Časopis pre deti, ktoré rady maľujú a čítajú

Časopis pro děti, které rády malují a čtou

Milí naši mladí čitatelia,
celé toto číslo Oriešku sme venovali Jurajovi Jánošíkovi. Na ilustrácii hore si môžete spočítať, koľko len je
v obrázku hôrnych chlapcov. To je len taká rozcvička. Cez prázdniny nám napíšte príbeh o Jánošíkovi, ktorý poznáte vy. Napíšte nám, či si myslíte, že sa zachoval správne a ako by sa mal zachovať slovenský ľudový hrdina.
Vaše príspevky uverejníme v jesennom Oriešku, ak nám ich zašlete na adresu redakcie do 10. septembra 2007.
Autorov odmeníme.
Vám všetkým položíme tri otázky. Tí, ktorí správne odpovedia na všetky tri otázky, dostanú pekný darček
z našej redakcie.
1. Ako sa volá dedina, v ktorej sa narodil Juraj Jánošík?
2. Existuje miesto – hora, kopec, na ktorej sa schádzali hôrni chlapci. Napíšte nám jej názov.
3. Ktorý predmet je pevne spojený s osobou zbojníka Juraja Jánošíka?
Pekné prázdniny vám želá
vaša redakcia
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Kde bolo tam bolo, v jednej slovenskej dedine obkolesenej hlbokými lesmi v drevenom domčeku sa raz dávno – pred tristo rokmi – narodil chlapček. Mamička ho pomenovala Jurkom
a vychovávala ho, ako najlepšie vedela. Jeho otecko bol poddaným istého grófa, akýmsi
modernejším otrokom. Ťažko pracoval v lese i na poli a svojmu zemepánovi každoročne statočne odvádzal
časť úrody – vrecia zemiakov, obilia i múky, mlieko, syr, maslo, vajíčka, mäso zo svojho hospodárstva i nejaké hotové peniaze. Hovorilo sa tomu desiatok, desiata časť úrody, ktorá podľa vtedajších zvykov i práva patrila panstvu. Kto ju neodovzdal, rozhneval vrchnosť a tá ho potrestala. Trestom bola výplata palicami, alebo
prútmi na dereši. Dereš bola drevená lavica, na ktorú poddaného prikovali a pánski drábi ho riadne vyplatili
– 25 až 50 ranami. Keď poddaný zamdlel od bolesti, poliali ho vodou a hodili ho temnice. V temnici buď
prišiel k sebe, alebo zomrel. Doba bola krutá, vrchnosť sa s poddanými nemaznala. Jurkov otecko bol poriadny poddaný a desiatok vždy odovzdal.
Jurko rástol, chodil do dedinskej školy a dobre sa učil. Mamička s oteckom ho poslali na štúdia. Chceli,
aby sa Jurko stal kňazom – múdrym a vzdelaným človekom, ktorý by vierou a slovom božím uľahčoval ľuďom
ťažký život. Aj zemepán dovolil, aby išiel Jurko študovať na kňaza.
A tak Jurko odišiel do seminára. Keď sa jedného letného dňa vrátil domov na prázdniny, našiel svojho
otca na dereši. Drábi ho na pánov príkaz vyplatili palicami a Jurkov otec potupu a ťažký trest neprežil. Prečo
pán poslal Jurkovho otca na dereš, nevieme.
Juraj nad otcovým hrobom prisahal, že sa vrchnosti pomstí. Nevrátil sa do seminára a ušiel do hôr, aby
sa stal zbojníkom. Onedlho za ním do hôr prišli ďalší chlapci, ktorí sa taktiež rozhodli dať sa na zboj. Ani im
sa nepáčil život poslušných poddaných. Chceli byť slobodní ako Jánošík, vybrali najrýchlejšiu, hoci veľmi
nebezpečnú cestu ku slobode.

