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Klub slovenskej kultúry
si touto cestou dovoľuje poďakovať všetkým sponzorom,
spoluorganizátorom, účinkujúcim, ako aj hosťom
a v neposlednom rade
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
Ministerstvu kultúry ČR a Magistrátu hl. m. Prahy
za podporu a účasť na slávnostnom večeri, ktorý sa konal dňa
9. 11. 2007 v Paláci Aventin, Praha 1 pri príležitosti

30. VÝROČIA ZALOŽENIA
KLUBU SLOVENSKEJ KULTÚRY
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na stretnutia
s vami na akciách poriadaných Klubom slovenskej kultúry.
Generálni partneri:

Partneri:

Ceny do tomboly, okrem iných venovali:

Hlavný mediálny partner:

Ďalej ďakujeme za finančnú podporu: MUDr. Jánovi Leštákovi.
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...zaznela aj

fujarka !

Áno, zaznela. Dňa 9. 11. 2OO7 pri slávnostnom stretnutí členov a priaznivcov
Klubu slovenskej kultúry v Prahe, na ktorom si pripomenuli, že Klub združuje
Slovákov i svojich českých priaznivcov a rozvíja myšlienku slovensko-českej
vzájomnosti už celých tridsať rokov.
Hoci ma toto stretnutie veľmi potešilo, neubránil som sa nostalgii už i preto, že
medzi prítomnými som narátal nás „otcov zakladateľov“ iba zopár. A že nás
bolo! Klub totiž, to sú konkrétni ľudia a výsledky ich práce.
Prebehli mi mysľou naše začiatky i všetko to, čo im predchádzalo v Miestnom
odbore Matice slovenskej v Prahe až po dnešok, a pri tomto pohľade späť ma
prenikol hrdý pocit vedomia, že naša práca stála zato.
Kým sa podarilo Klub založiť, bolo treba veľa úsilia a trpezlivosti. Chodili sme
od „kompetentného orgánu“ k inému ešte „kompetentnejšiemu“ a i pri toľkej
ochote českých orgánov sme iba pomaly nachádzali vo vtedajšej legislatívnej
zviazanosti adekvátnu formu pre nami zamýšľané spoločenstvo, formu, čo by
nás nesmerovala do rámca Národného frontu, ktorý združoval spoločenské
organizácie.
Väčšinu z nás priviedla do hlavného mesta spoločnej republiky služba
Slovensku, i keď to niekto možno vidí inak. Zostali sme Slovákmi aj v novom
prostredí. Chceli sme sa dozvedať, čo nového doma, počúvať našu reč a vytvárať predpoklady, aby si i naše deti zachovali vernosť a úctu k Slovensku, z ktorého vzišli.
Riešenie sme našli pod hlavičkou: „Klub slovenskej kultúry“ v Prahe. Jeho
predstavitelia sa oficiálne stali poradným zborom pre otázky slovenskej kultúry, najskôr pri Pražskom kultúrnom stredisku a neskôr v Dome slovenskej kultúry, o vznik ktorého sa náš Klub významne zaslúžil.
V našom široko rozvetvenom spoločenstve sme si uvedomovali, že kultúra je to
najpodstatnejšie, čo dáva národu identitu a podľa toho sme zameriavali i naše
programy.
Vedeli sme i to, že nemáme splanieť, musíme sa starať najmä o naše deti
a mládež a udržiavať ich v kontakte so Slovenskom. Darilo sa to. Dnes si
s hrdosťou uvedomujem hodnotu toho, čo Klub pre našich pokračovateľov vykonal. Neboli to iba vlastivedné a športovo-výchovné zájazdy na Slovensko, ale
i recitačné preteky zo slovenskej poézie, súťaže o najlepšiu interpretáciu
našich ľudových piesní, návštevy Bratislavy, prechádzky historickou Prahou,
literárne pásma, pokusy o výučbu slovenčiny atď.
Necítim sa povolaný súhrnne hodnotiť košatú činnosť Klubu, ale nemôžem
obísť jednu aktivitu, ktorú si veľmi cením: podujatia pre slovenských stavbárov,
čo budovali Prahu. Patrili medzi ne organizované prehliadky mesta a najmä
stavbárske kultúrno-spoločenské stretnutia, ktorých sa účastnili stovky týchto
dočasných obyvateľov Prahy.
Je ešte na čo spomínať. Napríklad na peripetie okolo otvorenia a zániku Domu
slovenskej kultúry, na dobu, keď sme sa stavali na vlastné nohy už ako samostatný právny subjekt, na zrod súboru Limbora, na začiatky a neskoršie problémy s vydávaním klubového časopisu Listy, ale napríklad i na ekonomické
a finančné zložitosti spojené s našou existenciou.
Ale teraz slávime a fujarka už doznela.
Bolo to príjemné stretnutie a potešila najmä prítomnosť mladých tvárí. Dúfam,
že nájdu cestu i k aktívnemu zapojeniu sa do činnosti Klubu. Nech sa dobrá vec
i naďalej darí!
■
Milan Budovič
Autor je zakladajúci člen KSK
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Hudymač
– priamo k veci...

Martin

Čitateľ, moderátor literárnych večerov a v neposlednom rade literárny teoretik Martin Hudymač už po
druhýkrát „rozkrútil špirálu“ svojich literárnych večerov, tentokrát po stredách nasledujú štvrtky.
Spomínaná špirála má momentálnu tendenciu do centra svojej príťažlivosti prilákať oveľa väčšie
množstvo divákov i hostí v dialógu ako „v prvom kole“, takže úspech, počet zaplnených stoličiek
určených pre návštevníkov i konkrétnych reakcií narastá. Neraz sa tu objavujú hostia, pre človeka
sledujúceho spoločenské dianie tak trocha kontroverzní, či skôr obohacujúci daný večer o ďalší rozmer, čo dodáva Večerom pod taktovkou Martina Hudymača korenie... No i Martin sám k tomu pridá
svoje.
■ Momentálne prebiehajúce Literárne štvrtky so súčasnou
■ Od októbra sa literárne večery presťahovali zo Slovenského
slovenskou a českou literatúrou sú pokračovaním besied,
inštitútu na Jilskej ulici, do Literárnej kaviarne na ulici Řetěktoré sa konali v Slovenskom inštitúte do začiatku tohtoročzovej. Čo bolo dôvodom tohto presunu? Si teraz so svojimi
ného leta. Kde a kedy v tebe vznikla táto idea organizovania
večermi spokojnejší?
literárnych akcií?
Vysvetlenie je prosté – vždy sme potom ako literárny večer
skončil odchádzali z Inštitútu niekam do
Za to môže môj štipendijný pobyt
kaviarne alebo baru, a keďže nás bolo viac,
v Londýne na University College London
bolo problematické nájsť voľné miesto.
pri Robertovi Pynsentovi, ktorý už tridsať
Navyše podobný projekt asi patrí viac do
rokov organizuje podobné večery, pôvodne
neformálnych priestorov, do podzemia, do
na Rusell Square, dnes na Tavistock
prítmia. Nemám rád formálnosti, sú pre
Square, každý štvrtok počas semestra. Od
mňa osobne plné balastu. Priamo, k veci, aj
Roberta som sa veľa naučil; aspoň dúfam.
za cenu toho, že budem vyzerať ako buran
Ako učiteľ je skvelý – postgraduálny štu– to sú moje večery.
dent si nič lepšie nemôže priať, ako školiteľa so stopercentným nasadením, ktorý mu
donekonečna škrtá vety, upozorňuje na stu■ Nakoľko bola náročná organizácia
pídnosti v jeho práci a navrhuje možné
besied?
cesty, ako ďalej. S podobným prístupom
Organizovanie môjho nápadu – výmyslu
som sa stretol len u Fedora Matejova
– mi zabralo asi tak tri-štyri mesiace. Fakt
a Vladislava Suváka, no neskôr už nikdy
som nemyslel, že to bude také náročné.
viac. Žiaľ. Naposledy som sa poučil, že
Navyše teraz zisťujem, že som nahodil šianemá cenu vkladať očakávania, energiu,
lené tempo – každý týždeň mám jedného
čas a priazeň do človeka, ktorý si vás nevšíspisovateľa „na odstrel“, cítim sa v jedma, hoci „všímavosť“ má v popise práce.
nom kolotoči, alebo je to valčík?, každoMartin Hudymač
Veď všade okolo mňa sú ľudia, ktorí ma
pádne je to super. Najprv som oslovil jedmajú, pre mňa z nevysvetliteľných dôvodov, radi a ktorým
notlivých autorov. Tí na moje prekvapenie reagovali veľmi
nestíham vracať ich náklonnosť a lásku. Na nich, tých krásnych
ústretovo, aj napriek tomu, že si cestu aj nocľah platia zatiaľ
ľudí okolo mňa, sa chcem sústrediť.
sami. Oslovil som pána Cibulku, majiteľa Týnskej literárnej

Mgr. Martin Hudymač, PhD.
Martin Hudymač sa narodil 23. októbra 1978 v Prešove. Po gymnáziu v Košiciach študoval Slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde si neskôr pridal i štúdium filozofie. Obidva odbory zakončil titulom Mgr. Okrem toho si doplňoval znalosti literatúry i na Society for Higher Learning v Bratislave. V roku 2003 odišiel ako doktorand na Filozofickú fakultu v Prahe (Ústav slavistických
a východoeurópskych štúdií), kde svoje štúdium literatúry zakončil na jar roku 2007 titulom PhDr. Študoval i krátkodobo v zahraničí
(Maďarsko a Veľká Británia).
Momentálne pracuje v komerčnej sfére, okrem ktorej sa venuje i literatúre, a v amatérskom rozmere taktiež filmu. Jeho zatiaľ najväčším
kultúrnym projektom sú literárne večery, ktoré sám organizuje i uvádza.
• jch

Listy_11_2007_1-13:.

5.12.2007

11:22

Stránka 5

listy 11

5

kaviarne a Literárnej kaviarne na Řetězovej, a dohodli sme sa,
že večery sa budú konať v kaviarni na Řetězovej ulici. Potom
som projekt ponúkol Magnesii a Anasoftu na sponzoring či
partnerstvo. Zatiaľ čo v Anasofte mali už prostriedky na
podobné akcie rozobrané, tak Magnesia nám dala peniaze na
knihy, ktoré si môžu hostia kaviarne zapožičať, aby sa nikto
nemohol vyhovárať, že nejakú knihu nezohnal, a podobne.
Myslím, že najmä ľudia z Magnesie boli z týmtto projektom

nose. (ha-ha!) Na druhú stranu však musím priznať, že mi robí
veľkú radosť každý nový človek, ktorý sa príde pozrieť na literárne večery, alebo sa rovno zapojí do diskusie. Mám ohromnú
radosť, keď vidím v hľadisku mojich bývalých študentov. To by
som klamal, že mi je to jedno.
■ Obe série literárnych večerov sú, dá sa povedať, limitované
semestrálnym obdobím vysokých škôl. Bude podobná akcia
pokračovať od marca? Koho by si si tam želal (i nereálne)?
Ak ešte budem na jar a v lete usporadúvať literárne večery, určite to nebude v takomto šialenom tempe. Mojím snom je miešať
žánre v umení a nájsť k nim osobitý prístup. Okrem kníh som
posadnutý aj filmami. Ak by som mohol, tak by som si na tieto
večery pozval K. Kieslowského (Tri farby, Dvojaký život
Veroniky), alebo Michaela Manna (Heat, Collateral, Miami Vice)
či Ridleyho Scotta (Votrelec, Blade Runner). A všetko by to
nakoniec zaklincovali Pearl Jam s Alive. Ale buďme vecní – uvidíme čo bude. Možno ma niekto nakoniec prinúti (akokoľvek,
i nevedome) a prestanem s tým. Nechcite ma rozdráždiť!
■ Vieš byť skutočne nerealistický, ale ďakujem.

■

Autor je publicista
Foto autor

...v diskusii so slovenskou spisovateľkou Janou Juráňovou
nadšení. No a potom mediálna propagácia – výroba plagátov
u kamaráta z Bazil Studia, ich následné tlačenie u Martina
Nemčíka a propagácia v časopisoch Babylon, Host, v Českom
rozhlase i inde.
■ Podľa čoho si spisovateľov vyberal? A čo tvoja spokojnosť?
Rozhodne tieto večery nerobím predovšetkým pre českú alebo
slovenskú literatúru ako takú, a už vonkoncom ich nemám
v úmysle bombasticky propagovať; tieto večery robím kvôli
sebe, mám z toho radosť a zabávam sa. Tento „egoistický
moment“ má jednoznačne vplyv na výber autorov – buď ma
čímsi zaujali, alebo ich nepoznám a som na nich zvedavý.
Chcem sa ich veľa vecí spýtať, alebo ma niečím podráždili
a chcem ich skritizovať... Častokrát tieto večery – povahou
mnou nastolených otázok – sú nakoniec viac o mne ako
o samotnej knihe či autorovi. A to je ok, takto som si to predstavoval, takto to má podľa mňa byť. Tento osobný rozmer
navodzuje v rozhovore moment napätia a nepredvídateľnosti,
a to sa mi páči, to obľubujem. Už len čakám, kedy dostanem po

„Mojim snom je miešať žánre v umení a nájsť k nim osobitý
prístup.“

Čo ste mohli a ešte môžete vidieť i počuť...
…v Literárnej kaviarni na Řetězové ulici v Prahe vždy od 19.00 hod.
Sprevádza vás literárny kritik Martin Hudymač, ktorý pripravil stretnutia so súčasnými českými a slovenskými spisovateľmi. Autorské čítania, diskusia, polemika a priestor pre vaše otázky a názory v konfrontácii so spisovateľskou elitou dneška v Čechách a na Slovensku! 4. 10.
Etela Farkašová Stalo sa; 11. 10. Jáchym Topol Supermarket sovětských hrdinů; 18. 10. Dušan Šimko Maratón Juana Zabalu; 25.
10. David Zábranský Slabost pro každou jinou pláž ; 1. 11. Svetlana Žuchová Yesim ; 8. 11. Jiří Hájíček Selský baroko; 15. 11.
Márius Kopcsay Zbytočný život; 22. 11. Radka Denemarková Peníze od Hitlera; 29. 11. Jana Juráňová Orodovnice; 6. 12. Jakuba
Katalpa Je hlína k snědku?; 13. 12. Viliam Klimáček Námestie kozmonautov; 20. 12. Petra Dvořáková Proměněné sny.
• jch
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Martin Antal

Prezidentské

odkladisko
Keď sa povie prezident, ľudia si väčšinou predstavia niečo honosného. Nezamýšľajú sa nad tým, akí lotri
sa kde-kade vo svete hrdili týmto titulom, nespomínajú na československých komunistických prezidentov, z ktorých by po sfúknutí nánosu propagandy veľa dobrého neostalo. Je to, ako keď sa povie kráľ – tiež
to znie majestátne bez ohľadu na osobu nositeľa tohto titulu.
eď sa povie prezident Čechovi alebo Slovákovi, máloktorý zo seba spontánne vyhŕkne, že túto drahú hračku
by bolo najlepšie zrušiť. Že jej postavenie v systéme moci
je podradné a použitie výnimočných právomocí, ktorými
disponuje v čase politických kríz a iných pohrôm, závisia
výlučne od osobnosti prezidenta. Skôr povedia, že je to
najmä reprezentant štátu – čosi ako zástava alebo znak,
ktorý vie chodiť a rozprávať.
Českú republiku čaká onedlho veľký politický sviatok –
voľba novej hlavy štátu. Nevýhodou tohto druhu udalostí
je skutočnosť, že až spätný pohľad ukáže, či šlo naozaj
o sviatočné menu alebo o rozkrájanie kaziaceho sa utopenca zo štvrtej cenovej skupiny. Na rozdiel od Slovákov
majú Česi jedinú istotu – že ich voľba prezidenta bude lacnejšia.
Keď sa obe krajiny rozišli, každá si podržala svoj šport,
v ktorom tú druhú prevýšila. Hoci sa sily občas premiešali,
celkovo lepšie dopadli český futbal a slovenskí kajakári.
V športe voľby prezidenta i jeho ďalšieho pôsobenia víťazí
jasne česká časť bývalej federácie.
Slovensko akosi nemá šťastie na svojich najvyšších. Prvý
prezident Michal Kováč po rozpačitom úvode zohral
významnú úlohu v boji s vtedajším premiérom Vladimírom
Mečiarom a deviáciou krajiny na všetkých frontoch.
Nepochopil však, kedy treba skončiť. V ďalších voľbách
ohlásil kandidatúru s minimálnou podporou a napokon
zápas vzdal v prospech kandidáta vtedajšej koalície. Čuduj
sa svet, nezadlho potom sa Michal Kováč mladší – hoci
predtým unesený tajnou službou v rámci najväčšieho škandálu samostatného Slovenska – stal pracovníkom ministerstva zahraničných vecí, ktoré ho vyslalo slúžiť do ďalekej
Indie.
Kováčov nástupca Rudolf Schuster bol folklórnou posta-

