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                                    Quo Vadis Vojvodina? 

 
Úplná autonómia v rámci Srbska? Vyhlásenie samostatnosti? Vstup do Európy? 

 

            Píše Ján Kulík 

  

 

Nešťastím tejto roviny je, že je rovná. Úrodná. Ľahko prechodná a to už či odvekými 

cestami, alebo splavnými riekami a tých je dosť: Dunaj, Tisa, Sáva a rad menších. 

Údajne, povodie Dunaja je vraj prakolískou Indoeurópanov. Ako sa ľadovce kamennej 

doby posúvali na sever, tak sa ľud tohto povodia rozširoval a to nielen za ľadovcami na 

sever, ale aj na východ, západ, juh. Išiel za potravou. Za zverinou a táto zase išla za 

svojou potravou, trávou. Panónskou dolinou sa prehnali mnohé hordy výbojných 

kočovníkov, no stačí, keď spomenieme, že tu bol Hun Atila, „Bič Boží“, ktorý však so 

súčasnými Maďarmi má toľko spoločného, ako aj Eskimáci, či Bantu černosi. Boli tu aj 

Kelti, germánsky Longobardi, ktorí sa pod nátlakom Gepídov presunuli na sever 

súčasného Talianska. Boli tu aj Avari, prišli Maďari, prišli Tatari, Kumáni... avšak 

protoslovania tu neustále žili. Keď sa pochovávalo Atilu, ako Rimania nechali zapísané, 

pohrebný obrad sa konal v slovanskej reči. Dejiny nás učia, že po tom, ako Huni posunuli 

Germánov na západ, do priestorov Rímskej ríše, oblasť osídlili Slovania. Vyplnili vraj 

toto vákuum, lenže... no lenže o nejakej slovanskej vlne nenachádzame žiadne záznamy. 

A tá vlna by musela byť obrovská. Pravé cunami. Aby starovekí autori takéto niečo 

nespomenuli? Nezdá sa mi. Nechajme to odborníkom a možno sa jedného dňa dozvieme 

aj viacej. Veď aj oni sa neustavične hádajú, študujú artifaktá, jazyky a jazykové 

príbuzenstvá, ba posledne aj DNA.  

 

 Zrodila sa Veľká Morava, ktorá sa postupne šírila na juh, do Panónska, lenže 

v čase jej hanblivej expanzie, narazilo sa na hranice sféry bývalého Ríma, na východných 

Frankov, na sféru vplyvu Carihradu atď. Do toho času zapadá aj príchod maďarských 

plemien, ktoré ale nemali nejaký vytýčený cieľ, tu aj zostať. Ó, nie. Išli ďalej, rabovali, 

bili sa, až dorazili aj ku Atlantiku a ďalej sa nedalo. Trochu si aj tam pošantili a poď späť, 

lenže na spiatočnej ceste utrpeli porážku a boli donútení osadiť sa v Panónsku. Malo aj to 

svoju príčinu. Oslabenie Moravy, starého nepriateľa Frankov.   

 

 Toto je veľmi stručné vysvetlenie minulosti. Pravda, neskoršie dochádza ku 

ďalšiemu pohybu obyvateľstva, ako napr. prichádzajú Srbi a Chorvati, určuje sa nejaká 

hranica sféry vplyvu Ríma a Carihradu, prichádzajú a aj odchádzajú Turci atď. Dochádza 

ku kryštalizovaniu jazykov, národného sebavedomia a aj sebaurčovania a pod. ba po 

Karloveckom miery s Turkami, v poslednom roku 17. st. a v Požarevci v 1718. r. 

Rakúsko sa oslobodilo tureckých vojen, ale nie aj vpádov tureckých lúpežných bánd na 

územie neskoršej Vojvodiny. Ešte stále jestvovala tzv. vojenská hranica, kde vznikali 

okrem iných, aj slovenské osady, ako Pazova, Kovačica, Padina...  

