Niektoré výročia vyvolávajú hlasné i tiché
diskusie. 9. marca 1939 pražská vláda reagovala na šuškané informácie o vyhlásení
samostatného Slovenska vojenským zásahom z Prahy. Odvolala Jozefa Tisa a predsedom slovenskej vlády sa stal Karol Sidor.
Oklieštená demokracia sa postavila proti
chystanej totalite.
Hlinkove gardy sa poplašili, veď v roku 1936
sa prihlásili k fašistickému hnutiu a vyhlásili
požiadavku totalitného štátu. Ozbrojené oddiely nemeckej menšiny sa chystali na boj.
Hitler si pozval J. Tisa do Berlína a pohrozil rozdelením Slovenska medzi Nemecko, Poľsko
a Maďarsko. Hoci J. Tiso v tom čase nebol oficiálnym predstaviteľom Slovenska, rád na to
zabudol a chopil sa ponúkanej príležitosti.
Slovenský snem zvolaný na 14.9.1939 sa
vraj netváril radostne. Martin Sokol, ktorý
mal samostatnosť vyhlásiť, sa dokonca bál,
aby pri tom nezamdlel. Podľa zákona o slovenskom štáte sa „Slovenská zem vyhlasuje
samostatným a nezávislým slovenským štátom.“ Snem Slovenskej zeme sa zmenil na
zákonodarný snem Slovenského štátu. V júli
1939 bol prijatý názov Slovenská republika.
Aká bola? Stála pod ochranou „Tretej ríše“
a k samostatnosti mala ďaleko. Mnohé bolo
pod kontrolou hitlerovského Nemecka. Šlo
o jeden z najmenších štátov Európy s totalitným politickým systémom, ktorého ústava
mala autoritatívny charakter. Predstavitelia
HSĽS kolaborovali s hitlerovskou mocou,
hoci údajne existenciu slovenského štátu
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chápali len ako menšie zlo. Pôvodná ideológia tejto strany bola nacionalistická, ale so
zachovaním istých stavovských princípov.
Nové radikálne krídlo presadilo koncepciu
slovenského národného socializmu. Umiernené krídlo presadzovalo autoritatívny štát
s kresťanskými črtami. Život vo vtedajšej Slovenskej republike sa niekedy idealizuje z ekonomického hľadiska. Slovensko síce bolo
akousi výkladnou skriňou, ale od roku 1943
sa už v dôsledku vojny prejavovali značné
problémy v zásobovaní a aj v poklese životnej
úrovne niektorých vrstiev obyvateľstva.
Samostatnou kapitolou sú osudy Židov,
ktorí boli postavení mimo slovenskú spoločnosť. Zasiahli ich protižidovské opatrenia
– stratili nárok na povolanie, majetok, ekonomickú činnosť. Ocitli sa v úplnej izolácii.
Židovský kódex bol vypracovaný podľa nemeckých norimberských zákonov. Od 14.
marca 1942 boli pripravené transporty pre
slovenských Židov. V ten deň proti transportom Židov zo Slovenska protestoval Vatikán.
Podobný osud čakal aj niektorých Rómov
a postupne aj mnohých Slovanov.
Po skončení II. svetovej vojny sa koleso dejín obrátilo. Slovenský štát bol odsúdený.
Po roku 1989 nastal čas diskusií o rôznych
možných podobách tohto štátu.
Aj s odstupom mnohých rokov mnohí z nás
zastávajú názor, že výročie z roku 1939 je
smutné.
Helena Nosková
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názory

Slovenské prezidentské
voľby

Marián Babic

Bolo ich desať, je ich sedem, zostane len jeden. To je stručné vyjadrenie nadchádzajúceho volebného súboja o kreslo
prezidenta Slovenskej republiky; prvé kolo volieb sa uskutoční v prvý jarný deň čiže v sobotu 21. marca.
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Pôvodne bolo totiž desať kandidátov. Z boja
o prezidentské kreslo však odstúpili traja
z nich – Július Kubík ako kandidát Slovenskej ľudovej strany, dakedajší minister vnútra
a dnešný predseda Misie 21 – Hnutia kresťanskej solidarity Ivan Šimko, ako aj predseda
Slovenskej národnej jednoty, známy organizátor spomienok na prezidenta Jozefa Tisa Stanislav Pánis. A tak v súčasnosti je kandidátov
presne sedem. Podľa abecedy sú nimi Dagmara Bollová (občianska kandidátka), Ivan
Gašparovič (občiansky kandidát s podporou
Smeru-SD a SNS), Zuzana Martináková (občianska kandidátka s podporou Slobodného
fóra), Milan Melník (občiansky kandidát za ĽSHZDS), František Mikloško (občiansky kandidát s podporou Konzervatívnych demokratov
Slovenska), Iveta Radičová (občianska kandidátka a kandidátka SDKÚ-DS, KDH a SMK)
a Milan Sidor (občiansky kandidát s podporou KSS). Napokon zostane len jeden, ktorý
bude ďalších päť rokov prezidentom SR.
Prvá závažná otázka je, či voľby prinesú
zmenu alebo či pôjde po prvý raz v histórii
Slovenskej republiky o znovuzvolenie hlavy
štátu? Odpoveď vyzerá byť na prvý pohľad

2

jasná – pôjde o prvé znovuzvolenie. Aspoň
podľa stávkovej kancelárie Niké, ktorá umožňuje aj tipovanie víťaza prezidentských volieb.
Na doterajšieho prezidenta má kurz 1:1,3, na
jeho predpokladanú hlavnú súperku Ivetu Radičovú 1:3,5. Ostatným kandidátom neverí.
Kurzy na nich sú od 1:100 (na Zuzanu Martinákovú) až po 1 000 (na Milana Sidora). Toto
určenie kurzov neprekvapuje. Kancelária totiž vychádza z februárového prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého by Ivan Gašparovič
získal podporu 48,6 percenta zúčastnených
voličov. Druhé miesto obsadila Iveta Radičová, ktorej by hlas odovzdalo 33,3 percenta
oslovených. Zuzanu Martinákovú by volilo 7,1
percenta respondentov a František Mikloško
by získal podporu 5,5 percenta účastníkov
prieskumu. Piata v poradí s 2,7 percentami
je Dagmar Bollová, Milan Melník by získal 2,1
percenta a Milan Sidor 0,7 percenta hlasov
oslovených. Bude to však tak? Ťažko povedať. Prezidenta SR totiž už po tretí raz budú
voliť v priamych voľbách občania, a teda nie
parlament ako je tomu v Českej republike.
Koncepcia priamych volieb je bezpochyby priechodnejšia, lebo na zvolenie prezidenta stačia

len dve kolá. Na druhej strane je, keďže hlasujú
občania, nákladnejšia. V každom prípade však
vylučuje korupciu a kupovanie poslancov, ako
je to v niektorých neďalekých krajinách pravidlom. Pozitívnym faktorom je aj krátka oficiálna
volebná kampaň, ktorá trvá len 15 dní a obmedzenie rozpočtu každého kandidáta na 4 milióny korún, teda po novom 132 775 eúr.
Spory a diskusie
Kampaň sa začala veľmi mierne – spormi
o cestné reklamné panely Radičovej a Martinákovej ešte pred začatím kampane, v ktorých sa však voľby nespomínali. Radičovej
volebný stratég Ján Füle však vyslovil obavy,
že terajšia kampaň bude prvá špinavá v doterajšej histórii a začnú sa vyťahovať veci, o ktorých netuší. Zrejme tým myslel špinavosti kandidátov, ktorí sa v prvej časti kampane skôr
len jemne podpichovali. Špinavosti sa totiž už
vyťahovali na internete, význam ktorého podčiarklo jeho úspešné využitie Barackom Obamom vo víťaznom boji o Biely dom. K slovu
sa prihlásili aj hackeri. Najprv sa Zuzana Martináková dozvedela z vlastnej internetovej
stránky, že sa vzdala kandidatúry. Potom sa
však na internetovej stránke Ivana Gašparoviča objavilo: „Toto všetko mi do hlavy natlačil ujo Fico, ale nemám to nikomu hovoriť.
Popravde, ja veľmi neverím, že všetko robí
pre moje dobro. Ale zase s prezidentským
platom som celkom spokojný, a preto som
si povedal, prečo by som sa mu nepodvolil.
Na dôchodok sa mi ešte nechce ísť.“
Vystupňovali sa aj útoky pravicových novinárov proti I. Gašparovičovi, najmä v súvislosti
s tým, že na veľkoplošných reklamných paneloch sa objavil po boku predsedu vlády
Roberta Fica, čo začali označovať za porušenie nadstraníckeho postavenia prezidenta.
Iveta Radičová totiž umne nesiahla po spoločných plagátoch s Mikulášom Dzurindom
v dobrom tušení, že by jej taký krok viac ublížil, ako pomohol. Prednosť dala niektorým
domnele slávnym ľuďom, napr. umelcom
a športovcom. Je to preto, že jej štáb sko-

homosexuálov si neželá ani väčšiu integráciu
v rámci Európskej únie. Dôležité je pritom, že
získal podporu časti katolíckej cirkvi. Niekoľko
bratislavských kňazov vyzvalo KDH, aby sa dištancovalo od podpory liberálnej političky Radičovej a aby podporilo kresťanského kandidáta
Mikloška. Najťažší úder jej zasadil banskobystrický biskup Rudolf Baláž, ktorý práve pre jej
postoj k potratom v rozhlasovej kázni nepriamo
prirovnal Radičovú k Hitlerovi. V kontroverznej
kázni reagoval na Radičovej výrok v súvislosti
s interrupciami: „To, čo je morálne alebo nemorálne v spoločnosti, je vec spoločenskej
dohody v spoločnosti.“ Biskup toto tvrdenie
označil za hrozné. Vraždenie Židov a Cigánov
– teraz Rómov – počas II. svetovej vojny bolo
podľa neho tiež dôsledkom spoločenskej dohody v nacistickom Nemecku. „Ak sa spoločnosť dohodne, že vražda nie je hriech, tak
môžeme vraždiť? To je pre hlúpych,“ povedal biskup. Iveta Radičová a biskup Rudolf Baláž si svoje postoje vyjasňovali v štvorhodinovom rozhovore. Baláž pred novinármi tvrdil, že
na Radičovú neútočil, ona zasa vyhlásila, že po
schôdzke žiadne nezhody s biskupom nemá.
Dôsledkom však bolo, že Centrum pre bioetickú reformu, ktoré reprezentuje odporcov
potratov, na základe týchto vyjadrení vyzvalo

slovenských biskupov, aby prezidentskú kandidátku exkomunikovali z cirkvi.

názory

píroval úspešnú kampaň nového prezidenta
USA Baracka Obamu a dokonca si dal v Bratislave radiť od dvoch jej spolutvorcov.
Najväčšie boje sa však nevedú medzi predpokladanými hlavnými kandidátmi, t.j. medzi
I. Gašparovičom a I. Radičovou, ale – jemne
povedané – vo vnútri dvoch táborov, vládneho
a opozičného. Keď predseda vládnej koaličnej strany ĽS-HZDS Vladimír Mečiar zistil, že
Smer i SNS znovu podporia I. Gašparoviča,
postavil vlastného kandidáta, Melníka. Sám
najtvrdšie zaútočil voči svojmu bývalému priateľovi a predsedovi parlamentu. Dokonca vyhlásil: „V kritike sú ešte rezervy a mienim ich
využiť.“ Ihneď aj ukázal, ako. Pripomenul, že
v čase svojej mladosti sa veľmi rád pozeral na
bábkové predstavenie a jeho obľúbenou postavičkou bol Gašparko. „Bojoval, zaháňal
sa, ale vždy bol smiešny“.
I. Radičová zasa musí čeliť výzvam Zuzany Martinákovej a Františka Mikloška. Vážnejší je útok
Mikloška, lebo ten sa jej snaží odlákať hlasy členov kresťansko-demokratického hnutia, z ktorého vystúpil. Z hľadiska ideologického ide vo
voľbách asi o najzávažnejší spor. Prezentuje sa
totiž ako konflikt bezbožných liberálov a kresťanských konzervatívcov. Mikloško popri odmietaniu potratov a útokov na zrovnoprávnenie

Rozhodnúť môže druhé kolo
To všetko môže mať vážny dopad na druhé
kolo volieb, ktoré sa v prípade potreby uskutoční 4. apríla. Ak sa potvrdia predpovede,
tak by mali postúpiť Gašparovič a Radičová.
Tá má šancu vyhrať iba vtedy, ak získa na
svoju stranu veľkú časť voličov Martinákovej a Mikloška. To sa môže stať. Avšak potrebné by bolo asi aj to, aby časť Gašparovičových voličov neprišla v druhom kole voliť,
pretože by si mysleli, že vzhľadom na jeho
náskok to nie je potrebné.
Zatiaľ sme sa nezmienili o politických programoch a cieľoch jednotlivých kandidátov. Je to
preto, že aj keď majú výrazne rozdielne názory
na chod vecí na Slovensku, všetci si uvedomujú postavenie prezidenta, ktorý má v parlamentnom systéme obmedzené právomoci.
A tie ani jeden z kandidátov nechce zásadným spôsobom meniť. Skôr chce byť aktívnejší, najmä v dôležitých krízových otázkach
a nielen v reprezentovaní, čo je narážka
na spôsob, akým vykonáva svoju funkciu I.
Gašparovič. Ak by sám prišiel s razantnými
návrhmi, tak by priznal svoje nedostatky. I.
Radičová síce pripomína svoje pôsobenie
v sociálnej oblasti, ale pravdou je, že ako
ministerka práce a rodiny sa zaslúžila o obmedzovanie sociálnej pomoci telesne postihnutým osobám či o presadzovanie veľmi
pochybného, tzv. druhého piliera dôchodkového poistenia.
Bežného voliča, už zvyknutého na predvolebné
kortešačky často podobné Kalinčiakovmu románu „Reštavrácia“ však viac trápi, že tentoraz
bude minimum verejných zábav či koncertov
a asi aj málo piva a predvolebného guláša.
Autor je novinár z Bratislavy
Kresby: Jan Tomaschoff
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Kríza sem, kríza tam...
Peter Mayer
Nepoznám jediné médium, ktoré by od začiatku tohto roku neozdobilo svoju hlavnú alebo titulnú stránku slovom kríza. Kríza sa
valí z novín, časopisov, televízie, rozhlasu, internetu, z prejavov politikov, z úst špičkových manažérov, jedným slovom valí sa od-
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všadiaľ. A to nie len kríza obyčajná, ale podľa niektorých ekonomických expertov dokonca najväčšia v moderných dejinách.

