Kulturárium

Časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave a OZ Slovenčina

2/2018

KULTURÁRIUM 2/2018 ISSN 2585-7169

Časopis študentov Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a OZ Slovenčina
Šéfredaktorka: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. • Zástupkyňa šéfredaktorky: Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková,
PhD.• Editorka čísla: Mgr. Hana Košťaliková • Redakčná rada: Martina Dvoržáková, Bc. Dominika Jurdová,
Šimon Kotvas, Stella Ondrejčiková, Eva Peterková, Bc. Ema Pokorná, Bc. Oľga Rerichová, Petra Ryšavá, Martina
Smáková, Zuzana Vanišová, Bc. Andrea Zazuľáková, Bc. Michaela Žoldáková • Vedúci rubrík: doc. Mgr. Alena
Bohunická, PhD., Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., Mgr. Kristína Krajanová, Mgr. Katarína Cupanová,
Mgr. Viliam Nádaskay, Mgr. Hana Košťaliková • Jazykové redaktorky: doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., Mgr.
Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. • Grafické spracovanie: Mgr. Kristína Piatková, PhD. • Autori fotografií:
Martin Fridner, Mgr. Zdenka Krasňanská, PhD., Mgr. Petra Kollárová, Mgr. Hana Košťaliková, Mgr. Kristína
Krajanová, Martina Dvoržáková, Bc. Oľga Rerichová, Rastislav Križan • Odborná konzultantka: Prof. PhDr. Oľga
Orgoňová, CSc.
Fotografia na obálke: Pešia zóna, Ulica Vitoša v centre Sofie
Autorka: Martina Dvoržáková
Za texty zodpovedajú autori a sú chránené autorskými právami jednotlivých autorov.
Tlač: KO&KA, spol. s.r.o., Bratislava
Kontakt na redakciu: rr.kulturarium@gmail.com
Vydáva: OZ Slovenčina

OBSAH

Kulturárium 2/2018

Rozprávali sme sa
Fotografia okom profesionála
Interview s Martinom Fridnerom			
Nebojte sa využiť program Erasmus+!		

4-6
7-9

Študenti študentom
Študujeme za hranicami				10-13
Aktivity slovakistov
Katedrovica slovakistov po 40 rokoch alebo
Slovakisti sa vraj nevedia zabávať 			
14-15
Grilovačka slovakistov 				16-17
O tom, ako sa rodila Grilovačka slovakistov 		
18-19
Kraj medzi Kriváňom a Oravou
Exkurzia Katedry slovenského jazyka
a OZ Slovenčina 					20-21
Exkurzia vo veršoch 				
22
Reakcie študentov na exkurziu 			
23
Z mesta do mesta kľukatá je cesta alebo Reportáž
z katedrových potuliek po Liptove 			
24-25
				
Život s jazykom				
Čo majú slovenčina a jazyk jidiš spoločné?		
26-27
Reportáž
Polnočnou krajinou		

		28-30

Život s literatúrou
Recenzia filmu: S láskou Vincent		
Vianočná cesta
Interpretácia poviedky Dušana Mitanu		
Najvyššia obeta
Interpretácia drámy Matka			
Otestujte sa
Čo sme sa dozvedeli na exkurzii...			

31

EDITORIÁL
Či už musíme vyliezť z teplej postele a mrzutí vyjsť
v ústrety sychravému dňu, alebo túžime od základov zmeniť
svoj život a opustiť všetko známe, najťažším krokom je pre
nás začiatok. Je to práve tá časť, ku ktorej potrebujeme
najviac odvahy a sily. Musíme sa pustiť pomyselnej
pomocnej ruky, ktorej sme sa na vychodenej ceste držali
taký dlhý čas a vykročiť v ústrety novému dňu a novým
skúsenostiam.
Možností urobiť prvý krok sa nám ponúka neúrekom.
Inak to nie je ani na Univerzite Komenského v Bratislave.
V Kulturáriu 2/2018 Vám preto prinášame praktické
informácie o možnostiach vycestovania do zahraničia
pre študentov, ktorí túžia po nových zážitkoch, či
reportáž pre milovníkov objavovania vzdialených krajín.
Podnikavým povahám ponúkame ako inšpiráciu rubriku
Aktivity slovakistov, v ktorej sa môžete dočítať, na čo
si dávať pozor pri tvorení nového konceptu podujatia.
O tom, ako vyzerá spoznávanie nových miest s Katedrou
slovenského jazyka, ktorá už pravidelne pre študentov
organizuje niekoľkodňové odborné exkurzie, sa dozviete
v príspevkoch o potulkách v kraji medzi Kriváňom
a Oravou.
Nezabudli sme však ani na pokojnejšie povahy, ktoré
nové svety objavujú v knihách. Zahĺbiť sa preto môžete
do odborných prvotín našich študentov v sekcii literárnych
príspevkov.
Začiatky sú vždy desivé, no nezabúdajme na výrok
Milana Rastislava Štefánika: „Nič mi nebolo nemožné,
lebo som chcel.“ A preto i my prekonajme svoj strach
a urobme prvý krok za niečím novým, čo nám urobí radosť.
Napríklad za objavovaním Kulturária 2/2018. Príjemné
čítanie, priatelia!
Mgr. Hana Košťaliková

32-34
35-38

39

3

Rozprávali sme sa

Fotografia okom profesionála
Interview s Martinom Fridnerom
Martin Fridner je jeden z najznámejších reklamných fotografov pôsobiacich na Slovensku. Pochádza z Bratislavy a fotografovaniu sa profesionálne venuje už viac ako 25 rokov. Jeho snímky môžete vidieť v prácach
najrôznejších reklamných agentúr. Martina sme navštívili priamo v jeho
ateliéri, kde nás privítal – pre jeho profesiu azda aj netradične – zahraním
krásnych piesní na klavíri.
Na úvod asi začnem otázkou z kategórie „povinná
jazda“, ale zaujímalo by nás, kedy si začal
fotografovať a ako si sa k tomu vlastne dostal.
Na základnej škole mal jeden z našich učiteľov zriadenú fotokomoru, v ktorej som mu občas pomáhal. Práve
tam som prišiel prvýkrát do kontaktu s vyvolávaním
filmu. Potom som si od otca požičal fotoaparát značky Flexaret a pokúšal som s ním urobiť prvé fotografie.
Ďalší podnet prišiel na strednej škole, kde sa môj spolužiak venoval fotografovaniu a bližšie mi ukázal, ako
to celé funguje. Zaujímavé je, že sme si to po čase akosi
vymenili – ako som začal fotiť ja, on s tým skončil. Prihlásil som sa tiež do krúžku a fotil som rôzne školské
akcie, napríklad stužkové. Neskôr som sa zameriaval aj
na mimoškolské akcie, svadby, výlety a podobne. Takže
toľko moje začiatky v skratke.

Čo v súčasnej dobe najčastejšie fotografuješ?
Som reklamný fotograf, takže gro mojej práce je reklama a všetko s tým spojené. Ale popri tom fotím všetko
možné.
V ktorej reklame alebo kampani by sme mohli vidieť
tvoje fotografie?
Aktuálne napríklad v reklame na produkty Orange, kde
som fotil malé dievčatko, Elu. Prednedávnom to bolo

Orange kampaň

pre Allianz. Zaujímavé fotenie bolo pre nadáciu Lienka
pomoci, ktorá pomáha seniorom. V rámci fotenia sme
fotili herečky Táňu Pauhofovú, Judit Bárdos a Oľgu
Belešovú. Herečkám sme premietali na tvár texty, ktoré
je možné interpretovať ako poďakovanie seniorom za
to, čo nám dali. Kampaň tak nesie v sebe hlbší odkaz.
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Náruč záchrany

														

Zaujímavá bola aj príprava kalendárov pre traktory Zetor. V tomto prípade išlo o spoluprácu s 3D majstrom,
ktorý robil pozadie a do toho sme vsadili fotku.

Zetor tractors

S akým typom fotoaparátu fotografuješ?
Fotografujem s fotoaparátom Phase One, ktorý momentálne patrí k špičkám na trhu. Kúpil som si ho
pred piatimi rokmi. Dovtedy som fotil s Canonom
a povedal som si, že niektoré fotky budem robiť s týmto fotoaparátom, niektoré s novým. Keďže je Phase
One predsa len taká veľká mašinka, tak som si najskôr
myslel, že s novým budem zhotovovať ateliérové fotky
a na Canon budem robiť rýchlejšie veci. Musím sa však
priznať, že odkedy mám Phase, Canon som v rukách
nemal.

Sloboda zvierat

A teraz trochu otázka na telo. Ako veľmi je potrebný
photoshop k výslednej snímke?
Je veľmi potrebný. V reklame určite. Ja beriem samotnú
snímku z fotoaparátu iba ako polotovar. Photoshop je
nutný, bez toho to v dnešnej dobe nejde.
Akú najzvláštnejšiu objednávku si dostal od klienta?
Zvláštna objednávka bola na Deň plánovaného rodičovstva a od agentúry som dostal zadanie, že chcú fotografiu Barbie a Kena ako spolu súložia. S prípravou
fotografie sa však spája veselá príhoda. Keďže som neCorgoň
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Rozprávali sme sa
mal doma ani Barbie, ani Kena, musel som si ich ísť kúpiť do obchodu. V hračkárstve však boli všetky bábiky
zabalené a ja som tak nemohol zistiť, či sa niektorej
dajú roztiahnuť nohy. V prvom momente mi napadlo,
že sa spýtam predavačky, ale potom som si uvedomil,
že to bude vyzerať asi veľmi čudne. Nakoniec som to
riskol a kúpil som Barbie bez opýtania. Samozrejme,
že sa jej nohy nedali roztiahnuť. Nakoniec som zvolil
inú polohu, pri ktorej netreba rozťahovať nohy. Malo to
veľký úspech a ešte som aj dostal pochvalu od agentúry,
že som sa s tým pekne vyhral.
Máš nejaký sen, čo alebo koho by si chcel odfotiť?
Raz by som si chcel ísť pofotiť Island.

Je šanca, že sa amatérovi podarí urobiť veľkolepú
snímku?
Určite. Pretože profesionálni fotografi musia z každého
fotenia urobiť fotku, ktorá sa predá. Výsledok by mal
byť taký, ako očakáva klient. Amatérsky fotograf si fotí
zo srdca to, čo chce, a z každého tretieho fotenia môže
vzniknúť krásna fotografia na profesionálnej úrovni.
Čo by si odporučil začínajúcemu fotografovi?
Určite by som mu odporučil, aby začal fotiť najskôr
analógovým fotoaparátom, teda fotiť na film. Na tom
najlepšie pochopí celý princíp fotografovania a je to
vlastne pre neho aj najlepšia škola.

Aký názor máš na fotografovanie mobilnými
telefónmi? V súčasnej dobe je to veľmi moderné
a ľudia s nimi radi fotografujú.
Vo svojej brandži by som s tým asi neuspel, keby som
fotil nejakú kampaň s mobilom (smiech), ale videl som
veľa pekných fotografií zhotovených práve mobilným
telefónom. A to klobúk dole, keďže je to s minimálnou
technikou.
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Audi magazín

Autorka: Bc. Ema Pokorná
študentka učiteľstva
estetika – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: Martin Fridner

Nebojte sa využiť program Erasmus+!
Najznámejším a najviac využívaným európskym
programom pre vzdelávanie a praktickú prípravu študentov je Erasmus+, ktorý poskytuje veľa študijných
možností nielen v rámci Európy. Hoci výzvy motivujúce študentov na strávenie semestra či celého roka
v cudzej krajine sú intenzívne, stále sa podľa sekcie
Medzinárodných vzťahov FiF UK nestretávajú s dostatočnou odozvou zo strany študentov. Na výhody štúdia
v zahraničí, ale aj na najčastejšie argumenty proti sme
sa bližšie pozreli – alebo presnejšie opýtali priamo študentov, ktorí už majú skúsenosť so študijným pobytom
v zahraničí.
Veľkú výhodu pobytov realizovaných cez program
Erasmus+ vidia študenti vo finančne lákavejších štipendiách, ktoré sú síce určované tabuľkovo, ale v porovnaní s minulými rokmi s reálnejším odhadom finančných
nárokov na život v tej-ktorej krajine. Napríklad krajiny,
ktoré sa nachádzajú južnejšie v Európe, patria do „lacnejších krajín“, a tak študent, ktorý ide napríklad do Bulharska, nedostanete také isté štipendium ako študent,
ktorý ide do Nemecka. Ďalšou výhodou programov je
bohatší výber predmetov a možnosť ich kombinovania
či prispôsobovania tak, aby ich skladba vyhovovala študentovým potrebám i jeho študijným plánom. Netreba
zabúdať na to, že každý študent je povinný priniesť si
zo semestrálneho študijného pobytu určitý počet kreditov. Pre jednotlivcov, ktorí vnímajú zahraničnú mobilitu ako synonymum pre zábavu, sa to môže zdať zaťažujúce. Tí poznania chtiví s touto požiadavkou zvyčajne
problém nemajú. Ak podmienku s kreditmi nesplníte,
musíte vrátiť celú vyplatenú čiastku štipendia, čo určite
nikoho nepoteší. Uznávanie predmetov a nadobudnutých kreditov je zas samostatná kapitola. Samozrejme,

ste predišli nepríjemnostiam, odporúčame ešte pred
odchodom kontaktovať vyučujúcich hlavne povinných
predmetov a následne sa s nimi dohodnúť na prípadných podmienkach uznania kurzu.
Ak žijete v domnienke, že na študijnom pobyte sa
5 mesiacov budete len zabávať a chodiť na rôzne „žúrky“, mýlite sa. Určite je na mieste, ak sa niekoľkých
akcií zúčastníte, treba sa aj zabávať a spoznávať nových
ľudí. Pravdou však je, že štúdium v cudzom jazyku zvyčajne dáva študentom zabrať a počas celého pobytu je
potrebné venovať sa predovšetkým serióznemu štúdiu.
Aby sme tým z vás, ktorí ešte neabsolvovali študijný
pobyt prostredníctvom študijného programu Erasmus+,
poskytli bližšie informácie o takomto pobyte takpovediac z prvej ruky, prinášame vám interview s Rastislavom Križanom, študentom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Rastislav študuje odbor Európske štúdiá a v zimnom
semestri tretieho ročníka absolvoval študijný pobyt
v Maďarsku v Budapešti.

kredity, ktoré si prinesiete, by vám na študijnom oddelení mali uznať všetky, no napriek tomu sa môže stať, že
niektorí z vyučujúcich vám odmietajú po vašom návrate
uznať absolvované predmety a pridelené kredity. Aby
Rybárska bašta v Budapešti
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Rozprávali sme sa
Prečo si sa rozhodol pre študijný pobyt cez Erasmus+ a ako si sa dozvedel o tejto možnosti ?
Už dlhšie som hľadal nejakú možnosť, ako vycestovať
do zahraničia. Nanešťastie počas prvého ročníka na univerzite sa mi nepodarilo zachytiť výzvu na Erasmus+.
V nasledujúcom roku som aktívne sledoval výzvu,
a rozhodol som sa, že si prihlášku podám. Som toho
názoru, že Erasmus+ je veľmi dobrý nápad EÚ, ktorý
značne obohatí človeka, či už teoretickými vedomosťami alebo praktickými skúsenosťami. Ešte pred štúdiom
na vysokej škole som vedel, že budem chcieť túto možnosť využiť a keď na to prišlo, tak som neváhal. Určite
si podám ďalšiu prihlášku aj počas magisterského štúdia.

som musel doložiť certifikát z cudzieho jazyka (jazyka, v ktorom bude prebiehať štúdium, pozn. autoriek)
a motivačný list so životopisom. Priloženie zoznamu
mimoškolských aktivít je dobrovoľné, ale dokáže vám
nahnať nejaké body navyše v prípade, ak sa o jednu mobilitu uchádza viac záujemcov.
Prihlasoval si sa aj do iných krajín?
Od začiatku som bol skalopevne rozhodnutý ísť do
Maďarska. Maďarčinu tiež ovládam a chcel som si ju
trošku potrénovať. Štúdium som si však z praktických
dôvodov zvolil v anglickom jazyku, pretože ten mi ide
lepšie. Myslím si, že je ideálne, ak si človek vyberie
krajinu, ku ktorej má nejaký vzťah. A aspoň základná znalosť jazyka tiež nie je na škodu. Mne to celkom
uľahčilo existenciu počas pobytu.
Ako dlho si čakal na výsledky z výberového konania?

