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Obmedzený program na mesiace apríl – máj 2021
Obmedzenia nového lockdownu neumožnili DOMUS
SM v ČR realizovať pripravené programy na február
a marec. DOMUS SM v ČR v prvom štvrťroku spolupracoval s Muzeem Českého lesa v Tachove na príprave
a otvorení výstavy Obraz menšin v regionech. Výstava
je v tachovskom múzeu nainštalovaná a čaká na svojich
návštevníkov. 6. 5. však v tomto múzeu skončí, aby sa
presunula v inej regionálnej podobe do Krnova. Hoci
dúfame, že ju predsa len pár návštevníkov uvidí, pripravujeme virtuálnu prehliadku, ktorá bude prístupná na
stránkach www.muzeumtachov.cz
Niekoľko fotografií z výstavy: celkový pohľad na
výstavu menšín, vitríny slovenskej menšiny s ženským
ľudovým odevom zo Slovenska a ľudovým odevom Sloveniek z Rumunska. Títo Slováci prišli na Tachovsko po
2. svetovej vojne. Foto: Mgr. Štěpán Čadek.
Na apríl plánujeme prezentáciu CD, ktorá sa neuskutočnila v marci.
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Slovo redaktora OBSAH
Zlé časy

Stále sa hovorí o zlepšení
situácie, návrate k normálnejšiemu, keď už nie normálnemu
životu. Návrat je ale ďaleko. Na
internete sa objavujú alarmujúce správy. Safari a ZOO v Dvoře
Králové bude musieť začať likvidovať zvieratá. Neuživí ich, výpadok financií je už príliš veľký.
Možno si niektoré zvieratá vezmú
zoologické záhrady vo svete.
Asi si málokto vie predstaviť,
aký smutný život nás čaká po Ilustrácia Zuzana Štancelová
ukončení lockdownu. Bude žalostné navštíviť poloprázdne zoologické záhrady a len spomínať na zvieratá, ktoré tam ešte pred rokom
boli. Už nás nerozveselia a naše deti ich nespoznajú. Deti, ktoré už
takmer rok nechodia do školy, študenti na fakulty. Škola má nielen
vzdelávaciu funkciu, vytvára sociálne väzby, pre niektoré deti býva dokonca útočiskom. Teraz už ním nie je a pravdepodobne dlho nebude.
Zmenili sme sa nielen my dospelí, ale aj deti. Vytratila sa láskavosť,
ochota pomáhať. Veď to ani nie je možné. Pomoc druhému znamená
kontakt a kontakty sú prísne zakázané. Nesmieme vidieť úsmev na
tvári toho druhého, nesmieme sa priblížiť. Len masky miesto tvárí.
To je pre deti kruté, sú to kontaktné bytosti. Z ich života sa vytratila
každodenná radosť, pohyb.
Môžeme sa pohybovať len v rámci svojej obce a niektoré obce nemajú veľké katastrálne územie. Okrem toho po troch týždňoch už
ľudia chodia stále v tom istom okruhu ako cirkusové kone. Len aby
mali trocha pohybu. Čoraz viacej ľudí upadá do nenálady. Nie preto,
že by boli rozmaznaní, ale preto že nemôžu, nemôžeme byť aktívni.
Musíme čakať – na pokles pacientov v nemocniciach, na vakcíny, na
ústup aspoň od niektorých striktných zákazov. Podľa štatistík v nemocniciach s koronavírusom je 80 % chorých obéznych, 90 % z nich
má ťažký priebeh. Obézni po celý rok pribúdajú aj medzi zdravými.
Síce nie sme priamo uväznení, ale choďte na dlhú prechádzku v rúšku
či v respirátore. Nielenže človek poriadne nedýcha, ale často ani poriadne nevidí. Domov sa vráti neosviežený, bez pekných zážitkov. Ale
asi to tak má byť, keďže zrejme nie sme schopní prevziať zodpovednosť sami za seba.
Za redakciu Helena Nosková, apríl 2021
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Veľkonočné zvyky
NA KYSUCIACH
Veľká noc je pre kresťanov najstarší
Dievky z Horelice (miestna časť
a najvýznamnejší sviatok cirkevného roka, ktorým
Čadce) vo sviatočnom odeve,
40. roky 20. storočia
si pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie
Ježiša Krista. Pôvod má v starožidovskom sviatku
„pascha“ („pésah“ – obchádzanie). Od roku 325
sa slávi v prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po
jarnej rovnodennosti (21. marca). Z toho dôvodu
je tento sviatok pohyblivý a môže pripadnúť na
termín od 22. marca do 25. apríla. Obrady Veľkej
noci patria medzi obrady prechodu; obyčaje
(svätenie zelene, vody, potravín a zapaľovanie
ohňa), ktoré prevzalo aj kresťanstvo, boli späté
s príchodom jari. Očistné a prosperitné úkony
Dievky vo sviatočnom odeve, 30. roky 20. storočia
i veľkonočné obrady spojené s týmito symbolmi
mali zabezpečiť úspešný začiatok i koniec
ZELENÝ ŠTVRTOK
hospodárskych prác, zdravie ľudí a domácich
zvierat. Zabezpečovala sa nimi aj ochrana ľudí, Večernými obradmi na Zelený štvrtok sa začína Veľkonočné
„trojdnie“ alebo „triduum“, ktorého celý názov znie Najsvätejšie
domu a dobytka pred nečistými silami, lebo
trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána. Tento
sa verilo, že praktiky vykonávané v priebehu
pojem označuje piatok, sobotu a nedeľu, lebo podľa židovsko-anveľkonočného týždňa majú magickú moc.
tického počítania času bol za nový deň považovaný už večer po
západe slnka končiaceho sa dňa. Z toho dôvodu sa večerná omša
Pánovej večere považuje za začiatok trojdnia a nazýva sa poslednou večerou Ježiša Krista. Podľa kresťanskej vierouky pri nej podával svojim učeníkom chlieb a víno (svoje Telo a Krv) a prikázal
im, aby tento obrad zachovávali na jeho pamiatku (Sviatosť prijímania). Názov dňa sa obyčajne odvodzoval od zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modlil pred zatknutím. V ľudovom
prostredí sa zdôvodňoval tým, že v tento deň sa varili a jedli zeleninové jedlá. Názov Zelený štvrtok však vznikol zámenou písmen v nemeckom výraze Greindonnerstag (Plačlivý štvrtok) na
Gründonnerstag (Zelený štvrtok).
So Zeleným štvrtkom boli späté mnohé magicko-ochranné
a očistné úkony, ktoré súviseli s predstavou, že tento deň (i na-

Muzikanti zo
zaniknutej obce
Riečnica,
rok 1935

Mládenci
z Horného Vadičova
s muzikantmi,
rok 1938
Kraslice oblepené sitinou, 40. roky 20. storočia
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sledujúce) patria do začiatočnej jarnej etapy, keď sa aktivizujú
nečisté a zlé sily. Gazdinky museli pred východom slnka umyť
všetok riad, ktorý v domácnosti používali. Najmä pri umývaní
nádob na mlieko nesmeli šetriť vodou, ak chceli, aby im kravy
dobre dojili. Nesmelo sa tiež prať ani vešať „prádlo“, aby neviselo
ako Kristus na kríži. Dievčatá sa umývali v potokoch, lebo jarná
tečúca voda mala symbolicky zmyť choroby a zabezpečiť krásu.
Najvhodnejšie bolo miesto, kde sa tri potoky zbiehali do jedného. Pri umývaní odriekali:

Veronika
Šipulová
– zdobenie
kraslíc sitinou,
rok 1995

„Vodzička čistá od Pána Ježiša Krista,
zmýva korene, kamene, zmýj aj mňa, hrješne stvoreňje.“
Potom sa česali pod vŕbami, aby im rástli dlhé a zdravé vlasy.
Ak sa aj ostatní členovia rodiny chceli poumývať, niekto z domu
musel vziať krčah a nabrať doň vodu z potoka na trikrát: dva razy
v smere prúdu, tretí raz proti prúdu a potom ju priniesť domov.
Umývanie priamo v potoku však bolo považované za účinnejšie, preto sa zvyk umývania vo vode opakoval aj v nasledujúcich
dňoch. Veľkonočnou vodou si mnohí vyplachovali ústa, aby ich
neboleli zuby. Ak sa chystal niekto stavať dom, odložil si z nej do
fľaštičky a zamuroval ju do základov. Iní touto vodou pokropili
stajňu, aby bol dobytok chránený od všetkých zlých síl.
Na Zelený štvrtok ráno gazdiné na pasienkoch vykopávali
korene vybraných bylín a dávali ich dobytku, aby bol zdravý.
Gazda robieval kríže kolomažou na dvere maštale, aby ochránil
dobytok pred bosorkami. Ľudia v tento deň sadili ovocné stromy,
lebo verili, že sa dobre prijmú. Večer sa zaväzovali kostolné zvony
na znak smútku nad smrťou Ježiša Krista. Nahradil ich zvuk
drevených klepáčov alebo rapkáčov. V niektorých obciach ešte
počas posledného zvonenia bolo zvykom potriasať stromy, aby
sa urodilo veľa ovocia.

VEĽKÝ PIATOK
Veľký piatok je dňom ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Na tento
deň sa viazali obyčaje hlavne so zdravotno-preventívnou funkciou a pripisovala sa mu mimoriadna moc uzdravovať a priaznivo
pôsobiť na rast. Navyše sa dodržiaval prísny pôst. V niektorých
rodinách sa nesmelo vôbec jesť, len sa pila voda (pôst sa nevzťahoval na malé deti, chorých a starých). Iní sa postili tak, že mali
dovolené najesť sa do sýtosti len raz za deň, väčšinou na obed.
Najčastejšie sa varili zemiaky, kapusta, jedlá zo strukovín a dlhé
makové rezance, aby bola bohatá úroda maku, alebo dlhé zemiakové šúľky, aby obilie malo dlhé klasy. Ľudia verili, že maslo
mútené v tento deň pred svitaním má liečivú moc.
Na Veľký piatok sa robili aj očistné úkony. Pred východom
slnka sa dievky alebo všetci členovia rodiny rituálne umývali
v potoku, lebo voda zabezpečovala zdravie, krásu a silu po celý
rok. Pohodlnejší sa umývali doma vo vode, v ktorej boli ponorené kovové peniaze, aby ich mali dostatok po celý rok. V tento
deň tiež platil prísny zákaz čokoľvek požičať z domu, aby nedošlo k počarovaniu. Dobytok sa okiadzal usušeným a zapáleným
nánosom z potoka, aby bol chránený pred bosorkami. Gazdovia
chodili brodiť kone do potoka, aby im cez rok nehnisali kopytá.
V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok si niektoré gazdiné
podonášali vodu z deviatich studní v chotári a pri „zájdenom“
mesiaci (nove mesiaca) ňou umyli kravám vemená so slovami:
„Berem požitok, ale nie fšetok.“ Použitú vodu vyliali do vlastnej
studne a verili, že takto prenesú časť úžitku z cudzích kráv na
vlastné.

Kraslice oblepené sitinou

V tento deň sa nesmelo nič sadiť, lebo sa nesmela „hýbať zem“.
Štiepili sa však stromy a značkovali zvieratá, lebo sa verilo, že
všetko je menej citlivé na bolesť. Večer pred Veľkým piatkom si
každý nachystal pred posteľ železný predmet (najčastejšie sekeru),
na ktorý sa ráno (ešte pred východom slnka) malo stúpiť bosou
nohou, aby počas roka nohy „neodberali“ (nehnisali). Ľudia si
v tento deň mastili nohy slaninou, aby im tŕne „neštúrili“ (nepichli ) do nôh. Magickú moc Veľkého piatka využívali aj dievky.
Umývali sa a obsypávali mravcami, aby boli pracovité a mali veľa
„vohľadníkov“. Ľudia takisto verili, že bude žičlivý rok, ak bude
pršať. V obci Rudina sa mládenci v rámci obchôdzky po dedine
spojenej s rapkaním na rapkáčoch snažili privolať jar, pričom odriekali slová viažuce sa k sv. Jurajovi, ktorého sviatok sa slávil až
24. apríla a spájal sa s prvým výhonom dobytka na pašu:
„A na meno Dzura, zem sa otvorela,
šelijaké kvjecja z ňej vipuscela,
a na meno Dzura, zem sa otvorela,
a ti černabiľ ti hu vjac odchíľ,
a ti čarodej ti sa už aj ber,
obéjdzeme dzdedzinu,
vyžeňéme zlú silu až za chotár.“
Listy 3
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Večer išli rodiny spoločne do kostola na cirkevný obrad Ježišovho umučenia a smrti na kríži, počas ktorého sa čítali pašie
a vzdávala sa úcta krížu. Veľký piatok je totiž jediný deň v roku,
keď sa v rámci rímskokatolíckej cirkvi neslúži svätá omša.

BIELA SOBOTA
Biela sobota je aliturgickým dňom, teda dňom bez liturgie, a zároveň je smútočným dňom veľkonočného týždňa. Jej názov evokuje
biele rúcha, ktoré mali oblečené dospelí pri krste, lebo biela farba
bola znakom neviny v ranokresťanskom období. K Bielej sobote
sa viazali očistné a ochranné úkony. Gazdiná už skoro ráno pozametala podstienku tŕňovou alebo čečinovou metlou, aby sa v nej
nezdržiaval hmyz. Potom behali chlapci po dome a štrngali reťazami, aby bol ochránený pred hmyzom po celý rok.
V tento deň sa pripravovali veľkonočné obradové jedlá – koláče, neskôr veľkonočný baránok, bravčové mäso a šunka. Masť zo
šunky si ľudia odkladali na liečenie rán a natierali si s ňou aj nohy,
aby im pri práci nepopukali. Tiež ňou natierali šije volom, aby
im ich jarmo neodrelo. Tradične na Veľkú noc sa piekla „baba“
– koláč z bieleho kysnutého cesta. Po vymiesení cesta „na babu“
si gazdiná neočistila ruky a rýchlo bežala pohladkať stromy, ktoré
mali v tom roku prvý raz zarodiť, alebo dávali málo ovocia, aby sa
na ne preniesla magická sila cesta a bohato zarodili. V niektorých
obciach bola Biela sobota, rovnako ako Zelený štvrtok, považovaná za šťastný deň na siatie a sadenie. Mládenci v tento deň
väčšinou plietli korbáče a dievky zdobili vajíčka. Niektoré dievky
chodili tajne klopať na dvere svinského chlieva. Ak sa im ošípaná
ozvala, znamenalo to, že sa vydajú.
Na Bielu sobotu sa pri kostole pálili zvyšky starého oleja z večného svetla i starej veľkonočnej sviece (paškálu). Tento úkon sa
ľudovo nazýval pálenie Judáša, napriek tomu, že s ním nemal
nič spoločné. Názov bol pravdepodobne odvodený od skutku,
ktorým Judáš zradil Ježiša Krista. Kňaz následne požehnal nový
oheň, ktorým zapálil nový paškál a večné svetlo.
Prejavom ľudovej zbožnosti v tento deň je poklona Božiemu
hrobu. Samotné cirkevné obrady sa začínajú až po zotmení, lebo
sa zachováva anticko-židovský zvyk, podľa ktorého sa po západe slnka začal nový deň. Dôležitým bolo rozväzovanie kostolných
zvonov, čo symbolizovalo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a ukončenie
Z veľkonočnej výstavy v Kysuckom múzeu v Čadci, vľavo paškál

Cimbalová muzika v Kysuckom múzeu

pôstneho obdobia. Keď ľudia počuli zvoniť zvony, rýchlo sa utekali poumývať do potoka, aby boli zdraví a silní ako zvon. Potom si
nabrali do nádoby vodu, ktorou sa umývali pri urieknutí alebo keď
ich bolela hlava. Niektoré matky do vody ponorili nahé deti, lebo sa
verilo, že ich to ochráni od kožných chorôb, ako bol napríklad svrab.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Veľkonočná nedeľa je dňom slávenia Vzkriesenia Ježiša Krista. Pri svätej omši kňaz posväcoval pripravené veľkonočné jedlá, z ktorých najvýznamnejšie boli vajcia. Ich svätenie bolo cirkvou zavedené v 12. storočí. S posväteným jedlom, uloženým
v košíku, sa každý ponáhľal z kostola domov, čo malo zabezpečiť
skorú a úspešnú žatvu. Ak niekto po ceste domov spadol, predznamenávalo to škody, ktoré mu vzniknú na úrode. Pri väčších
vzdialenostiach nosievali košík s jedlom ženy v plachte na chrbte.
Po svätej omši sa pri veľkonočnom stole zišla celá rodina za
účelom obradovej konzumácie jedla. Jeho hojnosť mala zabezpečiť sýtosť všetkých členov rodiny po celý rok. Na stôl sa položil
chlieb, ktorý sa nesmel v ten deň už odkladať. Po spoločnej modlitbe bolo prvým jedlom vajíčko, ktoré gazda rozdelil medzi všetkých prítomných ako symbol súdržnosti rodiny. Ak by sa niekto dostal cez rok do moci zlého ducha, mal si spomenúť, s kým
toto vajíčko jedol a zlé sily mali stratiť nad ním moc. Škrupina
sa odložila a na jar sa dala do prvej brázdy, aby bola dobrá úroda.
Nasledovala kapustnica, nasolené (diežkové) alebo údené bravčové mäso so zemiakmi, kapusta, huspenina, šunka a koláče. Kosti
z jedla sa rovnako zahrabávali do zeme, aby sa na poliach nemnožila „chrobač“. V niektorých rodinách sa ráno pripravovala
praženica (škvarenica) so slaninou. Ľudia v tento deň hovorievali:
„Na Veľkú noc,
najeme sa moc,
štyri hrnce škvarenice
a ten piaty kapustnice,
už je nám to dosť.“
Boli aj rodiny, ktoré v tento deň nejedli mäso z domácich zvierat,
lebo sa obávali, aby o ne neprišli. Na hydinu sa takýto zákaz nevzťahoval, preto ju konzumovali ako hlavný chod. Vodou, v ktorej
sa umývalo veľkonočné mäso, umývala gazdiná kravám nohy a papuľu, aby ich ochránila od nečistých síl. Napríklad v obci Zákopčie
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sa po spoločnom obede všetci rodinní príslušníci modlili Slávnostný ruženec, čítala sa biblia a spievali sa nábožné veľkonočné piesne:
„Radujte sa, ó kresťania, v srdciach vašich plesajte,
z mrtvých povstal váš Spasiteľ, Alleluja spievajte.
Chvála Otcu i Synu, tiež i Duchu Svätému,
Alleluja, Alleluja radosť tebe hriešnemu.
Utri slzy, ó Ježišu, utri Svú tvár krvavú:
ukaž, ktorús´ Tvým trápením kúpil veľkú Tvú slávu.
Chvála Otcu...
Telo Tvoje, môj Ježišu, jak slnko je zjasnené,
čo k spaseniu mojej duše bolo ťažko ranené.
Chvála Otcu...

na konci ozdobené farebnou stužkou, ku ktorej dievky za svoje
vyšibanie priväzovali ďalšie. V niektorých obciach sa šibalo aj vetvičkami jalovca.
Mládenci v rámci obchôdzky po dedine najskôr vyšibali a pooblievali svoje milé, potom chodili spoločne z domu do domu
k ostatným dievkam. Najväčšou hanbou pre dievku bolo, keď
ju neprišli mládenci vyšibať a obliať. Na oblievanie sa používali
vedrá a putne naplnené vodou zo studne, niektoré dievky hádzali rovno do potoka. Používali sa aj drevené striekačky – šikoče,
fikoče. Stalo sa, že mládenci pri oblievačke vyčerpali takmer všetku
vodu zo studne, preto použili aj kapustnicu. Keď domáci nechceli
pustiť šibačov do domu dverami, dostali sa dnu cez povalu. Ženatí muži chodili šibať a polievať výlučne ženy z najbližšej rodiny.
Pri šibaní sa hovorievalo:
„Šibi-ribi, masné ribi,
kus koláča ot korbáča,
ešte k temu groš,
budeme mať dosť.

