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ROÈNÍK 45  4/1997

Sn D I S K U S I A

ROZHOVOR S PATRICIOU KRAFCIKOVOU

Patricia Krafciková (narodená v roku
1949 v Clevelande), folkloristka a �pecialist-
ka na ruský jazyk a literatúru, redaktorka
èasopisu Carpatho-Rusyn American; �tudo-
vala na Indiana University, Bloomington,
Indiana, MA (Master of Arts) a PhD /1986/
získala na Columbia University, New York,
New York, na základe práce z ruskej litera-
túry a folklóru: �Historické piesne o �tefa-
novi Razinovi�. Pôsobila ako vysoko�kolská
pedagogièka na University of Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania, na Katedre slovan-
ských jazykov a literatúr na Dickinson Col-
lege, Carlise, Pennsylvania, a od roku 1989
predná�a o stredo- a východoeurópskej lite-
ratúre a kultúre a vyuèuje ru�tinu na The
Evergreen State College, Olympia, Washing-
ton.

Patrícia má po otcovskej aj materinskej línii svoj pôvod na Slovensku. Do Spojených
�tátov odi�li jej starí rodièia, matkin koreò je z rusínskych obcí Èirè a Ruska Vo¾a, príbuzní
po otcovi sú zo slovenských obcí z okolia Ko�íc. Táto Amerièanka tretej generácie patrí
k tým, ktorí si v celom svojom �ivote nesú posolstvo svojho kultúrneho dedièstva a prispie-
vajú k jeho uchovávaniu aj rozvíjaniu.

S Patríciou sa poznáme od roku 1983, keï pri�la na Slovensko na jednoroèný �tudijný
pobyt ako �tipendistka Fulbrightovej nadácie. V zmysle svojho vtedaj�ieho sústredeného
záujmu o zbojníctvo ako kultúrnohistorický fenomén venovala sa u nás �túdiu jáno�íkovskej
tradície. Zblí�ili nás nielen odborné záujmy, ale aj priate¾ské väzby.

Po viacerých rokoch sme sa mali mo�nos� opä� stretnú�, dokonca aj tu na Slovensku,
kam Patrícia zavítala pri príle�itosti svojej úèasti na Svetovom kongrese Rusínov, ktorý sa
konal v Budape�ti 29.5.-1.6. 1997. Vyu�ila som jej prítomnos� na viaceré rozhovory. Jej
úsudky a postrehy k mnohým problémom pova�ujem za ve¾mi zaujímavé nielen preto, �e sú
to poh¾ady spoza oceánu, ale najmä preto, �e sú to postrehy zainteresovaného, vnímavého a
citlivého pozorovate¾a, ktoré otvárajú nové rozmery aj v na�om vlastnom uva�ovaní.
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Koho reprezentovala americká delegácia na Svetovom kongrese Rusínov?
U� v minulosti bola ustanovená zásada, �e z ka�dej krajiny prichádza len jedna delegá-

cia. Tak v rámci na�ej delegácie boli èlenovia Karpato-rusínskeho výskumného centra,
Karpato-rusínska spoloènos�, Lemko-rusínska spoloènos� a tie� malá skupina z Minnesoty,
zvaná Rusínska asociácia � v�etky spolu tvorili americkú delegáciu.

V istom zmysle sú prinajmenej dve roviny, èi cesty ako by� èlenom komunity. Jedna je tá
�základná�, pramenná, a to vidíme na skupine Karpato-rusínska spoloènos� (Carpathoru-
syn Society) so sídlom v Pittsburghu. Má èlenov po celých Spojených �tátoch, najmä v Pen-
nsylvánii, Ohiu, Západnej Virgínii, New Jersey, New Yorku � majú stretnutia, vyvíjajú rôz-
ne aktivity. Potom je tu e�te ïal�ia, v istom zmysle akademická rovina, ktorá vychádza zo
skutoènosti, �e èlovek nemô�e len vari� �holubky� a organizova� spevy, tance èi kostolné
obrady, ale je potrebné robi� nieèo viac pre zjednocovanie, aby skupina získala etnickú a
mo�no aj národnú dôstojnos� a prestí�. Práve ostatní � tí druhí � musia o skupine vedie�.To
je mo�né robi� prostredníctvom publikácií, prostredníctvom vytvárania informaèných zdrojov.

