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Hoci si vychovala dosť nasledovníkov, stále ešte učí na Katedre politológie UK, pracuje
na domácich i medzinárodných projektoch a chystá sa písať monografiu.

Stále prednášam.

Včera som dávala písomnú skúšku, teraz ma čaká opravovanie, čo nemám veľmi rada.
Učenie ma baví, keď mám dobrých študentov, sú aktívni a správne provokujúci. To je
privilégium našej profesie, že vo vysokom veku sa stretávam s mladými, tým pádom si
neuvedomujem vrásky, cítim sa duchom mladšia. To sa nedá prepočítať na peniaze,
veď to človeka aj v profesii drží.

Mnohí mi hovoria, že rozprávam ticho.

Aj manžel. Raz som ho už poslala k ušnej lekárke, lebo sa stále pýtal: čo si povedala?
Lekárka mi odkázala, že mám hlasnejšie rozprávať. Dosť neskoro som sa osmelila
hovoriť na verejnosti, bývala som viac introvertná, mala som veľkú trému, nie som
expresívny typ. S veľkým premáhaním som prehovorila až v televíznom Dialógu v
prvých dňoch Novembra, triasol sa mi hlas. Napriek blížiacej sa sedemdesiatke tréme
sa stále nevyhnem.

Veľa času som venovala športu.

V Tatrách na to bola príležitosť. Jazdila som v tíme prvej československej ligy v
zjazdovom lyžovaní. V Smokovci boli dve reprezentantky a potrebovali tretiu a nič
lepšie ako ja tam nebolo. Robila som aj bežecké lyžovanie a najnádejnejšia som podľa
trénera bola v jazde na sánkach. Povedala som mu však, že sánkovanie je nebezpečné
a ja sa radšej budem lyžovať. Dvakrát som si zlomila nohu v pretekoch. Lyžujem
dodnes. Keď mi lekár povedal, že mám vysokú pravdepodobnosť zlomeniny, oznámila
som mu, že sa chystám lyžovať. A musí to byť? Musí. Tak nepadať! Snažím sa.

Nakupujem spontánne, raz za čas to preženiem.

Pred dvoma rokmi som si kúpila kvalitné lyže, mužovi som to zdôvodňovala, že to už sú
posledné. Neverí mi, ale že dobre. V mladosti sme si to nemohli dovoliť, tak sa snažím
kúpiť si niečo kvalitnejšie. Keď som potrebovala nové tenisky, nechcela som nič
krikľavé, ale všetko bolo také. Pritom celé desaťročia som behala v obyčajných
teplákoch a tričku. Dcéra ma potom vysmiala: mami v takých divokých farbách pôjdeš
strašiť do lesa? Mne sa to páči, dosť som sa nachodila v tmavých veciach.



Sme mačičkári.

Manžel nášho kocúra väčšinou kŕmi, ja som na hladenie a škrabkanie. Pes by sa u mňa
rannej prechádzky nedočkal. Hoci je to bytový kocúr, na chalupe jedno leto, keď bolo
veľa myší, všetky zlikvidoval. Moja dcéra ako dieťa dosť ťažko znášala, že jedny
zvieratká zožerú druhé, tak si vymyslela delenie na dobrého a zlého kocúra. Zlý loví,
dobrý zbiera uhynuté a dáva ich zlému. Tento náš je lovec, ale inak maznoš.

Hlúposť neznášam a dávam to najavo.

Možno mi to niektorí študenti aj zazlievali. Dodnes som sa to nenaučila zakrývať, ale
mám už väčšie pochopenie aj pre menej zaujímavé témy. To platí aj v rodine. V našej
kultúre, keď sa oslavujú niekoho narodeniny, debatuje sa o všetkom možnom, nie je
zaužívané viac sa venovať oslávencovi. Preto sa ho zvyknem spýtať, čo bolo najkrajšie
obdobie jeho života a tak. Neviem, kto sa to na mojej oslave spýta mňa, manžel je
introvert, ten sa nepýta ani na to najnutnejšie.

Som súťaživý typ.

Občas som súťažila aj sama so sebou, či dobehnem až po ten strom, ako pred 30
rokmi. Pomaly si uvedomujem vek, zvykám si, že je prirodzené nezvládnuť všetko a
pokorne prijať, že ma predbiehajú tridsiatničky. Ešte pred pár rokmi ma na zjazdovke
bavilo predbehnúť o desať dvadsať rokov mladšieho muža, čiste len pre plezír. Môj muž
hovorí, že mi chýba tá tekutina, ktorá hlási riziko. Mám rada rýchlosť, aj šoférovať som
zvykla rýchlo, hoci som začala neskoro. Manžel ma vždy brzdil, potom, ako som sa
dvakrát prekoprcla, už som opatrnejšia. Aj na lyžiach už nejdem na čierne zjazdovky a
neženiem to na maximum.



