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Program DOMUS SM v ČR a KSK máji a júni 2021
v spolupráci s českými kultúrnymi inštitúciami
3. – 25. mája
denne od 9.00 –16.00 hod.
Muzeum Českého lesa Tachov
Obraz menšin v regionech
Výstava približuje hmotnú kultúru národnostných menšín
v regiónoch Tachovska, Šumperska, Krnovska a Vejprtska.
Časť venovanú Slovákom pripravil DOMUS SM v ČR.
5. – 15. mája
Muzeum Českého lesa Tachov
Výstava publikácií národnostných menšín v spolupráci
s Akademii národnostních menšin, z.s.
7. – 9. mája 13.00 – 16.00 hod.
Gymnázium Broumov
Seminár Čo vieme o J. A. Komenskom
spojený s návštevou Knižnice broumovského kláštora
8. mája 9.00 – 16.00 hod.
Exkurzia po pamiatkach Českých bratří na Broumovsku,
Ostaš, Broumovské stěny a chata Hvězda

9. mája
Teplice nad Metují
Lachov dosídlená po roku 1948 Slovákmi z Podkarpatskej
Rusi – terénny výskum
15. – 16. mája
Terénny výskum na Chebsku, obce so slovenským
obyvateľstvom – Aš, Palič, Hazlov, Plesná
25. mája 17.00 hod.
Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2
Oslobodenie Československa a ukončenie druhej svetovej vojny.
Prednáška Mgr. Et Mgr. Zdenko Maršálka, Ph.D. sa uskutoční
v počte do 10 osôb.
30. mája 16.00 hod.
Městské muzeum v Krnově
Vernisáž výstavy Obraz národnostních menšin v regionech.
2. júna 9.00 – 15.00 hod.
Kulturní dům v Javorníku
Workshop venovaný zániku obcí s prezentáciou
venovanou Slovákom, ktorí osídľovali Krnovsko, Jesenicko
a Bruntálsko.
3. júna 9.00 – 15.00 hod.
Javorník a okolie
Exkurzia po zaniknutých sídlach na Javornicku a stopách
Slovákov v regióne.
8. – 30. júna
Městské muzeum v Krnově
Výstava publikácií národnostných menšín v spolupráci
s Akademii národnostních menšin, z.s.
10. júna 17.00 hod.
Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2
Zvykoslovný cyklus národnostných menšín – Fašiang,
Veľká noc, Turíce.
Pripravil DOMUS SM v ČR a Akademie národnostních
menšin, z.s.
Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia
vďaka finančnej podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.
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Tohto roku sa zima držala ľudových pranostík, najmä tých
českých: „Březnový sníh lepší
chlévské mrvy“, alebo „Březen –
za kamna vlezem, duben – ještě
tam budem“. A nastáva studený
máj, ktorý nám zabezpečí v stodole raj. Hoci teraz by sme potrebovali máj prežiarený slnečnými
lúčmi, ktoré by zahnali koronavírus a všetky jeho stále nové varianty na ústup.
V máji si pripomíname výročia
viažuce sa na ukončenie druhej Ilustrácia Zuzana Štancelová
svetovej vojny. V Prahe venujeme spomienku Pražskému povstaniu
5. mája. Vlani sme sa stretli na fundovanej prednáške vojenského
historika Zdenko Maršálka, po ktorej nasledovala zaujímavá diskusia. Prednášku zameranú na oslobodenie Československa uskutočníme koncom mája.
Pripravujeme prvú časť cyklu Ľudové zvyky národnostných menšín v spolupráci s Akadémiou národnostných menšín. Zaznejú výklady o slovenských, nemeckých, ukrajinských, ruských a bulharských zvykoch.
Pripravili sme pre vás v spolupráci so spoločnosťou Mirius, s. r. o.
projekciu dokumentárneho filmu Ako som sa stala partizánkou.
Výpoveď rómskej režisérky Viery Lackovej o osudoch jej pradeda,
ktorý ako partizán bojoval v druhej svetovej vojne, získal významné
medzinárodné ocenenie.
V máji, konkrétne 23. 5., sa v Múzeu Českého lesa odohrá derniéra výstavy Obraz menšín v regiónoch, ktorej rozsiahlu časť o slovenskej menšine pripravil DOMUS SM v ČR. Výstava je putovná
a 30. mája bude otvorená v Mestskom múzeu v Krnove, kde bude
do 1. augusta. Vzhľadom na obmedzenú návštevnosť pripravilo tachovské múzeum virtuálnu prehliadku, ktorá bude prístupná na
www.klubsk.net. Súčasne vznikol aj katalóg výstavy, ktorý bude tiež
na www.klubsk.net.
Súbežne prebiehala aj výstava publikácií národnostných menšín, v rámci ktorej sa záujem návštevníkov sústredil na nové CD
ľudových piesní, do osobitej podoby upravených a z väčšej časti aj
naspievaných Matyldou Štancelovou. Prezentácia prebehla on-line,
vznikol dokument, ktorý bude dostupný na internete.
So želaním pevného zdravia a radostných dní
Helena Nosková
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Nezabudnuteľný
pisár aj človek

LADISLAV
BALLEK
pokračovanie
ČAS A RIEKA
Protagonista deja je v Ballekovom zobrazení rovnováhou charakterizačných postupov, ktorá však má i svoj integrujúci prvok – spoločenskosť. Vôbec neprekvapuje, keď živým partnerom hrdinov je ich milieu. Autor epicky bravúrne stvárnil harmonickú súhru aktérov príbehu, impresií, atmosféry, koloritu
a časopriestoru. Oproti klasickému románu minulých vekov
tak ale urobil jemnejšie a zložitejšie, hoci rovnako naliehavo.
Spomenúť musíme tiež kategóriu času, ktorá má v Ballekovom
prípade fundamentálnu dôležitosť. Hovoriť možno o akomsi
vírivo-krúživom pohybe, ktorý sa uskutočňuje práve tak na námestí, ako pod hladinou riek. Otázky nie sú dejinne koncízne,
aj keď vznikajú z presného historického momentu. Nepredpokladajú, parafrázujúc Vladimíra Mináča, konečné odpovede,
výsledky pátrania, súd a ortieľ. Privolávajú skôr proces pátrania,
samotné odpovede sa dostávajú do všemocného systému onoho
vírivo-krúživého pohybu, „do vlnenia Času a Rieky. Áno, mnoho vecí, od uchopenia témy až po základný rytmus rozprávania,
tu pripomína Thomasa Wolfea“ – trefne píše Mináč. Vnímavý
príjemca registruje v textoch nielen konkrétny pulzujúci čas, ale
i lyrický, vnútorný a filozofický čas, respektíve čas ako konkrétnu
historicko-sociálnu kategóriu. Medzi naznačenými dvoma líniami nemožno viesť deliacu čiaru, hranice sú tu v permanentnom
pohybe, rozdelenie by bolo ako vivisekcia – hrozilo by zamordovanie živého organizmu.

Venované jeho
nedožitej
osemdesiatke
ca. Bol napríklad zarastenejší, ochlpenejší, možno fyzicky mocnejší. Napokon – bolo to aj určením. Ideál krásy starých Grékov
je však aj ideálom krásy dnešného pokolenia. Ale asi ideál muža
tamtých čias už nie je ideálom ženy dnešných čias.“ (L. Ballek,
september 1997)

TRINÁSTY MESIAC
Prozaikove diela z neskoršieho obdobia charakterizujú reflexívne rozmery, nekonvenčné uvažovanie o zmysle moderného štátu
(Lesné divadlo, 1987) či plastické zobrazenie tradičného románového generačného konfliktu vzťahu otcov a detí (Čudný spáč,
1990). Pre Ballekovu umeleckú metódu je dôležité „vnútrotextové nadväzovanie“. Osudy „monumentalizovaných hlavných

O ŽENÁCH
„Priznávam sa, osvojil som si jeden z výrokov môjho otca, ktorý
hovoril, že čím menej človek vládze, tak je čoraz lepší. A ako som
čoraz lepší, tak si čoraz väčšmi uvedomujem postavenie a význam
ženy v živote, lebo je to život. Čítal som kedysi výrok jedného popredného amerického antropológa, ktorý hovorí, že príroda naďalej experimentuje s človekom. Je to pravda, pretože nevidíte dvoch
rovnakých ľudí. Príroda tvorí len originály. Ale aby mohla tvoriť originály, musí ustavične postupovať napred, hľadať, skúmať
a všetky svoje experimenty vyskúša na mužovi, lebo je trúd v prírode. Je to tak. A keď sa experiment prírode páči, lebo je užitočný
pre život a jeho pokračovanie, tak ho dá aj žene. Ale nie skôr, kým
si ho neoverí na nás – pokusných králikoch prírody. Telo muža
je trošku v popredí pred telom ženy práve preto, že ho skúma, že
s ním experimentuje, a vďaka tomu sa telo ženy až tak nemení,
ako telo muža. Napokon, myslím si, že nič krásne, čo je na žene, sa
nestráca. A veľa vecí, ktoré boli kedysi krásne na mužovi, sa strá2 Listy
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postáv“ dokresľuje široko rozvetveným epizodickým kontextom,
kde nachádzame motívy známe už z predošlých kníh.
Dej románu Lesné divadlo sa odohráva väčšinou v česko-nemeckom hraničnom priestore, čím rozprávanie stratilo magickú
južanskú atmosféru palánskych opusov. Román Čudný spáč (zo
Slovenského raja) je evidentne poznačený autorským hľadaním
postojov k zmenenej spoločensko-politickej situácii po Nežnej
revolúcii.
Ešte koncom šesťdesiatych rokov začal vznikať román Trinásty
mesiac (Sen nocí mesačných), ktorý knižne vyšiel až v roku 1995.
Kritika dielo charakterizovala ako filozofickú alegóriu s neurčitým myšlienkovým posolstvom. Tichá dráma troch bratov čitateľa
opätovne vracia do farbistého sveta južného Slovenska presýteného zmyselnosťou, erotikou a zadumanou krásou preslnených rovín. Hodnoverné zobrazenie čarovnej krajiny a miestneho koloritu vyvolávajú dojem, akoby tu mal človek bližšie k oblohe, tajomstvám krátkeho ľudského života a súčasne i majestátu večnosti.
Brilantne napísané, esejisticky ladené knihy so zjavnými autobiografickými prvkami Letiace roky (1998) a Zlatý stôl (2000)
spája hĺbavé uvažovanie o kvalite dnešného i zajtrajšieho života.
Humanistickým a občianskym uhlom pohľadu, uplatniac historicko-civilizačné hľadisko, tvorca apeluje na ľudskú zodpovednosť
vo vzťahu k spoločnej budúcnosti a dôstojnejším existenčným
perspektívam.

TROJOU A VŔŠKOM PAMÄTI
Posledným titulom, ktorý vyšiel za Ballekovho života, je kniha
Trojou a vŕškom pamäti (Pisárov dlhý zápis 2000 – 2008). Realisticky, často lakonicky, ale i s odstupom a zmyslom pre iróniu
autor rozpráva o ére svojho veľvyslaneckého účinkovania v Prahe.
Takmer sedemstostranové dielo je autenticky svojráznym svedectvom o širokospektrálnom zábere diplomatickej práce, ako aj
o osobne zaujatom prístupe rozhľadeného vzdelanca k možnostiam tohto typu intelektuálnej misie.
Ohľadom koncipovania zaujímavej knihy, ktorú vydal Kalligram, spisovateľ v interview bezprostredne po jej vydaní (máj
2013) uviedol: „V názve je Troja s krátkym o, lebo ide o časť
Prahy, kde je rezidencia slovenského veľvyslanca. Tam som osem
rokov pôsobil a žil. Rád sa do Troje vraciam, rád sa tam poprechádzam... A čo sa týka druhej časti názvu – to vŕškom pamäti sú
spomienky na určujúce udalosti v našej rodine v minulom storočí:

od starých rodičov po naše vnúčatá, čiže život piatich generácií...
Sú to dve samostatné časti, ale prirodzene sa prelínajú, pretože
moje konanie je určené rodovou históriou a udalosťami, ktoré sa
stali v našej rodine. Neviem na to nemyslieť, neviem si nespomenúť na to, čo bolo – aj keď pozerám dopredu. Rozmýšľam, čomu
sa dá v živote vyhnúť, uvažujem o príčinách.“
Podnázov diela Trojou a vŕškom pamäti obsahuje dnes už málo
frekventované slovo pisár. Kto Ladislava Balleka poznal, vie, že
ním zvykol pomenúvať status, či skôr údel z neho vyplývajúci.
Archaickosť slova mala svoje ironickejšie sfarbenie, ale vyjadrovala
zároveň „čosi, čo súviselo rovno s fyzickou prácou, ktorú pisár
musel vynaložiť pri spisovaní svojich príbehov“. Ten pisár bol totiž rozprávač príbehov, „jeden človek, ktorý píše sto adresátom
odrazu“. Bol to „pisár dlhých zápiskov“, čiže románopisec, epik,
ktorý sa na svojich textoch doslova aj narobí. Zároveň išlo tiež
o angažovaného intelektuála, ktorý reagoval na veci verejné nielen v esejistickom žánri, ale (a najmä) vstupom do divokej arény
hektického politického diania. Veľmi dobre si uvedomoval, že politika nemá len platónsku, ale i machiavelistickú dimenziu. Podľa
nej buď žijete v ilúzii, že morálka určuje politiku, alebo v duchu
reality, že politika nemá s morálkou vôbec nič spoločné. Ak si
pisár v tomto zložitom a nebezpečnom priestore dokázal zachovať
vlastnú integritu a hodnotovú hierarchiu, možno hovoriť o prípade skôr ojedinelom, ale o to vzácnejšom a inšpiratívnejšom.
„Smutnou zhodou okolností“ – uvádza literárny vedec, diplomat, politik a dlhoročný priateľ Rudolf Chmel – „akoby autorom
tušených, sa kniha Trojou a vŕškom pamäti stala posledným pisárovým zápisom. Nie náhodou práve v spomienkovo-reflexívnej
časti zápisom priam testamentárnym, ktorý uzatvára takmer polstoročný tvorivý oblúk Ladislava Balleka.“

PRIATEĽ ČESKÉHO UMENIA
Medzi mnohými vyznamenaniami, ktoré za svoje všestranné aktivity spisovateľ získal, registrujeme aj Cenu Európskej únie umení
udelenú v Prahe (2002), Pribinov kríž 2. triedy udelený prezidentom Slovenskej republiky (2003), Cenu Karla Čapka (2012)...
Laureátstvo prestížnej medaily Artis Bohemiae Amicis získal ako
„priateľ českého umenia“ za „dlhodobú významnú činnosť v prospech šírenia dobrého mena českej kultúry doma i v zahraničí“
(2009). Spomenúť treba aj fundovanú „monografiu o tvorbe veľkého epika“ Ladislav Ballek. Príbeh ako princíp, ktorú napísal
Igor Hochel.
Záverom si dovolím uviesť krátku osobnú reminiscenciu. Vďaka dobrej kooperácii so Slovenským inštitútom a veľvyslanectvom
v Prahe, ako i Národní knihovnou ČR bol pred trinástimi rokmi zrealizovaný v Galerii Klementinum veľký expozičný projekt
Cesty slovenskej knihy. Od Proglasu k postmoderne, venovaný
90. jubileu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vernisáž výstavy konanej vo fascinujúcom historickom interiéri mala
punc výnimočnej kultúrno-spoločenskej udalosti. Ako spoluautor a manažér projektu som mal vzácnu možnosť komunikovať
a spolupracovať hneď s „dvoma pisármi“, respektíve majstrami
literárneho fachu, ktorí v danom čase pôsobili v diplomatických
službách. Mám na mysli Igora Otčenáša (iniciátor vzniku expozície), vtedajšieho riaditeľa Slovenského inštitútu a kultúrneho
atašé ambasády, a veľvyslanca Ladislava Balleka. Nikdy veru nezabudnem na báječné septembrové dni roka 2008 v slnkom zaliatej
Prahe...
Peter Cabadaj
Foto: archív autora
Listy 3

02_03_Cabadaj.indd 3

06.05.2021 14:16:20

Ján Štrasser: 75
Ján Štrasser je neprehliadnuteľnou
osobnosťou modernej slovenskej
kultúry. Žánrový rozsah jeho literárneho
a publicistického diela nemá v súčasnosti
na slovenskej scéne s nikým porovnanie.
Je to oceňovaný básnik, prekladateľ,
publicista, verejne angažovaný človek, ale
on sám tvrdí, že...