A aká je v tejto èinnosti Tvoja pozícia?
Uvedomujem si, �e v otázkach identity musí by� zapojená hlava, nielen srdce. Pokia¾ ide

o mòa, ja mám tie� ve¾mi rada holubky, halu�ky a v�etky rusínske a slovenské jedlá, ktoré
sú súèas�ou môjho materinského i otcovského kultúrneho dedièstva. Predsa myslím � a
cítim � �e patrím do tej �racionálnej� skupiny, u� aj preto, �e som tak ïaleko od rusínskej
komunity. Ak sa chcem s nejakou my�lienkou stoto�ni�, potrebujem ís� hlb�ie, je to pre mòa
zlo�itej�ia cesta, ktorá nevystaèí s pocitom, ale potrebuje aj ratio. A keï pocit, teda taký,
ktorý stavia na komplexnej skúsenosti.

Vasil Turok, predseda Svetovej rady Rusínov, polo�il kongresu nieko¾ko ve¾mi presných
otázok, ktoré sa týkali opodstatnenosti a obhajoby existencie Rusínov. Aká bola Tvoja osob-
ná odpoveï na tieto otázky?

Chcem zdôrazni� jedno pozorovanie, ktoré som urobila popri mnohých ïal�ích, toti�, �e
rusínska komunita je ve¾mi variabilná. Pravda�e, najskôr udrie do oèí (èi do u�í) problém
jazyka, od dialektu pou�ívaného na Podkarpatskej Rusi po ten v Juhoslávii, v Po¾sku èi na
východnom Slovensku, ktorý je teraz u� kodifikovaným jazykom, teda varianty ma nútia
uva�ova�, �e Svetový kongres Rusínov je potrebný. ¼udia roztrúsení v mnohých krajinách
potrebujú nieèo, ústredné miesto, ústredný impulz motivujúci jednotu. Rusíni mô�u spolu
hovori� po rusínsky, a to je pre mòa ve¾mi zaujímavé nielen z jazykového h¾adiska. Zotierajú
sa pri tom rozdiely. Je zrejmé, �e existuje jeden esenciálny rusínsky jazyk ako komunikaèná
báza. Myslím, �e podobne je aj Svetový kongres tým základným vnútorným jednotiacim
motívom, bázou na dohodu.

A èo základná existenèná otázka, èi sú Rusíni schopní obráni�, udr�a� svoju existenciu,
identitu?

Myslím, �e Rusíni ukázali v tomto smere nezvykle ve¾kú snahu. Uvá�me len, �e skúse-
nos� Rusínov v jednotlivých krajinách bola ve¾mi rozdielna. Rusíni v Juhoslávii vo Vojvodi-
ne mali a majú u� dlh�í èas �koly, noviny a ïal�ie informaèné prostriedky v rusínskom
jazyku. To bol u� dávnej�ie kodifikovaný jazyk. Av�ak nie je to tak v iných krajinách, kde
Rusíni �ijú. Tak�e znovu si myslím, �e povedomie rusínstva evidentne existuje � veï ináè
by sa tí ¾udia nestretávali. Keby nemali nieèo spoloèné, naèo by sa schádzali. Veï by to bola
strata èasu. Je tu nieèo, èo ich zvádza dohromady a mô�e to by� nieèo, èo nie je ustálené, èo
sa vyvíja a uvidíme, èo sa z toho vyvinie. Aj preto Vasil Turok kladie svoje otázky. Nepova-
�uje to za hotovú vec. Nemô�e poveda� � na�a existencia je garantovaná. Je ve¾mi realistic-
ký a vnímavý. Vidí, �e ak máme existova�, ak máme ma� nejakú identitu, musíme ju neja-
kým spôsobom rozvíja� a uchováva�.
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A aký by mal by� pod¾a Teba spôsob rozvíjania a uchovávania identity?
Myslím, �e jedna z odpovedí mô�e by� tá najvá�nej�ia odpoveï. Pokia¾ ide o otázku �

