
16

kvietok volali. Prvý cudzí jazyk sme sa na tomto českom slove nauči-
li. Či zavítal do Ždiaru Čech, Nemec, Poliak, Maďar, alebo Rus, miestni 
 obchodujúci každého oslovovali: Nekoupite protjež? Po korune kus. 

Nekoupite protjež? To bolo už podnikanie. Jedna veta, jedna fráza. 
Takto som chcel dobiť svet, a táto skúsenosť mi stále pomáha. 

 Popri pašeráckych chodníkoch

Aj dospelí Ždiarčania si cibrili svoje obchodnícke čuvy. Skúsenosti odo-
vzdávané generačne sa v nich ukladali priam geneticky. Bezprostredné 
susedstvo s kupecky zdatnými Poliakmi nabádalo aj na riskantné skutky. 
Na pašovanie cez tatranské sedlá a úzke doliny. Roľníkom sa takéhoto 
nežiadalo, pre nich to boli nízke fígle. Ak nejaký tovar nutne potrebovali, 
obrátili sa priamo na zdatných susedov. 

Vedelo sa, kto sa na horských chodníčkoch nepotkne ani v temnej 
noci. V batohoch, ruksakoch sa prenášalo všeličo. Elegantný tovar nevy-
nímajúc. Vyhľadávané boli pravé kašmírové šatky zo špeciálnej vlny tibet-
ských kôz. Tibetky. Dovážali sa už od štrnásteho storočia priamo z Tibetu, 
do Poľska putovali cez Rusko, Ukrajinu. Látky ľahučké, tenučké, sprat-
né. Krášlili mnohé Európanky, goralky nevynímajúc. Dali sa prenášať hoc 
v záňadrí. Obchodujúci s nimi prekračovali hranice podobne zdatne ako 
turčianski olejkári, spišskí či kysuckí drotári, ibaže tamtí boli remeselníci  
a ponúkali vlastný tovar. 

Pašeráci netúžili po sedavej robote, nedbali by lietať sťa mních Cypri-
án ponad pieninské hrebene. Strážcovia hraníc občas niektorého chyti-
li, zhabali mu pašovaný tovar, súdili ho. Ak prichytili viacerých, sudcovia  
z Popradu sa na preskúmanie nekalých priestupkov a nedovoleného 
obohacovania pobrali priamo za nimi. V Ždiari ich súdili v miestnom 
kine. Dedinčania, ak nebolo súrnej roboty na roli, mali nevšednú zába-
vu. Financi dobre vedeli, koho pred seba postavili. Kone lapili, pašeráka 
dochytili, tovar mu zhabali. Jasne to svedčilo proti nemu, s dokazova-
ním nemali problém. Otázne ostávalo, čo všetko pašerák verejne prizná. 
K čomu sa nedoznal, to si sudcovia síce domysleli, ale dokázať nemali 
ako. Bez rukolapných argumentov vinníka nemohli odsúdiť nadlho. Od-
sedel si zopár týždňov, na nápravu to nestačilo. Z krvi mu pašeráctvo 
nevypláchli. 
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Keď táto dvojica cvičila, žiaci sa sprvu nemohli vynačudovať. Kôň ne-
musel vykazovať nijaký úžitok, seno i ovos dostával bez poriadnej robo-
ty. Zato si privlastnili celý školský dvor. Cez prestávku naň nikto nesmel 
vbehnúť. Ponaháňať sa, s loptou si zahrať. 

Učiteľ sa takto špacíroval s koňom zopár rokov. Bez toho, aby žiakom 
vysvetlil, načo sa takéto niečo zvieraťu zíde. Niektorí časom usúdili, že sa 
hodí akurát do cirkusu, lebo pod šapitom je málo miesta. Že môže súťažiť 
rovno na olympijských hrách, to nikomu neskrslo. My sme išli ku dobytku, 
obrábať zemiaky, učiteľ s koňom na súťaž. Dakde do neznáma.