 

 Územie neskoršieho uhorského „juhu“ bolo skoro úplne vyľudnené. Ponevierali 

sa tu skupiny akože rumunských pastierov, ale celkove, celá oblasť mala vraj len asi 2 

tisíc nestálych, nomádnych obyvateľov / pastierov.  
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 I keď rakúske vojská, za pomoci Srbov z „Pećskej patrijaršije“ (teraz Kosovo) 

zahnali Turkov až na sám juh Balkánu, karloveckým mierom (pod nátlakom  

koloniálnych mocností) museli sa potiahnuť a hranica sa určila v čiare riek Dunaj a Sáva.  

 

 Srbi, z „Pećskej patrijaršije“, pod vedením Čarnojevićovcov sa pohli s rakúskou 

armádou. Darmo ich turecká porta prosila, aby zostali doma, na Kosove, neverili im. 

Akoby aj, keď mali s nimi zlé skúsenosti. Vtedy sa z Kosova vysťahoval veľký počet 

Srbov, no a Turci, do tohto vákua priviezli hlavne moslimských Albáncov / Šiptárov.  

 

 V Rakúsku mali lepšie podmienky, ako domáci, lebo cisársky dvor mal nádej, že 

ich využije v neskorších bojoch s Turkami, ale ako to býva, tie boje už neboli také 

„celonárodné“, takže Srbi roztrúsení po celom Uhorsku začali byť nespokojní. V prvom 

rade im vadilo, že už či Rakúsko, alebo ich „kolónia“ Uhorsko boli prevažne katolícke 

krajiny a preto vraj asi polovica Srbov sa pobrala na Ukrajinu, kým druhá polovica čakala 

vraj až tri generácie, kým získa občianstvo ríše. 

 

 Nuž Srbi boli vo Vojvodine, ak aj nie prví (Rumuni), tak boli najpočetnejší a na 

dôvažok, ich vodcovia od koruny aj získali nejaké majetky, výsady, ako napr. 

Čarnojevićovci dostali Futok. Nemali ho dlho, ale stačí, že na ich majetku nie len 

povolili, ale aj pozvali, aby sa usadili aj Slováci a vzniká Petrovec. Nezadlho sa 

„vyparili“, takže ďalšie slovenské osady už vznikajú v čase, keď futocké panstvo dostal 

Andrej Hadík (de Futak). Viď priezviská Hadík.   

 

 Vyľudnená a močaristá oblasť Vojvodiny sa musela zaľudniť, lebo pôda bola 

vynikajúca a „koruna“ sem priváža občanov z celej vtedajšej ríše. Boli sme tu my, ale aj 

Nemci, Maďari, Rusíni, Poliaci, Česi, ba aj niečo Holanďanov, Španielov, Francúzov 

atď. O ich pôvode svedčia priezviská.  

 

 Nás, i keď nie je nejaký väčší percentuálny počet, predsa museli tolerovať aj 

dočasné mocnosti. Vedeli sme sa aj vzbúriť (Kovačicský proces), ale sme chápaní, ako 

„mäkučký“. Dá sa s nami narábať, odnárodňovať atď.  

 

 Nie, na Dolnú zem nešli len evanjelici, ale aj katolíci, lenže podľahli 

maďarizačnému nátlaku. Utratili sme aspoň tretinu Slovače, ak nie aj polovicu. Stali sa 

Maďarmi, so slovenskými, alebo pomaďarčenými priezviskami a tých je vo Vojvodine 

asi najviacej. 

 

 Od zániku V. Moravy, tento proces ani nebol toľko viditelný. Maďarskí plemenní 

vodcovia, ak dostali majetok na Slovensku, tak sa časom a dočasne aj poslovenčili, ale aj 

celý rad najvyšších maďarských vodcov, svoj pôvod má v šľachtických rodoch V. 

Moravy. Ba aj sami králi Uhorska, po čase už nie sú z radov Áziatou, ale z radov 

Slovanov a tu môžeme napočítať viacej, ako je prstov na ruke, ba aj oboch.  

 

 Nech nezachádzame do inej oblasti. Stačí, keď spomeniem, že do čias 

nešťastného Ferdinanda, ani sme nejestvovali. Boli sme Uhri, či bližšie povedané, niečo, 
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ako Čechoslováci, Juhoslovania...Ani štatistické dáta nás neuznávali. Aj tam sme boli 

Uhri (Maďari). Podívajme sa.  