K

vičkou s bohatými rekvizitami – pozlátenými mrežami
okolo rozsvieteného Prezidentského paláca, pripomínajúceho české cirkusy, vodným hámorom vo vlastnom múzeu
v Medzeve, drienkovicou, anakondami a inými nebezpečnými zvermi. Preslávil Slovensko ohováraním ostatných
ústavných činiteľov, že sa chceli zmocniť počas jeho choroby prezidentských kompetencií, i estetickými fotografiami
svojho otvoreného hrubého čreva pri hospitalizácii
v Insbrucku.
Súčasný prezident Ivan Gašparovič asi najviac vyhovuje
slovenskému naturelu. Do ničoho sa nestará, nevytvára
konflikty, jazdí a búra na rýchlych autách a pri komentovaní výkonov slovenskej futbalovej reprezentácie si nedáva
servítku pred ústa.
Václav Havel ani Václav Klaus určite neboli dokonalí, no
v porovnaní s nimi pôsobia ich slovenskí kolegovia ako
z iného sveta.
Keďže sa v Českej republiky schyľuje k rozhodnutiu, kto
bude nastávajúcich päť rokov prvým občanom krajiny, pustili sa českí politici do nesmelého laškovania, či by nemali
napodobniť Slovensko a nechať zvoliť prezidenta priamo
občanom. Je určite viacej vecí, ktoré Slováci vyskúšali ako
prví a sú hodné nasledovania, no túto rozhodne neodporúčam.
Zástancovia priamej voľby prezidenta argumentujú takto:
pri voľbe prezidenta v parlamente dochádza k dohodám
nekalého charakteru, prezident zvolený priamo občanmi
bude mať výraznejší mandát a zvýši sa tým aj význam jeho
funkcie.
Takže odpovede zo Slovenska: k dohodám kadejakého charakteru pri hlasovaní v parlamente určite dochádza, ako
napokon pri každom zasadnutí tejto slovutnej inštitúcie.
Ani páni Havel a Klaus nemali s voľbou v parlamente tie

Pavol Bodnár, jazz medzinárodný (odporúčame ušiam vašim)
Pavol Bodnár nie je žiadnym nováčikom slovenskej hudobnej, najmä jazzovej scény. A nielen slovenskej. Tento skladateľ, aranžér, džezový klavirista a pedagóg svoje hudobné cítenie „dobrusoval“ i na legendárnej hudobnej univerzite Berkeley College of Music v Bostone. Niet asi lepšej „kamennej školy pre hudobníkov“.
Ale nie v tom je „medzinárodnosť“ Pavla Bodnára. Zoznam hudobníkov a hudobných telies, s ktorými ako klavirista, aranžér či skladateľ spolupracoval, je viac ako zaujímavý: Piotr Baron, Grzegorz Nagórski, Joe Murányi, Harry Sokal, Winand Gábor, Elsa Valle, Márkus Tibor, Errol Weiss
Schlabach, Barbara Montgomery, Larry Smith, Franz Hofferer, Enzo Ruggieri, Philippe Lavoipierre, Jaroslav „Country“ Červenka a skupinami –
Peter Lipa Band, Peter Cardarelli & Pavol Bodnár Band, Slovak Polish Jazz Quartet, Close Harmony Friends, Polemic, Vlado Vizár Jazz Quartet,
All Time Jazz Trio.
Autorsky je činný v skupinách s medzinárodným obsadením V4JAZZ a InterJAZZional Band. A práve s kapelou InterJAZZional Band vydal Pavol
Bodnár nedávno nový album s názvom ECCE Jazz (Pavol Bodnár & InterJAZZional Band) s podtitulom „Four Colours of My Jazz“.
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najlepšie skúsenosti, nehovoriac o tom, že v Klausovom
prípade využili túto voľbu sociálni demokrati na vysporiadanie sa s Milošom Zemanom. Nádeje vkladané do priamych volieb však nevykompenzujú neistotu, ktorá trvá pri
hlasovaní snemovne.
Slovensko si sľubovalo od priamej voľby prezidenta rovnaké benefity, ale pristúpilo k nim z politickej nevyhnutnosti.
Už v roku 1993 sa nepodarilo zvoliť kandidáta vtedy dominantného HZDS v prvom kole. Ak by sa tak stalo, prvý slovenský prezident by sa takisto volal Kováč, ale Roman.
Jeho menovec Michal uspel až v druhom kole a podporili
ho aj poslanci iných strán ako Mečiarovej.
Čo však predvádzal parlament o päť rokov neskôr, bolo
hodné banánovej republiky. Neuspela desiatka kandidátov,
poslanci stále predkladali nových a nových a v novinách
viseli oznamy, že kto ešte nekandidoval na prezidenta,
nech sa hlási v parlamente. Pravdaže, poslanci akosi
nechápali, že V. Mečiar sa rozhodol nič neriskovať
a vyzbrojený prezidentskými právomocami amnestovať
svojich najvernejších, podozrivých z prípravy únosu mladého M. Kováča. Opozícia preto presadila priamu voľbu
prezidenta, aby sa podobným situáciám predišlo.
Už prvá priama voľba prezidenta však bola pochybná.
Košický primátor R. Schuster pomohol po voľbách roku
1998 so svojou Stranou občianskeho porozumenia vytvoriť
ústavnú väčšinu, no ako podmienku si nadiktoval podporu
celej vtedajšej širokospektrálnej koalície v prezidentských
voľbách. Najmä na lídrov Kresťanskodemokratického hnutia bola radosť hľadieť, ako cez zaťaté pery cedia slová podpory bývalému členovi Ústredného výboru Komunistickej
strany Slovenska. No kým stihli priame voľby zorganizovať,
zobudil sa z politického spánku V. Mečiar a zaútočil na
hrad. Vystrašený premiér Mikuláš Dzurinda rýchlo vystúpil
vo verejnoprávnej televízii a moratórium – nemoratórium,
vysvetľoval deň pred rozhodujúcim druhým kolom, prečo
Mečiar nemôže byť slovenským prezidentom.
Ani druhá priama voľba o päť rokov neskôr nepriniesla
víťazstvo celonárodne rešpektovanej osobnosti. Pravica
jednak ponúkla do boja viacerých kandidátov a jednak sa
jej voliči neunúvali k urnám, istí si víťazstvom ministra
zahraničných vecí Eduarda Kukana. Nedeľňajšie prebudenie bolo tristné – Slováci si uvedomili, že si v druhom kole
budú vyberať medzi Mečiarom a jeho bývalým lokajom.
Znova sa teda nevolilo za niekoho, ale proti niekomu, a do
prezidentského kresla zasadol outsider pôvodne očakávaného súboja.
Priame voľby teda nielenže nevyniesli na piedestál osobnosti, ale nenaplnila sa ani ďalšia nádej do nich vkladaná –
že zvýšia status prezidentského úradu. Rok pred voľbami
na Slovensku je všetkým jasné, že prezidentská funkcia je
bohapusté odkladisko nepohodlných politikov, ktorí si ešte

chvíľu budú môcť povoľkať za štátne peniaze. Novou
módou je preto takáto hra – si môj politický nepriateľ,
navrhnem ťa za prezidenta.
Expremiér M. Dzurinda navrhol ako kandidáta svojej
SDKÚ-DS bývalú ministerku práce Ivetu Radičovú. Podľa
niektorých zdrojov jej to dokonca prikázal, a exministerka
neúspešne odmietala. Samozrejme – veď Radičová už niekoľko mesiacov obsadzuje popredné priečky dôveryhodnosti, kým jej stranícky šéf kraľuje opačným rebríčkom –
nedôveryhodnosti. Všetci pritom otvorene hovoria, že jedine zmena na čele najsilnejšej opozičnej strany môže zabrániť dlhodobej hegemónii ľavicového Smeru-SD premiéra
Roberta Fica. Dzurinda však dobre vie, že ak Radičová
dostane v prezidentských voľbách na frak, má o konkurenta v strane menej.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie sa ešte pred
voľbami rozdelilo na dve frakcie, ktorým ich vzájomný
súboj zaberá všetok pracovný čas. Na poslednom sneme
zvíťazila partia okolo súčasného predsedu Pavla
Hrušovského, nuž sa mu jeho konkurent Vladimír Palko
poponáhľal zablahoželať tým, že ho navrhol za prezidenta.
Premiér Fico a šéf koaličného HZDS V. Mečiar si skočili do
vlasov len nedávno, no ich vzťahy nikdy neboli ružové.
Najkrajšie to potvrdil sám Mečiar – s úprimným úsmevom
vyhlásil, že najlepším slovenským prezidentom by bol
R. Fico.
Jediný, kto túto hru nehrá, je premiér. Drží sa svojho favorita I. Gašparoviča, ktorý, ak nespraví zásadný strategický
lapsus, má o ďalších päť rokov v Prezidentskom paláci
postarané.
Na to, aby prezident nebol odkladacou figúrkou, nestačí
zmeniť volebný systém. Bolo by treba úplne prekopať ústavu a vyzbrojiť ho novými kompetenciami, aby nebolo jeho
jedinou starosťou vítať zahraničné návštevy a polemizovať
v OSN o globálnom otepľovaní. No meniť mocenské pravidlá sa nechce nikomu na Slovensku ani v Česku. Stroj koniec koncov nejako funguje a rôzne deriváty prezidentského systému by sa zrejme nestretli s pochopením ani u voliča, ktorý si už na súčasný stav zvykol.
Česi majú teda zatiaľ o problém menej, lebo spôsob, ako
odložiť veľkú zmenu, je vždy rovnaký – pred voľbami sa
vyhlási, že na to už nie je čas, pretože pravidlá hry sa
menia skôr. Po voľbách sa vyhlási, že si to tak želal volič,
poslanci a treba to ešte starostlivo posúdiť. No a kým sa to
posúdi, sú tu ďalšie voľby. Pohoda.
Mimochodom, posledné slovenské prezidentské voľby stáli
216 miliónov korún. Nie že by to bola na štátne pomery
extra sumička, ale vedel by som predstaviť jej omnoho
zmysluplnejšie využitie. Napríklad – nejaké referendum?

Týchto dvanásť skladieb CD ECCE Jazz (Pastierka pávov I, Pastierka pávov II, Dvanásť tónov vášne, Aj to je Indiana, Pastierka pávov III, Tri ruže
pre Martinu, Pieseň o vode, Chromatické dobrodružstvo, Široký jarčok, Uspávanka pre Marieli, Portoriko I a Portoriko II) získalo prestížne slovenské hudobné ocenenie Aurel 2006, v kategórii Jazz / Blues vydaný na Slovensku.
Pavol Bodnár sa vo svojej tvorbe necháva výrazne inšpirovať prvkami latinskoamerického jazzu i slovanskou melodikou, čo sa odrazilo i na spomínanom odporúčanom albume ECCE Jazz. Skladby ako Pastierka pávov, Pieseň o vode, či Široký jarčok sú, i podľa samotného skladateľa, priamo evokované slovenskými ľudovými piesňami.
Samozrejme, okrem tohto nového CD má Pavol Bodnár hudobný rozmach oveľa širší. Je napríklad výborným improvizátorom barokovej hudby,
o čom sa môžeme presvedčiť na nahrávke Slovenského rozhlasu „Bach in Jazz and Jazz in Bach“. Okrem toho je i skvelým koncertným hráčom,
takže okrem jeho hudby na nosičoch iste odporúčame i jeho prípadné hranie „na živo“.
• jch

■
Autor je novinár
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Helena Nosková

budúcnosť
slovenskej kultúry

Súčasnosť a
Klubu

Naväzujúci text k histórii vzniku a vývoja Klubu slovenskej kultúry, tentokrát o súčastnosti, z pera predsedníčky KSK, historičky Heleny Noskovej, pri príležitosti tohtoročného tridsiateho výročia vzniku KSK.
V budúcom roku sa nám ten istý autor predstaví dramatizovaroku 2007 KSK nadviazal trvalú spoluprácu s knižným veľným čítaním „Lev a Sofia“, ktoré uvedieme v Dome pre národtrhom Svět knihy. Prvýkrát mal samostatný stánok vďaka
nostné menšiny v spolupráci so Slovenskou knižnicou a občianspolupráci so Slovenskou knihou v Prahe na Jilskej ulici č. 2.
skym združením Ruská tradice. Pre výstavnú sálu DNM pripraV roku 2006 mal na výstave svoj modul, taktiež v spolupráci
víme v spolupráci so SNLM v Martine výstavu o slovenskej
s predajňou pána Zbyňka Adama. Do pražskej čitateľskej obce
knihe 20. storočia.
sa ale zapísal vďaka dramaticko-rétorickej sekcii KSK, ktorej
Klub slovenskej kultúry v tomto
členovia vo svojom dramatizoroku podčiarkol svoju spoluprácu
vanom čítaní prezentovali lotyšs Památníkem národního písemskú literatúru v českom preklade.
nictví na Strahove uvedením
Úryvky z novej lotyšskej prózy
pásma „Videl som tancovať
a poézie s citlivým prejavom
Jitterboogie“ k 80. výročiu narodea výrazom, vďaka znalosti lotyšnia Miroslava Válka v dobových
skej histórie a kultúry čítala Viera
priestoroch Strahovského kláštora.
Kučerová a Martin Matejka.
Pásmo malo reprízu v Dome pre
Dostalo sa im uznania Lotyšnárodnostné menšiny, kde verše
ského veľvyslanectva a Lotyšbásnika pre pražskú verejnosť
ského literárneho fondu. Loopäť stvárnili Viera Kučerová
tyšskú literatúru prezentovali na
a Martin Matejka. V roku 2008
výstave kníh v Brne. Obdobným
budeme spolupracovať s Pamätspôsobom bude od roku 2008
níkom písomníctva na príprave
prezentovaná aj slovenská literapamätnej izby Ivana Krasku
túra, a to nielen na knižných veľv Mestskom múzeu v Slanom
trhoch v Prahe a v Brne, ale aj
Z predstavenia Videl som tancovat Jitterboogie v PNP
k výročiu básnika. ktorý žil a pôsov Regionálnych vedeckých knižv Prahe v podaní hercov V. Kučerovej a M. Matejku
bil v Slanom i neďaleko Slaného,
niciach
(napr.
v
Liberci,
v obci Klobuky. Klub slovenskej kultúry ďakuje za dlhoročnú
Olomouci, Pardubiciach) a v Dome pre národnostné menšiny
spoluprácu riaditeľke PhDr. Eve Volfovej.
v Prahe.
Vďaka starostlivosti Úradu pre zahraničných Slovákov sa viacej
Pri prezentácii slovenských autorov vrátane ich vzťahov so spirozvinie dokumentačná činnosť zameraná na históriu, pôsobesovateľmi rôznych národných kultúr bude KSK úzko spolupranie Slovákov v Čechách a na Morave. Podobne Úrad pre zahracovať so Slovenským literárnym múzeom a Slovenskou národničných Slovákov podporuje kultúrne a vzdelávacie programy
nou knižnicou v Martine. Hlavným odborným garantom týchto
KSK a jeho publikačnú činnosť. Vedenie Úradu pre zahraničprogramov, ktorému KSK vďačí za veľa zaujímavých výstav,
ných Slovákov v Bratislave a jeho odborní pracovníci poskytujú
prednášok a besied, je PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ
odborné konzultácie dobrovoľným pracovníkom KSK. Naša
Slovenského literárneho múzea, autor mnohých výstav, ktoré
vďačnosť patrí predovšetkým jeho predsedníčke PhDr. Vilme
KSK uvádzal v ČR. V tomto roku zaznie v priestoroch DNM draPrívarovej, riaditeľke odboru PhDr. Ľubici Bartaľskej, CSc.,
matizované čítanie Hodvábna guľôčka k výročiu Dušana
Mgr. Martinovi Štŕpkovi a ďalším. Teší nás nielen organizovanie
Jurkoviča. Autorom i jedným aktérom je PhDr. Jozef Beňovský.

V

V dobrej spoločnosti pražských ambasád

Zo slávnostného poklepania základného kameňa budúcich priestorov Veľvyslanectva SR v ČR v Prahe. Zľava minister J. Kubiš,
veľvyslanec SR v ČR L. Ballek a minister K. Schwarzenberg

