuje
i moderná fyzika. Pradávni stavitelia kamen-
ných chrámov oplývali osvieteným vnútorným
poznaním, skúsenosťou, múdrosťou; pokorou,
bázňou k Stvoriteľovi. Početné stopy, ktoré
nám i na Slovensku po sebe zanechali, svedčia

o ich bystrom ume, oslobodenom od úzkej pri-
pútanosti k matérii. Dodnes fungujú a sú
funkčné ich stavby (kozmologické observató-
ria, kamenné chrámy) a udivujú harmonickým
uchopením myšlienky. Odzrkadľujú vzájomné
prenikanie priestoru, času a vedomia v dyna-
mickom pohybe.

Lesy na‰ich rokov sa sfarbujú 
do zlatoÏlta
Aké tajomstvo skrýva posledný pozemský sve-
telný lúč, čo naposledy pohladí životy žijú-
cich? Akým bude náš návrat k zdroju všetkého
svetla? A skadiaľ pritancuje čas, aby sa oprel
do stoniek našich rokov; rozkýval ich až tak,
že rozviate v dotykoch svetla, v súzvuku s več-
nosťou pobozkajú zem? Kam sa potom pobe-
rie čas? A koľko času ešte zostáva žijúcim
k pokore, poznávaniu a zmúdreniu?

ELENA KAPLANOVÁ

FOTO: ARCHÍV
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Traveller: Phenomenon C. A. Hromník

Historian Dr. Cyril A. Hromník – worldwide rep-
utable scientist, expert in the ancient history of
Africa, India and Slovakia, native Slovak of Slavic
descent, currently resident of South Africa – car-
ried out several researches in Slovakia last April
and May. A part of a research, with the partici-
pation of library workers and local inhabitants,
was done also in PovaÏská Bystrica and its vicini-
ties. His first field researches brought and vali-
dated numerous revealing findings. Along with
several extraordinary stone structures, he also
discovered a spearhead-shaped megalith in
Manínska tiesÀava (Manínska Gorge). This is the
largest megalith discovered in Slovakia so far.

Cyril Hromník 
pri povaÏskom 

megalite



Mlad˘ básnik
G. Zvonický debutoval básnickou zbierkou
Sejba perál (1943). Po sérii veršov publi-
kovaných v časopisoch sa roku 1948 ohlá-
sil druhou knihou Mýtnik pred Madonou.
Aj keď podstatnú časť nákladu tejto
zbierky nastupujúca komunistická moc
zlikvidovala, autorovi priniesla veľkú
poctu, pretože Academia Mariana sale-
siana ho prijala za svojho člena. 
Slovenské obdobie znamenalo v  Zvonic-
kého prípade východiskovú fázu tvorby.
Vonkajšie impulzy (hnutie mladej generácie,
štúdium, kultúrna a  politická situácia) sa
v ňom pevne spájali s podnetmi citového
a  náboženského pôvodu, ktoré prežíval
veľmi intenzívne. Poéziu chápal ako oslavu
významných životných a cirkevných uda-
lostí. Z  nich básnicky zvečnil najmä dve
skutočnosti – pobyt v trnavskom salezián-
skom ústave a kňazskú vysviacku. Práve na
tomto inšpiračnom základe vznikli zbierky
Sejba perál a Mýtnik pred Madonou.  

Roky v Argentíne              
Smutne známa noc z 13. na 14. apríla 1950
nemohla obísť ani G. Zvonického. Podobne
ako stovky ďalších kňazov a  rehoľníkov
bol zatknutý a uväznený v koncentračnom
tábore v Podolínci, odkiaľ sa mu však po-
darilo šťastne utiecť. Dňa 22. októbra 1950
za dramatických okolností ilegálne prekro-
čil hranice a cez územie Rakúska prišiel do
Turína. Po niekoľkomesačnom pobyte
v Taliansku ho saleziánski predstavení po-
slali do Buenos Aires medzi komunitu ta-
mojších talianskych vysťahovalcov. 

Dňa 28. septembra 1951 transatlantický
parník Giulio Cesare dopravil Zvonického
z talianskeho prístavného mesta Janov do
Argentíny. V Buenos Aires sa vylodil 12.
októbra. Miestom jeho pastoračnej činnosti
sa stala zaľudnená prístavná časť hlavného
argentínskeho mesta La Boca (farnosť sv.
Jána Evanjelistu). Popri náročnej dušpas -
tierskej práci medzi farníkmi venoval
Zvonický osobitnú pozornosť krajanskému
životu. S jeho menom sa stretávame pri
príprave založenia Zahraničnej Matice slo-
venskej (30. 8. 1959). 
Počas argentínskeho pôsobenia vyšla Zvo-
nickému jediná básnická zbierka S ukazo-
vákom na mraku (1958), s  úvodným
slovom od J. C. Hronského. Autor sa v nej
vrátil k pofebruárovému vývoju pomerov
na rodnom Slovensku. Precítenými ver-
šami reaguje na tragický osud slovenských
biskupov, kňazov a veriacich, ktorých ko-
munistický režim vystavil ponižujúcemu
a prakticky bezvýchodiskovému postave-
niu. Básnik neobišiel ani trpký povojnový
údel svojho pokolenia. Vo svetle kresťan-
skej viery nachádza tú pravú nádej, ktorá
prinesie jeho národu vytúženú slobodu.

