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Hlavní město Praha a Slovenské združenie Limbora ve spolupráci s národnostními sdruženími:
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Klub slovenské kultury, Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Řecká obec, SAVA, Ruská tradice, Domus,
Romské kluby a Ukrajinská iniciativa Vás pozývají na

10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NÁRODŮ,
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A ETNIK

PRAHA SRDCE NÁRODŮ
21. – 27. 5. 2008

Účinkuje 20 kolektivů z celého světa

Praha 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 • Staroměstské nám. • Nám. Jiřího z Poděbrad
Palackého nám. • KC Novodvorská • Kostel Nejsv. Salvátora • Reduta
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více info na http://festival.limbora.cz
Akci podporují: Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, 2, 3, 7, MK ČR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenský inštitút

Helena Nosková
O jej zarážajúce prekvapenie sa postarala
česká Národná strana, ktorá sa rozhodla
usporiadať demonštráciu s pietnym kladením vencov a zapálením sviečok na pamiatku
Čechom, ktorí boli znásilnení, zabití, popravení a umučení príslušníkmi národnostných
menšín. Za miesto konania a pietneho aktu
si zvolili priestor s chodníkom pred nedávno
otvoreným Domom národnostných menšín
(DNM) na Vocelovej 3, Praha 2 na Bielu sobotu o 11.00 hod. Keďže Národná strana je
registrovaná, demonštrácia bola povolená,
hoci občianske združenia sídliace v DNM
proti aktu protestovali a napísali k nemu
svoje stanovisko, ktoré uverejňujeme. Veď
postoj a rétorika Národnej strany vo výzvach
nenechávala nikoho na pochybách, že dochádza k podnecovaniu intolerancie k menšinám a k porušovaniu ľudských práv.
Zástupcovia národnostných menšín sa rozhodli postaviť sa Národnej strane zoči voči.
Napriek výstrahe magistrátu zaujali miesta
na chodníku pred dverami, na ktorých bolo
vyvesené ich vyhlásenie. Boli tak prítomní
„programu“ Národnej strany, ktorý pomerne
podrobne zaznamenala ČT. Už plagát, ktorým vodcovia Národnej strany prelepili vyhlásenie menšín, nielen že bol dôkazom porušovania ľudských práv, ale dehonestoval
českú vlajku. Slová rečníka Národnej strany
v druhej vete naplnili skutkovú podstatu porušovania zákona, a tak prítomní predstavitelia menšín vyzvali ihneď k ukončeniu

zhromaždenia. Vďaka dobre pripravenému
zákroku hlavného mesta Prahy ku kladeniu
vencov a zapáleniu sviec nedošlo. Pseudokultovné miesto nebolo vytvorené.
Pre nás – členov občianskych menšín,
a tým aj ich predstaviteľov je táto udalosť
silným impulzom na zamyslenie sa nad obrazom, ktorý svojou činnosťou aj správaním
sa každého jednotlivca vyvolávame v majoritnej spoločnosti. Pod tlakom verejnosti
ani slovenské občianske združenia nemôžu
požadovať nadpráva a „pozitívnu diskrimináciu“ s odvolávaním sa na život v spoločnom štáte. V spoločnom štáte, vtedajšom
Rakúsko-Uhorsku, žilo ďalších 9 menšín,
v samostatnom medzivojnovom Československu aj ďalšia menšina, ktorá volila našu
mladú demokraciu RČS pred nastupujúcou
červenou totalitou v rodnej krajine. Pre
všetky menšiny sa stal tento kúsok zeme
v strednej Európe domovom. V DNM majú
právo na vlastné kultúrne zázemie, ktorý si
týmto získal nežiadanú pozornosť Národnej
strany.
Slovenské spolky podieľajúce sa na činnosti v DNM sú si vedomé vytvárania pocitu
vzájomnosti národnostných menšín pod
strechou DNM. Potvrdili ho aj udalosti okolo
Bielej soboty. A tak sa opäť potvrdilo porekadlo, že každé zlo je aj na niečo dobré.
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rozhovor čísla

Patrí sa „Hamletovi“ tykať?
(2. časť)

Mirjana Šišoláková

Vážení čitatelia, prinášame vám dokončenie rozhovoru so slovenským hercom, členom Slovenského národného divadla
Robertom Rothom.
Spomínalo sa, že inscenácia sa pripravovala rok... V čom spočívala tvoja
osobná príprava?
Moja osobná v tom, že som Hamleta s výnimkou dvoch dní každý deň čítal, či už len fragment, alebo väčší kus, jednoducho každý
deň som tú knižku otvoril. To potom samozrejme už vlezie človeku do krvného obehu,
takže, ak som to aj jeden deň odkladal, tak
som si ho aj o polnoci ešte otvoril, pretože
stále to vo mne bolo, ale nielen preto, že som
ho mal hrať, ale pretože ma to naozaj zaujímalo a veľa som sa dozvedel aj o sebe.
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Aj si sa porovnával s inými Hamletmi,
mal si možnosť vidieť aj iných?
To slovo porovnávanie nemám veľmi rád
v týchto súvislostiach, pretože „každý ide na
trh s vlastnou kožou“, ale je pravda, že som
si dookola pozeral dva filmy, dvoch predstaviteľov, ktorí ma ovplyvňovali len v tom, ako oni
k tomu pristupovali, nie žeby som ich vykrádal, alebo prenášal niečo z ich prejavu, len
ma zaujímalo, ako s tým textom narábali. Boli
to Lawrence Olivier a Inokentij Smoktunovskij. To som si dal špeciálne z Ruska doviesť,
lebo jeho Hamleta som kedysi videl a viem,
že na mňa úžasne zapôsobil, čo a ako dával
do neho on. Takže skôr by som hovoril o vnútornej inšpirácii ako o vzoroch alebo porovnávaní a potom prenášaní do našej inscenácie.
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Čím to je, podľa teba, že sa Shakespeare stále znova a znova objavuje, aj po
toľkých storočiach, že ho vyberie dramaturg, že ho chce režisér režírovať, že
ho herci chcú hrať a diváci vidieť?
Lebo píše o ľuďoch. Nehovorím, že iní píšu
o zvieratkách, ale je to hlboko ľudské a sú to
kvintescencie vecí, ktoré v ľuďoch prežívajú,
nemenia sa. Vlastnosti a situácie, ale hlavne
vlastnosti, ktoré po stáročia nemajú šancu
zmeniť sa, ani vplyvom technického či ekonomického pokroku, ničím, my ľudia sa nemeníme a toto vedel Shakespeare nádherne,
navyše vo viazanej reči podať.

Hamlet, 2007

Ktorú z mnohých polôh Hamleta,
z mnohých jeho významov, si si osvojil,
ako ho vnímaš ty? Ja ho v tvojom poňatí vidím, ak môžem povedať za seba,
napr. aj ako rebela a ty máš tiež v sebe
niečo také rebelantské, nie?
(smiech) Už som dlho nedostal otázku,
ktorá by v sebe obsahovala aj odpoveď. Ale
povedali ste to presne. Pri stvárňovaní postavy musí herec vychádzať zo seba. Tým
nechcem povedať, že je jednoduché identifikovať sa s človekom Hamletom, nie je,
lebo opakujem, je ich tam niekoľko. Ale
mám pocit, že aj v mojej povahe sú takéto
strašné skoky v nálade, skoky v myslení,
určite nie skoky v názoroch a to Hamlet
obsahuje. Pri niektorých veciach, čo som
tam za ten rok nachádzal, som si hovoril,
veď toto žijem a nemusí to byť v roku 1600
v Dánsku. A stále mám pocit, že asi všetko,
čo sa tam odohráva, žijem. Pochopiteľne,
nemyslím tým, že musím dennodenne zabíjať Polónia, ale aj Polónius môže byť symbolom niečoho, čo človek chce zabiť a nemusí to byť akurát človek, môže to byť zlý
názor, môže to byť určitá zlá nálada v spoločnosti alebo v kolektíve, ktorú človek túži
zabiť.
Rozhodne nie si sentimentálny
Hamlet...
Samozrejme, hovorím za seba a za svoj pohľad na postavu, že je tam veľmi tenká hranica medzi tým, keď sa sťažuje, ako by chcel
niečo urobiť, ale nemôže, lebo to a ono, ale
rozhodne v tom necítim nejakú sebaľútosť,

alebo niečo podobné, v zmysle, no dobre,
budem statočne niesť svoj kríž. Tam je hlboké racio: hoci všetci vedia, že by som ako
Hamlet mal niečo urobiť, lebo mám na to morálne právo, ale nemám dajme tomu priamy
dôkaz, že kráľ zabil môjho otca, čiže svojho
brata, a vzal mu život, kráľovstvo aj manželku, nemám právo de jure, hoci de facto
mám, príšerná situácia. Takže tam nevidím
ani nijakú sladkosť, ani sebaľútosť, skôr ironický, sebabičujúci, sebazničujúci humor,
ktorý si dokáže robiť aj zo seba, lebo táto situácia je v konečnom dôsledku vlastne cez
slzy smiešna.
V inscenácii ste vynechali typický
záverečný obraz, kde mŕtveho Hamleta
odnášajú štyria kapitáni, ani sa nestrieľa z dela...
Tomu sme sa chceli vyhnúť, aby to nebola
smutná rozprávka, smutný koniec rozprávkového princa, ktorý neskončil dobre. Veď
aj robil všetko preto, aby neskončil dobre.
My sme skôr uprednostnili motív okupácie, že jednoducho sa tam vrúti Fortenbras
so svojimi vojakmi, vidí tento bitúnok a povie: „Mám isté práva v Dánskom kráľovstve
a zrejme je načase ich uplatniť“. Nasadí si
na hlavu korunu a začne sa rehotať. Takže
ubodkovať to ešte nejakým pompéznym odchodom, ako to má napr. aj ruská verzia, aj
Lawrence Olivier. Olivierov film sa tým koncom dokonca začína, že toto je smutný príbeh dánskeho blonďáčika, fešáka, ktorý,
atď. atď. Sú tam tí štyria kapitáni a mŕtvy hrdina.
Už sme tu spomenuli štrajk divadelníkov spred niekoľkých rokov, ale
nedávno si v jednom interview hovoril dosť skepticky o tom, či vôbec má
občianska angažovanosť význam, či
môže niečo zmeniť, alebo zastaviť.
Ale prišlo mi na um, že to nie je tak
dávno, čo sa podarila nemalá vec,
keď sa zdvihlo množstvo hlasov za

Ale dáš mi za pravdu, že pri divadle
občianska aktivita zafungovala...
Áno, komedianti, postávajúci, ako sa hovorí, pred bránami mesta, boli nakoniec
vpustení. Ale je zase pravda, že ľudia odídu
a divadlo zostane, takže... to ma aspoň drží
v nádeji, že život má zmysel.
No a už ste sa v novej budove udomácnili?
Udomácnili, už je fajn, samozrejme, sú aj
nejaké problémy, ale to skôr technického
a finančného charakteru.

A ľudsky?
Ľudsky áno, veď je to o ľuďoch, chodia tam
ľudia, hrajú, takže tie reči, ako tá budova vyzerá, mi už lezú na nervy, veď keď sa začala stavať, nikto nerátal s tým, že o tri roky
spadne železná opona a padne komunizmus, tak čo už teraz mudrovať...
Pritom to často hovoria ľudia, ktorí tam nikdy
neboli. Ja im hovorievam, nedajte na reči,
choďte sa pozrieť, choďte na predstavenie, choďte dnu a vytvorte si vlastný názor
a možno aj vzťah.
To je pohodlné, len si osvojiť reči, samozrejme...

a je príjemné, keď viem, že tento človek prišiel preto, lebo chcel vidieť mňa a nie preto,
že išiel vyvetrať svoju manželku do divadla.
Takže toto mi vôbec neprekáža, absolútne sa
tým nezaoberám. Raz povedal kolega Martin
Huba, že komediant je aj tým, čo nerobí.
Ďakujem za rozhovor.

rozhovor čísla

dokončenie Slovenského národného
divadla, ale predovšetkým za to, aby
novostavba skutočne slúžila svojmu
pôvodnému účelu, takže, nebolo to
márne...
To je pravda, len teraz mám pocit, že sú ľudia
unavení, pretože aj keď sme sa snažili, použijem ten plurál, dosiahnuť zmenu a ukončiť
vládu jedného človeka a pokúsiť sa, aby sa
tam dostal človek z opozície a ten tiež sklamal, takže čierna nezafungovala, biela nezafungovala, tak ideme miešať a teraz je to tu
taký zvláštny Beneton v tejto krajine a mám
pocit, že z toho sú ľudia unavení, že takáto
skúsenosť s politickým zmenami a zároveň
nezmenami, presvedčila ľudí o tom, že naozaj niet komu veriť.

Autorka je novinárka
Foto archív SND
Foto z predstavenia Hamlet – Filip Vančo

Si mladý, robíš prácu, ktorá ťa baví,
ktorú si si vybral, teraz aj študuješ na
VŠMU, réžiu a dramaturgiu, si, dá sa
povedať úspešný, ale je pravda, že ťa
poznajú „iba“ návštevníci divadla, nepoznajú ťa masy. Vyhýbaš sa úspešne
televíznym šou, hoci si myslím, že si natoľko vtipný a pohotový, že by si sa tam
aj uplatnil. Neláka ťa to?
To je milé, že si to myslíte, ale nie, neláka,
mne sa to zdá prázdne a mám pocit, že moje
miesto je v divadle a kto ma chce vidieť, tak si
ku mne cestu nájde. Mám pocit, že kolegovia
vystupujú v týchto „srandách“, buď kvôli peniazom, alebo preto, že chcú byť na očiach.
Ja týmto zvláštnym rozpoložením netrpím
Búrka, 2000
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Hamlet, 2007
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komentáre / názory

Robert ako diagnóza
Ervín Martinák
Robert (prípadne Róbert – mimochodom dĺžeň na „o“ je napríklad jeden z rozdielov medzi predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom) je obyčajné mužské meno. Pre niekoho možno aj neobyčajné.
Najmä pre tých, ktorí prepadli na Slovensku „robertománii“ a priam slepo a vášnivo podporujú terajšieho premiéra. Títo
skalní mu aj zabudli, že sa dal dohromady s človekom, s ktorým si v minulosti nevedel prísť na meno, ktorý udelil amnestie
vo viacerých závažných trestných činoch (vrátane únosu syna bývalého slovenského prezidenta do zahraničia), ktorý je
podozrivý z nariadenia vraždy ďalšieho Róberta (Remiáša) a ktorý svojho času posmešne skonštatoval, že ako ináč má
hovoriť Ficovi, ak nie Robert, nakoľko zdrobnelina tohto mena by sa mu asi nepáčila.
Robert je meno, ktoré má nejeden politik.
A nielen na Slovensku. Hovoriac o Robertoch sa priam núka istá politicko-menová
paralela – predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a prezident Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe. Čo týchto dvoch politikov, okrem mena, vlastne spája?
Poďme sa najskôr pozrieť na juh Afriky. Zimbabwe, dnešná bývalá Rodézia, získala nezávislosť v r. 1980. Voľakedy jedna z najprosperujúcejších krajín na africkom kontinente,
dnes čelí najväčšej inflácii na svete. Slobodu
a nezávislosť získala vďaka národnooslobodzovaciemu boju, ktorý viedol, okrem iných,
aj Robert Mugabe. Vtedy, v začiatkoch nezávislého Zimbabwe, hrdina, dnes, po dvadsiatich ôsmich rokoch nepretržitej vlády
tyran a diktátor. Človek, ktorý vždy vedel populisticky zahrať na citlivú strunu domácemu
obyvateľstvu. Politik, ktorý dokázal priviesť
ekonomicky silnú krajinu do totálnej biedy
a hospodárskeho rozvratu. To však podľa
neho samozrejme tvrdia iba jeho neprajníci. Za všetkým negatívnym hľadá nepriateľov – vonkajších aj vnútorných. Nedávno sa

v Zimbabwe uskutočnili prezidentské voľby.
Mugabe tesne pred nimi zastrašoval svojich
politických oponentov a vyzval spontánne
ľudí, aby „bojovali za svoje práva a práva
svojej krajiny“. Len tak mimochodom nechal vytlačiť o tri milióny hlasovacích lístkov
viac, ako je zaregistrovaných voličov v krajine. Robert Mugabe taktiež obvinil belošské
obyvateľstvo z toho, že v obchodoch zvyšuje
ceny. Videl za tým prostriedok, akým chceli
belosi zabrániť jeho znovuzvoleniu. Preto
nariadil totálne zníženie cien v celom Zimbabwe! Začal sa vyhrážať firmám, že ak nepodporia vládu, znárodní ich. O tom, že má médiá pod kontrolou a drží ich skrátka, hádam
ani nemá zmysel bližšie sa rozpisovať...
Toto je Robert Mugabe, prezident Zimbabwe. Že v tom vidíte akúsi paralelu aj s našou krajinou?! Robert Fico prebral Slovensko naozaj v čase ekonomického rozmachu
a aj najväčší kritici predchádzajúcej vládnej
koalície chtiac-nechtiac dávajú za pravdu
tomu, že to bola predovšetkým zásluha tvrdých reforiem druhého Dzurindovho kabinetu. Zrejme aj preto slovenský Robert za-
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Majster krásneho slova
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Tak sa o Radovanovi Lukavskom
(mimochodom
o dlhoročnom
členovi KSK) vyjadrila autorka
Jaroslava Urbanová v okamihu,
keď sa stal kmotrom jej knihy

