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Vážení a milí čitatelia,

možno práve vo fašiangových
dňoch alebo na Popolcovú stredu, ktorá je v tomto roku 17. 2.,
sa vo vašich schránkach objaví
dvojčíslo Listov. Fašiangy budú
mĺkve, bez masiek, ľudových
sprievodov mestom či dedinou,
bez tanečných zábav a plesov.
Podľa starých ľudových múdrostí obdobie medzi Vianocami
a Veľkou nocou nebýva prajné
k jednotlivcom. Číha na nich Ilustrácia Zuzana Štancelová
veľa nástrah v podobe rôznych démonov, bežných strašidiel,
ktoré sa v tmavých dňoch a ešte temnejších večeroch i nociach
ponevierajú na každom rohu. Najbezpečnejšie je strašidlá k sebe
nepustiť. Prevenciou bolo a je schádzanie sa ľudí v osvetlených
pohostinných priestoroch a hlavne spoločný tanec, hudba, veselé scénky maškár a podobne. Údajne práve tanec s partnerom alebo skupinový tanec spoľahlivo odháňal zlých duchov.
Taká bola dlhoveká tradícia mnohých národov po celej Európe
a často i v zámorí. Do Severnej Ameriky ich priniesli európski
prisťahovalci pred stáročiami, práve tak ako do Južnej Ameriky
a na Nový Zéland. Aj napriek tomu, že cirkev fašiangy a ich
zvyky odsudzovala, pokladala ich za pohanské a prísne ich zakazovala. Nepodarilo sa, zákazy ostali nevyslyšané a ľud sa veselo zabával ďalej, okato dokonca na uliciach, v maskách či bez
masiek. Plesy sa stali trvalou súčasťou zimnej sezóny. Okrem
toho niektoré obyčaje mali zaistiť bohatú úrodu, a tak sa predsa museli každoročne opakovať na tanečných zábavách, alebo
v maskovaných sprievodoch. Pred Popolcovou stredou sa ale ľud
spamätal. Zanechal neviazaností, pochoval basu a šiel kajúcne
po popelec do najbližšieho kostola.
Hoci v mnohých mestách a obciach už visia plagáty na fašiangové zábavy a sprievody, tohoročný fašiang bude netypický, mĺkvy
a hlavne bez ľudí. Nebude sa tancovať, ani spievať. Ak k zlým
démonom patrí covid 19 – a podľa ľudových predstáv patrí –
získa veľké pole pôsobnosti. A tak ľudí v tejto dobe ochráni len
jediné: v tieto dni radšej večer nevychádzať z domu von. Je tu
ale aj nádej, že budúci rok bude lepší.
Helena Nosková, január 2021
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Neznámi slovenskí hrdinovia
Slováci v československých légiách
počas prvej svetovej vojny
I. časť
Matica slovenská sa v poslednom období
systematicky venuje problematike a osudom
Slovákov na frontoch prvej svetovej vojny,
predovšetkým legendárnej postave generála
Milana Rastislava Štefánika a slovenským
legionárom. V tejto súvislosti matičiari
podnikli a realizovali viacero významných
podujatí a počinov, medzi ktorými dominujú
aktivity ako odhaľovanie pamätných
tabúľ, rekonštrukcie dobových udalostí
prostredníctvom inscenovania divadelných
scénok, publikačné či prednáškové akcie
uverejňované v matičných médiách, ale
jednoznačne najväčší ohlas zaznamenali
historické hrané a dokumentárne filmy
uverejňované na kanáli TV Matica (youtube.com),
ktoré si už pozreli desaťtisíce záujemcov.

A

ko posledný v dlhej sérii týchto úspešných a divácky atraktívnych dokufilmov vznikol v matičnej gescii historický dokument pod názvom Neznámi slovenskí hrdinovia
1914 až 1920 s podtitulom Slováci v česko-slovenských légiách
1914 až 1920 (26,35 min.), scenáristicky pripravený Mariánom
Gešperom, ktorého vznik inšpiroval príchod posledných slovenských legionárov do vlasti 13. novembra 1920, fakticky dva roky
a dva dni po skončení prvej svetovej vojny. Dej matičného filmu s legionárskou tematikou sa pokúsime zasadiť do širších historických udalostí v rokoch 1914 až 1920 v súvislosti s vojnou
a povojnovým obdobím pred i po vzniku Československej republiky. V článku zhodnotíme aj ďalšie aktivity Matice slovenskej,
týkajúce sa problematiky československých legionárov Slovákov,
realizované pri príležitosti rozličných výročí historických udalostí
v rokoch 2018 až 2020.

NÁLADY V SPOLOČNOSTI A ARMÁDE
Slovenská spoločnosť i politika sa počas prvej svetovej vojny ocitla na veľkom historickom rázcestí či zotrvať v rámci Uhorska,
alebo nie. Už vypuknutie prvej svetovej vojny v júli 1914 zneužili
maďarské vládne kruhy aj na to, aby sa zbavili nepohodlných
slovenských národovcov a uvedomelých Slovákov, ktorí v rádoch
desiatok tisícok mužov museli narukovať do c. k. rakúsko-uhorskej armády a odosielali ich neraz s nálepkou nebezpečných pan-

slávov a údajných vlastizradcov na najťažšie frontové úseky, kde
vo frontovej vrave zahynuli alebo zmizli bez stopy za nejasných
okolností, ako to názorne dokumentujú prípady Jána Páričku či
Ivana Lilgeho-Lyseckého. Nespokojnosť slovenských vojakov v c.
k. armáde sa počas a zvlášť na konci veľkej vojny prejavila aj vo
viacerých individuálnych a kolektívnych dezerciách a revoltách,
pričom v závere vyústila do ozbrojených nepokojov, čo vyvrcholilo incidentmi v Trenčíne a Bratislave a napokon vzburou 71.
pešieho trenčianskeho pluku v Kragujevaci v júni 1918, ktorá
mala za následok 44 popráv. Slovenskí vojaci svoje zlé postavenie
riešili najčastejšie tak, že sa najmä na východnom fronte nechávali úmyselne zajať a neskôr sa ako československí legionári uvedomelo zapojili do prvého československého zahraničného odboja (Ferdinand Čatloš, Mikuláš Gacek, Anton Granatier, Jozef
Gregor Tajovský, Janko Jesenský, Rudolf Viest a tisíce iných).
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Aristide Briand – Peter Vrlík

ČESKOSLOVENSKÝ ZAHRANIČNÝ ODBOJ
Prvý československý zahraničný odboj na čele s Tomášom Garriguom Masarykom, Jozefom Dürichom, Edvardom Benešom
a Milanom Rastislavom Štefánikom v oblasti politiky a diplomacie
podporovali viaceré české, slovenské i inonárodné osobnosti, ktoré
sa už pred veľkou vojnou zaujímali o osudy Čechov a Slovákov
v habsburskej monarchii. Boli to predovšetkým profesor na Sorbonne v Paríži Ernest Denis a švajčiarsky spisovateľ William Ritter,
ale aj historik a slavista Robert William Seton-Watson, pôsobiaci
ako expert britskej vlády, pričom všetci svorne podporovali vznik
československej štátnosti a úzko spolupracovali s T. G. Masarykom. V tomto politickom kontexte Masaryk, Beneš a Štefánik
roku 1916 vytvorili Československú národnú radu ako vrcholný
odbojový politický orgán, ktorého hlavnou úlohou bolo vybudovať československý štát. Perspektívny model spoločnej československej štátnosti podporovali aj americkí Česi a Slováci, ktorých
regulárni zástupcovia v októbri 1915 uzavreli Clevelandskú dohodu a v máji 1918 Pittsburskú dohodu s predstaviteľmi prvého
československého zahraničného odboja na čele s T. G. Masarykom
o spoločnom boji za národné oslobodenie českého a slovenského
národa a vytvorenie spoločného československého štátu. V Paríži
14. októbra 1918 vznikla dohodovými mocnosťami akceptovaná
dočasná československá vláda vedená T. G. Masarykom.

Dušan Hatala –
Martin Hajník

Vo Francúzsku to bola rota Nazdar od augusta 1914, v Rusku od
septembra 1914 Česká družina, z ktorej vznikol strelecký pluk
a vzápätí strelecká brigáda, pričom sa do týchto bojových jednotiek
prihlásilo aj veľa Slovákov (napr. bratia Ján a Jozef Miloslav Országhovci), niektorí sa stali súčasťou 1. srbskej dobrovoľníckej armády
(Pavel Varsik a Rudolf Viest). Slovenskí vojaci preukazovali v rokoch
1914 až 1915 na bojiskách veľkú statočnosť, či už to bolo na západnom fronte napr. v bitke pri Arrase, na východnom fronte v rámci
dvoch Brusilovových ofenzív, ktoré sa týkali aj najsevernejších oblastí východného Slovenska, alebo počas Kerenského ofenzívy najmä
pri Zborove, kde sa 1. a 2. júla 1917 uskutočnila známa zborovská
bitka. Najneskôr sa československé légie po Rusku a Francúzsku formovali od mája 1918 v Taliansku pod velením generála Štefánika
a medzi ich organizátorov patrili Rudolf Gabriš, Augustín Malár,
Ján Papánek, Július Kustra.
Krčmová scénka zajatie J. Jesenského

VOJENSKÁ ZLOŽKA PRVÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÉHO ODBOJA
Ako poukazuje aj matičný historický dokument, okrem politických
zahraničných odbojových aktivít sa od počiatku a prvých bojov veľkej vojny formovali na princípe dobrovoľníctva živelne, neskôr aj
organizovane, československé vojenské jednotky už od roku 1914.
Listy 3
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M. R. Štefánik a Janko Jesenský – Teodor Sitračík a Peter Schvantner

PRVÝ ČESKOSLOVENSKÝ DOMÁCI ODBOJ
Prvý československý domáci odboj si spoločne so zahraničným
odbojom stanovil za cieľ zvrhnúť Rakúsko-Uhorsko a propagoval
myšlienku založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorá
postupom času získavala čoraz silnejšiu podporu v Čechách, kde
už roku 1916 vznikol ilegálny Národný výbor československý.
V roku 1918 sa koncept česko-slovenskej štátnosti definitívne
presadil aj na Slovensku, najmä po tom, ako ho verejne na prvomájovej manifestácii v Liptovskom Mikuláši demonštroval Vavro
Šrobár. Významnú úlohu v prvom československom domácom
odboji zohrala ilegálna organizácia česká Maffia s kontaktmi aj
na Slovensku, ktorá už od vypuknutia prvej svetovej vojny roku
1914 prostredníctvom svojich dvesto členov organizovala protirakúsky odboj a spolupracovala s Československou národnou
radou i Národným výborom československým. Tento vrcholný
orgán domáceho odbojového hnutia mal štrnásť členov, z ktorých boli štyria Slováci (Milan Rastislav Štefánik, Milan Ivanka,
Milan Hodža a Vavro Šrobár). Keď sa výborníci dozvedeli o nóte
rakúsko-uhorského ministra zahraničia Gyulu Andrássyho ml.
adresovanej 27. októbra 1918 americkému prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi, ktorou sa pozitívne reagovalo na jeho mierové návrhy, okamžite na druhý deň – 28. októbra 1918 – piati
členovia Národného výboru československého prítomní v Prahe
spontánne vyhlásili vznik Československej republiky, pričom tento výbor sa 14. novembra 1918 pretransformoval na zákonodarný zbor nazvaný Revolučné národné zhromaždenie a výkonnej
moci sa ujala československá vláda pod vedením Karla Kramářa.
ROZKLAD HABSBURSKEJ MONARCHIE
Cisár Karol I. Habsburský, nástupca Františka Jozefa I., sa od jari
roku 1917 tajne pokúšal nadviazať spojenie a rokovať o separátnom prímerí s mocnosťami Dohody. Cisárove iniciatívy nenašli
odozvu ani u predstaviteľov štátov Dohody, ani u svojho spojenca
cisárskeho Nemecka, preto prvá svetová vojna a s ňou súvisiace
nesmierne a prehlbujúce sa utrpenie vojakov na frontoch a obyvateľstva v tyle naďalej pokračovalo. Panovník chcel temer neudržateľnú zahraničnopolitickú i vnútropolitickú situáciu riešiť, preto
6. októbra 1918 vydal Manifest k národom monarchie, v ktorom
sľuboval prebudovanie dualistickej habsburskej monarchie na federatívny a demokratickejší štát. Cisárove zámery prekazilo 28.
októbra 1918 vyhlásenie samostatnej Československej republiky,

vzápätí poľského a juhoslovanského štátu. V tejto situácii bol Karol
I. Habsburský prinútený menovať za predsedu uhorskej, resp.
maďarskej vlády Mihálya Károlyiho. V deň ukončenia prvej svetovej vojny 11. novembra 1918 musel Karol I. Habsburský abdikovať
z rakúskeho a uhorského trónu a 12. novembra 1918 bolo Rakúsko vyhlásené za republiku. Karol Habsburský odišiel do exilu vo
Švajčiarsku, pričom sa ani v povojnovom období nevzdával ambícií
na reštaurovanie svojej ríše spočiatku v akýchkoľvek hraniciach.

TEÓRIE O ZÁNIKU RAKÚSKO-UHORSKA
Všeobecne sa za jednu z hlavných príčin rozpadu rakúskeho
cisárstva a uhorského kráľovstva považuje skutočnosť, že sa najmä v Uhorsku vôbec neriešila národnostná otázka, lebo proces
násilnej maďarizácie vyvolával odpor nemaďarských národov,
čím sa narušovala a oslabovala ich lojalita k Pešti a následne tiež
k panovníckemu dvoru vo Viedni. V maďarskej historiografii sa
objavuje aj téza, že keby dohodové mocnosti netrvali na zániku
Habsburskej ríše, resp. Rakúsko-Uhorska a na vytvorení nástupníckych štátov, nikdy by k ich vzniku ani nedošlo. Odmietajú
uznať oficiálny názor o zániku Rakúsko-Uhorska v dôsledku
národnostných sporov a domáceho i zahraničného politického
a hlavne vojenského odboja československého, juhoslovanského
a rumunského. Spoločne s touto teóriou o rozbití Habsburskej
ríše zdola je tiež potrebné akceptovať všeobecný spoločenský pokrok smerom k demokracii a z neho plynúce samourčovacie právo
národov, tak ako ho formuloval americký prezident Woodrow
Wilson alebo dokonca aj ruskí boľševici na čele s Vladimírom
Iľjičom Leninom. Zo štyroch základných dekrétov novej sovietskej moci sa totiž jeden, známy ako Deklarácia práv národov Ruska, formálne týkal práve národnostnej politiky.
BOĽŠEVICKÁ REVOLÚCIA V RUSKU
Najpočetnejšie vojenské sily Čechov a Slovákov sa nachádzali
v Rusku, ktoré sa po víťazstve boľševickej revolúcie v októbri 1917
ocitli uprostred obrovského chaosu. Ten vyvrcholil, keď na základe
ďalšieho Leninovho dekrétu O mieri bol v marci 1918 podpísaný
Brestlitovský mier. Sovietske Rusko ním uzavrelo mierovú dohodu
s cisárskym Nemeckom a následne vystúpilo z prvej svetovej vojny,
ale väčšina československých legionárov sa odmietla podriadiť príkazom boľševikov a pokračovala v krutých bojoch proti Nemcom,
ako to 8. až 13. marca 1918 dokumentovala bitka pri Bachmači
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M. R. Štefánik – Teodor Sitarčík

Janko Jesenský – Peter Schvantner

o dôležitý železničný uzol na severnej Ukrajine, kde sa vyznamenal Dušan Hatala, ktorý tam padol. S novou boľševickou sovietskou vládou, konkrétne so Stalinom o presune československých
jednotiek zo sovietskeho Ruska na západný front do Francúzska
rokoval Vladimír Svetozár Hurban, vnuk Jozefa Miloslava Hurbana a syn Svetozára Hurbana Vajanského, nazvaný Hurban III.

OBČIANSKA VOJNA V RUSKU
A ČESKOSLOVENSKÍ LEGIONÁRI
Československí legionári sa nechceli nechať zatiahnuť do krvavých
jatiek občianskej vojny v Rusku zúriacej medzi vojenskými silami
červenoarmejcov a bielogvardejcov. Po incidente v Čeľabinsku na
Urale v máji 1918 sa na zjazde delegátov kolektívne dohodli, že sa
nedajú odzbrojiť a že sa po Transibírskej magistrále budú organizovane presúvať do Vladivostoku, odkiaľ mali oboplávať svet a vrátiť
sa domov do Európy, resp. zasiahnuť do bojov proti Nemcom na
západnom fronte. Takéto sny snili i Ladislav Bodický, Ferdinand
Čatloš, Ján Gustáv Čipka, Ivan Marko Daxner, Vladimír Daxner,
Štefan Fajnor, Mikuláš Gacek, Štefan Gábriš, Emil Geryk, Anton
Granatier, Jozef Gregor Tajovský, Ján Janček, Ján Jesenský, Dušan
Jaroslav Kardoš, Ferdinand Klátik, Branislav Manica, Ivan Markovič
a ďalších šesťdesiattisíc legionárov. Po tom, čo sa v Čeľabinsku stretli
československé jednotky z Penzy, Saratova, Samary a Jekterinburgu,
pohli sa v lete roku 1918 nekonečnými a drsnými pustinami nehostinnej Sibíri v tridsiatich šiestich vlakových transportoch cez Omsk,
Tomsk, Krasnojarsk, Irkuts, Čitu do Vladivostoku. Sibírska anabáza
a ozbrojené strety s boľševikmi trvali od mája 1918 až do roku 1920.
ŠTEFÁNIK AKO ORGANIZÁTOR A VELITEĽ
ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÉHO VOJSKA
Milan Rastislav Štefánik bojoval na západnom fronte vo Francúzsku a na balkánskom fronte v Srbsku, kde začal organizovať prvé
československé vojenské jednotky. Ako sa Štefánikove výložky
menili z poručíckych na generálske, ako rástol popri vojenskom
aj jeho vplyv politický a diplomatický, prešiel do fázy uvedomelého budovania československého zahraničného vojska, ktoré
tvorili legionári vo Francúzsku, v Taliansku a Rusku. Vo francúzskych légiách bojovalo asi štyritisíc mužov, z ktorých asi dvetisíc
tristo získal samotný Štefánik počas svojej náborovej misie v krajanských komunitách v Amerike, medzi nimi zo Slovákov aj Jozefa Martina Kristína a Jozefa Honzu-Dubinského. V Taliansku

počet legionárov dosiahol v máji 1918 číslo dvetisíc, aj s Jánom
Papánkom, Rudolfom Gábrišom a Augustínom Malárom. Najviac, okolo šesťdesiattisíc, z ktorých vyše štyritisíc padlo, bolo
legionárov v Rusku a na Sibíri, kde ich navštevoval a povzbudzoval Štefánik aj potom, ako vznikla Československá republika
(v pozícii ministra vojny), skončila sa prvá svetová vojna a začala Mierová konferencia v Paríži, kde na mierových rokovaniach
boli tieto jednotky ako strážca demokracie a hrádza proti hrozbe
rozširovania ruského boľševizmu v Európe (Maďarsko, Bavorsko)
jedným z hlavných tromfov československej delegácie.