� Čápy�se�jen�smáli

Jánovi sa normálne nezdali ani nácviky na spartakiádu. Neobišli ani 
ždiarsku školu. Na jar, len čo sa vonku oteplilo, chlapci v bielych tričkách 
a červených trenkách, dievčatá v modrých sukienkach vybiehali na škol-
ský dvor. Učiteľ v jazdeckom úbore so svojím koníkom sa vtedy mohol 
prechádzať iba po okraji. Najusilovnejším cvičencom učitelia sľubovali za 
odmenu cestu až do Prahy. Povezú sa nocou vlakom, aby vystúpili na ši-
rokánskom strahovskom štadióne pred tribúnami preplnenými divákmi. 

K spartakiádnemu cvičeniu bola zložená aj pesnička. Čápy stáli, jen 
se smáli. Rukami sme museli robiť tak ako čápy, po našom bociany. Ako-
že krídlami mávame. Ján povinné pohyby a kroky ovládal, dodnes si celú 
skladbu pamätá. Ibaže základnú školu už končil, nežiadalo sa mu postu-
povať na súťaž do vyššieho kola do Popradu, aby sa napokon dostali až 
do Prahy, kde treba ešte mocnejšie mávať podľa nápevu. 

On cvičiť nebude! Lebo kravy má pásť. Nemôže ich nechať osamo-
te. Riaditeľa školy i jeho manželku, Jánovu triednu, tým poriadne napá-
lil. Radi by sa boli zviezli do Prahy aj oni. Za odpor dostal tvrdohlavý žiak 
trojku zo správania a štvorku z telocviku. Navyše ho po škole držali. Trčal 
v triede celkom sám. Opakoval pritom: Nejdem na spartakiádu, čakajú 
ma kravy doma. Poobede už aj učitelia mali toho dosť, on dosiahol svo-
je. Bol som spokojný, kravičky popod turňu som si viedol, vatru založil. 

Viacerí chlapci hlásili v triede učiteľovi, že musia ísť popásať kravy. 
Každý deň s tým domŕzali. Neznášal to, ale nepomohol si. Vyučovanie 
končili už na obed. Dievčatá ostali ešte v triede, pastierikovia vyviedli 
z maštalí kravy svojich rodičov a popod tureň sa zberali k Belianke. Popri 

Ba nevedomky ho povýšili ako vzor pre budúce generácie. Na verejné 
pojednávania totiž vodili i školopovinné deti z vyšších ročníkov. Odpadlo 
im vyučovanie, za čo si museli vysedieť v sále celé konanie. My sme boli 
prísediaci. Aby nás poučili, že pašovať sa nesmie. Bystrejší žiaci pri vyšetro-
vaní dávali väčší pozor ako v škole. Zaujímalo ich, ako pašovanie prebieha  
priamo v teréne. Predstavovali si, ako sa po zakázaných chodníčkoch  
budú zakrádať sami. Len potrebujú podrásť.

Jazdecká�škola�pri�pastierskej�

Samostatnú pašerácku kapitolu písali konskí kupci. Poliaci chovali celé 
stáda koní, vedeli ich šikovne predať. Ak zviera nebolo dosť čulé, fľašu 
pálenky do neho vliali. Oči sa mu leskli od vášne, drobčilo ako mladucha, 
vyzeralo krajšie, živšie ako pri robote. Kôň sa hneď lepšie predával. Keď 
sa po úmorných jednaniach dohodli na cene, konský kupec si mohol vy-
dýchnuť. Následné starosti so zvieraťom prenechal gazdovi. 

Jánov otec pri takýchto kupeckých grifoch hľadal do svojho gazdov-
stva spoľahlivého pomocníka v inom kraji. Hneď po vojne sa vybral až 
k Hodonínu, z moravských končín prešiel na juh Slovenska. Na Maďare. 
Tam sa mu jeden kôň ohromne pozdával, zaraz si ho doviedol do Ždiaru. 

Volali ho podľa toho, odkiaľ pochádzal. Maďar. No počúval na goral-
ské povely. Krásny kôň, slúžil Zoričákovcom dobrých dvadsať rokov. Oral, 
smreky ťahal, v záprahu bol spoľahlivý. Len na starobu dostal zápal kopy-
ta, ľavou zadnou zakášal. Po brázdach sa ťažšie poháňal, pri oborávaní 
zemiakov riadky pošliapaval. No pre domácich to bol stále dobrý Maďar. 

