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Výber z programov DOMUS SM v ČR na február, marec a začiatok apríla

Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR 
sa uskutočnia vďaka fi nančnej podpore MK ČR, 

Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT v ČR, 
ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

14. februára  19.30 hod.
Divadlo Kampa, Nosticova 634/2A, Praha 1-Malá Strana
Zrod komedianta
Predstavenie pripravilo z.s. Bona Fide.

16. februára  17.00 hod.
Knižnica DOMUS SM v ČR, DNM, Vocelova 3, Praha 2
Fašiangový-Masopustní podvečer. Posedenie s ľudovými zvykmi
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR a 
Magistrátu hl. Prahy.

21. februára  17.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova 3, Praha 2
Vernisáž výstavy Dokumentace slovenských hrobů v regionech 
českých zemí
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore ÚV ČR
a ÚSZŽ SR. 
Výstava potrvá do 13. marca.

8. marca  17.30 hod.
Kaviareň DNM, Vocelova 3, Praha 2
Ohliadnutie za minulosťou: Ako sa slávil Medzinárodný deň 
žien v Československu
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MK ČR 
a Magistrátu hl. m. Prahy.

18. marca  15.00 hod.
Gymnázium Krnov
Seminář k přípravě středoškolské konference Hledání minulosti
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MŠMT ČR.
23. marca  17.00 hod.
Knižnica DOMUS SM v ČR, DNM, Vocelova 3, Praha 2
Marec – mesiac knihy. Prezentácia slovenskej knižnice a nových 
kníh
1. apríla  17.00 hod.
Muzeum Krnov, Flemichova vila, Hlubčická 23
Vernisáž výstavy Dokumentace slovenských hrobů v regionech 
českých zemí
Výstava potrvá do 22. 5. 2022

Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MK ČR 
a Magistrátu hl. m. Prahy.
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Vážení a milí čitatelia,
na počiatku februára do-
stávate do rúk prvé toho-
ročné dvojčíslo, s príspev-
kami napísanými niekedy 
už v  októbri, novembri 
a  v  decembri. Príspev-
ky museli čakať v  dlhom 
rade na publikovanie 
a veľmi nás to mrzí. One-
skorene sa dočítate o sep-
tembrovom koncerte k ju-
bileu Petra Dvorského. 
Rozhovor s ním je ale za-
ujímavý i  nadčasový, stojí 
za prečítanie v  týchto zimných dňoch. Na aktuálnosti netratili ani 
laureáti Identifi kačného kódu Slovenska, hoci im bol udelený v au-
guste minulého roku. Ich ocenenie trvá. Aj P. O. Hviezdoslava, kto-
rý mal narodeniny v novembri, si pripomíname až teraz. Ale snáď 
lepšie neskoro, ako nikdy. Tak isto príspevok z konferencie o Alici 
Masarykovej, ktorá sa uskutočnila v júni v Martine a podieľali sa na 
nej tri inštitúcie: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Historický ústav 
Slovenskej Akadémie vied a Slovenské národné múzeum. Na jeseň do 
redakcie dorazil článok o horolezeckom spolku JAMES. Ďalšia časť 
článkov prišla v decembri, napríklad o architektovi Piffl  ovi. Čakateľ-
mi naďalej zostáva článok o konferencii bibliografov 2021, rozhovor 
s pani Šikulovou a ďalšie články.
Je nám to v redakcii ľúto. Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe 
vedieť... by mohli mať aspoň o také štyri stránky viac nielen v dvoj-
čísle, ale aj v každom čísle. Lenže rozpočet je prísny a neumožňuje 
nám zatiaľ takéto navýšenie, ak chceme mať aj peknú grafi ckú úpravu 
s doplňujúcimi fotografi ami. Ale teší nás, že máme toľko vynikajú-
cich autoriek a autorov, že časopis môže byť nielen na pohľad pestrý, 
ale aj zaujímavý. Veď len podľa článkov zo slovenskej a českej kniž-
nice sme zakúpili niekoľko vynikajúcich slovenských kníh, ktoré by 
ináč zrejme unikli našej pozornosti. Preto upozorňujem, že slovenská 
knižnica v  Dome pre národnostné menšiny zapožičiava slovenské 
knihy po predchádzajúcom telefonickom dohovore alebo mailovom 
kontakte. Veď čo iné nám ostáva v dlhých zimných večeroch, ale i za-
chmúrených dňoch, ako je čítanie kníh i časopisov.

Helena Nosková, január 2022

Ilustrácia Zuzana Štancelová
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Bol nezameniteľným invenčným lyrikom, epikom, 
dramatikom, prekladateľom, ale tiež  význačným publi-
cistom. Citlivo a mnoho ráz i exaktne komentoval zdvihy 

a pády národného života v časoch silnejúceho politického útlaku. 
Dožil sa oslobodenia a vzniku Československej republiky, ktorú 
s radosťou privítal, lebo v nej videl istotu pre slobodný a šťastný 
život Slovákov. Pri príležitosti osláv 50. výročia položenia základ-
ného kameňa Národného divadla vystúpil po boku Aloisa Jiráska 
v panteóne Národného múzea v Prahe, kde predniesol pamätnú 
reč (máj 1918). Brilantne hovoril o jednom strome, ktorého vet-
vy visia nad dvoma gruntmi – českým a slovenským.

CURRICULUM VITAE
Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne. Prvé tri triedy 
gymnázia vychodil v  maďarskom meste Miškovec, kde býval 
u bezdetného strýka Pavla, ktorý tam zakotvil ako krajčír. Hoci 
z domu vôbec nevedel po maďarsky, zakrátko si osvojil túto reč 
natoľko, že v nej začal písať verše. Keď strýko náhle zomrel, pre-
šiel v roku 1865 na ďalšie gymnaziálne štúdiá do Kežmarku, kde 
pokračoval v básnických pokusoch, a to nielen maďarských, ale 
i nemeckých. Cez prázdniny 1867 sa – vďaka pôsobeniu viace-

Tento „plytkej Oravienky brodič bojazlivý“ – ako sa nazval, keď 
prekladal Shakespearovho Hamleta – patrí bez akýchkoľvek pochybností 

k najuniverzálnejším duchom slovenskej literatúry i národnej kultúry vôbec. 
Zatiaľ čo živé korene jeho tvorby sú hlboko a pevne zapustené v rodnej oravskej 
zemi, koruna autorovho diela atakuje nebotyčné výšky „hviezdnych pomyslov“, 

túžob a ideí, kde sa stretáva s umeleckým vyžarovaním géniov svetového básnictva. 
Reč bude o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorého storočnicu úmrtia sme si 

pripomenuli 8. novembra 2021.

Keď sa povie Hviezdoslav...
(Venované storočnici básnikovho úmrtia)
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rých dolnooravských národovcov, osobitne Adolfa Medzihrad-
ského, ktorý bol tiež jeho učiteľom na ľudovej škole a vzdialeným 
príbuzným z  matkinej strany – rozhodol systematickejšie ve-
novať štúdiu a hneď aj písaniu básní v materinskej reči. Robil to 
mimoriadne húževnato, a tak už o rok neskôr mu vychádza prvý 
výber z jeho slovenskej rukopisnej poézie (Básnické prviesenky Jo-
zefa Zbranského, 1868).

  Vzápätí po maturite študoval na právnickej akadémii v Prešove 
(1870 – 1872). V roku 1875 zložil advokátsku skúšku v Buda-
pešti, čo mu umožnilo otvoriť si vlastnú kanceláriu v Námestove. 
Čoskoro (1876) sa oženil s Ilonou Novákovou, dcérou dolnoku-
bínskeho evanjelického farára a seniora Samuela Nováka, a dostal 
miesto na súde v sídle Oravskej župy. Prácu v štátnej službe vyko-
nával len krátko a v roku 1879 sa vrátil k slobodnému advokát-
skemu povolaniu v Námestove. Zotrval tam nasledujúce dve de-
céniá, ktoré boli Hviezdoslavovým najplodnejším obdobím (vtedy 
vznikli lyrické cykly Letorosty I., Letorosty II., Letorosty III., Pre-
chádzky jarom, Prechádzky letom, lyricko-epická básnická skladba 
Hájnikova žena, eposy Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, obrázky 
zo života dedinského ľudu Bútora a Čútora, Poludienok, Na obnôc-
ke, Večera, biblické básne Agar, Ráchel, Kain, Sen Šalamúnov a iné).

Dobový pohľad na Vyšný Kubín 
– básnikovo rodisko

Ako študent gymnázia 
v Kežmarku
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  Späť do Dolného Kubína sa Hviezdoslav vrátil v roku 1899. 
Keďže už nemohol zodpovedajúco pokračovať v  advokátskej 
praxi, formálne sa jej vzdal (1902). Do básnikovej tvorby zača-
li v tom čase intenzívnejšie prenikať tóny smútku a osamotenia 
v starobe, kritizoval kultúrno-spoločenské javy (Slovenský Prome-
teus), napísal uchvacujúcu drámu Herodes a Herodias, s fascinu-
júcou silou, umeleckým efektom a humanistickým odkazom rea-
goval na ukrutnosti prvej svetovej vojny (cyklus Krvavé sonety)... 
Mimoriadnu pozornosť a energiu venoval prekladom klasických 
diel svetovej literatúry (Shakespeare, Goethe, Puškin, Lermon-
tov, Mickiewicz a iní).

  Básnik žil z vlastných úspor až do politického prevratu a vy-
tvorenia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918). Na 
základe zmluvy s ním – odstúpil republike svoje autorské práva 
– dostával do smrti štátnu rentu. Istý čas bol aj poslancom Revo-
lučného národného zhromaždenia v Prahe. Choroba mu síce už 
ako vetchému starcovi uberala sily, tešil sa však z toho, že nežil 
nadarmo. Tesne pred smrťou stihol Hviezdoslav ešte vlastnoruč-
ne zredigovať zväzok svojich Zobraných spisov. Pochovaný je na 
cintoríne v Dolnom Kubíne.

UNIKÁTNE BOHATSTVO
„...vedzte, že zvem sa: Pavol Hviezdoslav“. Toto umelecké meno 
použil mladý autor prvý raz v roku 1877. Dôvodom bola zrej-
me skutočnosť, že už od raného detstva ho elektrizoval pohľad 
na nekonečné „teritóriá“ nočnej oblohy, posiatej nesčítateľným 
množstvom hviezd a hviezdnych sústav. A istotne cez tento po-
hľad prenikalo do básnikovho vedomia tušenie majestátnej krásy 
vesmírneho univerza i  uveličenie nad faktom, že medzi jeho 
súčasti patrí aj človek – konkrétne ľudské indivíduum obdare-
né schopnosťou toto univerzum vnímať, poznávať a refl ektovať. 
V  naznačenom „kozmickom“ zrkadlení sa neskôr významovo 
kryštalizovali nosné ideové konštanty Hviezdoslavovej tvorby, 
tu vznikal i elementárny architektonický koncept jeho literárnej 
produkcie. Zhodne s  naslovovzatým odborníkom Stanislavom 
Šmatlákom konštatujeme, že „Hviezdoslav sa vyformoval na typ 
tvorcu vedome sa usilujúceho dosiahnuť vysokú mieru univerzálnos-
ti svojho diela ako celku“.

  Druhová rozmanitosť Hviezdoslavovej tvorby korešpondu-
je nielen so žánrovou, poetologickou či tematickou širokospek-
trálnosťou, ale tiež  s  unikátnym motivickým a  myšlienkovým 
bohatstvom, ktoré vyplývalo z  neobvyklého ideového rozpätia 
autorovho duchovného horizontu. Vskutku obdivuhodná je pri-
pútanosť k  úzkemu okruhu rodného kraja, ktorá sa Hviezdo-
slavovi stala životným údelom. Hoci, paradoxne, si ho zrejme 
nezvolil dobrovoľne... Rozhodne ale platí, že tento svoj osud 
prijal celkom vedome a bytostne. Dokonca až tak, že sa s ním 
vedel identifi kovať nielen „na chlebovej postati“, ale i ako krea-
tívny človek prežívajúci veľkú (a preňho samého kardinálnu) časť 
života „v službe ducha“ cez aktivity „v skvúcich sieňach poézie“.

KRVAVÉ SONETY V ANGLIČTINE
Monumentálne literárne dielo P. O. Hviezdoslava náležite hod-
notili a  oceňovali už súčasníci, ale najväčšiu zásluhu na zdô-
razňovaní jeho výnimočnosti má bývalý komunistický režim. 
Námestie či ulicu, ktorá nesie tvorcove meno, evidujeme hádam 
v každom slovenskom meste. Pomenované sú po ňom inštitúcie, 
obec aj najstaršia domáca recitačná súťaž. Vari každý, kto dral 
školské lavice, „pozná“ Hviezdoslava ako najväčšieho slovenské-
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S manželkou Ilonou, rodenou Novákovou
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ho básnika. Len málokto však klasika skutočne čítal a  rozumie 
mu. Dramaturgovia siahnu po jeho opusoch výlučne iba v rámci 
významných jubileí. Oprávnene tak možno povedať, že medzi 
Hviezdoslavom a  dnešnými generáciami vznikla nepreniknu-
teľná bariéra, ktorá už asi zostane trvalým javom. Zlomyseľníci 
dokonca tvrdia, že „bol dobrý pre komunistov, ale nevhodný pre 
súčasnosť“.

  Najčastejšie počuť argumenty, že básnik používal mimoriad-
ne zložitý literárny štýl a  komplikovaný, nezrozumiteľný jazyk. 
Môžeme sa ním síce chváliť, ale stotožniť veru nie... Paradoxom 
je, že Hviezdoslavov údajný „hendikep“ spočíva v  tom, že ho 
čítame v origináli. Kým napríklad novodobé preklady Petrarcu 
či Shakespeara vždy rešpektujú aktuálne výrazové prostriedky, 
slovenskí klasici len zriedka opustia svoj jazykový sarkofág, ktorý 
reč konzervuje spolu s dávno nepoužívanými archaizmami. Jazyk 
aj skvelých literárnych tvorcov potom vyznieva mŕtvo a nudne. 
Rozhodne je to škoda, čo ilustruje nedávny preklad Hviezdo-
slavových Krvavých sonetov do angličtiny, ktorý vznikol pri 
príležitosti storočnice ukončenia prvej svetovej vojny.

  Erudovaný Ír John Minahane, prekladateľ diela, netajil svoj 
obdiv. „Poznám veľa anglickej aj nemeckej literatúry zo začiatku 
prvej svetovej vojny, ale nepoznám v tých literatúrach nič podobné. 
Krvavé sonety sú jedinečné.“ Výrazne mu pri ich prekladaní pomá-
hal fakt, že sonety nerefl ektujú konkrétne témy a udalosti; myš-
lienky aj obrazy majú všeobecný charakter. Aj napriek uvedené-
mu sa musel Minahane vyrovnať nielen s archaizmami, ale tiež so 
špecifi ckým jazykom a s tým, že Hviezdoslav bravúrne vytváral 
nové slovné druhy (neologizmy).  Slovenská poetka Elena Hid-
véghyová-Yung, ktorá Minahaneovi pri transponovaní pomáhala, 

v interview uviedla, že „minimálne polovicu sonetov sme si spoloč-
ne prekladali do súčasného jazyka, občas doslova lúštili a  spoločne 
hľadali pravý význam slov“.

  Vo fi nálnom celku vznikol preklad Krvavých sonetov, ktorý je 
pre Slovákov a Slovenky ovládajúcich angličtinu pravdepodobne 
zrozumiteľnejší ako originál. Zákonite sa tak vynára otázka, či by 
Hviezdoslavovi neprospel aj preklad do terajšej slovenčiny... Po-
tenciál osloviť širšie čitateľské spektrum nemá autorova lyrika, ale 
hlavne epické básne, respektíve balady so silným  dramatickým 
dejom. Ako príklad uvedieme baladu Zuzanka Hraškovie, ktorá 
hĺbavo, sugestívne a bez akýchkoľvek citových výlevov nemilo-
srdne obnažuje večný problém týrania a zneužívania detí.

AJ O HIP-HOPE
Komplexnejší a  detailnejší pohľad na Hviezdoslavovu tvor-
bu prezrádza, že vedel napísať aj vtipné pasáže, často rozmýšľal 
o starnutí (pôsobivé intímne básne), hľadaní sa, zmysle vlastnej 
literárnej činnosti, bezmocnosti k chladnokrvnosti a ľahostajnos-
ti sveta, ľudskej pominuteľnosti... Tým všetkým by azda mohol 
očariť i  súčasníka. Všeobecne rešpektovaný mnohostranný bás-
nik, spisovateľ a  majster inovácií Daniel Hevier vidí dokonca 
v Hviezdoslavovi potenciál pre 21. storočie. „Veľmi záleží na tom, 
ako a komu ho ponúkame. Nemám pritom na mysli vybrané spisy 
a hrubé zväzky, ale vyberanie živých diel, ktoré môžu rezonovať aj 
dnes. Ja ako kuriozitu študentom vždy spomínam, že Hviezdoslav 
bol vari prvým autorom na svete, ktorý použil výraz hip-hop. Nájde-
me ho v básni Tu je jaro. ,Slnko hupká po blankyte: /hip-hop! – 
teraz výskok, ó! – / Junák jaro sťa by loptu / vyhodil ho vysoko.‘ 
Báseň im vždy zarecitujem, oni zistia, že má naozaj hip-hopový 
rytmus, a uznajú, že aj tento básnik môže byť prijateľný.“

  Nejeden raz na rozličných fórach zaznelo, že Hviezdoslav po-
čas väčšiny svojho tvorivého života nemal konkurenciu a mnohé 
jeho kvality nemožno podceňovať ani dnes. Keď sa súčasníkovi 
podarí prelúskať sa básnikovým ťažkým veršom a nezrozumiteľ-
nou syntaxou, nájde očarujúce momenty, hlboko ľudské emócie, 
stále aktuálne myšlienky – napríklad o drancovaní prírody. Kon-
zekventní čitatelia, ktorí vynaložia dostatok energie a úsilia, aby 
Hviezdoslavove zložité básne „dešifrovali“ a v mysli im ožijú jeho 
obrazy, majú naozajstný estetický zážitok. Jedným dychom však 
treba uviesť, že nie všetky autorove texty obstáli v konfrontácii 
s nemilosrdne krutým časom. Máme na mysli hlavne patetické 
básne, kde sám seba štylizoval do pozície niekoho, kto je zod-
povedný za národ, preberá na seba rolu národného barda, ktorý 
svojou poéziou musí byť užitočný...

EPILÓG
Registrujeme množstvo veršov roztrúsených vo viacerých kniž-
ných tituloch, kde Hviezdoslav nevystupuje ako bard či „veľký 
básnik“, ale ako prostý, omylný, zlyhávajúci a  starnúci človek. 
Napokon, nebol poeta, ktorý len tvoril a nič iné ho neintereso-
valo. Do svojich abrahámovín svedomito pracoval ako advokát 
a sudca, mal priateľov, ktorých navštevoval a často s nimi koreš-
pondoval. Keď mu zomrel brat, s manželkou Ilonou si osvojili 
jeho deti. Veru tak, empatickému Pavlovi Országhovi Hviezdo-
slavovi nebolo cudzie ani bežné ľudské trápenie, bolesti i rados-
ti všedného života.

Peter Cabadaj

• Zdroj obrazovej dokumentácie: Slovenská národná knižnica 
Martin 
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V novej budove Slovenského národného divadla 
v Bratislave sa 25. septembra 2021 

konal galakoncert pri príležitosti 70. narodenín 
Petra Dvorského. Takýto výnimočný slávnostný 

koncert usporiadali na jeho počesť práve na pôde 
dlhoročnej domovskej scény.

Jeden 
z najlepších 

tenoristov sveta
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Muzikálnosť, umenie frázovania a krásne zafarbenie 
hlasu mu umožnili vstup na tie najvýznamnejšie 
javiská sveta. K  hudbe ho viedli rodičia, podob-

ne ako aj jeho troch mladších bratov, dnes profesionálnych 
operných spevákov – Pavla, Jaroslava i  Miroslava. V  roku 
1972 dostal angažmán do Opery SND, kde začínal úlohou 
študenta v diele Jána Cikkera Juro Jánošík. Nasledovali úlohy 
v operách Svätopluk, Carmen, Eugen Onegin, Vec Makropu-
los, Predaná nevesta. Na stáži v milánskej La Scale sa stretol 
s  Lucianom Pavarottim, ktorý ho pozval koncertovať spolu 
s  ním do  Modeny. Hoci cestoval po celom svete, vždy sa 
vrátil do svojho SND, kde dostal príležitosť sólových partov 
v mnohých najslávnejších svetových operných dielach – ako 
vojvoda z Mantovy vo Verdiho opere Rigoletto, zaspieval si 
Fausta v Gounodovom diele Faust a Margaréta, Alfréda Ger-
monta vo Verdiho Traviate, Rudolfa v  Pucciniho Bohéme, 
Lenského v Eugenovi Oneginovi od P. I. Čajkovského. Náv-
števníci bratislavského SND ho počuli ako Edgarda v Doni-
zettiho opere Lucia di Lammermoor, ako Pinkertona v Pucci-
niho Madame Butterfl y, Nemorina v Donizettiho diele Nápoj 
lásky, ako Maria Cavaradossiho v  Pucciniho Tosce, v  úlohe 
Princa v Dvořákovej Rusalke či ako Ondreja v Krútňave od 
Eugena Suchoňa.

Vďaka intonačnej istote pri vysokom ,c‘ a tiež lahodnému 
spôsobu spevu zvaného bel canto ho začiatkom 80. rokov 
zaraďovali k  štvorici najlepších tenoristov sveta popri Pava-
rottim, Carrerasovi a Domingovi. Zúčastnil sa mnohých me-
dzinárodných speváckych súťaží, z  ktorých vyšiel ako víťaz. 
V rokoch 2006 – 2010 bol umeleckým šéfom košickej opery, 
od mája 2010 do júna 2012 riaditeľom Opery SND v Brati-
slave, od mája 2013 riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme.

Tenorista svetového mena, ocenený mnohými prestížny-
mi oceneniami: Pribinov kríž I. triedy, medzinárodná cena 
Centrope udelená v Rakúsku, nositeľ ceny Enrica Carusa, ná-
rodný umelec PETER DVORSKÝ (1951), sa dožíva v týchto 
dňoch okrúhleho jubilea.

Na javisku ste stáli už ako 4-ročný. Kto zorganizoval vaše 
prvé vystúpenie a čo ste vtedy spievali?