Raduj sa, ó Panno svätá, máš Synáčka živého,
ktorého si tak boľastne oplakala mrtvého.
Chvála Otcu...
Veseľte sa, ó andeli, Kráľa svojho vítajte,
Alleluja nevinnému Baránku zaspievajte.
Chvála Otcu...

Pštrosie
vajce zdobené
kombinovanou
technikou

Už je nádej naša silná, že tiež niekdy vstaneme,
a že s Kristom Spasiteľom, radovať sa budeme.
Chvála Otcu...“

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Cyklus veľkonočných obradov a zvykov bol ukončený takzvaným
Pondelkom Baránka. V tento deň chodili mládenci – poľevači už
od skorého rána šibať (po šibaňu, po smergušče) a polievať slobodné dievky. Šibanie (bilo sa hlavne po nohách) symbolicky znamenalo odovzdávanie sily a sviežosti prostredníctvom mladého
vŕbového prútika. Pôvod tohto zvyku možno hľadať v rozháňaní
ľudí stojacich pod krížom pomocou korbáčov rímskymi vojakmi.
Korbáče z vŕbových prútikov, najčastejšie „v osmero pletené“, boli

Za vyšibanie a polievanie dievky odmenili mládencov pálenkou, koláčmi, slaninou, prípadne drobným peniazom. Menší
chlapci ako výslužku dostávali buchty a ovocie. Neskôr sa zaužívalo obdarovávanie mládencov vajíčkami ako symbolom plodnosti a života, pričom sa obmenil vyššie uvedený veršík a za šibanie sa začali požadovať „vajcá ot korbáča“. Ak mládenci dostali
surové vajíčka, pripravili si z nich praženicu. Uvarené vajíčka
zjedli. Pôvodne sa veľkonočné vajcia na Kysuciach nemaľovali ani
inak sa nezdobili. Nanajvýš sa uvarili vo vode s cibuľovými šupkami, čím získali žltohnedý farebný odtieň. Až neskôr sa rozšírilo
ich maľovanie prírodnými farbivami, oblepovanie sitinou (dužinou močiarnej trávy), slamou alebo odrôtovanie. Takéto kraslice
si mládenci odkladali, najmä vtedy, ak ich dostali od svojej milej.
Na Veľkonočný pondelok sa konzumovali hlavne jedlá, ktoré
mali upevniť zdravie a silu. Obilninové pokrmy mali mať pozitívny vplyv na úrodu. Bravčové mäso malo priniesť bohatstvo; „na
zdravie“ sa pila pálenka. Večer sa v každej obci, prípadne osade
(pľaci), konala veľkonočná zábava, na ktorej sa najčastejšie tancovalo a spievalo pri gajdošskej alebo cimbalovej muzike, neskôr pri
heligónke. V obci Riečnica, zaniknutej z dôvodu výstavby vodného diela Nová Bystrica, bola pri tejto príležitosti obľúbená pieseň
k tancu nazývanému „stolkovi“:
„Muzička mi hrala,
od ponďelku rana,
/: hraj muzička ešťe,
mňe sa robiť ňesce. :/
Hraj že mi muzička,
pekňe do koľečka,
/: ľebo mi tu prišla,
moja frajerečka. :/
Moja frajerečka,
ma červene lička
/: prepľeta nuoškami,
jako prepelička. :/
PhDr. Alojz Kontrik
Fotografie: Alojz Kontrik a archív Kysuckého múzea v Čadci
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Všetko preoseje priateľ čas
ROZHOVOR S VÝTVARNÍKOM

Milanom Krajčom
Narodil sa 12. 2. 1956 v Handlovej, v rokoch
1975 – 1981 študoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave v oddelení
krajinárskej a figurálnej tvorby u profesora Jána
Želibského a u profesora Františka Stoklasu. Od
roku 1980 žije a tvorí v Žiline-Trnovom.
Jeho tvorba sa dotýka takmer všetkých výtvarných disciplín, no vychádza
najmä z maľby, kresby, tvorby koláží,
sochárskych objektov a tvorby asambláží. Používa predmety, ktorých sa
môžeme dotýkať, ktoré v človeku vyvolávajú osobné pocity, no pripomínajú aj detstvo a rodičov. Sú to návraty
i odchody – posolstvá či výzvy. V sochárskej tvorbe dáva prednosť figurálnej soche, ktorú štylizuje, a v dejovej
hyperbole hľadá súvislosti poetické, no
i dramatické, ktoré nesú často známky surreálnej nadsádzky. Akademický
maliar Milan Krajčo.
Mama z vás chcela mať údajne agronóma.
Aký zápas musel zviesť chlapec z Veľkého
Klíža pri Partizánskom, kde ste vyrastali,

aby mamu presvedčil, že chce byť profesionálnym výtvarníkom?
Áno, pochádzam z Veľkého Klíža pri
Partizánskom. V Partizánskom som
chodil do Ľudovej školy umenia. Tu
som sa naučil základné pravidlá kreslenia
a maľby. Tam som prijímal rady pána učiteľa Vladimíra Fulku, ktorý mi dal veľmi
veľa základných právd o umení, ktoré
platia i teraz. Aj gymnázium som absolvoval v Partizánskom. Nedá mi v tejto
súvislosti nespomenúť príhodu, ako si
môj triedny učiteľ pozval moju dobrú
mamu na pohovor. Usadil nás v zborovni
a položil mame otázku: „Pani Krajčová,
prečo nechcete, aby váš syn šiel študovať
výtvarné umenie do Bratislavy?“ Mama
chvíľu mlčala, potom vstala odišla von
a zatvorila za sebou dvere. O pár sekúnd

však zaklopala, prišla dnu a povedala:
„Nekúpite si obraz, pán učiteľ?“ Triedny
zostal ako obarený a pozeral sa na mamu
s otvorenými ústami. Moja mama bola
prezieravá. A určite nebola sama. Viacerí
rodičia nechceli, aby sa ich deti dali na
neistú dráhu umenia, čiže v ich predstavách komedianstva. Ale stalo sa, bol
som totiž maminkin miláčik.
Do Bratislavy ste určite odchádzali s nejakou predstavou o sebe ako budúcom
umelcovi, o spoločnosti, v ktorej ste
žili a samozrejme o výtvarnom umení.
Keď ste sa tam zorientovali, bolo to pre
vás obohacujúce, alebo to bola zrážka
reality s ilúziou? Alebo kombinácia jedného i druhého?
Áno, inak to vari ani nešlo. V Bratislave
som spoznával nové obzory v umení a samozrejme aj v živote. Do štvrtého ročníka
to bolo pre mňa obohacujúce, lebo som
chcel maľovať, chcel som sa učiť. Potom
však odišli – alebo ich vyhodili – tí pedagógovia, ktorí niečo vedeli a vedeli to aj
svojim študentom odovzdať. To vrcholila
doba rozvinutého socializmu, čiže normalizácia. Zvyšné dva roky som potom
pretrpel a napokon som zakotvil v Žiline.
Ako ste vnímali z výtvarného hľadiska
spoločenskú premenu po roku 1989?
Mama mi vždy hovorila: „Do politiky
sa, Milanko, nemiešaj.“ Opäť slová mojej
mamy. Samozrejme, že ani mňa neobišla
eufória roku 1989. Áno, sloboda, otvorené hranice i okná. Nehovorím, že som ni-
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kde nebol a som teda trochu v obraze. Ale
človek urobí iba to, na čo má. Deti – to je
druhá vec. Dcéra precestovala pol sveta,
prevzala štafetu s umením, je ostatnou
laureátkou Ceny Oskara Čepana za rok
2020, čo je cena každoročne udeľovaná
vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40
rokov. Porota ocenila jej, ako sa vyjadrila,
verejné sprítomnenie neviditeľnej práce
pri opatere a výchove detí, domácich kríz
a násilia na kresbách, výstižné v stvárnení
a plné pragmatickej múdrosti, ktorú naučí iba život. Ako vidieť, dcéra prerástla
svojho otca. A tak to má byť. Dokonca aj
jej päťročný syn, ako sa zdá, bude pokračovať v tejto ťažkej ceste umením.
Ako sa dnes čoby šesťdesiatnik pozeráte
spätne na tých uplynulých tridsať rokov,
ako sa podľa vás zmenilo slovenské výtvarné umenie v dobrom i v zlom?
To je veľmi ťažká otázka. Nechcem preto teoretizovať a radšej by som nechal odpoveď na odborníkoch, teoretikoch umenia. Stará pravda však hovorí, že všetko
preoseje priateľ čas.
V čom je výtvarník, ktorý žije a tvorí
mimo Bratislavy (lebo nechcem povedať, že na vidieku), hendikepovaný
a v čom naopak je to jeho výhodou?
Istý známy herec povedal svojmu začínajúcemu kolegovi, že je lepšie byť pri
koryte. Tým korytom však myslím napríklad prostý fakt, že ak robím výstavu

v Bratislave, urobím kvôli tomu aj osemsto
kilometrov. Odvoz, dovoz a všetko, čo s tým
súvisí. Bratislavský výtvarník má na to dvadsať, tridsať kilometrov. Ale nesťažujem sa.
Žijem v Žiline-Trnovom a je mi tam dobre.
Výtvarný teoretik Milan Mazúr napísal,
že svojimi obrazmi „približujete príťažlivý a jedinečný svet s tajomným
zašifrovaním vnútorných posolstiev“.
Aké sú vlastne posolstvá a postuláty
tvorby Milana Krajča?
Občas hovorievam, že každý veľký majster
by mal za svojho života namaľovať poriadnu
Golgotu alebo Ukrižovanie Krista. Aj ja som
niečo také považoval za osobnú výzvu, žiadalo sa mi splniť aj túto poctu a túto úlohu.

Teraz som túto tému robil v sochárskej podobe pod názvom V tieni Golgoty. Vidím
to ako podobenstvo v tieni Golgoty ľudstva.
Počas celého roku 2020 som sa snažil uchopiť bolesť a utrpenie a vari som to zvládol.
Múdry nemecký básnik Goethe povedal, že
talent sa formuje v tichu a charakter v búrkach života. Zveľaďujme teda svoje talenty,
zvládajme búrky života. Konajme dobro.
Rozdávajme lásku. To je posolstvo mojej
tvorby, to sú jej postuláty.
Igor Otčenáš, foto: z archívu Milana Krajča

Zo samostatných výstav:
1986 Dom kultúry Žilina
1990 Dom slovenskej kultúry Praha
1993 Galéria Art Centrum Bratislava
1994 Galéria B+M Bratislava
1996 Emócia Žilina
1998 Divadlo SNP Martin
1998 Galéria na námestí Topoľčany
1996 Varias Žilina
2016 Považská galéria umenia Žilina
2018 Slezkoostravská galéria Ostrava
Zo spoločných výstav a výstav v zahraničí
1982 Považská galéria Žilina
1984 Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
1988 Dom kultúry Bratislava
1989 Považská galéria umenia Žilina
2000 Galéria BWA Bielsko-Biala, Poľsko
2001 Sonnenwende, Rakúsko
2005 Essen, Nemecko
2007 Rím, Taliansko
Realizácie
• Hotel Diplomat Rajecké Teplice
• Café pasáž Mariánske námestie Žilina
• Kostol sv. Cyrila a Metoda Trnové
• Kostol Sedembolestnej Panny Márie Vlčince,
Žilina
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Nezabudnuteľný
pisár
aj človek
LADISLAV
BALLEK
„...Občas si pospevujem, zahrám aj na
klávesovom nástroji. Dennodenne si púšťam
moravské, české aj slovenské pesničky a vraciam
sa. Počujem pieseň... – a už sedím ako vojak
niekde v krčmičke v južných Čechách, hoci
na Blatách, lebo ja som slúžil na čiare, na
hranici. Každý tretí deň sme mali voľno,
a tak som cestoval po južných a západných
Čechách a do veľa ich miest, dedín a chotárov
som sa zamiloval. Môj milovaný kraj
južnoslovenský akoby prirodzene prechádzal
do juhomoravského a juhočeského. Sú to krásne
kraje; už architektúra človeka zaujme, aj ich
príroda. Obľúbil som si tiež ľudové piesne tých
krajov – sú prirodzené a vonkoncom nestarnú.“
(L. Ballek, máj 2013)

R

eč bude o azda poslednom aristokratovi slovenskej literatúry.
Plným právom ho možno označiť za „básnika slovenského
juhu“, ktorý hlásal potrebu koexistencie národnostných komunít žijúcich na území jedného štátu. Kľúčovo prispel k renesancii
línie psychologického realizmu v domácej umeleckej spisbe po roku
1968. Prozaické texty mu okrem slovenčiny a češtiny vyšli aj v angličtine, bulharčine, estónčine, hindčine, maďarčine, nemčine, poľštine,
rumunčine, ukrajinčine a iných jazykoch, podľa jeho kvalitných literárnych predlôh vznikli tri celovečerné hrané filmy (Pomocník, Južná
pošta, Agáva)... Začiatkom apríla 2021 uplynulo osemdesiat rokov
od narodenia prozaika, esejistu, publicistu, redaktora, pedagóga, politika a diplomata Ladislava Balleka (2. 4. 1941 Terany – 15. 4. 2014
Bratislava), ktorého meno tiež neodmysliteľne spájame s Českou republikou a jej metropolou Prahou.

BIOGRAFICKÉ SÚRADNICE
Otec, finančný a colný úradník, pochádzal z Oravy, matka zo Spiša. Detstvo a mladosť prežil v Dudinciach a Šahách, kde absolvoval základnú školu a začal navštevovať Jedenásťročnú strednú školu.
Vyštudoval slovenčinu, dejepis a výtvarnú výchovu na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici (1959 – 1963). Hneď po návrate z dvojročnej základnej vojenskej služby na Šumave pôsobil ako učiteľ
v malebnej oravskej dedinke Habovka. Dva roky (1966 – 1968)
bol redaktorom Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, kde
pripravoval reláciu Rádio mladých poslucháčov a zakladal obľúbený
Rádiovíkend. Vtedy uzavrel aj manželstvo s Annou Dianiškovou, istý

čas redaktorčil v banskobystrickom krajskom denníku Smer. Neskôr,
keď už žil v Bratislave, pracoval ako redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1972 – 1977), vedúci literárneho
oddelenia na Ministerstve kultúry SSR, námestník riaditeľa Slovenského literárneho fondu (1980 – 1984), vedúci tajomník Zväzu slovenských spisovateľov (1984 – 1989). Po Nežnej revolúcii prednášal
na Katedre slovenského jazyka a literatúry v Nitre (1991 – 1992),
zároveň mal úväzok v Segedíne, na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK (1994 – 1997) a Vysokej škole
múzických umení v Bratislave (1997). Ako poslanec Národnej rady
SR za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) strávil v parlamentných laviciach sedem rokov (1992 – 1994, 1998 – 2001), neúspešne kandidoval na funkciu prezidenta SR. Kariéra Ladislava Balleka vyvrcholila
v diplomatických službách, keď v rokoch 2001 – 2008 pôsobil ako
veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike.

O KULTÚRE
„Na začiatku všetkých zmien na svete je básnik. Skúma, aká emocionalita vo svete prevláda, pretože je základom budúceho štýlu života. Medzi
renesanciou a barokom či gotikou je ten rozdiel, že každú z nich stavala
iná emocionalita. Každá z nich prišla po tej druhej a založila určitý štýl.
To nie je ľudská vôľa, to je ľudská emocionalita. Tá zakladá ľudskú vôľu.
Na samom začiatku všetkých našich rozhodnutí je cit. To je generátor
všetkých našich úmyslov a rozhodnutí. Takže toto musí preskúmať básnik, ktorý vstáva prvý – a na svitaní... Najgeniálnejší zo všetkých ľudí je
básnik. A až potom okolo poludnia môže prísť vedec, aby preskúmal to, čo
naznačil básnik. Lebo najskôr básnik povedal, že existuje Hisarlik a na
ňom Trója, až potom ju mohol ísť vedec Schliemann objaviť. Na základe
emócií, ktoré prebudil básnik, môže vedec skúmať. Je to aj v nás. Najskôr
je cit, potom je skúmanie a večer po ňom prichádza filozofia. Bez filozofa,
bez vedca a bez básnika sa nič nezmení. Nič na svete sa nemôže zmeniť
bez kultúry. A nielenže kultúra zmeny vyvoláva, ale nás na ne aj pripravuje. Ak nás nepripraví na zmeny kultúra, nie sme schopní ich stráviť.“
ÚTEK NA ZELENÚ LÚKU
Písal všetkými zmyslami a v jeho textoch sa vône stávajú chuťami, videné a počuté hmatateľným. Majstrovsky vedel písať o chutiach, kto-
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ré – parafrázujúc Jeana Giona – kráčajú a nadobúdajú takú silu, že sa
listy pri ich prechode zohýbajú a zanechávajú za sebou len dlhé tiene.
Literárne dielo Ladislava Balleka možno recepčne vnímať ako
veľkú metonymiu, v ktorej mesto na hranici zastupuje zem, krajinu
a kultúru na rozhraní dvoch svetov. Nutnou podmienkou takéhoto vnímania však je, či sme skrátka ochotní a pripravení integrovať
všetko, čo predstavuje mesto a malomesto, do slovenskej kultúrnej
tradície.
Vráťme sa ale na začiatok Ballekovej literárnej dráhy. Debutoval prózou uverejnenou v zborníku stredoslovenských autorov
Silueta (1964). Knižná prvotina, novela Útek na zelenú lúku
(1967), mu priniesla Cenu Ivana Kraska za debut roka, ako
i Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Nasledovala novela
Púť červená ako ľalia (1969) a román Biely vrabec (1970), ktoré možno charakterizovať ako nie príliš zvládnuté pokusy umeleckého hľadania v intenciách dobovej experimentujúcej prózy.
Všetky uvedené tituly spájajú filozofické otázky a problémy mladého človeka, ktorý nemieni bezvýhradne akceptovať konvenčný
monotónny status quo. Hľadajúci aktéri jednotlivých príbehov
čoskoro zisťujú, že revolta proti spoločenským zvyklostiam má
za následok iba utrpenie a hoci hraničí s autodeštrukciou, neprináša ľudskému indivíduu oslobodenie, ale len pocity bezvýchodiskovosti a mravnej dezilúzie. Krivdy a násilnosť okolitého sveta
vyvolávajú v hrdinoch rozprávania zášť a nutnosť kladného činu.
Spisovateľova tvorba z tohto obdobia sa vyznačuje expresivitou,
konštruktivizmom, epickou montážovitosťou a neskrývanou
metaforikou s prvkami inotajov.

