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ŠTATÚT

Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských a českých stredoškolákov
I. Organizátor konferencie
II. Organizátorom konferencie je Dokumentační a muzejní
středisko slovenské menšiny v ČR, z.s.
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
1. Organizátor konferencie môže požiadať o záštitu nad konferenciou
Veľvyslanectvo SR v ČR, Ministerstvo školstva ČR, Ústav
soudobých dějin AV ČR, Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí
a iné slovenské inštitúcie z oblasti vzdelávania.
III. Náplň konferencie
1. Konferencia je zameraná na oblasť spoločensko-vednú.
2. Poslaním konferencie je podnecovať /iniciovať/ vznik prác
v oblastiach: história, kultúra, umenie a spoločenský život na
území ČR a SR a bývalej Československej republiky.
3. Náplňou konferencie je verejná prezentácia prác žiakov a ich
obhajoba.
4. Na záver konferencie organizátor oznámi tematické zameranie
nasledujúceho ročníka.
5. Konferencia sa koná každoročne, termín je spravidla v 4. štvrťroku
bežného roku.
IV. Práce účastníkov konferencie
1. Žiaci stredných škôl vrátane nižších ročníkov viacročných
gymnázií a II. stupňa základných škôl spracujú práce písomne,
v rozsahu max. 15 strán /bez príloh/ a to samostatne alebo
v spolupráci 2 autorov.
2. Práce sa zasielajú v elektronickej podobe organizátorovi najneskôr
7 dní pred konferenciou.
3. Práca je prezentovaná autorom /autormi/ v rozsahu max. 15 minút.
Pri prezentácii v elektronickej podobe je podmienkou použitie
prenosného média USB alebo CD.
4. Po prezentácii nasleduje diskusia k predloženej práci účastníkov
konferencie, kde nie je určený časový limit.
5. Organizátor prijíma do účasti na konferencii výhradne práce
originálne spracované pre konferenciu. Práce spracované pre
iné súťaže a konferencie môžu byť na Pražskej medzinárodnej
konferencii slovenských a českých stredoškolákov prezentované len
informatívne na základe predchádzajúceho súhlasu organizátora.
6. Organizátor súťaže zabezpečuje žiakom pri spracovaní prác
odborné vedenie a konzultačnú podporu.

V. Podmienky súťaže
1. Súčasťou konferencie je hodnotenie predložených originálnych
prác a ich prezentácie.
2. Práce hodnotí trojčlenná porota v zložení: predseda komisie –
zástupca organizátora a 2 členovia menovaní organizátorom pre
každý ročník vzhľadom na tematické zameranie konferencie.
Organizátor je oprávnený prizvať k hodnoteniu odborníka
z odboru, na ktorý je práca zameraná.
3. Porota má právo okrem určenia umiestnenia prác na 1., 2. a 3.
mieste udeliť zvláštne ocenenie práci, ktorú považuje za pozoruhodnú
svojím obsahom alebo formou prezentácie.
4. Porota má právo niektorú cenu neudeliť.
5. Práce sú hodnotené v 2 kategóriách:
a) kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl a príslušné
ročníky viacročných gymnázií,
b) kategória – žiaci stredných škôl.
VI. Financovanie konferencie
1. Konferencia je financovaná z prostriedkov verejných rozpočtov
určených na grantové projekty a z príspevkov darcov zo súkromných
zdrojov.
VII. Publikovanie prác
1. Organizátor je oprávnený odporúčané práce publikovať bez
nároku na honorár v časopise Listy Slovákov a Čechov, ktorí
chcú o sebe vedieť viac.
VIII. Ochrana osobných údajov
1. Organizátor je povinný rešpektovať všetky platné požiadavky
vyplývajúce zo zákona na ochranu osobných údajov.
2. Účastníci konferencie berú na vedomie, že v priebehu konferencie
sa zhotovujú obrazové záznamy slúžiace na jej dokumentovanie,
ktoré môžu byť publikované.
IX. Záverečné ustanovenie
1. Účastníci konferencie a ich zákonní zástupcovia berú na vedome
tento štatút.
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny
v Českej republike schválilo dňa 30. júna 2020.
Spracovala: Ing. Eva Zajíčková, CSc.

Výber z programov na november a december 2020
17. – 18. novembra 17.00 hod.
Čitáreň DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Stretnutie Slovenského klubu z Třinca s DOMUS SM v ČR,
so slovenskou herečkou Vierou Kučerovou, režisérkou
a spisovateľkou Monikou Pulišovou a diplomatom,
spisovateľom a prekladateľom Igorom Otčenášom
Program sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR, MHMP
a ÚSŽZ.
26. – 28. novembra 9.00 – 16.00 hod.
Spoločenská sála DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Pražská medzinárodná konferencia slovenských stredoškolákov
a ich hostí venovaná výročiu J. A. Komenského
Program sa uskutoční vďaka finančnej podpore MŠMT ČR,
MHMP a ÚSŽZ.
5. decembra 19.00 hod.
Spoločenská sála DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
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Plné vrecká peňazí
Ochotnícke divadlo z Ľubele zahrá divadelnú hru Jána Soloviča
v úprave Milana Lasicu a Júlia Satinského.
Program sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR, MHMP a ÚSŽZ.

Redakcia časopisu sa ospravedlňuje
RNDr. Matúšovi Kocianovi, Ph.D.
za uvedenie titulu profesor v minulom čísle.
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Slovo redaktora OBSAH
ZA PAVLOM ČÍČELOM

Už sa presne nepamätám, ako som sa
s Pavlom Číčelom zoznámil a kedy sme sa videli po prvý raz. Muselo
to byť na nejakom spoločenskom či kultúrnom
podujatí za oných čias
v prvej dekáde tohto storočia v Slovenskom inštitúte v Prahe. A nebolo to
nejaké náhle zoznáme- Pavel Číčel s Andreou Růžičkovou
nie, keď vám niekoho priamo predstavia a človek si ten prvý okamih zapamätá. Bolo to také Pavlovo postupné nenápadné vynáranie sa z davu návštevníkov a priateľov inštitútu. Faktom je, že mi chvíľu trvalo, než som si uvedomil,
že tento chlapík, ktorý je takou prirodzenou časťou našej partie, ktorý poctivo
prichádza na väčšinu našich programov, vlastne u nás nepracuje.
Keď teraz o tom premýšľam a hľadám slová, ako by som vyjadril svoj
smútok, že sa už nikdy s Pavlom nestretneme, tak tá jeho prirodzená prítomnosť pramenila určite v akomsi čare jeho osobnosti. Nepoznal som veľa
mužov v jeho veku, z ktorých by vyžaroval taký pokoj a v ktorých by bolo
toľko rozvážnosti. S tým sa snúbila aj jeho prirodzená mužská elegancia: švihácky fúzik prvorepublikového elegána, južanský typ, prešedivené, ale husté
vlasy, usmievavý, človek, ktorý nikdy nepokazil žiadnu zábavu.
Dôležitejšie však bolo, že to bol človek na výsosť spoľahlivý, slušný a zodpovedný. Ako Slovák žijúci v Prahe pôsobil popri niekoľkých civilných zamestnaniach ako aktívny člen slovenskej krajanskej komunity, predovšetkým tamojšieho Slovenského evanjelického zboru. Od roku 1994 bol jeho
presbyterom, od roku 2001 kurátorom. Mal som to potešenie niekoľkokrát
s ním spolupracovať hlavne v predvianočnom čase na programoch nášho
inštitútu v Kostole sv. Michala v Jirchářích. Vďaka nemu bola pri tom vždy
slávnostná atmosféra.
Pavel Číčel považoval za úplne prirodzené pomáhať propagácii a prezentácii
slovenskej kultúry v Prahe, bol členom Klubu slovenskej kultúry, kde pracoval v revíznej komisii. Podieľal sa na prípravách niekoľkých reprezentačných
slovenských plesov a na mnohých ďalších kultúrnych aktivitách.
Pavel bol rodákom z Rovnian pri Poltári. Asi tu platí nomen omen, lebo
som ho nikdy nepoznal inak, ako rovného, čestného, ochotného a obetavého chlapa. Taký zostane navždy v mojich/našich spomienkach. Milý Pavel,
keď sa v čase predvianočnom ako tradične všetci, celá naša vtedajšia partia
a priatelia, ako si bol ty, ktorí to s nami držia celé tie roky, znovu stretneme
U Vejvodů, objednáme ti pivo. Vieme, že už nikdy neprídeš, ale aspoň takto
budeš medzi nami. Tvoju stoličku ti nikto neobsadí.
Igor Otčenáš
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Anasoft litera
je na scéne
už 15 rokov
Anasoft litera je prestížna slovenská literárna cena, ktorá sa udeľuje každoročne
(tohto roku už po 15. raz) za najlepšie slovenské prozaické literárne dielo vydané
v predchádzajúcom kalendárnom roku.

P

orota v zložení literárni vedci Lubomír Machala, Michal
Jareš, Peter F. ´Rius Jílek a literárni publicisti Zuzana Belková a Dado Nagy vyberala zo 158 titulov a vo februári t. r.
do finálovej desiatky poslala tieto tituly (v abecednom poradí
autorov):
Balko Peter, Østrov, KK Bagala
Bodnárová Jana, Koža, Aspekt
Farkašová Etela, Hodiny lietania, Vyd. Spolku slov. spisovateľov
Kucbelová Katarína, Čepiec, Vydavateľstvo Slovart
Lavrík Silvester, Posledná k. & k. barónka, Dixit
Mojžišová Zuzana, Modus vivendi, Artforum
Rosová Michaela, Tvoja izba, vlastným nákladom
Sabuchová Alena, Šeptuchy, Artforum
Staviarsky Viťo, Kšeft, Vydavateľstvo Staviarsky
Šulej Peter, Fytopaleontológia, Marenčin

Rádio Devín 4. septembra vyhlásilo postupujúcich do užšieho finále,
z ktorého sa napokon vyberal víťaz. Do finálovej päťky sa dostali Jana
Bodnárová, Katarína Kucbelová, Michaela Rosová, Alena Sabuchová
a Silvester Lavrík.
V spomínanom vysielaní Rádia Devín som v debate na tému,
v čom tkvie význam súťaže ako je Anasoft litera, zachytila: „Okrem
toho, že sa na Slovensku rozprúdi debata o knihách a aj ľudia, ktorí
čítajú len sporadicky, si nejakú odporúčanú knihu kúpia, pomáha výber poroty v orientácii v slovenskej literatúre najmä ľuďom, čo s ňou
nie sú v dennodennom styku, najmä ľuďom zo zahraničia.“ To ma
zaujalo a cítila som sa priam poctená, že na nás, čo žijeme za hranicami
Slovenska a strácame kontakt so slovenskou literatúrou, myslia. Veď
bývali časy, keď aspoň raz do mesiaca prišiel do Prahy (či už do Slovenského inštitútu alebo sídla niektorého zo slovenských spolkov) na
besedu s čitateľmi spisovateľ zo Slovenska. Porozprával o svojej tvorbe,
mohli sme si kúpiť jeho knihy, ak bol redaktorom niektorého z literárnych časopisov alebo literárnym kritikom, priblížil nám aj aktuálnu
situáciu v pôvodnej tvorbe. Teraz sa akcie tohto druhu dajú za rok
zrátať na prstoch jednej ruky.
Keďže podujatia v súvislosti s Anasoft literou sú rozprestreté do celého roka (aby sa o knihách priebežne hovorilo), boli jeho súčasťou
besedy s ocenenými spisovateľkami a spisovateľmi v kníhkupectvách
a knižniciach naprieč celým Slovenskom od Pezinka cez Žilinu, Poprad
až po Humenné. Všetci autori naraz sa stretli na multižánrovom podu-

jatí Litera fest, ktoré sa uskutočnilo posledný augustový týždeň v .klube
pod lampou na bratislavských Palisádach.
Zúčastnila som sa jednej z diskusií Litera festu 26. augusta na tému
Súdime desiatku Anasoft litera 2020 podľa obsahu. Z toho, čo povedali literárny vedec Vladimír Barborík, vysokoškolská pedagogička
Zuzana Bariaková, literárny vedec a súčasne aktuálny člen poroty
Michal Jareš, som sa dozvedela, že finálová desiatka je tematicky veľmi rozmanitá, presadzujú sa ženské autorky a majú aj viac ohlasov.
Objavilo sa dosť tém, ktoré sa časom stanú ešte nástojčivejšími ako
napr. rómska tematika, úvahy o mieste folklóru na dnešnom Slovensku apod. (Katarína Kucbelová: Čepiec). Charakteristické je ďalej
prelínanie fikcie a reálneho príbehu alebo rozvoľňovanie do menších románových útvarov, ako je malý román Jany Bodnárovej Koža.
Autorka v ňom prostredníctvom umelkyne K. a jej očarenia expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Beckerovou (pôsobila
v maliarskej kolónii vo Worpswede v Dolnom Sasku, kde s nimi
na začiatku 20. storočia pobýval aj básnik R. M. Rilke) skúma, čo
im vtedajší svet poskytoval nielen pre ich realizáciu v umeleckej
sfére, ale aj ako ženám. Do aktuálnej súčasnosti je zasadená kniha Michaely Rosovej Tvoja izba. Zápisky každodenných udalostí
odhaľujú vnútro hrdinky, ktorá si premieta v mysli rôzne situácie
a seba v nich a konfrontuje sa s postavami, ktoré vstúpili do jej života. Etela Farkašová je niekoľkonásobná finalistka Anasoft litera.
V próze Hodiny lietania rozvíja na príbehu výtvarníčky Miriam,
Anasoft litera vyhlásila finálovú päťku
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ktorá sa po rokoch strávených v cudzine vracia do rodnej Bratislavy, úvahy o hľadaní cesty z osamelosti či potvrdzovanie samej seba.
Anasoft litera je podporovaná súkromným sektorom, grantovým
systémom, no k jej podporovateľom patria aj inštitúcie, ktoré ju
propagujú – ako je Literárne informačné centrum a Rádio Devín,
ktoré tou cenou doslova žije. Napokon to bol práve Slovenský rozhlas, v ktorého koncertnom štúdiu na Mýtnej ulici 29. septembra
tohto roku vyhlásili laureáta súťaže a v priamom prenose mohli
priebeh slávnostného večera sledovať aj poslucháči pri svojich prijímačoch.
Víťazom tohtoročnej Anasoft litery sa stala spisovateľka a scenáristka Alena Sabuchová a jej kniha Šeptuchy. Beletrizuje cestopisné
a etnografické zážitky a poznatky z regiónu Podlasia na poľsko-bieloruskom pomedzí. Severovýchodné Poľsko je magický priestor,
miesi sa tu katolícka a pravoslávna viera s ľudovými poverami. No
kniha nie je cestopis, ani si nekladie za cieľ dokumentovať etnografiu, ale je najmä fiktívnym príbehom dievčiny menom Dorota.
Dorota vyrastá v Podlasí v deväťdesiatych rokoch a čitateľ nazrie do
života dospievajúcich dievčat. Keďže svet je dnes prepojený, mohli
sa pubertálne zážitky odohrávať aj v ktoromkoľvek slovenskom
meste. Tým, že autorka mnohé len naznačuje, necháva postavám
ich tajomstvá, čitateľ si mnohé iba domýšľa. Víťazka si okrem šeku
na 10-tisíc eur odniesla zo súťaže aj hodnotný autorský šperk. Pri
preberaní ceny povedala Alena Sabuchová slová, ktoré si hodno
zapamätať: „Hoci sa dnes kultúra čoraz viac posúva do virtuálneho
sveta, želala by som jej, aby ostala živá.“
Okrem odbornej poroty vyberali svojho favorita aj čitatelia. Čitateľskej ankety sa zúčastnilo 418 hlasujúcich, ktorí vyberali z finálovej
desiatky, a vybrali titul Silvestra Lavríka Posledná k. & k. barónka.
Dokuromán s týmto názvom prináša životný príbeh Margity
Czóbelovej. Žila v kaštieli Strážky, obklopenom parkom. (Poviedku o nej pod názvom Spišská história napísal už Ladislav Mňačko,
vyšla v knihe Kde končia prašné cesty v roku 1963.) Maľovala, plávala v rieke Poprad, jazdila na koni, v zime lyžovala. Popritom zachraňovala rodný kaštieľ, 500-ročnú knižnicu s tisíckami zväzkov
a obrazy Ladislava Mednyánskeho, ktorý bol jej strýkom. Všetky
obrazy, knihy a rodinné písomnosti sa jej podarilo, a to aj po znárodnení v r. 1948, uchovať len vďaka vlastnej vynaliezavosti a neoblomnosti. Ako povedal Silvester Lavrík v rozhovore pre SME:
„...už nejaký čas sa zaoberám fenoménom kultúrnej a historickej pamäti. Nechcem sa nechať zredukovať na dediča krpčiarov a holubičieho národa. Zaujímajú ma všetky vrstvy našej minulosti práve v jej
protirečivosti a paradoxnosti.“
Silvester Lavrík je rodák zo Spiša (narodený v r. 1964 v Spišskom
Štiavniku). Ako dieťa barónku sám zažil, učil sa u nej kresliť.
Kežmarčania, ktorí v to októbrové ráno videli Barónku vystupovať z jej landauera, tvrdili, že mala výbornú, možno dokonca bezstarostnú náladu. Z koní sa parilo. Liace hodila štolbovi a vykročila. Tých, ktorí ju pozdravili ako sa patrí, zreteľne a nahlas – Grüß
Gott! alebo aspoň Guten Tag! či Jónapot kivánok! – sa v hladnom
zástupe pred bývalým evanjelickým lýceom našlo len zopár. Len
tu a tam sa ozvalo rozpačité mrmlanie, pripomínajúce pozdrav
iba vzdialene. Dobreho dňa śe vinšuje, odpovedala Barónka bodro.
Možno sa na rozdiel od tých, ktorí sa sem začali z okolia trúsiť už
pred piatou, dobre vyspala, možno nie. Navidomoči sa jej dostalo
výchovy trvalejšieho charakteru. Grüß Gott! Guten Tag! Jónapot
kivánok! Zdravila každého, kto našiel v sebe toľko sebaúcty, aby
sa na drobnú ženu pozrel. Každého tak, ako sa s ním rozprávala
odjakživa. Pohvaľen, pozdravila rehoľné sestry Máriu a Zdenku.
Spoznala ich aj napriek tomu, že nikdy predtým, ani pred voj-