MIEROVÁ KONFERENCIA V PARÍŽI
Mierová konferencia v Paríži sa začala 12. januára 1919 za účasti
dvadsiatich siedmich štátov, pričom porazené krajiny na samotné
rokovania nepozvali, s výnimkou vypočutia, hoci mali v meste nad
Seinou svoje delegácie. Týmto víťazné dohodové štáty len direktívne
predkladali na podpísanie až konečné znenia zmlúv. Od Mierovej
konferencie v Paríži a jej jednotlivých parciálnych zmlúv – vrátane
Trianonskej mierovej zmluvy – sa očakávalo, že v povojnovom období na základe nich vznikne bezpečnostný systém v Európe aj v celosvetových reláciách, ktorý zabezpečí mierovú koexistenciu a demokratické fungovanie krajín, čo vôbec nebolo ľahkou úlohou vyjednať,
lebo všetky delegácie mali svoje predstavy, no jednako tromfy v rukách držali predstavitelia víťazných dohodových mocností a štátov.
Československú delegáciu v Paríži viedol minister zahraničných vecí
Edvard Beneš, neskôr diplomat Štefan Osuský. Na Mierovej konferencii roku 1919 v Paríži boli oficiálnou súčasťou československej delegácie za Slovákov – popri Osuskom – osobnosti ako Jozef
Škultéty, Ignác Gessay, Fedor Houdek, Štefan Janšák, Ivan Krno či
Helena Turcerová-Devečková, ktorí jednoznačne podporovali vznik
Československej republiky pod vedením prezidenta T. G. Masaryka.
Sporadicky na rokovania Mierovej konferencie v Paríži popri svojich
štátnických, politických, diplomatických a vojenských povinnostiach zavítal aj generál Štefánik. Na Mierovej konferencii v Paríži sa
podarilo etablovať Československú republiku ako samostatný štát
v strednej Európe. Podľa návrhu a za vytrvalého naliehania Masaryka
Československo získalo aj mesto Bratislavu, s ktorým jeho štátnopolitická koncepcia počítala ako s perspektívnym hlavným mestom
a metropolou Slovenska so strategickým významom na Dunaji.
Pavol Parenička, Matica slovenská, Martin
Foto: TV Matica (youtube.com)
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Ladislav Grosman
patrí do oboch
našich kultúr
„Chcel by som písať o tom, čo sa stalo. Bojím
sa však pátosu tragédie. A to je snáď dôvod – ak
to tak smiem nazvať – môjho tragikomického
nazerania. Zodpovedá to tiež povahe postáv,
ktoré ma zaujímajú, ich životnému optimizmu,
v ktorých je dosť miesta pre všetko, čo je ľudské.“
Tieto slová napísal pred vyše polstoročím prozaik, prekladateľ,
scenárista, redaktor a pedagóg Ladislav Grosman (4. 2. 1921
Humenné – 25. 1. 1981 Tel Aviv, Izrael). Staršie ročníky ho
registrujú najmä ako autora literárnej predlohy a spoluscenáristu
legendárneho filmu Obchod na korze, ktorý dostal ako prvý
československý dlhometrážny titul slávneho Oscara. Mladšie
generácie už o ňom nevedia vôbec nič. Februárová storočnica
narodenia ponúka vzácnu možnosť vrátiť sa k spisovateľovmu
hodnotnému dielu a bližšie spoznať strhujúci životný príbeh
plný zvratov, osudových rozhodnutí, márnych nádejí i trpkých
sklamaní.

„Hlavné mesto sveta Humenné“
Pochádzal z východoslovenskej židovskej rodiny. Otec, garbiar, bol
majiteľom malého obchodu s kožami. Rodičov a dvoch z piatich
súrodencov stratil v priebehu nemeckého bombardovania vlaku
s transportom na železničnej stanici v Ružomberku (1944).
Štvortriednu štátnu ľudovú školu vychodil v Humennom. Študoval
na reálnom gymnáziu v Michalovciach (1931 – 1939, v dôsledku
schválených protižidovských zákonov mohol zmaturovať až
v roku 1945), Vysokej škole politickej a sociálnej (1945 – 1949),
neskôr diaľkovo absolvoval psychológiu a pedagogiku na Vysokej
škole pedagogickej v Prahe (1953 – 1958). Titul PhDr. získal
v roku 1967 za prácu Psychologické a pedagogické aspekty
knižnej reklamy.

Za Slovenského štátu pracoval dva roky v tehelni v Humennom
(1939 – 1941), potom narukoval do povinnej služby ako vojak
bez zbrane. Dôsledkom nevydareného úteku (1941) bola
internácia v tábore nútených prác neďaleko Banskej Bystrice,
kde do vypuknutia Povstania koncom augusta 1944 lopotil na
výkopoch s krompáčom a lopatou, ako i na tabakových poliach.
Mimoriadne ťažké chvíle po vojenskej porážke ozbrojenej
protifašistickej rezistencie prežil v hlbokej ilegalite – ako
rasovo prenasledovaný človek v neustálom strachu o holú
existenciu.
Prvé mesiace po oslobodení strávil v rodnom Humennom,
ktoré bolo preňho, povedané slovami manželky Edity
Grosmanovej, „hlavným mestom sveta“. Maturitnou skúškou
ukončil gymnaziálne štúdium a v septembri 1945 odišiel natrvalo
žiť do Prahy. Postupne pracoval ako redaktor knižnej propagácie
v slovenskom nakladateľstve Pravda (1950 – 1953), redaktor
knižných noviniek v Slovenskej knihe (1953 – 1959), redaktor
Združenia československého nakladateľstva (1960 – 1963), vedúci
redaktor časopisu Učebné pomôcky v škole a osvete (1964)
a scenárista Československého štátneho filmu na Barrandove
(1965 – 1968).
Hneď po invázii vojsk Varšavskej zmluvy na územie našej vlasti
emigroval s rodinou v septembri 1968 do Izraela a zakotvil v Tel
Avive. Od januára 1969 až do konca života pôsobil sprvu ako
docent, od roku 1975 ako profesor dejín slovanských literatúr na

Celkový dobový pohľad na Humenné – rodisko Ladislava Grosmana (koniec 40. rokov minulého storočia). Zdroj: internet
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Univerzite Bar-Ilan, kde vyučoval aj tvorivé písanie. Zároveň
od roku 1979 prednášal scenáristiku na univerzite v Tel
Avive.

Svedectvo A. Lustiga
Odpoveď na otázku, prečo Grosmana upútala Praha, možno
nájsť aj v svedectve renomovaného českého spisovateľa
a blízkeho priateľa Arnošta Lustiga. „Počas vojny žil v ilegalite,
odkázaný na pomoc dobrých a statočných ľudí, čo sa odrazilo aj
v jeho duši. Nikdy nevedel hádzať všetkých do jedného vreca.
Vedel, čo riskovali ľudia, ktorí ho skrývali, dávali mu najesť
a poskytli útulok. Hovorili sme spolu často. O okolnostiach, za
ktorých sa v ľuďoch prejavilo to nízke, a naopak, keď činmi
presiahnu sami seba... Očarovala ho Praha a po štúdiách sa na
Slovensko už nevrátil. Bolo preňho pohrebiskom otca, matky,
dvoch súrodencov, dejiskom škaredých vecí za Tisa. Nemohol
preniesť cez srdce, že slovenskí fašisti boli rasovo ešte ohavnejší
ako nacisti a odovzdávali svojich Židov Nemcom za päťsto
ríšskych mariek za jedného s podmienkou, že sa ani jeden z nich
z Auschwitzu či z ďalších koncentračných táborov nevráti.“

S manželkou Editou. Zdroj: Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Najradšej mal Nevestu
Existenciálne ladené novely a poviedky Ladislava
Grosmana reflektujú zložité osudy Židov na východnom
Slovensku – najmä ich rasové perzekúcie za druhej svetovej
vojny. Prozaické texty, odrážajúce tiež vplyvy chasidského
folklóru a sionizmu, uverejňoval od roku 1955 v mnohých
českých a slovenských literárnych a kultúrnych časopisoch
(Host do domu, Impuls, Kulturní tvorba, Kultúrny život,
Divadlo, Mladý svět, Plamen, Slovenské pohľady, Svět
v obrazech, Židovský věstník a i.). Spočiatku publikoval
v slovenskom jazyku, od roku 1958 prevažne v češtine.
Rozsahom neveľkým dielom sa začlenil do literárneho
prúdu, ktorý od konca päťdesiatych rokov tematicky
aktualizoval židovskú látku a jej univerzálny humanistický
význam a odkaz (A. Lustig, L. Fuks...).
Drvivá väčšina Grosmanových próz čerpá z dôvernej znalosti
histórie a zvykoslovia rodného kraja pod Vihorladom, ako
i vycibrenej schopnosti kreatívne uplatniť v textoch nielen
špecifický jazyk, spôsob myslenia a ritualizované konanie
židovského etnika, ale i situačný a slovný humor, grotesknosť
a tragikomiku. Autentické sprítomnenie ťaživého vojnového
údelu Židov a epicky plastické zobrazenie osudov írečitých
ľudských typov a zväčša bizarných konfliktných situácií
dosiahli umelecký vrchol v novele Obchod na korze (1965)
a titulnej poviedke zbierky Nevěsta (Nevesta, 1969).
Obidve diela z vojnových čias rozvíjajú v dobových
kulisách provinčného východoslovenského mestečka príbehy
o zásadnom rozpore medzi túžbami, snami a ilúziami
bezbranných pochabých ľudí a nemilosrdne vyčíňajúcou
realitou. Novela Obchod na korze je priamočiarym,
groteskno-tragickým
rozprávaním
o
nehrdinskej
(i nevýraznej) postave stolára a židovskej stareny, ktorá vôbec
nevníma všadeprítomné dôsledky vojnovej kataklizmy. Autor
na pozadí ich vyhrotených osudov umelecky presvedčivo
zobrazil bezmocnosť nerozhodných a nevedomých
obetí totalitného ľudáckeho režimu. V knihe siedmich
poviedok Nevesta uplatnil Grosman časovo chronologický
rozmer naračnej línie. Funkčne pri tom využil realistickú
drobnokresbu, ako i bohatú tradíciu verbálneho šírenia
príbehov z pitoreskného židovského mikrosveta. Osobitne
treba vyzdvihnúť ústrednú novelu zbierky. Rozprávanie
o starnúcej židovskej žene a jej nenaplnenej túžbe po šťastí
vyúsťuje do univerzálneho podobenstva o svete plnom ilúzií
a celkovej skľučujúcej reality.

So synom Jiřím Grosmanom
– dnes uznávaným muzikantom
žijúcim v Kanade (polovica
50. rokov minulého storočia).
Zdroj: archív rodiny Grosmanovej

Obálka jedného z vydaní knihy
Obchod na korze.
Zdroj: internet

Rukopis k nedokončenému románu Adam, syn človeka.
Zdroj: SNM – Múzeum židovskej kultúry Bratislava
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Zdroj: archív Petra Cabadaja

Jeden z filmových plagátov diela, ktoré získalo pred 55 rokmi Oscara.
Zdroj: internet

Zostaňme ešte chvíľu pri poviedkovom súbore Nevesta.
Čoskoro po vydaní bolo dielo direktívne stiahnuté z trhu a zvyšný
nepredaný náklad bez milosti zošrotovaný. Uplynulo niekoľko
mesiacov a kniha vyšla na jeseň 1969 v Izraeli (hebrejsky), o rok
neskôr v New Yorku (anglicky) a v roku 1972 ju vydal Index –
Spoločnosť pre československú literatúru v zahraničí so sídlom
v Kolíne nad Rýnom (česky). Medzinárodne rešpektovaný
izraelský režisér Nadav Levitan nakrútil podľa titulnej poviedky
televízny film The seventeenth Bride (1985). Mimochodom,
Grosman, ktorého vlastný scenár Nevesty nebol sfilmovaný,
o svojej knihe v jednom interview uviedol: „... Zo všetkého, čo som
kedy napísal, mám najradšej Nevestu, aj keď sa o nej ani zďaleka
nehovorilo a nenapísalo toľko, ako o Obchode na korze.“ Paradoxom
je, že hoci sa dej všetkých poviedok odohráva v slovenských
končinách, v našom jazyku vyšla zbierka vďaka SNM – Múzeu
židovskej kultúry až v roku 2017...

Svetoznámy film
Vedno s úspešným režisérskym tandemom Ján Kadár & Elmar
Klos napísal Grosman podľa svojej novely Obchod na korze

scenár k úspešnej rovnomennej 128-minútovej dlhometrážnej
snímke. Akadémia filmových vied a umení v USA jej udelila
najprestížnejšie ocenenie svetovej kinematografie. Dodnes ide
o jediný celovečerný opus so slovenskými reáliami, ktorý získal
Oscara. Stalo sa tak pred 55 rokmi, 18. apríla 1966. Dielo bolo
zaradené do rebríčka 1001 filmov Stevena Schneidera, ktoré by
ste mali vidieť pred smrťou.
Titulné úlohy majstrovsky stvárnili poľská herečka – vtedy
riaditeľka Židovského divadla vo Varšave – Ida Kamińska
(Rozália Lautmannová) a Jozef Kroner (Tóno Brtko).
Realizačnému tímu sa podarilo hodnoverne zobraziť atmosféru
a kolorit vojnového malomesta, ako i charakterovú premenu
jeho obyvateľov v súvislosti s arizáciou židovského majetku.
Ako výstižne píše erudovaný český filmový historik Jan Žalman,
„morálno-filozofická téma kompromisu vyústila v Obchode na korze
do plného a myšlienkovo i umelecky vyzretého tvaru. S neomylným
citom pre vyváženie naivity i vypočítavosti, smiešnosti aj podliactva,
súcitu a krutosti posunuli autori Obchodu na korze Brtkov krátky
sen o lepšom živote do tragikomédie. Vtlačili tejto tragickej groteske
zo zapadnutého kúta Európy univerzálne platný rozmer... Príbeh
nepatrného slovenského človiečika stvárnili s prostotou hodnou
Chaplina, jazykom vyhýbajúcim sa umelému dramatizovaniu,
a napriek tomu hlboko dramatickému v zmysle, ako v ňom komédia
osudovo gradovala do tragédie. Dosiahnuť maximum vnútorného
účinku s minimom vonkajších prostriedkov – to bolo odjakživa
znakom pravého umenia“ (1993).
Vďaka bravúrnym kreáciám hlavných aktérov deja vyžaruje
z filmu nielen prenikavý ľudský rozmer, ale i pozoruhodná
expresívna sila. Ide o jasný dôkaz, že klasicky stvárnené
realistické herectvo nestratilo ani v príboji moderných
vyjadrovacích foriem nič z vlastnej pôsobivosti. Súveká kritika
zaregistrovala, že Obchod na korze pripomína diela vtedajších
brazílskych filmárov a ich obludne groteskný obraz „malých
diktatúr“. V prípade titulu zo slovenského prostredia však
dôraz nespočíval v akcentovaní politického fenoménu. Tvorcov
viac zaujímalo, ako sa tento fenomén korumpuje, rozkladá
a v konečnom dôsledku neľútostne likviduje mravnú i fyzickú
podstatu človeka.
Skvostný nezabudnuteľný film bol čoskoro po Grosmanovej
a Kadárovej emigrácii (1968) zakázaný a odložený na dvadsať
rokov do trezoru. Zaslúženú satisfakciu a uznanie získal doma až
po Nežnej revolúcii.

Z pekla šťastie
Korešpondencia medzi L. Grosmanom a niekoľkými osobnosťami
československej kultúry prezrádza, že spočiatku v emigrácii
vyvíjal snahu udržať kontakty s domovom. Žiaľ, nijaký z jeho
literárnych či scenáristicko-filmových plánov sa už po nástupe
normalizačnej mašinérie nerealizoval.
Exilovou tvorbou spisovateľ rozšíril svoje literárne dielo o nové
motívy, situácie, postavy i prostredia, kde zasadil dej rozprávania.
Umelecky i ľudsky najpôsobivejšie ale opätovne vyznievajú
poviedky a črty zrkadliace tragický židovský vojnový údel.
Dominuje v nich zobrazenie archaického sveta, mysteriózna
atmosféra a dojemné lyrické reminiscencie na zážitky z detských
liet, prežité v milieu rázovitej židovskej komunity na východnom
Slovensku. Konkrétne máme na mysli zbierku poviedok Hlavou
proti zdi (Hlavou proti múru, 1976 ) i ďalšie kratšie prozaické
útvary, ktoré z rukopisu pripravil na vydanie Jiří Opelík. Prvýkrát
uzreli svetlo sveta v druhom zväzku Grosmanových Spisov, ktoré
vydalo pražské nakladateľstvo Akropolis (2018).
Detského hrdinu v hlavnej úlohe má tiež autorova
najrozsiahlejšia, posmrtne vydaná kniha Z pekla štěstí
(Z pekla šťastie, 1994). Román stvárňuje vzrušujúci príbeh
malého židovského chlapca, ktorý svoju cestu za existenčným
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realizovala ako zrážka modernej západnej civilizácie s archetypálnym
hodnotovým systémom karpatských Slovákov, Rusínov a predovšetkým
ortodoxných Židov (Ivan Olbracht, Karel Čapek, neskôr Ivan Klíma,
Josef Topol a iní)“.
Zatiaľ čo vo filme Obchod na korze je naznačená topografická
línia skôr potláčaná, v Grosmanových prozaických textoch, hlavne
zo zbierky Nevesta, je duch miesta obnažený zreteľne. Možno len
súhlasiť s konštatáciou, že kým Čapek a Olbracht – každý optikou
vlastného zorného uhla vnímania – predpovedajú skorý definitívny
koniec magického židovského sveta východných Karpát, Grosman
zachytáva jeho posledné okamihy, nezvratnú skazu...

Plakal, keď písal

Hlavné úlohy vo filme Obchod na korze bravúrne stvárnili Ida
Kamińska a Jozef Kroner. Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáza

prežitím vníma optikou poklesnutej literatúry – s iluzórnym
pocitom veľkého dobrodružstva.
Získanú izraelskú životnú empíriu, a to nielen v rovine
reflexie ľudskej každodennosti, ale i vo vyhrotených hraničných
situáciách spojených s ozbrojeným konfliktom (Jomkipurská
vojna), najvýraznejšie odrážajú texty zhrnuté do štvrtého zväzku
Grosmanových Spisov (2019). Nazvaný je podľa ťažiskovej časti
diela – konvolútu autobiograficky ladených literárnych Dopisů
Mileně (Listy Milene), adresovaných rodinnej priateľke Milene
Královej.
Viacero kratších prozaických opusov uverejnil tvorca v českých
exilových zborníkoch, periodikách Listy (Rím), Zpravodaj
(Zürich) a izraelských časopisoch a novinách (Jerusalem Post,
Maariv, Jediot Achronot, Új kelet). Rozhlasové stanice v Izraeli,
západnom Nemecku a Kanade odvysielali v 70. rokoch formou
čítania, respektíve dramatizácie niekoľko jeho beletristických
textov.
Príležitostne sa Grosman v emigrácii vrátil aj k predošlej
scenáristickej činnosti. Podľa poviedky Rendez vous strýce Dávida
(Rande strýka Dávida) napísal v roku 1972 televízny scenár Dod
David holejch lirot kala. Film sa mal v českej verzii pôvodne
nakrúcať s Janom Werichom v titulnej úlohe. Nevyšlo to. Snímka
bola nakoniec zrealizovaná až po Grosmanovom úmrtí (2002).
Hlavnú úlohu v nej excelentne stvárnil Vlastimil Brodský.