ako zachova�, to je vskutku opä� minimálne dvojvrstvový proces. Opä� � nemô�eme sa
vzda� �holubkov�, tanca a spevu, preto�e to uchováva �ivú tradíciu. Ale potrebujeme aj
spisovate¾ov, ktorí pí�u v rusínskom jazyku, potrebujeme poetov, ktorí pí�u básne po rusín-
sky, a tie� potrebujeme vedcov, ktorí pí�u o komunite, o histórii. Ale to neznamená, �e sa to
musí urobi� teraz zrazu. História Rusínov u� bola napísaná. Musíme ju �vyhraba��, prelo�i�
do angliètiny, prezentova� v akademických kruhoch, musí sa sta� predmetom, ktorý zaujíma
nielen Rusínov. Vieme, �e tanec bezprostredne osloví diváka, navodí city také potrebné v
modernom svete, ale je dobré, keï rusínsku komunitu a svet okolo nás oslovíme aj v inom
smere. Keï vedia, �e rusínska história sa vyuèuje na univerzitách, rusínske knihy sa èítajú a
v prekladoch sú prístupné svetu. To v�etko zvy�uje úroveò sebapoznania, úroveò identity.

Poèas kongresu sme videli rôzne kultúrne programy. Divadelná sála v Dome slovenskej
kultúry v Budape�ti, kde spoloèenské podujatia prebiehali, bola preplnená. Po predstave-
niach sme debatovali o tom, èo sme videli, oceòovali sme napr. pásmo humorných scénok
v podaní hercov divadla A. Duchnovièa z Pre�ova. Aký je Tvoj názor na tento druh kultúr-
nych hodnôt?

Myslím, �e niet nijakej pochybnosti o tom, �e divadlo, ktoré sme videli, bolo výborné
a ve¾mi smie�ne. Evidentne sa pranierovali vz�ahy medzi mu�mi a �enami, tie� pijatika,
ve¾a pijatiky a h¾adanie humoru v správaní sa opitého èloveka. Som si istá, �e tento humor
má ve¾a vz�ahov k reálnemu �ivotu, tak ako mô�e ma� vz�ah k reálnemu �ivotu hocikde na
svete, aj keï sa pracuje s mno�stvom lokálnych èàt, lokálnych chutí. Myslím, �e najbli��ie
by som rada videla nielen tie humorné scénky, ale mo�no aj úryvky z nejakej vá�nej hry,
ktoré by týmto hercom umo�nili rozohra� ïal�ie struny ich talentu.

Zostaòme pri vtipe a �artovaní,preto�e sme nemohli neporovnáva� tento spôsob �artova-
nia, teda v istom zmysle stereotypizácie rusínskej povahy, rusínskych názorov, a to bolo
v karikatúrach Fedora Vica.

Áno, myslím, �e aj on rozohráva niektoré z týchto tém. Èasto má na svojich karikatúrach
¾udí, ktorí spolu popíjajú. Ale preto�e sú to �tylizované kresby, statické obrazy, nepôsobia
na nás ako dramatické �vyhratie� opileckého správania sa. Vicove postavy sú ve¾mi múdre,
presné v úsudkoch a niektoré z nich sú aj ve¾mi, ve¾mi nevinné. Keï nieèo povedia, je to ako
múdros� z detských úst.To v�ak neznamená, �e títo ¾udia sú deti. Je to istá nevinnos� voèi
komplexnému politickému svetu okolo. Nevinnos�, ktorá okam�ite vidí pravdu � a povie ju.
A to je na Vicovi také pôsobivé. Je to brilantný humor.

Je v tom azda aj ïal�í dôle�itý moment. Schopnos� robi� si �arty sám zo seba. Ak to
niekto doká�e, znamená to, �e je nad vecami. Je schopný sebareflexie.

Smia� sa na sebe, na slabostiach, to vy�aduje istú odvahu a niekde v základoch je aj istá
dávka sebaistoty, �e si èlovek �mô�e dovoli�� smia� sa na sebe. Aj scénky pre�ovských
divadelníkov boli tohto druhu a Vicov kreslený humor urèite.