Tohtoročná štátna recepcia na pražskom Žofíne, ktorú 4. septembra usporiadalo
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Českej republike pri príležitosti dvoch štátnych
sviatkov Slovenskej republiky sa nezaobišla bez účasti popredných politikov z ČR, ale
aj zo SR a zastupiteľov diplomatických zborov v Prahe. Samotnej recepcii však predchádzala ešte jedna význámná a dá sa povedať aj historická udalosť.
Slávnostný akt poklepania základného kameňa rekonštrukcie budovy a výstavby prístavby nových priestorov slovenského zastupiteľstva v Prahe a v ČR v rezidenčnej
štvrti v Bubenči sa nezaobišiel bez osobnej účasti ministra zahraničných vecí SR Jána
Kubiša a ministra zahraničných vecí ČR Karla Schwarzenberga v doprovode veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka.
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v Bratislave, Slovenskému národnému múzeu v Martine, menopravidelných odborne zameraných podujatí pre zahraničných
vite PhDr. Oldřichovi Tůmovi, PhD., Doc. PhDr. Jiřímu
Slovákov v Bratislave, ale i odborný záujem o našu činnosť
Kocianovi, CSc., PhDr. Jiřímu Sukovi, PhDr. Janu Gebhartovi,
v Českej republike.
CSc., PhDr. Jiřímu Pernesovi, CSc., PhDr. Dušanovi Kováčovi,
Klub slovenskej kultúry spolupracuje na detských a niektorých
DrSc., PhDr. Ivanovi Kamencovi, CSc., PhDr. Petrovi Marákymu,
kultúrnych programoch so Slovenským inštitútom. Ďakujeme
CSc., PhDr. Marii Haľmovej, PhDr. Hane Zelinovej, PhDr. Eve
predovšetkým riaditeľovi SI Igorovi Otčenášovi nielen za spoluKrálikovej a ďalším.
prácu, ale za dosiaľ neobvykle dôsledné a kvalitné prezentovanie
Činnosť KSK sa výrazne mení otvorením Domu pre národslovenskej kultúry v Prahe, ktoré vrhá priaznivé svetlo aj na pronostné menšiny. Predstavitelia KSK komunikujú s viacerými
gramy slovenských občianskych združení. Po dvoch rokoch jeho
občianskymi združeniami ďalčinnosti v Prahe v Slovenskom
ších národnostných menšín
inštitúte je zrejmé, že sloven(ukrajinskými, ruskými, maská kultúra sa stáva opäť kulďarskými, nemeckými, bulhartúrnym
fenoménom
pre
skými, gréckymi a ďalšími)
Pražanov. Spoločnou akciou SI
a predpokladá sa, že v budúca KSK bolo odhalenie busty
nosti vzrastie počet prograCypriána Majerníka. Vďaka
mov v spolupráci s rôznymi
sponzorom ako aj pochopeniu
združeniami. Vďaka priestočeských centrálnych inštitúcií
rom v DNM sa už zvýšil dopyt
bude na budove Nad Krápo autentických programoch
lovskou oborou v Prahe 7, kde
každého občianskeho združeCyprián Majerník pôsobil,
nia; tých programov, ktoré sú
inštalovaná umelecky hodnotvhodné na prezentovanie
ná busta, ktorej autorom je
v komorných priestoroch
akademický sochár Zdeněk
DNM. Kladie sa dôraz na kvaliPreclík. V roku 2009 uplynie
tu týchto akcií. Preto je vede100 rokov od narodenia tohto
Zo slávnostného odhaľovania pamätnej tabule s bustou
nie KSK a Domus vďačné za
významného i svojského sloCypriánovi Majerníkovi v pražskom Bubenči
odbornú pomoc všetkých uvevenského výtvarníka, ktorý žil
dených inštitúcií a osobností. Veľkej popularite sa teší
a pôsobil trvalo v Prahe. Jeho maliarske dielo poznamenal
v posledných rokoch bezplatná právna poradňa JUDr. Marty
odpor voči fašizmu, a tak jeho obrazy našli v českom prostredí
Očovskej, kde pravidelne radí členom klubu v bytovej proble40. rokoch minulého storočia pochopenie i ohlas. Tieto obrazy
matike. Práve o túto právnu poradňu prejavili záujem všetky
nestratili silu vnútornej myšlienky ani dnes.
občianske združenia národnostných menšín v Dome pre
V uplynulých rokoch, práve tak ako v roku 2007, sa stále rozvíjala
národnosti, a tak jej činnosť bude v budúcich rokoch ešte
spolupráca KSK a DOMUS-u s českými múzeami, ktorá v niektovýraznejšia.
rých prípadoch prerastá do dlhodobej spolupráce. Naša vďačVďaka vedenia KSK patrí členom Klubu slovenskej kultúry, ktorí
nosť za poskytnutie priestorov, spoluprácu pri výstavách i propasú priamymi účastníkmi života Klubu i tým, ktorí ho podporujú
gáciu patrí riaditeľke Státního oblastního muzea v Mostě
odoberaním a čítaním klubového časopisu, návštevami jeho
PhDr. Libuši Pokornej, riaditeľovi Státního oblastního muzea
podujatí a pripomienkami k jeho činnosti. S presídlením do
v Chomutove Ing. Stanislavovi Dědovi, riaditeľovi Oblastního
Domu pre národnosti sa síce veľa vecí zmení, ale Rada KSK
muzea v Děčíne Mgr. Milanovi Rosenkracovi a odbornej pracovbude usilovať o to, aby členovia Klubu nepocítili záporné stránníčke Mgr. Václavě Bubnovej, riaditeľovi Městského muzea v Aši
ky straty vlastného prostredia.
Mgr. Pavlovi Chrástovi, vedeniu Oblastního muzea v Karlových
Posledné slová vďaky patria slovenským občianskym združeVaroch, Teplicích v Čechách, riaditeľke Městského muzea
niam za dlhoročnú spoluprácu – predovšetkým Limbore
v Tachove Phdr. Janě Hutníkovej, riaditeľovi Státního oblastního
a Limborke za skvelú interpretáciu slovenského ľudového
muzea v Uherském Brode PhDr.Pavlovi Popelkovi a ďalším.
tanečného, hudobného a dramatického umenia, Historickej skuV budúcom roku budeme spolupracovať s oblastným múzeom
pine priamych účastníkov SNP, Spolku Milana Rastislava Štefáv Lounoch, s múzeom v Slanom a Mestským múzeom
nika, spolku Detvan, Regionálnej obci Slovákov v Tepliciach za
v Mariánskych Lázňach.
spoluorganizovanie mnohých programov.
Za vynikajúcu odbornú spoluprácu a odborné konzultácie k rôz■
nym podujatiam vďačíme Ústavu pro soudobé dějiny v. v. i AV
ČR, Historickému ústavu v. v. i. AV ČR, Historickému ústavu SAV
Autorka je historička

Minister J. Kubiš označil nové priestory slovenskej ambasády v Prahe za dôstojný stánok, ktorý bude odpovedať našim vzájomným vzťahom. Hlavný predstaviteľ českej diplomacie K. Schwarzenberg zdôraznil, že budúce sídlo slovenského zastupiteľského úradu v Prahe sa bude nachádzať v „dobrej spoločnosti“, pretože „na jednom
mieste budú sústredené diplomatické zastupiteľstvá najdôležitejších krajín – USA, Ruska, Číny, a teda aj Slovenska“.
Nové sídlo zastupiteľstva SR v ČR v ulici Na Zátorce 2, bude po náročnej rekonštrukcii a prístavbe novej budovy otvorené pravdepodobne koncom roku 2008, resp. začiatkom roku 2009. (O samotnej rekonštrukcii, dostavbe, ako aj o účele a využitiu nových priestorov slovenského veľvyslanectva v Prahe sme priniesli samostatný článok v dvojčísle 7 – 8 časopisu LISTY Slovákov a Čechov. Aj naďalej vás budeme informovať o postupnom vývoji rekonštrukcie a prístavby ambasády).
• rč
Foto archív redakcie
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Jozef Leikert

Tribún svojho národa
Osobnosti Slovenska
Tichý, zádumčivý, svojský, ale i večne nepokojný, temperamentný – taký bol básnik, spisovateľ a politik
Martin Rázus. Takého ho poznali súčasníci. Dnes, po rokoch, ktoré uplynuli od jeho smrti, vieme, že sa
celý život usiloval o spravodlivosť, najmä v usporiadaní spoločnosti a pri včlenení Slovenska do okolitého sveta. Na prvý pohľad sú to prisilné tvrdenia, ale u Martina Rázusa platilo, že spisovateľ je svedomím
národa, ako sa zvykne hovorievať. On svedomím svojho národa skutočne bol, a preto sa nevenoval iba literárnej činnosti, ale aktívne vstúpil i do politiky, v presvedčení, že sa mu podarí do nej vniesť cit a sociálny rozmer. Spočiatku možno ani sám netušil, aká to bude tŕnistá cesta po všelijakých zákrutách a vybočeniach. Martin Rázus si na nej pre svoje vyhranené názory, nekompromisnosť a nezištnosť narobil na
Slovensku veľa nepriateľov. Citlivá duša básnika a farára však najťažšie niesla podrazy a sklamania blízkych ľudí, ktorým dôveroval. To mu najväčšmi ubližovalo, podlamovalo zdravie a strpčovalo život.
re lepšie poznanie života Martina Rázusa a pochopenie
jeho celoživotného zmýšľania a konania je najlepšie
prečítať si jeho diela. Detstvo citlivo opísal v dvoch autobiografických románoch Maroško a Maroško študuje, ktoré
dôverne dokumentujú prostredie a dobu, v ktorej žil.
Narodil sa 8. októbra 1888 vo Vrbici pri Liptovskom
Mikuláši do mnohodetnej rodiny drobného roľníka a garbiarskeho robotníka. Najmladšou sestrou mu bola Mária
Rázusová-Martáková, známa slovenská spisovateľka pre
deti, poetka a prekladateľka. Vrúcny vzťah k domovu často
rezonoval v jeho publicistických a literárnych dielach.
V Hovoroch so synom i s tebou, ktoré knižne vyšli roku
1993, napríklad napísal:
„Domov... To je niekde
palác, niekde len chalupa,
ktorá má vždy podmanivé
kúzlo... Nezabudni, môj
milý, na toto kúzlo! Ak sa
ho zriekneš, o toľko budeš
chudobnejší.“
Do základnej školy chodil vo
svojom rodisku a iba vďaka
štedrosti a finančnej podpore vzdialeného príbuzného
sa nestal zámočníckym
učňom, ale mohol ďalej študovať na meštianskej škole
Martin Rázus

P

a na gymnáziu v Banskej
Bystrici. Už tam sa zoznámil
s politikou a jej praktikami,
keď musel pre účasť na volebných zhromaždeniach Slovenskej národnej strany opustiť meštiansku školu v Liptovskom Mikuláši a v Banskej
Bystrici bol obvinený z panslavizmu. V rokoch 1903 až 1907
študoval na evanjelickom
lýceu v Kežmarku a písal prvé
literárne diela. Tvoril pod
vplyvom symbolizmu staršieho Ivana Krasku a ideovo mu
Martin Rázus s manželkou
Elenou a synom Martinom
bol veľmi blízky Pavol Országh
pred farou v Pribyline
Hviezdoslav,
najmä
jeho
zápas o slobodu národa. Po
ukončení školy, keď sa rozhodoval medzi štúdiom práva
a teológie, zvíťazilo náboženské presvedčenie a záujem o filozofiu a to ho doviedlo na evanjelickú teológiu do Bratislavy.
V roku 1911 sa na štipendium Scota Viatora dostal do školy
v švédskom Edinburghu a mesačnú podporu Bank of
Scottland využil na cestu po krajinách Európy. Po skončení
školy bol krátko kaplánom v Modre, kde sa zoznámil so županom a biskupom Samuelom Zochom. Jeho sestra, čierna
dlhovlasá Elena mladého kaplána očarila a o nejaký čas si ju
zobral za ženu. Pre ňu napísal i svoj jediný ľúbostný cyklus

Martin Sedlák v Brne (odporúčame očiam vašim)
Od 11. októbra 2007 do 27. januára 2008 môžete v Pražákovom paláci na brnianskej Husitskej ulici navštíviť výstavu Martina Sedláka, bratislavského rodáka, oplývajúcu rôznorodými umeleckými prostriedkami.
Martin Sedlák sa narodil v roku 1978, je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a patrí k najvýznamnejším osobnostiam
mladej generácie autorov na slovenskej výtvarnej scéne. V súčasnosti jeho tvorba zahŕňa široké spektrum rôznorodých médií, siahajúcich od
plastiky cez maľbu i fotografiu až k inštaláciám. V jeho prípade ale nie je možné hovoriť o nejakom lineárnom vývoji v hľadaní adekvátnej formy,
ale naopak o systematickom rozvíjaní možností jednotlivých médií.
Aktuálna výstava, usporiadaná v Átriu Pražákovho paláca, predstavuje výber Sedlákových obrazov z posledného obdobia, využívajúcich často
netradičné materiály a originálne technologické postupy. No i cez spomínanú rôznorodosť je možné v jeho tvorbe nájsť niektoré formálne body.
Využíva i hi-tech materiály a postupy (svietiace fólie, termofotografiu atď.) v snahe umocniť pôsobivosť diela v akejsi "mágii pohľadu".
Na niekoľkých posledných výstavách zaujal Martin Sedlák publikum práve svojimi magickými inštaláciami pozostávajúcimi zo svetelných
objektov, vytváraných z elektroluminiscentných fólií. Pomocou svetelných liniek v nich iluzívne prelamuje steny, strop či podlahu galérie sme-
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Elenino album, ktorý je
v zbierke Z tichých
i búrnych chvíľ. V rokoch 1913 – 1921 bol
farárom v Pribyline,
odkiaľ odišiel na desať
rokov za farára do
Moravského Lieskového a od roku 1930 až do
Rázusovie dom
smrti žil v Brezne.
Martin Rázus bol človek i spisovateľ nezištný. Z jeho tvorby cítiť úprimnosť,
nikdy sa do ničoho neštylizoval a svoje
názory vždy vyjadroval priamo. Bližšia mu
bola jednoznačná poetika, v ktorej bol
skutočným tribúnom národa. Rázusovo
dielo je preniknuté demokratickým
a humanistickým nábojom a zápasom
o poznanie pravdy. Na 1. svetovú vojnu
reagoval troma knihami, ešte počas vojny
mu vyšla zbierka Z tichých i búrnych chvíľ
(1917) a nasledovala zbierka Hoj, zem
drahá... (1919). Potom sa na nejaký čas
odmlčal, ale sklamanie z povojnového
vývinu na Slovensku vyjadril v zbierke
Kameň na medzi (1925). Okrem toho napísal básne s nádychom filozofie bytia, ale
i rozčarovania z morálnych a etických
úskokov ľudí, s ktorými sa stretol vo svojej politickej činnosti. Takými sú zbierky
Kresby a hovory (1926), Šípy duše (1929).
Vlastné myšlienkové a ideové postoje
vyjadril v knihe básní Cestou (1935) a po
smrti mu vyšla básnická zbierka Stretnutie
(1937). Martin Rázus sa intenzívne venoval aj prozaickej tvorbe, popri už spomínaných autobiografických románoch mu
vyšli ďalšie: Svety (1929), Júlia (1930),
Odkaz mŕtvych (1936), Krčmársky kráľ
(1935) a niekoľko dramatických prác,
náboženských úvah a reflexií. Napriek
jeho rozsiahlemu dielu sú slovenskí literárni vedci a historici Martinovi Rázusovi
veľa dlžní a jeho život a tvorba na seriózne spracovanie zatiaľ iba čaká. Politik
Rázus bol hodnotený najviac verejnosťou
a viacerí sa pozostavovali nad jeho politickými
krokmi
a
angažovanosťou
v Slovenskej národnej strane. Podľa jeho
zaťa, novinára Gabriela Rapoša „patril
k tým evanjelickým kňazom, ktorí držali

líniu štúrovského národného pohybu, držali sa mravnosti
Štúrových skutkov a boli ochotní za národ skutočne aj
doslovne trpieť.“ Zdá sa, že je to pravdivé tvrdenie.
Po sklamaniach zatrpknutý Martin Rázus dožil svoj život na
breznianskej fare, zomrel 8. augusta 1937 po ťažkej chorobe
obličiek a takmer slepý. Pochovaný je na vlastné želanie
v srdci jeho milovaného Slovenska v Banskej Bystrici.
■

Autor je historik, básnik a spisovateľ literatúry faktu
Foto archív

rom k tušenému prežiarenému priestoru vonku. Výsledný efekt tak nie je nepodobný klasickej forme
obrazov typu trompe l ’oeil.
Ich pôsobenie spočívalo v istom druhu ľúbosti, vyvolanej krátkodobým pocitom dezorientácie, prameniacej z oklamania zraku diváka, ktorý si ale zároveň túto situáciu uvedomuje. Taktiež v prípade Martina
Sedláka a jeho svetelných inštalácií prežíva divák intenzívne pocit neistoty a zároveň okúzlenia. Ten je
ešte umocnený tým, že sa publikum inak ocitá v úplne zatemnenej miestnosti.
Zážitok z tejto výstavy mladého slovenského umelca bude isto nevšedný.
Výstava Martina Sedláka sa koná pod záštitou Ivana Nejeschlebu, generálneho konzula SR a je súčasťou Slovenskej sezóny v Moravskej galérii v Brne. Kurátorom je Petr Ingerle.
• jch

Listy_11_2007_1-13:.

5.12.2007

11:22

Stránka 12

listy 11

12

Zuzana Pauková

Život se skládá z nepatrných
doteků osamění
Světlá komora, neveľmi objemná, subjektívna štúdia s nosným motívom smútku ukrytom práve v tom zraňujúcom momente pohľadu. Francúzske nakladateľstvo ju vydáva v roku autorovej smrti. Ide o dielo
neskoré, miestami navodzujúce pocit, že nezavršuje a neukončuje Barthesove dielo komplexne, ale snáď
len dielo jeho života. Je knižkou, ktorú publikuje ešte skôr, než umiera v marci 1980.
„Lze říci, že v knize o fotografii Roland Barthes otevírá novou
cestu svého myšlení a současně shrnuje vývoj své semiologie:
to co patří na stranu (pouhého) studia, je právě analýza kódů,
systémů označování, kulturních významů, tedy oné všeobecnosti, jak jí zamýšlela původní nauka o znacích.“ Doslov
Miroslava Petříčka s. 116.
O fotografiu sa Barthes zaujímal vždy. Najmä jej schopnosťou,
ako podať či oznámiť aktualitu, udalosť. Stáva sa predmetom
skúmania viacerých prác už v 50. rokoch. Pokúša sa ukázať, ako
by fotografický obraz mohol reprezentovať skryté, neexplicitné
významy, a práve takto ich aplikovať na buržoáznu kultúru
a vyvodzovať z nich ich tzv. „naturalistické pravdy“. Fotografia
má jedinečný potenciál prezentovať úplne reálne reprezentovanie sveta. Wessing, Niepce, Mapplethorpe, Kertész. „Kdo je
podle vás největším fotografem světa? – Nadar.“ S. 69
Barthesove rané práce, viac-menej reakcia na súdobý existencialistický trend orientovaný smerom k Sartrovi. Na jeho rozčarovanosť z preukázaných foriem písania znepriateľujúcich si čitateľa, odpovedá snahou skúsiť a nájsť práve to jedinečné a originálne písanie. Odpoveďou na Sartrovu štúdiu Čo je literatúra?
z roku 1947 je Nulový stupeň rukopisu, 1953, v ktorom vytyčuje
jazyk a štýl ako záležitosť apelujúcu na konvencie, tým pádom
nedostatočne kreatívnu vo svojej čistote. Forma, to, čo Barthes
nazýva písaním, špecifická cesta individuálneho výberu manipulácie s konvenciou, spôsobom požadovaného efektu, je práve
ten skutočne jedinečný a kreatívny čin.
Světlá komora vedie k úvahám nútiacim jej pozorovateľa ponoriť sa detailne do vnútra Barthesom predložených javov, pojmov,
názorov, polemík a záverov. Odráža nielen pohľad vedca, ale predovšetkým človeka s vysokou citlivosťou množiacou sa stupňovaním neustáleho poznávania jej intencionálnych vnútorných
prejavov.
Motivácia po prečítaní knihy vrátiť sa k nej zas a zas, prezerať si
Fotografie a stotožniť sa, čo i len na chvíľu, s charakterizovaním

mysliteľovho vnímania vecí, chvíľku váhať a so súhlasným prikývnutím nakoniec zázračne dospieť k snahe či náznaku uzrozumenia sa so spôsobom Barthesovho vnímania Fotografie a reality, presne tak, ako to hovorí Miroslav Petříček, práve tej Reality,
na ktorú sa snaží každá fotografia odkazovať.
Autorove poznámky ku knihe začínajú nadobúdať formu tesne
po smrti jeho matky Henriette v roku 1977. Ich kompletnosť
je zavŕšená v priebehu dvoch týždňov, v čase od 15. apríla
do 3. mája 1979. Hoci podtitul knihy nesie názov „poznámka
k fotografii“ jej jednotlivé časti nemožno chápať IBA ako náhodne zostavené vyjadrenia. Ich ucelenosť jasne napovedá, že
Barthes vie presne, o čom hovorí, svoje citové prejavy podriaďuje termínom a pojmom, z ktorých najdôležitejšie pre mňa sú
dva – objavné a prekvapivé, ono zraňujúce punctum, ukazujúce
slasti svoju opozitnú tvár, vystupujúce ako druhotný prvok,
prvotného; a (pouhé) studium „...studium je širé pole bezstarostné touhy, rozmanitého zájmu, nedůsledného vkusu: mám
rád/nemám rád, I like/I don´t. Studium je z řádu to like, nikoli to
love; podněcuje poloviční touhu, poloviční chtění; je to stejný
druh vágního, hladkého, nezávazného zájmu, který projevujeme
o lidi, výjevy, šaty nebo knihy, jež máme za „přijatelné“. S. 32.
Vždy som premýšľala, prečo niektoré fotografie aj napriek odporúčaniu iných vo mne nevyvolávajú predpokladanú reakciu.
Dnes dospievam k pochopeniu, prečo mi moja vlastná subjektivita často bráni povedať iba: aha, to sa mi páči! alebo nepáči!
Zdieľajúc Barthesov názor na subjektivitu, ktorou dokazuje, že
nie je potrebné mať rád všetky fotografie od jedného fotografa:
„...jde o hnutí jemné subjektivity, která je v koncích, jakmile ji
někdo řekne: mám rád/nemám rád : vždyť kdo z nás nemá svou
vnitřní stupnici vkusu, nechutí, lhostejnosti?“ S. 24.
A možno práve vďaka tejto knižke začínam tušiť, nie len to, ako,
či z ktorého uhla na Fotografiu nazerať, ale predovšetkým ako ju
precítiť; očami seba samej. Povedané slovami Miroslava
Petříčka: „Cítím, tedy vidím“. Doslov s. 113.