O JUŽANOCH
„My južania sme najpomalší muži, ktorí všetko stihnú, ani s temperamentom sa neponáhľajú. Prejavujú ho v pravej chvíli a na pravom mieste. Teda nerozhadzujú ho len tak. Ale to žartujem. Mám však dojem, že
severská filozofia je skôr filozofia askézy, bližšia evanjelikom ako katolíkom. A južanská filozofia je filozofia pôžitku a bližšia katolíkom. Ja som
kultúrnym založením katolík a my sa poľahky vyspovedáme zo svojich
hriechov. Kým evanjelici si musia svoj hriech v sebe nosiť a nosiť a nosiť
a nosiť... Ale ten hriech a pocit viny je tvorivý. Hľadá. Chce sa odčiniť.
My sa vyspovedáme, a tým sme odčinili všetko. Je dobré, keď má národ aj
Pohľad na centrum juhoslovenského mesta Šahy
– predobraz literárneho Palánku.

evanjelikov aj katolíkov. To je iné myslenie, iné kultúrne založenie. Áno,
myslím si, že evanjelické alebo to severskejšie je mravnejšie. To južanské
je ale slobodnejšie. Má väčšiu slobodu, ale je dobré, keď je v človeku prítomné aj jedno aj druhé.“

PALÁNSKY CYKLUS
Netrvalo dlho a tvorca začal
vo svojich textoch preferovať pozitívne filozofické východiská. Našiel ich v detstve a rodnom južnoslovenskom kraji. V zbierke
krátkych próz Južná pošta
(1974) opúšťa metódu
modelovej fabulácie sujetu
a rozvíja koncept epického
rozprávačstva. Silný intelektuálny príbeh s vysokou
mierou citlivosti reflektuje
základné ľudské a existenčné otázky, ktoré dostávajú
kladné filozofické vyznenie. Knihou Južná pošta (1974) si Ballek vytvoril základnú námetovú a poetologickú bázu pre romány Pomocník (s podtitulom Kniha
o Palánku, 1977) a Agáty (druhá kniha o Palánku, 1981).
Pomocník je prototypom čistej epiky. Zreteľne z neho cítiť stret
a konfrontáciu rozličných koncepcií života. Dramatické osudy
jednotlivcov sa odohrávajú na rozhraní fatálnych zmien, ktorým
svet čelil po vojne. Zložito štruktúrovaný román Agáty nadväzuje na Pomocníka hlavne uplatňovaním epického pátosu. Tvorca
opakovane využíva južnoslovenský kolorit a plasticky vykresľuje
množstvo postáv a postavičiek (vrátane bizarných figúrok), ktoré
sa vrhajú do búrlivých povojnových čias s nesmiernou vitalitou
a túžbou po úspešnej budúcnosti. Pritom sú ľudsky aj umelecky
svojbytné.
Južná pošta, Pomocník a Agáty znamenajú bezpochyby vrchol spisovateľovho diela, respektíve patria k najvýznamnejším a umelecky
najpriebojnejším činom modernej slovenskej prózy. Harmonicky
sa v nich snúbi nostalgia po minulosti s drsnosťou prítomnosti, ako
i so zložitou filozofickou reflexiou európskej reality konca 40. rokov.
Psychologickú dimenziu príbehov ozvláštnil Ballek lyrizmom evokujúcim čarovnú atmosféru slovenského juhu. Jednotlivé dejové línie
rozprávania sa odohrávajú v priestore neustálej eskalácie povojnového
politického napätia, ale zároveň priam živočíšnej radosti zo života.
Všetko umocňuje autenticita, sugestívnosť a zmyselnosť prozaikovho
excelentného štýlu. Palánskym cyklom „Ladislav Ballek doplával do
vlastnej ľudskej i literárnej zrelosti po prúde vlastnej rieky. Čo viac
možno chcieť?“ (V. Mináč)
O AGÁTE
„Agát je môj milovaný strom. Hovorím mu erbový, pretože úžasne kvitne
– a v pravej chvíli. Agát sa nikdy nevydá do kvitnutia skôr, ako príde teplo. Vie svoje. Agát nikdy nezmrzol, lebo si počká. Jednoducho vie odčítať
z prírody, kedy bude teplo. Nič iné to tak nevie. Agát je múdry strom.
Pre mňa je to aj detstvo. Keď zakvitli agáty a tá vôňa vstúpila do mesta,
panebože, na čo všetko krásne som vedel myslieť... Keď som rástol a prišli
sme do otcovho rodného mesta Dolný Kubín, alebo sme išli na Spiš, moji
detskí priatelia hovorili, že ,prišli z Maďarov´. Tak som im povedal, že
nie z Maďarov, ale z južného Slovenska. Vtedy som si uvedomil, že ľudia
si myslia, že za Levicami sú už len levy. A povedal som ,figu drevenú´! Aj
preto tá správa zvaná Južná pošta. Z južného Slovenska, nie z Maďarov.“
Venované nedožitej osemdesiatke Ladislava Balleka
Peter Cabadaj
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Osemdesiatnik
Miroslav Tuma

MIROSLAV
TUMA
milovník
a zástanca
Martina
Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD.,
DrSc., emeritný profesor Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, patriaci
medzi zakladateľské autority vzniku
a rozvoja slovenskej vedy v bývalom
Československu a najmä na Slovensku,
oslávil v dobrom zdraví 90 rokov.

iroslav Tuma sa narodil 17. januára 1931 vo Vrútkach
v železničiarskej rodine. Ako zaujímavosť uvádzame zopár
údajov, ktoré ešte neboli zverejnené, pretože sa o nich prvý
raz zmieňuje profesor Tuma v práve pripravovanej publikácií Konečná, vystupovať! Citujeme: „Celý náš rod je úzko spojený so železnicou.
Prvým z rodu Tumovcov bol náš starý otec František Tuma (22. 10.
1864 – 11. 2. 1927). Do Vrútok sa prisťahoval z rodného kráľovského
mesta Slaný u Prahy v roku 1892 so svojou manželkou Anežkou, rodenou
Fialovou (22. 9. 1872 – 18. 9. 1958), z Frýdlantu nad Ostravicí. Starý
otec bol vyučený sústružník a pracoval ako obrábač kovov v lokomotívke
Breitfeld a Daněk v Slanom u Prahy a v tejto profesii začal pracovať
aj vo vrútockých dielňach. Remeselníci s výučným listom prichádzali na
Slovensko hlavne z Čiech, kde mal vtedajší priemysel už vyššiu úroveň,
a pozitívom bola aj jazyková príbuznosť. Prednosťou nášho starého otca
bola aj skutočnosť, že výborne hral na dychových nástrojoch. Naša stará
mama Anežka Tumová mala absolvovaný kurz diplomovaných pôrodných asistentiek na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Dlhé
roky bola sama pôrodnou asistentkou vo Vrútkach, v Priekope, v Lipovci
i v Kľačanoch. Rada sa pochválila, že pomohla príchodu na svet najmenej
polovici obyvateľov vrútockého rajónu, vrátane aj mojej maličkosti, jej
vnukovi. Po vzore starého otca i môjho otca, aj mňa pokrstila ako Miroslav Anton Tuma.“
Základnú školu vychodil Miroslav Tuma vo Vrútkach a po ukončení základného vzdelania študoval na Štátnom gymnáziu v Martine,
kde zmaturoval v roku 1950. Fakultu elektrotechnického inžinierstva
SVŠT v Bratislave ukončil v roku 1954. Vedeckú ašpirantúru absolvoval na ČVUT v Prahe a v roku 1975 sa stal kandidátom pedagogických vied (CSc.) v odbore Teória vyučovania technických predmetov
všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy. Titul PhDr. vo vednom
odbore Pedagogika získal na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Doktorát pedagogických vied získal na FF UK v Bratislave v roku 1990. Tu
habilitoval na docenta v odbore pedagogika v roku 1993. V roku 1995
sa inauguroval na PF UMB v B. Bystrici a prezident SR ho 5. októbra
1995 vymenoval za profesora v odbore pedagogika. Čestný titul profesor emiritus mu udelila v r. 2003 Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici.
Svojou multiprofesionalitou a interdisciplinárnosťou vzdelania zasiahol do niekoľkých spoločensko-vedných, prírodovedných a technických disciplín v školstve, v priemysle, v aplikovanom i základnom
výskume a v akademickej vede. Vytvoril osobitné vedecké školy a stopy jeho práce nachádzame v pedagogike, v psychológii, v strojárstve,
v elektrotechnike, v ekonómii, v stavebníctve a čiastočne aj v medicíne (rádiológia).
V oblasti pedagogických vied sa zaslúžil o rozvoj andragogiky na
Slovensku, pedagogickej synergetiky, teórie rozvoja ľudských zdrojov
a pedagogickej prognostiky. Bol členom niekoľkých vedeckých rád na
fakultách v Banskej Bystrici i v Prešove, členom Akreditačnej komisie
pre pedagogické a psychologické disciplíny, členom komisií pre obhajoby bakalárskych, magisterských i doktorských prác aj habilitačných i inauguračných konaní.
V oblasti strojárstva ako pracovník Slovenskej akadémie vied rozpracoval teóriu rozhodovacích procesov, teóriu spoľahlivosti zložitých
mechanických systémov, teóriu participácie človeka na spoľahlivosti
strojov, ďalej systémy arktikulizácie strojov a základy mikroprocesorového riadenia spaľovacích motorov veľkých výkonov.
V elektrotechnických vedách vytvoril, vyprojektoval a podieľal sa
na dodávke elektronických laboratórií a skúšobní pre odborné školy
na Slovensku, v Česku, v Poľsku a aj pre Vysokú vojenskú leteckú
školu v Egypte. Vyprojektoval moderné elektrické pohony pre celulózo-papierenské stroje. Napísal desiatky učebníc pre elektrotechniku, elektrické meranie a skúšanie elektrických strojov.
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V stavebníctve sa pričinil o rozvoj automatizácie a robotizácie procesov pri výrobe v priemysle hrubej keramiky.
V ekonomických vedách napísal niekoľko učebníc o oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, tvorivých procesov a manažovania
podnikateľských subjektov.
V sociálnych vedách vytvoril koncepciu tvorby kompetencií v samosprávnych štruktúrach miest a obcí. Sformuloval metodológiu
inovačných aktivít najmä v znalostne orientovaných podnikoch
a v procesoch globálnych ekonomických zmien.
Pre Úrad priemyselného vlastníctva SR vytvoril koncepciu postgraduálneho vzdelávania a rad rokov bol odborným garantom v postgraduálnych kurzoch rozvoja tvorivých procesov.
Pre Slovenskú vedecko-technickú spoločnosť bol niekoľko rokov
členom Komitétu riadenia akosti výrobkov a služieb a dlhoročným
predsedom Kabinetu akosti Stredoslovenského kraja v B. Bystrici.
Bol organizátorom a garantom mnohých konferencií aj s medzinárodnou účasťou, autorom mnohých odborných spisov, ktoré vychádzali celý rad rokov v mesačných intervaloch. Výraznou mierou
posunul dopredu teóriu a prax rozvoja akosti v podnikoch, ale najmä
sa podieľal na normotvornej činnosti STN radu 9000.
U prof. Tumu je obdivuhodné a zároveň pre mladších v jeho okolí
motivačné, že sa neuzatvára ani vo vysokom veku pred svetom vedy,
sleduje a ďalej posúva najnovšie informácie, tvorivo rozpracúva teoretické východiská najmä v horeuvedených vedných disciplínach.
Práce profesora Tumu, polyhistoricky vzdelaného autora, dokumentuje doteraz 153 kníh, učebníc, skrípt pre vysoké a stredné odborné školy; viac ako 752 článkov v odborných časopisoch, ktoré ocenili už
mnohé inštitúcie, organizácie a vysoké školy. Do dnešných dní je mimoriadne plodným autorom, súpis jeho publikačnej činnosti každým
dňom narastá.
Ako sme už uviedli, publikovaním článkov v odbornej pedagogickej tlači, účasťou na mnohých konferenciách doma aj v zahraničí sa stal známym, a tak ho ministerstvo vymenovávalo do rôznych
celoštátnych komisií. A takto si pán profesor Tuma zaspomínal vo
svojej knižke Sebaspytovanie: „Ústredný školský inšpektor Ministerstva školstva v Prahe Ing. Růžička ma poveril napísaním učebnice
Elektrické merania. Dal som sa do písania modernej učebnice s peknými fotografiami, ktoré sme prácne nafotografovali. Domnieval som sa,
že vydavatelia budú takí tolerantní, že im nebude vadiť, keď rozsah
prekročím aj o 50 %. Vtom som sa ale veľmi mýlil. Pán inšpektor Ing.
Růžička striktne trval na tom, že učebnica môže mať maximálne dva
a pol strany textu na jednu vyučovaciu hodinu. Stručnosť v textácii
a úspornom vyjadrovaní nikdy nebola mojou silnou stránkou. Musel
som sa podrobiť. Kniha vyšla v češtine i v slovenčine. Kniha Elektrotechnické meranie vyšla ako celoštátna učebnica v češtine i v slovenčine v niekoľkých vydaniach (Bratislava, Alfa, 1965), (Praha, SNTL,
1966) a v maďarčine (Bratislava, SPN, 1967). Napísal som ďalší učebný text Elektrické meracie prístroje (Učební pomůcky, Praha
1966), ktoré som si sám aj graficky upravil. Knihy sme vytlačili v Neografii Martin v exkluzívnom vystrojení.“ 1
V r. 1968 – 1971 Miroslav Tuma pravidelne publikoval v periodikách, vychádzajúcich v Čechách – v mesačníku Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy,
v r. 1980 v časopise Technická práce, Strojírenství, v r. 1987 v Podnikové organizaci. Vedecko-technický rozvoj prezentoval na stránkach
časopisu Nová mysl, v r. 1993 – 1996 základy marketingu objasňoval v Poradci podnikatele a v Moderním řízení. Ale aj v zborníkoch – O programovaném vyučovaní v odborném školství, O výuce
programování, samočinných počítačů na vysokých školách a středních školách a iných.

Preberanie diplomu DrSc. od rektora Univerzity Komenského
v Bratislave prof. PhDr. Š. Šveca, DrSc. (r. 1990)

Ako hodnotí prof. Tuma súčasné školstvo? „Z dôb nášho pôsobenia
v edukačných vedách prebehli najmenej štyri, až päť školských reforiem.
Všetky mali a ešte majú spoločný znak, že im chýbalo seriózne vyhodnotenie a následne aj vytvorenie podkladov pre tvorbu školskej legislatívy v oblasti obsahovej a organizačnej prestavby. Súčasná pandémia COVID-19
ukázala, v akom stave je celé školstvo. Veľmi sa ľakáme nad tým, s akými
poznatkami, vedomosťami, spôsobilosťami a návykmi školy opustia ich
terajší absolventi. Ako ich príjme prax? Systém online vzdelávania ako sa
dnes praktizuje, je len narýchlo pripravené riešenie vzdelávania, lebo na
túto formu edukácie neboli pripravení učitelia, žiaci, ani rodiny. Chýba
vhodná a každému študentovi dostupná informačná technika. Absentuje
aj pozitívny prístup mladej generácie k povinnostiam vzdelávať sa aktívne, zodpovedne, efektívne a s vysokým stupňom sebakontroly...“
Profesor Tuma sa na svojej doterajšej životnej ceste stretol s mnohými sklamaniami, nepochopiteľnými podrazmi zdanlivých priateľov
i zjavných neprajníkov. Bol vždy silnou osobnosťou a vedel sa so cťou
vysporiadať aj s takýmito situáciami. Na druhej strane sa mu dostalo
aj uznania vo forme morálnych ocenení. Je nositeľom Ceny primátora mesta Vrútky, Ceny mesta Martin, Pamätnej medaily SAV, Zlatej
medaily UMB, Medaily Juraja Fándlyho od Akadémie vzdelávania,
Striebornej medaily Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aj tento
neúplný zoznam svedčí o šírke pôsobenia profesora Tumu v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti, o jeho plnom nasadení, schopnosti pracovať v rozsahu, ktorý je určite vysoko nad bežný priemer dnešnej
populácie. To je tiež jeden z mnohých dôvodov, prečo sa pre mňa stal
nedostižným vzorom.
Iva Poláková, foto: archív autorky
1) Poláková, Ivana – Blanka Snopková: Miroslav Tuma – sebaspytovanie. Banská Bystrica,
Štátna vedecká knižnica, 2014. ISBN 9788089388530. – S. 57.

Odovzdávanie udelenia
čestného občianstva mesta
Vrútky prof. Tumovi
primátorom Vrútok
Ing. Miroslavom Mazúrom
(23. 9. 2016).
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Zabudnuté príbehy starých pomníkov:

básnik Theodor Körner
Nie je vzácnosťou, keď pri prechádzkach po mestách, dedinách, lúkach i lesoch narazíme
na rôzne pomníčky, pamätné tabule, krížiky, sochy svätcov, vojenské pietne miesta a iné
predmety upomínajúce nás na rozličné osoby, udalosti, pamätihodnosti či katastrofy.1 Ak
ide o nie príliš známe motívy, často sa pred týmito pamiatkami nezastaví ani návštevník
danej lokality, ktorý častejšie svoju pozornosť venuje známejším a atraktívnejším
lákadlám. Domáci si zo zvyku takéto objekty už ani nemusí všimnúť, pretože sú preňho
zahalené hávom samozrejmosti. Niektoré z týchto marginálnych monumentov sú natoľko
zanedbané a ošarpané, že by všímavý bádateľ musel siahnuť po miestnych kronikách
a starej tlači, aby sa dozvedel, na čo sa ho tajomná vec snaží upamätať.

