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Vážení čitatelia,

my, žiaci ZŠ Dudova 2, sme minulý rok, ako prví v Petržalke, obnovili tradíciu

vynášania Moreny. Dôvod, prečo sme sa tak rozhodli, nebola iba snaha zachovať (obnoviť)

tradície, ale aj „vtiahnuť“  do kultúrnych zvykov, ktoré boli na Slovensku,  čo najviac

(nielen) mladých ľudí. Vlani sme vytvorili iba  jednu (skúšobnú) Morenu. Tento rok sme sa

rozhodli rozšíriť našu tvorbu o ďalšiu postavu (nielen) slovenského jarného zvykoslovia,

Ďasa – Deda, pretože na Slovensku neupaľovali/netopili ako symbol odchádzajúcej zimy iba

(starú/zlú) Morenu, ale v niektorých lokalitách aj (starého/zlého) Ďasa (Deda). Preto sme sa

rozhodli, že obnovíme aj skoro zabudnutú tradíciu vynášania Ďasa/Deda na Slovensku.

Samozrejme, tvorba „dvoch makiet“ je časovo náročnejšia ako jednej, preto sme

museli s ich „stavbou“ začať skôr. Do tvorby Moreny a Ďasa  ( v popoludňajších hodinách)

sa zapojilo viacero  žiakov našej školy od 7.  po 9. Ročník. Medzi nimi si zaslúžia najväčšiu

pochvalu: Veronika Rašmanová, Paulína Rajtáková a Karol Benkóci. Zapojili sa aj bývalé

žiačky – teraz už stredoškoláčky – Karolína Smolárová a Natália Baranová, pomocnú ruku

podali aj naši bývalí žiaci Matej Poľanský a  Adam Majerský, ktorý už na našej škole aj

pracuje.  Keď sme konečne obe „bábky“ v životnej veľkosti vytvorili, začalo niektorým z nás

byť ľúto, že približne 20 hodín roboty za niekoľko minút zhorí. Zrodil sa preto nápad, že

vytvoríme ešte dve figuríny z kartónu a iba tie upálime a utopíme.

Dňa 17.3. 2016 sme vyrazili zo školy na potulky   spolu s Morenou, Ďasom a ich

kópiami. Kto všetko sa zúčastnil vynášania Morény si môžete pozrieť na nasledujúcej

fotografii:



Keby ste nás všetkých nepoznali, tak sa vám trochu predstavíme:  okrem pani

vychovávateľky sú na fotografiách žiaci štvrtého, siedmeho i ôsmeho ročníka a jedna

stredoškoláčka.  Po zastávke pri petržalskej kaplnke  sme sa vydali na ďalšie dôležité miesto -

Políciu – teda iba pred jej budovu, pretože my všetci si ctíme zákony.

Od budovy polície sme sa vydali cez „pontónový“ most ...

... ktorý sa pod nami tak trochu kýval, k ďalšej významnej budove - je ňou Slovenská pošta.

Počas cesty od školy k miestu upálenia a utopenia Moreny a Ďasa sme boli vítanou

atrakciou pre okoloidúcich. Predškoláci, ktorí boli  s mamičkami (nielen ) pri ramene Dunaja,

sa na nás veľmi zvedavo pozerali, ale možno aj trochu báli, lebo Ďas aj Morena umiestnení na

dlhých tyčiach vzbudzovali rešpekt.

Pošta bola v minulosti ( keď ešte nebol internet) mimoriadne dôležitou inštitúciou.

Dnes sa jej význam pomaly stráca, ale stále patrí medzi významné budovy. Pred budovou

pošty na Vlasteneckom námestí sme si trochu oddýchli, siedmaci a ôsmaci, ktorí boli nosiči

Morény a Ďasa (napriek tomu, že sa striedali pri nosení dve dvojice) sa isto potešili.



Od pošty sme sa vydali k k ďalším dvom zaujímavým kultúrnym inštitúciám našej

mestskej časti. Obe sú skyté medzi panelákmi. Názov jedenej z nich si prečítate na fotografii

...

... druhú, ktorej fotografiu neponúkame a sídli v budove oproti, skúste uhádnuť sami.

Pomôžeme Vám - sú tu uskladnené a prezentované historické predmety, ktoré súvisia

s vyučovaním a školou.



Po návšteve kultúry nezaškodí trochu športu a zábavy, preto sme sa zastavili

v priestoroch „Skejt parku“.  Morena z Ďasom putovali na vrch rampy.

Následne sme sa presunuli pred budovu, v ktorej sídli aj petržalská samospráva. Tu sme si

zopakovali ľudovú pieseň o Morene za hudobného sprievodu pani vychovávateľky Levickej.



Od miestneho úradu sme sa (konečne) dostali k mostu, na ktorom  budeme Morenu

a Ďasa páliť a následne ich utopíme. Už nás čakalo veľmi veľa detí z prvého stupňa našej

školy, ale aj predškoláci z Materskej školy, ktorých priviedla pani vychovávateľka Budová.

Na moste nás čakal zástupca mestskej časti Petržalka, aj pracovník správy Povodia Dunaja.

Po krátkom príhovore o ľudových tradíciách a zvykoch a piesni o Morene sa začali

„prípravy na ukončenie zimy“ v Petržalke. Ešte pred zapálením prvej makety sme informovali

Hasičský zbor o tom, že spravíme malý regulovaný oheň. Minulý rok sme mali ohlasy od

našich čitateľov, že by chceli vidieť viac záberov ako horí Morena. My, ako správni novinári,

počúvame svojich čitateľov - nech sa páči, tu sú požadované zábery:



Morena aj Ďas boli pripevnení na kovovom lanku, teda boli horiaci pomaly spúšťaní

do vody, tam sa „utopili“, ale následne boli ich zvyšky vytiahnuté a skončili v nádobe na

odpadky - teda sme sa zachovali ekologicky, tak, ako nás o tom učia na našej škole.

Pripomíname, že upálenie Moreny a Ďasa nesledovali len žiaci našej školy, ale aj

mnohí okoloidúci,  či obyvatelia okolitých bytoviek. Niekto dokonca na najznámejšej



sociálnej sieti pridal ešte skôr, ako sme my vydali toto číslo Dejepisu extra, fotografie

a komentár, ako sa mu naša akcia páčila.

Keď sa diváci rozišli, tak všetci žiaci druhého stupňa ešte pridali ruku k dielu a trochu

upratali okolie mosta, hoci my sme sa o jeho znečistenie nazaslúžili. Tým sme tohtoročné

palenie Moreny a Ďasa definitívne ukončili.

Ak všetko dobre pôjde, možno ešte tento rok si budeme „skákaním cez oheň“

pripomínať ďalšiu významnú folklórnu tradíciu.