 

 R-U monarchia bola v tom čase nejakým predchodcom EU a vo svetovom 

merítku bola najväčšia krajina v Európe (vyjmúc Ruska). Mal vyše 50 miliónov 

obyvateľov, ale z toho tu bolo vyše 35 miliónov Slovanov. Po „vyrovnaní“, krajina bola 

rozdelená na Rakúsko a Uhorsko, kde podľa úradných štatistík v Rakúsku bolo: 

Nemci........... ....35.6 % 

Česi a Slováci... 23   % 

Poliaci................17.8 % 

Rusíni................12.6 % 

Slovinci ............. 4.5% 

Srbi a Chorváti ...2.8 % 

Taliani ............... 2.8 % 

Rumuni a Maďari.0.9 % 

 

 V Uhorsku, kde sme podľa ich „de jure“ neexistovali situácia bola: 

 

Maďari (Uhri) ........ 48.1 % 

Nemci ...................... 9.8 % 

Slováci ..................   9.4 % 

Rusíni.....................    2.3 % 

Slovínci ...................  0.5 % 

Rumuni ....................14.1 % 

Srbi a Chorváti ......   14.1 % 

Taliani a Bulhari ........1.7 %  

 

 Tieto dáta sú krajne skreslené, falošné. Ak sa niekto (aj za cenu troch zlatiek) dal 

zapísať, že je Uhor (aj Štúr z politických dôvodov tvrdil, že je Uhor), hneď sa ho dalo do 

rubriky Maďar. 

 

 Pred dianiami z meruôsmych rokov, aj Štúr reptal proti maďarizačným nátlakom 

a v „Starý a nový vek Slovákov“ mimochodom sa dotkol aj anglickej praxe, no nie 

maďarizačného, ale anglického nátlaku na tamojších Keltov / Britov a vzdal úctu 

anglickému systému anglikanizovania Škótov, Welšanov a Írov. Zrejmé, nepoznal 

situáciu. Angličania boli rovnako draví, ako aj Maďari, či Maďaróni.  

 

 So Škótmi sa „vyrovnali“ na spôsob, „...ak sa chcete biť, dáme vám možnosť...“ 

a posielali ich do kolónií, kde sa „bili do posledného Škóta“. 

 

 S Welšanmi to bolo ťažšie, nuž museli siahnuť aj po drastickejších opatreniach. 

Kto v škole povedal aspoň jedno welšské slovo, na krk mu privesili tabuľu, kde písalo: 

„Hovoril som diablovským jazykom“, alebo mu mydlom umývali ústa. 
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 V Írsku to nebolo o nič jemnejšie, ale tu sa im to nepodarilo na „jedničku“, či 

podľa vojvodinského známkovania, na „päťku“. Bolo hodne katolíkov a tí trvali pri 

svojom. 

 

 Keď vypukla I. sv. vojna, Welšania ešte vždy nepoznali angličtinu a narábali 

s nimi, ako Maďari s nami.. Keď si išiel „na mínáš“, ak si si nevedel pýtať po maďarský, 

zostal si hladný. Netrvalo dlho a naší chlapci „zvládli“ aj maďarčinu. Veď obed = ebed, 

kuchyňa = konyha, tanier = tányér, bôb =  bób, lóobab... všetko slovenské slová 

adaptované na maďarský zobák. 

 

 Nešťastím Vojvodiny je aj to, že sa nachádza v obkľúčení dravých budovateľov 

miniinpérií. Na severe je Maďarsko, na juhu Srbsko, na západe Chorvátsko, všetko 

„veľké“ národy s ešte väčším apetítom stať sa impériou.  

 

 Ak sa Vojvodina zbaví Srbska, to ešte neznamená, že bude svojím pánom. Všade 

vôkol stoja dravci. Chorváti, Maďari, no nikto sa nepýta, čo si myslia Vojvodinčania. 