Som bytostne
časopisecký
redaktor

Ako sa mladý muž dostane cez Lovinobaňu a Košice, ale
hlavne zo Strednej priemyselnej školy do Bratislavy, k písaniu básničiek a na filozofickú fakultu k štúdiu ruštiny a slovenčiny?
Tú stredoslovenskú dedinu Lovinobaňu a metropolu východu Košice spája magnezitový priemysel na Slovensku – v oboch
lokalitách sú (vlastne už len boli) veľké magnezitky. Za prvej
republiky ich zakladal môj starý otec a môj otec v nich pracoval celý život – najprv v Košiciach, kde som sa narodil, potom
v Lovinobani, kde bol námestníkom riaditeľa, a napokon opäť
v Košiciach na podnikovom riaditeľstve. Takže sme pendlovali
medzi Košicami a Lovinobaňou.
Básničky som začal písať už v Lovinobani na základnej škole... asi preto, že som bol vášnivý čitateľ, áno, čítal som aj básne
– v čítankách a v rôznych novinách a časopisoch – páčilo sa mi,
že sa tie riadky rýmujú. V mojich školských časoch bežala Súťaž
tvorivosti mládeže (STM) a všetci v triede sme sa museli naučiť naspamäť a zarecitovať nejakú báseň. Nenaučiť sa básničky
na súťaž sa dalo len jediným spôsobom: šmykom z kategórie
„prednes poézie“ do kategórie „vlastná tvorba“. Napísal som
báseň o gréckom hrdinovi Manolisovi Glezosovi a vyhral som
triedne kolo. Lebo som súťažil sám. A o pár dní aj školské. Aj
v tom som súťažil sám. Postúpil som do okresného kola v Lučeneci. V okresnom kole sa v kategórii „vlastná tvorba“ vyžadovali dve básne. Napísal som báseň Hirošima varuje. Vyhral
som aj okresné kolo, lebo aj v tom som súťažil sám. Predseda
poroty mi odovzdal diplom a knihu Fraňa Kráľa Čerň na palete
a vľúdne poznamenal: „Máte talent, no nabudúce píšte o niečom nášmu ľudu bližšom.“
Ako to už býva, ďalšou mojou motiváciou, čo sa básní týka
– to už na strojníckej priemyslovke v Košiciach, ako to už býva
– bola prvá láska. Ale v tom čase som sa začal zaoberať poéziou
serióznejšie – čítal som Mladú tvorbu, obdivoval som Miroslava
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Válka, Mikuláša Kováča, Jána Stachu... A mal som neuveriteľné
šťastie: v Košiciach vtedy pôsobili mladí absolventi Filozofickej
fakulty UK v Bratislave – spomeniem dvoch najvýznamnejších:
Albín Bagin a Ivan Kadlečík. Založili Umelecký klub, tam sme
sa stretávali, čítali si veci, debatovali o literatúre. Takže môj prirodzený záujem o literatúru a títo moji skvelí „guruovia“ ma
pomkli ísť študovať do Bratislavy na filozofickú fakultu. Chcel
som študovať odborný predmet – jazyk slovenský a literatúra,
ale keďže ten v roku 1964 – 1965 neotvárali, zvolil som si pedagogickú kombináciu ruština – slovenčina.
Debutovali ste v roku 1968 nádejnou zbierkou Odriekanie
a ešte predtým ste pôsobili ako redaktor v Mladej tvorbe. Do
literatúry ste teda vstupovali v tých najlepších 60. rokoch.
Ako prežíval mladý básnik toto obdobie a potom následnú
normalizáciu?
Milan Lasica na otázku o šesťdesiatych rokoch zvykne odpovedať, že boli výborné preto, lebo boli lepšie ako päťdesiate a lepšie
ako sedemdesiate. Áno, moja generácia mala šťastie, že ľudsky
dozrievala a profesijne sa vyhraňovala v šesťdesiatych rokoch. Užil
som si tú liberalizáciu pomerov (aj keď stále v mantineloch totalitného režimu) najmä v oblasti kultúry. Opäť som mal šťastie, že
si ma všimli starší literáti a zavolali ma do vtedy brilantne redigovaných Slovenských pohľadov ako redakčného eléva – bola to
pre mňa skvelá škola budúceho redaktora. Písal som básne, začal
som sa presadzovať ako literárny kritik a v jeseni 1966 som sa
stal najprv externým a potom riadnym redaktorom časopisu pre
mladú literatúru Mladá tvorba. Tam sme sa generačne zomkli –
Dušan Dušek, Dušan Mitana, Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan
Štrpka, Peter Zajac, ja... Tam sme zažili august 1968, náš odpor
voči okupácii a následnej normalizácii nás stmelil a pomohol
nám prežiť aj ďalšie nie najpriaznivejšie dvadsaťročie.
A ako prežíval už etablovaný básnik politickú zmenu v novembri roku 1989 a svoje šéfredaktorské roky v Slovenských
pohľadoch A neskôr mečiarovské roky v týždenníku Dominofórum?
Spomínané Slovenské pohľady boli po roku 1968 azda najbrutálnejšie znormalizovaný literárny časopis. V roku 1987 sa to
podarilo prelomiť – šéfredaktorom sa stal Rudolf Chmel a vybral
si ma za svojho zástupcu. Za pár mesiacov sme zmenili tvár Slovenských pohľadov tak, že nás začali uznávať aj vtedajší disidenti.
Neskromne poviem, že sme s našou literárno-redaktorskou Nežnou revolúciou viac-menej začali už pred Novembrom ´89, takže
november a všetky zmeny s ním spojené som prijal a napomáhal
som im úplne prirodzene. Rudolf Chmel prešiel do diplomacie,
redakcia ma zvolila za šéfredaktora a myslím, že sme robili dobrý
časopis, dôkazom čoho je, že na sklonku roku 1992 nám vtedajší
Mečiarov minister kultúry Dušan Slobodník zrušil dotáciu, čím
nás zlikvidoval. Asi päť rokov som bol na voľnej nohe, potom prišla ponuka od Alexeja Fulmeka vytvoriť týždenník Dominofórum,
kde som strávil ako zástupca šéfredaktora sedem skvelých rokov.
Okrem iného ste vošli do širšieho povedomia publika, ktoré literatúra až tak nezaujímala, ako textár piesní Petra Breinera (a ďalších skladateľov) v satirických Večeroch Milana
Markoviča. Čím bola pre vás táto spolupráca?
Ako textár som v šesťdesiatych rokoch vyrastal na piesňach
divadiel malých foriem – najmä na Šlitrovom a Suchého Semafore – a vždy ma oveľa viac bavilo písať texty piesní pre divadlo
než pre bežnú populárnu hudbu. Večer Milana Markoviča bol
politický kabaret v duchu tej starej dobrej povrávky „ráno v novinách, večer v kabarete“. (Sociálne siete našťastie ešte neexistovali!)
12 rokov som každý mesiac napísal tri nové texty, satirickým

spôsobom komentujúce aktuálne politické dianie, za ten čas
ich bolo vyše 300! 290 z nich upadlo do zabudnutia a tak to má
byť – satirická pieseň nemá mať ambíciu stať sa evergreenom,
má ambíciu vtipne vyventilovať aktuálny problém. Ale niečo
predsa len ostalo – napríklad pieseň Ples núl, alebo – a na to
som obzvlášť pyšný – môj slogan „babky demokratky“, ktorý
zľudovel.
Dá sa povedať, že ste jedným z otcov-zakladateľov pôvodného slovenského muzikálu. Aká bola vaša cesta k tomuto
umeleckému žánru?
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Otec-zakladateľ – to znie hrdo! Celkom to nesedí, ale je fakt,
že som bol ako textár (spolu s Kamilom Peterajom) pri vzniku prvého slovenského rockového muzikálu Alty Vášovej, Mariána Vargu
a Pavla Hammela Cyrano z predmestia. Na to, aká bola moja cesta
k muzikálu, som už čiastočne odpovedal v predchádzajúcej otázke.
Sú ľudia, ktorí muzikálom pohŕdajú, ja ho pokladám za skvelý žáner.
Začiatkom sedemdesiatych rokov som dostal z bratislavskej Novej
scény na pretextovanie ruský muzikál Mýliť sa je ženské a odvtedy sa
to sype. Mal som textársku účasť na asi dvadsiatke pôvodných muzikálov (najmä z pera a počítača libretistky Alty Vášovej) a ešte viac som
prebásnil tých svetových.
Ako vnímate súčasnú úroveň slovenských pesničkových textov?
Nemáte pocit, že čím je to povrchnejšie, otravnejšie a konvenčnejšie, tým častejšie to verejný rozhlas vysiela? Kto vás ako súčasný
slovenský textár najväčšmi zaujal?
Na prvú časť otázky ponúkam svoju štandardnú odpoveď: Myslím si, že dnešné mainstreamové pesničkové texty sú horšie ako texty
spred desiatok rokov, keď ich písali najmä básnici. Ale pozor! Keby
som si mal zvoliť, či má byť totalita a dobré texty piesní, alebo sloboda a slabé texty piesní, rozhodne chcem to druhé! Kvalitní slovenskí
textári? Tomáš Janovic, Boris Filan, Kamil Peteraj, Daniel Hevier...
Najlepší? Jednoznačne Milan Lasica. Pustite si jeho a Lipovu pieseň
Prosperita a všetko bude jasné.
Ste špičkový slovenský prekladateľ, niekoľkonásobný laureát Hollého ceny za najlepší preklad, menoslov ruských autorov,
ktorých ste preložili, je ohromujúci. Čím je pre vás prekladanie
a konkrétne prekladanie z ruštiny?
Zmysluplnou prácou, ktorú (myslím si) ovládam, a pri ktorej zažívam hodiny potešenia až pôžitku, chvíľky eufórie, keď sa niečo zadarí,
nezriedka aj chvíľky depresie, keď sa originál nie a nie poddať... Priznám sa (možno prvý raz!), že nebolo mojím snom študovať ruštinu, bola to tak trochu nevyhnutnosť, keďže iná jazyková kombinácia

so slovenčinou mi nebola dostupná. So svojou hovorenou ruštinou
sa veru nechválim, nikdy som ruský jazyk nevyučoval, ani by som
nechcel, ale v prekladaní som sa našiel, ruštinu som si obľúbil a považujem ju za úžasný jazyk. Najviac som si na nej „pošmakoval“ pri
prekladaní Puškinovho Eugena Onegina a próz Vladimíra Sorokina.
Kto teda vlastne dnes je Ján Štrasser? Prekladateľ, textár, básnik,
publicista...?
Som tým, čo práve robím. V tomto čase najmä prekladateľ, autor kníh rozhovorov a sporadický publicista. Ale prezradím vám, že
mojou najbytostnejšou a najmilšou profesiou vždy bola profesia časopiseckého redaktora. Užil som si ju vo svojom živote trikrát – ako
redaktor literárnych mesačníkov Mladá tvorba, Slovenské pohľady
a kultúrnej rubriky v týždenníku Dominofórum. Boli to moje najkrajšie roky.
Igor Otčenáš
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Vizuál novej elektrickej jednotky

Tri životy jednej zvláštnej trate
V poslednej štvrtine 19. storočia vznikli
viaceré tatranské osady (Starý, Dolný a Nový
Smokovec, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy,
Tatranská Polianka, Tatranská Lomnica,
Tatranské Matliare, Kežmarské Žľaby,
Tatranská Kotlina), ktoré mali jeden spoločný
problém: napojenie na Košicko-bohumínsku
železnicu (ďalej KBŽ). Tá dosiahla
podtatranské mesto a dediny už v roku 1871.
Neúspešných bolo od roku 1883 najmenej
päť pokusov o rôzne formy napojenia.
V roku 1895 sa však podarilo prvé napojenie
na KBŽ, keď bola 1. septembra do prevádzky
uvedená odbočka zo Studeného Potoka
do Tatranskej Lomnice.

P

ráve v tomto prípade vyhral fakt, že viacerí činitelia uhorskej vlády presadzovali spojenie práve tejto „vládnej“ osady a neuspela v tomto súboji ani taká autorita, akou nepochybne bol liptovský zemepán a majiteľ Štrbského Plesa Jozef
Szentiványi. Práve on už na začiatku 90. rokov 19. storočia citlivo
vnímal a vychádzal v ústrety rozvíjajúcemu sa záujmu o Vysoké
Tatry. Vedel, že návštevníkom môže pomôcť popri budovaní rôznych zariadení aj na tú dobu rýchla, efektívna a pohodlná doprava. Mala ňou byť ozubnicová železnica zo Štrby na Štrbské Pleso.
Prvý pokus evidujeme už v roku 1892. O licenciu na vybudovanie trate požiadal gróf Štefan Keglevich, ktorý bol členom
správnych rád viacerých železničných spoločností i bankových
inštitúcií. Rýchlo pochopil, že na seba berie priveľké bremeno.
Prenechal teda ďalšiu iniciatívu Szentiványimu.
Formálnym krokom bolo administratívno-správne konanie,
ktoré sa uskutočnilo 31. októbra 1893. Na ňom inžinier Emil
Várnai z Budapešti predstavil zámer vybudovať úzkorozchodnú
ozubnicovú lokomotívnu železnicu, ktorej pohonným médiom
bude para. Naznačil tiež predrokovaný súhlas vedenia KBŽ, že
začiatok trate bude pri železničnej stanici Štrba. Predbežný projekt bol krytý finančne najmä Jozefom Szentiványim.
Licenčné konanie sa uskutočnilo 18. júna 1894, po ňom už
žiadatelia dostali súhlas na predbežné práce. Keďže celý proces
Zubačka v hornej stanici

Vysoké Tatry – Ozubená dráha na Štrbské Pleso
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Zubačka prichádza
na Štrbské Pleso

sa dial pod gesciou Riaditeľstva Košicko-bohumínskej železnice, táto založila Spoločnosť pre ozubnicovú železnicu Štrbské
Pleso (Csorbatoi Fogaskerekü Vasut Társaság). Vyčíslené náklady na stavbu, dopravné prostriedky a zariadenia predstavovali
190 000 zlatých. Na základe licenčného konania získala spoločnosť 30. júla 1895 licenciu so záväzkom do jedného roka uviesť
železnicu do prevádzky.
Ešte na jeseň 1895 začala stavebná firma Adolfa Niedenthala so zemnými prácami. Na stavbe, ktorá dala zamestnanie
ľuďom z chudobných liptovských dedín, najmä z Važca, pracovali aj robotníci a technici z Talianska a Nemecka. Záväzok
z licencie sa podarilo splniť naozaj natesno, pretože po policajno-technickej pochôdzke bol udelený súhlas s prevádzkou
29. júla 1896. Robotníci podľa projektu Emila Varnaia postavili trať s dĺžkou 4,77 km a prevýšením 454 m, rozchodom
koľajníc 1 000 mm a max. stúpaním 127 ‰. Celkové náklady
napokon dosiahli 380 000 zlatých. Použitý bol systém Riggenbachovho ozubeného hrebeňa. Vozový park na začiatku
prevádzky tvorili dve parné lokomotívy, dva osobné a dva nákladné vozne. Podľa licenčných podmienok nesmela rýchlosť
na trati prekročiť hodnotu 8 km/h. V súprave mohol rušeň
tlačiť najviac dva osobné vozne.