Vo Veãnom meste
Pastoračnú misiu v Argentíne ukončil Zvonic -
ký začiatkom septembra 1963. Po príchode
do Ríma sa stal profesorom huma nit ných vied
na rodiacom sa Slovenskom gymnáziu pri
Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. 
Pôsobenie vo Večnom meste znamená bez-
pochyby najvýznamnejšiu kapitolu biogra-
fie G. Zvonického. Potvrdzuje to množstvo

literárnych, redakčných, pedagogických
a organizačných aktivít. Plynutím času mu
vyšli viaceré knihy veršov, preklady,
zbierka esejí Keď mlčať nie je zlato (1988).
Do taliančiny boli preložené básnicke
zbierky Len črepy... Výkriky pri invázii.
V Anno Domini 1968 sa autor zamýšľa nad
traumatickým 21. augustom 1968 a  jeho
dôsledkami. Aby svoj politický protest vy-
jadril čo najexpresívnejšie, upustil od
osvedčenej aplikácie klasického viazaného
verša (sonetu) a rozhodol sa pre spontánny
prúd jednoznačných slovných výpovedí. G.
Zvonický je ďalším z početného radu slo-
venských básnikov, ktorí otvorene a rezo-
lútne odmietli surový zásah do slobodnejšie
sa vyvíjajúcich pomerov v našej vlasti.   
Zvonického exilová poézia je neštylizova-
ným odrazom kresťanských hodnôt a vrúc-
neho vzťahu k rodnej domovine. To sú dva
základné piliere jeho tvorby, optikou ktorých
reaguje na viacvrstvové impulzy svojej doby.
Najprenikavejšie pôsobia duchovné reflexie,
umocnené tvorivým hľadaním východísk
oslobodenia človeka z područia hmotných
statkov a  ateizmu. Básnikove sugestívne
úvahy o všeľudských hodnotách a ich apli-
kácii do aktuálneho dobového časopriestoru
vydávajú autentické svedectvo o vysokej
kvalitatívnej úrovni jeho reflexívnej lyriky
(zbierky Prebúdza sa zem, 1964; Na jubilejné
víno, 1965; Slnko ma miluje, 1967; Prekutá-
vam lovištia, 1968; Na igricovom kare, 1973;
Napárať čím viac lyka, 1978; Obolus, 1985;
Smer Mariánska hora, 1988; Si krajšia, moja
vlasť, 1993, a iné). Poetologickú  základňu
básní tvorí klasický pôdorys viazaného verša.  
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Îivotná púÈ kÀaza, básnika – príslu‰níka slovenskej katolíckej
moderny – esejistu, prozaika, prekladateºa a pedagóga Gorazda
Zvonického (vlastn˘m menom Andrej ·ándor) je bohatá na fak-
tografiu aj na dramatické Ïivotné situácie. Narodil sa 29. júna
1913 v chudobnom maloroºníckom prostredí v Moãaranoch,
ktoré po druhej svetovej vojne splynuli s Michalovcami. Po ab-
solvovaní osemroãnej ºudovej ‰koly v rodisku  odi‰iel na gym-
naziálne ‰túdiá do ·a‰tína, maturoval na vych˘renom gymnáziu
v Klá‰tore pod Znievom (1942). Vzápätí narukoval a po návrate
z vojenskej sluÏby vstúpil do saleziánskeho noviciátu. Od roku
1944 ‰tudoval filozofiu v Trnave a teológiu vo Svätom BeÀadiku
a Svätom KríÏi nad Hronom (dne‰n˘ Îiar nad Hronom). V deÀ
svojich 35. narodenín ho biskup ·tefan Trochta vysvätil vo Svä-
tom KríÏi-Vieske za saleziánskeho kÀaza. Zaãiatkom júna 1949
bol menovan˘ za správcu farnosti Panny Márie Pomocnice kres-
Èanov v Michalovciach. V rokoch 1948 – 1949 pôsobil aj ako re-
daktor ãasopisu MládeÏ a misie, súãasne bol ‰kolsk˘m radcom
Saleziánskeho ústavu v Trnave. K storoãnici
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On the Centenary of Gorazd Zvonick˘
Priest, poet, essayist, prose writer, translator and
teacher Gorazd Zvonick˘ was born in the village
Moãarany near Michalovce, Zemplín region, on
June 29, 1913. He entered a Salesian novitiate,
on the night between April 13 and 14, 1950, he
was arrested and imprisoned in the concentra-
tion camp in Podolínec, from where he man-
aged to escape, and he illegally crossed the
border under dramatic circumstances on Octo-
ber 22, 1950. He arrived in Turin from where he
was sent into the community of Italian immi-
grants in Buenos Aires by the Salesian superiors.
After his arrival in Rome in 1963, he became a
teacher of humanities at the Slovak Gymnasium
(high school) at the Saints Cyril and Methodius
Slovak Institute. Zvonick˘’s extraordinary works
of a teacher, organizer, writer, editor and trans-
lator were awarded by the title of Knight, Order
of Merit of the Italian Republic, by the President
Oscar Luigi Scalfaro. Zvonick˘ died in Rome on
July 26, 1995. Gorazd Zvonick˘ Memorial Room
will be opened to the public on the occasion of
the 100th anniversary of the birth of this person-
ality in Michalovce on June 29, this year.