Hoci záujem slovenskej strany o Grosmanove literárne opusy
nemožno porovnávať s českým kultúrnym milieu (zo štyroch
zväzkov súborného diela zatiaľ vyšli v pražskom Akropolise dva),
evidujeme niekoľko záslužných aktivít. O slovenskom vydaní
poviedkovej knihy Nevesta z roku 2017 už bola reč na inom
mieste. Časopis Romboid publikoval fragmenty z románu Adam,
syn človeka, ktorý sa zachoval v niekoľkých rukopisných verziách
(2015). Divadlo Jonáša Záborského v Prešove uviedlo v réžii
Mariána Pecka činohernú adaptáciu novely Obchod na korze
(2014), bratislavská Nová scéna ju v tom istom roku naštudovala
ako muzikálový titul.
Zásluhou Mariána a Anny Šimkuličovcov vyšla v Humennom
precízne spracovaná kniha s bohatou obrazovou dokumentáciou
Zvečnené v slzách a pote tváre: Návrat rodáka Ladislava Grosmana
(2016). Objavíme v nej i tieto slová tvorcovej manželky Edity:
„Aj keď bol kdekoľvek, bol vlastne v Humennom. Často som ho
pristihla, že plakal, keď písal. Bolo mu ťažko za tým, čo bolo. Viete,
nie fyzicky, ale inak nútene odišiel z Humenného. Ale v duši ho
nikdy neopustil.“ Priliehavejšia bodka za týmto medailónom
hádam ani byť nemôže.
Peter Cabadaj

Česko-slovenský kontext
Keď spisovateľ v januári 1981 vo veku šesťdesiatpäť rokov zomrel
(40. výročie), jeho odchod na večnosť formou dôstojného
nekrológu reflektoval len časopis Čechov a Slovákov vo
Švajčiarsku Zpravodaj. Domáce literárne a kultúrne periodiká
o skone autora celosvetovo známeho Obchodu na korze buď
povinne mlčali, alebo to ani nezaregistrovali...
Venovať bližší interes Grosmanovmu dielu nevyhnutne
znamená zaoberať sa hlbšie aj otázkami česko-slovenského
literárneho a kultúrneho kontextu. Rodák z Humenného
je totiž bezpochyby tak slovenským, ako i českým tvorcom.
Fundovaný znalec látky Radoslav Passia k uvedenému pripája ešte
jeden: „dominantný rámec, tentoraz kultúrno-priestorový, spojený
s multikultúrnym teritóriom na hraniciach východného Slovenska
a Podkarpatskej Rusi, odkiaľ spisovateľ pochádza a kde leží predobraz
jeho literárneho malomesta – Humenné“. Všeobecne platí tvrdenie,
že tento úchvatný priestor dlhodobo odzrkadľovala najmä česká
umelecká spisba, pričom v medzivojnovom čase išlo o „vyslovene
konjunkturálnu, módnu tému, ktorá sa na úrovni príbehu zvyčajne

Hlavné úlohy vo filme Obchod na korze bravúrne stvárnili Ida
Kamińska a Jozef Kroner. Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáza
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Kysucami
na bežkách
Kysuce, región na severe Slovenska, nie
sú v zásade ničím výnimočné v porovnaní
s ostatnými regiónmi krajiny, možno
s výnimkou dvoch vecí. Prvou je enormná
preťaženosť regionálnej cestnej siete, pretože
z juhu na sever pretína prakticky celý kraj
jedna z kľúčových európskych dopravných
tepien spájajúcich juh Európy s Poľskom
a Baltickým morom. Hustota dopravy je tu
enormná a výhľady na zlepšenie sú biedne, čo
veľmi nezmení ani nedávno otvorený obchvat
mesta Čadca. A tou druhou výnimkou bývali
v zime záľahy snehu. Bývali. Lebo aj v tomto
kraji na severe platí, čo vlastne už všade:
klimatická zmena neobchádza ani Kysuce
a snehu je čoraz menej.
Beskydsko-javornícka bežecká magistrála
„Ale keď u nás sneh napadne,“ hovorí Matej Fabšík, mladý, ale
skúsený skialpinista, inak aj poslanec zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja, do ktorého Kysuce patria a ktorý nám
bude robiť bežkárskeho sprievodcu, „Kysuce sú priam rajom pre
bežkárov.“
Kysucké bežkárske trate spadajú do troch geografických okruhov: údolie Bystrickej doliny a poľské pohraničie, české pohraničie a centrálna časť Javorníkov. Najznámejšou z nich je tá tretia,
zvaná aj Beskydsko-javornícka bežecká magistrála, ktorá vedie
v nadmorskej výške od 685 metrov do 1 050 metrov nad morom. Jej hlavná trasa je dlhá cca 60 kilometrov. „Je to najdlhšia ucelená bežkárska trať na Slovensku,“ hovorí Matej Fabšík,
„a je rozdelená na viaceré čiastkové a pripájacie trasy.“
Na magistrálu sa dá nastupovať zo západu, zo stredu a z východu. Pomyselným stredom je horský prechod Melocík, ktorý
sa nachádza asi 15 km od Bytče, teda od diaľnice D1. Odtiaľ sa
môžeme vydať potom oboma smermi. Ak na západ, miernym

stúpaním ponad obec Makov sa cez osadu Magale dostaneme
na hranice, kde sa nachádza rekreačné stredisko Kasárne. Je to
nenáročná, zhruba desaťkilometrová trasa, s možnosťou predĺženia po rozhľadňu Stratenec pokiaľ sa upravuje aj stopa. „Túto časť
magistrály využíva množstvo ľudí, lebo ide naozaj o príjemné
amatérske bežkovanie,“ hovorí Matej Fabšík. „Keď sa od Kasární
vrátite späť na Melocík, kde je parkovisko i možnosť občerstvenia, máte za sebou príjemných zhruba dvadsať kilometrov.“
Z horského prechodu Melocík je možné vyraziť aj na dlhšiu
časť magistrály smerom na Čadcu. Ak chcete túto časť absolvovať
celú, je to už logisticky komplikovanejšie, pretože musíte rátať
s tým, že sa už na Melocík nevrátite. Pravdaže, pokiaľ nemáte
v pláne odbežkovať v ten deň tam a späť zhruba 50 kilometrov.
„Čo väčšina bežkárskych amatérov samozrejme v pláne nemá,“
smeje sa Matej Fabšík, „takže buď niekde zídete z magistrály
v Turzovke, Zákopčí, Krásne či Makove, alebo si musíte zabezpečiť odvoz prinajmenšom od hotela Husárik nad Čadcou, kde
východná časť magistrály prakticky končí. Ale väčšina bežkárov
využíva trasu medzi Melocíkom a Semetešom, čo je asi osem kilometrov.“ Terén trasy nie je jednotvárny – striedavo vedie po
horských lúkach s rozptýleným osídlením, menšími lesmi a hrebeňom pohoria. Ponúka rovinaté úseky i prudké zjazdy a stúpania. Značenie je bezproblémové (informačné stĺpy so smerovníkmi, prípadne oranžová pásová značka), avšak turistická mapa
alebo GPS navigácia môže byť dobrým pomocníkom pri plánovaní trasy.
Semeteš môže byť samozrejme aj nástupnou cestou, akurát si
od Vrchrieky vyšliapnete do kopca, než sa dostanete na hrebeň.
Ak sa rozhodnete ísť smerom na Čadcu, musíte sa pripraviť na to,
že vás čaká dobrých tridsať kilometrov jemne zvlneného terénu,
ale bez občerstvovacích staníc. Samozrejme, ak máte so sebou
termosku s čajom a v ňom možno trochu životabudiča a sprevádza vás dobré počasie, tak to tak veľmi nevadí. Okrem toho sa
cestou takpovediac osvieži aj vaša duša a vaše oko, pretože sa na
tejto trase, ktorá je súčasťou Javorníckeho chodníka a využívajú
ju hlavne turisti v lete, nachádza niekoľko umeleckých objektov
prírodnej galérie, ktoré spestrujú cestu a slúžia i ako orientačné
body. Azda najznámejším z nich je Potvor, dielo Ondreja Zimku
mladšieho, mohutná skulptúra týčiaca sa nad hrebeňom, ktorou vzdal autor hold tamojšej ľudovej imaginácii. Trasu lemuje
aj niekoľko rozhľadní, z ktorých najznámejšou je Mikovčákova
rozhľadňa na Kamenitom nad osadou Petránky na odlesnenom
Marťákovom kopci. Ako je zrejmé z názvu, autorom projektu
i staviteľom je kysucký architekt a sochár Stanislav Mikovčák,
známy stavbami rozhľadní na Kysuciach aj v iných krajoch Slovenska. Z tohto miesta je skvelý výhľad nielen na slovenské po-
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Potvor

horia ako Malá Fatra, ba aj Vysoké Tatry, ale aj na moravskú Lysú
horu a Radhošť.

Česko-slovenské porozumenie v osade Vojty
Keď sa budete blížiť ku koncu východnej časti magistrály hotelu Husárik, v jeho relatívnej blízkosti sa nachádza osada Vojty.
V roku 1977 sem po prvý raz prišli manželia Jiří a Ivana Tesarčíkovci z Hornej Suchej neďaleko Havířova ako prví moravskí chalupári. „Hľadali sme nejakú chalupu, aby sme to nemali ďaleko
od nás z Ostravska a priviedli nás sem,“ spomína Jiří, zvaný Jura,
ktorý celý život pracoval vo vítkovických oceliarňach. „Takú čistú osadu sme dovtedy nikde nevideli. Ešte tu vtedy žili aj niekoľkí miestni obyvatelia, ale postupne to všetko popredávali, niečo
aj Slovákom, ale väčšinu nám, Moravákom z Karvinej, Ostravy
či Havířova. Dnes je tu deväť chalúp, chodievame sem prakticky
celoročne. Spočiatku ste tu Slováka ani nevideli, dnes ich chodia
hlavne v lete na hrebeňovku okolo nás desiatky, ak nie stovky.
Nikdy sme v našej osade nemali nejaké národnostné problémy,
čo sa nezmenilo ani po rozdelení republiky. Miestni nám pomáhali, lebo za oných čias bolo ťažko s materiálom i technikou,
keď ste si to tu chceli prerobiť. Radili nám a potom si pár chalúp
kúpili aj Slováci a máme tu skvelú partiu, organizovali sme v lete
volejbalový turnaj a nestretávame sa iba na Vojtoch, ale aj mimo,
napríklad sme boli párkrát spoločne na cyklolodi v Chorvátsku,
Slováci aj Česi.“

Bystrickou dolinou
Trasy, ktoré vedú strednou časťou Kysúc k poľskému pohraničiu,
sú skôr turistickou ako bežkárskou záležitosťou. „Menší areál

je v Skalitom-Serafínove, tam je to taký jedenapolkilometrový
osvetlený okruh, ktorý využíva aj Klub biatlonu ŠKP Skalité,“
ukazuje Matej Fabšík na mape, „a vedie tu aj Medzinárodná stopa zdravia.“ Medzinárodná stopa zdravia bola pôvodne plánovaná a realizovaná ako 45-km zokruhovaná trasa s prevýšením od
436 m n. m. vo Svrčinovci po 836 m n. m na vrchu Liesková nad
Skalitým. Z dôvodu výstavby diaľnice a obmedzených snehových
podmienok sa v súčasnosti Medzinárodná stopa zdravia neupravuje v pôvodnom rozsahu. „Ale ak sa vyberiete na bežky do tejto
časti Kysúc, odporučil by som hlavne vyššie položené trate ako
Dedovka – Úpratiská – Kalinovský vrch a v okolí lyžiarskeho
strediska Oščadnica – Veľká Rača, hoci nebývajú vždy upravené.
Ale tých trás je tam viac,“ dodáva Matej Fabšík.
Cyklisticko-bežkárskym hitom Kysúc je však trasa, ktorá vedie
z Krásna nad Kysucou cez Zborov nad Bystricou, Klubinu, Starú Bystricu až po Novú Bystricu. Zo všetkých uvedených obcí
je možný bezproblémový prístup (autobusom i autom). Ak sa
orientujete podľa mapy, sledujte na tomto úseku červenú cykloturistickú značku 005-Kysucká cyklomagistrála.
Ak plánujete začať v Krásne nad Kysucou a cestujete autom,
môžete zaparkovať na väčšom parkovisku pri Mestskom úrade
(za budovou Vlastivedného múzea). Obujte sa do bežiek a hneď
sa po bežkotrase – cyklotrase môžete vydať na svoju púť.
Na trase sú informačné tabule a odpočívadlá. Dĺžku trasy si
môžete regulovať podľa svojich síl a možností. Nezabudnite rátať aj s cestou späť, či už na bežkách, alebo využitím miestnej
autobusovej dopravy z vyššie uvedených obcí do východiskového bodu – Krásna nad Kysucou. A môžete sa prípadne zastaviť
v kostole v Zborove a pokochať sa úžasnými vitrážami majstra
Vincenta Hložníka.

Len aby bolo snehu

Slováci a Česi v osade Vojty

Vyhľadávanou bežkárskou trasou je trasa vedúca slovensko-českým pohraničím od Klokočova. „Je to jedna časť hrebeňovky,“
hovorí Matej Fabšík, „ktorá sa dá napojiť na bežkárske okruhy
v Čechách v okolí obce Bílá. Môže to byť aj takých 50 kilometrov.“
Ako vidieť, príležitostí bežkovať na Kysuciach je viac ako dosť.
Tamojšie trasy vyhovujú vlastne všetkým, začiatočníkom i zdatnejším borcom, stačí si vybrať. Lúčime sa s naším sprievodcom
Matejom Fabšíkom a pýtame sa, čo by si ako lokálpatriot želal vo vzťahu k zimným športom na Kysuciach a bežkovaniu
zvlášť najväčšmi zo všetkého. „Vždy je čo zlepšovať,“ odpovedá
s úsmevom, „ale to je už také klišé. Ja budem skromný, mne by
stačilo, aby bolo trochu viac toho snehu, ako ho napadalo za
ostatné roky. A keď už napadne, aby chvíľu vydržal.“
Igor Otčenáš, foto: archív autora
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Fašiangy na Kysuciach
Kalendárne obyčaje sú trvalou súčasťou kultúrneho kalendára lokálneho spoločenstva. Zahŕňajú komplex
zvykov a obradov viažucich sa k významným sviatočným dňom a cyklicky sa opakujúcim výročným situáciám.
Kým na jar a v lete sa orientovali na zabezpečenie dobrej úrody, v zimnom období v nich dominoval kult
predkov, predpovedanie budúcnosti, rôzne druhy veštieb a koledovanie. Korene týchto obradov siahajú až
do počiatočných štádií vývoja ľudskej spoločnosti. Vznikali v súvislosti s bezmocnosťou vtedajšieho človeka
voči prírode, ktorej javy si neraz nevedel vysvetliť. Pomocou rôznych magických úkonov a zaklínaní sa snažil
dosiahnuť hmotné zabezpečenie seba i svojej rodiny, a súčasne ovplyvniť prírodu, ktorá ho obklopovala. Zároveň
mali zabezpečiť dobrú úrodu v budúcom roku, zdravie a pokojný život ľudí i hospodárskych zvierat. Početne
boli zastúpené aj praktiky ľúbostnej mágie a rôzne veršované recitatívy (vinše) spojené so želaním zdravia, šťastia
a všeobecnej prosperity, ktoré zároveň mali odvrátiť možné zlo.
OD TROCH KRÁĽOV PO POPOLCOVÚ STREDU
Sviatkom Zjavenia Pána (Troch kráľov) sa 6. januára končí
vianočné obdobie a začína sa obdobie fašiangov, ktoré je
prechodným obdobím medzi zimou a jarou. V minulosti sa
vianočné obdobie s fašiangami prelínalo, pretože v cirkevnom
kalendári trval vianočný cyklus až do Hromníc (2. februára).
Skrátený bol po skončení 2. vatikánskeho koncilu (1962 – 1965).
V kostoloch a mnohých rodinách sa nechával ozdobený stromček
až do Hromníc, ale nesmeli sa už na ňom zapáliť sviečky. Hromnice
sú ľudovým pomenovaním sviatku Obetovania Pána, predtým
Očisťovania Panny Márie. Sviatok sa slávil 40 dní po Vianociach
(po Narodení Pána). Na Hromnice ľudia dávali posvätiť sviečky
v kostole. Zapaľovali sa pri búrke a dávali sa do okna ako ochrana
pred bleskami (hromami). Hromničná sviečka sa zapaľovala aj pri
zomrelom. Na druhý deň po Hromniciach, 3. februára, sa slávil
sviatok sv. Blažeja. Kňaz v tento deň udeľoval „Svätoblažejské
požehnanie“ prikladaním dvoch skrížených sviec na hrdlo každého
účastníka svätej omše. Tento akt mal ochrániť od bolestí a chorôb
hrdla. Počas fašiangového obdobia ľudia očakávali koniec zimy,

preto sa k sviatku sv. Gregora (12. marca) viaže pranostika: „Na
Gregora idú ľady do mora“.
Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy a ich
názov je odvodený z nemeckého výrazu Faschang (pôvodne vastschanc), ktorý označoval nápoj pred pôstom a výčap. Fašiangy boli
hlavne časom zábav, zabíjačiek a svadieb. Podľa dátumu Veľkej noci
bývali dlhšie alebo kratšie. Sprevádzané boli osobitnými zvykmi,
z ktorých najveselšie boli posledné tri dni od nedele do utorka pred
pôstnym obdobím, čiže posledný fašiang – ostatki. Verilo sa, že keď
sa v tieto dni bude tancovať do rána, narastie veľký ľan.
Tradičnou súčasťou kysuckých fašiangov boli obchôdzky
v maskách. Mládenci boli prezlečení za Turoňa (Turvoňa), Strelca,
Mesiara alebo Rezníka, Cigánku, Kozu, Medveďa a Pangarta, ktorý
mal korbáč a handrovú figurínu dieťaťa. Zaujímavá bola maska
zo slamy – Kurina baba. Ženy z nej vytrhávali steblá a dávali
ich do hniezd sliepkam, aby dobre znášali vajcia. So sprievodom
išiel voz alebo sane ťahané koňom, za ktorými bolo pripevnené
koleso s dvoma slamenými figurínami, oblečenými do mužských
a ženských šiat. Obchôdzka bývala sprevádzaná hrou na gajdy,
Turoň

Pochovávanie basy organizované Kysuckým múzeom v Čadci
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husle, neskôr na heligónku. Navštevovali sa jednotlivé domy,
spievalo sa, tancovalo a za návštevu sa dostávala slanina, obilie,
pálenka i peniaze. Turoň okolostojacich klal rohami alebo ich
kopal, prípadne niekoho privalil. Strelec z vyvýšeného miesta
(strecha chlieva, rebrík) vystrelil na Turoňa, ktorý sa zvalil na
hnoj. Rezník ho chcel podrezať, ale Strelec ho dobre nezasiahol,
tak ho Turoň kopol. Pangart za to šľahol nešikovného Strelca
korbáčom a prikázal mu streliť ešte raz. Rezník potom z Turoňa
vyrezal sadlo (nabral do nádoby hnoj) a zaniesol ho gazdinej, za
čo ho odmenila. Hnoj „pokropený krvou“ Turoňa mal zabezpečiť
dobrú úrodu.
Obchôdzka s Turoňom je archaický zvyk, ktorý má svoj pôvod
ešte v predkresťanskej tradícii. Zvieracia maska pôvodne vychádzala
z tura, ktorý bol v minulosti uctievaný ako symbol plodnosti a sily.
Masku najčastejšie tvorila zakrytá dlhá drevená žrď, na ktorej bola
umiestnená zvieracia hlava s rohami a spiežovcami (zvoncami).
Predvádzaná smrť a následné oživenie Turoňa symbolizuje zimný
spánok a následné ožitie prírody po príchode jari. Počas obchôdzky
s Turoňom sa v obci Zborov nad Bystricou spievala pieseň:

Fašiangový sprievod v Čadci
organizovaný Kysuckým múzeom

Fašangi sa kraťa,
už sa ňenavraťa,
stare dievki plaču,
že sa ňeviskaču.
Stare dievki plaču,
že sa ňeviskaču.

Fašanečki prešli,
za mňa dievki nešli,
že pojdu po reke,
po šipovom kveťe.
Že pojdu po reke,
po šipovom kveťe.

Fašanec, fašanec,
už je tebe koňec
a ja ze svu milu,
pojďem na Popoľec.
A ja ze svu milu,
Pojďem na Popoľec.

Vesele, Turvoňko, vesele,
ňech sa aj gazďičko zasmeje,
vesele, Turvoňko, vesele,
ňech sa aj gazďičko zasmeje.

Vesele, Turvoňko, vesele,
ňech sa aj richtarko zasmeje,
vesele, Turvoňko, vesele,
ňech sa aj richtarko zasmeje.

Po veselom období fašiangov nasleduje Popolcová streda ako
začiatok pôstu, ktorý predstavoval prípravné obdobie na slávenie
Veľkej noci a slúžil na očistu organizmu po zimnom období.

Vesele, Turvoňko, vesele,
ňech sa aj gazďinka zasmeje,
vesele, Turvoňko, vesele,
ňech sa aj gazďinka zasmeje.

Refrén:
Aj keď sťe nam teľo dali,
ďakujeme za tie dari, za tie dari.

POPOLCOVÁ STREDA
Popolcová (Popolná) streda je pohyblivý sviatok, ktorý závisí
od dátumu Veľkej noci. Začína sa ňou 40-dňové pôstne
obdobie (nepočítajú sa doň nedele) pred slávením Sviatku
Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V tento deň sa dodržiaval prísny
pôst, niektorí nejedli vôbec, len pili vodu. Kňaz urobil všetkým
prítomným na svätej omši znak pokánia na čelo posväteným
popolom, ktorý sa pripravoval spálením palmových a olivových
ratolestí požehnaných na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho
roka. Pred svitaním gazdinky dôkladne očistili popolom všetky
hrnce od zvyškov jedál a mastnoty. Počas pôstneho obdobia
niektorí obyvatelia nejedli mäso alebo len v nedeľu. Nemastilo
sa bravčovou masťou, iba maslom. Mnohí sa zdržiavali aj pitia
alkoholu. V pôstnom období sa jedli hlavne zemiaky s kyslou
kapustou, obilninové kaše, strukoviny a múčne jedlá.