Stavba ozubnicovej železnice a jej úspešné uvedenie do prevádzky priviedla predsedu technickej komisie Uhorského turistického spolku MTE (Magyar Turisták Egyesület) Józefa Pfinna
(aj architekt a projektant Téryho chaty) na myšlienku navrhnúť
pokračovanie tejto železnice, čiastočne ako adhéznej a čiastočne
ozubnicovej, zo Štrbského Plesa do sedla Váhu pod Rysmi. Inšpiroval sa pritom vtedy už známou, odvážnou a dodnes fungujúcou a obdivovanou železnicou na Pilates.
Ozubnicová železnica na Štrbské Pleso bola so sezónnou prevádzkou – leto, zima. Ako uvádza SZOJKA (2008, s. 55 – 57) bola
prevádzka spočiatku rentabilná. Spoje boli vedené podľa potreby
a záujmu. Časom (v roku 1908) bola medzi údolnou a vrcholovou stanicou zriadená zastávka v novovzniknutej Móryho osade
(dnes Nové Štrbské Pleso). Zaujímavé je, že popri ozubnicovej
železnici sa celkom slušne uživili aj fiakristi…
Situácia sa podstatnejšie začala meniť po I. svetovej vojne a dobudovaní cesty zo Štrby na Štrbské Pleso. Najskôr automobily,
zakrátko aj autobusy – rýchlejšie a pohodlnejšie – dostali ozubnicovú železnicu mimo sféru záujmu návštevníkov a do značných ekonomických strát. Boli návrhy nahradiť túto železnicu
lanovkou. Prvý z návrhov prišiel v roku 1928 z Ministerstva
zdravotníctva. Rokovania o tom sa dokonca dostali do tej fázy,

Zubačka v dolnej stanici
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Nová hybridná zubačka

že realizátorom výstavby bude nemecká firma Bleichert, pričom
technológiu a dopravné zariadenia dodajú chrudimská firma
Wiesner a Škoda Plzeň. Vedenie Tatranskej elektrickej vicinálnej
dráhy (v majetku Legiobanky) však kompetentných presvedčilo
o nerentabilnosti investície a od zámeru sa upustilo. ČSD dňa
14. augusta 1932 ukončili prevádzku na ozubnicovej železnici.
V roku 1936 Liptovská sekcia KČST opätovne požadovala
rekonštrukciu, alebo stavbu lanovky. Odpoveďou bolo zrušenie
koncesie vládou 14. augusta 1936, vozový park bol vyradený
a koľajnice demontované. Dopravu od železničnej stanice v Štrbe
na Štrbské Pleso plne zabezpečili autobusy ČSD, ktoré dokonca
zlikvidovali aj konkurenciu fiakristov a omnibusov.
K znovuzrodeniu trate došlo v čase príprav na Majstrovstvá
sveta v severskom lyžovaní FIS 1970 vo Vysokých Tatrách. O akciách na zabezpečenie plynulej dopravy v čase podujatia bolo definitívne rozhodnuté v roku 1967, no kým byrokratický šimeľ
mohutne erdžal, prišiel šok v podobe okupácie Československa
vojskami Varšavskej zmluvy.
Práce na výstavbe sa pohli až v roku 1969. Čas na stavbu bol
pre realizátora, ktorým bolo Železničné staviteľstvo, n. p., Bratislava, vymedzený prakticky na desať mesiacov. Projektanti využili teleso starej trate, iba koncová stanica na Štrbskom Plese
bola integrovaná so stanicou TEŽ, čo sa ukázalo ako prezieravé
riešenie pre budúcnosť. Počas tejto rozsiahlej rekonštrukcie bolo
premiestnených 110 000 kubických metrov zeminy a materiálov,
postavené boli tri mostné objekty, čím vzniklo mimoúrovňové
križovanie. Náklady dosiahli 129 mil. Kčs. Kooperovalo 14 československých firiem a tri švajčiarske. V stanici Štrba bola okrem

priestranných nástupísk postavená aj remíza s dielňou na bežnú
údržbu. Zachovaný bol rozchod 1 000 mm. Prepravná kapacita
predstavovala 1 500 cestujúcich za hodinu, jazdný čas súpravy
bol 18 minút. Na zimnú údržbu trate slúžila snehová fréza, ktorú
dodala nemecká firma Martin Beilhack.
Do prevádzky bola trať slávnostne uvedená 12. februára 1970.
O dva dni neskôr sa na Štrbskom Plese začali Majstrovstvá sveta
FIS 1970 v klasickom lyžovaní.
Plných päťdesiat rokov slúžila ozubnicová železnica bez väčších prevádzkových problémov verejnosti. Tri súpravy od firmy
Brown-Boveri pozostávali vždy z jedného riadiaceho a jedného
motorové vozňa, pričom motorový bol radený vždy ako druhý
v stúpaní (rovnako tomu bolo aj u parnej zubačky).
Po polstoročí spoľahlivej prevádzky sa 6. júla 2020 skončila tatranská púť súprav rozlúčkovou jazdou. Jedna z jej súprav bude
súčasťou múzea tatranskej dopravnej histórie, ďalšia zostane ako
rezerva… Ešte v lete 2020 sa začala rozsiahla rekonštrukcia trate
a obmena vozového parku ozubnicovej železnice.
Na ozubnicovú železnicu prichádza už tretia generácia vozidiel.
Na zrekonštruovanom zvršku budú môcť súpravy jazdiť vo vyšších
rýchlostiach a čas jazdy sa skráti. Nové súpravy sú plne klimatizované, pri štvorsedadlách je elektrická prípojka a v súprave wi-fi signál.
Mimoriadne významné je, že ide o hybridné súpravy, teda môžu
jazdiť aj na tratiach tatranskej električky. K pohodliu cestujúcich
prispeje nepochybne aj to, že v súprave bude dostatočný odkladací
priestor na batožinu, lyže či bicykle. Hodnota nového vozového
parku je viac ako 38 mil. eur, zabezpečená je z eurofondov a zdrojov ZSSK.
Mikuláš Argalács, foto: autor a archív autora
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Taškent

Je to hodně daleko…
… ale stojí za to ji vidět. Ta země je součástí regionu Střední Asie spolu s Turkmenistánem,
Tádžikistánem, Kyrgyzstánem (a v širším slova smyslu i s Kazachstánem). Jmenuje se Uzbekistán
a je se svými více než 33 miliony obyvatel nejlidnatější ze všech uvedených. Česká republika by se
na její rozlohu vešla téměř 6krát, Slovenská více než 9krát. Vzdálenost našich zemí a Uzbekistánu
je přes 4 200 km vzdušnou čarou, po silnici asi o tisíc kilometrů víc.
Samarkand

Taškent

K

dyž jsem před léty Uzbekistán navštívil, měl jsem to
„štěstí“, že tam právě řádilo zemětřesení. Ráno se probudíte v interhotelu a ten s vámi začne jakoby pochodovat dopředu-dozadu, doleva-doprava. Na ulici vybíhali turisté
z Francie a tam si teprve oblékali kalhoty. Jedna Belgičanka
chodila poté, co to skončilo, po chodbách, hladila stěny a nahlas
si pochvalovala „chorocho“ (rusky „chorošo“ = dobře, skvěle).
Další den tvrdily sdělovací prostředky, že to bylo „pouhých“ pět
a půl stupně, pro místní tedy nic moc…
Hned čtyři města na tzv. Hedvábné stezce – Buchara, Chiva,
Šachrisabz a Samarkand – jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Buchara je vlastně původní oáza v poušti Kyzylkum. Má
skvěle zachovaný původní půdorys města, k hlavním stavbám
patří mauzoleum Ismaila Samaniho, vybudované před deseti
staletími, i řada medres (škol koránu). Na orientálním bazaru si
můžete koupit vynikající melouny, skvělé sušené meruňky nebo

Chiva
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Šahrizabz

Buchara

mohutné kameninové talíře s tradičními i moderními motivy,
ale také výrobky zdejších kovotepců. Originálním suvenýrem je
dřevěný předmět připomínající neopracovanou píšťalku; prodavač vysvětluje, že se používá pro nejmenší děti místo plenek: moč
odchází otvorem mimo tělíčko. Je to prý hygienické, existuje varianta pro kluka a pro děvče.
V Chivě se chlubí mimo jiné pevností z 12. století s palácem
chána nebo mešitou, kde lze vystoupat na minaret. Historie Šachrisabzu je stará dva tisíce sedm set let, a zaujme tu třeba mešita
s modrou kupolí. Nejpůsobivější je podle mnoha návštěvníků Samarkand s mauzoleem Gur Emir i architektonickým komplexem
Šachi Zinda – uctívaným místem posledního odpočinku bratrance
proroka. Mešita Bibi-Chanim má portál vysoký 40 metrů. V tomto městě, srovnatelném s perlami třeba Íránu, prožil autor těchto
řádků výše zmíněnou živelní událost. Ta se ale neopakuje zas tak
Šahrizabz

Samarkand

často. I hlavní město země – třímilionový Taškent – má své významné památky, jako jsou medresa Kukeldaš ze 16. století, a ještě
o století starší Páteční mešita. Celá země se rozkládá mezi řekami
Amu-darja a Syr-darja, najdeme tu stepi, poušť Kyzylkum, hory
i zelená údolí. Ve Ferganské dolině se pěstuje hlavně bavlna – jeden z hlavních produktů exportu (i když její podíl klesá, stále je
země druhým největším vývozcem této plodiny). Za minulého
režimu se na sklizni podílely děti a mládež. Kdo viděl sklizeň této
plodiny, jistě by nechtěl být na jejich místě.
Dějiny země jsou plné zvratů: počátky jsou spojeny s Peršany,
poté se stalo území kořistí Alexandra Velikého. Po mnoha peripetiích vstoupilo v 19. stolení na scénu Rusko, které ovládlo
region přímo či prostřednictvím loutkových útvarů. Za vlády
sovětů bylo území několikrát reorganizováno, až nakonec vznikla jedna z 15 svazových republik SSSR – Uzbecká. Posledních
třicet let je už suverénním státem. Obyvatelstvo země vyznává
převážně sunitský islám, ale přístup k němu je dost laxní, ani
alkoholické nápoje nejsou tabu.
Uzbekistán není u nás zmiňován příliš často – denně se s ním
setkávají obyvatelé ulic Uzbecká a Taškentská v pražské čtvrti
Vršovice. Zajímavé reportáže o vzdálené zemi natočila v posledních letech Česká televize v zeměpisných pořadech Cestománie,
Objektiv nebo Na cestě. Ze školy bychom si mohli pamatovat
aspoň jméno Avicenna – šlo o významného středověkého lékaře,
přírodovědce, politika a básníka. Jistě nám něco řekne jméno Tamerlán (Timur): v Evropě má pověst spíše negativní, ale místní
oceňují hlavně jeho zásluhy v bojích s Mongoly a Turky.
V Praze bohužel nemá Uzbekistán velvyslanectví, případné
dotazy je možno získat od ambasády v Berlíně. Čeští i slovenští
občané mohou do Uzbekistánu cestovat bez víz, pokud jejich
pobyt nepřekročí 30 dnů. V Taškentu jsou velvyslanectví České republiky i Slovenské republiky, mají působnost i pro další
středoasijské země. Zájezdy do Uzbekistánu měly na rok 2020
připraveny některé cestovní kanceláře (FIRO-tour), ale z pochopitelných důvodů je odložily do budoucna.
Petr Kuneš, foto: zdroj internet
Chiva
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Zomrela Hana Hegerová
Hviezdnu
kariéru
štartovala
v Žiline
Na skon kráľovnej šansónov Hany Hegerovej, ktorá
odišla na večnosť 23. marca 2021 v Prahe vo veku
89 rokov, reflektovali všetky české i slovenské printové
a elektronické médiá. Nekrológy spomínali aj Žilinu,
hoci zväčša v nelichotivých súvislostiach. „...Bývala
v byte, kde sa kúrilo uhlím, netiekla teplá voda, často
nemala ani na to uhlie...“ Historickým faktom však
navždy ostane, že ikonická speváčka začínala svoju
hviezdnu, takmer šesťdesiat rokov trvajúcu kariéru
práve v Žiline, kde ako herečka miestneho divadla
strávila päť sezón (1953 – 1958). Tento príspevok,
bez nároku na komplexné vyčerpanie témy, venuje
pozornosť „žilinským“ súvislostiam Hegerovej
búrlivého curriculum vitae.

P

rofesionálna scéna v Žiline vznikla pod názvom Krajové divadlo pracujúcich v sezóne 1950 – 1951 presídlením z Považskej Bystrice. Najmä mladším ročníkom treba uviesť, že
toto obdobie bolo érou doktríny socialistického realizmu, respektíve mocensky nariadenej a tvrdo kontrolovanej dramaturgickej
uniformity, ktorá po komunistickom prevrate vo februári 1948
zdeformovala činnosť všetkých oficiálnych divadiel. Napriek krajne
zložitej situácii sa v repertoári žilinského ansámblu začínajú objavovať pozoruhodné inscenácie Jozefa Palku, umeleckého šéfa a režiséra divadla v jednej osobe. „Proti presile modelu realistickej hry 19. storočia“ – uvádza vo svojej fundovanej štúdii významný teatrológ Ján
Jaborník – „a najmä proti bezvýraznosti, propagandistickej ideológii,
naturalizmu a opisnosti stavala Palkova tvorba umeleckú náročnosť,
ľudsky bohatšie obrazy a predovšetkým lyrickejšie a poetickejšie tóny,
ba aj vzopätejšiu básnickosť.“ Naplno túto líniu Palka premietol do
režijného stvárnenia legendárnej inscenácie Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy (1955).

Od Carmen k Hane
Práve v ére Jozefa Palku, ktorého účinkovanie radíme medzi umelecky najúspešnejšie obdobia tunajšej scény (od roku 1956 mala
názov Divadlo Petra Jilemnického), sem prichádza bratislavská
rodáčka Hana Hegerová. Stojí za zmienku, že pôvodne sa volala

Hana Hegerová na sklonku 60. rokov (zdroj – Profimedia.cz)

Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová. Exotické meno, ktoré
jej vymyslela babka (milovníčka opery nenávidiaca zdrobneniny),
len pútalo vo vtedajšom komunistickom Československu zbytočný interes. Umelkyňa bola už v mladom veku skromnou bytosťou
a nechcela na seba veľmi upozorňovať. Preto opustila meno Carmen a v Žiline sprvu vystupovala ako Hana Čelková – tak sa dievčensky volala jej mama.
Angažmán v Divadle Petra Jilemnického začala postavou grófky v klasike Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch (1954, réžia
D. Tóth). Následne účinkovala v Ostrovského Pozdnej láske (Ľudmila), ktorú režíroval Ivan Geguš, Krylovovom Módnom obchode
(Anuška), Calderónovej Láske v nárožnom dome (Doňa Klára)
a v siedmich ďalších tituloch. Vyzdvihnúť treba najmä postavu
Stázy v impresionisticky ladenej hre v troch dejstvách Leto, ktorú
v roku 1956 majstrovsky inscenoval režisér Jozef Palka. Doteraz ide
o jediné slovenské naštudovanie opusu známeho českého básnika,
spisovateľa a dramatika Fráňu Šrámka.
Poslednou Hegerovej úlohou na doskách žilinského divadla bola
študentka Lída Matysová – hlavná postava hry s tragickým podtónom Taká láska (1958) od Pavla Kohouta. Začínajúci talentovaný
režisér Juraj Svoboda umne dokázal preniesť na javisko intímne
a vzťahové problémy mladých ľudí, pričom zvládol aj netradičnú
mozaikovitú kompozičnú štruktúru deja.
Účinkovanie v Žiline má bezprostrednú spojitosť aj s Hegerovej vstupom do československej kinematografie. Ako herečka regionálneho divadla sa totiž objavila vo svojej prvej filmovej úlohe
(hneď v titulnej!) – v celovečernej snímke známeho režiséra Jiřího Krejčíka Frona z roku 1954. Zahrala si v nej spolu s Júliusom
Pántikom, Františkom Smolíkom, Josefom Bekom či Josefom
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Kemrom. Počas žilinského angažmánu účinkovala ešte v dvoch
filmoch. Režisér Jozef Medveď ju vedno s Gustávom Valachom,
Elom Romančíkom, Františkom Dibarborom, Ctiborom Filčíkom a ďalšími obsadil do drámy Previerka lásky (1956). Menšiu
rolu stvárnila v snímke budúcich laureátov Oscara Jána Kadára
& Elmara Klosa Tam na konečné (1957). Mimochodom, hudbu k tejto psychologickej dráme skomponoval famózny Zdeněk
Liška.

Z herečky speváčka
Umelkyňa sa v priebehu žilinského pôsobenia vydala za divadelného dramaturga (vtedy Krajského domu osvety v Žiline) a prekladateľa Dalibora Hegera, ktorému v roku 1955 porodila syna Matúša. Onedlho však manžel musel narukovať a rodina trela biedu.
Partnerský zväzok s D. Hegerom, ktorého meno nosila celý život,
vydržal len tri roky.
Hlboký vzťah Hany Hegerovej k výtvarnému kumštu predstavuje osobitnú dimenziu našej témy. Ako účinkujúca nechýbala na
vernisáži prvého spoločného
vystúpenia kultovej Skupiny
Mikuláša Galandu, ktoré sa
v decembri 1957 konalo na
Mariánskom námestí (vtedy
Námestie Dukla) vo výstavnej sieni Krajskej správy lesov
v Žiline. Svoje diela prezentovala jedenástka tvorcov –
vrátane kľúčových osobností
moderného slovenského výtvarníctva (A. Barčík, R. Dúbravec, Z. Horecký, V. Kompánek, R. Krivoš, M. Marček,
M. Paštéka, Ľ. Štrompach,
I. Štubňa, P. Tóth a E. Púček
ako hosť). Pri príležitosti päťdesiatročného jubilea prvého
spoločného vystúpenia Galandovcov prijala Hana Hegerová pozvanie na vernisáž
výstavy, ktorá sa konala v Považskej galérii umenia (2007).
Bola to jej posledná návšteva
Žiliny.
Možno išlo o náhodu,
možno to bol hlas osudu, že
si mladú herečku Hanu Hegerovú všimol v žilinskom divadle
hudobný skladateľ, klavirista a legendárny kapelník Juraj Berczeller. Veľkoryso jej ponúkol v stave núdze hosťovanie v bratislavskej Tatra revue (1957) a doslova tým otvoril dvere do sveta.
Začala nôtiť a z málo známej herečky sa čoskoro stala speváčka
s obrovskou popularitou. Tento príbeh – spojený s Prahou, kde
od roku 1958 definitívne zakotvila – už ale kultúrna verejnosť
dobre pozná.