4

U mňa slovo kríza vyvoláva spomienku na nie
veľmi šťastný okamžik z detstva, keď som náhodou vybral z rodinnej knižnice veľkú anglickú knihu plnú momentiek z hospodárskej
krízy tridsiatych rokov minulého storočia. Bankári na pokraji zúfalstva, zrútení majitelia akcií,
húfy zamračených ľudí pred stánkom Armády
spásy a tak podobne. Už prvé správy z terajšieho sveta ma však vyviedli z omylu i z akejkoľvek asociácie s krízou v minulom storočí.
Hádam len správa o recesii istého netradičného umelca, ktorý začiatkom tohto roku začal
ponúkať na známej americkej ulici Wall Street
okoloidúcim slučky na obesenie, pričom ho
zatkla newyorská polícia, mi ako-tak zapadla
do mojich predstáv. No z hlbokej naivity ma
vyliečili správy o manažmente istej americkej
banky, ktorý ihneď po prevzatí štátnej pomoci
použil poskytnuté finančné prostriedky na
úhradu vlastných manažérskych odmien za
rok, v ktorom doviedol banku do úplného krachu. Ešte viac ma prekvapila správa, že v poradnom zbore expertov Európskej únie, ktorý
sa zaoberá analýzou odvrátenia či zmierenia
následkov krízi v európskom bankovom sektore, sedí bývalý riaditeľ najväčšej skolabovanej banky v Európe.
Riadne znechutený som sa vrátil zo sveta domov a vybral sa z môjho pražského bytu hľadať našu domácu, neimportovanú, vlastnú
krízu. Mal som na pamäti slová otca, že za
krízy si každý váži svoje zamestnanie, každú
pracovnú príležitosť, každú zákazku a úctivo
sa správa ku každému zákazníkovi či klientovi. Hneď na začiatku putovania mi

v najbližšej veľkej samoobsluhe hrubým spôsobom vynadala pokladníčka za to, že neviem rozlíšiť sójový rožok od kornšpicu. Na
nesmelú obranu v zmysle, že ja som zákazník
a tovar musí predsa poznať ona, ma s pohŕdavým pohľadom ubezpečila, že zákazníkov
je dosť, ale zato že pokladníkov ako ona, za
tých úbohých platových podmienok, je nedostatok. A na dôvažok, opäť som si, ako vždy,
doniesol domov z hypermarketu, ktorý je jediný široko-ďaleko a obyvatelia našej štvrte
sú naň vlastne odkázaní, zopár zhnitých pomarančov a nevábne vyzerajúcu zeleninu.
O chýbajúcich položkách a poloprázdnych
pultoch v obchode ani nehovoriac.
Pod vplyvom náreku tlače nad koncom českého sklárskeho a porcelánového priemyslu
som sa potom vydal na doplnenie našich
obedových servisov a pohárových súprav.
Ale ani tam som nepochodil. V poloprázdnych predajniach ma poučili, že síce záujem
klientov by bol, ale že sklárne a porcelánky
z dôvodov neschopnosti platiť neuveriteľné
miliardové dlžoby bankám sa zatvárajú.
Nuž, samozrejme, nemôžem zabudnúť ani
na banky. Jedna z nich mi čulo, od prvého
februára t.r., zvýšila poplatky za vedenie účtu
a ďalšie služby, a veru, pri jednej položke až
o desať percent. Kto by trocháril, keď nemusí? V druhej banke mi zaplatili inkaso so
štrnásťdenným predstihom a ani sa neunúvali
s ospravedlnením. Vraj tam boli robiť údržbu
technici: nesprávne zapojili systém a podobné „maličkosti“ im vraj voľajako ušli.
Vlastne všade, kde som sa zastavil, ma vítali

známe, stále zamračené, ukrivdené a neochotné tváre. Ani bohatá recepcia pri poslednej premiére českého filmu, ani prehýbajúce
sa stoly s občerstvením pri udeľovaní českých
filmových cien ma o prítomnosti krízy nepresvedčili. Že by si ju celú vymysleli novinári?
S poslednou štipkou optimizmu som sa zapojil do pracovného úsilia našej firmy, ale ani
tam – napriek prísľubu skorého prepúšťania
a hrozby nezamestnanosti – nezavládol medzi kolegami nadštandardný pracovný zápal
či nadšenie. Tešil som sa domov. Objednali
sme si s manželkou novú posteľ i matrace
a nevedeli sa dočkať, kedy sa už poriadne
vyspíme – veď na tento mimoriadny výrobok
sme čakali tri mesiace. Lenže, márne nádeje!
Šofér z firmy, ktorá rozváža tovar zákazníkom
domov a už akože zadarmo, ho nezanáša až
do bytov. Aby v čase krízy ušetrila na závozníkoch, opiera tovar len o bránu. A pretože sme
už posteľ zaplatili pred dodávkou, šofér nemal
záujem pomôcť ani za ponúkanú úplatu. Tak
sme sa po prvej noci v našej novej posteli prebudili ráno so svalovou horúčkou, po ťažkom,
športovom výkone vynášania postele a matracov do tretieho poschodia, keďže do výťahu
sa jednoducho nevošla. Kríza sem, kríza tam.
V zúfalstve, ako prekonať krízovú situáciu so
zakončením tejto mojej úvahy o kríze, mi napadli slová pesničky, ktorú spievala veľká
dáma českého filmu a hudby Ljuba Hermanová v jednom českom filme z 30. rokov
minulého storočia. Teda rokov, kedy veľká
hospodárska kríza vrcholila.
„Je jasno už i dětem,
že krize vládne světem,
to můžeme si klidně povědět.
Však dám vám dobrou radu,
na kterou důraz kladu,
je hlavní na svět černě nehledět.
Krize sem, krize tam,
já si z ní nic nedělám,
všechno nakonec se napraví!“
Autor je novinár
Kresba: Jan Tomaschoff

Zdeněk Eis
Pojem touha bývá často obtížně uchopitelný. Co vlastně myslíme, když něco označíme za touhu? Není toho málo a pojetí touhy se často značně liší; někdy v kladném,
jindy v záporném slova smyslu. Můžeme mít na mysli: žádostivost, dychtivost, chtivost, přání i sen. Touha je pojem, který odedávna zajímal ﬁlosoﬁi, psychologii i sociologii. Každá z těchto disciplín přistoupila k významu slova z jiného úhlu pohledu.
Dnes, všemu navzdory, bychom jen s obtížemi hledali člověka, který po ničem netouží,
nic neočekává. Každý člověk touží, ať po něčem správném, mírně správném či zcela nesprávném nebo dokonce zavrženíhodném.
Touha tvoří dráhu od plusu po mínus a patří
k existenci člověka se vším všudy, tedy v kladném i záporném slova smyslu. To je také jistě
jedním z důvodů, proč se touhou zabývali filosofové, zejména francouzští.
S touhou je především spojena zkušenost
nedostatku, toho, co bychom si přáli a co
zpravidla postrádáme. Po čem toužíme, to
zpravidla nemáme, ale chtěli bychom to mít.
Touha se rodí z určitých subjektivních představ, které se zdají být pro jedince důležité.
Bývá zpravidla tak silná, že se člověk dokáže
za ní hnát, usilovat o ni, vyhledávat ji. A zpravidla bývá doprovázena afektivními pocity. Dosáhneme-li naplnění touhy, čeká nás slast.
Jean-Paul Sartre kdysi napsal, že touha sama
o sobě je ve skutečnosti prázdnotou, vysněností. A ovšem žádný nereflektovaný projekt
nesměřuje jednoduše k tomu, aby tuto prázdnotu potlačil. Touha tíhne sama sebou ke
svému prodlužování. Člověk, jak dobře víme,
houževnatě lpí na svých žádostivostech.
Paul Ricouer k tomu později dodal, že
„touha se rodí z jistého soudu, často velmi

nejasného. Toužit znamená představovat si,
že již nemůžeme něco vykonat pro dosažení
vytouženého předmětu.“ A přitom je touha
naplněna hodnotami a významy, které
nejsou obvykle vyvážené a plně platné. Tak
se stává, že touha bez přítomnosti hodnot je
zpochybnitelná.
Prastaré pojetí touhy říká, že se jedná o citový vztah jednoho já k druhému já. Z praxe
víme, že často nevíme, co je opravdu nejvyšší hodnota. První, co nás patrně napadne, je vřelá láska. Ale i ta může být falešná, nevýrazná, úzkoprsá.
To, co můžeme jednoznačně říci je, že touha bývá v životě každého člověka problematická. Rozumný jedinec se k ní staví jako k
jedné z afektivních možností.
A nezapomínejme, že touha je natolik lidská
záležitost, že bez člověka nemůže existovat.
Jak pravil francouzský filosof, „doména touhy
je stejně široká jako doména lidských hodnot.“ Z toho plyne platnost i falešnost touhy
v tom smyslu, že každá touha je vystavena
lidským hodnotám. Kladným i záporným.
K problému touhy se ještě vrátíme v některém z příštích čísel Listů.
Autor je překladatel, psycholog a estetik
Kresba: Jan Tomaschoff

Za dobrú značku
sa platí, na zlé
značenie dopláca
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O dobrú značku je záujem. O značku auta,
počítača, šiat, hodiniek, televízora či práčky.
O značku chleba, syra, alkoholu, džúsu a či
iného nápoja. O značky dobrých firiem tiež.
Kto z nás by ich ich nechcel mať, vlastniť,
užívať ich, pýšiť sa nimi, alebo sa z nich len
tak ticho tešiť? Za dobrú značku sa platí.
Dobré značky sú drahé, veľmi drahé. Ba dokonca nás presviedčajú, že sa za ne platiť
oplatí, že na dobrú značku sa nedopláca.
Trochu inak je to s cestnými značkami, presnejšie s dopravným značením. Napríklad:
Zákaz parkovania. Alebo: Stop. Daj prednosťv jazde! Alebo: Pozor, deti! Alebo: Pozor, vlak!
K takýmto značkám sa málokto hlási, málokto si ich všimne, ba dokonca veľa šoférov
ich aj prehliadne. A už vonkoncom sa málokto hlási k ich vlastníctvu. Akoby nikomu nepatrili. Ako prvé si svoju výstražnú reč aj odnesú. Zdemolujú ich netrpezliví vodiči alebo
výtržníci vracajúci sa z flámu; bezdomovci
ich neraz odmontujú a odnesú do zberu.
Alebo aj nie. Potom pomaly strácajú farbu
a hrdzavejú ako zabudnuté strašiaky v poli.
Presne tak, ako tá značka Pozor vlak v Polomke pri Brezne na priecestí. Osem rokov
žiadali Polomčania železnice, aby tam umietsnili vystražnú svetelnú signalizáciu; nedočkali
sa. Viem si predstaviť, ako si cestári a železničiari pohadzovali starosť o túto značku medzi sebou ako horúci zemiak. Správa ciest
sa spoliehala na železnice a železnice na
správu ciest a obe možno na obec Polomka.
A značka Pozor vlak chátrala ďalej...
Až do 21. februára, keď si takúto značku
nevšimol vodič autobusu z Bánoviec nad
Bebravou a dvanásť ľudí zahynulo pri zrážke
s vlakom na železničnom priecestí.
Kvôli značke, ktorá nepatrila nikomu, a bola
„iba“ spoločná. A spoločná, dnes v našom
myslení znamená: ničia. A na ňu dvanásť
ľudí doplatilo životom. A my ostatní? Ešte
dlho budeme na túto značku doplácať. Pretože za dobrú značku sa platí, a na zlú dopláca. Všetci už vieme, čo je súkromný majetok, ale takmer všetci sme zabudli, čo je
majetok spoločný. Lebo aj taký existuje.

esej / fejtón

Touha 1. část

Jozef Čertík
Autor je bratislavský novinár
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Na modré vlně života
Rozhovor s MUDr. Janem Cimickým, CSc., lékařem
a spisovatelem
Jozef Junas
Motto:

Začínám psát tento rozhovor ve zvláštním rozpoložení. Před vydáním mojí bás-

Život je jedinečný zázrak

nické sbírky „Zavržená láska“ jakoby se v jedné chvíli naše osudy střetly – tedy

kdo to nepochopí

osud můj a osud muže, který je už po mnoho let mým přítelem: známého čes-

neví o čem život je. JJ

kého lékaře MUDr. Jana Cimického. A tak vznikl i tento rozhovor.
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ztratil vědomí. Jenže pak se světlo zase
rozsvítilo, nebyl konec! Vystříhali nás ze
zdemolovaného vozu, na dálnici stál vrtulník a ostře blikající sanitky. Někdo mi vytahoval z tváře střepy a ošetřoval paži – ramenem jsem vytrhl upevněný ochranný pás
– seděli jsme na zemi a já si znovu uvědomil, že žiji. Myslím si, že to bylo osudové
upozornění. Člověk si nemá příliš stýskat,
život je křehounký a každý si ho má vážit!
A tak vše, co od té doby prožívám, beru
jako život navíc, za který jsem vděčný. Díky
za každý další den!
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Když jsem tě požádal o doslov mé
nové knížky – s tragickým podtextem,
v souvislosti se skonem mého bratra
– ani ve snu mne nenapadlo, že i Ty jsi
byl shodou okolností na křižovatce našeho bytí. Já jsem psal o bratrově tragické smrti a tobě postavil osud do
cesty překážku při jízdě z Brna, měl jsi
těžkou autonehodu. Naštěstí jsi vyvázl
bez vážnějšího poranění. Já vím, že to
byla pro tebe těžká chvíle – ale přece
jen, můžeš popsat tehdejší pocity?
Vše bylo nečekané a rychlé, nestačil jsem
si ani uvědomit onu strašlivou sílu, která se
dala do pohybu – bylo mi jen jasné, že do
nás někdo narazil zezadu a že se řítíme do
svodidel. Jak dlouho? Setinu vteřiny? Víc?
Řekl jsem si jen: teď všechno zhasne, je
konec... neměl jsem strach, ani se mi v duchu nevracel můj život, byl jsem podivuhodně klidný, vyrovnaný. A skutečně přišel
náraz, začali jsme se točit a já milosrdně