Nechutia im ani Srbi (zo Serbistánu), ani Maďari a ani Chorváti. Chcú byť len 

Vojvodinčania a to aj so všetkými „negatívnosťami“, ako úplnou nie len toleranciou, ale 

vítaním dúh multikulturalizmu, či heterokultutalizmu národov, čo tu žijú storočiami. Na 

vydobytie si tejto vidiny, možnosť majú len Srbi. My môžeme byť len štatistami. Ako 

vždy. A takto sa aj chováme. Chrbtica sa nám ohla. Nevieme sa postaviť za vlastnú 

hrdosť. Vždy si myslíme, že nevadí, kto prevládne, my mu budeme slúžiť. „Kam vítr, 

tam plášt“. Tento recept sa nám už pomstí a čím ďalej, tým viacej.  Staneme sa 

anachronizmom 21. storočia. Kultúra, dedictvo sa nám zvedie na tancovačky pre turistov. 

Aj rumunský predstaviteľ poznamenal, že o nič lepšie nestoja ani oni. Ich kultúra sa 

scvrkla na hudbu, tanec a národnú kuchyňu. O 30 rokov, nebude vraj ani to. V našom 

prípade, možno to bude o 50 rokov. Dobre sa nám nepíše. Aspoň nie teraz, keď srbský 

(pomýlený) neonacionalizmus si vyčíňa.  

 

 Nie, nevonia nám ani srbský nacionalizmus, ale zatiaľ ani nejaký separatizmus. 

Možno len tá úplná autonómia v rámci „triezveho“ Srbska, ale ani tam nieto veľkých 

nádejí. Svet sa akoby zbláznil. Kdekoľvek pozrieš, nič dobrého nevidíš. 

 

 Čo by sme získali úplnou autonómiou Vojvodiny? Možno trochu, vlastne určite 

lepšiu hospodársku situáciu, avšak v národnom živote, v perspektíve prežitia, nie mnoho. 

Pozrime sa vôkol. Školy nám postupne, ale iste zanikajú. Jazyk sa komolí. Postupne nás  

je z roka, na rok menej. Mnohí sa pobrali do „sveta“, mnohí sa odnárodnili, alebo 

odnárodňujú... Aj samé etnické zloženie obyvateľstva Vojvodiny, bývalé relatívne 

ekvilibrium už nejestvuje.  

 

 Získaním nezávislosti? Situácia, hlavne na národnom poli sa nezlepší. Konečne, 

ako protagonisti nezávislosti hovoria, tu sa tvorí „nový“ národ, Vojvodinčania.  Trend je 

badateľný hlavne u ratolestí zo zmiešaných manželstiev. Títo ľudia už nie sú ani Srbi, ani 

Maďari, ani Slováci, ani... sú proste Vojvodinčania, Európania. Nový hybrid tejto roviny. 
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 R-U ríša bola akože žalárom národov a to čiastočne videl aj sám Fr. Jozef a najmä 

jeho nástupca trónu, Fr. Ferdinand. Keď došlo ku rakúsko-maďarskému „vyrovnaniu“, 

Viedeň sa prajnejšie dívala na ašpirácie „svojich“ národov, hlavne Slovanov 

a povoľovala ich národný rozvoj. Maďari mali cele iný prístup. Začalo sa s krutou 

maďarizáciou všetkých a hlavne Slovákov. V tomto zvlášť vývodili už pomaďarčení 

Slováci. Rušia školy, Maticu, do kostolov preniká maďarčina atď. atď.  

 

 Ferdinand dovidel trochu ďalej od Fr. Jozefa a sníval o nejakej federácii, lenže, no 

lenže predčasne padol, ako obeť G. Princípa v Sarajeve.  

 

 R-U len v 1908. roku anexovalo Bosnu a Hercegovinu, avšak s reformami tejto 

budúcej ríšskej provincie sa začalo niekoľko desaťročí skorej. Prišlo ku reforme školstva, 

zdravotníctva, stavali sa železnice, začalo sa s ťažbou prírodného bohatstva, do provincie 

prichádzali kvalifikované pracovné sily, ako Nemci, Česi, Poliaci, Slovinci, Rusíni... 

Proste podobalo sa niečomu, ako máme teraz, EU. Skorej vchodu do EU krajiny musia 

vykonať rozličné reformy, postupne po tomto prichádza kapitál, modernizuje sa 

hospodárstvo atď. Susedné Srbsko, či Srbia (áno, kráľ Srbska nemal povolené používať 

titulku kráľ Srbov, ale len kráľ Srbie) sa len dívalo, čo sa tam deje a ako teraz, aj vtedy 

chceli by pristúpiť, len nevedeli, ako. 