Počas fašiangov sa jedlo mäso zo zabíjačiek, ktoré sa varilo,
pieklo, údilo a nakladalo do drevenej dieže so soľou. Diežkové
mäso sa ukladalo do chladných pivníc alebo na vnútorný okraj
uzavretých studní. Neskôr sa na ostatki (posledné fašiangové dni)
okrem rôznych koláčov a buchiet piekli šišky. V hojnej miere sa
konzumoval alkohol. Čas zábav, hodovania, jedenia a uvoľneného
veselia nadväzoval na obdobie pokoja a duchovnej obrody po
vianočných sviatkoch. Pôvodný názov „masopúst“, „mjasopust“,
známy už vo Veľkomoravskej ríši, symbolicky vyjadroval čas pred
veľkonočným pôstom.
Fašiangy boli tiež obdobím, počas ktorého sa končili priadky
a začalo sa obdobie tkania. Na fašiangy sa tešili najmä dievky,
pretože počas zábav bol dostatok príležitostí nájsť si ženícha.
Hovorievalo sa, že ak sú fašiangy dlhé, vydajú sa aj škaredé
dievky. Na fašiangy ako obdobie všeobecného veselia odkazuje aj
nasledujúca pieseň z Čierneho pri Čadci:
Fašangi, Turice, Veľko noc idže.
/: Gdo ňimo kožuška, gdo ňimo
kožuška, žima mu bedže. :/

Jo ňimum kožuška, jo ňebedem spač.
/: Zagrajum mi gajdy, zagrajum mi
gajdy, bedem tancovač. :/

Neodmysliteľnou súčasťou poslednej fašiangovej zábavy bolo
pochovávanie basy. Parodovanie pohrebu bolo prejavom hlavného
zmyslu fašiangov, keď všetko, čo sa uskutočňovalo, zobrazovalo
svet naopak. Zúčastnení boli prezlečení za kňaza, rechtora
a pozostalých. „Pohrebný obrad“ sa konal v uvoľnenej atmosfére
za hlasného náreku prítomných. Lúčili sa s basou – hudobným
nástrojom, ktorej pochovaním o polnoci pred Popolcovou stredou
sa symbolicky skončili fašiangy. Nadchádzajúci koniec fašiangov
reflektuje aj nasledujúca ľudová pieseň z obce Ochodnica:

FAŠIANGY V SÚČASNOSTI
Vo viacerých kysuckých obciach sa aj v súčasnosti konajú
tradičné fašiangy. Organizujú ich hlavne folklórne súbory
a skupiny, často s podporou vedenia obce. Snažia sa prezentovať
autentické fašiangy typické pre každú obec. Fašiangové sprievody
sa pravidelne organizujú v obciach Kysucký Lieskovec, Horný
Vadičov, Olešná, Staškov, Zborov nad Bystricou, ale i mestách
Turzovka a Kysucké Nové Mesto. V Čadci každoročne organizuje
tradičný sprievod masiek Kysucké múzeum v Čadci. Aj v obciach,
kde sa fašiangové sprievody nekonajú, dodnes prežíva tradícia
konania maškarných plesov, bálov a tanečných zábav (v tomto
roku prerušená v dôsledku epidémie covid-19). Nesmie chýbať
ani fašiangová zábava usporadúvaná vo fašiangový utorok ako
posledná zábava pred pôstom, spojená s pochovávaním basy.
V mnohých rodinách (ale aj v školských jedálňach a iných
zariadeniach spoločného stravovania) sa pečú šišky; v Popolcovú
stredu sa dodržiava pôst – ako súčasť obedového menu sa podáva
vyprážaná ryba.
PhDr. Alojz Kontrik
Foto: Alojz Kontrik a Archív Kysuckého múzea v Čadci
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Odišiel Július Vanovič
Turčan telom a dušou
Na prvý sviatok vianočný akéhosi nepodareného
a nežičlivého roku 2020 sa kultúrna verejnosť dozvedela
smutnú správu o úmrtí Júliusa Vanoviča, DrSc., literárneho
historika a kritika, kultúrneho historika, prozaika, publicistu
a redaktora. Náš blízky priateľ skonal tíško v dôsledku
problémov so srdcom v nemocnici v Podunajských
Biskupiciach vo veku 85 rokov a my sme v ňom stratili vždy
hrdého lokálpatriota, oduševneného znalca a fundovaného
propagátora bohatej histórie regiónu Turca a Martina.

N

a tento svet prišiel 11. apríla 1935 v turčianskej obci Dražkovce. Už ako šestnásťročný bol vylúčený z martinského
gymnázia kvôli otcovi, ktorý bol väznený v súvislosti s organizovaním SNP v Turci spolu s partizánskym veliteľom Viliamom
Žingorom. V r. 1952 – 1954 pracoval ako pomocný robotník, neskôr ako pomocný korektor v tlačiarni Neografia v Martine. Rok
bol knihovníkom-skladníkom v Matici slovenskej (MS), pričom externe pokračoval v stredoškolskom štúdiu a v roku 1955 zmaturoval
na gymnáziu v Martine. Na základe odporučenia MS ho prijali na
štúdium knihovedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, avšak
hneď po prvom semestri bol z politických dôvodov zo školy opätovne vylúčený. Vzápätí pracoval ako knihovník-bibliograf v MS, po
presťahovaní sa do Bratislavy vykonával rovnakú činnosť aj v Slovenskej pedagogickej knižnici. Od mája 1963 do konca r. 1968 bol
redaktorom Slovenských pohľadov a Mladej tvorby (1967 – 1968).
V období politického uvoľnenia externe vyštudoval slovenčinu na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Prezentácia
publikácie SNLM
SNK Martin,
15. mája 2009

V roku 1969 Vanoviča prijali do Ústavu slovenskej literatúry SAV
v Bratislave, odkiaľ musel nedobrovoľne odísť (1972). Mal zakázanú
publikačnú činnosť, jeho meno sa z textov vyhadzovalo. On, nezlomný a nezlomený, jeden z našich najtalentovanejších prozaikov,
esejistov a literárnych vedcov, mal ostať navždy umlčaný. Vďaka
spriazneným dušiam sa zamestnal ako korektor vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ. Po Nežnej revolúcii (1989) do roku 2000
opätovne pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV ako samostatný vedecký pracovník. Vtedy ho drasticky poslali na dôchodok,
hoci kolegovia vo vyššom veku ako on tam mohli ešte roky pracovať. Toto posledné vyhodenie bolo v poradí ôsmym v jeho živote.
V r. 1991 obnovil v Tranosciu vydávanie časopisu Tvorba – revue
pre kultúru a umenie. V tomto smere sa stal pokračovateľom Emila
Boleslava Lukáča, ktorého odkaz s Vladimírom Petríkom priblížil
v zborníku Čo zostalo z básnika (2000). Nadviazal na lukáčovský
étos tohto časopisu, ktorý bol vybudovaný na základoch protestantskej tradície. Ako šéfredaktor vtisol časopisu jedinečnú tvár – články,
eseje, recenzie vytvorili z tohto časopisu skutočne kultúrnu tribúnu,
v ktorej sa prepája tradičné so súčasným. Do poslednej chvíle, ešte
týždeň pred svojou smrťou, dával pokyny, ako treba Tvorbu naďalej
udržiavať, tešil sa z posledného čísla, ktoré vyšlo pred Vianocami
a mal plány s budúcim ročníkom.
Kritiky, literárnohistorické texty, eseje, recenzie a publicistické
články uverejňoval v 60. rokoch vo viacerých literárnych a kultúrnych periodikách – najviac v Mladej tvorbe a Slovenských pohľadoch. Debutoval knihou tridsiatich deviatich rozhovorov so
slovenskými spisovateľmi, ktorí sa kolektívne hlásili k obrodnému
procesu a k spoločenským zmenám Antidialógy (1968). Išlo o rozhovory fundovaného znalca a kritika domácej literatúry s jej poprednými tvorcami. Otázky Júliusa Vanoviča boli nielen erudované,
ale v niektorých prípadoch dokonca hodnotnejšie ako odpovede ich
adresátov.
Autorove staršie i novšie rukopisy mohli knižne vyjsť až po roku
1989. Július Vanovič svoje zážitky prepojené so staršími kultúrnymi
dejinami od roku 1861 majstrovsky stvárnil v esejistických dielach
Kniha o starom Martine (1990), Druhá kniha o starom Martine
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Edičné výstupy Júliusa Vanoviča

(1993), Tretia kniha o starom Martine (1999) a Epilóg starého Martina alebo Pamäti z mladších rokov života (2005), ide vlastne o jedinečnú martinskú tetralógiu. Ďalej vyšli esejistické opusy (Nad textom
a časom,1993; Cesta samotárova, 1994, portrét Júliusa Barča-Ivana;
Znamenia domova,1998; Listy zo starého dvora, 2012 a i.), monografie, respektíve personálne portréty (Osobnosť Václava Černého,
1999; Prozaik proti totalite: Prípad Alfonz Bednár, 2003; Chvála
a skepsa, 2007 – kniha o Alexandrovi Matuškovi; Za kulisy života:
Existenciály Ingmara Bergmana, 2011), súbory literárnovedných,
esejistických a publicistických textov (Evanjelický Martin v slovenských dejinách, 1995; Heretikon, 2001; Nova et vetera, 2014 a i.),
výber poviedok a noviel (Návrat pred odchodom, 1995), memoárová spisba a denníky (Zápisky z mŕtveho času: Antimemoáre, 2003;
a i.), román (Kronika nepriznaného času, 2008), rozhovory (Nové
antidialógy, 2010).
Ako bolo uvedené, J. Vanovič je autorom skvelej monografie (osobnostného portrétu) o významnom českom literárnom vedcovi, kritikovi a historikovi – osobnosti českého myslenia – Václavovi Černom,
na ktorého nedajú za riekou Moravou dopustiť. Osobnosť Václava
Černého je prvou portrétovou a rečou eseje sugestívne sa prihovárajúcou knihou o veľkom hrdinskom zjave českej kritiky aj kultúry,
duchovnom a mravnom nástupcovi F. X. Šaldu. Dominik Tatarka
v úvode tejto knižky napísal: „...existuje tu jeden veľký, veľký muž Václav Černý... To je pre mňa najväčší muž v tejto republike. Keby som mal
možnosť vzdať poctu Čechovi, bol by to práve on...“ (Navrávačky, 1987).
Na jeseň roku 1989 J. Vanovič navštívil MS na Hostihore (Miloša Kovačku) a pri odchode hľadiac na Martinské hole riekol: „Celé
údolie, celé mesto je v hmlách, ako to teraz tu vidíme, v takej situácii je
celá naša krajina. Tak žijeme, nevieme, kde žijeme, lebo nevidíme slnko,
nevidíme jasnú oblohu...“
V rámci Martinskej literárnej jari (15. 5. 2009) sa uskutočnila aj
prezentácia publikácie J. Vanoviča Kronika nepriznaného času, ktorú uvádzal Peter Cabadaj, literárny a kultúrny historik, spisovateľ,
publicista, scenárista a režisér. Týmito slovami uviedol majstra: „Jula
Vanoviča si osobne veľmi hlboko vážim. Patrí bez pochybností medzi tie
zjavy slovenskej vedy, literatúry a kultúry, ktoré sa nedajú prehliadnuť
cez občianske postoje, ale aj cez slobodnú tvorbu, ktorá je v prípade tohto
autora bytostne s týmto fenoménom spojená a spriaznená.“ Na podujatí vystúpili ctení hostia – Miloš Kovačka, Mišo Kováč Adamov,
A. Maťovčík, P. Kováčová.
Pri príležitosti Vanovičových 75. narodenín vyšiel súbor širokospektrálnych textov venovaných jeho životnému príbehu
a literárnej tvorbe – zborník Večný nepokoj poetika, ktorý zostavili Miloš Kovačka, Belo Riečan a Vojtech Čelko (2011).

Týždenník Nový Život Turca uverejnil niekoľko zaujímavých, pozoruhodných interview s Júliusom Vanovičom. Rozhovory viedla
redaktorka Zuzana Bukovská a v jednom z nich sa pred dvadsiatimi
rokmi (2001) spýtala, či je tvorcove dielo determinované väzbami na
Turiec a roky v ňom prežité, respektíve čím ho rodné prostredie motivovalo a ovplyvnilo. Odpoveď bola síce stručná, ale vyčerpávajúca:
„Každý – či si to prizná, lebo nie – je viac alebo menej determinovaný
tým, čo si dovtedy odžil: detstvom, mladosťou, rodinou, rodným krajom.
,Dieťa je otcom dospelého´, hovorí Freud. Minulosť, to odžité, ten utajovaný neviditeľný priestor v nás – podľa toho, čo s ním v sebe urobíme,
ako ho pre seba prehodnotíme – môže byť závažím na našich nohách, čo
im bráni vykročiť, alebo aspoň zdržiava a rozkolísava chôdzu. A môže
byť úrodným humusom, odrazom i stimulom k tvorivému činu, k zápasu s okolím a v myšlienkach aj s celým svetom. Iste, aj mňa Turiec obdaril aj ,obdaril´ – čím? Vnímavý čitateľ, ak ma aj on obdaruje svojou
priazňou, to iste vyčíta z napísaných textov.“
Júliusa Vanoviča máme „prečítaného“ vďaka jeho knihám o starom Martine. Nezrodili sa náhodou. Ak by sme hľadali ich pramene, našli by sme ich nielen v starostlivom Vanovičovom štúdiu
turčiansko-slovenských dejín, ale i v jeho osobných osudoch. Knihy
o starom Martine napísal hrdý lokálpatriot hutne, inteligentne aj
šarmantne zároveň. Skúmanú látku nepodáva suchopárne, školometsky a po lopate, ale burcuje k životu onoho starého a dobrého
génia, ktorý voľakedy urobil z Martina „slovenskú Mekku“. Za Tretiu knihu o starom Martine získal Cenu E. E. Kischa a Cenu Literárneho fondu, je laureátom Ceny mesta Martin (2010) a ďalších
ocenení.
Je potrebné uviesť, že Július Vanovič pochádzal z roľníckej rodiny,
ktorej členovia sa angažovali v slovenskom národnom predprevratovom i poprevratovom hnutí, ako aj v kultúrnom, duchovnom, literárnom a umeleckom živote. Za všetkých spomenieme brata starého
otca Júliusa Vanoviča, politika a právnika Jána Vanoviča, podpredsedu Slovenskej národnej strany a v rokoch 1931 – 1939 predsedu
MS. Pri jubileu storočnice oživotvorenia MS (2019) v Parku sv.
Cyrila a Metoda bola na matičnom nádvorí pred druhou budovou
slávnostne odhalená busta Jána Vanoviča, na jej odhaľovaní sa zúčastnil aj dojatý Július Vanovič. Pri tejto príležitosti sme sa s autorom dohodli, že popracujeme na tom, aby jeho štyri knihy o starom
Martine opäť vyšli. Záležalo nám na tom, aby boli dostupné v každom čase, aby sa čítali opäť aj v širších rozmeroch. Symbolizovali
a reprezentovali by, prebúdzali, povzbudzovali, inšpirovali... Všetky
skenovacie práce sa vykonali, bohužiaľ, nedotiahli sme náš zámer do
úspešného konca z rôznych príčin.
Teraz s istotou vieme, že sa už nestretneme počas letných prázdnin
na rodovom sídle Vanovičovcov v Dražkovciach – na Starom dvore.
Myslíme si, že záverečné slovo by malo patriť Júliusovi Vanovičovi
– Turčanovi telom i dušou. V rozhovore so Zuzanou Bukovskou,
ktorý bol zverejnený v publikácií Rozdané zostáva, Julo Vanovič odpovedal aj na otázku, prečo v rámci dovolenky pred cestami do ďalekého sveta uprednostňuje relax na rodnom grunte. „Nechodím len
do Dražkoviec, chodím, chcem chodiť aj do sveta, pokiaľ mi to dovolí peňaženka, ale do Dražkoviec a do Turca chodím najčastejšie a najradšej.
Prečo? Na to najsamozrejmejšie sa odpovedá najťažšie – alebo banálne,
alebo zložito. Každý by sa mal vracať do rodného kraja. On ho predsa
utváral, v ňom zažil to, čo udrelo pečať na jeho povahu, charakter i celý
život. Máme sa tam vracať – hľadať a nachádzať toho, koho sme tam
nechali: seba samého, toho pôvodnejšieho a čistejšieho, z ktorého sme ako
z koreňov vyrástli.“
Česť pamiatke Júliusa Vanoviča!
Iva Poláková, foto: archív autorky
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Velehradský kláštor

Smraďavka
(Slovácko sa nesúdí...)
„Ťuky, ťuky...“ Kdo tam? „Tady Smrt!“
Aj, fuj ty, běž do řiti!!! “Ok, píšu si –
rakovina tlustého střeva!“(!?!)...

N

achádzame sa v kúpeľoch Smraďavka v Leopoldove pri
Buchloviciach a týmto nekorektným vtipom nás vyruší inak milá „lázeňská hosteska“ a vyzýva nás, aby sme
opustili sofistikované prítmie soľnej jaskyne a nastúpili na plánovanú masáž a sírny kúpeľ. Dosť tvrdé a nečakané stretnutie
s rázovitou slováckou náturou!
Pobyt v kúpeľoch má na svedomí moja žena, ktorú neodradila ani neistá doba koronavírusová a ktorý sa mohol uskutočniť vďaka šťastnému načasovaniu v období krátkeho uvoľnenia
celoštátnych krízových opatrení na začiatku decembra. A tak sa
spolu nachádzame v Loveckom zámočku v sírnatých kúpeľoch
Leopoldov na Smraďavke, v malebnom údolí pohoria Chřiby
neďaleko buchlovského zámku, v miniatúrnych kúpeľoch, ktoré
v roku 1805 založil slovutný ľudomil Leopold Berchtold.
A keď práve neležíme v sírnej vani či na ležadle v soľnej jaskyni,
túlame sa hlbokými bukovými lesmi, ktoré sú v tomto ročnom
období najčastejšie zahalené do zimnej hmly ako do kabáta plného tajomstiev a prekvapení.
Občas sa naše cesty pretnú s cestičkami laní, občas stretáme
osamoteného turistu či malú skupinku kúpeľných hostí, ktorí si
rovnako ako my vychutnávajú pobyt na čerstvom vzduchu.
Horské pásmo Chřiby zaberá neveľkú oblasť strednej Moravy a oddeľuje severnú rovinatú úrodnú Hanú od rovín južného Moravského Slovácka. Najvyšším vrcholom tohto pohoria je
Brdo s výškou 587 metrov nad morom. Početné archeologické

lokality podávajú svedectvo o postupnom osídľovaní krajiny
i o budovaní a sláve Veľkomoravskej ríše. Obdobie stredoveku
zase pripomínajú hrady či ich zrúcaniny rozosiate na kopcoch
opradených povesťami.
Čoby kameňom dohodil od kúpeľov sa nachádza jeden z najstarších a najmohutnejších kráľovských hradov na Morave –
Buchlov. Hrad je učebnicovou ukážkou stredovekej pevnostnej
architektúry a jeho interiéry dokumentujú vývoj bytovej kultúry
od 15. do 19. storočia. Hrad je momentálne zazimovaný a uzavretý pre turistov, niekoľkokilometrový náučný chodník okolo
hradu však poskytuje príležitosť zoznámiť sa s ním aspoň zvonku
zo všetkých možných strán a uhlov.
Na potulkách pohorím Chřiby narazíte aj na množstvo rozhľadní, ktoré vám, pokiaľ sa nebojíte výšok, umožnia nerušené
výhľady do šírošírej krajiny Slovácka – územia presláveného
bohatstvom svojho jedinečného folklóru a ľudovej kultúry vôbec. Asi najznámejším remeselným výrobkom Chřibov je keramika. V obci Tupesy dodnes pôsobí celý rad menších rodinných
keramických dielní a v dome č. p. 118, ktorý je zároveň pamiatkou ľudovej architektúry, je umiestnené múzeum slávnej tupeskej keramiky.
Ideálnou príležitosťou na zoznámenie sa s autentickým slováckym folklórom bývajú tradičné hody – septembrové václavské
s krojovaným sprievodom v Jalubí, októbrové v Osvětimanoch,
Zlechove a Boršiciach či novembrové martinské v Buchloviciach.
Na južných svahoch Chřibov sa pestuje vínna réva a mnohé
lokálne vína sa pýšia medailami z vinárskych a someliérskych súťaží doma i v zahraničí. Lahodné víno rozcitlivie dušu a rozväzuje
jazyk, Slovácko sa pustí do spevu a tanca.
Príležitosť zoznámiť sa so slováckym folklórom, ľudovým umením a remeslami poskytne návšteva Slováckeho muzea v Uherskom Hradišti, ktoré sa od svojho vzniku v roku 1914 profiluje
ako inštitúcia zameraná na etnografiu a archeológiu, neskôr i výtvarné umenie a históriu.
Hlavná budova múzea umiestnená v Smetanových sadoch
hostí fantastickú Národopisnú expozíciu Slovácka sprístupnenú
návštevníkom v roku 2014. Výstava je členená do niekoľkých
okruhov, ktoré sú navzájom prepojené a logicky sa dopĺňajú
– ľudové staviteľstvo s remeslami a roľníctvom, kroje s rodinnými a liturgickými sviatkami. Starostlivo vybrané exponáty
z bohatých muzeálnych zbierok sú doplnené multimediálnymi
prvkami v podobe animácií vybraných diorám a dokumentárnych filmov približujúcich život ľudí na Slovácku v minulosti. Krátka slideshow priblíži záujemcom jednotlivé subregióny
pomocou fotografií a audiozáznamov typického hudobného
prejavu vybraných interpretov jednotlivých oblastí. V múzeu,
ktoré získalo za svoje expozície mnoho prestížnych ocenení, sme
strávili niekoľko hodín a bol to pre nás vskutku nezabudnuteľný
zážitok. Premýšľam o tom, kam sa dnes podel onen príslovečný
cit pre materiál, mieru a úctu voči prírode, krajine a človeku,
ktorý nachádzame na jednej strane v zdanlivej jednoduchosti
a kráse predmetov všedných dní až po naopak rafinovane zdobené výšivky slávnostných krojov či vzory modrotlačových matríc.
Viackrát si na to spomeniem pri našej návšteve Starého Města.
Památník Velké Moravy ležiaci uprostred Starého Města a zoznamujúci návštevníkov s archeologickými nálezmi z regiónu a životom starých Slovanov bol vybudovaný nad základmi
kostola z 9. storočia objavenými v roku 1949. Cirkevnú stavbu
obklopovalo vo veľkomoravskom období rozsiahle pohrebisko
s mnohými hrobmi vtedajšej nobility s bohatou výbavou zbraní
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Galéria svätcov, Velehrad

a šperkov. Doposiaľ archeológovia preskúmali viac ako 2 000
hrobov, čo z pohrebiska „Na Valách“ činí najrozsiahlejšiu nekropolu Veľkej Moravy. Niektoré z hrobov v blízkosti základov
bývalého kostola zostali zachované na pôvodných miestach –
in situ. Pamätník otvorený pre verejnosť v roku 1969 prešiel
v rokoch 2008 – 2009 generálnou rekonštrukciou a bola v ňom
inštalovaná multimediálna expozícia celoročne otvorená pre verejnosť. Vidíme tu modely typov veľkomoravského staviteľstva,