Roland Barthes - Světlá komora
Mesiac november je na Slovensku už tradične Mesiacom fotografie. Od
30. októbra do 30. novembra 2007 prebieha sedemnásty ročník medzinárodného festivalu, počas ktorého je možné navštíviť viac ako 30 fotografických výstav. A práve táto udalosť na sklonku jesene je motiváciou
predstaviť čitateľom práve v novembrovom čísle útlu knižočku Rolanda
Barthesa s názvom Světlá komora – poznámka k fotografii. Veď v konečnom dôsledku je to práve fotografia, ktorá svojou zázračnou schopnosťou zachytávať a zaznamenávať skutočnosť otvorila dvere filmovému
umeniu.
• zp
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Táto prostá veta poprela všetko to predchádzajúce, čo som
v sebe nosila, keď som k akémukoľvek obrazu pristupovala presne naopak, akoby silene som hľadala cit k obrazu. Uvedomenie,
že cit obrazu predchádza, prináša to dlho očakávané a potrebné
nóvum do môjho osobného vzťahu s Fotografiou.
V okamihu, keď Ja nachádzam cestu k Barthesovej knihe, v okamihu, keď sa spomienka z minulosti vďaka mimovoľnej pamäti
stáva zážitkom prítomným, nachádza Barthes svoju Matku,
podobne ako Proust, ku ktorému odkazuje, nachádza svoj stratený čas. „Abych mohl svoji matku „znovu nalézt“, byť jen na
prchavý okamžik, a bez toho, že by toto vzkříšení mělo nějaké
trvání, musel jsem – ovšem až později – objevit na určitých
snímcích předměty, které měla ve své komodě...“ S. 65.
Znovu nájsť, ale naozajstne, nie len jej chôdzu a žiarivosť prvých
fotografií, ale hlavne tú milovanú tvár, obraz a predstavu jej čŕt,
čo sa mu aj napriek početnosti fotografií zdá taká vzdialená. Čas
je znovu nájdený, premietnutý v Matku množstva fotografií,
ktoré mu ju predtým iba pripomínali, no nič
nevyvolávali. „Stejná Sisyfovská práce:
sestupuji za podstatou, vystupuji, aniž jsem
ji nalezl, a začínám znovu.“ S. 66.
Nachádza ju na fotografii, kde má iba päť
rokov a stojí na drevenom mostíku so svojím
o dva roky starším bratom. „Zkoumal jsem
dívku a objevil jsem konečně svou matku.
Zřetelnost její tváře, naivní poloha rukou,
místo, které poslušně zaujímala, aniž by se
ukazovala anebo skrývala, a nakonec její
výraz, jenž ji tak, jako se Dobro odlišuje od
Zla, odlišoval od malé hysterické dívky, od
upejpavé panenky, která si hraje na dospělé,
to všechno dávalo dohromady obraz svrchované nevinnosti, ... to všechno proměnilo
fotografickou pózu na paradox, ve kterém matka nicméně setrvávala celý život: rázné prosazování jemnosti.“ S. 67. Zasiahnutý
pocitom bolesti zo znovu nájdeného objavuje Roland Barthes to
nemilosrdne zraňujúce punctum. Tak ako Nadar a jeho fotografia Matky či manželky umělce, považovaná za jednu z najkrajších
fotografií vôbec; prostredníctvom čoho sa možno vyrovnať so
schopnosťou Fotografie ponúknuť oveľa viac než to, čo je rozumom postrehnuteľné v rámci jej technických možností?
Na jednej strane Světlé komory stojí teoreticko-semiotické pozadie prelínajúce sa s osobnou, priam intímnou výpoveďou viazanou na zlomovú udalosť jeho života, čas, kedy sa staral o umierajúcu Henriette Barthes, matku, s ktorou prežil takmer celý svoj
život.
Slovo Smrť opakuje často, vyslovuje ho určito, akoby bezbolestne, s o to väčšou vnútornou citlivosťou, na pomedzí smrti ženy,
ktorú ako jedinú skutočne miloval a smrti vlastnej, spájajúc ich
v tajomne implicitnej láske, práve tak ako to s uplynutým časom
už nikdy nedokážu povedať slová, ale iba ona, Fotografia.

„Prožíval jsem svou matku, která byla tak silná, která byla mým
vnitřním Zákonem, jako své dítě ženského pohlaví. Svým způsobem jsem si takto vyřešil Smrt. Jestliže, jak to tvrdila spousta filosofů, Smrt je tvrdé vítězství rodu a jestliže jednotlivec umírá kvůli
satisfakci universálního, jestliže individuum umírá poté, co se
reprodukovalo, jako jiné, než ono samo, a tedy se popřelo a překonalo, pak já, který nemám potomků, jsem právě v její nemoci
zplodil svou matku. Když je již mrtva, nemám už žádný důvod přizpůsobovat se pochodu vyššího Života (druhu). Moje jedinečnost
se již nikdy nebude moci universalizovat (anebo pouze utopickým
způsobem, tedy prostřednictvím psaní, jehož projekt se napříště
měl stál jediným cílem mého života).“ S. 71.
Otázka jej poznateľnosti pritláča teda Barthesa hlbšie ku koreňom
úsudku vlastného, pomaly sa končiaceho dialektického života.
„Od této chvíle jsem již mohl pouze čekat na svou celkovou, nedialektickou smrt.“ S. 71. Toto prečítal z Fotografie vyžarujúcej
zraňujúce punctum. Neuveriteľne bolestivé poznanie.
Světlá komora, venovaná Sartrovmu
Imaginárnu, odrážajúca sa od jeho tézy chatrnosti obrazov sprevádzajúcich čítanie, pomáha definovať postoj od Fotografie k filmu.
Fotografická snímka pracuje na základe obrazovej totality – je sama v sebe obrazom, je
plná a nič sa do nej nevojde. „Tento velice
zvláštní obraz se jeví jako plný, přecpaný: není
na něm místa, nelze k němu nic přidat.“ s. 85.
Napriek tomu, že film predstavuje zmes pohyblivých obrázkov fotografickej povahy, nedosahujú požadovanú úplnosť, vysvetlenú prúdom obrazov stále a stále vytláčaných novými, inými pohľadmi, prítomný fotografický
referent stále posúvajúci sa, bez snahy usilovať sa o svoju reálnosť. „Rozhodl jsem se, že
se mi Fotografie líbí na rozdíl od filmu, od něhož se mi ji však
nepodařilo oddělit.“ S. 12.
Vyznávanie sa k snahe porozumieť kultúrnym aspektom
Fotografie, od tohoto rebela s jeho snahou stať sa divochom bez
kultúry, v knihe, ktorá je pokračujúcou reflexiou komplikovaných
vzťahov medzi subjektivitou, významom a kultúrnou spoločnosťou práve tak ako sa dotyk zasvätenia Henriette s opisom hĺbky
jeho žiaľu zasiahnutého onou ontologickou túžbou smerujúcou
k poznateľnosti fotografie.
„Chtěl jsem se za každou cenu dozvědět, čím je „v sobě“, jaký
podstatný rys ji odlišuje od společenstva obrazů.“ S. 12.
■
Autorka je filmová recenzentka
Foto archív
Literatúra:
BARTHES, Roland. Světlá komora.
Poznámka k fotografii. Praha, Agite/Fra, 2005

Jedinečnosť a nezaraditeľnosť Fotografie, otvárania poznania o jej schopnosti opakovane reprodukovať to, čo sa mohlo
a stalo iba jedinýkrát. A práve Barthes vyslovuje jednu z najkrajších výpovedí o Fotografii; hovorí s presnou zacielenosťou,
smerom do centra už rozcíteného miesta. „Fotografie je absolutní jednotlivina, suverénní nahodilost, tuhá a tupá, je to Toto
(je to tento snímek a nikoli snímek vůbec), jedním slovem: to, co Lacan nazývá Tyché, Příležitost, Setkání, Reálno v jeho neudolatelném výrazu. .. fotografický snímek nelze přetvořit (vyslovit) filosoficky, je zcela přeplněn nahodilostí, jejíž je průhlednou lehkou obálkou. Fotografie je právě tento antifonický zpěv: „Podívejte“, „Pohleď“, „Tady“; ukazuje prstem. Lze-li však
mluvit o tomto snímku, zdá se být na druhé straně pochybné, hovoříme-li o Fotografii jako takové.“ s. 13.
Roland Barthes umiera 26. marca 1980, ani nie tri roky potom, ako umrela Henriette Barthes, ani nie tri roky od okamihu,
keď si uvedomuje, že jeho život vypĺňa už iba čakanie na vlastnú nedialektickú smrť. Umiera na následky poranení, ktoré
utrpel po zrážke s nákladným autom, kráčajúc domov zo stretnutia s vtedajším prezidentom Françoisom Mitterrandom.
• zp
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Jozef Gáfrik

Na miestach tichej piety
Genius loci
Ústredný cintorín vo Viedni je miestom prechádzok a reflexií – nielen v novembri
V mesiaci novembri spadané lístie šuští pod nohami a tlmí kroky človeka, čo sa vybral uctiť si pamiatku zomrelých. Sviatok Všechsvätých je oddávna príležitosťou zamyslieť sa nad zmyslom ľudského života – postáť pri
hroboch blízkych ľudí, venovať im tichú spomienku v blikote sviec. V istom zmysle sú nám však blízki aj ľudia,
ktorých sme nikdy osobne nestretli a ktorí už dávno spia svoj večný sen – hovorí však ich dielo, a tak aj týchto ľudí nevdojak považujeme za dôverne známych. Keď sa niekedy vyberiete na prechádzku Ústredným cintorínom u našich susedov vo Viedni, nájdete tam mnohých, čo v histórii vyryli hlbokú brázdu.

Hviezdy hudobného neba
Smrť je Viedenčanka – spievalo sa
v jednej rakúskej ľudovej piesni. A to
vraj preto, že obyvatelia tohto mesta
k nej majú blízky vzťah a v nijakom prípade nie nepriateľský. Nie náhodou je
v metropole na Dunaji aj samostatné
múzeum pohrebníctva, a to je už čo
povedať. Nič, čo súvisí s poslednými
ľudskými vecami, sa tu nepovažovalo
za morbídne a naopak, mať „pekný
pohreb“ bolo túžbou mnohých.
Vybudovanie ústredného cintorína –
v čase vzniku, v 70. rokoch 19. storočia,
ďaleko za mestom – síce verejnosť vítala,
ale
vzápätí
nasledovali
protesty.
Semmeringská cesta nebola totiž spevnená
a cesta z mesta merala i desať kilometrov,
pričom pozostalí ju museli merať pešo
neraz i v pľušti a daždi, mraze i snehu. Len
nebožtík sa pekne viezol... Protestovali aj
samotní obyvatelia ulice, ktorých deprimovali nekonečné pohrebné sprievody tiahnúce ulicou. Situácia sa zlepšila až potom, keď
sem správa mesta na nátlak obyvateľov
dala vybudovať trať električky.
Architekti, čo cintorín projektovali, už od
samotného začiatku počítali s tým, že slávnym osobnostiam bude vyhradená osobitná časť cintorína neďaleko ústredného
kostola, ktorý slúži aj ako pohrebná kapln-

Kde je inde na cintoríne skromná kaplnka,
stojí vo Viedni takýto mohutný chrám

ka. Vďaka ich prezieravosti vznikol
napríklad jedinečný súbor hrobov
a náhrobkov veľkých hudobníkov, veď
Viedeň a hudba patria neodmysliteľne
k sebe – kto by nepoznal napríklad
slávne straussovské valčíky, pri ktorých sa tancovalo v samotnom cisárskom sídle! A tak sú dnes všetci velikáni pekne pohromade, v neobvyklom
súbore cenných náhrobkov, ktoré
miestu dodávajú osobitný ráz.
Beethoven,
Brahms,
Strauss,
Schubert, ležia tu tesne vedľa seba,
súc inak bezpochyby v umeleckom nebi,
ktoré im právom patrí. Len Mozart tu neleží, aj keď jeho pomník zvádza k tejto
domnienke. Pretože zomrel v čase moru
(1791), keď sa pochovávalo do masových
hrobov, miesto jeho hrobu je neznáme.
Pravda – záleží na tom pred večnosťou?

Po stopách Slovákov

Na hrobe zrejme najslávnejšieho
svetového skladateľa Ludwiga
van Beethovena (1770 – 1827) nikdy
nechýbajú živé kvety

Vo Viedni odpočívajú aj mnohí Slováci,
ktorých životné osudy boli spojené s hlavným mestom dakedajšieho mocnárstva.
Dnes však už nie je jednoduché vypátrať
ich hroby, pretože v historických knihách
sa národnosť neuvádzala – a mená sú
zaznamenané väčšinou v nemeckej transkripcii, keďže úradným jazykom bola
pochopiteľne nemčina. Hľadanie je jedno-

Cintorín vo Viedni
Ústredný cintorín vo Viedni je relatívne nový, vznikol
roku 1874. Pretože architekti vtedy predpokladali, že
Viedeň ako hlavné mesto rakúsko-uhorského mocnárstva bude mať raz štyri milióny obyvateľov, prispôsobili tomu aj veľkosť plánovanej nekropoly. Má rozlohu
dva a pol kilometra štvorcových, čo cintorín zaraďuje
medzi najväčšie v Európe. Podľa jednej štatistiky je
druhým najväčším (za Hamburgom), podľa druhej
vôbec najväčším. Niet sa preto čo čudovať, ak jeho
rozľahlými ulicami premáva i osobitný verejný auto-
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duchšie, ak ide o známych ľudí, o ktorých bezpečne vieme, že
ich pochovali práve tu. Iste najznámejším z nich je Jozef
Maximilián Petzval, náš veľký rodák zo Spišskej Belej, ktorý
dlhé roky prednášal na viedenskej univerzite a je jedným
z otcov fotografie. Ak do jeho vynálezu trvala expozícia prvých
snímok i pol hodiny, vďaka jeho práci sa napokon skrátila na
necelú minútu.
Nepriaznivou zhodou okolností žil
v posledných rokoch života v biede,
samote a v ústraní – po smrti však na
neho rakúska metropola nezabudla...
Irónia osudu, chcelo by sa povedať.
Miesto jeho odpočinku v skupine hrobov

v osamotení. Historické pramene uvádzajú, že leží vo Viedni,
avšak napriek všetkej námahe sa mi jeho hrob nepodarilo
nájsť. Nenašiel ho ani Anton Kofmüller zo správy viedenských
cintorínov, ktorého som požiadal o pomoc – zoznam všetkých
pochovaných v elektronickej podobe sa ešte len rodí a zatiaľ
nie je kompletný. Ukázalo sa však napokon, že telesné ostatky
veľkého umelca v roku 1966 preniesli
z nepochopiteľných dôvodov a za bližšie
neobjasnených okolností do Budapešti.
Únos po smrti? I to sa dá povedať,
Budapešť ako miesto posledného odpočinku je totiž vo výslovnom rozpore
s poslednou vôľou maliara.