Tvé vzpomínky se rázem rozdvojily –
na ty minulé, před nehodou a na ty současné.
Jak je vnímáš? O čem si tehdy přemýšlel a věděl jsi vůbec, co se stalo?
Povoláním jsem lékař, prošel jsem interním oddělením, chirurgií i gynekologií a již
37 let dělám psychiatra – to je dlouhá kariéra. Za tu dobu jsem se mnohokrát sešel
se smrtí, rval jsem se o cizí život, znám jeho
cenu a vím, jak často je vykoupen spoustou bolesti, naděje a touhy. Moje kolegyně,
s níž jsem studoval, ten den sloužila na chirurgii v Jihlavě a řekla mi: víš, to nebyl jeden strážný anděl nad tebou, to bylo celé
hejno! Měla pravdu, ti, co viděli zbytky plechů, nevěřili, že z nich mohli účastníci nehody vyváznout živí – ale asi opravdu musí
nad člověkem bdít nějaká síla, která zabrání,
aby se nic nestalo předčasně! Takový životní
kinoautomat. Ale jedno poznání jsem učinil, milosrdný mozek v těžké situaci uvolňuje
do těla látky zvané endorfiny – a člověk navzdory všemu, co prožívá, necítí ani bolest
ani strach.
Potom jsi sám sobě řekl -- tohle je
můj nový život. A ten minulý je už jen

vzpomínka. Člověk věří, že vše je jinak, ovšem samozřejmě netuší, co mu
každé ráno přinese svítání. Máš taky
tenhle pocit?
Ano, každý den, i když jsem unavený a není
mi třeba nejlépe, se snažím žít naplno a dýchat, vnímat, těšit se z každé drobnosti, neodkládat radost. Můj kamarád Slávek Šimek
říkal lidem v obecenstvu : smějte se hned,
nečekejte, až přijde vtip. Mohlo by se vám
stát, že se nezasmějete nikdy...! A tak se
směji a dojímá mě všechno krásné a lidské.
Mnohem více, než kdykoli předtím. Lituji jen
toho, co jsem nestačil udělat a už asi ani nestihnu udělat, protože čas utíká rychleji, než
by člověk chtěl.
Jsem velmi rád, že jsi opět literárně
ožil a vydal několik pozoruhodných knížek jak prózy i poezie.
Já jsem zase rád, že mi vyšla knížka – román
s tématikou z roku 1968 – ,,Hodiny v mlze“,
z období, které bylo pro naši generaci velmi
důležité. Začal jsem se už obávat, že obsah
toho, co jsme prožívali, budou hodnotit jen
ti, co tento čas neprožili. Musel jsem proto
vydat vlastní svědectví. O fenoménu prvních
doušků svobody, o dubčekovské naději,
o strašlivém probuzení 21. srpna. A vyšla
mi i sbírka veršů ,,Stopami dláždění mademoiselle Paris“, což je – myslím – moje nejlepší sbírka veršů, věnovaná, jak jinak, lásce
a Paříži.
Tvoje tvorba je obdivuhodná a otvírá
mnoho dveří plných tajemství. Oslovují
tě lidské příběhy anebo se ti myšlenky
vracejí spíše do dětství, jak to pozoruji
na sobě?
Asi obojí, určitě s přibývajícím věkem člověk
znovu prožívá detaily z dávných roků dětství
a mnohé vidí již jinýma očima, proto jsem

„Dvadsaťsedem krajín – jedny voľby“,
tak znie jeden z podtitulov informač-

rozhovor čísla

Čakajú nás
„Európske voľby
2009“

nej kampane, ktorá sa začína koncom marca v súvislosti s blížiacimi sa
voľbami do Európskeho parlamentu.
Ďalší znie: „Vy rozhodnete!“
ostatně napsal „Poslední návrat“ anebo
„Mansardu v podkroví“. Ale stejně rád vypravuji velké příběhy obyčejných lidí, které si vymýšlím a mohu s nimi zacházet podle vlastní
fantasie. V životě to tak není – skutečně lidské příběhy, s nimiž za mnou přicházejí lidé
do ordinace, se nedají napsat, nikdo by jim
nevěřil! Jsou mnohem syrovější a mnohdy
krutější. A já stále víc toužím po příbězích
s dobrým koncem – ostatně i proto asi píšu
i detektivní příběhy, kde dobro zvítězí a zlo je
potrestáno. Je to prostě jinak, než to, co vidíme kolem sebe.

šla první knížka nové edice detektivní literatury „Dýmka“, jmenuje se „Smrt na útesu“
a jsou to napínavé povídky. A neměl bych zapomenout na knížku „Testy a desatera pro
všední den“, která je poučná a zábavná zároveň.

Chci se tě zeptat i za čtenáře Listů,
co máš rozepsané?
Odevzdal jsem román ze současnosti, který
se jmenuje „Usměvavý Buddha“ a právě vy-

Autor rozhovoru je básník a spisovatel,
žije v Praze
Foto: archív autora

Ďalšie podrobnosti nájdete na internetovej
adrese www.volby2009.eu.
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Je cítit, že z tebe vyzařuje síla. Působíš jako primář-psychiatr v centru
„Modrá laguna“ a zároveň jsi i zpovědníkem lidských duší v téhle těžké době.
Přitom píšeš poezii, prózu, překládáš,
jak vše stíháš?
Nikdy nepřemýšlím o tom, co a jak stíhám
anebo nestíhám. Zatím vcelku vše zvládám a držím se rčení herce Rudolfa Hrušínského, který pravil, že tělo musí jít do
hrobu zhuntovaný a že by bylo trapné umřít
zdravý! Tak se snažím, abych nikdy nelitoval, že jsem něco promeškal a zbytečně
odložil. Vždycky se to nedaří, ale leccos se
dá stihnout. A musím se ti svěřit s důležitou
věcí – moje profese mi odčerpává hodně
psychických sil. Kdybych neměl svou druhou vášeň, svůj druhý, literární život, rozhodně bych nezvládl tolik a únava z práce
by mě nakonec pohltila. Takhle mě literatura zbavuje nahromaděné tenze a nedovedu si představit jedno bez druhého, je to
vzácná symbióza!

A jak tě ovlivňuje slovenská problematika, vždyť ty i já máme hluboko
v srdci zakódované Slovensko, máme
tam hodně přátel… a to nejenom mezi
spisovateli. Potkáváme tam krásné lidi,
kteří se někdy stávají motorem naší
tvorby.
Slovensko mám skutečně velice hluboko
v srdci, ostatně procestoval jsem jej od západu na východ a od jihu k severu a do Tater
jsem se vracel každoročně na setkání spisovatelů „Wolkrova Polianka“. Byl jsem i v Topolčiankach, kde jsem měl to štěstí bydlet
v apartmánu, kde bydlíval prezident Masaryk a po něm i Beneš. Moc rád se setkávám
se slovenskými přáteli.
Je hodně míst, kde se na Slovensku cítím dobře, ale nejvíc mám asi rád Belanské Tatry… či snad Starou Ľubovňu nebo
Spiš? Či snad Trenčín? Opravdu neumím
vybrat jediné místečko. Vím však, že když
jsem pár dnů na Slovensku, mám neodolatelnou touhu mluvit slovensky, připadá mi
velice libozvučná, ale stydím se, protože
bych dělal chyby. Pokud je to ovšem ulehčeno při posezení s kamarády borovičkou
– mluvím bez zábran! Přiznám se, že mne
i po tolika letech bolí, že jsme najednou dva
státy, pro mne bylo a bude Slovensko vždy
moje rodina!

Vo voľbách si asi 375 miliónov voličov vyberie 736 poslancov. Európsky parlament
chce pri tejto príležitosti osloviť čo najviac
občanov a predostrieť im možnosti riešenia problémov, ovplyvňujúcich každodenný život – dopravu, migráciu, vzdelanie, ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť,
štandardizáciu atď. Kampaň je jednotná
vo všetkých 27 členských štátoch Európskych únie.
V Českej republike sa voľby uskutočnia 5.
a 6. júna 2009, keď podľa nového ustanovenia má ČR 22 miest v parlamente
(doteraz 24). Na Slovensku budú len jednodňové – 6. júna, pričom Slovensko má
parlamentných kresiel 13 (doteraz 14). Pre
obe naše krajiny sú to v histórii druhé európske voľby – v tých prvých sme rozhodovali krátko po vstupe ČR i SR do únie,
v roku 2004.
Funkčné obdobie nového Európskeho parlamentu bude takisto päťročné, čo znamená, že sa skončí v roku 2014. Európska
komisia i ďalšie bruselské orgány chcú, aby
sa európske politické a hospodárske integračné zoskupenie v tomto období ďalej priblížilo bežným občanom. (jg)

7

literatúra

Medzi literárnou vedou
a politikou

Jarmila Wankeová

Rudolf Chmel oslávil životné jubileum a napísal
ďalšiu knihu
Pri nedávnej pražskej oslave sedemdesiatky literárneho vedca, politika, vysokoškolského profesora (zakladateľa Kabinetu slovakistiky na FFUK v Prahe) a človeka viacerých ďalších nemenej významných profesií Rudolfa Chmela sa nám
okrem iného dostala do rúk jeho najnovšia kniha Romantizmus v globalizme. Táto šesťstostranová kniha zaiste nie je
dielom, ktoré by sa dalo prečítať na jeden dúšok. Ak by sme ju teda chceli rozčleniť a vybrať z nej to najhlavnejšie, je
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hádam vhodné zvoliť princíp výberu statí podľa časových období, ktorým sú venované.
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Prvú časť knihy
tvoria state venované Ľ. Štúrovi,
J.M. Hurbanovi,
Albertovi Škarvanovi a iným
osobnostiam. Akokoľvek významný je zástoj
týchto osobností, zdalo sa nám, že Chmelova kniha nadväzuje živý kontakt s čitateľom
najmä prostredníctvom kapitol venovaných
súčasnosti. Lebo po terajšej osi časovej aj
geopolitickej sa Rudolf Chmel pohybuje suverénne a s istotou.
Vlastné mu je teritórium Slovenska a Česka,
ale aj Maďarska, Poľska a Európy ako celku.
Osciluje medzi literárnou vedou a politikou.
Do tej prvej sa zahĺbil po štúdiách slovakistiky a rusistiky v Literárnovednom ústave SAV
v Bratislave. Dosť dlho sa venoval štúdiu hungaristiky a slovensko-maďarských literárnych
vzťahov. A pritom, ako sám hovorí v dodatku
k jednej svojej úvahe, sa nedalo nestretnúť
s identitou slovenskou, ale aj českou, maďarskou či vôbec stredoeurópskou.“ A ďalej
(hovoriac o sebe) píše: „ Najviac sa mu pritom páčili kritici, ktorí sa pokúšali problematizovať tradičné slovenské myslenie, najmä to
rurálne, uzavreté do slovenských dolín. Autori, ktorí sa pokúšali Slovákov vytrhnúť z lokálnej, úzko slovenskej reality a pokúšali
sa ho presvedčiť, aby sa stal človekom duchovne slobodným a zrelým, schopným poradiť si so svetom a s dejinami.“ Myslím, že
táto idea, táto línia je badateľná v celou diele
R. Chmela. Polemiku považuje za fenomén,
ktorý poháňa vývoj dopredu. Dokáže ju vystopovať v slovenskom myslení ďaleko dozadu,
vrátiac sa v histórii ku Kalinčiakovi a Dohná-

nymu, ako aj ich sporu so Záborským alebo
ku Kolomanovi Banšellovi a Hviezdoslavovi
a ich sporu s už starým Hurbanom. Chmel
sa dosť dlho pohybuje v Čechách a sleduje,
čo sa tu povedalo alebo napísalo. Preto mu
neujdú tunajšie intelektuálne diškurzy. V jednej úvahe v súvislosti s vlaňajším 40. výročím
vstupu vojsk šiestich členských štátov Varšavskej zmluvy do Československa nastolil
problém, ako spoločnosť, v ktorej sa ľavica
teší veľkej podpore, reflektuje vlastné tradície
(lebo veď uvedené výročie ponúklo príležitosť
kriticky sa pozrieť na zmysel našich nedávnych dejín). V českých Literárnych novinách
sa vlani rozbehla kritická diskusia o tom, ako
vlastne chápať reformný pohyb v československej spoločnosti z druhej polovice 60.
rokov. Diskusiu podnietila polemika Milana
Kunderu a Václava Havla o „českom údele“,
v ktorej narazili na seba dve predstavy o našej
budúcnosti. R. Chmel sa k tejto (takmer) zabudnutej polemike dvoch českých intelektuálov vracia a ich predstavy nám ozrejmuje.
Isteže, v knihe Rudolfa Chmela narazíme aj
na problémy našej bezprostrednej súčasnosti. V tejto súvislosti – pri úvahách nad
knihou „Romantizmus v globalizme“ – sme
spisovateľa požiadali o krátky rozhovor.
V knihe na jednom mieste píšete, že
sa u nás stráca úcta k tzv. tradičnému
vzdelaniu a že po roku 1989 sme sa
pomerne rýchlo adaptovali na konzum
a prijímanie hodnôt, ktoré môžu byť prinajmenšom problematické. Čo vás vedie k tomuto konštatovaniu?
Po roku 1989 – napriek tomu, že vtedajšia
doba nebola priaznivá slobode ani demokra-

cii, napriek tomu, že najmä kultúra podliehala
silnému ideologickému tlaku – nejakými škárami tzv. vyššia kultúra ako keby predsa len
požívala väčšiu spoločenskú vážnosť, rezonanciu a mala aj pomerne veľký vplyv na spoločnosť. Po r. 1989 sme sa pomerne rýchlo
adaptovali na princíp voľného, slobodného
konkurenčného trhu, ale nedocenili sme, že
vo voľnom prostredí, v podstate determinovanom nie ideologicky, ale trhovo – vyššia kultúra, ak ju tak vznešene nazveme, ťahá za
kratší koniec.
Takže vyhráva bulvár?
Spoločnosť ľahšie prijíma „kultúru“ v ľahšom,
lacnejšom balení, kultúru v bulvárnej podobe. Jednoducho prevládla komerčnost,
konzum, ktorý vytvára zdanlivo bezproblémové ovzdušie, ale samozrejme falošné. Zároveň slovo intelektuál alebo umelec akoby

Ďalší jav, ktorý je predmetom vášho
permanentného záujmu, je rozchádzanie sa slovenskej a českej kultúrnej
spoločnosti. Isté známky divergencie
tu boli náznakovo prítomné už v 80. rokoch, nemyslíte?
Nepovedal by som, že nastal nejaký príkry
zlom v česko-slovenských vzťahoch. Naopak
si myslím, že po tom, ako sa to tak dramaticky na začiatku 90. rokov a najmä okolo
rozdelenia štátu prognózovalo, sa vzťahy vrátili k normálu. Vzťahy Slovenska a Česka sú
myslím veľmi dobré, na rozdiel napríklad od
vzťahov Slovenska a Maďarska. V kultúre vládla v podstate vždy taká situácia, že Slováci
akoby „vzhliadali“ k českej kultúre s väčšími
očakávaniami, kým opačný vzťah, vzťah Čechov k slovenskej kultúre, bol už trochu selektívny – vyberali si z nej len to, čo mohlo
mať plnohodnotné parametre. Lenže to bol
vzťah buď protektorský alebo trochu prehliadajúci, čiže nebol primárne založený na tom,
že by Česi pociťovali akútnu potrebu poznať
slovenské umenie a kultúru. Tento prvok sa
v ich postojoch nikdy neobjavoval.