Žilinská pocta
Urobíme dlhy strih a v čase preletíme do 24. októbra 2014.
Mestské divadlo Žilina vtedy premiérovalo brilantnú hudobnú
inscenáciu Hana (Hommage à Hegerová). Rešpektovaný slovenský dramatik a dramaturg Peter Pavlac ju „ušil“ priamo na telo
hercom miestnej činohry. Dej situoval do zákulisia regionál-

nej scény, kde tvorcovia pripravujú hudobno-divadelné soaré
o Hane Hegerovej. Hviezda ansámblu, na ktorej predstavenie
stojí a padá, sa však nečakane rozhodne divadlo opustiť. Zaskočiť
musí narýchlo mladá absolventka herectva z metropoly krajiny.
Príchod neskúsenej herečky rozvíri zdanlivo pokojné provinčné
vody a divák postupne zisťuje, že nie všetko je také, ako na prvý
dojem vyzerá. Rozprávanie o začínajúcej umelkyni, ktorá musí
čeliť „prekérnej“ životnej situácii, je v inscenácii sprostredkované
emotívnymi piesňami Hany Hegerovej v kvalitnej interpretácii
Lucie Lužinskej a Veroniky Strapkovej.
Opus Hana je návratom Mestského divadla Žilina k fundamentu a väzbám, ktoré si ctí. Zároveň ide o hold Hane Hegerovej, ktorá v päťdesiatych rokoch 20. storočia odštartovala
jedenástimi inscenáciami hviezdnu umeleckú kariéru práve na
doskách žilinskej činohry. Excelentným využitím Hegerovej skladieb, ktoré ukrývajú silný príbeh a vzrušujúce mystérium, chceli tvorcovia diela reflektovať vzťahy a „úniky do intimity ticha
a slov na hranici spievania“.

zdroj – internet

Režisér predstavenia a vtedajší riaditeľ žilinskej scény Anton Šulík
uviedol, že: „Hana ponúkla priestor na konfrontáciu so šesťdesiatročnou minulosťou tohto divadla a ľuďmi, ktorí v ňom existovali, ale
hlavne existujú dnes. Hana Hegerová sa stala istým symbolom cesty,
po ktorej sa dá kráčať tak, aby sa po niekoľkoročnom ohliadnutí dalo
povedať, že to stálo za to.“
Na tomto mieste by sme mohli krátke rozprávanie o „žilinských“ súvislostiach pohnutej biografie Hany Hegerovej aj ukončiť. Budeme si ju pamätať ako jedinečnú interpretku, ktorej šansón nezostarne. Príbehy, ktoré piesňami tlmočila, majú nadčasový,
univerzálny charakter. Bravúrne pracovala s náladami aj výrazom,
dokázala fascinujúco vystihnúť každú emóciu. Keď spievala, schádzala do najhlbších zákutí človečenského vnútra a duše. Taká bola
a pre mnohých z nás trvalo zostane v mysliach zafixovaná Hana
Hegerová – (aj) čestná občianka Žiliny.
Peter Cabadaj
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Radka Denemarková:
Slovenská literatura je pestrá
námětově, jazykově, formálně...

Slovenská literárna cena Anasoft litera sa
udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné
prozaické dielo, ktoré vyšlo v predchádzajúcom
kalendárnom roku. Začiatkom marca vyhlásila
porota desiatich finalistov. Okrem diel
etablovaných spisovateliek a spisovateľov sú
medzi nimi aj dva debuty.
Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne (Vydavateľstvo Artforum)
Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. (Vydavateľstvo Spolku
slov. spisovateľov)
Ivana Gibová: Eklektik Bastard (Drewo a srd)
Barbora Hrínová: Jednorožec (Aspekt)
Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt)
Laco Kerata: Na okraji mojej hory (KK Bagala)
Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni)
Veronika Šikulová: Tremolo ostinato (Vydavateľstvo SLOVART)
Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT)
Alta Vášová: Odlety (Fragment)

Z

tohto zoznamu vzíde na jeseň laureát tohoto – už
16. ročníka. Dovtedy sa naskytá priestor uvažovať
o pôvodnej slovenskej literatúre, jej úrovni, príťažlivosti pre čitateľa, porovnať si porotou vybrané mená s vlastným
výberom prozaických titulov z produkcie roku 2020. Členovia
poroty – česká spisovateľka, scenáristka a prekladateľka Radka
Denemarková, poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik
Garaj, poľský literárny vedec Rafal Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková – vyberali spomedzi 165 kníh. Ako to
už býva, vybrať desať titulov, ktoré by mohli zhodne označiť za
skutočne dobré diela, bolo výsledkom diskusií a kompromisov.
Podľa slov niektorých sa vlaňajší rok v prozaickej tvorbe na
Slovensku vyznačoval neúmerným rozdielom medzi kvantitou
vydávanej prozaickej produkcie a jej kvalitou.
Oslovili sme českú spisovateľku Radku Denemarkovú, jednu z porotkýň, a zaujímali nás jej postrehy:
Ako sa vám čítali diela v slovenčine? Bolo na čo nadväzovať
z minulosti, keď sa knihy v obidvoch jazykoch čítali akosi
prirodzene? Boli vám blízke témy a prostredie, v ktorých sa
odohrával dej?
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Byl to návrat do mládí a dětství, slovenština je mi přirozená,
jako dýchání a druhý mateřský jazyk. Kulturně nás před rokem
1989 živily i televizní slovenské pondělky, hvězdy jako Magda
Vášáryová nebo Božidara Turzonovová se vryly do paměti i jako
Markéta Lazarová nebo Emma Destinová, byly součástí mého
světa. Literaturu nedělím podle národních kotců. Goethova
představa světové literatury je nadčasová, v umění neplatí politizující kritéria na základě pojmů jako národ, vlast, státní hranice,
literatura je společným majetkem lidstva a objevuje se všude a za
všech dob ve stovkách a stovkách lidí. Jeden to dělá trochu lépe
než druhý a plave trochu déle na hladině než druhý, to je vše.
Kniha čtenáře buď osloví, nebo neosloví. Porotkyně musí mít argumenty, proč se tak děje nebo neděje. Navíc pro mě je literatura
především boj o jazyk. Pokud jazyk spisovatele neobstojí, neobstojí ani to, co dotyčný říká. Každý jazyk je ucelený myšlenkový systém. Ovlivňuje vnímání světa. U slovenštiny mě fascinuje
možnost rázného přesunu od mazlivosti k zářezu sekyrou. Od
sladké, poetické polevy k temnotě. Je to nesmírně dravý a citový
jazyk. Barevnost a napětí slov, která prosákla vlivy ruskými, polskými, německými, židovskými… Účast v porotě jsem chápala
i jako nostalgický návrat k lidem, kteří mě ovlivnili. Třeba texty
Leopolda Laholy. Z knihy Poslední věc, která česky vyšla v roce
1969, jsem si v mládí vypisovala věty jako: „Je skutek, který vám
umožní žít, dobrý, nebo špatný?“. „Zjednodušovat znamená pochopit složitost“. „Mám to, – řekl. Člověk žije dál třeba ve svém
nepříteli, který ho zabil“. Psaní jako hlubší odkrývání, sloupávání
vrstev od jednoho textu k dalšímu bylo charakteristické i pro vitální a vnímavou Agnešu Kalinovou. Vydala výtečnou knihu
„Mojich 7 životov“, dramatickou esenci nejen kontroverzních
dějů na Slovensku a v Čechách, včetně holocaustu a věznění
v normalizačních sedmdesátých letech až po život v emigraci.
Prekvapilo vás niečo v slovenskej próze, ako ste ju mali možnosť sledovať na vzorke jedného ročníka? Pocítili ste radosť
alebo neľúbosť nad niečím, čím sa autori zaoberajú a ako to
spracúvajú, príp. absenciu niečoho?
Vadí mi obecně jeden trend, tržní hledisko proniklo do umění.
Ale kniha není produkt a myšlení, které přepočítává prodej titulů,
je zrůdné. Knihy pak vydávají pragmatičtí byznysmeni, to nemá
s literaturou nic společného. Ale slovenská literatura je naštěstí pestrá, námětově, jazykově, formálně. Zasedání poroty v době pandemie jednoduché nebylo. Ovšem samo rozhodování o literárních
cenách a nominacích není nikdy snadné. V literatuře neexistují
žádné cílové pásky, žádné výkony tohoto druhu, žádné předhánění.
Je důležité podpořit literární talenty. Právě proto, že vychází řada
knih, kde je patrná jedna smutná tendence: ambice řady autorů
přesměrovalo tržní myšlení, literatura se stává burzou, trh zaujímá
místo uměleckého, individuálního risku, což vede k povrchnosti,
manické sebezahleděnosti, manýrismu, formálnímu experimentu,
kdy autoři přehlížejí fakt, že kniha není produkt a zapomínají, že
nedílnou součásti literární kvality je i jazyk. Finální výběr proto poukazuje na knihy, jejichž autoři dokážou udržet svůj charakter na
úrovni svého talentu, což je vůbec to nejtěžší, jejich knihy splňují
kritéria kvalitní literatury, kde spisovatelé stylem vyprávění strhnou
čtenáře do zkušenosti, která není zjednodušená, poctivě promýšlejí
„literární skutečnost“ a osahávají možnosti literární tvorby. Jsou
to knihy různorodé, ale jedno mají společné. Tyto knihy si uhájily
svůj jazyk, své „území“. Například Odlety Alty Vášové jsou zajímavé „nenápadnou“ radikalitou, s jakou nastoluje problém „já“.
Zároveň ukazuje trápení, které má spisovatel sám se sebou a se sku-

tečností. Kniha má sice formu fragmentárních zápisků a deníku,
jsou to jakési „nepaměti“, ale celek je vyzněním a kompoziční dynamikou románový. Chytrá „koláž“ citátů, zamyšlení, politických
reflexí, mozaiky intimních vzpomínek v té nejlepší tradici. Kniha
Jednorožec Barbory Hrínové je debut osmi povídek a citlivého,
precizního jazyka, povídkovou formu má kniha Richarda Pupaly
Ženy aj muži, zvieratá. Satori v Trenčíne Lukáše Cabaly je literární pastel a nezaměnitelný autorčin literární hlas nese „neromán“
Veroniky Šikulové Tremolo ostinato, to je promyšlená kompozice o zásadních neuralgických bodech, včetně otázek, proč psát,
proč žít. Senzitivní, uzavřený svět je kniha Záchrana sveta podľa G. Etely Farkašové. Kompozičně byla zajímavá kniha Zuzany
Šmatlákové Nič sa nestalo… Na všechny zajímavé knihy tu není
prostor. Zásadní překvapení, které by vedlo k hádkám nebo rozkolu v porotě, se ale letos nekonalo.
Môžete nám priblížiť mechanizmus hodnotenia?
Celý rok jsme postupně načítali knihy a formu spolupráce
nekompromisně spoluurčila pandemie, nemohli jsme se setkávat osobně. Knihy nám organizátorky obětavě posílaly poštou.
Postupně jsme bodovali a okomentovali knihy, které jsme četli,
během dlouhých měsíců se okruh zužoval, až k závěrečnému širšímu výběru, o kterém jsme dlouze diskutovali a z něhož vzešla závěrečná desítka nominovaných. Vzhledem k obrovskému
množství knih na povrch vyplavala kvalita rychle. U mě byla
první knihou, kterou byla potěcha číst, Naničhodnica Jany
Juráňové. Splétá důmyslně a kompozičně bravurně síť příběhů
kolem záhadné osmdesátileté Ludmily, která se ocitá v meziprostoru lidských bytostí odsouvaných nejen na okraj společnosti.
Přes všechnu „reálnost“ příběhů knize nechybí tajemství a rébusy,
které nabízejí různorodou čtenářskou interpretaci. S úsporným,
zároveň obrazivým stylem vyprávění se Juráňová vymaňuje z frází a dokládá, že adekvátní reakcí na mizérii světa může být pro
spisovatele pouze literatura a že nelze psát, pokud nevidíme celé
souvislosti, které vedly k našemu dnešku. Autorce se povedl intimní průzkum postav, zároveň zachytila esenci společnosti, stav
vědomí v určité době. A to rozhodně nespočívá v tom, že se zopakují věty, kterými tato společnost promlouvá. Je to literární
hlas, ucelený v tématech i jazyce. Radost číst. Pandemie ukázala
nezastupitelnost umění a literatury, i duše potřebuje potravu.
Rozhovor pripravila Jarmila Wankeová
Foto: Juraj Starovecký
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Rado Baťo: Ako skapal tatranský tiger (Premedia, 2020)
Nino Haratischwilliová: Osmý život (pro Brilku) (Host, 2020)
Dve knihy, ktoré sú tipmi Listov na
tento mesiac, sú celkom odlišné, ale
predsa majú niečo spoločné. Odlišné
sú žánrovo, tematicky i geograficky,
ale v princípe ide v oboch prípadoch
o mapovanie príčin i následkov
spoločenských a hospodárskych
deformácií spôsobených
desaťročiami sovietskeho boľševizmu
v rôznych kútoch sveta, v tomto
prípade na Slovensku a v Gruzínsku.