 

 Keďže R-U nebolo svetovou, lež európskou koloniálnou mocou a v Európe bolo 

po Rusku druhou najväčšou krajinou, občas na Fr. Ferdinanda zahraniční diplomati 

doliehali, vraj kedy anexuje Srbsko. Jeho odpoveď bola vždy rovnaká: ...máme dosť 

svojich problémov a za niekoľko vriec suchých sliviek, na väzy si naložíme len 

nepotrebné komplikácie. Konečne, tie suché slivky si vieme dorobiť aj v krajine... 

 

    Pravda, toto rozhnevalo Belehrad. Rozhnevaná bola aj Budapešť. Im sa zase 

nepáčila federácia. Rozhnevaní boli aj Taliani. Ani im sa federácia nepáčila. Federácia sa 

nepáčila ani Francúzom, ani Nemcom a ani Rusom. 

 

 V tejto politickej trme-vrme, na scénu prichádza aj nejaký bosenský Srb, člen 

nacionalisticko-teroristického združenia „čierna ruka“, ale s úmyslom zapojiť sa do 

armády Srbie, do „Balkánskych vojen“. Odmietli ho raz, dva razy, lebo vraj bol 

„žgoljavý“ (nevyrastený, slabý, chorľavý...), no všimla si ho belehradská tajná služba, 

ktorá už či na svoju ruku, alebo s prikývnutím hlavy aj iných, začala priprávať atentát na 

Ferdinanda. Nebolo to tak, ako ústredňa vyplanovala, ale nástupca trónu (aj s manželkou 

- Chotekovou) zahynul. Viedeň poslala Srbsku ultimátum, s hrozbou, ak nevyhovejú, 

bude vojna. Do Bieleho domu mocipáni Srbska hneď povolali ruského veľvyslanca 

a informovali ho, že ultimátum zamietnu a bude vojna. Bude vojna s krajinou, ktorá je 

viacej ako desaťnásobne väčšia od nich a na to potrebujú ruskú pomoc. Chudák, ten 

ruský diplomata hneď tam na mieste dostal srdcovú porážku a pravda, vojna bola. Prvá 

svetová. 

 

 Do vojny sa zaplietli Rusi, Nemci, Briti, Francúzi, Taliani, Turci... až konečne, 

pár týždňov pred jej zakončením, aj Američania. 
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 Skoro celá vojna vypadala „nerozhodne“, kým však Slovania z R-U nezačali 

prebehávať k Rusom, Francúzom... Videl to aj staručký Fr. Jozef a jeho kruh, nuž začali 

sľubovať, že Slovanom udelia autonómie, krajina bude federatívna a pod. lenže s týmto 

vyšli neskoro. Armádu si nezachránili, no a výsledok bol, vojnu prehrali. R-U sa 

mierovou zmluvou rozkúskovalo.   

 

 

 
 

 Podľa návrhu rumunského Srba, Aurela Popovića, z roku 1906, takto mala 

vypadať federatívna ríša Rakúska. S plánom plne súhlasil aj Fr. Ferdinand. 

 1/ Rakúsko 

 2/ Nemecké Česko 

 3/ Nemecká Morava 

 4/ Česko 

 5/ Slovensko 

 6/ Západná Galícia (Poľsko) 

 7/ Východná Galícia (Ukrajina) 

 8/ Maďarsko 

 9/ Sekeľsko 

10/ Transilvánsko (Sedmohradsko) 

11/ Trentino (Taliansko) 

12/ Trst (Trst a Gorica) 

13/ Chorvátsko 
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14/ Vohvodina. 

 

 Takýto plán rozdelenia R-U pre sebou mali mocnosti Antanty, keď sa 28. júna 

1919. zišli vo Versailles. Robili sa menšie „úpravy“, ako napr. Slovensku pridelili Žitný 

ostrov, ale zato ku Maďarsku pričlenili juh stredného Slovenska, a „špic“ z Vojvodiny. 

Ku Česku a Morave pričlenili tzv. Nemecké Česko a Nemeckú Moravu. Taliansko 

dostalo Trst a Goríciu a Trentino. „Upravili“ sa hranice medzi Rakúskom a Maďarskom. 