Slovácke múzeum – detail kroja

Slovácke múzeum – keramika

repliky dobových odevov, obuvi, vzácnych šperkov, pracovných
nástrojov a ďalších nálezov z archeologických výskumov, ktoré
v Starom Měste prebiehajú už viac ako storočie. Nová expozícia bola založená na príbehu konkrétneho človeka pochovaného
v 9. storočí na pohrebisku „Na Valách“, ktorého archeológovia
pomenovali Mojslav. Na jeho fiktívnom životnom príbehu sú
zachytené základné dejinné okamihy Veľkej Moravy a spôsob
života jej obyvateľov v 9. storočí. Multimediálna komentovaná
prehliadka expozíciami múzea končí práve zostúpením k hrobu
bojovníka Mojslava objaveného v blízkosti základov veľkomoravského kostola.
V čase nášho pobytu v múzeu sme boli jeho jedinými návštevníkmi a túto „súkromnú“ prehliadku sme si naozaj vychutnali.
Naproti Památníku Velké Moravy stojí dominantná architektúra Starého Města. K nebu sa tu týčia dve veže mierne sklonené
k vlastnej osi, predstavujúce dvoch slovanských vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda.
„Víte, jak ji místní přezývají?“ pýta sa nás pani v pokladni pamätníka a pohľadom ukazuje k monumentálnej stavbe protiľahlého kostola Svätého Ducha. „Temelín!“ Gigantická „postmoder-

ná“ železobetónová stavba so skleneným opláštením budovaná
od roku 2001, ktorá je tak trochu mimo reality mestečka pripomínajúceho skôr rozťahanú dedinu než mesto, bola pre verejnosť slávnostne otvorená v roku 2014. Vystavaná podľa projektu
slovinského architekta Iva Goropevšeka nebola do dnešného dňa
úplne dokončená. Je to poznať na detailoch, v ktorých však práve
býva „pes zakopaný“. Nedá sa to ignorovať hlavne pri výstupe
na vyhliadkovú plošinu jednej z veží, kde má človek nepríjemný
pocit, že „novostavba“ pomaly ale isto začína chátrať.
Celkové stavebné náklady sa pohybujú okolo 100 miliónov.
Dodnes sa zbierajú prostriedky na dokončenie a dovybavenie
kostola. A tak myslím na starú pravdu, že menej je niekedy viac
a spomínam na našu návštevu etnografického múzea, na prirodzený cit pre materiál a mierku voči krajine, ktorú dosvedčujú
vystavené artefakty vytvorené rukami našich predkov.
Návštevu Slovácka zakončíme na jednom z najvýznamnejších
pútnických miest celej Českej republiky. Bývalý cisterciánsky
kláštor leží na východnom úpätí Chřibov v obci Velehrad ležiacej
asi päť kilometrov od Starého Města. Kláštor bol založený na začiatku 13. storočia a každoročne sa tu koná „Národní pouť na
Velehradě“, ktorej sa zúčastňujú desaťtisíce pútnikov. Viac ako
tristo rokov po príchode solúnskych bratov na Moravu osídlili
údolie riečky Salašky pri neďalekej trhovej vsi Veligradu cister-

Hrad Buchlov
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Velehradská bazilika

ciánski mnísi a vystavali tu kláštorný komplex, ktorý sa svojou
umeleckou hodnotou vyrovnal predným európskym cirkevným
stavbám. Priniesli na Moravu vyspelú západnú kultúru a položili
tak ďalší kamienok do mozaiky duchovného dedičstva Velehradu,
ktoré charakterizuje symbióza východnej a západnej kultúry.
V priestoroch pod bazilikou, ktorá bola v neskorších storočiach
odetá do barokového hávu, sa nachádzajú pôvodné základy cisterciánskeho kláštora. V týchto podzemných priestoroch je umiestnená expozícia Lapidária sprístupňujúca fragmenty románskeho portálu, bohato zdobených hlavíc stĺpov, klenbových rebier
a svorníkov spolu so stredovekými kamennými náhrobkami. Je
tu umiestnená i nová expozícia „Martyrion – svědkové víry 20.
století“. Súčasťou 400 metrov dlhej prehliadkovej trasy je aj komplex barokových krýpt s tajuplnou atmosférou.
Areál velehradského kláštora dnes pôsobí ako veľmi príjemný
a kompaktný architektonický celok. Nemalou mierou k tomu
prispelo aj vybudovanie ohradného múru, ktorý kláštor od roku
2010 oddeľuje od hlavnej cestnej komunikácie. 70 metrov dlhá
a 6,5 metra široká tehlová stena sa stala domovom citlivo zreštaurovaných barokových plastík z konca 17. storočia, ktoré boli

Pamätník Veľkej Moravy, základy kostola

umiestnené do jej výklenkov, čím vznikla tzv. Galerie světců. Ide
o komplex ôsmich plastík nachádzajúcich sa pôvodne na priečelí
baziliky, ktoré však boli v roku 1900 nahradené novými sochami.
Vybudovanie masívneho ochranného múru – súčasný zásah do
krajinnej architektúry kláštora – pôsobí až prekvapujúco sviežim
dojmom a v ničom nenarušuje genius loci tohto bez diskusie dôležitého a významného miesta. A to by mohla byť pozitívna bodka za naším malým slováckym dobrodružstvom.
Text a foto: Miro Pogran
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REMBRANDT:
Portrét človeka
V dobe, keď nám každú chvíľku zatvárajú alebo otvárajú kultúrne
inštitúcie, je iba veľmi ťažké vystihnúť správny čas na návštevu
galérie. Našťastie výstava Rembrandt: Portrét človeka v Paláci
Kinských na Staromestskom námestí, ktorú pripravila Národná
galéria, dostala milosť a za určitých veľmi prísnych opatrení môže
byť otvorená aj počas takzvaného „lockdownu“. Návštevník si
síce musí vystáť viac ako hodinový rad, ale to, čo na neho čaká vo
vnútri, za trochu nepohodlia určite stojí.
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn,
holandský maliar a grafik, je považovaný
za jedného z najvýznamnejších maliarov
západného umenia. Jeho tvorba spadá do
takzvaného „holandského zlatého veku“
v 17. storočí, keď holandská spoločnosť
dosiahla nebývalý ekonomický a kultúrny
rozkvet. Rembrandt vo svojom diele majstrovsky ovláda techniku šerosvitu, známu
už od čias talianskeho maliara Caravaggia,
dokazuje hlbokú znalosť ikonografie a dokonalé zvládnutie figurálnej maľby. V témach jeho diel sa opakujú hlavne portréty,
autoportréty, výjavy holandskej krajiny,
mytologické a biblické motívy.
Všetky tieto témy možno nájsť aj na
Rembrandtovej pražskej výstave. Ide
o prvotriedne diela zapožičané nielen z významných tuzemských a svetových múzeí
a galérií, ako sú Moravská galéria v Brne,
Arcibiskupstvo olomoucké, Kráľovská
kanónia premonštrátov na Strahove,
The Metropolitan Museum of Art New
York, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen, The National Gallery London, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, viedenská Albertina, ale aj
od súkromných zberateľov.
Azda najcennejším dielom výstavy je
obraz Učenca v študovni zo zbierok Národnej galérie Praha z roku 1634. Portrét
nezachytáva iba fyzickú podobu neznámeho muža, ale z výrazu jeho tváre sa dá
vyčítať aj jeho bohatý duchovný život.
Údajná odhadovaná aktuálna hodnota
tohto diela by sa dnes na trhu s umením
priblížila k 4 miliardám českých korún,
ale ani to nemusí byť finálna suma za taký
klenot. Ľudskú pominuteľnosť reprezentuje obraz Kupida fúkajúceho mydlové
bubliny z roku 1634. Je typickou ukáž-

19_Duben.indd 19

kou Rembrandtovej tvorby tridsiatych rokov 17. storočia so silnou kompozičnou
diagonálou, jasnou farebnosťou a citlivou
prácou so svetlom a tieňom. Na portréte
Saskie van Uylenburgh Rembrandt zachytáva podobizeň svojej nastávajúcej
manželky v slamenom klobúku. Mladá, vtedy len 21-ročná dievčina, ktorá
majstrovi učarovala, sa na obraze koketne usmieva a portrét tak pôsobí veľmi
optimistickým dojmom. Naopak obraz
Čítajúceho mnícha z Rembrandtovho
neskoršieho obdobia zobrazuje sediaceho mnícha v tieni, ktorý drží pred sebou
v ruke svetlom prežiarenú listinu. Z jeho
výrazu sála hlboký pokoj, temnota a múdrosť zároveň.
No Rembrandt nebol iba skvelý maliar,
ale aj vynikajúci kresliar, rytec a grafik.
Jeho precízne grafiky znázorňujú v najjemnejších detailoch hlavne biblické motívy.
Napríklad monumentálna tlač Tri kríže
z roku 1653 je právom považovaná za
jedno z jeho najvýznamnejších grafických
diel. Ako prvý umelec na svete zrealizoval
takúto rozsiahlu kompozíciu iba suchou
ihlou a tým vytvoril dielo také pôsobivé, že
hlboko zasiahne každého diváka.
Rembrandtove práce sú v Paláci Kinských vhodne doplnené dielami jeho
súčasníkov aj nasledovníkov, ako sú napríklad obrazy jeho blízkeho priateľa a zároveň tiež rodáka z Leidenu Jana Lievensa
alebo ďalšími, ako Gerrit Dou, Ferdinand
Bol, Govert Flinck či Christopher Paudiss. Bodku za výstavou ponúkne moderné chápanie Rembrandtovho diela v tvorbe
popredných súčasných umelcov, ktorí ukazujú na skutočnosť, že odkaz jeho diela je aj
po viac ako 350 rokoch stále živý.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Portrét Saskie van Uylenburgh

Kupid fúkajúci mydlové bubliny

Učenec v študovni

Čítajúci mních
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O nezvyčajných
príbehoch dejín
Jedným z argumentov, prečo sa tak často objavuje – a nielen medzi študentmi – nechuť
k poznávaniu histórie, je jej údajná serióznosť a nezáživnosť. Je síce pravdou, že
memorovanie dátumov narodení, úmrtí, takých či onakých výročí alebo udalostí nie je
nič povznášajúce, no na druhej strane je pravdou aj to, že poznanie histórie sa práve bez
takýchto znalostí nezaobíde. Ale hlavne: história nie je iba o dátumoch a memorovaní
a história nie je iba vážna veda. História vie byť aj veselá, rozšafná, ba až komická.
A skrýva nejedno prekvapenie. Ak máte chuť nechať sa históriou pobaviť a prekvapiť
(a samozrejme aj poučiť), siahnite po knihe História zadnými dverami.

I

de o mimoriadne zaujímavý a originálny dvojdielny projekt
(prvý diel vyšiel v roku 2018), v ktorom sa viac ako päťdesiat
slovenských historikov, väčšinou pracovníkov Historického
ústavu Slovenskej akadémie vied, vedených hlavným editorom
knihy a súčasne riaditeľom HÚ SAV Slavomírom Michálkom,
spojilo a prinieslo niekoľko desiatok príbehov, ktoré ukazujú, že
dejiny nie sú len výpočtom rokov a faktov. Najväčšie historické osobnosti mali aj svoju veľmi ľudskú stránku a svoje trináste
komnaty a aj najväčšie historické udalosti bežali neraz tajomnými, mnohokrát úmyselne zatajovanými či nečakane kľukatými
chodníčkami. Nie všetko sa v histórii odohralo tak, ako sa pripravovalo a nie všetko vyšlo tak, ako sa očakávalo. A mnohokrát
rozhodovala niekedy až tragikomická náhoda, nielen dôkladne
pripravené stratégie, kalkulácie či plány. A týka sa to rovnako
veľkých, teda svetových dejín, ako aj tých našich, menších,
slovenských i českých. „Naše dejiny sú plné bizarností, omylov,
´trapasov´ i kuriozít. A nikdy nešli priamo,“ hovorí editor knihy Slavomír Michálek. Práve z tejto nelineárnosti histórie potom
vyplývajú všetky tie úsmevné, ale i menej zábavné bizarnosti,
omyly, absurdity a kuriozity. Čitateľ sa v príbehoch siahajúcich

od stredoveku po najnovšie dejiny 20. storočia dozvie zaujímavosti, ktoré sa do učebníc dejepisu nedostali. Popri bojiskách
či konferenčných sálach tu majú miesto verejné záchody, absurdné právne nariadenia, podivné stredoveké rituály, rôzne formy
podvratnej činnosti, vplyv alkoholu na dejinné udalosti, sexuálne radovánky a pokrytectvo vrchnosti dávnej i takmer súčasnej, politické vtipy a satira či príklady toho, že niektoré neduhy
v politike majú dávnu tradíciu. Mihnú sa tu slávne osobnosti ako
Kennedy, Chruščov, Štefánik či Hurban Vajanský, ale aj množstvo postáv, o ktorých ste nikdy nepočuli, a pritom sú ich osudy
nemenej zaujímavé, niekedy veselé a niekedy tragické.
Prednosťou knihy je jej široký tematický záber, takže si prídu
na svoje rovnako záujemcovia o menej vážne veci, ako sú napríklad obskúrne liečiteľské postupy, dobové obliekanie, kráľovraždy,
vyčíňanie poltergeista pod Tatrami, nevera po slovensky v ranom
novoveku, ako aj tí, ktorí sa zaujímajú skôr o oddychovo-poznávacie aspekty histórie, napríklad aká bola starostlivosť o telo na
kráľovských dvoroch, v čom spočíva tajomstvo slávnej Sacherovej
torty, aký bol cestovných ruch za Slovenského štátu alebo ako sa
stavala Štefánikova chata pod Ďumbierom. Samozrejme, cez zadné
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dvere je možné spoznávať aj naskrze vážne témy, ktoré sa vyskytujú v málo poznanom historickom podloží mnohých kľúčových
historických udalostí či zvratov, resp. ktoré boli častokrát kľúčom
k významným historickým či spoločenským a sociálnym zmenám, ako je napríklad postavenie ženy v stredovekom mestskom
práve, život detí v prvých uhorských sirotincoch, protitalianska
a protimaďarská hystéria v Československu v rokoch 1919 – 1920,
činnosť sociálno-zdravotných sestier po vzniku Československej
republiky, zrod autorského práva, alkoholizmus na Kysuciach
v medzivojnovom období či arizácia židovského majetku.
Osobitnú pozornosť by sme mohli vari upriamiť na tie historické úseky, ktoré majú ešte mnohí z nás v pamäti, prípadne ešte ich
celkom nezavial čas. Máme tu na mysli obdobia, ktoré sú v knihe
vymedzené pod názvami Od jednej veľkej vojny k druhej a So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak... Ide o dvadsaťjeden
výsekov z týchto historických období, zameraných na každodenný
život v novej republike (s príznačnou charakteristikou „nový štát –
staronové problémy“) a obdobie, keď sa mali spojiť proletári všetkých krajín, ale „soudruzi někde udělali chybu“. V širšom zmysle
je teda témou československý rozmer a obdobie komunistického
režimu. Ako sa ukazuje, v oboch obdobiach (nehovoriac o krátkom
intermezze Slovenského štátu, ale aj o období studenej vojny) bolo
tých absurdít, kuriozít, šteklivých tém, ale aj tragikomédií požehnane. Napríklad s akou poníženou ochotou sa mnohí obyčajní
bohabojní Slováci uchádzali o arizáciu židovského majetku, akú neuveriteľnú kariéru urobil nedoštudovaný právnik Augustín Morávek
od bezvýznamného úradníka cez predsedu Ústredného hospodárskeho úradu Slovenského štátu (čítaj arizačného úradu) k továrnikovi (človeku nevdojak zíde na um mnoho príkladov novodobých
slovenských i českých zbohatlíkov, ktorí zneužili svoje postavenie
v štátnej správe na vlastné obohatenie), čo za obskúrna politická
postavička bol Viliam Široký, „politik strachu, ktorý sa bál“, alebo
do akých absurdít dochádzalo socialistické plánované hospodárstvo
v Československu. A to zďaleka nie je všetko, čím sme v nie celkom
vzdialenej histórii žili a čo všetko sme napriek tomu prežili.
Vojsť do histórie zadnými dvermi, ako to dokazujú oba diely
tejto knihy, je teda nielen zábavné, ale aj poučné. Najmä ak kurióznosť či absurdnosť danej udalosti neprekrýva schopnosť historikov, ktorí prispeli do tejto knihy, písať pútavo, s nadhľadom,

pritom však s akríbiou. V tomto zmysle ide o vydarenú syntézu
vážneho s nevážnym, ktorá by mohla osloviť široké spektrum
čitateľov. Navyše, ak môžeme ešte raz parafrázovať editora Slavomíra Michálka, ide o knihu, ktorá má všetky tri pé – je pekná
(to je zásluha grafickej úpravy, v akej oba diely do sveta vyslalo
vydavateľstvo Premedia), pútavá a pravdivá.
VEDELI STE, ŽE...
• v 5. a 6. storočí zavraždili tretinu franských kráľov a zhruba
až polovicu kráľovičov?
• v právnej knihe mesta Bratislavy z 15. storočia stojí, že „keď
sa žene určí, aby pred súdom zložila prísahu, nech si sama obnaží ľavý prsník, potom jej orátor uchopí pravú ruku a položí
ju na prsia tak, aby sa ich dotýkala palcom a dvoma prstami“?
• podľa odporúčania zo 16. storočia tomu mužovi, u ktorého zomrela mužnosť, to opraví horčica a mäta, prípadne by sa mal
vymočiť cez jeleniu kosť a do troch dní bude po impotencii?
• Casanova nebol iba slávnym milovníkom žien, ale aj špiónom a tajným agentom v službách štátu?
• podľa Franza Sachera a jeho syna Eduarda ako prvý ich slávnu tortu ochutnal kancelár Metternich?
• v roku 1858 došlo v Tatrách k zemetraseniu, o ktorom referoval do viedenskej redakcie Slovenských novín aj Jozef
Miloslav Hurban?
• už vyše 160 rokov existuje združenie Šlarafia, ktoré založili
v Prahe nemeckí divadelníci na protest proti dobovému elitárstvu, kde je najväčšou cnosťou záhaľka?
• v roku 1938 tvorili Česi 92 % všetkých turistov v tatranských chatách?
• prvým uväzneným Američanom v Československu obvineným zo špionáže a protištátnej činnosti na začiatku 50.
rokov minulého storočia bol John (Ján) Hvasta, americký
občan slovenského pôvodu, ktorý pracoval na americkom
generálnom konzuláte v Bratislave?
• komunistický sochár Ján Kulich chcel v Terchovej zriadiť
Múzeum revolučných tradícií s 30 metrov vysokou sochou
Jánošíka, rozkročeným nad tiesňavou vo vstupe do Vrátnej
doliny a múzeum malo byť umiestnené v jeho krpci?
Igor Otčenáš
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Kniha
ako ulita
„Kniha je věc mezi věcmi, svazek
ztracený mezi svazky zabydlující
netečný vesmír, dokud nepotká svého
čtenáře, člověka určeného jejím
symbolům.“
J. L. Borges
Pôvodné ilustrácie ku knihe J. Verne: Na Kométe