V

titule knihy Rada Baťa, bývalého ekonomického
novinára, šéfredaktora ekonomického týždenníka
Trend, v rokoch 2010 až 2011 hovorcu a poradcu
predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a potom aj poradcu
prezidenta SR Andreja Kisku, sa síce hovorí o skapanom tatranskom tigrovi, ale faktom je, že nemalo vlastne čo skapať,
pretože žiadny tiger neexistoval. A ak áno, tak iba ako exaltovaná populistická metafora, ktorá mala dodať Slovákom
trochu hrdosti zmiešanej s trpezlivosťou a pokorou, za hrsť
odhodlania a štipku odvahy prekonať úskalia hospodárskej
transformácie. V skutočnosti bola tatranská ekonomika skôr
hus, šklbaná sprava, ale hlavne zľava, ktorej zlaté vajcia rozkradla svojstojná folklórno-nacionalisticko-eštebácka cháska
ešte skôr, než ich tá hus stihla zniesť v prospech všetkých.
Nuž, ale čo robiť s národom Jánošíkovým, ktorý za stovku
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zapichne vidly do suseda, ale nad stovkou miliónov mávne
veľkopansky rukou? A stále je nepoučiteľný?
Dejiny ekonomickej transformácie na Slovensku, ako kľúčová téma Baťovej knihy, sú len marginálne dejinami prevracania hospodárskych vzťahov z hlavy na nohy, lebo sú to
hlavne dejiny bezostyšnej rabovačky, bezhraničnej občianskej naivity a finančnej a politickej negramotnosti obyvateľstva. Len z času na čas (a to tak nakrátko a zriedkavo, až
to človek pomaly považuje za výnimku na hranici zázraku)
svitne pár rokov politickej a ekonomickej príčetnosti, vďaka ktorým napokon spoločnosť a štát neskolabovali a jeho
základné inštitúcie ako-tak dnes fungujú. Baťo to precízne,
avšak nie školometsky, dokladá vo všetkých fázach ostatných
troch desaťročí ekonomických dejín Slovenska, počnúc privatizáciou, cez prijatie eura, transformáciu bankového sektora, dôchodkové reformy až povedzme po to, ako na eurovale
nestroskotalo Grécko so Španielskom, ale reformná vláda
Ivety Radičovej. Navyše, aby to trochu odľahčil, ku každej
kapitole priradil výstižný ironický podtitul, ktorý povie všetko sám za seba, napr: Slovenská cesta transformácie: cudzie
nechceme, svoje si rozdáme; Ako bankári ošklbali Slovensko
a nič sa im nestalo, Ako zlodeji budúcich dôchodkov obrali
mladých o dôstojnú starobu a pod.
Môžeme si len povzdychnúť, čo by bolo, keby to bolo naopak a miesto nehanebného populizmu a manipulatívneho
nacionalizmu by prevládla v mladom štáte triezva racionalita.
Len malou útechou nám v tomto zmysle môže byť, že sme
v tom neboli sami, lebo k podobným, a určite aj väčším,
excesom dochádzalo aj v ostatných krajinách bývalého sovietsko-komunistického bloku. Po tristnom zážitku z čítania
Baťovej knihy si vlastne človek musí povedať, ak nechce celkom stratiť nádej, že je vlastne zázrak, že to krajina vôbec prežila, inými slovami povedané, že ten „tiger“ celkom neskapal.
Ale že sa musíme zmierniť s tým, že majstri sveta nikdy nebudeme. A nielen preto, že sme si nechali – okrem iného – pod
nosom rozkradnúť bez väčšieho vzrušenia matičnú zbierku na
národný poklad (niečo také sa nedá vari vymyslieť ani v tej
najtupšej ľudovej komédii, pritom je to fakt), ale aj preto, že
celé tie tri ponovembrové desaťročia tí najlepší a najzručnejší
stále odchádzajú či utekajú robiť/žiť/hrať do zahraničia a len
minimum, ak vôbec niekto, sa vracia altruisticky domov. Aj
v tomto zmysle je preto politickým i hospodárskym vrcholom dejín samostatného Slovenska podľa Baťa (a nielen podľa neho) vstup do EÚ, NATO a prijatie eura (čítaj: začlenenie do nadnárodného systému politických, hospodárskych
a monetárnych vzťahov), vďaka čomu už nie je dôležité, ako
k tejto samostatnosti došlo a čo za obskúrne osoby boli jej
„otcovia-zakladatelia“. Čo nie je práve najlichotivejšie vysvedčenie o morálnej pevnosti, historickej pamäti a občianskej rozhľadenosti ľudu pod Tatrami.
Rado Baťo vydal veľmi poučnú, smutne zábavnú a zrozumiteľne napísanú knižku o krachu slovenského hospodárskeho zázraku, ktorý – nebol. Sú to síce ekonomické dejiny
ponovembrového Slovenska, no súčasne i dejiny našich zlyhaní, omylov, faulov, občianskej ľahostajnosti a zbytočných
prehier, v ktorých sa zrkadlí nepríjemne veľa z našej národnej
povahy.

J

ednou z najpozoruhodnejších kníh, ktoré vyšli vlani v českom preklade, je kniha v Nemecku žijúcej (od roku 2003)
a po nemecky píšucej gruzínskej autorky Nino Haratischwilliovej (nar. 1983) Osmý život (pro Brilku). Ide o mohutnú, vyše osemstostránkovú epopeju (v Nemecku vyšla po
prvý raz v roku 2014) o bohatej a pohnutej histórii Gruzínska,
zobrazenú v podobe ságy šiestich generácií rodiny Džasiovcov,
založenej praprastarým otcom, vychýreným gruzínskym výrobcom čokolády. Dejiny tejto rodiny sú vyrozprávané v ôsmich
častiach (hoci tá posledná, venovaná osudom Brilky, ako to
symbolizuje prázdna stránka, bude napísaná až jej budúcim
životom), v ktorých autorka prepletie malé ľudské osudy svojich postáv s veľkými dejinami krajiny, ba celého sveta. Kritika
túto knihu nepriamo označuje za gruzínsku variáciu Tolstého
románu Vojna a mier. Aj ona má taký rozsiahly historický záber
a hlboký ponor do psychológie jednotlivých postáv. Tu sa však
podobnosť s ruským klasikom končí, pretože v tom základnom
sa obe diela zásadne líšia. Haratischwiliovej román nie je o hrdinskom celonárodnom vzopätí tvárou v tvár smrteľnej hrozbe,
ale o individuálnych vzopätiach i zlyhaniach, kolaborácii a odvahe tvárou v tvár ničivej rozkladnej sile ruského i domáceho
boľševizmu a plazivej rusifikácie. Je o hlbokej citovej spätosti
členov rodiny, ale aj o rovnako hlbokej názorovej priepasti medzi nimi. K tomu všetkému sa pridáva magická esencia v podobe rodinného tajomstva prípravy omamnej horúcej čokolády, ktorá vo vypätých momentoch ovplyvňuje konanie postáv.
Aj preto, ako podotkla nemecká literárna kritika, je to román,
ktorý „vonia kardamómom“, v ktorom na pozadí veľkých dejín
vzostupu a pádu sovietskeho komunizmu rezonujú ľudské vášne
ako zrada, láska, pomsta či nenávisť.
Rozprávačkou príbehu je tridsiatnička Nica, ktorá svojej
dvanásťročnej neteri Brilke postupne odhaľuje osudy jednotlivých členov rodiny, presnejšie členiek, pretože ide o príbeh
s výraznou dominanciou ženských hrdiniek. Dej sa síce primárne odohráva v Gruzínsku, ale postupne sa dostávame do
revolučného i porevolučného Ruska, neskôr samozrejme do
Sovietskeho zväzu, ale potom aj do Československa, Anglicka,
Nemecka, Rakúska či Talianska. Takto sa do osudov postáv nezmazateľne vtláčajú veľké dejiny v podobe historických peripetií Sovietskeho zväzu, druhej svetovej vojny, Pražskej jari roku
1968 i masakry v Tbilisi z apríla 1989, ale aj reálne historické
postavy. Z nich je najvýraznejšia prítomnosť všemocného Malého veľkého muža, ktorého skutočné meno v príbehu nezaznie,
ale všetci vieme, že ide o jedného z najznámejších Gruzíncov
histórie (okrem, samozrejme, Stalina), zlopovestného Lavrentija
Beriju, šéfa tajnej sovietskej politickej polície NKVD.
Zasvätenosť, s akou autorka zobrazuje osudy svojich postáv,
naznačuje, že vychádzala z vlastných skúseností, no ona sama
odmieta, že by napísala autobiografický román o osudoch svojej
rodiny. Pripúšťa, že všetko to sú spomienky na príbehy, ktoré
počúvala a ktoré si potom vsadila do svojej historickej fresky.
Haratischwiliová patrí dnes k neprehliadnuteľným postavám na
nemeckej kultúrnej scéne. Je aktívna aj ako autorka divadelných
hier a režisérka (absolvovala Divadelnú a hudobnú akadémiu
v Hamburgu) a vyslovuje sa verejne aj k niektorým spoločenským otázkam, napr. k nenávisti voči emigrantom.
Igor Otčenáš
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Boubínsky
prales
Lavička s kameňom označujúcim Lukenskú cestu

Drevená smerovka do Boubínskeho pralesa

Boubínsky prales leží v Chránenom
krajinnom území Šumavy, v blízkosti
mesta Prachatice a je jednou
z najvýznamnejších prírodných lokalít
v Európe. Bol vyhlásený za chránenú
prírodnú rezerváciu už v roku 1858 jeho
vtedajším majiteľom kniežaťom Karlom
II. Schwarzenbergom a stal sa tak
treťou najstaršou rezerváciou na českom
území. O jeho ochranu sa asi najviac
zaslúžil správca schwarzenberských lesov
Josef John, ktorý sa celý život snažil
o pochopenie prírodných procesov, do
ktorých nezasahuje človek. Vek lesa sa
odhaduje približne na 12 000 rokov,
teda od konca doby ľadovej.

V

hodným štartovacím miestom na objavovanie krás
Boubínskeho pralesa je obec Zátoň, kde je aj vlaková
zastávka. Odtiaľ sa dá už poľahky dostať pešo údolím
Kaplického potoka až k Boubínskemu jazierku. Po ceste narazíte na Idinu pílu, ktorá v minulosti slúžila na spracovanie rezonančného dreva, určeného na výrobu hudobných nástrojov.
Dnes je píla v majetku Štátnych lesov ČR a je v nej zriadené
informačné stredisko Národného parku Šumava. Boubínske
jazierko bolo umelo vybudované v roku 1836 a pôvodne slúžilo na splavovanie dreva z Boubínskych lesov k Idinej píle a do
sklární v Lenore. Má rozlohu 0,37 hektára a jeho najväčšia hĺbka
pri stavidlách dosahuje až 4 metre. Stálym obyvateľom jazierka je pstruh potočný, ktorý tu bol umelo vysadený. Pri Boubínskom jazierku je, okrem posedenia pre turistov, vystavený
aj mohutný kmeň takzvaného Vidlicového smreka, ktorý bol
spílený v roku 2005 z dôvodu rozsiahleho napadnutia dreviny
fuzáčom. Meral skoro 54 metrov a mal 350 rokov. Avšak nebol to najvyšší smrek v Boubínskom pralese. Toto prvenstvo je
pripisované tzv. Kráľovi smrekov, ktorý meral skoro 58 metrov a jeho vek sa odhaduje na 440 rokov. Až do roku 1970 bol
tento strom populárnym miestom návštevy turistov, bohužiaľ,
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Zamrznuté Boubínske jazierko

Prepletené korene stromov

nápor návštevníkov sa podpísal na stabilite koreňového systému
smreka a ten sa po veľkej víchrici vyvrátil z koreňov. Táto udalosť
v podstate iniciovala oplotenie areálu Boubínskeho pralesa drevenou ohradou. Pri prechádzke popri ohrade si človek nemôže nevšimnúť bizarné tvary stromových koreňov, ktoré sa inak volajú
aj „chůdové“ korene, asi preto, že skutočne vyzerajú, ako keby
sa vznášali vzduchom. Sú jasným dôkazom toho, že do života
pralesa človek nezasahuje. Vznikajú totiž tak, že semienka nových
stromov sa uchytia na spadnutých práchnivejúcich kmeňoch alebo okolo kameňov. Korene takýto spadnutý kmeň obrastajú,
až nakoniec zakorenia v zemi. Práchnivejúce kmene sa časom
úplne rozpadnú a nový strom zostane visieť nad úrovňou zeme.
Každý návštevník Boubínskeho pralesa pravdepodobne narazí na
Lukenskú cestu, ktorá pochádza ešte z čias správcu Josefa Johna
a je hlavnou spojnicou medzi osadami Včelná a Zátoň. Vedie po
trase bývalej pašeráckej cesty a pozná sa ľahko podľa kameňov
z 19. storočia s nápismi v nemčine, ktoré ju vyznačujú. Na severnom začiatku cesty stojí trojboký kamenný pamätník, nazvaný Monument, na ktorom je z jednej strany vytesaná kniežacia
korunka, z druhej strany lovecká trúbka s dátumom 1848/55
a z tretej strany nápis v nemčine „Aus Dankgefühl“, čo v prekla-

Kmeň Vidlicového smreka

Čadova studnička

de znamená „Z vďačnosti“. Na južnom konci Lukenskej cesty na
upravenej skalnej stene nazvanej Soví skála je takisto vytesaná
kniežacia korunka s dátumom 12. august 1859, čo je s veľkou
pravdepodobnosťou dátum dokončenia cesty. Na Lukenskú cestu sa pripájajú väčšinou bývalé lovecké chodníky, ktoré v minulosti slúžili na odstrel jelenej zveri, lebo spôsobovala ohrýzaním
stromovej kôry v pralese veľké škody. Na tieto účely bol v roku
1902 vybudovaný aj Lovecký zámoček, ktorý pôvodne stával
pri dnešnej turistickej ceste na vrchol Boubína. Zámoček bol
ale neskôr prenesený do areálu lesníckeho múzea na Ohrade pri
Hlubokej nad Vltavou. Dnes už v Boubínskom pralese lov divokej zveri neprebieha, ale pozorný návštevník sa tu môže stretnúť
s drobnými zvieracími druhmi ako je piskor, plch a, samozrejme,
s rozmanitými druhmi vtákov ako sú ďatle, žlny alebo sovy. Asi
najvzácnejším obyvateľom pralesa je rys ostrovid, ktorý sa tu vo
voľnej prírode dokonca úspešne rozmnožuje. Aj preto je veľmi
dôležité, aby sa návštevníci Boubínskeho pralesa k lesu chovali
s rešpektom a úctou, aby sme tento nedotknutý kúsok prírody
zachovali pre naše budúce generácie v takej podobe, ako pred
tisíckami rokov prirodzene narástol.
Text a foto: Vladimír Dubeň
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Bělotínský
týden
zpěvu
v Hranicích

Petra Rašíková

Keď sme do redakcie v októbri 2020 dostali tento článok, bol zakázaný spev po celej krajine.
Údajne spevom sa šíri koronavírus oveľa viac. A tak už temer 10 mesiacov neznie živý spev
a chýba spev detí. Nebol rozšírený, v minulosti sa spievalo oveľa viacej. Teraz ľudia nechcú prejaviť
svoju nedokonalosť, ak práve nie sú v speve profesionáli. Kto vie, či bude možné v tomto roku
uskutočniť ďalší ročník tohto krásneho podujatia. Veľmi si želáme, aby sa to podarilo.

K

do má trochu přehled přes sborový zpěv, tomu jistě
neunikl název Bělotínský týden zpěvu (BTZ). Je to
nádherná kulturní akce, jež se koná na střední Moravě
– v Hranicích na Přerovsku. Proč se neuskutečňuje v Bělotíně,
vysvětlí autorka následovně.
Přenesme se na chvíli do letního dne roku 1991. Z jednoho takového týdne zpěvu v rakouském Grazu se vrací skupina
učitelů a studentů Ostravské univerzity, mezi nimi i starosta
obce Bělotín a zapálený zpěvák Eduard Kavala. Všichni si celou zpáteční cestou nadšeně zpívají nacvičené písně a v Edově
hlavě se rodí myšlenka uskutečnit podobné setkání také u nás.
K tomu bylo třeba sponzorů, a tak se Eda vypravil za ředitelem
hranické Cementárny. Když zjistil, že pan ředitel na jeho prosbu slyší, byl Bělotínský týden zpěvu vlastně na světě. První
ročník BTZ se uskutečnil v malé obci u moravského rozvodí
– v Bělotíně. Účastníci byli z řad přátel a kamarádů starosty
Eduarda Kavaly: sešli se, zpívali a po týdnu se rozjeli domů
s myšlenkou – příští rok dovezeme s sebou další kamarády,
přátele muziky. A tak se stalo. Jenže počet účastníků se navýšil
a kapacita ubytování v obci Bělotín nestačila, tudíž se hudební
festival přesunul do Hranic, název zůstal původní.
Dirigent Pavel Koňárek

Prvních 17 ročníků se akce konala v ZŠ Šromotovo v Hranicích, od roku 2009 (od XVIII. ročníku) se BTZ koná kompletně v areálu Střední průmyslové školy (SPŠ) v Hranicích. Co to
znamená? Zpívání probíhá v tělocvičně, hosté jsou ubytováni na
internátě SPŠ a stravují se v tamní jídelně. Jednoduché souvětí,
za nímž ovšem stojí obrovské úsilí organizátorů, ale i účastníků
Bělotínského týdne zpěvu. Pěvecké soustředění pravidelně začíná druhou srpnovou sobotu. Zpěváci se sjíždějí z celé republiky – od Písku až po Jablůnkov. Dříve také přijížděli ze Slovinska, Německa, Rakouska, Velké Británie, poslední dobou nejvíce dojedou naši slovenští přátelé. A pak začíná „práce“ – tedy
zpívání. Hned v sobotu podle zpěvníku zpíváme minimálně do
devíti hodin večera. Následující dny jsou si podobné jako vejce
vejci: od 8:30 hodin rozezpívání a pak již podle hlasů – soprány, alty, tenory, barytony, basy – zpíváme celý den, samozřejmě
s přestávkami. Někteří nám říkají „blázni“, jenže my zpívání
milujeme, je to náš koníček, vlastně kůň! Sedíme v půlkruhu,
vedle sebe učitelka, studentka, farář, ekonomka, prostě lidé
různých profesí a zájmů, ale na BTZ přijedou v roli zpěváka.
80 % účastníků BTZ jsou již ostřílení frekventanti, ti, kteří
jezdí pravidelně, znají se, vědí o sobě takřka všechno.
Josef Surovík
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Pěvecká zkouška v tělocvičně

Kromě každodenního zpívání a muzicírování k BTZ neodmyslitelně patří doprovodné akce. Ty se těší velké oblibě, jsou to obvykle koncerty jiných pozvaných sborů, hudebních těles, kapel
a uskupení, dále návštěvy muzeí, galerií, přírodních krás a zajímavostí Hranicka a okolí. Ke stálicím patří návštěvy lázní Teplice
nad Bečvou, známých Zbrašovských aragonitových jeskyní, unikátní Hranické propasti, nejhlubší na světě. Téměř každý rok si
účastníci se zájmem prohlédnou výtvarné a muzejně-vzdělávací
výstavy v síních Městského muzea a galerie v Hranicích, například v bývalé židovské synagoze, na Staré radnici, v Galerii M+M
manželů Musilových, kde se k zážitkům z výtvarných děl přidá
i spontánní večerní posezení a zpívání při kytaře.