P

ozoruhodný počin, ešte v časoch Československa, urobil
český turista, skaut, publicista a zoológ Miloslav Nevrlý
(*1933). Jeho poetické texty o objavovaní horských oblastí
sa venujú najmä Jizerským horám, avšak niektoré texty venoval
i horám Lužickým, Krkonošiam, Karpatom i slovenskej krajine.
Jeho Nejkrásnější sbírka nesie podtitul „Krajiny České a Slovenské
republiky“. Nevrlý pravdepodobne ako jeden z prvých dopodrobna venoval svoju citlivú pozornosť „pomníčkom“ v (českej) krajine. Týmto drobným pamiatkam, ktoré sú už často pevne vrastené
do krajiny, pomníčkom, venoval nie jeden text; napríklad Připomínky zašlých časů – Pomníčky Jizerských hor. Nevrlý tak už v 70.
rokoch upozornil na množstvo drobných pamiatok v prírode,
ktoré vedia rozprávať o dávno zabudnutých príbehoch, ktoré sa
na cestách a v lesoch udiali v živote miestnych horalov, lesníkov,
pltníkov, pytliakov, ale i (nečakaných) návštevníkov z diaľok.
Jizerské hory sú mimoriadne bohaté na rôzne pomníčky. Príbehy drobných pamiatok sa veľmi často stali zabudnutými nielen
v dôsledku neúprosného plynutia času, ale i preto, že veľa z nich
je spojených s nemeckým obyvateľstvom, ktoré v tejto oblasti drvivo prevažovalo nad českým až do druhej polovice štyridsiatych
rokov 20. storočia.
Práve medzi pamiatky spojené s nemeckým obyvateľstvom patria
aj pomníky na počesť básnika Theodora Körnera (1791 – 1813).
Tento mladý nemecký básnik pochádzal z drážďanskej meštianskej rodiny. Jeho otec, právnik Christian Gottfried Körner, vo
svojom drážďanskom dome hostil známy literárny a hudobný
salón, ktorý navštevovali mnohí pamätihodní ľudia vtedajšieho
sveta, medzi nimi Goethe, Herder, Novalis i mnoho iných romantických literátov. Körner starší, okrem toho, že bol priateľom
Friedricha Schillera, bol aj prvým vydavateľom jeho spisov.2 Ich
korešpondencia bola veľmi čulá a dokonca v listoch Ch. G. Körnerovi sa rodilo prvé Schillerovo pojednanie o kráse, ktoré dnes
nazývame Kalliaské listy (1793). Nie je nezaujímavým detail, že
Schiller údajne svoju Ódu na radosť, ktorá sa neskôr v hudobnom
podaní L. van Beethovena stala hymnou Európskej únie, údajne
napísal u Körnerovcov na chate.
Vráťme sa však späť k Theodorovi Körnerovi, ktorému sa dostalo
pocty hneď niekoľkých pomníkov v Čechách. Tento mladý básnik
prišiel o život v napoleonských vojnách vo veku 21 rokov. Stihol

napísať desiatky drám, básní i príbehov. V jednom zo svojich textov
sa dokonca venoval ľudovej povesti o Janovi Svatošovi zo Svatošských skál na Karlovarsku (Hans Heiling’s Felsen, 1811).3 Záujem
o ľudové príbehy, folklór a miestne tradície, to všetko patrilo k novinkám objaveným práve v období romantizmu. Ďalším charakteristickým motívom tohto neľahko uchopiteľného smeru, ktorý
v mnohom nadväzoval na osvietenstvo, či sa ho pokúšal obohatiť
o estetický rozmer, je dôraz na špecifický vzťah k prírode. Nie nadarmo práve v tomto období začali vo veľkom vznikať samostatné
krajinomaľby. Ako možné nepriame „ilustrácie“ k časti Körnerovho diela sa ponúkajú napríklad maľby Caspara Davida Friedricha,
ktorý je dnes známy najmä ako autor obrazu Pútnik nad morom
hmly (Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1817). Vo svojej tvorbe
ale veľakrát vyobrazil i českú, predovšetkým krkonošskú krajinu.
Friedrich v rovnakej dobe ako Körner podnikal výpravy do českých hôr. Jeho maľba Ráno v Krkonošiach (Morgen im Riesengebirge,
1810 – 1811) je datovaná do rovnakých rokov ako Körnerove básne
Východ slnka na Sněžke (Sonnenaufgang auf der Riesenkoppe) alebo
Pri prameni Labe (Am Elbbrunnen). I mnohé ďalšie básne z prvej
Körnerovej zbierky Púčiky (Die Knospen) sú vsadené do severočeskej
krajiny, napríklad okolia hradu Střekov na Karlovarsku alebo práve
do Krkonôš. Ku krajine na dnešnom českom území pravdepodobne
nemal dlhodobý, výrazne hlbší vzťah, skôr bol jej občasným, ale zato
nadšeným návštevníkom a obdivovateľom. Vtedajšiemu turistovi
sa otvárala šíra krajina na preskúmanie, jedinou prekážkou chodca
mohla byť strmosť voľnej rýdzej prírody. Najmä v období romantizmu bolo obľúbenou aktivitou mladých ľudí objavovanie prírodných
krás a mnohí nemeckí básnici, maliari a literáti mali vo zvyku podnikať geologické výpravy do Krušných hôr (Erzgebirge), do Jizerských
hôr (Isergebirge) a Krkonôš (Riesengebirge). Navyše práve v prihraničných oblastiach bola drvivá väčšina obyvateľstva nemecky hovoriaca a vtedajšie pruské hranice priamo susedili so severočeskými
pohoriami. Okrem severnej časti Čiech bol Körner návštevníkom
okolia vtedajšieho Egerlandu, najmä Karlových Varov a okolia, kde
sa liečil z vojnových zranení. Je ohromujúce, koľko pomníkov a pamätných dosiek si Körner nielen na území dnešného Nemecka, ale
i Čiech vyslúžil.4 V Čechách ich nájdeme napríklad v Aši, v Horním
Maršove, na vrchole najvyššej hory Jizerských hôr Smrku, v Novém
Měste pod Smrkem, pod tanvaldským Špičákom v Horním Tanval-
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T. K. reliéf, Dutý kámen, Cvikov

de a neďaleko Cvikova sa skrýva reliéf Theodora Körnera v pieskovcovom skalnom chrbte Dutý kámen. Okrem „kamenných“ pamiatok nájdeme na českom i na nemeckom území niekoľko stromov,
najmä dubov, venovaných jeho pamiatke. Niekoľko z nich vraj sám
básnik ospevoval pri svojich návštevách Karlovarska. Jeden z týchto „Körnerových dubov“, ten dalovický, sa dokonca radí k najstarším stromom v Českej republike a odhaduje sa, že je starý okolo tisíc
rokov.5 Špecifikum, že ide takmer výhradne o duby, plynie najskôr
aj z toho, že jedna z Körnerových básni sa volá podľa tohto stromu
– Die Eichen (1811). Nejde však o jediný prípad, Körner mal zrejme
k dubom výnimočný vzťah.6 Hoci práve symbolika duba je v európskom kontexte natoľko bohatá, že súvislosti môžu byť oveľa širšie.
Theodor Körner bol evidentne obľúbenou a známou osobnosťou
u nemeckého obyvateľstva v pohraničí českých krajín. Z dobových
pohľadníc a malieb je citeľné, že jeho príbeh ohuroval najmä svojím
hrdinským vojenským étosom pripomínajúcim romantickú predstavu rytiera. Körner ako pruský vojak a zároveň básnik bojujúci
proti Napoleonovi je silný motív, ktorý sa pomerne často vo vyobrazeniach opakuje. Körnerova druhá zbierka Lýra a meč (Leyer und
Schwerdt, 1814) je silne motivovaná jeho vojnovou skúsenosťou.
Pamätné miesta mladého básnika z pred vyše 200 rokov sú dodnes
v krajine pomerne časté, napriek tomu, že na českom území ostal
zabudnutý. Napríklad tanvaldský pomník pochádza z roku 1913.
Bol vytvorený nemeckým mládežníckym spolkom k stému výročiu
smrti básnika. Dnes by sa okoloidúci kameňa nedopýtal, pôvodná
bronzová doska a reliéf boli dávno zničené. O to krajšie je, že sa
o okolie kameňa v malom lesíku stará miestna škola. Dokonca sa
s ďalším okrúhlym výročím smrti Körnera v roku 2013 objavila aj
informačná tabuľa ku kamennému monumentu. Spomienkový re-

liéf pri Cvikove, taktiež pochádzajúci z roku 1913, je dnes súčasťou
miestnej turistickej trasy „Zelený okruh za skalními výhledy“. Dosť
strmý začiatok cesty na Dutý kámen je na konci prechádzky po pieskovcovom masíve odmenený nielen Körnerovou podobizňou, ale
aj krásnou skalnou vyhliadkou na Lužické hory.
Že je Theodor Körner takmer zabudnutou spomienkou na českom území, ktorá tu nemo ostala stáť po nemeckých obyvateľoch,
dokazuje i to, že ani jediný Körnerov text nebol preložený do češtiny.
No, bohužiaľ si dnes nikto žiadnu z jeho básni v češtine ani v slovenčine neprečíta. Hoci 230. výročie od smrti Körnera v septembri tohto roku by mohlo byť príležitosťou prečítať si aspoň fragment z jeho
diela. Aj vzhľadom na to, koľko pamätných miest a pomníčkov na
tohto básnika ostalo v českej krajine, sa stáva čoraz zrejmejšie, koľko
oblastí českej krajiny je vo svojej histórii a vzdialených spomienkach
spojených s nemeckým jazykom. V dnešnej dobe, keď už nemčina
nie je v našich končinách samozrejmým základom jazykovej výbavy,
lebo jej miesto nahradila hlavne angličtina, sú takéto pamiatky ľuďom priveľmi vzdialené. O to zaujímavejšie potom je, keď si ich začneme všímať. Keď sa odhodláme objavovať, čo sa nám tieto nemé,
časom skúšané kamene snažia porozprávať.

Körners Tod (Körnerova smrť), rytina na dreve, 1859, podľa kresby Wilhelma
Camphausena

Nech už nám „pomníčky“ pripomínajú známe, menej známe
alebo úplne neznáme osobnosti, udalosti a rôznorodé príbehy,
môžu byť zaujímavým spestrením našich výletov a túlaním sa
krajinou. Často nás môžu inšpirovať k tomu, aby sme si rozšírili
svoje vedomosti či už historické, jazykové, literárne, alebo iné.
Môžu nás priviesť k tomu, aby sme v sebe budovali hlbší vzťah
k miestu, na ktorom žijeme, alebo k tomu, ktorým len často
prechádzame. Môžu sa však stať aj našou vášňou, ako sa stali
Miloslavovi Nevrlému a mnohým ľuďom, ktorí sa možno čo len
na chvíľu, v ten správny okamih, stali vnímavejšími k svojmu
okoliu a odrazu si všimli niečo, čo dlhé roky obchádzali s takou
samozrejmosťou, že to pre nich ani neexistovalo.
Alexandra Brocková, foto: internetové zdroje a autorka
Poznámky:
1)

Vojenské pietne miesta majú svoju Česko–Slovenskú databázu: https://www.vets.cz.
Viac informácií napr. tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottfried_Körner.
3)
V nemeckom origináli tu: https://www.projekt-gutenberg.org/koerner/heiling/
heiling.html.
4)
Podrobný medzinárodný zoznam pamiatok T. Körnera: https://de.wikipedia.org/
wiki/Theodor_Körner_(Schriftsteller).
5)
Viac informácií tu: https://www.wikiwand.com/cs/Körnerův_dub_(Dalovice).
6)
Körnerova nielen básnická tvorba je k dispozícii v nemeckom origináli tu: http://
www.zeno.org/Literatur/M/Körner,+Theodor/Gedichte.
2)

Körner, Horní Tanvald

12_13_Brockova.indd 13

Listy 13

31.03.2021 12:19:36

KNIŽNÉ TIPY LISTOV

Ako kolabujú
civilizácie i demokracia

Benjamin Carter Hett: Ako umiera demokracia
(Knižná edícia denníka N, 2020, prel. Martin Sliz)

U

ž z titulov týchto dvoch kníh je zrejmé, čo je ich
ústrednou témou. Kolaps, koniec, zánik, smrť.
Rozdiel medzi nimi je v tom, že kým kniha pracovníka Archeologického ústavu SAV v Bratislave Branislava
Kovára hovorí o kolapse starých civilizácii, popredný americký odborník na dejiny Nemecka 20. storočia Benjamin Carter
Hett rozoberá kolaps, ku ktorému došlo z historického hľadiska vlastne nedávno a je ešte stále v živej pamäti. Ale z metodologického hľadiska sledujú obe knihy rovnaký cieľ: ako
vysvetliť civilizačné stroskotanie veľkých, v podstate dobre
organizovaných, usporiadaných a fungujúcich sociálno-spoločenských organizácií, resp. progresívnej politickej idey, kde

hľadať kľúčové príčiny, ako prebieha takýto komplexný proces
a aké sú následky takejto dramatickej historickej tektoniky.
Keď je už reč o tom, čím sú si obe knihy podobné, tak predovšetkým v zhode, že za kolapsom veľkých civilizácii, resp. Weimarskej
republiky a Hitlerovho uchopenia moci nikdy nestála len jedna
príčina. A že signály o blížiacej sa katastrofe bolo možné identifikovať už dávno predtým, ako ju ľudia začali bezprostredne vnímať.
Branislav Kovár vo svojej definícii kolapsu vychádza z dejov, ktoré ho sprevádzajú. Sem podľa neho patrí náhla zmena, čiastočná nepredvídateľnosť, konečnosť/nezvratnosť a demografické zmeny a presuny. Príčiny kolapsu zase vsádza do
environmentálneho rámca (geografia, vyčerpanie zdrojov, katastrofy, epidémie smrteľných chorôb, škody na prírode spôsobené človekom, zmena klímy) a vidí ich aj v rozpade komplexnosti,
t. j. v zlom vedení organizácie, neprimeranej veľkosti, vo vojenských konfliktoch a ekonomických faktoroch. Nezanedbateľnú
úlohu majú podľa Kovára aj iracionálne faktory (viera v sprisahania, hľadanie konšpiračných súvislostí, politické hry, etnická
manipulácia a pod.). Kovár opisuje a analyzuje niektoré „typické“ kolapsy starovekých a stredovekých spoločností, pričom
sa snaží využívať reprezentatívne príklady, čiže inými slovami
povedané tie, ktoré nejakým spôsobom existujú v populárnom
povedomí (Egypt, Mezopotámia, Grécko, Kelti, Veľká Morava,
Mayovia, Vikingovia, Západorímska ríša a i.). Neponúka len
fakty prevzaté od mnohých slávnych bádateľov, ale predovšetkým výsledky vlastného výskumu (ako sám autor priznáva, inšpiráciou mu bola okrem iného jeho účasť na archeologickom
výskume mayského mesta Uaxactun v guatemalskej džungli),
pričom sa hlási k svojim inšpiratívnym zdrojom, ktorými sú
americkí antropológovia a historici Joseph A. Tainter a Norman Yoffee, český egyptológ Miroslav Bárta, britský archeológ
Guy D. Middleton, mayológ Arthur Demarest, ako aj známy
americký autor Jared Diamond, predovšetkým jeho slávne dielo Kolaps: prečo spoločnosti zanikajú a prežívajú.
Osobitnú pozornosť Kovár venuje popri štyroch spoločnostiach,
ktoré prežili kolaps (staroveká civilizácie na rieke Indus, Nová ríša
v Egypte, Byzancia a západná civilizácia) „ikonickému príkladu“
zániku Západorímskej ríše nielen v historickom súvise s vývojom
západnej civilizácie, ale aj ako možnej analógie so súčasnosťou. Čo
sa týka životaschopnosti Západu, Kovár nie je skeptik, ale upozorňuje, že náš svet ohrozuje environmentálna kríza a klimatické
zmeny, do istej miery aj možný nedostatok dôležitých surovín,
a pandémie, ako sme toho svedkami práve v súčasnosti, pričom
samozrejme táto dnešná nemusí byť tá najhoršia. Celkovo však
platí, podotýka autor, že kolaps sa dá oddialiť, ale málokedy úplne
zvrátiť. Na druhej strane kolaps môže byť aj „synonymom transformácie, až znovuzrodenia“, čiže začiatkom kvalitatívnej zmeny,
ktorá nemusí byť nutne zmenou k najhoršiemu.
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Ale práve o zmene k najhoršiemu je kniha Ako umiera demokracia, s podtitulom Hitlerov nástup k moci a úpadok
Weimarskej republiky. Ide o mimoriadne fundovaný rozbor
príčin rozkladu demokracie v Nemecku v 30. rokoch, ktorý znamenal začiatok jednej z najtragickejších etáp v histórii ľudstva nielen 20. storočia. Carter Hett podrobne analyzuje dobovú situáciu a vyvracia zjednodušujúcu predstavu
o tom, že Hitlera vyniesli k moci demokratické voľby. To
bola v podstate záverečná fáza celého procesu, ktorého základy boli položené už Versailleským mierom a celým súhrnom
ďalších okolností, ktorým dominovala zlá hospodárska situácia v krajine, zákulisný vplyv konzervatívnych a priemyselníckych kruhov, ilúzie vplyvných politikov, že radikáli sa po
uchopení moci začnú správať racionálne, podcenenie Hitlerovho rétorického talentu a ďalšie. To všetko v súhrne vytvorilo
podmienky na likvidáciu weimarského Nemecka, ktoré autor
považuje za „vtedajší vrchol ľudskej civilizácie“ s modernou
ústavou, proporčným volebným systémom, ochranou individuálnych slobôd, najprominentnejším hnutím za práva gayov,
volebným právom žien, osemhodinovým pracovným časom
za neskrátenú mzdu, tolerantnou atmosférou a otvorenosťou,
ktorá priťahovala do krajiny poľských a ruských Židov. A predsa sa všetko skončilo civilizačným kolapsom, pretože ak umrie
moderná liberálna demokracia, konečným výsledkom môže
byť iba totalitná diktatúra so všetkým, čo s ňou súvisí, teda
s absolútnou mocou jedného človeka a ním vedenej politickej
organizácie, znásilnením práva, morálnym rozvratom spoločnosti, v ktorej sa v orwellovskom duchu z bieleho stane čierne,
nacionalistickým a etnickým násilím, vojnou, koncentračnými tábormi a genocídou. V tomto zmysle možno Carterovu
Hettovu knihu chápať aj ako varovanie, že nikdy nie je radno
podceňovať zdanlivo neškodné, či až kuriózne spodné politické
prúdy, pretože tie dokážu časom nahlodať aj navonok pevné
demokratické základy. Príklad januárového davového cirkusu
vo washingtonskom Kapitole je nielen dostatočne názorný, ale
určite ani posledný.
Oba naše knižné tipy sú napísané popularizačným jazykom,
takže sú čitateľsky prehľadné, nehovoriac o ich výdatnej informačnej nasýtenosti a vyargumentovanosti. Siahnuť po nich

Branislav Kovár: Sila zániku (Premedia, 2020)
by mali predovšetkým tí, ktorí citlivo vnímajú krízu dnešných
dní, ale nehľadajú odpovede v konšpiračných úletoch ani
u politických šarlatánov.
Text a foto: Igor Otčenáš
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Národný park České Švýcarsko
Pravčická brána

České Švýcarsko sa zaradilo medzi národné parky iba v roku 2000, ale právom
možno povedať, že patrí k tomu najkrajšiemu, čo sa na území Českej republiky
nachádza. Predstavuje vysoké skalné veže, rozprávkové brány, mohutné steny,
zalesnené rokliny a bludiská, ktoré vznikli v dôsledku erózie kriedových morských
sedimentov a boli vyzdvihnuté na povrch v období štvrtohôr takzvaným alpínskym
vrásnením. Park sa nachádza v pohorí Děčínskej vrchoviny, na brehu rieky Labe,
v tesnej blízkosti štátnej hranice s Nemeckom.