Druhý spoloèensko-kultúrny veèer bol zvlá�� výrazne orientovaný na �h¾adanie kore-
òov�, vystupovali dedinské folklórne skupiny z dvoch rusínskych obcí v Maïarsku, z Kom-
ló�ky a Muèaja.

Znova to, èo poviem, bude môj osobný dojem. Bola som fascinovaná. Toto boli skutoèní,
reálni ¾udia. Pracujúci ¾udia. �eny, ktoré doja kravy, starajú sa o hospodárstvo, ¾udia, ktorí
pracujú na poli, ¾udia, ktorí �a�ko pracujú. A ich prácu vidí� na ich tele. Vidí�, �e sú pôvodní,
substanciálni. Netvária sa, �e sú nieèo iné ako sú, nepotrebujú nijakú afektáciu. Pri�li na
scénu odovzda� nieèo zo seba � obecenstvu. A vedeli, �e je to obecenstvo poschádzané
z celého sveta, ani to ich nerozviklalo v ich výraze, v ich prístupe.
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Iný �áner predstavila spievajúca rodina Revi¾akovcov. Zaspievali rôzne rusínske aj slo-
venské piesne.

Treba poveda�, �e Revi¾akovci vynikli svojou scénickou skúsenos�ou. Kroje, ktoré mali na
sebe, pravda�e neboli pôvodné, boli to efektné kroje, farebné, zdobené. Iste, aj pôvodné ¾udo-
vé odevy bývali zdobené, toto v�ak bola výzdoba iného druhu, efektná, �iarivá, bly��avá. A po-
tom, oni skutoène robili predstavenie. Nám z neho chýbal ten pocit bezprostrednosti.

Táto rodina, mladí ¾udia, rodièia, dve asi pätnás�roèné dcéry a o nieèo mlad�í syn, mali
ve¾ký aplauz, znamená to, �e ¾uïom sa ich predstavenie páèilo.

Spievajúca rodina predstavila aj mlad�iu generáciu. A myslím, �e sama my�lienka, �e
mladá generácia sa zaujíma o folklór, aj keï u� v tejto �vyhladenej� forme, je pravdepodob-
ne ve¾mi pôsobivá a uspokojujúca pre obecenstvo.

Toto mi pripomína otázku mo�no iného druhu, a to je problém generácií. Ako by si vy-
svetlila vekovú �truktúru úèastníkov kongresu?

Boli sme ve¾mi zarazené, keï sme videli jednu �edivú hlavu ved¾a druhej bielej a potom
ïal�iu �edivú.... To bolo jednoducho fenomenálne. Teda dve veci � i�lo o to, �e na kongrese
boli len star�í ¾udia a potom, �e to boli takmer výluène mu�i. Ani neviem, ako to mám
poveda�, jednoducho som sa cítila akosi neadekvátne. Skutoène neviem, èoho je to indiká-
torom. O èom to svedèí? Mô�e to hovori�, �e ostatní sú tie� zainteresovaní, majú záujem,
len nemajú èas prís�, zo zamestnania, od rodiny,

V kultúrnom programe vystúpil aj spevácky zbor z Podkarpatskej Rusi. To, èo sprostred-
kovali, bolo v istom zmysle vyspievanie identity. Ale bola to opä� identita starých ¾udí.

Tam znova mohli zohráva� úlohu iné faktory. Mladí ¾udia potrebovali zarába� dos� peòa-
zí, aby mohli nakàmi� svoje rodiny. Vieme dobre, �e je to v�ade �a�ko, a je to osobitne �a�ko
v bývalých republikách Sovietskeho zväzu. A vôbec, ani ja si neviem predstavi� seba, �e by
som pri de�och a zamestnaní mala kedy chodi� na nácviky spevokolu... Môj prvý impulz je
myslie� na toto. Môj druhý impulz je, �e ide o isté vyjadrenia stanovísk � keï patrím do
spevokolu, ktorý sa predstavuje ako Podkarpatskoruský spevokol! To je politické stanovi-
sko. A opä� je mo�né, �e sú mladí ¾udia, ktorí sa oznaèujú za Rusínov, ale obávajú sa usku-
toèni� tento krok. Ak ¾udia �ili v strachu, ten strach ich len tak ¾ahko neopustí.