Dušan Tillinger

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu prebývajú!“ (Žalm 133,1) –
Týmto biblickým mottom sa riadili členovia a predstavitelia Slovenského evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Prahe, ktorí v nedávnej
dobe zorganizovali dve veľmi zaujímavé akcie.
Prvá sa uskutočnila začiatkom marca a boli
na ňu pozvaní predstavitelia všetkých významných slovenských spolkov v Prahe.
Hlavnou myšlienkou tohto stretnutia bola definícia toho, čo nás spája, v čom môžeme
spolupracovať; prebranie a prediskutovanie
námetov na spoločné akcie bez rozdeľovania sa podľa spolkovej príslušnosti.
Cieľom potom boli možnosti vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými spolkami, ale
aj prípadná pomoc slovenských spolkov pri
oprave strechy pražského kostola sv. Michala. Ďalej sme spolu hovorili o zbierke na
opravu rodného domu Jána Kollára v Mošovciach, ale aj o ďalších možných spoločných
projektoch slovenskej menšiny v Prahe, ako
sú napr. ekumenická bohoslužba „Za domov“, spoločné detské a mládežnícke akcie, Mikulášsky večierok či rodinná sobota.
Účastníci neformálneho stretnutia hovorili aj
o vzájomnej podpore a propagácií v jednotlivých spolkových časopisoch. Máme nádej,
že duchovný priestor, ktorý sme sa snažili
vytvoriť, pomohol nájsť spoločnú reč a vycizelovať dobré nápady, ktoré sa – verme –
čoskoro prejavia v praxi.
Druhým stretnutím bol večer venovaný Martinovi Rázusovi, ktorý sa konal v polovici
marca v zborovej miestnosti nášho evanje-

lického zboru pri kostole sv. Michala v Jirchářích. Tento večer sme charakterizovali
ako poctu tomuto významnému evanjelickému farárovi, politikovi a básnikovi; jej vyjadrením boli tri prednášky. Prvá sa zamerala na Rázusa ako kňaza a predniesol ju
zborový farár, autor tohto článku. V druhej sme sa sústredili na Rázusovu politickú
činnosť, o ktorej hovoril ďalší usporiadateľ a nositeľ myšlienky tohto večera, predseda Spoločnosti gen. M. R. Štefánika Vojtech Čelko. Tretiu prednášku predniesol
vzácny hosť, čestný predseda Spolku M.
Rázusa Ján Juráš. Bolo zaujímavé počuť,
akými aktivitami si tento spolok v súčasnosti
sprítomňuje dielo M. Rázusa. Organizuje
rôzne benefičné akcie a najnovším zámerom je stavba pomníka M. Rázusa na bratislavskom nábreží, ktoré nesie meno básnika. O podporu stavby poprosil aj pražské
spolky. Ak máte aj vy záujem a chcete vedieť
viac o tejto práci, prosím, kontaktujte spomínaných aktérov prednášky. Chvíle medzi
jednotlivými prednáškami ozvláštnili verše
z najznámejších Rázusových básní.
Autor je farár evanjelického zboru
v Prahe
Foto: Pavel Čičel
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Čím si vysvetľujete rozchádzanie sa
a pomerne malý záujem českej kultúrnej sféry o dianie na Slovensku?
S platnosťou približne od 19. storočia – teda
od čias národného obrodenia – sa dá povedať, že česká kultúra nám trochu otvárala
dvere na Západ. Česká kultúra bola viac fixovaná na francúzsku, nemeckú, anglickú
a ďalšie kultúry. Slováci – ešte aj moja generácia – sa k nim dostávala cez preklady, ale
aj inak, cez toto české médium. Dnes je daný
vzťah pomerne vyrovnaný. Jeho konštrukcia
je, že Česi slovenskú kultúru na uspokojenie
vlastných kultúrnych potrieb tak veľmi nepotrebujú, kým Slováci českú áno. Ale umelo sa
tento stav nedá zmeniť. Buď si slovenská kultúra vydobyje pozíciu akéhosi žriedla sama,
z vlastnej podstaty, alebo sa nič nezmení.

Plány, ktoré
potrebujú našu
pomoc

zo života ECAV

stratilo na svojej vážnosti. Mám taký pocit, že
sloboda prejavu priniesla možnosť povedať
všetko alebo takmer všetko, lenže zaujíma to
už len málokoho; a na Slovensku tento úsudok platí hádam väčšmi ako v Maďarsku, Poľsku alebo v Čechách. Ľudia sa jednoducho
zamerali na taký spôsob života, aký sa im – až
do tejto krízy – zdal byť bezproblémovejší.

Autorka knižnej recenzie i rozhovoru je
novinárka a naša stála spolupracovníčka
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Kapitola desiata: Kult
modeliek a ochrana prírody
Irena Jesenská
Zdravím vás, moje milé čitateľky a želám príjemnú chvíľu s 90. rokmi, ktoré si, chudiatka zadychčané, po všetkých tých
divokých premenách a nezrozumiteľných smeroch vybrali krátky oddychový čas.

llisty
i s t y | 3 | 2009
2009

Chaos predošlých dekád, ktoré hnali módne
štýly ako honelník vyplašenú laň, znásobovali samotní návrhári, pretože vo svete modelovej tvorby odrazu zdôrazňoval každý
z nich vlastné ego. Pani Móda sa potácala sem a tam, nevediac, ktorým smerom
vlastne správne bežať.
Začiatkom nového desaťročia si teda troška
vydýchla a potom sa opäť vrátila k úvahám,
či je skutočne výhradnou záležitosťou žien.
Kedy sa vlastne muži vzdali postu žiadaného
objektu odevnej tvorby a uvoľnili miesto babám? Názory sú rôzne, ale za prazáklad danej skutočnosti sa obecne považuje francúzska i priemyslová revolúcia, ale aj časy
kolonializmu, kedy sa muži snažili umierniť
štýl odievania do decentnej podoby bez zbytočného zdobenia. (A to sme, prosím pekne,
celkom nedávnom spomínali, s akou starostlivosťou sa „vyhastrošil“ do terénu praveký lovec, ako rád sa prizdobil mušličkami,
kostičkami, perím...)
Renesanciou primitívnych kultúr, presadzovaním etník a oficiálnym prijatím všetkých
subkultúrnych štýlov, napríklad punku alebo
nových romantikov, sa pohľad na pánsku
módu úplne zmenil. (A oblúčikom sme zasa
v hlbinách minulosti, vedomé čačkanie chla-
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pov je témou dňa, fintenie je oficiálne povolené). Muži sa mohli tešiť z vlastných
pánskych časopisov; stali sa z nich manekýni propagujúci spodnú bielizeň i kozmetiku. (Ešteže tak! Pánske spodné nohavice
a vodu po holení predsa nebudeme predvádzať my, dámy!)
Čo sa týka nás, žien, novým prevratným objektom módy tohto desaťročia sa stala úplne
iná bytosť ženského pohlavia. Iná než ona
sebavedomá, dravá podnikateľka z 80. rokov. Toto bola stvora normálna, zamestnaná
v práci i v domácnosti, bez plastiky a luxusných taľafatiek, ktoré si paradoxne začali dopriavať chlapi.
Mladí v popredí
Z hlavného prúdu konfekčnej výroby sa
prudko vyčlenila móda mladých. Firmy ako
Jive či Gap ponúkali mládeži odevy v duchu
uniforiem, športových dresov alebo pracovných rovnošiat. Nenápadne sa tak zhosťovali všetkých subkultúrnych štýlov. Nuž, obchod je obchod, ako sme si povedali už
minule.
Z manekýnok sa odrazu stávali „celebrity“,
ktorých honoráre dosahovali desiatky tisíc
dolárov za prehliadku. Tlač však obyčajným

smrteľníkom prinášala skôr škandály, ktoré
sa týkali špičkových modeliek, než modely,
ktoré tieto nádherné žienky predvádzali. Pre
návrhárov bolo preto nesmierne dôležité,
aby sa mediálne presadzovali aj oni samotní
a aby tak pred verejnosťou vytvárali príjemný
a obdivuhodný obraz vlastnej osoby. Kreativita už, žiaľ, zďaleka nestačila.
Po búrke eroticky ladených odevov prichádza na rad štýl zvaný „grunge“. Išlo o šaty
ulice, akoby dodriapané, obnosené, vyťahané, s nevýraznými, ba ponurými farbami.
(Síce ako zo smetiska, no pekelne drahé).
V novom desaťročí sa konečne vo všetkých
pádoch skloňuje i termín ekológia. (A ja vravím: chvalabohu!) Vítaný je návrat k prírode,
dochádza k prevratne šetrnej výrobe textílií, nových typov syntetických materiálov aj
ich neobvyklej úpravy. Rozdiely medzi „pravým“ a „umelým“! rozoznajú hádam už len
skutoční experti. Zatiaľ čo tvary či línie modelov nezaznamenali žiadny posun, rozvoj
v spomenutej oblasti objavných materiálov
je v 90. rokoch naozaj obrovský.
Recyklácii a grunge štýlu venoval pozornosť
špičkový návrhár belgického pôvodu Martin
Margiela, ktorý v tomto smere naozaj predbehol dobu. Len si všimnite vtipnú bundu vytvo-

Štýly ako ich nepoznáme
Dcéra Paula McCartneyho z kapely Beatles,
nežná Stella, prevzala módny salón Chloe
(priamo od geniálneho Lagerfelda) veľmi
mladučká. Rýchlo však zvýšila obrat firmy,
a to predovšetkým nápaditými modelmi,
v ktorých predviedla motívy blšieho trhu i poetiku ženského pôvabu. Treba však zmieniť
i Helmuta Langa, viedenského avantgardného tvorcu, ktorý spočiatku kriesil prvky
rakúskeho ľudového kroja, módu hippies
i punku, aby potom presedlal na absolútnu
funkčnosť odevu a dopracoval sa tak od
„hot“ – prehnanej hýrivosti až po „cool“ –
strohosť a minimalizmus. Jeho filozofia moderného odevu sa opiera o presvedčenie,
že luxus a elegancia spočívajú v jednoduchosti a funkčnosti oblečenia i v kvalite materiálu.
Z ďalších významných návrhárov – a bolo
ich veru neúrekom – spomeňme ešte aspoň majstra zaujímavých svetelných efektov
Husseina Chalayana z Cypru alebo francúz-

skeho tvorcu, ktorý sa narodil talianskym rodičom – Emanuela Ungara.
Celkovo je aj pre vzťah k móde rokov 90.
charakteristický večný súboj dvoch protikladných postojov – prispôsobiť sa či odlíšiť
sa. Trh zaplavilo značkové oblečenie i jeho
pirátske kópie, jedna skupina sa do nich halila s nadšením, druhá sa im vyhýbala širokým oblúkom a razila vlastný osobitý štýl.
A ku ktorej skupine patríte vy?
Milé moje čitateľky, prehliadka trendov 20.
storočia sa skončila, a pretože sa práve táto
dekáda niesla v duchu nového kultu „topmodeliek“ s belostným, žiarivým chrupom,
my si dnes pripomenieme pradávny postup starých mám pri výrobe domácej zubnej pasty. Čistotu našich zubov i ďasien by
mal podľa tejto receptúry zaručiť balzam zložený z troch ingrediencií – 30 g myrhového
prášku (vzácna zložka, veď ju dostal ako dar
samotný Ježiško!) 2 lyžičky kvalitného medu
a trocha prášku z prozaického lopúchového
koreňa. Zmes výdatne premiešame, ráno
i večer ňou čistíme a čistíme a zanedlho sa
hádam budeme môcť radovať z blýskavého
úsmevu `a la Naomi Campbellová. Hurá!

móda 20. a 21. storočia

renú z kufra či blúzky z rukavíc. Marc Jacobs
zas parodoval prvky 70. rokov a do „haute
couture“ priniesol napríklad fantazijné návrhy
topánok. Príchod Johna Galliana s jeho secesnými klobúkmi či indiánskymi čelenkami
spôsobil doslova šok. Jeho nasledovník, nekonvenčný, expresívny a „diabolský“ Alexander McQueen sa mu však v mnohom vyrovnal, ba ešte ho i preskočil. Bol navýsosť
výstredný a drsný, svoje kolekcie nazýval bezostyšne hrubo (napr. „Jack Rozparovač prepadáva svoje obete“), perfektne ušité odevy
akoby skrvavil, prešiel kolesami auta, rozsekal na franforce. Zdalo by sa, že je trocha
„plem-plem“, ale ľudia jeho tvorbu obdivovali
a kupovali. (Len tak mimochodom, neboli šibnutí skôr oni?)

Autorka je publicistka
Študijný materiál: J. Máchalová – Móda 20.
storočia, R. Lucas –O zázračných bylinách
Foto: internetové zdroje: McQeen, Galiano,
Alaya, Lang, Chalayan, Jacobs, McCartney,
Margiela, Ungaro
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Básnik a jeho doba
Pred 210 rokmi sa narodil Alexander Sergejevič Puškin
Helena Nosková
Puškin vedel, že nie je hocikto. Uvedomoval si, že je nielen mužom známej krásavice, ale aj „prvým“ básnikom Ruska
a bol presvedčený, že jeho meno patrí dejinám. Tým, že hodil na stôl kartu života a smrti, vyvolal na svetlo sveta ducha
dejín, ktorý sa – za túto strašnú cenu – aj skutočne dostavil a vykázal všetkých na miesto im určené.

Cárske selo, kde A. S. Puškin študoval na lýceu a kam sa potom často vracal do letného bytu
Medená jazdecká socha cára Petra I. v Petrohrade –
pripomína Puškinovu báseň Medený jazdec
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z „veselej bandy“ zlatej mládeže, flákačmi
a prisluhovačmi cárskeho dvora.
Poézia, tvorba, práca, ľudská dôstojnosť,
genialita – vo svete, v ktorom Puškin žil, pre
ne nebolo miesto, aj keď sa to možno bude
zdať niekomu aj prekvapujúce. Takýto svet
básnik vnímal ako cudzorodé teleso a snažil sa ho vytlačiť zo svojho okolia i zo spoločnosti. Dávna romantická legenda hovorila
o uštvanom, zdeptanom básnikovi, ktorého
zahubili mocné sily sociálneho zla a intrigy
cárskeho dvora.
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Puškin ešte ani nevydýchol naposledy
a už bolo jasné, že sa zrodil nový život spisovateľskej legendy; že podľa jeho mena
a veľkosti ducha budú od tejto chvíle pomeriavať všetkých tých D´Anthésov, Hekkerenov, Uvarovovcov, Bekkendorfovcov
i Mikulášov. A naozaj sa tak stalo, bez
jeho mena akoby títo ľudia ani neexistovali.
Z Puškinovej strany to nebola neskromnosť. Bol to boj za ideály, ktoré považoval
za nenarušiteľné, boj za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti s tými, ktorí o týchto hodnotách nemali ani potuchy – s mladíkmi