Laureátkou tohtoročnej
Anasoft litery je
Alena Sabuchová

nou, ani počas nej, ich v civilnom oblečení nevidela. ...až naveky,
odpovedali rehoľníčky. Pery sa im zachveli, viečka zatrepotali, oči
sklopili. Skazu na ich tvárach si nevšimnúť nemohla. Radostné
nadšenie, ktoré v zreničkách krotkých žien až doteraz vždy bolo,
nech sa dialo čokoľvek, ktosi sfúkol.
Silvester Lavrík: Posledná k. & k. barónka, s. 33
Ako napovedá žánrové označenie – d o k u r o m á n – nie
je kniha Silvestra Lavríka iba podaním historickej látky, text je
umocnený literárnymi prostriedkami. Autorov zámer spojiť realitu
s fikciou dotvárajú aj fotografie, popretkávané často reprodukciami
obrazov a kresieb, ako aj výňatkami z listov nezreteľným písmom,
ktoré nás nabádajú všeličo si predstavovať a domýšľať.
9. júna 1971 Strážky
V noci sa jej sníval zvláštny, neobyčajný sen. Po dvoch predchádzajúcich o smrti bol tento naozaj krásny. Hneď ráno vedela, že by
sa Ti páčil. Zrazu len bola na Lomnickom štíte, nie na vrchole, vo
Francúzskej mulde. Lyžovala. Pozerala sa dole na severný svah. Bola
inverzia, vidieť sa dalo doďaleka, do nekonečna vystlaného bucľatými
vankúšmi. Svetlo tam bolo žiarivé a oblaky pri nohách boli ako perina
alebo rovno perie. Potom prešla na hrebeň a videla celú južnú stranu
Tatier. Tam boli oblaky nie vodorovne, ale tvorili kolmú stenu, cez
ktorú prenikali silné lúče slnka. Na vrchole sa pásli ovce a bol tam aj
Dox, krásny, čierny, lesklý, ako keby nikdy nepadol do jamy s vápnom.
Potom si sa tam zjavil aj Ty. Zrazu ale oblaky vystúpili až k nám a nič
nebolo vidieť. Na to som sa zobudila, lebo sme blúdili. Chcela ten sen
ešte dosnívať, v polosne myslela na to, že Ty predsa vieš kadiaľ ísť a ako,
videla, ako ju vedieš dole. To už ale nespala, to si len vymýšľala šťastný
koniec a potom sa prinútila vstať.
Je rada, že si sa nedal odohnať a vodíš na hodiny kreslenia toho chlapca. Škoda by ho bola. Ivan taký talent na kreslenie nemá, ale to nevadí,
spolu sú takí pekní, aj s tou Šlaukovou Halikou, pre seba ju volá Lasička. Len ona behá poza školu, s tým treba takisto niečo urobiť.
Silvester Lavrík: Posledná k. & k. barónka, s. 419
Víťazom blahoželáme!
Jarmila Wankeová, foto: Juraj Starovecký
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ORGAN je barometrom našej
príslušnosti k západnej civilizácii
Rozhovor s organistom Stanislavom Šurinom
Narodil sa roku 1971 v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú
hudbu na konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu
vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede
profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera
v Grazi. Ako chrámový organista účinkoval na mnohých
mediálnych prenosoch bohoslužieb (inaugurácie slovenských
prezidentov, návšteva pápeža Jána Pavla II. atď.).

J

e zakladateľom a organizátorom organových festivalov v Trnave, Piešťanoch, Skalici, Bratislavskej katedrále a inde.
Pôsobil vo funkcii diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Ako poradca sa zúčastňuje opráv a rekonštrukcií historických organov a na stavbách nových organov.
Dohliadal na stavby viacerých nových organov na Slovensku,
napr. v Katedrále sv. Martina v Bratislave, Katedrále sv. Emeráma v Nitre a v Slovenskej filharmónii. V roku 2009 mu bola za
mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha
pre súčasníkov udelená cena Sebastian a v roku 2016 mu za
„osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku“ udelili cenu Fra Angelica. V súčasnosti vyučuje na Katolíckej univerzite – Ústave sakrálneho umenia v Spišskej Kapitule. Organista Stanislav Šurin.
Aká bola vaša cesta k organu?
Náhodná. Možno mi neuveríte, ale maturoval som na stavebnej
priemyslovke. V kostole v Trnave na Kopánke, kde som miništroval v 80. rokoch, bol však saleziánsky kňaz Don Bleho. Prišiel mu tam vypomáhať ďalší salezián, brat Adam Bajaník. To
bol človek, ktorý vyvolal záujem nielen u mňa, ale u množstva
ďalších rovesníkov o hru na organe, aby mohli hrať na bohoslužbách. Potom sa ma ujal zbormajster Ján Schultz, zakladateľ
súboru Cantica Nova a jeho manželka pani Marta, ktorá ma začala učiť hre na klavír. To bol základ. Spomínam si, ako pre nás
brat Adam Bajaník robil výlety do Čiech. Raz sme ako miništranti boli v Kutnej Hore, bývali sme kúsok od chrámu sv. Barbory, ktorý na mňa urobil obrovský dojem. Pri jednej prehliadke
som mal možnosť zahrať si na tamojšom organe. Dokonca sa mi
snívalo, že som sa do kostola vlámal, no nie, aby som kradol, ale
aby som si opäť zahral.
Čo je kľúčom k tomu, aby sa človek vypracoval na špičku vo
svojom odbore a v čom je to špecifické u organovej hry?

Nepovažujem sa za špičku. Organ a hru naň mám nesmierne
rád a neviem si predstaviť, že by som robil niečo iné. Aj keď to
neznamená, že iba cvičím. Hrám však relatívne veľa koncertov
a tým sa človek udržiava permanentne vo forme. Tým, že hrám
na rôznych nástrojoch, je to aj veľmi dobrá inšpirácia na obohatenie si repertoáru. Za najlepšiu slovenskú organistku považujem jednoznačne Moniku Melcovú. Je veľmi šikovná, priebojná,
študovala vo Viedni, v Paríži, momentálne učí na Kráľovskej
hudobnej akadémii v Kodani. Úctu si zaslúžia však aj organisti
z predchádzajúcich generácií ako prof. Ferdinand Klinda, prof.
Ivan Sokol, prof. Ján Vladimír Michalko. Na Slovensku rastie aj
nová generácia mladých perspektívnych organistov.
Je možné hovoriť o niečom ako slovenská organová škola?
V čom je špecifická a v čom sa odlišuje napríklad od českej?
Máme hudobné školstvo, v rámci ktorého sa na všetkých
stupňoch vyučuje hra na organe. Organový odbor bol súčasťou
nášho hudobného školstva hneď od roku 1919. Ale organová
škola v zmysle bohatej tradície zastúpenej špecifickými skladateľmi, interpretmi, ako napríklad nemecká alebo francúzska,
ktorá by mala medzinárodný vplyv, tak toto nemáme. Chýba
nám typický organový skladateľ, renomovaní domáci stavitelia.
V porovnávaní by som však radšej použil termín organová kultúra. Tento fenomén má širší záber. Týka sa organovej literatúry,
skladateľov, interpretov, významu organa v kultúre spoločenstva,
organárstva ako takého, historických a moderných organov a tak
ďalej. V tomto je napríklad tradícia v Čechách a na Morave oveľa
bohatšia. Možno je to aj preto, že sú bližšie k Nemecku, viac
smerom na západ. Organ je pre mňa barometrom príslušnosti
k západnej kresťanskej civilizácii. Ale počas organového festivalu
v Bratislavskej katedrále sa jeden nemecký kolega, renomovaný
organista, vyjadril, že organ v Bratislavskej katedrále je podľa
neho najlepším organom v krajinách Vyšehradskej štvorky. To
ma veľmi potešilo.
Na ktoré svoje hudobné, interpretačné či organizačné projekty
ste osobitne pyšný?
Je toho viac, nebude to v chronológii, ale začal by som vari
spoluprácou so Slovenskou filharmóniou, s ktorou som uvie-
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Samarkand

Katedrála sv. Víta, júl 2018

dol viaceré skladby pre organ a orchester. Špecifické spomienky mám na nahrávky. Prvé sólové organové CD som nahral
v katedrále v Grazi. Jedinečná atmosféra bola pri nahrávaní
Bacha vo viedenskom Schubertkirche. Prostredníctvom nahrávok som sa snažil prezentovať aj organy, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, predovšetkým v mojom rodnom meste Trnave (katedrála sv. Jána Krstiteľa, bazilika sv. Mikuláša). Od
roku 2014 aktívne spolupracujem s nemeckým hráčom na
panovú flautu Helmutom Hauskellerom. Nahrali sme spolu
CD, ktoré je pre túto jedinečnú kombináciu veľmi obľúbené.
Vy sa však venujete aj vlastnej tvorbe…
V začiatkoch som sa venoval hlavne duchovnej, konkrétne
liturgickej tvorbe. Na počesť výročia udelenia mestských práv
môjmu rodnému mestu som napísal Missu tirnaviensis (Trnavskú omšu). Táto skladba zaznela okrem Slovenska aj v Budapešti,
Čeľabinsku a v Seattli. V roku 2016 vyšla na CD s orchestrom
Slovenskej filharmónie. V roku 2011 mi v Spolku sv. Vojtecha
vyšiel autorský spevník s CD Antifóny a duchovné piesne. To je
dielo, na ktorom som pracoval niekoľko rokov. Láka ma však
aj poézia. Mojím najobľúbenejším básnikom je Miroslav Válek.
Vydal som CD s piesňami na jeho básne. Tento projekt bol tak
trochu úlet. Vôbec totiž nepripomína tvorbu skladateľa duchovnej hudby. Piesne aranžoval multiinštrumentalista Stanko Palúch
a naspieval tiež Trnavčan, herec Kamil Mikulčík. Fascinuje ma
francúzska poézia. V origináli som zhudobnil zopár básní od Verlaina a Apollinaira.

S Geraldom Woehlom,
staviteľom organa v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Čeljabinsk, ruská premiéra
Trnavskej omše
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Baskicko, obec Itziar Deba

Je veľký rozdiel hrať v chrámoch či kostoloch a koncertných
sálach? Kde sa vám hrá lepšie?
Všeobecne je v kostoloch lepšia akustika. Hrá sa tam teda
lepšie. Zatiaľ som nehral v žiadnej sále, kde by bola lepšia
akustika, ako v akusticky živom chrámovom priestore. Záleží
však aj na kvalite organa. A v koncertných sálach, keď už je
organ, tak je to zväčša dobrý nástroj. Pocit z hry v chrámoch
je neporovnateľný. Napríklad v pražskej Katedrále sv. Víta nie
je „zatiaľ“ najlepší organ, ale už len hrať v takom nádhernom
historickom priestore je očarujúce. Je tam úžasná akustika.
Ideálne je teda hrať na výbornom organe vo výbornej akustike
a so super publikom. Len my organisti si nenosíme nástroj so
sebou. A jednotlivé nástroje sa odlišujú od seba oveľa viac, ako
napríklad klavír od klavíra. Na jednej strane je to nevýhoda
– hráč sa musí vždy prispôsobiť inému nástroju. Na strane
druhej – hrať vždy na inom nástroji – je to dobrodružstvo,
nová skúsenosť, obohatenie.
Ktoré sú vaše najväčšie zážitky z organových interpretácií
a kde sa vám hralo najlepšie a prečo?
Úžasným zážitkom bolo pre mňa ako sólistu vystúpenie s Národným symfonickým orchestrom Tajvanu pri tamojšom premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše v roku 1999. Rád spomínam na recitál na najväčšom organe v Rusku v Kaliningrade.
Mimochodom, okrem Japonska je asi najvnímavejšie organové
publikum práve v Rusku. Nezabudnuteľný zostane pre mňa kolaudačný koncert na organe Geralda Woehla v Bratislavskej katedrále. Zážitkom, na ktorý nikdy nezabudnem, bol záverečný

koncert BHS 1994. Bol som vtedy ešte študent konzervatória.
Zavolali mi tri dni pred koncertom, že nemajú organistu do Te
Deum H. Berzlioza. Vzal som to. Na klaňačke mi šéfdirigent Ondrej Lenádr povedal: “Urobili ste konkurz.“ A to bol začiatok
10-ročnej spolupráce so SF. Pán Lenárd ma okrem toho prizval
aj na spoluprácu pri uvedení Guilmantovej organovej symfónie
č. 1, či na prvé a zatiaľ jediné slovenské uvedenie Mahlerovej
8. symfónie. Z nedávnej doby je to koncert v Hongkongu v júni
2019, deň pred obrovskými protičínskymi protestmi. To ma zaujalo aj z inej stránky, lebo som, mimochodom, aj absolventom
Diplomatickej akadémie Karola Rybárika.
Máte svojich obľúbených autorov, a naopak, ktorý zo skladateľov vám robí najväčšie problémy, napríklad v technike či
v prednese?
Moji najobľúbenejší autori sú J. S. Bach a Petr Eben. Ebenove
skladby sú mimoriadne technicky náročné, no oplatí sa ich naštudovať. Je to hudba, ktorá má svoje poslanie. Stretol som sa
s ním aj osobne, jeho jediné dva verejné koncerty na Slovensku
ako organistu sa konali v mojom rodnom meste Trnave.
Máte nejaký sen, kde by ste si chceli ešte zahrať?
Lákajú ma staré barokové organy vo veľkých nemeckých gotických katedrálach od organárov Arpa Schnitgera či Friedericha
Stellwagena. Ale bez ohľadu na to, kde hrám, cestovanie na každý
koncert má svoje čaro, človek spoznáva krajinu a niekedy sa dostane do miest, o ktorých ste ani nevedeli, že sú na mape.
Ďakujem za rozhovor. Igor Otčenáš
Foto: archív Stanislava Šurina
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Renesančný umelec
Martin Slivka
Ocenilo ho aj UNESCO
Bezpochyby patrí medzi najvýraznejšie
osobnosti modernej slovenskej kultúry.
Fundamentálne do nej zasiahol
ako priekopník etnografickej línie
dokumentarizmu, režisér, scenárista,
etnológ, kunsthistorik, filmový teoretik,
vysokoškolský pedagóg... Neodmysliteľnú
súčasť jeho obdivuhodne bohatej tvorby
predstavujú jedinečné filmy, ktoré na
vysokej umeleckej úrovni reflektujú
zvyky a tradície našich predkov. Reč bude
o profesorovi Martinovi Slivkovi.