Budapeštiansky parlament

Veľmi dobrá otázka. Ono to išlo relatívne rýchlo. Keď
už som mal odovzdané všetky príslušné papiere a absolvoval som pohovor s katedrovým koordinátorom, do
troch týždňov som vedel výsledok. Väčší časový odstup
je medzi podaním prihlášky a ústnym pohovorom. Následne začína komunikácia so zahraničnou univerzitou
a vypĺňanie potrebných papierov. Celkovo proces výberového konania mohol trvať tak 2 až 3 mesiace.

Vo všeobecnosti sa traduje, že je okolo Erasmu+
veľa „papierovačiek“. Ako si to vnímal ty? Okrem
prihlášky na študijný pobyt si musel priložiť zrejme
aj ďalšie dokumenty. Aké konkrétne dokumenty to
boli?

Po zistení, že ťa prijali na študijný program cez
Erasmus+, si musel kontaktovať prijímajúcu univerzitu ty, alebo si mal počkať, kým sa ti niekto
z prijímajúcej krajiny ozve už s bližšími informáciami?

V prvom rade si bolo treba pozrieť, s ktorými partnerskými univerzitami Univerzita Komenského spolupracuje. S tým sú spojené predmety, ktoré sa tam vyučujú.

Na našej fakulte to fungovalo tak, že najprv naša fakulta odoslala návrh zahraničnej univerzite. Potom došli
emaily od školy s informáciami a harmonogramom
štúdia. To je veľmi dôležité aj kvôli grantu. Mňa osobne ako prvá kontaktovala zahraničná škola a rovno mi
poslali všetky informácie, takže to mi veci veľmi uľahčilo. Niektoré spolužiačky nemali také šťastie, spravidla krajiny na juhu bolo potrebné „bombardovať“

Potom prišli na rad isté papierovačky, na ktoré som si
ako správny študent tiež trošku ponadával. Našťastie,
na úvod je potrebné vyplniť len jedno tlačivo, v ktorom som si určil univerzity podľa vlastných priorít
a vyplnil som svoje osobné údaje. Okrem tohto tlačiva
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a naháňať. Tu platí, že každá zahraničná škola má iný
postup. Niektoré od vás už ďalej nič nevyžadujú, iné od
vás žiadajú certifikáty a extra potvrdenia o výsledkoch.
V mojom prípade nič také nebolo potrebné, takže s týmto nemám osobne žiadne negatívne skúsenosti. Celkovo
musím pochváliť ústretovosť a promptnosť maďarskej
Univerzity Eӧtvӧsa Loránda.

Hrad Vajdahunyad

Ako si riešil hľadanie ekvivalentných predmetov na
Slovensku a v Budapešti?
V tomto som mal opäť šťastie. Vopred som si pozrel,
aké predmety sa približne budú na univerzite v Budapešti vyučovať, a zistil som, že budú v súlade s tými,
ktoré mám na domácej univerzite. Samozrejme, že sa
stopercentná zhoda nenájde nikdy, ale nemal som problém s transkripciou predmetov. Jediné, čo som si dorábal, bol seminár k záverečnej práci.
Hlavné je, aby človek doniesol naspäť aspoň 20 kreditov, keďže to je podmienka na to, aby mu bol uznaný
celý grant. Doniesť menej potom znamená, že sa vám
strhávajú financie a vy musíte peniaze, ktoré na začiatku dostanete, následne vrátiť. Preto je lepšie zvoliť si
predmety podľa počtu kreditov a náročnosti. Pre mňa
bolo hlavné, aby sa zvolené predmety týkali môjho štúdia a na moje šťastie mi to vyšlo na 25 kreditov, ktoré
mi stačili aj na domácej univerzite. Avšak sú aj takí študenti, ktorí si naberú predmety za 40 kreditov a potom
postupne niektoré predmety vzdávajú. Je to individuálne a naozaj závisí aj od zahraničnej univerzity a od
prístupu k študentom.

Mohol by si v závere zhrnúť, aké skúsenosti ti štúdium a pobyt v zahraničí priniesli, či už pozitívne
alebo negatívne?
Neviem, či je niečo, čo by mi Erasmus „vzal“. Človek
si zažije niečo nové, spozná úžasných miestnych obyvateľov alebo ľudí zo zahraničia, jednoducho získa nezabudnuteľné zážitky na celý život. Napríklad či už ide
o spoločné večere, kde každý pripraví niečo zo svojej
kuchyne, alebo o spoznávanie kultúry a architektúry
mesta, v ktorom ste. Takisto okúsenie večerného života
má svoje čaro a človek na to nezabudne. Samostatná
kategória je potom štúdium, tu si práve človek uvedomí tie rozdiely medzi svojou a zahraničnou univerzitou.
V mojom prípade z toho určite lepšie vychádza domáca
fakulta. V Maďarsku to bolo síce v poriadku, ale nároky
na študentov sú tam nižšie a učitelia k študentom pristupujú inak. Samozrejme, všetko závisí aj od osobnosti
daného vyučujúceho.
Určite by som chcel študentom zvažujúcim mobilitu
odporučiť, aby sa po príchode do cudzej krajiny aspoň
zo začiatku zapájali do aktivít, ktoré organizujú univerzity a spolky pre zahraničých študentov. To je najľahší
spôsob, ako získať úvodné kontakty, a potom sa to už
rozbehne do ďalších smerov.

Autorky: Martina Dvoržáková, Petra Ryšavá
študentky prekladateľstva a tlmočníctva
bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Fotografie: Rastislav Križan
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Študenti študentom

Študujeme za hranicami
Rozmýšľate nad podaním si prihlášky na študijný
pobyt? Neviete, ako na to? Prinášame vám praktické
rady, ktoré vám pomôžu s vypĺňaním potrebných dokumentov, komunikáciou s osobami zodpovednými za
konkrétne študijné pobyty a pár súkromných rád, ako sa
vyvarovať krízových situáciácií v zahraničí počas samotného študijného pobytu.
Ak študujete na vysokej škole, určite zažívate situácie, keď vám každý z okolia hovorí, aby ste skúsili
vycestovať do zahraničia „na Erasmus+“. Erasmus+
je študentský program Európskej únie, ktorý slúži na
podporu vzdelávania, odbornej prípravy a dobrovoľníckej práce v zahraničí. Zvyčajne sa študenti výmenného
pobytu v zahraničí zúčastňujú počas jedného semestra,
alebo v prípade záujmu si môžu pobyt predĺžiť aj na
celý rok. Hoci patrí Erasmus+ k najznámejším mobilitným programom, možností, ako vycestovať, je viac.
Preto vám okrem programu Erasmus+ chceme predstaviť aj iné potencionálne druhy študijných pobytov, aby
sme rozptýlili vaše prípadné neistoty a strach z predstavy, že budete ďaleko od svojho domáceho zázemia.

Letné školy
Pre tých z vás, ktorí študujete cudzí jazyk a chcete
sa v ňom zdokonaliť, ale nechcete stráviť v zahraničí
celý semester, odporúčame využiť letný jazykový kurz.
Na oficiálnom webovom sídle organizácie SAIA (www.
saia.sk) sú uverejnené všetky informácie o letných jazykových kurzoch. Na tejto stránke je možné prezrieť
si zoznam krajín, v ktorých sa jazykové kurzy otvárajú,
počet prijímaných uchádzačov a takisto tu nájdete všetky potrebné informácie na podanie si prihlášky.
Na prvý pohľad vás môže odradiť pomerne dlhý
a nudný zoznam požadovaných dokumentov, ktoré
je potrebné priložiť k prihláške. Verte nám, vyzerá to
horšie, než to v skutočnosti je. Medzi najdôležitejšie
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Študenti letnej školy vytvárajú bulharskú vlajku

dokumenty patrí odporúčanie od osoby, ktorá vás učí.
Môže to byť taktiež odporúčanie od lektora či vedúceho katedry. Určite nebude žiaden problém požiadať
vyučujúceho, či vám odporúčanie napíše, pretože sami
pedagógovia študentov nabádajú, aby vycestovali do
zahraničia. Našťastie, mnohí sú ochotní pomôcť. Najviac práce vám však zaberie vytvorenie zaujímavého
motivačného listu, v ktorom je potrebné uviesť dôvody,
prečo by ste mali byť na jazykový kurz vybraný práve vy. Je prospešné vyhnúť sa stereotypným dôvodom
typu, že krajina, do ktorej sa prihlasujete, je vám neuveriteľne sympatická a do inej krajiny by ste určite nechceli ísť. Tieto dôvody môžu pri posudzovaní vyznievať
skôr tak, akoby ste chceli ísť na „dovolenku“ a nie sa ísť
vzdelávať. Iste, ak je pre vás tento argument bytostne
dôležitý, pokúste sa ho zakomponovať do textu aspoň
originálne a s dôrazom na vaše študijné ciele. Taktiež
nie je osožné, ak len stroho, bez nápadu, poznamenáte,
že jazyk danej krajiny sa vám neskutočne páči, a preto si myslíte, že majú vybrať práve vás. Je logické, že
sa vám jazyk páči (resp. sa chcete v ňom zdokonaliť),
keď sa uchádzate o zahraničný pobyt. Vhodnejšie je, ak
celému pobytu dáte hlbší význam. Napríklad opíšete,
ako veľmi by vám pomohol pobyt v danej krajine na
zlepšenie jazykových znalostí, odbúranie jazykových
bariér alebo spoznanie kultúry danej krajiny. Konkreti-

													

záciou dôvodov posuniete motivačný list na inú úroveň
a s originálnym motivačným listom budete mať väčšiu
šancu, že sa výberová komisia pri posudzovaní žiadostí
rozhodne vybrať práve vás. Samozrejmosťou je, že oba
spomínané dokumenty a taktiež aj životopis je potrebné
odovzdať v slovenskom aj cudzom jazyku. Či si vyberiete angličtinu alebo jazyk prijímajúcej krajiny, je na
vás.
Ďalší z dôležitých dokumentov je výpis známok,
ktorý je potrebné si vyžiadať od študijnej referentky.
Dobrou správou je, že tento dokument postačí v anglickom jazyku. Ešte upozornenie – za každý výpis
známok vám bude zaúčtovaný malý poplatok, takže
sa pripravte aj na drobnejšie výdavky. Pred tým, ako
si pôjdete výpis známok vybaviť, uistite sa, že máte
všetky predmety uzatvorené a hodnotenia zapísané
v systéme AIS. Ušetríte si tým zbytočné premávanie sa
po študijnom oddelení. Nezabudnite si tiež vypísať potvrdenie o návšteve školy. Mali by ste rátať s tým, že
vystavenie výpisu známok trvá aj niekoľko dní, takže
je pre vás lepšie, ak začnete vybavovať všetko o dva až
tri týždne skôr, než je stanovená uzávierka prihlášok.
Po elektronickom vyplnení prihlášky a nahratí všetkých
potrebných dokumentov je potrebné prihlášku so všetkými dokumentmi poslať buď poštou na niektorú z pobočiek organizácie SAIA, ktoré sú vo viacerých mestách, alebo všetko potrebné doručiť osobne.
Ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče. Ak zvládnete
všetky formálne záležitosti a komisia vás vyberie, vaša
snaha sa naozaj oplatí. Spomínaný jazykový pobyt je
totiž plne hradený prijímacou stranou. Dopravu do prijímajúcej krajiny hradí MŠVVaŠ SR. Spoznáte veľa nových ľudí z rôznych kútov sveta. Zblížite sa s kultúrou
danej krajiny. Prostredníctvom výletov, ktoré organizuje prijímajúca strana, uvidíte rôzne historické a prírodné
pamiatky. Okrem toho navštevujete kurzy cudzieho jazyka danej krajiny. Výučbu vedú domáci učitelia, ktorí pôsobia na tamojších univerzitách. Niektoré krajiny
majú v programe dokonca výučbu folklórnych tancov
a piesní. Absolvovať tento druh študijného pobytu je
naozaj obohacujúce vo všetkých smeroch.

Bulharská svadba – sprievod

Zdobenie stromov počas sviatku Baba Marta 1. marca

A teraz k našej osobnej skúsenosti. Rozhodli sme sa
taktiež využiť pobyty ponúkané organizáciou SAIA
a vycestovať do Bulharska, keďže okrem materinského
jazyka študujeme aj bulharský jazyk a kultúru. Bulharsko usporadúva zvyčajne dve trojtýždňové letné školy
v dvoch mestách, čiže na dvoch rôznych univerzitách.
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Študenti študentom
Po úspešnom odoslaní prihlášky sme netrpezlivo čakali
dlhé dva mesiace na rozhodnutie, či sa môžeme študijného pobytu zúčastniť. V tom momente sa naše letné
prázdniny zmenili na jedno veľké dobrodružstvo. Tešili sme sa, že spoznáme nové zvyky, tradície a hlbšie
sa zblížime s krajinou. Čakal nás však nečakaný zvrat
v našom plánovaní. Zistili sme, že nás nepošlú spolu
do jedného mesta, ale že budeme počas celého pobytu
rozdelené. Zo začiatku sme boli, samozrejme, sklamané a frustrované. Predsa sme si predstavovali, že krásy
nášho vysnívaného Bulharska budeme objavovať spoločne. Nakoniec však práve to, že sme sa celý čas museli každá spoľahnúť len sama na seba, bolo obrovskou
skúsenosťou. Boli sme nútené komunikovať výhradne
v cudzom jazyku, a tak sme sa veľa naučili. Vďaka
tomu, že týchto letných pobytov sa zúčastňujú študenti z celého sveta, precvičovali sme si nielen bulharský
jazyk, ale samozrejme aj anglický a dokonca ruský
jazyk. Spoznali sme nových ľudí a nadviazali nové
priateľstvá, taktiež sme sa zoznámili s kultúrami iných
krajín, dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, ktoré nám
internetový svet nikdy neposkytne. Pre nás ostane náš
prvý letný kurz v Bulharsku navždy uložený v zásuvke
s najkrajšími zážitkami.

Kurz tradičných bulharských tancov

CEEPUS
Menej známy program, ktorý poskytuje študijné
pobyty, sa nazýva CEEPUS. Tento program odporúčame priaznivcom neeurópskych krajín. V porovnaní
s programom Erasmus+ má svoje pozitíva, avšak aj negatíva.
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Historické divadlo mesta Plovdiv

Medzi pozitíva určite zaraďujeme jednoduché vypĺňanie prihlášky priamo na oficiálnej stránke organizácie
CEEPUS (www.ceepus.info). Možný je výber študijného pobytu na jeden či dva semestre, ale aj skráteného
študijného programu. Ak máte záujem o skrátený študijný program, pred podaním prihlášky si určite vyzistite u konzultanta z prijímajúcej strany, či daná univerzita
akceptuje aj takýto druh študijného pobytu. Študijné
pobyty zabezpečované organizáciou CEEPUS nie sú
limitované dosiahnutím určitého počtu kreditov, takže
je štúdium počas pobytu výrazne voľnejšie. Určite sa
však nezabudnite dopredu skontaktovať s každým jedným vyučujúcim z domácej katedry a dohodnúť sa na
takých postupoch, ktoré vám umožnia uznanie kreditov
z predmetov absolvovaných na hosťujúcej škole. Platí to hlavne pri povinných predmetoch. Samozrejme,
musíte rátať aj s možnosťou, že niektorý z predmetov
z odporúčaného študijného plánu vášho odboru nebudete môcť na prijímajúcej univerzite absolvovať, nenájdete si vhodnú náhradu na univerzite prijímajúcej strany a nebude vám umožnená žiadna kompenzácia, resp.
absolvovanie predmetu na diaľku. V takomto prípade si
budete musieť daný predmet preniesť do ďalšieho ročníka.
Veľkou nevýhodou pre tých, ktorí nechcú investovať
väčšiu čiastku financií do svojho študijného pobytu je,
že väčšina krajín poskytuje študentom nízke štipendium
v porovnaní so štipendiami, ktoré sú dostupné prostred-

													

níctvom programu Erasmus+.
Osobne sme takýto študijný pobyt absolvovali (v letnom semestri) v už spomínanom Bulharsku. Tentokrát
to bola skúsenosť na úplne inej úrovni. V tomto prípade drží študent takmer všetko vo svojich rukách sám.

možnosti ubytovania v takýchto štátoch nie vždy dosahujú úroveň internátov na Slovensku, a to aj vtedy, ak
sú členmi EÚ.