Začarovaný kruh
Tieto legendy nie sú pravdivé. Puškin nepripustil, aby sa stal hračkou v cudzích rukách, t.j. aby sa stal obeťou intrigovania
a cudzích kalkulácií. Bolo to naopak. Bol
to on, kto vytrhol iniciatívu z rúk intrigánov
a on sa stal tým, kto určuje pravidlá a postup osudovej hry o vlastný život. Puškin
nebol nikdy obeťou. Nemal to v povahe.
Puškina urážalo neustále špicľovanie, fakt,
že cárski špicli čítali jeho listy – rodinné aj
intímne. Sledovali myšlienky bývalého dekabristu a podávali o nich hlásenie keď
nie priamo cárovi, tak jeho ľuďom v jeho
blízkosti. Všetko však bolo dokonale anonymné, šlo o začarovaný kruh.
Básnik len ťažko hľadal miesto, kde by ho
nesledovali a neodpočúvali. A tak sa s priateľmi schádzal v kabínach moskovských kú-

peľov s nádejou, že ich nikto nevidí a nepozná.
Keď intrigy a špehovania konečne dostali tvár, ktorú im prepožičal vypočítavý,
ale nie príliš múdry gardový dôstojník
D´Anthés, Puškin jedným šmahom preťal
všetky putá. Súboj sa stal jeho triumfom.
Bol namierený proti všetkým klebetníkom, intrigánom, povaľačom. Cár Mikuláš I . s komplotom proti Puškinovi nemal
nič spoločného. Bol však zodpovedný za
to, že v Rusku za jeho panovania vládlo
pri cárskom dvore ovzdušie, ktoré ponižovalo ľudskú dôstojnosť. V prípade básnika
to bolo dlhoročné ponižujúce postavenie,
ktoré spôsobilo, že v chápaní cti bol až
precitlivený.
Puškin pochádzal zo šľachtického rodu,
starého dobrých šesť storočí. Podľa dobových noriem však nebol aristokratom založením. V jeho dobe se „aristokratičnosť“
spojovala so služobným postavením na cárskom dvore, s trpezlivosťou, ľadovým pokojom i schopnosťou intrigovať. Umelec sa
týmto normám nepodrobil. Jeho priatelia sa
domnievali, že je bezdôvodne žiarlivý, ba aj
nevychovaný, že za to môže jeho temperament; africká krv, ktorú zdedil po predkoch. Hlavným dôvodom jeho tzv. agresivity však bola nahromadená bolesť ľudskej
dôstojnosti, ktorá nenachádzala zaštítenie
v ničom inom, len v hrdosti a odvahe zomrieť.
Nepriatelia v akcii
Slávny muž mal veľa nepriateľov. Petrohradské a moskovské šľachtické i nešľachtické vyššie kruhy v tej dobe neboli
brlohom zločincov. Demoralizujúce víťazstvo Mikuláša I., ktoré si odniesol zo Senátneho námestia po porážke dekabristov,
sa v spoločnosti začalo výraznejšie preja-

Autorka je vedecká pracovníčka a publicistka z Prahy
Foto: autorka

Alexander Sergejevič Puškin
(1799 - 1837), ruský básnik a spisovateľ,
zakladateľ novej ruskej literatúry a tvorca
nového literárneho jazyka. Problematiku
osobnosti novovekého človeka zobrazil najprv vo viacerých romantických poémach,
medzi ktorými vynikajú diela ako Kaukazský zajatec, Bratia lúpežníci, Bachčisarajská fontána, Cigáni atď. Vrchol tvorby dosiahol v realistickom románe vo veršoch
Eugen Onegin. Z ďalších diel uveďmi poviedku Kapitánova dcéra, poému Poltava
a historickú prácu Dejiny pugačovovskej
vzbury. Slobodomyseľnými názormi si Puškin získal v spoločnosti mnoho nepriateľov
– tí napokon vyprovokovali súboj, pri ktorom bol básnik zranený a vzápätí zomrel.
(Pozn. red.)

dějiny literatúry

vovať až v tridsiatych rokoch XIX. storočia
demoralizáciou vyššej spoločnosti. A.S.
Puškin videl všade oko seba cynické pohŕdanie myslením a ľudskou dôstojnosťou. Videl i nedostatok a slabosť verejnej
mienky – práve tej, ktorú vyvolalo a posilnilo nevydarené povstanie dekabristov.
A bez svedomia a ľudskej dôstojnosti si
Puškin nedokázal predstaviť život. Nedokázal robiť kompromisy, čo jeho nepriatelia rýchlo a ľahko odhalili. Česť si cenil
viacej ako život. Jeho najdôležitejšou zásadou bolo vážiť si sám seba. Na jeho hrdej
sebaúcte bola založená i láska k rodine –
manželke Natálii a deťom. Mal vznešenejšie ciele ako uchovanie vlastného života
bez sebaúcty, hoci život miloval a po smrti
netúžil. Chcel však získať právo na miesto
v dejinách národa. K tomu potreboval víťazstvo nad intrigánmi a slobodu. Zvíťazil,
česť si obhájil a nepriateľov vystavil odsúdeniu, stihlo ich pohŕdanie verejnosti.
Verejná mienka sa proti nim obrátila v takej miere, že museli opustiť Rusko. Znova
prebudená verejnosť Puškina očistila. Nezomrel ako porazený, ale ako víťaz.
Životu A. S. Puškina a jeho tvorbe, ktorá je
stále živá, bude venované pokračovanie príspevku v nasledujúcom čísle.

Socha básnika a jeho manželky Natálie na moskovskom Arbate

Cárske selo
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Socha básnika na Tverskom bulváre v Moskve
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úvaha

Rubikova kocka života
Milan Jozek, Jalal Al-Ali
Človek ako spoločenský tvor a osobnosť potrebuje sebarealizáciu, dobré medziľudské vzťahy, mierové podmienky,
miesto v spoločnosti. Bez vzájomnej akceptácie jednotlivých náboženstiev, kultúr a zvykov vytvorené manželstvo
nemá perspektívu. Veľkým nebezpečenstvom je nezáujem o druhého partnera. Prameňom jednotiacej sily v rodine je
spoločne vyznávané presvedčenie, ako aj spoločné hodnoty a ciele. A rád by som dodal aj to, že dôležitou súčasťou
podkladov pre napísanie tohto článku sú osobné podnety priateľa, ktorý ma inšpiroval osobnou skúsenosťou so životom jeho rodičov, žijúcich dlhé roky v zmiešanom manželstve.
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Fiktívne, ale zato s náležitou vážnosťou si
dovoľujem naznačiť a poukázať na niektoré
základné atribúty – akoby pomyselných
strán každej kocky – ktorými sú v spektre danej problematiky VIERA, LÁSKA,
DOBRO, TOLERANCIA, HUMOR a ODPUSTENIE.
O odborníkov na vzťahy v rôznych civilizáciách nie je núdza. Večná téma, večne
rozoberaná z rôznych aspektov, pretože človek žije v určitom vzťahu so svetom, s druhými, so sebou. Človek, ktorý
ma inšpiroval, sa nepovažuje za odborníka v tejto oblasti, avšak chcel sa podeliť
o svoje pozorovania a skúsenosti z oblasti
vzťahov, konkrétne z jeho rodiny. Jeho rodičia patrili tiež k rôznym etnickým a kultúrnym skupinám. Doba, v ktorej žijeme,
sa zapisuje do dejín ľudstva mnohými objavmi, ale i neutíchajúcimi vojnovými konfliktami a katastrofami. Najväčším pozitívom pritom je, že zároveň sa vytvára úsilie
o väčšie porozumenie medzi jednotlivými
národmi a kultúrami.
Spomínaní rodičia (mama – príslušníčka
slovanského národa, otec – Arab) vedeli,

14

že kultúra civilizácie sa nemeria počtom továrenských komínov ani množstvom ropy,
ale dobrotou a počtom statočných ľudí.
Vychádzali z toho, že človek ako súčasť
prírody nepotrebuje iba chlieb, potravu,
vodu a vzduch, ale že ako spoločenský
tvor a osobnosť potrebuje aj sebarealizáciu, dobré medziľudské vzťahy, mierové podmienky, miesto v spoločnosti.
A ako hľadači zmyslu života potrebovali aj
oni lásku a domov. Pretože bez domova
si všade cudzincom. Bez domova nie si
nikde doma.
Rozhodovanie o ich spoločnej existencii
nebolo jednoduché. V každom manželstve
býva príležitosti na nariekanie dosť, ale oni
sa v prvom rade museli dohodnúť na tom
podstatnom: v ktorej krajine si založia rodinu. Slovensko bolo miestom ich študentského pobytu, preto ho dôverne poznali.
Aby sa mama kolegu oboznámila s kultúrou manžela, navštívila aj krajinu medzi Eufratom a Tigrisom, kde už v treťom
tisícročí pred n. l. bola vyspelá civilizácia
v meste Ur. Aj náboženstva oboch adeptov
na manželstvo boli rozdielne: kresťanstvo

a islam. Islam deklaruje vieru v spravodlivosť a mravnosť, odsudzuje zavádzanie
a klamstvo.
Kresťanstvo sa zasa orientuje predovšetkým
na vzťah človeka k Bohu a k druhému človeku, resp. k sebe samému. Hovorí o slobode, cnostiach, počestnosti, bratstve.
Taktiež si uvedomuje, že bez chleba sa
nedá žiť, ale aj to, že bez lásky sa ľudia zabíjajú.
Akceptovať jeden druhého
Bez vzájomnej akceptácie jednotlivých náboženstiev, kultúr a zvykov by takéto manželstvo nemalo perspektívu. Veď dobré
vzťahy sa vždy budujú na báze pochopenia
toho druhého, na akceptovaní jeho spôsobu života a zvykov bez ohľadu na to, že
sa nám niektoré z nich zdajú byť neobvyklé.
Dosiaľ sa ľudstvu nepodarilo dospieť k takému systému, ktorý by predstavoval dokonalý spôsob života. Ako som už spomenul,
v manželstve býva príležitosti na nariekanie
veľa. Preto treba prijať jeden druhého realisticky; nikoho neobviňovať a riešiť problémy spoločne. Niekedy sa človek musí

Milan Jozek, roč. 1971, je rodákom zo
Žiliny; žije a pracuje v Nitre ako odborný
asistent na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF
Ilustračné foto: J. Nosek

Dovolenka
trochu inak
Leto je pred dverami, cestovné kancelárie sa predbiehajú v ponukách zaujímavých letných pobytov. Cestovná
kancelária

Interhome

(www.inter-

home.cz) sa medzi nimi vyníma neobvyklou ponukou – špecializuje sa totiž
na pobyt zákazníkov v prenajatých
súkromných objektoch: zámkoch, vilách, chatách či chalupách.
O tom, aké má prednosti tento spôsob turistiky, diskutoval nedávno s novinármi riaditeľ
spoločnosti Jan Hloušek. Pražská pobočka,
ktorú vedie, má na starosti Českú republiku
i Slovenskú republiku a patrí do veľkej rodiny
vyše dvadsiatich podobných zastúpení, ktorých sieť po celej Európe udržiava švajčiarska materská centrála. Podľa jeho slov za 43
rokov existencie firma získala dostatok skúseností v oblasti medzinárodného cestovného ruchu, ktoré plne premieta do výhod
pre zákazníkov. A aj keď je ponuka tejto cestovnej kancelárie určená všetkým vrstvám záujemcov, predsa len dve veci sa javia v tejto
súvislosti ako nutné – mať pripojenie k internetu a chuť cestovať autom. Internet je dôležitý preto, lebo Interhome má k dispozícii
vyše 35 000 ubytovacích objektov (z toho 60
v ČR a SR) a nájsť ten, ktorý je človeku po
chuti, sa vlastne inak ani nedá, len touto elektronickou cestou. A auto je vítané preto, lebo
program pobytu si zabezpečuje každý sám,
Interhome preto počíta „s aktívnymi a sebavedomými ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú“.
Vlani uzatvorila táto cestovná kancelária asi
päťtisíc zmlúv s českými zákazníkmi a asi 500
so slovenskými. Najobľúbenejším cieľom je
Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko a Francúzsko. Pri propagovaní vlastných služieb zdôrazňuje vysoké nároky na kvalitu objektov,
ktoré využíva, ako aj fakt, že v danom rekreačnom objekte si môže každý vytvoriť domácu atmosféru. Tohtoročnou novinkou je
dvadsaťštyrihodinový telefonický servis pre
zákazníkov. V prípade, že požadovaná chata
je obsadená, pracovníci kancelárie odporúčajú využiť jednoduchý systém internetového
vyhľadávania, ktorý vraj zaručuje, že každý si
bez problémov nájde inú vhodnú alternatívu.
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Nedopustiť odcudzenie
Veľkým nebezpečenstvom je nezáujem
o druhého partnera. Je nutná tvorba novej
osobnej filozofie manželov, ktorí sa budú
v trvalom dialógu usilovať o realizáciu samých seba tým, že pomáhajú realizovať
život druhého. Nebezpečenstvo vzájomného odcudzenia je vždy veľké. Všetky kul-

túrne a výchovné prostriedky majú pomáhať pri prehlbovaní manželskej jednoty. Je
nutná vzájomná akceptácia. Aby manželia
zostali navzájom prijateľní, je základnou
normou vysokého mravného správania jedincov: „TY sa stáva veľkou úlohou môjho
JA“. Vzniká otázka: „Kto som vlastne ja?“
Každý manželský partner sa stáva malým
filozofom, aby zvládol úlohu manželstva.
Všeobecné morálne hodnoty manželského spolužitia je nielen nutné poznať,
ale aj ich realizovať. Je nutné viesť boj čo
aj len proti jemným odtieňom nevernosti
a agresivity; je nutné robiť to, čo je žiadúce u druhého partnera, z čoho má radosť a potešenie. Tento prístup k manželskému životu vyžaduje fantáziu, ktorá
sa realizuje v mnohých formách a prináša
osvieženie vzťahu.
Prameňom jednotiacej sily v rodine sú spoločne vyznávané hodnoty a ciele. Je potrebné, aby rodičia učili deti byť citlivé na
zákon hodnôt. Napríklad slovami: „V našej rodine si všetci navzájom pomáhajú.“
– a pod. Vyznávanie spoločných hodnôt
sa nepriamo pričiňuje o zmenšovanie konfliktov v rodine. Rešpektovanie slobody dieťaťa a chuť stále ho podporovať a pomáhať
mu je často únavné a ťažké. Vyžaduje si od
rodičov vynaloženi značného úsilia, ktoré
sa nakoniec premieňa na veľkú hodnotu.
Hodnotu nepomerne väčšiu ako prijaté úsilie. A na záver by som chcel ešte uviesť
niečo o odpustení, pretože aj táto časť
„Rubikovej kocky života“ je veľmi dôležitá
a bez nej sa nedá poskladať do konečnej
podoby. Nie je nikto taký dokonalý, aby sa
v prievane životných búrok a protirečení
nedopustil chýb, ktorými raní druhého.
„Ľudské srdce vie byť zavše tvrdšie ako
kameň a studenšie ako ľad“, píše vo svojej knihe „Slovo do týždňa“ kazateľ Anton
Hlinka. Čím užšie boli voľakedy vzťahy, tým
viac to bolí na oboch stranách. A predsa,
nech to znie akokoľvek nepravdepodobne,
je v nevýhode ten, kto nenávidí a nevie
odpustiť. Takí ľudia trpia a ich rana sa nikdy
nezahojí, lebo nie sú ochotní dať sa ošetriť
zázračnému lekárovi – odpusteniu.

cestovný ruch

rozlúčiť aj s nesplnenými snami, pretože
nemožno vytvoriť manželstvo troch – ja,
partner a sen.
Rodičia môjho kolegu sa vedome usilovali o dobro a spravodlivosť v živote. Vyžaroval z nich silný optimizmus. Ten sa odrážal na ich slovách i postojoch a prinášal
čosi pozitívne. Vylúčili zvady plné hnevu,
nenávisti, surovosti, pri ktorých sa kričí
a trieska, hádžu sa o zem veci, nehovoriac
už o tvrdých a urážlivých slovách, výbuchoch plaču a zúfalstvá, ktoré potom prejdú do tupého ticha bezmocnosti. Niekedy
sa deti zo strachu a úzkosti pustia do plaču
alebo sa skryjú.
Horšia ako strach je však skutočnosť, že takýto stav nepriaznivo pôsobí na jemnú psychiku detí a že sa nezmazateľne vpíše do ich
duší.
Zlo sa premáha dobrom, opakuje mama
môjho kolegu, a nemá to znieť len ako
akási fráza. Kto sa zameriava na konanie dobra, zoslabuje pozíciu zla. Milovať
muža, milovať ženu znamená vždy milovať
nedokonalosť. Pri menších manželských
nedorozumeniach veľmi často pomáha
humor. Ním človek spochybňuje seba
a naopak, zhodnocuje druhého. Veď sa
aj hovorí, že humor je korením života.
Uveďme príklad.
Manželka vyhlási: „Už by som potrebovala slušné šaty.“ Manžel môže reagovať rôzne. Netaktný manžel povie: „Veď
vieš, že tu zarába len jeden a že nám
plat sotva stačí.“ Manžel, ktorý má zmysel pre humor pravdepodobne odpovie
inak: „Viem, že si ich zaslúžiš. Máš však
smolu, že máš nešikovného muža, ktorý
zarobí málo. Voľačo si však musíme vymyslieť, aby som sa mohol s tebou popýšiť.“
Obaja manželia dali negatívnu odpoveď. Reakcie manželiek boli však úplne rozdielne.
Tú prvú odpoveď zabolela a druhú – mierne
potešila. V komunikácii dvoch partnerov je
humor, láska a porozumenie základom stabilného vzťahu.