REPERTOÁR BTZ
Za skoro tři desítky trvání BTZ nacvičili zpěváci pod vedením
zkušených dirigentů více jak 600 skladeb všech žánrů, od církevních skladeb přes úpravy lidových písní či spirituály až po moderní a populární písně. Poslední dobou frekventanti nacvičují část
ze světově proslulé opery, což svědčí o náročnosti dirigentů na
zpěváky a také o síle schopnosti zpěváků zvládnout náročný part.
K nejčastěji zařazeným patří skladba Ave Maria, a to hned
od deseti autorů. Velkým přínosem je také dlouholetá účastnice BTZ Tereza Surovíková. Kromě toho, že výborně zpívá,
je rovněž skladatelkou a každý rok připraví zpěvákům novou
píseň, eventuelně upraví skladbu.
K oblíbeným textům patří písně významných českých autorů: Stasa čarodějnice J. Suka, Kačena divoká L. Janáčka, Pocta
tvůrcům Z. Lukáše, ale i zahraničních skladatelů jako Cheruvimskaja Pesn P. I. Čajkovského, Rachmaninovo Bogoroditse Devo a další. Dirigenti nás každoročně překvapí výběrem
skladeb, při kulatých výročích se i zpěváci mohou podílet na
repertoáru, vybírají oblíbené skladby.
DĚTSKÝ ATELIÉR
Jak vznikl dětský ateliér? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Na BTZ přijížděly a přijíždí zejména ženy (tvoří 80 %
účastníků), často pracující ve školství, mající tedy prázdniny.
Nabízí se otázka, co s potomky? Kam je dát? Po mnoha úvahách
se zdálo, že by bylo možné problém vyřešit zavedením jakéhosi
„útulku pro děti zpěváků“, o něž by se postaraly vychovatelky.
A tak vznikl dětský ateliér zaměřený na hudebně pohybovou
činnost, kterou vedou zkušené učitelky hudební výchovy. Na
BTZ jezdí poslední dobou čím dál více dětí nejrůznějšího věku

– od předškolního až po dorostenecký. Od roku 1995 je dětský ateliér součástí BTZ, těší se obrovské oblibě, na něm vyrostly už generace mladých zpěváků. Jejich koncert předchází
závěrečnému koncertu BTZ, bývá pravidelně ve čtvrtek.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT BTZ
Od soboty do pátku zpěváci pilně nacvičují repertoár, aby
vše zúročili na závěrečném koncertu, jenž se pravidelně koná
v pátek. Zpočátku se koncert konal v hranickém kostele Stětí
sv. Jana Křtitele, dále pak v synagoze a od V. ročníku je hostitelem BTZ kaple sv. Barbory v areálu kasáren generála Zahálky v Hranicích. Generálka se koná vždy v dopoledních
hodinách, pak následuje oběd, odpočinek hlasivek, výběr
garderoby, účesy a poté již těšení se na posluchače. Přijdou?
Nepřijdou? Kaple sv. Barbory pojme méně posluchačů než
kostel na náměstí, ale zato má výbornou akustiku.
Kdo jednou přišel nebo přijel na Bělotínský týden zpěvu
a je vášnivý zpěvák, toho jmenovaná akce chytne a nepustí,
je to prostě láska na celý život a ta se prostě neopouští. A kdo
nevěří, ať do Hranic běží. Zejména mužské hlasy jsou vítány! Jubilejní XXX. ročník bude uspořádán v sobotu 14. srpna 2021. Nebudete litovat. Tak jako autorka článku, jež se
v příštím roce zúčastní BTZ po dvacáté čtvrté.
Marie Vávrová
(Byl použit materiál Almanach BTZ, 2016).
Foto: Nikola Sedloňová

Závěrečný koncert v kapli
sv. Barbory

Listy 21

20_21_Vavrova.indd 21

06.05.2021 13:05:20

Redakcia uvádza prológ k pripravovanému
románu Muž, ktorý chcel plakať spisovateľa
a publicistu Petra Juščáka. Román je historickou
freskou minulého storočia v Československu,
všíma si vzostupy a pády karieristov najvyššej
moci, dedičné historické ťarchy a zápas
obyčajných ľudí s kolotočom moci.
Prológ otvára tému, v ktorej v skutočnosti
ide o postavu tzv. Generála, symbolizujúceho
absolútnu manipulatívnu moc. Na sklonku
života hľadá ospravedlnenia pre svoje zločiny,
ktoré prerába na dobré skutky cez fiktívne listy
matke. Je to alúzia na spoločnosť – cez fašizmus,
komunizmus po manipulácie a súzvuk s nimi
cez deformovanú etiku. Postava Generála je
vybratá z Pješčakovho a Biľakovho životopisu
a zapletený je tam príbeh vyšetrovania a desivej
manipulácie vraždy študentky C.

Muž, ktorý
chcel plakať
(úryvok)
9. NOVEMBER 1924, NEDEĽA.
Cez novembrovú hmlu nebolo vidno nič, ledva sa vynorili obrysy
cerkvi na návrší. Všetko ostatné hmla tajila v bielych záclonách
nad pridusenou krajinou. Nik nevidel ani do Zuzy, odovzdane
kráčajúcej k cerkvi. Jej nešťastie vyšlo najavo v stredu ráno, keď sa
na dvore zohla pre hrniec so zemiakmi a ticho zastonala. Matka
skričala v hrôze, pribehla k nej a pozrela sa jej pod zásteru. Ach,
to nie, chytila sa za hlavu a kvíliac vbehla do domu. Skaza, všetko je vonku, pochopila to aj suseda Iľkovčinová zazerajúca cez
palanky a tajomstvo prestalo byť tajomstvom.
Hriešnica teraz ťažko kráča strmou cestou ku kostolu, matka dychčí za ňou. Aké poslušné dieťa to bolo, mihne sa matkinou mysľou a myšlienka jej z hlavy vtečie do úst, zmení sa
na slinu, takže musí si hneď aj odpľuť. Fuj! Vzápätí štuchne
dcéru do boku. Nie preto aby šla rýchlejšie, veď sama za ňou
sotva vládze, prosto ju štuchne, kvôli tej dávnej spomienke na

poslušné dievčatko, kvôli horkej sline, ktorá už nikdy z matkiných úst neodíde. Od dnešného dňa už nič nebude, ako
bolo predtým. Hneď po omši zamkne dcéru v chlieviku, inak
ju otec zabije. Už teraz odmietol ísť na omšu na sviatok Prepodobnej Theoktisty a hrkotal s plnou fľaškou skôr, než sa
matka prekrižovala pred ikonou Presvätej Bohorodičky.
Suseda Iľkovčinová spolu s dvomi ženami hneď zrána pripravili pred chrámom oceľovú reťaz. Tá odjakživa visí na háku
pripravená poslúžiť k očiste padlej duše. Všetky tri už odriekali
modlitby vnútri. Matka sa chopila najhoršej práce, aká sa môže
ranenej rodičke pritrafiť. Stiahla z háku reťaz, strčila do dcéry,
aby sa jej otočila chrbtom, potom jej tú reťaz prevliekla popod
šiju. Vzadu ju uzavrela hákom a jej druhý koniec navliekla do
železného kruhu visiaceho v drevenom tráme.
– Kľaknúť, – prikázala dcére.
Hrkotanie reťaze sa cez drevenú stenu dostalo do chrámu,
narušilo jeho dôstojné prítmie, vôňu troch sviec, vliezlo až do
tichej modlitby žien čakajúcich na svätú omšu. Tlmené rinčanie ich povzbudilo, pripomenulo večné hriechy smilstva, svoje
i cudzie zlyhania a ich modlitba zosilnela. Teraz matka vstúpila
do chrámu ako víťaz a sklonené hlavy žien sa sklonili ešte viac.
Rozcuchaná Zuza poslušne kľačala na vlhkej hline, uprene
hľadela na drevené brvno. Chcela si napraviť vlasy po rannom
kvákaní, no potom si povedala, že tvárou v tvár stene cerkvi náleží
skôr pokorné mlčanie než pokus o krásu a jej ruky namiesto popolavých vlasov spočinuli na bruchu. Tak. Nech je ako chce.
Studená hmla liezla pod kožu. Z cerkvi prenikal kňazov predspev a odpoveď zboru mužov i žien. Železo na šiji
ju chladilo a ťažilo. Mohla by si ho sama zhodiť, stratiť sa
v hmle, odísť niekam ďaleko, kde láska nie je hriech, kde najvyššou hodnotou nie je utrpenie, ale radosť z milého úsmevu,
hoci aj úsmevu čiernovlasého podomového obchodníka. Lenže niečo ju tam držalo, niečo mocnejšie ako tie železá.
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Znútra sa duto ozýval kňazov hlas, slávil premenu tela
Božieho a Zuza sledovala drobného chrobáka ako vyliezol zo
škáry. Zliezol po brvne dole medzi zosušený harmanček a vzápätí sa už štverali hore dvaja, pekne jeden za druhým. Tak
ako ona prišla sem spolu s matkou, aj chrobáčiky sa stratili
v škáre. Ktovie či aj chrobač, ktorá sa množí v kostolnej stene,
má svoje železné putá.
Kňaz vášnivým hlasom hovoril o Prepodobnej Theoktiste
z Lesbosu.
– Ušla arabským obchodníkom s otrokmi a tridsaťšesť rokov
sa skrývala sama na pustom ostrove. Vystačila si so slnečnicovými semienkami a životodarnými modlitbami a spevmi,
ktoré sa naučila v mladom veku v Monastieri. Šaty sa zodrali
a jediným jej odevom sa stala Božia milosť. Tá ju chránila pred
nešťastím a nepohodou, – počúvala poučenia z chrámu. – Nie
ako naša padlá hriešnica tam vonku v pokání, ktorá neprišla
o svoje šaty v barbarskej honitbe, lež zriekla sa ich dobrovoľne
pre skutok smilstva, – zvýšil hlas kňaz. – Theoktista odmietla
ukázať svoju nahotu aj spásnemu záchrancovi. Keď ju objavil,
nevystúpila z tmy, kým si neupletie odev z tráv a pavučín.
Dala sa do práce a pri nej stratila posledné sily. Záchranca ju
našiel v krásnom odeve, ale bez života. Takto sa Theoktista
stala prepodobnou Isusu Christu, keď svoju čistotu panny povýšila nad záchranu. Tak ako Isus povýšil myšlienky Otca nad
svoju záchranu pred smrťou na kríži. Kiež si jej svätý príbeh
vezmú za svoj všetky panny aj ich rodičky v našej obci...
Zazvonil kostolný zvon. Hmla sa pomaly začala rozplývať. Spev
v chráme postupne stíchol. Chlapi v čiernom mlčky obchádzali
kľačiacu Zuzu s reťazou na červenej šiji, radšej sa dívali na druhú
stranu, do doliny. Hmla zredla, ukazovali sa ich úzke políčka
a pastviny a pripomenuli posledné roboty. Ženy vychádzali až
po nich. Prvá vyšla Iľkovčinová, aj dnes s vysokým hlasom prespievala všetkých. Božský hlas. Nik tak oddane a vrúcne nezanôtil Da ispolňatsja na slávu prijatia Kristovho tela ako ona.
– To je tak, keď žena rozťahuje nohy kade chodí, – zasipela
Iľkovčinová.
Strapatá uslzená hriešnica s odratým krkom tak trocha
pripomínala nebezpečného psa, či skôr fenu. Živý obraz
skazenosti so vzlykmi a štrngotaním reťaze ukázal na hĺbku
priepasti medzi počestnými a padlými. Ako ženy jedna po
druhej prechádzali okolo uviazanej, vyslali ponad priepasť ku
hriešnici pohľad plný opovrhnutia. Pre seba si ponechali len
to drobné zrnko šťastia, že im a ich dcéram sa potupe na reťazi
podarilo vyhnúť. Potom si každá z nich odpľula na tú stranu,
kde sa krčila poklesnutá Zuza.
Posledný vyšiel mladý Vasiľ Viršak. Aj on bol v slávnostnom
čiernom ako starší muži i ženy, ktorí od života už neočakávajú
nič len ďalšie ráno. Prišiel až spoza Starej Ľubovne. Chodieval
sem raz do roka, vždy začiatkom novembra, aby si uctil miesto
spojené s dobrými skutkami jeho staršieho brata Timoteja.
Začínal tu ako kňaz, kým nenarukoval do rakúsko-uhorskej
armády. Vojna sa skončila a kňaz sa stále túlal s legionármi
po Rusku, až v novembri 1919 prišla o ňom posledná správa.
Popravili ho červení, ktorí doteraz, ešte aj päť rokov po vojne,
bojujú a zároveň budujú lepší svet. Tých, ktorí ich lepší svet
odmietajú, posielajú hen, na ten druhý. Kanónmi, puškami,
šabľami alebo slučkami z obyčajného konopného povrazu.
Brata Timoteja tu mali radi, preto sem Vasiľ príde raz do
roka, niekedy aj s bratom Ivanom, študentom práva, pomodlia sa, podumajú a veria, že posilnili myšlienky ich nebohého

brata. Kde inde by mali byť jeho predsavzatia a veľké plány,
ak nie tu, okolo jeho kostolíka?
Viršak vykročil na chodník a zbadal uviazanú, schúlenú
Zuzu s čiernou plachtou cez hlavu. Pristavil sa pri nej a spoza
chrbta počul hlas:
– Môžu na ňu napľuť, mladý pán!
Mladý Viršak chytil trasúcu sa bradu poklesnutej ženy a pootočil ju k sebe. Uplakaná tvár bola zamknutá na sto zámkov.
– Z tohto hriechu porodí tak hada! – povedala matka plačlivo, akoby tlmočila niečie želanie, s ktorým nie celkom súhlasí.
Viršak nahmatal reťaz na šiji odsúdenej, rozmotal ju a hodil
na zem. Potom reťaz zosunul koženou čižmou až k strži a tá
sa zoštrngotala dolu kopcom ako dolámaný had. Z chrámu
vyšiel mladý kňaz otec Michal, nástupca Timoteja Viršaka.
Prešiel okolo skupinky stojacich veriacich, všetkým požehnal
a bez slova schádzal z návršia do dediny.
Viršak vzal zlomenú Zuzu za ruku a takto ju držiac šiel pol
kroka pred ňou, dával pozor kam stúpi, aby sa nepotkla na strmine a ticho sa strácali medzi zlatistými jabloňami a slivkami.
Dvojica vyzerala tak trocha smiešne – štíhla, prihrbená Zuza
a územčistý Viršak, vypínajúci hruď ako moriak, pozrime ho,
bájneho hrdinu. Márne sa však nadúval, aj z kopca bolo vidno,
že Zuzin spasiteľ je o hlavu nižší ako jeho čierna víla.
Koľko času ubehlo odvtedy, čo nemravné ženy priväzovali reťazami. Dnes si už nik nespomenie, čomu slúžil železný
kruh prikovaný skobou k chrámu. Možno o tom vedia niektorí starí ľudia, a na všetečné otázky odpovedajú vyhýbavo,
usmievajú sa a krčia plecami.
Peter Juščák
Ilustrácie: Zuzana Štancelová
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Hornické múzeum

Březové Hory

(pozvanie do podzemia)
Verím, že s príchodom
teplých slnečných dní sa
epidemiologická situácia
u nás zlepší a postupne snáď
dôjde k obnoveniu možnosti
cestovať voľne po krajine
a k opätovnému otvoreniu
kultúrnych inštitúcií
a múzeí pre širokú verejnosť.
Prijmite tento článok ako
malé pozvanie na zaujímavý
výlet spojený s poznávaním
nevšedného prostredia
bývalých baní ležiacich asi
60 kilometrov južne od Prahy.