Pevnosť Tsarevets vo Velikom Tărnove
Veliko Tarnovo, výhľad na rieku Jantru

Vybrali sme si skrátenú verziu pobytu a komunikácia
s prijímacou stranou, ktorú sme si zabezpečovali samy,
bola občasne zložitejšia. Užili sme si aj viac stresových
situácií, no motivácia zúčastniť sa pobytu bola silnejšia ako všetky komplikácie. V konečnom dôsledku nám
tento pobyt dal nielen nové vedomosti, ale aj veľa skúseností do života. Ak si budete vyberať krajinu, v ktorej
sú náklady na život nižšie ako na Slovensku, skúste si
nájsť ubytovanie vopred. Je veľká pravdepodobnosť, že
si nájdete izbu na podnájom za slušnú cenu. Internátové

Bývalé mestské kúpele mesta Sofia

Náš pobyt sme chceli vyčerpať vo všetkých možných smeroch, a preto sme svoj voľný čas neraz využili
na cestovanie a spoznávanie krajiny. Bola by škoda nevyužiť túto možnosť. Rozhodli sme sa navštíviť väčšie
mestá ako Veliko Tărnovo alebo Plovdiv. Vďaka študijným pobytom sme sa nielen zlepšili v cudzom jazyku
a naučili sa mnoho zaujímavých vecí, ale navštívili sme
aj rôzne historické pamiatky a spoznali nové miesta,
čím sme lepšie spoznali kultúru a mentalitu danej krajiny.

Autorky textu a fotografií: Martina Dvoržáková,
Petra Ryšavá
študentky prekladateľstva a tlmočníctva
bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
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Aktivity slovakistov

1. katedrovica slovakistov po 40 rokoch alebo Slovakisti sa vraj
nevedia zabávať
Vo štvrtok 4. októbra 2018 sa v bare Metropol v centre Bratislavy udiala výnimočná udalosť. Po 40 rokoch
sa študenti slovenčiny odhodlali usporiadať podujatie
Katedrovica slovakistov.
Začiatok bol pomerne prostý. Už dlhšie som rozmýšľal nad tým, že väčšina mojich spolužiakov sa bežne stretáva na rôznych beániách a katedroviciach, no
slovakisti takéto podujatie nemajú. Nerozumel som
pravej príčine, pretože slovakistika sa počtom študentov radí medzi jeden z najväčších odborov Filozofickej
fakulty. Bol som si istý, že ak sa do organizácie takéhoto podujatia pustím, vo svojom okolí nájdem množstvo
ľudí, ktorí radi pomôžu. Tieto myšlienky som v jedno
internátne poobedie predostrel spolužiačke Veronike
Cholevovej, ktorá po chvíľke premýšľania nakoniec
povedala: „Súhlasím a môžeš so mnou rátať. Som zvedavá, ako to dopadne.“
Vedeli sme teda, že sa púšťame do organizácie Katedrovice slovakistov. Jediné, čo sme vtedy nevedeli, bolo to, ako sa k našej iniciatíve postavia študenti
učiteľského odboru. Keďže študujeme prekladateľstvo,
s učiteľským odborom máme len zopár spoločných
prednášok, veľmi sa nepoznáme ani sa nekontaktujeme. A práve to sme chceli zmeniť. S kolegom Filipom
Huszárom, študentom učiteľstva, sme sa rozhodli prelomiť ľady a pri spoločnom posedení sme sa dostali aj
k téme nadchádzajúcej katedrovice. V jeho reakcii som
si všimol sklamanie z toho, ako sa veci majú, ale aj odhodlanie súčasný stav-nestav zmeniť. Nechal sa zlákať!
Organizačný tím bol na svete.
Zoznámil som Veroniku s Filipom a naše prvé

Mali sme odhodlanie a aj rady. Nastal však väčší
problém: kde sa katedrovica bude konať? Ťažká otázka. Nie je jednoduché v spleti bratislavských podnikov
nájsť ten ideálny, s príjemným prostredím a ochotným
personálom a zároveň cenovo prijateľný. Po dlhom hľadaní sme akosi náhodou naďabili na Metropol a myslím, že nič lepšie nás ani stretnúť nemohlo. Krásne
priestory, bohatá ponuka baru, ochotný personál a aj
voľný priestor v danom termíne. Dohodli sme sa a vy-

spoločné kroky ako organizačného výboru smerovali k Mgr. Hanke Košťalikovej, ktorá niekoľko rokov
úspešne organizovala Katedrovice historikov. Vďaka
jej cenným radám a podpore sme sa teda definitívne
rozhodli podujatie zorganizovať.

tvorili rezerváciu.
A tak sa leto stretlo s jeseňou a v septembri sme si
uvedomili, že najviac práce treba vykonať práve pred
začiatkom akademického roka. Čakalo nás vymýšľanie
vhodného programu, tvorba plagátov, nákupy cien do
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tomboly, premýšľanie nad spôsobom vyberania vstupného, no najdôležitejšie bolo vytvoriť kvalitnú propagačnú kampaň. Dúfali sme, že sa príde zabaviť čo
najviac spolužiakov, kým im to študentské povinnosti
ešte umožňujú. V priebehu semestra už toľko času na
zábavu niet.
Veronika navrhla a vytvorila plagáty, pozvánky pre
učiteľov a aj skromnú výzdobu. Celkovo bola veľmi
kreatívna a k danej úlohe pristúpila zodpovedne, za čo
jej patrí vďaka. Všetko sa zdalo už nachystané, program
bol vytvorený. Začal sa akademický rok. Vytvorili sme
oficiálnu udalosť na sociálnej sieti, umiestnili plagáty na chodbách fakulty a začali predávať vstupenky
v predpredaji.
Čas sa krátil, niektorí zápasili s jesennými chorobami, niektorí sa už nedočkavo chystali na nový semester,
až prišiel deň D. Štvrtý október. Všetko bolo pripravené, lístky sa predali, stand-up komik Malý cynik prišiel z Banskej Bystrice do Bratislavy, prišli prváci, no
taktiež silná podpora pedagógov z Katedry slovenského
jazyka a tiež doc. Vojtecha a Mgr. Krajanovej z Katedry
slovenskej literatúry a literárnej vedy. Zábava sa mohla
začať. Po úvodnom privítaní pani doktorkou Zdenkou
Krasňanskou sa prihovorila všetkým zúčastneným aj
vedúca Katedry slovenského jazyka, pani profesorka Orgoňová. Nasledoval stand-up, ktorý bol naozaj
cynický (možno až veľmi) a podnietil medzi spolužiakmi a učiteľmi diskusie a úvahy na margo alúzií komika.
Do programu sme taktiež zaradili originálne pasovanie
prvákov do stavu študentského. Naše prváčky zložili
(zábavný)slávnostný sľub, získali imatrikulačné listy
a spolu s pánom profesorom Žigom sme ich privítali

v kolektíve slovakistov. Nasledovalo to najlepšie – tanečná zábava.

Slovakisti

Ľudia tancovali, bavili sa, občerstvovali sa pri bare.
Netuším, prečo všetko ubehlo tak rýchlo, no zrazu odbila piata hodina v piatok ráno a ocitol som sa doma.
Unavený, no plný zážitkov a pocitov z celého podujatia.
Z reakcií študentov či vyučujúcich už teraz vieme,
že táto katedrovica bola priekopnícka a ja pevne verím,
že nezostane osirelá. Všetci nezúčastnení môžu ľutovať, že neprišli, pretože bolo skvelo!

Organizátori a pomocníci

Vďaka, Veronika, Zuzana, Maroš, Filip! Dovidenia
na ďalšej katedrovici, milí spolužiaci!

Autor: Šimon Kotvas
študent prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Fotografie: Mgr. Kristína Krajanová
Preberanie imatrikulačných listov
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Aktivity slovakistov

Grilovačka slovakistov
Vonku bláznivé aprílové počasie a my sme spolu
s Katedrou slovenského jazyka FiF UK v Bratislave
a s podporou Študentskej časti Akademického senátu
FiF UK a vedenia FiF UK išli 26. apríla 2018 grilovať.
„Blázni,” povedali by ste si. Dozaista nielen vy, veď reakcií na túto udalosť bolo neúrekom. Nejedného z nás,
ktorí sme sa na organizácii podieľali, na chodbách školy zastavili spolužiaci a pýtali sa, ako si tú grilovačku
vlastne predstavujeme a či sa nám gril nepokazí, ak naň
naprší. Síce nám aj pršalo, no my sme boli pod strieškou
v átriu fakulty. Nebola to však klasická medzikatedrová
grilovačka s voňavým mäskom a horčicou. „Grilovali”
sme našich pedagógov, vyučujúcich a iných hostí prostredníctvom niekoľkých interview, ktoré viedli samotní študenti našej katedry. Grilovačka slovakistov nám
umožnila spoznať zaujímavé osobnosti z rôznych katedier FiF UK ako ľudí, ktorí majú zlozvyky, doma nosia
tepláky a vyťahané tričká, chodia do kina či do divadla,
teda presne tak, ako my všetci ostatní, keď nás nikto
nevidí.

ku Sašu Vojtechovú Poklač z Katedry slovanských filológií, ktorá nám priblížila, ako vyzerajú sviatočné,
ale aj bežné dni v slovensko-slovinskej rodine a prečo
sa rozhodla žiť na Slovensku. O veselých, ale aj vážnych témach sme sa rozprávali s pánom docentom
Vincentom Múcskom z Katedry všeobecných dejín.
Niektoré odpovede pána docenta boli vtipne kontrované jeho manželkou docentkou Gabrielou Múcskovou, ktorá pôsobí na našej katedre. Toto podujatie sa
samozrejme nezaobišlo bez Dana Madarása, všetkým
známeho, večne usmiateho vedúceho študijného oddelenia našej fakulty, ktorý aj napriek neskrývanej tréme hrdinsky prijal našu výzvu a porozprával nám (nie
len) o svojich muzikantských zručnostiach. Docent
Jozef Tancer nám rozpovedal, čo ho priviedlo na Katedru germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky,
ale aj to, prečo podľahol čaru germánskych jazykov.

Príjemná atmosféra počas akcie

Mgr. Richard Bartal a doc. Jozef Tancer

Ak ste v to chladné popoludnie zavítali do átria,

O tom, aké je to spolupracovať so Slovenským národ-

na improvizovanom pódiu ste mohli vidieť žoviálne
naladeného pána profesora Juraja Dolníka z našej domovskej katedry, ktorý sa nám zdôveril, že je fanúšikom klasickej hudby a jeho najobľúbenejšou skladbou
je Šostakovičov Valčík. Bližšie sme spoznali doktor-

ným divadlom ako dramaturg, sme sa dozvedeli od
docenta Vladimíra Zvaru z Katedry muzikológie. Doktorka Gabriela Herényiová z Katedry psychológie zase
prezradila to, či už tancovala v daždi, prečo nerada žehlí
a ako sa udržiava v psychickej pohode. Svojou návšte-
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vou nás poctila a spravila nám radosť moderátorka Adela Vinczeová, bývalá študentka našej fakulty, konkrétne
odboru kulturológie, a zaspomínala si počas rozhovoru
na svoje študentské časy. Porozprávala nám o svojich
začiatkoch v rádiu i o tom, ako si postupne, vďaka svojej odhodlanosti, splnila sny.
Krátke rozhovory viedli naši šikovní slovakisti, Jana
Naništová (moSL), Stella Ondrejčiková (boSL), Lenka Sklenárová (moSL), Richard Bartal (moSL), Albert
Lučanský (muHISL) a Andrea Zazuľáková (muANSL),
ktorí aj napriek prvotnej nervozite a váhaniu ukázali,
že svoj materinský jazyk ovládajú aj na profesionálnej
úrovni, nemajú strach postaviť sa pred ľudí a pohotovo reagovať na podnety svojich hostí. Študenti sa teda
prostredníctvom Grilovačky slovakistov mohli dozvedieť o svojich učiteľoch zaujímavosti, ktoré by na seminároch alebo prednáškach rozhodne neodzneli. Rôzne
zlozvyky, nahliadnutie do osobného života alebo len
malá zmena uhla pohľadu na osobnosti z iných katedier tak prispeli k upevneniu vzťahov medzi študentmi
a vyučujúcimi. Možno by ste si povedali, že to boli len
monotónne rozhovory o škole, no v skutočnosti šlo o
rozhovory plné úsmevov a smiechu, ale aj vážnych tém,
ktoré k životu patria.

v nás rozohral Ján Adámek netradičnou hrou na fujaru,
Matej Blaho hrou na gitaru a originálnu bodku za kultúrnym programom, ale i celou akciou vytvorili Angelika Klobušická a Tomáš Eštok prednesom známej básne
Edgara Alana Poea Havran v angličtine a jej prekladom
do východniarčiny, čím bezpochyby všetkých nesmierne pobavili.
Napriek tomu, že počasie bolo trochu chladnejšie,
okrem čaju a kávy nás zahrial skvelý pocit z toho, že
sme sa v záplave študijných povinností na chvíľu zastavili a strávili sme s našimi spolužiakmi a pedagógmi
spoločne čas trochu inak, než býva zvykom.
Bezpochyby šlo o veľmi pekné a nápadité podujatie,
na ktorom si každý prišiel na svoje. Určite sme sa lepšie
spoznali a jediné, v čo dúfame, je, že takýchto podujatí
bude viac a viac.
Autorky: Andrea Župová, Stella Ondrejčiková
študentky slovenského jazyka a literatúry
Fotografie: Mgr. Zdenka Krasňanská, PhD.