Jozef Gáfrik
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Európa sa predstavila
v Prahe

Jozef Gáfrik

V rubrike „Listy na cestách“ vám obvykle predstavujeme cudzie mestá a krajiny – dnes robíme zdanlivú výnimku, keď
zostaneme doma, v Prahe, ale zahraničnú tému zachováme. Začiatkom tohto mesiaca sa totiž v hlavnom meste ČR
uskutočnila reprezentatívna medzinárodná akcia nazvaná „Európsky summit regiónov a miest 2009“, čo bolo najväčšie
tunajšie podujatie v rámci českého predsedníctva v Európskej únii. Medzi jeho účastnikmi nechýbali ani naše „Listy“.
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V uliciach Prahy sa okoloidúcim prihovárala pri tejto
príležitosti i skupina umelcov na chodúľoch

Žofín zmenený na nepoznanie
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Ten, kto pozná pražský Žofín v obvyklej podobe, väčšinou plesovej či inej slávnostnej,
žasol, čo všetko sa dá vytvoriť z jeho starobylej budovy, keď je na „prestavbu“ dobrý
dôvod. V týchto priestoroch, ako je známe,
v roku 1848 na Všeslovanskom sneme zasadal aj Ľudovít Štúr. Začiatkom marca 2009 sa
Žofín zmenil na moderné kongresové centrum, v ktorom sa našlo miesto pre všetko, čo
je potrebné na naplnenie takého prívlastku.
Predovšetkým rokovacia sála so 700 miestami, dostatočne veľké tlačové stredisko, kabíny pre tlmočníkov, miestnosti pre organizačný štáb a dvojstranné rokovania, bufety
a jedálne. Pravda, organizátori si museli vypomôcť aj rozľahlými stanmi v susedstve budovy, ale i toto rozšírenie využiteľnej plochy
bolo organické. Inak sa ani nedalo, veď šlo
o podujatie Európskej únie, ktorá má – napríklad – 21 rokovacích jazykov a tento malý rečový Babylon, inokedy „doma“ hlavne v Bruseli a Štrasburgu, sa teraz preniesol na tri
dni do Prahy. Len uvážte, tlmočiť z každého
z týchto jazykov do všetkých ostatných...
Podujatie bolo plánované dlho dopredu a pôvodne malo poskytnúť pôdu pre výmenu názorov s cieľom zlepšiť súdržnosť jednotlivých
európskych oblastí. Medzitým však svet zasiahla ekonomická a finančná kríza, a tak si

účastníci chtiac-nechtiac spontánne zmenili
aj tému – šlo o hľadanie odpovedí na otázku,
ako sa s krízou vyrovnať čo najefektívnejšie.
Lámať hlavu si pri tejto príležitosti prišli do
Prahy viacerí známi európski politici, vrátane
predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa a spolu s nimi aj mnohí komunálni predstavitelia – starosta Viedne Michael
Häupl, primátorka Varšavy Hanna Gronkiewiczová-Waltzová, primátor Záhrebu Milan Bandič, primátor Štokholmu Sten Roland
Nordin a mnohí ďalší. Prítomní boli aj viacerí
slovenskí komunálni politici, z ktorých uveďme
aspoň primátora hlavného mesta Andreja Ďurkovského a primátora Štúrova Jána Oravca.
A kým sa oficiálne reči viedli v hlavnej rokovacej sále, živo bolo aj na hlavných pražských uliciach. Ako uviedol pražský primátor Pavel Bém
v úlohe hostiteľa, Praha dlho uvažovala, ako priblížiť túto významnú konferenciu aj samotným
občanom. Nakoniec sa zrodilo rozhodnutie
doplniť oficiálnu časť akcie o pouličný festival
„Ochutnaj Európu“, kde by sa európske regióny predstavovali charakteristickou gastronomickou a kultúrnou ponukou. A tak Andalúzia
krájala v Prahe vychýrenú sušenú španielsku
šunku, Toskánsko čapovalo skvelé červené
víno, Bavorsko pútalo dirndlami a bielymi klobásami. Nitriansky kraj sa mal predstaviť syrmi
a vínom, ale jeho stánok sa nám v pražských uliciach nepodarilo nájsť, napriek značnej snahe
a predbežnému ohláseniu. Zato sme si aspoň
vychutnali pražský slovenský folklórny súbor
Šarvanci, ktorý vystupoval na jednom z pódií
v ulici Na Příkopě. Ceny špecialít v stánkoch
však neboli najnižšie, preto sa záujem konzumentov držal v miere. Bratislava tento problém nemala, slovenská metropola ponúkala
v stánku len reklamné materiály.
Podujatie doplnil reprezentačný koncert
v Obecnom dome, na ktorom si zahraniční
účastníci vypočuli hlavne diela českých klasikov. Praha tak zostala verná povesti mesta
hudby.

Autor je novinár
Foto: Slovpress
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Európska únia registruje oficiálne 271 regiónov. Pritom až do roku 1992 európske integračné zoskupenie pojem „región“ nepoznalo.
Situácia sa zmenila v okamžiku, keď sa ukázalo, že dovtedajší centralizmus myšlienku európskeho zjednocovania bežnému občanovi
odcudzuje. Nová bruselská politika by sa preto
dala charakterizovať takto: „Preč s centralizovanou politikou, na rade je partnerstvo!“. Účastníci pražského stretnutia sa zhodli na tom, že
v kontexte svetovej krízy sa aj na politiku európskej súdržnosti treba pozerať novou optikou.
„Všetci sme na jednej lodi, v súčasnej dobe niet
v Európskej únii miesto pre egoizmus“, uviedol
pred novinármi J. M. Barroso. Hlavným cieľom
podľa neho naďalej zostáva zmenšovanie ekonomických rozdielov medzi jednotlivými metropolami, krajmi a oblasťami. Doterajší vývoj európskej integrácie ukazuje, že rozdiely nie sú
večné, ale že sa stierajú, ak zodpovední politici
využívajú všetky nástroje. Potvrdzujú to príklady
niektorých oblastí Írska, Talianska či Španielska, ktoré v čase vstupe týchto krajín do EÚ za
priemerom silne zaostávali a dnes sú naopak
už v kategórii veľmi vyspelých. Každý, kto si
„Európu ochutnal“ v Prahe, môže nástupu európskych regiónov len zatlieskať.

Takto sa predstavilo hlavné mesto Slovenska – na rozdiel od iných tu nebolo pod zub nič, mladá dáma v stánku
ponúkala len propagačné materiály

Zabíjačka na Staromestskom námestí? Také niečo tu už dávno nebolo. Festival „Ochutnaj Európu“ ponúkal aj takéto momenty. Záujemcovia však v radoch nestáli, lebo ceny „európskych“ lahôdok boli neúmerne vysoké – napríklad v bavorskom stánku predávali krajec chleba s masťou za 45 Kč
Európsky summit regiónov a miest sa konal na pražskom Žofíne
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Zlato z olympijského ringu
Jozef Leikert
O Júliusovi Tormovi sa vedelo, že je osobou s pevným charakterom aj mimo ringu. Keď pred helsinskou olympiádou roku
1952 chceli z výpravy na poslednú chvíľu vyčiarknuť neskoršieho olympijského víťaza Jána Zacharu, buchol päsťou do
stola a rezolútne vyhlásil, že ak nepôjde Zachara, nepôjde ani on.

Július Torma
(7. 3. 1922 – 23. 10. 1991)
boxer
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Július Torma (tretí sprava) na historickom zábere z Varšavy, kde sa v roku 1947 uskutočnil medzištátny boxerský zápas Poľsko-Československo
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Nemusel tak urobiť a navyše, za rebelantstvo
mohli z nominácie vyhodiť aj jeho, hoci bol
uznávaným boxerom ozdobeným mnohými
cennými víťazstvami, vrátane toho najcennejšieho – olympijského. Jeho dcéra Darina
hovorievala, že bol vždy čestný chlap, hoci
veľa si za to nekúpil.
Nebyť toho, že sa rázne vyslovil v prospech
kolegu, nemali by sme ďalšieho olympijského víťaza, veď Ján Zachara potom triumfoval na helsinskej olympiáde... Samotnému
Tormovi sa na nej veľmi nedarilo, hoci nebol ďaleko od finále. V treťom kole ho vyradil
neskorší olympijský víťaz Zykmunt Chychla
z Poľska. Tým, že Torma bojoval vo welterovej váhe, musel zhodiť šesť kilogramov,
čo bola hlavná príčina straty síl. Torma mal
smolu aj o štyri roky neskôr na olympiáde
v Melbourne roku 1956. Vtedy si vytýčil najvyššie ciele, ale roztrhnuté obočie a oko zaliate krvou ho vyradili z bojov o medailu.
Zo Štúrova do Budapešti
Tormovi rodičia pochádzali zo Štúrova, ale
osud ich zavial do Budapešti, kde sa im

narodil syn Július. Bývali v robotnícko-remeselnej štvrti Angyalföld; ulica bola pre
neho všetkým. Raz ktosi priniesol dva
páry boxerských rukavíc a všetci chlapci
si ich vyskúšali, aj sa do seba pustili. Boxovanie šlo najlepšie Tormovi, a tak dostal ponuku, aby prišiel do boxerského
klubu. Známy tréner Žigmund Adler, ktorý
neskôr priviedol k trom olympijským víťazstvám Lászlóa Pappa, sa ho spýtal,
či nechce boxovať pretekársky. A aby sa
mu chlapec nestratil, symbolicky mu natrel nos tinktúrou, čo držal práve v ruke.
O niekoľko dní začali s tréningom a prvé,
čo mu povedal, bolo, že boxer musí pracovať nielen rukami a nohami, ale aj hlavou. Najmä hlavou.
Torma aktívne športoval neuveriteľných 25
rokov a medzi povrazmi vybojoval 996 oficiálnych zápasov. Majstrom Maďarska sa stal
šesťkrát, majstrom Československa desaťkrát.
Z Maďarska, kde sa mu v tom čase nežilo najlepšie, sa roku 1946 presťahoval na
Slovensko. Prehovoril ho známy futbalista
Ladislav Kubala. O niekoľko týždňov prišla na Slovensko tajne (loďou po Dunaji) aj
jeho tehotná manželka a usadili sa v Partizánskom. V novej vlasti sa Tormovi darilo,
ľudia ho mali radi a on sa im odvďačoval samými víťazstvami. V Československu napríklad nenašiel premožiteľa za celý ten dlhý
čas. Po prvých veľkých úspechoch dostal
ponuku profesionálne boxovať v USA, od
čoho ho odhovorili priatelia otázkou, že čo
urobí, keď sa mu prestane dariť... V Česko-

slovensku má vraj aspoň zázemie a veľa obdivovateľov, ktorí mu úprimne držia palce.
Poslúchol, aj keď rozhodnutie možno neskôr oľutoval, lebo v istých obdobiach sa
mu finančne nedarilo najlepšie a cez víkendy, aby uživil rodinu, chodil vykladať vagóny s uhlím. Keď ho v Prahe, kde sa usadil, navštívil László Papp a volal ho, aby sa
vrátil späť do Maďarska, odmietol s odôvodnením, že všetky cenné medaily získal
za Československo.
Olympijský šampión
Roku 1949 bol majstrom Európy a rok
predtým sa stal olympijským víťazom. Na
piatok 13. júla 1948 nezabudne nikdy.
Vtedy nastúpil na londýnskej olympiáde
do posledného, rozhodujúcemu zápasu
s čiernym Američanom Horaceom Herringom. Raritou boxerských súťaží bolo, že
ring sa nachádzal v plaveckej hale rovno
nad bazénom. Najprv vyradil bývalého krajana z Maďarka Beneho, ktorého dobre
poznal. Darilo sa mu aj v druhom kole,
na zem poslal Kanaďana Blackburna. V treťom kole zdolal Španiela Cadabadu a víťazstvo nad Talianom D´Ottaviom ho posunulo
do finále. Chvíľu váhal či nastúpi, lebo ho
bolela ľavá ruka. Medzi palcom a ukazovákom mal zlomenú kostičku, ktorá mu pri
každom dotyku spôsobovala veľkú bolesť.
Zaťal zuby a okrem lekára o tom nikto nevedel; bál sa, že by ho rozhodca nepustil do ringu.
Zápas bol dlho vyrovnaný, ale s pribúdajúcimi minútami získaval Torma od rozhodcov

Autor článku – i tvorca celej rubriky – je
spisovateľ, novinár a vysokoškolský pedagóg v Nitre
Foto: archív Poľského pästiarskeho zväzu