¼udová poetka, krásna a pôsobivá vo svojom odu�evnení, pri�la tie� pozdravi� úèastní-
kov kongresu. Videli sme to, èo zaznamenávali generácie folkloristov, �e �reè prostého ¾udu
je poézia�, �e staèí, keï jednoduchý èlovek prehovorí, sformuluje svoje my�lienky a vzniká
báseò. Ona priniesla básne, ktoré obsahovali ohromnú silu a vo mne tá sila vzbudzovala
trochu aj strach.

Mo�no sme u� trochu cynickí. Tie� cítim, aké bolo fascinujúce vidie� ju, vrásky na tvári,
�iarivé oèi, briskné pohyby, celé telo vyjadrujúce rozhodnos�, sedliacku silu a svie�os�.
�ena, ktorá pracovala a je v dobrej fyzickej kondícii. V ruke mala ve¾kú ihliènatú zelenú
ratoles� a vrecú�ko so zemou, samozrejme z Podkarpatskej Rusi ...aké to bolo v�etko krás-
ne, bola v tom i istá posadnutos�. A keï cítime posadnutos�, tam zaèíname hodnoti� spo¾ah-
livos�, hodnovernos�. Keï vidí� posadnutos�, to vyvoláva pocit, nazvala si ho strachom. Ale
to priná�a otázky spo¾ahlivosti osoby, ktorá takéto pocity vyvoláva. Neviem, mo�no máme
takéto správanie prija� a vysvetli� si ho ako výraz úplného vytrysknutia vnútorného pôvod-
ného ¾udského pocitu. Preèo nerozmý�¾ame aj v týchto kategóriách? Cez na�e moderné
videnie, videnie, ktoré je nauèené by� ve¾mi kritické, pýtame sa hneï � �nemá to aj druhú
stránku, nieèo pod povrchom, èo potrebujeme h¾ada�, èo potrebujeme nájs�?� Tak sme na-
vyknutí postupova� v na�ej vedeckej práci, tak�e takéto vnímanie uplatòujeme v�dy.

Nebola by som v�ak rada, ak by hodnotenia, ktoré som formulovala v súvislosti s folk-
lórnymi prejavmi, vyznievali ignorantsky. Naopak. Ako èlovek, ktorý bol prakticky �kolený
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v kritickom poh¾ade a vnímaní folklórnych javov, mám e�te �a��iu pozíciu, preto�e by ne-
zodpovedalo pravde ani to, �e nie som zainteresovaná v týchto javoch citovo. Viem sa do
nich pohrú�i�, viem si ich vá�i�, viem sa s nimi stoto�ni�. Áno, ¾udová poetka vo mne vyvo-
lala nepríjemný pocit. Ale to nebolo spôsobené jej poéziou, ale jej nástojèivos�ou, neodbyt-
nos�ou. Keï neodchádzala zo scény ani po skonèení programu, zaèalo odchádza� obecen-
stvo. To je �a�kos�, s ktorou zápasíme. Miera.

Patrícia, mám pre Teba e�te nieko¾ko otázok, ktoré sa týkajú viac Tvojich domácich aktivít,
aj keï iste súvisia aj s rusínskou problematikou. Pracuje� ako redaktorka, pí�e� �túdie, pred-
ná�a� na vysokej �kole. Ako ka�dý, kto uèí, sama sústavne �tuduje�, pritom prekrásne hrá� na
husliach... Je to ve¾a aj poveda�, nieto vykona�. Zaujímali by ma Tvoje skúsenosti s výukou
akademického programu, ktorý sa zameriava na strednú a východnú Európu.

