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Keď sa povie Jánošík

O unikátnom vklade  
do národnej kultúry
Pred	niekoľkými	týždňami	si	slovenský	svet	pripomenul	330.	výročie	narodenia	Juraja	Jánošíka.	
Televízia,	rozhlas,	tlačené	médiá	aj	internet	ponúkli	množstvo	výstupov,	ktoré	z	rozmanitých	
uhlov	pohľadu	interpretovali	a	hodnotili	životný	príbeh	legendárneho	zbojníckeho	kapitána.	
Autor	nasledujúceho	príspevku	–	dlhoročný	vedúci	dramaturg,	scenárista	a	režisér	programov	
medzinárodného	folklórneho	festivalu	Jánošíkove	dni	Peter	Cabadaj	–	predostiera	vlastný	pohľad	
na	univerzálny	odkaz	svojho	krajana	z	Terchovej.	

Text: Peter Cabadaj a Igor Válek | Foto: archív a Igor Válek

NADČASOVá SCHOPNOSŤ 
ROzDáVAŤ NáDEJ
Napriek	 skutočnosti,	 že	 historický	
Jánošík	žil	25	rokov	a	zbíjal	 iba	 je-
den	a	pol	roka,	legendárny	Jánošík	
žije	už	tri	storočia.	Pre	každého	Slo-
váka	je	onen	muž	niečím	iným	a	zá-
roveň	 vlastne	 vždy	 tým	 istým.	 Pre	
jedného	 symbol	 boja	 proti	 nespra-
vodlivosti,	pre	druhého	slávny	zboj-
nícky	 kapitán,	 pre	 tretieho	 mož-
no	 zlodej	 či	 bezvýznamná	 historic-
ká	 figúrka	zo	začiatku	18.	 storočia,	
pre	 štvrtého...	 Netreba	 pokračovať	
ďalej.	Jedna	skutočnosť	je	totiž	nad	
slnko	 jasnejšia.	 Ide	o	 súčet	 spome-

nutých	aj	nespomenutých	individu-
álnych	 pohľadov	 na	 osobnosť	 ter-
chovského	 rodáka.	 Práve	 v	 nich	 sa	
odráža	 jeho	 nezastupiteľné	 miesto	
v	národnej	histórii	Slovenska	a	Slo-
vákov.	Legenda	zvaná	Jánošík.	Ako	
sa	vlastne	rodí	legenda?	Zrejme	ide	
o	 kombináciu	 človečenskej	 potreby	
a	 absencie	 ideálu.	 Božie	 mlyny	 sa	
kdesi	pozabudli,	boli	ďaleko,	a	spra-
vodlivosť	nie	a	nie	 sa	dostaviť.	Ne-
prišla	včera,	dnes	a	nikto	neverí,	že	
príde	zajtra.	Preto	sa	musel	narodiť	
niekto,	 kto	mal	 v	 „génoch“	 nadča-
sovú	schopnosť	rozdávať	nielen	du-
káty,	ale	predovšetkým	a	najmä	ná-