Špirála múdrosti. Netušila, že mu zomrel jediný syn a prežíva najtragickejšie chvíle v živote. On proste, ako mal vo zvyku, dodržal
slovo, čo sľúbil, splnil, a svoj žiaľ pred svetom schoval.
Neobyčajne silný charakter, úžasný človek,
báječný umelec... Všetko bezpochyby platí
a predsa to nestačí! Akoby jazyk pokrivkával v snahe vystihnúť jeho skutočnú, vzácnu
osobnosť. Radovan Lukavský však sám krá-

tiaľ urobil len kozmetické úpravy (napríklad
zrušil dvadsaťkorunový poplatok u lekára),
avšak zásadné veci v naštartovanom hospodárstve nechal bežať tak, ako boli nastavené
minulou vládou, hoci sa vyhrážal, že ich zruší.
Fico je síce populista, ale nie je hlupák. Vie,
čo chcú ľudia počuť a vie, čo, kde a kedy
má povedať. Ale taktiež vie, že ak by zrušil
reformy, ohrozil by prosperitu krajiny a tým aj
svoje postavenie a zbabral by dobre naštartovaný proces prijatia Slovenska do Európskej menovej únie. Preto aspoň do verdiktu
z Bruselu nebude zbytočne riskovať. Avšak
už dnes sa objavujú náznaky toho, na čo poukazovali „opatrní eurooptimisti“, a to, že napriek splneniu ostatných kritérií nám môže
EÚ „zatiahnuť za ručnú brzdu“ poukážuc na
problematický moment, ktorým je udržateľnosť tohto trendu. Už dnes totiž existujú reálne obavy z toho, že potom čo sa Slovensko ocitne v eurozóne, začne Fico šafáriť,
rozdávať štátny majetok a financie tak, aby
si zabezpečil ešte väčšiu popularitu a víťazstvo v ďalších voľbách, hoci podľa prieskumov na to nie je vonkoncom odkázaný. To by

čal onou špirálou múdrosti, ktorá je skôr tichá, mlčanlivá a zbytočne neplytvá slovami. Skvelí herci mávajú priezračnú dušu.
Vďaka nej sme charizmu tohto výnimočného
človeka videli aj my, všetko mal napísané
v tvári.
Radovan Lukavský sa narodil v Prahe 1. 11.
1919. Vyrastal v chudobnej katolíckej rodine, kde ho láskavá a citovo založená maminka viedla k hlbokej úcte k Bohu. Už ako
dieťa prejavoval na chlapca až neobvyklú
lásku k vzdelávaniu – miloval školu a nerád

a ožobračovať ľud. Vláda si však na nich posvieti a klepne im po prstoch! Čo na tom, že
žijeme v časoch trhového hospodárstva?!
Robert Fico už celoplošne dohliadne na to,
aby obchodné reťazce nezvyšovali ceny a postará sa o ľudí tak, ako nikto predtým.
Čo s nepohodlnými firmami?! Štátne zákazky dostávajú už len lojálni a poslušní.
S ostatnými sa zatočí. Napokon, čo majú
čo v trhovom hospodárstve niektorí produkovať zisk?! Treba im ho zakázať! Znárodniť! Ako Mugabe... Že to kedysi urobili Lenin, Castro, či Gottwald? Ale veď to sú ľudia
mentálne a ideologicky slovenskému Robertovi blízki. A tak u nás súkromné zdravotné
poisťovne nesmú byť ziskové. Porušilo sa
základné právo demokratickej spoločnosti,
právo na súkromné vlastníctvo. O tom, že
súkromné zdravotné poisťovne uspejú pri
medzinárodnej arbitráži, nepochybuje hádam nik, kto uvažuje aspoň trochu reálne.
Čo na tom, že to zaplatíme my všetci, daňoví

poplatníci?! Dôležité však je, že im Robert
nateraz ukázal!
A že to má pomaly, ale isto nahnuté aj druhý
pilier? S najväčšou pravdepodobnosťou je to
len otázka času. No a médiá? Novela tlačového zákona nepotrebuje žiaden komentár...
Zhrnúc vyššie uvedené základné paralely sa
človeku v tomto kontexte nevdojak natíska
myšlienka, či Robert je meno alebo skôr diagnóza. Bez toho, aby ktokoľvek a akýmkoľvek
spôsobom znevažoval Zimbabwe, autoritársko-populistický štýl vládnutia už jednoducho
patrí ku koloritu afrických krajín a zrejme ešte
nejaký ten čas aj patriť bude. Smutné však je,
že podobný scenár sa odohráva u nás na Slovensku – v členskej krajine Európskej únie!
A tá sa niekedy len smutne prizerá a kladie si
otázku: „Čože sa to na tom našom krásnom
európskom Slovensku len deje...?!“

vynechával vyučovanie. K vynikajúcim výsledkom ho snáď predurčovalo i množstvo
jednotiek v dátume narodenia, bol ukážkovým premiantom. Študoval na arcibiskupskom gymnáziu, ktoré bol nútený opustiť
pre finančnú núdzu rodičov. Po maturite na
reálnom gymnáziu v Českom Brode študoval češtinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Francúzština bola
jeho veľkou láskou, prekladal rôzne texty,
najmä poéziu. Bol však aj zdatným športovcom a výbornou posilou basketbalového
tímu. Keďže Hitler zavrel vysoké školy,

chcel sa vyhnúť nútenej práci v Nemecku,
a tak skončil ako dobrovoľný robotník na
železničnej trati. Dlho túžil po divadle, preto
sa bez vedomia rodičov tajne prihlásil na
konzervatórium. No keďže ho totálne nasadenie predsa len neminulo, štúdium herectva spoločne s pôvodnou vysokou školou
dokončil až po vojne. Pôsobil vo Vinohradskom divadle, v Mestských divadlách pražských a napokon v Národnom divadle, kde
mu zverovali hlavne prestížne dramatické
úlohy, ku ktorým mal predpoklady už vďaka
ostrým rysom a vysokej postave. Málokedy

sa objavil v komediálnych úlohách. Mal podmanivý hlas a sugestívny výraz, vzťah k poézii, ktorej bol vynikajúcim interpretom. Radovan Lukavský sa okrem hereckej práce
v divadle, televízii, vo filme, rozhlase a dabingu venoval i literatúre a publicistike. Po
celý život zostal verný – svojej žene, svojej
práci, viere, svojmu presvedčeniu. Nikdy
sa mu nespreneveril v úlohách poplatných
totalitnému režimu. Až v demokratickej spoločnosti sa mu po rokoch splnil jeho ďalší
sen – stal sa profesorom pražskej divadelnej akadémie. Kreatívna práca so študentmi
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znamenalo roztočenie inflačnej špirály a pochovanie sna o Slovensku ako úspešnom
európskom ekonomickom zázraku.
Mugabe zastrašuje opozíciu v Zimbabwe.
Fico zasa hrozí jej slovenským predstaviteľom
kriminálom. Vládni poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky bezprecedentným spôsobom schválili protiústavné uznesenie, ktorým konštatujú, že privatizácia SPP bývalou
vládou nebola v súlade so zákonom. Koalícia
sa týmto pokúsila uzurpovať si po výkonnej
a zákonodarnej aj tretiu moc – súdnu, ktorá
by však mala v každej demokratickej spoločnosti patriť výlučne nezávislej justícii. Toto
uznesenie NR SR použil dokonca docent
práva JUDr. Robert Fico ako dôkaz pri súdnom pojednávaní s bývalým podpredsedom
vlády a ministrom financií Ivanom Miklošom...
Mugabe obvinil belochov zo zvyšovania cien.
U nás sú triednym nepriateľom zasa obchodné reťazce. Neúmerne zdražujú ceny
a chcú profitovať zo vstupu do eurozóny

Autor je novinár
Foto archív
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Už o pár dní…
EURO – rok 2008 – rok 0

Peter Mayer

Už o pár dní sa dozvieme deﬁnitívny verdikt Európskej komisie o zavedení eura ako národnej meny na Slovensku. Už o pár
dní sa celý svet dozvie, či Slovensko odloží pripravované zákony, vyhlášky a zásady prechodu na euro alebo naopak,
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urýchli a rozvinie prípravu všetkých náležitostí nevyhnutných pre vstup do eurozóny.
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Zatiaľ
tiaľ všetko hrá
rá pre druh
druhý,
hý, teda optimistický variant ďalšieho postupu. Podľa najnovšej správy Štatistického úradu SR reálny
rast hrubého národného dôchodku dosiahol v roku 2007 skutočne rekordné číslo
– 10,4 %. Znamená to, že po Lotyšsku dosiahlo Slovensko druhú najvyššiu hospodársku dynamiku v rámci všetkých krajín Európskej únie. Dynamický ekonomický rast
priniesol so sebou vyššiu zamestnanosť, čím
miera nezamestnanosti na Slovensku poklesla na 10,3 %. Priemerná mesačná hrubá
mzda vystúpila na úroveň 20 146 slovenských korún. Podľa vyhlásenia Ministerstva
financií na základe predbežných údajov deficit hospodárenia verejnej správy dosiahol
v roku 2007 2,16 % HDP, teda výrazne nižšiu úroveň v porovnaní s pôvodným odhadom 2,9 %. V podstate to znamená, že tento

d
deficit
je 0,84% pod úrovňou maastrichtského
kritéria
(3 %). Veľmi pozitívne výsledky
s
dosiahla slovenská ekonomika aj v druhej
d
časti spomínaného kritéria, keď dlh verejnej
č
ssprávy dosiahol len 29,4 % HDP, pričom Európska
únia považuje za prípustnú hranicu až
ró
ó
60 %. Dokonca keby sme zo schodku roz6
počtu verejnej správy hypoteticky odpočítali
p
dopady zavedenia druhého piliera dôchodd
kového
systému, potom by sledovaný defiko
cit dosiahol ešte priaznivejšiu úroveň - iba
c
0,88 % hrubého národného dôchodku.
Vychádzajúc z týchto priaznivých čísiel
ako i z celkovej situácie slovenskej ekonomiky sa zdá byť už definitívne, že Slovensko dostane očakávaný súhlas a jeho vstup
do eurozóny sa rýchlym krokom blíži k realite. Dokonca aj úvaha, že pre hladký priebeh
prechodu na euro si Slovensko požičia potrebné bankovky od rakúskej národnej banky,
začína nadobúdať reálnu podobu. Veď Slovensko bude v roku 2009 potrebovať viac ako
188 miliónov kusov eurobankoviek a 400 miliónov kusov euromincí.
Aj keď sa vstup do eurozóny považuje za
úspešné ukončenie zložitého menového
procesu, pre slovenskú ekonomiku to však
bude znamenať začiatok novej éry, nových
povinností a úplne novej pozície na európ-

skom menovom trhu. S tým budú spojené aj
doteraz nepoznané problémy.
Že budú závažné, potvrdilo aj nedávne stretnutie ministrov financií EÚ, ktoré vyslovilo nespokojnosť s kolísaním a prudkými výkyvmi
eura. Optimistický rast eura v porovnaní
s amerických dolárom, ktorých výmenný kurz
dosiahol úroveň 1,56 USD za 1 euro, prináša
určité znepokojenie. V tomto zmysle správa
o tom, že na základe posledného kurzu ekonomika eurozóny dosiahla prepočítaný vyšší
hrubý národný dôchodok ako USA a stala sa
tak najväčšou ekonomikou na svete, nie je až
tak presvedčivo optimistická. Napriek tomu
Slovenská národná banka vyhlásila, že v súvislosti s dopadmi globálnej finančnej krízy
a hroziacej recesie v USA, euro pre slovenskú ekonomiku bude dôležitou ekonomickou
garanciou do budúcnosti.
A tak ak v tomto roku, vzhľadom na súčasnú
ekonomickú situáciu vo svete a v USA, pri
očakávaní spomalenia rastu svetovej ekonomiky, si Slovensko udrží predpokladanú
úroveň ekonomického rastu 7 %, číslo predstavujúce jedno z najvyšších v EÚ, netreba
sa o slovenskú ekonomiku obávať.

ho
napĺňala
obrovskou radosťou. V roku
1996
získal
cenu
Thálie
za celoživotný
prínos divadlu
a neskôr prevzal z rúk českého
prezidenta i medailu
Za zásluhy. Pre nás konkrétne je ohromnou
cťou, že bol dlhoročným členom Klubu slo-

venskej kultúry. O krásne vyznanie sa však
postarala najmä jeho vnučka Klára, ktorá
starého otca s láskou líči vo svojej knižke
Rozhovory s dědečkem.
Radovan Lukavský nás opustil, zomrel 10.
marca 2008 vo veku 88 rokov, a ako sám
veril, dnes je už určite v objatí so svojou milovanou ženou a synom.
Spomínam si, že v úlohe národného buditeľa Václava Tháma vyslovil po divadelnom
predstavení v seriáli F. L. Věk túto repliku:
„My jsme ty lidi dokázali rozveselit, a to
není málo. Přísahám Bohu, to není málo!“

I na Vaše vlastné vzácne umenie, pán Lukavský, nám zostanú pamiatky, vďaka ktorým sa
všedné dni premenia vo sviatočné chvíle. A to
nie je málo. To vôbec nie je málo.

Autor je ekonóm a publicista
Kresba Ján Tomaschoff

pskm
Foto archív

Martin Antal
Niekoľko mesiacov po posledných parlamentných voľbách bolo jasné, že slovenská opozícia potrebuje zásadné zmeny,
ak chce v roku 2010 pomýšľať na vládnutie. Programové trháky bolo vymýšľať ťažko – napriek vykrikovaniu pred voľbami
spravil Robert Fico s reformami len kozmetické zmeny, takže mudrovanie v štýle – vláda neplní svoj program – našťastie
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Opozičná kríza osobností

nemohlo vydržať dlho. No okrem programových zmien bolo zrejmé, čo potrebujú opozičné strany ešte pred programovými prioritami – zmenu tvárí.
bolo aspoň jedného schopného človeka,
ktorý by po ňom funkciu prebral. Nuž, je
pravda, že lídri nepadajú z neba, ale na čo
sa expremiér sťažuje, keď svojho jediného
možného a schopného nástupcu v podobe
Ivety Radičovej vystrčil do vopred prehratého boja o prezidenta? Ivan Mikloš byť predsedom nemôže, pretože by ho voliči 20 kilometrov od Bratislavy zahádzali záprdkami,
Eduard Kukan sa zberá na politický dôchodok do europarlamentu a o Milanovi Hortovi
škoda hovoriť. Mladú perspektívu v radoch
SDKÚ zatiaľ akosi nepočuť. Mimochodom,
koho vizitkou je absencia tvárí, schopných
prebrať vedenie strany? Len a len Dzurindova, ktorý roky žiarlivo stráži akékoľvek nastupujúce hviezdy, podobne ako Vladimír
Mečiar. Expremiér si odôvodnením, prečo
sa musí naďalej obetovať pre dobro SDKÚ
na stoličke predsedu, sám nastavil zrkadlo a jeho spolupracovníci by sa mohli aspoň poriadne uraziť, keď už nie sú schopní
zmysluplnejšej akcie.
Zarážajúci je však aj motív Dzurindovho konania. Čo chce ešte v politike dosiahnuť? Je
takmer isté, že jeho strana poputuje po najbližších voľbách opäť do opozície a ak by aj
motyka vystrelila a Smer by z nejakých dôvodov chcel SDKÚ do koalície, Dzurinda
nebude môcť robiť ani len vrátnika v parlamentnom bufete – to bude Ficova jasná
podmienka akýchkoľvek vyjednávaní, ktorých pravdepodobnosť je aj tak mizivá.
KDH si pravdepodobne už podpísalo ortieľ
smrti. Po roku a pol vnútorných sporov vystúpili z hnutia ľudia okolo Vladimíra Palka a založili vlastný subjekt. KDH tým okrem štyroch
poslancov prišlo predovšetkým o ľudí, ktorí
ho zastupovali v médiách, vedeli sa vyjadrovať a mali vlastné, hoci často až príliš radikálne vízie. Jediný z tejto partie ostal v KDH