A ako svoju básnickú tvorbu vnímal sám
autor?
„Múzu, aj keď sa nástojčivo hlásila, odbíjal
som z vyšších pohnútok. Počas noviciátu mi
z formačných dôvodov vôbec zakázali bás-
niť. Počas ďalších štúdií som mohol niečo
hodiť na papier, ale iba s dovolením alebo
z poverenia. Neskôr básnická tvorba musela
ustupovať dušpastierskym a školským záväz-
kom. Ostávali mi pre ňu iba zlomky času: od-
dych, fyzická únava, potreba rozptýlenia...“   
Vyhraneným mravným fundamentom
umeleckého i ľudského posolstva prerástlo
Zvonického literárne dielo hranice sloven-
ských diaspór, aby sa nakoniec mohlo pri-
rodzene vrátiť tam, odkiaľ musel básnik
pred desaťročiami tajne utekať.

Edícia L˘ra
S osobnosťou G. Zvonického bude tiež na-
vždy spojená pozoruhodná edičná séria
Lýra. Táto edícia pôvodnej básnickej tvorby
slovenských autorov a slovenských prekla-
dov inojazyčnej poézie bola z pohľadu počtu
vydaných knižných titulov (42) štvrtou  naj-

väčšou edičnou sériou Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme (po edíciách Li-
turgia, Meditácie a Obzory). Počas vyše 25-
-ročnej existencie prezentovala Lýra najmä
poéziu našich významných exilových básni-
kov (R. Dilong, M. Šprinc, K. Strmeň, G.
Zvonický, A. Žarnov, J. L. Doránsky, M.
Žiar, J. Milučký). Medzi tvorcami nachá-
dzame i dvoch  poetov, ktorí žili na Slo-
vensku (J. Silan, J. Zborovjan).   
Iným dôležitým aspektom záujmu edície
Lýra bol preklad. V tomto ohľade vyšlo nie-
koľko diel, ktoré svojou kvalitou výrazne
obohatili slovenský literárny kontext. Za
všetky pripomenieme monumentálnu Str -
me ňovu dvojzväzkovú antológiu svetovej
lyriky Návštevy (1972), Žarnovove preklady
Wildovej Väzenskej balady (1976) či poézie
Andrzeja Javieńa – Karla Wojtylu alias Svä-
tého Otca Jána Pavla II. – Profily (1979)...
Edícia Lýra, ktorá bola založená v pamät-
nom cyrilo-metodskom roku 1963, predsta-
vuje bez akýchkoľvek pochybností naj-
významnejšiu knižnú sériu našej exilovej
umeleckej spisby. Stalo sa tak  zásluhou veľ-

korysosti vedenia Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme aj neúnavnému úsi-
liu, obetavosti a  rozhľadenosti jej výkon-
ného redaktora G. Zvonického. V  tejto
súvislosti Imrich Kružliak roku 1973 napí-
sal, že „edícia Lýra sa zrodila z lásky k bás-
nickému prejavu, ale rovnako aj z kul-
túrnych potrieb exilu, zo záľuby i v zahraničí
chcieť čítať poéziu slovenských básnikov;
jedno či už pôvodnú, alebo cudzie poetické
výtvory v slovenskom prebásnení. To sú
dostatočné dôkazy, že Slováci v zahraničí
vytvorili kultúrne slovenské prostredie,
v ktorom chcú žiť plným kultúrnym živo-
tom... Prúdy, akými kráča svetová poézia,
odrážali sa aj v tvorbe slovenských exilo-
vých básnikov... Ak exil mohol niečím
trvalým dokumentovať svoju duchovnú vy-
spelosť, tak predovšetkým tvorbou svojich
básnikov. Aj tým podielom, mimoriadne zá-
služným a veľmi cenným, ktorý vyšiel
v sérii Lýra“. 

Európske ocenenie
Výnimočné pedagogické, organizačné, lite-
rárne, edičné a prekladateľské dielo G. Zvo-
nického ocenil prezident Talianskej repub-
liky Oscar Luigi Scalfaro vysokým štátnym
vyznamenaním za kultúrne zásluhy. Osobit-
ným dekrétom bol poctený titulom Ry -
tierskeho radu Za zásluhy o  Taliansku
republiku. Konkrétne išlo o tretí stupeň tohto
prestížneho Radu, ktorý oprávňuje vyzna-
menaného honosiť sa titulom Commanda-
tore Al Merito della Republica Italiana
a medailou na veľkej ozdobnej stuhe. Vyzna-
menanie získal v októbri 1993 a do tých čias
sa rovnakej pocty nijakému Slovákovi v Ta-
liansku nedostalo. 
Žiaľ, už o necelé dva roky, 26. júla 1995, G.
Zvonický v Ríme zomiera. 29. júna tohto
roku bude v Michalovciach pri príležitosti
100. výročia básnikovho narodenia sprístup-
nená Pamätná izba Gorazda Zvonického, na
realizácii ktorej sa významnou mierou po-
dieľala Matica slovenská.  

