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Ak v štátnom rozhlase, v správach, zaznie v jednej vete dvakrát výraz „užite si“, možno hovoriť
o nadužívaní tohto termínu. Nadbytok vecí, nepotrebných hlúpostí, bludov a pohodlia bez
obsahu, ktoré nesú so sebou aj sviatky pracovného pokoja, vyžadujú návod, čo s tým. Teda –
užite si. Zmysluplné a chutné veci stačí prirodzene vychutnať. Smiešny a náhradkový tovar si
treba užiť, ako keby zajtra mala prísť potopa.
Užitočné veci, tých potrebuje človek neveľký počet. Vzduch, vodu, teplo, jedlo, zdravie, lásku,
aspoň suchý záchod a spánok. Skutočne užitočné veci sú aj krásne, dajú sa nielen užívať, ale
možno ich aj vychutnať.
Nová kniha Modrotlač na Slovensku Oľgy Danglovej z Ústavu etnológie SAV (dvojjazyčne
vydal ÚĽUV) je krásna a užitočná súčasne, dokonca je i napínavá a objavná. Už len názvy
kapitol lákajú k čítaniu: K histórii tlače látok, Farbiarske cechy, Škaredo farbiari a krásno
farbiari, Farbiar a roľník v jednej osobe, Vzorkovnice, Farbiarstvo ako ľudové remeslo,
Drevené formy, Profesionálni vzorkári.
Napríklad taký červíkovitý vzor v modrotlači je úchvatný. Nepravidelne sa kľukatiace línie
pripomínajúce žilkovanie mramoru používali už Rimania pod názvom Vermiculatus – stopa
červíka. Silné zastúpenie mali sukne z farbeného plátna. Vzory odzrkadľovali miestne
dekoratívne zvyklosti a mali množstvo pomenovaní. Farbiari vedeli presne identifikovať, o aký
vzor ide, z akej dediny pochádza. Zaujímavá je aj poznámka na strane 169: „Čeho se slovenští
rezbáři chopili, to přepracovali po svém, to ztvárnili ve vlastním pojetí rozhodně původněji a
působivěji nežli v Čechách,“ zhodnotila prínos slovenských farbiarskych majstrov Drahotína
Stránska (1951).
Z rôznych výstupov SAV je táto kniha vhodná pre nevzdelancov, ignorantov či dočasných
potentátov, čo tu narábajú a hajdákajú s peniazmi občanov Slovenska, pričom ho podľa ich
skutkov zjavne nemajú radi. Kniha je svojou váhou primeraná na otrepanie im o hlavu,
šetrne, no razantne. V mene prebudenia, aj keď rozum do hlavy nenaleje, možno niečo z nej,
z vnútorného bohatstva tejto krajiny, presiakne do ich pestovaných hlavičiek. Prípadne ju
môžu niekomu venovať počas svojich početných zahraničných oficiálnych potuliek.
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Minúta po minúte: Francúzi hľadajú útočníkov,
prehľadávajú les aj domy
Sledujte dianie vo Francúzsku po útoku na redakciu Charlie Hebdo minútu
po minúte.
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Ibuprofen predĺžil život, zatiaľ kvasinkám a
červom
Kľúčom na predĺženie života by mohla byť aminokyselina tryptofán.
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Toto je al-Káida v Jemene, vravel útočník v
Paríži. Má výcvik?
Plán na útok v Paríži mohol vzniknúť v odľahlých oblastiach Jemenu.
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Pohľad na kontroverzné témy sa za päťdesiat rokov zmenil. Nie však všade.
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