bojovať so zvyškom strany mladý Daniel Lipšic, ktorý musí svojím vystupovaním dráždiť aj staršie ročníky vlastného elektorátu.
V KDH je situácia s vodcovstvom ešte tristnejšia – Hrušovského gate sú asi predsa len
menej prilepené k predsedníckej stoličke
ako Dzurindove, ale ak KDH odmieta Lipšica
a zvyšok prirodzených osobností sa porúčal
do nového subjektu, naozaj nemá kto prebrať zodpovednosť za samotnú ďalšiu politickú existenciu strany. Bude zaujímavé, čo
kresťanskí demokrati vymyslia, a či náhodou
pred voľbami predsa len neskúsia Lipšica
ako poslednú možnosť záchrany. Mladý exminister má totiž ako jediný z KDH perspektívu osloviť aj iných voličov ako typických vyznavačov hnutia a možno by sa mu podarilo
to, o čom KDH roky márne sníva – otvoriť
zadebnenú stranu novým myšlienkam, novým členom a novým voličom.
Situácia v SMK je trochu iná – hoci Pál
Csáky, visiaci na šnúrke gatí Miklósa Duraya, má zreteľne menej charizmy, politického talentu i všeobecnej akceptácie ako
Béla Bugár, elektorát maďarskej strany patrí
k najskalnejším z jednoduchých etnických
dôvodov. Hoci možno viac sklamaných voličov k voľbám nepôjde a volebný výsledok
SMK bude horší, Csáky ako novinka na čele
strany znamená predsa len najmenšie zlo
v porovnaní s prežívaním Matuzalemov Dzurindu s Hrušovským.
Hovorí sa, že v opozícii si poslanci majú dať
spraviť zuby a naučiť sa cudzí jazyk – v zásade totiž v parlamentných laviciach nemajú
veľa práce, a tak treba stihnúť veci, na ktoré
vo vláde čas nie je. Ak sa slovenská opozícia
okamžite nespamätá, budú jej poslanci na
dôchodku jazykovo vybavení ako málokto.
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Personálne obsadenie lídrovských postov
v SDKÚ, KDH a SMK sa dalo krátko po voľbách komentovať takto: SDKÚ zmenu potrebuje nevyhnutne. Mikuláš Dzurinda je dlhodobo najnedôveryhodnejším politikom, ktorý
odviedol pri reformách svojich vlád obrovský
kus práce, no nepochopil, kedy treba odísť.
Situácia v KDH bola ešte jasnejšia – Pavol
Hrušovský umožnil svojej strane strápniť sa po
voľbách, keď názorovo rozdelené hnutie 11
dní mlčalo, aby nakoniec oznámilo, že chce
ísť do vlády so Smerom – polhodinu predtým,
ako Fico oznámil vytvorenie súčasnej koalície
Smer-SNS-HZDS. Jediným subjektom, v ktorom nehorelo, bola SMK – jej líder Béla Bugár
bol rešpektovaný v celom politickom spektre
a obľúbený aj u potenciálnych slovenských
voličov SMK. Krátko pred polčasom volebného obdobia je personálna situácia opozície fantastická: Dzurinda naďalej vedie SDKÚ
a Hrušovský KDH, zatiaľ čo Bugára z vrcholnej politiky odpratali intrigy v SMK. Úžasná
perspektíva pre pravicových voličov.
Posledné dva mesiace ukazujú, že poznanie
tohto tristného stavu konečne dorazilo aj medzi verchušku SDKÚ a KDH. V Dzurindovej
strane sa najprv o rebéliu pokúsil bývalý minister obrany Juraj Liška – vyhlásil, že SDKÚ
musí prehodnotiť pôsobenie svojich lídrov,
vrátane predsedu Dzurindu. Hoci behom týždňa bol Liška spacifikovaný, našli sa jeho nasledovníci: bratislavská krajská organizácia
strany vyzvala stranu, aby vymenila vedenie.
Dzurindova odpoveď bola ako sekera – SDKÚ
vylúčila 14 signatárov bratislavskej výzvy a rozpustila celú krajskú organizáciu v meste, ktoré
je baštou strany i celej pravice.
Za Dzurindovými krokmi ťažko hľadať dlhodobý pohľad, ale jeho odpoveď, prečo konečne z fukcie predsedu SDKÚ neodstúpi,
je rozčuľujúca – aj by vlastne mohol, keby

Autor je novinár
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Prílivové vlny Slovákov do
Čiech a na Moravu po roku
1945 do roku 2005 (2. časť)
ako východisko pre kultúrny a sociálny kapitál
súčasnej slovenskej menšiny v Českej republike
Helena Nosková
Prinášame vám druhú časť príspevku Heleny Noskovej o príchode Slovákov po roku 1945 do Čiech a na Moravu.

Do podhorských regiónov v okolí Králického Sněžníka
prichádzali Slováci z Kysúc a moravsko-slovenského
pomedzia

Etapy prílivu
Rok 1945
Prví Slováci prichádzali najprv do Prahy hneď
na počiatku leta 1945, pretože ich potrebovali ústredné inštitúcie. Slovenská národná
rada sa k týmto ľuďom vyjadrovala a dávala
im doklad o štátnej spoľahlivosti. Chcela si
však ponechať rad právomocí pre slovenské centrálne inštitúcie, preto príliv Slovákov do centrálnych inštitúcií v Prahe bol v ro-

koch 1945-1946 mierny a citlivo zvažovaný,
s odvolávaním sa na skoré vymedzenie kompetencií a až následné obsadzovanie miest
v Prahe slovenskými politikmi a úradníkmi.
Pri Úrade predsedníctva vlády začal pracovať slovenský odbor, ktorý mal na starosti
pomoc Slovensku a jeho regiónom, ktoré
zničila vojna.
Ďalší Slováci prichádzali do všetkých oblastí českého pohraničia hneď v prvej živelnej osídleneckej vlne na počiatku leta 1945.
Význam sa pripisuje najmä Slovákom z východného Slovenska, ale veľké skupiny prichádzali aj z iných regiónov – napríklad zo
slovensko-moravského pomedzia. Slovenskí osídlenci prichádzali za pôdou, usadlosťou, ktorú mohli získať po nemeckom obyvateľstve, ale aj za prácou v priemyslových
podnikoch, ktorej bol na Slovensku naprostý nedostatok a mal ho až neskôr riešiť plán na industrializáciu Slovenska. Často
sa do pohraničia sťahovali celé slovenské
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Paľo Bielik – zakladateľ slovenskej kinematograﬁe
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18. marca uplynulo 295 rokov odo dňa, kedy
v Liptovskom Mikuláši obesili Juraja Jánošíka,
slovenského zbojníka. 24. apríla uplynie 25 rokov od smrti „Jánošíka“ z čiernobielej filmovej
snímky, ktorú v roku 1935 nakrútil Martin Frič.
Hlavnú úlohu legendárneho hrdinu zveril do rúk
ozrutného chlapa menom Paľo Bielik.
Tento herec, scenárista a režisér, narodený
roku 1910 v stredoslovenskej Senici, sa už
ako pracujúci mladík zaujímal o herecké
umenie. V ochotníckom divadle si po prvý

raz zahral i rolu Jura Jánošíka. Predstavenia
sa zúčastnil Karol Plicka a bol to on, kto Paľa
Bielika českému režisérovi odporučil. Nešlo však zďaleka o jedinú spoluprácu týchto
osobností – Bielik sa objavil aj v ďalších Fričových snímkach a uplatnil sa i ako jeho spolurežisér v titule Varúj...!, prvého celovečerného filmu, ktorý na Slovensku vznikol.
Bielikov talent nezostal bez povšimnutia
SND. Ponúklo mu angažmán v činohernom
súbore, kde pôsobil tri sezóny. Po divadel-

obce – napr. Horné Sŕnie, Šarišské Jastrabie atď.
Robotníkmi a robotníčkami z východného
Slovenska, ktorí prichádzali za prácou do
odchodom Nemcov vyľudneného miestneho textilného priemyslu, bolo na rôzne
dlhý čas osídlené Ašsko, Chebsko, Sokolovsko, Karlovarsko, Liberecko atď. Do tých
istých oblastí prichádzali aj slovenskí brigádnici (muži, ženy, mládež) v poľnohospodárstve – na žatevné práce, zber chmeľu, cukrovej repy a ďalších plodín; ich spracovanie
v priemyselných podnikoch, všetky tieto sezónne práce poskytovali potrebný zárobok
slovenským migrantom z vojnou zničených
regiónov Slovenska.
Medzi týmito osídlencami boli zvláštnou skupinou vojenskí pridelenci, tzn. príslušníci zahraničných armád, ktorí mali prednostné
právo na usadlosti a živnosti. Aj medzi týmito pridelencami bolo najviac Slovákov
z východného Slovenska a Slovákov z Pod-

nej kariére sa od roku 1943 intenzívne venoval krátkemu filmu a v čase SNP nakrúcaniu
bohatého dokumentárneho materiálu bojových operácií. Po vojne, už ako samostatný
režisér, nakrúcal celovečerné filmy, napríklad Vlčie diery, Kapitán Dabač, Majster kat
a mnohé ďalšie. Za svoje zásluhy pri vzniku
a rozvoji slovenskej kinematografie získal titul národného umelca. Zomrel v Bratislave
v roku 1983.
vn
Foto archív

história

karpatskej Rusi. Niektorí z nich Slovákmi
neboli, hoci túto národnosť uviedli. Slovenskú národnosť uvádzali Rusíni i Zakarpatskí
Ukrajinci, ktorí sa obávali sovietskej moci
a násilného návratu do ZSSR.
Po získaní usadlostí si priviedli z východného
Slovenska námezdné pracovné sily rómského pôvodu, ktoré mali na týchto usadlostiach pracovať ako čeľaď.
Len na vysvetlenie treba uviesť, že aj toto
pôvodom rómske obyvateľstvo sa hlásilo
k slovenskej národnosti, respektíve bolo
k nej priradené, podobne ako aj obyvatelia iných národností. Dôvody boli politické.
Československo vzniklo ako štát dvoch
rovnoprávnych národov Čechov a Slovákov, bez menšín s akýmkoľvek menšinovým právom! Menšiny neboli na území Československa žiadané. Taký bol duch doby,
hoci na posvätenie tohoto stavu bolo treba
vyčkať do ústavy 5. mája 1948. K obom štátotvorným národom sa nezriedka hlásilo aj
obyvateľstvo iných národností. Štatistické
súbory a výkazy tieto skutočnosti nerozlišovali, pre nich boli a sú smerodajné počty
prihlásených, pretože prihlásenie k národnosti malo a má deklaratívny charakter,
ktorý bol v povojnovom období sprísnený
dokazovaním národnej spoľahlivosti. Rómovia sa k rómskej národnosti hlásiť nemohli,
pretože nepatrila k oficiálne uznávaným národnostiam.
Hlbšie ozrejmenie pôvodu veľkého počtu
Slovákov v českých zemiach prostredníctvom regionálnych archívov môže dať odpoveď tým politikom, ktorí si kladú otázky
o sile asimilačných tlakov na slovenskú menšinu v Čechách a o jej tzv. násilnej asimilácii. Ukazuje sa, že sčasti nebola asimiláciou
len Slovákov, ale ako ukazujú archívne dokumenty z jednotlivých českých regiónov,

bola skôr asimiláciou Rusínov, Ukrajincov,
Rómov, v lepšom prípade Slovákov z Podkarpatskej Rusi a často ďalších Slovákov zo
zahraničia, ktorí sa do Československa vracali po dlhodobom pobyte troch i viacerých
generácií v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Rakúsku, Argentíne a pod.
Títo krajania z rôznych krajín s rôznym stupňom slovenského povedomia, s rôznou
úrovňou znalosti slovenského jazyka a ďalšie národnosti sa nemohli stať jednoliatou
enklávou Slovákov v českých zemiach so
spoločnými národnými potrebami vrátane
pestovania spisovnej slovenčiny. Aj po presídlení zostali jazykovo (nárečovo) a kultúrne
autonómnymi skupinami.
Z uvedeného vyplýva, že zvláštnymi a pozornosti hodnými skupinami medzi slovenskými novoosídlencami boli z pohľadu politických strán reemigranti, ktorí prichádzali
na výzvu vlády z júla 1945, zväčša na základe dohôd s vládami štátov o výmene
obyvateľstva alebo o možnosti optovať či reemigrovať.
Medzi prvými prišli Česi a Slováci z Rakúska,
Francúzska, Belgicka a zo zámoria. Osídľovali sa vo všetkých pohraničných regiónoch,
pričom Slováci z Francúzska a Rakúska
sa usídlili skôr v severných a západných
Čechách a ojedinele v južných Čechách,
kým Slováci zo Zakarpatskej Ukrajiny sa
usadzovali prevažne v západných Čechách.
V politických stranách asi vzbudzovali nádeje možnej manipulácie a boli zaujímavými
skupinami vzhľadom k predchádzajúcemu
životu v tej ktorej krajine.

Začiatkom marca sa v Bratislave pri príležitosti osláv svojich sedemdesiatin objavil na
javisku SND svetoznámy mím Milan Sládek.
Po niekoľkoročnej prestávke tu uviedol dva
tituly z poslednej tvorby – predstavenia Nové
sólopantomímy a Pantalon und Columbine.
Narodil sa 23. 2. 1938 v Streženiciach.
Po skončení rezbárstva na umeleckej priemyslovke začal študovať herectvo na VŠMU
a neskôr v štúdiu E. F. Buriana v Prahe. Tu
sa stal spoluzakladateľom pantomimického
súboru, ktorý od roku 1961 pôsobil v Bratislave. Po zákaze práce emigroval do Ne-

Jubileum „nemého“ umelca

Citát zo školskej kroniky z okolia Králík

Zrubový dom v Lichkove po vysídlených Nemcoch, typický pre oblasť pod Králickým Sněžníkom – súčasný
stav

Pokračovanie v ďalšom čísle.
Autorka je historička
Foto archív a autorka

k dispozícii slovo, ale všetky procesy, ktoré
sa vo vás dejú, sa snažíte dostať cez vaše
telo, cez mimiku a rytmus...“, vysvetľuje
s obdivuhodnou vitalitou pán Sládek, ktorý,
okrem iných úspechov, získal za svoju umeleckú prácu i cenu Jozefa Krónera.
ij
Foto archív
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mecka a v Kolíne nad Rýnom založil Theater
Kefka, v ktorom opäť rozvíja vlastnú poetiku.
Tri roky po zamatovej revolúcii založil v Bratislave Divadlo Aréna, ale spor o priestory
a šéfovanie ho neskôr vrátil späť do Nemecka. Dnes ho už trpké skúsenosti preboleli a domov sa zase vracia rád. V najbližšej budúcnosti chystá knihu, ktorá má byť
predovšetkým akýmsi vyznaním svojej profesii: „Som presvedčený, že pantomíma je najčistejšie herecké umenie, pretože nemáte

A to je pohľad na jeho murovanú časť
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nekrológ

Za básnikom Rudolfom
Čižmárikom

Jozef Gáfrik

18. júla 1949 Šoporňa – 10. marca 2008 Bratislava
Sedím v kresle a je mi ťažko pri srdci. Zamyslene hľadím na venovanie, ktoré
mi do básnickej zbierky „Vôňa tela, vôňa slov“ svojho času vpísal sám jej autor,
skvelý slovenský básnik, prekladateľ, spisovateľ a novinár Rudolf Čižmárik.

Život básnika
/Rudolfovi Čižmárikovi/
Raz
noc, v ktorej nahé nohy dohoria,
prikryje obojstranné príkoria.
R. Čižmárik: Nahé nohy
Ó, život vstupujeme do teba pomedzi ženské nohy.
Zvoní zvon.
Zvon zvoní...
Zvoní zvon.
Zvoní zvon, najkrajšia zo všetkých nákov,
keď zo života odchádzame
pomedzi nohy funebrákov...
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Zvon zvoní...
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Na prach,
na pôvodné prvky sa rozpadne
telo básnika tam
na dne.
Len básne nie,
len básne nie.
Ožijú, keď sa ich dotknú
ľudské oči
vidiace, zasnené.