Bc. Angelika Klobušická a Tomáš Eštok

Za kultúrny program počas prestávok medzi rozhovormi vďačíme opäť talentovaným študentom fakulty
z rôznych katedier, ktorí obetavo vystúpili bez nároku
na honorár. Zatiaľ čo očiam ulahodila pestrá výstava
nadanej fotografky Ester Šabíkovej, harmonické tóny
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O tom, ako sa rodila Grilovačka slovakistov
V akademickom roku 2016/2017 usporiadala Katedra slovenského jazyka podnetné podujatie s názvom
Deň slovakistov – Slovenčina na fakultnej dlani, ktoré
bolo určené pre všetkých študentov či sympatizantov
slovenského jazyka. Cieľ bol jasný – poskytnúť študentom priestor k pripomienkam a nápadom k zvýšeniu kvality štúdia a otvorenej diskusii s vyučujúcimi
o problémoch, ktoré študentov trápia. Cieľ sa úspešne
podarilo splniť. Spolu s (vtedy ešte) spolužiačkou sme
zastupovali hlas učiteľských kombinácií piateho, teda
posledného ročníka. Stála som v Moyzesovej sieni,
rečnila pred svojimi kolegami, učiteľmi, ľuďmi, ktorí
ma tvarovali a inšpirovali a bola som úprimne vďačná za túto príležitosť. V hlave som si však premietala
nie len tie seriózne, ťažké chvíle plné štúdia, zlyhaní
a úspechov, ale predovšetkým to, akých zaujímavých
ľudí som mala možnosť počas štúdia na vysokej škole
spoznať. A to hlavne z radov pedagógov.
Katedra slovenského jazyka sa rozhodla, že v tradícii podujatí organizovaných pre študentov bude pokračovať aj v nasledujúcom akademickom roku. Vymyslieť koncept kvalitného podujatia, ktoré bude niečím
nové a neopozerané, je však ťažké. Organizátorovi sa
v hlave mihajú všetky možné otázky. Zvládnem to? Pre
koho bude akcia určená? Pre študentov? Pre pedagógov? Pre ktorých? Bude mať podujatie vedecký rozmer, či uvoľnenejšiu atmosféru? Čím prilákam hostí?
Akých hostí vlastne pozvem? Kde získam na podujatie
financie? Kedy podujatie zorganizujem? Vonku? Vnútri? Ráno? Večer? POMÓC! Vymyslieť koncept dobrého podujatia, ktoré bude nové a neopozerané, sa dá len
vtedy, ak bude organizátor čerpať z osobnej skúsenosti.
Preto som sa rozhodla v akademickom roku 2017/2018

myšlienke prepojenia študentov s pedagógmi z rôznych
katedier. Cieľom bolo umožniť študentom zažiť týchto
„dospelákov“ z iného uhla pohľadu, nie len ako vážené vedecké kapacity, ale aj ako bežných ľudí, ktorí sú
čímsi jedineční aj v súkromí, a tak sa základným prvkom celej akcie stalo interview s pedagógom vedené
ostrieľaným a zvedavým študentom slovenského jazyka. Ak už základnú ideu máte, prichádza naozaj ťažká
časť. Presvedčiť ostatných o tom, že váš nápad stojí za
to. V prvom rade sa mi dostalo obrovskej podpory zo
strany Katedry slovenského jazyka, kde som pôsobila
už ako interná doktorandka. Vedúca katedry prof. Orgoňová spolu so všetkými členmi KSJ sa zhodli, že táto
myšlienka stojí za pokus a podporovali moje kroky pri
nasledovnej príprave akcie. Ďalšou úlohou bolo získať
povolenie od vedenia fakulty, čo znamenalo stretnutie
s pánom dekanom prof. Šušolom. Po komplikovanom
vysvetlení toho, čo to mám vlastne na fakulte v pláne
zorganizovať, sme našli spoločné riešenie a podpora nie
len psychická, ale aj finančná od vedenia fakulty bola
zabezpečená. Ak si vravíte, že najťažšie už bolo zvládnuté, mýlite sa. Ďalej bolo potrebné získať to najdôležitejšie z celého – ľudí.
Kto bude v rozhovoroch spovedaný? Opäť sa vrátime k osobnej skúsenosti. Ako hostí som oslovila pedagógov, s ktorými som sa už počas štúdia stretla, ktorých
si nesmierne vážim a o ktorých som tušila, že by ich
koncept Grilovačky slovakistov mohol zaujať. A tak, po
neúnavnom dohadovaní si osobných stretnutí a premávaním sa hore-dole po fakulte, bol zoznam hostí hotový.
Na akciu sa podarilo získať prof. Juraja Dolníka z Katedry slovenského jazyka, doc. Jozefa Tancera z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky,

usporiadať Deň slovakistov trochu inak. Túžila som,
aby študenti zo všetkých katedier dostali možnosť spoznať vyučujúcich z tej druhej, neformálnej stránky.
A tak vznikla myšlienka Grilovačky slovakistov.
Koncept Grilovačky slovakistov bol postavený na

doc. Vladimíra Zvaru z Katedry muzikológie, doc. Vincenta Múcsku z Katedry všeobecných dejín, dr. Sašu
Vojtechovú Poklač z Katedry slovanských filológií, dr.
Gabrielu Herényiovú z Katedry psychológie, vedúceho študijného oddelenia Dana Madarása a moderátorku
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Adelu Vinczeovú, absolventku našej fakulty. Vynorila
sa ďalšia závažná otázka – kto bude rozhovory viesť?
Po náročnom rozhodovaní sme spolu s kolegami z KSJ
vybrali a oslovili šikovných študentov slovenčiny, ktorí sa s odhodlaním pustili do prípravy otázok na interview. Tak dostali priestor vyskúšať si neľahkú prácu
so slovenským jazykom na poloprofesionálnej úrovni
šiesti statoční – Stella Ondrejčiková, Jana Naništová,
Lenka Sklenárová, Andrea Zazuľáková, Richard Bartal
a Albert Lučanský. Zostávalo už len zabezpečiť sprievodný kultúrny program, získať na svoju stranu umelecké talenty z rôznych katedier. Nemožné? Nesúhlasím! Filozofická fakulta Univerzity Komenského sa len
tak hemží rôznymi hudobníkmi, hercami, recitátormi
a nadšencami pre kultúru ako takú! Slovo dalo slovo
a skompletizovaná bola taktiež umelecká časť, pozostávajúca z hry na fujaru Jána Adámka z Katedry muzikológie, prednesu básne Edgara Alana Poea a jej prekladu do východniarčiny v podaní Angeliky Klobušickej
a Tomáša Eštoka z Katedry anglistiky a amerikanistiky,
výstavy fotografií hosťujúcej Ester Šabíkovej z Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných
umení a hry na gitaru Mateja Blaha taktiež z Katedry
muzikológie.
Pri organizovaní takto komplikovaného podujatia
treba myslieť na všetko, predovšetkým na dobrý časový
harmonogram. Bolo nevyhnutné zladiť všetkých hostí, študentov, umelcov podľa ich časových možností.
S takými skvelými a ústretovými ľuďmi to však nebolo
nič komplikované. Spoločnými silami a ústupkami sa
nám podarilo zladiť devätnásť ľudí do programu, ktorý
bol vyvážený a zaujímavý. Prípravy sa však stále nezastavili. Každú akciu je potrebné propagovať, najlepšie
všetkými možnými kanálmi. Študenti preto boli lákaní pozvaniami od vedenia katedry a fakulty vo forme
emailu, osobne pedagógmi na seminároch, udalosťou
na sociálnych sieťach a plagátmi visiacimi na nástenkách, ktorých grafiku vytvorila Jana Schäfferová, študentka jednoodborovej histórie na FiF UK. Z Katedier
slovenských a všeobecných dejín bez nároku na honorár priložil ruku k dielo i Jozef Píry, ktorý akciu po celý

čas usilovne natáčal a vďaka tomu si dnes naše podujatie môžeme kedykoľvek pripomenúť tromi klikmi na
internete. Ďalej bolo potrebné zabezpečiť občerstvenie,
chlebíčky a koláčiky, na ktorých si mohli všetci pochutiť úplne zdarma, techniku zabezpečujúcu ozvučenie,
fotografa, kameramana, dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s technickými prácami bezprostredne na akcii,
odmeny pre hostí a mnoho iných detailov.
Uff... vydýchla som si. Všetko bolo naplánované,
nachystané. Teoreticky. Pri organizácií podujatia
môžete mať „na papieri“ naplánované všetko na
110 %, stále však musíte byť pripravení na to, že vás
určite niečo prekvapí a zďaleka nie všetko budete mať
pod kontrolou. Prichádza 26. apríl, Deň D. Akcia sa
odohráva v átriu na Gondovej 2, teda v polootvorenom
priestore. Dva týždne pred podujatím slnko, dva týždne
po podujatí slnko. Počas akcie? Zima a dážď. S prírodou
sa diskutovať nedá. Nevzdávame sa. Rozkladáme
stoly, paletový nábytok. Rozprestierame deky, aby
nám osadenstvo neomrzlo. Odhodlane rozostaviame
ozvučovaciu techniku. Zisťujeme, že jeden mikrofón
takmer nie je počuť. Catering mešká. Dážď naberá
na intenzite. Vystavené fotografie začínajú opadávať.
Napriek všetkým katastrofickým komplikáciám však
prichádzajú hostia, študenti, priatelia, známi. Akcia
sa rozbieha, všetky stoličky sú obsadené. Publikum
potichu a zvedavo čaká, čo príde. Po úvodných slovách
plných nervozity odovzdávam mikrofón a sťahujem sa
do úzadia, s jedným okom upretým na hlavné pódium,
s jedným na návštevníkov podujatia a s jedným (značne
vystrašeným) na nebezpečne mokrú podlahu. Už pri
prvých otázkach a odpovediach však počujem smiech
v publiku. Mysľou sa mi pomaly rozhosťuje pokoj...
Príprava Grilovačky slovakistov bola neľahká, no
ukázala mi veľa. Potvrdila, že ak na niečom tvrdo pracujete, výsledok sa dostaví. Stačí mať myšlienku, ktorej
veríte, a pomoc od ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť.
Autorka: Mgr. Hana Košťaliková
doktorandka Katedry slovenského jazyka
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Kraj medzi Kriváňom a Oravou
Exkurzia Katedry slovenského jazyka a OZ Slovenčina
My, slovakisti (toto slovo je inak najobľúbenejším príkladom kosémie na katedre :)), sme sa rozhodli 12. – 13.
apríla stráviť spolu čas na exkurzii na Liptove. A tak sme dva dni spoznávali kraj ovčích syrov, bryndze a nádhernej prírody.
Aby sme nestrácali čas, na cestu sme vyrazili skoro
ráno. Prvou zastávkou bol drevený artikulárny kostol
pri obci Svätý Kríž, ktorý patrí medzi najväčšie drevené
pamiatky v Strednej Európe. Miestne ženy, ktoré sa starajú o kostol, nám porozprávali o jeho histórii a priblížili nám dôvody jeho presťahovania do Svätého Kríža
z obce Paludza, ktorá bola zaplavená pri výstavbe Liptovskej Mary. Pôvodný kostol postavil tesársky majster
Jozef Lang (áno, takmer ako ten náš jazykovedný lan-

gue!). Priestory kostola sú obrovské a údajne sa doň bez
problémov zmestí až 6000 ľudí. Kostol aj dnes plní svoj
pôvodný účel a okrem potechy oka ulahodí aj duchu,
keďže sa v ňom dodnes slávia služby Božie.
Zo Svätého Kríža sme zamierili do Liptovského
Hrádku, kde sme absolvovali prehliadku tamojšieho
hradu, ktorý aj s priľahlým kaštieľom zveľaďuje majiteľka síce bez modrej krvi, ale s obrovským zanietením
už od roku 2002. Z pôvodnej priekopy, ktorá obkolesovala hrad, zostalo už len jazierko, no a namiesto koní
nás hradom sprevádzal majiteľkin pes. Zaujímavú prehliadku toho, čo dokáže úcta k histórii, sme ukončili
výstupom na hradnú vežu, odkiaľ bol výhľad do šíreho
okolia.

Hrad v Liptovskom Hrádku

V ten deň sme sa ešte poprechádzali v dedinke Liptovský Ján. Zašli sme sa pozrieť k zdroju minerálneho
prameňa, vedľa ktorého sa nachádza prírodné termálne jazierko, tzv. kaďa. Domáci otužilci sa v kadi nebáli
kúpať ani v polovici apríla, nám ostatným postačil aj
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pohľad na nich a aróma sírnej termálnej vody. Potom
sme sa všetci spolu vtesnali do expozície Mincovníčkovo, kde všetečné otázky sprievodkyne preverili naše
vedomosti o ťažbe kovov na Slovensku i o výrobe mincí. Zdatní chlapci si vyskúšali staré kováčske remeslo
a s pomocou lektorky pred nami ukuli železný (takmer)
klin.

Expozícia Mincovníčkovo v Liptovskom Jáne

Po večeri v penzióne a krátkom oddychu sme sa
všetci stretli v spoločenskej miestnosti – pedagógovia
z Katedry slovenského jazyka si pre nás pripravili zábavný program. A keďže to bola exkurzia slovakistov,
tento program ušili naozaj pre nás. Najskôr sme sa zapotili pri jazykolamoch, potom sme sa vystriedali pri
znázorňovaní názvov diel slovenských literátov. Vlny
smiechu na chvíľu dozneli pri krátkom teste, ktorý preveril naše vedomosti z prvého dňa exkurzie. Úprimne,
niektoré odpovede salvy smiechu rozdúchali nanovo.

Druhý deň exkurzie sme začali návštevou Stanišovskej jaskyne. V jaskyni bola poriadna zima, preto nám
okrem „čeloviek“ naša skvelá jaskyniarska sprievodkyňa požičala aj bundy. Priestory jaskyne boli nádherné,
videli sme aj jazierko, ktoré jaskyňa ukrýva, a pozostatky jaskynného medveďa.
Napriek tomu, že sa ochladilo a sem-tam padla aj
nejaká kvapka, vybrali sme sa do Pribyliny, v ktorej sa
nachádza Múzeum Liptovskej dediny. Milovníkom kinematografie je múzeum určite známe aj z filmu Juraja
Jakubiska Bathory. Priestory kaštieľa, zemianskej kúrie
a ranogotického kostola Panny Márie nám priblížil výklad sprievodcu, ostatné expozície sme už spoznávali
vlastným tempom, ktoré občas určovala intenzita dažďa. Okrem iného sme nazreli do domu učiteľa, v ktorom nás zaujala izbietka so starými lavicami a tabuľou,
vďaka čomu sme sa preniesli do atmosféry „školstva“
minulých storočí. Nakoniec si niektorí z nás nakúpili
syrové suveníry a vyzimení sme vyrazili na spiatočnú
cestu.
Exkurziu sme zakončili spoločným obedom – tradičnými bryndzovými haluškami. Ich menej tradičnú
bezslaninkovú formu si mohli vychutnať aj vegetariáni.
Aj tento fakt ukázal, ako skvele bola celá exkurzia zorganizovaná.
Všetkým organizátorom z katedry patrí veľká vďaka
za ochotu a trpezlivosť, ktorú preukázali pred exkurziou i počas nej. Som si istá, že aj ďalšie exkurzie v budúcnosti budú rovnako zaujímavé, zábavné a prínosné,
a to nielen pre študentov, ale aj pre perspektívu dobrých
vzťahov na našej katedre.

Autorka: Bc. Dominika Jurdová
študentka učiteľstva
estetika – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: Mgr. Petra Kollárová
Večerný program exkurzie
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Exkurzia vo veršoch
Kam sa to vybrala katedra slovenčiny?
Navštíviť Liptov – kraj pekný, kraj iný.
Pred školou nás čakal fakultný autobus,
museli sme odísť skoro, čakal nás cesty kus.
Po tom, čo vyrovnal sa spánkový deficit,
začali sme vnímať aj vlastný jemnocit.
Keď zbadali sme Tatry, vedeli sme, čo sa blíži –
prvou zastávkou bol kostol pri Svätom Kríži.
Tesár Jožko Lang ho z dreva postavil celý,
lebo i slovenskí evanjelici sa modliť chceli.
Neskôr sme sa ocitli v Liptovskom Hrádku,
kde si našiel tamojší hrad svoju kamarátku –
pani Machová svojím portrétom stráži hrad,
zrekonštruovala ho tak, že môžeš v ňom i svadbu mať!
Nakoniec sme poblúdili v Liptovskom Jáne,
najskôr prehliadka obce bola v pláne.
Potom nás o starých remeslách poučila baníčka,
eeej, veru, ťahala z nás slovíčka!
Že či vieme, od čoho je slovo platiť.
A my slovenčinári nedali sme si rozum hatiť.
Veď nás to pán profesor Žigo dobre učil,
sloviensky biznis sa okolo plátna točil.