PETER CABADAJ
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Gorazda Zvonického



Fischer pochádzal z piatich detí. Hoci
väã‰inu Ïivota preÏil v Nemecku, stále sa
hrdo hlásil k svojmu rodisku. Ani v cu -
dzine nezabudol, Ïe korene má v Liptov-
skom Mikulá‰i. Je to pravda?
Samuel Fischer na Slovensku vyrastal, ne-
skôr odišiel do Viedne a do Nemecka. Prvé
skúsenosti získal výpomocnou prácou
v  kníhkupectvách. Navštevoval večerné
kurzy podnikania a presadil sa už v mladom
veku. V roku 1886 mal 26 rokov. Vtedy za-
ložil vo Frankfurte nad Mohanom vydava-
teľstvo, existujúce dodnes, ktoré patrí medzi
najvýznamnejšie. Zomrel v  roku 1934
v Berlíne. Na priečelí domu, v ktorom žil,
je pamätná tabuľa s jeho podobizňou.
V centre Liptova prežil v rodine židovského
obchodníka Karla Fischera a jeho manželky
Míny, rodenej Ullmannovej, detstvo i ranú
mladosť. Samuel bol piate, posledné dieťa
v rodine. Tak ako predkovia mnohých iných
liptovských Židov, aj jeho pochádzali z mo-
ravského Holešova. Druhá línia Fische-
rovho rodokmeňa siaha až do bavorského
Fürthu. Vydavateľov prastarý otec Moses
Ullmann na prelome 18. a 19. storočia opus-
til zem svojich predkov a usadil sa v hor-
nouhorskom mestečku Svätý Mikuláš. Bol
to vzdelaný muž, vynikajúci znalec Tal-
mudu i klasickej nemeckej filozofie.
S jeho príchodom do miestnej nábožen-
skej obce prenikli myšlienky židovského
osvietenca Mosesa Mendelssohna, ktoré
výrazným spôsobom ovplyvnili zmýšľa-
nie a následne aj civilný i duchovný život
Židov. Peter de Mendelssohn, autor mono-
grafie o dejinách Fischerovho vydavateľ-
stva, vidí práve v rodinnom zázemí jeden
z významných determinantov, ktoré sa po-
dieľali na formovaní Fischerových pred-
stáv o budúcom povolaní. I vzťah a lásku
k písanému slovu, k poznaniu skĺbenú s fi-
scherovským obchodným duchom. 

Aj vìaka Ïivotopisu vydavateºa, ktor˘
v roku 1874 absolvoval privátne Ïidovské
gymnázium v Liptovskom Svätom Miku-
lá‰i. 
Keď sa mladučký Samuel Fischer roku
1874 vydal na svoju životnú cestu spod Ta-
tier do Nemecka, bol cieľavedomý, no asi
ani len vo sne netušil, že o dvanásť rokov
položí základy vydavateľstva, ktoré sa
takým významným spôsobom zapíše do
svetovej kultúry. Vo Viedni sa vyučil za
kníhkupca. Vo večerných kurzoch si do-
plnil obchodnícke vzdelanie. Koncom 70.
rokov 19. storočia ho zamestnal v berlín-
skom kníhkupectve Hugo Steinitz. Vlastnil
aj vydavateľstvo, ktoré sa zaoberalo vydá-
vaním cestovných poriadkov, cestovných
príručiek, populárno-náučných a humoris-
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Samuel Fischer, zakladateľ

Svetoznámy spisovateº, neskôr nositeº Nobelovej ceny za litera-
túru Thomas Mann debutoval v roku 1898 zbierkou noviel Mal˘
pán Friedemann zásluhou Samuela Fischera, ktor˘ sa podºa mat -
riãn˘ch záznamov narodil 25. novembra 1858 v Liptovskom Mi-
kulá‰i. Îidovsk˘ podnikateº pomohol nielen nemeckému
literátovi. Zuzana Nemcová z Múzea Janka Kráºa v Liptovskom
Mikulá‰i v rozhovore pripomína monografiu o Ïivote a diele v˘-
znamného vydavateºa S. Fischer, der Verleger. Ein Lebensbe -
schreibung. Aj vìaka nemu sa Frankfurtu nad Mohanom, kde
vydavateºsk˘ gigant sídli, hovorí „Mekka kniÏnej kultúry“.  



najväčšieho vydavateľstva  

psychologický román, škandinávski dra-
matici Ibsen a Björnson definitívne prešli
na pozície kritického realizmu, vo Fran-
cúzsku sa s osobnosťou Emila Zolu objavil
nový literárny prúd, naturalizmus. 