V kalendári sťa rozpálené slnce žiaril dátum
17. júl 1999 a bolo to deň pred jeho päťdesiatinami, ktoré oslávil noblesne, ako to vedia len poeti, v spoločnosti múz všetkého
druhu, vrátane tej, ktorá je zodpovedná za
dobré víno. Nedávno, počas Rudovej návštevy v Prahe, sme zhodou okolností kuli už
plány na oslavu jeho šesťdesiatin. Žiaľ, tie
nikdy neoslávi – 10. marca 2008 básnikovo
srdce dotĺklo.
Nejakú dobu už nebol zdravý, avšak začiatkom roka sa predsa len zdalo, že z najhoršieho sa dostal. Zdanie však klamalo. Poslednú elektronickú poštu mi poslal týždeň
pred skonom. Trpel, ale veršoval. Verím, že
sa na mňa tam hore, v básnickom nebi, nenahnevá, keď e-mail odcitujem:
Dnes ráno o pol štvrtej sa mi prisnili tieto
verše a uvedomil som si, že od snov k realite nemusí byť ďaleko. Rudo
Odišli moje nohy.
Odišli z môjho tela do neznáma,
už nevládali šliapať po bolesti.
Vrátia sa ako sťahovavé vtáky?
Občas som myslieval na leňošenie
v posteli,
ale nie na Prokrustovom lôžku kmotričky.
To boli posledné rýmy, ktoré zložil. Ostatne,
o vlastnej chorobe napísal pre náš časopis
aj poviedku, ktorú sme uverejnili v minuloročnom decembrovom vydaní Listov pod názvom „Spoveď nositeľa titánovej protézy“.
Predtým písal celý život. Už ako študent slovenčiny a estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vydal básnickú zbierku
„Kamenné úžasy“ (1971) a potom nasledovali ďalšie diela: „Rozhovory so Svetlanou“ (1976), „Portrét pekára“ (t. j. vlast-

ného otca, 1982) „Umývanie vody“ (1985),
„Obyčajný život“ (1986), „Obojstranný zápal
sŕdc“ (1988), „Akordy krvných strún (1990),
„Vôňa tela, vôňa slov“ (1999), „V Gaštanovom hájiku“ (2001), „Patria nostra, partia
ostrá“ (2003) atď. Každé z nich bolo pre
nás, kamarátov, dobrým dôvodom na spoločný, bujarý a nezabudnuteľný večer ...
Rudovi sa však toto všetko málilo. Tak ako
my iní dýchame, on písal. Počas dlhoročného zamestnania v Slovenskom rozhlase
pripravil stovky rozhlasových pásiem, kým
v denníku Pravda vybojoval nejeden teoretický kultúrny zápas. V 90. rokoch minulého
storočia uzavrel novinársku dráhu prácou
v novozriadenej Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, aby sa vzápätí rozhodol
pre vlastné vydavateľstvo, ktoré nazval príznačne, podľa mladšej dcéry – Alexandra.
Zbožňoval ju, podobne ako svoje staršie
deti Martina a Zuzanu.
Cudzí nebol ani Prahe. Často sem chodil
a sal do seba tunajšiu kultúrnu atmosféru.
Rád si notoval napríklad s kolegom-básnikom Jaroslavom Holoubkom, rád sa zastavil
v galérii Miro, rád zašiel do divadla.

Do záznamníka som si po návrate z pohrebu do Prahy zapísal: „Ruda sme pochovali 14. marca pod dve rozľahlé lipy na cintoríne v jeho rodnej obci Šoporňa, ako si
želal. Starosta Stanislav Kiš na sľub nezabudol, slávnemu rodákovi vyhradil to najkrajšie
miesto. Statné stromy budú teraz básnikovi
šumieť nad hlavou a prihovárať sa mu rečou
večnosti.“

Autor je novinár
Foto archív

Daniela Kapitáňová

poviedka

Slovenská ryža

P.S. Na pamiatku zosnulého Majstra slova
si k tomuto článku dovoľujem vybrať jednu
jeho báseň, ktorá mi spomedzi desiatok ba stovák iných snáď najviac prirástla
k srdcu.

Zídeme sa, priatelia?
(Tomášovi a ďalším)
Michalská s Námestím SNP sú takmer paralelné.
Náhlili sme sa po nich obdeň do krčiem,
za inšpiráciou, priateľstvom a smädom,
aby sme nešli každodenne po tej istej
ulici.

Je taká cestovina: nevyzerá ako ryža, nevonia ako ryža, nechutí ako ryža, ale
zato sa tak volá. Slovenská ryža. Všetci nám môžu závidieť, a kto by to za ryžu
nechcel pokladať, ten je Maďar! Takto sa dvíha sebavedomie národa! Nie je

V Zelenom dome menili sme honoráre za
víno,
dnes je tam valutová Wechselstube,
neponúknu ťa pohárikom,
ani keď položíš na pult stotisíc,
namiesto čašníka s korkovým nábojom
patroluje pištoľník ozbrojený olovom,
Savoy s Carltonom rúcajú mocní a cudzí,
ako iné legendy, ku ktorým nemajú vzťah.
U Malých Františkánov
Sú bezmenní Anjeli,
Z Luxorky vyniesli tabule pamätníkov
(no Zlatá fantázia si ich pripla ako metále),

Zídeme sa?
Pred rokmi bol problém dohodnúť sa
kde,
dnes s kým a načo a bez svedkov a čo
z toho.
Zídeme sa, priatelia?

Napríklad: slovenský futbal.
V stredu som počúvala priamy prenos
z priateľského stretnutia Slovensko – Island. Počúvala, pretože som robila čosi na
počítači a televízor som mala zapnutý za
chrbtom. Vďaka tomu som bola celý prvý
polčas presvedčená, že hráme znamenitý
futbal. Neverili by ste, koľkých slovenských
vynikajúcich, pohotových a premyslených
akcií som bola (ušami) svedkom. Naši
útočníci bezpečne vysúvali loptu pred islandskú bránu, naši obrancovia bezpečne
bránili a jediné, čo nám neprialo, bolo
šťastie a počasie. Na začiatku druhého
polčasu som dorobila, vypla počítač a otočila sa k televízoru. Zo začiatku som si myslela, že to televízni technici poplietli a omylom dali komentár k úplne inému zápasu.
Naďalej som bola totiž (ušným) svedkom
vynikajúcich, pohotových a premyslených
akcií našich futbalistov - akurát oči videli
just čosi diametrálne odlišné. Statickú, nezaujímavú, bezduchú a bezmocnú hru. Pri
futbalistovi, ktorý po prihrávke zostal stáť
a prekvapene sa rozhliadal, ako keby si ne-

bol istý, čo hľadá tak neskoro večer v daždi
a ešte k tomu na trávniku, odznel komentár: „...po výborne spracovanej prihrávke
zakladá rýchly útok.“
Priznávam, vydržala som to počúvať päť minút. Potom som vypla zvuk. Bez radostiplného komentára mi realita pripadala až depresívna. Vypla som televízor. Ráno som sa
dozvedela, že sme prehrali 2:0. Neprialo
nám šťastie a počasie.
A odvtedy premýšľam, že ak nechceme
prepadnúť depresii, ale radi by sme sa tešili z radostiplných komentárov, nechcime
všetko vidieť na vlastné oči. Nedívajme
sa. Otočme sa chrbtom. Neporovnávajme. Nepremýšľajme. Ak sa niečo nevydarí, bude za to môcť počasie. Všetko
naše je predsa výborné. Stačí, ak to nazveme svojským.
Jednoducho, slovenská ryža!
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len kúsok od Apíka,
ktorý sa stratil ako minulosť.

predsa dôležité, aké to je, ale ako to nazveme.

Autorka je spisovateľka
Kresba Fero Jablonovský
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Móda 20. a 21. storočia

Kapitola prvá: Za všetkým
hľadaj ženu

Irena Jesenská

Termín „móda“ pochádza z francúzštiny a podľa výkladu primárneho zmyslu slova znamená: dočasne prevládajúci smer
odievania a úpravy ľudského zovňajšku.
Skôr než sa pustíme do odľahčeného rozprávania o tom, kadiaľ sa táto mocná čarodejnica uberala naprieč jedným storočím, aké sú trendy súčasnosti a čo naopak de mode, out ( či jednoducho mimo), osviežme si pamäť stručným prehľadom
jej úplných počiatkov.
Narodila sa dávno, pradávno. Asi doslova.
História módy je totiž zrejme rovesníčkou
samotných dejín odievania, ktoré sa začínajú datovať už v období praveku. Predstavte si: nahý lovec sa trasie chladom,
husia koža na dennom poriadku. Mračí sa
na studenom kameni, žena šomre, nálada
v jaskyni pod bodom mrazu, teplota detto.
Žena zanovito hľadí do kúta, kde sa na hromade klov a kostí váľa nevyužitá kopa mamutích koží. Čo asi zamýšľa? Vstane, ide,
sadá si na kožušinu..., a objavuje! Objavuje
hebkosť a teplo, blaho, ktoré v krajine večného ľadu doposiaľ nepoznala. Hm... A tak
sa žena rodu homo sapiens po prvýkrát zahalila.
Jej objav so štýlom a vkusom sprvu samozrejme nesúvisel a plnil len prostú účelovú
funkciu – chrániť pred nepriaznivým počasím. Osobne sa domnievam, že i pred poranením (spomeňte si na ostré zuby a ohlodané rebrá schované pod kožami, na ktoré
si tá primitívna pani sadla!). V talóne mám
však aj ďalšiu vlastnú teóriu praktického významu - keď sa jej muž pristrojil tiež a nenápadne sa začlenil medzi stádo zvierat,
aby zaútočil z pozície istoty, splňoval odev

i funkciu mimikry. Kožušina na tele znamenala zdokonalenie loveckej taktiky (úbohá
zver bola úplne pomýlená), čo rodine zabezpečilo dostatočný prísun kvalitných proteínov. Vidíte, o čo všetko sa tá jednoduchá
praveká dáma zaslúžila?
V ďalšej etape vývoja (tí dvaja už neboli, bohužiaľ, na svete) sa „šatník“ obohatil o rohy
a parohy zvierat, rozličné masky, pomaľovanú pokožku. Išlo však neustále o dôvody
spojené so životnými potrebami. Ale v tejto

dobe mal už odev znak určitého sociálneho
zaradenia – inak pôsobil vzhľad náčelníka,
inak vzhľad šamana či ostatných príslušníkov kmeňa. (Netreba vari zložito dumať nad
tým, ktorý zo spomínaných beťárov na seba
navešal najviac čačiek).
Estetické účely sa do vývoja odievania
začali pridružovať až neskôr, a nebolo to
rozhodne v týchto zemepisných šírkach.
Kým u nás stále zúrila doba kamenná,
v Egypte sa už zrodila vyspelá staroveká
kultúra. Znie to skoro ako sci-fi, ale je to
fakt. Starí Egypťania však rozvoju módy
príliš priestoru neposkytli. Boli zanovitými
tradicionalistami a po celé stáročia chodili
takmer nemenne oblečení. Pre ich odievanie bolo predovšetkým typické využitie tkaných látok. Materiál poskytoval hlavne ľan,
ktorý umní tkáči dokázali spracovať v rozmanitej škále kvality. Prostý ľud a otroci
používali (akože inak) najdrsnejšie látky
v podobe jednoduchého pruhu, ktorý sa
omotával okolo bedier a tvoril vlastne ich
pracovnú rovnošatu. Okrem tejto skromnej záležitosti chodili navyše bosí. (Poviem vám, chudiatka! Ešteže tam neustále
pieklo horúce africké slnko).
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13. ročník festivalu Slovenské
divadlo v Praze,
odohrávajúci sa
na doskách Divadla Bez zábradlí
v Prahe a čiastočne
Divadla
Karlovy Vary, je
rozložený do mesiacov február až

máj. Zo šiestich plánovaných predstavení sa
už odohrali štyri. Pre nás je to príležitosť na
malú rekapituláciu toho, čo diváci doposiaľ
videli.
Neviem, či to bol zámer alebo náhoda, ale
v troch prípadoch išlo o hry českých autorov
v slovenskom šate – čo je určite zaujímavé.
Je to jednak známka toho, že sa českí autori
na slovenských javiskách hrajú, no a usporiadatelia pražského festivalu asi usúdili, že
bude zaujímavé ukázať publiku v Čechách

hry, ktoré sú vo všeobecnosti známe, v ich
jazykovo odlišnej, ale zrozumiteľnej podobe.
Festival otvorilo Slovenské národné divadlo
z Bratislavy veršovanou hrou Vítězslava Nezvala Manon Lescaut. Neviem, ako prijali
Nezvalove rýmy v slovenskom háve českí diváci v publiku, na mňa to pôsobilo predsa
len trochu nezvyklo – aj keď prebásnenie
Ľubomíra Feldeka bolo, možno povedať,
kongeniálne. Isteže, slovenskí herci by Ne-

Móda 20. a 21. storočia

Celkom inou kávou bol šat hodnostárov,
a najmä (akože inak) odev samotného faraóna. Tu už sledujeme ukážkovú demonštráciu moci a bohatstva - farebné šperky,
snehobiele a jemnučké plisované plátno, leopardí plášť, koruna s božskými symbolmi,
kožené sandále! A akoby to nestačilo – parochňa a umelá briadka! No, prepych na
prepych.
Aby sme však neošudili egyptské ženy, povedzme si, že tie báječne nariasené sexi
šaty, ktoré ich obopínali tak natesno, že kopírovali tvary postavy, sa nazývali kalasiris.
Vznešeným dámam siahal odev až po členky
a dopĺňala ho vlasová ozdoba - kovová čelenka s drahými kameňmi. Pracujúce ženy
sa pri úprave účesu museli uspokojiť s plátennou čelenkou a kalasiris nosili skrátený
do polovice lýtok. Nie div, potrebovali mať
voľné nohy, aby sa svižne zvŕtali pri robote.
V Egyptskej ríši už zohrávala veľkú úlohu aj
starostlivosť o telo. Rôzne oleje na pokožku
mali význam ako dôležitá ochrana pred spomínaným prudkým slnkom a remeselníci ich
dokonca fasovali ako súčasť svojho platu.
Aspoňže to! No jedným dychom treba doplniť, že kvalita tejto základnej kozmetiky sa
opäť líšila podľa postavenia majiteľa.
Ďalším prejavom starostlivosti starovekej
spoločnosti boli šminky. Neschovávali ich
v etui so zipsom ako my, dnešné parádnice.
Egypťania (áno, fintili sa i muži) ich ukladali
do špeciálnych skriniek. Práve v nich objavili archeológovia zvyšky rôznych prírodných
líčidiel z heny, malachitu či galenitu. Neboli
to práve najlacnejšie záležitosti a tak si ich
opäť mohli dovoliť len majetní ľudia. Žiada sa
dodať: Akože inak.
Hotovo! Máme za sebou bleskovú prechádzku dávnou minulosťou fenoménu zvaného móda. Jej skutočný rozkvet však za-

čal až v dobe, kedy sa šaty a doplnky stali
vyloženou okrasou a stratili pôvodný obsahový význam.
A tak, milé dámy, než preskočíme pár tisícročí a nabudúce konečne vtrhneme do Paríža - Mekky módy, uvedomme si, že prišla jar a príroda sa prebudila. Prebuďme sa
tiež a poďme sa cítiť ako Kleopatry! Dnes
na to skutočne žiadnych drahých taľafatiek
netreba, na dôkaz čoho uzavrieme kapitolu
osvedčeným trikom za pár korún:
Osprchujte sa teplou vodou a akýmkoľvek
neagresívnym mydlom či gélom. Mokrú a
klzkú pokožku potom jemne masírujte asi
hrsťou tej najlacnejšej mletej kávy – kofeín

zoštíhľuje, vonia, a zhruba za 1 korunu (!)
zbaví telo zrohovatených buniek. Opláchnete, len máličko osušíte a votriete olivový
olej z kuchynskej poličky. Neupcháva póry,
pokožka je hodvábna, svieža a dýcha voľne
ako vták. Skôr než sa oblečiete, doprajte si
chvíľu, aby olej vsiakol. Kto chce, pridá ešte
trocha voňavého telového mlieka.
Uvidíte, že sa svojim drahým Richardom
Burtonom budete páčiť ako Taylorka, ktorá
kráľovnú Kleopatru v slávnom filme predstavovala. Dovidenia v budúcom čísle!

zvala v češtine asi hrať nemohli. Ale Nezvalove verše máme tak silno zafixované a sú
také krásne, že na každú inú podobu si
musí človek prinajmenšom zvyknúť. Svätá
hriešnica Manon v podaní Tatiany Pauhofovej bola jedinečná. Na začiatku stelesnenie nevinnosti, potom, keď začala prepadať
mamonu a s tým spojeným nerestiam, sa
pridávali rafinovanosť a rôzne úskoky. Menej vynikajúci výkon podal Ľuboš Kostelný
v úlohe rytiera Des Grieux. Chýbala mi uňho
aureola duchovnosti, nestrhol ani v scénach
náruživých. Pritom Ľuboš Kostelný je jed-

ným z mladých protagonistov Činohry SND.
Keď Emília Vášáryová ako patrónka festivalu
hovorila vo svojom vystúpení o tom, že snahou divadla je, aby sa do povedomia českej
verejnosti dostali aj mladí herci, mala možno
na mysli aj jeho. Myslím, že silná staršia generácia v SND, ktorá je síce už za zenitom,
je niekedy stále ešte presvedčivejšia ako tá
nová.
Ohromne ma strhla hra, ktorá bola na
programe ako druhá. Hra Ladislava Smočka
Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
v podaní Divadla Astorka Korzo 90. Hra

o pseudovedcovi, smoliarovi, ktorému sa za
jedno popoludnie zbehnú okolnosti tak, že
sa takmer stane niekoľkonásobným vrahom,
mala spád, bravúru, a predovšetkým oplývala úžasnými hereckými výkonmi. Najmä
Marián Miezga a Lukáš Latinák v hlavných
úlohách, ale vlastne celý súbor predviedli
obrovské množstvo komických gagov, uplatnili široký diapazón výrazových prostriedkov
od mimiky, gest, cez spev až ku takmer akrobatickým výkonom. Všetko to pôsobilo
nenútene a jednoliato. Absurdné pasáže
z textu na scéne adekvátne navodené vi-

Autorka je
Foto autorka
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O údivu, tázání
a pochybování

(3. časť)
Zdeněk Eis

Prinášame vám tretiu časť štúdie Zdeňka Eisa, ktorá je zameraná na kritické myslenie. Skúsme spolu s jej autorom aj
naďalej hľadať istoty, pýtať sa i pochybovať.

