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Aby palárikovská tradícia nezanikla 
Už niekoľko mesiacov existuje združenie Životnými cestami Jána Palárika (Žcjp). Katolícke noviny sa o jeho činnosti a 

plánoch porozprávali s vdp. Pavlom Zemkom, farárom v Majcichove, kde Ján Palárik (1822 – 1870) v posledných rokoch 

života pôsobil a kde je aj pochovaný. 

 

° Kto dal prvý impulz na založenie združenia? 

Po stretnutí palárikovských miest a obcí v Hronských Kľačanoch v roku 2007 sa po mojom návrhu delegácia z Majcichova rozhodla, ţe by mala 

iniciovať napísanie komplexnej publikácie o Jánovi Palárikovi. Dal som dokopy tím a následne starosta Majcichova Jozef Adámek zvolal v roku 2008 

stretnutie do Majcichova, ktoré malo svoje pokračovanie v Rakovej. Tam pod vedením prednostu OÚ v Rakovej Miroslava Marečka bolo prijaté 

rozhodnutie, ţe novú pripravovanú publikáciu by mali spolufinancovať všetky obce s palárikovskou tradíciou, ale uţ pod hlavičkou zdruţenia ŢCJP. 

Desať miest a obcí svoje rozhodnutie potvrdilo 6. septembra 2008 v Palárikove a ustanovujúca konferencia bola následne na fare v Starom Tekove 

24. septembra 2008. Prvá konferencia zdruţenia bola 19. februára 2009 v Abraháme. 

° Združenie tvorí niekoľko miest a obcí. Môžu sa k nim pridať ďalšie? 

Zdruţenie tvoria Abrahám, Banská Štiavnica, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, Palárikovo, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane, Opoj a Trnava. 

Zdruţenie ŢCJP spolupracuje so Slovenskou samosprávou v Budapešti a je otvorené všetkým, ktorí chcú pokračovať v Palárikovom diele – určite je 

to Divadlo Jána Palárika v Trnave, prehliadka ochotníckych divadiel Palárikova Raková, ako i Divadelno-spevácky súbor Jána Palárika v Majcichove. 

° Čo je hlavnou činnosťou združenia? 

Po registrácii zdruţenia a spustení webovej stránky www.janpalarik.sk sa členovia budú navzájom usilovať o udrţiavanie európskeho odkazu Jána 

Palárika, ktorý svojím dielom má čo povedať i dnes nielen tam, kde pôsobil, či tam, kde sa narodil alebo zomrel, ale i tam, kde hrdo nesú jeho meno 

– jednoducho nech Palárika poznajú všade, kde bije skutočné slovenské srdce. A to nie len jeho známymi divadelnými hrami, alebo jeho 

ekumenizmom či panslavizmom a duchovnými cvičeniami. No Palárik bol aj básnik, homiletik, politik, novinár, publicista, vydavateľ  a, ţiaľ, 

nepoznáme ani jeho najdlhšie pôsobenie v Budapešti. Teda máme v čom bádať a z čoho čerpať. 

° Čoskoro by vraj mala vyjsť monografia o Jánovi Palárikovi. Kto bude jej autorom? 

Monografia bude súborným dielom renomovaných autorov spracúvajúcich jednotlivé kapitoly. Podieľajú sa na nej biskupi Mons. Tomáš Galis a Mons. 

Viliam Judák, ďalej Mons. Gejza Veselý, Ľubica Blaţencová, Juraj Dolinský, Eduard Gombala, Roman Gerši, Štefan Hanakovič, Konštantín Horecký, 

Ivan Hudec, Michal Kováč, Ladislav Petro, Roman Skolozdra, Michal Banáš  a ja. Vyjsť by mala v roku  2010 pri príleţitosti 140. výročia jeho úmrtia 

Rok Jána Palárika bude v roku 2012. 

° Môžete o Roku Jána Palárika prezradiť niečo bližšie? 

Po prísľube záštity nad Rokom Jána Palárika, ktorý uţ vyjadrili otcovia biskupi Mons. Galis v Ţiline a Mons. Judák v Nitre, budeme ešte rokovať s 

Arcibiskupským úradom v Trnave, Biskupským úradom v Banskej Bystrici, Ministerstvom kultúry SR, s VÚC v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a Ţiline, 

Spolkom sv. Vojtecha v Trnave, Maticou slovenskou v Martine, STV, SRo a regio-nálnymi médiami. V súčinnosti s jednotlivými samosprávami členov 

zdruţenia ŢCJP chceme nielen predstaviť publikáciu, ale i usporiadať vedeckú konferenciu, putovnú výstavu a začať tradíciu odovzdávania Ceny Jána 

Palárika. Mimoriadnym puncom Palárikovho roku budú poznačené pravidelné a kaţdoročné akcie Palárikova Raková a Palárikovi nasledovníci v 

Majcichove, ako i túţba zmapovať všetky Palárikove pamiatky, ako sú sochy, pamätné tabule, kultúrne domy, kniţnice, ulice – jednoducho všetko, čo 

trvalo pripomína aktuálnosť Palárikovho motta: Národ, vlasť a osveta! 
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