Jozef M. Petzval (1807 – 1891), profesor
matematiky, zakladateľ fotografickej
dioptriky – hlása nemecký nápis na hrobe
nášho veľkého rodáka zo Spišskej Belej.
Pôvodný epitaf sa už nedochoval

Franz Schubert (1797 – 1828) zomrel
mladý, ale jeho dielo je nesmrteľné.
V Želiezovciach na južnom Slovensku
učil hudbu deti grófa Esterházyho

Beethoven, Mozart, Schubert – tri pomníky, tri veľké mená svetovej hudby. V skutočnosti však Mozart leží na neznámom
mieste, na Ústrednom cintoríne sa týči len
jeho mohyla (na snímke uprostred)

14A a s číslom štyri patrí medzi tie, kam
často smerujú kroky návštevníkov, pretože ide o čestné hroby. Pôvodný epitaf
na náhrobku nášho veľkého vedca hlásal toto: „Jozef
Maximilián Petzval – jeho meno nevymizne z pamäti, dokiaľ
budú fotografie tešiť ľudské oči.“ Žiaľ, originálny náhrobok bol
v zlom stave a pri jeho neskoršej obnove zostalo miesto už len
na skromnejší text, ako to dokladá i náš záber.
Iným veľkým rodákom, ktorý sníval večný sen na viedenskom
Ústrednom cintoríne, bol maliar Ladislav Medňanský (1852 –
1919), rodák z Beckova, ktorému sa neskôr dostalo prívlastku
„maliar slovenskej zeme a ľudu“ – podľa viacerých umeleckých historikov stále nedocenená osobnosť 19. storočia
a jeden z najväčších stredoeurópskych tvorcov. I on zomrel

Pod týmto pomníkom sníva večný sen
skladateľ nesmrteľných valčíkov
Johann Strauss (1825 – 1899)

Zo známych českých osobností, ktoré
navždy spia v tichom šume statných viedenských gaštanov, uveďme aspoň známeho „afrického“ cestovateľa doktora Emila Holuba (1847 – 1902).
Za druhej svetovej vojny bol cintorín značne poškodený, keď v jej
závere slúžil ako základňa nemeckých jednotiek, ktoré sa zúfalo
bránili pred postupujúcou Červenou armádou. Mnohé hroby boli
vtedy nenávratne zničené. Mesto však veľkú časť škôd odstránilo
a tak, ako v minulosti, je i dnes toto miesto organickou súčasťou
mestského organizmu. Keď sa niekedy vyberiete do Viedne,
vedzte, že za návštevu stojí nielen Hofburg a Schönbrunn.
■
Autor je novinár
Foto autor

bus. Celkove tu odpočívajú asi tri milióny ľudí a hrobov s náhrobkom je vyše tristotisíc. Posledný odpočinok tu našli aj ľudia, ktorí zomreli skôr – na základe rozhodnutia viedenského mestského magistrátu ich sem previezli. To je aj prípad pravdepodobne najznámejšieho človeka, ktorý tu leží, geniálneho skladateľa
Ludwiga van Beethovena (zomrel roku 1827). Tzv. čestné hroby sú sústredené na jednom mieste, hroby politikov – rakúskych prezidentov z obdobia po roku 1918
zase na inom. Zo Slovákov tu našli miesto posledného odpočinku predovšetkým úradníci, ktorí v druhej polovici 19. storočia pracovali v centrálnych úradoch či
ich osud bol nejakým iným spôsobom spojený s Viedňou ako hlavným mestom štátu.
• jg
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Igor Otčenáš

Slovo

o knihách
zo Slovenska

a o Slovensku
Nové slovenské knihy
Z najnovšej produkcie slovenských vydavateľstiev vyberáme...
Kolektív autorov:
ČLOVEK ODINAKIAĽ IVAN MISTRÍK
(Mediálny inštitút, Bratislava 2007)
8. júna tohto roku uplynulo dvadsaťpäť rokov odvtedy, ako
sa populárny slovenský herec Ivan Mistrík rozhodol dobrovoľne odísť z nášho pozemského sveta. Pri príležitosti tohto
smutného štvrťstoročného výročia – ale nielen preto – sa
vďaka iniciatíve dcér hercovho brata Jána Mistríka objavila
na knižných pultoch po všetkých stránkach nanajvýš reprezentatívna kniha o hereckej dráhe a životných peripetiách
tohto herca, jednej z kľúčových osobností slovenskej divadelnej a filmovej kultúry 20. storočia.
Kniha je pedantným, takmer detailným sumárom
Mistríkovej cesty k špičkovému herectvu, ale aj zaujímavým
poodhalením zložitej hercovej osobnosti, jeho vzostupov
a pádov, jeho úspechov a súkromných drám. Nie je to
monografia v tradičnom slova zmysle, hoci navonok toto
dielo tak vyzerá. Pred inšpirátorkami vzniku knihy stojí pätica autorov (Richard Pupala, Martina Skúpa, Ján Jaborník,
Vladimír Štefko a Vladimír Mlčoušek), ktorí sa vo svojich
autorských vstupoch venovali rôznym tematickým okruhom.
Richard Pupala s Martinou Skúpou napísali vstupnú kapitolu stručne nazvanú Príbeh. Sledujú v nej jednotlivé etapy
Mistríkovej cesty k herectvu a k divadlu. Ide o tradičné,
pokojne plynúce biografické rozprávanie o dieťati, ktoré
trávi svoje najkrajšie detské roky ďaleko od Bratislavy v Tŕní
pri Zvolene To sa neskôr dospelému mužovi zapíše do spomienok ako miesto, ktoré bude navždy vnímať ako svoje
rodisko (hoci sa narodil v Bratislave). Potom nasleduje

vlastne náhodná, ale už nikdy neprerušená cesta k divadlu
a hereckej profesii ako vlastne jediná sebarealizačná alternatíva (parafrázujeme názov jednej z kapitol knihy) jeho
života. Najprv to bol prvý dotyk s rozhlasom v roku 1946,
o tri roky vstup na konzervatórium a už v roku 1950 debut
na filmovom plátne v epizódnej úlohe vo filme Kozie mlieko. V júli 1951 sa stáva členom zájazdového hereckého
súboru Dedinského divadla. Vo veku pätnástich rokov sa
ako herec s regulárnou pracovnou zmluvou a pravidelným
platom stáva najmladším hereckým profesionálom v dejinách slovenského divadelníctva.
Autori tejto časti knihy Pupala-Skúpa nás potom vedú koridorom Mistríkovho divadelného a filmového života, ktorý
pútavo preplietajú s epizódami z hercovho osobného života, pričom citlivo nanášajú do textu Mistríkove životné peripetie s alkoholom, nečakané úmrtie jeho prvej ženy a dramatický vývin vzťahu s jeho druhou manželkou, vrcholiaci
osudovým samovražedným výstrelom. Treba kvitovať, že
osobný príbeh Ivana Mistríka je vyrozprávaný citlivo
a s rešpektom, s prevažujúcou tendenciou k rozprávaniu
o herectve a divadle.
O divadelnom a filmovom profile Ivana Mistríka pojednávajú tri kľúčové kapitoly knihy: Divadlo ako jediná alternatíva (Ján Jaborník), V činohre Slovenského národného divadla (Vladimír Štefko) a kapitola Od romantických hrdinov
k psychologicky zložitým postavám (Vladimír Mlčoušek).
Ján Jaborník analyzuje vo svojej stati prvých dvadsať rokov
divadelnej kariéry Ivana Mistríka (1947 – 1996). Autor
v úvode konštatuje vari trochu pateticky, že Mistrík bol hercom z Božej milosti, predurčený stať sa iba hercom a ničím

Akademie věd České republiky
Leden 2008 - Přednášky
Úterý 8. ledna, 14:00 h, místnost 206
Cyklus přednášek pro studenty Nebojte se vědy

Slnko – naša najbližšia hviezda
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav Slovenské akademie věd, Tatranská Lomnica, SR
Středa 9. ledna, 17:00 h, místnost 206
Cyklus přednášek pro veřejnost Akademická Praha

Slnko – naša najbližšia hviezda
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav Slovenské akademie věd, Tatranská Lomnica, SR
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iným. Jaborník sleduje Mistríkovu cestu od spomínaného
Dedinského divadla ako základnej hereckej školy života cez
ročné pôsobenie v Stredoslovenskom divadle vo Zvolene
na Novú scénu v Bratislave (1953), čerstvo sformovanú ako
priestor pre mládežnícku činohru. Tu ukotvuje zásadné
počiatky formovania Mistríkovho neopakovateľného hereckého prejavu. Jaborník konštatuje, že dokladom kvality Mistríkovho
hereckého talentu je to, že sa v období všeobecne dominantného schematizmu dokázal vyhnúť „nástrahám zjednodušujúcej
čierno-bielej priamosti“ a že sa vďaka spolupráci s režisérskymi osobnosťami ako Ján
Klimo či Magda Lokvencová posunulo jeho
herectvo od chlapčenského lyrizmu k hlbšiemu výrazu. Autor konštatuje, že najvýraznejším znakom Mistríkovej hereckej osobnosti sa stal „kontrast útleho, krehkého
zjavu a prekvapujúcej vnútornej sily“.
Vladimír Štefko v nadväzujúcej kapitole
analyzuje Mistríkove herecké roky ako člena
činohry Slovenského národného divadla
a jeho vzostupnú cestu medzi najvýraznejšie opory tohto špičkového slovenského
hereckého telesa. Na počiatok stavia
Mistríkov vzťah s režisérom Pavlom
Hasprom, ktorý Mistríka na slovenskú prvú
scénu priviedol a dal mu tam prvé veľké
herecké príležitosti (napr. knieža Myškin),
a o čosi neskôr spoluprácu s režisérom
Karolom L. Zacharom. Štefko rozdeľuje
Mistríkovo pôsobenie v činohre SND na dve
obdobia: vstupné (približne prvé štyri roky)
a potom obdobie od normalizácie až po
predčasnú smrť, ktoré nazýva Mistríkova
„nedokončená“. Konštatuje, že Mistrík sa
stal spoľahlivým hercom tzv. stredných
polôh, hercom generácie „medzi“, ktorý bol
trochu limitovaný svojím chlapčenským
vzhľadom, o to však vyhľadávanejším pre
inscenácie v televízii alebo herecké kreácie
vo filme.
Film a Ivan Mistrík je témou state Vladimíra Mlčouška.
Mistríkove dotyky s filmom sa datujú, ako sme už spomínali, rokom 1950, ale jeho prvú skutočnú filmovú úlohu dostal
až o sedem rokov neskôr v Bielikovom filme Štyridsaťštyri.
Ukázalo sa, že Mistrík stelesňuje vďačný herecký typ zraniteľného, no vnútorne presvedčivého hrdinu, s ktorým sa vie
divák stotožniť. Nečudo, že dostal príležitosti v mnohých
vynikajúcich snímkach, ktoré prekročili svoj čas a dodnes
patria k profilovým dielam slovenskej i českej kinematogra-

fie (Vyšší princíp, Tvár v okne, Smrť prichádza v daždi,
Medená veža, Orlie pierko, Súkromná vojna, Pomocník
a ďalšie).
Ivan Mistrík navždy zostáva v srdciach slovenských i českých divákov ako výrazná herecká osobnosť, nezabudnuteľ-

Slunce – naše nejbližší hvězda – je centrálním tělesem sluneční soustavy, které svou
gravitací a elektromagnetickým zářením ovlivňuje veškeré dění ve sluneční soustavě. Je
zdrojem světla, tepla a energie, které podmiňují existenci života na Zemi. Dr. Rušin
v přednášce představí Slunce ve světle nejnovějších poznatků, jež přinášejí přístroje na
umělých družicích Země, kosmické sondy nebo moderní pozemské dalekohledy.
Nejnovější technologie pomáhají vědcům lépe poznávat procesy na Slunci a na hvězdách jemu podobných.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., je vedoucím vědeckým pracovníkem Astronomického
ústavu SAV. Věnuje se výzkumu sluneční koróny a protuberancí na koronální stanici na
Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách. Je autorem odborných publikací, vědeckých
prací i populárně-naučných článků; organizoval a vedl 15 expedicí za úplným zatměním
Slunce po celém světě. Za svou práci získal Cenu SAV za vědeckou činnost a dvakrát
Cenu SAV za popularizaci.
• hn

ná vďaka presvedčivosti svojho talentu, hĺbke prieniku do
svojich postáv, ale aj vďaka úprimnej, zraniteľnej ľudskosti.
Ako konštatuje Vladimír Štefko: „Život a tvorba Ivana
Mistríka v mnohom a nenápadne pripomína osudy romantických tvorcov. Včasný a rýchly nástup už v mladom veku,
horúčkovitá umelecká činnosť a tragický i skorý skon.“

Autor je kultúrny atašé SR v ČR
a riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe
Foto archív

Vstup na přednášky je volný
do vyčerpání kapacity sálu
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Ján Chovanec

Koniec vydavateľov na
Slovensku
Správa o ukončení vydavateľskej činnosti Literárnej agentúry LCA preletela nedávno všetkými médiami.
Majiteľa a zakladateľa Kolomana Kertésza Bagalu k tomu dohnali zdravotné, personálne a finančné dôvody. Po šestnástich rokoch podpory súčasnej slovenskej literatúry narazil na dno zdrojov pre svoje vydavateľské aktivity.
prípade Kolomana Kertésza Bagalu však spomínané vydavateľské aktivity neznamenali iba publikovanie autorských
textov v knižnej podobe. Dokázal vytvoriť okolo kníh z LCA
v dobrom zmysle slova poriadny cirkus, počnúc napríklad prezentáciami titulov na hudobných festivaloch cez mnohé autorské čítania až po hoci organizovanie súbehu Poviedka a naposledy
i súťaže Román. Ako šéf vydavateľstva si dobre uvedomoval, že
pre literatúru je dobrá akákoľvek
popularizácia, hlavne medzi ľuďmi
v produktívnom veku a mladými.
Nie je nutné ju uzatvárať do
komorných priestorov, prípadne
tváriť sa nad ňou príliš vážne. Ďalším dôkazom popularizácie boli
Bagalove návštevy a prezentácie
v Slovenskom inštitúte v Prahe.
Veľmi ochotne spolupracoval
i s naším časopisom Listy.
Súťaže Poviedka ako podujatia
zameraného i na objavovanie nových talentov pre slovenskú
literatúru bolo nakoniec dohromady úctyhodných jedenásť
ročníkov. Kniha Poviedka 2007 bude už posledným titulom,
ktorého sa z vydavateľstva LCA dočkáme.
Práve prostredníctvom LCA sa na knižnom trhu a v povedomí
verejnosti objavili mená ako Daniela Kapitáňová a jej viac ako
úspešná kniha Samko Tále: Kniha o cintoríne, alebo Silvester
Lavrík. I Bagalovou zásluhou je Kniha o cintoríne preložená do
niekoľkých svetových jazykov. Z LCA vyšli knihy ocenené
odbornou i neodbornou verejnosťou. Naposledy to bol Liečiteľ
od Mareka Vadasa, ktorá získala literárnu cenu Anasoft litera
2007, obdobu českého literárneho ocenenia Magnesia litera.

V

Primárne zameranie Literárnej agentúry LCA bolo na súčasnú
slovenskú tvorbu, predovšetkým prózu. Túto takmer žiadne
iné vydavateľstvo nepodporovalo tak vehementne, dalo by sa
povedať skôr iba okrajovo. Väčšina vydavateľov na Slovensku
prípadný vydaný text žijúceho slovenského autora finančne
kompenzovalo a kompenzuje
vydávaním rôznych encyklopédií
či iných populárnych, populárnonáučných (prípadne i historicky
okorenených) titulov. Z tohto
pohľadu pravdepodobne nutný
finančný boj. Bagala to nerobil.
Škoda? V tomto prípade možno
iba mrhanie drahocenným časom
a energiou, použiteľnou na oveľa
dôležitejšiu činnosť, z ktorej sa
nakoniec vykľul boj s veternými
mlynmi.
Je ťažké určiť hranicu medzi prácou pre kultúru konkrétneho národa a biznisom. V každom prípade
je však nad slnko jasnejšie, že Bagala pre zveľadenie kultúrnosti a intelektu slovenského národa urobil viac, ako možno
v tejto chvíli dokážeme odhadnúť. Dostatočne oceniť to nedokážeme určite, takže LCA sa zatvára. Podľa slov Kolomana
Kertésza Bagalu je hranica na ceste ku konečnému spotrebiteľovi, v tomto prípade teda čitateľovi, neprekonateľná.
V týchto miestach zvyčajne v našom časopise uverejňujeme
články o rôznych knihách a autoroch zo Slovenska. Obávam
sa, že ak to pôjde s našou kultúrou ďalej obdobným spôsobom, nebudeme mať možno o čom písať.
■
Autor je publicista
Foto autor

Černovská tragédia a česko-slovenský rozmer Andreja Hlinku
Slovenský kňaz Andrej Hlinka sa v súčasnosti dočkal veľkého ocenenia. Stal sa otcom slovenského národa. Nie všetci na Slovensku s týmto ocenením súhlasia a v Čechách
vyvolalo nepochopenie. Veď tu je Andrej Hlinka považovaný aj za „otca – zakladateľa Hlinkových gárd“, ktoré boli presadzovateľom fašistickej a nacistickej ideológie. Je pravda, že toto všetko sa odohralo až po smrti Andreja Hlinku – zomrel 16. 8. 1938. Hlinkove gardy boli založené pred jeho smrťou ako domobrana, vo vnútri Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany Slovenska, ktorej zakladateľom bol. Málokedy sa stáva, že by politická strana niesla meno svojho zakladateľa. Kto to vlastne bol Andrej Hlinka? • Andrej Hlinka
sa narodil v Černovej 27. 3. 1864. Jeho otec bol vynikajúcim pltníkom, dokonca zvoleným za šéfa pltníkov na Váhu. Matka Andreja Hlinku pred vydajom slúžila v Ostrihome,
hovorila dobre po maďarsky a osvojila si aj správanie, nie bežné v liptovskej dedine. Na svojho syna mala veľký vplyv. Andrej navštevoval ružomberské gymnázium a pokračoval na gymnáziu levočskom. Po smrti otca bol ako nemajetný študent prijatý do Spišskej kapituly a maturoval v Jágri. V roku 1889 bol vysvätený na kňaza. Ako farár v Troch
Sliačoch sa začal venovať osvetovej činnosti – zakladal gazdovské spolky, potravinové družstvá, písal články do Katolíckych novín a do Národných novín, a tak si získaval popularitu. Stýkal sa M. Hodžom a obidvaja sa zaujímali o politický život v Čechách. Ako stúpala jeho autorita, tak sa vynárali jeho problémy s vrchnosťou. Ich vzostup bol viditeľný
v rokoch 1906 – 1907. Útočili na neho jeho nadriadení, že medzi ľudom rozširuje rebélie, revolúciu, podpaľačstvo, učí ho neúcte k vrchnosti atď. Obviňovala ho aj ružomberská
sedria, ktorá vydala príkaz na jeho zatknutie. Vo väzení bol od júna do decembra 1906 a po jedenástich mesiacoch mal nastúpiť odpykávanie trestu 30. 11. 1907 v Segedíne.
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Samko Tále

ŠtB

Ja som teraz veľmi šťastný, lebo už viem všetko ohľadom Dokumentov eštébé, lebo ja som doteraz nevedel,
že či tí, čo boli eštébé sú Dobrí, alebo sú Zlí. Lebo voľakedy, keď bola Komunistická strana, tak to boli Dobrí
a všetci si ich vážili, že sú eštébé a teraz ich dávajú v televízore a hovoria, že to bolo zlé, že boli eštébé.
Toto jedno ja nikdy v živote a ani inde nepochopím, že prečo to stále nemôže byť také ako keď bola
Komunistická strana?

enže teraz je v tej veci aspoň to dobré, že všetci hovoria, že
nech nám už dajú konečne pokoj, že kto bol eštébé, koho to
už zaujíma?
Aj ja hovorím, že nech nám už dajú všetci konečne pokoj, že
koho to už zaujíma? Lebo všetci chcú pozerať, že kto je
superstár a nie, že kto bol eštébé.
Aj ja chcem pozerať, že kto je superstár a nie, že kto bol eštébé.
A iné.
Potom aj to všetci hovoria, že už by sa mali tie papiere spáliť,
že kto bol eštébé, ohľadom čoho by už bol pokoj, ohľadom
čoho by sa všetci tešili a pozerali na superstár.