Autorka: Bc. Dominika Jurdová
študentka učiteľstva
estetika – slovenský jazyk a literatúra
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Aktivity slovakistov

Z mesta do mesta, kľukatá je cesta
alebo Reportáž z katedrových potuliek po Liptove
1. deň
Je krásne slnečné ráno a my sa tešíme, že konečne vyrážame na vysokoškolskú exkurziu, počas ktorej
budeme mať šancu spoznať jeden z najzaujímavejších
a najnavštevovanejších regiónov Slovenska – Liptov.
Pre niektorých zúčastnených je adrenalínový už aj samotný čas stretnutia, keďže na cestu vyrážame skoro
ráno. Ale výdatný ranný spánok v autobuse spánkový
deficit postupne vyrovnáva a s otvorenými očami aj
mysľou naplno očakávame prvý bod nášho putovania.
Prvou zastávkou je artikulárny kostol v obci Svätý Kríž.
Tento kostolík s červenou fasádou a pôdorysom v podobe kríža je jednou z najväčších drevených stavieb
v strednej Európe. Pohľad na kostol obkolesený zelenajúcimi sa listami, cez ktoré prebleskuje aprílové slnko, pôsobí naozaj poeticky, až mysticky. Pekné miesto
pre kostol, pomysleli si viacerí. Ako sa však o chvíľu od
sprievodkýň dozvedáme, na tomto mieste nestál odjakživa. Presťahovali ho sem z obce Paludza, ktorú spolu
s ďalšími trinástimi obcami pohltili vody Liptovskej
Mary budovanej v rokoch 1969 – 1975. Kostolík má
kapacitu až šesťtisíc obyvateľov, čo sa na prvý pohľad
(ani na druhý) vôbec nezdá! Je pravda, že kostol má po
celom obvode dvojposchodové empory s lavicami, ale
aj tak si to nevieme dobre predstaviť. O histórii kostola
nám v sprievode chrámovej hudby rozpráva anonymný
hlas z originálnej kazetovej retronahrávky, ktorú nám
miestne sprievodkyne na úvod pustili. Ďalšie pikošky
o kostole mám už dopĺňajú milé pani sprievodkyne. Napríklad sa dozvedáme, že ľudia v minulosti vchádzali do

Opúšťame Svätý Kríž a naše kroky smerujú do
neďalekého mesta Liptovský Hrádok. Mnohým maškrtníkom sa asi pri zmienke o Liptovskom Hrádku
v prvom momente vynoria spomienky na sladké dobroty. Liptovský Hrádok ale ponúka aj iné skvosty.
K najvýznamnejším dominantám patrí vodný hrad s priľahlým kaštieľom. Vodný hrad dnes už obkolesuje len
romantické jazierko, avšak symbolicky pripomínajúce
zabudnutú vodnú priekopu. Rekonštrukcia tohto objektu prebieha od r. 2002 a treba uznať, že premena hradu
je úžasná! Hrad dokáže potešiť všetky zmysly. Chuť,
pretože v kaštieli, ktorý tvorí s hradom jeden komplex,
je vybudovaná autentická reštaurácia, sluch, pretože
v rytierskej spoločenskej sále sa môžu konať komorné
koncerty. Hmat, pretože dotýkanie sa vybraných exponátov je dovolené. Apropo, to dotýkanie si naplno užíva

kostola cez konkrétne dvere podľa toho, z akého smeru (t. j. z akej dediny) prichádzali. Taktiež sa čudujeme
nad tým, že v kostole vládol prísny zasadací poriadok
a že akustika kostola je taká úžasná, že nie je potrebné
umelé nazvučenie.

aj hradný pes Dio(nýz). Počas celej prehliadky sa od
nás ani nepohne a evidentne si vychutnáva našu spoločnosť. Neopúšťa nás ani vo chvíli, keď sa s malým
kyslíkovým dlhom štveráme točitým schodiskom na
hradnú vežu. Za odmenu získavame nádherný výhľad

24

Študenti na nádvorí hradu v Liptovskom hrádku

													

na slnkom zaliate Západné a Nízke Tatry. A ten pohľad
a svieža vôňa za tie schody a točky v hlave určite stoja!
Po výdatnom obede smerujeme ďalej – do dediny
Liptovský Ján, kde sa pristavujeme pri termálnom liečivom prameni, tzv. kadi. Hlavným bodom programu
v obci je návšteva Mincovníčkova – teda expozície
s názvom V Podzemí pod vežami. V Mincovníčkove sa
od entuziazmom nabitej sprievodkyne dozvedáme, ako
sa v minulosti vyrábali mince, ako sa ťažilo zlato a pod.
Keďže je celá expozícia poňatá interaktívne, naši udatní mužskí účastníci exkurzie (traja) sú priamo vtiahnutí
do diania. Na vlastnej koži a za výdatného komentára
sprievodkyne rozdúchavajú oheň v kováčskej dielni,
nadúvajú svaly aj kováčske mechy a spoločne kujú železo, dokiaľ je horúce. A výsledok? Všeobecne dobrá
nálada, spotené tváre a niečo, čo sa podobá klincu.
Záver dňa nám ešte prináša kľukatú cestu do penziónu, ktorú sťažuje prirodzene neprirodzená vnútorná
navigácia nášho vodiča. Napriek drobnému chaosu sa
konečne ubytovávame. V penzióne nás po večeri a oddychu čaká spoločný program, ktorý nám pripravili naši
pedagógovia. Zabávame sa nielen na krkolomných jazykolamoch a pantomíme o známych literárnych dielach, ale aj na učiteľoch hrajúcich pingpong či už proti
sebe, alebo študentom. Kvíz pozostávajúci z otázok
o miestach, ktoré sme počas prvého dňa navštívili, overuje naše mozgové závity a hlavne pamäť.

2. deň
Slnečné počasie z prvého dňa vystrieda nostalgická,
upršaná atmosféra. Nás, nebojácnych slovenčinárov,
však nejaký dáždik nemôže zastaviť, tobôž, keď máme
na programe zaujímavé zákutia Stanišovskej jaskyne.
Už pri príchode sa nám ponúka netradičný pohľad nielen na krásnu prírodu, ale aj na mužných jaskyniarov
pracujúcich na zveľaďovaní tamojších jaskynných
priestorov. Po krátkom výstupe cez les ku vchodu jaskyne sa prehliadka môže začať. Všetci účastníci exkurzie dostávajú čelovú lampu, pretože jaskyňa nie je
umelo osvetlená. To nevšedný zážitok z prehliadky len
umocňuje. Tradične jaskyniarsky sme mali možnosť

zažiť jaskynnú tmu a ticho. K prekvapeniu pani sprievodkyne, našich vyučujúcich a zrejme aj nás, nikto počas prehliadky ani nepípne, za čo nám lektorka udeľuje
pochvalu za disciplínu. Súčasťou jaskynnej expozície
sú aj pozostatky bývalých zvieracích obyvateľov jaskyne, no predovšetkým tu môžeme stretnúť aj súčasných
obyvateľov – 7 druhov netopierov či chvostoskoka. Na
konci prehliadky sa pristavujeme pri akomsi toteme,
ktorý vyrobili návštevníci. Ide o stĺp, na ktorý môže
každý návštevník pridať kúsok „seba“ – napr. šatku, náramok alebo len kamienok zo zeme, no musí si pri tom
niečo priať. To, či sa aj naše priania vyplnia, uvidíme
počas skúškového obdobia.

Jaskyniari z Liptova

Čaká nás posledný bod programu, a to Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline, kde sa natáčal aj známy film
Bátorička. Počas prehliadky si s nadšením prezeráme
kaštieľ, kostol a pôvodné domčeky, v ktorých vidíme,
ako sa žilo v dobách minulých. Na konci prehliadky si
mnohí z nás zaobstarávajú korbáčiky a iné syrové výrobky, ktoré k exkurzii na Liptove nesmú chýbať. Naše
putovanie ukončujeme v salaši s bryndzovými haluškami a po nich spokojne vyrážame domov. Všetci sa tešíme z tohtoročného výletu a už teraz sme zvedaví, čo pre
nás pedagógovia pripravia v ďalšom roku!

Autorka: Kamila Galanská
študentka učiteľstva
história – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: Mgr. Petra Kollárová
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Život s jazykom

Čo majú slovenčina a jazyk jidiš spoločné?
Preberanie cudzích jazykových prvkov do slovenčiny nie je ničím neobvyklým a v rôznych fázach jej
vývinu prenikali do lexikálnej zásoby latinizmy a germanizmy, bokom nestáli ani bohemizmy, hungarizmy,
polonizmy či galicizmy. Obohacovanie nesleduje nevyhnutne len praktické ciele, teda prípady, keď prvok
cudzieho pôvodu potrebujeme na to, aby vyplnil vákuum v komunikácii, pretože nemáme adekvátny domáci
ekvivalent. Dôvodom preferovania cudzích jazykových
prvkov, najmä slov, môže byť aj snaha pôsobiť fundovane, potreba prispôsobiť sa celému žoviálnemu staffu
v kancelárii, prípadne nutnosť vyrovnať sa s larmoajantnými úskaliami života. Skrátka, slovenčina počas
svojho historického vývinu prijala a stále prijíma mnohé lexémy cudzieho pôvodu. V súčasnosti mnohých
lingvistov, laikov, blogerov a ďalších trendsetterov
(t. j. „usmerňovačov trendov“) asi najviac zamestnávajú (a interesujú) prevzatia slov z angličtiny. Snáď nám
nebude mať nikto za zlé, ak nepôjdeme s davom a našu
pozornosť zameriame na prevzatia z jazyka, ktorý mal
na území Slovenska pred druhou svetovou vojnou niekoľko tisíc používateľov. Reč bude o jazyku židov –
jidiš ()שידִיי.
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Nákres už neexistujúcej synagógy v Bratislave

Jidiš je západogermánsky jazyk, ktorý sa začal formovať medzi 9. a 12. storočím a do veľkej miery je
založený na stredonemeckých nárečiach. Vlastne aj samotný názov jazyka vznikol zo slovného spojenia jidiš
dajtš, ktoré pochádza z nemeckého Jiddisch-Daitsch
alebo Jüdisch-Deutsch, čo v preklade znamená židovská nemčina. Týmto jazykom hovorili najskôr židia
(nazývaní Aškenazim) v nemecky hovoriacich oblastiach. Postupom času, ako sa židia presúvali po vtedajších krajinách, rozšíril sa jazyk jidiš aj do ďalších krajín
západnej, strednej a východnej Európy a stal sa akýmsi univerzálnym dorozumievacím prostriedkom medzi
židmi z rôznych kútov Európy. Hoci je hovorená forma
jidiš nemčine blízka, dnes by asi veľa Nemcov tomuto
jazyku nerozumelo. Jidiš totiž okrem nemeckých lexém
obsahuje aj mnoho jazykových prvkov prevzatých
z hebrejčiny a ďalších slovanských i románskych jazykov, s ktorými prichádzali židia do kontaktu.
Jidiš sa najskôr kreoval ako hovorený jazyk a jeho
písomná forma sa objavuje až koncom 13. storočia. Zaujímavé však je, že ide o jediný pôvodom germánsky
jazyk, ktorý nepoužíva latinku. Jidiš sa totiž zaznamenáva pomocou písmen hebrejskej abecedy a navyše sa
text píše a číta z pravej strany, nie zľava.
So stopami jazyka jidiš sa môžeme stretnúť aj v slovenčine a dodnes mnohé slová používatelia slovenčiny
používajú, pričom možno ani netušia, že ide o prevzatia
z jidiš. Iste, niektoré výrazy neboli z jidiš prevzaté priamo, ale sprostredkovane cez iný jazyk (najmä hebrejčinu, nemčinu). Čo je však potrebné zdôrazniť, mnohé
významy slov z jazyka jidiš sa v slovenčine významovo
posunuli a veľa z nich má expresívny charakter. Jedným
z dôvodov je podľa odborníkov práve turbulentné postavenie židov v slovenských (a vlastne širšie aj európskych) mestách v minulých storočiach – židia boli neraz
vytláčaní za hranice miest, väčšinu času sa zdržiavali
(alebo sa museli zdržiavať) v getách a do vzájomného
kontaktu s inými obyvateľmi sa dostávali sporadicky,

													

prípadne v časoch silnejších protižidovských nálad iba
tajne. Taktiež pocity „kresťanských“ obyvateľov miest
a dedín prechovávané voči židom neboli vždy kladné.
Druhým dôvodom významových posunov slov prevzatých z jidiš do slovenčiny bolo aj to, že mnohí židia
boli minimálne bilingválni a okrem jidiš ovládali aj iný
jazyk – na našom území zvyčajne nemčinu, maďarčinu,
ale aj slovenčinu.
A ktoré zo slov, pôvodom z jazyka jidiš, sú medzi
používateľmi slovenčiny aj dnes značne frekventované?
Slovo čurbes (jid. tschorbajs) je kompozitom
rómsk. slova čor (zlodej) a jid. slova bajs (dom, krčma).
Pôvodne tento výraz označoval zlodejskú krčmu, dnes
čurbes predstavuje veselú, hlučnú a neviazanú zábavu.
Podobne aj výraz čachre má pôvod v jidiš a prostredníctvom nemčiny sa dostal do slovenského jazyka.
Čachre pochádzajú z jid. sachern. a z nem. slova schachern. Jeho význam je viacerým určite známy. Označuje nečestný alebo čierny obchod, tiež pokútne konanie
s cieľom získať pre seba finančný profit.
Gauner, t. j. zlý, podlý človek, prípadne podvodník,
klamár, osoba, ktorá nekoná čestne, má pôvod v jid. ganef. Do slovenčiny bol výraz zrejme prevzatý prostredníctvom nem. gauner.
V neformálnych prehovoroch Slovákov sa nezriedka vyskytuje aj slovo kibicovať, ktoré pochádza z nem.
kiebitzen a z jid. kobesch. Pôvodný význam lexémy
sa týkal osoby, ktorá sa prizerá hre v karty, ale svojimi neželanými poznámkami do hry zasahuje. Dnes vo
všeobecnosti kibicuje ten, kto nežiaduco zasahuje do
nejakej činnosti svojimi pripomienkami, ale sám sa tejto činnosti aktívne nezúčastňuje.
Ďalším príkladom prevzatým z jidiš je pomenovanie pre človeka, ktorý praktizuje čierny alebo pokútny
obchod s nekvalitným tovarom – šmelinár (jid. schmeller).
Nakoniec spomenieme ešte slovo šlamastika (jid.
schlemasl/schlimasl), s významom nepríjemná situácia, smola alebo nešťastie, ktoré bolo vytvorené kompozíciou z nem. schlimm (zlý) a jid. másl (šťastie).

Pamätník holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave

Na záver sa ešte ponúka otázka, či je jazyk jidiš aj
dnes stále živý a či jeho existenciu nedokladajú už len
skromné počty slov etablovaných v európskych jazykoch. Hromadné vyvražďovanie židov počas druhej
svetovej vojny síce spôsobilo, že je jidiš v európskych
krajinách menej obvyklý, ale v Izraeli alebo v Spojených štátoch amerických je stále živý a odhaduje sa,
že ním hovoria asi štyri milióny židov, ktorí ho dodnes
udržiavajú aj prostredníctvom autentickej hudby a literatúry.

Autorka: Bc. Michaela Žoldáková
študentka učiteľstva
nemecký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: Mgr. Hana Košťaliková
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Reportáž

Polnočnou krajinou
Od nášho prvého spoločného tripu ubehlo 5 rokov.
Začalo to Škandináviou a odvtedy sme prešli mnoho
krajín. Kruh týchto ciest sa však tento rok nezvratne
uzavrel tam, kde to všetko začalo – v Nórsku. V krajine, kde sme si pred piatimi rokmi – čerstvo po tom, ako
sme nohou vstúpili za polárny kruh, a tesne pred tým,
než sme polárny kruh museli opustiť – povedali: „Sem
sa raz vrátime!“
Na našom prvom tripe sme dosiahli najsevernejší
bod Fínska. Do Nórska sme sa odtiaľ spustili mierne
juhozápadne. A tam sme „dobrodružnili“, zbiehali východ krajiny, ktorý bol plný lesov a relatívne veľkých
miest, v ktorých bolo stále veľa slnka, ale aj večerného
šera. Počas celej prvej cesty sme videli štyroch sobov.
Losa jedného. Míňali sme ľadovce, hory, more, fjordy,
útesy a stačilo nám to, boli sme nadšení. Nórsko je ale
rozťahané v dĺžke 2 000 km. Keď sme tam boli prvýkrát, nenapadlo nám rozmýšľať nad tým, že juh Nórska
je úplne iný ako sever. Vzdávam sa gýčových superlatívov, poviem len: proti gustu žiaden dišputát, ale podľa
môjho názoru je sever lepšou voľbou.