S. Fischer, s koreÀmi na Slovensku, bol
teda priamo v centre literárnych pohy-
bov. V roku 1889 zaloÏili spolok Freie
Bühne, ão bola scéna pre naturalistickú
drámu. 
A rok Fischer vydával časopis Freie Bühne
für modernes Leben, ktorý vytváral pries -
tor pre prezentáciu  naturalistickej litera-
túry aj  diskusiu o nej. Dôležité je, že sa
stal dvorným vydavateľom naturalistic-
kých dramatikov. Do európskeho knižného
priestoru vstúpil moderný, odvážny a am-
biciózny vydavateľ. Fischer pre vydavateľ-
stvo získal aj Hermanna Hessema. Man -
novi v ňom vyšli prvé knihy. Román Bud-
denbrookovci patrí medzi čitateľsky najús-
pešnejšie tituly v histórii vydavateľstva.

VráÈme sa e‰te do minulosti. Starnúci
S. Fischer strácal svoju vydavateºskú jas-
nozrivosÈ a intuíciu? 
Bolo to prirodzené, ale vo svojej manželke
Hedwige mal vždy milujúcu ženu, matku
svojich detí. Jej umelecký jemnocit bol dô-
ležitý, a tak sa stala rovnocennou partnerkou
v diskusiách i poradkyňou. Najmä v začiat-
koch mala nemalý vplyv na literárnu tvár
S. Fischer Verlag. Vďačne sa ujala úlohy
dobrého ducha vydavateľstva. Udržiavala
medziľudské vzťahy s autormi i medzi au-
tormi navzájom. Vďaka nej tam vládla pria-
teľská, ba takmer až rodinná atmosféra.
Svojou otvorenou, srdečnou povahou akoby
dopĺňala manželovu uzavretosť a zádumči-
vosť. Budúcnosť vydavateľstva, ktoré s lás-

zraňovali. V spomienkach o Fischerovi
Gottfried Bermann píše, že na pohľad zaujal
hlbokými svetlomodrými očami, v ktorých
sa zračila láskavosť, dobrota, ale aj prísnosť.
Svojho oponenta vedel trpezlivo, pozorne
vypočuť, no dokázal jednou vetou vystihnúť
podstatu diskutovaného problému a uštedriť
partnerovým argumentom šach mat. 
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Samuel Fischer, Founder of the Biggest 
Publishing Company

Samuel Fischer was born in Liptovsk˘ Mikulá‰
on November 25, 1858. In the interview, Zuzana
Nemcová from Janko Kráº Museum in Liptovsk˘
Mikulá‰ focused on the monograph about the
life and work of the prominent publisher Samuel
Fischer. The monograph was published at the
Fischer’s publishing house under the title S. Fis-
cher, der Verleger. Ein Lebensbeschreibung. S.
Fischer grew up in Slovakia; in 1874, he left for
Vienna where he trained to be a bookseller. He
settled in Germany. In Frankfurt am Main, he
founded S. Fischer Verlag publishing house that
ranks among the most important publishing
houses even today. He died in Berlin in 1934. 

tických časopisov. Roku 1883 sa Fischer
stal jeho spoločníkom, o  rok neskôr
vznikla firma Steinitz & Fischer. Vo vyda-
vateľstve S. Fischer Verlag vyšlo prvých
šesť publikácií  o tri roky neskôr, medzi
nimi dve divadelné hry Henrika Ibsena
(Rosmersholm, Divá kačka), Tolstého Moc
tmy a Zolova Therese Raquinová. 

Kontúry ediãnej stratégie nového vyda-
vateºstva na kniÏnom trhu zaujali v˘be-
rom autorov a voºbou literárnych
druhov. 
Pozoruhodný je pritom i fakt, že už Fische-
rove rané rozhodnutia ovplyvnili súdobú
nemeckú literatúru. Po výnimočnej goe -
theovsko-schillerovskej fáze vývoja bola
v permanentnej tvorivej kríze, pretrváva-
júcej ešte i začiatkom 80. rokov 19. storo-
čia. V iných literatúrach nastalo v nových
spoločenských podmienkach  oživenie po-
etiky i noetiky. V Rusku vďaka Dostojev-
skému a  Tolstému sa zrodil moderný

Kniha mala u čitateľov obrovský úspech
a prispela k tomu, že Mannovi roku 1929
udelili Nobelovu cenu za literatúru. Už po
štvrťstoročí existencie malo vydavateľstvo
v autorskej i čitateľskej obci vysoké re-
nomé. 