Bola to slávnosť detí u nás v kultúrnom dome v Hornej Vsi, 
kde ma môj otec postavil na pódium a povedal: „Peter, tak za-
spievaj tú tvoju!“ A ja som spieval a nie raz, lebo ľudia mi tlieskali 
a otec ma stále nabádal, že to musí byť ešte lepšie. Teraz ani ne-
viem, či to bolo lepšie, ale hlasnejšie určite áno.
Pochádzate z dediny Horná Ves pri Partizánskom. Mohli ste 
rozvíjať svoj talent na vidieckej škole?

Základnú školu som od 6. ročníka navštevoval v susednej obci 
Oslany, kde som začal chodiť aj na hodiny klavíra do sesterskej 
ZUŠ so sídlom v Novákoch. To bol prvý predpoklad, ako čo naj-
skôr preniknúť do tajov hudby a spevu, ktorým som bol doslova 
posadnutý. Rodičia sa tešili z hudby u nás. Otec o čosi viac ako 
mama, možno aj preto, lebo hrával amatérsky na husliach a pod-
poroval moju túžbu venovať sa hudbe.
Jednoznačne ste sa rozhodli pre operný spev. Ako reagovali 
vaši štyria bratia?

Starší brat Vendelín si hral na svojej gitare-španielke a nenechal 
sa strhnúť operou, ale mladší Paľo a potom i najmladší z bratov 

Rudolf v Bohéme 
s Mirellou Freni, La Scala
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Pavarotti si ma chcel silou-mocou vypočuť. Mal som skutočne 
veľkú trému a rešpekt. Takýto sen sa mi veru nikdy ani len ne-
sníval. Nakoniec som mu zaspieval a odvtedy sa datovalo naše 
priateľstvo. Ihneď ma pozval do svojho benefi čného koncertu 
v Modene, v ktorom sám spieval aj ho uvádzal. Bol to nezabud-
nuteľný zážitok.
Z medzinárodnej súťaže v Ženeve, kam prišla stovka vašich 
súperov, ste vyšli ako absolútny víťaz. Panuje medzi súťažiaci-
mi na takýchto podujatiach rivalita?

Myslím si, že pri každej súťaži je určitá rivalita. No pokiaľ je 
zdravá, dobroprajná, vtedy je radosť súťažiť. V Ženeve sme všetci 
spievali za plentou, označení číslami, bez uvedenia našich mien. 
Ani členovia poroty až do fi nálového kola nevedeli, kto práve 
spieva. Bola to jedna veľká hádanka a prekvapenie aj pre súťa-
žiacich. Nikto nepriznal svoje číslo v prvých dvoch kolách. Vo 
fi nále s orchestrom sme sa konečne odhalili. Atmosféra súťaže na-
priek tomuto spôsobu súťaživosti bola mimoriadne pekná a o to 
viac napínavá.
Na jeseň roku 1976 ste so SND hosťovali vo viedenskej Volks-
oper. Bol to významný medzník vo vašej kariére? Kam vás po-
sunul?

Ten deň vo viedenskej Volksoper naštartoval moju medzinárod-
nú spevácku dráhu. Hneď po predstavení som dostal ponuky na 
hosťovanie do Hamburgu, Kolína nad Rýnom a do Štátnej opery 
v Mníchove. Bol som nadšený a veľmi šťastný. Ani som sa nenaz-
dal a o  týždeň som už stál na spomínaných doskách. Mal som 
dosť energie, hlas ma poslúchal, a tak prichádzali nové ponuky, 
z ktorých som si vyberal tie najlepšie.
Kolotoč, ktorý sa s  vami rozkrútil, trval vyše tri desaťročia. 
Zaspievali ste si v  slávnej anglickej kráľovskej opere Covent 
Garden, vo Veľkom divadle v Moskve a v milánskej Teatro alla 
Scala. Dokážete opísať pocity, keď ste alternovali slávneho Pa-
varottiho?

Zakaždým, keď som sa ocitol na javiskách najväčších operných 
domov sveta, som mal pocit, že je veľký sviatok, nedeľa alebo 
Vianoce plné darčekov a  radosti. Tak tomu bolo aj pri mojom 
neplánovanom debute v La Scale, keď som v poslednej chvíli za-
skakoval za Luciana Pavarottiho. Bol to najkrajší debut, aký si 
viem predstaviť, a nikdy na tento deň nezabudnem. Bolo to na 
Veľký piatok 13. apríla 1979. Môj Rodolfo v Bohéme presvedčil 
náročné milánske publikum aj vedenie opery a dvere do La Scaly 
som mal otvorené.

Talianske obecenstvo je zrejme veľmi náročné, veď ide o ko-
lísku operného umenia. S akými reakciami ste sa stretli?

Všeobecne je talianske publikum mimoriadne citlivé a nároč-
né. Ale to milánske neodpúšťa žiadnu druhú ligu, nijaké zavá-
hania speváka. Vie byť vďačné, až burácajúce, keď spevák spieva 
podľa ich gusta, no na druhej strane vie byť aj nevďačné, až aro-
gantné. Našťastie, tie druhé prejavy som ja nezažil. Vždy som sa 
rád vracal do tejto magickej opery a  zakaždým som odchádzal 
z nej s pocitom šťastia a naplnenia mojich dávnych snov.
Vo Verone ste spievali na otvorenej scéne. Ako ste zvládli túto 
ťažkú skúšku?

Vo veronskej Aréne som spieval v tom istom roku ako prvýkrát 
v La Scale. Dobrá hlasová dispozícia, ako aj teplé letné počasie 
pod holým nebom mi dali tak trochu zabudnúť, že nespievam 
z  uzavretom dome, ale pred takmer 28-tisícovým publikom 
a s hviezdami nad nami. Cítil som sa zvláštne, no uvedomoval 
som si, že sa nesmiem nechať strhnúť pocitom menšieho hlasu. 
Javisko je tam totiž obrovské. Keď som bol vzdialený od mojej 

dvojičiek Miro sa rozhodol pre spev aj po strednej škole. Jaro sa 
dal na umeleckú maľbu a kameňosochárstvo na ŠUP-ke v Brati-
slave, a tak sme sa ocitli štyria bratia v Bratislave. Neskôr sa aj on 
zbláznil do spevu.
Na prijímacie pohovory na bratislavské konzervatórium vás 
rok pripravovala prof. Ida Černecká. Verila hneď od začiatku 
vášmu jedinečnému talentu?

Môj učiteľ klavíra Eduard Hric ma rok pred prijímacími skúš-
kami predstavil pani prof. Černeckej. Myslím si, že bola mojím 
hlasom nadšená, keďže ihneď zavolala do triedy riaditeľa konzer-
vatória Zdenka Nováčka so slovami: „Zdenko, tak toto si musíš 
vypočuť!“ Ja som začal mať nervy, ale už tam bolo isté, že spev 
bude mojím osudom. Začal som chodiť pravidelne na hodiny 
spevu k pani Černeckej a môj život sa zmenil.

Keď som končil štúdium na konzervatóriu, divadlo mi ponúk-
lo jednu z titulných postáv lyrického repertoáru. Vybral som si 
postavu Lenského z  opery Eugen Onegin. Práve toho hrdinu, 
ktorého som videl na doskách SND ešte ako malý chlapec.
Mali ste dvadsať, keď ste sa zúčastnili celoštátnej speváckej 
súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského a zvíťazili ste. V tom 
istom roku ste nahrali v hudobnom vydavateľstve Opus dielo 
tohto skladateľa Slzy a úsmevy, zúčastnili ste sa Medzinárod-
nej súťaže P. I. Čajkovského v Moskve, kde ste sa umiestnili na 

5. mieste. Čo vás držalo v skromnej výške nad zemou, aby ste 
nepoľavili v neustálom cibrení si svojho hlasu?

Nemala sa mi z čoho zatočiť hlava, lebo som mal pred sebou 
ešte veľa nových túžob a snov a tiež som si uvedomoval konku-
renciu. Pozorne som počúval výkony iných spevákov, hodnotil 
som ich a porovnával so sebou. Túžba byť stále lepším ma viedla 
k neúnavnej práci a stratégia mojej pedagogičky mi veľmi pomá-
hala. Našťastie som si uvedomoval aj nástrahy hlasu, preto som 
menej riskoval a nespieval za každú cenu.
Ako ste reagovali na pozvanie do milánskej La Scaly?

Do zdokonaľovacieho kurzu som sa prihlásil sám, bez odpo-
rúčania iných, a moja odvaha i sebadôvera mi otvorili dvere do 
vysnívanej opery sveta. Napriek silnej konkurencii som sa dostal 
na ročné štúdium, ktoré ma obohatilo o mnohé dovtedy nepo-
znané kvality v interpretácii talianskej opery. Bol som šťastný, aj 
keď občas smutný za domovom a mojou rodinou.
Pamätáte si ešte na prvé stretnutie so svetoznámym Lucianom 
Pavarottim?

Pravdaže. Bolo veľmi priateľské, pre nás frekventantov štúdia 
ho pripravila pani riaditeľka Cecchini, takže sme si ho vychut-
návali viacerí. Ale pre mňa bolo výnimočným, pretože maestro 

Peter Dvorský, gruzínsky 
basista Paata Buchuladze 
a Luciano Pavarotti
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partnerky Katie Ricciarelli na pár metrov, zistil som, že hlas sa 
nesie výborne do publika a môžeme spievať voľne tak, ako v oper-
ných domoch.
Ponuka prišla aj z Japonska. Ako reagovalo publikum v Osake 
či Tokiu na európsku hudbu?

Prvá ponuka spievať v  Japonsku sa mi naskytla v  rámci hos-
ťovania v milánskej La Scale v roku 1981, kde som si zaspieval 
spolu s mojou milovanou partnerkou Mirellou Freni. Stretnutie 
s japonským publikom počas predstavenia, a tiež po ňom, bolo 
neopísateľné. Dojem z nekonečného množstvo fanúšikov, ktorí 
hystericky kričia a dobíjajú sa k svojim hrdinom, spevákom, diri-
gentom, aby sa ich mohli dotknúť a  vypýtať si autogram, bol 
taký silný, že sme si s kolegami občas mysleli, že si nás pomýlili 
s Beatles. Nikdy by som si nemyslel, že Japonci tak intenzívne 
prežívajú operu a vystúpenia interpretov. Oplatí sa spievať japon-
skému publiku, je pozorné a vďačné.
Veľakrát ste vhupli medzi úplne neznámych kolegov. Nie je to 
príliš adrenalínový šport?

Operný spev je skutočne adrenalínový „šport“, stojí taktiež veľa 
námahy fyzickej aj duševnej. Treba mať pevné nervy, dosť odvahy, 
ale predovšetkým si treba veriť a neriskovať, keď netreba. Spevák 
by mal ísť na javisko výborne pripravený a zdravý. Jedine to je 
záruka úspechu. Priznávam, že je to vrcholne náročné a rizikové 
povolanie.
V  roku 1984 vám udelili titul národný umelec. Nakoľko si 
ceníte tento titul?

Veľmi si ho cením a verím, že občania Slovenska, ktorí ma po-
znajú aj inak ako speváka, vedia posúdiť, či som alebo nie som 
národný.
Mali ste toľko ponúk, že ste si mohli vybrať hociktorú krajinu 
a hociktorý kontinent, kde budete žiť, vy ste sa však vždy vráti-
li domov na Slovensko. Čo vás k tejto krajine tak púta?

Ani v časoch komunizmu, ani neskôr som nikdy nepomyslel 
na to, že defi nitívne odídem zo Slovenska. Nemohol by som to 
urobiť, necítil by som sa dobre. Nehľadal som šťastie ani v mamo-

ne, ani v prílišnej slobode, a už vonkoncom nie tam, kde nemám 
svojich bratov, rodičov, kde necítim vôňu rodnej záhrady a vďač-
nosť ľudí, ktorí mi veria a potrebujú ma. Takto som to cítil vtedy 
a cítim to aj teraz. Moje rodné Slovensko som vždy miloval a som 
mu hodne dlžný.
Založili ste nadáciu Harmony na podporu zdravotne handi-
capovaných detí, ktorú všemožne podporujete. Prečo v týchto 
charitatívnych aktivitách stále pokračujete?

Spolu s manželkou Martou sme nezaložili nadáciu a rehabili-
tačné centrum Harmony len na pár rokov. S celým realizačným 
a odborným tímom ľudí sme presvedčení, že deti, ktoré sa u nás 
liečia, nás potrebujú a budú potrebovať stále. Vieme, že deti pos-
tihnuté detskou mozgovou obrnou sa v tomto zariadení cítia zo 
dňa na deň lepšie, zdravie sa im pomaly prinavracia a ich tváričky 
sú radostnejšie. Verím, že aj keď my už nebudeme riadiť tento 
inštitút, príde niekto, kto bude mať úprimný vzťah k  nadácii 
i deťom, ktoré sa tu liečia, rovnako ako ho máme my.
Divadelná sezóna rokov 1999/2000 bola poslednou vo va-
šom aktívnom účinkovaní v SND. Rozlúčili ste sa symbolic-
ky operou slovenského skladateľa Eugena Suchoňa Krútňava. 
Cítili ste, že treba ukončiť svoju hviezdnu kariéru na vrchole 
svojich možností?

Myslím si, že spevák by mal sám najlepšie vedieť, kedy od-
ísť z  javiska. Je dôležité, aby zostal dobrý a príjemný pocit pre 
umelca a aby tento pocit prežívalo aj publikum. Odísť po dlhých 
rokoch z milovaných pódií je pre každého speváka ťažké. Veľakrát 
by si mnohí fanúšikovia aj želali, aby tomu tak nebolo, ale príro-
du ešte nikto neoklamal.
Prečo ste prijali funkciu umeleckého šéfa opery v Košiciach? Poda-
rilo sa vám splniť aspoň časť svojich plánov v tamojšom divadle?

Tento post som prijal po viacerých debatách a návrhoch pána 
dirigenta a  vtedajšieho šéfa opery Karola Kevického, s  ktorým 
som krátko predtým účinkoval v  ich inscenácii opery Tosca G. 
Pucciniho. Pán Kevický mal okrem svojej šéfovskej práce aj iné 
ambície – dirigovať a  šéfovať v  Čechách. Naliehavo ma preto 
prosil, aby som prijal ponuku. Urobil som tak a neľutujem. Boli 
to krásne a umelecky hodnotné štyri roky. Za to obdobie sa mi 
podarilo angažovať do nových titulov aj začínajúcich mladých 
spevákov, ktorých si košické publikum ihneď obľúbilo. Zvýšila 
sa návštevnosť a ponúkli sme divákom tituly s vynikajúcimi re-
žisérmi, dirigentmi a choreografmi. Na pódium tohto krásneho 

Manon Lascaut, Volksoper, Viedeň

Taliansky spevák Al Bano s manželkou Rominou Power 
a Peter Dvorský, benefi čný koncert Hamburg
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divadla sa mi podarilo pozvať jednu z najväčších speváčok sveta 
– ruskú mezzosopranistku Jelenu Obrazcovovú. Jej vystúpenie 
v spoločnom koncerte sólistov bolo najväčším hudobným sviat-
kom v divadle počas môjho pôsobenia.
Od mája 2010 ste boli riaditeľom Opery SND v Bratislave. 
Hviezdnu kariéru ste prenechali svojim trom bratom. Rešpek-
tovali vás ako nadriadeného?

Mojim trom mladším bratom Pavlovi, Jaroslavovi a jeho dvoj-
čaťu Miroslavovi som bol, ako to oni hovorili, vzorom a možno 
aj učiteľom. Pokiaľ som bol s  nimi častejšie v  kontakte, snažil 
som sa im odovzdať čo najviac z toho, čomu som sa naučil pri 
mojich hosťovaniach po svete. Priblížil som im svet, ktorý dovte-
dy nepoznali a vystríhal som ich pred povrchným štúdiom úloh, 
čo som si musel osvojiť aj ja, ak som chcel byť úspešný. V úlo-
he šéfa košickej opery a riaditeľa Opery SND ma bratia Jaroslav 
a Miroslav vždy rešpektovali ako nadriadeného pri výkone svojho 
povolania. Rodinné či osobné veci sme vždy riešili mimo pracov-
nej doby. Napriek tomu, že naše rodinné puto je silné, a  ako 
bratia sme si vždy rozumeli, na pôde divadla sme vystupovali ako 
kolegovia, profesionálne.
Päť rokov ste pôsobili ako riaditeľ Slovenského inštitútu 
v Ríme. Tušili ste, že raz bude vaším druhým domovom Ta-
liansko – kolíska opernej hudby, v ktorom ste mnohokrát účin-
kovali s tými najvýznamnejšími svetovými opernými hviezda-
mi a kde ste dostali prestížnu cenu Enrica Carusa ako prvý 
netaliansky interpret?

Do Talianska som rád prichádzal, keďže v tejto krajine je stá-
le čo obdivovať a  vychutnávať. Či už históriu, kultúru, dizajn, 
modernú architektúru, prírodu, more, lahodnú kuchyňu a srdeč-
nosť ľudí. Je tu však ešte jeden fenomén, ktorý sa volá opera, a ten 
je pevne spojený s Talianskom. S krajinou, v ktorej by som snáď 
dokázal žiť, pokiaľ by som tak veľmi nemiloval Slovensko.

Krátko pred mojím nástupom do funkcie riaditeľa Slovenského 
inštitútu mi Asociácia Enrica Carusa udelila jeho cenu za celoži-
votnú prácu na popredných operných scénach, najmä v La Scale. 

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Grand Hotel et de Milan, 
v ktorom roky žil skladateľ Giuseppe Verdi a podujatie sa konalo 
pri príležitosti 30. výročia vzniku Asociácie Enrica Carusa.

Moja práca na pôde Slovenského inštitútu bola pre mňa in-
špiratívna a  bohatá z  pohľadu manažéra a  tiež reprezentanta 
Slovenska v rôznych spoločenských, no najmä kultúrnych oblas-
tiach. Skúsenosti z môjho bohatého speváckeho života, kontakty 
s významnými a  slávnymi umelcami som využíval pri realizácii 
nových projektov, ktorými som sa usiloval talianskym občanom 
priblížiť moju krajinu, dať možnosť lepšie spoznať Slovensko. 
To ma napĺňa aj po skončení mojej misie a teším sa z každého 
úspechu i teraz, keď už v tejto funkcii od roku 2018 nie som.
Tridsať rokov organizujete spevácku súťaž pre detské talenty. 
Hlási sa veľa záujemcov? Ako sa napríklad dokážu uplatniť 
vaši víťazi či laureáti Slávika Slovenska?

Presnejšie 29 rokov uplynulo odvtedy, ako sme s mojím priate-
ľom Petrom Štilichom založili spevácku súťaž v  interpretácii 
ľudovej piesne. Už z  toho sa dá usúdiť, aký veľký a neutíchajúci 
záujem je o Slávika Slovenska! Žiaľ, aj nás ovplyvnila pandemická 
situácia, pred rokom sme mali oslavovať jubilejný 30. ročník, súťaž 
sme však museli zrušiť. Slávik Slovenska vyslal do sveta veľa talen-
tov, spevákov, ktorí sa uviedli napríklad na scéne vážneho ume-
nia nielen doma, ale aj v zahraničí. Mnohí naši víťazi zostali verní 
ľudovej piesni, spievajú v SĽUKu, Lúčnici, v  rôznych súboroch, 
veľa ich študovalo alebo študuje spev na našich konzervatóriách, na 
VŠMU v Bratislave či na AMU v Banskej Bystrici. A viacerí zostali 
vyučovať na školách, kde pripravujú deti na túto spevácku súťaž.
Stále sa venujete pedagogickej činnosti, vediete majstrovské 
kurzy o technike operného spevu, dosiahli ste hodnosť docenta. 
Hlásia sa vám záujemcovia aj zo zahraničia?

Majstrovským kurzom sa venujem už 17 rokov. Zúčastňuje sa 
na nich veľa zahraničných spevákov, najmä z  Japonska, Južnej 
Kórey, Číny, ale aj z Poľska, Rakúska, Ruska, Ukrajiny, z Českej 
republiky a samozrejme i zo Slovenska. Speváci mi veria a ja sa 
rád dozvedám o ich úspechoch. Verím, že sa budem naďalej tešiť 
tomuto ich záujmu.
Aké pocity máte zo slávnostného koncertu v  Slovenskom 
národnom divadle, ktorý sa uskutočnil k vášmu jubileu?

Moji bývalí kolegovia z  divadla ma príjemne prekvapili, až 
dojali. Takúto veľkolepú oslavu som naozaj nečakal. Práve v deň 
narodenín som sa znova ocitol v priestoroch „môjho“ domov-
ského divadla, v  ktorom som 28 rokov účinkoval a  dva roky 
aj riaditeľoval. K dôstojnej oslave prispelo viacero vynikajúcich 
umelcov. Za dirigentským pultom stál Ondrej Lenárd, s ktorým 
som veľakrát účinkoval, ale podieľal sa aj na mnohých mojich 
koncertoch či rozhlasových nahrávkach. Vďačný som všetkým, 
ktorí sa na slávnostnom programe podieľali: herečke Emílii 
Vášáryovej, sopranistkám Adriane Kučerovej, Jolane Fogašovej, 
Eve Hornyákovej, hosťom zo zahraničia: španielskemu tenoris-
tovi Jorge de Leónovi, Poliakovi Piotrovi Beczakovi, českému 
tenoristovi Petrovi Nekorancovi, ale aj našim tenoristom: Mi-
chalovi Lehotskému, Tomášovi Juhásovi, môjmu bratovi Mirovi 
aj Pavlovi Bršlíkovi. Pri jeho interpretácii Dusíkovej piesne Naj-
krajší kút v celom svete, ktorou som končieval svoje koncerty 
na bratislavských Pasienkoch, mi vyhŕkli do očí slzy. Cítim to 
ako veľkú poctu a  som vďačný všetkým, ktorí sa na tom pre-
krásnom večere podieľali. Ešte stále nevyprchali všetky dojmy 
a emócie. Bol to nezabudnuteľný večer, na ktorý budem dlho 
spomínať a mať ho pred očami.          Anna Sláviková

Foto: archív Petra Dvorského

Peter Dvorský s Mirellou Freni
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„P       íšeme nové dejiny, v ktorých bude pre budúcnosť zapísané, 
že to bolo obdobie Vášho prezidentského úradu, kedy po 144 

rokoch od požiaru Bratislavského hradu, pristúpilo sa k jeho záchra-
ne.“ Píše sa diplomaticky úctivo v liste, ktorý dostal prezident 
Antonín Zápotocký 1. decembra 1955. Podpísaný pod ním 
bol známy slovenský maliar Janko Alexy, jeho žena Šára 
a architekt Alfred Piffl  . Kto bol tento Afred Piffl   a ako sa do-
stal k záchrane hradu v Bratislave?