S

vetlo sveta uzrel 1. novembra 1929 v Spišskom Štiavniku
neďaleko Slovenského raja – obci ležiacej medzi Popradom
a Spišskou Novou Vsou. Keď 9. septembra 1936 prvý raz
išiel v rodisku do ľudovej školy, nemohol tušiť, že práve ten deň
sa na opačnom konci Slovenska – vo Vajnoroch – narodila jeho
budúca manželka Oľga Čarnogurská...

ABSOLVENT PRAŽSKEJ FAMU
Krajne zložité povojnové časy spôsobili, že mladý Slivka po
maturite nechcel, aby ovdovelá matka a sestry lopotili samé na
rodinnom gazdovstve. Namiesto vysokej školy preto išiel robiť
do mangánových rudných baní v blízkych Švábovciach. Zakrátko ale prišla tvrdá kolektivizácia, čo mu, paradoxne, v konečnom
dôsledku pomohlo vyriešiť nepriaznivú osobnú situáciu. Odišiel
do Prahy, kde na Filmovej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU) študoval dramaturgiu. Navštevoval prednášky prof.
Karola Plicku, ktorého fotografické publikácie o Slovensku a film
Zem spieva mu učarovali už dávnejšie. Podľa Plickovho vzoru
chodieval cez letné a zimné prázdniny fotografovať tradičné zvyky
– najmä betlehemské hry – a zapisovať ľudové piesne. Deň pred
Silvestrom v roku 1953 takto pri jednej zo svojich túlačiek po
Zamagurí natrafil v dedinke Malá Franková na dievča, o ktorom
hneď ten večer povedal kamarátom: „Tú si vezmem za ženu!“
Hneď po úspešnom absolvovaní FAMU (1955) začal pracovať
v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave, kde nakrútil okolo 120 dokumentárnych titulov prevažne etnografickej, respektíve zvykoslovnej proveniencie. Neskôr k nim pribudla takmer dvadsiatka

V družnom rozhovore s Karolom
Plickom – polovica 60. rokov
(zdroj: Slovenský filmový ústav)

ďalších snímok. Získal za ne vyše štyridsať ocenení udelených na
rôznych domácich aj medzinárodných festivaloch. Pripomenieme aspoň niektoré zo Slivkových filmov: Gorali (1958), Vítanie
jari vo Vajnoroch (1959), Pieseň farieb a tvarov (s K. Skřipským),
Už sme žitko požali (oba 1960), Voda a práca (1963), Ruky
a fantázia (1964), Prišiel som k vám na koledu, Slovenské ľudové divadlo (oba 1965), Balada v dreve (1966), Človek a hra,
Ikony, Metamorfózy vlákna, Bulharské smútočné piesne (všetky 1968)... Štedrovečerné pásmo zostavené z tradičných vianočných hier z viacerých slovenských lokalít Zďaleka ideme,
novinu nesieme (1965) zvíťazilo na prestížnom medzinárodnom filmovom festivale v Dubline (Grand prix Zlatá harfa).
Medzi najúspešnejšie Slivkove diela patria Fašiangy (1969)
o jarných zvykoch a maskách ľudového divadla z jedenástich
slovenských obcí.
PERIPETIE S REŽIMOM
V roku 1968 nakrútil v Bulharsku unikátnu dokumentárnu snímku o pohrebných zvykoch s názvom Odchádza človek. Dodnes
ide o jediný náš filmový titul modernej éry, ktorý zaradilo UNESCO do Reprezentatívneho zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ľudstva (1995). Paradoxne, doma dielo po nástupe normalizačnej mašinérie ideologickí mocipáni zakázali, dali na index
a tvorcu zaň obvinili z „plíživého klerikalizmu“. Zopakovala sa
tak situácia z roku 1954, keď súdruhovia z Povereníctva školstva
zakázali Slivkovi ďalšie vysokoškolské štúdium, lebo do svojho
študentského filmu nakrútil v Žakarovciach sviatočne krojovaListy 7
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ných ľudí, prítomných na bohoslužbách. Vedenie FAMU však
rázne odmietlo takéto obmedzovanie osobnej slobody a umožnilo talentovanému filmárovi, ktorý medzičasom už nastúpil do
Šváboviec za baníka, návrat späť na školu. Dva roky nemohol
Slivka filmovať po invázii piatich spojeneckých armád Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa v auguste 1968. Išlo
o trest za nakrúcanie pohrebu 19-ročného Jozefa Bonka v Poprade, zastreleného okupantmi bezprostredne po krvavom vpáde
„bratských“ vojsk do tohto podtatranského mesta.
KAMARÁTSKA REMINISCENCIA
Počas svojho neuveriteľne plodného života nakrúcal Slivka
v mnohých slovenských regiónoch a všade mal veľa dobrých
priateľov – spriaznených duší. Tieto slová platia v plnej miere
aj o Terchovej a Jánošíkovom kraji, kde vytvoril niekoľko zaujímavých filmových opusov. Za všetky uvedieme aspoň tituly Terchovská muzika (1984) a Muchovci (1988). Hudobník, spevák,
výtvarník a fotograf František Mucha si na svojho kamaráta zaspomínal takto: „Pri mojom prvom pohľade na prezentačnú vizitku
prof. Slivku som takmer zdrevenel, keď som pred jeho menom a za
jeho menom videl nadobudnuté akademické tituly. Ale po krátkom
okamihu prvého stretnutia s ním som tento pocit stratil. Naša Ľudová hudba bratov Muchovcov z Terchovej objavila v osobe prof.
Martina Slivku človeka, ktorý sa zaujímal o všetko, čo robíme, ako
žijeme, kde bývame – a touto vlastnosťou nás očaril. Vedel sa nadchnúť vecami, ktoré sme my brali ako samozrejmú súčasť dedinského
života v Terchovej. Jeho pokojné a veselé chovanie, ako aj zvedavosť
nám robili radosť byť v jeho spoločnosti. My sme, samozrejme, boli
tiež zvedaví na všetko možné aj nemožné, čo nám s humorom vedel
porozprávať. Nadobudli sme presvedčenie, že je to človek, ktorý má
veľký prehľad o histórii slovanských národov a dejinách ľudstva.“
ĽUDOVÉ TRADÍCIE A DNEŠOK
Ťaživú normalizačnú éru prežil Martin Slivka so cťou. Odvážne
a statočne čelil rôznym totalitným praktikám. Vytrvalo sa snažil
vo svojich dielach zachytiť ľudové tradície a zvykoslovie, prejavy
autentického života prostých ľudí a umelecky odhaľovať dôstojnosť a krásu zobrazovaného prostredia. Vznikli tak majstrovské
dokumentárne filmy ako Ľudová architektúra v Ždiari (1971),

Martin Slivka (v strede) pri nakrúcaní s Karolom Plickom – polovica 60. rokov
(zdroj: Slovenský filmový ústav)

(zdroj: internet)

Dotyk s drevom (1972) či Ždiarska architektúra (1973). Zhotovovanie výrobkov z prútia, textilu, vlny, kože, hliny, dreva či rohoviny na severe a východe nášho územia priblížil v televíznom
cykle Ľudová kultúra na Slovensku. Práve v jeho rámci nakrútil
hodnotné snímky Výšivky (1973), Ľudová architektúra (1974),
Obradové divadlo (1974 – 1975, titul získal cenu na najstaršom festivale dokumentárnych filmov v Čechách Academia Film
Olomouc), Umelecké remeslá (1974 – 1975) a Spracovanie kovov (1975).
Goralské svadobné piesne v podaní súboru Magura z Kežmarku a Dariny Laščiakovej zaznamenal Slivka vo filme Parta
moja parta, zelený veniec (1975). Folklórne pásmo spomenutého telesa pretlmočil do televíznej snímky Zišli sa gorali (1981).
Mimoriadne cenné sú tiež dokumenty Ľudové tradície a dnešok (1984), Koledníci idú... (1985) a Masky ľudového divadla
(1986), za ktorý režisérovi udelili Cenu Etnofilmu Čadca.
Dlhodobý systematický záujem o národopis si Slivka prehĺbil
externým štúdiom etnografie na Univerzite Karlovej v Prahe.
Z tejto oblasti napísal pozoruhodné monografie o Karolovi Plickovi (1982, prepracované a doplnené vydanie 1999), Pavlovi
Socháňovi (s A. Strelingerom, 1985). Zostavil dvojzväzkovú filmografiu Slovenský národopisný film (1984, 1994), je autorom
kníh Ľudové masky (1990), Vianočné hry v Spišskej Magure
(1995), Slovenské ľudové divadlo (2003, vyšli ako vysokoškolské
skriptá v dvoch dieloch 1989 a 1992).
JEDINEČNÉ SERIÁLY
Nemožno obísť ani Slivkovu tvorbu reflektujúcu slovenské výtvarníctvo a fotografiu. V rôznych časových etapách nakrútil umelecky pôsobivé filmové portréty osobností, umocnené
sugestívnym slovným komentárom (Ľ. Fulla, E. Holéczyová,
M. Jonáš, E. Lazišťan, M. Medvecká, K. Plicka, M. Rudavská,
P. Socháň, E. Špitz a iní).
Osobitnú kapitolu Slivkovej biografie predstavuje intenzívna vedecká, organizačná a pedagogická činnosť. Popri už spomenutých
knižných dielach uverejnil desiatky odborných článkov a štúdií,
získal všetky akademické tituly, založil dva filmové festivaly, nafotografoval vyše desaťtisíc snímok (predovšetkým etnografických),
ktoré venoval Slovenskému národnému múzeu v Martine... Vyučoval odbor filmová dokumentaristika na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave (od roku 1977), hneď po prevratných spoločenských zmenách v novembri 1989 inicioval založenie Filmovej a televíznej fakulty VŠMU – bol jej prvým dekanom (1990).
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Napriek rôznym pedagogickým, organizačným, manažérskym
a iným povinnostiam Slivka tvoriť neprestal ani v 90. rokoch, čo
dokumentujú trinásťdielny seriál Deti vetra o živote Rómov od
Uralu až po Gibraltár, viacdielne televízne Portréty (1993), filmy
Páter Juraj Vojenčiak (1993), Slováci na Ukrajine (1995) a iné.
Vrátil sa tiež k svojej srdcovej téme vianočného ľudového divadla
v Zamagurí – dvojdielny film Sláva Bohu na výsosti... a na zemi
pokoj ľudu (1992). Autorsky zostrihal vlastné predchádzajúce
záznamy titulov Vinšujem vám Nový rok hojný, A v tom kraji
boli pastieri (1996), v päťdielnom televíznom cykle Historická
panoráma, realizovanom v posledných rokoch režisérovho života,
celistvo zdokumentoval genézu a priebeh novembrových udalostí
1989. Sám do nich v prvom revolučnom týždni aktívne zasahoval ako člen Koordinačného výboru VPN. Rozpracovaný film
o francúzskych partizánoch v SNP už, žiaľ, nedokončil.
TVORIL DO POSLEDNÉHO DYCHU
Medzi filmovými teoretikmi panuje zhoda v tom, že tradície
ľudovej kultúry, ktoré Slivka dôverne poznal, neboli v tvorcovej interpretácii len nostalgickým zahľadením sa do dedinského spoločenstva a jeho historických podôb. Majstrovsky dokázal
vo svojich dielach spájať vedecký, exaktný pohľad s emotívnou
filmárskou transpozíciou. Slivkove dokumentárne snímky vždy
prinášajú tiež filozofický rozmer – so snahou odovzdať estetický
zážitok aj odbornú vedomosť zároveň. Z bohatej kolekcie titulov
– etnografických aj kunsthistorických – silno rezonuje ich emocionálna štruktúra, to zvláštne, a tak veľmi vzácne harmonické
prepojenie dvoch línií – náučnej, exaktnej s estetickou, umeleckou. Erudovaný tvorca takto vlastne „rozlúskol“ teoretický rébus,
sprevádzajúci celú dlhú vývinovú fázu slovenského dokumentárneho a populárno-vedeckého filmu: problém, ako zosúladiť pôvodne unitárny, úzko dokumentárny rozmer diel tejto proveniencie s ich špecificky „arsfilmovým“ zobrazením.
Martin Slivka na kresbe kamaráta Františka Muchu z Terchovej,
rok neuvedený (zdroj: archív Petra Cabadaja)

Vo svojej bohatej knižnici – druhá polovica 90. rokov
(zdroj: archív Petra Cabadaja)

Verná životná družka Oľga Slivková uvádza, že manžel „neúnavne pracoval doslova do posledného dychu. Poháňala ho sedliacka húževnatosť, ktorú si osvojil od predkov. Preto sa tak dobre cítil vo
Vajnoroch, kde za pomoci synov vlastnými rukami postavil rodinný
dom, obrábal osem árov pôdy, dopestoval víno a znovu sa cítil gazdom. Tu vo svojom dome po ťažkej chorobe vydýchol 23. septembra
2002 naposledy v kruhu najbližšej rodiny, vyrovnane a s pocitom naplneného života. Podľa vlastnej vôle je pochovaný v Malej Frankovej
pri kostolíku, v ktorom sa pred polstoročím sobášil. Nechcel, aby sme
nad ním smútili. Uchovával si až do konca svoj ostrovtipný humor.
Vedel si uťahovať aj z vlastnej choroby a blízkej smrti. Keď sme ho
utešovali, že vojenský lekár by ho ešte uznal za schopného, odvetil:
,Áno. Do prvej línie na odstrel.´ Vďaka zmyslu pre humor si Martin
vedel v každej krajine aj dedine rýchlo nájsť spriaznené duše, s ktorými si dobre rozumel. To bol základ jeho tvorivých úspechov. A preto
ho aj ľudia všade, kde ich filmoval, mali radi“.
MUŽ, KTORÝ SADIL STROMY
Známy režisér Martin Šulík nakrútil v roku 2007 o svojom niekdajšom pedagógovi deväťdesiatminútový televízny dokument
s veľavravným názvom Martin Slivka; Muž, ktorý sadil stromy. Na
nezabudnuteľného tvorcu a výnimočného človeka v ňom spomína
jeho najbližšia rodina, kolegovia, priatelia, bývalí žiaci (rozbehol
kariéru plejády úspešných dokumentaristov). Rozprávanie, ktoré
sa snaží poodhaliť tajomstvo Slivkovho života a bohatej činnosti,
rámcuje i prelína autorská hudba bratov Muchovcov z Terchovej
– režisérových blízkych priateľov. Film nie je len prejavom obdivu
a uznania doyenovi slovenskej kinematografie, ale tiež výrazom
potreby analyzovať a zhodnotiť tvorcove rozsiahle dielo a zaradiť
ho do európskych kultúrnych súradníc.
Pamätníci, ktorí Martina Slivku poznali bližšie, vedia, že to
bol charizmatický človek s láskavou tvárou, šibalskými usmievavými očami, veľkým srdcom a krásnou priateľskou dušou, prísny
pedagóg, vnímavý kamarát i umelec, náročný na seba, dôsledný
v práci. Budúcim generáciám zanechal jedinečné posolstvo ukryté
nielen vo filmoch, ale i v odkaze jeho osobnosti a vlastne vo všetkom, čo robil. Bohužiaľ, oprávnene sa možno domnievať, že na
širokospektrálne dielo filmára svetového formátu a moderného
slovenského polyhistora už nebude mať kto nadviazať...
Peter Cabadaj
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DIVADLO
prežije
všetko

Cosmina Zaharia (Odetta),
Jozef Dolinský ml. (Princ, Prinz, Prince Siegfried)

Aj v 101. sezóne Slovenského národného divadla pokračujeme v predstavovaní jeho
významných osobností. Po opere a činohre prichádza na rad jeho ďalšia zložka – balet.
Slovenské národné divadlo oficiálne zahájilo svoju činnosť 1. marca 1920 predstavením hry
bratov Mrštíkovcov Maryša. Historicky prvé baletné predstavenie, Coppélia Lea Deliba,
bolo 19. mája 1920. Aj v balete, podobne ako v opere a činohre, chýbali profesionálni
domáci umelci. Súbor sa však postupne rozvíjal a zdokonaľoval. Vyrástol v ňom celý rad
vynikajúcich tanečníkov i choreografov. Patrí medzi nich aj Jozef Dolinský ml.