Znaãka vydavateºstva je vo svete kníh
pojmom aj po sto dvadsiatich rokoch. 
Vzhľadom na objektívnu spoločensko-poli-
tickú realitu čelil Fischer mnohým problé-
mom. Negatívne ekonomické dopady mali
prvá svetová vojna i  hospodárska kríza.
V povojnovej knižnej produkcii nechýbali
preklady diel G. B. Shawa, Walta Whit-
manna a Johna Dos Passosa. V populárno-
-náučnej literatúre sa orientoval na históriu,
ekonómiu a hospodársku politiku. Je zná -
me, že roku 1929 vydavateľstvo odmietlo
Remarqueov rukopis vojnového románu Na
západe nič nového. A tak Fischerova kon-
kurencia získala najpredávanejšiu knihu ob-
dobia Weimarskej republiky. 

kou vybudoval, mu nebola ľahostajná. Fi-
schera ťažil nástupnícky problém už od čias
predčasnej smrti jediného syna Gerharta
(1913). Napokon ho vyriešil roku 1925, keď
do vydavateľstva nastúpil Fischerov budúci
zať Gottfried Bermann, ktorý sa oženil
s dcérou Brigittou. Na Bermanna prenášal
čoraz viac kompetencií. Roku 1928 ho prak-
ticky poveril vedením podniku, hoci sám
formálne stál na jeho čele až do svojej smrti
v polovici októbra 1934. Neznesiteľné spo-
ločenské pomery v Nemecku po roku 1933
sa podpísali pod náhle zhoršenie jeho zdra-
votného stavu i následnú smrť. V posled-
ných rokoch života doliehala na neho stále
častejšie melanchólia a  neprekonateľný
smútok zo straty jediného syna.

Na záver: 
Samuel Fischer bol, tak ako väčšina inteli-
gentných ľudí, zoči-voči ľudskej hlúposti
a hrubosti úplne bezradný. Nehumánne pre-
javy, nespravodlivosť a nepravda ho veľmi

Zuzana Nemcová, 
historiãka Múzea Janka Kráºa 

Samuel Fischer so snubenicou 
Hedwigou Landshoffovou, 1893

V rodnom dome v Liptovskom Mikulá‰i 
je teraz kaviareÀ

LADISLAV HÁMOR

FOTO: AUTOR A ARCHÍV



Ružomberok – historicky posledné priro-
dzené národné centrum Slovenska je titul
najnovšej knihy Radislava Kenderu (1962).
Prichádza po jeho úspešných tituloch Ru-
žomberok – prechádzky po kultúrnych pa-
miatkach a Ružomberok – Hlavný mestský
cintorín a je významným príspevkom v žán -
ri literatúry faktu. Autor ňou potvrdzuje
vytrvalú snahu prezentovať postavenie
a význam svojho rodného mesta v celoslo-
venskom kontexte. Už v názve naznačuje
potrebu čeriť stojaté vody slovenskej histo-
riografie a politiky a vrátiť mestu na Váhu
neprávom potláčaný kredit. Preto sa rozho-
dol na špecifickej oblasti Ružomberka –
vydavateľskej aktivite – poukázať na poli-
tickú, žurnalistickú, priemyselnú, kultúrnu
a spoločenskú silu mesta pod Čebraťom.
Sústredil sa na periodiká vychádzajúce na
jeho pôde a poukazuje na to, že práve cez
ne sa dá deklarovať význam mesta v ná-
rodnom hnutí, politických prúdoch a osob-
nostiach. Predkladá mimoriadne zaujíma-
vý pohľad do diania vo svojom rodisku od
poslednej tretiny 19. storočia približne do
polovice 20. storočia. 
V tom čase v Ružomberku vznikli a našli
živnú pôdu hlavné filozofické a politické
prúdy, ktoré významne ovplyvnili slo-
venskú politiku. Každé politické zoskupe-
nie reprezentovala samostatná tlačiareň
a okruh periodík tlačených v nej. Filozo-
fický prúd vytvorený okolo stúpencov veľ-

kého slovanského mysliteľa Leva Nikola-
jeviča Tolstého vedený Dušanom Mako-
vickým, liberálny prúd (vedený Vavrom
Šrobárom), agrárny a republikánsky poli-
tický prúd (vedený Milanom Hodžom) sa
sústredili okolo Tlačiarne Karola Salvu,
resp. Jána Páričku. Osobnosti boli zosku-
pené okolo periodík Slovenské listy, Hlas,
Umelecký hlas, Prúdy, Nové časy, Sloven-
ský denník, Slovenské hlasy. Ľudové kato-
lícke hnutie, autonomistické hnutie na čele
s  Andrejom Hlinkom, bolo sústredené
okolo Kníhtlačiarne LEV a prezentované
periodikami Ľudové noviny, Slovák (den-
ník aj týždenník), Vatra, Obroda, Tatran-
ský Slovák a ďalšími. Okolo Slovenskej
kníhtlačiarne (nazývanej tiež Tlačiarňou
Pravdy chudoby) sa vyprofilovali ľavicové
politické prúdy: sociálno-demokratický,
komunistický a odborový (vedený Joze-
fom Skotekom a Karolom Svetlíkom st.)
a tieto zoskupenia v nej tlačili  – Priekop-
ník, Zornička pravdy, Pravda chudoby,
Spartakus a iné.
Do toho sa pridáva veľakrát jednotný po-
stup za slovenské veci (Ružomberský
proces, 1906, Černovská tragédia, 1907,
Ružombersko-černovský proces, 1908
atď.). 
Aktivity Ružomberka od roku 1888 (vznik
Kníhtlačiarne Karola Salvu) vytvorili
v meste opozičnú silu proti vtedy už kon-
zervatívnemu Martinu a od prelomu 19.
a 20. storočia preberá Ružomberok na seba
punc slovenského národného centra. Autor
publikácie  Ružomberok – historicky po-
sledné prirodzené národné centrum Slo-
venska v pútavom rozprávaní orientuje
čitateľa jednoznačne na stranu tohto mesta.
V jeho postoji však necítiť nijakú snahu
zobrať niečo inému, ani obsadiť miesto,
ktoré patrí iným. Vecne upozorňuje na to,
aké mal Ružomberok objektívne zásluhy
na spoločenskom i  politickom pohybe,
ktorý mal vplyv na Slovensku, poprípade
v stredoeurópskom kontexte. Dokazuje, že
cez svoje významné aktivity má pevne za-
korenené postavenie. S úctou rešpektuje
všeobecný národný pohyb, avšak dodáva,
že musí byť jasne definovaný. Tvrdí: Slo-
vensko predsa nemôže donekonečna tole-
rovať slovné spojenie „Bratislava a vidiek“,
pretože tým sa potláča národná identita
a dejinný vývoj na území dnešnej Sloven-
skej republiky.