Fedor Vico je slovenský karikaturista rusínskej národnosti. Už v začiatkoch svojej tvorby
začal spolupracovať s humoristickým časopisom Roháč, pre ktorý vytvoril populárnu postavu Jánošíka,
vychádzajúcu niekoľko rokov pod názvom Dereš Fedora Vica. Seriál vyšiel dokonca i knižne v roku 1969.
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Dvanásť chlapcov sa stalo Jánošíkovou družinou. Žili v hlbokých lesoch a skalách, v lete i v zime. Večer
zapálili vysokú vatru, upiekli si na nad ohňom barana alebo divinu z lesa, popili žinčice, ktorú im prinášali
honelníci, gajdoš zagajdoval, zbojníci si zaspievali i zatancovali odzemok. Do dediny prichádzali len rozdávať chudobným to, čo nazbíjali u bohatých. Ich heslom bolo: Bohatým brať a chudobným dávať! V lesoch, na
cestách i v kaštieľoch prepadali pánov, brali im peniaze i ďalší majetok a rozdávali ho po dedinách chudobným ľuďom: chudobnému honelníkovi nasypali plný klobúk dukátov, utrápenej vdove namerali súkno na šaty
pre deti “od buka do buka“, zaopatrovali siroty i starých ľudí. Zemepánom posielali výhražné listy, kedy a kam
si prídu pre peniaze. A nech sa páni bránili pomocou vojakov, opevnení a všetkého možného, zbojníci ich
vždy prekabátili a svoju korisť si odniesli, aby ju hneď rozdelili tým, ktorí ju najviac potrebovali.
Tak sa Juro Jánošík a jeho hôrni chlapci stali v očiach poddaných slovenskými hrdinami. Ľudia si rozprávali všakovaké príhody. V jednej z nich sa Jánošík narodil v skalnej postieľke v horách a tri sudičky mu darovali odvahu, rozum a silu. V ďalšej rozprávke sa pri horskom plese stretol s krásnou vílou, ktorá mu darovala
široký kožený opasok, v ktorom bola začarovaná pre Jánošíka žila sily a nesmrteľnosti. Ak by niekto túto žilu
preťal, zbavil by Jánošíka sily i nesmrteľnosti.
Ale skutočný Jánošík bol len človek a tak ho napokon panskí drábi chytili a posadili za zboj do
väzenia. Vrchnosť ho ako zbojníka odsúdila na šibenicu. Keď ho priviedli na popravisko, nečakal na kata,
ale so slovami „Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte!“ sám vyskočil na rahno a skonal. A tak končí
rozprávanie o Jurajovi Jánošíkovi. Nie je len rozprávkou, ale i životným príbehom chlapca a mladého
muža, ktorý sa kedysi dávno pokúsil vziať spravodlivosť do svojich rúk. Hoci ani on a ani nikto z jeho družiny nikdy nikomu na život nesiahol, mnohých pánov obral o ich majetok. A za to Jánošík zaplatil najvyššou cenou – vlastným životom.
Tajomstvom zostáva skutočný život Juraja Jánošíka – jeho túžba po slobode a predstava slobody,
práve tak ako jeho vidina spravodlivosti a ľudského šťastia.
dedinská – vesnická
divina – zvěřina
gajdoš – dudák
gróf – hrabě
honelníci – honci dobytka
kaštieľ – zámek
nazbíjať – nakrást
nemaznať – nemazlit
nepáčiť – nelíbit

onedlho – zakrátko
palica – hůl
prekabátiť – obalamutit
vatra – veliký oheň
vrecia – pytle
všakovaké – různé
zagajdovať – zahrát na dudy
zemiaky – brambory
žinčica – nápoj z ovčího mléka
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Ja nechcem byť indián, ja chcem byť Jánošík.
Bohatým budem brať a chudobným
dávať.

Dodo, podívej, co jsem dostal
k narozeninám. Pojď si hrát
na indiány a na kovboje!

Zbojníci žili na horách a odtiaľ mali prehľad.
A ja tiež vidím niečo zaujímavé.

Doufám, že to nemyslíš
vážně.
Maminka by plakala, kdyby nás zavřeli.

Deti vyberajú
peniaze
na charitatívne
účely,
ale jeden z tých,
čo chodí za nimi,
vyzerá
ako
podvodník.

Tu máš, hochu,
ať se dílo daří.

Už ho sledujeme
pol dňa,
v šporkase
bude hŕba
peňazí.
Uk

á

mi
žte

leg

á
itim

ciu

!

Jménem,

Nesmíme
ho nechat
uniknout!

Sopliaci!

Už si niekedy
videla živého Jánošíka? Nie?
Tak ho vidíš. Peniaze
venuj na charitu.
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Neříkal jsi,
že když
obereme
bohaté,
dáme to
chudým?

zákona!

slovníček

hŕba – spousta

sopliaci – usmrkanci

šporkasa – kasička

vyzerá - vypadá