L

A iné.
Tak ja som začal rozmýšľať, lebo ja viem veľmi rozmýšľať, že čo
a ako a čo, že to by bolo zlé, aby sa tie papiere spálili, lebo
papiere škodia životnému prostrediu ohľadom spálenia životného prostredia. Tak som išiel za RSDr. Gunárom Karolom,
ktorý bol voľakedy Komunistická strana, ale teraz je už iba
dôchodca, že ja by som tie papiere eštébé zaniesol do zberu, aj
keby som sa mal viackrát otočiť, lebo ja nie som žiadny debil,
ja viem, že v eštébé mali veľa papierov. A RSDr. Gunár Karol sa
smial a povedal, že som dobrý chlapec, ale že spáliť všetky
Dokumenty by nebolo správne, lebo sa raz môžu ešte veľmi
zísť . Ja som bol rád, že som dobrý chlapec, aj keď som nebol
rád, že ich nemôžem zaniesť do
zberu, tak som povedal, že ale
všetci hovoria, že už to nikoho
nezaujíma, že kto bol v eštébé, že
oni chcú pozerať superstár
a RSDr. Gunár Karol sa ešte viac
potešil, že to nikoho nezaujíma
a povedal, že Slováci sú múdry
národ a aj zatlieskal, z čoho som
sa ešte väčšmi potešil, že Slováci
sú múdry národ, lebo aj ja som
Slovák a z toho sa vyplýva, že aj
ja som múdry slovenský národ
a aj ja som zatlieskal.
Potom som ešte išiel na kofolu,
lebo kofola je veľmi dobrá a aj
slovenská a tešil som sa, že už je
jedno, že či sú Dokumenty Dobré
alebo Zlé, lebo to nikoho nezaujíma, lebo Slováci sú múdry
národ.
No nie?
No áno!
■
Autor je spisovateľ, Komárno
Kresba Fero Jablonovský

Do nastúpenia výkonu trestu, v júni 1907 Hlinka navštívil Hodonín, kde mal svojho priateľa, profesora hodonínskej reálky, dr. Aloisa Kolíska, a v jesenných mesiacoch usporiadal prednáškové turné po moravských a českých mestách. Ako odsúdený pansláv bol všade nadšene vítaný a poslucháči navštevovali jeho prednášky o utrpení Slovákov pod
maďarským jarmom. V novembri ho uvítali v Prahe a Pražania mu pridelili čestnú lóžu v Národnom divadle. • Medzitým sa odohrala tragédia v Černovej, o ktorej sa A. Hlinka
dozvedel z telegramu. Išlo o vysvätenie kostola v Černovej. Kostol si obyvatelia na popud A. Hlinky postavili z vlastnej zbierky. Chceli, aby im kostol vysvätil A. Hlinka. Požiadali
o to biskupa Parvyho. Biskup však vysvätením kostola poveril dekana Pazúrika, keďže v danom období A. Hlinka nemal právo vysviacky (bolo odňaté pred nastúpením trestu).
Dekan Pazúrik sa pobral v určenom termíne vysvätiť kostol – 27. 10. 1907. Obyvatelia Černovej chceli vysviacke zabrániť a pokúsili sa zastaviť koče. Žiadali znovu o odloženie
vysviacky. Žandári ich chceli rozohnať a keď ľudia neposlúchli, začali do nich strieľať. Zastrelil 15 ľudí a 90 ľudí zranili. Mnohých súdili a odsúdili. • Černovská tragédia vyvolala veľký rozruch. Milan Hodža tento prípad predložil slovenskému parlamentu. Nórsky spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny Björnsterne Björnson sa postavil za práva uhorských
Slovákov práve tak ako škótsky historik R. W. Seton Watson, známy ako Scotus Viator. S. Viator napísal štúdiu Národnostná otázka v Uhorsku, kde venoval veľa stránok práve
Andrejovi Hlinkovi. Tak sa Andrej Hlinka stal známym v Európe a mohol nastúpiť na cestu slovenského politika v Slovenskej ľudovej strane, ktorá neskôr do názvu prijala jeho
priezvisko. • Andrej Hlinka stál pri zrode Československej republiky v roku 1918. V Martine 24. 5. 1918 vyhlásil: “Povedzme si otvorene, že sme za orientáciu česko-slovenskú. 
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Karol Ujházy

Ekonomické

dôsledky

Česko-slovenska
a súčasný ekonomický rozvoj oboch

rozdelenia

republík (1989 – 2000)

Spomienky a konštatovania Ing. Karola Ujházyho, člena Klubu slovenskej kultúry a jeho Seniorskej sekcie.
vodom je užitočné pripomenúť, že Slovensko a jeho ekonomika prežili v 20. storočí dve rozdelenia štátov, ktorých
bolo súčasťou – rozpad Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej
vojne (1918) a zánik Česko-slovenska (1992).
Slovensko bolo najpriemyselnejšou časťou Uhorska rovnako
ako Česko bývalého Rakúska. Vnútroštátny trh nového Československa sa zúžil podľa počtu obyvateľstva z temer 50 miliónov (podľa sčítania z r. 1910) na 13 miliónov (podľa sčítania
z r. 1921). Pre ekonomiku Slovenska horšie ako toto zúženie bol
dopad z faktu, že český priemysel bol oveľa rozvinutejší a technologicky modernejší. Konkurencia slovenského priemyslu
a kapitálu v podmienkach vytváraných unitárnou liberálnou
vládou, nemala šancu obstáť. Hute na Slovensku sa počiatkom
dvadsiatych rokov likvidovali, s výnimkou pece v Tisovci. Až na
niektoré výnimky nevydržali českú konkurenciu slovenské
sklárne, niektoré strojárske podniky atď. Priemyselná výroba
na Slovensku dosiahla úrovne z roku 1914 až v roku 1929.
Pozitívnou zmenou bol vývoj v tridsiatych rokoch, v ktorých
plzenská Škodovka, niektoré zbrojovky, firma Baťa, aj Spolek
pro chemickou a hutní výrobu a niektoré ďalšie české firmy,
vybudovali nové závody na Slovensku. Pozitívny bol aj vojnovou konjunktúrou vyvolaný rozvoj priemyselnej výroby
v prvých rokoch „vojnového“ Slovenského štátu.
Druhá časť úvodnej poznámky by mala byť k politickému vývoju v osemdesiatych rokoch. Kľúčoví reprezentanti slovenskej
politickej scény začali presadzovať návrat k pôvodným zásadám federácie z roku 1968, ktorý sa „naštrbený“ realizoval od
1. 1. 1969, s obnovením prvkov centralizovaného unitarizmu už
o rok v roku 1971. Snahou Slovenska bola väčšia politická aj
ekonomická samostatnosť v spoločnom štáte. Postup repre-

Ú



zentantov českej politickej scény bol však opačný, smerom
k ďalšiemu ukrajovaniu federatívnych prvkov právomoci
národných vlád. Túto tendenciu prakticky podporovala aj česká
časť „poopraveného“ vedenia KSČ. V radoch ekonómov, disidentov sa živili aj hlasy obmedzovania či zrušenia „peňazovodu“ z Českej republiky do Slovenskej. Táto tendencia potom
zaznela aj tesne pred rozdelením od čelného predstaviteľa
Občanského fóra Václava Klausa „peníze jsou až na prvním
místě“ v rámci jeho snahy po liberálnej politike i ekonomike

Východiskový stav a obdobie rokov 1990 – 1992
Jednou z najčastejších chýb porovnávania ekonomiky Českej
a Slovenskej republiky je statické porovnávanie podľa ukazovateľov konkrétneho hodnoteného roku. Pochopiť dianie vo
vývoji ekonomík vyžaduje vziať za základ stav prvého roku rozdelenia, ale aj dvoch či troch rokov predchádzajúcich tomuto
rozdeleniu a podmienky vytvorené pre prognózovaný vývoj
najbližších dvoch-troch rokov.
Zložitosť hodnotenia ekonomických dopadov rozdelenia ČSFR
po 1. 1. 1993 spočíva v tom, že dopady z rozdelenia sa prekrývajú s dopadmi, vyplývajúcimi z prechodu z centrálne plánovaného hospodárstva do systému neoliberálneho kapitalizmu,
v kombinácii s dopadmi do základnej zmeny orientácie zahranično-obchodnej politiky. Z tejto základnej zmeny vyplýva
potom aj miera reštrukturalizácie priemyslu a služieb i zmeny
orientácie v budovaní základnej infraštruktúry. Vyčísľovanie
rozdielov oddelených nákladov každej republiky na tento proces v porovnaní s hypotetickým nákladom v podmienkach väčšieho spoločného celku oboch krajín by bolo užitočné, ale
veľmi prácne. Obecne však platí, že náklady tohto druhu sú

Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme sa rozísť“. Slovenskí delegáti jednoznačne podporili myšlienku česko-slovenskej štátnosti, s podmienkou paritného
zastúpenia českého a slovenského národa. Nie všetky predstavy Slovákov boli v danom období uskutočniteľné a z neuspokojenia vzniklo autonomistické hnutie. V roku 1925
išla Slovenská ľudová strana do volieb s názvom Hlinkova slovenská ľudová strana. Táto strana neoplývala veľkou politickou kultúrou. Časté boli slovné prestrelky a niekedy
došlo aj na použitie pästí. Miesto logickej argumentácie, prichádzali na rad palice a kamene. Počet voličov však narastal. Niektorí stúpenci a neskôr politici tejto strany do nej
vstupovali so zámerom destabilizovať politický život na Slovensku, dostať Slovákov do krajnej opozície, utvoriť tak spoločný blok s ostatnými národnostnými menšinami a odtrhnúť Slovensko od ČSR. Bol to zámer Vojtecha Tuku. • Andrej Hlinka vo svojom prejave 13. 8. 1933 požadoval pre Slovensko vlastný snem, vlastnú administratívu, vlastné súdy
a slovenčinu ako jediný používaný jazyk na území Slovenska. V Nitrianskej rezolúcii Hlinka uviedol: „Aj keď republiku Česko-slovenskú považujeme pre nás za jediný možný štátny útvar, vyhlasujeme, že v štáte tomto chceme vidieť svoju budúcnosť nielen ako národ svojprávny a nielen ako národ rovnoprávny s českým, ale aj ako národ samobytný,
samostatný, ktorý si chce spravovať svoje veci a sám chce riadiť osud svoj. Chceme byť národom suverénnym...“ • Andrej Hlinka sa snažil byť ľudovým, pragmatickým politikom. Ľudovosť mu priniesla popularitu. No nebol politikom objektívnym a rozhľadeným. Ale nie všetci otcovia bývajú dokonalí. Na tomto mieste môžeme voľne parafrázovať
jeden z nadpisov nedávno zosnulej Hany Ponickej Kto koho volí?
• hn
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relatívne nižšie v rámci väčších ekonomických celkov –
v našom prípade v jednom väčšom spoločnom oproti dvom
menším samostatným štátom. Určité rozdiely by bolo možné
pričítať aj rozdielnym prístupom vládnucich politických síl
v jednotlivých krajinách, najmä v rokoch 1993 – 1998. Za vyrovnané podmienky možno považovať obdobie od vstupu do
EÚ, t. j. od r. 2004 .
Základným ukazovateľom porovnávania ekonomického vývoja
je makroekonomický ukazovateľ hrubej domácej produkcie
(HDP) a jej prepočet na jedného obyvateľa. Ak sme prijali zásadu
hodnotenia od počiatočného stavu, musíme sa metodicky vrátiť
k ukazovateľu, v ktorom bol vývoj dovtedy hodnotený, t. j.
k národnému dôchodku, a vysvetliť rozdiely oboch ukazovateľov.

Národný dôchodok a hrubý domáci produkt
Národný dôchodok v stručnom vyjadrení predstavuje novovytvorenú hodnotu, keď od hodnoty spoločenského produktu
odpočítame výrobnú spotrebu. Vyjadrenie rozdielu medzi ukazovateľom národného dôchodku a hrubého domáceho produktu nájdeme už vo vysvetlivkách metodiky v štatistických ročenkách FŠÚ, kde údaje za ČSFR a členské štáty RVHP sú uvádzané v národnom dôchodku a pre ostatné štáty v hrubom domácom produkte. Vždy sa uvádzalo, že ukazovatele nie sú bezprostredne porovnateľné, pretože do ukazovateľa HDP sa zahŕňa celá oblasť „nevýrobných služieb“. V poslednej Štatistickej
ročenke FSÚ ČSFR s prívlastkom 1992 je uvedený výklad:
„Hrubý domáci produkt predstavuje v podstate hodnotu pridanú spracovaním vo všetkých činnostiach národného hospodárstva, bez ohľadu na to, či ide o materiálnu výrobu, alebo
o služby nemateriálneho charakteru. Zahrnuté sú aj výkony
spojené s bývaním vo vlastných domoch obyvateľstva...“.
Keď po experimentálnych výpočtoch HDP za roky 1989 – 1991
prešli národné štatistické úrady na konečné výpočty HDP, bol
výklad širší. Uvádzal, že nie len bývanie vo vlastných domoch,
ale aj bývanie vo vlastných chatách a rekreačných domoch,
vlastná garáž, zber lesných plodov pre vlastnú spotrebu a iné,
no i časť ilegálnej neevidovanej ekonomiky za prostitúciu a predaj drog je súčasťou HDP.