N

ajjednoduchšie sa do národného parku dostanete
z obce Hřensko alebo Mezná, ktorá je vlastne jedinou dedinkou ležiacou priamo na území parku. Ak sa
vydáte od autobusovej zastávky v Hřensku hore lesnou cestou
smerom k Pravčickej bráne, narazíte po ceste na množstvo
bizarných skalných útvarov a divoko rastúcich stromov s koreňmi nad úrovňou zeme. Cesta sa kľukatí na úpätí kopca miernym
traverzom, takže to nie je príliš náročný výstup ani pre rodiny
s malými deťmi. Na prvý pohľad každého návštevníka určite
prekvapí, že v okolí pieskovcových skál sa nachádza množstvo
žltohnedého piesku, ktorý poznáme z okolia prímorských oblastí. Aj to je neklamný dôkaz, že sa pozeráme na prastaré artefakty vyvrhnuté z morského dna.
Na vrchole kopca čaká na návštevníkov rozprávková odmena
v podobe monumentálneho skalného útvaru Pravčická brána,

ktorá je najväčšou pieskovcovou skalnou bránou v Európe. Je
zároveň najnavštevovanejším miestom Českého Švýcarska. Asi
najznámejším návštevníkom bol v minulosti dánsky spisovateľ
Hans Christian Andersen, ktorý do tejto oblasti zavítal v roku
1831 a spomína bránu aj vo svojich zápiskoch z ciest. V blízkosti Pravčickej brány stojí zámoček z 19. storočia Sokolí hnízdo.
Tento výletný objekt nechal postaviť knieža Edmund Clary-Aldrigen, jeden z najvýznamnejších priekopníkov turizmu v tomto regióne.
V rovnakom období ako Sokolí hnízdo bola vybudovaná aj
promenádna cesta, ktorá spája Pravčickú bránu s Mezní loukou. Bola pomenovaná pravdepodobne podľa sestry kniežaťa
Edmunda ako Gabrielina cesta. Je súčasťou náučnej cesty, ktorá začína na Mezní louce a končí pri Troch prameňoch. Meria
6 kilometrov a je na nej dvanásť zastávok s informačnými ta-
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buľami o geomorfológii, flóre a faune Českého Švýcarska. Prechádzka Gabrielinou cestou stojí za to, lebo prechádza po úpätí
Křídelních stěn, najkrajšími časťami Českého Švýcarska. Po
ceste narazíte na prekrásne skaly ako Veľký Pravčický kužel,
Májovú vežu, Čínsku stenu a Pravčickú ihlu. Z druhej strany cesty sa pred vami otvoria nádherné výhľady na Ružovský
vrch, ktorý je najvyšším vrchom celého národného parku.
Gabrielina cesta vás dovedie až do Mezní louky, rekreačnej
osady, ktorá je v podstate križovatkou všetkých turistických
a cyklistických trás vedúcich národným parkom. Pôvodne stávala na mieste terajšej osady iba horáreň, ale v roku 1838 tu
bol pristavený penzión a knieža Edmund Clary-Aldrigen tu
dokonca skúšal vybudovať kúpele. Tento pokus ale dopadol neúspechom. Dnes sa tu chôdzou unavení turisti môžu občerstviť
v miestnom hostinci, ktorý ponúka zároveň príjemné ubytovanie v zrubovom areáli. Raritou Mezní louky je tzv. Cigánsky
smrek, strom starý okolo 200 rokov, ktorý meral až 30 metrov,
ale bohužiaľ ho v roku 2013 vyvrátil z koreňov uragán Xaver.
Správa národného parku ho však ponechala na mieste ako útočisko pre hmyz, takže pre milovníkov prírody je stále možnosť
tohto velikána aspoň čiastočne vidieť.
Z ďalších atrakcií, ktoré je možné v Národnom parku České
Švýcarsko navštíviť, treba spomenúť ešte Mariinu skalu s altánkom na vrchole, zrúcaninu hradu Šaunštejn na strmej skale,
tiesňavu rieky Kamenice, kde sa organizujú v lete výlety loďou, rozhľadňu Belveder s úchvatným výhľadom na celé okolie, skalný hrad Falkenštejn, indiánsku dedinku Rosehill alebo Dolský mlyn na sútoku riek Kamenica a Jetřichovická Bělá,
kde sa natáčala známa rozprávka Pyšná princezná. Skrátka jeden deň na prehliadku tohto pôvabného miesta nestačí, preto
je lepšie využiť romantické ubytovanie v niektorom z penziónov v dedinke Hřensko, odkiaľ sa dá dôjsť pešky k väčšine zo
spomenutých zaujímavostí.
No a prečo sa vlastne park volá České Švýcarsko? Názov vznikol odvodením z názvu Saské Švýcarsko, ktoré na nemeckej
strane hranice s národným parkom priamo susedí. Ale najviac
sa o tento názov zaslúžili dvaja švajčiarski maliari z 18. storočia
Adrian Zingg a Anton Graff, ktorí pôsobili na Akadémii výtvarných umení v Drážďanoch, a krajina, ktorú pri rieke Labe maľovali, im pripomínala ich domov. Aj toto výstižné prirovnanie
potvrdzuje, že sa tento kúzelný kraj oplatí vidieť na vlastné oči.
Text a foto: Vladimír Dubeň
Sokolí hnízdo

Vstup do Českého Švýcarska

Výhľad z Pravčickej brány

Skaly pri Gabrielinej ceste

Strom na náučnej ceste
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Surrealismus byl
i československý
JAK LZE POZNAT I Z NOVÉ KNIHY
Martin Stejskal: Labyrintem alchymie v českých zemích.
Osobnosti, symboly, lokality, pověsti a jejich interpretace.
EMINENT, nakladatelství, Praha 2020, 501 s.

K

líčem k pochopení, proč se od sedmdesátých let 20.
století vydává za sběrem pověstí, s přednostním zájmem o esoterismus, hermetismus a alchymii, nalezneme v jeho rodinném a sociálním prostředí. Na pověstné
„proč“ můžeme hledat odpověď ve vnějším jednání, v životních postojích a také v tvorbě M. Stejskala. Avšak proniknout
právě za onu vnější hradbu faktografie z každodenního života
člověka nebývá snadné. Důvod může být také v tom, že se celoživotně spojil s fenoménem tajemna. Hned je třeba k tomu
dodat, že tento autor není ale hledačem atraktivních záhad.
Připadá mu užitečné sledovat nadšence, kteří se vydávají cestou imaginace a za pomoci náhody vyčkávají na příchod dosud vědou neobjeveného a nepopsaného přírodního či společenského jevu. Pro někoho pošetilost nestojící za pozornost,
pro Martina Stejskala dobrý důvod zabývat se tím, proč ti lidé
tak činí. A není to jen soubor názorů jiných lidí na problematiku neprobádaného tajemna, ale zajímá jej funkce tohoto
fenoménu v každodennosti různých sociálních skupin.
Martin Stejskal se narodil v roce 1944 v Praze, část dětství prožil na zámku ve Zdibech u Prahy, který koupili jeho
předci Martin a Marie Stejskalovi v roce 1877. Po několik
generací zde rodina hospodařila včetně provozování pivovaru a cihelny až do počátku padesátých let 20. století.
Od té doby se jejich majetek stal
socialistickým vlastnictvím,
které se svou typickou péčí
přivedlo budovy v roce
1989 k demoličnímu
výměru. Takto „zvelebený“ zámek dostala
rodina na počátku
devadesátých let
zpět a dala se do
rekonstrukce.
Martin se během svého dospívání spontánně
zabýval pověstmi
a mýty. Časopis
Český lid byl pro
něho počáteční a nejdůležitější informační
základnou. Ač národopis

Martin Stejskal vpravo

MARTIN STEJSKAL
je svérázný literát, malíř, grafik, surrealista
a frankofil. Záměrně používám termínu svérázný,
neboť se už téměř celých padesát let snažím
pochopit či alespoň pro sebe objasnit jeho obsah.
Svéráz je mimořádné zaujetí, jak dobře víme
z příkladu tzv. svérázového hnutí v dějinách české
lidové kultury a způsobu života. Když se zaujetí
dostane mimo kontrolu vyspělé individuality
a pohltí jej hladový kolektivismus, mizí jeho
mimořádnost a tím mizí i jeho obecná užitečnost.
To však není případ Martina Stejskala. Před
hladovým kolektivismem se celý život snažil
uniknout. Hledal originalitu života, dokonce
za hranou reality. Fantazie a hra s tajemnem jej
vždycky přitahovaly. Cokoli psal, maloval či
ilustroval, bylo těsně spjato s jeho osobností,
s jeho noblesním individualismem.
nikdy nestudoval a zůstal nadšeným amatérem, dětství strávené na starém zámku v něm vznítilo silný vztah k dávným
tajemným příběhům. Zvláště v démonologických pověstech
zaujala jejich vnitřní (esoterická či hermetická) významová
složka často založená na principu analogie.
Není snadné interpretovat podstatu hermetismu jako nauky. Jedna z cest, jak toho dosáhnout, vede přes vědomí jednoty univerzality a jedinečnosti existence. Na první pohled
to není něco zcela odlišného od zásad moderní historické
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vědy, ovšem pokud se k tomu nepřidává nápad jít dál za tento
princip a například pokoušet se hledat v mýtech, pověstech
a dalších literárních a výtvarných žánrech „jakési dějinné nevědomí“, jak píše Stejskal v úvodu recenzované knihy. Pak
jsou výklady komplikovanější a text může být spíše neotřelým
náhledem než pouhou interpretací reality. Je tudíž zřejmé, že
nemůžeme v jeho Labyrintu alchymie hledat jednoduchý návod, který nás bude orientovat v tomto paralelním výkladu
historické skutečnosti. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že
Martin Stejskal své názory čtenáři nevnucuje a striktně se drží
role tichého průvodce a sestavovatele svých pracně sesbíraných excerpt.
Bez alespoň stručné zmínky o vztahu autora k surrealismu
by jeho profil byl notně zúžen. Ve svých devatenácti letech se
seznámil s básníkem Karlem Šebkem, který byl synovcem spisovatele Jaroslava Havlíčka. Počínaje rokem 1968 se výrazně
podílel na činnosti Surrealistické skupiny. V blízkém přátelství
s Vratislavem Effenbergerem, vůdčí osobností revue Analogon, a také s tehdy mladými surrealisty – básníky Prokopem
Voskovcem, Petrem Králem a Stanislavem Dvorským, bohužel dnes nedávno zesnulými, poznával další výrazné umělecké
osobnosti. Byli mezi nimi malíř Mikuláš Medek a jeho žena
Emila, fotografka, režisér Jan Švankmajer, filozof Ivan Sviták
či významný slovenský surrealistický malíř Karol Baron. Při
svém prvním pobytu ve Francii na pozvání francouzských surrealistů si uvědomil úzké spojení surrealismu s hermetismem.
Seznámil se s hermetickými esejemi André Bretona i dalších
francouzských surrealistů a později sebral a přeložil jejich texty
a uspořádal z nich antologii, kterou vydal pod názvem Zlato
času v samizdatu na konci 80. let minulého století.
Jeho vztah k alchymii vedle toho velmi ovlivnilo i přátelství
s Josefem Loudou, jedním z posledních praktikujících alchymistů u nás, který svá díla vydaná za prvé republiky podepisoval pseudonymem Theofanus Abba (1901–1975). Výrazem jejich spolupráce se stalo vytvoření tarotové karetní hry,
kterou Martin Stejskal podle jeho instrukcí nakreslil. Vydání

této hry se ovšem uskutečnilo až v roce 2018 pod názvem
Alchymický tarot Theofana Abby.
Sesbíraný materiál o magických místech a pověstech s tímto
prostorem spojených se pokusil vydat ještě za socialismu v polovině osmdesátých let. Tehdy mu z redakce jeho text vrátili
s posudkem, že je z ideologického hlediska nevhodný k vydání. Na počátku devadesátých let konečně jeho první knihu
Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech
Československa vydal Ladislav Horáček, zakladatel nakladatelství Paseka, v roce 1991 v nákladu 30 000 výtisků. Slovenskou část do Stejskalovy knihy napsal Albert Marenčin, známý slovenský surrealista, s nímž se seznámil při koncipování
revue Analogon koncem šedesátých let. Martin Stejskal při
přípravě své první knihy oslovil na 300 adresátů (vesměs jednotlivých pracovníků muzeí a místních kronikářů). Během let
následovaly další publikace až k poslední právě recenzované.
Kniha Labyrintem alchymie v českých zemích představuje
završení Stejskalova snažení. Na rozdíl od předešlých knih zde
autor věnuje hlavní pozornost obrazovým symbolům, jimiž
dávní alchymisté jinotajně vyjadřovali stupně alchymistického procesu. Jen některé z nich jsou explicitní, většina však původně měla jiný význam. Hledá a popisuje je v našich památkách a věnuje se rovněž stopám alchymistů v Čechách. Zvědavec etnologického typu či rutinér antropologické sečtělosti
by se marně pídil na začátku textu po obsahu. Ten pak najde
v originálním spojení, který Stejskal nazval Obsah & Rejstřík.
Lámal jsem si hlavu, proč sáhl k takové pomůcce. Pak jsem
si řekl, že to je asi celý on, básník surrealista, svéráz každým
coulem, hledající nejkratší cestu oklikou přes naplnění všemožného a přes slepé uličky lidského poznání. To je ostatně
podstatou alchymie – nacházet jednoduchá východiska složitou kombinací neotřelých souvislostí. Takže Stejskalova kniha
je určena především poutníkům, snílkům, alchymistům, surrealistům a všem čtenářům s fantazií.
Stanislav Brouček
Foto: archiv M. Stejskala
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Slovenská
strela
Bratislava
– Praha
Je jen málo železničních dopravních
prostředků, vlaků a lokomotiv, které
si vydobyly v bývalém Československu
doslova kultovní postavení. Slovenská
strela se takovým ikonickým vlakem stala
prakticky okamžitě, přesto, že do rozpadu
Československa v roce 1939 jezdila na
trati Bratislava – Praha jen necelé tři
roky. Hlavními důvody této popularity
byly elegantní aerodynamická karoserie
a jízdní vlastnosti, vyplývající mimo jiné
i z unikátního elektromechanického
přenosu výkonu.

V

e třicátých letech minulého století československé státní
dráhy (ČSD) chtěly v rámci modernizace zavést moderní
rychlíkový dopravní prostředek, který by podstatně zvýšil
kvalitu i rychlost cestování po železnici na hlavních rychlíkových
trasách. Takovou trasou byla především „osa republiky“ Praha –
Brno – Bratislava. Proto byl vyhlášen tendr s mezinárodní účastí,
kterého se mimo jiné zúčastnila i tehdejší renomovaná italská firma Litorino a další. Firma Ringhoffer Tatra ovšem postavila silný
tým, v jehož čele stál konstruktér Ing. Hans Ledwinka, zajímavý
interiér Slovenské strely měl „na svědomí“ renomovaný architekt
Vladimír Grégr a unikátní elektromechanický přenos výkonu do
projektu dodal „moravský Edison“ Josef Sousedík ze Vsetína.
Československé ministerstvo železnic nakonec zadalo zakázku
Tatře Kopřivnice, která zněla na „...dva samostatné rychlé motorové vozy druhé třídy pro maximální rychlost 130 km/hod.“ Při
zkouškách byl testován jak benzinový, tak i dieselový motor, ale
ten se ukázal nakonec jako příliš hlučný.
To, že Ing. Ledwinka jako šéf projektu přizval ke spolupráci na
vyřešení přenosu výkonu známého vsetínského vynálezce a zakladatele stejnojmenné elektrotechnické továrny Josefa Sousedíka,
nebyla náhoda. Sousedík měl už ve dvacátých letech patentován
a realizován hybridní elektromobil jako jeden z prvních na světě.
V publikaci Josef Sousedík – nezapomenutý vynálezce, továrník,
politik a vlastenec z roku 2019 o tom autoři píší: „Pro vlastní pohonnou jednotku se však (Ledwinka) rozhodl pro spolupráci se
skutečným odborníkem. Na jeho žádost proto vstoupil v roce
1935, tj. pouhý rok před zahájením pravidelného provozu Sloven-