P

rvé doklady o dolovaní striebra na Březových Horách pochádzajú zo 14. storočia. Na začiatku 16. storočia tu vznikla
banícka osada, v 18. storočí povýšená na mestečko, ktoré potom na prelome 18. a 19. storočia dosiahlo svoju najväčšiu slávu.
V tomto období dosahoval objem vyťaženého striebra 97 percent
celkovej ťažby tohto vzácneho kovu v rakúsko-uhorskej monarchii
a Březové Hory sa stali hlavným producentom striebra v Európe
a boli povýšené cisárom Františkom Jozefom I. na kráľovské banské
mesto. Od začiatku 20. storočia nastal postupný úpadok ťažby, ktorá ustala v roku 1978. V roku 1953 sa stali Březové Hory súčasťou
mesta Příbram.
V niektorých pôvodných banských objektoch bolo vybudované
Hornické muzeum Příbram, ktoré je v súčasnosti najväčším baníckym múzeom v Česku. Múzeum bolo založené v roku 1886 a ponúka svojim návštevníkom vyše 40 stálych expozícií situovaných
v historických, pamiatkovo chránených objektoch Ševčínskych,
Vojtěšských, Anenských a Drkolnovských baní a v historickej banskej chalupe na Březových Horách. Múzeum umožňuje návštevníkom atraktívnu jazdu banským vláčikom po povrchu i v podzemí,
prehliadku niekoľkých kilometrov stôlní, fáranie banským výťahom,
adrenalínovú jazdu po šmykľavke k obriemu vodnému kolesu, zoznámenie sa s unikátnymi parnými ťažobnými strojmi a s rozsiahlou mineralogickou zbierkou, ktorej kraľuje najväčší vyťažený kus
striebra vystavený v českých múzeách s hmotnosťou 11 kilogramov.
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Ševčínska šachta

Zaujímavou súčasťou banského múzea je aj expozícia venovaná baníckemu folklóru, zvykom a spôsobu života baníckych rodín.
Ševčínska šachta z roku 1813 vznikla na mieste stredovekej bane
zo 16. storočia a jej vlastná šachtová veža z roku 1879 bola vďaka
svojej historickej a architektonickej hodnote navrhnutá do zoznamu
technických pamiatok UNESCO. K najcennejším exponátom múzea patria historické parné ťažobné stroje v baniach Anna a Vojtěch,
v ktorého šachtovej budove je umiestnená stála výstava venovaná
svetovému prvenstvu v dosiahnutí tisícmetrovej zvislej hĺbky. K tomuto rekordu došlo v březohorskej banskej jame Vojtěch v roku
1875. Unikátnou pamiatkou medzinárodného významu je aj veľké

Hornické múzeum

vodné koleso v podzemí baní Drkolnov. Za normálnych okolností,
mimo protipandemické opatrenia, je múzeum otvorené pre verejnosť celoročne, vstup do podzemia je ale z bezpečnostných dôvodov umožnený iba dospelým návštevníkom a deťom nad šesť rokov.
Veľký okruh podzemím ponúka celých 1 560 metrov zážitkového
putovania historickými banskými dielami a nie je vhodný pre osoby
so zníženou schopnosťou pohybu či trpiacimi klaustrofóbiou.
V posledných rokoch sa usilovne pracuje na sprístupnení bytízskej
šachty, jediného dochovaného areálu uránových baní na našom území. V hlavnej šachtovej budove sa nachádza ťažná veža s turbokompresorom, kde sa vyrábal stlačený vzduch na pohon všetkých banských zariadení. V areáli by mala v budúcnosti vzniknúť expozícia
pripomínajúca, že tu okrem baníkov pracujúcich v příbramských
uránových baniach fárali do podzemia proti svojej vôli v minulom
storočí aj politickí väzni.
V rámci prehliadkovej trasy A môžu návštevníci zavítať do pôvodnej baníckej chalupy z 18. storočia, kde je umiestnená expozícia maľovaného nábytku, doplnená kresbami a akvarelmi zachytávajúcimi
pôvodnú zástavbu na Březových Horách a v okolitých podbrdských
dedinách.
V areáli banského múzea môžete občas natrafiť aj na sympatické
drevené postavičky permoníkov, ktoré sú neodmysliteľne spojené
s baníckym folklórom. Odpradávna sa verilo, že tajuplné podzemné
priestory sú obývané práve týmito trpaslíkmi, škriatkami či duchmi strážiacimi bane. Permoníci sa vraj vyznačovali veľkou hlavou,
širokými plecami a krátkymi nohami. Oblečením sa ničím nelíšili
od baníkov a v ich rukách nesmel chýbať rozsvietený lampáš. Verilo
sa, že svojím zjavením permoníci ohlasujú baníkom nešťastie, alebo
naopak nález bohatej žily drahého kovu. Povinnosťou baníka pri
stretnutí s podzemným duchom bolo bez otáľania pozdraviť hlasitým „Zdař Bůh“, a pokiaľ mu táto bytosť odmietala ustúpiť z cesty,
musel baník podliezť medzi jej nohami. Rozhnevať si permoníkov
bolo vraj veľmi ľahké, pokiaľ si baník v podzemí pískal, či bol zbytočne hlučný a bez rešpektu k jeho obyvateľom.
V minulosti sme Hornické muzeum Příbram navštívili opakovane
spolu s našimi deťmi, či už ako školákmi, alebo neskôr študentmi.
A vždy to bola nesmierne zaujímavá skúsenosť. Už teraz sa teším, že
si ju zase niekedy v budúcnosti zopakujeme.
Text a foto: Miro Pogran

Hornický domek
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Barbora
BOTOŠOVÁ
Hudobné umenie a spev sú človeku najbližšie,
pretože patria medzi krásne umenie našej existencie.
Vyžadujú technickú znalosť hry na hudobný nástroj,
majstrovstvo speváckych techník. A na tejto báze
dáva umelec do výkonu autentické podanie, výraz,
ktorý je vždy jedinečný. Schopnosť vyjadriť citmi
a dušou tvorivé poznanie, v ktorom sa talent snúbi
s umeleckou hodnotou. Majstrovstvo originality
a kreativity. Milujeme umeleckú virtuozitu,
prstoklady, eleganciu pohybov ruky, ktoré jediné
dokážu vytvoriť zvuk plný energie, radosti i smútku,
pre ktorý nepoznám lepší prívlastok ako „božský“.

B

arbora Botošová už dnes patrí medzi osobnosti slovenského umenia. Je nositeľkou toho najvzácnejšieho –
mimoriadneho talentu. Cez sláčikové majstrovstvo vyjadruje slovami nevypovedateľnú veľkosť ľudskej duše. Niekedy ako
huslistka, ktorá v mladíckej divokosti predvádza ľudový i klasický
hudobný koncert energie, inokedy harmonické stvárnenie toho,
čo nazývame klasickou hudbou. Veľmi obdivujem jej snaženia
v alternatívnej hudbe, kde v džezových zoskupeniach tvorí vždy
novú vlastnú identitu. Barborka je jemné a krásne žieňa s obrovským talentom. Hudbou dokáže vyjadriť to, čo cíti. Vlastne aj to,
čo príde neskôr. A ľudia tomu rozumejú.
Ako vnučka legendy slovenskej hudby Jána Berkyho Mrenicu
vstúpila na hudobné pódia s veľkým nasadením. Veľmi skoro dokázala tvoriť takú hudobnú kvalitu, po ktorej túži každý poslucháč.
Ľudová hudba je fenomén, ktorý sa stále rozvíja. Barbora mu dokáže dať osobitý výraz, pocit vnímania novej reči hudby na známom
základe. Hudobné cifrovanie je krásnou súčasťou jej koncertov.
Chcel by som zdôrazniť vývoj a eleganciu jej tvorby v alternatívnej hudbe. Džezové, etno a iné hudobne náročné variácie tvoria
v jej podaní kvalitu, ktorá prestupuje celým dielom. To všetko
prezrádza jej prvý CD disk, ktorý je ešte cítiť novotou, ale už aj
úspechom. Milujem všetku hudbu v jej podaní, pretože ona to
vie. Prežíva každú skladbu, ukladá do nej svoj život, aby vyjadrila
úctu a objavy, ktorých nikdy nie je málo.
Barbora Botošová sa narodila 18. 8. 1987 v Bratislave v známej
muzikantskej rodine. Už od malička bola obklopená hudbou a hudobníkmi, preto bolo samozrejmé, že cit k hudbe a umelecké nadanie
ju neobišli. Od legendárneho Jána Berkyho Mrenicu a otca, známeho hudobníka Eugena Botoša, zdedila nielen talent, ale silný impulz
k ceste náročnej na prípravu, radostnej pri každom predstavení. Už
ako žiačka základnej umeleckej školy s úspechom absolvovala celoslovenské husľové súťaže, napríklad Prešporský Paganini, kde získala
1. miesto. Na konzervatórium bola prijatá ešte počas štúdia základnej školy ako mimoriadny študent. Tam a neskôr aj na VŠMU štu-

dovala v triede prof. Petra Michalicu, kde absolvovala v roku 2012.
V rokoch 2002 – 2007 sa každoročne zúčastňovala letných kurzov
profesora Jindřicha Pazderu (AMU, Praha). Na VŠMU absolvovala
kurz kompozície pod vedením Ľubice Čekovskej. Ešte počas vysokoškolského štúdia sa rozhodla splniť si svoj veľký sen – založiť
si svoju vlastnú kapelu. Ako 21-ročná založila vlastné zoskupenie
s názvom Bohémiens (Bohémovia), ktoré vedie dodnes. Barbora
sa tak stala jedinou primáškou na Slovensku a možno aj v Európe,
ktorá tvorí osobitý štýl vo world music. Vedie niekoľko hudobných
skupín (Barbora Botošová Band, Women Rebels Quartet, Lady &
Gentlemen Ensemble, EthnoJazz projekt a rôzne komorné súbory), je členkou zaujímavých zoskupení (Violin Orchestra Bratislava,
Classical Music Maniacs). V roku 2019 vydala svoj debutový album
Colors of my soul. Všetky skladby sú jej autorskými a aranžérskymi
dielami. Podieľalo sa na ňom 18 skvelých interpretov zo Slovenska, Bulharska, Poľska i Srbska. Skladby na albume sú v štýle world
music a ethnojazz.
Album predstavila na Bratislavských jazzových dňoch 2019,
kde vystúpila so svojou 12-člennou kapelou na hlavnom pódiu.
V roku 2020 bola pozvaná ako hudobná lektorka na podujatie
Fiddlers On The Move v Belgicku.
Je autorkou niekoľkých vlastných skladieb. Komponuje hudbu k dokumentárnym i hraným filmom. Venuje sa hudobnej
produkcii. Jej skladba Sad Love Valse bola vybraná do celovečerného filmu rakúsko-nemeckej koprodukcie Sommer im Burgenland.
Vytvorila a realizuje projekt Umením k rôznorodosti, ktorý
predstavuje hudbu národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Už 12 rokov je umeleckou vedúcou v organizácii Divé
maky, ktorá sa venuje talentovaným deťom zo sociálne znevýhodnených prostredí. Je súčasťou projektu Úspešné rómske ženy.
Žije a tvorí v Bratislave, úspešne koncertuje doma i v zahraničí.
Text a foto: Ľuboslav Moza
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Služobníci

Na slovenský film jsem se byla podívat v kině naposledy před rokem. Od té doby jsou kina
zavřená a celé filmové odvětví visí někde v meziprostoru. Filmy se uvádí jen na festivalech.
Kde jsou ale slavnostní premiéry, rituály oslavující vznik nového uměleckého díla, které stálo
takové práce, času a prostředků? Režisér nového slovenského filmu Ivan Ostrochovský čekal
poměrně dlouhou dobu, než jeho snímek mohli vidět diváci. Distributor Aerofilms v dubnu
film zpřístupnil na internetové platformě Aerovod, i když jen na čtrnáct dní. Záměr se zdařil,
přilákali pozornost. Nadále se připravují na uvedení v kinech. Doufejme, že to bude brzy.

O

d devadesátých let celé generace slovenských filmařů
tvoří za skromnějších podmínek, než by si ideálně
představovali. Pokorní tvůrci trpělivě čekají na svůj
okamžik. Potom se z hlubin nečekaně vynoří nějaké nové
překvapení z umělecké branže. Nevěřícně a bez dechu jsem
se v devadesátých letech dívala na Záhradu Martina Šulíka
a stejně tak jsem byla před časem uchvácená uměleckou úrovní snímku Služobníci Ivana Ostrochovského.
Režisér učí dějiny filmu na VŠMU v Bratislavě. Jako producent pomohl na svět řadě dokumentů i hraných filmů. V roli
režiséra na sebe upozornil netradičním dokumentem Sametoví teroristé a nyní přichází se svým druhým hraným filmem.
Ke scénáři si sedli tři – autor příběhu Marek Leščák, Ivan
Ostrochovský a dramaturgyně Rebecca Lenkiewicz. Text filmu je minimalistický, stylizovaný. Režisér má ujasněnou představu, co a jak chce vyprávět. Na myšlenku natočit film o komunistické totalitě ho částečně přivedli jeho studenti. Zjistil,
že si život v reálném socialismu neumí vůbec představit. Přestože je dokumentarista, rozhodl se pro cestu fikce a symboliky. Děj se sice opírá o skutečné tragické události, ke kterým

došlo v 80. letech v Bratislavě, kdy byl k smrti umučen tajně
vysvěcený kněz Přemysl Coufal, ale režisér jde cílevědomě
cestou volné interpretace. Podle jeho slov se chtěl vyhnout
zbytečné debatě, co je a co není pravda. Jeho hlavní motivací
je explicitně zobrazit a představit podstatu problému. Snímek
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je výjimečný jednoduchým způsobem vyprávění a klidem. To
však neznamená, že je polopatický nebo nudný. Naopak, nutí
diváka se plně soustředit, neboť vyprávěcím jazykem je často
jen obraz, střih, hudba. Nedostatek slov připomíná rébus. Od
začátku se musí divák aktivně zamýšlet nad akcemi, aby pochopil, kam příběh směřuje. Kromě hlavní zápletky, odehrávající se na půdě katolického semináře v Bratislavě, se ve scénáři nenacházejí téměř žádné odbočky, žádné rozptylování.
Bratislavské ulice zahlédneme jen v noci a v mlze.
Jestliže scénář i herecké podání je minimalistické, potom daleko větší důraz je kladen na kameru a režijní nápady. Díky
precizní práci těchto oborů se snímek jednoznačně zařadil do
artového nebe. Kamera Juraje Chlpíka s podporou režiséra
kouzlí jednoduché záběry s inteligentními pointami. Černobílý, kontrastní, klidný, téměř statický obraz jako fotografie –
monumentální barokní architektura versus malé postavy v černých klerikách, středová kompozice, herec na pozadí bílé zdi
bez dalších rušivých elementů, nenápadná jízda a pohled z ptačí perspektivy. Strohost a čistota záběrů připomíná filmovou
klasiku. O co je tu méně módních efektů, o to je tu poctivější
práce s výběrem prostředí, s kompozicí a se světlem. Černobílý
obraz podtrhuje charakteristické rysy aktérů, pomáhá se soustředit na to podstatné. Na Berlínském bienále v roce 2020, kde
proběhla premiéra filmu, označili dílo termínem „noir“ podle
černobílé stylizace a ponurého příběhu. Souhlasím s režisérem,
že toto zaškatulkování je povrchní. Je evidentní, že tvůrcům
nejde o efekt, ale o poctivost ve vyjádření.
Jedním z režijních nápadů je uplatnění impresionismu,
když do strohého snímku jsou vkomponovány i obrazy nerealistické jen pro ten pocit, který mohou vyvolat. Dalším výjimečným rysem, který je současně odkazem na charakter režiséra, je rytmická složka děje. Vše se odehrává pomalu, klidně,
s rozmyslem, bez rychlých zvratů. Řazení obrazů ve střihu
připomíná listování v hromádce fotografií.
Hlavní motiv pro zápletku má filosofický podtext. Kontrast
života v Kristu, iracionálního, idealistického, který hodlají žít