S

lová vytvárajú atmosféru, o tom určite nemožno pochybovať. Záleží na súvislostiach. Pokiaľ sa prechádzame krajinou literárnych textov a tá nás vpustí do vnútra. Je to samostatná dimenzia. Nepotrebujeme ani 3D okuliare alebo hracie
konzoly. Nechcem ich znevažovať, ani z pozície svojej generácie
kritizovať, ale je fakt, že dobytie sveta literatúry je prvým krokom k nezávislej predstavivosti. Človeku sa neotvára každá kniha
a nie do každej knihy chce vstúpiť. Ale sú knihy, ktoré nám určia
smer premýšľania alebo ukážu súvislosť, ktorá by nám na myseľ
neprišla. Sú dokonca také knihy, ktoré s nami žijú ako náš paralelný svet. Mojím prvým paralelným svetom bola Cesta do stredu
zeme od Julesa Verna. Odvtedy som vnímala planétu Zem ako
živý organizmus a v každej priehlbni som očakávala živočícha,
endemitu. Zemský povrch sa mi zdal veľmi tenký a mala som
dojem, že keď dupnem nohou, tektonické dosky sa rozostúpia, že
sa zem otvorí a bude vidieť žeravé jadro, ako keď sa otvorí ľudské
telo pri operácii. Vidíme mäso, krv, objavia sa priečne pruhované
svaly alebo kosti. Tento Verneho román mi naplno personifikoval
zemeguľu. Našťastie to netrvalo dlho. Zaujímavé je, čo som si
uvedomila v čase, keď sme začali objavovať literatúru s mojimi
deťmi: my sme žili v sci-fi a dobrodružnej literatúre, pohybom
v priestorových dimenziách a súčasné deti sa pohybujú v rôznych
časových dimenziách.
Vo „verneovkách“ bolo vždy veľké množstvo technických
údajov a geografických faktov, ktoré znásobovali vierohodnosť udalostí. V Dvadsaťtisíc míľ pod morom sme precestovali
moria celého sveta v najväčších hĺbkach, dostali sme sa až na
južný pól, prerážali sme ľadovec. Podplávali sme pod pevninou Suezu, takže sa jasne ukázalo, že stavba prieplavu bola len
odpoveďou na prírodne existujúce okolnosti. Fakticky to znamenalo dobyť svet, kolonizovať si svoje územia. Bol to pohyb
v priestore a niekedy aj mimo našu zemskú atmosféru. V knihe Na kométe sa s úžasnou ľahkosťou vyrovnal s vesmírom
a absenciu vzduchu nepredpokladal, vybudoval tam nový svet,
lepšie povedané, pozliepané kúsky planéty Zeme dohromady.
Kúsok Korfu, kúsok Sardínie... K tomu patrili aj ilustrácie –
čiernobiele obrázky, ktoré do pruhovaných rastrov zahaľovali
detaily a potom v nich zas odhaľovali krajiny a interiéry. V tých
obrázkoch bola presná dávka abstrakcie ponechávajúca dosť

Kniha – textilný objekt k textu poviedky J. L. Borgesa Zahrada, kde se cestičky rozvětvují

priestoru pre vlastné predstavy. To, že sú jedinečné, dokazuje
aj fakt, že sa nikto nepustil do nových pokusov ilustrovania
verneoviek. Mám ich v sebe stále, občas sa vynoria a ja prekvapene zistím, že tento zdroj má nekonečný potenciál.
Potom mi vstúpil do života kardinál Richelieu, šedá eminencia v pozadí kráľa Ľudovíta XIII., inak slabého panovníka,
jeho žena Anna Rakúska, ale hlavne traja mušketieri, ktorí
boli vlastne štyria. Veta vyslovená D´Artagnanom: „Kto spí,
neje“ ma sprevádza každú noc k chladničke a vždy ju úspešne
zaplaším argumentom, že ja by som hladná nezaspala. Dobrodružstvá troch mušketierov pokračujú v ďalších častiach
trilógie po dvadsiatich rokoch a nakoniec ešte po desiatich
rokoch, na konci už starý D´Artagnan umiera uprostred boja.
Nemohla som sa od nich odtrhnúť a vtedy mi otec povedal, že
som do knihy vlezená ako do ulity. Až oveľa rokov neskôr som
si uvedomila, že naozaj mám niektoré knihy ako svoju ulitu,
do ktorej sa schovávam ako do krytu.
Na niektoré knihy mám chronickú závislosť a podľa určitých príznakov viem, že je nutná nová dávka. Takou knihou je
Majster a Margaréta od Bulgakova. Čítala som ju mnohokrát
– vcelku aj separovane – časti odohrávajúce sa v Moskve a časti v Jeruzaleme s Pontským Pilátom a Joshuom ha-Nocrim.
Plánujem sa vypraviť do Moskvy, aby som sa mohla prejsť
okolo Patriarchových rybníkov a po Tverskej. Tiež dúfam,
že raz objavím kocúra, ktorý dostane meno Mosúr, ale zatiaľ sa taký neobjavil. V Jeruzaleme som už bola, lenže pršalo
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a tým sa atmosféra dosť narušila, ale dá sa povedať, že nejakú čiastočnú vizuálnu predstavu o reáliách deja mám. Bulgakovovo podanie príbehu väzňa Joshua ha-Nocriho, Ježiša
Nazaretského prijímam a považujem to za jeden z najprijateľnejších variantov.
Niekedy začiatkom 80. rokov prišla už zrejme niekoľká vlna
literatúry Latinskej Ameriky a ja som objavila Jorgea Luisa
Borgesa a tu musím napísať, že to bolo zásadné stretnutie.
Prvýkrát som zažila použitie paralelného behu času. Metóda
magického realizmu, ale podávaná formou vedeckého jazyka. Ingrediencie, z ktorých Borgesove texty pozostávajú, považujem za najúžasnejšiu kombináciu. Ako prvú som čítala
zbierku poviedok Artefakty, v nej bola poviedka Point Alef.

Miesto, ktoré obsahuje všetky miesta sveta. Pochopiť hlboké
a skryté významy v jeho textoch predstavuje pomalé odvrstvovanie drobných epizodických momentov, obrazových detailov, ale rovnako aj zásadných dejinných udalostí. Zásadná
pre mňa bola jeho hra s časovými dimenziami. Budúcnosť,
minulosť a prítomnosť sa odohráva práve teraz a tu. Stretnutie seba samého z mladosti na lavičke v parku, ale ako je
možné, že si na to stretnutie v starobe nespomína? Alebo keď
muž z budúcnosti daruje obraz, ktorý v inej časovej dimenzii existuje len ako prázdne plátno, pretože bol namaľovaný
farbami, ktoré ešte nevznikli. Zaujímavé je, že Borgesove
príbehy sú krátke, plné deja, podávané minimalisticky, sú
plné obrazov, ale ilustrácie v knihách chýbajú. Domnievam
sa, že nikto nenabral odvahu ilustrovať ich. Ja som urobila
tri pokusy. Prvý pokus mal zámer skutočnej ilustrácie, ale nakoniec skončil skôr ako konceptuálny čin, prepísala som na
litografický kameň celú poviedku a do textu som občas vložila nejaký grafický abstraktný detail. Výsledok nemal príliš
zaujímavú vizuálnu podobu. Druhý pokus už bol interpretáciou textu, nie ilustráciou. Bol to objekt s názvom Kniha
z piesku, z dreva, papiera a piesku. Posledným kontaktom
s Borgesom bola šitá kniha k poviedke Záhrada, v ktorej sa
cestičky rozvetvujú. Bola to vlastne len hra prešitých hmôt
a línií, prekrývaním vznikli reliéfy a mäkké hmoty. Na predsádke knihy je vytlačený kúsok textu z poviedky a Borgesov
portrét. Urobila som si na to dokonca linorytovú matricu.
Neviem, čo by na to Jorge Luis povedal. Možno tie posledné
dva pokusy by pre neho boli aspoň trochu zaujímavé, pretože boli hapticky vnímateľné. Borges vo svojich 56 rokoch
oslepol. Pre neho samotného to malo určite zásadný význam,
ale v jeho práci sa tento moment nijako neodzrkadlil. Možno naopak, znamenal omnoho hlbší, sústredenejší ponor do
vlastných myšlienok, ničím nerušený. Ale to je len moja predstava ako vidieť tragickú okolnosť.
Všetky stretnutia s literatúrou, teda s knihami, ktoré sa stali
mojím paralelným svetom, boli úžasné a mám dojem, že ľudí,
postavy alebo autorov poznám osobne a sú to blízki priatelia,
ktorých si nesmierne vážim. Prežili sme spolu kus života.
Dominika Paštéková Sládková
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„Dôležité
je to, čo sa
urobí.“

P

Pozdrav z Talloires

Asi každý z nás, čo žijeme za hranicami
Slovenska, by mohol rozprávať
o pohnútkach a okolnostiach, ktoré ho
priviedli k životu za hranicami vlasti. (Hoci
v našom prípade by mnohí mohli namietať,
že svojho času nešli do iného štátu, iba do
iného mesta v rámci jednej republiky –
Československa.) O Slovákoch sa hovorí, že
vďaka svojim vlastnostiam a schopnostiam,
ako sú húževnatosť, všestrannosť, srdečnosť,
nezištnosť atď. sa dokázali všade vo svete
uplatniť. V našej krajanskej komunite
v Prahe sa mnohí navzájom poznáme
a mnohé o sebe vieme. Vieme, kto sa
úspešne rozvinul vo sfére filmu, vieme
o úspešných výtvarníkoch, hudobníkoch,
novinároch a podobne. Vieme z počutia
či z prečítaného aj o početných Slovákoch
roztrúsených po svete, aj o tom, ako sa vo
svojom odbore presadili. Pri sledovaní ich
príbehov už nie sme si takí istí, či by sme
dokázali to, čo oni.

rozaik a novinár Dušan Mikolaj má už dlhé roky
v spektre svojho záujmu aj sledovanie osudov Slovákov
v zahraničí. Vo svojej najnovšej knihe Šťastné okolnosti Jána Zoričáka (AlleGro Plus 2019) sleduje životné osudy
a tvorbu umeleckého sklára z obce Ždiar pod Belianskymi
Tatrami. Ten sa po štúdiu na sklárskej škole v Železnom Brode a UPRUM v Prahe usadil v r. 1970 vo Francúzsku, kde
sa po neľahkých začiatkoch presadil. Neskôr aj v iných krajinách, vlastne po celom svete. Dušan Mikolaj v úvode knihy
píše, že tvorivosť umeleckého sklára Jána Zoričáka ho priťahuje už desaťročie. Možno usudzovať, že než sa podujal napísať o ňom knihu, strávili spolu nejedno posedenie v debatách.
Isto našli styčné body, ako napríklad, že obidvaja pochádzajú
zo slovenskej dediny so sedliackym spôsobom života, z ktorej – ak človek chce získať štúdiom rozhľad a uplatnenie – sa
väčšinou odchádza. Vo sfére osobností výtvarného umenia sa
Dušan Mikolaj ako autor už pohyboval a napísal niekoľko
kníh o slovenských maliaroch a sochároch.
K životnej púti Jána Zoričáka je Mikolaj vnímavý. Vedľa vlastných líčení necháva priestor na vyjadrenia aj protagonistovi samotnému, a ten, ako sme zistili, vie sformulovať svoje myšlienky
a pocity. Takto sa rozpamätáva na odchod z rodného domu:
„Vychádzam z domu, zberám sa do sveta. Nikto ma nejde vyprevadiť. Ani otec, ani mať. Stáli pred domom, ruky založené. No
pripojí sa ku mne strýko, otcov brat. Akoby nič. Od nášho domu na
nástupnú zastávku autobusu vedie mierna rovinka. Vidno až k záveru doliny. Obzriem sa. Naši mi nepotrebovali zakývať. Strýko ich
asi zastupoval. Naisto to bolo tak. Dostal od nich rodinné poverenie. Nikdy predtým sa ku mne neprejavoval tak dôverne ako idúcky
na ten autobus. Dával mi poučenia do života. Hučal do mňa, čo
tam vo svete môže mladého človeka zaskočiť. Čo sa mu v tých Sudetoch nepatrí robiť. Počúval som ho na pol ucha. Stále som sa otáčal
k nášmu domu.“ (s. 27)
Na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe sa Ján Zoričák zoznámil so študentkou animovanej tvorby Catherine Montauchetovou, ktorú si zobral za manželku a odsťahoval sa s ňou
do dediny Bluffy pod Savojskými Alpami. Čoskoro sa im narodili dvaja synovia.

USADIŤ SA V CUDZINE JE VŽDY ODVAHA
„U Montauchetovcov Ján rýchlo pochopil, že o svoju rodinu sa
musí postarať sám. Francúzi si aj príbuzenské vzťahy postavili na
značne odlišných pravidlách, než fungovali na Slovensku. Rodi-

24 Listy

24_25_Wankeova.indd 24

03.02.2021 9:45:46

čia sa zbavujú povinností pomáhať svojim deťom krátko potom,
ako sa osamostatnia. Od nich zase neočakávajú, že ich opatria,
keď zostarnú alebo vážne ochorejú.“ (s. 55)
A čo dorozumievací jazyk v novej krajine? To bol val na niekoľkoročné zvládanie. Alebo bez konca.
Ťažké bolo získavať si v novom pôsobisku priazeň starousadlíkov. „Dôveru medzi susedmi v Bluffy Jánovi nedvíhalo ani
manželstvo s rodenou Francúzkou. Keďže prišiel z východnej
Európy, stamodtiaľ spoza železnej opony, vnímali ho ako inostranca.“ (s. 59)

Vesmírny
kvet

KROK ZA KROKOM
SA DOSTAVOVALI ÚSPECHY
Napriek novým skutočnostiam sa Ján Zoričák zahryzol do práce
a s výbavou svojho talentu a povahy, a isto aj s prispením vynikajúcich českých sklárskych škôl, sa postupne presadzoval v odvetví, ktoré si vybral. Jeho sklenené plastiky, do ktorých zalieva
všakovaké ornamenty kvetov, stebiel tráv, morských a vesmírnych
výjavov, si získavali čoraz väčšie uznanie.
Za svoju tvorbu získal početné významné ocenenia. Jeho diela
sú medzi exponátmi v múzeách a galériách vo Francúzsku a v ďalších štátoch Európy, v USA, v Južnej Amerike, v Japonsku, Číne,
Austrálii. Pravidelne vystavuje na Slovensku. Od roku 2019 môžeme kolekciu jeho celoživotnej tvorby vidieť v Stone Art Gallery
v Ždiari.
Dušan Mikolaj je zasväteným sprievodcom všetkými etapami života a tvorby Jána Zoričáka a svoje zaujatie dokáže
preniesť aj na čitateľa. Nenadŕža, neospravedlňuje, ak protagonista v nejakej situácii neuspel, nevynáša jeho úspechy
nadmieru, len tak, ako po zásluhe treba. Kniha má dejový spád, ale aj psychologické ozrejmenia najmä závažných
rozhodnutí či riešenia niektorých problémov. Ťažko však
posudzovať a súdiť problémy a napätia v rámci rodiny. Nepoznáme zblízka povahu umelca, jeho temperament. Je Ján
Zoričák človek okamžitých rozhodnutí alebo necháva veci
vyvíjať sa postupne? Trvá na istých veciach skalopevne či až
zaťato? Alebo nemal inú možnosť? Čiastočnú odpoveď nájdeme v časti textu, kde Ján Zoričák na začiatku svojej umeleckej dráhy experimentuje so sklom: „Šťastná ponuka sa
ohlásila práve pri nadmernej hmotnosti blokov. Roztavené
sklo odlial do menších foriem. Z jedného surového kusa tak
vytvoril viac sklených sôch. Pri tavení zároveň skúšal dostať
do skloviny ďalšie materiály, najmä kovy, emaily. V jej vnútri
sa začali usádzať farby. Paleta mnohých farieb, od svietivo
teplých po temne tmavé.“
„Na to by som nebol prišiel v kultúrnom ani sklárskom centre.
Tam pri tvorbe človeka kadečo ruší. Prišiel som na to osamote.
S jaskynným pazúrikom kdesi za uchom. Pre mňa zas šťastná
náhoda – z núdze cnosť. Jednoducho som prestal snívať. Vstúpil
som do krutej reality. Utiahol som sa sem pod hory a začal som
tvrdo pracovať. Lebo čo je dôležité? Čo sa urobí.“ (s. 67)
Nad jasne formulovanými vetami si ozrejmujeme, ako je
slovenčina dobre vybavená na vystihnutie akýchkoľvek jemných odtieňov, nuáns. Text dopĺňajú farebné fotografie plastík
Jána Zoričáka, z ktorých si aj nezasvätený čitateľ urobí obraz
o tvorbe popredného slovenského umelca.

Savojská
energia

Kozmické
signály

Jarmila Wankeová
Foto: Dušan Mikolaj
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Ján Sebechlebský
Povolanie režisér

Festival Finále Plzeň, cena Zlatý ledňáček, foto archív JS

Odkiaľ pochádzaš? Sú ti blízke Sebechleby?
Pochádzam zo Žiaru nad Hronom, malého priemyselného
mesta na strednom Slovensku. Mamička je z Krásnej Hôrky,
malej dediny na Orave, otecko pochádza z Jabloňoviec, to je pri
Banskej Štiavnici. Neďaleko Krupiny je obec Sebechleby, ale tam
som nikdy nebol.
A ako sa chlapec zo Žiaru nad Hronom dostal na prvý pokus
na FAMU? Kedy sa v tebe prebudil záujem o réžiu?
Ja som to tak cítil, smeroval som k tomu od detstva, ako tie
ryby, ktoré plávajú až do Sargasového mora. Môj otecko fotil a ja
som začal tiež, vyvolávali sme filmy, ozvučovali diapozitívy, film
ma fascinoval. Prihlásil som do filmového krúžku, chodil som
do filmového klubu, zaoberal som sa filmom aj teoreticky, hľadal
som si všetko o filme v literatúre a časopisoch. Nakrúcanie filmov
ma fascinovalo, v krúžku som si skúsil aj kameru. Nakrúcal som
amatérske filmy, vyhral som nejaké súťaže. Hľadal som nejakú
filmovú školu a vtedy som zistil, že sú len dve, VGIK v Moskve
alebo FAMU v Prahe.
O čom nakrúcajú filmy stredoškoláci?
Film, s ktorým som sa dostal na FAMU, som nazval Mal som
byť s tebou. Bol o problematike, ktorá vtedy predbehla dobu i život mesta, bol o drogách. Partia chalanov, niekto prinesie drogy,
jeden z nich to skúsi... a končilo to tragicky. Hudba Pink Floyd,
drogy, obrazové stvárnenie, to ma dostalo na FAMU.
Chodil si rád do kina ako dieťa?
Veľmi, veľmi rád. Detské predstavenia boli v nedeľu, za korunu,
dodnes si pamätám aj vôňu toho kina. Laurel a Hardy, Chaplin,
Kráľovstvo krivých zrkadiel, rozprávky, detské muzikály, chodil
som pravidelne. Moja najobľúbenejšia rozprávka bola Aladinova
lampa, mal som rád Tri priadky, jedna mala veľkú nohu, druhá
veľkú peru a tretia veľký palec...
Máš dvoch dospelých synov, vydal sa niektorý v tvojich stopách?
Našťastie nie, považujem ich za rozumnejších. Obaja vyštudovali programovanie a pracujú v oblasti IT. Ale nie sú to
žiadni suchári. Obaja sú orientovaní aj umelecky. Mladší Šimon
hrá na päť hudobných nástrojov, fotí aj nakrúca, starší Janko tiež.
Sú rozhľadení, majú širšie spektrum záujmov.
Na Druhý sviatok vianočný sme v televízii videli tvoju rozprávku O liečivej vode. Aké bolo nakrúcanie v dobe koronavírusu?