Rovaniemi, 23. 7. 2018
Je to čistá nostalgia, toto preskakovanie polárnej čiary. Ja a moji štyria priatelia chodíme rovnakými uličkami ako pred piatimi rokmi, a opäť v žabkách (teplomer
ukazuje 26 °C). Vchádzame do domu, kde býva Santa
a so smiechom sa s ním vítame. Keď sme mu povedali, že sme tu boli pred piatimi rokmi, spustil ruku
a ukázal od zeme pomer jedného metra. Potom sa veľmi rozrehotal a povedal: „Ale to ste vtedy boli ešte takýto maličkí.“ Áno, v istom zmysle mal nepochybne
pravdu. Pamätám sa, ako nás pred rokmi vábil polárny

dlhé cesty, jazerá, stáda sobov, Sámovia, rybári a pozoruhodná príroda. Dokonca sme vtedy stretli muža, ktorý
nás varoval, aby sme si dávali veľký pozor na soby, ak
ideme na sever. Dával nám aj číslo na políciu v prípade, že sa s paroháčom zrazíme, vraj sa to stáva často.
Nám sa ale nechcelo veriť, že tam je skutočne toľko
sobov, lebo dovtedy sme žiadneho nestretli. Všetci sme
si povedali: on preháňa. Pán nad nami len krútil hlavou,
musel si vravieť, že sme v tej krajine asi fakt prvýkrát.
Teraz odtiaľto odchádzame s úplne iným rozpoložením.
Momentálne prežívame pokojnú radosť. Lebo tak, ako
toto bol minulý rok najsevernejší strop našej cesty, teraz je to vstupná brána pre jej pokračovanie. Úplne to
vidíme. Zelenú na semafore. Otvorenú cestu na nórske
Lofoty ‒ strechu našej kontinentálnej Európy. A veru,
soby, tešte sa na nás!

Cesta na Nordkapp (soby everywhere)
Z Rovaniemi bol náš najbližší ciel Nordkapp. Nordkapp je najsevernejší bod kontinentálnej Európy (teda
viac-menej, aby som bola presná, ešte je jeden severný
bod, s ktorým sa o toto prvenstvo háda). Je to veľký útes
vybiehajúci do nórskeho mora. Keď sa tam postavíte
na dvadsaťštyri hodín, budete vidieť, ako slnko urobí
po oblohe kruh, klesne pár metrov kúsok nad horizont
a opäť sa zdvihne, teda surfuje po oblohe a v lete nezapadne. K Nordkappu nás od Rovaniemi delil deň šoférovania, po mape prstom kolmo hore. Prvé soby prišli

kruh, akoby nás niečo doslova volalo pokračovať v ceste na sever. Ale nemohli sme, vtedy to nebol cieľ nášho
putovania, a tak tento smer ostal pre nás tajomstvom.
Miestni nám vraveli, že tam už nie sú veľké mestá, iba

28

Soby v ich prirodzenom prostredí

													

naozaj rýchlo, ešte vo Fínsku. To, že niekde bol sob,
človek zistil tak, že natrafil na auto čakajúce na ceste,
pokým štvornohý pochôdzkar prejde. V tom horšom
prípade sme natrafili na auto, ktoré bolo rozbité. Bolo
zaujímavé pozorovať, ako si miestni Fíni pomáhajú.
Raz, keď sme hľadali miesto na spanie a zastali takto
pri ceste, zastavilo pri nás auto s tým, či sme v poriadku a či nám netreba pomôcť s mŕtvym sobom. Je to tu
úplne bežné. Čím ďalej sme pokračovali v ceste, stáda sobov sa stávali bežnejším úkazom. Na rozdiel od
plachého losa je toto zviera mimoriadne flegmatické,
doslova pôsobí tak, že vás má, teda, celé auto má, proste „u zadku“. Aj napriek spomaľovaciemu charakteru
našej cesty sme ich mali radi a vždy sme sa potešili,
keď sme ich stretli. Však veď na Slovensku budeme
soba hľadať márne, tak kedy, keď nie teraz je čas na
nich civieť. Cesta na Nordkapp bola pre nás špecifická. Krajina sa od Rovaniemi úplne zmenila. Prešli sme
tundrou do arktického pásma. Aj keď arkticky to tam
nevyzeralo. Sneh by ste tu v lete hľadali márne a vďaka
Golfskému prúdu sú tu teploty relatívne mierne. Lesy
tu nie sú, iba skalnaté pláne pokryté trávami a machmi.
Obzvlášť toto leto tu boli horúčavy. Pozdĺž rovnobežky
na tejto zemepisnej dĺžke vo Švédsku nedávno dokonca horelo z tepla. Za najväčším severom našich životov
sme zo Slovenska šoférovali štyri dni. Stanovali, raňajkovali, obedovali a večerali sme v krajine, ktorá všade
oplývala jazerami, neskôr fjordami a horami. Ľudí sme
nestretávali, autá sme míňali sporadicky a miest tu tiež
nie je veľa. Skrátka, presne toto sme chceli. Paradoxne, Nordkapp sme nedosiahli. I keď technicky áno. Od
slávneho bodu nás delili len metre. Nerátali sme však
s tým, že od nás budú pýtať 250 EUR ‒ za to, že tam
dve hodiny posedíme, urobíme si večeru a pôjdeme ďalej. Žiaľ, tak to niekedy chodí. Ale sme aj tak radi, že
sme išli aspoň pred jeho brány, lebo už máme dokonalú
predstavu, ako vyzerá najväčší sever najdostupnejší pre
Európana. Taký ten, o ktorom sme a ste sa učili na geografii. Je to atmosféra. Je to ticho. Sú to lampy zapnuté
aj cez polárny deň v oknách miestnych Nórov, Fínov
a Švédov, ktorí tak dávajú poznať svetlo ako symbol

pre stratených v tme. Je to miesto prázdnych ciest, kde
soby majú prednosť pred autom. A je to kultúra, kde sa
letný slnovrat oslavuje ako Vianoce. Je to čas otvorený
priestoru pre tajomstvá. Je to hotová mágia. Neviete, či
chcete byť učiteľ? Choďte na severný pól a porozmýšľajte o tom. A ak ste bohatší ako my, iste choďte aj na
ten Nordkapp. Bude to tam stáť za to, ako aj celá cesta
k nemu.

Lofoty
Na súostrovie Lofoty sme dorazili po piatich dňoch
cesty autom. Dostali sme sa sem mostom a vtipné je, že
týmto mostom budeme aj odchádzať. Zažívame novú
skúsenosť nejednosmernej cesty. Po jednej trase prejdeme celými Lofotami, na jej konci sa na kruhovom objazde v meste Å (mesto s najkratším názvom na svete,
pozn. autorky) otočíme a pôjdeme naspäť. Tá cesta by
sa dala prejsť za šesť hodín, my ju budeme žiť šesť dní.

Henningsvær
Na tejto krajine si vážime to, že sa neprispôsobuje
rozmaznaným turistom. I keď, je na zváženie, či sa tu
rozmaznaní turisti nachádzajú. Ak áno, asi sem len zablúdili. Malé mestečká na Lofotoch, alebo skôr malebné
rybárske dedinky, oplývajú príjemným minimalizmom,
škandinávskou precíznou architektúrou a kvalitou. Ani
my sme sa týmto mestečkám nevyhýbali. Možno aj
preto, že pôsobili rovnako pokojne a zdravo ako nórska príroda. Občas, najmä po ťažkých túrach, sme si to
namierili napríklad do Henningsvær. Určite nie preto,

Kaviareň v mestečku Henningsvaer
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Reportáž
že sme tí rozmaznaní turisti, ale skôr preto, lebo sme
dobrí fajnšmekri. A tak napríklad náš dizajnér sa kochal
miestnou architektúrou a infraštruktúrou mostov, ktorá spájala malinké ostrovy. Všetci sme boli fascinovaní
drevenými konštrukciami, kde Nóri sušia ryby. Tú atmosféru miest by som prirovnala k slovenským lazom
na strašne vysokej úrovni. Čo v praxi znamená, že kreditkou tam zaplatíte ľahšie než kešom. Priznám sa však,
že výrazná pointa mestských zastávok bola vždy jasne
vymedzená. Posedieť si na kvalitnej káve. A proste iba
vnímať všetko okolo seba.

v takomto mori je tiež zážitok. Skutočný reštart tela
zmoreného po náročných cestách. Piatim Slovákom to
v kúpaní sa v nórskom mori natreli nórske deti.

Raine
Tak tu to je. Skvost nórskych bedekrov ‒ Raine.
Dostať sa sem hore vyžadovalo veľa námahy. Vystúpiť na vysoký strmý vrch, ktorý je v zlom počasí maximálne nedosiahnuteľný... Ale zvládli sme. Človek

Houkland Beach
V jednoduchosti je krása a krása nášho tripu je v jeho
všednosti. Práve v tom, kde sa ráno budíme, kde obedujeme a kde zaspávame. Kde si rozložíme stoly a stoličky a hráme bang (spoločenská hra, pozn. autorky), kde
budujeme vzťahy, kde umývame riady a kde sa kocháme výhľadmi. Napríklad takéto pláže boli štandardný-

Houkland Beach

mi pozemkami pre naše spočinutie. Tu sme jeden deň
zaspávali a rovnako sa tak zobúdzali, stadeto sme ráno
štartovali na hory, aby sme sa s potešením pozreli na
naše stany z obrovskej výšky. Mimochodom, plávanie
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Mestečko Raine v Nórsku

do poslednej chvíle netuší, či to hore bude stáť za to,
o to väčšia je však radosť, keď to príde. Žiaľ, napriek
peknej fotke v prílohe vás sklameme. Obrázok len
málo zachytáva to, čo Raine v skutočnosti je. Skrátka,
myslím tú situáciu, keď neviete, kde sa máte skôr pozerať. More? Hory? Útesy? Všetko neorámcujete. A to
uspokojivé ticho už vôbec. Ideálne je, keď máte také
dobré počasie ako my, vtedy tu môžete ležať v machoch, ktoré sú ako posteľ, a vychutnávať slnečné lúče.
Dá sa vyjsť hore a predstaviť si, ako sa tu pred asi desaťtisíc rokmi plavili lode Vikingov. Lovili tam arktické
zlato ‒ ryby, ktoré sušili a vydržali im potom ako obživa
celé roky. O kúsok ďalej chodili loviť veľryby, ktoré sa
tam vo veľkom počte vyskytujú dodnes. A dnes sme tu
my. Dalo by sa povedať, že aj my budeme na chvíľu
takí malí Vikingovia, keď sa vrátime domov. Veď aj nakúpené sušené ryby máme, aj ten voľný preklad slova
Vikingovia sedí – tí, čo prichádzajú z fjordov.
Autorka textu a fotografií: Bc. Oľga Rerichová
študentka učiteľstva
estetika – slovenský jazyk a literatúra
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Recenzia filmu: S láskou Vincent (2017)
„Vincent van Gogh? Toho poznám, to je ten ryšavý
holandský umelec, ktorý si odrezal ucho!“ povie väčšina ľudí o známom maliarovi. To, že si odrezal ucho,
však ani zďaleka nie je jediný zaujímavý fakt z jeho
života. V roku 2017 sa to pokúsili dokázať aj tvorcovia
filmu S láskou Vincent (z angl. Loving Vincent).
Dej celovečerného filmu sa odohráva v júli 1890.
Vincent van Gogh je vo filme vykreslený ako tridsaťsedemročný introvert trpiaci depresiami, ktorý nikdy nikam nezapadá a sám seba považuje za zbytočnú
existenciu. „Kto vlastne som v očiach väčšiny ľudí?
Nikto, nič, nechcená existencia. Niekto, kto nemá
a nikdy nebude mať v spoločnosti svoje miesto. Skrátka, najmenší z najmenších. Ale aj keby to všetko bola
nespochybniteľná pravda, jedného dňa budem musieť
ukázať svetu, cez svoje diela, čo skrýva tento nikto vo
svojom srdci,“ píše filmový van Gogh sám o sebe.
Príbeh naberá nečakaný spád po tom, čo sa van
Gogh postrelí do hrude a o dva dni neskôr v dôsledku zranení, zomiera. S láskou Vincent preto nie je ako ostatné životopisné filmy. Okrem
toho, že divákom ponúka autentickú výpoveď
o človeku v depresii, pri jeho pozeraní budete skôr
napätí, než zahltení faktami. Film je celovečernou
koprodukciou tvorcov z Veľkej Británie, Poľska
a USA, ktorú slovenské kiná uviedli 25. januára 2018.
Bežný životopisný film by určite neprilákal do kín
takmer tri milióny divákov. S láskou Vincent však
ani príbehom a ani formou rozhodne nie je bežný životopisný film. Vincent van Gogh sa raz vyjadril, že
„dokáže komunikovať len prostredníctvom svojich
malieb“. Tvorcovia filmu si tieto jeho slová zobrali
k srdcu a kombináciou animácie a olejomalieb vytvorili jediný film svojho druhu. Jedinečnosť filmu spočíva
najmä v jeho umeleckej hodnote. Film je sériou 66 960
originálnych olejomalieb, ktoré boli vytvorené podľa
94 obrazov van Goghovej tvorby. Členovia produkčného tímu tvrdia, že by vytvorenými obrazmi dokázali
pokryť celý Londýn alebo Manhattan. Na maľbách sa

podieľalo 125 umelcov z celého sveta.
Jedinečnosť filmu S láskou Vincent spočíva aj
v tom, že hoci ide o animovaný film, predlohou pre olejomaľby boli hrané scény. Režisérska dvojica Dorota
Kobiela a Hugh Welchman si dala záležať na zvučných
hereckých menách. Vo filme preto uvidíme animovanú
verziu Saoirse Ronanovej, Aidana Turnera alebo Helen
McCroryovej. Dôležitú úlohu pri tvorbe filmu nezohrali
len Vincentove maľby, ale aj jeho listy. Ich štúdium bolo
pri písaní scenára kľúčové. Scenáristi si prečítali asi
osemsto van Goghových listov, najčastejšie adresovaných jeho bratovi. Scenár k filmu napísali samotní režiséri
v spolupráci s poľským scenáristom Jacekom Dehnelom.
„Myslím, že v živote maliara smrť nie je tou najťažšou
skúškou. Osobne priznávam, že o nej neviem vôbec nič.
Ale pohľad na hviezdy ma vždy prinúti sa zamyslieť.
Hovorím si, prečo by nás mali tie svetelné škvrny na tak
veľmi vzdialenej oblohe pozdravovať? Možno by sme
smrť mali chápať len ako cestu k hviezde na pozdrav.
Zomrieť pokojne na starobu by bolo ako ísť tam pešo.
O chvíľu idem spať, je neskoro. Želám Ti dobrú noc
a veľa šťastia. Pozdravujem. S láskou Vincent,“ píše
sa v jednom z najdôležitejších filmových listov. Význam listov pre dej príbehu naznačuje už samotný názov.
Majstrovské dielo produkčného tímu ocenili tiež filmoví kritici z Európskej filmovej akadémie. V roku 2017
film označili za najlepší animovaný film roka. S láskou
Vincent bol v tom istom roku nominovaný aj na Cenu
Akadémie v kategórii Najlepší celovečerný film. Hoci
by si film Oscarovú sošku určite zaslúžil, porazil ho
film Coco z Disneyho produkcie. Pútavý detektívny
príbeh, ktorý divákov núti zamyslieť sa nad životom,
osloví takmer každého. Zaujímavé a jedinečné spracovanie však nepochybne ocení aj náročnejší divák.
S láskou Vincent je film, ktorý sa oplatí vidieť.
Autorka: Eva Peterková
študentka učiteľstva
anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
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Vianočná cesta
Interpretácia poviedky Dušana Mitanu
Poviedka Vianočná cesta bola prvýkrát publikovaná v roku 1970 v zbierke Psie dni. Dušan Mitana touto zbierkou vnáša do slovenskej literatúry žáner mysterióznej poviedky. Vianočná cesta ma veľmi zaujala,
lebo už na prvý pohľad kontrastuje s ostatnými poviedkami v zbierke. „Psie dni“ odkazujú na teplé, sparné
a nepríjemné letné horúčavy, „dni pod psa“. Poviedky
sa sústreďujú okolo leta, letných prázdnin a tepla, ktoré
núti postavy konať často iracionálne. Autor opisuje situácie, ktoré sú vyhranené, „dusná atmosféra“ núti postavy k prehnaným činom.

priamym nespoľahlivým rozprávačom, opisuje, ako
počas cesty autobusom ľutuje svoje rozhodnutie, lebo
„namiesto toho, aby som už od rána popíjal šampanské vo svojom pohodlnom, dobre vykúrenom byte a tešil sa na večeru v dôverne známom hoteli naproti“
(s. 106) sa teraz vezie v chladnom autobuse. Štedrý večer len málokto trávi takto sám, bez rodiny či priateľov.
Je osamelý, lebo sa ľuďom, pravdepodobne úmyselne,
vyhýba. Okrem toho sa tiež opisuje ako veľmi lenivý:
„keď nemusím stáť, sedím, keď nemusím sedieť, ležím“ (s. 107). Má sklony k mystike a obľubuje záhady.