Poľsko dostalo Galície. Rumunsko, Sedmohradsko, Sekeľsko a časť z Vojvodiny. Ku 

Vojvodine zase pričlenili Sriem atď. Na dovažok, rozhodlo sa, že Vojvodina bude 

samostatným štátom. Toto náramne rozhnevalo srbskú diplomatickú mísiu (na čele 

s premiérom Stojanom Protićom), ktorá najsamprv podpísala mierovú zmluvu, kde 

sľúbili, že budú ručiť nezávislosť republiky Vojvodiny, ale hneď aj  demonštratívne 

opustila zasadnutie a svoju podporu usmernili v osobu Jašu Tomića, či v jeho skupinu, 

ktorá stála na pozícii, že Vojvodinu, ako vojnovú korisť má dostať Srbsko.  

 

 Po tomto rozhodnutí vo Versailles, člen, či aj vodca vojvodinskej delegácie, 

Mihajlo Polit Desančić sa vrátil do Subotice (mala byť hlavným mestom novej 

republiky). Vojvodina bola aj medzinárodne uznanou krajinou. Dňa 2. júla 1919. Mihajlo 

Polit Desančić, v spoločnosti s Albertom Berthom a Ottom Rothom zverejňujú aj 

Deklaráciu o Samostatnej Republiky Vojvodiny. Túto zvesť pozdravilo na tisíce občanov 

a mávalo sa novou štátnou zástavou: Modro-žlto-zelenou. 

 

 Kým všeobecná slávnosť prebiehala šírom Vojvodiny, zatiaľ Jaša Tomić, pred 

„Sabornou crkvou“ v Novom Sade, obracia sa skupine Srbov, s ideou Srbskej Vojvodiny 

a vyzýva na neposlušnosť. Následok je, že sa nezadlho v N. Sade koná to „demokratické“ 

zhromaždenie národných deputátov (o tom som už písal) a Vojvodina sa pričleňuje ku 

Srbsku, vlastne ku kráľovstvu SHS. 

 

 Toto by bol najstručnejší výklad dejín Vojvodiny a nášho miesta v tejto teraz už 

len pokrajiny. Nie, nemal som žiadny úmysel usmerňovať vodu na jeden, alebo druhý 

mlyn, avšak chcel som vám priblížiť úzadie, prečo Srbi, staroosadlíci čoraz silnejšie 

repcú voči Belehradu a jeho arogancie. Ich je najviacej a najlepšie vedia, čo utratili. 

Maďari si len občas vystrčia rožky, ale hneď ich aj stiahnu. Nemcov sa vyhnalo. Chorváti 

a Bunjevci (tiež sú Chorváti), ani v poslednej „etnickej čistke“ neprešli najlepšie, nuž 

ostiechajú sa. Rusíni sú „maličkí“ a ich hlások veľmi slabý. Česi sú ešte menší. Rumuni 

sú tiež maličkí a aj to, čo povedia, vietor hneď odnesie a trpia následky.  

 

 A čo my, Slováci? Ako vždy, nám je „šecko eno“. Tí starší, výbojnejší, praví 

vodcovia sú už dávno na „onom svete“, novší od skorej „zvetrali“ vzduch a rozpŕchli sa. 

Hlavne na Slovensko. Tí, čo zostali doma, sú už buď starí, v pokročilejšom veku, v dobe 

ktorá si žiada skorej pokoj a nie boj. Vedia, čo je zle, ale z komplexu menejcennosti, 

vedomí našej „malenkosti“, radšej mlčia a nové generácie o týchto veciach nemajú ani 

šajnu, alebo veľmi skreslené vedomosti. Aj oni sú radšej stranou. O slobode na 

starootcovských brázdach už ani nesnívajú. Snívajú len o ľahšom živote, o chlebe na 

stole (kde Vojvodina ho vždy mala na vývoz), alebo o ufujazdení niekam, kde život bude 

kľudnejší.  
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 Vraj Vojvodina, ako samostatná krajina nemá žiadnu perspektívu. Je maličká... 