ské strely, do konstrukčního týmu elektrotechnik, vynálezce a konstruktér J. Sousedík, který byl pověřen řešením přenosu výkonu
Slovenské strely. Sousedík se tohoto úkolu zhostil s neuvěřitelným
entuziasmem a již 25. února 1936 patentoval pod číslem 57576
princip elektromechanického přenosu výkonu, včetně jeho řízení.“
Ministerstvo železnic rozhodlo 17. února 1936, že vozy Slovenské strely budou mít višňově červenou barvu se střechou v barvě
„starého zlata“.
Necelé dva měsíce před první pravidelnou jízdou (3. 6. 1936)
byla provedena zkušební jízda na trati Přerov – Česká Třebová
a zde na úseku 500 metrů dosáhl jeden z vozů „strely“ rychlosti 148 km/h., což byl nový rychlostní rekord na tratích ČSD.
Průměrná rychlost na zkušebním úseku byla 110 km/h. Doba
jízdy na hlavní trase Praha – Bratislava byla zkrácena na 4 hodiny a 18 minut (397 km) a tato doba až do výstavby současného železničního koridoru nebyla nikdy překonána. Dva dny po
zkušební jízdě vystavila Tatra Kopřivnice fakturu na výrobní čísla
obou vozů ve výši 2 036 097,10 Kč.
Předváděcí veřejná jízda „strely“ proběhla 30. 6. 1936 a zúčastnili se jí mimo jiné zástupci ministerstva železnic Koller a Křižík,
prezident ČSD v Bratislavě Burian, zástupci obchodních komor
z Bratislavy, Brna a Prahy, prezident Zemědělské rady moravskoslezské Rozkošný, primátor Bratislavy Krno, za koncern Ringhoffer-Tatra baron Ringhoffer, šéfkonstruktér Ledwinka a také
vynálezce Josef Sousedík (se svojí dcerou Zdenkou, která je shodou okolností jediným žijícím účastníkem jízdy) a samozřejmě
i pozvaní novináři. Jeden vůz vyjel z Prahy a druhý z Bratislavy
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a v Přerově se setkaly. Deník Národní politika o tom pak napsal:
„V úterý jela Slovenská strela, dlouho to oznamovaný a s velkým
zájmem očekávaný motorový vůz ČSD, první veřejnou zkušební
jízdu. Laskavostí ministerstva železnic mohli se novináři pražští
a bratislavští s vlastní zkušeností seznámit s tímto vozem a posoudit jeho vlastnosti. Nuž tedy, novináři byli překvapeni a nevycházeli z obdivu k tomuto novému železničnímu vozidlu, cele
pocházejícímu z materiálů domácích a z myšlenek a práce našich
lidí. Především má Slovenská strela ideálně plynulé rozjíždění
a zpomalování, ač má ohromnou akceleraci. Rychlostní plynulost souvisí s tím, že Slovenská strela má převod síly na soukolí
vozu docela nové soustavy, nikde na světě dosud nezavedené. Je
to tzv. mechanicko-elektrický převod, patent vsetínského velkého elektrotechnika, našeho továrníka Josefa Sousedíka...“
Oba vozy „strely“ byly přiděleny do domovského depa Bratislava,
proto i provozní nápisy v obou vozech byly ve slovenském jazyce.
Po druhé světové válce byly oba vozy ještě několik let využívány
k různým účelům, za zmínku stojí, že právě jediný dochovaný vůz
sloužil také po roce 1945 k jízdám z Prahy do Norimberku, převážel
tam svědky a podkladové materiály pro mezinárodní norimberský
soud s válečnými zločinci. Nový totalitní režim po roce 1948 nechal jeden vůz „strely“ shořet a ke druhému se také nechoval zrovna
šetrně. Po několika diletantských zásazích do interiéru a vyřazení
z provozu skončil nakonec v tatrováckém muzeu v Kopřivnici, kde
pod venkovní stříškou a pod vlivem povětrnostních vlivů pomalu
korodoval. Když byla Slovenská strela prohlášena za národní kulturní památku, zúčastnil jsem se reportáže Reportérů České televize
o katastrofálním stavu této technické památky v Kopřivnici. Naštěstí noví čeští majitelé Tatra Trucks měli velký zájem o napravení tohoto stavu a požádali zkušeného odborníka Jiřího Střechu, aby připravil podklady pro náročné restaurování technické památky. Hlavním dodavatelem prací se stala Českomoravská železniční opravna
v Přerově, která pracovala na karoserii a podvozku, elektrickou část
restauruje MEZOPRAVNA ve Vsetíně, repliky čalouněných sedaček vyrobilo rodinné čalounictví manželů Kupkových v Ostravě
a spalovací motory repasovala kopřivnická firma Macháč Motors.
Zároveň bylo postaveno vedle nádraží v Kopřivnici nové prosklené
muzeum pro důstojné parkování „strely“. Slovenská strela zde bude
i v noci osvětlená a bude na ni vidět i z peronů kopřivnického nádraží i z projíždějících vlaků.
Za zmínku stojí i připomenutí osudů většiny aktérů okolo „strely“.
Pro většinu z nich byla třicátá léta minulého století vrcholem jejich
kariéry, čtyřicátá léta pak byla katastrofou. Baron Ringhoffer byl po
roce 1945 vydán sovětům a zahynul v internačním táboře Mühlberg an der Elbe v prosinci 1946. Architekt Vladimír Grégr byl za

svoji odbojovou činnost popraven nacisty v únoru 1943 ve věku
40 let, Hans Ledwinka byl v červnu 1945 zatčen československými
orgány a uvězněn na 6 let za „napomáhání válečnému úsilí Německa“ a poté vyhoštěn do NSR, a konečně J. Sousedík byl jako velitel
odboje na Valašsku zatčen gestapem 15. prosince 1944 a ještě téhož
dne při výslechu usmrcen. Má fiktivní hrob na valašském Slavíně
v rožnovském skanzenu. Po porážce Slovenského národního povstání přivedl Sousedík na Valašsko partyzánskou brigádu Jana Žižky
v čele s legendárním majorem Murzinem.
Podobný osud měl i jeden z prvních „pilotů“ Slovenské strely
Jan Vella. Na vojně sloužil jako pilot u 31. stíhací letky Leteckého pluku 3 Generála-letce M. R. Štefánika ve Vajnorech u Bratislavy a v roce 1928 odešel do zálohy. Pak nastoupil do ČSD jako
strojvedoucí Modrého šípu, vyrobeného v roce 1934 v plzeňské
Škodovce. V roce 1936 se stal strojvůdcem Slovenské strely. Za
okupace spolupracoval s Obranou národa v odboji a musel přes
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bejrút v roce 1939 emigrovat do Anglie, kde se stal pilotem 312. československé stíhací
perutě a v roce 1943 přešel k 311. bombardovací peruti. Nad
Atlantikem provedl 71 bojových letů a 24. června 1944 potopil
německou ponorku U-971. Počátkem ledna 1945 trávil s dalšími čsl. letci dovolenou ve Skotsku. Desátého ledna se vracel
letadlem do Londýna, ale letadlo zmizelo, až po sedmi měsících
objevili dva turisté jeho vrak i s posádkou ve skotských horách.
Jan Vella má pamětní desku na Masarykově nádraží v Praze.
Jsem rád, že díky kolektivu nadšenců (jednotlivců i firem) se
Slovenská strela opět vrátila do své původní krásy a bude jistě i turistickou atrakcí muzea v Kopřivnici. A pravděpodobně ji uvidíme
i na našich tratích u příležitosti nějakých významných výročí.
Ing. Tomáš Sousedík
Foto: zdroj internet
Hrob Josefa Sousedíka
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„Oh Happy Day“
(Veľkonočné dumanie)
„Oh happy day (Oh happy day)
Oh happy day (Oh happy day)
When Jesus washed (When Jesus washed)
Oh when he washed (When Jesus washed)
When Jesus washed (When Jesus washed)
He washed my sins away (Oh happy day)“

T

ento článok vzniká krátko pred veľkonočnými sviatkami,
v čase, keď sa zima v našich zemepisných končinách, zdá
sa, stále ešte nechystá opustiť scénu, za oknom poletujú
snehové vločky a slnko iba občas nesmelo vykukne spoza mrakov.
Do toho patálie s koronavírusom, obmedzený voľný pohyb, rúško
či respirátor v pohotovosti a občas poriadna „debka“. Je mi jasné,
že článok uzrie svetlo sveta s niekoľkotýždenným oneskorením – až
po „sviatkoch jari“ a možnože (veľmi v to dúfam) v období, keď sa
budeme môcť konečne tešiť z teplých slnečných dní a svet sa bude
zdať veselším miestom pre život.
Realitou dneška je však opäť zatiahnutá obloha, nepriaznivé
správy z rozhlasu, ktoré vnímam iba na pol ucha, snehom poprášená
predzáhradka domu a clivo v duši.
Myslím na prichádzajúce veľkonočné sviatky. Premýšľam o symbole kríža, ktorý k nim neodmysliteľne patrí, o symbole, ktorý vo
mne od detstva vyvolával intenzívne pocity úzkosti, neprimeranosti
a veľkého neznáma. Myslím na kríž, ktorý sa mi stavia do cesty, prekáža a tlačí, zastihuje ma nepripraveného a na nečakaných miestach.
„Niesť si svoj kríž“, „Krížová cesta“, križovatka, rázcestie, posledné
zastavenie, „Konečná“ – či nový začiatok? „Ach, je to s tebou kríž!“
Premýšľam o živote, nutnosti občas si utiahnuť opasok, prijať
nepríjemné či neprijateľné okolnosti. Dumám o vine a odpustení.
Meditujem o láske, ktorá miluje až do konca, do krajnosti. Premýšľam o obeti Veľkej noci.
Týmto zvláštnym obdobím ma sprevádza chytľavá melódia starej
gospelovej piesne s opakujúcim sa refrénom, akoby nekonečnou
mantrou Oh Happy Day! „Aký to šťastný deň, keď ma Ježiš obmyl
z mojich vín!“
Túto melódiu s jednoduchým textom, ktorá je dnes známa po
celom svete, zložil v šesťdesiatych rokoch Edwin Hawkins, klavirista
z malého kalifornského kresťanského zboru v Berkeley. Základom
dnes už tradičného gospelu sa stal starodávny baptistický hymnus
z polovice 18. storočia, ktorý však počas stáročí prešiel mnohými
premenami. A práve tá posledná z roku 1968 s aranžmánmi Edwina
Hawkinsa učinila z tejto duchovnej piesne celosvetový hit. Pôvodnú nahrávku, ktorá vznikala takmer v amatérskych podmienkach
a uzrela svetlo sveta v počte 500 kópií, nahral severokalifornský mládežnícky spevácky zbor. Oh Happy Day bol jednou z ôsmich piesní

albumu s názvom Let Us Go Into the House of the Lord a nikto
netušil, aký osud čaká na jednu z nich. Pieseň Oh Happy Day sa
objavila vo vysielaní niekoľkých gospelových rádiostaníc. V roku
1969 sa počas niekoľkých týždňov hrala naprieč celými Spojenými
štátmi a predalo sa viac ako 900 000 kópií. Z piesne sa stal hit, ktorý
obsadil 4. priečku v americkej hitparáde. Novovzniknutý ansámbel Edwin Hawkins Singers vystupoval po celých USA a hosťoval
na festivaloch, v kluboch, kostoloch a televíznych show. Raketový
úspech týchto vystúpení sa však stretol aj s kontroverznými reakciami a odporom, paradoxne zo strany niektorých pastorov či kresťanských skupín, ktoré kritizovali účasť a vystúpenia hudobnej skupiny
na mainstreamových platformách.
Na túto kritiku odpovedal Edwin Hawkins jasne a stručne: „Tak
si myslím, prečo by sme mali stráviť život v uzavretosti, spievajúc len
sami pre seba. Tí, ktorí Ježiša nepoznajú, to sú tí, ktorým chceme
spievať a rozprávať o jeho láske.“
Edwin Hawkins až do svojej smrti v roku 2018 viedol spevácke zbory a muzikantov formou seminárov, povzbudzujúc mladých
umelcov k odvahe prekračovať hranice tradícií.
„Myslím, že to nie je len samotná pieseň, ale jej posolstvo, ktoré je
mocné boriť rasové, jazykové a všetky možné predstaviteľné bariéry.“
Hawkinsov aranžmán sa veľmi rýchlo stal „klasikou“ a pieseň Oh
Happy Day sa v nasledujúcich rokoch dočkala stoviek interpretácií
vrátane hudobných velikánov ako boli Aretha Franklin, Ray Charles
či Nina Simone.
Text a foto: Miro Pogran

Fátima, Portugalsko
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Ta Pinu, Malta

Azulejos, Tavira – Portugalsko

Tatranský kríž

Drevený kríž, Írsko

Vitrážový kríž, NG Praha

Kohoutí kríž, Šumava
Liatinový kríž, Kašperské Hory

Kríž Květy Válové, NG Praha

Kríž z Karlovho mosta

Kríž insitný, Portugalsko – Faro
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Igor PIAČKA
Každý dobrý umelec žije umením, tvorí
s cieľom vyjadriť či vypovedať všetko
to, čo slovami nedokáže. Tvorba je vždy
jedinečnosťou, spravidla neopakovateľnou
a preto vzácnou. Sú však umelci, pre
ktorých je umenie viac ako poslaním.
Hodnoty ich práce sa stávajú akousi
vizitkou doby pre budúce generácie. A nie
je ich veľa. Patrí medzi nich Igor Piačka,
mimoriadny umelecký zjav súčasnej
tvorivej scény Slovenska. S originálnym
prejavom, charakteristickým rukopisom
a jednoznačnými tvorivými úspechmi.

M

áloktorý jeho súčasník tak kvalitne ovláda maliarske
remeslo. Umenie kresliť. Igor objavuje nové a iné obrazové príbehy života ľudí. Tie ukryté v slovenských
ľudových rozprávkach, v runách svetovej histórie. Obdivujem
jeho nadrozmerné obrazy, kde skvostne, kompozične strhujúco maľuje figurálne príbehy. Autorove obrazy sú harmonickým
prepájaním surrealizmu, expresie, impresie, reality a farebnej
abstrakcie. Imaginácia je v každom z nich. Fascinuje istotou
a eleganciou kresby, hrou farieb, kontrastom a ďalšími výtvarnými výrazovými prvkami. Krása aktu, s dôrazom na každú časť
nádhery ženského tela, má v jeho podaní nielen estetickú hodnotu. Umelec maľuje eleganciu bytia, vzťahy, pohyb a farebné
princípy v zobrazení muža a ženy. Podarilo sa mu vytvoriť na našej umeleckej scéne obraz súčasného umenia, ktorý je moderný
a vnímavý, diela, ktoré patrí iba jemu a ľuďom, ktorí ich milujú.
A preto nazývame jeho umenie fenoménom.
Dlho sledujem jeho tvorbu koloristickej abstrakcie a telesnej
elegancie. Schopnosť predstaviť kontrast reality a ničoty. Pri
vstupe do ich deja spoznávame hĺbku autorovho umeleckého
prednesu. Nekonečno nápadov a hodnotu myšlienok. Možno povedať, že tvorí jeden z nových umeleckých smerov dneška, akýsi
abstraktný realizmus. Alebo naopak. Hľadám a spoznávam rozpätie jeho tvorby a posolstva. Nedá sa rozumovo dopátrať. Možno ho precítiť a tak spoznať. Ako pri každom veľkom umeleckom
počine, ktorý tvorí cestu vpred.
Igor Piačka sa narodil 8. októbra 1962 v Třebíči. Absolvoval
jednu z najlepších škôl v ateliéri voľnej grafiky a knižnej tvorby
prof. A. Brunovského. Toto štúdium na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave ukončil v roku 1989. Predchádzajúce dva roky
študoval na Kráľovskej akadémii krásnych umení v Bruseli. Niekoľko rokov prednášal a následne sa dal na vlastnú dráhu umelca
v slobodnom povolaní.

Pripravil a úspešne realizoval desiatky samostatných výstav. Zúčastnil sa množstva kolektívnych výstav nielen doma, ale i v zahraničí. Jeho maliarska, známková a grafická tvorba aj knižné
ilustrácie boli ocenené desiatkami cien. Spomeniem aspoň tie
najznámejšie. V roku 1990 Cena Martina Benku, v roku 1997
I. cena za maľbu na 12. bienále miniatúr, Toronto, Kanada, ďalej
Mimoriadna cena na Trienále v Kanagawe, Japonsko /2001/,
Cena za majstrovské dielo na Bienále grafiky, Peking, Čína
/2003/, v roku 2007 Cena Ľudovíta Fullu za knižnú ilustráciu,
Cena za najlepší výtvarný návrh poštovej známky roka, Muránska
planina /2010/ a mnohé ocenenia Ministerstva kultúry a ďalších
organizácií. Jeho diela sa nachádzajú v štátnych i súkromných
zbierkových fondoch u nás i v zahraničí. Žije a tvorí v Pezinku.
Ľuboslav Moza

Sen I.–II., olej, akryl, plátno, 2011, 200 x 260 cm
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Density is destiny, olej, akryl, plátno, 2020, 200 x 150 cm

Relax, akryl, ceruza, plátno, 2016, 150 x 200 cm

Veľká hra o jablko, olej, plátno, 2011,
200 x 150 cm

Pomník nezlúčiteľnosti teórie s praxou, 2013, 200 x 150 cm

Ilúzia existencie, olej, akryl, plátno, 2017,
200 x 150 cm

Rukojemníci I.- II., olej, akryl, plátno, 2011, 200 x 260 cm
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Taliansko, Le Marche

KRAJINA, odkiaľ prichádzam
Je to pieseň z rovnomenného francúzskeho
filmu od Marcela Carné, plného
zdanlivých zázrakov a subtílnych
udalostí, ktoré nakoniec zmenia celý osud
nielen dvom malým deťom. Nachádzame
sa v krajine neďaleko od Grenoblu, ale
keby tam neboli francúzske značky na
autách, mohli by sme byť trebárs neďaleko
Zvolena alebo Banskej Bystrice.

K

rajina, odkiaľ prichádzam, toto jednoduché oznámenie
je modifikovateľné na krajinu, odkiaľ pochádzam, je to
otázka z dotazníkov. Miesto narodenia, miesto pobytu
a v dnešných dňoch existuje otázka, či ste sa na určitom území a v určitej dobe nachádzali dlhšie ako tri mesiace. Hrdo sa
hlásim ku krajine od Dunaja. Miesta okolo Dunaja, ktoré poznám a rada sa tam vraciam, ma napĺňajú pocitom lokálpatriotizmu. Sútok Dunaja a Moravy na Devíne alebo galéria Danubiana. Mám v pamäti jednu prechádzku z dávnej minulosti. Toto
miesto pri Dunaji, keď ešte vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros
neexistovalo. Bol to taký môj snový zážitok, v ktorom vystupovalo dlhé kamenné pobrežie a obrovská rieka, jedno aj druhé
akoby bez konca, my všetci spolu a odtiaľ sme šli do kina na film
Jacquesa Tatiho Mon oncle, kam nás vzal môj strýko Jozef. To je
tá krajina, odkiaľ pochádzam.
Ale nie je to len krajina ako geografický fakt. Existuje územie,
ktoré nám preniklo do vedomia cez podvedomie a dovolili sme
mu sa tam usídliť. Ja som sa v detstve nechala okúzliť antickou
mytológiou a rozprestierala som v sebe stály pocit, že netrávim
dosť času na brehoch Stredozemného mora. Dlho som mala
predstavu len na základe fotografií či reprodukcií v knihách. Môj
priamy kontakt s antikou bol prostredníctvom maminej vášne

v hľadaní rímskych tehiel v okolí rusovskej Geruláty. Tehly s pečiatkou Rímskej ríše, vlastne ani neviem, či sme nejaké našli, ale
rozhodne sme touto činnosťou trávili veľa času. Nakoniec som
sa dostala do Diokleciánovho paláca v Splite a to moje prvotné
okúzlenie prehĺbilo. Farba kameňov, patina, povrch a proporcie
priestoru boli ešte o mnoho pôsobivejšie, než som si myslela. Čím
viac som sa zoznamovala s atmosférou miest, kde sa odohrávali
Homérove eposy, či vládli starí Rimania, teda okolo Stredozemného mora, tým viac sa množili dôvody sa tam vracať. Nebola to
len antika, ktorá tam dominovala, ale aj neskoršie monumenty
architektúry či nenápadnejšie detaily patriace k súčasnosti. Už
hneď za rakúskymi hranicami v Brennerskom priesmyku zaznamenáme drobnú zmenu, sú to strechy domov, ktoré majú iný
uhol. Sú miernejšie, aj keď podnebie je rovnaké, takže fyzický
dôvod žiadny. Ale talianske strechy sú identifikovateľné.
Mám životné šťastie v tom, že sa svojho času moja dcéra rozhodla žiť v Taliansku a ja som tým pádom získala možnosť nebyť turistkou uprostred davu, ale môcť si vybrať čas pre svoje
cesty. Navštíviť Rím vo februári bolo pohodlnejšie, lebo aj keď
nie som samozrejme sama s podobnou stratégiou cestovania,
takže som Forum Romanum nemala len pre seba, ale bolo nás
len pár nadšencov doby Rímskeho cisárstva. Vilu cisára Augusta so záhradou, kde rástli figovníky rodiace ony figy, ktoré
Lívia natrela jedom, aby sa zbavila svojho manžela. Alebo len
tak sa túlať po cestičkách dolného traktu a hľadať najstaršiu
budovu „pupok sveta“. Túto malinkú stavbu som zahliadla pri
mojej prvej návšteve Ríma. Bola som tam ako kurátorka výstavy môjho otca na slovenskej ambasáde. Celé dva dni som inštalovala výstavu a nemala som čas na nič, len na jednu okružnú
cestu, ale s úžasnou sprievodkyňou. Slovenkou žijúcou v Ríme
už mnoho rokov, Evou Rosenbaumovou, ktorá ma vyviezla na
jeden z rímskych pahorkov a ja som sa smutne dívala na Forum
Romanum a vedela som, že sem sa musím vrátiť. Podarilo sa mi
to asi o dva roky. Je potom jednoduchšie chápať históriu, keď
si človek dosadzuje dej do známeho priestoru. Sú to sporadické
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Grécko, Mykény