Vianočná cesta sa odohráva v zime, v čase vianočných sviatkov. Motívy zimy, snehu a chladu tlmočia odcudzenie a samotu, ktorú protagonista pociťuje.
Keďže je to introvert a samotár, nemá nikoho, s kým
by chcel tráviť čas. Protagonista, ktorý je zároveň aj

To je aj dôvod, prečo sa nechal vylákať na cestu do zasneženého hotela Boboty, aby zistil, kto posiela záhadné telegramy jeho spolubývajúcemu, Stanovi Malému.
Rozprávač sa so Stanom spoznal na vysokej škole
a pred dvoma mesiacmi ho Stano požiadal, či sa k nemu
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môže nasťahovať. Stano následne odišiel na študijný
pobyt do Francúzska a protagonistu poviedky poveril
úlohou starať sa o byt a vybavovať jeho korešpondenciu. Prvý telegram určený pre Stana bol doručený trinásteho októbra. Keďže protagonista obsahu listu nerozumel, založil ho do Freudovho Výkladu snov, ktorý
práve čítal, a ďalej sa ním nezaoberal. O dva týždne
prišiel druhý anonymný telegram, avšak v tomto sa písalo, že odosielateľ „dostal jeho odpoveď na svoj prvý
list a že už to je viac ako dúfal od takého chrapúňa, že
však nemôže súhlasiť s jeho obhajobou a jeho argumenty sú vraj smiešne“ (s. 110). Na telegram pritom nikto
neodpovedal.
Začala som pochybovať o tom, či to, čo čítam, je
reálna situácia. Freud sa zaoberal hlavne podvedomím, ľudskou psychikou a vplyvom snov na človeka.
To, čím sa obklopujeme, nás veľmi ovplyvňuje, pravdepodobne aj čitateľské záujmy hlavnej postavy vplývali
na jeho psychiku a pripúšťal si to viac, ako by mal. Spôsobilo mu to horúčky, čo je až extrémny dôsledok jeho
zmätenosti. Rozhodol sa preto čítať radšej pozitivistov.
Následne dospel k záveru, že si z neho niekto robí žarty.
Po treťom telegrame, ktorý bol podobný druhému, už
bol presvedčený, že ide o vtip a prestal tomu pripisovať
vážnosť.
Až do dvadsiateho štvrtého decembra už neprišlo
nič. Ďalší telegram prišiel na Štedrý deň ráno a znel nasledovne: „SUHLASIM S TVOJIM NAVRHOM STOP
CAKAM TA DNES VECER O 19 00 STOP HOTEL BOBOTY IZBA 108 STOP“ (s. 111). Rozhodol sa, že zistí,
čo je vo veci, a kúpil si lístok na autobus, ktorý ho mal
dopraviť do hotela. Celá poviedka je napísaná in medias
res. Dielo začína práve kúpou lístka v autobuse, následne sa dozvedáme aj všetky detaily o obsahu telegramov
a aj účel tejto cesty. V autobuse si protagonista spomína
na všetko, čo sa v posledných mesiacoch udialo. Pripomína mi to detektíva, ktorý sa snaží vyriešiť spletitý
zločin a retrospektívne si prezerá všetky „dôkazy“.
Počas cesty sa protagonista zamýšľa nad tým, čo tie
telegramy môžu znamenať a prečo mu ich niekto poslal.
V autobuse je jediným cestujúcim, má preto aj výčitky,
lebo šofér k nemu bol od začiatku nepríjemný. Vyčíta

si, že len kvôli nemu musí ísť na dlhú cestu k horskej
chate. Šofér mu povedal, že oľutuje, že ide do hotela.
Vyznieva to, ako keby bol hotel zatvorený, ale neskôr
zistíme, že nie je. Čo tým vodič myslel? Ak by protagonista neprišiel do hotela, nič by sa nebolo stalo?
Na cestu do autobusu si kúpil fľašu borovičky, ktorú
pije sám, aby sa zahrial. Borovičkou chcel ponúknuť aj
šoféra. Paradoxom je, že nerozmýšľal nad tým, že šofér
musí viesť autobus, ani nad tým, že je možno abstinent.
Pomyslel si však, že by sa mu nerád vtieral, a preto
fľašku radšej odložil. Alkohol je tu pre neho prostriedkom socializácie a zblíženia sa s inými ľuďmi, rovnako
ako v mnohých ďalších Mitanových poviedkach. Ľudia
sa často stretávajú v krčmách, na pive, rozprávajú sa pri
poháriku vodky alebo sa opití vozia na motorke. Pocit,
že piť treba pre zábavu a na zahnanie dlhej chvíle sa naskytá aj tu. Tu je však potreba alkoholu ešte umocnená
túžbou po zahriatí sa, po vnútornom teple.
Protagonista sa so šoférom snažil nadviazať kontakt
viackrát, ale ten bol nepriateľsky naladený a zlostný.
Rozptýlenie sa mu počas cesty naskytlo, keď pristúpil
ďalší cestujúci: „Dvere sa otvorili a dnu vošiel akýsi
muž v zelenom hubertuse, s čiernou koženou aktovkou
pod pazuchou“ (s. 111). V mysli ho odhadol na učiteľa
matematiky, alkoholika, ktorý má dva žalúdočné vredy
a v aktovke nesie plastickú bombu. Muž si k nemu prisadol, lebo v autobuse zacítil jeho borovičku, a následne mu všetky jeho domnienky potvrdil. Bol učiteľom
matematiky, jeden vred z troch mu už praskol a poprosil
ho, aby sa o bombe v kufríku nezmieňoval. Učiteľ, Fedor Sitniansky, dopil jeho fľašku borovičky. „Ja som
hneď vedel, že ste ožran, zalichotil som mu“ (s. 112).
„Lichôtka“ v tomto prípade nie je bežne používané slovo, skôr by sa to v spoločnosti vnímalo ako niečo zlé
a nesprávne. Ale tiež tu môžeme vidieť, že sa zblížili
len kvôli alkoholu, inak by pravdepodobne nenadviazali kontakt. Dopiť pol fľaše alkoholu je považované za
skvelý výkon. Učiteľ vedie dlhý monológ plný nezmyselných historiek, ktoré sa mu prihodili, a protagonistu
ani nepustí k slovu. Akonáhle autobus zastal na jeho
zastávke, ospravedlnil sa, že musel rozprávať, inak by
sa povracal, a odišiel. Keď vystupoval, povedal šofé-
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rovi „Dovidenia Jožko – ... – Pozdravujte manželku“
(s. 114). Učiteľ spomínal, že Jožko ho do práce vozí
každý deň a poznajú sa. Avšak vodič sa potom pýta protagonistu, či ho pozná, lebo on ho v živote nevidel.
Nakoniec prišli do hotela a aj vodič sa zrazu správal
veľmi priateľsky a pozval ho, nech sa spolu navečerajú. Protagonista odmietol a počas krátkeho rozhovoru
vysvitlo, že vodič si túto službu vybral sám, a povedal
„možno mi robilo dobre držať vás v neistote“ (s. 117),
či je hotel otvorený alebo nie. Takže nevieme, čo ho
rozhnevalo a prečo sa správal celý čas tak nevľúdne.
Šofér sa v hoteli evidentne vyznal, poznal sa s recepčnou a išiel priamo do kuchyne. Recepčná je opísaná ako
veľmi znudená, čo protagonistu rozhnevá a správa sa
k nej nepríjemne. Ďalší motív, ktorý sa objavuje v mnohých Mitanových dielach, je iracionálnosť, i keď tu je
v miernejšej forme. Aby sa protagonista „pomstil“ recepčnej a zbavil ju nudy, prezradí jej, kto je vrah v detektívke, ktorú práve čítala. Aj tu je predpoveď toho, že
v poviedke sa neskôr stane niečo záhadné.
Keď príde do svojej izby, zavolá na recepciu a objedná si horúci čaj a pol litra rumu, lebo cíti, že prechladol.
Znovu vidíme motív chladu, ktorý sa tentokrát rozlieva
aj v jeho vnútri a chce ho zahnať alkoholom. V kúpeľni nemá vaňu, na ktorú sa tešil, iba sprchu. Prirovnáva
ju k súkromnej plynovej komore. Je to opäť predzvesť
toho, čo sa neskôr udeje. V kúpeľni tiež chýba záchod,
„preto som sa vymočil do umývadla, ako kedysi dávno
v poviedke Monotónnosť“ (s. 121). Je to odkaz na ďalšiu poviedku, v ktorej hlavnú úlohu tiež zohráva alkohol. Na rozdiel od ostatných poviedok sa tu hlavný protagonista nevolá Ivan, jeho meno teraz nepoznáme. Tiež
sa spomína bývalá snúbenica, Jana. V iných dielach je
to však vždy Viera, teda žena, o ktorú má nejakým spôsobom záujem. A aj keď spomína, že mu Jana chýba,
nepíše o žiadnej láske ani erotike.
Po horúcej sprche protagonista zaspal a zobudil sa
až o 19:05. Ponáhľal sa do izby č. 108, ale keď prišiel,
bolo už neskoro. „Prišiel som o trinásť minúť neskoršie. Vyzeralo to ako začiatok detektívky. Lenže ja som
vonkoncom nemal chuť ujať sa úlohy detektíva, ktorú
pre mňa niekto pripravil.“ (s. 123). V sprche našiel Sta-
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na Malého s rozbitým temenom. Číslo trinásť tu vyznieva ako symbol nešťastia, ktoré nasledovalo. Vražda ním
vnútorne veľmi nepohla; to, že mŕtvy je práve Stano,
vyznelo ako samozrejmosť. Zišiel dole k recepcii, aby
recepčnej oznámil, že „predsa tu nebude taká nuda ako
sa vám zdalo“ (s. 124). Cestou v jedálni videl hostí,
medzi nimi aj šoféra s učiteľom pri jednom stole.
Poviedka tu končí, koniec je úplne otvorený. Je už
len na čitateľovi, ako ho dotvorí. Poviedka sama o sebe
si nepýta žiadne vysvetlenie. Protagonista o riešenie
nemá záujem. Ale možných záverov je hneď niekoľko;
jedným z nich je podľa T. Horvátha to, že vrah vylákal
Stana z Paríža a vraždu potom chcel zvaliť na protagonistu. No čo ak šofér, ktorý si na ten deň vyžiadal
službu, a záhadný „učiteľ“, ktorý učiteľom vôbec nemusel byť, majú s vraždou niečo spoločné? Možno Stana poznali. Možno Stano vôbec nikam neodišiel a stále
bol nablízku a čítal aj telegramy. Rovnako mohol byť
protagonista námesačný, keď v hotelovej izbe zaspal.
Mohol ísť do izby č. 108 a keď zistil, že to je Stano,
od zúrivosti, že si z neho vystrelil, ho zabil. Znie to nereálne, ale aj o tom sú Mitanove poviedky a v tom je
čaro jeho tvorby. Nenechá čitateľa nezainteresovaného
a núti ho premýšľať nad záhadou, ktorú mu predostrel.
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Najvyššia obeta
Interpretácia drámy Matka
1. polovica 20. storočia na Slovensku predstavuje
obdobie, ktoré možno označiť prinajmenšom za turbulentné. Zložitá sociálno-politická situácia zasiahla všetky oblasti života a premietla sa aj do divadelnej tvorby.
Celovečerné hry začali písať príslušníci rôznych povolaní. Medzi nimi aj Július Barč-Ivan, ktorý časť svojho života pracoval ako evanjelický kaplán či referent
Matice slovenskej. Narodil sa 1. mája 1909 v Krompachoch. Svoje rodisko opustil najskôr pre štúdiá, neskôr
pre prácu. Krompašské robotnícke prostredie na tomto
uznávanom dramatikovi však zanechalo trvalú stopu
a vo svojej tvorbe sa k nemu neustále vracal. Výnimkou
nie je ani psychologická dráma v troch dejstvách Matka, ktorej premiéra sa konala na doskách Slovenského
ľudového divadla v Nitre 4. septembra 1943.

dvoma bratmi, ktorej živnou pôdou je žiarlivosť. Medzi
nimi stojí milujúca matka s víziami tragického konca:
„...Boh mi dal strašnú moc. Chce, aby som vedela, čo sa
stane s mojimi.“ (s. 375). Predpovedala synovo zranenie
aj výbuch v bani, ktorý zabil všetkých baníkov vrátane
jej manžela. Vizionárstvo predstavuje centrálnu hnaciu
silu matkiných skutkov. Barč-Ivan ju týmto expresionistickým prvkom postavil do psychicky mimoriadne
náročnej situácie. Po márnych snahách zvrátiť chod
udalostí však matka/hlavná postava upadla do fatalizmu a svoj osud prijala: „Je to strašné, keď sa trasieš,
lebo cítiš, že sa blíži chvíľa, keď niečo uvidíš. A vieš,
že to nemôže byť nič dobrého. A nesmieš sa proti tomu
postaviť. Neprekazíš, čo chce Boh.“ (s. 376). Strašným
nešťastiam v minulosti aj napriek snahe nedokázala zabrániť, ale nevie si pomôcť,
pociťuje vinu: „A všetko
mohlo byť inakšie. Ja som
zhrešila, ja. Nemala som
dosť viery. Nepocítila som,
že to on (Boh, pozn. M. S.)
ma vystríha.“ (s. 392).
Zdrojom sporov medzi bratmi bola žiarlivosť,
okrem iného aj na rodičovskú lásku. Jano veril tomu,
že matka má radšej Paľa:
„MATKA: I ty si mojím synom. Boh vie, že vás rovnako milujem. JANO: Ale
ja to neviem. A nikdy som
to nevedel.“ (s. 381). Jano