dej.	A	že	išlo	v	slovenskom	prípade	
o	zbojníka?	Veď	inak	to	nie	je	ani	vo	
svete.	 Angličan	 Robin	 Hood,	 Škót	
Rob	Roy,	Švajčiar	Wiliam	Tell,	Fran-
cúzi	Mandrin	 a	 Cartouche,	 Taliani	
Rinaldo	 Rinaldini,	 Salvatore	 Giu-
liano,	 Rus	 Stenka	 Razin,	 Španie-
li	Correntes	a	Curro	Jiménez,	Bul-
har	 Panajot	 Chitov,	 Američan	 Jes-
se	 James,	 Brazílčan	 Lampiao,	 Ja-
ponec	Nezumi	Kozó,	Rakúšan	Gra-
sell,	Poliak	Proćpak,	Česi	Jan	Sladký	
Kozina	a	Babinský	–	a	mohli	by	sme	 
v	menoslove	pokračovať	ešte	dlho	–	
boli	azda	v	rôznych	historických	ob-
dobiach	niečím	iným?!	Bolo	by	zby-
točným	vozením	dreva	do	pomysel-
nej	slovenskej	 (čoraz	redšej,	mimo-
chodom)	hory,	keby	sme	sa	mali	na	
tomto	 mieste	 zaoberať	 skutočnos-
ťou,	 ktoré	 umelecké	 žánre	 a	 koľko	
ich	 protagonistov	 nedokázalo	 odo-
lať	 pokušeniu	 ľubozvučného	 spevu	
jánošíkovských	Sirén.	Pred	214	rok-
mi	Pavol	Jozef	Šafárik	vo	svojej	bás-
nickej	zbierke	Tatranská	múza	s	 lý-
rou	slovanskou	(1814)	začal	ako	je-
den	z	prvých	tvorcov	prerážať	novú	
citovosť,	viazanú	na	slovanský	i	slo-
venský	svet.	Za	 ideál	v	 tomto	ohľa-
de	 považoval	 zbojnícku,	 teda	 já-
nošíkovskú	 slobodu,	 ktorá	 vyvolá-
vala	 pocity	 národnej	 hrdosti.	 Vý-
vin	napokon	dospel	do	 štádia,	 keď	
sa	mnoho	pokolení	nechalo	ponad	
čas	 uniesť	 a	 očariť	 revoltujúcim	 ju-
nákom,	ktorý	si	nerobí	 ťažkú	hlavu	
s	 rešpektovaním	 všeobecných	 no-
riem,	ale	striktne	dodržiava	a	uplat-
ňuje	vlastné	–	romantické.	Preto	sa	
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milióny	 filmových	 divákov,	 čitate-
ľov	a	milovníkov	výtvarného	umenia	
v	 oblúku	 storočí	 nechalo	dobrovoľ-
ne	 unášať	 katarznou	 legendou	 švi-
háka	s	valaškou.	S	charizmou	spra-
vodlivého	 vodcu	 a	 aurou	 milosrd-
ného	brata	chudobných	–	bráni	sla-
bých,	zlých	trestá.	Navyše,	keď	všet-
ko,	čo	spravil,	robil	frajersky,	so	šar-
mom	a	zľahka.	Takáto	línia	priťahu-
je	mladých	aj	starých.	Najmä	filmo-
vý	 Jánošík	 sa	 stal	 všeobecne	 zrozu-
miteľným	 a	 pre	 mnohých	 súčasní-
kov	prestavuje	azda	poslednú	posta-
vu,	ktorá	v	ich	zaneprázdnenej	mys-
li	ostala	ešte	zo	školských	lavíc.	Ne-
hovoriac	už	o	hlbokých	 tónoch	ná-
rodnej	 hrdosti,	 na	 ktoré	 zas	 vedeli	
takmer	vždy	promptne	reagovať	po-
litické	špičky.	Jánošík	si	tak	získal	vý-
sostné	postavenie	v	slovenských	de-
jinách,	 stal	 sa	 priam	 univerzálnym	
symbolom	 a	 jeho	 pozitívny	 obraz	
býva	o	to	silnejší,	že	vychádza	z	číre-
ho	a	čistého	sveta	detstva.

TRADíCIA PREHLBUJÚCA 
VLASTENECTVO 
„Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je slo-
boda a sloboda je večná!“	Tento	slogan	
z	 plagátu	 nezabudnuteľného	 filmu	
(1935)	 azda	 najvýstižnejšie	 charak-
terizuje	výnimočné	postavenie	jáno-
šíkovskej	 legendy	nielen	v	našej	ki-
nematografii,	 ľudovej	 kultúre,	 fol-
klóre,	 (amatérskom	 aj	 profesionál-
nom)	umení,	ale	v	slovenskej	histó-
rii	 vôbec.	 Veľké	 i	menšie	 národy	 si	

starostlivo	uchovávajú	svoju	 ľudovú	
tradíciu,	 ktorá	 zvykne	 bývať	 spája-
ná	 s	 konkrétnou	historickou	posta-
vou.	Slováci	majú	„zbojníckeho	ka-
pitána“,	 hajtmana	 „hôrnych	 chlap-
cov“	Juraja	Jánošíka.	Túto	osobnosť	
si	 privlastnili	 Slováci	 doma	 aj	 v	 ší-
rom	 svete,	pretože	 jánošíkovská	 le-
genda	 vždy	predstavovala	 stelesne-
nie	slobody,	odvahy,	statočnosti,	ne-
poddajnosti	 a	 večnej	 túžby	po	 ľud-
skej	spravodlivosti.	V	historicky	po-
hnutých	 časoch	 dokázala	 pozdvih-
núť	 národné	 sebavedomie	 do	 boja	
za	naplnenie	 spomínaných	 ideálov.	
Slovenské	dejiny	posledných	dvoch	
storočí	na	to	ponúkajú	viacero	kon-
krétnych	dôkazov.	Jánošíkovská	tra-
dícia,	neodmysliteľne	spojená	s	ob-
cou	 Terchová,	 zásadne	 prispela	
k	prehlbovaniu	národného	povedo-
mia	 a	 vlastenectva.	 Vždy,	 keď	 bolo	
Slovensko	 v	 existenčnom	 ohroze-
ní,	 inšpirovala	 a	 mobilizovala	 od-
por	 proti	 neslobode,	 zrade,	 utrpe-
niu	 a	 poníženiu.	 Za	 všetky	 obdo-
bia	pripomenieme	aspoň	Slovenské	
povstanie	1848	–	1849,	SNP	(1944)	
či	 okupáciu	 vojskami	 Varšavskej	
zmluvy	z	augusta	1968.	Okrem	toho	
sa	 nezmazateľne	 zapísala	 do	 dejín	
našej	kultúry.	Pertraktovaná	temati-
ka	tvorí	už	vyše	dvesto	rokov	jednu	
z	najcharakteristickejších	súčastí	do-
máceho	folklóru,	poézie,	prózy,	dra-
matickej	 spisby,	 širokospektrálneho	
výtvarného	umenia,	divadla,	 filmu,	
hudby,	 spevu,	 tanca...	 Jánošíkovská	
tradícia	–	a	jej	symbol	Juraj	Jánošík	
–	takto	prispela	a	(výdatne)	prispie-
va	 dosiaľ	 k	 rozmanitému	 obohaco-
vaniu	národného	kultúrneho	dedič-
stva	 Slovenska	 a	 Slovákov	 žijúcich	
doma	i	v	zahraničí.