Grécko, Mykény
Taliansko, Le Marche

návštevy, ktoré mi robia radosť a dávajú môjmu životu nové
súvislosti.
Bola som nositeľkou dvoch prechodných povolení k pobytu.
Šesť rokov Praha a na polroka francúzske mesto Le Havre. Takže
žiadne Stredozemné more, ani antika, ale Atlantický oceán. Môj
neutíchajúci sklon k romantizmu ma priviedol na breh oceánu,
teda nie ten nepatrný príliv, ktorý človeku namočí deku na pláži,
ale udalosť ako výstup do 9. poschodia v paneláku. Zvuk vlnobitia, hrnúcich sa kameňov a neuveriteľné predmety, ktoré boli
prinesené z veľkých diaľok a pohodené na mestskú pláž. Bola to
krajina, ktorou som prechádzala a len tak mimochodom som zaznamenávala biele útesy či neuveriteľné kamenné útvary vytvorené
práve oným oceánskym pôsobením. Čas trávený na bicykli, Yport,
Horfleur, Honfleur… mestečká v okolí. Žiť na nejakom mieste
polroka znamená vytvoriť si k nemu vzťah. Nie nutne kladný. Le
Havre je jedno z miest, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny vybombardované, preto sa tam zachovalo málo historickej architektúry, ale má svoju atmosféru prístavného mesta. Uprostred mesta
sa nachádza „Vulkán“ – betónová budova postavená brazílskym
architektom Oscarom Niemayerom. Obyvatelia Le Havru tú budovu nemali príliš v láske, vyčítali jej hrubosť a necitlivé umiestnenie, ale na druhej strane tam sídlil kultúrny život: kiná, divadlá,
výstavy, a to ich tam prilákalo. Nakoniec s Eiffelovou vežou to bolo
podobné. Po počiatočnej obrovskej vlne protestov sa nakoniec stala symbolom mesta. Preto si myslím, že Vulkán svoj boj ešte neprehral. V meste som sa zorientovala a verím tomu, že ešte aj dnes by
som trafila do školy Ecole des beaux arts na Rue Demidoff a našla
by som aj svoju obľúbenú kaviareň. Občas si spomeniem na oslnivú bielosť vápencových útesov a chcela by som sa tam vrátiť, aspoň
na chvíľku znovu počuť rachot oceánskeho prílivu.
Ten vzťah k Stredozemnému moru som podrobila systematickému skúmaniu a dnes už mám len jeden nenaplnený sen, a tým
je návšteva Istanbulu a Hagia Sofia. Ale napriek všetkým exotickým návštevám Tunisu, marockej Casablanky či Paríža, Berlína,
Ríma je niečo, čo zostáva vo mne, aj keď to nemôžem ničím vysvetliť. Je to čistá nostalgia. Je to dom, pred ktorým stojí hruška
a pod ňou lavička. Občas sa mi stáva, že sa ocitnem na mieste,
kde sa táto kombinácia nachádza a ja mám dojem, že som tam
už niekedy bola. Nezáleží na dome ani na zvyšku okolia. Zostáva
mi z toho pocit ohromnej harmónie a pokoja.
Dominika Paštéková Sládková
Foto: autorka

Krajinný objekt, keramika

Taliansko, Pompeje

Listy 27

26_27_Pastekova.indd 27

31.03.2021 11:58:05

Nadviazať
na Svobodu
a Radoka
Začiatkom roka preletela českými masmédiami
správa, že novým umeleckým šéfom pražskej
Laterny magiky sa od 1. januára stal mím,
režisér, pedagóg a držiteľ Ceny Thálie 2016
v kategórii balet, pantomíma a ostatné tanečnodramatické žánre Radim Vizváry. Laterna
magika je štvrtým súborom Národného divadla
vedľa činohry, opery a baletu. Vizváry plánuje
rozvíjať odkaz multižánrového divadla, využiť
české i zahraničné kontakty na získanie nových
tvorcov a podporiť využitie nových technológií.
„Laterna magika prošla za svou existenci
mnoha proměnami, hledala své nové podoby
a snažila se držet krok s rozvojem divadla
i audiovizuálních technologií,“ povedal Vizváry.
„Vážím si odkazu Josefa Svobody a Alfréda
Radoka a věřím, že jejich nadčasové myšlení
budeme nejlépe naplňovat právě tím, když se
Laterna magika stane prostorem experimentu,“
dodáva ku svojej koncepcii.

L

aterna magika je prvé multimediálne divadlo na svete.
Svojím unikátnym prístupom k divadelnej poetike si vytvorila svetové renomé.
V roku 1958 prijal divadelný režisér Alfréd Radok s bratom
Emilom a architektom Josefom Svobodom ako objednávku na
svetovú výstavu Expo 58 v Bruseli zadanie vytvoriť projekt, ktorý
by kombinoval film a javiskovú prezentáciu. Úspech na Expo dal
podnet k vzniku ďalších inscenácií vytvorených v kombinácii
javiskovej akcie, filmu a hudby. Medzi tvorcov sa zaradili režisér
Evald Schorm, Jan Švankmajer, ale aj Juraj Herz, Juraj Jakubisko, neskôr Libor Vaculík. Jedno z predstavení, ktoré vošlo do
histórie, boli Hádanky z r. 1996. Tanečná inscenácia vznikla na
základe libreta Josefa Svobodu – ten vytvoril aj scénu – v choreografii Jeana-Pierra Aviotta. Réžiu obrazovej časti mal Matej
Mináč, hudbu skomponoval a hudobnej réžie sa ujal Michal
Pavlíček. Kameramanom bol Slovák Laco Kraus.
V relácii Fenomény (6. februára t. r.) na Rádiu Devín spomínal
Laco Kraus na obdobie svojho účinkovania v Laterne magike. Jeho
spomienky sme zachytili a ponúkame ich v skrátenej podobe.

ŠTUDENT FAMU V PRAHE
„Laterna magika bola pre mňa ako študenta, keď som nastúpil r.
1961 na FAMU do Prahy, fenomén. To bolo obdobie, keď absolútne kulminovala kultúra. Zrodil sa Činoherný klub, Semafor,

Umelecký šéf Laterny magiky Radim Vizváry (foto David Konečný)

Divadlo Za Branou, Na Zábradlí... My študenti sme absolvovali
to množstvo invázie kultúry, či to bola literatúra, samozrejme film.
Keďže sme boli poslucháči Akadémie múzických umení, mali sme
určité privilégiá, že sme mohli na index chodiť za jednu korunu
československú do kina alebo do divadla. Keď sme chodili na dramaturgiu k Milanovi Kunderovi – nemali sme to povinné, ale dobrovoľné – tak on nás istým spôsobom naučil, ako sa číta román:
keď príde postava a tak ďalej. Tak ako v praxi, keď som začal robiť
profesionálne veci, tak ma Ondrej Lenárd a Peter Dvorský naučili vnímať vážnu hudbu. To boli školy. Čo sa týka Laterny magiky:
vedel som, že tam robí vynikajúce veci Schorm, ďalej aj Juraj Herz,
Juraj Jakubisko... Prvé dotyky boli, že som obdivoval nové technológie. Trojrozmerný priestor, kde som videl, ako sa kombinuje ilúzia,
napriek tomu všetkému ten pocit je neuveriteľne silný a sugestívny.
My, ktorí sme vnímali, že to je nový spôsob prezentácie umenia,
sme ním boli priam posadnutí. Boli sme posadnutí všetkým, čo
bolo nové, či to bola francúzska nová vlna, poľská nová vlna, česká nová vlna, anglickí rozhnevaní muži... To bola expanzia. To bol
výbuch, ktorý zasiahol mladých študentov, ktorí mali možnosť sa
bezprostredne zúčastniť projekcie najslávnejších filmov. My sme videli Bergmanove Mlčanie, West Side Story, Muž a žena, my sme
videli Passoliniho – a keď máte ako mladý človek možnosť vidieť
to v projekcii a potom máte za stolom tých hostí a môžete sa ich
pýtať, môžete s nimi diskutovať, a hlavne počúvať a uvedomiť si to...
Z tých besied sme samozrejme chodili do krčiem a tam sa to rozdiskutovalo. Tam sa ozrejmovalo, prečo ten Kafka je robený tak alebo
tak. To sú tie elementárne pocity, ktoré s mladým študentom dobre
zamávajú. V tom pozitívnom zmysle.“

O ZAKLADATEĽOCH LATERNY MAGIKY,
S KTORÝMI SOM SA STRETOL
„Boli to ľudia, ktorí mali obrovský diapazón vedomostí, vzdelania. Poznali svetovú literatúru, poznali svetovú divadelnú
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Z predstavenia
Laterny magiky
Hádanky
(foto Vojtěch Písařík)

dramaturgiu. Jednoducho to muselo prísť, tento vývoj. Cez ich
schopnosti, cez ich talent. Pána Radoka som osobne nepoznal.
Ale bol som na niektorých jeho divadelných predstaveniach.
Môj prvý dotyk s profesorom Svobodom bol pri projekte Hádanky. Vedel som, že je to mimoriadna tvorivá osobnosť, a to vo
svetovom meradle, ktorý cez svoju scénografiu odovzdával hodnoty do celej Európy. Mal neuveriteľné kontakty a neuveriteľné
renomé.
Než som sa ja dostal do kontaktu s ním, robil som vyše 10 rokov svetelné dizajny po slovenských divadlách. Práve vtedy som
robil svetelný dizajn v Rusovciach SĽUKu. A vtedy prišiel telefonát. Maťko Mináč mi svojím typickým spôsobom oznamoval, že máme možnosť robiť. Ja hovorím: ,Ale kde?‘ ,No v Prahe, v Laterne magike. Poď so mnou.‘ ,No samozrejme!‘ Prišli
sme do Prahy, ja som sa zoznámil s pani dramaturgičkou, ktorá
bola pravou rukou pána Svobodu. Vynikajúca dáma, neskutočne erudovaná, ale tolerantná k mladým ľuďom. No a potom
došlo na stretnutie s pánom profesorom. Veľmi jednoduchou
formou mi oznámil, čo a ako si predstavuje, a že chce, aby sme
Kouzelný cirkus, predstavenie, ktoré sa na doskách Laterny magiky udržalo celé
roky (foto Serghei Gherciu)

my do toho predstavenia urobili filmové zábery. Chodili sme
na obhliadky mimo Prahy, do okolia Prahy. Bolo dosť náročné
dostať sa z filmovej poetiky do poetiky Laterny magiky. On mi
napríklad povedal: ,Potrebujem mať pocit hudby, ale chcem to
navodiť nejakými listami. Ševelením listov.‘ No pravdaže to sú
len niektoré stromy, ktoré vo vetre vytvárajú ako keby tóny.
Druhá situácia: potrebovali sme, aby na projekciách padali veľké kamene. Tie spadnú z plátna dolu a zmenia sa na ľudí. ĽuZáhrada (foto Serghei Gherciu)
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Laco Kraus

dia začnú tancovať a existovať. Nakoniec sme tie exteriéry našli.
Nakrútili sme tie veci, ale stále to nebolo pre Laternu magiku.
To bol problém. Potom som mal to šťastie, že som bol v ateliéri
profesora Svobodu, kde mi ukázal transparentné plochy, na ktorých robil skúšky na veľké scény, mal tam lampičky, s ktorými
sa hral. Tá predpríprava bola taká dokonalá, že on už presne
vedel, ako to bude v reáli, ten veľký priestor robil absolútne
automaticky.
Ďalšia vec. Povedal mi: ,Potrebujem nafilmovať množstvo ľudí,
ako idú a pomaly sa strácajú dolu.‘ Ja vravím: ,Križovatky a tak
podobne.‘ Ale on vraví: ,Ja nepotrebujem, aby sa mi pozerali
do kamery. Aby schádzali dolu a pozerali sa pod nohy.‘ Tak sme
sedeli a rozprávali sa. A ja hovorím: ,Poďme sa pozrieť na Hlavní nádraží.‘ Tak sme išli na Hlavní nádraží v Prahe a tam som
uvidel nástupište, ako prichádzajú ľudia z roboty a po schodoch
schádzajú dolu a strácajú sa z dohľadu. To bola jedna možnosť.
Tak sme to riešili. Potom prišli technici, zaparkovali, pripravili
sme si svetlo, praktikábel, veľkú kameru s dlhým teleobjektívom,
aby ma tí ľudia nebrali, že som filmár a že ich filmujem. A nakoniec, keď sa to nakrútilo ráno o piatej-štvrť na šesť, keď prišla
prvá várka na ranné zmeny do zamestnania, tak to bola prvá taká
veľmi pozitívna skúsenosť s Laternou magikou a s profesorom
Svobodom.“

POETIKA LATERNY MAGIKY
Laco Kraus: „Po technickej stránke je to veľmi zložité. Tam je
niekoľko projektorov, ktoré sú presne načasované na zábery, ktoré sa menia, ktoré sú strihnuté, ktoré sa vlastne v tých plochách
dopĺňajú, striedajú alebo nám vytvárajú novú vizuálnu emóciu,
ktorá musí potom vrcholiť v pointe s tým, že tie zábery sa končia,
ako keby dopadli na tú plochu a na tej ploche sa zrazu zmenia

na tanečné alebo iné vizuálne a obrazové spektakulárne akcie. To
je proces strašne komplikovaný. Bol som sa hore v kabínach pozrieť a pán, ktorý má na starosti projektory – veľké mašiny to
boli, teraz už neviem, ako to funguje – mi ukazoval, ako sa to
celé ovláda, a my sme boli prví, ktorí začali používať digitálnu
technológiu v tom slova zmysle, že profesor dal zariadiť technický
ateliér, kde bol počítač, kamery, určitá triková digitálna technológia, najal si chytrých ľudí... to bol taký dotyk dostať digitálnu
technológiu na pôdu Laterny magiky.“
Toľko spomienky kameramana.
V dobe, keď Laterna magika vznikla, to bolo obrovské nóvum.
Dnes, keď o tom hovoríme, tak to nie je nič mimoriadne. Profesor Svoboda predvídal, že sa Laterna magika bude ďalej vyvíjať.
Veľkí tvorcovia si dokážu predstaviť, že nové fenomény, ktoré
uviedli do života, sú schopné adaptovať sa v súlade s novým vývojom. Myslím si, že s tým korešponduje vyjadrenie Radima Vizváryho a jeho vízia v smerovaní Laterny magiky:
„Měli bychom se oprostit od stereotypní představy, že pravá
Laterna magika je pouze taneční choreografie propojená s projekcí. Věřím, že je i v souladu s původními záměry Josefa Svobody
a Alfreda Radoka tvořit Laternu magiku jako multižánrové divadlo. Tedy zapojit i takové divadelní styly a žánry, které jsou jinak
v Národním divadle využívány spíše doplňkově, přitom mohou
k divákovi promluvit velmi zřetelně, ať je to současný tanec, fyzické divadlo, nový cirkus, pantomima, práce s maskou, loutkou
a další.“

Kameraman Laco Kraus (archív L. Krausa)

Veľmi sa teším, až sa po pretrvávajúcej pandémii vyberiem
s vnučkami na Novú scénu Národného divadla, aby sme sa
nechali strhnúť „podívanou“ zloženou z týchto komponentov.
Predstaveniami, ktoré sme tam videli za uplynulé dva-tri roky –
Kouzelný cirkus, Podivuhodné cesty Julese Verna a Zahrada
– sme boli zakaždým unesené. Vtedy osemročné (pri ďalšom
predstavení deväťročné) dievčatká boli javiskovým obrazom, ale
aj akciami hercov nadšené. Prelínanie priestorových dimenzií aj
toku času brali ako čosi prirodzené.
Pátrali sme v programoch Národného divadla po ďalších predstaveniach Laterny magiky. Zhodli sme sa na tom, že najlepšie
bude obsiahnuť celý jej repertoár.
Jarmila Wankeová
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Mgr. Peter Demján, Ph.D. je mladý slovenský archeológ pôsobiaci
v Archeologickom ústave Akademie věd ČR. Je špecialistom v oblasti archeoinformatiky.
V Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny sa venuje počítačovému spracovaniu
archeologických nálezov, vývoju hardvéru a softvéru na snímanie a analýzu keramických
nálezov a modeluje praveké spoločnosti (redakcia).

