Mgr. Natália Zajacová
(46 r.) je zaujímavá hneď na prvý pohľad. Upúta vás svojím štýlom obliekania, ktorým vyžaruje pozitívnu, kreatívnu energiu a svojím autoritatívnym výzorom. Jej osobnosť je originálna a to bol dôvod, prečo som si ju
vybrala na interview.
Náš rozhovor bol veľmi „interesting“. Zistila som veľa nového
a taktiež viac spoznala osobnosť pani
učiteľky, ktorá sa celkom nedá spoznať cez vyučovanie.

Váš elixír, tajomstvo mladosti a krásy. Ako to, že nevyzeráte na svoj vek ?
N.Z.: V prvom rade sú to určite gény, v druhom rade si myslím, že ste to práve vy, študenti, ktorí mi
dávate energiu, silu, vy ste mladí a tým omladzujete aj mňa, nie len svojím zovňajškom, no predovšetkým vaším mladým vnútorným nastavením, entuziazmom a elánom a v neposlednom rade je to aj zásluhou môjho vlastného nastavenia, o čom sme sa spolu rozprávali. Vnútorne som pozitívne naladená,
všetko, čo sa mi stavia do cesty, vidím ako výzvu, nie ako prekážku, riešiteľné problémy riešim okamžite, neriešiteľné hádžem za hlavu a netrápim sa nimi. A, samozrejme, cestovanie! Je dokázané, že
ľudia, ktorí radi cestujú, sú mladší. Verím tomu, pretože cestovanie prináša ďalší pozitívny rozmer do
stereotypného života, človek plánuje, a to ho nabíja, potom na cestách vidí veľa nových miest, tie majú
svoju energiu, ,,genius loci“ a na svojich cestách stretáva iných ľudí a vo vzájomných interakciách si zas
dodávame silu a entuziazmus. Čiže celé je to súhrou všetkých týchto faktorov.

Aké je vaše motto ?
N.Z.: Zameraj sa na cieľ, nie na prekážky! Netreba si robiť ťažkú
hlavu z vecí, nad ktorými sa neoplatí rozmýšľať. Keď sú nejaké problémy a majú riešenie, treba čím skôr nájsť tie riešenia a keď nemajú
riešenia, tak treba problém zahodiť za hlavu, lebo problém bez riešenia vlastne nie je problém.

Ako dlho máte toto motto?
N.Z.: Dlho. Bodom zlomu v mojom živote a v mojich mnohých postojoch bol rozvod. Nemôžem povedať, že dovtedy som nebola spontánna alebo veselá, vždy som mala rada humor, ale veľa vecí som
brala príliš vážne, príliš exaktne a striktne. Nechcem teraz povedať,
že som z toho ubrala, ale beriem to trošku inak, viac si užívam život
a každý deň.

Prečo ste študovali anglický jazyk?
N.Z.: Mám vyštudovanú angličtinu s ruštinou, lebo jazyky ako také
ma vždy bavili, k nim som inklinovala. K prírodovedným predmetom,
ako matematike a fyzike, som nemala nikdy blízko a nerozumiem im
dodnes, to nechávam iným. Ostatné prírodovedné predmety ma bavili,
aj som sa na chvíľu pohrávala s myšlienkou, že pôjdem študovať medicínu, ale potom ma prevalcovali jazyky. Hoc chcela som robiť žurnalistiku, čo sa nepáčilo mojej mamine, pretože podľa nej majú novinári ťažký a nebezpečný život. Ale práca so slovom a jazykom mi bola
vždy blízka. Poéziu aj prózu som začala písať dosť skoro. Počas štúdia
na jazykovom gymnáziu v B.Štiavnici som písala pre miestne noviny,
na vysokej škole to isté, popri štúdiu som robila v novinách a na internáte spíkerku v internátnom rádiu. Učitelia vo mne videli potenciál,
tak ma angažovali, a potom som sa už angažovala sama. Nakoniec
som si vybrala jazyky, pretože ma bavili a išli mi rýchlo. Angličtinu,
preto lebo nemčina sa mi nikdy nepáčila. Pravda je, že čím viac jazykov človek vie, tým viac je človekom.

Ešte aké jazyky viete ?
N.Z.: Trochu po poľsky, taliansky, francúzsky a mám
základy latinčiny.

Chodili ste na súťaže ohľadom písania alebo
recitovania ?
N.Z.: Čo sa týka žurnalistiky, nebola som na žiadnej súťaži, pretože vtedy žiadne takéto súťaže neboli, to až postupom času sa začali objavovať. Chodila som však na
recitačné súťaže zo slovenčiny a ruštiny. Recitovanie mi
určite pomohlo v práci so slovom, textom, hlasom a vo
vystupovaní pred publikom, ale je to aj na tom človeku,
keď na niečo má, tak to jednoducho vie, ide to samo,
presne tak, ako keď niekto zoberie štetec a vie namaľovať úžasné veci.