Z udeľovania európskych cien Trebbia sa už
stáva pekná tradícia – v polovici marca t. r.
ich v pražskom Obecnom dome laureáti preberali už po ôsmykrát. Za celou myšlienkou
stojí galerista Miroslav Smolák, rodák z východného Slovenska. Dal dokopy skupinu
renomovaných osobností, ktoré potom – už
ako nominačný výbor – rozhodujú o jednotlivých laureátoch. Jedným z členov výboru
je aj bývalý český politik Václav Havel. Výbor rozhodol, že v kategórii „tvorivá činnosť“
cenu za rok 2008 získali nemecký maliar
Markus Lüpertz, český sochár Olbram Zoubek a mongolský spisovateľ Galsan Činag.
Cenu tvorí štylizovaná postava francúzskeho

mnícha Rocha ako symbol toho, že galéria
M. Smoláka sídli v strahovskom kostole pomenovanom podľa tohto svätca. Súčasťou
večera je vždy aj dražba umeleckých diel
v prospech rôznych dobročinných nadácií.
K udalosti sa vraciame dvoma fotografiami.
Kým na jednej je celkový záber z podujatia, zo Smetanovej siene Obecného domu,
na druhej je zachytený Miroslav Smolák,
dr. Artur Čilingarov, poradca ruského prezidenta, vydražiteľ grafiky Jiřího Sopka za
125 000 Kč a Svetozár Martinický, správca
slovenskej nadácie „Prameň“ (zľava). (jg)
Foto: galéria Miro
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stále viac bodov. V druhom kole, pri ktorom diváci čakali rozhodný úder (a súper
takisto), Torma akoby zastal. Diváci tlieskali, pochopili, že Torma nie je zabijak, ale
technik, ktorý sa vyžíva v detailoch. Až keď
sa blížil koniec tretieho kola a tým aj celého zápasu, vystupňoval tempo a súperovi
uštedroval jeden hák za druhým. Ten padol
na kolená a Torma bol rád, že od odpočítavania, čo považoval za boxerovu hanbu,
súpera zachránil gong. Julo Torma sa stal
zaslúžene olympijským víťazom. Obkolesili ho novinári a zvedavo sa začali vypytovať. „V ringu sa bavím, taká je moja povaha. Nemám radosť z toho, keď niekoho
dobijem, až bezvládne spadne. Áno, box
je hra, šerm päsťami. Mať v ruke dynamit
a biť, to nie je umenie. Boxer nemá hlavu
na to, aby sa do nej nechal tĺcť, ale na premýšľanie.“
Získal nielen olympijské zlato, ale zároveň ho vyhlásili aj za najlepšieho pästiara
olympijských hier. Neskorší šéf Medzinárodnej boxerskej asociácie Rudyard Russell povedal, že s Tormom videl najlepší
boxerský zápas na olympiáde. A keď sa
ho novinári na Majstrovstvách Európy
v Halle roku 1977 pýtali, ktorého boxera
považuje v celej histórii za najväčšiu osobnosť, bez rozmýšľania odpovedal, že Júliusa Tormu.
Po skončení aktívnej činnosti pôsobil J.
Torma ako tréner v Prahe. Istý čas potom
trénoval mladých boxerov v Rakúsku a dokonca aj v Kanade. Zverencom prízvukoval:
„V ringu môžete aj zomrieť, ale prehrať by
ste nemali nikdy!“ To bolo zároveň jeho celoživotné krédo.

umenie

Trebbia
po ôsmy raz
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Veľká noc klope na dvere
Helena Nosková
Veľká noc je pohyblivým sviatkom. Niekedy pripadá na koniec marca, inokedy na apríl; vždy však býva v znamení Barana.
Keď slnko vstúpi do tohto znamenia, deﬁnitívne prichádza jar a príroda ožíva. Znovuzrodenie oslavujú aj ľudia, ktorí sa
naň podľa liturgického kalendára pripravovali počas 40-dňového pôstu v predjarnom období. Prvá pôstna nedeľa sa po
latinsky nazývala Invocabit a u nás bola nazývaná aj „čierna“ podľa toho, že ženy sa v tento deň obliekali do čierneho, sa
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v Čechách volala aj „pytlová“, vraj podľa vrecovitého pôstneho rúcha.
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V Čechách bolo zvykom chodiť v túto nedeľu s líškou. Matky v noci napiekli deťom
praclíky, navliekli ich na vŕbové prútiky a zavesili ich na ovocné stromy v záhrade. Pred
východom slnka budili deti: milé deti, bežala
tadiaľ líška a stratila cestou praclíky. Vstaňte,
umyte sa a choďte ich hľadať.
V južných Čechách sa niektorá žena z dediny prestrojila za líšku – obliekla si mužské
šaty, kožuch kožušinou von, našila naň pestrofarebné stužky, na tvár si nasadila masku
líšky a na hlavu baranicu, opásala sa povrieslom s vpleteným tŕním. V ruke niesla košík s praclíkmi. Deti šľahala povrieslom a potom im dávala praclíky.
Druhá pôstna nedeľa (Reminiscere),
v Čechách nazývaná sazometná alebo
pražná, má názov od pražmy, staroslovanského jedla z obilninového zrna.
Treťou bola Oculi alebo aj kýchavičná nedeľa. Na Slovensku sa hovorilo, že koľkokrát človek kýchne v túto nedeľu, toľko rokov bude žiť.
Štvrtou nedeľou bola Laetare – družobná.
V ten deň sa deti združovali a delili si koláče
s makom či lekvárom. Vtedy sa obyčajne
končili aj priadky.
Piatou pôstnou nedeľou je Judica –
čiže smrtná nedeľa. Smrtka sa vynášala
v Čechách i na Slovensku a hádzala sa do
tečúcej vody, aby odplávala preč a prepustila miesto jari. Na Slovensku sa vynášala
nielen Smrtka, ale niekde aj postava dedka.
V Čechách a v Nemecku bolo zvykom nielen hádzať figúrky do vody, ale aj páliť ich
na ohni. Vynášanie smrtky v Liptove popísal
Ján Kollár a nasledoval ho celý rad etnografov v mnohých slovenských krajoch, kde sú
tieto zvyky stále živé.
Zázračné bahniatka
Cirkevným obradom je svätenie bahniatok či baburiatok (česky „kočiček“, ale aj

„jehnědů“) na pamiatku slávneho príchodu
Ježiša do Jeruzalema. Po omši chlapci roznášali posvätené bahniatka po celej dedine.
Vetvičky bahniatok chránili dom a jeho obyvateľov pred pohromami. Každý člen rodiny
musel jednu chlpatú maňušku či bahniatko
prehltnúť, aby ho ochránilo pred bolesťou
hrdla. Na Kvetnú nedeľu študenti a žiaci hrávali v kostole pašijové hry. Kvetnou nedeľou
sa začína pašijový týždeň (v tomto roku 5.
apríla).
Veľkonočné sviatky prevzali kresťania zo
židovského Pesachu - Prekročenia, spomínaného v Biblii, keď Boh zahubil prvorodených v Egypte. Faraón vtedy povolil
Mojžišovi a jeho ľuďom opustiť Egypt. Vydali sa do „zasľúbenej krajiny“ a mesiac
v prvom jarnom splne im svietil na cestu.
Preto najskorším dátumom Veľkej noci je
21. marec a najneskorším 26. apríl. Obeť
prvorodených zo stád pripomína pečený
baránok na veľkonočnom stole, ktorý sa
preniesol aj do kresťanských tradícií. Dnes
sa pečie z piškótového, kysnutého alebo
treného cesta. Zo židovských domácností
pochádza aj usilovné predveľkonočné
upratovanie, keď sa rodina musela zbaviť
všetkého, čo bolo „chámec“, teda vlastne
nečisté.
Sederová večera je vyvrcholením Pesachu.
Na sederovom tanieri býva listová zelenina
–„karpas“ – máčaná v slanej vode, ktorá
pripomína slzy otrokov. Leží tam „maror“ –
horké byliny, žerucha, chren, čakanka a zeler, aby Židia nezabudli na horkosť otroctva. Musí tam byť takisto pečené vajce za
každého člena rodiny, ako aj kosť z jahňacej nohy a na záver pasta z ovocia a orechov pripomínajúca farbou mätu, ktorú Židia spoznali pri Níle, keď stavali hrobky
faraónov.
Veľká noc na Slovensku, v Čechách a na
Morave sa začína Zeleným štvrtkom. Ze-

lený štvrtok je dňom milosrdenstva a obdarovania, dňom poslednej večere Ježiša, keď
večer na znak pokory umýval nohy svojim
učňom, čo sa prenieslo do liturgie ako umývanie nôh starcom. Večer naposledy zvonia
zvony, ktoré odlietajú do Ríma a až do Bielej
soboty chodia chlapci s rapkáčmi. V kostole
sa svätí nový olej.
V tento pôstny deň sa piekli s kysnutého
cesta v niektorých českých krajoch „jidáše“,
čo je zvláštne pečivo z kysnutého cesta; jedlo aj na Veľký piatok, poliate medom. Ľudia
verili, že kto v tieto dni zje „jidáša“ s medom,
tomu sa budú vyhýbať hady a keby ho aj náhodou poštípali, bude proti jedu imúnny.
Na Zelený štvrtok sa malo jesť tiež niečo zeleného, aby „ po celý rok nebolelo hrdlo“.
Najčastejšie sa jedávala zelená polievka
z jarných byliniek – zo žihľavy, šťaveľu, lístkov jahôd, fialiek, sedmokrások, mladej púpavy, šalátových listov, pažítky a bazalky.
Najprv sa vo vode povarila zápražka z múky
a masla. Posekané bylinky sa do nej pridávali nakoniec. Len krátko sa povarili a mohli
sa pridať rozhabarkované žĺtka alebo smotana.
Na Zelený štvrtok sa chodia ľudia umývať do
tečúcej vody – na potok alebo do miestnej
riečky. Nezrovnalosti sú v čase – v Čechách
sa chodí na Zelený štvrtok ráno, a to pred
východom slnka. Dievčatá a ženy, ktoré
chcú opeknieť, musia odriekať na to určenú
modlitbičku. Na Slovensku je to niekde na
Zelený štvrtok o polnoci, niekde až na Veľký
piatok ráno. Možno tiež preto, že slovenské
ženy chodili na Zelený štvrtok pod najbližšiu vŕbu, kde si dlho prečesávali rozpustené
vlasy, aby ich mali po celý rok hebké a husté
ako mladé vŕbové prútiky.
Vajíčka na všetky spôsoby
Veľký piatok bol najvýznamnejším pôstnym
dňom. Veriaci jedli len suchý chlieb a zapí-

sa medzi okná a dekorovali sa ním aj brezové stromčeky s napučanými, ľahko sa
zelenajúcimi vetvičkami, ktoré boli potom
spestrené aj stuhami. Perník sa dával deťom, ktoré prišli s veľkonočnou koledou,
práve tak, ako maľované vajíčko. Perník
je tradičné ľudové pečivo zo žitnej múky,
medu, vajíčok, mandlí, hrozienok, klinčeku
a škorice.
Biela sobota už bola prípravou na vzkriesenie. Končilo sa upratovanie, zarábal sa kvas
na chleba a na kysnuté cesto, z ktorého sa
piekol v Čechách „mazanec“ alebo „bochánek“. Na Slovensku sa piekol kysnutý koláč nazývaný „mrváň“ (na východe „pascha“
alebo „paska“).
Temer zabudnutým jedlom Bielej soboty je ryba, ktorá sa pripravovala hlavne
v Čechách, v Sliezsku, Poľsku a v Nemecku v čiernej sladkej omáčke so žemľovou knedľou. Jedla sa po návratu z omše
Vzkriesenia. Na Veľkonočnú nedeľu nosili ľudia do kostola svätiť chlieb, varené
vajíčka, šunku, klobásu, chren i ďalšie jedlá.
Oblievačka a šibačka patrí k živým zvykom Veľkonočného pondelka. Začína sa
už v noci a trvá do pravého poludnia. Mládenci polievajú dievčatá s vierou v očistnú
moc vody. Dievčatá im za odmenu dávajú
maľované vajíčka i pohostenie. Aj vyšibanie
korbáčom z vŕbových prútov v sebe skrýva
očistu, vyháňa choroby a posilňuje plodnosť dievčat a žien. Na východnom Slovensku a na Ukrajine bolo zvykom šibať
vetvičkami borievky, ktorá mala zaručene
magický a očistný charakter.

Recept na „jidáše“
500 g polohrubej múky, ¼ l mlieka, 30 g
kvasníc, 100 g tuku, 70 g cukru, 2 žĺtka,
štipka soli, citrónová kôra, vanilkový cukor,
1 žĺtok na potrenie cesta.
V hrnčeku necháme vykysnúť kvasnice
s mliekom, cukrom a lyžicou múky. Vymiešame žĺtok s cukrom, pridáme vanilkový cukor a postrúhanú citrónovú kôru. Pridáme
kvasnice, múku, štipku soli a vlažné mlieko.
Vymiesime cesto, ktoré necháme pod utierkou asi hodinu kysnúť. Potom z cesta vyvaľkáme valčeky s hrúbkou malíčka, dlhé asi
15-20 cm. Vždy z dvoch posplietame povrazce, ktoré majú pripomínať Judášov koniec. Pokladieme ich na vymastený plech,
potrieme vyšľahaným vajíčkom a pečieme
v rúre pri 150º C asi 30 min. Upečené posypeme vanilkovým cukrom. Pred jedlom ich
rozkrajujeme a potierame medom.
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jali ho vodou, prípadne sa varila riedka polievka s rascou, zapražená trochou múky
alebo aj tzv. chlebová polievka. V Čechách
bývala v tento deň častým jedlom krupičná kaša, ktorá sa varila až večer, pretože v tento deň sa zvyčajne ani nezažínal
oheň v peci.
Najznámejším symbolom plodnosti – a tým
aj Veľkej noci – bolo a je vajíčko. Bez vajíčka
na Veľkú noc sa neobišli Židia, Germáni ani
Slovania. Líšila sa len farebná symbolika –
Germáni farbili vajíčka na zeleno, Slovania
dávali prednosť červeným, Židia žltým. Jedlom, ktoré nemalo chýbať na veľkonočnom
stole, boli vajíčka v aspiku. Aspik bol vývarom z teľacích nožičiek, do ktorého sa vložilo 7-8 natvrdo uvarených vajec, povarený
zelený hrášok a mrkva. Formou pre aspik
boli rôzne misky, forma na biskupský chlebíček a pod. Studený aspik sa ozdoboval jarnými bylinkami.
Veľká noc má aj ďalšie symboly. V Nemecku napríklad zajaca, ktorý ako symbol
plodnosti prináša deťom veľkonočné vajíčka. V niektorých oblastiach si podľa tradície spletie vonku v záhrade vlastné “ zajačie“ hniezdo zo suchej trávy a doň vloží
čokoládové vajíčka. Deti musia potom toto
„čarovné“ zajačie hniezdo nájsť. Odmenou sú nielen cukríky, ale aj šťastie po celý
rok.
Inde je podobným veľkonočným symbolom
kohút, líška alebo nejaký vták, najčastejšie
bocian či kukučka, pretože oba prinášajú
jar. Tieto symboly sa podomácky piekli
z perníkového cesta, práve takého ako na
Vianoce. Upečený perník v tvare vajíčok,
zajačikov, kohútikov, sliepočiek, kuriatok,
bocianov, kvetinových košíčkov, kvetiniek,
stromčekov atď. sa polieval bielkovou polevou a ozdobovali sa ním príbytky. Vešal

Recept na typický „mazanec“
z Českej kuchárky (z roku 1904)
Rozpusť půl kila nového másla, dej doň litr
sladké smetany, asi 9 žloutků, 5 lžic kvasnic, 6 dkg cukru, rozmíchej to vše dobře
a zadělej těsto hezky husté, totiž vezmi náležitou část pěkné mouky, vypracuj je, až
dělá bubliny, přidej pak ještě drobnou kůru
citrónovou, tlučený květ a nech to zkynout,
osol těsto, dej doň 7 dkg rozkrájených mandlí , 7 dkg velkých rozinek a opět to prohněť
a dělej pak bochánky menší neb větší, pomaž je vejci a pec; menší v troubě, větší
v peci.