Janka poznám dlhé
roky. Je to inteligentný,
premýšľavý, galantný muž,
so zmyslom pre humor.
Rozhovor s ním pre náš
časopis bol pre mňa
radosťou.
Bolo to ako vo všetkých ostatných oblastiach života v dobe koronavírusu – ťažké. Všetko bolo obmedzené, a hlavne tá neistota –
všetko je pripravené a neviete, či budete nakrúcať, či to dokončíte,
stačil by jeden nakazený. Našťastie sme začali nakrúcať v lete, v dobe
dočasného uvoľnenia obmedzení. S rozprávkou ma oslovila Slovenská televízia na základe skúseností s mojou prácou na seriáli Tajné
životy, doteraz je najúspešnejším slovenským televíznym seriálom.
Kde ste nakrúcali exteriéry rozprávky O liečivej vode?
Všetko okrem vodnej ríše je nakrúcané v reáli. Hrad Červený
kameň je 80 km od Bratislavy, potom sme kombinovali dva
zámky, Smolenice a Bojnice. Rozprávku sme nakrúcali v duchu
romantizmu 19. storočia, pôvodne som plánoval všetko robiť
v Bojniciach, ktoré boli najlepšie, sú tam nádherné interiéry, ale
kvôli koronavírusu to nebolo možné. Zhodou okolností, oba
zámky i hrad patrili jednej rodine, Pálffyovcom.
Rozprávka bola nakrúcaná dvojjazyčne, zvuk sa robil pri nakrúcaní alebo až po ňom?
Snažíme sa, aby to bol kontaktný zvuk, je to najprirodzenejšie.
Ale môžu sa vyskytnúť rušivé momenty, napr. preletí vrtuľník,
a musí sa to postsynchronizovať, akoby sa to nadabuje. Herecké
obsadenie je dvojjazyčné, dabovali sa i niektorí herci.
Kto rozhoduje o obsadení hercov, castingová agentúra?
Je to dohoda producenta, režiséra a dramaturga. Keďže film
bol koprodukovaný v produkcii Trigon, Slovenskej i Českej televízie, každý mal záujem, aby mal čo najviac svojich hercov.
Záleží na tom, aký je koproducentský vklad, v tomto prípade bol
dominantný vklad slovenský. Obsadzovanie bolo komplikované
opatreniami, casting sa robil na diaľku cez videá, telefóny. Dlho
sme nemohli nájsť princeznú, malú ani veľkú.
Obsadenie barónky Zuzanou Kanócz pokladám za famózny
výkon, bola stelesnením zla. Kto ju vyberal?
Tú som vybral ja, mal som ju už obsadenú v Tajných životoch. Je to veľmi rafinovaná postava, nemám rád, keď je zlo len
primitívne. Aj deti sa stretávajú so zlom, ktoré je rafinované, „ja
chcem len tvoje dobro“. Barónka má svojím spôsobom pravdu,
keď sú veci zadarmo, ľudia si ich nevážia. Ale spôsob, akým to
robí, je veľmi manipulatívny, zlý a mocenský, je to postava z ľudského sveta. Rozprávky sú o tom, že človek prechádza nejakou
skúsenosťou a musí bojovať. Aj keď si nabiješ nos, musíš ísť do
toho. Ideš – je zle, nejdeš – ešte horšie.
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Zaradenie rozprávky O liečivej vode do programu na Druhý
sviatok vianočný je významné, musí ťa tešiť aj sledovanosť.
V slovenskom programe bola rozprávka uvedená na Štedrý
deň o siedmej večer, teda v čase, keď ešte deti vybaľujú darčeky,
ale aj tak bola sledovanosť 600 000. V Česku bola sledovanosť
1 900 000, s internetovou sledovanosťou to bolo 2 300 000,
čo je najvyššia sledovanosť na Druhý sviatok vianočný od doby
merania v roku 1997.
Trošku odbočím – čo je to postprodukcia?
Všetko, čo nasleduje po skončení nakrúcania. Sú to dokončovacie práce – strih, zvuk, triky, farebné korekcie.
Tvoj predchádzajúci televízny film Balada o pilotovi je tematicky úplne iný, vychádza z osudu konkrétneho človeka,
ale je tiež veľmi dojímavý.
Film bol inšpirovaný knihou Jiřího Stránskeho Balada o pilotovi, je to príbeh jeho svokra, ktorého nikdy nevidel. Dozvedel sa
to vo väzení v 50. rokoch od pilotov RAF, s ktorými sedel. Fotku
svojho dievčaťa si pri prehliadkach schovával do úst, a keď ju
videl jeden z pilotov, povedal: „To je dcéra Karla Balíka, ktorého

O liečivej vode, foto RTVS

zabilo NKVD,“ a porozprával mu jeho príbeh. S Jiřím Stránskym som konzultoval iný scenár, na základe toho ma oslovil
a požiadal o spoluprácu na scenári o príbehu pilota. Snažili sme
sa, aby to nebolo prvoplánové, ideologické, moralizujúce. Do
GENu som nakrúcal dokument o pilotovi RAF Františkovi Fajtlovi. Piloti boli správni chlapi, ale nikdy sa nepovažovali za hrdinov, len sa snažili konať spravodlivo. Aj keď riskovali nielen svoj
život, ale aj životy svojej rodiny. Rodičia Františka Fajtla sedeli
počas protektorátu v zbernom tábore v Svatobořiciach, nevedeli,
čo s nimi bude, ale nikdy mu nič nevyčítali.
Na Slovensku si nakrútil dva rady seriálu Tajné životy, každý
mal 13 dielov. Žiaľ, Česká televízia uviedla zatiaľ len prvých
13 dielov. Sú to príbehy žien z azylového domu, ako sa nakrúca takáto tiež nesmierne ťažká téma?
Bola to naozaj ťažká téma, veľká neznáma, ale z Tajných životov mám radosť. Autorke to v televízii odmietali, že je to ťažké,
o domácom násilí, kto to bude sledovať... Potom ale nastúpilo
nové, svieže vedenie televízie a bolo ochotné riskovať. Predtým som
nakrútil Kriminálku Staré mesto a páčil sa im môj štýl práce, na
základe toho ma oslovili. Vzhľadom na to, že je to ťažká téma, som

Kriminálka Staré Mesto, foto archív ČT

žiadal, aby som mal možnosť urobiť to tak, ako chcem. A skutočne
som ten priestor dostal. Okrem toho som dostal možnosť obsadiť
hercov – Zuzana Mauréry, Szidi Tobias, Judita Hansman, Gabika
Marcinková, Zuzana Kanócz, Peter Kočiš, Leopold Haverl, Ady
Hajdu, Oľga Solárová,... bolo to postavené na hercoch. Vedel som,
že seriál nemôže byť vystavaný ani moralisticky, ani ideologicky,
ani feministicky, ale že je to o ľudskom bytí, o ľudskom utrpení,
motaní sa v živote. Ide tam o dôstojnosť života, o to sa tu bojuje.
Tajné životy dostali hlavnú cenu Zlatého ledňáčka na festivale Finále Plzeň, bol ocenený vecný a triezvy pohľad na život žien, ktoré
stoja na okraji spoločnosti. Televízia bol spokojná, pretože to malo
sledovanosť ako seriály v komerčných televíziách, a nebola to žiadna limonáda. Druhú sériu si vyžiadali diváci. Najskôr som povedal
nie, nakoniec som s ňou viac spokojný ako s prvou. Je drsnejšia,
pravdivejšia, padajú aj malé ilúzie.
Nakrútil si veľký balík dokumentárnych filmov, či už to boli
cestopisy (napr. Bretónsko, Dánsko, Rusko, Chorvátsko, Litva, Estónsko, Švédsko, Rusko), portréty osobností kultúrneho a spoločenského života, filmy do série Jak se žije..., Zpověď... nesmierne široký záber, čo ti bolo najbližšie?
Dokumenty som nakrúcal hlavne v 90. rokoch, keď som nemal
iné príležitosti, ale bola to pre mňa príležitosť zbaviť sa niektorých
predstáv a predsudkov, zoznámiť sa s novým prostredím, s novými ľuďmi, a som za túto príležitosť vďačný. Nakrútil som napr.
Balada o pilotovi, foto ČT
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Kriminálka Staré Mesto, foto ČT
Ján Sebechlebský, foto RTVS

Jak se žije… – v kanálech, u kolotoče, vesnickým farářům, dýdžejům, včelařům, barmanům, holičům… Bola to možnosť zamyslieť
sa nad tým, ako človek žije. Pred nakrúcaním som sa zoznamoval
s prostredím, išiel s nimi čistiť kanály, migrácia pracovníkov je tam
veľká a nezáleží na tom, že vedľa seba robia skín a Róm, žijú spolu.
Kanály fungujú ako črevá, keď sa nečistia, mesto hynie. Barman,
policajt, farár – tí majú tiež niečo spoločné, všetkým sa ľudia spovedajú a oni už na prvý pohľad dokážu otypovať ľudí.
Po návšteve Gorbačova v Prahe bola na schodišti FAMU výstava študentov katedry fotografie. Bolo tam všetko, od veľkého nadšenia po veľkú špinu. Všetci fotili rovnakú udalosť
a každý ju subjektívne podal inak. Je takýto subjektívny výklad možný aj v dokumentárnych filmoch?
Ľudia berú dokument ako pravdu. Je to veľká zodpovednosť, človek si mnoho vecí nevšíma, potvrdzuje si svoju pravdu, a to je veľmi
nebezpečné, to je už potom propaganda, ak sa použije len jeden uhol
pohľadu. Dávať niekomu rozumy – neverím tomu. Mám rád Dostojevského, tam je nazeranie na človeka z toľkých rôznych strán, človek
nakoniec nevie, či Dostojevskij bol veriaci alebo neveriaci. V prípade dokumentu je nebezpečenstvo, že keď to nasvietim týmto jedným
smerom, vzniká dojem, že to tak skutočne je. Snažím sa o to, aby
bolo zrejmé, že je to moja interpretácia skutočnosti, snažím sa ľudí
nezhodiť. Ale sú niektoré veci, ktoré si ani neuvedomujem, niečo
mám rád a niečo nemám rád, mám nejaký názor, ale ak som trochu
osvietený, môžem tento názor v budúcnosti aj trošku zmeniť. Ale
ak mám klapky na očiach, to všetko obmedzuje. Nesnažím sa veci
lakovať na ružovo, zaujíma ma to, čo pretrváva. Bránim sa tomu, aby
som sa díval len cez jeden filter, to je v dokumente veľmi nebezpečné.
Pretože ak chcem niekoho zhodiť (to isté je aj v politike), a ten človek
môže mať stokrát pravdu, tak musím mať v sebe aj toho diablovho
advokáta, ktorý to spochybní. Mám to rád aj v hranej tvorbe, že aj
záporná postava má svoju pravdu. Väčšina ľudí nie je zlá zo svojej
podstaty, ale sú o niečom presvedčení. Dokument je otázkou zodpovednosti. Niekedy je dokument len slovo, to sú tie reality show, ale to
nemá s dokumentom nič spoločné, potom je to bulvár.
Čo stojí pred tebou, koronavírus pokračuje, pokračuje aj práca?
S Klárou Formanovou sme pre Českú televíziu odovzdali scenáre na minisériu, trilógiu zo 70. rokov, mohlo by to byť
zaujímavé pre veľkých aj malých. Jeden filmový scenár mám
u producenta, to sa ešte ukáže.
Držím palce, aby to vyšlo. A teším sa, že od teba zase niečo
uvidíme.
Otázky kládla: Eva Zajíčková
Ďakujem za rozhovor.

PREHĽAD TVORBY
■ RÉŽIA
•
O léčivé vodě /O liečivej vode/ /TV film/ RTVS /Česká televize/
Trigon /2020/
•
Balada o pilotovi /TV film/ Česká televize 2018
•
Tajné životy II. /hraný seriál/ RTVS 2017
•
Tajné životy /TV seriál/ RTVS 2015
/Hlavní cena Zlatý ledňáček 2015 za nejlepší televizní projekt
v kategorii „cyklická dramatická tvorba“/
Cena Igric 2015 za námet a scénár, Cena Igric 2015 za ženský herecký
výkon Zuzana Mauréry
Cena Igric 2015 prémia za mužský herecký výkon /Peter Kočiš/
•
Svatby v Benátkach /TV seriál/ /TV Prima 2014/
•
Kriminálka Staré Město II /TV seriál/ ČT a RTVS 2013
/Cena Igric 2014, tvorivá prémia za režii /Slovensko/
/Cena literárního fondu/
Speciální cena, 16. Mezinárodní festival detektívních filmů,
Moskva, 2014
•
Definice lásky /TV film/ ČT 2013
•
Obchoďák /TV seriál/ TV Prima 2013
•
Kriminálka Staré Město /TV seriál/ ČT a RTVS 2010
•
/Speciální cena, 15. Mezinárodní festival detektívnich filmů,
Moskva, 2013/
•
První krok /TV seriál 2010/ TV NOVA
•
Ordinace v růžové zahradě /2005–2007/ TV seriál /172 dílů/
/Ceny Týtý 2006/ Týtý 2007/ ANO 2005/ ANO 2006/ ANO 2007/
Nominace na cenu Elsa 2007/2004–2005 externý pedagog na katedře
hrané režie FAMU
•
Pro Českou televizi do roku 2005 v produkci Febio natočil
82 pořadů např. Česká soda
•
Kopečkářky /dokument/
/Cena za dokument finále Plzeň 1999/
•
Skutečný život na zámku /dokument/
/Cena PRO BOHEMIA Česká republika/
•
Poselství pražských věží /dokument/
/Cena PRO BOHEMIA Česká republika 2005/
•
Gen.: David Radok /divadelní režisér/ František Fajtl /stíhací
pilot/ etc.
•
Jak se žije... Dýdžejům, Vesnickým farářům, Hasičům, V kanále etc.
•
Cestománie: např. Švédsko – Severský obr, Dánsko – Větrné
království Portugalsko – Madeira, Perla Atlantiku, Rusko –
Zapomenutá Karélie, Francie – Korsika, Ostrov rebelů, Estonsko
– Návrat k sobě
/Cena Estonské vlády za rok 2004/
•
Hudební klipy: Miro Žbirka, 22 dní, Ty a ja
•
FAMU: Žebrácká opera
Vybráno do soutěže na festival Zlatá Praha 1990,
hraný film na motivy povídky Virginie Woolfové Strašidelný dům
/Cena Literárniho fondu 1989 za scénář, režie, kamera/
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Georgy Chačijev s manželkou

Cizinec, co
zná víc než
našinec
Málokdy se stává, že člověk, který přišel do Česka z ciziny, získá k nové
domovině tak kladný vztah. Tím neobvyklejší je, že člověk, o němž mluvíme, přišel
ze vzdálené středoasijské země – Uzbekistánu. Nejde přitom o žádného imigranta,
který by u nás hledal nějaké ekonomické výhody.

G

eorgy Chačijev vystudoval ekonomii v Taškentském
institutu hospodářství, v roce 1990 se stal profesorem.
Počátkem 80. let strávil necelý rok na stáži v Praze, kde
získal k naší zemi vřelý vztah. I proto při práci vysokoškolského
pedagoga začal pracovat jako zástupce českých společností ve své
rodné zemi. Před 13 lety se z rodinných důvodů přestěhoval do
Prahy a působí tu v uzbecko-české společnosti ERIELL Services
a jeho čeština je na velmi dobré úrovni.
Z pracovního zájmu o českou ekonomiku a její transformaci z plánovaného hospodářství na tržní systém se zrodil hluboký
zájem o místo Česka ve světě. Už během působení na taškentské
vysoké škole organizoval soutěže studentů ve znalostech České republiky. Jeho činnost ocenil i zastupitelský úřad ČR. Během mnoha let pan Chačijev prostudoval stovky a tisíce pramenů, z nichž
čerpal zajímavé údaje, ty pak zúročil v brožurách s třemi jazykovými verzemi (čeština, angličtina a ruština) pod názvem Česko
a svět. Čtenáři tu najdou fascinující množství zajímavostí například
o českých památkách zapsaných v seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO, objektech a lokalitách v ČR považovaných
za „nej“ v Evropě i ve světě, o přínosu lidí pocházejících z Česka
(Československa), o příspěvku českých osobností a jejich potomků
k pokroku v zahraničí nebo proslavených českých oborech, výrobcích a značkách. Jednou z kapitol, které vznikly studiem domácích
i zahraničních pramenů i vlastním výzkumem, je i přehled toho,
co bylo u nás objeveno či vynalezeno. Některé údaje jsou objevem
i pro rodilého domorodce. Věděli jste třeba, že:
• Česko se svými 0,06 % rozlohy světa a 0,15 % obyvatel zeměkoule vytváří 1 % světové výroby zboží. V přepočtu na počet obyvatel je na 1. místě ve výrobě autobusů, uměleckého skla a spotřebě piva; vyrábí 1/3 všech elektronických mikroskopů, pětinu
světové produkce máku či 5 % chmele.
• Český král Přemysl Otakar II. založil město Královec (pozdější Königsberg, dnes Kaliningrad); architektem „atomového
dómu“ v Hirošimě, který zůstal zachován jako jediný po jaderném výbuchu, byl předválečný architekt z Československa Jan
Letzl; pro cizince může být novinkou i to, že objevitelem elementů pro přípravu léků pro léčbu AIDS je český chemik Antonín Holý. V zahraničí ne každý zná třeba jméno objevitele krevních skupin Jana Janského nebo nositele Nobelovy ceny Jaroslava
Heyrovského, objevitele polarografie.

Autor shromáždil také různé zajímavosti – na mapě ČR vyznačil
místa, která jsou označována názvy zahraničních lokalit jako Česká
Sibiř (místo na jihu středních Čech s chladným klimatem) nebo
třeba česká Pisa (kostel se šikmou věží v Karviné), dále objekty a regiony považované za „nej“ v Evropě či na světě:
• Pravčická brána – největší přírodní skalní most v Evropě,
• Velké Losiny – nejstarší papírna v Evropě vyrábějící ruční papír, atd.
Překvapivé jsou i údaje o českých stopách v zahraničí:
• muzeum Jaroslava Haška v ruské Bugulmě,
• autobusové nádraží pojmenované po Janu Palachovi v mauricijském Curepipe,
• Síň slávy amerických astronautů, kde je zapsán Eugen Cernan
s českými a slovenskými kořeny.
K nejpozoruhodnějším patří údaje o tom, co bylo v Česku vynalezeno či uskutečněno:
• první na světě a největší v Evropě specializovaná vysoká škola
technické chemie je pražská Vysoká škola chemicko-technologická,
• technický vynález – tryskové tkací a bezvřetenové dopřádací
stroje vznikly v Československu,
• výroba kostkového cukru i spodní kvašení při výrobě piva,
• nejpoužívanější druh tiskáren 3D,
• remoska či židle z ohýbaného dřeva Thonet.
Prof. Chačijev připravil ke 100. výročí Československa soubor
osmi plakátů (panelů) se zmíněnými a dalšími prioritami Čechů
a českých zemí. Vlastními silami je uvedl v některých školách i na
radnicích městských částí Prahy. Mohou sloužit jako doplňující
prostředky při výuce dějepisu a zeměpisu nebo také zdroj informací
pro české krajany v zahraničí, kde přispějí hlavně ke zvýšení hrdosti
na původní vlast. Založil i webové stránky www.cesko-a-svet.cz,
kde mohou zájemci najít to, co český vlastenec shromáždil.
Pan Chačijev je svého druhu altruista – nejenom že shromažďováním a tříděním zajímavých dat o Česku strávil snad tisíce
hodin, ale brožury a plakáty hradí z vlastních prostředků s občasným sponzoringem zaměstnavatele. Přitom – ač dosáhl penzijního věku, zatím na český důchod nemá dost odpracovaných
let – musí stále pracovat jako překladatel. Zasloužil by si aspoň
morální ocenění: byl navržen na symbolickou cenu udělovanou
českým Ministerstvem zahraničí. Věřím, že ji dostane, jen málokterá země má takového patriota – cizince.
Petr Kuneš
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Čo znamená
pojem
umelecká
kvalita?
/Pokus o návod k lepšiemu
poznaniu či orientácii/
ty pridanej hodnoty. Sú jedným zo základov kultúrneho rastu, často jeho základňou, oporou. Preto by ich odborníci na
umenie nemali odsudzovať. Vďaka nim z nich vyrastajú mimoriadne umelecké počiny, ktoré tvoria predpoklady ďalšieho
umeleckého vývoja a zároveň nových umeleckých objavov.

Súčasná „výtvarne vizuálna“ scéna
je záhadou, ktorú poodkrýva
určitý záujem ľudí, pretrvávajúca
snaha investovať a cielené mediálne
kampane s plným nasadením.
U nás, i vo svete. Radosť zo zážitkov
byť obklopený výtvarným umením
sa vytráca. Skutočne nie je záujem?