Alfred Piffl   patril medzi prvých profesorov novej školy ar-
chitektúry na bratislavskej technike, dokonca bol jej prvým 
dekanom. Ale už predtým mal za sebou pestré pôsobenie, 
ak sa tak dá hovoriť o  človeku, ktorý zasvätil svoj život nie 
projektovaniu efektných stavieb, ale tichému historickému 
bádaniu v  zaprášených archívoch a  nad rozpadávajúcimi sa 
ruinami.

Alfred Piffl   pochádzal z Kerhartíc, ktoré sú dnes súčasťou 
mesta Ústí nad Orlicí v horách na pomedzí Čiech a Moravy. 
Na jeho rodnom dome stojí: „V této budově se narodil v tex-
tilácké rodině dne 13. června 1907 prof. Ing. arch. Dr. Alfred 
Piffl  , CSc., architekt, historik a  malíř… Pod jeho vedením 
vyrostla první generace architektů-památkářů na Slovensku.“

Slovensko má na eurominciach tri 
motívy: dvojkríž, Kriváň a Bratislavský 

hrad. Zatiaľ čo prvé dva národné 
symboly sú trváce a takpovediac večné, 
Bratislavskému hradu hrozil v polovici 
minulého storočia úplný zánik. O jeho 

záchranu sa zaslúžil český architekt 
Alfred Piffl   (1907 – 1972).

Alfred Piffl , 
český 

architekt, 
ktorý zachránil 

Bratislavský 
hrad

Listy  9

Mladý Alfred, známy svojou bravúrnou kresbou, váhal, či 
sa dať na výtvarnú dráhu. Zvíťazila však architektúra, no celý 
život ho priťahovalo poznávanie histórie a jeho druhým povo-
laním sa neskôr stala archeológia. Už počas štúdia architektú-
ry na pražskej technike (1925 – 1931) tu pôsobil ako asistent. 
Už na škole sa zblížil s archeológiou, keď v roku 1928 absol-
voval študijný pobyt pri vykopávkach v Pompejach a v Kar-
tágu. Zakrátko sa počas vojenskej služby po prvý raz dostal 
do styku aj s krajinou, ktorá sa mala neskôr stať jeho druhým 
domovom: vojenskú službu absolvoval v rokoch 1931 – 1932 
nielen na Zakarpatskej Ukrajine, ale aj na Slovensku – na 
košickej dôstojníckej škole. Krátko potom robil kresliča a vý-
tvarníka v reklamnom oddelení zlínskej fi rmy Baťa, vrátil sa 
však do Prahy, kde sa v roku 1938 podieľal na príprave veľkej 
výstavy o českom baroku. Spomínal, že keď bolo treba vyho-
toviť výkresy rozmerov 2 x 3 metre, takého rysovacieho stola 
nebolo, a tak mu nezostávalo nič iné, než kresliť ich poležiač-
ky na dlážke, niekedy aj desať hodín denne.

Alfred Piffl   nad modelom 
Bratislavského hradu

Vojnou zničený románsky kostol v Bíni a Piffl  ov návrh na jeho obnovu
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Po výstave ho oslovil Max Lobkowicz, ktorý mu ponúkol 
miesto na jeho majetkoch v Bíline, zakrátko však prišla voj-
na a  musel odísť do lobkowického zámku v  Roudnici nad 
Labem. Vtedy už mal za sebou aj doktorát technických vied 
na FA ČVUT na tému dispozície protestantských chrámov. 
Nechýbalo veľa a  bol by za heydrichiády doplatil na svoje 
vlastenecké pôsobenie. Zatkli ho, pre nedostatok dôkazov 
síce prepustili, no do konca vojny zostal pod policajným do-
hľadom.

Po vojne sa stal riaditeľom mestského múzea v Ústí nad La-
bem, kde sa zaslúžil o záchranu tisícov historických a umelec-
kých predmetov, ktoré tu zanechali Nemci, prinútení opustiť 
Sudety. Z vďaky za to mu dnes v múzeu zriadili stálu expozí-
ciu. Činorodý a vzdelaný Piffl   súčasne prednášal v Prahe na 
technike i  na výtvarnej akadémii a  v  roku 1946 obhájil na 
Fakulte architektúry ČVUT habilitačnú prácu o barokovom 
iluzionizme v architektúre a stal sa docentom.

Piffl  ovo pestré striedanie pôsobísk by mohlo svedčiť o jeho 
dobrodružných sklonoch, ale opak je pravdou. Pravou príči-
nou bola jeho neúnavná činorodosť. Vidieť to aj  na jeho 
kresbách – nie sú to žiadne bohémske náčrty, ale dôkladné 
drobnokresby okolitého sveta s  radom podrobností, ktoré 
majú dnes mimoriadnu hodnotu aj preto, lebo ten svet je už 
neraz dávnou minulosťou.

Mohlo by sa zdať, že štyridsaťročný architekt, ktorý vte-
dy už so svojou manželkou Drahnou mal dvoch malých sy-
nov Jeremiáša (nar. 1943) a Lukáša (nar. 1940), si už našiel 
trvalé pôsobisko. Ale práve vtedy hľadal profesor Emil Belluš 
vhodné osobnosti na profesorské miesta na novozaloženej 
bratislavskej technike a Piffl   bol skvelým kandidátom pre ob-
lasť dejín architektúry. Prihlásil sa a  stal sa nielen vedúcim 
ústavu histórie architektúry, profesorom (vymenovaným 30. 
5. 1948), ale aj prvým dekanom (pôsobiacim v rokoch 1950 
až 1952) na novej Fakulte architektúry a pozemného staviteľ-
stva Slovenskej vysokej školy technickej. Na škole pôsobil 

desať rokov a  študenti dodnes spomínajú na jeho nákazlivé 
nadšenie i na majstrovské kresby kriedou na tabuli, ktorými 
sprevádzal svoje prednášky.

Časy to však boli ťažké a profesori vtedy museli nielen vy-
učovať, ale aj fyzicky pracovať. Vtedy práve stavali prvú bu-
dovu novej techniky, takzvaný Pavilón teoretických ústavov, 
kde mala mať sídlo aj architektúra. No a vtedajší proletársky 
režim očakával aj od profesorov, že priložia ruku k dielu. „Bri-
gáda na stavenisku SVŠT na Námestí slobody. Belluš, Medvecký 
a ja sme kopali základ pre pravý rizalitový blok. Od siedmej do 
štvrtej sme naložili päť nákladných áut zeminy,“ zapísal si Piffl   
do svojho denníka 11. novembra 1948. Mimochodom, spo-
mínaný Belluš bol práve ten profesor Emil Belluš, ktorý školu 
zakladal a ktorý bol aj autorom projektu spomínanej budovy.

Maturant Alfred Piffl   
so skicárom (1924)

Profesor Piffl   počas 
výskumu kaštieľa vo 
Vranove pri Liptovskom 
Mikuláši

Búranie neologickej synagógy v Bratislave – Piffl  ova kresba z 12. apríla 1969
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 Piffl   sa však venoval nielen škole, ale aj významným od-
borným a  vedeckým projektom. Jedným z  jeho najväčších 
počinov bol výskum a návrh pamiatkovej obnovy jednej z naj-
významnejších uhorských románskych pamiatok na Slovensku 
– kostola v  Bíni. Koncom vojny kostol prišiel pri výbuchu 
o predsieň i  celú severnú vežu a  jeho dnešná podoba, verná 
pôvodnej románskej, je jedným z  najvýraznejších Piffl  ových 
počinov.

Ťažké stalinské časy sa obrátili k profesorovi svojou temnou 
stránkou už v roku 1950, keď mu skartovali už vytlačenú kni-
hu Chrám a veriaci. Od ateistického režimu to mohol čakať, 
no horšia skúsenosť ešte len mala prísť.

Vtedy sa však Piffl   spojil s maliarom Jankom Alexym a oba-
ja, hoci neboli Bratislavčanmi – Alexy pochádzal z Liptova – sa 
vehementne zapojili do boja za záchranu ruiny Bratislavské-
ho hradu, ktorá sa rozpadávala už druhé storočie. Podaktorí, 
medzi nimi Emil Belluš i sám Dušan Jurkovič, chceli nebez-
pečnú zrúcaninu úplne odstrániť a postaviť tu niečo celkom 
nové, iní ju zasa chceli iba zakonzervovať. Ambiciózny Piffl  ov 
plán však bol vrátiť hrad do podoby z čias jeho najväčšej slávy, 
keď sem chodievala za svojou dcérou Mária Terézia. Diskusie 
boli neúnavné a argumenty pestré, často osobne nepriateľské, 
hojne podfarbené budovateľskou rétorikou tých čias: „V Brati-
slave padajú domy a my tu investujeme peniaze do romantiky!“ 
Muselo sa zásadne rozhodovať o všeličom, napríklad aj o tom, 
či má obnovený hrad mať ploché alebo šikmé strechy. O Piff -
lovom názore na túto vec hádam najjasnejšie hovorí jeho roz-
trpčený výzor na jednej z  vtedajších fotografi í – profesor tu 
stojí nad modelom hradu s plochými strechami, hoci sám bol 
jednoznačne za strechy šikmé, aké napokon hrad aj dostal.

Piffl   musel zápasiť nielen o principiálne rozhodnutia, ale aj 
o  také prízemné veci, ako bol materiál na stavbu, alebo po-
čty robotníkov na nej. Veď to bolo v  čase, keď sa po vojne 
len skúšalo, ako má vlastne vyzerať výstavba s prívlastkom so-
cialistická, a neveľmi sa to darilo.

Profesor zapojil do projektovania obnovy hradu celú svoju 
katedru – pracovali na nej aj jeho budúci nasledovníci, profe-
sori na katedre: Daniel Majzlík a Mikuláš Bašo, i budúci riadi-
teľ Pamiatkového ústavu Ján Lichner.

Ale priamočiary Piffl   dostal úder pod pás z inej strany. Ako sa 
neskôr zistilo, tajne mu Štátna bezpečnosť otvárala poštu a na-
pokon si v roku 1957 poňho prišli. Obvinili ho okrem iného 
z ohovárania spriatelenej mocnosti – napísal vraj v ktoromsi 
liste, čo si myslí o  návšteve Molotova u  nás – a  dostal dva 
a pol roka natvrdo. Časť trestu si odpykal v uránových baniach 
v Příbrami, neskôr ho väznili na pražskom Pankráci. Zachova-
li sa aj kresby, ktorými si krátil čas väzby a ktoré komentoval: 
„Vězeň se zabýva vším, při čem cítí, že ubíhá čas. Od 29. února 
1959 do 8. června 1959 jsem na mém okně pracovny proti pan-
krácké kapli a provazárně pozoroval růst muškátu.“

No kvalifi kovaných väzňov príležitostne zapájali aj do 
projektových prác a Piffl   sa v Prahe podieľal na obnove sgrafi -
tovej výzdoby kláštora barnabitiek na pražských Hradčanoch. 
Dokonca sa nedávno pri stavebno-historickej analýze pre-
stavieb tohto kláštora zišli jeho vtedajšie kresby.

Činorodý Piffl   sa nestratil ani po tom, ako ho prepustili 
z väzenia, hoci sa už na fakultu ani k hradu vrátiť nemohol. 
Pracoval najskôr ako robotník v  bratislavskej panelárni, po-
tom ako stavbyvedúci na dome kultúry v Senci, kde sa mu po-
darilo nájsť niekoľko hodnotných 
stredovekých archeologických 
nálezov. Postupne sa tak vrátil ku 
svojej starej láske – archeológii. 
Zamestnal sa v  nitrianskom Ar-
cheologickom ústave SAV, kon-
com 60. rokov sa znovu vrátil 
k  vykopávkam v  rímskej vojen-
skej stanici Gerulata pri Bratisla-
ve, kde pracoval už pred dvomi 
desaťročiami a  dokonca napísal 
a  úspešne obhájil dizertáciu na 
archeologickú tému.

Na sklonku života sa však pred-
sa len k  jednému takmer brati-
slavskému hradu vrátil: pracoval 
na archeologickom výskume hra-
du Devín. A napokon sa okľukou vrátil aj k Bratislavskému 
hradu, ktorý kedysi práve on zachránil pred úplnou skazou 
– zaoberal sa históriou toho, čo pod hradom stálo. Presnejšie 
povedané tým, čo tam stálo koncom 60 rokov, pretože veľká 
časť budov Podhradia bola vtedy už odsúdená na demoláciu 
a išlo len o neradostnú úlohu zdokumentovať ich zanikajúcu 
architektúru. Piffl   ju zameral a zachytil nielen na výkresoch, 
ale aj na viacerých svojich typických kresbách aj s  bagrami, 
ktoré sa do nej začali zahrýzať.

Pocit uspokojenia mu dávalo aspoň to, že Hrad nad ním bol 
už zachránený a jeho rekonštrukcia, ktorú pred dvomi desať-
ročiami naštartoval, ho uchovala pre ďalšie generácie v podo-
be, akú si on sám predstavoval.

Jana Pohaničová, Matúš Dulla

• Text vznikol v  rámci projektu KEGA č. 022STU-
4/2021 Diskurz o moderne v tieni doby: architekti A. 
Piffl   – V. Karfík – J. E. Koula a ich zakladateľské dielo. 
STU Bratislava, 2021 – 2023.

• Zdroje ilustrácií: Archív rodiny Piffl   a archív Pamiatko-
vého úradu SR

Kniha Chrám a veriaci z roku 1950 
tesne pred likvidáciou

Alfred Piffl   na hrade Devín počas jedného zo svojich posledných výskumov 
v roku 1971
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Spišskosobotskému mäsiarovi Rainerovi sa syn Ján Juraj 
narodil 3. apríla 1800. Sny otca a  syna o  budúcnosti 
boli rozdielne, a tak na naliehanie otca (a nevôľu syna) 

mal chlapec svoje vzdelanie zavŕšiť na chýrnom evanjelic-
kom lýceu v Kežmarku. Chlapec hodnotu vzdelania pocho-
pil neskôr, vrátil sa k otcovi, aby zvládol jeho remeslo. Mal 
však aj podnikateľské myslenie a  popri zvládnutom remesle 
si prenajal v  Poprade hostinec, v  ktorom sa mu darilo vďa-
ka jednoduchej podnikateľskej fi lozofi i: kvalitná a pritom čo 
najprístupnejšia kuchyňa. Bol to jeden zo základov aj jeho 
budúceho podnikania.

V  tom čase sa formuje okolo prameňov pod Slavkovským 
štítom tatranská osada, ktorá neskôr dostane meno Smoko-
vec. Vtedy, keď tam pôsobí ako nájomca tejto osady práve 
Ján Juraj Rainer. Na podnet spišského učenca Tomáša Tobiáša 
Maukscha tu gróf Štefan Csáky nechal v  roku 1793 posta-
viť poľovnícku chatu, ku ktorej do roku 1797 pribudli ďalšie 
tri objekty, vrátane kaplnky. (Niektorí autori práve tento rok 
uvádzajú ako ten, v ktorom vznikla osada.)

Csákyovci, ako to už v „dobrých“ rodinách býva, sa o osa-
de a  jej smerovaní rozvadili, osada teda roky len živorila až 
chátrala. Na konci prvého desaťročia 19. storočia vstúpil do 
diania pragmatický a vzdelaný Karol Csáky [1] s cieľom osadu 
rozvíjať. Vstup nebol celkom vydarený, najmä nie krátky ná-
jom osady Jakubovi Franzovi z Veľkej Lomnice.

Plebejec 
v sieni slávy

Niet azda návštevníka Vysokých 
Tatier, ktorý by nepoznal Rainerovu 
útulňu na Starolesnianskej poľane. 
Vďaka nosičovi a chatárovi Petrovi 
Petrasovi sa zanedbaná kamenná 

stavba zmenila na jedno z kultových 
miest Vysokých Tatier. Treba povedať, 

že si to zaslúžila už len tým, že je 
najstaršou z útulní a chát na južných 

svahoch nášho horstva. Ak by sme 
však testovali návštevníkov, či vedia, 
prečo je to Rainerova útulňa a kto 

to Rainer vôbec bol, kto vie, ako by 
to dopadlo. A tak to nebude o milej 
malej útulni, ale o tom, vďaka komu 

stojí – Johannovi Georgovi
(Jánovi Jurajovi) Rainerovi.

Keď v  roku 1818 uzavrel Karol Csáky nájomnú zmlu-
vu s  Michaelom Raiszom zo Spišskej Soboty (dnes mestská 
časť Popradu), celková orientácia osady sa zásadne zmenila. 
„V roku 1824 na žiadosť spišskej šľachty nechal gróf (rozumej: 
Csáky) postaviť šesť nových kúpacích kójí, šesť obytných miest-
ností a pre nájomcu obývaciu izbu s kuchyňou a komorou, ďalej 
pre hostí jedáleň a tanečnú sálu, tavernu s pivnicou a kočiareň so 
stajňou pre dvadsaťštyri koní.“ [2]

Rainerova chata, snehový betlehem
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podpísali zmluvu o  nájme vtedy ešte nepomenovanej osady 
gróf Karol Csáky ako majiteľ a Ján Juraj Rainer ako nájomca 
na dobu 5 rokov. Nepoznáme podrobné znenie zmluvy, no 
môžeme predpokladať, že si zmluvné strany určili hranice jed-
notlivých činností a aktivít, ako aj podmienky zmien. Treba 
zdôrazniť, že Rainer nebral do nájmu kúpele, ale letovisko. 
A práve v tomto duchu sa aj niesli jednotlivé kroky Rainerov-
cov v prvom období nájmu.

Podnikateľská fi lozofi a Rainerovcov bola jednoduchá: úcta, 
vľúdnosť, dobrá kuchyňa, čistota, príťažlivé prostredie. Sám 
Rainer, ako uvádzajú skromné zdroje, bol povahou skôr in-
trovert a predsa si dokázal získať všetkých hostí. Istil to pravý 
povahový opak, manželka Alžbeta, skvelá kuchárka.

V  prvých dvoch rokoch sa venovali najmä vzhľadu osady. 
Chodníky, parková úprava, lavičky, odpočinkové miesta. Pri 
tejto činnosti identifi kovali aj dva pramene kyselky, ktoré 
hostia síce pomenovali Rainerov a Alžbetin, ale dnes ich po-
známe ako Castor a Pollux.

Gróf Karol Csáky ocenil Rainerovo úsilie i  korektnosť 
a  v  roku 1839 s  ním nájomnú zmluvu predĺžil. V  tom is-
tom roku pribudla aktivita, ktorá sa stala pridanou hodnotou 
osady a vtisla jej pečať liečebnej. Z  iniciatívy župnej autori-
ty, fyzikusa provincie 16 spišských miest, Samuela Posewitza 
(1800 – 1871) bol jeden z  objektov osady prebudovaný na 
liečebný dom vodoliečby Preissnitzovou metódou. Nájomca 

Rainer (zrejme vnútorne nebol presvedčený o  úžitku tejto 
akcie) vyšiel v ústrety tým, že z lokality Päť prameňov naťahal 
drevené potrubie v dĺžke 1800 metrov, ktorým voda padala 
samospádom do nádrže objektu. Bol to prvý vodovod vo Vy-
sokých Tatrách.

Záujem verejnosti o osadu rástol, dobrý chýr sa niesol po 
celej krajine. Hostí pribúdalo a keďže ich dopravu zabezpe-
čovali iba fi akre, postaral sa Rainer, už aj silou akceptovanej 
osobnosti, o dotáciu na rozšírenie a úpravu cesty od Popradu 
a  v  rokoch 1851 – 1852 aj o  úpravu cesty z  Kežmarku cez 
Veľkú Lomnicu a Mlynicu.

To sa udialo v  čase, v  ktorom už boli vlastnícke pomery 
k lokalite úplne iné. Vlastníkom bola obec Mlynica. Tá mala 
sprvu iné predstavy o osade, vidiac pritom jej nebývalý roz-
kvet. Predstavitelia obce zmluvu s Rainerom síce v roku 1842 
predĺžili, ale rastúce rozdielne názory spôsobili, že si ju vzá-
jomne v  roku 1846 vypovedali. Neprešiel rok a  Mlyničania 
svoj omyl pochopili... Až na 30 rokov uzavreli zmluvu s Rai-
nerom 17. decembra 1847.

Začínajú pribúdať objekty, ktoré sú už známe aj súčasným 
návštevníkom Starého Smokovca. V  roku 1850 to bola vô-
bec prvá murovaná budova v  osade, dnes chátrajúci objekt 
bývalého domu Bellevue. Nasledoval štýlovo veľmi pekný 
Švajčiarsky dom (vyhlásený koncom roka 2021 za Národnú 
kultúrnu pamiatku), bez Rainerovho podielu, ale s  jeho sú-
hlasom, o kúsok ďalej murovaná kaplnka. V roku 1861 dostal 
svoje defi nitívne miesto a podobu objekt Flora. A v roku 1863 
začal budovať a o dva roky neskôr odovzdal verejnosti do uží-
vania kamennú útulňu na Starolesnianskej poľane, prvú stav-
bu svojho druhu pre turistov vo vysokohorskom prostredí. 
Rozrastala sa sieť chodníkov až k vstupom do Veľkej a Malej 
Studenej doliny a ťahala sa k Velickej doline.

Rainerovci v  každodennej práci pokračujú. Smokovec zís-
kal chýr, ktorý z neho urobil vyhľadávané miesto odpočinku 
a liečby, ale aj relaxu a zábavy. Uprostred veľkých plánov a ich 
realizácie zomiera v  roku 1867 pani Alžbeta. Rainer takmer 
okamžite ukončil nájomný vzťah s obcou. Hoci mu natrvalo 
zostal k dispozícii jeden objekt, vracia sa do Spišskej Soboty. 
Po piatich rokoch 23. februára 1872 vo svojom rodnom mes-
te zomrel.

O  päť rokov neskôr prichádzajú hostia s  iniciatívou, kto-
rej sa následne ujal Uhorský karpatský spolok. [3] Regionálne 
periodikum Zipser Bote (Spišský posol) v rozšírenej správe [4] 

Tento fakt búra jeden mýtus, živený takmer všetkými súčas-
nými publicistami histórie Tatier, že osadu na kúpeľnú pre-
tvoril svojimi aktivitami práve Rainer. Nie je to pravda! Bol 
to Karol Csáky, kto nasmeroval osadu, ktorá ešte len dostane 
meno Smokovec, na kúpeľníctvo! Bolo to však kúpeľníctvo 
očistné, nie liečebné.