Po zhrnutí historických udalostí a faktov
Kenderovi vychádza, že označenie mesta
ako národného centra Slovákov prísne
podlieha vymedzeniu časového obdobia.
V sledovanom období, ktorým sa v publi-
kácii zaoberá, upozorňuje na Turčiansky
Svätý Martin a Ružomberok. Pred nimi –
dodáva – by sa dalo v  určitých etapách
uvažovať aj o Liptovskom Svätom Miku-
láši, Prešporku, Levoči, Nitre a ďalších his-
torických centrách z čias kreovania národa.
To však už nie je predmetom záujmu tejto
publikácie. Autor príjemne prekvapil práve
dokazovaním, že na históriu Ružomberka
majú „právo“ aj občania ostatných miest
a regiónov Slovenska. Významnou mierou
prispel do národnej dejinnej mozaiky.

DUŠAN MIKOLAJ

FOTO: ARCHÍV R. K.
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RuÏomberok as Slovakia’s National Centre

RuÏomberok – historicky posledné prirodzené
národné centrum Slovenska (“RuÏomberok –
Historically Last Natural Centre of Slovakia”) is
the title of the latest book by Radislav Kendera
(1962). He derives political, journalistic, indus-
trial, cultural and social power of the city from
its publishing activities. He concentrated on the
periodicals published in the city from the last
third of the 19th century to the mid-20th cen-
tury. Those days, the main philosophical and po-
litical streams emerged in RuÏomberok and they
significantly influenced Slovak politics. Each po-
litical group was represented by an independent
printing house and the range of periodicals
printed in the respective printing office.

RuÏomberok
ako národné centrum Slovenska
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Artistic Tinkers of Bratislava

DÏarek Artistic Tinkers Club at The Centre for Folk
Art Production in Bratislava was founded by the
doyens of this trade, Ladislav Jurovat˘ st. and
Remígia Biskupská. They trained and formed
younger generations of craftsmen who adopted
distinctly various styles. 

Bratislavskí umeleckídrotári

Páv Vladimíra Majerského

Dve pávie perá RuÏeny ëurãatovej

S˘korka Lucie âertíkovej

Klub umeleckých drotárov Džarek pri
Ústredí ľudovej umeleckej výroby zorgani-
zoval výstavu Bratislavskí drotári. Uká-
zala, aký prekvapivý a pestrý príbeh
znovuzrodenia prežilo drotárstvo v posled-
ných  dvoch desaťročiach. Pravda, už to
nie je drotárstvo, ako ho poznáme z druhej
polovice devätnásteho a z prelomu devät-
násteho a dvadsiateho storočia. Hoci jeho
základ – drôt – zostáva, zásluhou dvoch
výrazných osobností (Ladislava Jurovatého
st. a Remígie Biskupskej) sa vracia už  nie
na úžitkovej, ale na umeleckej úrovni. 
Práve tieto dve výrazné osobnosti založili
Klub Džarek a v rámci neho vychovávali
a formovali mladšie generácie tohto ume-
leckého remesla. Početné výstavy v galé-
riách mnohých slovenských miest
(najreprezentatívnejšou býva výstava
v Bytčianskom zámku) hovoria o výraz-
ných osobnostiach a súčasne o štýlovej
rôznosti ich tvorivých prejavov. Aj túto jar
na výstave v Dome kultúry na Vajnorskej
ulici v Bratislave mohli „bratislavskí dro-
tári“ predstaviť svoje figurálne plastiky
z rozprávkovej (Dlhý, Široký a Bystro-
zraký) či zvieracej ríše. Popri nich boli za-
stúpené nefigurálne plastiky, inšpirované
novými trendmi v súčasnom výtvarnom
umení. Osobitou časťou výstavy bol ume-
lecký šperk (náramky, náhrdelníky, náuš-
nice) na báze strieborného či
postriebreného drôtu kombinovaného s po-
lodrahokamami. 
Škoda, že plnohodnotné umelecké remeslo,
ktoré popri tradícii neignoruje ani súčasné
trendy vo výtvarnom umení, dostáva tak
málo publicity povedzme v televízii, kde
by ho bolo možno predstaviť najcelistvej-
šie – a bez veľa slov. Pozrime si preto
aspoň niekoľko fotografických reprodukcií
diel zo spomínanej výstavy. 