Za takého ho mali aj po tom, čo do dediny vtiahol vskutku parádny kôň. 
Žiakom z gazdovských rodín sa zjavil priamo pod oknami školy. Obrázok 
ako z čarovného sveta. Na koni sa pyšne niesol nový učiteľ. Ukázalo sa, že 
ho používa na celkom iný spôsob ako dedinčania, čo svoje koníky učili, aby 
kráčali rovno v brázde, nech im grule nepošliapu. Ten učiteľov ako keby 
poriadne ani nevedel kráčať. Majiteľ ho ustavične nútil do neprirodzených 
krokov. Kameňom vyryl do prachu školského dvora štvorec, ten rozdelil 
ešte na menšie časti a zvieraťu nedovoľoval, aby na tie čiary šliapalo. Vedie 
koňa, aby kráčal takto bokom a potom takto. Celkom nakrivo. Kôň sa usi-
loval, akoby ho skúšali na vyučovaní v škole. No nech sa akokoľvek snažil, 
podľa mienky učiteľa podchvíľou urobil nejakú ypsilonku. 
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brehoch dedinského potoka rástlo dostatok trávy, kravy stadiaľ neutekali. 
Problémy nastali až vtedy, keď prišli dievčatá. Starší sa venovali dievča-
tám a nás mladších zahnali, aby sme dávali pozor na kravy. I mladší však 
mali svoj rozum. Chvíľu ostali pri kravách a potom sa poschovávali do 
kriakov. Sem-tam sme pozorovali, čo a ako treba robiť aj nám. 

Kravy medzitým prešli na druhý kopec. Do ovsa. Do jačmeňa, do ďa-
teliny. Doma pastierov čakala výchovná bitka.

Neúctivý�miništrant�

Rodičia uvažovali za svojich potomkov. S výhľadmi do ich budúcnosti. 
Tak po svojom, žeby sa im samým žilo o čosi ľahšie. Jána hneď po svätom 
prijímaní vyslali do kostola miništrovať. Keď naberie potrebné skúsenos-
ti, môže ísť do seminára v Spišskej Kapitule. Poriadne ma tým vystrašili. 
Miestneho farára chlapec obdivoval, lebo jediný v dedine mal auto. Ale 
ohromne sa ho bál. Ťahal ma v kostole za uši. 

Rodičia namiesto toho, aby sa svojho syna zastali, nakazovali mu, 
nech farárovi zanesie zo zabíjačky najlepšie kúsky mäsa. Ján zaklope na 
dvere fary. Farár ich pootvorí, dar zoberie. Neochvejne si držal svoju po-
zíciu aj mimo duchovného poverenia. Nepovoľoval prehnaný dišpenz. 
V nedeľu, hoci pršalo, gazdovia nemohli ísť ani úrodu zachraňovať, zo-
stala napospas. 

Dedinčania nahlas nereptali. Ešte mali na zreteli pravidlá feudálnej 
spoločnosti. Z hľadiska post mortem viera dlhodobo bývala zvykovým 
právom. A nielen právom. Patrila k všeobecným povinnostiam ľudu. Lia-
ce držali farár, kantor, učiteľ a richtár, ostatní mali podielnicky odovzdávať 
cirkvi alebo pánom aktívny život svojich potomkov. Najmenej buď jedné-
ho vojaka, farára, alebo rehoľnú sestru. 

Ako decko som cítil inakšie a niektoré konanie dospelých nechápal. 
Ani som nemohol. Iba sa mi vtedy čosi nevidelo. Bránil sa preto chlap-
čenskou logikou. Prečo by mal ísť tam, kde ho ťahajú za uši? Len zato, 
že počas miništrovania málokedy našiel na dláždenej podlahe kostola 
správne miesto, kde sa mu treba postaviť? Načo sa tam bude motať, keď 
v dedine boli chlapci, čo miništrovali obratnejšie, s chuťou a ochotne?

Rodičia si pre syna vymysleli kariéru, on im ju trošku pozmenil. Nebol to 
prejav otvorenej vzbury. Šťastná alebo nešťastná okolnosť. Kto už posúdi?

Hviezda ▶