Július Barč-Ivan túto divadelnú hru zasadil do jemu
dôverne známeho prostredia chudobnej východoslovenskej dediny – do Krompách. Do centra pozornosti sa dostávajú udalosti vyplývajúce z nenávisti medzi

závidí Paľovi dievča, majetok a chce ho o všetko pripraviť.
Matka videla, že Janova žiarlivosť vyvrcholí vraždou, a preto od seba druhého syna Paľa odháňa. Pre zá-
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chranu jeho života je ochotná obetovať sa: odopiera mu
lásku a šťastie, vyháňa ho z domu, chce, aby ju opustil
a znenávidel, a to všetko len preto, aby mu zachránila
život: „Nepýtam sa ťa, či s kliatbami budeš spomínať
moje meno. Preklínaj i teraz, udri do tváre. Zbi ma, aby
zo mňa krv tiekla. Nemysli na to, že som tvoja mať, len
na to, že niet človeka na zemi, koho by si tak nenávidel
ako mňa. Ja viem, že by som si to zaslúžila. Ja som ťa
urobila nešťastným. Pre mňa si stratil všetko!“ (s. 394
– 395).
Živá matkina vízia bratovraždy sa do povedomia
vracia zlovestnou prítomnosťou noža – Paľovho daru
pre Jana. Už od začiatku je cítiť jeho osudovosť. Opakujúca sa prítomnosť tohto symbolu rodinnej kliatby
čitateľovi nedovoľuje pochybovať o nezvratnom tragickom konci.
S jeho prítomnosťou sa prvýkrát stretávame v matkinej vízii: „Tento nôž som doniesol bratovi...“ (s. 376).
V tej chvíli predstavuje len akúsi nepríjemnú predtuchu, nič konkrétne či definitívne, a preto zostáva v úzadí. Všetko však naberie nový rozmer pri jeho darovaní: „JANO: Ech, ale je parádny. Poľovnícky, či aký...
Vezmem ho so sebou, ukázať chlapom v krčme. MATKA
(skríkne): Nie! (Vytrhne mu ho z ruky.)“ (s. 386). Predtucha nešťastia sa konkretizuje. Nešťastie už viac nie je
len možnosť, ale začína byť nevyhnutnosťou. Fyzická
prítomnosť noža znižuje možnosť zvrátiť chod udalostí,
z čoho vyplýva matkina snaha skryť ho pred Janom:
„MATKA (...Beží k šafárni a otvára ju. Pomaly vyberá
nôž a dá ho nazad. Zatvorí šafáreň a vracia sa.)“ (s.
389). Týmto skutkom však matka navodzuje iba falošný pocit bezpečia. Stále možno cítiť jeho fyzickú blízkosť, preto je prirodzené, že nasleduje nájdenie noža:
„JANO: Košeľu mi nedali... (Vráti sa zlostne a kopne
do stola. Potom začne hľadať. V šafárni nájde nôž. Vezme ho k sebe. Nájde košeľu a ide s ňou do komory.)“
(s. 390). V súlade s matkiným fatalistickým prijímaním vízií ako niečoho nezvrátiteľného, ju neprítomnosť
noža v skrýši nevyvedie z miery: „MATKA (Zakryje si
tvár. Iba na chvíľočku je bezradná. Pribehne k šafárni.
Otvorí ju, ale nôž nenájde. Bez rozmýšľania vezme šat-
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ku a ide ku dverám.)“ (s. 392). Následný častý výskyt
noža v Janových rukách už len potvrdzuje nutnosť naplnenia vízie: „JANO: Tak sa netras a pusť sa do mňa!
Ženy von! Teraz už môžete! Nebudete mať kedy volať na
ratu! Lebo ja nôž neodhodím.“ (s. 398).
Kľúčovú úlohu nôž zohráva aj po prelomení rodinnej kliatby. V momente naplnenia vízie stráca svoj tragický účel a nadobúda nový – stáva sa prostriedkom
zmierenia bratov: „JANO: Teba každý miloval. Kto ti
uverí? A kto by dosvedčil tvoje cigánstvo? Ja nie! Nikdy! PAĽO: Nemusíš. Mám svedka! (Zdvihne nôž.) Nikomu si ho neukázal. Je na ňom značka americkej fabriky.“ (s. 409).
Prvá polovica 20. storočia bola poznačená odchodmi
ľudí z chudobných krajov. Mnohí odišli hľadať šťastie
do Ameriky. Nie všetkým sa však darilo. Paľo odišiel,
lebo „nebolo pre neho miesta v rodičovskom dome.“
(s. 380). Šťastie však nemal, ušla sa mu zlá robota v baniach: „...v jednej si zatínal čakanom a po kolená si
stál vo vode a v druhej si kolenačky musel prerobiť celú
šichtu.“ (s. 382). Dokonca ho spolu so stovkami jemu
podobných povyhadzovali, musel o prácu žobrať a žiť
z úspor. Vysťahovalci to v cudzine nemali vždy ľahké.
Alkoholizmus sa zo slovenských dedín nevytratil.
Miestny mládenec Martin je terčom posmechu chlapov,
keďže mu matka bráni opíjať sa a chodiť do krčmy. Bojí
sa totiž o jeho život, pretože Martinov otec zomrel na
následky nadmerného požívania alkoholu: „Ja sa už
všetkého bojím, ale najväčšmi toho, že Martin raz začne piť. Už vtedy, keď môj dokonával, povedali mi, že
si musím dať na syna pozor. Lebo ak zvykne na nápoj,
pôjde aj on ako jeho otec.“ (s. 378 – 379). Paľo hľadá
po návrate z Ameriky v alkohole únik. Nebojuje proti
nešťastiu, pasívne ho prijíma a žiaľ vyplývajúci z vlastnej situácie utápa v alkoholickom opojení: „MATKA:
V Amerike si nepil. PAĽO: Tam nebolo treba. Tam som
sa tešil, že raz pôjdem domov. A tu? Tu sa už nemám čím
tešiť.“ (s. 393).
Dvaja synovia predstavujú odraz rodičov. Jano sa
ponáša na zosnulého otca. Je mocný, ctižiadostivý,
miestami násilnícky, nič ním nepohne. Chce byť pánom

													

domácnosti a mať nad vecami kontrolu. Ľudia sa mu
pre jeho vypočítavosť vyhýbajú, a preto nemá kamarátov. V Paľovi sa odzrkadľuje matka. Poddáva sa jej
vôli, plní jej želania, aj keď výsledkom tejto poslušnosti je mu len utrpenie a samota: „Prečo som ho nesmel
vtedy udrieť do tváre, prečo
som mu nemohol povedať
pravdu, prečo som mu nenapísal, že je podliak, keď
mi chodí za dievčaťom,
prečo musím trpieť aj teraz, aby sa mi posmieval,
že som žobrák, keď žobráka
zo mňa spravil on. Nik by
mi to nebol vedel prikázať
len oni (matka, pozn. M.
S.). Len oni mi mohli zadržať ruku a umlčať ústa.“
(s. 384). Pod jej vplyvom
sa učí fatalizmu, prijímať
bremeno a znášať bolesť.
Matka túto paralelu vníma,
a preto Paľovi hovorí: „Aj mne brali ľudia, čo mi bolo
najdrahšie, ani tvoj otec nebol celkom môj. V Janovi
ožil on. Mocný, iba smrť ho vedela premôcť. Keď mňa
nebude, ja ožijem v tebe.“ (s. 385).
Paľo sa cítil stratený. Vrátil sa domov, no neprijali
ho. Potreboval niekam a k niekomu patriť. Znova ho
však posielajú na cesty, je nútený odísť bez lásky a bez
nádeje. V hodine dvanástej sa však do cesty postaví
jeho priateľka Kata, o ktorú sa Jano počas Paľovho pobytu v Amerike pokúšal: „...preto máš ten veľký žiaľ, že
nik na svete ťa nechce, ani vlastná mať, že i ja (Kata,
pozn. M. S.) ťa len klamem, lebo nikdy sa neodvážim
povedať pred svetom, že teba chcem, teba ľúbim, nie
Jana.“ (s. 396). Prijatie do Katinej rodiny ho vytrháva
z pasívneho prijímania bolesti. Už nemusí všetko znášať sám. Osamelý žiaľ je nahradený nádejou na lepšiu
budúcnosť.
Paľovo šťastie je však len tŕňom v Janovom oku. Po
Paľovom návrate stratil Katu a s ňou aj možnosť vyže-

niť majetok. Matku sužuje, že Jano otvorene priznáva
svoj úmysel pomstiť sa bratovi. Keď sa už raz schyľovalo k bitke, rozhodla sa posledný raz ublížiť Paľovi,
aby ho zachránila. Bola odhodlaná urobiť všetko, len
aby oddialila predurčený chod udalostí, preto sa posta-

vila na Janovu stranu a Paľovi povedala: „Ale diabol
sám vstúpil do teba, oklamal si brata a ocigánil si aj
mňa. Tak si chcel, aby rozbitá a zmetená bola naša rodina, aby tu krv tiekla. Tu nemáš už miesta. Sama ťa
vyženiem, ak sa sem vrátiš! A čo by si tu hľadal? Ty
žobrák! Otcovskú čiastku si predal a moju nikdy nedostaneš. Zajtra ju dám prepísať na Janovo meno. Tak.
A teraz všetko vieš. Môžeš ísť! Či čakáš na to, aby ťa
prekliala?“ (s. 398).
Ľudia jej skutky vnímali povrchne, nerozumeli im:
„Plakávala si za Paľom pokiaľ bol v Amerike. Nariekala si, že čo bude s tebou na staré dni, keď sa nevráti.
A keď sa vrátil, vzala si mu majetok, vyhnala si ho z rodičovského domu a teraz by si chcela ľuďom navravieť,
že si nemohla inakšie? Nenávidela si ho! Žičíš len Janovi. Ukázala si svetu, aká si matka, a za to ťa každý
odsúdi.“ (s. 400 – 401). Matka vie, že trpieť musí človek sám, poradiť si sám a nečakať pri tom pochopenie
od ostatných, a preto susede povedala: „Voľakedy si mi
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rozumela, Mara. Dnes si odo mňa veľmi ďaleko. Tak to
má byť. Sama musím svojou cestou. Sama pôjdem. Ale
ľuďom smelo pozriem do očú. Nemám sa za čo hanbiť.
Som čistá pred Bohom. Pomohla som svojmu synovi.“
(s. 401).
Matka si uvedomovala, že vízia sa naplní, Paľo s Janom sa stretnú a odohrá sa situácia, ktorú videla vo vízii.
Tentoraz sa jej preto nesnažila zabrániť, ale pokúsila sa
o zmierenie svojich synov. Obetovala pre nich vlastný
život. Paľo vedel, že v tej chvíli bola šťastná, lebo našla
cestu k prerušeniu rodinnej kliatby. Pochopil ju však, až
keď bolo po všetkom: „Mamka, to bola tá cesta? A ja
som myslel, že preto skríkli na Jana, lebo chceli, aby ma
zabil. Preto som neušiel, preto som čakal, kým neudrie,
zaťal zuby a nepohol sa, ani keď priskočil ku mne. Ale
oni sa hodili na mňa. Len vtedy som vedel, čo chcú, keď
im preklal srdce.“ (s. 406).
Porozumel hĺbke lásky obsiahnutej v tejto obete
a prijal svoju úlohu: „Nevzpieram sa, nespytujem, dokiaľ to pôjde tak ďalej, nič nepoviem, keď sa mi zasa
vezme všetko, čo mám, nezastaví ma ani najtvrdšie slovo, pôjdem, keby som musel byť žobrákom a bedárom,
vyhnaným a bitým, a ponesiem svoj kríž tak, ako chceli
– sám. Nikdy to nebolo inakšie a nikdy sa to nezmení. Voľakedy som to nemohol porozumieť, búril som sa
proti tomu. I ja som sa chcel oslobodiť. Nechcel som trpieť. Nechcel som tak žiť ako oni. Ale ich láska nemohla
umrieť s nimi. Musí žiť. A nech žije odteraz vo mne.“
(s. 408). Paľo svoj osud prijal a viac z neho nehľadal
vyslobodenie. Ako jeho matka pred ním aj on je ochotný obetovať sa, aby jeho brat nešiel do väzenia: „Oznámim žandárom, že ja som ich zabil. A to vyznám aj pred
súdom.“ (s. 408).
Kliatba je prelomená a bratia sa nad mŕtvym telom
matky zmierili, no Jano sa ponášal na otca, a preto bolesť so žiaľom neprijal: „Teba učili trpieť. Mnou mohol
otriasť len víchor! Mamka, ja idem. Hľadať niekoho,
kto moju dušu oslobodí.“ (s. 409).
Láska a obeta matky v tejto dráme nie je výnimočná. Keď Jano susede vyčíta prehnané strachovanie sa
o syna Martina, vlastná mať mu na to odpovie: „Čo vieš

38

ty! Matky sú všetky rovnaké.“ (s. 377). Sám autor ju
v Programovom letáku Slovenského národného divadla
z roku 1943 popisuje ako: „Nie zaujímavý prípad, niečo
prekvapujúce, senzačné. Milióny matiek v jednej postave ako jednu z miliónov, obetujúcich sa, rozdávajúcich
seba, spaľujúcich sa v ohni bolesti, ktorú zapálila nepochopiteľná a úžasná láska, bolesť a krása ich poslania
na zemi.“
Július Barč-Ivan v tejto dráme za pomoci vizionárstva, ktoré je znakom expresionizmu, vytvoril matku,
ktorej konanie podnecuje taká silná láska k synom, že
pre nich vykonáva tie najväčšie obety. Všetky ostatné
vlastnosti sú potlačené a vnímame ju len cez tento obetavý čin, ktorý jej prináša veľa ťažkostí, smútku a utrpenia. Oslobodenie z tohto princípu nastáva v momente, keď pre zmierenie synov obetuje svoj vlastný život.
Jano a Paľo predstavujú odraz, či pokračovanie princípov svojich rodičov. Jano na seba prebral princíp po
zosnulom otcovi. V Paľovi sa prejavuje odraz matky, no
počas jej života sa proti nemu búri, nechce žiť v utrpení.
V momente jej smrti sa na neho však tento princíp prenáša. Paľo viac neprotestuje, stáva sa nositeľom matkinho princípu obety a tým sa kruh uzatvára.
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Čo sme sa dozvedeli na exkurzii...
1. V KTOREJ OBCI SA PÔVODNE NACHÁDZAL ARTIKULÁRNY
KOSTOL V SVÄTOM KRÍŽI?
2. KVÔLI ČOMU MUSEL BYŤ KOSTOL PREMIESTNENÝ?
3. KOĽKO ĽUDÍ SA ZMESTILO DO KOSTOLA V SVÄTOM KRÍŽI?
4. VYMENUJ 3 PODMIENKY, ZA KTORÝCH BOLO MOŽNÉ POSTAVIŤ
PROTESTANTSKÝ KOSTOL.
5. AKO SA VOLAL TESÁRSKY MAJSTER, KTORÝ SA ZASLÚŽIL
O PRESTAVBU KOSTOLA V SVÄTOM KRÍŽI?
6. AKO SA VOLAJÚ TRI SÚČASNÉ ZVONY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ
V ARTIKULÁRNOM KOSTOLE?
7. KTO DAL POSTAVIŤ HRAD V LIPTOVSKOM HRÁDKU?
8. AKO SA VOLÁ SÚČASNÁ MAJITEĽKA HRADU?
9. AKO SA VOLÁ HRADNÝ PES V LIPTOVSKOM HRÁDKU?
10. REKONŠTRUKCIA HRADU STÁLA 3 000 ZLATÝCH.
PRIBLIŽNE KOĽKO KRÁV PREDSTAVOVALA TÁTO SUMA?

10. 1 000
9. DIO(NÝZ)
8. PANI MACHOVÁ
7. MAGISTER DONČ
6. LÁSKA, NÁDEJ, VIERA
5. MAJSTER LANG
VCHOD NIE Z ULICE, ŽIADNE VEŽE
4. MIMO OBCE, MATERIÁL LEN DREVO,
3. 6 000
2. VÝSTAVBA LIPTOVSKEJ MARY
1. PALUDZA
ODPOVEDE:
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