M

ilujeme priemer či gýč. Človek je od prírody pohodlný. Radšej prijíma ako získava či vedomostne
rastie. Preto môžu jestvovať tie tisíce pokračovaní
televíznych sitkomov, kde autormi, pre diváka nezmyselne
príťažlivo vymyslené medziľudské vzťahy, prerastajú u dospelých do myšlienkovej pasivity. U detí sú bohužiaľ mienkotvorné. V ďalších umeleckých „odboroch kapitalizmu“
(červená knižnica...) je to podobné.
Vo výtvarnom umení trvalo prevažuje záujem o krajinky,
kytice, poľovačky v lese. „Ale musí to byť namaľované ako
v skutočnosti“ (citát väčšiny, síce štatisticky neoverený, ale
daný stav ho podporuje). Občas stretne jedinec umelca či
jeho agenta a povolí. Kúpi si obraz, pretože je to vraj dobré,
prípadne je to kamarát a dal to lacno.
Pridaná hodnota umenia sa nedá jednoznačne formulovať.
Nie je ani výlučne spojená s investičnou. Je to v umeleckom
diele ukryté bohatstvo, ktoré človeka napĺňa a obohacuje.
Niekedy natrvalo. A je úplne jedno, či vidíme sochu, divadelné predstavenie, čítame knihy, pozeráme film.
V umení každej spoločnosti dominujú štandardné diela.
Tie, ktoré sa ľuďom páčia. Sú nositeľmi rôznych úrovní kvali-

● ● ●
Umenie treba poznať a vnímať ako celok rôznych tvorivých
disciplín. Znalcom hudby či filmu sa cíti temer každý. Opere
alebo výtvarnému umeniu vraj väčšina nerozumie. A pritom
stačí málo. Hodnotiť obraz postupom podobným ako pri
tvorbe úsudku na dielo „zrozumiteľné“.
Súčasné hodnotenie umenia, ktoré deklamujú známi umeleckí kritici a odborná svetová verejnosť ho postupne prijíma,
vychádza z kreativity každého jedinca. A preto dnes, zjednodušene napísané, je každý človek umelcom. A umelecká hodnota
je v sile, emócii či zážitku. Kto je potom dnes skutočný tvorca?
● ● ●
Donedávna písali odborníci a špecialisti o kvalite tvorby
množstvom plno obsahových slov ako jedinečnosť, originalita,
poučenie, optimizmus, estetika, smútok, hľadanie, podpora,
emócia, problémy, výzvy, kompozícia, harmónia, farebnosť, lí-
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nia, remeselné zvládnutie, znalosť materiálov... Jedinec si bral
z umenia spravidla jeho oslovujúcu či preň potrebnú pridanú
hodnotu, aj keď občas deformovanú. Čo ju však charakterizuje
dnes? Dobrodružstvo, do ktorého vstupuje okrem umeleckých
ambícií aj ekonomika. Usilujeme sa ju formulovať, aj keď vieme, že to nejde. Alebo predsa?
Snaha prekvapiť seba i diváka vyžaduje talent. Ale ten má
každý z nás! Je umenie hra zakladajúca sa na určitých poznatkoch, zohľadňujúcich vývoj, prezentujúca aj jeho nedokonalosť? Ako a prečo dokážeme tú hru oceniť? Vieme poznať jej
dĺžku, jej rast a silu pôsobenia?
Pochopil som silu toho času, ktorým žijeme tu na planéte.
Učím aj ďalších, že relatívne najlepším ukazovateľom kvality
umenia je časový odstup. Najlepšie sto rokov. On nielen preverí, ale aj potvrdí. A je to fakt.
● ● ●
POMOCNÉ KRITÉRIÁ
Hodnotenie umenia prešlo za tisícročia obrovským vývojom. Od
bezprostredného a ekonomicky nemotivovaného prejavu v beztriednom praveku cez ďalšie vývojové etapy až po polovicu 19. storočia.
Cez základné hodnotové kritériá, nazvime ich princípy, akými sú
1. znalosť materiálu a remeselného spracovania, kompozície cez
2. originalitu či novosť až k výsledku s 3. pridanou hodnotou, ktorá
umelecký prejav oživuje neopísateľným duchovným či pocitovým
posolstvom, na ktoré sa nezabúda. Takéto hodnotenie umenia by
však dnes bolo asi dosť monochrómne, nevýrazné, konzumné. Patrilo dobám minulým, keď aj menej náročný divák dokázal poznať
a vycítiť jemu blízku pridanú hodnotu, vnútornú energiu alebo život
umeleckého diela a je jedno či v maľbe, hudbe, alebo divadle. Objednávatelia i umelci antiky, renesancie stavali na základoch, ktorými
bola cesta k umeleckej dokonalosti. Výnimoční umelci však dokázali
do úžasného remesla vložiť svoj talent, ktorý ho posúval mimo štandard a tým objavoval nový svet tej ktorej doby. V časoch, keď kvôli
rôznym príkazom či zákazom tvorba iba hľadala remeselnú bravúru,
umenie objavovalo v prostom, jednoduchom stvárnení úprimnosť,
bezprostrednosť, ľudskosť (románsky prejav, raná gotika).
Od druhej polovice 19. storočia vznikajú v umení „izmy“.
Umelecké smery, ktoré trúfalo odhaľujú nezáživnosť akademizmu a tvoria vlastné myšlienkové tvorivé prúdy. Umenie
objavuje nové výrazové prostriedky i námety (impresionizmus,
expresionizmus...), dáva divákovi pri vnímaní slobodu (abstraktné umenie), hrá sa so sebou, ironizuje, zveličuje (dadaizmus), sníva (surrealizmus), vytvára vizuálny klam či konkrétny pohyb (op art, kinetizmus) až po pop art. Umenie, ktoré
malo byť dostupné všetkým. Malo to byť populárne umenie,
umenie pre ľudí, aby si ho každý mohol dovoliť. Mnohí ho
nazývali znehodnotením umenia ako takého. Kladiem si otázku, ako akého? Otázok veľa, popularita a obľúbenosť ich však
predbehla. Dnes jeho originály hlásia aukčné rekordy.
Až do tejto doby – s miernymi úpravami – vieme aplikovať
vyššie spomenuté tri, v tomto texte pomocné, ale základné
hodnotiace princípy.

Ľudia radi zotrvávajú na tom svojom, životom overenom,
a všetko nové kritizujú. A špecialisti sa predbiehajú vo vysvetľovaní, hodnotení aj silenom približovaní marazmu. Tento
nami vnímaný svet sa skladá aj z dvoch dôležitých slov. Súvislosť a vývoj. Preto dnešok nie je odtrhnutou rozprávkou. Logicky ide v kontinuite predošlých umeleckých období. Dnešok tiež potrebuje tých sto rokov odstup. Hľadanie hodnoty
v nich nepretržite prebieha, ale je to len aplikovanie skúsenosti na súčasnú kultúru. Vzniká obrovské množstvo vizuálnych
balastov, filmov so stále sa opakovanou schémou, populárnej
nič nehovoriacej hudby. Medzi touto neprehľadnou, pre mňa
ťažko konzumovateľnou kolekciou, tak ako vždy v minulosti
rastie tvorivá, umelecká kvalita, ktorú by sme si nemali dať
zobrať. Tá je tým vývojom, vďaka ktorému lietame do vesmíru a aplikujeme nanotechnológie. Poznáme ju podľa toho, že
v nás zostáva nadlho alebo večne. Že nás osloví a pomáha nám
v krízach. Nie je príliš múdre nechať sa oslniť nádherou partnera a nemať si s ním čo povedať. Láska k človeku i umeniu,
ten hodnotný vzťah vzniká postupne a s predpokladom, že
sa už neporuší. Nie je problém kúpiť si obraz, zavesiť doma
na stenu a o niekoľko dní zabudnúť, že tam niečo visí. Nie je
problém, ísť na film, ktorého zmysel stratíš už pri odchode
z kina. Je to snáď iba hazard s tým vzácnym časom, ktorý
máme na zemi vyčlenený.
● ● ●
Zamyslel som sa. Ako je to v umení. Majiteľ originálu urobí
všetko, aby predal. Obchod. Umenie má však oveľa väčší rozmer. Kapitalizmus cielene odkopol osvetu. Vymyslel ľudstvu
ľúbivosť, gýč. Kde sú handrové bábiky či drevené koníky, ktorý bol každý iný. Hlboko sme klesli, keď detský život začína
s prototypom gýču – bábikou Barbie.
Práve to náročnejšie v umení stimuluje duševný, poznávací rast človeka, taký dôležitý najmä pre mladých. Tie objavy
kvality neprichádzajú samé. Treba chcieť. Vedieť pochopiť,
poznať, prijať. Hodnota umenia nie je v tom, či sa ti to páči,
ale v jeho docenení nezávisle na subjektívnom vzťahu. V tom,
či ti dá niečo navyše a dokáže v tebe žiť.
Ľuboslav Moza, foto: archív autora

● ● ●
DNEŠOK
Konceptualizmus a postkonceptualizmus, návraty, pop surrealizmus, happening, performance a tak ďalej. Fakt umenie
odzrkadľuje dobu? Ono tiež naznačuje ďalší jej vývoj?
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Víťazi Pražskej medzinárodnej konferencie
stredoškolákov venovanej odkazu
Jana Ámosa Komenského
Vzdelávací program pre stredoškolákov zameraný na Slovensko, slovenčinu,
slovenskú históriu a reálie so samostatnou tvorivou prácou žiakov a študentov k vybranej
problematike (slovenské osobnosti, slovenskí spisovatelia, významné udalosti v slovenskej
histórii a v česko-slovenských vzťahoch, Slováci v Čechách, ich osudy a súčasnosť,
zber pamätí, orálna história, ľudové tradície, hmotná a duchovná kultúra) sa uskutočnil
v roku 2020. Na počiatku boli úvodné semináre o J. A. Komenskom, o možnosti využitia
jeho učenia pri vypracovaní, prezentácií, štúdií a ďalších foriem.

P

rácu prerušila jarná coronavírusová vlna. DOMUS SM
v ČR pripravil pre pedagógov v Prahe na koniec júna seminár, ktorý sa týkal metodiky a vypracovania štatútu konferencie. Význačnú úlohu zohralo Gymnázium Broumov, ktoré je
nositeľom myšlienok J. A. Komenského aj v praxi. Študentky sexty
pripravili zaujímavý dotazník o znalosti a aplikácii metód J. A.
Komenského v škole pre žiakov a učiteľov. Zoznámili s ním malé
publikum na novembrovej konferencii. Distribúcia a vyhodnotenie dotazníkov sa uskutoční v tomto roku. Aplikáciu Komenského
metód vystihli študentky a študent z Popradu. Jakub Šulej rozpracoval štúdiu o Nemcoch v regióne počas druhej svetovej vojny
a tesne po nej, ale kvôli covidovým karanténam nemohol prácu
dokončiť. Štúdiu s nahrávkami pamätníkov dokončí v tomto roku.
Ema Balážová a Michaela Želonková napísali stať Židovská problematika 2. svetovej vojny v nadväznosti na prvý
transport židovských žien z Popradu. Porota udelila tejto
práci III. miesto za dobre spracovanú tému, nové poznatky
a vhodne aplikované učenie J. A. Komenského.
Druhé miesto putovalo do Žiliny za na konferencii neprítomným Martinom Dingom za originálnu, dobre spracovanú, dosiaľ neznámu, dnes už historickú tému, napĺňajúcu
myšlienky Komenského: Bulharskí záhradníci v Žiline.
Hodnotitelia stáli pred ťažkou otázkou určiť poradie troch
štylisticky vynikajúcich prác a ich neprítomných autorov.
Všetky tri práce boli originálne, dobre napísané, vhodné na
publikovanie. Vystihli myšlienky Komenského a vhodnou
formou ich predstavili. Porota udelila tri prvé miesta v kategórii starších žiakov – študentov.
I. miesto: Margaréta Mikušová – Ján Ámos Komenský
a škola hrou
I. miesto: Alexandra Barčíková – Sestra Agáta
I. miesto: Martin Havlík – Zobrali jej všetko.
Príbeh Lýdie Piovarczyovej
Zvláštne ocenenie Dokumentačního a muzejního střediska
slovenské menšiny v ČR získala Adéla Horčičiaková za dokumentačne bohatý a prínosný článok Ostatných 100 rokov
Turzovky a jej kultúrneho dedičstva.
Cenu časopisu Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe
vedieť viac... získali Ema Kollárová a Eva Mária Kadnárová za

portrét Pavla Polka v rozsiahlom článku Mladý revolucionár.
Zaujímavé práce sme dostali od ďalších študentiek z Turzovky a Tachova. Budú dopracované v tomto roku a prezentované
na tohoročnej študentskej konferencii v novembri v Prahe.
Ocenené štúdie a články budú publikované v Listoch Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac...
DOMUS SM ďakuje všetkým účastníkom konferencie za
ich samostatnú tvorivú prácu na originálnych námetoch v nepriaznivých minuloročných podmienkach. Helena Nosková

Hodnotitelia študentských prác

Účastníci konferencie boli zoznámení so seminármi projektu Implementácie Charty menšinových jazykov, ktoré sa uskutočnili v priebehu roku s obmedzeným počtom prítomných.
Prvý seminár k projektu DOMUS SM v ČR, nazvaný Zpěvem
a hudbou k porozumění mezi národy, bol prípravný a uskutočnil sa
v Tachove 5. marca. Na programe bola sondáž do zbierky hudobnín
v SOkA Tachov a v Múzeu Českého lesa s ohľadom na výber nemeckých ľudových piesní.
Druhý pracovný seminár sa uskutočnil 5. októbra v Dome národnostných menšín, kde sa stretla autorka úpravy slovenských, nemeckých, českých, moravských a sliezskych piesní s ďalšími interpretmi,
režisérkou a zvukárom.
Tretí seminár sa uskutočnil v Broumove 23. októbra, vzhľadom na
karanténne opatrenia sa seminár uskutočnil bez žiakov v prírode.
Jeho náhradou bol seminár v Prahe, ktorý sa uskutočnil 21.12. s interpretáciou piesní z nahrávky CD.
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Milé deti,
Na Vianoce, ktoré boli pred mesiacom, vlastne skoro pred dvomi mesiacmi, si už asi ani nespomeniete.
Sú už za nami a pred nami je februárové predjarie s fašiangami. Tie už sa ale veľmi neslávia. Najmä teraz,
keď nás stále drží doma koronavírusová karanténa a mnohí z vás nemôžu ani chodiť do školy. Samozrejme,
veľkou priateľkou je televízia a mnohé detské programy, na ktoré sa môžete dívať od rána do večera.
Alebo môžete vybehnúť von. Veď práve dnes aj u nás v Prahe napadol sneh a napočudovanie sveta, ešte
stále padá. Hoci je obloha zachmúrená, padajú z nej drobné snehové vločky. Obielili celý kraj. Najkrajšie
sú na stromoch, ktoré vyzerajú, akoby sa zahalili do čipiek. Vonku je viac svetla vďaka belostnej snehovej
pokrývke. Ako dlho táto už vlastne nevídaná krása vydrží, nevieme. Ale aspoň že je a bude s nami pár dní.
Takýto zimný čas vyvoláva v starších ľuďoch spomienky na roky ich detstva. A keďže aj ja som vo veku
vašich babičiek, či po slovensky starých mamičiek, pokúsim sa podeliť sa s vami o moje spomienky na
detské knižky, ktoré ma sprevádzali detstvom. Väčšinu z nich som nachádzala pod vianočným stromčekom.
Spomienky na rozprávky, ktoré vysielal rozhlas v čase, keď televízia nebola.
Vaša redakcia
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Nastal zimný podvečer, január. Na zamrznutý rybník padla tma, posledné deti dokorčuľovali k brehu.
Na pevnej zemi postriebrenej srieňom si odmontovali kľúčikom detské korčule nazývané šeksne a pobrali sa sporo osvetlenou uličkou k domovom. Konkrétne miesto Rajecké Teplice, roky 1956 – 1959.
Doma sa v kuchyni svietilo, hrial šporák, do ktorého mama prikladala drevo a šušky. Málokedy prihodila
lopatku uhlia. Uhlia bolo málo a bolo na prídel – 5 q na rodinu na celý rok. Muselo sa ním šetriť, a tak sa
kúrilo len v kuchyni, raz začas v spálni. Televízia bola ešte neznámy pojem, nielen pre nás deti. Celá
rodina večer počúvala rozhlas.
Rozprávky pre deti bývali v nedeľu ráno. Tešili sme sa na ne celý týždeň a ja si útržky z ich adaptácií pamätám dodnes. Krásna bola rozprávka o šťastnom princovi. Na jeho pamiatku postavili kovovú
pozlátenú sochu v nádherných šatách, miesto očí mal dva drahé kamene – zafíry. Na hlave mal pozlátenú korunu zdobenú drahými kameňmi – rubínmi, smaragdmi, perlami, malachitom. Stál na vysokom
podstavci a pozeral na celé mesto. V záhybu jeho rúcha si urobila hniezdo lastovička. Princ videl biedu
mnohých ľudí vo svojom meste, a tak poprosil lastovičku, aby odlúpla drahú perlu z koruny a odniesla
ju do chudobnej rodiny, tu zasa daroval smaragd chudobnej žene. Posielal po lastovičke kúsky zlatých
šupín zo svojich šiat do chudobných rodín. Napokon daroval aj zafíry zo svojich očí. Stál na podstavci
slepý a ošarpaný. Lastovička ostala pri ňom, aby mu nahradila oči. Prišiel ale mráz a lastovička zamrzla. Ošarpanej sochy si všimli kráľovskí úradníci a nechali ju roztaviť. Zostalo po nej len olovené srdce.
Neroztavilo sa, ale žiaľom puklo. Rozprávka očarila nielen mňa, ale aj moje kamarátky. Či sa dotkla aj
našich spolužiakov nevieme, pretože my druháčky, sme sa s chlapcami nebavili a oni sa s nami tiež
nebavili. Čo im ale nebránilo máčať nám vrkoče a mašle do atramentu, podrážať nohy, či už v triede
cez prestávku, alebo na korčuliach na rybníku.
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Vtedy sme ešte nevedeli, že túto rozprávku napísal Oscar Wilde. Aj ďalšia, ktorú zdramatizoval
slovenský rozhlas, bola od Oscara Wilda a volala sa Slávik a ruža. Bola ešte smutnejšia. Temer
s úľavou som privítala rozhlasovú Babu Jagu, Iľju Muromca a ďalších bohatierov. V týchto rozprávkach sa meče tupili o ľudské hlavy, krv tiekla potokom, Slávik lúpežník, drak Tugarin a ďalšie
príšery síce naháňali hrôzu, ale vždy sa to dobre skončilo. Nie tak ako u Wilda. Zamrzla lastovička, zamrzol slávik, ktorý ale najprv chcel oživiť mrazom spálenú ružu krvou zo svojho srdiečka.
Rozhlas nešetril city svojich detských poslucháčov a zrejme sa nebál, že upadneme do clivoty.
Ani rozprávky H. Ch. Andersena neboli, až na pár výnimiek, veselé. Cínový vojačik, Snehová
kráľovná, Malá morská víla a ďalšie rozprávky nehýrili optimizmom, ale skôr nostalgiou.
K mojim najkrajším zážitkom patrili večery, keď mi otecko čítal rozprávky Tisíc a jednej noci.
Chodila som vtedy do prvej triedy. Knižku som dostala od Ježiška a otecko mi každý večer čítal
na pokračovanie tieto dlhé rozprávky Orientu. Kniha to bola na vtedajšie pomery veľmi drahá
a vzácna. Dodnes ju mám v knižnici. Je to poslovenčený preklad Felixa Taufera, ilustroval ju Emil
Makovický a vydalo ju SNDK 1955 s poznámkou: pre čitateľov od 12 rokov. Texty otecko pri čítaní rýchlo upravoval, aby boli prístupné môjmu veku. Rozprávky si chcel prečítať aj on sám, ako
sa mi raz po mnohých rokov priznal. A tak sme strávili nezabudnuteľné večery obidvaja.
Oriešok • Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydáva Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.
Redakcia: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Tel.: 281 924 808, 603 824 370, 607 237 093
E-mail: anazuz@volny.cz; anele@seznam.cz Internetovú verziu nájdete na www.klubsk.net
Graﬁcká úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 1–2/2021. Do tlače odovzdané 3. 2. 2021.
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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VEČERNÍ GALERIJNÍ AUKCE
31
BŘEZNA 2020 18.00

P r a h a

galerie G7 • květen, červen 2013 • prostějov

SLOVÁKOV A ČECHOV,
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Časopisy

Listy

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €
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ktorí chcú o sebe vedieť viac
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Kluby
v karanténě

Sraz
české
reprezentace

můj příběh:

Aryna Sabalenková
Jarmila Wankeová – Na Slovensku udeľovali výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá • Peter Cabadaj
– O Kukučínovom tajnom písme • Petr Kuneš – Tak trochu malý Babylon: Vojvodina • Igor Otčenáš
– Zakliaty v koňovi • Dominika Paštéková Sládková – Vianoce • Mirjana Šišoláková – SOVA – prvá
online premiéra v 101-ročnej histórii SND • Igor Otčenáš – O bohyniach, šeptuchách a bosorkách
• Vladimír Dubeň – Divadlo nemusí byť krásne, musí byť úprimné a dôsledné • Peter Cabadaj – Za
Boženou Plocháňovou • Iva Poláková – Môže jar prísť až koncom leta? • Miro Pogran – Šumava
(malá pozvánka do pohraničia) • Radovan Čaplovič – Náhorný Karabach – horská Čierna záhrada
s pohnutými dejinami (1. časť) • Ľuboslav Moza – Vojtech Rušin • Eva Zajíčková – Odišla pani Mária
Kendžírová • Zuzana Štancelová – Výstavy v roce 2020 • Študentské listy • Helena Nosková – Program
Pražskej medzinárodnej konferencie stredoškolákov k výročiu úmrtia Jana Amosa Komenského •

dialog

s Michalem Hrdličkou
Generální partner
Českého tenisového svazu
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce

04.12.2020 15:42:33

Kalendáře
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

O

O
O

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz
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