R

iaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. (nar. 1969), absolvoval Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave
(1988), vyštudoval kulturológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a divadelnú dramaturgiu a réžiu na Akadémii
umení v Banskej Bystrici. Od r. 1990 bol členom a neskôr prvým
sólistom Baletu SND. V rokoch 2005 – 2010 pôsobil ako umelecký šéf Baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici. Od r. 2012 je
riaditeľom Baletu SND.
Za svoju umeleckú tvorbu získal viacero ocenení doma aj v zahraničí.
Eva Gajdošová: Popri mene Jozef Dolinský mladší sa v súvislosti s baletom diváci stretávajú aj s menom Jozef Dolinský
starší. Otec riaditeľa baletu pôsobí v divadle aktívne už šesťdesiat rokov. Ako to vníma syn?
Jozef Dolinský: Môj otec bol súčasťou generácie, ktorá významnou mierou ovplyvnila vývoj slovenského baletu 20. storočia. Počas svojej kariéry stvárnil desiatky postáv v klasickom
i modernom repertoári, ako choreograf uviedol niekoľko pôvodných diel aj svetové balety v slovenskej premiére. Jeho umenie
vytvárať a interpretovať postavy s jedinečnou pravdivosťou som
vnímal už od detstva a neprestávam ho obdivovať dodnes. To, že

aj po osemdesiatke dojíma publikum v inscenácii Tulák Chaplin,
kde mu choreograf Daniel de Andrade pridal tanečné kroky, lebo
videl, že ich zvládne, je najväčším dôkazom jeho majstrovstva.
Eva Gajdošová: Aká bola vaša cesta k baletu?
Jozef Dolinský: Tancu som sa ako dieťa vôbec nevenoval
a nič nenasvedčovalo tomu, že by som mal mať niečo spoločné
s divadlom. Chodil som do futbalovej prípravky Slovana Bratislava a v zime som hrával hokej. Jedného dňa sa ma otec opýtal,
či by som neskúsil ísť na prijímacie pohovory na tanečné konzervatórium. Išiel som len kvôli tomu, že otec mal byť pedagógom
triedy chlapcov. Zobrali ma a môj život nabral iný smer. Škole
vďačím za mnohé. Kvalitné základy techniky klasického tanca
a tanca s partnerom, vzťah k ľudovému tancu, k dejinám umenia,
ruskému jazyku. To všetko na mňa preniesli pedagógovia: ocko,
Heda Melicherová, Zora Dvorínová, Helena Hazuchová, Marcela Grecmanová, Eva Hauznerová, Ján Haľama, Jurij Plavník. Až
po rokoch som prišiel na to, aké som mal šťastie na osobnosti.
Eva Gajdošová: Ako baletný umelec ste vytvorili veľké
množstvo titulných postáv. Na ktoré si spomínate najradšej?
Jozef Dolinský: Moje prvé titulné postavy sú spojené s príchodom
baletného majstra Rafaela Avnikjana, ktorý ma obsadil do postavy

10 Listy

10_11_Sisolakova.indd 10

06.11.2020 11:03:56

Siegfrieda v Labuťom jazere. Rafael bol mojím druhým baletným
otcom. Mal som, najmä vďaka nemu, možnosť tancovať hlavné postavy v tých najvýznamnejších klasických dielach, akými sú Labutie
jazero, Luskáčik, Giselle, Korzár, Don Quijote, Bajadéra, Spiaca krásavica atď. Prišli ďalšie úlohy, kariéra, hosťovania, ceny a všetko, čo
k tomu patrí. Mal som krásne príležitosti aj v neoklasickom repertoári, v Romeovi a Júlii som tancoval Romea aj Tybalta, hlavnú postavu
v inscenáciách Sen noci svätojánskej, Drevený princ, Deti Titanicu.
Vďaka súčasnému komornému dielu Šárky Ondrišovej 4Man, som
mal možnosť tancovať so svojím otcom. Ak mám hovoriť o postave,
ktorú som tancoval najdlhšie, tak je to princ Siegried v Labuťom
jazere, kde som počas mojej kariéry vystriedal množstvo vynikajúcich balerín, spomeniem Soňu Zejdovú, Mariu Bartovú, Noru Gallovičovú, Ninu Polákovú, Nikoletu Stehlíkovú, Cosminu Zahariu.
Eva Gajdošová: Po rokoch naplnených tancovaním prišli
roky na poste umeleckého šéfa Baletu Štátnej opery v Banskej
Bystrici a neskôr riaditeľa Baletu SND. Ako by ste porovnali
tieto dve pozície – tanečník a riaditeľ?
Jozef Dolinský: Byť tanečníkom znamená zaoberať sa najmä sebou, ako riaditeľ musím na seba často zabudnúť a riešiť problémy
každého jedného človeka v súbore. Mojím prvým pôsobiskom
a veľkou školou na poste šéfa bol Balet Štátnej opery v Banskej
Bystrici. Vnímam to ako úžasné obdobie, počas ktorého som sa
mohol venovať aj umeleckej tvorbe. Bystrica bola vysoká škola
divadelnej praxe a komunikácie s ľuďmi. Pochopil som veľa vecí
a najmä to, že bez ohľadu na to, v ktorom divadle pôsobíte, je
dôležité, ako oddane robíte svoju prácu, koľko svojich síl divadlu
dáte. Ak ste k divadlu i k sebe úprimný, prostredníctvom inej reality, ktorou je inscenácia – jej tvorba, interpretácia a spoluúčasť na
nej v podobe diváka, divadlo vám dá aj to posledné. Počas pôsobenia v Banskej Bystrici som sa venoval choreografii, pedagogickej
práci, študoval som na tamojšej Akadémii umení, komunikoval

som s ľuďmi múdrejšími od seba, študoval som knihy a dramatické texty, hral divadlo. Musel som sa naučiť čítať partitúru. Inak
by som sa v Stravinskom stratil už v prvom riadku. Naučil som sa
nasvietiť inscenáciu koncepčne aj s minimom svetelných zdrojov.
Naučil som sa veriť sebe i ľuďom okolo mňa. Toto všetko som sa
snažil aplikovať aj ako šéf Baletu SND. Od začiatku som sa zameral
na dva hlavné ciele – uvádzať klasiku na svetovej úrovni a rozšíriť
súbor, aby sme mohli klasické diela hrať v duchu „Grand Ballet“.
Zároveň som sa snažil dať priestor na vznik pôvodných diel, lebo
to je ten najhodnotnejší odkaz, ktorý môžeme slovenskému baletu
zanechať a myslím si, že viditeľný podiel práce sme vykonali. Od
začiatku môjho pôsobenia na poste šéfa som veril vízii, že balet je
umenie, ktoré si zasluhuje pozornosť a rešpekt, nielen od našich divákov a kritikov, ale aj od ľudí, na ktorých sme závislí.
Eva Gajdošová: Aké je dnes, podľa vás, postavenie baletu
v kultúre?
Jozef Dolinský: V tomto platí vždy priama úmera. Postavenie
umenia v kultúre je také, aký je vzťah spoločnosti k nemu.
Eva Gajdošová: Takmer celý svoj doterajší profesionálny život, okrem piatich rokov v Banskej Bystrici, ste prežili
v Slovenskom národnom divadle. Aký je váš vzťah k nemu
a čo želáte divadlu a baletu zvlášť, do ďalšej storočnice?
Jozef Dolinský: Môj vzťah k SND sa vyvíjal od fázy veľmi osobného vzťahu, ktorý v minulosti často trápil moju dušu – až k fáze
vzťahu čisto profesionálneho. Slovenské národné divadlo si mimoriadne vážim, je pre mňa cťou byť jeho súčasťou a to sa nezmení,
pretože ako jednotlivec by som v živote nič nepochopil. Divadlo
sú ľudia. Ľudia na javisku, v zákulisí, v administratíve aj v hľadisku. Do ďalšej storočnice prajem SND čo najviac jednotlivcov, pre
ktorých je divadelné umenie poslaním a nie prostriedkom.
Pripravili: Mirjana Šišoláková
a dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová, foto: archív SND

J. Dolinský ml. (balet Konrád)
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KREATIVITA
vo vzdelávaní
KATARÍNA KALIVODOVÁ, riaditeľka Společnosti pro kreativitu ve
vzdělávání, slovenská herečka pôvodne z Martina, ktorá sa stala jednou
z vedúcich osobností postupnej transformácie českého školstva.

V

íziou Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, ktorá
vznikla v roku 2010, je škola ako otvorený priestor pre
kreativitu, zážitkové umenie a vzájomný rešpekt. Prečo je podľa vás práve takáto škola školou budúcnosti?
Generálne pripravujeme deti na budúcnosť z pohľadu dospelých ľudí, a tá je častokrát veľmi konzervatívna. Až 56 percent
verejnosti hodnotí úroveň českých základných škôl ako „skôr
dobrú“, čo je v priamom rozpore so zistením ČŠI a medzinárodným porovnaním v rámci krajín OECD. Na českých školách prevláda samostatná práca, frontálna výuka, nevieme si poradiť so
začlenením žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo
z odlišného socioekonomického prostredia atď. A väčšina verejnosti v tom nevidí problém, čo potvrdzuje nedávny prieskum
CVVM o postojoch verejnosti k inkluzívnemu vzdelávaniu.
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání sa už 10 rokov snaží
meniť prostredie českých škôl odkrývaním potenciálu všetkých
detí, vytváraním funkčného prostredia pre vzdelávací proces
s akcentom na „hlas detí“ tak, aby boli aktívnymi a zodpovednými tvorcami svojej vlastnej budúcnosti.
Práve štartuje ďalší ročník projektu Kreativní partnerství,
ktorého cieľom je zaradenie kreatívnych metód priamo do bežného vyučovania na školách. Mohli by ste nám priblížiť, o čo
presne ide?
Áno, je to tak. Aktuálne rozbiehame pre 20 tried na pražských
školách projekt Školy pre budúcnosť, ktorý včleňuje do formálneho vzdelávania formát Kreatívnych partnerstiev. Zjednodušene
povedané vytvárame na školách priestor pre kreatívnu projektovú
výuku v rozsahu dvoch školských rokov. Učitelia majú možnosť
spolupracovať na plánovaní a realizovaní dlhodobého projektu spo-

ločne s expertmi z kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Koncept
je postavený na tom, že učitelia sú experti na vzdelávanie, umelci
prinášajú iný pohľad na to, ako sa vzdelávací obsah doručí k deťom
a mladým ľuďom. Inovatívnosťou projektu Školy pre budúcnosť je
zarámovanie projektov do tém udržateľného rozvoja a vytvorením
tzv. detského think tanku. Za nové impulzy do našej činnosti vďačíme hlavne spolupráci s Centrom pre otázky udržateľného rozvoja
Univerzity Karlovej a Detskému múzeu UUUL.
Program vznikol vo Veľkej Británii v roku 2002 a mimoriadne úspešne sa udomácnil v mnohých krajinách po celom svete.
Ako sa darí projekt realizovať v českom prostredí? Je české školstvo otvorené novým trendom a nevyhnutnej transformácii?
Program Kreativní partnerství realizujeme na českých školách
už 10 rokov. Bolo by naivné predstavovať si, že všetky školy sú
pripravené a otvorené na transformáciu. Z našej skúsenosti vyplýva, že na prvý pohľad tak nenáročná vec, ako spolupráca s externým odborníkom, je pre niektoré školy šok. Je to dané rôznymi vonkajšími faktormi (najčastejšie počet detí v triede, tlak na
výkon a známky, obsah kurikula, administratívna záťaž na úkor
pedagogického rozvoja...), ale i neochotou niektorých učiteľov
zmeniť stereotyp. Akonáhle sa odosobnia od toho, že „nestíhajú učiť a neprešli učebnicu“, pripustia, že je v poriadku, keď sa
deti učia hrou, že v 21. storočí by škola mala viac akcentovať
rozvoj kompetencií a nie bazírovať na vedomostiach, vytvárať
dobré vzťahy a bezpečné prostredie pre deti a učiteľov a dokázať
pracovať s reflexiou..., tak sú na zmenu pripravené, a častokrát sú
jej iniciátorom. Osobne poznám niekoľko škôl, ktoré sú skvelým
príkladom dobrej praxe. A nemusia to byť nutne tie pražské alebo
súkromné.
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Ide už o niekoľký ročník podobného projektu, ktorý v Společnosti realizujete. Máte za sebou štyri pražské projekty, jeden
v Karlovarskom kraji a jeden celorepublikový. Koľko žiakov
sa do projektu zapojilo celkovo? Sú už k dispozícii reálne výskumné dáta potvrdzujúce úspešnosť dopadov projektu?
Dlhodobo podporujeme alebo sme podporili okolo 150 učiteľov a viac ako 2 500 detí na českých základných a stredných
školách. Dlhodobo sme sa opierali o výskumy britských kolegov
z Creativity, Culture and Education, ktoré sa zbierali na významnej vzorke škôl (viac než 1 milión detí, 90 000 učiteľov). Ich dáta
potvrdili:
• významný osobnostný rozvoj a zlepšenie pripravenosti
žiakov na život po ukončení vzdelávania,
• zlepšenie študijných výsledkov žiakov (zlepšenie známok
v priemere o 2,5 stupňa britského hodnotiaceho systému)
• 92 % riaditeľov vnímalo zlepšenie v sebaistote žiakov,
• 91 % vnímalo zlepšenie v komunikačných kompetenciách,
• 87 % pozorovalo zlepšenie v motivácii žiakov a ich
vzťahoch.
My sa snažíme všetky naše dopady podporiť výskumom. Pilotne sme od roku 2016 do roku 2019 spolupracovali s Univerzitou Palackého. Výskumné výsledky do veľkej miery odpovedali
britským (i keď na omnoho menšom počte zapojených tried).
V posledných dvoch projektoch spolupracujeme so zmieňovaným Centrom pre otázky životného prostredia UK, s ktorým
posúvame hranice nášho výskumu významne dopredu.
Spomenuli by ste si na nejaký konkrétny príbeh žiaka zapojeného do projektu, ktorý vás chytil za srdce?
Mala som šťastie, že som mohla byť za tie roky v priamom
kontakte s malými „veľkými“ bojovníkmi, ktorí prekonávali na
vyučovaní ohromné výzvy, ktoré sme si my dospelí niekedy ani
nevšimli. Zažila som naozaj silné momenty, kedy sa deťom cez
umenie a kreativitu dal priestor a hlas a oni mali šancu vyjadriť
to, čo si (alebo ako) myslia. Za všetkých napríklad dieťa zo sociál-