Vďaka znalosti angličtiny, ruštiny a ostatných
jazykov, budete asi veľa cestovať. V ktorých krajinách ste boli ?
N.Z.: Precestovala som už toho dosť, ale stále je veľa miest, kam by som
sa rada pozrela. V Rusku som navštívila Moskvu a Tulu. V Moskve som
vlastne študovala jeden semester, a potom som sa tam vrátila písať diplomovú prácu z literatúry, vybrala som si ruštinu, lebo ruština je krajšia,
zmyselnejšia než angličtina. Angličtina je taká praktická, ruština je umelecký jazyk. Slovanské jazyky sú vo všeobecnosti ľubozvučné, rytmické,
melodické.
Poľsko mám celkom slušne precestované a naše krásne Slovensko,
pretože som zástancom toho, že človek by mal najprv poznať to, čo má
doma, až potom vycestovať von. Taliansko, v Ríme som bola asi 10-krát,
Sicíliu, Maltu, Grécko-Krétu, Zakynthos, Kefalóniu, Rodos a už tretie

leto sa snažím dostáť na Santorini, snáď sa to konečne podarí. Turecko,
Egypt, Ameriku, ktorú som precestovala autom od východu na západ
a naspäť. Francúzko, Španielsko, Britániu, Nemecko, Holandsko, Chorvátsko, Belgicko, San Marino, Monako, Luxembursko a Tunisko.

Ktoré krajiny by ste chceli navštíviť ?
N.Z.: Ešte raz by som chcela ísť do Ruska. Určite by som rada navštívila
Tibet a Nepál. Moji študenti vedia, že som ateista. Vnútorne inklinujem
k budhizmu, ale nie som jeho vyznávačom, no keby som si mala vybrať
z náboženstiev, určite by to bol budhizmus, lebo je to najpokojnejšie
a najmierumilovnejšie náboženstvo. Nikoho do ničoho nenúti. Človek sa
ponorí sám do seba a snaží sa o dosiahnutie vnútornej harmónie a harmónie s celým vesmírom.
Ďalším snom je India a Novy Zéland, lebo mám rada dielo
J.R.R.Tolkiena Pán prsteňov a režisér P.R.Jackson si pre sfilmovanie
tohto diela vybral svoj rodný Nový Zéland, postavili tam hobitince a tie
by som chcela vidieť, okrem mnohého iného.

Stretli ste sa niekedy so slávnou osobnosťou?
N.Z.: Stretla som už dosť známych ľudí, ale zrejme nie slávnych
pre vás. Rôznych maliarov, fotografov, spisovateľov, hudobníkov... Vám by mohol byť známy Kamil Mikulčík.

S akou slávnou osobnosťou by ste sa chceli stretnúť?
N.Z.: Bohužiaľ, už nikto z tých osobností nežije. S Johnom Lennonom, keďže milujem Beatles a ich hudbu, s mexickou surrealistickou maliarkou Fridou Khalo, so spisovateľkou Virginiou
Woolfovou, mojou najobľúbenejšou, s Coco Chanel a s Milanom
Rufusom, ktorého tvorbu som aj recitovala a jeho poézia mi vždy
pohladí dušu.

Keby ste mohli mať super schopnosti, aké by to boli
a prečo?
N.Z.: Tak určite by som chcela vedieť lietať (o čom sa mi často
sníva), aby som mohla preletieť do tých krajín, kde som nebola,
alebo ktoré mám rada a čarovať, aby som mohla pomáhať ľuďom svojimi kúzlami, alebo aspoň zabrániť
zlu. Čítať myšlienky nie, lebo si myslím, že každý má právo na svoje najintímnejšie vnútro. Experimentovanie v tejto oblasti, čo sa už deje, sa mi veľmi nepozdáva.

Chceli by ste byť mužom alebo ženou?
N.Z.: Ženou, to je jasné! Byť ženou je úžasné, máme to zložitejšie, ale zároveň krajšie, bohatšie a zaujímavejšie, už len tým, že dokážeme otehotnieť, vynosiť bábätko a vychovať človeka. To je obrovský
dar.

Výhody a nevýhody byť mužom a ženou?
N.Z.: Ono sa to ťažko posudzuje, respektíve posúdiť sa to ani poriadne nedá, keď má človek len jedno
pohlavie a nedá sa vyskúšať si fungovanie v inej „koži“. Všetko má svoje pre a proti. My sme emotívnejšie, vnímavejšie, multifunkčnejšie a muži sú pragmatickejší, konštruktívnejší. Tak to má byť, vzájomne sa dopĺňať.
Ďakujem za poskytnutie rozhovoru a spoluprácu pani učiteľky angličtiny
Mgr. N. Zajacovej.
Chiara Bogáňová