Spomenutý nájomca Michael Raisz osadu spravoval, ale ne-
investoval do jej rozvoja. Do roku 1833 bolo už v  lokalite 
nášho záujmu postavených 9 rôznych objektov ubytovacieho, 
hospodárskeho a  duchovného charakteru, pričom investor-
mi boli Csákyovci. Karol Csáky teda hľadal nového nájomcu 
a  zrejme aj na Raiszov podnet ho našiel v  osobe ďalšieho – 
možno povedať už podnikateľa – Jána Juraja Rainera s man-
želkou Alžbetou.

Vzletne nazývajú všetci roky pôsobenia Rainera v Smokov-
ci ako „Rainerova éra“. Začala sa 17. decembra 1833, keď 

Rainerova chata

Rainierka
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a na výročnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 
oznámilo, že 5. augusta 1877 vyzval jeho predsedajúci všet-
kých prítomných k  účasti na slávnostnom odhalení pamät-
níka Jánovi Jurajovi Rainierovi. Ako uvádza zápisnica z tohto 
zasadnutia: „...žiadam, aby sa ctihodné zhromaždenie podľa 
zverejneného programu dnes o  štvrtej hodine zúčastnilo pietnej 
spomienky“. Uviedol tiež, že „ho (rozumej, Rainera) možno po-
važovať za zakladateľa súčasných kúpeľov a mal aj veľké zásluhy 
na poznávaní Karpát“. [5]

Ako z doteraz uvedeného vyplýva, nebol Rainer zakladate-
ľom ani očistných, ba ani liečebných kúpeľov. Jeho zásluhy 
sú však nesporné v  tom, že postavil prvú tatranskú turistic-
kú útulňu vo vysokohorskom prostredí, prvý vodovod, určil 
trend hoteliérstva, gastronómie s využitím miestnych a regio-
nálnych produktov.

Význam vzdelávania prakticky ocenil Rainer krátko pred 
svojou smrťou. Keďže manželstvo bolo bezdetné, rozdelil svoj 
majetok a fi nancie tak, že značná časť pripadla školstvu. Pri 
kežmarskom lýceu vznikla Nadácia Rainera, ktorej základný 
vklad 10-tisíc zlatých začala škola využívať, keď úročenie do-
siahlo násobok sumy. Tento výnos sa delil tak, že polovica pat-
rila pedagógom a polovica talentovaným žiakom podľa presne 
stanoveného kľúča na jej rozdelenie.

Osobnosť Jána Juraja Rainera zostáva pre tatranský cestovný 
ruch stále inšpirujúca. Azda najlepšie je to vidieť práve v Rai-
nerovej útulni, ktorá pod vedením horského nosiča a pedagó-
ga z Kežmarku PhDr. Petra Petrasa kráča v  duchu rainerov-
ských tradícií a prístupov k hosťom.

Mikuláš Argalács
Foto: archív autora a internetové zdroje

Poznámky:

[1]  Karol Csáky (1783 – 1846) – župan, veľkostatkár, člen 
Uhorskej akadémie vied. Vzdelaný muž s víziou, ktorý 
vstupom do majetkových vzťahov v Smokovci zabránil 
ich devastácii až zničeniu, o čo sa po sporoch s rodinou, 
najmä so sestrou usiloval už v roku 1804 Štefan Csáky.

[2]  WÜNSCHENDORFER, Carl: Schmecks´s in der 
Vergangenheit und Gegenwart. In: Jahrbuch 
Ungarischen Karpathen – Vereines. II. ročník, 
Kežmarok 1875, s. 303.

[3]  UHORSKÝ KARPATSKÝ SPOLOK – založený regionálnymi 
autoritami 10. augusta 1873 v Starom Smokovci. 
Vznikol ako ôsmy spolok podobného zamerania 
na svete. Jeho primárnym cieľom bolo spoznávanie, 
vedecké bádanie Karpát v súlade s ochranou prírody 
a udržateľným rozvojom. Činnosť jeho členov sa 
zameriavala na budovanie turistických chodníkov, 
vysokohorských chát, vodcovskú a záchrannú činnosť, 
prírodovedné i spoločenskovedné bádanie.

[4]  N. R.: Rainers-Denkmal in Tatrafüred: Rozhodnutím 
kúpeľných hostí treba mužovi, ktorý ako prvý postavil kúpele, 
zosnulému Jurajovi Rainerovi z Spišskej Soboty postaviť 
pamätník. Jedná sa o osemhranný, zdobený, trubkovitý, 
lakovaný železný záhradný altánok s plechovou strechou, 
s nápisom „Rainer-emlék föllatittatot 1877“ a začiatkom 
júla 1877 bude osadený v mieste Päť prameňov nad 
Schmecksom a veľmi blízko k Rainerovmu prameňu. V časti 
(pavilónu) sú pripevnené jemné lavičky so železnými rámami. 
Tento pamätník mal byť pôvodne postavený na takzvanej 
Vyhliadke (na pozemkoch Novej Lesnej), stalo sa však, že 
táto obec, ku ktorej mal Rainer dobrý vzťah – neuveriteľné, 
ale strašné - nedovolila výstavbu na jej pozemkoch. Zipser 
Bote, XV., 28, 26. 5. 1877, s. 3.

[5]  Správa prezidenta z 5. augusta 1877. Jahrbuch des Ungarischen 
Karpathen Vereines. Roč. V./1878, s. 449.

Peter Petras

Rainerova útulňa
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Alice Masaryková, osobnosť, 
ktorej zásluhy o Slovensko 
doteraz neboli spravodlivo 
a objektívne zhodnotené. 
Prečo? Pretože bola „len“ 

dcérou veľkého otca, v ktorého 
tieni jej dielo „zanikalo“, 
že bola ženou, Češkou...?

Alice 
Masaryková 
a Slovensko
Emancipovaná žena 
v tieni veľkého otca

Listy  15

V  skratke možno uviesť, že Alice sa narodila ako najstaršie 
z detí manželov Tomáša a Charlotty Garrigue Masarykov-
cov v roku 1879 vo Viedni. Po neúspešnej snahe o štúdium 

medicíny absolvovala štúdium fi lozofi e, sociológie a histórie na Uni-
verzite Karlovej v Prahe, ale aj na univerzitách v Nemecku a USA. 
V dôsledku otcových politických aktivít bola obvinená z vlastizrady 
a časť 1. svetovej vojny prežila vo väzení. Po vzniku Československa 
sa zapojila do verejného a politického života. V roku 1919 založila 
Československý Červený kríž a 20 rokov bola jeho predsedníčkou. 
Za jej pôsobenia táto organizácia vyvíjala rozsiahlu zdravotnícku, 
charitatívnu a  sociálnu činnosť. Priestor na tieto aktivity našla na 
Slovensku, ktorého situácia si ich vyžadovala oveľa naliehavejšie ako 
situácia v českej časti Československej republiky. Po smrti matky za-
stávala funkciu prvej dámy, s Josipom Plečnikom spolupracovala na 
úpravách Hradu a jeho záhrad. Zomrela v roku 1966 v emigrácii, do 
ktorej bola nútená odísť po roku 1948. K Slovensku mala mimoriad-
ny vzťah, pretože od roku 1888 pravidelne trávila letá v turčianskej 
obci Bystrička pri Martine a práve tu sa rozhodla nechať vybudovať 
rodinné sídlo.

Tento schematický obraz osobnosti a pôsobenia Alice Masaryko-
vej sa pri príležitosti 55. výročia jej úmrtia na podnet Veľvyslanectva 
Českej republiky na Slovensku rozhodli doplniť organizátori z troch 
inštitúcií – Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied ČR v.v.i., 
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a  Slovenského ná-
rodného múzea v Martine. S touto ideou usporiadali v Slovenskom 
národnom múzeu v Martine dňa 17. 6. 2021 seminár Alice Masa-
ryková a Slovensko. Emancipovaná žena v tieni veľkého otca. Prí-
spevky, ktoré tu odzneli, sa na túto osobnosť zamerali z hľadiska tém: 
sociálna práca, žena v  politike, dcéra významného muža, eman-
cipácia ženy a  jej postavenie v  spoločnosti. Osobitná pozornosť 
bola venovaná Slovensku v živote Alice Masarykovej a jej rodiny. 
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bol seminár prí-
stupný aj online. V úvode seminára sa jeho účastníkom prihovoril 
Metod Špaček, vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republi-
ky, a zástupca Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Pavel 
Sladký.

Program konferencie bol rozdelený do troch blokov. Prvý, nazvaný 
Dcéra veľkého otca, moderovala Dagmar Hájková z Masarykovho 
ústavu a Archívu AV ČR. Keďže povedala: „Keď hovoríme o Alici, 
hovoríme o celej rodine Masarykovcov,“ patril úvod konferencie re-
ferátu Dušana Kováča z Historického ústavu SAV na tému Feno-
mén Masaryk a Slovensko. Osobnosť prvého prezidenta analyzoval 
z viacerých aspektov. Vzťah k Slovensku uviedol ako proces, ktorého 
výsledkom bola koncepcia rôznych jazykov, ale spoločných záujmov 
Čechov a  Slovákov, vrcholiaca vznikom spoločného českosloven-
ského štátu, kde sa Slováci prvý raz vo svojej histórii stali v rámci 
politického národa československého štátotvorným národom. Pripo-
menul Masarykove kroky k naplneniu idey československej štátnosti 
a okrem iných aspektov analyzoval aj jeho vzťahy s predstaviteľmi slo-
venského politického života – na jednej strane s Vajanským, na strane 
druhej s Hlasistami. V závere konštatoval, že Slovensko má stále voči 
Masarykovi dlh, pretože zabúda na jeho zásluhy a celkovo ho vytláča 
zo slovenskej historickej pamäti.

Milan Hanyš (Masarykov ústav a Archív AV ČR) v referáte Ma-
saryk feminista? pripomenul podiel ženských osobností ale i prá-
ce Johna Stuarta Milla Th e Subjection of Women (Poddanstvo žien) 
na formovaní Masarykových postojov k tzv. ženskej otázke. Príklon 
k akceptácii požiadaviek emancipácie žien a ich rovnosti s mužmi sa 
u TGM datuje do 90. rokov 19. storočia. Na začiatku 20. storočia 
však TGM už prekonáva Milla požiadavkou, aby manželstvo bolo 
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vzťahom dvoch rovnocenných bytostí. V tejto súvislosti je zaujímavá 
jeho požiadavka, aby ženy pôsobili vo verejných funkciách, čo zmení 
aj ich postavenie v rodine a spoločnosti, a tiež požiadavka rovnakého 
odmeňovania žien za prácu a vôbec možnosti ich ekonomickej ne-
závislosti.

Prvý blok uzavrela Milena Lenderová (Univerzita Pardubice, Filo-
zofi cká fakulta) referátom na tému Dětství v rodině intelektuála. 
Příklad Alice Masarykové. Tému výchovy v rodine TGM zasadila 
do historického a geografi ckého rámca 2. polovice 19. storočia, kedy 
začali byť aktuálne snahy o zdravé detstvo pod dohľadom úradov. Ali-
ce považovala otca za prísneho, matku charakterizovala ako jemnú, 
miernu a chápajúcu, jednajúcu s deťmi na princípe rovný s rovným. 
Výchova v tejto rodine bola liberálna, otvorená, s rešpektom k práci 
otca. Na výchove detí sa tu až do školských liet podieľali len rodičia. 
Deťom čítali rozprávky v českom jazyku i v anglickom origináli, všet-
ky deti hrali na nejaký hudobný nástroj a boli vedené k práci. Boli 
podporované aj v športe a zberateľských aktivitách. Celkove rodinu 
T. G. Masaryka, ktorá formovala osobnosť Alice Masarykovej, defi -
novala ako príklad rodiny chápajúcich a láskavých členov, obklope-
ných knihami a hudbou s genderovou rovnosťou vo výchove.

Druhý blok Prvá dáma a sociálna pracovníčka alebo vzor eman-
cipácie žien? uviedla Dagmar Hájková (Masarykov ústav a Archív 
AV ČR) referátom Alice Masaryková: první dáma republiky? Po 

polemike o tom, či Masaryková funkciu prvej dámy naozaj zastávala, 
charakterizovala Alicu ako praktického človeka, ktorý potreboval byť 
prospešný, pomáhať. Ako jediná zo súrodencov bola vysokoškolsky 
vzdelaná a už na začiatku 20. storočia patrila medzi nemnohé erudo-
vané, vzdelané a scestované ženy (ovládala nemecký, ruský, francúz-
sky, anglický a čiastočne taliansky jazyk). Napriek tomu “nežila v en-
kláve intelektuálov”, pretože časť svojho detstva strávila vo vidieckom 
prostredí Slovenska. Jej predstave pomoci potrebným spočiatku zod-
povedalo štúdium medicíny, ktoré neukončila pre nedostatok dušev-
ného rozmeru tohto vzdelávania. Následne vyštudovala sociológiu, 
históriu a fi lozofi u. So sociálnou prácou sa bližšie zoznámila počas 
pobytu v Chicagu a po návrate do Prahy si ju zvolila za oblasť svojho 
pôsobenia. No potom, ako sa jej otec v roku 1918 stal prezidentom 
a po smrti matky, vyvstala pred ňou úloha prvej dámy, na ktorú sa 
nikdy nepripravovala. Popri nej sa aktívne zapájala do politického 
diania, stala sa prvou predsedníčkou Československého Červeného 
kríža, pričom svoju pozíciu a kontakty využívala hlavne na riešenie 
sociálno-zdravotných problémov. V závere svojho referátu D. Hájko-
vá skonštatovala, že len spoločenská rola prvej dámy by Alicu určite 
neuspokojovala a svojou prácou túto úlohu ďaleko presiahla.

Pôsobenie Alice Masarykovej v sociálno-zdravotnej oblasti priblí-
žila Zora Mintalová Zubercová v referáte Alice Masaryková, Čes-
koslovenský Červený kríž a Slovensko. V úvode uviedla, že sociál-
no-zdravotnú situáciu obyvateľstva po skončení 1. svetovej vojny 
nebol nový československý štát schopný riešiť. Úlohu zabezpečenia 
pomoci potrebným preto prebral Československý Červený kríž, kto-
rého sa v r. 1919 Alice stala prvou predsedníčkou. Mintalová Zuber-
cová vo svojom príspevku uviedla širokú škálu aktivít vykonaných 
Alicou na poli riešenia alarmujúcej sociálno-zdravotnej situácie oso-
bitne na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Alice využívala svoje medzi-
národné kontakty a preukázala mimoriadne organizačné schopnosti, 
ktorých výsledkom bola materiálna, fi nančná i personálna pomoc 
zo zahraničia. Jej zásluhou tu pôsobila aj mimoriadne záslužná misia 
lady Muriel Pagetovej. Výsledkom boli jedálne a domovy pre deti, 
zariadenia pre matky s deťmi, stravovacie a ošacovacie akcie, starost-
livosť o siroty, odstraňovanie detskej chorobnosti a výrazná zásluha 
o ukončenie epidémie týfusu. Pripomenula aj Alicine zásluhy na for-
movaní ošetrovateľského školstva (Ústav Milana Rastislava Štefánika 

Vrútky, 1932, Alice Masaryková pri otvorení  kúpaliska Československého Červeného 
Kríža, ktoré malo „slúžiť upevňovaniu zdravia občanov Vrútok“
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so Župnou verejnou školou pre sociálno-zdravotnú výchovu). V zá-
vere konštatovala, že obdobie po 1. svetovej vojne bolo obdobím ex-
trémne ťažkej práce a len ten, kto sa jej úplne upísal, dokázal to, čo 
Alice Masaryková – predsedníčka a zakladateľka Československého 
Červeného kríža. Nezištná práca pre Červený kríž napĺňala jej život 
takmer 20 rokov; dotkla sa chudobných a trpiacich takmer na celom 
Slovensku.

V  treťom referáte tohto bloku Gabriela Dudeková Kováčová 
(Historický ústav SAV) predniesla referát na tému Alice Masary-
ková ako vzor verejne angažovanej ženy na Slovensku. Výcho-
diskom jej príspevku bola analýza obrazu A. Masarykovej v dobo-
vej tlači na Slovensku. V prvom období (1918 – 1919) sa v tlači 
správy o Alici objavovali len sporadicky, iba ako o dcére prezidenta. 
Fakt, že bola aj političkou (v prvom Národnom zhromaždení Čes-
koslovenskej republiky zastupovala Slovensko), nebol vôbec zmie-
ňovaný. Ako druhé analyzovala G. Dudeková Kováčová obdobie 
20. rokov 20. storočia, počas ktorého bola Alice prezentovaná stále 
ako dcéra prezidenta, no teraz už aj prvá dáma, a  jej emancipo-
vanosť sa defi novala len tým, že bola vzdelaná. V roku 1926 bola 
zmieňovaná aj vo funkcii predsedníčky Československého Čer-
veného kríža (v  súvislosti s  otvorením Ústavu Milana Rastislava 
Štefánika v Turč. Sv. Martine), no v zásade bola v tlači jej funkcia 
chápaná skôr ako čestná. V 30. rokoch 20. storočia už bola prezen-
tovaná aj ako aktívna a samostatná organizátorka a kvalifi kovaná 
odborníčka. Po úmrtí T. G. Masaryka o ňu slovenská tlač v pod-
state stratila záujem, napriek tomu, že naďalej mimoriadne aktívne 
vykonávala funkciu predsedníčky Československého Červeného 
kríža. V druhej polovici tohto obdobia sa voči jej osobe objavi-
li prvé útoky zo strany krajnej pravice, vystupňované po vzniku 
samostatného Slovenského štátu. V  období reálneho socializmu 
bola akákoľvek zmienka o Alici, tak ako o ostatných členoch rodi-
ny Masarykovcov, prohibitom. Súčasné obdobie v tomto kontexte 
možno považovať za obdobie revitalizácie. Na otázku, či bola Ali-
ce Masaryková vzorom verejne angažovanej ženy, odpovedala G. 
Dudeková Kováčová konštatovaním rozdielneho postoja žien v zá-
vislosti od ich generačnej príslušnosti a príslušnosti k vidieckemu 
alebo mestskému prostrediu.

Tretí blok Stopy Alice Masarykovej na Slovensku uviedla infor-
mácia o webovom portáli Po stopách T. G. Masaryka, ktorý predstavil 
pracovník Masarykovho ústavu a Archívu AV ČR Jakub Štofaník (Po 
stopách T. G. Masaryka. Pohled na Slovensko). Hlavnou časťou 
portálu je interaktívna mapa, zachytávajúca vzťah desiatok miest na 
území medzivojnového Československa k osobe prvého prezidenta. 
Obsahuje údaje o bydliskách a miestach letných pobytov T. G. Ma-
saryka a členov jeho rodiny, miesta Masarykových prednášok pred 
rokom 1914, predvolebných kampaní, prezidentské cesty za prvej 
česko-slovenskej republiky, pohnuté príbehy pomníkov, búst a pa-

mätných tabúľ a bohatú fotodokumentáciu. Mapa je určená širokej 
verejnosti – školám i bádateľom a podporuje aktívny prístup k deji-
nám Českej a Slovenskej republiky a k historickej pamäti regiónov. 
Je priebežne dopĺňaná nielen výsledkami bádania odborníkov z Ma-
sarykovho ústavu, ale aj informáciami od lokálnych inštitúcií a jed-
notlivcov.

V  ďalšom referáte (Alice Masaryková a  Bystrička. Budování 
ideálního domova) Helena Kokešová, taktiež odborná pracovníčka 
Masarykovho ústavu a Archívu AV ČR, podrobne zmapovala okol-
nosti budovania súkromného sídla rodiny Masarykovcov v turčian-
skej obci Bystrička. Pozornosť venovala okolnostiam, za akých TGM 
Turiec navštívil, letným pobytom rodiny v tejto lokalite i neskoršie-
mu rozhodnutiu Alice Masarykovej vybudovať rodinné sídlo práve 
tu. Pripomenula, akú úlohu hrala táto obec v živote Alice Masary-
kovej, ktorá sa aj vo väzení počas 1. svetovej vojny v spomienkach 
i v korešpondencii s matkou vracala práve k tomuto miestu. 

Posledným referátom bol príspevok Hany Zelinovej, pracovníčky 
Slovenského národného múzea v Martine, mapujúci objekty – stopy 
pôsobenia Alice Masarykovej v meste Martin a obci Bystrička (Stopy 
Alice Masarykovej v Martine a Bystričke). Pretože Alice poznala 
pomery v Turčianskom Sv. Martine, ako sídle viacerých v celosloven-
skom kontexte významných inštitúcií (Živena, Matica slovenská, Slo-
venské národné múzeum...), sústreďovala práve do tohto mesta bu-
dovanie ďalších inštitúcií, tento raz sociálno-zdravotného charakteru, 
s perspektívou ich spolupráce.

Pamiatkou na tieto aktivity sú dnes objekty Ústavu M. R. Štefánika 
a Sociálno-zdravotného domu, známeho ako Živena (pôvodne So-
ciálno-zdravotný dom Dr. Alice Masarykovej). Úlohou „Štefánikov-
ho ústavu“ bolo zabezpečiť vzdelávanie žien pre oblasť sociálno-zdra-
votnej starostlivosti, úlohou Živeny jej samotný výkon. Na Bystričke 
je okrem sídla rodiny Masarykovcov stopou Alicinho pôsobenia a pa-
miatkou aj budova ľudovej školy – vybudovaná s významnou fi nanč-
nou i organizačnou podporou Alice Masarykovej – ktorá od roku 
2019 nesie v názve jej meno. Okrem okolností vedúcich k ideovej 
príprave a následnej realizácii sídiel uvedených inštitúcií, defi nície ich 
poslania a charakteristike súčasného stavu, pripomenula Zelinová aj 
ďalšie miesta, ktoré sa v tomto regióne spájali s aktivitami A. Masary-
kovej (Župný dom, Národný dom, letné kúpalisko v obci Vrútky...).