JOZEF LEHOŤAN

FOTO: AUTOR



SVETOVÉ STRETNUTIE SLOVÁKOV V KOŠICIACH 2013 
(4. – 7. júl) 

I SSN 0231-7306

Hlavní organizátor i  podujat ia:
Matica slovenská, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry

Štvrtok 4. júla 2013

9.30 h Sv. Cyril a Metod – patróni Slovenska
Vernisáž výstavy venovanej 1150. výročiu príchodu 
solúnskych bratov na naše územie 
Štátna vedecká knižnica, Pribinova ul. 1

10.30 h Východné Slovensko v slovenských národných dejinách
Vedecká konferencia
Aula Univerzity P. J. Šafárika, Šrobárova 2

16.00 h Slávnostné prijatie zahraničných i domácich hostí 
Historická radnica, Hlavná ul. 59

17.00 h Ekumenické slávenie
V spolupráci so všetkými cirkvami na území Košíc 
Kostol Najsvätejšej Trojice (premonštráti, U bielych), Hlavná ul. 67

18.30 h Otvárací ceremoniál 
Vystúpenia domácich a zahraničných umeleckých kolektívov – 
živé pozvánky, odovzdanie štafetového posolstva
Pešia zóna Starého Mesta, pódium Dolná brána (alternatíva 
pri Immaculate)   

od 20.00 h Kapura
Spoločenský večer
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36                                                                            

Piatok 5. júla 2013  

CYRILO-METODSKÉ TVORIVÉ DIELNE

10.00 h Škola tanca 
Ľudové tance východného Slovenska 
Radničná sála, mestský úrad, Hviezdoslavova 7 (Staré Mesto)

10.00 h Škola spevu
Ľudové piesne regiónov Abov, Zemplín, Gemer a Šariš 
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36

11.00 –15.00 h Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelničáka
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36

15.30 h Slávnostné kladenie vencov pri pamätníku Štefana Moysesa
Park na Moysesovej  ul. (Staré Mesto)

16.00 h Staromestské činohranie
Model pouličných predstavení 
Hlavná ulica, pešia zóna, pódium Dolná brána

20.00 h Otváranie pečatí
Multimediálna inscenácia (netradičné prepojenie žánrovo 
rozdielnych umeleckých   smerov)
Hlavná ulica, pešia brána, pódium Dolná brána

(Počas dňa budú zahraničné súbory z USA, Kanady, Rakúska, Srbska,

Chorvátska Bulharska, Česka a Ukrajiny účinkovať v okolitých obciach 
a mestách Košického a Prešovského kraja.)

Sobota       6. júla 2013

CYRILO-METODSKÉ TVORIVÉ DIELNE

9.30 h Škola tanca
Ľudové tance východného Slovenska 
Radničná sála, mestský úrad, Hviezdoslavova 7 (Staré Mesto)

10.00 h Škola spevu
Ľudové piesne regiónov Abov, Zemplín, Gemer a Šariš  
Súkromné etnografické múzeum, Humno, Cottbuska 36

od 13.30 h Scénický sprievod centrom Košíc
Tri výjavy z dejín slovenského národa
Garant programu: Mladá Matica                            

HLAVNÝ SOBOTŇAJŠÍ PROGRAM

Pódium pri  Immaculate (alternatíva Dolná brána)

16.00 h Detský svet 
(vystúpenia domácich a zahraničných detských kolektívov)

17.30 h Rodostrom 
(vystúpenia zahraničných a domácich seniorských kolektívov)

19.00 h Slovensko a slovenský svet 
(galaprogram) 
Pozdravy hostí, vystúpenia domácich a zahraničných umelcov

(Počas dňa budú zahraničné súbory účinkovať v okolitých obciach 
a mestách Košického a Prešovského kraja.)

Nedeľa      7. júla 2013

10.00 h O Haluštičke, zbojníckej dievčičke 
Predstavenie Divadla Maškrta
Pódium pri Spievajúcej fontáne medzi Štátnym divadlom 
a Dómom sv.  Alžbety

11.00 h Prehliadka pamätihodností Košíc
(s kvalifikovanými sprievodcami)

16.00 h Slovenská pieseň je vzácny dar 
(vystúpenia zahraničných a domácich speváckych kolektívov) 
Slávnostné ukončenie Svetového stretnutia Slovákov 
v Košiciach 2013  
Pódium pri Spievajúcej fontáne medzi  Štátnym divadlom 
a Dómom sv. Alžbety

V dňoch 1. – 3. júla sa vo všetkých samosprávnych krajoch uskutoční
štafetové posolstvo Svetovému stretnutiu Slovákov v Košiciach 2013. 
Aktívnou účasťou vyjadrite svoju podporu spolupatričnosti. 