mladíci přicházející do semináře, a primitivní, bezbožné totality je důvodem, proč postavy příběhu trpí a umírají. Diváka
napadá, že síla duchovní filosofie musí být nutně nevýslovná,
pokud tito mladíci opouští světský život s obyčejnými lidskými radostmi a uchylují se (alespoň dle filmových kulis)
do celkem nepohodlného, neútulného barokního prostoru
s důrazem na pokoru (zpověď), poslušnost (dodržování řádu)
a obětování (minimum volného času). To celé zarámované
do nátlakové totality, která ještě život v katolickém semináři
ovlivňuje represemi zvenku (zabavování literatury, prohlídky,
výslechy, vydírání, nucení ke spolupráci, pronásledování).
Původně dokumentární režisér Ivan Ostrochovský si našel
svůj funkční způsob vedení herců. Vedle profesionálů obsadil
i amatéry. Tím, že herce zklidnil a zpomalil, neprofesionály
začlenil bez problémů. Pro diváka je pak už téměř nemožné
herce a neherce odlišit. Tím, že se vyhýbá přeexponovanému
výrazu, působí situace přirozeně. Obsadil i své kolegy. Rektora
semináře hraje velmi přesvědčivě dramaturg a režisér Vladimír
Strnisko. Menší roli policejního lékaře dostal Martin Šulík.
Závěr filmu vložil režisér do rukou vynikajícímu zkušenému
herci Milanu Mikulčíkovi v roli spirituála. Konec je ve stejném duchu jako celý film, není polopatický. Odehraje se jako
řada symbolů. Ať už byl záměr jakýkoliv, domnívám se, že si
názor udělá každý divák svůj. Připadá mi pozitivní, že konec
v sobě nese naději, ačkoliv si nejsem jistá, zda ji bude každý
vnímat. V duchu minimalismu dostává Milan Mikulčík jen
pár vět, jen pár slov, kterými zastíní všechny dosavadní pokusy represivních orgánů zničit život lidí ze semináře.
Svědomitý pedagog Ivan Ostrochovský nenatočil film jen pro
mladou generaci tápající v historii, ale i pro každého z nás, aby
se mohl zamyslet nad vlastním životním postojem a charakterem, zda je uvnitř natolik mravní podstaty a tak silný, aby vydržel případný bezprecedentní tlak ďábelských pokušení zvenku.
Zuzana Štancelová
Foto: Aerofilms
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Bulharskí záhradníci v Žiline
Martin Dzinga zo sexty Gymnázia v Žiline získal II. miesto za doposiaľ neznámu tému.
Spracoval príbehy Bulharov v Žiline. Predkladáme výňatok z tejto zaujímavej štúdie,
keďže celá práca je uverejnená na www.klubsk.net pod Aktualitami, s názvom Bulharskí
záhradníci v Žiline. Autor text uvádza citátom „Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.”
Jan Amos Komenský
Túto vetu vyslovil učiteľ národov Jan Amos Komenský a myslíme
si, že sa veľmi presne hodí na bulharskú menšinu na Slovensku
a celkovo na Bulharov. Bulharskí prisťahovalci mali veľmi ťažké podmienky v Československej republike, ale aj neskôr počas
totalitného režimu. Oproti ostatným cudzincom sa zaobchádzalo s nimi prísnejšie a často boli aj sledovaní políciou. Ale vďaka
svojej húževnatosti, prispôsobivosti a hlavne poctivosti si získali
dôveru a stali sa symbolom kvality vo svojom remesle. Zažívali
časté trápenia, tvrdý režim a strácali svoje záhradníctva, ale nič
z toho ich nezlomilo a ostali verní svojej práci a zvykom.
Tému sme si vybrali preto, lebo táto skupina obyvateľstva nie je
veľmi známa našim rovesníkom, aj keď svojho času boli v Žiline
veľmi populárni. Ale asi najhlavnejší dôvod je ten, že k týmto
ľuďom chováme obdiv. Mali to ťažké ako málokto, a aj napriek

tomu všetkému dokázali vytrvať a mierumilovne nažívať so svojimi susedmi.
ROK 1927
Aj do Žiliny prišla skupina Bulharov, ktorí sa venovali najmä
záhradníckej činnosti. Ešte v roku 1923 bola zavedená ich evidencia, ktorá sa nerobila dôsledne, preto v roku 1927 prišiel na
Župný úrad v Turčianskom Svätom Martine obežník niekoľkým
okresom, že zanedbávajú svoje povinnosti a majú urýchlene vypracovať a poslať zoznam bulharských záhradníkov, ktorí prišli
na územie Československa.1 Museli vyhotoviť expozitúru a plus
predložiť opis každého jedného príslušníka tejto národnosti. Potom túto evidenciu mali zaslať na ministerstvo poľnohospodárstva v Bratislave a na miestny úrad. Dňa 12. januára 1928 prišla

Bulharskí záhradníci predávajú zeleninu na trhoch (Zdroj: súkromný archív Mariána Kyša)
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Bulharskí záhradníci predávajú zeleninu na trhoch (Zdroj: súkromný archív Petra Štanského)

správa naspäť spolu s napomenutím, že správu poslali na zlý úrad
a aj tak nespĺňa požadované kritériá.2
Zo všetkých týchto informácií môžeme vyvodiť, že bulharská menšina to nemala vôbec ľahké. Problémy pri prechode na hraniciach,
časté kontroly a v mnohých prípadoch aj policajný dozor sú veľmi
neľudským spôsobom jednania s ľuďmi, ktorí museli opustiť vlastnú krajinu a snažili sa nájsť šťastnejší život v neznámom svete.

záhradníci, niektorí z nich mali aj stredoškolské vzdelanie, ako
napríklad Christo Jordanov, ktorý ovládal slovenčinu, francúzštinu a ruštinu.
V roku 1924 pôsobilo na Frambore pri továrni 11 záhradníkov.
Pôda, ktorú mali prenajatú, sa ťahala od továrne až ku Rajčianke
smerom na Nový Chlmec. Na tomto území sa momentálne nachádza Kragujevská ulica, ktorá bola vystavaná v 70. rokoch. Frambor
bol veľmi výhodné miesto na pestovanie, pretože sa tu nachádzali
vodné pramene a niektoré boli aj teplé, čiže v zime nezamŕzali.4
Na jar a v lete počet bulharských príslušníkov narastal a v zime
bol menší. Dôkazom je to, že v septembri 1927 do konca roka
tu boli len traja záhradníci. Na druhej strane od januára do septembra ich tu bolo šestnásť.5 V roku 1929 do Žiliny a všeobecne
na územie Československa neprišlo veľa Bulharov. Mohlo to byť
zapríčinené hospodárskou krízou, ktorá sa začala v roku 1929.
V roku 1931 pôsobili v meste až štyri skupiny bulharských záhradníkov, ktorí boli obrovským prínosom pre Žilinčanov. Nielenže produkovali kvalitnú zeleninu, ale mali ju aj za nižšie ceny
ako vtedajší slovenskí záhradníci. Tieto gazdovstvá viedli Jordan
Canev Karanešev, George Jordanov, Todor Georgev Bramborov

BULHARSKÍ ZÁHRADNÍCI V ŽILINE
V tejto kapitole by sme chceli popísať činnosť bulharských záhradníkov u nás v Žiline, pretože tu mali silné korene. Podľa zmienok vieme, že pôsobili v Žiline od roku 1906 do 1996. To je celých
90 rokov, čo je podľa nás dosť úctyhodné. Pôsobili hlavne na Frambore, v Bánovej, pri nemocnici, na Bôriku a aj priamo v strede mesta na území dnešného Auparku, na Hruštinách a i.3
Bulharských záhradníkov bolo už na území Uhorska v roku
1912 približne 9 500. Niekoľko z nich pôsobilo a žilo aj priamo v Žiline, pretože zelenina, ktorú pestovali, tu išla dobre na
odbyt. Podľa zmienok vieme, že prvé bulharské záhrady boli na
Frambore za továrňou na zápalky. Najviac informácií z tejto doby
máme o dvoch záhradníkoch. Prvý sa
volal Dimo Canev Karanešev a druhý
Štefan Stojanov, ale vieme, že tu bolo
viac podobných Bulharov. Títo ľudia
sa nazývali gazdovia a svojich pomocníkov si vyberali z rodiny alebo z obce,
v ktorej bývali. Prvý mal 11 a druhý
5 rodinných pomocníkov. Podľa záznamov pestovali najviac mrkvu, kapustu
a petržlen. Z toho, čo zarobili, sa čistý
výnos z predaja rozdelil medzi pomocníkov podľa ustanoveného podielu.
Tento podiel nazývali drama. Gazdovia
na zimu odchádzali do rodného Bulharska, ale väčšina pomocníkov si to
nemohla dovoliť, tak ostávala v Žiline.
V priebehu nasledujúcich rokov
prichádzali do mesta ďalší bulharskí Bulharskí záhradníci predávajú zeleninu na trhoch (Zdroj: súkromný archív P. Štanského)
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a Dimo Caneva Karanešev. Každý z týchto pánov pochádzal
z Bulharska. Spolu s ich pomocníkmi ich bolo 44.6
Veľká obľúbenosť medzi zákazníkmi ich čoskoro dostala do
konfliktu z miestnymi záhradníkmi. Slovenskí záhradníci žiadali
v roku 1941 Živnostenské spoločenstvo, aby rázne zakročilo proti Bulharom, ktorí neboli členovia spoločenstva. Tí sa nakoniec
museli stať členmi a platiť poplatky. O dva roky neskôr bolo súčasťou tohto spoločenstva až 8 Bulharov.
Pre starších Žilinčanov sú známe mená Marinkov a Denev. Tí
spolu záhradníčili na území Frambora, ale čo je už menej známe,
tiež na území súčasného Auparku a na Hollého ulici. Prvý problém nastal, keď v roku 1957 zrušili mestské záhradníčenie a museli
sa presunúť inde. Denev sa umiestnil do priestoru medzi Žilinskou
plavárňou a potokom Všivák. Ale ako sa mesto rozrastalo, tak aj
odtiaľto bol časom vytlačený a prešiel do areálu nemocnice. Avšak
po výstavbe nemocničnej vrátnice stratil aj túto pôdu a skončil
Historická tabuľa Framborského potoka( Zdroj: foto autor)

Historická tabuľa na Frambore (Zdroj: foto autor)

s predávaním zeleniny širšej spoločnosti. V posledných rokoch ju
pestoval už iba pre vlastnú potrebu a pre známych.
Najväčší rozmach malo bulharské záhradníctvo medzi rokmi
1919 až 1939, ale aj v ďalších rokoch sa v Žiline pohybovalo
niekoľko záhradníkov z radov tejto národnosti.
Zeleninu a kvety, ktoré vypestovali, predávali priamo vo svojej
záhrade alebo na trhoch a jarmokoch.7 Predaj priamo zo záhrady
záhradníkom vyhovoval viac, pretože tam aj bývali. Keď prišli do
Československa, nemali dosť peňazí, a tak si najprv stavali iba
provizórne obydlia, ale neskôr sa ich bývanie zlepšovalo. ,,Avšak
najväčšiu tržbu dosahovali na trhoch a jarmokoch, ktoré sa konali
v sobotu na starobylom rínku. Podľa zachovalých fotografií, miesto
bulharských trhovníkov bolo pred domami č. 9–18. Situácia s trhovými miestami sa však menila,“ uvádza Peter Štanský v Stratenej Žiline 2.8 Predávali svoje plodiny na mestskom trhovisku na
Daxnerovej ulici až do 20. rokov, keď sa tu začali stavať vilové
domy pre českých úradníkov. V roku 1941 dostavali mestskú tržnicu a Bulhari predávali kvety a zeleninu na jej prízemí. V druhej
polovici päťdesiatych rokov tržnica zmenila majiteľa, premenovali ju na Smer a ešte krátky čas tu predávali na prvom poschodí,
ale boli opäť vytlačení. Potom predávali už iba na starom trhovisku na Geromettovej ulici a oproti Makovického domu.
Deno Marinkov prišiel do Žiliny v roku 1922 ako 14-ročný.
Najskôr musel nazbierať skúsenosti, priučiť sa záhradníckemu
remeslu, potom si prenajal pozemok na Hollého ulici. V druhej
polovici 40. rokov si kúpil pozemok od mesta na Frambore. Tu

si aj postavil rodinný dom a žil tu s manželkou a jedinou dcérou Slávkou.9 Pomáhala mu rodina, ale najímal si aj brigádničky
z blízkeho okolia. Podľa historických zdrojov vieme, že zamestnával na sezónu až dvadsať žien. Keď nastúpil socializmus, ktorý
neuznával súkromné podnikanie, musel sa zamestnať v štátnom
podniku – pracoval v Komunálnych službách. Po skončení pracovnej doby sa vrátil späť domov a pokračoval v práci v záhradníctve. Keď ho vytlačili z Frambora, pretože sa plánovala stavba
estakády, kúpil si pozemok na Hruštinách pri starej Mojšovej
Lúčke. Tu pestoval vo fóliovníkoch, ale aj voľne všetky druhy
zeleniny ako aj kvety, najmä gladioly a chryzantémy až do svojej
smrti v roku 1992.
Záznamy nám odhaľujú ešte Jordana Karaneševa, potomka
Dima Caneva, ktorý pôsobil od začiatku päťdesiatych rokov 20.
storočia na Frambore. V roku 1951 sa vysťahoval do Bulharska.
Po roku 1950 boli mnohí bulharskí záhradníci nútení svoje záhradníctva odovzdať štátu. Za tieto pozemky nedostali vôbec
žiadne odškodné. Jednoducho ich poštátnili. Toto mnohí nevedeli strpieť a vrátili sa do rodného Bulharska. Máloktorí ostali
v Žiline a pokračovali v pestovaní zeleniny a kvetov. V posledných rokoch išlo už iba o predaj priamo v záhradníctve. V roku
1996 bulharskí záhradníci úplne vymizli.
Bulharskí záhradníci sa zapísali do pamäti Žilinčanov. Aj v súčasnosti si niektorí starší stále pamätajú, ako chodili na tržnicu
k Bulharom kupovať zeleninu a kvety. Stali sa symbolom poctivosti a kvality vo svojom odbore. Každý zákazník odchádzal od
nich spokojný a vždy mu pribalili niečo navyše. Preto si myslíme,
že bulharskí záhradníci sú súčasťou Žiliny a jej histórie.
ZÁVER
Bulhari to mali už od úplného začiatku veľmi ťažké. Časté vytláčania z pozemku, policajný dozor a prísne kontroly na hraniciach sú v dnešnej dobe už niečo nereálne, no pre nich to bol
každodenný život. Ako povedal Jan Amos Komenský: ,,Hrdza
skúša zlato a trápenie človeka.“ Bulhari a bulharskí záhradníci zažili veľa trápenia, ale to v nich len upevnilo ich láskavosť a vďačnosť. Priniesli do Žiliny svoje zvyky, spôsob života, ale aj jazyk,
s ktorým sa mohli zoznámiť aj Žilinčania.
Cieľom našej práce bolo poukázať na túto národnostnú skupinu a zachytiť jej veľmi stručnú históriu. Postupovali sme systematicky a snažili sme sa ukázať, ako to vyzeralo s týmito cudzincami
v priebehu minulého storočia. Informácie sme čerpali hlavne zo
Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. Niektoré materiály
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Správa o atentáte a nové rozkazy pre policajné zbory
(Zdroj: MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči)

Neplnenie si povinností policajného zboru
(MV SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči)

sme čerpali z viacerých internetových stránok a z knihy Stratená
Žilina 2, kapitola o bulharských záhradníkoch. Naše informácie
dopĺňajú fotografie bulharských záhradníkov predávajúcich na
miestnej tržnici a na námestí svoje produkty.
Aj napriek pandemickej kríze sa nám podarilo skontaktovať s potomkami bulharských záhradníkov, presnejšie s pánom Mamatejom, manželom paní Slávky Marinkovej-Mamatejovej a zaťom pána
Deneva Marinkova, ktorý nám ochotne odpovedal na naše otázky.
Ukážku rozhovoru uvádzame v prílohe.10 Pán Mamatej tiež pracoval
v záhradníctve pána Marinkova, a preto máme informácie z prvej
ruky. Práve tento rozhovor nám objasnil niektoré naše nesprávne
predstavy. Mysleli sme si, že záhradníci mali voľno aspoň v období
konca a začiatku roka. Ako sme sa dozvedeli, práca začínala v januári
opravou parenísk a končila koncom novembra, keď sa všetko muselo nachystať na novú sezónu. „Bola to nesmierne ťažká robota, bez
vzťahu a lásky k pôde a záhradníčeniu, by ju málokto zvládol.“ 11
Bohužiaľ, z dôvodu pandemickej krízy sme zatiaľ nemohli
prezentovať svoju prácu našim spolužiakom, čo by sme chceli
urobiť, keď sa skončí dištančné vzdelávanie a vrátime sa do školy.
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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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