  Seminár splnil svoj zámer pripomenúť osobnosť Alice Masaryko-
vej, priniesť nové fakty a objektívne zhodnotiť jej život a dielo. Priblí-
žil jej rodinné zázemie, faktory a okolnosti, ktoré formovali jej osob-
nosť i konkrétne kroky, ktoré vykonala pri naplnení svojho životného 
poslania. Dokázal, že Alice Masaryková síce bola dcérou prezidenta, 
no rámec tohto postu dokázala prekročiť a naplniť ho zmysluplnou 
prácou. Je dobre, že dnes si môžeme osobnosť Alice Masarykovej 
pripomínať a vysloviť vďaku za jej dielo, osobitne to, ktoré vykonala 
v prospech Slovenska. Hana Zelinová

Turčiansky Svätý Martin, 1926 , príhovor Alice Masarykovej pri príležitosti 
otvorenia Ústavu Milana Rastislava Štefánika.           Zdroj: Literárny archív SNK Masarykovci, Bystrička, 1931     Zdroj: Refl ex
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Ako devätnásťročný chlapec 
odišiel hrať futbal z okresného 
mesta do mesta hlavného. Bol 

síce považovaný za jedného 
z najtalentovanejších slovenských 

útočníkov svojej generácie, ale 
veď to poznáte, prestúpiť do 

československého veľkoklubu hoci 
aj s vizitkou najlepšieho strelca 

Slovenskej národnej ligy (čo bola 
vo vtedajšej futbalovej súťažnej 
štruktúre druhá liga) bolo ako 

prestúpiť z osobáku do rýchlika. 
Navyše prestúpiť ešte neznamená, 
že máte v tom rýchliku miestenku. 
Lebo ak si ju nevybojujete, môžu 
vás vypoklonkovať na najbližšej 

stanici. Jemu sa to však podarilo. 
Ba čo viac, vybojoval si miestenku 
aj vo futbalovom medzinárodnom 

exprese. Zoznámte sa: čerstvý 
šesťdesiatnik Stanislav Griga.

Stanislav 
Griga 

šesťdesiatročný
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Ako ste prežívali zásadný zlom vo vašom živote, ktorým bol 
prechod z okresnej Žiliny do Prahy ako hlavného mesta Čes-
koslovenska?

V podstate v pohode, šlo to hladko. Ja som vlastne odišiel hrať 
futbal do hlavného mesta tak, ako chodia stredoškoláci študovať 
do veľkých miest na vysoké školy. Akurát ja som k  tej vysokej 
škole pridal futbal. Respektíve naopak, šiel som hrať futbal a po-
pritom som aj študoval. Vyštudoval som právo na Právnickej fa-
kulte Univerzity Karlovej.
Prečo práve Sparta Praha?

Jednoduchá odpoveď: šiel som hrať futbal do historicky naj-
slávnejšieho mužstva v  republike s  najlepším zázemím, najor-
ganizovanejšou a  najpočetnejšou fanúšikovskou základňou, 
najväčším štadiónom a  k  tomu bola Praha hlavným mestom. 
Z hlavného mesta bolo aj v 80. rokoch minulého storočia bližšie 
kamkoľvek, presne ako dnes. Ba v tej dobe to platilo dvojnásob-
ne. A nemyslím tým len možnosť ísť hrať neskôr do zahraničia, 
ale bližšie bolo odtiaľ aj do reprezentácie. A hrať za reprezentáciu 
bolo vždy mojím snom, najmä keď sa mi začalo vo futbale dariť. 
Okrem toho mi to radil aj môj starší brat Dušan, ktorý bol tiež 
futbalista.
Nezvažovali ste  prestup napríklad do Slovana Bratislava, 
najobľúbenejšieho a najslávnejšieho slovenského futbalového 
klubu?

Mal som ponuku aj zo Slovana, samozrejme. Ale do Žiliny sa 
za mnou až trikrát unúval bývalý tréner Rýgr, presviedčal ma, že 
Sparta chce vybudovať nové mužstvo a že mi umožnia okamžite 
naskočiť do rýchlika a nenechajú ma najprv posedávať na lavič-
ke. Čo sa aj stalo, jedno aj druhé. Ako jediný hráč som vo svojej 
prvej sezóne v drese Sparty v rokoch 1981/82 odohral všetkých 
tridsať zápasov v sezóne a dal som dvanásť gólov, v čom sa mi 
v klube nikto ani nepriblížil. Okrem toho v Slovane hrali v úto-
ku Galis, Masný, Švehlík, všetko veľké mená. Že to bolo dobré 
rozhodnutie, dokladá i to, že kým my so Spartou sme boli v sezó-

Praha mi otvorila 
bránu do sveta
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ne 1984/85 majstri republiky, Slovan v tej istej sezóne z prvej ligy 
vypadol. Sparta postavila naozaj silný tím, stačí spomenúť mená 
ako Stejskal, Berger, Straka, Skuhravý, Chovanec, Bielik, Hašek, 
Bílek, Lavička, Jarolím, Sčasný, Calta...
Nemali ste to ako Slovák v klasickom českom futbalovom muž-
stve ťažšie ako ostatní nováčikovia v tíme?

Nemyslím, nepamätám sa, že by mi niekto komplikoval fut-
balový či osobný život v Prahe tým, že pochádzam zo Slovenska. 
Naopak, v Sparte bola vždy celkom slušná kolónia slovenských 
hráčov. Stačí spomenúť najslávnejšieho Sparťana 20. storočia, 
Slováka Andreja Kvašňáka. Za mojej éry tam končil Jaro Pollák, 
majster Európy z roku 1976, z vojenčiny sa vrátil Jožo Chovanec, 
ktorý navyše pochádzal z Dolných Kočkoviec, čo je dedina kúsok 
od Žiliny. Julo Bielik prišiel do Sparty rok po mne, potom prišiel 

Ivan Čabala z Lokomotívy Košice, to všetko boli hráči základnej 
jedenástky. Navyše mojím prvým trénerom v Sparte bol Dušan 
Uhrín, tiež Slovák, aj keď prakticky celý život prežil v  Prahe. 
A ako kuriozitu uvediem, že aj najslávnejší československý fut-
balový tréner 20. storočia Václav Ježek, ktorý vlastne stál za rene-
sanciou Sparty, čoho som mal to šťastie byť súčasťou, sa narodil 
vo Zvolene. Medzi hráčmi v tej dobe panovali výborné vzťahy, na 
národnú príslušnosť nikto nehľadel, skôr sme si z toho niekedy 
robili žarty. Ja som napríklad nikdy nehovoril po česky. Nemusel 
som, a ani to odo mňa nikto nechcel. Ak chce mužstvo vyhrávať, 
nemôže to byť len vec talentu a kondície hráčov, ale aj psychickej 
pohody a ľudského porozumenia v tíme. Ja som sa ľudsky zblížil 
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napríklad s Ivanom Haškom, bol som mu na svadbe za svedka, 
on bol zase hosťom na mojej. Problémy, aj keď to netrvalo dlho, 
som mal skôr na Slovensku. Niektorí fanúšikovia mi ten Slovan 
nemohli odpustiť a môj prestup do Sparty považovali div nie za 
národnú zradu. A dali mi to pocítiť.
Už ste spomenuli naozaj slávne mená, ktoré spoločne s vami 
tvorili káder vtedajšej Sparty. Aké to bolo nastupovať v  ta-
komto tíme do európskych pohárových súťaží?

My sme v tej dobe boli na naše pomery naozaj silné mužstvo. 
Vlastne sme nemali konkurenciu. Takže hrať v európskych klu-
bových súťažiach bol pre nás prirodzený postup vyššie, individu-
álne i kolektívne. A tá atmosféra, v ktorej sa to dialo, to sa nedalo 
ani porovnať s  tým, čo som prežíval po prechode zo Žiliny do 
Sparty. Toto bolo niečo, na čo človek nie je a vlastne ani nemôže 
byť pripravený. Aj vtedy som sa presvedčil, že som odchodom do 
Sparty neurobil chybu. A  že z hlavného mesta bolo v  tej dobe 
naozaj do Európy najbližšie. Praha mi otvorila bránu do sveta.
Tretím míľnikom vašej aktívnej futbalovej kariéry bola repre-
zentácia a potom niekoľko sezón v Holandsku a v Rakúsku. 
Ako si spomínate na tieto roky?

Reprezentácia bola pre mňa samozrejme vrcholom celej mo-
jej futbalovej kariéry, aj keď to celkom nebolo ono. Ale som 
rád, že som si zahral na majstrovstvách sveta v  roku 1990 v Ta-
liansku pod trénerom Venglošom. Zahraničné angažmány vo Feye-
noorde Rotterdam a Rapide Viedeň nemôžem ani porovnať s rokmi 
v Sparte. Ale v tej dobe som už laboroval s bedrovým kĺbom. To bol 
za celé tie roky vlastne môj jediný, aj keď v istom zmysle defi nitívny 
problém so zdravím vo vrcholovom futbale. Mal som šťastie.
Po skončení aktívnej futbalovej kariéry máte celkom slušný 
trénerský životopis, vrátanie trénovania národnej reprezen-
tácie Slovenska. Vy ste však vyštudovali právničinu. Bolo tré-
novanie vaším cieľom?

Nebolo, ale to nebola ani právničina. Akosi to vyplynulo 
z chodu vecí. Po skončení kariéry som robil chvíľu v jednej práv-
nickej kancelárii koncipienta, ale to ma nebavilo. S trénovaním, 
či najprv skôr s futbalovým funkcionárčením som prišiel do kon-
taktu doma v Žiline. A potom to už išlo akosi samo. A akosi samo 
sa to aj skončilo.
Dnes žijete v Bratislave. Nechceli ste zostať v Prahe?

Nechcel. Mohol som, ale od samého začiatku som vedel, že 
v  Prahe natrvalo nezostanem. Dnes sa vraciam do Prahy, ak sa 

organizuje niečo pre starú gardu Sparty, alebo chodím za dcérou 
do Poděbrad, tak to spojím aj s návštevou Prahy. A občas si dnes 
s manželkou vyrazíme aj na výlet po Čechách, na čo som ako futba-
lista nemal čas. Páčia sa nám hlavne južné Čechy. Ale ja netúžim zo-
stať natrvalo ani v Bratislave. Skôr niekde ďalej od ruchu veľkomesta.
Čo robí futbalový kanonier na dôchodku?

Hrá tenis s  kamarátmi a  hlavne hrá golf, za ktorým či kvô-
li ktorému občas cestuje po svete. Môj život s  futbalom sa po 
štyridsiatich rokoch, čo som ho mal denne pod kožou, v hlave, 
v nohách, zmenil. Dnes už všetko sledujem len v televízii, aj keď 
občas zájdem aj na zápas. Okrem toho mám sedem vnúčat, takže 
mám o zábavu postarané do konca života.

Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš
Foto: internetové zdroje

STANISLAV GRIGA
Narodený 4. novembra 1961 v Žiline
5x majster Československa
3x víťaz Československého pohára
2x víťaz Holandského pohára
Najlepší strelec čs. ligy (1986)
Najlepší strelec SNL (1981)
Kluby: ZVL Žilina, Sparta Praha, Dukla Praha, 
Feyenoord Rotterdam, Rapid Viedeň
V drese Sparty Praha odohral 246 zápasov, vsietil 123 gólov
Reprezentoval Československo v 34 zápasoch, vsietil 8 gólov
Tréner reprezentácie Slovenskej republiky (2012 – 2013) 
Člen Klubu ligových kanonierov č. 19 (141 gólov)
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Zakladajúci členovia JAMES, zľava: M. Mlynarčík, G. Nedobrý a F. Lipták, 
1958 (archív časopisu Horolezec)                   

Písal sa rok 1921. Od skončenia 
1. svetovej vojny uplynuli tri roky, 
tri roky existovala Československá 

republika. Napriek relatívne krátkemu 
obdobiu už vzniklo na Slovensku 
viacero významných ustanovizní 

celoštátneho významu: v júni 1919 
Univerzita Komenského v Bratislave, 

v apríli 1920 Slovenské národné 
divadlo. Nielen v hlavnom meste, ale 
po celom Slovensku zakladali občania 

záujmové združenia, kultúrne či 
športové. Niektoré vo všetkej vážnosti, 

iné z mladíckeho nadšenia. Práve 
tak, z mladíckeho nadšenia, vznikol 

pred sto rokmi Slovenský horolezecký 
spolok JAMES.

Na začiatku bol jam alebo 
história jedného spolku

Listy  21

Horolezec a  pedagóg Marián Šajnoha, predseda Spolku 
v rokoch 1990 – 1999, jeden zo spoluautorov knihy 100 rokov 
JAMES:

„Isté je, že na začiatku bola láska a náklonnosť k horám. V Spiš-
skej Novej Vsi bola skupina ľudí, ktorí robili vysokohorskú turistiku 
vo Vysokých Tatrách, ale aj v Slovenskom raji a iných prírodných 
lokalitách. 14. august 1921 je pamätný dátum, ktorý máme napí-
saný aj na našom odznaku. V  tento deň sa odohral výstup troch 
mladých mužov – Mikuláša Mlynárčika, Karola Piovarčiho a Juraja 
Koromzaya ml. – na Lomnický štít. V priebehu cesty zistili, že ta-
diaľ pred nimi ešte nikto neliezol, a tak celkom spontánne urobili 
prvovýstup, hoci ho nemali v pláne. Jednoducho liezli, kde sa im 
zdalo, že by to mohlo ísť. Bolo to dramatické, lebo tam boli aj pády... 
Lomnický štít bol ešte prázdny kopec, lanovka bola vybudovaná až 
v 40-tych rokoch 20. storočia, najprv na Skalnaté pleso, neskôr až 
na vrchol. Po tomto výstupe trojica nakoniec skončila na Chate pri 
Zelenom plese. Boli vo veľkej eufórii z toho, že vybŕdli so zdravou 
kožou, iba s odreninami. Na chate sa stretli s  veselou spoločnos-
ťou a v dobrej nálade prišlo k určitému momentu, keď si povedali, 
že heslom spišskonovoveských horolezcov, ktorí si dovtedy hovorili 
Iglovčania, bude james (čítaj james):  ̦Keď budeš mať v horách pro-
blémy, zavoláš james a my, jamesáci, ti prídeme na pomoc.’“

Prečo práve james? Pokračuje Marián Šajnoha:
„Ide o to, že obľúbenou a dosť často konzumovanou potra-

vou v tých časoch boli lekváre, najčastejšie sa spomína bros-
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kyňový, ktoré sa objavovali v obchodoch a aj na chatách. Mali 
na etiketách napísaný moderný výraz prevzatý z  angličtiny, 
jam (čítaj jam, pozn. aut.), dokonca aj james (čítaj james, 
pozn. aut.). Z toho veselia a z toho, ako sa zabávali s názvom 
james, dostalo odrazu toto slovo ten najúžasnejší zmysel, stalo 
sa signálom na poskytnutie pomoci. O pár dní nato sa v ka-
viarni Reduta v Spišskej Novej Vsi opäť stretla trojica horolez-
cov, ale v čiastočne inom zložení: Mikuláš Mlynárčik, Fran-
tišek Lipták a Gustáv Nedobrý a ofi ciálne založili Slovenský 
horolezecký a alpinistický spolok JAMES.“

Kto boli títo traja nadšenci, ktorí potom boli dlhé roky aj 
dušou JAMES-u, organizátormi a inštruktormi horolezectva?

Mikuláš Mlynárčik (1894 – 1977). Narodil sa v horárni 
v Monkovej doline (Belianske Tatry). Absolvoval Obchodnú 
akadémiu v Kežmarku. Venoval sa lyžovaniu, turistike, neskôr 
horolezectvu. Traduje sa, že bol z trojice zakladateľov najzdat-
nejším horolezcom a mal najlepší výstroj. Podieľal sa na sprí-
stupňovaní roklín v Slovenskom raji a na značkovaní chodní-
kov v Malej Fatre. Robil horolezecké kurzy pre mládež. Bol 
prvým predsedom JAMES-u (1926 – 1929).

František Lipták (1894 – 1967). Pochádzal z  Kežmar-
ku, ale vyrástol v Spišskej Novej Vsi. Bol lyžiarom, turistom 
a horolezcom. V rokoch 1929 – 1944 bol predsedom spolku 
JAMES. V roku 1924 zorganizoval prvý horolezecký týždeň 
vo Vysokých Tatrách. Toto podujatie pretrvalo dodnes. S Jo-
zefom Šimkom je autorom troch turistických sprievodcov Vy-
soké Tatry (1942, 1947, 1948).

Gustáv Nedobrý (1893 – 1966). Bol rodákom z Bešeňo-
vej. Strednú školu absolvoval v  Spišskej Novej Vsi. Tam 
pracoval ako riaditeľ Železničiarskeho internátu. V r. 1928 sa 
presťahoval na Štrbské Pleso, kde si prenajal reštauráciu. Po-
stavil turistický chodník zo Štrbského Plesa na Jamské, ktorý 
sa dodnes volá Nedobrého cesta. Z vlastných prostriedkov vy-
budoval chatu pri Jamskom plese. Tú však počas SNP vypálili 
a už nikdy nebola obnovená.

Vráťme sa však k histórii spolku. Marián Šajnoha: „Asi 
po dvoch-troch rokoch sa zakladatelia rozhodli, že urobia 
tento horolezecký spolok právnickým subjektom, že to bude 
ofi ciálne registrovaná organizácia. Najschodnejšie a najmúd-
rejšie sa im zdalo včleniť sa do Klubu československých tu-
ristov. Podmienky, aké im tam predložili, však boli pre nich 
neprijateľné, mali sa, napríklad, vzdať svojho názvu. Pre-
to radšej zostali samostatnou organizáciou, resp. klubom. 
V r. 1923 požiadali svoju kamarátku Máriu Sobotkovú, ktorá 
mala výtvarné schopnosti, aby navrhla odznak. Dali jej fo-
tografi u z prvovýstupu na vežu v bočnom hrebeni Gerlachu, 
kúsok od vrcholu, ktorý urobili 15. júla 1923. Túto vežu na-
zvali James. Na odznaku je teda táto veža, horolezecké lano, 
cepín, lyže, názov JAMES a dátum 14. VIII. 21. V decembri 
1923 už bolo hotových prvých 100 odznakov. Odznak dostal 
uchádzač o členstvo. Podmienkou bolo absolvovať najmenej 
tri výstupy vo vysokohorskom teréne, z nich aspoň jeden mu-
sel byť s použitím lana na zaisťovanie. Takto to mali napísané 
aj v stanovách. Členské preukazy, výbor, predseda, to prišlo až 
neskôr, až keď sa ustanovilo právne postavenie spolku.“

Keď sa v  r. 1924 spolok usiloval o prijatie do spomínané-
ho Klubu československých turistov a neskôr o registráciu na 
Ministerstve vnútra, objavili sa po prvý raz pod jednotlivými 
písmenami heslá:

           I (namiesto pôvodného J) Idealizmus
  A Alpinizmus
  M Mortalita (neskôr aj Moralita)
  E Entuziazmus (neskôr aj Eugenika)
  S Solidarita
Tieto výrazy, takisto ako samotný názov, boli počas storočnej 

histórie JAMES viackrát tŕňom v  oku predovšetkým politic-
kým kruhom. Spolok prechádzal rôznymi zmenami, dokonca 
zákazmi, zapríčinenými predovšetkým vonkajšími okolnosťa-
mi, politickou a ideologickou situáciou. Vydržal však dodnes.
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Pokračuje Marián Šajnoha: „V decembri 1989 ešte ani ne-
doznelo cinkanie kľúčov na námestiach, a horolezci už začali 
vystrkávať hlavy. Objavila sa výzva na obnovenie názvu JA-
MES. Zhodou okolností na 13. januára 1990 bolo pripravené 
celoslovenské stretnutie horolezeckých oddielov. Prišlo skoro 
150 ľudí asi zo 75 horolezeckých oddielov. Ja to považujem za 
jeden z veľkých dní môjho života, lebo celkom jednomyseľne 
bolo prijaté rozhodnutie, že JAMES sa obnoví. Dúfam, že je 
to už navždy, že už nepríde taká zmena vlády, ktorá by pove-
dala, že naša horolezecká organizácia JAMES tu nemá miesto. 
My sme si tú tradíciu osvojili, dostala sa nám do sŕdc a z úcty 
k nej sme sa nazvali spolkom, nie zväzom. Spolok má dnes ob-
rovské poslanie, zastupuje svojich členov navonok. V medzi-

národných vzťahoch, vo vzťahoch s orgánmi ochrany prírody. 
Skoro všetky skalné oblasti, v  ktorých sa lezie, spadajú pod 
nejaký stupeň ochrany prírody a až na pár výnimiek JAMES 
rokuje s ich správami, dojednáva podmienky a podpisuje do-
hody o tom, čo sa môže liezť, kedy sa môže liezť, kedy sa ne-
smie. Ale je toho oveľa viac. Zmysel JAMES-u je úplne jasný 
aj z praktického hľadiska.“

Od r. 2019 je predsedom SHS JAMES Anton Pacek. O svo-
jom vzťahu k  tradícii, ale aj o  súčasnosti Slovenského horole-
zeckého spolku JAMES hovorí: „SHS JAMES je členom obrov-
skej medzinárodnej rodiny viac ako 97 svetových organizácií 
zo všetkých svetadielov. Odkaz zakladateľov je aj po sto rokoch 
veľmi silný, pretože na začiatku bolo pár členov, možno pár de-
siatok a v tomto momente ich máme osemtisíc. Sú organizovaní 
v približne 170 kluboch po celom Slovensku, ale môžu sa u nás 
registrovať aj individuálni členovia. Vývin spolku je veľmi in-
tenzívny, v podstate vzrastá členská základňa každoročne zhru-
ba o desať percent. Záujem o  lezenie, o horolezectvo je veľmi 
silný možno aj tým, že po prvé, spája sa s pohybom v prírode, 
a po druhé, aj keď sa nespája s pohybom v prírode, pokiaľ ľudia 
lezú na stene, je to fyzická aktivita, ktorá je pre telo veľmi prí-
jemná. Je to jedna z činností, ktorá telo nelikviduje, neutláča, 
ale naopak, naťahuje, takže je to aj veľmi vhodný doplnkový 
šport pre vrcholových športovcov v iných športoch.

Zákon o športe určuje rozdelenie disciplín, máme tzv. uznaný 
šport horolezectvo a uznaný šport športové lezenie. Športové 
lezenie je považované za výhradne súťažnú disciplínu. Horo-
lezectvo sa delí na viacej športových odvetví, medzi tým je aj 
nesúťažné lezenie na umelej stene. Patrí sem aj lezenie v Ta-
trách, v stredných horách, v Himalájach atď., pod horolezecký 
spolok patrí aj tradičný nesúťažný skialpinizmus včítane toho 
extrémneho. Spravujeme štyri chaty vo Vysokých  Tatrách: 
Zbojnícku, Téryho, Chatu pod Rysmi a Chatu pri Zelenom 
plese, predtým Brnčalova. (Marián Šajnoha: „Píše sa to Chata 
pri Zelenom plese, ale číta sa to Brnčalka.“) Vydávame časo-
pis HOROLEZEC, k storočnici sme vydali vyše 400-stranovú 
knihu, na ktorej spolupracovalo osemnásť autorov“.