Stretávame sa najmä so skutoènos�ou, �e �tudenti jednoducho nevedia niè o tom, èo sa
idú uèi�. V programe rusistiky je to mo�no inak, vedia aspoò, �e Rusko existuje. Ale stredná
a východná Európa je pre väè�inu na�ich �tudentov skutoèná terra incognita. Mo�no to bolo
trochu iné, keï sme uèili �tudentov, ktorí boli v tom správnom, vnímavom veku okolo roku
1989, keï poèúvali správy a vedeli aspoò, �e sa práve v tom historicko-politickom priestore
nieèo deje. Ale situácia sa èoskoro opä� vrátila takmer do predchádzajúceho stavu. Veï kde
boli na�i dne�ní �tudenti v roku 1989? Prinajlep�om mo�no práve zaèínali �tudova� na strednej
�kole a skutoène nevenovali ve¾a pozornosti revoluèným zmenám v strednej a východnej
Európe. Teda z h¾adiska výuky je zaujímavé, �e �tudentom hovoríme o takej neznámej ob-
lasti a zas pre nás, ktorí ju dávnej�ie �tudujeme a poznávame, je to jedna z najfascinujúcej-
�ích èastí sveta. Je to miesto, kde sa stretával a stále stretáva Východ so Západom.Tá prebo-
hatá kultúrna zmes je vidite¾ná kdeko¾vek èlovek pozrie. Jednoducho chcem, aby ¾udia
o nej vedeli. To je ono, vie�? Chcem, aby moji �tudenti pri�li na Slovensko a aby pre seba
objavovali to, èo tu je. Iste, èiastoène tu spolupôsobia moje vlastné korene, ktoré ma pri�a-
hujú k tomuto predmetu. Ale tú�ba uèi�, to je tú�ba otvára� �tudentom oèi, obraca� ich po-
zornos� k nieèomu, o èom by inak ve¾a nevedeli.

Popri Tvojom súèasnom uèite¾skom pôsobení má� z predchádzajúceho obdobia významnú
skúsenos� v oblasti �túdia slovenskej literatúry a folklóru. Rozumie� mu odborne i prakticky.
Pripomeniem, ako ve¾mi sme ocenili, keï ste pri otváraní na�ej výstavy Slovakia in Pictures
na Evergreen State College v Olympii zahrali spolu s man�elom Dankom Wiktorekom, Ty na
husliach a on na èele, nieko¾ko slovenských ¾udových piesní. Obecenstvo si nezabudla upo-
zorni�, aby sa zapoèúvali do baladickosti melódie i celkového vyznenia, ktoré obsahuje
bohaté citové posolstvo ...

V minulosti, ak aj ¾udia poèuli ¾udovú hudbu z Èeskoslovenska, bolo to najmä z produk-
cie dychovej hudby, èeskej dychovej hudby. Preto som upozoròovala aj na tej vernisá�i, �e
slovenská ¾udová kultúra je tak ve¾mi, ve¾mi odli�ná. Vypovedá o odli�nej histórii. Mo�no
tam kdesi korenia aj niektoré �a�kosti v porozumení rozdielov medzi Èechmi a Slovákmi.
Niektoré druhy disonancie, ktoré nájdeme v slovenskej hudbe. Kam patria? Nenájdeme ich
vo francúzskej, ani v nemeckej èi �vajèiarskej hudbe. Nepatria do tej sféry. Slovenská hud-
ba pochádza odinakia¾.

Prichádza mo�no z mystickej minulosti. Prichádza odkia¾si z východu a mo�no aj od-
kia¾si z juhu, z vrchov. Je to vrchárska kultúra. Zvuky slovenskej ¾udovej hudby sú myste-
riózne. Nie je to nemecké �um-pa-pa�, tie tóny hovoria o inej minulosti, o inej krvi, o iných
zá�itkoch. Pre mòa je to fascinujúce.

Vrá�me sa z mystiky do reality. Nie je to nevýhoda? Keï existuje nieèo také ako národný
charakter, nie je v tomto svete nevýhodné by� baladickými, citlivými, mystickými? Nie je to ten
ná� pohár vody, ktorý je v�dy �poloprázdny�, a nie �dopoly plný� ?
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No, s tým sa musíte vysporiada�! Ale nie, vá�ne. Vec, o ktorej v�dy uva�ujem ako peda-
góg. O hudbe, o hudobnej kultúre. Keby zostala len na Slovensku, keby sa nedostala za
hranice, tak by o nej málo ¾udí vedelo, objavovalo, �tudovalo ju, rozumelo jej, te�ilo sa z jej
krásy. Toto je e�te frustrujúcej�ie na literatúre. Len ve¾mi málo je z nej prelo�ené do angliè-
tiny! Keï pripravujeme semester, keï pracujeme na sylaboch (a pravda�e, na�i �tudenti
musia èíta� knihy v angliètine), máme ve¾mi obmedzený výber. Je toho trochu viac, ako
bolo pred desiatimi rokmi, ale stále nie dos�.