ne a kultúrne vylúčeného prostredia, u ktorého umelkyňa spolupracujúca s triedou objavila jeho výtvarný talent a nadanie vidieť
a zachytiť 3D rozmer. Okamžite nasmerovala jeho ďalšie kroky
k výtvarnému umeniu a architektúre. Dovtedy netušil, že je možné navštevovať ZUŠ alebo po skončení základnej školy študovať
ďalej. Tým, že sa deti zo školy vo vylúčenej lokalite prepojili
s vysokoškolskými študentmi, výrazne sa menili ich ašpirácie na
ďalšie štúdium. Alebo deväťročné dievča, pre ktorú škola predstavovala enormný stres vedúci k negatívnym psychosomatickým
ťažkostiam. Ukázalo sa, že po niekoľkých projektových hodinách,
keď sa učiteľovi a umelcovi podarilo nastaviť bezpečné a funkčné prostredie nebazírujúce na súťažení a výkone, všetky ťažkosti,
ktoré toto dievčatko malo v súvislosti so stresom, odzneli. A takýchto príkladov máme množstvo.
Aké máte očakávania od práve zahájeného nového ročníka
projektu?
Dúfam, že sa nám podarí vytvoriť fungujúce partnerstvá medzi
učiteľmi a umelcami a zapojiť deti do rozhodovacích procesov
v rámci triednych projektov.
Často tu skloňujeme slovo kreativita. Vnímate kreatívny spôsob myslenia ako nevyhnutnú súčasť nového spôsobu
učenia? Čo je pre vás obsahom pojmu kreativita?
Pre mňa je to spôsob myslenia, ktorý vedie k hľadaniu a nachádzaniu nových možností a východísk. Opieram sa o štúdie a výskumy Billa Lucasa a Ellena Spencera. V podstate ide o trénovanie
a kultiváciu piatich návykov kreatívneho myslenia (predstavivosť,
zvedavosť, spolupráca, vytrvalosť a sebadisciplína) a ich ďalších
aspektov, ktoré tieto návyky doplňujú (napr. experimentovanie,
spochybňovanie domnienok, prijímanie a dávanie spätnej väzby,
nachádzanie súvislostí, atď.)
Čo je dôležité, kreativita a kreatívne myslenie je vlastné každému. Nie je to exkluzívny talent alebo schopnosť, preto sa dá
rozvíjať a trénovať u každého žiaka. Paradoxne je to jednoduchšie
u detí než u dospelých ľudí.
Listy 13
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Dôležitou súčasťou programu Kreativní partnerství je aj tematika udržateľného rozvoja, o čom sa tiež v poslednej dobe
veľa hovorí. Akým spôsobom ju dokážete zaradiť do vyučovacieho procesu? Prejavujú dnešné deti záujem o udržateľný
rozvoj, cítia vnútorne jeho potrebu a premýšľajú vôbec o budúcnosti?
Prekrytie kreatívneho myslenia a kompetencií k udržateľnému
rozvoju je jednoznačné. Je dôležité deti a mladých ľudí nimi „vyzbrojiť“, aby dokázali ovplyvňovať svoju budúcnosť. Myslím, že
dnešné deti a mladí ľudia premýšľajú o životnom prostredí oveľa
progresívnejšie než staršie generácie. Ale musíme im k tomu vytvárať priestor a dať im hlas. A taktiež brať ich názory a postoje
vážne. My ich v projektoch nechceme budúcnosťou strašiť, ale
naučiť ich, ako sa k nej aktívne a zodpovedne postaviť.
V súčasnosti je jedným z najväčších strašiakov nielen školstva koronavírus. Ktoré najzásadnejšie prednosti a slabiny
táto situácia podľa vás odhalila alebo priniesla?
Asi najväčšou slabinou počas prvej vlny bolo sito, ktorým prepadlo až 10 000 detí na ZŠ a SŠ, ktoré sa nepodarilo zapojiť
do distančnej výuky (zistenie ČŠI). A to najmä deťom a mladým
ľudom z rodín zo slabým socioekonomickým statusom. Podľa
šetrenia TALIS bola pripravená na výuku na diaľku menej ako
polovica pedagógov. A taktiež odhalila nízku mieru spätnej väzby,
ktorá by mala formatívny charakter a známkovanie žiakov, čo je
v rozpore s relevantnými odporúčaniami a taktiež nezmyselnú
premrštenosť kurikula.
Tým, že kríza obnažila systémové nedostatky školstva, dala
priestor na inovatívne a kreatívne riešenia a posunula výuku
smerom k využívaniu online nástrojov, spolupráci škôl s neziskovým sektorom alebo expertmi z rôznych oblastí, k vrstovníckemu vzdelávaniu, atď. Do budúcna je dôležité, aby sa funkčné
modely preniesli do bežnej výuky a zvyšovali jej úroveň.
Pôsobili ste ako asistentka na Akadémii umenia v Banskej
Bystrici a ako odborná pedagogička na Súkromnom hudobnodramatickom konzervatóriu v Martine. Vedeli by ste porovnať
české a slovenské školstvo? Zaostáva slovenské školstvo z vašich
skúseností v niečom za tým českým alebo je to naopak?
Nechce sa mi porovnávať české a slovenské školstvo, na to nemám takú bohatú skúsenosť. Musím povedať, že nie som „vyštudovaný“ pedagóg. Na Akadémii umení a SHDK som učila nie
veľmi typické predmety ako technika pohybu a hlasu. Čo mi ako

učiteľke naozaj pomáhalo, boli vzájomné a konceptuálne metódy,
opreté o dizajnový proces. Skrátka rozvíjate koncept, prinášate
nové myšlienky a nápady, overujete ich, skúmate, či do konceptu stále zapadajú, hľadáte im vizuálne vyjadrenie cez telo, hlas,
slovo, prostredie tak, aby ste boli zrozumiteľní. Takýto prístup
vnímam ako potenciál pre zmenu akéhokoľvek školstva.
Pôvodne ste ale študovali herectvo na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a doktorandské štúdium ukončili na bratislavskej
Vysokej škole múzických umení. Spolupracovali ste s mnohými
divadlami a nezávislými umeleckými skupinami, napr. Slovenské komorné divadlo Martin, Mestské divadlo v Žiline, Bábkové
divadlo v Žiline, Spišské divadlo, Divadlo Kontra, Continuo,
Stella Polaris, Im.pu.re. dance theatre atď. Kedy sa váš záujem
preniesol do oblasti vzdelávania a prečo k tomu vôbec došlo?
Záujem o oblasť vzdelávania nastal v momente, keď moja dcéra
nastúpila do vzdelávacieho systému. Bola som rozčarovaná, nerozumela som absurdným pravidlám, prevahe frontálnej výuky,
netransparentnosti a bohužiaľ i nespravodlivosti. Zhodou náhod som začala spolupracovať so Společností pro kreativitu ve
vzdělávání ako umelec a konzultant v oblasti kreativity. V tom som
sa našla. Možnosť spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa snažia o pozitívnu
zmenu a posun vo vzdelávaní, ma v tejto oblasti nadobro ukotvil.
Okrem projektu Kreativní partnerství máte ešte mnoho ďalších aktivít najmä v oblasti vzdelávania. Čo všetko ešte popri
dvoch deťoch stíhate?
SPKV je jedným z obsahových partnerov Eduzměny, čo je
nadačný fond, ktorý pilotne vytvára model systémovej zmeny
v oblasti vzdelávania pre ORP Kutná Hora. Vediem pracovnú skupinu, ktorá sa zameriava na tvorbu opatrení pre deti
a mladých ľudí a taktiež mapujem potreby malotriednej školy,
čo je nádherná skúsenosť. Bohužiaľ som musela vytesniť svoje
umelecké aktivity, ale verím, že sa k živému umeniu opäť vrátim.
Okrem toho som si veľmi obľúbila beh.
Aká je vaša vízia vzdelávania v budúcnosti a čo by ste zaželali nášmu školstvu?
Odvahu na zmenu. Aby sme sa odosobnili od toho, že my sme to
v škole nejako prežili a prežijú to i naše deti, aby škola zodpovedala
potrebám 21. storočia, kde deti naplno, s rovnakými šancami a radosťou rozvíjajú svoj potenciál. A mám veľký rešpekt pred vedením
škôl a učiteľmi, ktorí sa týchto zmien neboja už teraz.
Monika Pulišová
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GALÉRIA
Jána
Kulicha
Sochár Ján Kulich bol stranícky
funkcionár spätý so socialistickým
režimom a predstaviteľ realisticko-formalistickej línie. Bol laureátom
štátnej ceny Klementa Gottwalda,
národným umelcom, členom ÚV KSS,
normalizátorom slovenskej kultúry
a umeleckého školstva. Vytvoril
sochu Svätopluka na koni pôvodne
aj s gardistickým znakom, ktorý ale
musel prekryť. Bol produktom svojej
doby, stotožnil sa s normalizáciou.
Negatívne vplýval na generácie
slovenských výtvarníkov. V bývalej
policajnej stanici bolo zriadené jeho
múzeum. Toľko poznámka na úvod
k článku o jeho múzeu, ktorý vyznieva
idealisticky, hoci samotný sochár
mal k ideálu ďaleko. Redakcia sa
nestotožňuje s článkom, uverejňuje ho
s ohľadom na informačnú hodnotu
a na skutočnosť, že kontroverzné
diela Jána Kulicha mnohých z nás
sprevádzali – napr. v Žiline pamätník
Lenina, Svätopluk na Bratislavskom
hrade, Milicionár atď.
Redakcia na základe odbornej literatúry
a internetových zdrojov

Svätopluk na Bratislavskom hrade

A

kademický sochár, národný umelec Ján Kulich odišiel na
výtvarný Olymp pred piatimi rokmi. V jeho bratislavskom ateliéri zostalo po ňom veľa vzácnych diel, napr. súsošie Cyrila a Metoda a model Jánošíka zhotovený z bronzu. Nie
každý tvorca má to šťastie, že jeho potomkovia dokážu zveľadiť
práce svojho rodiča. Ján Kulich si ctil svojich rodičov a vytvoril
ich súsošie z bronzu, konkurujúce sochám slávneho francúzskeho kolegu Augusta Rodina. Súsošie nazvané Rodičovia moji dal
osadiť na ich hrob v Zvolenskej Slatine. Kulichove deti – dcéra
Mária Molčanová a syn Branislav – sa rozhodli sústrediť otcovu umeleckú pozostalosť na jedno miesto. A tým sa stala galéria
v jeho rodnej obci na strednom Slovensku vo Zvolenskej Slatine.
Na ploche 300 m² je od júna tohto roku nainštalovaných 153
diel – prierez celoživotného tvorivého obdobia Jána Kulicha od
roku 1935 až do roku 2013. Okrem budovy je využitá aj rozsiahla záhrada.
Galéria stojí na mieste, kde v časoch Slovenského národného
obrodenia pôsobili významné osobnosti vtedajšieho kultúrneho
života ako Samuel Medvecký, Ján Čajak či Viliam Figuš Bystrý.
Schádzali sa práve pri tamojšej starobylej studni, ktorej kamenný
múrik bol zrekonštruovaný do pôvodnej podoby. Súčasťou exteriéru galérie je Pamätná stena, postavená na mieste pôvodnej fary
z 19. storočia, v ktorej sa narodila spisovateľka Terézia Vansová.
Vzácnych osobností tu nájdu návštevníci viac. Jednou z nich je
aj básnik Milan Rúfus, s ktorým mal majster sochár priateľský
vzťah, plný vzájomného rešpektu. Z jeho návštev v ateliéri vzišiel
figurálny portrét sediaceho Milana Rúfusa, aj expresívna plastika
nazvaná Modlitbičky, z ktorej vznikla nadživotná socha básnika.
V galérii na hornom balkóne možno vidieť veľkú nástennú fotografiu z obdobia, keď na soche pracoval ako takmer 80-ročný.
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Zvolenská Slatina, Galéria Jána Kulicha
Milicionár v Bratislave, odstránený pamätník

Artefaktov národného umelca Jána Kulicha je ozaj objemné
množstvo. V depozite je kompletné celoživotné dielo, pozostávajúce z takmer 3 700 diel. Takže jeho tvorbu doposiaľ sprístupňovali verejnosti po etapách, v každoročne sa obmieňajúcich
výstavách, vychádzajúcich zo základných tematických okruhov
sochárovej tvorby.

Hneď po založení galérie v júli roku 2015 do mája 2016 bola
ako prvá predstavená expozícia s názvom Piliere a klenby národnej kultúry Slovenska, pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Jadro výstavy tvorili plastiky a medaily osobností našich kultúrnych dejín od najstarších čias až po spisovateľov, esejistov a básnikov nedávnej súčasnosti: Jozef Ignác Bajza,
Anton Bernolák, Matej Hrebenda, Martin Kukučín, Andrej Sládkovič (s Marínou, Detvanom) a mnoho ďalších. Po skončení tejto
výstavy až do decembra 2016 mali možnosť diváci vidieť druhý
okruh jeho tvorby nazvaný Hudba, jej rezonancie a tvorcovia,
v ktorej majster predstavil osobnosti nielen nášho hudobného
života, ale aj súbor plakiet s portrétmi 45 svetových hudobných
skladateľov. Tretí okruh niesol názov Rodina – Priatelia. Trval
do októbra 2017 a okrem nádherného súsošia Rodičovia moji,
ktoré je osadené aj na hrobe jeho rodičov vo Zvolenskej Slatine,
tu predstavoval tváre na medailách, reliéfoch, skiciach i kresbách
z úzkeho rodinného okruhu a blízkych priateľov. Práve v tomto
prípade sa potvrdili slová Antoina de Saint-Exupéryho, že „priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami“ a Ján Kulich vo svojom
živote potvrdil, že „rodina sú priatelia“. Štvrtý okruh Z našich
dejín v roku 2018 bol venovaný tým, ktorí tvorili základy a priebeh našej bohatej minulosti. Patrili medzi nich aj vierozvestcovia
zo Solúna Cyril a Metod, ktorým vzdal úctu v podobe nového súsošia, no k tejto zbierke patrí aj socha polyhistora, očovského rodáka Mateja Bela, medaila, portrét a model k pamätníku Milana
Rastislava Štefánika a tiež kráľa Svätopluka. Od mája do októbra
2019 mohli návštevníci galérie vidieť piaty tematický okruh pod
názvom Symboly ľudovej kultúry. Ústredným bodom výstavy
bola okrem iného jánošíkovská téma a téma Moreny, ktorá sprevádzala Jána Kulicha v jeho tvorbe už od najútlejšieho detstva
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a vyrovnával sa s ňou v každej tvorivej etape po celý život.
Monumentálne sochy majstra Kulicha nájdeme na rôznych
miestach Slovenska, či už je to socha Matice slovenskej pred
starou budovou Matice v Martine, Jánošík v Terchovej, veľké
súsošie pamätníka Žalujem na Dukle, ktorý dokončil v roku
1962 a kde vymodeloval tvár svojej matky, alebo postavy dvoch
žien a bojovníka na Námestí SNP v Bratislave, súsošie Po boji
na bratislavskom Slavíne, socha ženy s otvorenou náručou vítajúcou všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí do nášho hlavného mesta
zavítajú, osadená pred budovou parlamentu. Pokúšal sa zhotoviť aj Štefánikov pamätník, na ktorý bola po nežnej revolúcii
v roku 1998 dvakrát vypísaná anonymná súťaž. Spolu s architektom Iljom Skočekom ju zakaždým vyhrali. No keď sa zverejnilo Kulichovo meno, projekt zamietli a súťaž zrušili. Takže sochu nášho Štefánika, stojaceho na nábreží Dunaja stvárnil český
sochár Bohumil Kafka.
Dielo tejto našej významnej osobnosti vyrástlo z koreňov
národnej slovenskej kultúry. Znalci výtvarného umenia, ale aj ostatní milovníci kvalitného umenia rýchlo rozpoznajú jeho ojedinelý rukopis. Prejavuje sa najmä vo virtuóznej uvoľnenej modelácii i medailérskych artefaktoch: špicaté trojrohé šatky žien, ostré
hrany postáv pri figurálnej tvorbe.
K modelovaniu ho to ťahalo už od detstva. Tvoril figúrky
z hliny a vyrezával postavičky z dreva, zo všetkého, čo mal poruke. Mama bola jeho prvým divákom, zároveň podporovateľom
týchto jeho počinov. Bola to ona, ktorá ho ako pätnásťročného
chlapca sprevádzala cestou do Prahy, kam šiel ukázať svoje prvotiny na Akadémiu výtvarných umení. Prijali ho, a napriek tomu,
že si rodina musela mnohé materiálne veci odriekať, podporovala
svojho syna v jeho úspešných štúdiách. Po absolvovaní pražskej
Akadémie výtvarných umení sa stal asistentom na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, po rokoch sa vypracoval na profesora tejto školy, kde trinásť rokov zastával funkciu rektora. Popri
pedagogickej práci neustále tvoril.
Vo Zvolenskej Slatine našla Galéria Jána Kulicha (31. decem-

Lenin v Žiline

Laco Novomeský v Senici

bra 1930 – 15. marca 2015) dôstojné miesto, kde je sústredené
obrovské množstvo vzácnych majstrových prác. Za päť rokov
svojej existencie smerovali do nej tisícky návštevníkov. Súčasná
výstava s názvom Vzťah domova a sveta – už šiesty tematický
okruh – prezentuje výber z celoživotného diela Jána Kulicha,
ktoré nadväzuje na národno-historický odkaz a nazerá do rôznych vrstiev slovenskej i svetovej kultúry cez portréty osobností a tiež cez symboliku obraznosti doby. Výstava mapuje rôzne
obdobia jeho tvorby cez skice, medaily, reliéfy, portréty, figurálne kompozície, spracované v dreve, kameni, zváranom železe,
bronze a hydronáliu.
Veľkoplošné nástenné panely s infografikou, fotografiami
a popismi prehľadne dokumentujú časovú os s dôležitými míľnikmi pracovného i osobného života autora aj vývoj jeho brilantného sochárstva. V záhrade pri budove galérie je zachovaný epoxidový model básnika Laca Novomeského, bronzový pamätník je
osadený v Senici. Do záhrady pribudli aj ďalšie diela: polovičný
model kapitána Nálepku na koni, detail sochy ženy stojacej pred
Národnou radou v Bratislave, hlava partizána z bratislavského
pamätníka SNP, hlava Jánošíka z Terchovej. Návštevníci výstavy
si tu môžu pozrieť aj tie diela spracované v dreve, kameni, zváranom železe či terakote, ktoré v minulosti neboli verejnosti sprístupnené.
Cieľom Galérie Jána Kulicha je oboznámiť širokú kultúrnu
verejnosť s tvorbou jedného z najvýznamnejších predstaviteľov
slovenského sochárstva – s dielom, ktoré sa Slovenska bytostne
dotýka a ktoré právom posilňuje našu národnú hrdosť.
Anna Sláviková
Foto: internetové zdroje
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Samsonova fontána

České
Budějovice
juhočeské mesto na sútoku
Malše s Vltavou
České Budějovice som si matne pamätal
zo školského výletu pred vyše tridsiatimi
piatimi rokmi, ktorý sme ako stredoškoláci
absolvovali v rámci poznávania vlasti.
Niekde vzadu v pamäti mám zasunutý
vyblednutý obrázok rozmerného
starodávneho námestia s radnicou
a Samsonovou fontánou, trmácanie sa
mokrými uličkami v nevľúdnom jesennom
počasí, šedivé fasády historických
domov, z ktorých pomaly opadáva
omietka. A samozrejme nezabudnuteľné
slávne „Masné krámy“, kde sme spolu
s niektorými profesormi pili pivo.