Člověk je bytost ve své podstatě problematická už tím, že v jistém směru „překračuje přírodu“ svou duchovní potencí a silou, kterou dobývá dosud nepoznané. A při
tom každý lidský jedinec zápasí s vágností
a fragmentárností už svou podstatou, sám
sebou, zrozením i odchodem ze života.
Jako jediná bytost dávno dopředu ví, že
tuto danost nemůže změnit, třebaže nejednou sní a touží po nesmrtelnosti. Lidská bytost je také problematická kulturním, společenským a civilizačním prostředím, svou
svobodou a vším, v čem a čím je v průběhu
života ukotvena. Její životní ukotvení vytváří pole její existence a jen v rámci tohoto bytí myslí a poznává. Vlastní poznávání
přece více méně vědomě „zpracovává“ ve
svém myšlenkovém a emočním rozhodovacím procesu; ptá se, co je správné a co
chybné, co je dobré a co špatné. Člověk
se vlastně celý život táže, aby se dobral poznání.
Tyto otázky se jedinci – přísně vzato – nikdy
nepodaří během individuálního života plně
a s trvalou platností zodpovědět. V tom mimo
jiné tkví jedna z nedokonalostí člověka. A při
tom k podstatě lidství patří, že člověk vždy
znovu − za příznivých i nepříznivých okolností − prožívá potřebu stále a opakovaně se
pokoušet je zodpovídat. Vlastní život jedince

často přesahuje jeho lidské individuální chápání a v mnoha ohledech unáší člověka do
neznáma. Jedinec se nakonec všemu navzdory pokouší tázáním, poznáváním a dovídáním tvarovat sám sebe a dát životu směr,
potřebnou intenci.
Svému životu jako celku zdaleka plně nerozumíme a může se stát, že mu do konce
života v úplnosti neporozumíme. Pokoušíme se sice o to celý život, a to se střídavým úspěchem, ale konečná a všestranná
odpověď zůstává zatím v nedohlednu. Nakonec můžeme svůj „záměrný“ život realizovat jen na zlomku nám vyměřeného
času, pobytu na světě. V jistém smyslu
zůstáváme sami sobě až do smrti plně neodhalenými, zastřenými, někdy i tajemnými bytostmi.
To, co je v lidské existenci ve smyslu tázání
opravdu pozoruhodné, spočívá v tom, že
člověk se nemůže netázat. Jedná se především o věcnou stránku jeho bytí: kdyby
se netázal, nedovídal by se, a kdyby se nedovídal, tak by se nic o novém – bližším
nebo vzdálenějším – dění kolem sebe i ve
světě dovídal málo ve srovnání s tím, co se
člověk dovídá v dnešní době běžnou cestou.
Zajímavé je, že se člověk vždycky táže víc,
než se potřebuje dovědět. Co ho k tomu

vede? Kdyby to přestal dělat, tak by se jeho
vývoj zpomaloval, případně zastavil a tím by
se přestal vyvíjet. Každým tázáním člověk
třídí, reflektuje; vytváří si postoj k tomu, které
myšlenky použije bezprostředně, které poodloží, aby se k nim později případně vrátil,
a které v sobě zavrhne.
Tázání má ještě další důležitou dimenzi. Po
každém určitém tázání přichází odpověď
přijatelná či nepřijatelná, která nově ovlivňuje a následně orientuje určitým způsobem situovanou lidskou bytost a touto novou orientací zpětně utváří člověka a jeho
způsob praktického i vnitřního života pozitivně i negativně. Na každou položenou
otázku se nemusí bezprostředně najít odpověď, ale koneckonců i nenalézat odpověď je svého druhu odpovědí, která nepozorovaně vytváří jistou renovovanou
orientaci. I v tom spočívá velká úloha tázání a vyvozování podnětů pro kritické
myšlení.
S nově nalezenými odpověďmi nastupuje
rozhodovací proces a ten teprve prohlubuje vědomou složku lidské orientace, jejímž základem je interpretace toho nového,
toho co si člověk odnesl na základě svého
tázání.
Právě to dosud skryté, nejasné, nezřetelné, zatím nedostupné, neodhalené se

zuálne – napríklad premenlivými podobami
okna bytu, ktoré bolo ale len akoby, využívaním rekvizít ako sú buchty pani domácej
a podobne. Boris Farkaš ako autor prekladu
L. Smočka aj ako režisér sa netajil tým, že
táto hra v Činoherním klubu v Prahe ešte
v staršom naštudovaní v 70. rokoch ho očarila tak, že nielenže na nej vysedúval a stával v hľadisku, ale sa ju rozhodol preniesť aj
do Bratislavy.
Ďalším číslom na programe festivalu bola
dramatizácia novely Michala Viewegha Anjeli všedného dňa v podaní Slovenského

komorného divadla Martin. Hra o tom, ako
blízko máme všetci k smrti, ale práve preto
treba uchopiť deň, sa odohráva akoby v abstraktnom priestore, ale postupne sa pozornosť diváka sústreďuje na určité konkrétne
časti scény, a tak sa ocitá v autoškole pri
jazdách s inštruktorom, potom u zubára, vo
fitcentre, v byte a dokonca na Nuselskom
moste. Dej sa odohráva v Prahe, a herci
z Martina niekedy evokovali autentickosť
prostredia a inokedy si pomohli istou mierou
štylizácie. V druhej polovici bola dĺžka hry
možno trochu naddimenzovaná, najmä úva-

hové pasáže anjelov, ktorí sledujú osudy ľudí
a snažia sa im byť nápomocní, sa dosť ťahali. Inak súbor bol veľmi vyrovnaný, to ocenil ostatne aj Michal Viewegh sám, keď na

česko-slovenský dialóg

dotaz nese v sobě další problematizující
potenci. Člověk jistě tázáním, které zůstává
bez odpovědi, může upadnout do nejistot
a prohlubující se tíže, dokonce až do stavů
osobní psychické nedostačivosti až nouze.
Takové je skutečně jedno z dalších rizik tázání. V takovém případě je potřeba přijmout
skutečnost, že s ohledem na přežití je třeba
vědět, kdy říci dost a tak postavit hráz dalšímu, tedy případným negacím, v našem
případě zavádějícímu tázání.
Tázání je cesta, která vede k hledání nových
odpovědí, vyzvědění dosud neznámého, poloskrytého či dosud nezřetelného v životě
člověka. V tom slova smyslu tázání tím, že
tvaruje otázku, podporuje svým výsledkem
kritické myšlení.
Na základě již vysloveného můžeme pomalu dospět k poznatku, že tázání tříbí
myšlení. Směřuje z okruhu toho, kdo se táže
a směřuje k Druhému i k Druhým, aby přišlo
k novým poznatkům.
Dokončenie v budúcom čísle.
Autor je psychológ, prekladateľ
a publicista
Kresba Jan Tomaschoff

je, že sebelépe promyšlená tázání nikterak plně nezbavují nejistot a v jistém smyslu
neusnadňují existenci člověka, majitele
nového a užitečného poznání. Posouvají
člověka vpřed, ale plně neřeší to, nač se
tážeme. Táž skutečnost se opakuje i v kladném řešení problémů. Každý zodpovězený

tlačovke k festivalu hodnotil podobu svojej
prózy v podaní martinských hercov.
Divadlo Andreja Bagara z Nitry patrí dlhodobo k najlepším slovenským činoherným
scénam. Ibsenova povesť „veľkého ducha“
svetovej dramatiky môže na mnohých divadelných tvorcov pôsobiť zväzujúco. To však
nie je prípad tejto inscenácie. Režisér Svetozár Sprušanský, ktorý napriek tomu, že ide

o mladého režiséra, patrí už k stáliciam tohto
divadla, hru preniesol do súčasnosti. V jeho
verzii Hedy Gablerovej sa mu podarilo vyhnúť lacnej aktualizácii a inscenácia je vnútorne konzistentná a plne rešpektuje Ibsenov talent ponechávať najdôležitejšie etické
otázky otvorené a prístupné rôznym interpretáciám. Táto adaptácia osloví aj mladšieho diváka a sila Ibsenovej hry o silnej, no

nešťastnej Hede zostáva zachovaná, aj keď
sú postavy a ich vzájomné vzťahy prenesené
do súčasnosti.
V máji urobí bodku za festivalom Štúdio L +
S z Bratislavy hrou Yasminy Rezy: Život na
trikrát.
Jarmila Wankeová
Foto archív

Slovenské divadlo v Praze
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otevírá pro nové poznání, vědění a přijímání, kterých je člověk schopen využít nejen pro myšlení, ale především pro běžný
život. Každá problematizace prostřednictvím tázání vede také k pochybnostem
a stává se v procesu myšlení záležitostí
dosti složitě strukturovanou. Paradoxem
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slovenské ozveny Febiofestu

Od herectva k politike
Magda Vášáryová hosťom
Slovenského dňa na Febiofeste

Jarmila Wankeová

Tých pár stromov v areáli Village Cinemas neďaleko metra Anděl na pražskom Smíchove sa ešte nestačilo zazelenať, ale
v ich konároch už poletovali vtáky. Aké? Papierové. Lebo lastovičky (či aj lietadielka) z papiera sa tohto roku stali symbolom ďalšieho, už 15. ročníka Febiofestu. Boli všade – na plagátoch, na plátne v úvode jednotlivých projekcií a priam sa
hmýrili aj na nádvorí kinokomplexu. Lastovičky ako poslovia jari, ale aj poslovia ﬁlmov z celého sveta.
Už tradične patrí jedna nedeľa na Febiofeste Slovensku a jednej jeho hereckej osobnosti. Tohto roku prišla v nedeľu 30. marca
do Prahy Magda Vášáryová, herečka, ktorá
od roku 1964 do roku 1990 stvárnila na filmovom plátne nejednu rolu, ktorá sa divákom
natrvalo zapísala do pamäti. Potom sa upísala
politike a hlavne diplomacii – o. i. bola česko
-slovenskou veľvyslankyňou vo Viedni a slovenskou vo Varšave. Na Febiofeste uviedli
ten deň štyri filmy, v ktorých stvárnila niektorú
z hlavných úloh: „Markéta Lazarová“ (1967),

V rámci malého priateľského posedenia Magdu Vášáryovú v Prahe privítal riaditeľ Slovenského inštitútu
Igor Otčenáš. Vľavo hlavný organizátor Febiofestu
Fero Fenič, rodák zo Šariša

„Tichá radosť“ (1985), „Južná pošta“ (1987)
a „Súkromné životy“ (1990). Po premietaní
každého z nich sa herečka stretla v hľadisku
s divákmi a spolu rozmotávali a ozrejmovali si
najmä históriu nakrúcania filmov. Stretla sa
tiež s novinármi na neformálnej tlačovej besede, a tam sme zaznamenali, čím Magda
Vášáryová v súčasnosti žije aj aké pocity má
z prvej retrospektívy svojich filmov, hoci aj
v takom miniatúrnom zložení.
Magda Vášáryová je toho času poslankyňou
Národnej rady SR a v čase pražskej návštevy
jej na srdci najviac ležala podoba tlačového
zákona na Slovensku. Vyslovila sa aj o podpore (či nepodpore) filmu zo strany štátu.
Podľa nej je podpora formou grantového systému v podstate vyhovujúca, len treba určiť
jasné pravidlá prideľovania grantov. K pražskej prehliadke poznamenala, že jej dobre
padlo vrátiť sa po časovej osi späť a vybaviť si
chvíle práce na filmoch, navyše ak (ako sama
povedala) niektoré ako celok ani nevidela.
To sa týkalo napríklad aj dvoch diel Dušana
Hanáka „Tichá radosť“ a „Súkromné životy“.
Akosi sa to zbehlo tak, že nakrútila svoje sekvencie a potom sa už k filmom nevrátila. Teraz,
keď s časovým odstupom videla film v celku,
sa jej vybavovali jednotlivé aspekty práce na

filme a režisérových postupov (Súkromné životy). Dušan Hanák pracoval s tvárou herca či
aj s jeho postavou ako fotograf, časté sú statické zábery, dôraz na kostýmy, z rekvizít a kulís filmu bolo možno rozpoznať dobu krátko
pred novembrovou revolúciou roku 1989.
Herečka porovnávala aj škálu svojich postáv
pod vedením takých odlišných režisérov, ako
sú Stanislav Barabáš či Jiří Menzel. Ako povedala, v prvých filmoch si sama sebe pripadala ako „chudinka“ či „ušľachtilé dievčatko“,
až prišla rola v „Postřižinách“ Jiřího Menzela,
kde hrala Maryšku. V scénach so zabíjačkou
a s gurmánskym pochutnávaním si na klobásach a jaterniciach či pri povestnom kúpeli
v sude sa vraj cítila celkom vo svojej koži. Jej
najväčší divadelný zážitok z posledných rokov?
Z jedného predstavenia na Záhorí, v ktorom
hrajú napospol handicapovaní herci. Sama
sa angažuje o. i. v paralympijskom hnutí a jej
cieľom je, aby sa postihnutí ľudia nevydeľovali
z kolektívu ostatných. Čím ďalej viac je na Slovensku tzv. integrovaných tried. Deti sa naučia, že majú medzi sebou kamarátov, ktorým
treba pomôcť – a že pomáhať je normálne.
Autorka je novinárka
Foto Slovpress
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VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR
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ČRo 1 Radiožurnál
ČRo Brno
ČRo České Budějovice
ČRo Hradec Králové
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
ČRo Plzeň
ČRo Regina Praha
ČRo Region, Vysočina
ČRo Sever

utorok
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
piatok 19:30 – 20:00
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda

20:05 – 21:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
(zostrih utorkového Radiožurnálu)
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00

pohľadom spisovateľky Gabriely Rothmayerovej
Jozef Čertík

sviatok knihy

Udalosti z roku 1989
„S priateľmi, umením a pohárom vína býva sviežo, tešíme sa na vás!“ Asi málokto z pozvaných odolal takto sformulovanému pozvaniu spisovateľky Gabriely Rothmayerovej na sviatok jej novej knihy „Vtedy na Východe“ – a tak sa spoločenská
miestnosť jedného z bratislavských hotelov 13. marca zaplnila početnými hosťami z radov spisovateľov, novinárov, umelcov,
podnikateľov i politikov; bývalých i tých budúcich, ako vtipne poznamenala moderátorka večera Ľuba Šajdová.
vlastným pohľadom na zložitý svet súčasnosti. Je jednou z mála slovenských autorov, ktorým záleží na tom, aby písanie bolo
výpoveďou o hľadajúcom človeku, realizujúcom sa v podmienkach, ktoré sú napriek
zvyšujúcemu sa ľudskému potenciálu čoraz
menej čitateľné a zložitejšie. Novinárska príprava a spoločenská aktivita jej zrejme poskytla dosť materiálu na nezjednodušené
vnímanie udalostí, ktoré si priam žiadajú prozaické stvárnenie.“ Alexander Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra SR.
A literárny kritik a historik Vladimír Petrík píše:
„Autorka vyšla z vlastnej skúsenosti individuálnej, novinárskej, politickej, ale aj prozaickej. A tá dáva príbehu vierohodnosť. Keďže
ide o sujet zobrazujúci politický prevrat, dôležitou rovinou románového príbehu je rovina
reflexívna. Autorka sa pocitovo snažila zachytiť celé spektrum názorov a presvedčení v tom
chaose doby, ich pohyb organický i neorganický v škále viery či kalkulácie, spojenej s obracaním kabátov. Pritom si zachovala kritický
odstup nielen od minulosti, ale aj prítomnosti.“
Kniha Gabriely Rothmayerovej „Vtedy na Východe“ je teda na svete a vyzýva čitateľov, aby
sa spolu s autorkou ponorili do víru vtedajšieho
dramatického diania, stali sa jej účastníkmi –
či už konajúcimi a rozmýšľajúcimi alebo iba
s odstupom času hľadiacimi, a možno aj polemizujúcimi, tvoriacimi inú interpretáciu, založenú na vlastnom poznaní, priamom a či
sprostredkovanom. Kniha im to umožňuje,
a najmä pripomenie pozadie udalostí, ktorú
sme mnohí z nás prežívali síce v rovnakom
čase, aj keď iste nie s rovnakými názormi a pocitmi. Na rade sú teda čitatelia; nech sa páči
nazrieť do nastaveného zrkadla, ktoré sa pokúša ukázať, ako a čo sa odohralo podľa Gabriely Rothmayerovej „vtedy na Východe“.