K ekonomickému vývoju v rokoch 1990 – 1992.
Prvé roky prechodu česko-slovenskej ekonomiky na trhové hospodárstvo priniesli rovnako ako v ostatných postkomunistických krajinách zníženie tvorby HDP približne o 10 % v Českej
republike, ale o 20 % v Slovenskej republike. Z neskorších údajov publikovaných už štatistickými úradmi samostatných štátov
za toto obdobie v prepočte na 1 obyvateľa sa to prejavilo tak, že
v r. 1992 tento ukazovateľ na Slovensku dosahoval iba 77 % českej úrovne. V konečnej spotrebe domácností bol pokles v r. 1992
v porovnaní s úrovňou r. 1990 v ČR o 15 %. V SR o 33 %.
Pokles produkcie má za prirodzený následok pokles zamestnanosti, ktorá sa v r. 1992 oproti úrovni r. 1990 znížila v ČR o 10,7 %,

v SR o 12,9 %. Súčasne s tým dosahovala nezamestnanosť
v r. 1992 2,6 % v ČR, ale niekoľkonásobne viac – 10,4 % v SR. Len
nepatrne sa zvýšil rozdiel v priemernej mzde, nižšia úroveň SR
voči ČR sa zvýšila z 1,5-percentného bodu v r. 1989 na 2,2-percentných bodov v r. 1992. Vývoj inflácie – rast spotrebiteľských
cien mal približne rovnaké dopady v obidvoch republikách, v ČR
index 190,7, v SR 189,4.
Obdobie posledných rokov v spoločnom štáte prerušilo proces
ekonomického a sociálneho vyrovnávania medzi ČR a SR
a vytvorilo zhoršené štartovné podmienky pre Slovensko,
najmä hlbším poklesom produkcie, nárastom nezamestnanosti, čo sa vo zvýšenej miere prejavilo v zníženej spotrebe domácností na Slovensku. K hodnoteniu posledného roku spoločnej
republiky sa žiada ešte dodať, že štatistická ročenka 1993
(s údajmi za r. 1992) neexistuje. Je treba nájsť vhodnú chvíľu
vydania takejto ročenky (napr. 90. rokov od vzniku spoločného
štátu) v r. 2008.
Pri porovnávaní vývinu po druhej svetovej vojne je nutné
vychádzať z rozdielneho demografického vývoja, pri ktorom sa
počet obyvateľov podľa sčítania ľudí v r. 1991. v porovnaní so
sčítaním v r. 1950 v Českej republike zvýšil z 8,925 mil. na
10,369 mil. t. j. o 16,2 % so stagnáciou a miernym poklesom od
r. 1980. V tom istom období sa počet obyvateľov žijúcich na
Slovensku zvýšil z 3 463 000 na 5 277 000 t. j. o 52,4 %. Ak by
sme tento rozdielny demografický vývoj rešpektovali, pri hodnotení vývoja investícií posunom ich prepočtu na počet obyvateľov o 20 rokov, potom by sa miera investovania na Slovensku
podľa ukazovateľa hodnoty investícií na jedného obyvateľa
v r. 1960 – 1990 dostala pod úroveň Českej republiky.
Toto platí najmä pri hodnotení bytovej výstavby v ukazovateli
počtu dokončených bytov na tisíc obyvateľov. Určitú korekciu
by si vyžadovali aj investície do infraštruktúry, vzhľadom na to,
že rozloha Slovenska v km2 bola 38,3 % rozlohy celého bývalého Československa.
Pri hodnotení miery sociálno-ekonomického vyrovnávania –
životnej úrovne – Slovenska by bolo užitočné pripomenúť si
ešte spoločne hodnotené výsledky sčítania obyvateľstva,
domov a bytov v r. 1991. Bolo to posledné spoločné sčítanie,
obsahujúce aj vybavenie bytov (ústredné kúrenie, kúpeľňa či
sprchovací kút, automatická práčka, farebný televízor, telefón,
ale aj osobné autá, chaty aj rekreačné chalupy). Spoločná analýza o vývoji a stave ČR a SR do r. 1992 by mohla odkryť niektoré už skôr kritizované omyly či chyby v procese vyrovnávania
ekonomickej úrovne Slovenska s Českou republikou, ale nemenila by celkovú tendenciu a výsledky rozvoja Slovenska v prospech bývalého spoločného štátu – Česko-slovenska.
■
Pokračovanie v budúcom čísle

Autor je ekonóm na dôchodku
a člen Klubu slovenskej kultúry

Vysielanie pre Slovákov žijúcich v ČR
ČRo 1 - Radiožurnál

utorok

20:05 – 21:00

ČRo Brno

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo České Budějovice

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Hradec Králové

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Olomouc

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Ostrava

pondelok, streda

19:45 – 20:00

www.rozhlas.cz
ČRo Plzeň

pondelok, streda

19:45 – 20:00

piatok

19:30 – 20:00

(zostrih utorkového Radiožurnálu)
ČRo Regina Praha

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Region, Vysočina

pondelok, streda

19:45 – 20:00

ČRo Sever

pondelok, streda

18:45 – 19:00
19:45 – 20:00
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Helena Nosková

Sladkosti,

cukrovinky
a cukrárne

S príchodom chladných dní, jesenných sviatkov, ku ktorým náležia sviatky Všetkých svätých – Pamiatka
zosnulých, sv. Martin, končiacich Adventom, sa menil rytmus života ľudí. Prichádzali krátke dni, skoré
podvečery, dlhé večery a dlhé noci. Na vidieku bolo zvykom tráviť tieto podvečery a večery v dedinskom
spoločenstve pri práci i zábave. Začínali sa priadky, driapalo sa perie… Tieto práce robievali dievčatá
a ženy pospolu, v jednej izbe. Každá gazdiná chystala pohostenie. Vo výročné dni sa piekli kysnuté koláče, „dušičky“, martinské rožky, martinské podkovy a podobne.
odobne tomu bolo aj v mestách. Najmä v mestských
domácnostiach sa pekávali martinské rožky, martinské
podkovy, koláče. Domáce panie vymiesili cesto, po vykysnutí
ho rozvaľkali na plát, potreli masťou, jablkovým, hruškovým
lekvárom alebo makovou plnkou či strúhaným perníkom,
zakrútili do tvaru podkovy a dali piecť. V mestách pečenie martinského pečiva vrátane koláčov sčasti prevzali v 19. storočí
pekári.

P

Objavenie cukrární
Od polovice 18. storočia sa začali
v mestách objavovať prvé cukrárne. Vraj
si ich najprv otvárali výrobcovia zmrzliny.
Táto móda prišla z Talianska. Postupne sa
v cukrárňach začala predávať varená
horúca čokoláda, káva, čaj, grenadína,
neskoršie krachelky atď. Móda pitia horúcej čokolády k nám prišla z Paríža
a Viedne. Varením a podávaním čokolády
veľmi vzrástla obľuba cukrární. Cukrári
začali vyrábať torty i drobné zákusky,
ktoré podávali k čokoláde a ku káve. Byť
cukrárom a mať cukráreň bolo veľmi žiadanou živnosťou v Paríži, vo Viedni,
v Prahe a i v oveľa menších mestách
a mestečkách. Aj veľmi malé mestečko
malo koncom 19. a na počiatku 20. storočia na svojom zozname živností a remesiel troch až štyroch
cukrárov s prosperujúcim cukrárňami. Ak toto mestečko bolo
kúpeľným alebo turistickým centrom, mohlo byť cukrární aj
viac. V medzivojnových rokoch počet cukrární vzrástol aj v slovenských mestách. Známou cukrárňou bola pražská cukráreň
„U myšáka“, ktorá mala svoju filiálku aj v Bratislave a ďalších
mestách.

Cukrárne mali svoju výrobnú časť, kde sa piekli a plnili zákusky,
varila čokoláda, pripravovali ingrediencie atď. Ich vizitkou bola
samotná cukráreň, kde sa predávali zákusky, servírovali hosťom
spoločne s horúcou čokoládou, kávou, alebo iným nápojom.
Cukrárne sa stali oázou žien, dievčat a detí rôzneho veku.
Vlastne len do cukrárne mohla ženská časť populácie chodiť
bez mužského sprievodu, hoci sa nevylučoval. V chladných
jesenných a zimných dňoch dámy
s deťmi, ale i samy s priateľkami rady zašli
do cukrárne posedieť nad šálkou kávy či
čokolády. Nedeľné odpoludnia vyhradené
rodinným prechádzkam po mestskom
korze spravidla končievali v cukrárni bez
ohľadu na ročné obdobie. Snáď len s tým
rozdielom, že v lete sa objednávala zmrzlina a grenadína, neskoršie sódovky, krachelky a ešte neskoršie kofola (kým došlo
na coca-colu, cukrárne sa z našich miest
takmer vytratili), v zime zasa káva, horúca
čokoláda, vtáčie mlieko, čaj a zákusky.
Niektoré zákusky sa v druhej polovici 20.
storočia prestali piecť doma a kupovali sa
v cukrárni. Patrili k nim aj trubičky, rakvičky, torty a ďalšie druhy drobných zákuskov. Hoci napr. príprava trubičiek je v podstate jednoduchá. Stačí kúpiť lístkové
cesto, vychladené ho vyvaľkať na tenký
plát. Z plátu narežeme pásiky, ktoré navíjame na kovové trubičky, potrieme našľahaným vajíčkom a rýchlo upečieme
v rúre do zlatista. Studené plníme šľahačkou vyšľahanou
s cukrom alebo bielkom vyšľahaným s cukrom. Dobrý cukrár
dokáže pripraviť kvalitnú šľahačku zmiešaním pravej šľahačky
a vyšľahaných bielkov tak, že sa šľahačka netopí a vydrží aj dva
dni v pevnom skupenstve.

Recept
Predpis na babičkinu tortu
4 vajcia, 140 g rastlinného tuku, 140 g práškového cukru, 140 g čokolády, 110 g polohrubej múky, ½ prášku do pečiva, trocha granka.
Plnka: 2 dcl. mlieka, 2 lyžice pudingového prášku s vanilkovou príchuťou, 250 g masla, 200 g práškového cukru, 1 žĺtok, ½ sáčku vanilkového cukru, l lyžica rumu.
Poleva: 60g čokolády, 30g masla
Tuk, práškový cukor, vanilkový cukor a žĺtky vymiešame do peny, pridáme rozohriatu čokoládu, múku s práškom do pečiva a zľahka vmiešame tuhý sneh z bielkov. Cesto rozotrieme do vymastenej a hrubou múkou vysypanej tortovej formy a dáme piecť do vyhriatej rúry.
Vychladnutý korpus rozkrojíme na tri časti, naplníme plnkou a spojíme. Boky torty potrieme zvyšnou plnkou a posypeme grankom. Povrch
polejeme čokoládovou polevou
Príprava plnky: Mlieko s pudingovým práškom uvaríme na kašu a vychladíme. Potom pridáme maslo, zapenené s cukrom, vanilkovým cukrom a žĺtkom s rumom. Dobre vymiešame.
Príprava polevy: Maslo rozpustíme, pridáme nalámanú čokoládu a vymiešame do hladka.
• hn
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Pôvod čokolády
Vraj už 3 000 rokov sa čokoláda pije ako vzácny nápoj a je
považovaná za nápoj liečivý.
Nápoj sa varil z plodov kakaovníka, pridávala sa vanilka,
rôzne druhy korenia, chilli
papričky atď. Kakaové bôby
boli drahé, a tak čokoládu pili
len bohatí. Podávala sa na
veľkých slávnostiach a prostý
ľud mal pitie čokolády zakázané. Veľmi vzácna bola šálka
čokolády s penou, ktorá sa získavala z kvalitnej suroviny
a prelievaním.
Čokoláda je pôvodne nápojom
starovekých Mayov a Aztékov,
ktorí ju považovali za kúzelný
nápoj a uctievali ju. Deti „krstili“ kakaovou vodou, ženích a nevesta dostávali pri svadobnom obrade na prípitok čokoládu ako symbol budúceho
bohatstva rodiny.
Keď Aztékovia každý rok obetovali jedného otroka svojim
bohom, posledný týždeň pred
konečným obradom mu dávali
piť čokoládu, aby zmiernili jeho
smútok nad stratou života.
Keď v 16. storočí prišli do
Južnej
Ameriky
Španieli
a domorodí obyvatelia im
ponúkli čokoládu, nechutila
im. Zdala sa im veľmi horká,
a preto sa vyjadrili v tom
zmysle, že je to pitie pre prasce. Začali si ju ale sladiť
medom a čokoláda im zrazu
zachutila.
Najmä
ženám.
Povráva sa, že kdesi v Mexiku
nosili slúžky svojim paniam
čokoládu na bohoslužby do
kostola, kde ju pili, aby sa
zohriali a posilnili. Keď to biskup zistil, pitie čokolády
v kostole zakázal. Ženy jeho
cirkev opustili a on onedlho
zomrel. Vypil otrávenú čokoládu…
Čokoláda bola liekom. Verilo
sa, že tíši bolesť žalúdka, upokojuje a navodzuje optimizmus. Čokoláda obsahuje látky ktoré podporujú činnosť

mozgových buniek, stimuluje ich k vyššej výkonnosti.
Obsahuje totiž kofeín a teobromín. Ďalšie látky posilňujú
aktivitu a pozornosť. Okrem
toho čokoláda obsahuje minerálne látky: železo, horčík,
draslík, fosfor, meď a vápnik.
Preto býva „balíčkom prežitia“ horolezcov, športovcov,
cestovateľov… To, čo nie je
v čokoláde zdravé, je tuk
a cukor. Preto nie sú zdravé
svetlé čokolády a biele čokolády, kde sa málo alebo vôbec
nevyskytuje kakaový prášok.
Svetlá a biela čokoláda je
obľúbená v severských krajinách, zrejme práve pre vysoký
obsah sladkého tuku, ktorý
možno premeniť na tepelnú
energiu. Na juhu obľubujú veľmi tmavú čokoládu s veľmi
nízkym podielom tuku i cukru. Konzumácia takejto čokolády
sa neprejavuje v prírastku na
váhe aj preto, že konzument
jej dokáže zjesť len celkom
málo a jeho potreba je rýchlo
nasýtená.
Na varenie domácej čokolády
pre deti je niekoľko receptov.
Jedným z druhov je tekutá
horúca čokoláda. Je to vlastne
kvalitnejšie kakao. Varila sa
z plnotučného mlieka s pridaním rozmiešaného kakaového
prášku, rozpustenej tabuľky
horkej čokolády, cukru a smotany. Horká čokoláda by mala
obsahovať aspoň 50 % kakaa,
ideálna je čokoláda od 70 %
vyššie. Čokoláda obsahuje
endorfíny a je elixírom duševnej pohody.
V minulom roku Mestské
múzeum Podkrkonoší v Jilemnici pripravilo výstavu o cukrárňach. Toho roku ju do svojho repertoáru prevzalo Ob lastné múzeum, kde sme pre
čitateľov vyfotografovali niektoré zaujímavosti.
■

Foto autorka

Súťaž
K vyhodnoteniu súťaže z čísla 9. Správne odpovede:
1. polotovar – kysnuté cesto, „kvásek“
2. podrkonošské jedlo z húb, kvásku atď. sa nazýva kyselo
3. Český názov kuriatok je lišky
Do redakcie neprišla žiadna správna odpoveď. Pre dočasné problémy s distribúciou LISTOV a tým aj súčasný pomerne malý záujem čitateľov v súťaži nepokračujeme. Vyhodnotenie z č.10 uverejníme v č. 12.
• hn
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Program Slovenského in‰titútu v Prahe
na mesiac december 2007
3. 12. od 17:00
Modrá sála SI
Jilská 16, Praha 1
TV pondelok z Bratislavy
Martin Kukuãín: VIANOâNÉ OBLÁTKY
Folklórny televízny film, adaptácia poviedky o star˘ch zvykoch a obyãajoch na‰ich
predkov v období od Ondreja do Vianoc.
Hrajú: Du‰an Tarageº, Eva Veãerová a ìal‰í.
RéÏia: Martin Ëapák
Pripravil SI v spolupráci s STV
Bratislava.

12. 12. od 14:30
Modrá sála SI
Jilská 16, Praha 1
Rozprávajme si rozprávku
ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE
Cyklick˘ v˘chovno-dramatick˘ program
pre najmen‰ích Ïiakov praÏsk˘ch ‰kôl
o slovenãine a jednej rozprávkovej krajine
– tentoraz so zameraním na Vianoce a vianoãné zvyky. Hrajú: Viera Kuãerová
a Martin Matejka.
Pripravil KSK v spolupráci s SI.

Súbor predstavuje takmer 100 malieb
a plastík od 50 autorov v období 1900 do
roku 1948 a podáva obraz formovania slovenského moderného a avantgardného
umenia.
Kurátorka: Zsófia Kiss-Szemán.
www.ajg.cz
V˘stava potrvá do 3. 2. 2008
Pripravila Galéria mesta Bratislavy
a Al‰ova jihoãeská galéria v spolupráci
s SI.

4. 12. od 17:00
Modrá sála SI
Jilská 16, Praha 1
VERONIKA ZÍ·KOVÁ: ªUDSKÉ POCITY
V˘stava fotografií mladej slovenskej fotografky.
V˘stava potrvá do 11.1.2008Pripravil SI
v spolupráci s KSK.
Pripravil spolok Detvan v spolupráci
s SI.

13. 12. od 16:30
Oblastní galerie Liberec,
U Tiskárny 1, Liberec
VIANOCE S LIMBOROU
Zvykoslovn˘ veãer s tradiãn˘m programom a dobrotami (oblátky, koláãe, kapustnica...) a s prekrásnou atmosférou slovensk˘ch Vianoc. Úãinkujú: FS Limbora,
Limborka a hostia.
Vstupné 150,- Kã, predaj vstupeniek
v pokladni divadla.
Pripravili Limbora, SI, SZ a KSK.

29. 12. od 16:00
Bazilika sv. Jakuba,
Malá Stupartská 6,
Praha 1
SLOVENSKÉ VIANOCE
Vianoãn˘ koncert v rámci cyklu Vianoãné
organové koncerty.
Skladby svetoznámych hudobn˘ch skladateºov (A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel,
J. P. Bajan) a slovenské koledy v podaní
slovensk˘ch umelcov.
Zuzana ·ebestová – soprán, Stanislav
·urin – organ.
Cena vstupenky 290,- Kã
Vstupenky v predpredaji Ticketportal
(www.ticketportal.cz) a Via Musica
(www.viamusica.cz ) alebo 1 hodinu pred
koncertom v Bazilike sv. Jakuba.
Pripravili Svatojakubské Audite
Organum a SI.

6. 12. od 17:00
7. 12. od 10:00
DÛm národnostních men‰in,
Vocelova 3, Praha 2
KAY A GERDA
Detsk˘ divadeln˘ súbor z Ko‰íc uvádza
detsk˘ muzikál na motívy rozprávky H. Ch.
Andersena Snehová kráºovná.
RéÏia: M. Harãaríková-Kirschnerová.
Hudba a texty piesní: Belo Felix. Úãinkujú: deti zo ZU· Bernolákova a Z·
Masarykova z Ko‰íc.
Pripravila ZU· Bernolákova Ko‰ice, SI
a KSK.
10. 12. od 17:00
Modrá sála SI
Jilská 16, Praha 1
SVETOV¯ DE≈ ªUDSK¯CH PRÁV
JOZEF JABLONICK¯: SAMIZDAT
O DISENTE 3
Záznamy a písomnosti
Prezentácia novej kniÏnej publikácie
v˘znamného slovenského historika
a samizdatového autora. V˘ber z jeho
samizdatov˘ch záznamov a autentick˘ch
zápiskov z rokov 1976 – 1989.
Uvádza: prof. Ján Mlynárik
Pripravil SI v spolupráci s vydavateºstvom Kalligram.