A

potom o mnoho rokov neskôr, pri našich rodinných cestách na dovolenky či pri návratoch domov zo slnečných
južných krajín sme okolo mesta vždy len tak prefrčali autom, snažiac sa byť po dlhej ceste už čo najskôr doma. Skoro
vždy sme sa pritom zamotávali a blúdili na budějovických predmestiach.
Ponuku vystavovať v Českých Budějoviciach som preto nemohol odmietnuť, hoci prišla nečakane a k tomu ešte v týchto neistých časoch koronavírusu...
Piano Business Center, postavené v blízkosti historických budov Lamezanovej a Hardtmuthovej vily zo začiatku 20. storočia, je mohutná polyfunkčná budova, ktorá vyrástla neďaleko
historického centra mesta iba nedávno. Svojím tvarom naozaj
pripomína pootvorené koncertné piano. Toto administratívne
centrum bolo dokončené v roku 2018 a jeho veľkorysá sklenená
vstupná hala je miestom pravidelných výstav. Teraz tu nejaký čas
pobudne i tá moja. Obrazy sú nainštalované, ja si balím svoje
veci a teším sa na plánovanú prechádzku mestom.
Postaršia pani v rúšku, sediaca na recepcii v lobby centre,
mi ochotne radí: „Ve starém městě jste za chvíli. Ne, nebojte
se, nemůžete zabloudit. Cože? Kolik let jste tady nebyl? Tak to
město málem nepoznáte, jak se vybarvilo a prokouklo.“

Prechádzke mestom nahráva aj dnešné slnečné počasie, pravé
a nefalšované babie leto. Modrá obloha je bez jediného mráčika. Nie som sám, kto si vychutnáva takmer prázdninovú atmosféru uprostred všedného dňa. Do starého mesta je to naozaj
„čoby kameňom dohodil“. Je čas obeda a predzáhradky reštaurácií a bistier na Náměstí Přemysla Otakara II., pomenovanom
po českom kráľovi, ktorý mesto na sútoku riek Vltavy a Malše
v roku 1265 založil, sú plné hostí. Tri vežičky veľkolepej mestskej radnice, dominanty medzi barokovými a renesančnými
domami na námestí práve odbíjajú poludnie zvonkohrou.
Povedomá melódia ľudovej piesne sa rozlieha povetrím. Uprostred námestia tróni baroková fontána, najväčšia svojho druhu
v Čechách, so sochou biblického hrdinu Samsona zápasiaceho
s levom. Traduje sa, že musela byť rozšírená vtedajšia Viedenská
brána, aby mohla byť na miesto činu s pomocou 62 koní dopravená monumentálna kamenná mušľa, vytesaná v kameňolome za mestom. Autorom návrhu tejto unikátnej stavby bol jin-
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Radnica

Kláštor

dřichohradecký jezuita F. Baugant a sochárska výzdoba fontány
je dielom J. Dietricha. Na námestí sa nachádza aj Dům umění
– galéria zameriavajúca sa na súčasné umenie a architektúru.
Na jej návštevu dnes pozývajú tri obrovské červené periskopy
primontované k fasáde budovy. Pomocou nich môžete nahliadnuť z ulice rovno do expozícií.
Uprostred historických Budějovíc sa k nebu týči jeden zo symbolov mesta, renesančná Černá věž – 72 metrov vysoká zvonica
a mestská hlásna veža, z ktorej je nádherný rozhľad na celé mesto
a jeho široké okolie. Na vyhliadku z jej vrcholu vás dovedie 225
prudkých schodov. Hneď vedľa veže stojí katedrálny kostol sv.
Mikuláša, architektonicky nenáročná baroková stavba z polovice
17. storočia, ktorá vyrástla na mieste pôvodného neskorogotického chrámu zničeného požiarom.
V ulici U Černé věže sa nachádza zaujímavý Wortnerův dům,
goticko-renesančná stavba známa aj pod názvom Žižkův dům,
v ktorej je od roku 1993 umiestnená pobočka Alšovy jihočeské

galerie. Objekt slúži krátkodobým výstavným projektom AJG,
komentovaným prehliadkam, edukačnej činnosti a koncertom.
Potulujem sa uličkami starého mesta, ktoré sú tak vzdialené
mojim zaprášeným spomienkam. Väčšina domov má krásne
opravené fasády, žiariace farbami a optimizmom. Renesančné Masné krámy stále hostia vyhlásenú reštauráciu rovnakého
mena. Základy súčasnej budovy bazilikového pôdorysu pochádzajú z druhej polovice 16. storočia. V postranných nižších halách sa kedysi nachádzali jednotlivé mäsiarske obchodíky. Prístup
k nim umožňovala prostredná vysoká hala. Dodnes sa zachovalo
aj západné renesančné priečelie s cimburím, strieľňami a štítom
tvoreným tzv. lastovičími chvostami. Pôvodný je aj kamenný zdvojený portál. V polovici 20. storočia sa uvažovalo o demolácii tohto
historického objektu, v tom čase už značne schátraného. Našťastie
boli Masné krámy nakoniec prestavané na reštauráciu a od tej chvíle sú preslávené pohostinnosťou, dobrou kuchyňou a hlavne dokonale ošetreným čapovaným pivom z pivovaru Budějovický Budvar.
Listy 19

18_20_Pogran.indd 19

06.11.2020 10:20:22

Námestie

Čierna veža

Piano Business Center

Neďaleko legendárnej reštaurácie sa nachádza dominikánsky
kláštor s novo zrekonštruovanou gotickou krížovou chodbou,
ktorá ho spája s kostolom Obětování Panny Marie z 13. storočia. Oba patria k najstarším a najvzácnejším historickým
pamiatkam Českých Budějovíc. Podobne ako budova Solnice,
bývalej mestskej zbrojnice, ktorá slúžila zároveň ako obilnica
a soľnica. Z jej štítu na vás hľadia tri kamenné tváre patriace
podľa povesti zlodejom, ktorí boli pristihnutí pri krádeži v kostole a následne prišli o svoje hlavy – boli potrestaní sťatím.
Vo vodách slepého ramena Malše sa ako v zrkadle odrážajú
siluety mestských hradieb i kláštornej Bielej veže s barokovou
baňatou strieškou, ktorá je so svojou výškou 51 metrov dodnes
výraznou dominantou panorámy mesta. Vo vode sa zrkadlia aj
zaujímavé objekty z letného sochárskeho sympózia spolu s lodičkami a šliapadlami plávajúcimi po rozvlnenej hladine riečneho ramena. Výletná lodička Sv. Rozálie ponúka záujemcom
45-minútovú komentovanú plavbu okolo mestských hradieb
a bášt pod piatimi mostami až k sútoku Malše s Vltavou.
Budějovice sú aj mestom parkov. A v dnešnom nádhernom
počasí sú parky plné mladých rodín s deťmi, študentov, športovcov i dôchodcov vyhrievajúcich sa na lavičkách. S 95-tisícami obyvateľov sú Budějovice najväčším mestom Juhočeského kraja, jeho hospodárskym, správnym a kultúrnym centrom. Sídlia tu svetoznáme firmy s dlhou tradíciou: Koh-i-noor Hardtmuth a Budějovický Budvar či potravinárska firma
Madeta. Sú sídlom niekoľkých vysokých škôl, čo si návštevník
mesta nemôže nevšimnúť. Budějovice sú na prvý pohľad mestom mladým, dynamickým a plným života. A ja si hovorím, že
keby som mal ešte niekedy „v budúcom živote“ opäť študovať,
chcel by som, aby to bolo práve v tomto meste.
Text a foto: Miro Pogran
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Ako v nebi, tak
i na zemi, ale inak
Kniha o stretnutiach a rozhovoroch publicistu,
autora a jihlavského rodáka Aleša Palána so šumavskými
samotármi Raději zešílet v divočině (Prostor, 2018) sa
pred dvoma rokmi stala nečakaným, ale o to populárnejším bestsellerom na knižnom trhu. Ak nerátame jej
vynikajúce a výpravné edičné spracovanie, tak potom
boli pre široký čitateľský ohlas Palánovho diela kľúčové
dva aspekty: téma a schopnosť autora viesť rozhovory
s respondentmi tak, aby ich výpovede mali významový
presah od individuálneho k všeobecnému, presnejšie
k všeobecne ľudskému.
Aleš Palán

Musíš zostať vždy človekom, nehrať sa na hovädo. Potom
spoznáš, kto trpí a komu sa nedarí. Proste zostať človekom.
Bajza

K

niha Raději zešílet v divočině je o osudoch ôsmich ľudí, ktorí
sa dobrovoľne rozhodli opustiť svoje staré životy v civilizácii
a odísť, možno presnejšie rázne sa odstrihnúť od všetkého
konvenčného, čo zaťažovalo ich životy až po hranicu, za ktorú to už
nedokázali znášať. Palán však nevyhľadával bizarné figúrky, aby ich
vyšinutosťou pobavil čitateľa, ani romantických hrdinov, ktorých
útek pred hlučným davom má byť nejakým všeobecným riešením.
Ide väčšinou o ľudí, ktorí sa o odchode do samoty rozhodovali v ťažkých osobných zápasoch, mnohokrát nie s vonkajším svetom, ale so
sebou samými. V tomto zmysle ide
vlastne o dobrovoľných vydedencov,
o hľadačov alternatívy, života po svojom, života v pravde. Preto nemôže
prekvapiť intelektuálna zdatnosť
týchto ľudí a ich schopnosť presne
definovať osobný zmysel odchodu
do šumavskej divočiny. A čitateľa
nemôže prekvapiť ani citlivosť týchto ľudí, mnohokrát kontrastujúca
s ich fyzickým zovňajškom a sociálnymi podmienkami, v ktorých žijú. Práve k tejto citlivosti sa Palánovi
podarilo nájsť kľúč, vďaka ktorému ich dokázal „rozhovoriť“, čo si
od neho vyžadovalo okrem veľkej trpezlivosti aj stovky najazdených
a prešliapaných kilometrov.
Podobný kľúč sa Alešovi Palánovi podarilo nájsť aj vo voľnom pokračovaní rozhovorov s ďalšími solitérmi, tentoraz nie iba zo Šumavy,
ale z celých českých a moravských luhov a hájov. Nová kniha rozhovorov vyšla v roku 2019 (tiež vo vydavateľstve Prostor) pod názvom

Jako v nebi, jenže jinak a autor za ňu
získal oprávnene najvyššie ocenenie v kategórii publicistika v súťaži
Magnesia Litera 2020.
Autor v úvode konštatuje, že ani
po veľkom úspechu predchádzajúcej knihy nemal v úmysle pripojiť
k nej niečo ako druhý diel, pretože
sa obával opakovania. Ak sa predsa
rozhodol pokračovať, predovšetkým
preto, lebo chcel – povedané jeho
vlastnými slovami – nájsť niekoho,
„o kom by som vôbec nepredpokladal, že môže existovať“, ale aj nájsť
iný rozmer toho, čo človeku dáva
útek/odchod do samoty. Tento rozmer nachádza v prirodzenej a hlbokej spiritualite svojich respondentov, ktorých je v tejto knihe rovnaký počet osem (a rovnako ako predtým sú medzi nimi dve ženy).
Duchovnosť, presnejšie uvažovanie o viere v jej rôznych podobách,
je síce prítomná aj v predchádzajúcich rozhovoroch so šumavskými
samotármi, tu má však vyhranenejšiu podobu ako snaha „vytvoriť
si vlastné nebo, utópiu, malý osobný svet poskladaný celkom podľa
vlastných predstáv“. Takýchto ľudí Palán nachádza nielen v hlbokých
lesoch, ale často takmer na dohľad či na dosah civilizácie, v osídlenej polabskej krajine alebo pri juhočeských rybníkoch. Odráža sa
to hlavne v dvoch rozhovoroch. V prvom je protagonistom bývalý
murár a dnes jediný pustovník v Českej republike, františkán brat
Anděl a v druhom bývalá učiteľka Karin Kocumová. Ich duchovný
výklad sveta je síce diametrálne odlišný, spoločný je však v hlbokom
prežívaní prírody až po hranicu splynutia s ňou.
Svetskejšími témami sa naopak zaoberá muž bez krstného mena Bajza či chovateľ psov zvaný Brouk. Najmä v prvom prípade má rečový
prejav protagonistu priam parametre hrabalovského pábenia. Dokumentuje nielen jeho úžasný slovník, ale hlavne pozoruhodný dar originálnej, mnohokrát vtipnej skratky. Tým, že autor v inom prípade
zachováva aj jazykovú pôvodnosť svojich respondentov, cítiť z rozhovorov priam fyzickú vôňu krajiny, v ktorej žijú, konkrétne Bielych
Karpát na česko-slovenskom pomedzí. A keď už sme na dohľad od
Slovenska, povedzme, že slovenskú stopu možno u Palánových respondentov nájsť napríklad v prekvapujúcej zmienke o hĺbke Švantnerovej románovej feérie Nevesta hôľ, prežívanej v boubínskom pralese či v existenciálnom prepojení zážitkov z túr po Nízkych Tatrách
i zo zimného prechodu Veľkou Fatrou so životom v šumavských
horách. Alebo priamo v osude bratov-dvojičiek Františka a Ondřeja Klišíkovcov zo Stögrovej Hute, síce tamojších starousadlíkov, ale
potomkov z polozabudnutého príbehu slovenských povojnových vysťahovalcov z Rumunska, ktorých československé úrady presídlili na
Šumavu po vyhnaní nemeckého obyvateľstva.
Osobitnou kapitolou oboch Palánových výpravných kníh sú fotografie; v prvej knihe je ich autorom Jan Šibík a v druhej Johana Pošová.
Ide o komplementárnu súčasť Palánovho diela, nie však v iba v zmysle ilustrovania života konkrétneho človeka, ale aj ako dopovedanie
jeho príbehu, nehovoriac o fotografiách so zmyslom pre kompozíciu
krajiny i veľavravnosť detailu, ako aj prírodného prostredia, v ktorom
daný protagonista žije.
Palánova kniha (vlastne obe) je v neposlednom rade aj knihou o odvahe. Nie však o odvahe v konvenčnom význame, ale o odvahe zásadne zmeniť svoj život, či dokonca o odvahe oslobodiť sa od samého
seba a svojich démonov. O schopnosti rozhodnúť sa, čo je v našom
živote dôležité a čo je prelud, čo je cenné a čo nestojí za jedinú slzu,
jedinú kvapku krvi či potu. Kvôli tomu síce nemusíme utekať do lesov a do samoty, ako to urobili protagonisti oboch Palánových kníh,
stačí iba postaviť sa sám za seba. Ale práve to býva najťažšie.
Igor Otčenáš
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Miesto na cintoríne
Návštevy cintorínov sú cyklickou udalosťou. Blíži sa koniec októbra a ja viem, že to príde.
Od malička nás mama brávala so sebou na hroby. Bola to povinnosť, ktorú považovala
za veľmi dôležitú. Pre nás to bol len jeden z výletov mimo naše územie. Museli sme ísť
na Martinský cintorín až na druhú stranu mesta a využiť viac dopravných prostriedkov:
trolejbus, električku, autobus. Potom sme vstúpili do zóny zvláštneho urbanizmu. Presné
cestičky medzi hrobmi a ľudia zahalení do smútku alebo aspoň vážnosti.