Už nejdem na čierne zjazdovky

Boris Németh
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sociologička a politologička Soňa Szomolányi, čerstvá držiteľka Radu Ľudovíta Štúra II.
triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o
rozvoj v oblasti spoločenských vied, nepatrí k ľuďom, čo sa radi pretŕčajú v médiách.
Hovorí ticho, až jej musela ušná doktorka odkázať, že manželov sluch je v poriadku, to
ona má hovoriť hlasnejšie. Ale nie je to jej taktika, aby ju všetci počúvali, to len celý
život bojuje so svojou introvertnou povahou a trémou.

„Miluje rýchlosť, len pomaly si uvedomuje vek a zvyká si, že je prirodzené
nezvládnuť všetko a pokorne prijať, že ju predbiehajú tridsiatničky.“

V rozhovore pre rubriku Sedem cností a nerestí nám prezradila, že vyrastala v Tatrách
a jazdila v tíme prvej československej ligy v zjazdovom lyžovaní, hoci nádejnejšia bola v
jazde na sánkach. Vášnivo lyžuje dodnes, neodradil ju ani lekár a choroba. Miluje
rýchlosť, je súťaživý typ, len pomaly si uvedomuje vek a zvyká si, že je prirodzené
nezvládnuť všetko a pokorne prijať, že ju predbiehajú tridsiatničky. A že už nemôže ísť
na čierne zjazdovky a na maximum. Viac si prečítate v aktuálnom vydaní týždňa, alebo
tu.

http://www.tyzden.sk/casopis/29268/sona-szomolanyi-chyba-mi-ta-tekutina-ktora-hlasi-riziko/


A ako pri každej zaujímavej mnohorozmernej osobnosti, aj teraz je toho viac, čo sa nám
do papiera nezmestilo:

Chcela by som napísať ešte jednu záverečnú monografiu. Potrebujem však mať
termín, deadline, to je motivátor, potrebujem istú dávku stresu. Odkladanie a trápenie
sa, že termín je blízko, to bolo moje,hoci sme ešte nepoznali slovo prokrastinácia.
Nebola som však schopná uvoľniť sa pri niečom inom. Navyše, keď som to spravila,
bola to samozrejmosť, nevedela som sa z toho veľmi tešiť, hneď predo mnou vyvstalo,
že čo treba ďalej. Vekom, aj vďaka prekonanej chorobe, sa teraz už viem viac radovať
aj z drobností.

Chcela som byť astronómka. Veľa som čítala sci-fi, aj dve knihy do týždňa, bývali sme
v Tatrách, na Skalnatom plese v observatóriu robila pani Pajdušáková, najznámejšia
tam žena. Čítala som knižky o Marie Curie, prírodné vedy a matematika mi išla dobre,
robila som olympiády. Ale mamka ma odhovárala, že budem izolovaná niekde hore na
kopci. Akosi ma to prešlo.

V detstve na mňa silno zapôsobil Jack Londonov Námorník na koni. Tam som si aj
prvýkrát prečítala slovo sociológia. Vyhľadala som to v Slovníku cudzích slov a dočítala
som sa, že je to buržoázna paveda. To bolo moje prvé stretnutie s profesiou. V detstve
som tiež čítala vinnetuovky. Boli sme partia – indiánsky kmeň, ja som bola prieskumník,
rozhodne nie Nšo-či. Mali sme matriarchát, vodcom bola dievčina. Myslím, že Vinnetou
bol prospešný formujúci vzor. Keďže rodičia mali všelijaké knižky tej doby, prečítala
som aj trilógiu od Makarenka, Budú z nich ľudia, Vlajky na vežiach – ako sa z
bezprizorných detí, pozbieraných z ulice, v detských domovoch postupne stali slušní
ľudia. Čítala som to asi v 6. triede ako rozprávku.

Moja vášeň je užívanie si vody vo všetkých skupenstvách – sneh aj voda. Odkedy
bývame v Petržalke, mám jazero na dohľad, pokiaľ neboli stromy také vysoké, videla
som, ako z neho štartujú labute. Keď bolo pekne, ani som nevypla počítač a išla si
zaplávať. Toto jazero je jeden z mojich pokladov.

Hovoria o mne, že som dosť racionálna a dokážem mať emócie pod kontrolou.
Pripúšťam, ale len do istej medze. Potom vybuchnem tam, kde by som nemala, a idem
do afektu. To sa mi stalo aj vo výchove, aj v role šéfky. Potom sa upokojím pomerne
rýchle, aj ma to mrzí. Vybuchnem obyčajne vtedy, keď sa opakovane snažím o
racionálnu argumentáciu a nejde to. Pocit bezmocnosti prejde do výbuchu. Dnes už
viem, že lepšie je nekontrolovať sa toľko, vypúšťať paru a emócie priebežne. Dokážem
to trošku lepšie, ako pred pár rokmi.

Technológie užívam selektívne. Mobil som začala používať ako posledná z môjho
pracovného okruhu. Nie z odporu k technológiám, chcela som si chrániť súkromie.



Preto som mala aj utajené číslo. Teraz mám ešte klasický mobil, hoci ma dcéra
nahovára na smartfón. Hovorím si, že nie som podnikateľka, aby mi ušiel nejaký kšeft a
všetko ostatné počká. Väčšia hodnota pre mňa je pokoj.
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