17. 12. od 18:00
Modrá sála SI
Jilská 16, Praha 1
Slovenská literárna klasika na filmovom plátne
Alfons Bednár: ORGAN
Dramatick˘ príbeh odohrávajúci sa
v období vojnovej Slovenskej republiky.
Príbeh mladého poºského vojaka, nadaného organistu, ktor˘ sa pred fa‰istami ukryje v klá‰tore v malom slovenskom meste.
Hrajú: A.Augustíny, K. Marek, J. Bartko,
A. Bﬁezina, H. Maciuchová a ìal‰í. RéÏia:
·tefan Uher.
Pripravil SI v spolupráci s Kabinetom
slovakistiky FF UK a SFÚ Bratislava.
18. 12. od 17:00
Al‰ova jihoãeská galéria, WortnerÛv dÛm.
U âerné vûÏe 22, âeské Budûjovice
PRÍBEHY SLOVENSKEJ MODERNY
Slovenské v˘tvarné umenie obdobia
1900 – 1948 zo zbierok Galérie mesta
Bratislavy
V˘stava prezentuje vynikajúcu a ucelenú
kolekciu malieb a sôch daného obdobia
s nárokom na najvy‰‰ie hodnotenie vystaveného materiálu.

Do 4. 1. 2008
Galéria SI
Jilská 16, Praha 1
KAROL BENICK¯ & MATÚ· BENICK¯:
ORBIS PICTUS
V˘stava veºkoplo‰n˘ch fotoformátov –
zav⁄‰enie fotografického triptychu
v˘znamného slovenského fotografa. Glosy
k fotografiám básnik Jan VodÀansk˘.
Pripravil SI.

Náv‰tevníkom a priateºom
Slovenského in‰titútu v Prahe, Ïeláme
poÏehnané vianoãné sviatky a krásny
rok 2008!

Programy sa uskutoãnia v Modrej sále Slovenského in‰titútu (Jilská 16, Praha 1),
pokiaº nie je uvedené inak.
Upozornenie: Zmena programu, termínov a ãasov vyhradená!
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Modrá stránka
program Klubu slovenskej kultúry na december 2007
Správy a oznamy
Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa od
septembra t. r. uskutoční v priestoroch Domu národnostných menšín
vo Vocelovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky metra C –
I. P. Pavlova, ale aj v blízkosti zástavky metra A – Náměstí Míru).
Členský príspevok na rok 2007 zostáva nezmenený, a to:
100 Kč pre študentov a dôchodcov
200 Kč pre ostatných členov.
Zaplatiť môžete zloženkou (nájdete ju v minuloročnom dvojčísle
časopisu LISTY 11 – 12 / 2006), variabilným symbolom je číslo členského preukazu alebo vaše meno a priezvisko. Príspevok môžete
uhradiť aj v hotovosti v KSK (Lipanská 4, Praha 3), najlepšie v utorok
a v stredu od 13.00 do 18.00 alebo po telefonickej dohode. Platiť
môžete tiež prevodom na náš účet v Komerčnej banke, Spálená 51,
Praha 1, č. účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie patrí Vám,
ktorí ste uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený členský príspevok.
Členský príspevok na rok 2008 zostáva nezmenený:
100 Kč pre študentov a dôchodcov
200 Kč pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v budúcom čísle časopisu LISTY 12 / 2007.
Príspevok môžete uhradiť aj v hotovosti v KSK (Lipanská 4, Praha 3),
najlepšie v utorok a v stredu od 13.00 do 18.00 alebo po telefonickej
dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet v Komerčnej banke,
Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie patrí
Vám, ktorí ste uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený členský príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry
Úradné hodiny KSK pre členov KSK a širšiu verejnosť: utorok – v čase
13.00 – 18.00, streda – v čase 12.00 – 18.00, piatok – v čase 10.00 –
16.00. V inom termíne po telefonickom dohovore.
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí majú záujem byť
nápomocní Klubu slovenskej kultúry v odborných záležitostiach,
nech nám dajú vedieť – telefonicky na telefónne čísla Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.
Pre záujemcom o slovenskú a českú tlač i literatúru je klubová čitáreň
otvorená vždy v utorok a stredu od 14.00 do 17.00.
NAŠA PROGRAMOVÁ PONUKA
Streda 14. 11. o 8.30
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
DOMINIK TATARKA
Spisovateľ Dominik Tatarka v literárnom pásme pre stredné školy.
Účinkujú V. Kučerová a M. Matejka. Moderuje a prednáša
H. Nosková. Program pripravil KSK v spolupráci s SI.
Vstup voľný.
Streda 14. 11. – Piatok 28. 12.
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35, Zvolen
MASARYKOVCI A BYSTRIČKA
Vernisáž výstavy členiek KSK – PhDr. Nadi Vitanovskej a Mgr. Zuzany
Štancelovej – Masarykovci a Bystrička pri príležitosti 70. výročia úmrtia prvého česko-slovenského prezidenta T. G. Masaryka. Výstavu pripravil KSK v spolupráci so Slovensko-českým klubom v SR, s Českým
centrom Košice, s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene
a s Českým spolkom vo Zvolene.
Piatok 30. 11. v čase 10.00 – 17.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
7. STRETNUTIE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Tentoraz: Praha – Brno k aktuálnym otázkam spolupráce hl. m. Prahy
a štatutárneho mesta Brna v oblasti národnostných menšín a integrácie cudzincov v rámci 7. stretnutia národnostných menšín a pod záštitou Jiřího Janečka, radného hl. m. Prahy. a PhDr. Kateřiny Dubskej,
zástupkyne mesta Brna a predsedníčky Výboru pre národnostné menšiny Zastupiteľstva mesta Brna. V rámci tohto stretnutia vystúpi s príspevkom o slovenskej menšine v ČR Helena Nosková, predsedníčka
KSK. Prezentáciu zahraničnej literatúry o národnostných menšinách
pripravil KSK a časopis LISTY Slovákov a Čechov.

Sobota 1. 12. o 18.00
Divadlo U Hasičů
Římská 2135/45, Praha 2
ROZKVITNUTÁ LIMBORKA – 15. VÝROČIE LIMBORKY
Slávnostný koncert pri príležitosti 15. výročia slovenského detského
folklórneho súboru Limborka. Krásne predstavenie plné hudby, spevu
a tanca z celého Slovenska – od Zemplína až po Myjavu. V programe
účinkujú súbory Limborka, Limbora a hostia Program pripravili SZ
Limbora, KSK, Slovenský inštitút, Detvan a Etnica. Účinkujú: súbory
Limbora, Limborka, Hajíček a ďalší.
Pondelok 3. 12. o 16.00
Klub slovenskej kultúry
Lipanská 4, Praha 3
POZNAJME SA VZÁJOMNE – SLOVENČINA A ČEŠTINA, JAZYKY
STÁLE BLÍZKE?
1. ZASADNUTIE KOMISIE PEDAGÓGOV A VYHODNOTENIE
PRÍSPEVKOV
Prvé zasadnutie hodnotiacej komisie pedagógov a vyhodnotenie príspevkov o najlepšie preklady 4. ročníka pražskej stredoškolskej konferencie Poznajme sa vzájomne – „Slovenčina a čeština, jazyky stále
blízke?“.
Vstup voľný.
Utorok 4. 12. o 15.00
Klub slovenskej kultúry
Lipanská 4, Praha 3
VÝTVARNE PRACOVAŤ S DEŤMI
Výtvarné utorky pre deti, pod vedením výtvarníčky Zuzany Štancelovej, členky KSK. Tentoraz s vianočnou tematikou, s cieľom nakresliť
darček pre rodičov.
Vstup voľný.
Štvrtok 6. 12. o 17.00
Piatok 7. 12. o 10.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Rozprávka na motívy H. CH. Andersena pre deti a dospelých v podaní
a v prevedení detského hereckého súboru z Košíc. A možno príde aj
Mikuláš...
Vstup voľný.
Pondelok 10 12. o 15.00
Základná škola sv. Voršily
Ostrovní ulice, Praha 1
CELOROČNÁ TVORBA BÁBKY – CELOROČNÍ TVORBA LOUTKY
Seminár vedený grafičkou a výtvarníčkou Zuzanou Štancelovou, členkou KSK.
Štvrtá hodina – jednoduchý nákres nárysu a bokorysu bábky v jej skutočnej velikosti t. j. cca 30 cm, technika tužka na papíře. Na záver
seminára predvedenie krátkeho predstavenia.
Pondelok 10. 12. o 16.00
Klub slovenskej kultúry
Lipanská 4, Praha 3
POZNAJME SA VZÁJOMNE – SLOVENČINA A ČEŠTINA, JAZYKY
STÁLE BLÍZKE?
2. ZASADNUTIE KOMISIE PEDAGÓGOV A VYHODNOTENIE PRÍSPEVKOV
Druhé zasadnutie hodnotiacej komisie pedagógov a vyhodnotenie
príspevkov o najlepšie preklady 4. ročníka pražskej stredoškolskej
konferencie Poznajme sa vzájomne – „Slovenčina a čeština, jazyky
stále blízke?“.
Vstup voľný.
Streda 12. 12. o 14.30
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine – tentoraz so
zameraním na Vianoce a vianočné zvyky. Program nadväzuje, tak ako
v roku 2006, na tradičný program KSK – S básničkami a pesničkami
do rozprávky poďte s nami. Hrajú Viera Kučerová a Martin Martinka.
Program pripravili KSK a SI.
Vstup voľný.

Piatok 30. 11. o 15.00
Reštaurácia Altán
Praha 7 – Trója
SLOVENSKÉ JEDLÁ, O STOLOVANÍ A O ĽUDOVÝCH TRADÍCIÁCH
Prednáška Helena Noskovej o slovenských jedlách, stolovaní a ľudových tradíciach pre záujemcov gastronomických zariadení. V rámci EFS.

Piatok 14. 12. v čase 10.00 – 15.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
POZNAJME SA VZÁJOMNE
SLOVENČINA A ČEŠTINA, JAZYKY STÁLE BLÍZKE?
4. ročník študentskej konferencie pražskej i mimopražskej stredoškolskej mládeže: Poznejme se vzájemně – Poznajme sa vzájomne.
V rámci konferencie bude vyhodnotená súťaž o najlepšie preklady zo
slovenského jazyka do českého jazyka. Konferencia je okrem vyhlásenia víťazov spojená s bohatým kultúrnym programom. Pripravil KSK
v spolupráci s Domom národnostných menšín v Prahe a s podporou
MŠMT ČR.
Vstup voľný.

Piatok 30. 11. v čase 10.00 – 17.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ VEČER
Kulturno-spoločenský večer pri príležitosti 7. stretnutia národnostných menšín v Prahe a pod záštitou Jiřího Janečka, radného hl. m.
Prahy a PhDr. Kateřiny Dubskej, zástupkyne mesta Brna a predsedníčky Výboru pre národnostné menšiny Zastupiteľstva mesta Brna.
V rámci programu vystúpia umelci, súbory a hudobné skupiny národnostných menšín hl. m. Prahy a mesta Brna.

Sobota 15. 12. o 9.00
Praha
POZNAJME SA VZÁJOMNE
PO SLOVENSKÝCH STOPÁCH PRAHOU
Záver 4. ročníka konferencie stredoškolákov Poznejme se vzájemně –
Poznajme sa vzájomne. Prechádka Prahou a zoznámenia so životom
a pôsobením slovenských osobností (napr. Ján Jesénius, Vavrinec
Benedikt z Nedožier, Ľ. Štúr, M. Hodža, Ján Smrek, V. Šrobár, C.
Majerník) v Prahe – Univerzita Karlova, Karlův most, Malá Strana,
Žofín, Národné divadlo, Letná, Staré Mesto atď. Zakončenie na
Slavíne na pražskom Vyšehrade.

Sobota 15. 12. o 18.00
Divadlo U Hasičů
Římská 2135/45, Praha 2
VIANOCE S LIMBOROU
XVIII. ročník slávnostného programu Vianoce s Limborou. Zvyky
a obyčaje s atmosférou predvianočného času a slovenských Vianoc.
Ochutnávka typických vianočných dobrôt – kapustnica, oblátky, ...
Program pripravili SZ Limbora, KSK, Slovenský inštitút, Detvan
a Etnica. Účinkujú: súbory Limbora, Limborka a hostia.
Nedeľa 16. 12. – Sobota 22. 12.
Hrzánský palác
Loretánská 9/177
Praha 1 – Hradčany
ROZLIČNÝ ČAS VIANOČNÝ
Vianočné zvyky národnostných menšín v ČR, výstava, vystúpenia detských súborov, súťaže atď. Na programoch sa podieľa KSK a SZ
Limbora.
Pondelok 17. 12. o 17.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
ETNICKÁ HISTÓRIA SLOVENSKA
Prednáška spojená s besedou univ. Prof. PhDr. Jána Botíka, DrSc.
z Bratislavy a UKF v Nitre o problematike etnicity, etnickej identity
multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Prednáška je
spojená aj s prezentáciou jeho rovnomennej knihy.
Vstup voľný.
Pondelok 17. 12. o 19.00
Výstavná sieň
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
FAUST J. W. GOETHEHO V ILUSTRÁCIÁCH VINCENTA HLOŽNÍKA
Vernisáž výstavy k 200. výročiu 1. vydania Fausta Faust J. W.
Goetheho v ilustráciách Vincenta Hložníka Výstavu pripravil
PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ SNLM SNK v Martine. Výstava v priestoroch DNM sa uskutoční vďaka spolupráci KSK, SNLM SNK
v Martine a predstaviteľov nemeckej menšiny v ČR. Výstava potrvá do
5. 1. 2008.
Vstup voľný.
Utorok 18. 12. o 10.00 a 17.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
NESIEME VÁM NOVINU
Bábkové predstavenie Nesiem vám novinu v podaní Teatro Neline
z Bratislavy. Vianočný príbeh o Ježiškovi pre deti a dospelých. Účinkujú Petronela Dušová a Miro Duša.
Vstup voľný.
Utorok 18. 12. o 18.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ROZDELENIA ČESKO-SLOVENSKA
A SÚČASNÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ ČR A SR (2. časť)
Druhá z prednášok Ing. Karola Ujházyho spojená s besedou o ekonomických dôsledkoch rozdelenia Československa a o súčasnom ekonomickom rozvoji ČR a SR. Program pripravil KSK v rámci programov
seniorskej sekcie KSK. Moderuje JUDr. Milan Budovič.
Vstup voľný.
Štvrtok 20. 12. v čase 16.30 – 18.30
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej problematiky
a privatizácie bytového fondu (v oblasti prevodov bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK – JUDr. Marta Očovská
pre členov KSK. Prineste si so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali dopredu na
telefónne čísla KSK, t.j. 224 215 085 alebo 724 025 170.
Štvrtok 20. 12. o 17.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
Osobnosti slovenského divadla
V poradí piata beseda s divadelným režisérom a publicistom
Prof. Jurajom (Jiřím) Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie
KSK a filmovej sekcie KSK Podvečer so slovenským divadlom. Na
našom stretnutí vám v tomto cykle predstavíme ďalšie tri veľké osobnosti slovenského divadelníctva – herečku Miladu Želenskú a hercov
Ctibora Filčíka a Gustáva Valacha.
Vstup voľný.

Ďalšie informácie o budúcoročných januárových programoch vám
prinesieme v najbližšej Modrej stránke.
Bližšie informácie o niektorých programoch sa dozviete aj na internetových stránkach – www.klubsk.net
Väčšina programov je financovaná MK ČR v rámci dotácií pridelených
na rok 2007. Niektoré z programov sú pripravené s finančným prispením MŠMT ČR a PosAm Praha s.r.o.

Adresa:
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 873/4, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com
www.klubsk.net
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Z 30. výročia Klubu slovenskej kultúry
V piatok 9. 11. 2007 v Paláci Aventin v Purkyňovej ulici v Prahe, kde dlhé roky sídlil aj
KSK sa uskutočnil slavnostný kultúrno-spoločenský večer pri príležitosti 30. výročia
KSK, ktorý bol spojený s bohatým kultúrnym programom. Samotnému galavečeru
predchádzalo odhalenie pamätnej tabule s bustou Cypriána Majerníka v pražskom
Bubenči. Slávnostné večerné stretnutie svojou prítomnosťou okrem iných poctili ministerka pre menšiny a ľudské práva vlády ČR Džamila Stehlíková, podpredseda vlády SR
pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič, námestníčka podpredsedu vlády ČR pre európske záležitosti Jana Hendrychová,
námestník ministra práce a sociálnych vecí ČR Marián Hošek, poradca predsedu vlády
ČR pre kultúrnu politiku a publicistiku Martin Štěpánek, splnomocnenec vlády ČR pre
ľudské práva Jan Litomiský, veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek a predsedníčka ÚSŽZ
Vilma Prívarová. V rámci kultúrneho programu vystúpili Saxofónové kvarteto Bohemia,
folklórny súbor Limbora, operná speváčka Petra Nôtová, hudobný skladateľ a multiinštrumentalista Swetja a spevák Peter Nagy. Počas rautu svojim vystúpením spríjemňovali chvíle skupina Petr Zelenka Trio, ľudová hudba Limbora a česko-slovenská diskotéka z produkcie Dana Šabíka.
Ďalšie pokračovanie reportáže z 30. výročia KSK prinesieme v najbližšom vydaní časopisu LISTY Slovákov a Čechov.
rč
Foto Iko Keson

Ľudová hudba folklórneho súboru Limbora

Operná speváčka Petra Nôtová

Z vystúpenia Petra Nagy

Pohľad do hľadiska počas kultúrneho programu

Predstavitelia ÚSŽZ D. Parajková (vľavo) a V. Prívarová
(vpravo). Uprostred M. Miňová
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systémové integrace • dodavatel informaãních technologií • systémy pro správu dokumentÛ • systémy pro pﬁedtiskovou pﬁípravu

PosAm Praha spol. s r.o., Holeãkova 103/31, 150 00, Praha 5, tel 257 312 091, fax 257 314 096
PosAm Brno, ·tefánikova 61, 612 00, Brno, tel 541 211 413, fax 541 213 247
PosAm Ostrava s.r.o., Janáãkova 3, 702 00, Ostrava, tel 595 136 501-3, fax 595 136 500