M

ama tam stretávala vzdialených známych, ktorých
sme nepoznali. A mama im podávala len nezaujímavé
informácie o nás. Dialo sa to v pokročilom dennom
čase, stmievalo sa, takže niektorým ľuďom som ani nevidela
do tváre, o to to bolo mysterióznejšie. Aj tie naše hroby patrili
ľuďom, ktorých som takmer nepoznala, vedela som len, že je tam
pochovaná Nora néni a Ica néni, tety mojej mamy a neskôr aj jej
krstný otec Zoli báči.
Druhý cintorín, ktorý sme navštevovali v Bratislave, bol ten,
kam sa vchádza z Palisád, tam sa už vtedy nepochovávalo a my
sme sa tam dostali buď peši alebo trolejbusom. Tam je pochovaný mamin starý otec, má pomník z čiernej žuly a ja som pred pár
rokmi v sebe objavila až malomeštiacku hrdosť na tento objekt.
Jedna z našich návštev cintorínov bola dokonca zaznamenaná na
magnetofóne, ešte kotúčovom. Prístroj sa musel nechať naštartovať
a keď sa rozžiarilo jeho „oko“ do zelena, mohol sa pustiť záznam.
Ozval sa otcov pobavený hlas: „Tak nám povedz, kde ste to boli?“
Môj previnilý hlas na to odpovedal: „Na hoboch.“ Otec sa pýtal
ďalej: „A čo si tam robila?“ Tu nastala dlhšia pauza a ja som veľmi
neochotne priznala: „Vájala som sa.“ Výsluch pokračoval: „Po čom
si sa váľala?“ „Po hoboch.“ Záznam pokračoval ďalej maminým
vŕšením našich hriechov, okrem iného aj tým, ako môj brat oznamoval celému trolejbusu, že pán Krajc zomrel, keď mal sto rokov.
Boli to cesty do neznáma, týkali sa ľudí, ktorých sme nemali šancu
poznať, ale aj tak sme im mali venovať spomienku.
Návštevy hrobov našej rodiny by nás vyslali naprieč celého bývalého Československa. Z Bratislavy by sme sa vydali hore na
stredné Slovensko do Zvolena, kde je pochovaný otec môjho
otca a istá časť rodiny jeho mamy. Starý otec zomrel, keď som
mala 6 rokov, pamätám si ho síce len veľmi letmo, ale pamätám.
Tu už začínajú mať návštevy cintorínov a hrobov iný rozmer,
už som si dokázala k nápisu na pomníku vyvolať konkrétnu situáciu, pocit. Tu musím na chvíľku odbočiť z chronologickej
cesty, lebo na zvolenskom cintoríne ležia traja ľudia, ktorí prišli
a odišli v tak zaujímavých a logických nadväznostiach, že to nemôžem nespomenúť. Najprv je to sestra starej mamy teta Mara,
tá sa narodila ešte v 19. storočí a celý život sa k tomu nechcela priznať a jej rodina bola k nej natoľko ohľaduplná, že jej to
ani na pomník nenapísali. Starý otec má na pomníku napísané,
kedy presne sa narodil a kedy zomrel a práve tam som zistila, že
môj syn sa narodil presne rok, mesiac a sto rokov po ňom. Stará
mama zase zomrela v deň otcových narodenín, takže sa na druhej
strane stretli presne v ten istý deň ako po prvýkrát v ich živote.
Otec tam už na ňu čakal, lebo zomrel v deň jej narodenín o polroka skôr. Silné puto medzi nimi vydržalo do poslednej chvíle.

Ďalšia návšteva ma dostáva do Prahy, kde je pochovaná rodina
z maminej strany. Tieto hroby som s ňou tiež navštevovala a keď
som chodila do školy v Prahe, táto povinnosť mi zostala. Opäť
to boli ľudia, o ktorých som viac-menej len počúvala rozprávať,
takže návšteva vo formálnej polohe. A presne tak to aj vyzeralo.
Pamätám sa na rok, keď som bývala na priváte u jednej spolužiačky a pred odchodom z domu na túto misiu som sa zháňala
po nejakom nástroji, ktorý by sa dal na úpravu hrobov použiť.
Bolo mi povedané, že nič podobného sa tam nenachádza, tak
som v nejakých hĺbkach vylovila niečo, čo aspoň vzdialene pripomínalo malú motyčku. Pri dverách som dostala otázku, či som
niečo našla a ja som dohriata ukázala svoj nález. Odpoveďou bola
veta: „Ty jdeš na hřbitov kopat razítkem?“ To ma dohrialo ešte
viac, ale keď som vystupovala v Strašniciach z električky, tak mi
to celé docvaklo v hlave a ja som sa musela chvíľku prechádzať po
ulici, aby som na cintorín nevstupovala rozosmiata.
Lenže potom prišiel čas odchodov, trochu priskoro bohužiaľ,
ktoré boli zásadné. Prvú sme pochovali maminu mamu a do roka
odišiel môj otec. Situácia, v ktorej som stratila slová, reč, nebola
som na to pripravená, na to sa asi ani nedá pripraviť. Smrteľnosť je
pochopiteľná v neosobnej polohe, ale v momente, keď sa niekoho
La Recoleta
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Staglieno

Cintorín – Kozia brána v Bratislave

dotkne, je nepochopiteľná. Zánik energie, ktorá dokázala zaplniť
priestor a svojou intenzitou rezonovala vo vedomí, to znamená
dodnes rovnako veľkú stratu. Otec zomrel pri autonehode a tým
sme boli všetci postavení pred nový začiatok úplne nečakane. Život po živote, pre mamu doslova a my sme robili to jediné, čo sme
mohli, boli sme tam. Pribudol ďalší pomník na mape, budoval sa
inak, s iným nasadením. Mama mala určitú ambíciu a myslím, že
ju naplnila. Dali sme odliať jednu z otcových keramických sôch
do bronzu a osadili sme ju na kamenný podstavec. Trochu neskôr
ma prekvapilo, že autor, alebo skôr spoluautor pomníka, mal väčšie pochopenie pre estetiku, ako pre ľudskosť a staval sa negatívne
k zásahom, ktoré mama robila okolo otcovho hrobu.
Cintoríny sú záznamom etnickej kultúry a estetického cítenia
svojej doby. Ani jedno sa nedá postaviť nad to druhé. Funguje to
kompaktne. Dá sa to viac pochopiť, keď človek navštívi cintorín La
Recoleta v Buenos Aires a objaví sa uprostred malého mesta, kde
každá z hrobiek je poňatá ako architektonický objekt. Podobný
zážitok som mala aj na janovskom cintoríne Staglieno. Množstvo
kamenných obkladov, sôch, barok, klasicizmus alebo moderna.
Každý z hrobov vysiela správu, len ide o to, či je to správa o človeku, ktorý tam leží alebo správa pre ľudí, ktorí cintorín navštívia.
Dominika Paštéková-Sládková, foto: archív autorky

Staglieno

Slávičie údolie

La Recoleta
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Bazilika svätého Egídia a Mestská radnica

BARDEJOV
Klenot Šariša
Bardejov, unikátne mesto so zachovalým stredovekým námestím na brehu
rieky Tople, patrí medzi slovenské klenoty, zapísané od roku 2000 na zoznam
Svetového dedičstva UNESCO. Je zaujímavé nielen svojou históriou, ale aj ako
významné kúpeľné mesto so zameraním na liečbu onkologických pacientov
a chorôb obehového a tráviaceho ústrojenstva.

P

ri návšteve mesta asi na prvý pohľad zaujme krásne historické námestie, kde dominuje Bazilika svätého Egídia,
ktorej počiatky siahajú až do 13. storočia. Okolo roku
1206 sa tu usadili poľskí cisterciánski mnísi, ktorí tu založili kláštor zasvätený svätému Egídiovi. Ten neskôr v 15. storočí prebudovali nemeckí osadníci na trojloďovú baziliku s jednoduchými
arkádami. V roku 1448 sa začalo na popud mestských radných
s rozširovaním chrámu staviteľom Štefanom z Košíc, ktorý sa
podieľal aj na stavbe košického Dómu svätej Alžbety. Hlavný
gotický oltár bol dielom majstra Jakuba zo Saczu, ale zachovala sa z neho iba plastika svätého Egídia, nachádzajúca sa dnes
v kaplnke Panny Márie. Z tohto obdobia pochádza aj bronzová
krstiteľnica. Pod vedením Štefanovho žiaka – staviteľa Urbana –
došlo neskôr k ďalšiemu rozšíreniu chrámu o tri kaplnky Panny
Márie, svätej Alžbety a svätého Ondreja. V roku 1486 bol odliaty
aj prvý veľký zvon Ján. Majster Urban začal tiež s prestavbou veže
v juhozápadnej časti, no dokončil ju až Franklin Stemasek z Ans-

pachu. Takto sa zavŕšila na konci 15. storočia výstavba jednej
z najvýznamnejších sakrálnych stavieb na Slovensku.
Uprostred námestia sa nedá prehliadnuť renesančná Mestská
radnica, ktorá dnes slúži ako Šarišské múzeum so vzácnymi
artefaktmi z histórie mesta a regiónu. Pochádza zo 16. storočia
a na jej výstavbe sa podieľali až traja majstri. Majster Alexander
postavil prízemie budovy, majster Alexius bol autorom arkiera,
okien a portálov a majster Ján z Prešova dokončil prvé poschodie.
Maliarsku výzdobu interiéru realizovali miestni majstri. Theofil
Stanczel erbmi vyzdobil štíty a v radnej sieni namaľoval výjav Posledného súdu. Bardejovský maliar Matej Grunwald sa postaral
o maľbu exteriéru radnice a rímsu vyzdobil erbmi mesta a krajiny.
Podľa radnice dostalo meno aj celé priľahlé námestie. Radničné
námestie predstavuje ucelený urbanistický súbor stavieb charakteristických pre stredoveké mesto. Tvorí ho celkom 46 viacpodlažných meštianskych a remeselníckych domov ohraničujúcich
jeho tri strany. V roku 1352 nechal kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou
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Budova Humanistického
gymnázia

Meštianske domy na Radničnom námestí

v súvislosti s možným ohrozením kráľovských miest obohnať
mesto hradbami. Súčasne s nimi vznikala sieť ulíc ústiacich na
centrálne námestie, ktoré sa tak stalo strediskom spoločenského
a hospodárskeho života v meste. Už od roku 1320 prebiehajú na
Radničnom námestí pravidelné jarmoky.
Medzi najvýznamnejšie domy na Radničnom námestí patria
Gatzhaughov dom, Mestský dom alebo Vínny dom. Ale asi
najatraktívnejším domom je budova bývalého Humanistického gymnázia, s ktorou je spojená zaujímavá história vzdelanosti na Slovensku. Ide o pôvodne renesančnú budovu bývalej
mestskej humanistickej školy zo 16. storočia, umiestnenú v severnej časti námestia. Po požiari v roku 1878 však bola prebudovaná v duchu klasicistického stavebného slohu a pôvodný
renesančný charakter stavby bol pozmenený najmä empírovou
úpravou vstupu s prístavbou, ktoré sa zachovali dodnes. Význam Bardejovskej mestskej školy ďaleko presiahol hranice mesta. Študovali v nej študenti z celého severovýchodného Uhorska. Na školskej divadelnej scéne sa hrávali hry s náboženskými
i svetskými témami a aj hudobný a literárny život v meste sa
sústreďoval okolo školy, ktorá dala základné vzdelanie mnohým
významným osobnostiam.
Ale nielen dávna história priťahuje súčasných návštevníkov do
Bardejova. Hneď vedľa Baziliky svätého Egídia môžete naraziť na
bizarný parčík s uličkou Johna Lennona. Vznikol z iniciatívy
miestneho fanúšika Beatles Pavla Zajaca ešte v dobách socializmu
a za uplynulé roky sa stal vyhľadávanou atrakciou pre fanúšikov
rockovej hudby nielen z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky
a Poľska. V parčíku sú umiestnené kamene s názvami najznámejších albumov a menami členov slávnej kapely. Dom Pavla Zajaca je ozdobený plastikami a grafitmi Johna Lennona, Yoko Ono
a ďalších členov skupiny Beatles, ako aj kachličkami s menami
členov iných slávnych kapiel, ktoré sa zapísali do rockovej histórie.
V suteréne domu sa nachádza malá galéria. Aj to je dôkazom, že
Bardejov nezostal iba mŕtvym skanzenom našej bohatej histórie,
ale je stále živým mestom, ktoré sa oplatí navštíviť.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Veža Baziliky svätého Egídia
z Parčiku Johna Lennona
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Od legendy k silnej tradícii
(31. ročník Cyrilometodských dní a 58. ročník Jánošíkových dní v Terchovej)
Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu znamená jednu z najsvetlejších
hviezd na nebi slovanskej i slovenskej národnej histórie. Kde presne však
bratia po prvý raz vstúpili na územie Veľkej Moravy, to nevieme. No určite
vieme, že na územie moderného Slovenska vstúpili v roku 1990 práve
v Terchovej – úplne prvým ročníkom Cyrilometodských dní (CMD).
Zrodila sa tentoraz nie legenda, ale – silná tradícia!

S

lovo má jeden zo zakladateľov podujatia, literárny historik, publicista a spisovateľ Peter Cabadaj, ktorý dodnes
aktívne stojí pri každom aktuálnom ročníku podujatia:
„V pamätnom roku 1990 sa mnohí idealisti naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov v Terchovej pretavili aj
do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového
odkazu misie svätých Cyrila a Metoda – patrónov tunajšieho kostola, ktorý je najväčším chrámom zasväteným solúnskym bratom na
Slovensku. Hneď prvý ročník CMD priniesol niečo výnimočné a jedinečné. Ako vôbec prví sme zorganizovali vo vtedajšej federatívnej
republike podujatie, ktoré sa otvorene, sebavedomo a atraktívne
zároveň prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho
dedičstva.“
K 31. výročiu vzniku CMD pripravovali organizátori bohatý program, ktorý však nakoniec museli z dôvodu pandémie
koronavírusu zredukovať. Okrem spomenutého jubilea – sprístupnenie reprezentačnej panelovej výstavy bilancujúcej históriu CMD – zarezonovalo v rámci podujatia aj 440. výročie prvej

písomnej zmienky o Terchovej a 30. výročie vzniku obecných novín. Duchovné programy boli premiérovo slávené v Diecéznej
svätyni sv. Cyrila a Metoda. Organizátori tradične nezabudli
ani na milovníkov umenia. Pre nich bola v Terchovskej galérii umenia sprístupnená exkluzívna výstava tamojšieho rodáka
akad. sochára Milana Opalku (umelec je tiež tvorcom Krížovej
cesty na vrch Oravcove nad obcou) s názvom Sklo. Súčasťou
vernisáže bola aj autorova komentovaná prehliadka diel – od
skla až po plastiky vytvorené z legendárneho talianskeho carrarského mramoru – a prezentácia Opalkovej knižnej monografie
s názvom Daň z príjmu psychickej osoby. Milan Opalka pri
prezentácií uviedol: „Sklo vrhá svoj tieň v ústrety svetlu. Pri skle
sa pracuje so svetlom – božstvom, ostatní pracujú najmä s tieňom.“
Peter Cabadaj na derniére výstavy Sklo skonštatoval: „Za každým
vystaveným dielom je aj hlboká myšlienka, je to príbeh nielen autora,
ale aj príbeh skla ako materiálu. Milan Opalka je dôkladným znalcom materiálu, je to človek, ktorý o svojom diele uvažuje, a preto sa
dá jeho dielo vnímať v hlbších myšlienkových súvislostiach a súradniciach... Milan je výtvarník, ktorý prepája tradičné s moderným,
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vízie s osvojeným svetonázorom a jeho artefakty dosahujú svetové parametre...“ Po týchto slovách sa ujal slova majster Milan
Opalka a vyznal sa: „Život umelca má niekoľko fáz – prvá fáza
život s múzou umením, druhá fáza život výtvarníka so zrelou ženou...“ Umelec konštatoval, že asi toto štádium končí. Uviedol,
že tretie štádium je rozhovor s Bohom: „V podstate človek sa
pripravuje na niečo, čo neexistuje, čo je skryté, to je tvorba... Táto
doba je zvláštna a vážna, pokiaľ by človek nemal zázemie, nemá
silný zdroj duševnej potravy, tak by sa mohol aj zrútiť...“
V priestoroch Terchovskej galérie umenia sa uskutočnilo aj slávnostné uvedenie zborníka Cyrilo-metodské posolstvá z Terchovej. Obsahuje príspevky významných slovenských a macedónskych historikov aj duchovných autorít z medzinárodnej konferencie konanej v Terchovej pred rokom. Za všetkých spomenieme aspoň uznávaného historika daného obdobia Martina
Homzu a rozhľadeného biskupa Viliama Judáka či všestranného
aktivistu Viliama Jána Grusku, ktorý na konferencii vystúpil, ale
už sa nedožil vydania zborníka. Parafrázujúc Rudolfa Patrnčiaka
z Terchovej, odišiel do večnosti národný pútnik. Vyrovnaný
a vyvážený poznaním, ktoré niesol na svojich ramenách. Dumajúci o Božích zákonoch, prírodných javoch a ľudských vlastnostiach. Uznávajúci ľudí, ktorí boli svetlom pre ľudstvo, národ,
a ktorí ukazovali cestu záchrany a možnosti ako prísť do cieľa.
Ešte dodáme, že na farskej budove odhalili a aj posvätili pamätnú tabuľu rodákovi pátrovi Jozefovi Stašovi, SDB, ktorý začiatkom 50. rokov minulého storočia zahynul za doteraz neobjasnených okolností. Ako rehoľník si odtrpel útoky totalitného
režimu proti predstaviteľom viery...
Organizátori CMD mali vždy na zreteli skutočnosť, že spolupatróni Európy, svätí Cyril a Metod, sú jasným dôkazom a potvrdením toho, že na pomyselnej stavbe monumentálnej európskej
duchovnosti je nezanedbateľná časť muriva aj naša – slovenská!
58. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej bol v znamení kľúčového slova Otcovizeň. Usporiadatelia v rámci krajne obmedzených možností
uskutočnili osem programových blokov (Terchovská galéria
umenia, Kultúrny dom A. Hlinku, Relaxačno-informačné centrum a Kostol svätých Cyrila a Metoda v Terchovej,
Krajské kultúrne stredisko v Žiline – Makovického dom). Jediným exteriérovým programom bola – na piatich miestach
obce súčasne – prezentácia projektu „hrajúcich“ autobusových zastávok, o ktorej vo svojich hlavných spravodajských
reláciách informovali tri najväčšie slovenské televízie. Popri
folklórnych vystúpeniach boli zrealizované aj muzikantské
dielne – kurzy inštrumentálnej ľudovej hudby, tri zaujímavé