Kniha 100 rokov JAMES – História slovenského horolezec-
tva, približuje nielen začiatok spolku, mapuje aj najväčšie úspe-
chy československého horolezectva v 70. a 80. rokoch 20. sto-
ročia, približuje vznik nových lezeckých disciplín aj  to, ako sa 
etablovali na Slovensku. 

Pokračuje Anton Pacek: „Odkaz našich zakladateľov, resp. 
môj vzťah k nim je veľmi pozitívny, pretože bez nich by náš spo-
lok neexistoval.  Práve oni mu vštepili základnú ideu symbiózy 
telesného i mentálneho rozmeru. Vo svojej ére určite vnímali za-
loženie spolku iným spôsobom ako my, myslím, že sa potrebovali 
združiť a obhajovať svoje záujmy a potrebovali sa inštitucionali-
zovať. Pozitívny vzťah k zakladateľom mám už aj preto, lebo pri 
oslavách storočnice v Bratislave, vo Vysokých Tatrách a v Spišskej 
Novej Vsi som sa osobne zoznámil s  ich potomkami, či už so 
synom Mikuláša Mlynárčika Alexandrom, alebo s vnučkou Fran-
tiška Liptáka Renátou Rehorovskou a s vďakou som si uvedomil, 
ako dodnes vo svojom vnútri a v rodinách zachovávajú počiatoč-
ného ducha nášho spolku.“                           Mirjana Šišoláková

Foto: archív spolku JAMES

Budova Reduty v Spišskej Novej Vsi (zdroj internet)   
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Za života umelca sa predalo iba jedno jediné dielo Čer-
vená vinica, ktoré vytvoril v roku 1888 a síce za cenu 
len 400 frankov. Dnes visí tento obraz miliónovej hod-

noty v Puškinovom múzeu v Moskve. Vincent Van Gogh trpel 
vážnou psychickou poruchou, ktorej príčiny boli prisudzované 
vrodenej chorobe, nadmernému pitiu absintu, alebo jedovatým 
látkam obsiahnutým v jeho farbách. Jeho psychóza vyvrcholila 
po jednej z hádok so slávnym francúzskym maliarom Paulom 
Gauguinom, na ktorého dokonca vytiahol britvu. Tou si na-
koniec odrezal lalok svojho ľavého ucha a  neskôr ho daroval 
osemnásťročnej upratovačke v nevestinci Gabrielle Berlatiero-
vej. Táto bizarná príhoda sa navždy zapísala do dejín umenia 
a mnohí umelci sa k nej vo svojich dielach často vracajú. Vin-
cent Van Gogh udržiaval po celý život úzky vzťah so svojím 
bratom Th eom, ktorý ho celú dobu fi nančne aj ľudsky podpo-
roval, preto sa najviac o jeho živote a umení dozvedáme práve 
z listov, ktoré umelec svojmu bratovi písal. Van Gogh ukončil 
svoj život v roku 1890 vlastnou rukou, keď sa v hlbokej depresii 
sám postrelil do brucha a o dva dni na to v hostinci Ravoux 
zomiera pred očami svojho milovaného brata Th ea. Van Gogh 
je považovaný za postimpresionistického maliara a jeho tvorba 
bola ovplyvnená expresionizmom a pointilizmom, o čom sved-
čia čiarky a bodky vo väčšine jeho neskorších obrazov. Tema-
ticky mu učaroval hlavne vidiek, najmä krajina v okolí Arles, 
kde nejaký čas žil a  snažil sa o  založenie umeleckej skupiny. 
Svetlá farebnosť jeho obrazov vychádzala z  japonského ume-
nia, s ktorým sa zoznámil na umeleckej akadémii v Antverpách 
a stal sa jeho vášnivým zberateľom. Kombinácia týchto vplyvov 
a prirodzeného génia tohto umelca priniesla svetu jedno z naj-
originálnejších a dnes aj marketingovo najpopulárnejších diel, 
aké svetová história pozná. Vo Van Goghovom múzeu nájdeme 
v dvoch budovách viac ako 200 malieb a 400 kresieb praktic-
ky zo všetkých období umelcovej tvorby. Medzi najcennejšie Otvorením Van Goghovho múzea 

v Amsterdame v roku 1973 bolo 
konečne zavŕšené dlhoročné úsilie 

maliarovej rodiny, najmä jeho 
švagrinej Johanny Van Gogh-

Bongerovej a jeho synovca Vincenta 
Williama Van Gogha, o dôstojnú 
a celistvú prezentáciu diela jednej 

z najvýznamnejších osobností 
svetového umenia vôbec. Vincent 

Van Gogh aj napriek tomu, že 
za svoj krátky život namaľoval 
okolo 900 obrazov a nakreslil 

zhruba 1 100 kresieb sa, bohužiaľ, 
umeleckého uznania až do svojej 

smrti v 37 rokoch, nedočkal. Všetko 
zmenila až výstava jeho diel v Paríži 
v roku 1901, to znamená 11 rokov 
po jeho smrti, ktorá zaznamenala 

veľký medzinárodný úspech.

Nesmrteľný 
Van Goghov 

odkaz
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Slnečnice, olej, 1889
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Strihači oviec (podľa Milleta), olej, 1889

Havrany nad obilným poľom, 1890

Korene stromov, olej, 1890

obrazy celej zbierky určite patrí jeho prvé majstrovské dielo 
Jedáci zemiakov, ktoré namaľoval v  roku 1885 pri svojom 
pobyte v  holandskom Nuenene. Van Gogh na ňom zachytil 
rodinu Grootovcov, ktorá práve zasadla ku skromnej večeri. 
Obraz pôsobí pochmúrne a  odráža realitu drsného vidiecke-
ho života. Umelec použil farby tak, aby zvýraznil tmavé tóny. 
Z výrazu tváre jednotlivých členov rodiny, ktoré pôsobia skoro 
ako karikatúra, je vidno, že rodina je strhaná a unavená ťaž-
kou každodennou prácou. Ďalší slávny obraz Spálňa v Arles 
z roku 1888 je jedným z troch obrazov, na ktorých Van Gogh 
namaľoval svoju vlastnú izbu v  dome na námestí Lamartine 
v Arles. K vzniku tohto obrazu ho primäla choroba, vďaka kto-
rej musel niekoľko dní zostať doma a  snažil sa ním vytvoriť 
atmosféru oddychu a pokoja. Na plátne prevládajú jasné svetlé 
farby v  kombinácii žltej, svetlohnedej, orgovánovej a  purpu-
rovej. Celý dom, v ktorom býval, zachytil Van Gogh na obra-
ze Žltý dom. Dielo, ktoré je synonymom autora samotného 
Autoportrét v  slamenom klobúku z  roku 1887, je jedným 
z  39 autoportrétov, ktoré maliar vytvoril v  rôznom kontexte 
a z rôznej perspektívy. Van Gogh využíval sám seba ako model 
veľmi často a to z jednoduchého dôvodu. Vzhľadom na to, že 
v  Paríži, ale aj v  Arles žil v  skromných podmienkach, nemal 
fi nančné prostriedky na zaplatenie iného modelu. Preto pri 
svojej tvorbe často používal zrkadlo, i  keď v  poslednej dobe 
odborníci tvrdia, že na prvej verzii autoportrétu v  slamenom 
klobúku – z Van Goghovho parížskeho obdobia – nie je autor 
sám, ale že je to jeho brat Th eo. Azda najikonickejším obrazom 
amsterdamskej zbierky je jedna z verzií obrazu Slnečnice, ktoré 
autor namaľoval v roku 1889. Obraz je variáciou na Slnečnice 
z roku 1888, ktoré vytvoril v priebehu niekoľkých dní doma, 
lebo nemohol vďaka silnému vetru na francúzskom vidieku 
pracovať vonku. Motívom slnečníc sa jednak vrátil ku starej 
holandskej tradícii maľovania kvetinových zátiší, ale zároveň 

chcel obraz podarovať priateľovi Paulovi Gauguinovi, ktorého 
pozval, aby sa k nemu nasťahoval do Žltého domu a mohli tak 
spoločne tvoriť. Symbolika slnečníc vyjadruje maliarov vnútor-
ný pocit, že tak ako sa slnečnice obracajú za slnkom, tak sa 
chcel Van Gogh nechať viesť Gauguinom vo svojej tvorbe. Naj-
smutnejším v  zbierke múzea je obraz Havrany nad obilným 
poľom z  roku 1890, maliar ho namaľoval tesne pred svojou 
smrťou. Jeho turbulentný výraz a zároveň blízkosť tušenej búr-
ky dlho evokovali u verejnosti, že ide o posledný obraz nama-
ľovaný pred Van Goghovou smrťou. Pravdou však je, že úplne 
posledným obrazom umelca je Záhrada pri Daubigny. Na-
priek tomu tento obraz asi najlepšie znázorňuje stav duše au-
tora po dramatickom názorovom rozchode s Paulom Gaugui-
nom, z ktorého už nevidel inú cestu úniku, než opustiť tento 
svet. Avšak Van Gogh aj za svoj krátky a dramatický život po 
sebe zanechal dielo, ktoré budú donekonečna obdivovať ešte 
mnohé budúce generácie. 

Text a foto: Vladimír Dubeň
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Múzeum Van Gogha v Amsterdame
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Vydávanie literárnej 
klasiky či už v  čes-
kých luhoch a  há-

joch, alebo v  slovenských 
dolinách, nie je práve naj-
lukratívnejší biznis. Na-
priek tomu v  Čechách i  na 
Slovensku literárna klasika 
vychádza. Isteže, čiastočne 
vďaka štátnej podpore, ale 
– čo je dôležitejšie a  vari 
aj častejšie – vďaka nezišt-
nosti vydavateľov, ktorí ne-
hľadajú za každou knihou 
komerčný efekt.

Vlaňajšok nebol v  tom-
to zmysle výnimkou, pre-
tože vyšlo relatívne slušné 

Slovenská 
a česká 
knižnica

Božena Slančíková-Timrava: 
Meno mám zo studničky 

(Slovart, 2021)

Koloman Banšell-Pavol Országh: 
Napred – národný zábavník 

(1871, 2021)

Jaroslav Hašek: 
Moje zpověď a jiné povídky 

(Host, 2021)

Tomáš Pešina z Čechorodu: 
Prodromus Moravographiae, 

to jest Předchůdce Moravopisu 
(Host, 2021)

Josef Škvorecký: Zbabělci 
(Host, 2021)

množstvo kníh z tzv. zlatého fondu oboch našich národných 
literatúr. Výraznejšie miesto v  ich vydávaní majú (už dlho-
ročne) najmä dve vydavateľstvá: brnianske vydavateľstvo Host 
(edícia Česká knižnica) a bratislavský Slovart.

Výrazným edičným počinom vydavateľstva Slovart 
v  roku 2021 bolo vydanie výberu z  diela poprednej 
predstaviteľky slovenského realizmu z  prvej polo-

vice 20. storočia Boženy Slančíkovej Timravy (vydanie tohto 
výberu bolo zaiste motivované aj 70. výročím úmrtia spiso-
vateľky), ktorý vyšiel pod názvom Meno mám zo studničky 
a  obsahuje šesť kľúčových Timraviných poviedok a  noviel. 
Zas a  znova sa môžeme presvedčiť, že Timrava nepochybne 
patrí na panteón slovenskej literárnej (a  nielen tej) kultúry. 
A  to práve preto, lebo jej kritický obraz slovenského sveta, 
plného falošných predsudkov, zápecníckej zaťatosti, malosti 
a  nenaplnených túžob nanajvýš plasticky vystihuje realitu, 
takú vzdialenú od romantizujúceho dobového nacionalizmu, 
ktorého predstavitelia, vtedajší baťkovia a  patriarchovia, Ti-
mravu ako autorku i osamelú ženu zaznávali a vedome ju za-
tláčali do úzadia. Ale práve tým, čo jej vyčítali, je Timrava – aj 
napriek archaickému, niekedy až úsmevnému jazyku – aktu-
álna aj po sto rokoch. A možno čitateľ, ktorý pozná tradičný 
výklad jej Ťapákovcov v zmysle metafory dedinskej ťarbavos-
ti, lenivosti a neochoty otvoriť sa svetu, po novom prečítaní 
zistí, že popri tom všetkom sú Ťapákovci aj – ba vari najmä 
– o márnosti ľudskej túžby po láske. Kniha je pozoruhodná aj 
tým, že nemá klasické ilustrácie, ale reprodukované ilustratív-
ne výšivky Ivany Šátekovej.

Druhá klasická knižka, ktorú chcem predstaviť, vyšla 
už v roku 1871. Nie je to vlastne knižka v pravom 
zmysle slova, ale almanach Napred s podtitulom Ná-

rodný zábavník mládeže slovenskej, ktorý zostavili dvaja štu-
denti prešovského evanjelického kolégia Koloman Banšell 
a  Pavol Országh, budúci Hviezdoslav. Almanach tvorí zmes 
lyrických, prozaických i dramatických žánrov od jedenástich 
prispievateľov, ako napr. Samuel Medvecký, Ján Alexander 
Fábry, Miloš Bazovský, Jozef Škultéty, Pavel Zoch a ďalších, 
zväčša už polozabudnutých či úplne zabudnutých autorov. 
V reprodukčnej vernosti, teda so všetkými machuľami, mast-
nými škvrnami a zažltnutosťou papiera ho vo faksimilovej po-
dobe vydal v roku 2021 Spolok Martina Rázusa v Liptovskom 
Mikuláši s podporou fi remných i  individuálnych sponzorov. 
Je to vskutku pozoruhodný vydavateľský čin. Jednak je tento 
almanach označovaný za kľúčovú literárnu udalosť na precho-
de slovenskej literatúry od romantizmu k  realizmu, ale aj – 
a  to v  istom zmysle súzvučí so súčasnosťou – ide o konfl ikt 
dvoch rozdielnych ideových a  estetických koncepcií. Inými 
slovami o konfl ikt medzi národným konzervativizmom Hur-
banovej generácie a  myšlienkovou a  tematickou otvorenos-
ťou nastupujúcej básnickej (ale aj nebásnickej) generácie, čo 
sa v modernej podobe vlastne deje aj v  súčasnosti. V  tomto 
zmysle má almanach Napred trvalé miesto v dejinách sloven-
skej literatúry.

Z  toho, čo vlani vydalo z  českej literárnej klasiky br-
nianske vydavateľstvo Host, odporúčam tri knižky. 
Prvou je zbierka poviedok z rozsiahlej tvorby Jaroslava 

26_27_Otcenas Knihy.indd   2626_27_Otcenas Knihy.indd   26 02.02.2022   8:11:4002.02.2022   8:11:40



Listy  27

Haška Moje zpověď a jiné 
povídky. Autori tohto 
výberu Marie Havrán-
ková a  Milan Jankovič 
sa zamerali na humores-
ky a  satiry z  Haškovho 
zrelého tvorivého obdo-
bia v  chronologickom 

usporiadaní, navyše je pripojený ich rozsiahly komentár a au-
torská bibliografi a. Knižka patrí k ďalším z mnohých výberov 
z Haškovej tvorby, ktoré dokazujú, prečo je tento autor nazý-
vaný enfant terrible nielen českej, ale aj svetovej literatúry. 
Hašek je jedinečný spisovateľ, ktorého osobný život je s jeho 
literárnou tvorbou tak popreplietaný, že je ťažké určiť, kde sú 
hranice mystifi kácie a  čo je reálne. Neopakovateľný zmysel 
pre špecifi cký humor sa v jeho poviedkach kombinuje s jedi-
nečnosťou pražského mestského prostredia, škrobená cnost-
nosť a usporiadanosť rakúsko-uhorského sveta so živočíšnou 
živelnosťou proletariátu, ktorého sa Hašek cítil byť súčasťou. 
Hašek bol dôsledne spisovateľom svojej doby pre svoju dobu, 
ale možno práve preto je nadčasový a zabáva už vyše sto rokov 
jednu generáciu čitateľov za druhou. Tento výber z jeho tvor-
by nepochybne pomôže objaviť Jaroslava Haška pre ďalšiu.

Za objavný a  ojedinelý vydavateľský počin možno 
označiť prvé vydanie barokového spisu o  dejinách 
Moravy katolíckeho kňaza a  historiografa Tomáša 

Jana Pešinu (1629 – 1680) z Čechohradu Moravographiae, to jest 
Předchůdce Moravopisu z roku 1663. Pešina patril k popredným 
učencom svojej doby. Pôsobil okrem iného ako kanonik kapituly 
svätého Víta, kde sa stal postupne až generálnym vikárom, ne-

skôr ho cisár Leopold I. vy-
menoval za titulárneho bis-
kupa samandrijského. Jeho 
meno sa nachádza v zdobe-
nej kartuši na priečelí budo-
vy Národného múzea medzi 
sedemdesiatimi dvoma veli-
kánmi českej histórie. Ide 
o ucelenú modernú edíciu 
Pešinovho spisu, ktorý je 
súhrnným prehľadom vlas-
tivedných údajov a  dejin-
ných udalostí so vzťahom 
k  Morave a  jej okoliu. 
V princípe ide o „vedeckú 
prácu v  domácom jazy-
ku“, ktorá má, čo sa týka 
Moravy, taký význam, 
aký mala v  Čechách 

o  storočie staršia Kronika česká Václava Hájka z Libočian. 
Z hľadiska historickej kontinuity českej barokovej literatúry 
po Bielej hore má Pešinovo dielo významný zástoj ako česky 
písaná dejepisná próza. Knihu editorsky pripravili Ondřej 
Koupil a Jiří M. Havlík, ktorí k nej napísali dva samostatné 
komentáre, biografický medailón a podrobnú štúdiu s men-
ným registrom, vecnými vysvetlivkami a  praktickým dife-
renčným slovníkom.

Treťou českou – tentoraz modernou – klasikou z  vy-
davateľstva Host v roku 2021 je román Josefa Škvo-
reckého Zbabělci (1958). Po prvý raz sa tu objavuje 

postava Škvoreckého alter ega Dannyho Smiřického (neskôr 
aj v  knihách Prima sezona, Tankový prapor, Mirákl a Příběh 
inženýra lidských duší), ktorá v  českej próze nadobudla až 
kultový charakter. Osud tejto knihy, písanej ako denník do-
spievajúceho mladíka, zamilovaného do prvej lásky a jazzovej 
hudby, v mnohom symbolizuje osud českej a slovenskej lite-
rárnej kultúry v spoločenskom kontexte 50. rokov minulého 
storočia. Škvorecký ju napísal už o desať rokov skôr (1948), 
no dobová marxistická literárna kritika ho aj tak označila za 
revizionistický, najmä pokiaľ išlo o obraz historických udalos-
tí počas posledných dní nacistickej okupácie východočeské-
ho malomesta. Okrem toho nešlo o nejakú propagandistickú 
agitku so zámerom ideovo a morálne prevychovávať čitateľov, 
čo bol v  podstate dobový socialisticko-realistický úzus. Ne-
čudo, že román musel byť stiahnutý z kníhkupectiev a v revi-
dovanej podobe vyšiel až v roku 1964. Okrem toho Škvorec-
ký musel opustiť miesto zástupcu šéfredaktora legendárneho 
dvojmesačníka Světová literatura. Tak či onak sa však Zbaběl-
ci stali v  podstate generačnou výpoveďou v  predtuche čias, 
ktoré mali nastať s príchodom nových povojnových pomerov, 
keď mnohé veci dostávali nový obsah a slová nový, častokrát 
celkom opačný význam.

 Igor Otčenáš
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Janko Lehotský

Medzi ocenenými boli skutočne jedineční umel-
ci a  vedci, ktorých výsledky dnes pozná celý svet.
EDUARD GREČNER (1931) je dnes žijúcou legen-

dou, vo svete rešpektovanou osobnosťou nášho fi lmu. Ako režisér 
debutoval hraným fi lmom Každý týždeň sedem dní (1964), po kto-
rom nasledovali jeho mimoriadne úspešné, autorské fi lmy Nylo-
nový mesiac (1965) a Drak sa vracia (1967). Ako pedagóg pôsobil 
na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite Cyrila a Me-
toda v Trnave (1995 – 1999) a na Fakulte dramatických umení 
v Banskej Bystrici (1999 – 2017). Vydal básnické zbierky Abso-
lútna žena (2004), Zakázaná zóna (2006) a Drevený bocian Otta 
Bartoňa (2011), knižnú publikáciu úvah venovaných významným 
osobnostiam a dielam autorského, slovenského i svetového fi lmu 
Film ako voľný verš (2015). Novinárskymi článkami a esejami od 
r. 1954 až podnes sprevádza a komentuje diela a  vývoj českého 
a slovenského fi lmu v časopisoch a zborníkoch.

ZDENĚK HARAZIN (1957) sa venuje maľbe, kresbe, grafi ke 
a fotografi i. Vo svojej geometrizujúcej tvorbe sa zaoberá meditatív-
nymi tendenciami so záujmom o komplexný rozvoj vedomia a upo-
kojenie osobnosti. Jeho tvorivé myšlienky sú mierené k rozhovoru 

Vlani opäť rozniesla pozvánka krásnu 
informáciu o ďalších laureátoch 

prestížneho a jediného svetového 
ocenenia s dôrazom na kultúrne 

hodnoty a identitu. Spoločnosť Artem 
v spolupráci s Európskou akadémiou 

vied a umení pripravili 
XIV. ročník udeľovania ocenení Laureát 

Identifi kačného kódu Slovenska. 
Slávnostné odovzdávanie ocenení 

laureátom sa uskutočnilo 
7. augusta 2021 v priestoroch Kaplnky 
Sedembolestnej Panny Márie (v bývalej 
Hudobnej sieni) Bratislavského hradu. 

V mierne skromnejšej, pandémiou 
ovplyvnenej návštevnosti, avšak s o to 

väčším ohlasom.

Každé meno 
reprezentuje 

hodnoty 
tvorby
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rozdané, Kapely starnú. Album Mince na dne fontán patrí nesporne 
medzi naše rockové skvosty. Komponoval aj hudbu k fi lmom Žaby 
a  iné ryby (1986), Chlapec a pes (1989), Próza (1993), Čarovala 
ryba, aby bola chyba (2001). Na sólovej dráhe vydal Lehotský vyše 
10 albumov, prvý v roku 1992 s názvom Janko Lehotský a priatelia. 
Koncertovali v Československu aj v zahraničí. Počet piesní z jeho 
autorského pera sa blíži k päťstovke! Je viacnásobným laureátom 
autorskej súťaže Bratislavská lýra, jeho piesne získali ocenenia aj 
v zahraničí. Pieseň Vyznanie sa stala hitom storočia. Viac ako desať 
rokov sa venuje výtvarnej tvorbe. Právom patrí medzi najvýznam-
nejšie žijúce legendy nielen našej kultúry.