Autorka je etnologička
Foto: J. Nosek
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poviedka

Citrón

Ján Hadraba

Mnohí by sa domnievali, že Citrón je osoba vymyslená, a teda že aj opísaná historka je výplodom fantázie. Neveriacich
preto odkazujem na súdničky v novinách, ktoré boli uverejnené po mojom súdnom pojednávaní.
Pod červenkastou oblohou, ktorá sa tak
často opisuje v knihách o Záhorí, stál malý
domček. Nikdy nepamätal na lepšie časy.
No teraz to bol naozaj horor. Okná vybité,
drevené rámy polámané, dvere sa držali
v zárubni len zázrakom. A aby sa neotvárali,
špagátom boli priviazané zvnútra z izby o klinec, zabitý do steny. Toto opatrenie bránilo
búchaniu dverí pri častom vetre.
Citrónka sa zobudila na klepot vlastných drkotajúcich zubov. „Zimááá! Rozrežem ťa, Citrón!“
Nárazom revu sa špagát na dverách napol,
praskol a dvere sa vyvalili. Dnu sa dovalil holomaz. Von vyletel holý Citrón s niekoľkými túlavými psami, ktoré ho aj s rodinou zohrievali. Deti
začali od radosti vyskakovať. Dožili sa ďalšieho
rána. „Oheň! Pec! Teplo!“, zakričala Citrónka
strácajúc hlas. „Už aj letím prikryť ťa vlastným
telom,“ skočil na ňu Citrón. „Chcem poriadne
drevené polená, a nie tvoju mäkkú kvargľu,“ zasipela Citrónka, skopla ho z postele a nadobro
stratila hlas. Deti sa vytratili z domu, aby postínali kríky a mladé slivky, čo ešte zostali naokolo.
Unavené, s poškriabanými tvárami a rukami priniesli drevo, ktorým kúrili v malej piecke, zohrievajúcej izbu aspoň symbolicky.
Citrón zalomil rukami: „Takto zimu neprežijeme!“ V jeho čiernych očiach sa zračila
túžba po mladých stromčekoch. Dodávali
mu životnú nádej na ďalšiu jar.
Ako by som to tušil. Vzal som brokovnicu,
keď som predtým vybral z nábojníc broky
– pušku som nabil slepými patrónmi. Prechádzal som sa po záhrade, strážiac, čo je

moje. Pravdaže, provokačné prechádzky
s puškou po vlastnom pozemku som na súdnom pojednávaní neskôr zamlčal. V nedeľu
podvečer som však musel milované panenské Záhorie opustiť, i s jeho červenkastou
oblohou a odísť do hriešneho veľkomesta.
Záhrada ostala opustená a Citrón sa chopil
príležitosti. Tajne sa zakrádal do mojej záhrady s pílkou v ruke a za ním jeho blízki. Pri
prvom ovocnom stromčeku sa v Citrónovi
ozvalo svedomie: „Fuj, ale ma striaslo.“
Odpľul si pod mladý stromček a prstom ukázal smerom k štekom, ako sa u nás hovorievalo agátovým stĺpikom vo vinohrade, ku ktorým bol priviazaný vinič. Moji počerní susedia
ich rad-radom povytŕhali. Hádzali ich na kopu
a po chvíli celý mladý vinohrad ležal na zemi.
Na dlhokánskej ploche nezostala ani jednajediná drevená opora, susedia všetky odniesli do vlastného príbytku a ohrievali si nimi
skrehnuté ruky. Čakajúc na jar...
Keď som opäť zavítal do svojej záhrady, ležala celá pod snehom. Kde bolo vysadené
hrozno, videl som len rovnú pláň. Z komína
Citrónovho domčeka sa pomaly kúdolil podozrivo voňavý dym ako z udiarne. Nijaký
pach po spálených handrách ani po čiernom dyme, aký obvykle vydávajú horiace
pneumatiky. V tom momente mi myseľ zaplnila myšlienka na zločin. Nebudem však
podrobne opisovať, čo bolo v súdničkách
väčšiny slovenských denníkov...
Prišla jar. Zvyčajne odhaľuje čaro prírody, no
na Záhorí odkryla katastrofu. Následky pus-

tošenia Citróna a zimy boli strašné. Mladé
stromčeky – odpílené, a tie čo neboli odpílené, skántril krutosťou mráz. Zmrzli staré vinohrady, aj mladé vinohrady na kolíkoch. Môj
vinohrad sa však rozprávkovo zazelenal.
Citrón, riskujúc život pred mojím hnevom,
schoval mi vinohrad pod tíško padajúci
sneh. – Vďaka ti, Citrón, vďaka.
Moja zbožná radosť, s ktorou som ospevoval jeho dobrodenie, sa rozletela po okolí
ako guľový blesk. Jedného dňa niekto zabúchal na dvere: „Dobrý, dobrý deň, inžinierko!“ Keď som otvoril, skoro som spadol
z nôh. Bol to Citrón s jeho titulovacím zveličovaním. A hneď pokračoval: „Možete sa na
mňa obratit s plnou dôverou, ja pre vás urobím všecko, kdekoľvek budem. Ja som váš
Mičurin. A keď si ma pánboh povolá, obráťte
sa s dôverou na mojich príbuzných. Viete,
dávam si patentovať ,záchranu vinohradu´.
No ešte raz dovidenia.“
Odpoklonkoval sa a odišiel.
Po rôznych radostiach, starostiach a lopote
nadišla jeseň. Nikto v okolí nemal hrozno.
Len ja. Prišiel čas oberačky. Noc pred ňou
Citrón s pomocníkmi hrozno obrali. Obrátil
som sa na súd. On napísal do Rady Európy
a na Svetový patentový úrad. Jeden súd
som vyhral ja. Vyšší, za prítomnosti ochrancov ľudských práv a grínpisákov – Citrón.
Ani som sa nezbadal a dostal som sa na súd
v Haagu. Tuším, že v budúcnosti budem musieť dať veľké percento z môjho vinného
moku do Citrónovho korýtka.
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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

www.rozhlas.cz
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VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

1. 4. o 17.00
Valné zhromaždenie Spoločnosti gen.
M. R. Štefánika
Jeden z bodov programu: Štefánik a jeho
pôsobenie v Ekvádore – prednáška Jana
Matouška, poslucháča FFUK Praha
Vstup na pozvánky.
4. 4. o 10.00
Výchovno-dramatický program pre deti
o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine.
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka
Pripravil Slovenský inštitút a združenie Bonaﬁde.
8. 4. o 9.00
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Literárny program pre študentov pražských
stredných škôl s ukážkami.

Pripravil Slovenský inštitút a združenie Bonaﬁde.
8. 4. o 17.00
OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO FILMU –
dnes Jozef Króner
Spomienkový večer venovaný významnému
slovenskému hercovi pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín spojený s výstavou
fotograﬁí a premietaním ﬁlmu „Obchod na
korze“. Hosť večera je hercova dcéra, Zuzana Krónerová.
Pripravil Slovenský inštitút v spolupráci so
spoločnosťou Bontonﬁlm a Divadelným
ústavom Bratislava.
16. 4. o 17.00
PETER POLLÁG: PREVOZ IDEÍ
Vernisáž výstavy jedného z najúspešnejších
slovenských umelcov strednej generácie,
nar. roku 1958.
Kurátorka výstavy: Mária Horváthová
Výstava potrvá do 13.5.2009.
Pripravil Spolok výtvarníkov Slovenska.
21. 4. o 19.00
Jazzový večer
TARIŠKA & ŠTVERÁČEK SAXOPHONE
SUMMIT FEAT. RYAN CARNIAUX
Koncert popredných osobností slovenskej,
českej a americkej jazzovej scény v zložení:
Radovan Tariška (SK)– altsaxofón, Ondřej
Štveráček (CZ) – tenorsaxofón, Ryan Carniaux (USA) – trúbka, Ondrej Krajňák (SK) –
klavír, Tomáš Baroš (CZ, SK) – kontrabas,
Marián Ševčík (SK) - bicie nástroje.
Pripravilo Hudobné centrum, Bratislava.

február 2009

16. – 23.4.
DNI EURÓPSKEHO FILMU
Slovensko zastupuje ﬁlm: Posledná maringotka
22. 4. o 18.00
Kino „Lucerna“, Štěpánská ul. 61, Praha 1
27.4. o 18.30
Kino „Art“, Cihlářská ul. 19, Brno
Film o osudoch posledných autentických
komediantov v strednej Európe (na Sloven-

27. 4. o 19.00
SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE 2009
14. ročník divadelného festivalu
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31,
Praha 1
Tentoraz sa predstaví divadlo „Aréna“
z Bratislavy.
M. Čičvák, E. M. Remarque: Traja kamaráti
Príbeh o sile priateľstva a lásky. Táto nová
hra vychádza zo slávneho románu E.M. Remarqua.
Hrajú: D. Hamarová, J. Mokrý, S. Popovič,
B. Bystriansky a ďalší
Réžia: Martin Čičvák
Predaj vstupeniek v pokladni divadla, rezervácia vstupeniek na tel. čísle 224 946 436
alebo na vstupenky@bezzabradli.cz .
www.divadlobezzabradli.cz
28. 4.
DEŇ BANSKEJ ŠTIAVNICE V PRAHE
celý deň Predstavenie významného slovenského kultúrno-historického a turistického
centra, zapísaného do zoznamu pamiatok
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
www.banskastiavnica.sk/mesto/
Pripravil mestský úrad v Banskej Štiavnici,
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Praha a Slovenský inštitút.

Programy sa uskutočnia sa Modrej sále
Slovenského inštitútu, príp. v galérii Slovenského inštitútu, Jilská ul. 16, Praha 1,
ak nie je uvedené inak.
Zmena programu, termínov a času je vyhradená!
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Dezider Tóth: Namieranie, 1983

sku, Maďarsku, v Čechách a v Nemecku),
v sociálnom, kultúrnom a spoločenskom
kontexte. Film o citoch, láske a skutočných
hodnotách.
Námet a scenár: Ida Hledíková-Polívková
Réžia: Peter Beňovský
Hrajú: A. Anderle, M. Kopecký, E. Dombrowsky, H. Kemény a ďalší.
www.euroﬁlmfest.cz

program Slovenského inštitútu v Prahe

Program Slovenského inštitútu v Prahe
na apríl 2009
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modrá stránka

program Klubu slovenskej kultúry
na apríl 2009
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). Funguje tu aj knižnica slovenskej literatúry.
Návštevné hodiny v priestoroch DNM sú po telefonickej, resp. mailovej dohode s PhDr. Helenou Noskovou, CSc. (+420 603 824 370;
noskova@usd.cas.cz)a s PhDr. Radovanom
Čaplovičom (+420 724 025 170; rcaplovic@
gmail.com).

Nedeľa 29.3. o 14.30
Slovenská nedeľa na Febiofeste
Spoločenské stretnutie s herečkou Božidarou
Turzonovovou, ktorá na festivale uvedie viaceré
ﬁlmy, v ktorých v minulosti účinkovala.
V spolupráci so Slovenským inštitútom.
Miesto: Praha 5 - Smíchov, kino „Village Cinemas“

Členský príspevok na rok 2009 zostáva nezmenený:

Streda 1. 4.
Litoměřice Divadlo K. H. Máchu:
Ošklivé káčatko – predstavenie divadelného súboru Piškot určené deťom, v spolupráci s KSK

100 Kč pre študentov a dôchodcov, 200 Kč
pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v decembrovom čísle časopisu LISTY (č.12/2008). Príspevok môžete
uhradiť aj v hotovosti v priestoroch Domu
národnostných menšín vo Vocelovej 602/3,
Praha 2 po telefonickej dohode. Platiť môžete
takisto prevodom na náš účet v Komerčnej
banke, Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie patrí tým, čo uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený členský príspevok.
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Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových
programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry

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.
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Streda 1. 4. o 9.00
Spoločenská sála Domu národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
Prednáška H. Noskovej pre študentov Strednej
školy medzinárodných vzťahov – „Slovensko
v Československu“, spojená s premietaním slovenského hraného ﬁlmu „Nebeskí jazdci“

Štvrtok 2. 4.
Kutná Hora, Mestské divadlo: Ošklivé káčatko
– predstavenie divadelného súboru Piškot určené
deťom, v spolupráci s KSK
Štvrtok 2. apríla
Praha 10, Stredná odborná škola hotelová
Medzinárodná gastronomická súťaž stredných odborných škôl cestovného ruchu
z Prahy, Košíc a Viechtachu (NSR) – slovenská
účasť s podporou KSK a pražského zastúpenia
Slovenskej agentúry cestovného ruchu
Štvrtok 9. 4. o 18.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV KSK
Valné zhromaždenie členov Klubu slovenskej kultúry, ktoré sa uskutoční v DNM v Prahe.
Pondelok 20. 4.
Litoměřice, Smetanov dom: Ako sa zachraňuje
Zem – predstavenie divadelného súboru Piškot
určené deťom, v spolupráci s KSK
Štvrtok 23. 4.
Bratislava, Národné onkologické centrum na
Kramároch
Rozprávajme si rozprávku – pásmo pre deti, účinkuje o. i. Viera Kučerová
Organizuje KSK v spolupráci s Novartisom

Piatok 24. 4.
Frýdlant v Čechách, kino Smetanov dom: Desať černoškov – predstavenie divadelného
súboru Piškot určené deťom
Streda 29. 4.
Gymnázium Králiky o 15.00 hod.
Z jarného zvykoslovia
Komponovaný program pre stredné školy H.Nosková, M.Pešková.
Štvrtok 30. 4. 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.
Prosíme, aby ste sa objednávali dopredu na
telefónne čísla KSK, t. j. 221 419 822 alebo
724 025 170.
Utorok 12. 5.
Evropský dům, Králiky o 17.00 hod.
Prednáška H. Noskovej „Slovensko v Československu“.

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 2009. Niektoré
z programov sú pripravené s ﬁnančným prispením
MŠMT ČR, hl. m. Prahy 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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Divadlo Bez zábradlí, občanské Sdružení Adria
a hl. m. Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím SR v ČR,
Slovenským institutem v Praze a za podpory
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva kultury SR, Městské
části Praha 1, Středočeského kraje a Bratislavského
samosprávného kraje.
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Další představení festivalu
v dubnu – červnu:

27. dubna 2009 v 19.00 hod. (v DBZ)
v květnu 2009 v 19.00 hod. (v Divadle Příbram)

DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA:
M.Čičvák, E.M.Remarque: Traja

kamaráti

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
BRATISLAVA:
S.Štepka: Niekto

červen 2009
Předprodej vstupenek v pokladně Divadla Bez zábradlí, Jungmannova 31,
Praha 1, tel. 224 946 436, e–mail: vstupenky@bezzabradli.cz,
rezervace a on-line prodej: w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z

to rád slovenské

v 16.00 a 19.00 hod. (v DBZ)

ŠTÚDIO L+S BRATISLAVA:
W.D.Home: Rybárik

královský

Změna programu vyhrazena.

17. května 2009 v 16.00 a 19.00 hod. (v DBZ)
18. května 2009 v 19.00 hod. (v DBZ)
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