Gabriela Rothmayerová sa narodila 14. marca
1951 v Gelnici. Vyštudovala novinárstvo na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave (1975) a neskôr pracovala v rôznych redakciách – v denníku Smena, v detskom mesačníku Ohník, v týždenníku Nedeľná Pravda a i. Do decembra 2004 bola
riaditeľkou rozhlasovej stanice Devín (Slovenský rozhlas), v poslednom období pracuje
v slobodnom povolaní literátky a novinárky. G.
Rothmayerová sa v decembri 1989 stala poslankyňou Federálneho zhromaždenia za Komunistickú stranu Slovenska, neskôr bola poslankyňou Slovenskej národnej rady za Stranu
demokratickej ľavice. V literárnej tvorbe debutovala knihou poviedok „Lastovičie hniezdo
(1982). Ďalej uveďme inú knihu poviedok „Po
prvej skúške“, novelu „Šťastie je drina“, dve
knihy reflexií „Zo života poslankyne“ a „Dusno“
(1997), ako aj román „Tak o čo ide?“ (2004).
V roku 2006 dala o sebe vedieť esejami „Naše
reality šou“ (z ktorých jednu sme so súhlasom
autorky publikovali ešte pred vydaním knihy
v Listoch č. 5/2006) a teraz teda pridala román „Vtedy na Východe“. Jej manžel je novinár, syn Michal takisto.
jg
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Nový román známej slovenskej autorky charakterizovala v úvodnom
slove takto: „Hlavnou
postavou politického
románu je udalosť nazývaná tiež Nežná revolúcia. Veľké dejiny sa
vpletú do osudov malých ľudí a napíšu dramatický príbeh, ktorý
sme všetci žili.“ Ukážky z románu čítala herečka Elena Petrovická a knihu pre šťastie
uriekla jej kolegyňa Milka Zimková originálnym
príhovorom vo východoslovenskom nárečí.
Čím ďalej sa vzďaľujeme od novembra roku
l989, tým viac priamych účastníkov, historikov
a spisovateľov sa k nemu vracia či už vo forme
literatúry faktu alebo beletristického prístupu.
Hneď na začiatku vznikli Feldekove básne a
o niečo neskôr kniha politikov Verejnosti proti
násiliu Juraja Mihalika a Fedora Gála „Z prvej
ruky“. V roku 1993 vyšla esej Vladimíra Mináča
„Návraty k prevratu“. Najnovšie k nim pridala
svoju trošku do mlyna novinárka, spisovateľka
a bývalá politička, dakedajšia poslankyňa Federálneho zhromaždenia i slovenského parlamentu, Gabriela Rothmayerová. Jej „politický
román“ je spojením umeleckej prózy a literatúry faktu. Cez tri postavy – robotníčku Angelu,
nekonformného maliara, národného umelca
Nemlahu a redaktorku mládežníckeho denníka
Martu Schmiedtovú – zobrazuje zákulisie vtedajšieho diania v desiatich obrazoch, od 17.
novembra 1989 do 27. decembra 1989. Fikcia sa tu stretáva a kríži s prepismi magnetofónových či stenografických záznamov z rokovaní
zástupcov Občianskeho fóra a komunistickej
strany; reprezentujú ich konkrétne historické
postavy (Ladislav Adamec, Gustáv Husák, Václav Havel, Michael Kocáb, Marián Čalfa a i.).
A čo hovoria na román literárni kritici, ktorí
ho pred vydaním čítali a posudzovali? „Gabriela Rothmayerová má odvahu pozrieť sa

Autor je novinár
Foto Slovpress
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Z najnovšej produkcie
slovenských vydavateľstiev
ĽUDOVÍT PETRÁNSKY – MARTA PASTIERIKOVÁ

Ignác Bizmayer
(Q-EX, 2007)

K vlaňajším 85. narodeninám zakladateľskej
osobnosti slovenskej keramickej tvorby Ignáca Bizmayera (nar. 1922, Košolná) vydalo
koncom minulého roka ambiciózne vydavateľstvo Q-EX exkluzívnu eponymnú publikáciu renomovaných znalcov umelcovho diela
Doc. Ľudovíta Petránskeho a Dr. Marty
Pastierikovej. Ide o významný edično-prezentačný čin, nakoľko kľúčové knihy o Bizmayerovej tvorbe, ktorá s pribúdajúcim časom nestráca ani v najmenšom na svojej

výpovednej hodnote a estetických kvalitách,
sú staré takmer dve desaťročia.
Kniha pozostáva z dvoch základných autorských častí. Každá z nich je ilustrovaná
vlastnou obrazovou fotoprílohou. Čo sa
toho týka, možno konštatovať, že ide o doposiaľ najrozsiahlejší a reprodukčne najkvalitnejší prierezový katalóg Bizmayerovej
tvorby od raných prác až po súčasnosť. Autorom prvej štúdie je doc. Petránsky, ktorý
ju nazval Identita človeka a tvorby Ignáca
Bizmayera. Svoju úvahu o jeho tvorbe začína náčrtom vzťahu medzi umelcom a tradíciou a ľudovou tvorbou ako inšpiratívnym
tvorivým zdrojom moderného umenia. Toto
považuje Petránsky za základné súradnice,
v ktorých sa formovalo takmer šesť desaťročí Bizmayerovo dielo. Autor zdôrazňuje,
že Bizmayerovo dielo je potvrdením vitality autentického folklóru, ktorý je výraznou a organickou súčasťou živej národnej
kultúry. Zároveň zdôrazňuje, že na rozdiel
od mnohých umelcov, ktorí sa k folklórnym zdrojom primkýnajú viac-menej utilitárne a kalkulujú so všeobecnou „páčivosťou“ a v istom zmysle aj s priamočiarou
jednoduchosťou folklóru, Bizmayer od počiatku smeroval k prekonaniu jeho úžitkovosti a dekoratívnosti a posúval svoje dielo
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O konferencii: Únor 1948 v Československu:
Nástup komunistické moci a proměny společnosti
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Konferencia sa uskutočnila v dňoch 25. – 27.
februára 2008 v Lichtenštejnskom paláci na
Malej Strane v Prahe 1. Jej usporiadateľom
bol Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,
spoluorganizátormi Národní archív, Historický
ústav SAV a Úřad vlády České republiky, záštitu prevzal premiér Mirek Topolánek.
Konferenciu otvoril premiér Mirek Topolánek, riaditeľ ÚSD AV ČR, v.v.i. Oldřich
Tůma, Edita Ivaničková za HÚ SAV a Eva
Drašarová, riaditeľka Národného archívu.

Konferencia prebiehala súbežne v Zlatej
a Hnedej sieni. V Zlatej sieni odzneli referáty
k štyrom obsiahlym tematickým okruhom
v jednotlivých blokoch. Paralelné bloky k tematickým okruhom prebiehali v Hnedej sále.
Prvý okruh Únor 1948 a jeho bezprostřední
důsledky otvoril Jiří Pernes. Pripomenul povojnovú masovú podporu komunistom, ktorá
umožnila nastolenie totalitného režimu aj napriek nesúhlasu mnohých občanov, ktorým
zostal len exil a ilegalita. Republika stratila

k vyšším umeleckým štandardom a komplexnejším výtvarným súvislostiam. Ukotvenosť Bizmayerovej tvorby vo viere v ľudské
hodnoty Petránsky dokladá vo svojej stati
poukazom na niektoré fakty a momenty
v umelcovej biografii. Napríklad zvýraznením Bizmayerovej osudovej predurčenosti
zaoberať sa keramikou, nakoľko sa priamo
narodil na habánskom dvore, respektíve
stretnutie s ľudovým maliarom a učiteľom
Heřmanom Landsfeldom. Autor potom
v krátkej retrospekcii sleduje umelecký rast
Ignáca Bizmayera a spoločenské ocenenie
jeho tvorby.
Autorka druhej state dr. Pastieriková sa venuje tematike kultúrneho dedičstva v Bizmayerovom diele. V úvode sa stručne venuje histórii figurálnej plastiky z keramiky na území
Slovenska, pôvodu jej vzniku, ako aj materiálnemu pôvodu. Tým načrtáva základné súradnice pre lepšiu orientáciu pri porozumení
toho, z čoho vychádza Bizmayerova tvorba.
Rozdeľuje autorovu tvorbu podľa desaťročí,
v ktorých hľadá najtypickejšie znaky a tematické okruhy. V tomto smere sa logicky
podrobnejšie ako autor prechádzajúcej state
venuje Bizmayerovmu životopisu, v ktorom
hľadá priame súvislosti s tematickými okruhmi
autorovho diela (napr. jeho orientácia na bib-

zvrchovanosť, prosperitu a stala sa príveskom ZSSR.
Slovenskú spoločnosť po februárovom prevrate so silným nacionálnym vedomím a vysokou religióznosťou charakterizoval Michal
Barnovský. Podľa jeho slov väčšina obyvateľstva nepreferovala komunizmus, ale nepokladala ho ani za stelesnenie zla.
Zdeněk Kárník odkryl taktiku už poučených
komunistov z medzivojnových rokov, ktorí
cez protifašistickú „obranu demokracie“
a jej ovládnutie dosiahli cieľ nástrojmi parlamentného štátu. Jeho referát „Vítězný únor –

recenzie

vyberáme...
Igor Otčenáš

ĽUBOŠ JURÍK – DODO ŠUHAJDA

Slovenský bigbít
(Slovart, 2008)

Tento knižný projekt, ktorý vznikol na báze
viacdielneho televízneho dokumentu režiséra
Dušana Rapoša, nezakrýva ani názvom, ani
spôsobom spracovania svoj inšpiračný český
zdroj. Nezakrýva, lebo ho ani nechce, ani nemôže. Český bigbít bol totiž vždy v rôznych podobách súčasťou slovenskej hudobnej scény,
počnúc samotným vynálezom slova „bigbít“
a končiac trebárs suverénnym „emancipovaním sa“ slovenských bigbiťákov na beatových
festivaloch v Prahe. Inak však ide o naskrze
slovenský projekt, zaštítený skúseným autorom/spisovateľom Ľubošom Juríkom a pamätníkom oných starých zlatých čias Dodom
Šuhajdom, spevákom pravej slovenskej prabigbítovej kapely The Buttons. Až keď človek
drží v ruke túto nádherne graficky spracovanú
(dielo firmy 3H Creative Studio) bigbiťácku
bibliu a pozerá sa na niekoľkohodinový seriál,
vrátane zostrihu zo senzačného koncertu Legendy 60 (komplet 3 DVD je súčasťou tejto
knihy), možno hlbšie pochopí priekopníckosť diela, ktoré po bigbiťákoch zostalo, ale aj
smutnú tragiku oných čias, keď boli dlhé vlasy
a elektrické gitary považované za symboly morálneho úpadku. Je až prekvapujúce – a slúži
to autorom ku cti, že to zachytili – aký pestrý
obraz tvorila bigbiťácka komunita v tých časoch, a to nielen personálne, ale aj výrazovo

výsledek strategického obratu Kominterny
z 30. let“ poukázal na nové východiská pri
bádaní nad nástupom totality v ČSR.
Činnosť Národného zhromaždenia hodnotil Ján Dobeš v referáte Únor 1948 a jeho
bezprostřední důsledky, ktorým otvoril 2.
blok konferencie. Zo slovenských historikov vystúpil Stanislav Sikora , ktorý referoval
o okliešťovaní právomocí slovenských národných orgánov a poukázal aj na medzinárodné podmienky.
Ján Žatkuliak sa venoval národným výborom, ktoré zohrali úlohu mocenského ná-

stroja premeny spoločnosti. Upozornil na
mocenské a trestno-správne vystupovanie
národných výborov, v dôsledku ktorého dochádzalo k porušovaniu ľudských práv a slobôd a malo vplyv i na zmeny v sociálnej
štruktúre spoločnosti.
Zdeněk Poustka a pamätník Jozef Lesák hovorili o študentských protestných pochodoch, o činnosti komunistických akčných
výborov na Karlovej univerzite a o perzekúcii, ktorá Karlovu univerzitu postihla.
Blok k II. okruhu Cesta k represi a perzekuci
v Hnedej sieni otvoril Jaroslav Cuhra a klá-

a regionálne. V tomto zmysle je naozaj výraznou zásluhou projektu, že sa pozornosť neupiera iba na Bratislavu, ale aj na menšie mestá
ako Zvolen, Fiľakovo, Komárno, Nová Dubnica... Autori podotýkajú, že ich cieľom nebola odborná štúdia, ale išlo im najmä o zaznamenanie „príbehov mladých ľudí, ktorí mali
radi rock a beat, intepretovali ho a stotožnili sa
s ním ako s prejavom životného štýlu, svetonázoru i filozofie.“ Možno konštatovať, že sa im
vyrozprávanie tohto príbehu naozaj vydarilo.
Zostáva za nimi jedinečné svedectvo o dobe,
v ktorej ešte malo zmysel žiť pre ilúzie a skutočné hodnoty neboli nahradzované umelými
produktami mediálneho pseudosveta.
Autor je kultúrny atašé SR v ČR a riaditeľ
Slovenského inštitútu v Prahe

dol podstatné otázky o perzekúcii a represii ako fenoméne komunistického spôsobu
vlády – vykonštruované politické procesy,
priame násilie, sociálny a ekonomický útlak – sú stále plne nezodpovedané otázky.
Čo sa to vlastne odohrávalo?
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lickú tematiku pod vplyvom miestneho kaplána Balušíka). Poukazuje na Bizmayerovo
úsilie hľadať nové nápady a inšpirácie v súčinnosti s experimentovaním s novými technikami (najmä plytký keramický reliéf), čo
sa prejavilo najmä v 50. rokoch 20. storočia výrazným príklonom k jánošíkovskej tematike. Paralelne s touto tradičnou témou
však Bizmayer tvorivo rozvíja mnoho variácií
na pracovné témy, z nich najmä jeho srdcu
blízke vinohradníctvo. Ďalšiu časť autorovej
tvorby tvoria výjavy z ľudových zvykov, ako aj
figurálne kompozície kolorujúce neopakovateľnú atmosféru starosvetských trhov či jarmokov. Za významné obdobie Bizmayerovej
tvorby považuje 70. roky minulého storočia,
pre ktoré sa stali príznačné reliéfy situované
do okrúhleho stredu veľkých závesných tanierov.
Nová publikácia o diele Ignáca Bizmayera je
vskutku dôstojným pripomenutím životného
jubilea tohto „veľkého majstra malých foriem“, ako ho svojho času nazval básnik Rudolf Fabry, autor prvej monografie o umelcovej tvorbe. Zároveň nám však pripomína
aj to, koľko neobyčajnej krásy a neopakovateľnej jedinečnosti dokáže vyťažiť skutočný
majster z hlbokých prameňov národnej ľudovej kultúry.
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Duša oddaná slovanstvu
Jozef Leikert
Malebný Gemer, kde sa nachádza Kobeliarovo – rodná dedina Pavla Jozefa Šafárika – bol odjakživa naplnený poéziou,
ale ponúkal i mnohé ďalšie umelecké podnety. Protestantské prostredie so svojou etikou, ktorá „kázala“ vykonať každé
dielo s bezvýhradným nasadením a doviesť ho až za hranicu možného, vychovalo mnoho veľkých slovenských osobností. Tam treba hľadať korene obdivuhodného diela Pavla Jozefa Šafárika, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti
novodobej slovenskej a českej vedy. Natrvalo sa začlenil medzi popredných európskych slavistov, historikov, ﬁlológov,
etnografov, ale nezanedbateľná je i jeho básnická a literárnovedná tvorba, ktorou v prvých desaťročiach 19. storočia
výrazne poznačil slovenskú i českú literatúru, literárnu kritiku a históriu.