HRDINA OPäŤ SPáJA
To,	že	v	Terchovej	nezabúdajú	na	tak- 
povediac	svojho	národného	hrdinu,	
je	 viac	 ako	 známa	 skutočnosť,	 za	
všetky	 cyklické	 živé	 spomienky	 sta-
čí	 spomenúť	 folklórny	 festival	 Já-
nošíkove	dni,	ktorý	sa	v	tomto	roku	
počas	prvého	augustového	víkendu	
uskutoční	v	obci	pod	Rozsutcami	už	
po	 56-krát.	 Ďurka	 pripomína	 ne-
prehliadnuteľná	 socha	na	vyvýšeni-
ne	v	centre	smerom	na	Vrátnu,	ex-
pozícia	 Považského	 múzea	 priamo	
v	budove	obecného	úradu;	v	chotári	
obce	v	osade	u	Jánošov	je	pamätná	
tabuľa	 na	 mieste	 rodného	 domu...	
a	je	toho	ešte	veľmi	veľa...	

Mestom	posledných	chvíľ	junáka,	
ktorý	 bohatým	 bral	 a	 chudobným	
dával,	bol	stoličný	Liptovský	Sv.	Mi-
kuláš.	Juraja	Jánošíka	popravili	17.	
marca	1713	na	Šibeničkách	na	vte-
dajšom	 východnom	 konci	 mesta.	
Pred	 piatimi	 rokmi	 pri	 300.	 výročí	
smutného	 konca	 hrdinovi	 v	 meste	
venovali	 celý	 rok	a	naplnili	ho	via-
cerými	podujatiami.	Aj	 teraz	môžu	
turisti	navštíviť	tunajšie	súčasné	Mú-
zeum	Janka	Kráľa	a	prežiť	niečo	za-

ujímavé.	 Inscenované	 vypočúvanie	
Kráľa,	spojené	s	derešovaním,	v	au-
tentických	 priestoroch,	 pretože	 to,	
čo	 je	 dnes	 múzeom,	 bolo	 v	 onom	
historickom	 čase	 sídlom	 súdu.	 Mi-
mochodom,	 pandúri	 už	 nejedné-
ho	 diváka,	 pôvodne	 sa	 zabávajú-
ceho	 na	 divadelnej	 scénke,	 natiah-
li	a	„prebehli“	mu	šunky	korbáčom.	
Pravdaže,	naoko.	Sympatické	 je,	 že	
sa	v	tomto	roku	cez	oblúk	času	i	ge-
ografickú	 vzdialenosť	 dneška	 uzav-
rel	oblúk	zbratania	Jánošíkovho	ro-
diska	 a	 –	 ako	 to	 jemnejšie	 pove-
dať?!	 –	 popraviska.	 Skrátka,	 samo-
správy	Terchovej	a	Liptovského	Mi-
kuláša,	 reprezentované	 aj	 primá-
torom	 a	 starostom,	 podpísali	 aké-
si	memorandum	o	zmieri	a	odpus-
tení.	 S	 primeranou	 dávkou	 recesie	
a	dobrej	nálady.	Chcelo	by	sa	pove-
dať,	že	opäť	raz	Jánošík	symbolizu-
je	čosi	dobré	a	pozitívne.	Žeby	sig-
nál	aj	pre	politiku	a	verejný	život	vô-
bec?	O	tom	však	zrejme	inokedy... n

Jeden z mnohých. Pohľad na Jánošíka 
z dielne Janka Alexyho

U Jánošov v Terchovej. Tu stál rodný dom 
Juraja Jánošíka
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