ZDENEK MALANÍK (1933). Vyštudoval ekonómiu s  pod-
nikovou a bankovou praxou. Pracoval vo výskume a poradenstve 
podnikateľského organizovania života podnikov. V produktívnom 
veku bol zameraný na doškoľovanie najvyšších vedúcich pracov-
níkov v  podnikoch chemického a  celulózo-papierenského prie-
myslu. Sústredil sa na vyhľadávanie a uplatňovanie civilizačných 
poznatkov z  organizovania podnikov a  organizácií v  spolupráci 
s európskymi podnikateľskými školami. Pôsobil v sieti tuzemských 
a zahraničných odborných pracovníkov. Po roku 1989 stál na čele 

duše s človekom a človeka s dušou, k čistote podstaty bytia. S veľ-
kým úspechom sa zúčastnil desiatok samostatných a kolektívnych 
výstav doma i v zahraničí a taktiež mnohých sympózií. Jeho diela 
sa nachádzajú v domácich i v zahraničných zbierkových fondoch.

ĽUBOMÍR JURGOŠ (1959) vyštudoval na LF UK v Bratislave 
všeobecné lekárstvo. Od roku 1991 sa špecializuje na odbor gas-
troenterológia, v ktorom je dnes svetovou osobnosťou. Potvrdzuje 
to séria certifi kátov a ocenení za najlepšie publikácie roka, členstvo 
a funkcie v špecializovaných medicínskych spoločnostiach, ale aj 
v odborných časopisoch. Nezastupiteľnú úlohu zohral ako hlavný 
odborník MZ SR pre gastroenterológiu, ako aj prezident Sloven-
skej gastroenterologickej spoločnosti. Neutíchajúca práca i vedec-
ko-odborná aktivita radia meno Doc. MUDr. Ľubomíra Jurgoša, 
PhD. medzi svetovú špičku. Za sebou má temer sto odborných 
prác, desiatky prednášok, autorstvo a  spoluautorstvo viacerých 
odborných kníh; je editorom prvej slovenskej učebnice Gastroen-
terológia (2006).

JANKO LEHOTSKÝ (1947). Jeho meno je spojené so skupi-
nou Modus. Tu uplatnil dobové trendy a výnimočný kompozičný 
talent. S  pesničkou Úsmev vyhral Zlatú lýru. Nasledovali ďalšie 
hity Dievčatá a Veľký sen mora. Prvú platňu vydali v roku 1979. 
V neskutočne hodnotnej a celou verejnosťou prijatej tvorbe hitov 
pokračoval v 80. rokoch: Ty, ja a môj brat, Roberta, Karty sú už 
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Miroslav Žbirka s Ľubomírom Jurgošom

Hilda Michalíková Ľuboš Šrámek

Centra manažérskej prípravy a poradenstva v Bratislave a ako čest-
ný člen amerického Fóra vysokého vzdelávania a podnikania vo 
Washingtone sa zapájal do rozvíjania podnikateľskej kultúry v slo-
venských priemyselných podnikoch.

HILDA MICHALÍKOVÁ (1930). Hlas herečky Hildy Micha-
líkovej sa ako prvý ozval z vysielania z bratislavského štúdia v no-
vembri 1956, keď sa všetko začalo. Hilda Michalíková bola prvou 
slovenskou hlásateľkou, ktorá sa objavila na televíznych obrazov-
kách. „Vždy hovorievam: bola som prvá hlásateľka, ale vždy podčiar-
kujem, že pokusného vysielania. Bolo s tým spätých mnoho pôrodných 
bolestí.“ Hneď nasledovala pracovná ponuka od televízie, no Hildu 
Michalíkovú čakala úloha Antigony v martinskom divadle. Ne-
skôr pôsobila v Divadle poézie a od začiatku sedemdesiatych rokov 
až do dôchodku pôsobila ako dramaturgička.

JANA OĽHOVÁ, rodená GEIŠBERGOVÁ (1959). V  roku 
1982 absolvovala štúdium herectva. Bola členkou hereckého súbo-
ru Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, od roku 1988 
je členkou Slovenského komorného divadla v Martine. Pôsobí ako 
pedagóg na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici, na Konzervatóriu v Žiline a na Konzervatóriu Jána 
Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Pravidelne účinkuje v bratislav-
ských divadlách – Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava a taktiež 
v Slovenskom národnom divadle. Okrem divadelného pôsobenia 
má na konte nespočetné množstvo fi lmových a televíznych postáv: 
Tisícročná včela (1983), Rabaka (1989), Želary (2003), Sedem 
zhavranelých bratov (2015) a mnohé ďalšie. Za jej umelecké výko-
ny jej bolo udelené množstvo cien: 2009: Dosky za najlepší ženský 

herecký výkon za postavu Sary v  inscenácii Mobil, 2008: Slnko 
v sieti za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe, 2010: 
Cena Jozefa Kronera za najlepší ženský herecký výkon v inscenácii 
Mizantrop, 2014: Slnko v sieti – Cena Literárneho fondu. Je dnes 
jednou z najlepších herečiek našej scény.

DUŠAN SEKEL (1955). Absolvoval bratislavskú Vysokú školu 
výtvarných umení. Dnes patrí medzi výnimočných výtvarných 
umelcov milujúcich líniu, plasticitu obrazovej tvorbu, vizuálnu 
hru s farbou. Predstavuje osobitú formu optického umenia dneš-
ka. Zúčastnil sa množstva výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú 
zastúpené v súkromných i galerijných zbierkach.

ĽUBOŠ ŠRÁMEK (1977) je mimoriadny hudobný talent. Na 
konzervatóriu vyštudoval hru na klavír. V  rokoch 1999 – 2003 
študoval v  Grazi na Vysokej škole hudby a  múzických umení. 
V roku 2004 založil a viedol formáciu Five Reasons. Je pedagógom 
jazzového klavíra a hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave. 
Inicioval a zúčastnil sa množstva jazzových koncertov doma a v za-
hraničí: v klube Blue Note Miláno (Taliansko), vo formácii Funk-
punk, ako člen projektu Saxtett Štěpána Markoviča, v  projek-
te Th ree Pianos na festivale Bratislavské jazzové dni. Viedol projekt 
LuboSSramek Artsemble, neskôr East European Artsemble (EEA) 
s medzinárodným obsadením. Spolupracuje s nespočetným množ-
stvom svetových hudobníkov. Vďaka svojmu progresívnemu po-
hľadu na novodobé jazzové umenie je vyhľadávaný aj ako skladateľ 
a aranžér. Momentálne pôsobí ako líder vlastného zoskupenia East 
European Artsemble a zároveň pracuje na projekte Jazzonance.

ONDREJ 4. (ZIMKA) (1975) sa narodil do umeleckej rodi-
ny známeho maliara Ondreja Zimku a populárnej herečky Milky 
Zimkovej ako štvrtý Ondrej v poradí generácie Zimkovcov. Ab-
solvoval Vysokú školu výtvarných umení, v štúdiu pokračoval na 
University of Newcastle. V roku 1998 založil s kolegami sochársky 
ateliér Tri kamene. Aktívne vystavuje na samostatných i kolektív-
nych výstavách a zúčastňuje sa na tvorivých sympóziách doma aj 
v  zahraničí. Svoje diela tvorí z bronzu, ocele, antikoru, kameňa 
a iných prírodných materiálov. Od roku 2009 sa venuje aj maliar-
skej tvorbe. Dnes ho jednoznačne radíme medzi najväčšie sochár-
ske talenty.

15. ročník tohto výnimočného projektu opäť potvrdí nielen 
jeho význam, ale predovšetkým jeho hodnotu a poslanie v dnešnej 
komplikovanej dobe. Tešíme sa naň a  veríme, že opäť predstaví 
významné osobnosti našej súčasnej kultúry.              Ľuboslav Moza

Foto: zdroj internet
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Jak vás prostředí v dětství ovlivnilo při výběru životního poslání?

Môj otecko študoval v  dvadsiatych rokoch v  Prahe architektúru. 
Bol veľký masarykovec a demokrat. Naša rodina sa vymykala z bež-
nej slovenskej spoločnosti. Mali sme doma české kultúrne časopisy 
a kvalitnú knižnicu o umení a architektúre. Lenže moje dve staršie 
sestry a ja sme boli hrozné. Hrali sme sa na cirkus a ako „cirkusáci“ 
sme museli fajčiť! Preto sme trhali tie tenké listy z kníh o umení 
a všetky ich vyfajčili. Keď mama prišla na to, že fajčíme, urobila len 
to, že nám zobrala bábiky. Vraj sme už dospelé. Veľmi rýchlo sme 
s tým prestali. Mama bola učiteľka a dobrý psychológ. Koncom päť-
desiatych rokov išla moja sestra Mariana do Prahy študovať medi-
cínu. Plakala, lebo sa jej nechcelo od rodičov preč. Naopak ja som 
odišla z domova, už keď som mala štrnásť.

Jaké máte vzpomínky na rodné město?

Narodila som sa v Nízkych Tatrách, v Brezne nad Hronom. V päť-
desiatom roku sa rodičia vrátili do Ilavy dochovať svojich starých 
rodičov z maminkinej aj otcovej strany. Sťahovali sme sa proti vôli 
maminky. Ale my deti sme si to užívali. Dedo s babičkou prežili 
10 rokov v Amerike, kde si našetrili na mlyn s pílou, ktorý bol mo-
derne vybavený, všetko fungovalo na vodný pohon, vyrábala sa elek-
trina a pod. Mlyn im hneď komunisti zobrali, ale dedka tam museli 
nechať, lebo bol jediný, kto vedel všetky tie stroje obsluhovať.
V meste Ilava bolo druhé najväčšie väzenie po Leopoldove. Načisto 
ma to poznamenalo. Prebudilo to vo mne obrovský súcit s ľuďmi. 
Deti neomylne vedia, kde je spravodlivosť, aj keď rodičia sa samo-
zrejme zdráhali pred nami o politike rozprávať, pretože v päťdesia-
tych rokoch to bolo nebezpečné.

Vy jste se jako malé devče zajímala o vězení a vězně?

Väzenie urobili z barokového kláštora ešte za prvej republiky. Nie-
koľko poschodí ani nemalo okná, boli tam len vetráky. To bolo straš-
né. Lákalo ma sa tam pozrieť. V prvej triede som sa zoznámila s dcé-
rkou riaditeľa väznice. Tá ma prepašovala domov, do bytu, ktorý bol 
v budove pre úradníkov v areáli väzenia. Prehovorila som ju, aby sme 
sa išli pozrieť na chodby, ale keď nás tam dozorcovia našli, vyhnali 
nás. Chodili sme do farského Kostola všetkých svätých, ktorý stál 
v centre väznice. Viedol k nemu len úzky koridor medzi betónovými 
múrmi. Keď sa spovedalo alebo upratovalo, kostol bol otvorený, vy-
behla som na vežu a odtiaľ som sledovala apely na nádvorí. Hádzala 
som tam kamienky, aby si ma všimli, že som s nimi, tak veľmi ľúto 

mi ich bolo. Komunisti sledovali, kto chodí do kostola, preto moja 
mama-učiteľka, chodievala radšej do okolitých dedín.
Mohla som mať tak päť-šesť rokov, mama ma raz poslala s kartónom 
cigariet za väzňami do záhrady, ktorá bola pri ceste na kúpalisko. 
Starí kňazi tam pestovali zeleninu pre celý areál, pre niekoľko ti-
síc väzňov. V jednoduchom drevenom plote stačilo odsunúť jednu 
latku, aby som sa tam pretiahla. Potom som tam chodila častejšie 
a úplne normálne som tam s nimi trávila čas.

Nevadilo to dozorcům?
Tam bol len jeden, pán Lukáčik, on tam aj býval, bol to otec môjho 
spolužiaka z triedy. Nebolo treba ďalších dozorcov, lebo strážil sta-
rých kňazov, ktorí by ďaleko neutiekli. Keď sa vracali zo záhrady do 
väznice, chodili okolo nás a ja som im hrala na klavír jednoduché 
detské skladbičky, aby som ich potešila. Vždy mi hovorili, že sa budú 
za mňa modliť. Možno mi to nie všetci uveria, ale silne cítim ich 
ochranu. Mám za sebou v živote toľko pádov z lešenia, z druhého 
poschodia, z vysokého rebríka... napríklad v Předklášteří u Tišnova 
na Porta Coeli, kde som reštaurovala portál. Stála som na hliníko-
vom rebríku na vrchnej plošinke a zabudla som, že už nestojím na 
lešení. Urobila som krok dozadu. Zrútila som sa do prázdna. Tam 
som sa mala normálne zabiť. Ten pocit, že padám do perín, ťažko 
niekomu vysvetlím.

Ve čtrnácti letech jste odešla studovat do Bratislavy na střední 
školu. To byl váš nápad?
Áno, to bolo z mojej vôle. Veľmi skoro som písala aj čítala, potom 
som veľmi rada kreslila. Cieľavedome som išla na Strednú umelec-
ko-priemyselnú školu, ktorá bola v mojich rokoch liahňou mno-
hých československých umelcov od Jakubiska, Havetu, Bednárika, 
Rašlu, Homolovej, nehovoriac o mnohých výborných fotografoch. 
Na škole učili vynikajúci profesori. Nastúpila som na odbor Propa-
gačné výtvarníctvo, aranžérstvo. Môj triedny bol Moravák Rudolf 
Fila, výborný maliar, intelektuál, ktorý vystavoval viac v zahraničí 
ako doma. Do školy denne nosieval aktovku plnú kníh a tiež kopy 
platní. Naučil nás milovať hudbu a chodiť po antikvariátoch.

Proč jste se rozhodla jít studovat restaurátorství?
V  čase strednej školy som chodievala k  Filovcom, vždy tam hrala 
pekná moderná muzika, Bartók, Janáček, Mahler, Britten. Manželka 
Rudolfa Filu Dorka bola veľmi dobrá reštaurátorka. Nechala ma, aby 
som jej pomáhala tmeliť ikony. Tým som sa nasmerovala. Okrem toho 
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som sa v šestnástich rokoch stretla s rodinou Kotrbovcov. To boli štyria 
bratia a mali sestru kunsthistoričku. Reštaurovali vtedy v Dubnici nad 
Váhom kostol. Z toho som bola úplne unesená. Pretože svet je malý, 
pomáhal im tam vtedy študent Vladimír, s ktorým som neskôr osem-
násť rokov reštaurovala skoro tri tisíce m2 fresiek v Santiniho kostole 
v Křtinách na Morave. Strávila som tam s ním pomaly celú dobu nor-
malizácie. Medzi prvým a druhým ročníkom na strednej škole som sa 
po prvý raz vydala sama do sveta. Teraz, keď si na to spomeniem, nie 
je mi úplne najlepšie. Moji rodičia mali so mnou veľkú trpezlivosť, 
keď som si postavila hlavu, že idem robiť kópie fresiek do gotického 
Kostola svätého ducha v Žehre pri Spišských Vlachoch.

Co vám dalo ten impulz? Jaké to bylo dobrodružství?
Vyskúšať si samostatný život, odtrhnúť sa od rodiny. To bolo pre 
mňa dôležité. Aby rodičia nemali strach, išla som vlakom, ale len 
do najbližšej dediny, kde som vystúpila. Pokračovala som stopom. 
Do Žehry som prišla k večeru. Uvidela som kostolík na takom kop-
čeku, cesta sa tam vinie, veža má veľkú cibuľu. Nádherné miesto. 
Od začiatku som tam pomáhala v jednej rodine, ktorá stavala dom. 
Miešala som maltu. Hneď som to aj využila pre seba. Naniesla som 
maltu na kúsok hobry a skúšala maľovať fresku. Po mesiaci a pol 
som sa vrátila k sestre do Žiaru nad Hronom, kde pôsobila ako le-
kárka. Keď som k nej prišla, mala som úplne prešliapané topánky. 
S kópiami gotických fresiek, ktoré som tam urobila a poslala poštou 
domov, som neskôr išla robiť prijímačky na Vysokú školu výtvar-
ných umení v Bratislave.
Prijali ma a študovala som dva odbory naraz, maľbu aj reštaurova-
nie. Vo štvrtom ročníku som už bola vyčerpaná. Na jar 1968 som si 
vybavila prestup do piateho ročníka na Akadémiu do Prahy. To bolo 
krásne obdobie, pretože Česi v tom čase milovali Slovákov. Vítali ma 
s otvorenou náručou. Bola som posledná študentka pána profesora 
Bohuslava Slánskeho, pretože po roku 1970 musel zo svojho profe-
sorského miesta odísť. Škola Slánskeho ale mala aj naďalej vo svete 
ohromný zvuk.

Jaké byly vaše začátky v profesi?
V septembri 1968, keď som prišla do školy, sa ma pán profesor 
opýtal, či nechcem ísť na stáž do Talianska. Dva roky predtým 
sa vo Florencii vyliala rieka Arno a zatopila pamiatky. Šli sme 
tam štyria študenti. V  rámci UNESCO tam vtedy pomáhalo 
asi dvesto odborníkov z celého sveta. Stretla som sa tam s naj-
rôznejšími modernými materiálmi a  technológiami. Zostala 

som tam pracovať ešte ďalšieho pol roka. Po návrate som si 
mala dorobiť skúšky, ale pán profesor sa na mňa hneval. Trvalo 
mi ho presvedčiť, aby mi zadal prácu na diplomovku. Hovoril, 
že pre mňa nič nemá. Spýtala som sa, čo to leží v kúte. Tam bolo 
v debničke na kusy rozpadnuté krídlo doskového oltára z Budy-
ně. Som typ človeka prijímajúceho výzvy. Čím je to ťažšie, tým 
zaujímavejšie. Celý život reštaurujem pamiatky v katastrofálnom 
stave a baví ma to. Robila som na oltári niekoľko mesiacov a pán 
profesor so mnou nehovoril. Niekedy v máji za mnou prišiel, po-
dal mi ruku a chválil ma. Školu som končila s cenou Akadémie 
za rok 1970. Po škole som zostala na voľnej nohe.

Absolvovala jste v době rozjíždějící se politické normalizace, 
která přinesla do života nové represe a omezení. Dotklo se to 
i vás ve vaší profesi?
Bolo to šialené obdobie aj v mojom osobnom živote. Pomaly končil 
môj vzťah s prvým manželom a začínala som sa potýkať s alkoho-
lom. V Bratislave som reštaurovala ikony, obrazy pre Trenčiansky 
hrad, robila som na gotických freskách vo Veľkom Bore, reštaurovala 
som fresky v refektári Sázavského kláštora, maľby vo Valdštejnskom 
paláci. Zároveň som bola externe zamestnaná v Slovenskej národnej 
galérii, obrazy či sochy na reštaurovanie mi vozili do Prahy, alebo 
som lietala na Sliač do depozitára vo Zvolene.
Do reštaurátorskej komisie a na Akadémiu sa dostali norma-
lizační takzvaní mimoriadni profesori, ktorých jedinou pred-
nosťou bola návšteva ruskej ambasády. Samozvaný šéf nemal 
v láske ľudí, čo sa mu postavili a po jednom spore povedal, že 
ma nechá vyhladovať. Slušní kolegovia z  komisie počkali na 
prvú príležitosť, keď nebol v úrade a dali mi tu najväčšiu objed-
návku – kostol v Křtinách. Ešte ten večer telefonovali farárovi, 
aby zmluvu rýchlo podpísal. Vedeli, čo bude nasledovať, že to 
ich šéf bude chcieť stornovať. Podržali ma. V roku 1978 som 
začala v Křtinách a zostala som tam osemnásť rokov.

Jaké to je být restaurátorkou?
Reštaurátori sú zvláštni. Je to trochu diagnóza. Určite to je 
krásne povolanie, ale keby som mala dcéru, tak jej to nedovo-
lím robiť. Lebo sa to povolanie nedá dobre skĺbiť s rodinným 
životom. Ja som bola dvakrát vydatá. Pretože som prišla pred-
časne o deti, držal sa ma pocit nedostatočnosti. Ani jeden muž 
sa so mnou nechcel rozísť, pretože mali totálnu slobodu. Pol 
roka som trávila niekde na lešení a nebola som doma. Nesťažu-
jem si, lebo to bolo úžasné. Robiť pol roka na freskách, uzavretá 
v  tichu kostola, koľkokrát som tam i  spávala v  spacom vaku. 
A potom pol roka medzi ľuďmi.

Dneska žijete v malém městě, máte svůj dům. To jste si bu-
dovala, předpokládám, vy sama?
V roku 1975, keď som sa rozvádzala, hľadala som si nové bý-
vanie. Pomohli mi dvaja kamaráti básnici, nasmerovali ma sem 
na vidiek. Moja diagnóza sa od malička volá „ja sama“. Naprí-
klad som si odjakživa stavala svoje príbytky a nory. Domček, 
v ktorom bývam teraz, je už moje šestnáste bývanie, kde som sa 
fyzicky podieľala na stavbe.

V sedmdesátých letech přišla ještě jedna krize, o které jste se 
zmínila a která vám hodně změnila život. Jak jste se dostala 
na protialkoholní léčbu?
Reštaurátor veľmi ľahko získa závislosť na alkohole, pretože 
robí s chemikáliami, ktoré vdychuje a prenikajú do tela aj cez 
kožu. Vzniká takzvaná skrížená závislosť. Zvyšuje sa tolerancia Zlata Dobošová ve svém ateliéru

30_32_Stancelova.indd   3130_32_Stancelova.indd   31 02.02.2022   7:42:0702.02.2022   7:42:07



32  Listy

na alkohol. Pokiaľ som chcela pokračovať v tejto profesii, muse-
la som vylúčiť alkohol úplne.
Rada hovorím, že som „vďačný alkoholik“, pretože ma to na-
smerovalo k ľuďom. Viacej som sa začala zaoberať stavom svojej 
duše. Sama som nabrala silu ísť sa liečiť. Opäť ma viedla moja 
túžba po slobode. Rozhodla som sa zo dňa na deň. Nastúpila 
som 18. októbra 1975 do Lojovíc. Skálova liečba bola veľmi 
prísna, štruktúrovaná, bežala od rána do večera. Hotové kasár-
ne. Nikto nemal ani minútu času na jalové myšlienky. Išlo o to 
naučiť sa kontrolovať svoje správanie, aby potom každý sám ob-
stál, keď už bude vonku. Stretla som tam najúžasnejších ľudí vo 
svojom živote. Boli tam výnimoční, nadaní ľudia, a tiež úplne 
obyčajné maminy a „socky“, ktoré tam boli na výmer, nútene.