Na mladého Šafárika vplývalo popri spoločenskom i rodinné prostredie. Narodil sa
13. mája 1795 v rodine evanjelického kazateľa a učiteľa, ktorý chcel, aby syn pokračoval v jeho šľapajach. O vzdelanie sa
mu staral najskôr otec, a potom ho poslal
na gymnázium do Rožňavy a Dobšinej. Na
matku spomínal Šafárik ako na zbožnú, tichú ženu, stelesnenú dobrotu, ktorá sa
s láskou starala o päť detí (ďalšie štyri jej
zomreli) a usilovne pracovala aj na poli,
lebo ich fara bola jednou z najchudobnejších v kraji. Vďaka rodičom sa už v detstve uňho skĺbili dve charakterové črty,
ktoré boli v dospelosti preňho typické: hĺbavosť, inteligencia, ktorú zdedil po otcovi
a zvláštna črta národovectva – prostá svo-

jou múdrosťou a múdra svojou prostotou,
ktorú mu dala do vienka matka.
V štúdiu Šafárik pokračoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku, kde sa venoval pre-

dovšetkým antickej kultúre, ale zaujala ho
i nemecká literatúra, estetika a filozofia. Prvýkrát sa tam stretol a zoznámil s prácami
českého národného buditeľa a reformátora jazyka Josefa Jungmanna. Intenzívnejšie sa venoval aj básnickej tvorbe, ku
ktorej mal blízko už na gymnáziu. Musel tu
však čeliť i prvej rane osudu – roku 1812
mu umrela milovaná mama, v ktorej stratil
duševne spriaznenú bytosť. No v živote sú
zvyčajne nešťastné chvíle vyvážené šťastnejšími a Šafárik bol šťastný, keď mu roku
1814 v levočskej tlačiarni u J. Mayera vyšla básnická zbierka Tatranská Múza s lýrou slovanskou, ktorú vďačne prijali aj slovenskí národovci.
Po skončení štúdia na lýceu krátko pôsobil ako vychovávateľ a roku 1815 odišiel
na univerzitu do Jeny, kde študoval teológiu, ale aj filozofiu, filológiu, históriu a prírodné vedy. To všetko bolo pre vnímavého
a usilovného mladíka v tej dobe dostupné.
A on s vrodenou inteligenciou, svedomite
a s nevšedným záujmom nasával rôznorodé vedomosti, študoval Schillera, ale aj

Jan Pešek sa zaoberal nekomunistickými
stranami na Slovensku v priebehu februárových udalostí a formovaním nového politického systému.
V bloku vystúpil Jiří Fidler s referátom o postupnej premene veliteľského zboru brannej
moci od februára 1948 do októbra 1949.
Konštatoval, že čistky v čsl. armáde mali
ešte väčší rozsah ako Stalinova čistka v rokoch 1937 – 1938.
Naňho nadviazal František Hanzlík príspevkom o obrannom spravodajstve a februári
1948, v ktorom charakterizoval podiel ob-

ranného bezpečnostného spravodajstva na
perzekúciu dôstojníckeho zboru po februárovom prevrate. Venoval sa postave B. Reicina a generála Heliodora Píku.
Ivo Pejčoch hovoril o vojakoch popravených
v politických procesoch 1949 – 1954. Daniel Povolný sa zameral na vývoj kompetencií a na postavenie vojenskej kontrarozviedky v rokoch 1946 – 1954.
V bloku o bezprostredných dôsledkoch
februára 1948 vystúpil Drahomír Jančík
s referátom o potlačovaní slobodného podnikania a Miroslav Londák s príspevkom

o vývoji ekonomiky na Slovensku po februári 1948, zavedením tzv. príkazového systému sovietskeho typu. Aj príspevok Miroslava Sabola sa zaoberal Slovenskom
– systémovými zmenami v priemysle na príklade energetiky v rokoch 1945 – 1950.
Ľudovít Hallon hovoril o transformácii finančného systému na Slovensku v rokoch
1945 – 1950.
III. blok tvorili príspevky k Protikomunistickému odboju. V I. bloku odzneli príspevky
Mojmíra Povolného, Francisa Rašku, Milady
Polišenskej a Jiřího Štěpána. Týkali sa posta-

Pavol Jozef Šafárik
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13. 5. 1795 – 26. 6. 1861
básnik, historik, etnograf, slavista
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venia niektorých inštitúcií, napr. Československého zahraničného ústavu v exile, založenia
Rady slobodného Československa v exile
a niektorých významných osobností v exile –
Josefa Jostena, Stanislava Schottla atď.
Ďalším okruhom bola Cesta k represi a perzekuci (III. blok), kde František Bártík hovoril o táboroch nútených prác v Čechách. Milan Bárta sa sústredil na politickú emigráciu
v Československu po februári 1948.
Politickými procesmi na Vysočine sa zaoberala Renata Pisková, politickými procesmi na
Liberecku v 50. rokoch zasa Kateřina Lozo-

viuková. Zamerala sa na činnosť Mimoriadneho ľudového súdu v Liberci v rámci tzv.
druhej retribúcie a činnosť Krajského súdu
v Liberci v rokoch 1953 – 1954.
O evanjelickom prostredí a komunistickej moci
na počiatku 50. rokov hovoril Ondřej Matějka.
IV. blok Cesty k represii a perzekúcii sa
sústredil na situáciu v pohraničí. Tomáš
Dvořák sa zameral na februárové udalosti
a ich následky pre pohraničie. Helena Nosková charakterizovala migrácie v ZSSR v rokoch 1934 – 1954, porovnala ich s migráciami v pohraničí Československa v rokoch

1945–1954 a zámermi komunistov v ZSSR
a v Československu.
Adrian von Arnburg sa sústredil na február
1948 a zmenu politiky voči Nemcom. Hoci
na jednej strane sa hovorí o postupnom
zrovnoprávňovaní Nemcov s ostatnými občanmi, na druhej strane nastupuje „rozptyl“
Nemcov ako nedôveryhodného obyvateľstva po území republiky. Na jeseň 1948 však
Nemci prestávajú byť cieľovou skupinou pre
nútené migrácie a stávajú sa ňou Česi a Slováci s tzv. nevhodným triednym pôvodom.
Aj Ondřej Koutek sa zameral na nemeckú

Autor je historik, básnik a spisovateľ literatúry faktu
Foto archív

osobnosti Slovenska

kej choroby, ktoré vyvrcholili pokusom o samovraždu. Starnúci vedec sa roku 1860 rozhodol ukončiť svoj život skokom do Vltavy, ale
zachránili ho lodníci plaviaci sa okolo. Nejaký
čas žil u dcéry vo Viedni, potom sa vrátil do
Prahy, kde 26. júna 1861 zomrel. Pochovaný
je na Olšanskom cintoríne.

ľudovú slovesnosť a estetiku. Po návrate
z Nemecka pôsobil ako vychovávateľ na
Orave a neskôr v Bratislave. Ešte na univerzite v Jene sa zoznámil s Františkom
Palackým a ich spolupráca sa v Bratislave
prehĺbila. Spolu vydali dôležitý literárno-estetický spis o možnostiach nového veršovania Počátkové českého básnictví, obzvláště
prozodie, ktorý vyšiel roku 1818 v Prahe.
Na jar nasledujúceho roku sa prvý raz
osobne stretol s Jánom Kollárom a začali
spolupracovať pri zbieraní ľudových piesní.
Na jeseň ho čakal ďalší zlom v živote – odišiel do Nového Sadu (územie dnešného
Srbska), kde žil a pôsobil takmer pätnásť
rokov. Šťastných i nešťastných pätnásť rokov... Šafárik sa tam oženil s Júliou Ambrózovou, ktorá mu porodila prvé štyri deti,
z ktorých dve do roka i pochovali (spolu
mali 12 detí). Žiale a starosti o rodinu vyvažoval prácou, zúročil výsledky spolupráce
s Kollárom a Benediktim a vydal prvý zväzok zbierky ľudových piesní Písně světské lidu slovenského v Uhřích, ktorý vyšiel
roku 1823 v Peši. Pre evanjelické vierovyznanie bol odvolaný z postu riaditeľa pravoslávneho gymnázia a na škole zostal do
roku 1833 ako profesor. Medzitým mu vy-

šlo v budínskej Univerzitnej tlačiarni v nemčine rozsiahle dielo Dejiny slovanskej reči
a literatúry všetkých nárečí (1826) a prišli
ponuky na prácu z Petrohradu, Vroclavu
a z Prahy. Prijal ponuku pražských vlastencov a roku 1933 sa celá rodina presťahovala do Prahy v nádeji, že otec rodiny,
ktorá sa dva týždne po príchode do mesta
rozrástla o dvojičky – Bohuslava a Jaroslava, bude mať lepšie podmienky na vedeckú prácu a ľahšie zarobí na živobytie.
V Prahe mu vyšlo najvýznamnejšie vedecké
dielo Slovanské starožitnosti (1837), ktoré
bolo neskôr preložené do nemčiny, ruštiny a poľštiny. Pracoval ako cenzor kníh
a tlače, tlmočník z ruštiny, poľštiny a maďarčiny, po Palackom neskôr prebral redigovanie Časopisu českého Musea. Dostavili sa i prvé ocenenia – Šafárik bol zvolený
za člena Kráľovskej akadémie v Berlíne,
Cárskej akadémie vied v Petrohrade, Učenej spoločnosti v Moskve a bol vyznamenaný rytierskym krížom Radu cisára Františka Jozefa. Roku 1842 mu vyšlo tretie
veľké vedecké dielo Slovanský národopis
a úspešne pokračoval vo vedeckej práci.
Od roku 1848 pôsobil ako mimoriadny profesor na pražskej univerzite a neskôr sa stal
riaditeľom Univerzitnej knižnice, rodina sa
presťahovala do bytu v Klementíne, kde žili
až do Šafárikovho penzionovania.
Šafárik sa nikdy politicky neangažoval a bol
známy tým, že nerád vystupoval na verejnosti.
Výnimočne prehovoril v júni 1848 na otvorení Slovanského zjazdu v Prahe, kde rečnil
o Slovanoch a o hodnotách slobody a mravnosti v živote každého jedinca i národa. Potom sa opäť nebo nad Šafárikom zatiahlo,
nastalo obdobie Bachovho absolutizmu
a perzekúcií. Šafárik sa musel vzdať miesta
profesora, prejavili sa uňho príznaky psychic-

Rodný dom P. J. Šafárika v Kobeliarove
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Veľká noc čara zbavená?
Helena Nosková
Aj po tohtoročnej Veľkej noci môžeme konštatovať, že v českom i slovenskom mestskom prostredí sa vytratil duchovný
obsah tohto najväčšieho kresťanského sviatku. Ako sa často opakuje na stránkach dennej tlače, stali sa predĺženým jarným víkendom, ktorý padne vhod predovšetkým rodinám s deťmi. Na Slovensku je Veľký piatok štátom uznaný sviatok,
v Českej republike zatiaľ nie, hoci podľa opýtaných občanov by valná časť z nich tento sviatok privítala. Nie s ohľadom na
duchovný rozmer, ale preto, že jarný predĺžený víkend by bol dlhší… Aspoň taký dlhý, ako u susedov.

Ak sa opýtate detí, študentov, strednej generácie – i tej staršej, ktorá prešla ateistickou výchovou budovania socialistickej spoločnosti, prečo sa slávi Veľká noc, nevedia.
Prečo sa pečú alebo predávajú baránky, farbia vajíčka? Čo je to pascha, mazanec, veľkonočný chlieb? V mnohých slovenských
regiónoch samozrejme poznajú veľkonočnú
oblievačku dievčat, podobne ako na Morave
a v niektorých českých i slovenských oblastiach šibačku, šmigrúst, pomlázku, dýnovačku a pod.
Skutočnosť, že sa stratil duchovný rozmer
Veľkej noci, vzkriesenia a jeho osláv, môžeme pripísať na vrub ateistickej výchovy,
kde nemalú úlohu zohrala slabnúca úloha
rodiny ako nositeľky tradícií. Postihla viacej
Česko ako Slovensko, kde sa duchovné tradície ako-tak uchovali aj vďaka pevnejším
rodinným putám. Stratu historických súvislostí a dobových reálií spôsobilo vyučovanie spoločenskovedne zameraných predmetov v nedávnej minulosti, keď sa zmienky
o náboženských sviatkoch vynechávali a nahrádzali sa osobitým materialistickým prístupom, ktorý nedokázal všetky atribúty
Veľkej noci vysvetliť. To, čo si nevieme vy-

svetliť, stáva sa pre nás nepochopiteľným,
a tak to vytláčame na okraj svojho vedomia,
až na to zabudneme. V tom bola sila vzdelávania v ateistickom duchu a dnes zisťujeme,
že bola úspešná. Podarilo sa jej uzavrieť nás
v behu len všedných pracovných dní, ktoré
nestriedajú dni sviatočné, ale len dni konzumné.

menšinu v Československu v roku 1948.
Všímal si nielen postavenia Nemcov, ale aj
vzdelávania, zaraďovania do práce apod.
David Weber v príspevku Komunistická moc
a němečtí antifašisté po únoru 1948 priblížil
spomienky nemeckých pamätníkov.
Elena Londáková zaujala referátom Slovenská kultúra po roku 1948 – víťazi a porazení?,
v ktorom popísala, ako KSS prísľubmi a funkciami získavala kultúrnu obec pre svoje ciele.
Odborne a metodicky prínosný bol referát
Dušana Janáka o likvidácii spolkov a vytváraní masových organizácií po roku 1948.

Upozornil, že v rozpore s platnou legislatívou bol celý rad spolkov rozpustený alebo
mal pozastavenú činnosť. K hromadnej likvidácii však došlo až v roku 1951 na základe
zákona č. 68/1951. Miesto fungujúcich
spolkov sa vytvárali masové organizácie,
problematické či dokonca fiktívne.
Na konferencii odznelo viacej zaujímavých
príspevkov, nielen tie, o ktorých píšeme. Prínosné boli aj diskusie k jednotlivým blokom.
Záverečné slovo predniesol historik novodobých dejín Jiří Kocian, ktorý sa dlhodobo zaoberá politickými stranami v Českosloven-

Pôvod Veľkej noci a veľkonočného barančeka
Pôvod Veľkej noci a veľkonočného barančeka nájdeme v starovekých dejinách. V Sumeri, Babylonii, Akkade, Egypte, Grécku
a v Ríme obetovali božstvám jari, vegetácie
a plodnosti prvorodených baránkov ako záloh budúcej úrody a rozhojnenia stád. Každý
obrad začínal obetovaním. Ak by ľudia zabudli na obrad a obeť, stihla by ich neúroda.
Obeť bola buď celozápalná, alebo vďaky
odovzdania. Celozápalná musela zhorieť na
oltári celá. Z druhej obete zhorela len malá
časť a obeť zjedli kňazi a tí, ktorí obetovali.
Baránok sa postupne stal druhou obeťou.
Hospodin prikázal Židom v Egypte v sviatkoch Pesach jesť baránka a jeho krvou natierať veraje dverí na ochranu pred škodlivými

silami. Keď Židia odišli z Egypta, zachovali
si obetovanie baránka. Stal sa však pre nich
symbolom Egypta a Pesach sa stal ich národným sviatkom.
V čase, keď sa staval jeruzalemský chrám,
každý muž prinášal 14. nisanu pesachového
baránka ako spomienku na baránka, ktorého
Židia obetovali v Egypte. S týmto baránkom
sa potom muži vracali domov a slávili východ
z Egypta, pili 4 poháre vína a jedli mäso baránka, macesy a horké byliny... Pozostával
zo sviatku prekročenia, ktorý bol spojený
s desiatou egyptskou ranou. Naň nadviazal sviatok macesov (nekvaseného chleba),
ktoré sa stali symbolom úteku z Egypta. Vyvrcholil sviatkom slobody, ktorý značil vyslobodenie z otroctva v Egypte. Spoločným
základom boli sviatky jari spojené s novým
chovom hospodárskych zvierat a novou vegetáciou. Obrady a obyčaje tejto časti židovského pesachu nájdeme aj v našich veľkonočných obyčajoch.
Veľkonočný baránok však zaujal osobitné
miesto. V Starom zákone je symbolom
služby Hospodinovi. V Novom zákone je veľkonočný baránok vykupiteľom a patrí mu
vlastne každá nedeľa.

sku a NF v rokoch 1945 – 1948. Zdôraznil
široký záber rokovania, potrebu spolupráce
nielen českých a slovenských pracovísk,
českých a slovenských historikov, historikov
zo susedných krajín a ďalších pracovísk.
Ocenil prínos pamätníkov, ktorý je pre toto
obdobie nepostrádateľný.
Príspevky budú publikované v zborníku
z konferencie, ktorý vyjde do konca tohto
roku.
hn
Foto Helena Nosková

Zajac, kozliatko a vajíčka ako symboly
Veľkej noci
Staroveké korene má aj dnešný veľkonočný
zajac, ktorý zažíva svoju renesanciu vďaka
supermarketom, ktoré ho vo farebnom staniolovom oblečku predstavujú ako symbol
Veľkej noci, takisto pestrými čokoládovými
vajíčkami, ku ktorým pribudli figúrky kačiatok, kuriatok, lienok, mandeliniek zemiakových a iných chrobákov.
Zajac podľa mytológie pôvodne patril k symbolu Osirisa, egyptského boha zosnulých.
Symbolizoval znovuzrodenie a plodnosť, ale
aj samopašnosť až nemravnosť. Židia ho pokladali za zviera nečisté, nesmeli ho jesť.
Gréci ho niekedy udeľovali ako atribút bohyne Afrodité. Ako symbol plodnosti prešiel do keltskej a germánskej mytológie, kde
sprevádzal bohyňu Ištaru. Pre radosť detí zakladal na lúkach hniezdočká s farebnými vajíčkami, ktorými zvestoval príchod jari. Podľa
ročného obdobia menil farbu – v zime bol
biely, v predjarí začínal hnednúť.
Na Slovensku nepatril medzi tradičné veľkonočné zvyky, podobne ako v Čechách a na
Morave. Nepoznali ho ani Ukrajinci, Rusíni,
Rusi, Poliaci, južní Slovania, ani pobaltské
národy. V po nemecky hovoriacich krajinách
zajac a jeho hniezda patrili k základným veľkonočným zvykom rovnako ako pečené
kozľacie mäso, ktoré sa jedávalo s riedkou kapustou alebo cesnakovou omáčkou,
knedľou, alebo zemiakmi na Veľkonočnú
nedeľu.