A

bsolvoval jste studia v oboru archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Co vás k tomuto
oboru přivedlo?
Zo začiatku to bola len zvedavosť. Záujem o archeológiu sme mali
v rodine. Môj starý otec, inžinier-technik, ako amatér vypomáhal pri
archeologickom výskume na Devíne. Pod dohľadom odborníkov takmer
viedol výskum pohrebiska okolo veľkomoravského kostola. Chodievala
tam pomáhať moja mama, jej sestry a neskôr aj ja ešte ako dieťa. Od
detstva ma to fascinovalo. Zaujímal ma pravek, doba, z ktorej nie sú
písomné záznamy. Bol som fanúšikom fantasy literatúry.
Po strednej škole v Bratislave som ani ďalej študovať nechcel. Pracoval
som v oblasti IT. Naučil som sa to ako samouk. Podarilo sa mi tým dokonca aj uživiť na „voľnej nohe“, ale zrazu mi to prestalo stačiť. Pochopil
som, že chcem niečo viac. Mal som dvadsaťsedem rokov a prihlásil som
sa na univerzitu. Prijali ma. Katedra archeológie vtedy nemala ani poriadnu webovú stránku. Ponúkol som sa a urobil som takú, ktorá sa páčila.
Tým som na seba upozornil. Mladší asistenti, ktorí boli takmer moji
rovesníci, pochopili, že majú na humanitnej katedre niekoho technicky
zdatného. Zaujal som napríklad Petra Pavúka, ktorého mama, doktorka
Němejcová-Pavúková, v sedemdesiatych rokoch robila veľký archeologický prieskum na Svodíne. Za dvanásť rokov vykopala sídlisko z mladšej
doby kamennej, z doby medenej a bronzovej. Veľmi pedantne dokumentovala obrovské množstvo nálezov, stotisíce črepov keramiky, tisíce
objektov, jám, hrobov, žľabov, rondelov. Jej nálezové správy ale zostali
nespracované. Už vtedy napísala, že toto bude treba utriediť na počítači.
Ale odvtedy s tým nikto nepohol. Oslovili ma, či by som to neskúsil.
Fascinovalo ma, či dokážem z toho dostať nejakú použiteľnú informáciu,
prečítať to svojím spôsobom. Tak som výzvu prijal a pustil sa do toho.
Byl jste student, i když nadšený. Kde jste bral inspiraci, jakým způsobem postupovat ve specifické odbornosti, která, jestli tomu dobře
rozumím, se teprve v oblasti archeologie začínala klubat?
V Bratislave na katedre sa takýmito technickými postupmi nikto nezaoberal. Bol som odkázaný len sám na seba. Našťastie existovala literatúra.
Opieral som sa o knihy profesora Evžena Neustupného, na ktorého
stoličke zhodou okolností teraz v Prahe sedím, je to pre mňa obrovská
česť. V šesťdesiatych rokoch začal kódovať archeologické informácie do
veľkých sálových počítačov. Bol celosvetovo uznávaným odborníkom, čo
bolo naozaj pozoruhodné, keďže u nás za socializmu na to vôbec neboli

podmienky. Ďalej som mal veľkú podporu vo svojich mladých kolegoch
na katedre, ktorí chápali, že v počítačoch je budúcnosť. Neskôr moja kolegyňa Jana Mellnerová získala grant na vývoj technológií, ktorými som
dokumentoval nálezy. Začínal som ešte v rámci bakalárskeho štúdia, ale
pokračoval som aj v priebehu magisterského a postgraduálneho štúdia.
Celý ten čas až po dizertačnú prácu som pracoval s nálezmi z mladšej
doby kamennej zo Svodína.
Dnes jste vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu AV České
republiky v Praze. Jak jste našel práci právě tady?
Spolupracovať s Prahou som začal už počas môjho štúdia. V istej dobe
som si uvedomil, že na Slovensku nebudem môcť v archeológii pokračovať.
To zní nekompromisně. Jak byste to vysvětlil?
Mohol som pokračovať, ak by som sa venoval štandardnej archeológii.
Niekde by som kopal, nálezy ďalej dokumentoval. To je veľmi dôležitá
primárna práca. Lenže ja som chcel pracovať s dátami. Vedel som, že
dokážem nálezy svojich kolegov previesť do počítačovej podoby a ďalej z nich ťažiť informácie. Je to taká syntetická práca. Na Slovensku sa
k tomu nedostanem, pretože potrebné dáta na to nie sú k dispozícii. Dostať sa k archívnej dokumentácii je problematické kvôli prístupu autorov
výskumov. Mal som šťastie, že práve docent Pavúk, manžel doktorky
Pavúkovej, sa za mňa v Archeologickom ústave prihovoril, aby mi všetko
dali k dispozícii. Na Slovensku sa to berie tak, že on je dedičom autorských práv po svojej manželke. Bežne sa stáva, že doktorand dostane len
časť z dokumentácie, pretože ten, kto to vykopal či našiel, si všetko stráži
ako rodinné striebro.
Na Slovensku je jiný právní rámec než v České republice?
Skôr je to zvyklosť. Výskumník robí v rámci svojho zamestnania pod
záštitou nejakej vedeckej inštitúcie. Samozrejme by mal mať prednostné
právo o svojich nálezoch publikovať ako prvý. Ale keď už je to v depozitári tridsať rokov bez toho, že by o tom niekto napísal, sám vedec už
je na dôchodku, mal by mať morálnu povinnosť svoju dokumentáciu
uvoľniť ďalším, ktorí sú ochotní ju spracovať. Je celkom jasné, že ak niekto strávil celú kariéru kopaním, nálezov je také množstvo, že na to jeden
človek nestačí. V archívoch na Slovensku sú nálezy európskeho, možno
aj svetového významu, napríklad práve z lokality Svodín. Podľa mňa povinnosťou takého ústavu by malo byť zostaviť tím výskumníkov, ktorí
by v práci pokračovali a publikovali v odbornej tlači. Ale všetko závisí
na financiách. S kolegami sme sa pokúšali, na viaceré vedecké projekty
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sme podávali žiadosti o dotácie, a nezískali sme ani jednu. Aby som bol
úprimný, boli aj také projekty, ktoré uspeli, ale ja som nadobudol pocit,
že na to, čomu by som sa chcel venovať ja, podporu nezískam.
Mohl jste teoreticky zamířit kamkoliv na světě, proč jste šel právě
do Prahy?
Každý rok sa organizuje konferencia o počítačovej podpore v archeológii, kde sa stretávajú výskumníci z Čiech a Slovenska. Na prvom ročníku,
ktorý sa konal na Slovensku, mala referát doktorka Dáša Dreslerová, kolegyňa z Čiech. Prezentovala Archeologickú mapu Českej republiky, unikátny projekt Archeologického ústavu v Prahe, na ktorom sa robí už od
deväťdesiatych rokov. Vytvorili podľa mňa jeden z najväčších „datasetov“,
čo sa týka mapovania archeologických lokalít. Virtuálna digitálna mapa
obsahuje desaťtisíce záznamov. Teraz je k dispozícii aj online. Dokonca
si myslím, že je najlepšia v Európe, možno aj na svete v hustote pokrytia
a kvalite.
Kolegyňa Dáša Dreslerová navrhla, že by sme mohli podľa tejto mapy
odhadovať vývoj pravekého osídlenia. Našli sme sídliská a dokonca
máme ich datovanie presné na stovky niekedy aj desiatky rokov. Tento
nápad sa mi veľmi páčil, ale kriticky som sa vyjadril k metodike. Doktorka Dreslerová ma chytila za slovo a chcela vedieť, ako by som to robil
ja. Kvôli tejto novej objednávke som na rok prerušil doktorandské štúdium, lebo som v tom videl potenciál. Zdalo sa, že táto práca by mi mohla zabezpečiť budúcnosť. Začali sme spolu komunikovať v roku 2013
a rozvinula sa z toho širšia spolupráca v oblasti „priestorovej archeológie“,
ktorá nachádzané artefakty nevníma len ako jednotlivé body evidencie,
ale predpokladá, že sú to produkty nejakých aktivít, ktoré sa odohrávali
v priestore a čase.
Roku 2017 sa doktorke Dreslerovej podarilo získať pre ústav účasť na
európskom projekte, ktorý vedie Ústav jaderné fyziky AV ČR v Prahe.
V Řeži u Prahy sa stavia nový urýchľovač častíc. Okrem iného bude slúžiť
na rádiokarbónové datovanie. Pre fyzikov je urýchľovač malý. Neurobia
s ním dieru do sveta, ale na svoj výskum ho potrebujú. Pre archeológov je
to však veľká príležitosť, pretože doteraz máme v Čechách málo rádiokarbónových dát. Dokážeme datovanie určiť relatívne, ale nemáme presne
zafixovanú chronológiu v absolútnych rokoch. Archeologický ústav
hľadal do projektu archeológa-štatistika. Tieto podmienky som spĺňal,
pretože samoštúdiom som sa naučil programovať a vzdelával som sa aj
v oblasti štatistiky, hoci formálne vzdelanie nemám. Z urýchľovača sa získajú dáta a úlohou archeológa je to interpretovať, preto je dobré ovládať
aj štatistiku. V roku 2018 som získal stále miesto v Prahe.
Zřejmě si vás nemohu představovat s lopatičkou a štětečkem v ruce?
Co je pro vaši práci typické?
Výskum v teréne som robil ešte počas školy, ale teraz sa k tomu vôbec
nedostanem. Moja práca vyzerá tak, že sedím pri počítači; väčšinu času
programujem. Vytváram počítačové modely, zväčša chronologické. Na
základe dát rátam chronologický vývoj nejakého sídliska. Domy, hroby, všetko sa prekrýva, ako to tam ľudia zanechali, postupne sa vytvárali
vrstvy, vznikla neprehľadná miešanina. Mojou úlohou je ten zmätok rozkľúčovať a určiť jednotlivé fázy vývoja. Výstupy mojich matematických
počítačových modelov sú štatistické hodnoty, ktoré hovoria, že s takouto
pravdepodobnosťou nález patril do tejto fázy sídliska. Spadá to pod odbor zvaný Archeoinformatika.
Okrem tejto mojej hlavnej činnosti sme počas doktorandského štúdia
s kamarátom Ing. Vladimírom Držíkom vyvinuli prístroj, ktorí slúži na
digitalizáciu keramiky. Je zatiaľ jediný svojho druhu na svete. Štandardne
sa keramika kreslí ručne. Na základe profilu a vypočítaného priemeru ústia sa dá zrekonštruovať, ako nádoba vyzerala. Črep sa zobrazuje aj spredu
s dekoráciou. Namiesto mechanickej pomôcky „profilového hrebeňa“
sme postavili laserový profilovač Laser Aided Profiler, ktorým sa profil
črepa osvetlí. Digitálne kamery laserový lúč snímajú a vedia zistiť na milimetre presný tvar, ktorý sa prenesie do počítača. Podobným spôsobom sa
nasníma aj kruhový výsek na okraji črepa a podľa toho sa zrekonštruuje
tvar nádoby. Prístroj umožňuje pracovať rýchlejšie a precíznejšie, získa

sa hneď digitálna podoba, ktorá sa tiež dobre analyzuje. Tvar nádob je
dôležitý z hľadiska typológie. V priebehu času sa vyvíjal a my podľa toho
vieme určiť relatívne datovanie.
Ďalej pracujem na vyvíjaní algoritmov, ktoré sa považujú za umelú
inteligenciu, ale v podstate je to štatistika. Vyvíjam algoritmy, ktoré mi
pomáhajú zotriediť tisícky črepov.
Jaká práce je v poslední době vaší prioritou?
Naďalej pracujeme na našom veľkom projekte rádiokarbónového
datovania. Sme asi v polovici cesty. Práve sa chystáme uviesť do chodu
online databázu rádiokarbónových meraní. Urýchľovač sa stavia, ale české rádiokarbónové laboratórium už existuje. Tam sa vzorky pripravujú.
Teraz sa posielajú do maďarského Debrecína, kde je funkčný urýchľovač.
Prichádzajú nové dáta a my s nimi pracujeme.
Chápu, že moderní technologie vtrhly do většiny oborů a obohatily
i archeologii, ale neubraly jí na romantice?
Podľa mňa nie. Nie je to tak, že len sedím pri počítači. Občas sa dostanem aj do terénu. Napríklad chodievam raz do roka do Turecka, kde
na juhozápade pri meste Izmir prebieha už roky výskum sídliska z doby
bronzovej. Na mieste sa skúmajú zvyšky opevnenia na kopci, ktoré možno rozlohou prirovnať k Tróji. Okolo roku 1500 pred n. l. to musela byť
impozantná citadela. V tej dobe na území Turecka žili napríklad Chetiti,
ale my nevieme, či toto mesto neobýval celkom iný národ. Kolegom asistujem pri výbere vzoriek, potom pomáham so spracovaním keramiky.
Chronologické sekvencie keramiky potrebujeme dať do súvislostí s rádiokarbónovými dátami, aby sme ich dokázali upresniť. Táto lokalita leží
na brehu jazera, v skalách sa tam nachádzajú petroglyfy, sú tam nádherné
západy slnka, rád sa tam prechádzam.
Romantický rozmer nachádzam v objavovaní, v dešifrovaní, v odhaľovaní skrytého, čo predo mnou nikto nevidel. Keď pozorujem v krajine
valy, viem si predstaviť, že tam mohlo stáť sídlisko. Najväčším osobným
prínosom archeológie pre mňa je to, že dokážem svojím spôsobom čítať
krajinu.
Poslední dobou mám dojem, že snad neexistuje v tomto našem středoevropském prostoru místo, kde by archeolog nemohl vykopat zajímavé naleziště. Je to tak?
Na archeológov v teréne ešte určite čakajú zaujímavé nálezy, tie sú ale aj
v depozitároch, kde môžu znova objavovať to, čo už raz bolo vykopané.
Tam sú úžasné poklady. Dokážem si v budúcnosti predstaviť depozitáre
prístupné kliknutím myši.
Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová

Prezentácia laserového profilovača v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave
(Autor: Daniel Ondruš).
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Milé deti,
len nedávno boli veľkonočné sviatky, také vítané deťmi. Boli veľkonočné prázdniny, ktoré spravidla
začínali Zeleným štvrtkom a končili poveľkonočným utorkom. Zelený štvrtok býval významným jarným
sviatkom – ľudia sa ráno chodili umývať na potok, chlapci obchádzali s rapkáčmi dedinu každú hodinu, aby
nahradili kostolné zvony, ktoré podľa ľudovej viery odleteli do Ríma. Jedli sa jedlá zelenej farby – špenát,
hrach, šošovica, šalát. Večer si s pokorou pripomínali poslednú večeru Ježiša Krista a jeho apoštolov. Veľký
piatok bol smutným dňom, chlapci naďalej chodili s rapkáčmi a pálili pred kostolom Judášov a po celý deň
ľudia takmer nejedli.
Na Bielu sobotu prileteli zvony z Ríma a chlapci odložili rapkáče. Dievčence maľovali varené vajíčka, aby mohli
v pondelok odmeniť chlapcov, ktorí ich prišli obliať, alebo vyšibať. Veľkonočných zvykov je veľa: mamičky piekli
veľkonočného baránka z piškótového, alebo kysnutého cesta, varili údené mäso i klobásy, upratovali celý dom,
alebo byt, zdobili ho jarnými kvetmi a rastlinami. A hlavne deti nemuseli ísť do školy. V tomto roku bola aj Veľká
noc iná, bez hier a návštev. Ale možno sa po nej zasa otvoria brány škôl a nastanú veselšie časy.
Vaša redakcia
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Marec v čase môjho detstva býval mesiacom knihy. Do predajní s knihami lákali plagáty,
v knižniciach a v školách sa otvárali výstavky kníh. V Rajeckých Tepliciach nebola verejná knižnica,
a tak som sa tešila na každé Vianoce, vysvedčenie, narodeniny a meniny, pretože som vždy dostala
knihu. A mala som čo čítať.
Aj rodičia mali veľkú knižnicu plnú kníh. Raz som si tajne, asi ako osemročná, vytiahla Zločin
a trest od Dostojevského. S námahou som prečítala zopár chmúrnych stránok, knihu som rýchlo
vrátila do regálu. Dôsledok? Niekoľko mesiacov som sa bála ísť aj do kúpeľne a Zločin a trest som
neprečítala poriadne dodnes. Hoci ostatné knihy Dostojevského áno, aj niekoľkokrát.
Raz na Vianoce, keď som chodila do tretej triedy, som našla pod stromčekom Annu zo
Zeleného domu. Tie Vianoce som len čítala a čítala. Očarila ma kanadská príroda na Ostrove princa
Eduarda a samotná Anna – jej príbehy, jej fantázia. Bolo to niečo celkom iné, z iného sveta. Do
tej doby som hlavne čítala knihy z maminho detstva, rôzne výbery poviedok, rozprávok pre deti,
ktoré vychádzali za prvej republiky. Mojou obľúbenou sa stala mamina útla knižka Děti širého světa
od Vilmy Musilovej, učiteľky zemepisu. Knihu napísala pre svojich žiakov. Boli v nej štyri kapitoly.
Prvá rozprávala o indiánskych deťoch v indiánskej dedine, o ich hrách, ale i povinnostiach a úcte
k starším. Druhá kapitola žiakov preniesla do černošskej dediny, tretia medzi Eskymákov a posledná
do mesta k japonským deťom a ich rodičom. Pamätám sa dodnes, ako ma očarili hry japonských
detí – púšťanie drakov, deň bábik, zo sviatkov Dni kvitnúcich ovocných stromov, japonské sviatky
nového roku i krásna rozprávka Urašima Taro. Eskymáci naučili čitateľa stavať iglu, udržiavať v ňom
prijateľnú teplotu, šiť kožušinové odevy, loviť snežné sliepky, zajace i ryby a hlavne žiť pospolu
v zhode a priateľstve. Všetky kapitoly autorka popretkávala láskavosťou k ľuďom rôznej farby pleti.
Autorka priblížila aj ich každodenný život, v ktorom mala práca a um detí svoj význam a napomáhala
k udržiavaniu spoločenstva kmeňa a rodiny. Ten, kto sa zoznámil s touto knihou v detstve, si už
doživotne obľúbil zemepis, poznávanie rôznych krajov a aj v dospelosti sa stal imúnnym voči
rasizmu. Keď sa nad tým teraz zamyslím, tak vo veku šiestich rokoch sa mi (a nielen mne) do
vedomia zapísali rozprávky Tisíc a jednej noci, o niečo neskôr Anna zo Zeleného domu z pera
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manželky kanadského pastora, súčasne s Dětmi širého světa. Keď k tomu prirátam Kiplingovho
Mauglího, Toma Sawyera od Marka Twaina a Dva roky prázdnin od J. Verna, získala som silné
očkovanie proti neznášanlivosti s heslom „Sme jednej krvi, ty i ja“, čo sa samozrejme vzťahovalo
aj na zvieratá. Len s plazmi, s výnimkou hada Ká, som mala problém.
Doba nahrávala ruskej detskej literatúre. Tak sa mi do rúk dostali rozprávky A. S. Puškina,
ktoré zapísal podľa rozprávania svojej pestúnky. L. N. Tolstoj písal vlastné rozprávky a vždy ich
obdaril aj nejakým poučením. Často sa mi zišlo aj v rokoch dospelosti. Samozrejme, že som prečítala
Odvážnu školáčku Jevgenija Schwarza, často zatracovanú, veď ju napísal sovietsky autor, „aby
poškodil duše našich detí“. Pravda, nebola to Anna zo Zeleného domu, veď bola mladšia a vyrastala
v iných podmienkach. A J. Schwarz bol zasa sovietskym autorom len podľa krajiny, v ktorej musel
žiť. Bol autorom závažnejších kníh, ako bola školáčka Marusja. Kvôli nim žil v nemilosti sovietskej
vlády, preto sa rozhodol, že bude písať len knihy pre deti.
A potom sa to stalo. Stretla som svoju ďalšiu knihu, vlastne trilógiu svojho detstva.
Oriešok • Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydáva Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.
Redakcia: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Tel.: 281 924 808, 603 824 370, 607 237 093
E-mail: anazuz@volny.cz; anele@seznam.cz Internetovú verziu nájdete na www.klubsk.net
Graﬁcká úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 4/2021. Do tlače odovzdané 31. 3. 2021.
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.
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ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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