Áno, územie nie je veľké, ba aj počet obyvateľstva nie je ani celé 2 milióny, lenže na 

svete je spústa krajín s podobným počtom obyvateľov, s podobnou rozlohou a všade sa 

lepšie žije. Povedzme napr. Singapúr, Luxemburg, Wells, Škótsko, Malta, Cyprus, 

Dánsko, Island... Áno, hneď padne poznámka, oni majú more, tí majú uhlie, tí majú 

banky atď. Aj Vojvodina má niečo. Úrodnú pôdu, Dunaj... a je tu EU, ako potenciálny 

trh. Veď aj Egypt, len ďakujúc Nílu, jeho delte, tisícami rokov bol najbohatšou krajinou 

a keď ho zaujali Rimania, do tejto krajiny dodával až 1/3 obilnín. Iní Arabi majú len ropu 

a piesok. Ropa sa minie, avšak egyptská delta Nílu, aj ďalej bude úrodná. Tak aj 

Vojvodina. Úrodná pôda sa neminie. 

 

 

 
 

 Juhási, pastieri oviec na pustatinách Dolnej zeme. Fotka je z 19. st. Všimni si 

pastierovu bundu, klobúk a psa Čuvaša (čuvati = ochraňovať).  
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 Studňa na rovine. Fotka je z 19. st. Typická „naša“ vojvodinská studňa. Mali sme 

ich všade, v každom chotári a voda bola výborná, chladná a čistá. Dnes ich už asi nieto. 

Herbicídy, pesticídy.. umelé hnojivá... znečistili nám podzemnú vodu. Na jej „očistenie“ 

potrebujeme aspoň tisíc rokov.  

 Najlepšia voda bola, koľko sa pamätám, na pol cesty medzi Petrovcom 

a Kysáčom. Na „Menďanovom salaši“. Posledne, keď som tam bol, videl som už len jeho 

rumovisko, zasypanú studňu a nič iné. Pominul sa starký Menďan, čo vždy chodil v „16 

polových gatách“, s modrou zásterou a keď som tam pil z toho vedra, hneď sa prišiel aj 

prihovoriť. Tém na rozhovor nechýbalo. Ja, chalan, 16-17 ročný a starký už 

v osemdesiatke, mali sme o čom debatovať. Pamätal si aj na môjho otca. Akoby nie, veď 

aj otec si pamätal na neho. 

 Otec bol z Kysáča a za frajerkou (mojou materou) chodil do Petrovca. Ako 

gazdovský mládenec, mal aj motorku „Zindap“ a tá, ako sa svedčí, mala aj svoje svetlo. 

V jednu letnú noc, starký Menďan počul podozrivý zvuk a vyšiel pred salaš (bol hneď 

vedľa cesty) vidieť, čo to za obludu ide chotárom, lenže tá „obluda“ mala aj jedno oko 

(svetlo) a starký sa zľakol. Bude to „nečistý“ a utekal. 
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 Otec vo svetle videl „mátohu“ v bielych gatiach a zľakol sa. Vyhol z cesty na 

oráčinu, rovno za „päty mátohy“ a naháňal ju. Keď „mátoha“ preskočila cez zopár 

brázd kukurice, otec sa chcel vyhnúť a na brázde spadol. Ten „nečistý“ aj ďalej „vrčal“, 

ale už za starkým nebežal. Aj otec sa pozbieral. Motorka nechcela zapáliť, nuž pobral sa 

ku salašu. Poklopal. Starký otvoril, ale ešte sa triasol. Ani otec nebol pri sebe a dali sa 

do rozhovoru.  

 

 Porozprávali si, čo zažili v tejto noci. Slovo, na slovo, prišli ku podstati 

„nečistým“. Starký z krčaha nalial „jahodaču“ (pálenka z morúš) a tu si debatovali do 

bieleho rána. 

 

 Keď sa otec dostal do Kysáča, jeho mať (Cesnaková) už bola „zabrigovaná“ 

(mala starosti), či sa Paľkovi niečo nestalo. Bol v poriadku, ale ona nie. 

 

 Nechcel jej rozprávať celú historku, nuž moja starká povedala: „Keď si u frajerky 

strávil celú noc, budeš sa ženiť“! Oženil sa a hľa, tu som teraz aj ja. Aj ja som sa oženil, 

ale len z Kulpína. Kulpín bol bližšie od Kysáča.  

 

 

  