Veľká noc u východoslovanských národov
Na Ukrajine, v Rusku, Bielorusku a ďalších krajinách sa podľa juliánskeho kalendára slávi Pascha 14 dní po našej Veľkej
noci. Sú stále najvýznamnejším sviatkom.
Veľkej noci predchádza dôslednejší pôst
než tomu býva u nás. Veľkonočné bohoslužby sú pôsobivejšie svojou odovzdanosťou viere, a takisto správanie veriacich –
objímanie, vyslovovanie splneného želania
„Christos vosskres!“s odpoveďou „Vo istinu vosskres!“
Zvyky a jedlá sú podobné, vrátane farbenia
vajec a pečenia kysnutých koláčov. Výraznejšia je viera v očistnú moc vody, do ktorej sa chodia všetci umývať, kúpať a ponárať na Zelený štvrtok i Veľký piatok. Šibanie
je v týchto krajinách neznáme. Nie preto,
že by tam nerástli vŕby, ako som sa dočítala
v jednom článku, ale jednoducho preto, že
šibanie patrí k odkazom starovekého Ríma,
ktorý neprenikol za Trenčín smerom na východ. V starovekom Ríme muži šibali ženy
šípkovou vetvičkou, aby boli plodné. Údajne
sa tento zvyk praktikoval len u Podkarpatských Rusínov. Zachovala sa spomienka na
mŕtvych predkov, spojená s návštevou hrobov i nosením jedál.
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už chystali nepôstne jedlá. Keďže v stredoveku po tvrdom pôste malo veľa ľudí zažívacie ťažkosti, stanovila cirkev povinnosť
svätenia jedál a určila poradie jedál.

alebo
oleji.
Uvaríme zemiaky. Keď zealeb
eb
bo olivovom
olivovom
ol
mo
lejiji U
lenina zmäkne, pridáme zápražku, krátko povaríme. Môžeme, ale nemusíme pridať smotanu.
Dochutíme soľou, octom, zeleným petržlenom. Podávame s varenými zemiakmi.

Autorka je historička a etnologička
Foto Iko Keson a autorka

hn
Foto Helena Nosková

Recept na zeleninový boršč
Do vriacej vody dáme nakrájanú cibuľu, mrkvu,
zeler a červenú repu Pridáme vavrínový list, soľ
a čierne korenie a kávovú lyžičku cukru.. Pripravíme si zápražku z hrubej múky na masle
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Veľkonočný pôst nebol hladovaním. Z jedál veriacich vylúčil všetky, ktoré obsahovali mäso okrem rýb. Jedlá nesmeli byť
mastené masťou živočíšneho pôvodu.
V Rusku, Poľsku, Bielorusku, na Ukrajine,
v Litve a Lotyšsku bola obľúbená zeleninová polievka, ktorej základom bola červená repa – boršč. Bežne sa varili ďalšie zeleninové polievky – zemiaková, hrachová,
šošovicová, chlebová, kapustnica-hladovica, demikát a pod. Okrem polievok boli
bežnými jedlami halušky, české škubánky,
zemiakové placky, rezance a pod.

Pečené mladé kozľacie mäso bývalo slávnostným chodom obeda v Čechách, na Morave i v niektorých slovenských regiónoch.
Avšak tam zriedkavo, pretože Slováci dávali prednosť varenej šunke, údenému mäsu
a klobásam, ktoré sa nosili posvätiť do kostola spolu s varenými vajíčkami, chlebom
a veľkým kysnutým koláčom – paschou.
Aj Nemci piekli Süssbrot, v Čechách mazanec, ktorý spoločne s varenými vajíčkami
a cukrovým baránkom nosili posvätiť do kostola. Obdobné tradície sa dochovali v Maďarsku, na Podkarpatskej Rusi, Ukrajine,
v Rusku, Poľsku, v krajinách bývalej Juhoslávie, Bulharsku, Grécku.
Vajíčka v staroveku symbolizovali život a znovuzrodenie. Zafarbené na žlto a červeno
umocňovali svoje schopnosti a tak zafarbené žlté a červené škrupiny našli archeológovia v mnohých hrobkách a hroboch,
najmä židovských. Preto sa farbenie vajíčok
pripisuje židovskému národu, ktorý túto tradíciu odovzdal ďalším národom v Európe.
Väčšina európskych národov ešte v 20.
storočí obedovala na Veľkonočnú nedeľu
a pondelok vajíčka uvarené na tvrdo, spolu
s ďalšími hodmi jedlami. Nemci v Egerlande
(na Chebsku) museli zjesť jedno posvätené
vajíčko po ceste domov z kostola aj so škrupinou, aby si posilnili organizmus vyčerpaný
dlhou zimou.

jedlá / zvyky / tradície

Pápež Urban v 14. storočí prikázal na Veľkú
noc všetkým veriacim piecť cukrového veľkonočného baránka a prinášať ho do kostola. V kostole posvätený baránok potom
chránil dom a jeho obyvateľov pred bleskom
i pred požiarom.
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Program Slovenského inštitútu v Prahe
na apríl – máj 2008 /výber
30. 4. o 17.00
JURAJ JAKUBISKO 70
JURAJ JAKUBISKO: POSTAV DOM,
ZASAĎ STROM
Projekcia ﬁlmu. Druhá časť malej retrospektívy režisérovej ﬁlmovej tvorby. Pripravil SI.

5. 5. o 10.00
ZŠ Štěkeň
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre
najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine. Účinkujú:
Viera Kučerová a Martin Matejka. Program
v rámci propagácie Slovenského dňa na ZŠ
Štěkeň. Pripravil SI v spolupráci s KSK.
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5. 5. o 17.00
TV pondelok z Bratislavy
MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA
Veselohra podľa poviedky M. Kukučína
o susedských vzťahoch na slovenskej dedine. Hrajú: J. Kroner, V. Strnisková, E.
Kristínová, I. Rajniak, A. Kramár a ďalší.
Réžia: Martin Ťapák. Pripravil SI v spolupráci s Plus Production.
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6. 5. o 10.00
ZŠ Štěkeň
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu.
Cyklický komponovaný literárny program pre
študentov pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom ukážok z diel a besedou. Program v rámci propagácie Slovenského dňa na ZŠ Štěkeň. Pripravil SI
v spolupráci s KSK.

12. 5. o 19.00
Slovenský jazzový klub
PRESSBURGER QUARTET
(Na počesť Eugena Suchoňa)
Netradičná interpretácia tradičných autorov
v podaní popredného klasického telesa mla-

dých slovenských hudobníkov. Pripravil SI
v spolupráci s HC Bratislava.

13. 5. o 17.00
Galéria SI
Slovenské galérie a múzeá v Prahe
Vihorlatské múzeum Humenné
YURI DOJC: CEZ OCEÁN 2
Jedinečná výstava fotograﬁí svetoznámeho
slovensko-kanadského fotografa Yuriho
Dojca– projekt k 60. narodeninám autora.

19. 5. o 17.00
ETO VAŠE DELO
Cesta k Augustu 1968
Téma: Akčný program KSČ
3.časť diskusného cyklu.
Projekcia ﬁlmu Čierne dni
Diskutujú: Doc. Stanislav Sikora a Dr. Miroslav Londák. Pripravil SI v spolupráci
s HÚ SAV a ÚSD AV ČR.

20. 5. o 17.00
Literárny večer
PAVOL VILIKOVSKÝ
LAJOS GRENDEL
Stretnutie dvoch popredných slovenských
prozaikov pri príležitosti Európskeho roku
medzikultúrneho dialógu. Moderuje: Igor
Otčenáš. Pripravil SI v spolupráci s Maďarským kultúrnym strediskom v Prahe.

movali veľké dejiny minulého storočia, až po
príbehy ľudí, ktorí sa dnes usilujú formovať ju
sami. Réžia: Ján Šimko. Účinkujú: M. Balážik, Ľ. Bukový, P. Fornayová, J. Igonda,
P. Plevčík, H. Rab. Pripravili združenie
Čtyři dny v spolupráci s SI.

27. 5. o 18.00
XXV. projekcia cyklu Slovenská literatúra a ﬁlm
JOZEF PAŠTÉKA: SLADKÉ STAROSTI
Situačná komédia o Šimonovi, ktorý je síce
uznávaným cukrárskym majstrom, no zároveň aj veľkým smoliarom v láske. Z pokojného staromládeneckého života ho vyrušia
nástrahy vydajachtivých žien a snaha matky
oženiť ho za každú cenu. Hrajú: E. Horváth
ml., R. Mašková, A. Hryc, D. Blaškovič, V.
Černý a ďalší. Réžia: Juraj Herz. Projekcia k 60. výročiu narodenia J. Paštéku.
Pripravil SI a SFÚ Bratislava.

29. 5. o 10.00
Dívajme sa a počúvajme
ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ: ČIN –
ČIN
Rozprávkový seriál o životných osudoch
vrabčiaka Čima Čimčara. Pôvodné slovenské kreslené a bábkové rozprávky pre najmenších divákov v novej digitalizovanej
podobe. Program pre žiakov pražských
základných škôl. Pripravil SI v spolupráci
s Plus Production.

21. 5. o 19.00
Slovenský jazzový klub
LACO DÉCZI
Koncert
legendárneho
slovenského
jazzmana Laca Décziho, žijúceho v New
Yorku a jeho kapely. Pripravil SI.

24. 5. o 20.00
La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7
JÁN ŠIMKO a kol.: PETRŽALSKÉ PRÍBEHY
Divadelná inscenácia prehovorí príbehmi
rôznych ľudí, ktorých životy v Petržalke for-

Programy sa uskutočnia v Modrej sále Slovenského inštitútu (Jilská 16, Praha 1),
pokiaľ nie je uvedené inak.
Upozornenie: Zmena programov, termínov
a časov vyhradená!

Správy a oznamy

Naša programová ponuka

Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa koná v priestoroch Domu národnostných menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2
(v blízkosti zástavky metra C – I. P. Pavlova, ale aj
v blízkosti zástavky metra A – Náměstí Míru).

Štvrtok 3. 4. – 7. 5.
Zámok Duchcov
ČAROVANIE VODY
Vernisáž výstavy fotografií „Čarovanie vody“ Stanislava Gajdoša, člena KSK. Program pripravil Zámok Duchcov v spolupráci s KSK.

Členský príspevok na rok 2008 zostáva nezmenený: 100 Kč pre študentov a dôchodcov, 200 Kč
pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom
čísle časopisu LISTY 12/2007. Príspevok budete
môcť uhradiť aj v hotovosti v priestoroch Domu
národnostných menšín vo Vocelovej 602/3,
Praha 2, najlepšie v pondelok a v stredu od 13.00
do 18.00 alebo po telefonickej dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet v Komerčnej banke, Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné
poďakovanie patrí Vám, ktorí ste uhradili vyššiu
čiastku, ako je stanovený členský príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových
programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry

Úradné hodiny KSK pre členov KSK a širšiu verejnosť budú v priestoroch Domu národnostných
menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2, kde KSK
sídli: pondelok – v čase 13.00 – 18.00, streda –
v čase 12.00 – 18.00. V inom termíne po telefonickom dohovore.
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí
majú záujem byť nápomocný Klubu slovenskej
kultúry v odborných záležitostiach, nech nám
dajú vedieť – telefonicky na telefónne čísla Klubu
slovenskej kultúry, resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.
Pre záujemcom o slovenskú a českú tlač i literatúru bude klubová čitáreň otvorená aj v nových
priestoroch KSK, v ktorých sídli, t. j. v Dome národnostných menšín vo Vocelovej 602/3, Praha
2. Upresníme v najbližšom čísle časopisu LISTY.

V priebehu mesiacov marec a apríl sa uskutočnilo
sťahovanie Klubu slovenskej kultúry do priestorov
Domu národnostných menšín, kde bude mať Klub
slovenskej kultúry aj svoje sídlo.

Utorok 6. 5. o 10.00
ZŠ Štěkeň
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov pražských škôl spojený s prednáškou,
prednesom ukážok z diel a besedou. Program
pripravili KSK, SI a ZŠ Štěkeň.
Vstup voľný.
Štvrtok 15. 5.o 18.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
VESELÉ HARMONIKY
Celovečerný kultúrny program v rámci ktorého vystúpi akordeonový súbor „Veselé Harmoniky“ zo
ZUŠ Stará Ľubovna, Slovensko.
Vstup voľný.
Štvrtok 15. 5.o 18.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
Osobnosti slovenského divadla
Ďalšia z prednášok spojených s besedov s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom (Jiřím)
Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie KSK
a filmovej sekcie KSK Podvečer so slovenským divadlom. Na našom stretnutí vám v tomto cykle predstavíme ďalšie tri veľké osobnosti slovenského divadelníctva – herca, režiséra a pedagóga Jozefa
Budského, herca, režiséra a pedagóga Júliusa Pántika a herečku a pedagogičku Alžbetu Poničanovú.
Vstup voľný.
Streda 21. 5 o 17.00
Kaviareň
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2

Štvrtok 22. 5.o 18.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
Osobnosti slovenského divadla
Ďalšia z prednášok spojených s besedov s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom
(Jiřím) Svobodom v rámci programu divadelnej
sekcie KSK a filmovej sekcie KSK Podvečer so
slovenským divadlom. Na našom stretnutí vám
v tomto cykle predstavíme ďalšie tri veľké osobnosti slovenského divadelníctva – prekladateľa,
autora a divadelného vedca Dr. Jána Boora, herečku Naďu Hejnú a herca Tibora Bogdana.
Vstup voľný.
Utorok 27. 5. o 16.00
Miestnosť KSK
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
VÝTVARNE PRACOVAŤ S DEŤMI
Výtvarné utorky pre deti, pod vedením výtvarníčky
Zuzany Štancelovej, členky KSK. Tentoraz s tematikou jara...
Vstup voľný.
Štvrtok 29. 5. v čase 17.00 – 18.30
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach
bytovej problematiky a privatizácie bytového
fondu (v oblasti prevodov bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK –
JUDr. Marta Očovská pre členov KSK. Prineste si
so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali dopredu na telefónne čísla KSK, t. j.
224 215 085 alebo 724 025 170.
Bližšie informácie o niektorých programoch sa
dozviete aj na internetových stránkach – www.
klubsk.net
Väčšina programov je financovaná MK ČR
v rámci dotácií pridelených na rok 2008. Niektoré
z programov sú pripravené s finančným prispením
MŠMT ČR, hl. m. Praha a prípadne sponzorov.
Adresa:
Klub slovenskej kultúry
Dom národnostných menšín, Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2
Tel.: 221 419 822; Fax: 221 419 839
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com
www.klubsk.net
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Zo života klubu

Pondelok 5. 5. o 10.00
ZŠ Štěkeň
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine – tentoraz so zameraním
na Vianoce a vianočné zvyky. Program nadväzuje,
tak ako v roku 2006, na tradičný program KSK –
S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte
s nami. Účinkujú Viera Kučerová a Martin Martinka. Program pripravili KSK, SI a ZŠ Štěkeň.
Vstup voľný.

ROZPRÁVANIE O STAREJ BRATISLAVE
Prednáška spojená s besedou JUDr. Juraja Nemeša o jeho spomienkach na Bratislavu. Program
pripravil KSK v rámci programov seniorskej sekcie KSK a Večerov časopisu LISTY. Moderuje
JUDr. Milan Budovič.
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