Mohla jste se v tomto zlomovém okamžiku svého života věno-
vat ještě své původní profesi?
Samozrejme a oveľa viac práce som urobila. A s novým mužom 
Honzom sme sa venovali folku, country a  trampskej muzike. 
Muž uvádzal koncerty na Porte, kde vystupovala kopa zaují-
mavých muzikantov: Spirituál kvintet, Bratia Ebenovci, Plíhal, 
Nohavica a výborný muzikológ Jiří Černý, ktorý tam bol „na-
čierno“. Každý rok sme si užili krásne štyri slobodné dni a noci 
v tej neslobodnej dobe.

Vím, že jste ze své hluboké životní zkušenosti vytěžila mno-
hem více, začala jste pomáhat těm druhým. Jak se to stalo?
Po liečbe som do Lojovíc dochádzala robiť s klientkami art te-
rapiu. Nešlo o umenie, ale o maľovanie s významom „s ktorou 
rozprávkovou postavou sa identifi kujem?“ Alebo sme skúšali 
vystihnúť emócie, trebárs smútok, násilie, láskavosť. V tom čase 
som sa pustila do reštaurovania fresiek v Kostole sv. Klimenta 
na Levom Hradci. Šesť a pol roka som tam strávila s čiastočnou 
podporou mesta a nakoniec som to venovala českému štátu za 
celú našu rodinu, ktorá študovala v Prahe.
Po tejto práci som sa cítila veľmi vyčerpaná a tiež som potrebovala 
byť s ľuďmi. Keď som si opravovala vidiecky domček, prišlo mi 
na myseľ urobiť aj dom na pol cesty pre potrebných. Ale to už 
bolo po druhom manželstve. Niektoré z  nás, ktoré prešli lieč-
bou, sme vtedy založili liečebňu v Budeničkách u Šlapaníc, na 
fare pri obore Kinských. Bolo to resocializačné zariadenie asi pre 
pätnásť dievčat, ktoré prichádzali po detoxe. Starali sme sa o to, 
aby sa vrátili do školy, či aby si našli zamestnanie. Vlastne som 
sa druhým ľuďom venovala trocha zištne. To nebolo len z lásky 
k nim. Pochopila som, že všetky dôležité veci v živote fungujú re-
cipročne. Najviac vecí o sebe som sa dozvedela pri tejto pomoci.

Co ze svého bohatého života byste označila za nejvýznamněj-
ší zážitek?
Určite to bola moja skúsenosť s liečením a ľudia, ktorých som 
stretla pri tejto práci na sebe. Nikto nás totiž neučí základným 
veciam, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Pri neskoršej sebare-
fl exii som začala zisťovať, čo všetko mi bolo v detstve implanto-
vané, aby som spĺňala predstavy svojich rodičov, cirkvi, okolia. 
Potom sa zdá, že chýba naša vlastná mapa. Urobiť si vlastnú 
mapu znamená priznať si, že niečo, čo sa odo mňa očakávalo, 
nezvládnem, že niečo už nie som ja, a že napríklad mám v sebe 
iné nadanie, ktoré zatiaľ nikto neobjavil. Mala som vtedy pocit, 
že sa mením zo dňa na deň. A to mi zostalo. Každý deň mám 
pocit, že som iná než včera. Moja zmena ovplyvnila aj celú moju 
rodinu. Mala som komplikovaný vzťah k  svojim rodičom aj 

k mojim sestrám, ten sa časom zmenil. Mám teraz oveľa radšej 
oboch bývalých mužov, radi sa vidíme. Mám pekný vzťah s ich 
deťmi a vnúčatami. Som ich teta-vŕba.
Druhá úžasná vec sa stala, keď do môjho života prišli miestne 
cigánske deti z nefunkčných rodín. Venčila som svojho vlčiaka 
a stretávala som ich pod takým mostom, kde ležali, fajčili, robili 
ohníčky a  trávili tam celé leto. Mali tam napísané „Satanovo 
doupě“. Môj pes za nimi rád pribiehal. Naraz bolo prvého no-
vembra a cigánske decká na mňa zazvonili. Spýtali sa ma, či by 
som im nepovedala niečo o Bohu. Videli ma predtým, že robím 
v kostole. Takto začalo naše stretávanie. Oni boli u mňa potom 
denne. Vedeli jedno. Keď niekto z nich niečo bez dovolenia vez-
me, bude mať u mňa „zaracha“ na celý rok. Nezmizlo mi nikdy 
nič. Mala som len dva ciele, aby prestali fajčiť a neotehotneli. 
Podarilo sa a niektoré z  tých detí dopadli veľmi dobre. Už sa 
priatelím aj s ich deťmi, jeden – volá sa Attila – je nadaný foto-
graf a práve teraz má banner na svoju výstavu na mojom plote.

Děkuji za rozhovor Zuzana Štancelová
Foto: autorka a archív Zlaty Dobošové

S Barborou Samiecovou
Zlata a Vladimír Procházka v kostele v Křtinách, (foto V. Procházka)
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Úvod
Mladá generácia, akou sme my, si len ťažko dokáže predstaviť 

hrôzy a neprávosti, ktoré si so sebou nieslo obdobie totalitného 
režimu v Československu. Tisíce ľudí bolo odsúdených za čin-
nosť, ktorá bola vtedajším systémom považovaná za protištátnu. 
Zákony a vládne nariadenia bývali často v rozpore so základný-
mi ľudskými právami a slobodami a neraz sa dokonca vymykali 
akýmkoľvek morálnym zásadám. Charakter nemilosrdných per-
zekúcií, ktoré doliehali na nepriateľov štátu, bol azda jedným 
z najbrutálnejších v našich mimo vojnových dejinách. Odpor-
com režimu tak nezostávalo nič iné, ako sa mu vzoprieť, alebo 
mu uniknúť až za hranice železnej opony. V oboch prípadoch 

 Na Pražskej medzinárodnej konferencii slovenských a českých stredoškolákov, ktorá sa 
uskutočnila 25. – 26. novembra 2021, získala I. miesto Lucia Galambošová zo septimy 

Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline. Jej rozsiahlu štúdiu Kde život začína, láska nikdy 
nekončí, prinášame v skrátenej verzii. Témou  minuloročnej konferencie, venovanej tiež 

výročiu J. A. Komenského, boli Národnostné menšiny – hľadanie minulosti. A práve 
o hľadaní minulosti je predkladaná práca. Úplný text publikujeme na www. klubsk.net.

však museli rátať s následkami vtedajšej doby, ktorá nepoznala 
zľutovanie.

Naša práca podrobne opisuje osud rodiny Valentovcov, ktorá sa 
stala jednou z mnohých obetí komunistického režimu. Naším hlav-
ným cieľom bolo priblížiť ich život aj širšej verejnosti a najmä štu-
dentom nášho gymnázia a vzbudiť v nich uvedomenie si hodnoty 
slobody a demokracie.

1 Milovaný otec
V našej práci chceme priblížiť ťažké životné osudy rodiny Valen-

tovcov, ktorú priamo postihla perzekúcia totalitného režimu.
Napriek hroziacemu nebezpečenstvu zo strany polície, začal Pavol 

od roku 1951 ilegálne prevádzať ľudí cez rakúsko-slovenskú hranicu. 

Pavol Valent Margita Valentová

Kde život začína, láska nikdy nekončí

1–2/2022
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Prvým človekom, ktorého previedol cez brány železnej opony, bol 
jeho kolega Pavel Keseg. Neskôr sa takýmto riskantným spôsobom 
rozhodol pomôcť aj ďalším ľuďom, ktorých postavenie bolo ohroze-
né vtedajším režimom: „V roku 1951 až v januári 1952 v Bratislave 
napomáhal Vojtechovi Dankovi, Šubertovi, Ponickému, Kesegovi a ďal-
ším k úteku cez hranice...“1

1.1 Krutá rana nemilosrdného osudu
Zlomovým momentom bol jeden z  prevodov, ktorý dopadol ne-
úspešne a  spustil lavínu problémov, ktoré prichádzali jeden za 
druhým. Na deň, kedy bol Pavol odlúčený od rodiny, jeho dcéra 
Margita nikdy nezabudne: „Dňa 14. 1. 1952 zazvonili u nás otcovi 
spolupracovníci a chceli, aby s nimi šiel na chvíľu do práce.“2 Nikomu 
z rodiny však vtedy ani nenapadlo, že sa z ,,práce“ už nikdy nevráti. 
Hlava rodiny bola zadržaná pre podozrenie zo spáchania nasledujú-
cich trestných činov (ďalej len TČ): TČ velezrady podľa § 78 ods. 1 
písm. c) TZ;3 TČ vyzvedačstva podľa § 86 ods. 2; TČ návodu v štádiu 
pokusu podľa § 7 ods. 3 TZ; TČ podľa § 250 ods. 1 TZ.4
Pre Pavla bolo vyšetrovanie jedným obrovským utrpením. 
Počas výsluchov bol často surovo bitý, čoho neklamným dô-
kazom bola aj jeho tvár pokrytá tmavými modrinami či oči 
podliate krvou. Každú minútu strávenú vo vyšetrovacej väzbe 
venoval premýšľaniu nad spôsobom, ktorým by sa dokázal vy-

hnúť trestu smrti, aby sa mohol vrátiť späť k svojej milovanej 
rodine.
Rozhodne bolestivejším trestom pre Pavla Valenta bol však zákaz 
stýkať sa so svojou rodinou. Zostali po ňom 3 malé deti, ktoré potre-
bovali otca. Prišli o živiteľa rodiny i o otcovskú ruku, ktorá im vedela 
poskytnúť pohladenie, oporu i potrebné usmernenie, ktoré im nikto 
nedokázal nahradiť.
Dňa 11. septembra 1952 nastal rozhodujúci moment o pokračovaní 
Pavlovho života. Rozsudok bol nasledovný: Pavel Valent bol odsúdený 
na trest smrti a stratu čestných občianskych práv ako vedľajší trest.

1.2 Nádej umiera posledná
Po odsúdení bol Pavol Valent odvedený do väznice v Ilave, kde ho 
po prvý raz navštívila jeho desaťročná dcéra Margita. Dievčatko 
poprosilo strážnika, aby ju vzal na ruky, pretože chcela svojho otca 
pobozkať. „V ústach som mala cukrík, a keď som otecka pobozkala, ten 
cukrík som mu vtisla do úst.“5 To bolo jej posledné stretnutie s milu-
júcim otcom.
Pavol sa však po vynesení rozsudku nevzdal a rozhodol sa podať žia-
dosť o milosť, ktorá bola dňa 6. 11. 1952 Najvyšším súdom v Pra-
he zamietnutá s odôvodnením, že jeho žiadosť bola neopodstatnená, 
a tak i napriek jeho márnej snahe ho dňa 28. marca 1953 o 5.50 hod. 
v Prahe na Pankráci popravili. Jeho posledné slová plné žiaľu a bo-

Sestry ValentovéRodinná fotografi a – máj 1947 

Margita Valentová s dcérami pri vysielači vo Veľkých Kostoľanoch Rodina na prechádzke v prírode
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Margita Valentová ml. – rok 1958
Margita Valentová st. prvý deň 
po prepustení z väzenia Manželia Dankovci s nevestou Marienkou Dankovou

skrátili na 20 rokov a stratu občianskych práv na 10 rokov, berúc do 
úvahy, že je matkou 3 malých detí.12

2.1. Roky odlúčenia
Svoj pobyt vo väzení strávila vo viacerých väzniciach: v Bratislave, 
Rimavskej Sobote, Pardubiciach a v Želiezovciach. Život za mre-
žami nebol vôbec ľahký. Väzenkyne párali perie a boli nútené vy-
konávať ťažkú prácu na poli. Napriek tomu, že vo väzniciach mali 
kantínu, často trpeli neutíchajúcim hladom.
Kontakt s rodinou bol veľmi obmedzený, no ani to vytrvalú Mar-
gitu neodradilo. Pri každom písaní listu deťom bola veľmi opatrná, 
pretože väzenská pošta bola prísne kontrolovaná a všetky nevhodné 
časti bývali cenzurované. „O mňa sa netrápte, ja sa mám dobre, mám 
všetko, čo potrebujem, pracujem rada, aby som Vám mohla niečo poslať, 
by ste detičkám aspoň na zošity.“13 
Rodina ju navštevovala najmä počas letných prázdnin, pretože väz-
nice boli ďaleko. Rozhodne najťažšie strávený čas bol pre Margitu vo 
väznici v Pardubiciach, kde za ňou rodina bola nútená cestovať celú 
noc a povolené návštevy mohli trvať len 20 minút. Situácia sa zlep-
šila, keď bola premiestnená do Želiezoviec a mama s deťmi ju mohli 
navštevovať častejšie. Takto plynuli dni, týždne, mesiace, roky...
Až napokon 29. 12. 1958 Margita požiadala o prepustenie na slobo-
du a jej žiadosti Krajský súd v Nitre vyhovel. Výkon trestu Margite 
skončil dňa 29. januára 1959.14

Rodina Valentová v Bratislave – rok 1951

lesti boli: ,,Zbohom, drahé deti, zbohom, Gitka!“6 Tak sa skončil jeho 
neúnavný boj o návrat k najdrahšej rodine.

2 Matka za mrežami
Písal sa 14. január 1952, keď najprv odviedli jej manžela pod zá-
mienkou pracovných povinností, potom asi po dvoch hodinách za-
zvonil zvonček opäť. Príslušníci ŠtB požiadali Margitu, aby si zbalila 
základné veci a v momente, ako zatvorila dvere od svojho domu, kde 
so strachom a obavami nechávala svoje zmätené deti, jej okamžite 
nasadili putá. S hanbou prechádzala po schodoch bytovky, kde ju 
mohol vidieť ktokoľvek zo susedov. Nasadla do auta, v ktorom po 
celý čas dlhej a úmornej cesty vládlo nepríjemné ticho.
Po príchode do Justičného paláca v Bratislave7 sa začal krížový vý-
sluch, ktorý trval dlhé 3 hodiny. Vyšetrovatelia sa k Margite správali 
veľmi nepríjemne. Vyhrážali sa jej, že ak neprehovorí, pocíti na vlast-
nej koži následky.
Po skončení výsluchu ju vyšetrovateľ vyzval, aby sa otočila. Obraz, 
ktorý sa jej naskytol pred očami, by len ťažko zvládla ktorákoľvek 
milujúca manželka, akou bola aj Margita. Stál pred ňou v putách jej 
dobitý, krvavý manžel. Jeho tvár, do ktorej sa zvykla vždy s láskou 
pozerať, bola plná hlbokých rán a modrín a jeho oči boli úplne skle-
nené a podliate krvou. Okamžite sa jej rozkotúľali po tvári slzy. Po 
chvíli múk pre milujúcu manželku vyšetrovateľ uznal, že stačí a jej 
muža odviedli. Nekonečné výsluchy trvali štyri dni – vo dne, v noci. 
Margita bola unavená, spávala v cele na studenej zemi, prikrytá len 
vlastným kabátom. Na piaty deň dostala väzenský odev. Večer jej 
vždy hodili slamník a ráno jej ho opäť zobrali.8
Margita zažila tvrdé výsluchy. Skúšali na ňu 3-dňovú hladovku, oža-
rovanie silnou žiarovkou, alebo ju zatvárali do vlhkých, chladných 
a  tmavých pivničných priestorov, plných potkanov.9 Pod psychic-
kým a  fyzickým nátlakom pretrvávajúcim 8 útrapných mesiacov, 
bola donútená priznať sa k činom, ktoré nespáchala.10 Musela pod-
písať svoju výpoveď napriek tomu, že ani len nepoznala jej obsah 
a neskôr sa dozvedela, že bola nepravdivá. O krutých donucovacích 
metódach svedčí aj fakt, že Margita prišla počas vyšetrovania o nie-
koľko zubov.
Na súdnom pojednávaní v Bratislave dňa 11. 9. 1952 v Bratislave, 
kde sa stretla aj so svojím manželom a ďalšími, bola obžalovaná zo 
spáchania trestného činu velezrady podľa § 78 ods. 2 písm. a) ods. 1 
písm. a) a odsúdená na doživotné odňatie slobody. Okrem hlavného 
trestu aj na vedľajšie tresty v podobe prepadnutia celého majetku 
v prospech štátu a stratu čestných občianskych práv navždy.11 Krát-
ko po pojednávaní jej trest na základe jej odvolania voči rozsudku 
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3 Neľahký osud detí

Krutý osud nepostihol iba odsúdených manželov Valentovcov, ale aj 
ich deti. Po odvedení rodičov pripadli do opatery starým rodičom  
Gabrielovi Dankovi a jeho manželke Augustíne. Situáciu skompli-
kovalo zatknutie starého otca Gabriela, ktorý bol v Bratislave vybaviť 
prídelové lístky na potraviny pre svoje vnúčatá, ale vrátil sa až o 7 ro-
kov. V rodinnom domčeku so záhradou  tak zostala sama chradnúca 
babička s tromi malými deťmi. Hoci nemali veľa peňazí, dokázala 
ich adekvátne zabezpečiť, a to  napriek tomu, že ich bola nútená uži-
viť zo štátnych prídavkov, ktoré predstavovali iba 350 korún mesač-
ne. Iný príjem nemali a žiadosť o sirotský dôchodok, ktorú podala, 
im bola zamietnutá.
Deti nežili v prepychu, ale boli rady, že sú u svojej starej mamy. Netr-
valo dlho a úrady chceli deti umiestniť do detského domova, pretože 
sa im nepáčilo, že Augustína deti vychováva v kresťanskom duchu. 
Stará mama si ich však bránila a za žiadnu cenu sa ich nechcela vzdať.
Dňa 17. marca 1954 sudca Bohdan Ilko na súde v Kremnici rozho-
dol, že deti zostanú pri starej mame. Mali veľké šťastie. Hrozilo im, 
že skončia v detskom domove a takto mohli žiť s osobou, ktorá sa 
o nich s láskou starala. Rodina však musela neustále čeliť množstvu 
problémov, spojených so zlobou vtedajšieho režimu. Kvôli odsúde-
ným rodinným príslušníkom bola označená ako nespoľahlivá, a pre-
to im do domu boli pridelení podnájomníci. Aby toho nebolo málo, 
nevyhli sa ani kontrolám z Okresného úradu v Kremnici. Zaujímali 
sa, ako je o deti postarané a v akom prostredí vyrastajú.
Tyrania rodiny v neľahkej situácii nepochádzala iba zo strany úra-
dov. Deťom sa v škole často vysmievali. „Tebe popravili otca.“ To boli 
bežné posmešky ostatných detí, ba dokonca sa s nimi veľa rovesní-
kov nechcelo hrávať kvôli odsúdeným rodičom. Na ich predsudky 
doplácali práve Valentove deti. Často sa potýkali s problémami pri 
prijatí na stredné školy, pretože obaja rodičia boli odsúdení za pro-
tištátnu činnosť.
Život bez rodičov bol pre deti skutočne náročný. Museli sa vyrovnať 
so stratou otca, ale aj s faktom, že ich milovaná matka sa k nim vráti, 
až keď si odsedí trest. Boli nútené čeliť aj odsudzovaniu spoločnosti. 
Každý potrebuje povzbudenie rodiča a istotu, že sa mu môže zveriť 
so všetkými radosťami i  starosťami, ktoré ho ťažia na srdci. Tieto 
nevinné a bezbranné deti však túto možnosť nemali. S otcom sa od 
osudného dňa stretla iba raz Gitka a kontakt s matkou bol veľmi 
obmedzený. Písali jej listy, v ktorých  jej mohli aspoň trochu priblížiť 
svoj každodenný život. Často v nich spomínali, ako im mama chý-
ba, hlavne počas sviatkov. Vianoce sú predsa obdobie, kedy má byť 
rodina spolu a práve v tomto čase si ľudia, hlavne deti, uvedomujú, 

ako veľmi im ich blízki chýbajú. Hovorí o tom aj Gitkin list z 8. 12. 
1958: „Také budeme mať pekné Vianoce. Ja sa už teším, ale bola by som 
najradšej, keby si aj Ty už bola medzi nami. Už dve noci sa mi s tebou 
sníva, neviem, čo to má byť.“
Na návštevy za ňou chodievali hlavne v  čase letných prázdnin. 
Stretnutie s matkou trvalo biednych 20 minút a potom opäť nespo-
četné množstvo dní, týždňov, mesiacov bez najbližšej osoby.
Matka sa k svojim deťom vrátila, keď mala Gitka 16 rokov, Helenka 
14 a najmladší syn 10 rokov. Z dievčat už boli mladé dámy, ktoré sa 
nehrali s bábikami, ale pomáhali v domácnosti a boli schopné plniť 
všetky povinnosti potrebné pre chod domácnosti. Utrpenie, ktoré 
si prežili v období ,,spravodlivosti“, ich pripravilo na tŕnistú cestu 
životom plnú úskalí a výziev.

Záver
K napísaniu tejto práce nás viedol predovšetkým náš záujem o his-
tóriu, no v neposlednom rade sme sa chceli zoznámiť s príbehom 
z ťažkého obdobia totality.
Uvedomili sme si, že v dnešnej dobe plnej možností, si často ani 
nevieme predstaviť, aké by to bolo, keby nás štát obmedzoval do 
takej miery, ako tomu bolo v minulom storočí. Mnohí trpeli pre 
svoje názory, vierovyznanie a presvedčenie, ale napriek tomu si ľudia 
dokázali medzi sebou pomáhať a nezabúdať na ostatných.
Podľa nášho názoru je potrebné sa oboznámiť s históriou, pretože 
nielenže pre nás predstavuje ponaučenie, ale nám aj prináša do ži-
vota morálnu hodnotu, vďaka ktorej sme si schopní vážiť dobu, do 
ktorej sme sa narodili.

Foto: súkromný archív Margity Zimanovej
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Naše studio tvoří nejen grafi ci, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu. 
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafi ckých výstupech.

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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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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Generální partner 
Českého tenisového svazu

Kluby 
v karanténě

Aryna Sabalenková
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můj příběh:

dialog

Sraz 
české 
reprezentace

S PŘÍLOHOU

3
2

.
R

O
Č

N
ÍK

IOB titul 02_2021.indd   1 27.01.2021   12:39:12

C
en

ík
 s

lu
že

b 
N

o.
1 

  F
ra

nc
ou

zs
ká

 4

H
ai

r 
Sa

lo
n 

N
o.

1 
  N

aš
e 

pr
ác

e

Řada Oribe nejvyšší výkon a sofi stikovanost 
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.

Složení bez parabenů a chloridu 
sodného.

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

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.

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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Listy
SLOVÁKOV A ČECHOV,      ktorí chcú o sebe vedieť viac

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

12                         
2020

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 • 
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