Bohu�ia¾, je to v�ak jediná cesta, ako sa kultúra mô�e dosta� k ¾uïom, prostredníctvom
prekladov literatúry. A potom, keï �tudenti vidia, �e je to ve¾mi zaujímavá literatúra, nie-
ktorí si mo�no povedia � mo�no by som mohol �tudova� aj jazyk, tak�e si to budem môc�
preèíta� v origináli. To je na�a prax v rusistike. �tudenti si preèítajú Dostojevského a v�dy
sú nieko¾kí, èo prídu a povedia, chcem si èíta� Dostojevského po rusky! Pravda�e, to ti bude
trva� nieko¾ko rokov �túdia... ale mô�e to by� motivácia. Myslím, �e rovnako to platí pre
slovenskú literatúru a kultúru.

Popri pedagogickej práci pôsobí� ako redaktorka. Práve chystá� do tlaèe anglické vyda-
nie práce P.G.Bogatyriova o magických praktikách na Podkarpatskej Rusi.

Áno, èítam druhú korektúru tohto prekladu. Preklad bol urobený, po tom, ako som ho
preèítala, rozhodla som sa, �e celý preklad sa musí urobi� znova. Tak som si zobrala fran-
cúzsky orginál, ruskú verziu, polo�ila som ich pred seba a èítala som stranu za stranou
opravujúc anglický text prekladu.

Je to obrovský kus práce, obrovská investícia do takéhoto prekladu. Kto je potencionálny
èitate¾ tejto knihy?

Vydanie knihy je v istom zmysle sponzorované Karpatorusínskym výskumným stredis-
kom, kde vychádza aj èasopis Carpathorusyn American. Máme zalo�enú sériu vedeckých
publikácií o Rusínoch, ktorých autormi sú Rusíni. Vydali sme u� zo pä� kníh a táto je jed-
nou z radu. Bude vydaná vo vydavate¾stve Columbia University Press v sekcii zvanej Vý-
chodoeurópske monografie. Je nepochybné, �e kni�nice budú chcie� získa� túto knihu do
svojich fondov. Tie� Karpatorusínske výskumné stredisko predáva svoje publikácie a mys-
lím, �e má okolo 6000 stálych abonentov, ktorým budeme knihu ponúka�. Kto sú títo záu-
jemcovia? Sú najrôznej�í, od prostých èitate¾ov, ktorí majú nejaké rusínske korene, a� po
vedeckých pracovníkov, najmä slavistov.

Bolo by pekné, keby bol tento okruh �ir�í a mô�e sa iste rozrasta�, mo�no práve cez túto
knihu, ktorá má �ir�í, povedzme politický význam. V r. 1971, keï bola vydaná, o�il cez òu
opä� aj termín Podkarpatská Rus, ktorý predtým aj potom zamenilo Zakarpatie.

Viem, �e táto kniha, jej vydanie bolo pre Teba ve¾mi významné. A aký mal pre Teba
význam sám Bogatyriov?

Ohromne in�piratívny bol vo svojom poh¾ade na materiál. Vskutku pioniersky pristupoval
k zhodnocovaniu historického èasu a je vzorom citlivej analýzy rituálov, viery a magických
praktík v súèasnom kontexte. Upozornil, �e je to efektívnej�ie ako ustaviène h¾ada� a odvolá-
va� sa na starodávne korene. Bolo to ve¾mi múdre, odvá�ne v jeho èase. Keï èítam jeho mate-
riál, mám dojem, �e si ve¾mi vá�il ¾udí, ktorí mu informácie podávali. Cestoval, robil terénny
výskum, vedel, ako sa správa� k ¾uïom a dostával od nich informácie. A v neposlednom rade
mal ve¾mi �a�ký �ivot, ve¾a si vytrpel. Je pre mòa v istom zmysle vzorom...

Patrícia, ïakujem Ti za rozhovor.
Marta Botíková