Hore zľava: Mgr. Peter Cabadaj, Ing. Jozef Dávidík (starosta
Terchovej), Ing. Erika Jurinová (predsedníčka ŽSK), Ing. Milan
Laurenčík (poslanec Národnej rady SR a bývalý starosta Terchovej)

výstavy (Krojované bábiky, Sklo, Cyrilometodské dni v Terchovej 1990 – 2020), slávnostné udeľovanie Ceny Obce Terchová a svätá omša za nositeľov ľudových tradícií. Organizačné
prípravy i samotný priebeh festivalu sprevádzal veľký záujem
elektronických aj printových médií. Vďaka televízii NOE sme
mohli sledovať v priamom prenose Galaprogram, Rádio Regina
(RTVS) zabezpečilo priamy rozhlasový prenos, z Terchovej boli
vysielané živé vstupy a reportáže.
Aj veľký mediálny záujem a ohlas potvrdili správnosť rozhodnutia usporiadateľov zachovať konanie Jánošíkových dní v roku
jubilea obce. Na rozdiel od Východnej, Detvy, Myjavy či iných
lokalít, ktoré z dôvodu pandémie zrušili svoje festivaly, disponuje
Terchová obrovským tvorivým folklórnym potenciálom. Skúsení
domáci organizátori to plnohodnotne zúročili a v extrémne náročných podmienkach zrealizovali akciu, ktorá bude ešte
dlho rezonovať tak v mysliach zúčastnených milovníkov ľudového umenia, ako i tisícok televíznych divákov. Všetci spoločne dúfame, že koronavírus pominie a o rok bude zas všetko v starých
koľajach a v zdraví sa stretneme na CMD a JD v Terchovej.
Peter Cabadaj skonštatoval: „Človek mieni, korona mení... Nakoniec sa zdá, že aj keď sme nemohli spraviť dlhoročné podujatia
v pôvodnom rozsahu, napriek tomu ide o špičkové ročníky. Milí
priatelia, žiadna doba ani tá dnešná nie je taká márna, aby v nej
nebolo možné niečo pre lepšie časy, pre ľudské napredovanie, duchovnú obživu, prostý zážitok, krásu, estetiku, ľudské porozumenie
či spolupatričnosť. Dnešná doba, ktorú teraz žijeme, je dobou, ktorá
všetko má. Len je na nás, ako sa s ňou vyrovnávame a či hodnotám,
o ktorých som hovoril, veríme a odovzdáme ich...“
Text a foto: Iva Poláková
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Antistresové, anticovidové
Štrbské pleso

VYSOKÉ TATRY

V rámci hľadania tematiky, ktorá zaručene nemá nič spoločné
so súčasnou pandemickou situáciou okolo vírusového ochorenia COVID-19
a celkovou skleslou náladou v spoločnosti, vás zavedieme do Vysokých Tatier.
Do našich krásnych a jedinečných veľhôr. Fotografie, ktoré tu uvidíte,
sú amatérske záznamy z dovolenky, ktorá práve skončila a vinou aktuálnych
protiepidemických opatrení a zákazov sa nebude len tak ľahko opakovať.

V

septembri 2020 sme navštívili oblasť, ktorá sa administratívne menuje mesto Vysoké Tatry a spadá do nej
15 tatranských osád, ktoré do roku 1947 boli úplne
samostatné. Väčšina obcí je slávna sama za seba: Tatranská
Lomnica, Štrbské Pleso, Podbanské, Tatranská Polianka, Tatranská Lesná, Vyšné Hágy, Kežmarské Žľaby, niektoré menej
známe obce: Tatranská Kotlina, Tatranské Zruby, Tatranské
Matliare, Nová Polianka a hlavne do tohto slávneho spolku
obcí patrí Smokovec – Horný, Dolný, Starý i Nový. Administratívnym centrom mesta Vysoké Tatry je Starý Smokovec.
Traduje sa, že názov Vysoké Tatry pochádza zo staroslovanského názvu TRITRI, ktorý znamenal skaly (skalné štíty). Na
starých mapách je používané nemecké označenie Schneeberg
(Snežný vrch), lebo snehu bolo vo Vysokých Tatrách vždy dosť.
Vysoké Tatry – to je dielo ľadovca, takého typické pre alpské masívy. Hlavný hrebeň má dĺžku 26 kilometrov a nájdeme
tam pozostatky roztopeného ľadovca – plesá, ktoré vznikali
prirodzenou cestou, keď voda z roztopených ľadovcov vypĺňala rôzne terénne priehlbiny. Inou cestou vznikalo slávne
Štrbské pleso, ktoré zaplnilo priehlbinu morény vzniknutú
roztopením vnútorného ľadu. Veľkým bohatstvom regiónu
sú minerálne a termálne pramene, ktoré majú liečivé účinky
a ľudia veria, že aj magickú moc.
O Tatrách si ľudia odjakživa rozprávali strašidelné príbehy a rozprávky plné drakov a iných príšer. V hustých ne-

obývaných tatranských lesoch nachádzali svoje útočisko
zbojníci a zbehovia, pašeráci či nevoľníci. Dodnes niektorí
ľudia veria, že sú v Tatrách ukryté poklady Juraja Jánošíka.
Objavovanie a osídľovanie Tatier spojené s prvým záujmom
o turistické vychádzky a výstupy, začína v 16. storočí. V súvislosti s tým sa uvádza meno kežmarskej hradnej panej Beaty
Laskej, ktorá vystúpila až k Zelenému plesu. Prvý tatranský
výstup pravdepodobne na Kežmarský štít, opísal matematik
a astronóm David Fröhlich.
Hospodársky rozmach Tatier urýchlila výstavba železnice. Prvý vlak došiel do popradskej stanice 8. decembra 1871
a s ním sa v Tatrách zrodil masový turistický ruch. Najstaršou tatranskou osadou je Starý Smokovec od čias, keď si
tu gróf Csáky postavil menší poľovnícky dom (1793). Ako
druhá vyrástla pod Tatrami osada Štrbské Pleso, kde bola
taktiež postavená poľovnícka chata (1872). Tatranská Lomnica sa spomína až v roku 1892. Na začiatku 20. storočia
boli Tatry vyhľadávanou turisticko-rekreačnou oblasťou.
Vysoké Tatry sú známe aj z pohľadu úspešnej liečby ochorení
dýchacích ciest a tuberkulózy. Asi najznámejším pacientom
bol český básnik Jiří Wolker. História balneológie sa začala
písať v Starom Smokovci na konci 19. storočia. Hlavným centrom sa neskôr stal Nový Smokovec, kde vznikali pavilóny na
liečbu dýchacích ciest. Ďalšie liečebne vyrástli v Štrbskom Plese, v Tatranskej Polianke a vo Vyšných Hágoch.
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okolo medveďov na Slovensku. Mesto Vysoké Tatry zaznamenáva enormný nárast hlásení výskytu medveďov v obývanej
zóne (v roku 2010 97 hlásení, v roku 2018 525 hlásení a ku
koncu septembra 2020 už vyše 700 hlásení).“
Na bohatých tatranských horských lúkach vás rozveselí
svojou sýtou modrou farbou horec, žltá púpava alebo hrdý,
vzpriamený, nebojácny bodliak. Horský vzduch vám prevetrá
pľúca, vyčistí hlavu i priedušky. Horské slniečko zasa pohladí
na duši. A keď si večer doprajete trochu Tatranského čaju,
ktorý čajom pochopiteľne nie je, budete zdraví ako rybičky.
Vysoké Tatry sú osvedčeným liekom na boľavú dušu i telo.
Text a foto: Diana Kantorová

Dúha a Tatry v pozadí

Štíty Vysokých Tatier v hmle

Horec

Pamiatková rezervácia Vlkolínec

V paleontologickej expozícii Slovenského národného múzea v Bratislave nájdeme pozostatok dinosaura, ktorého objavili geológovia v roku 1977 v oblasti Tichej doliny. Prvý
zdokladovaný obyvateľ Vysokých Tatier, ktorý tu kráčal pred
dvesto miliónmi rokov. Tatry boli v tom období ostrovom
v mori. V Národnom múzeu v Prahe je zase odliatok lebky neandertálca, tzv. gánovský neandertálec tu žil asi pred 120-tisíc
rokmi. Medzi dnešných obyvateľov Tatier patria aj medveď
hnedý, orol skalný, svišť tatranský, pstruh potočný. Symbolom
Tatier je kamzík vrchovský tatranský, ktorý tu žije v počte asi
900 kusov.
Ľudia nesmú zabúdať, že žijú v kraji, kde majú svoj domov
aj medvede. Pohodené odpadky medvede lákajú. A medvede
nesmú zabúdať, že chaty, chalupy a priľahlé záhrady patria
ľuďom. V súčasnosti je vzájomné spolužitie medveďov a ľudí
neľahké. RNDr. Tibor Králik z Botanickej záhrady UK v Bratislave k tomu uvádza: „Dlhodobo sledujem problematiku

Bodliak

Od Štrbského plesa
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Zuzana
Schmidt
Dnes pri hodnotení umeleckého diela dominuje
sila zážitku. Emócia, ktorú dielo vyvolá, je
prepojená s novým poznaním, pocitom, oknom do
filozofie či radosti, smútku. Umenie zostáva rečou,
ktorá nás obklopuje, a bytím, o ktorom snívame.

V

kultúre sú rôzne druhy prekvapení. Dôležitejšie sú tie, pri
ktorých stretneme pre nás podnetné, pre mnohých nové objavy. Oni tvoria to krásne slovo „vývoj“. V tejto súvislosti sa
často používa termín “talent“. Každý z nás ho má. Vďaka nemu sme
a kráčame tú svoju cestu existencie. Je to schopnosť človeka vnímať
tento svet a vedieť vyjadriť všetko to, čo vnímame. Vzácnosť umelca
je však v tom, že on vníma svet inak ako bežní ľudia a jeho spracovanie a vyjadrenie má schopnosť osloviť práve iným vyjadrením pocitov
či poznania čo najviac ľudí. Tak vzniká umelecké dielo, ktoré svojou
pridanou hodnotou obohacuje krásu ľudskej existencie.
Tvorba Zuzany Schmidt je osobitým vstupom do dnešného výtvarného života. Umeniu sa venovala od detstva. Snáď ako každý
z nás. Navštevovala umelecké školy, ateliéry umelcov. I preto možno
hovoriť, že jej maliarsky dnešok stavia na dobrom základe.
Jej prvé obrazy ma prekvapili. Videl som v nich ambíciu i osobitosť
prejavu autorkiných začiatkov. Od malých formátov prešla k rozmerným plátnam, od neistej farebnej plochy s úsilím obohatiť kompozíciu o príbeh prešla k abstraktnému expresionizmu. Zuzana má talent.
Svoj vlastný zmysel pre kompozíciu, proporciu, uloženie farebných
plôch a obohatenie o písmo či nové dynamické štruktúry. Tvorí tak
menšie obrazové cykly, kde každý má iný výraz. Formuje si rukopis
a dokáže zaujať.

Stretnutie

Modrá kompozícia

Často nastoľujem otázku, kde rastie sila umeleckého zážitku do
kvality umeleckého prejavu. V čom nájdeme tvorivý odkaz s tou pridanou hodnotou, ktorá nám niečo nové prinesie. Viem, že na tieto
otázky nikdy nebude jasná odpoveď. Je to o zmyslovej reči, vyspelosti
človeka a potrebe sa vyjadriť.
Zuzana ma prekvapuje neutíchajúcou dynamikou, originálnymi
obrazovými kompozíciami a nápadmi. Do vybraných obrazov vnáša
jemnosť, v iných kolekciách akčnú maľbu. Páči sa mi kultivovanosť
tohto maliarskeho prejavu, ktorý je na scéne krátko, ale už teraz je
umením, ktoré možno práve vy potrebujete k životu. Jej nová tvorba
prišla teraz a dúfam, že nastálo.
Zuzana Prodajová Schmidtová (1976 Šaľa) absolvovala Pedagogickú fakultu Konštantína Filozofa v Nitre (1999) na tému Využitie
surrealistických techník na základnej škole. Je absolventkou akreditovaného štúdia Arteterapia – intervencia umením. V súčasnosti sa
okrem pedagogických povinností aktívne venuje maliarskej tvorbe.
Žije a tvorí v Bratislave.
Ľuboslav Moza, foto: z archívu maliarky
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Myšlienkové pochody

Taliansko – Kompozícia
Túžba

(Osobná) výpoveď

Okno

Listy 31

30_31_Moza.indd 31

06.11.2020 10:36:30

Krásne dni
v Prahe
Pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie vyhlásilo občianske združenie Klub 89 súťaž
pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom November 89 a my.

C

ieľom súťaže bolo vzbudiť záujem mládeže o našu novodobú históriu, ako aj prehĺbiť poznatky o tomto období.
Súťažiaci mohli vytvoriť napr. audiozáznam alebo napísať prácu-dokument a priblížiť v ňom životné osudy osobností
našej histórie alebo priamych účastníkov novembrových udalostí, ktorí sa aktívne zapojili do tohto hnutia a aj ich zásluhou padol bývalý totalitný režim.
Súťaž mala veľký ohlas medzi žiakmi a jej vyhodnotenie sa uskutočnilo v predvečer výročia revolúcie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. V ten istý deň sa v Primaciálnom paláci
konal slávnostný galavečer na počesť 30. výročia nežnej revolúcie.
Počas jeho konania boli udelené aj prvé ceny v jednotlivých kategóriách a Cena prof. Miroslava Kusého a Cena prof. Jána Pišúta.
Práve Cenu M. Kusého, ktorú odovzdávala jeho manželka, získali
študentky Gymnázia Varšavská cesta 1 v Žiline, Barbora Horehájová a Tatiana Drevená. Súčasťou ocenenia bola aj cena veľvyslanca
ČR v SR – víkendový pobyt v Prahe. Pôvodne sa mal uskutočniť
v marci tohto roku, ale vzhľadom na pandémiu covid 19 a uzatvorenie hraníc medzi SR a ČR sa nerealizoval. Po uvoľnení opatrení sme na pozvanie pána veľvyslanca Tomáša Tuhého konečne
ráno 2. júla so študentkami vyrazili za dobrodružstvom do Prahy.
Po 7 hodinách cestovania vlakom nás privítala zamračená a upršaná
Praha. Po spoločnom obede s pánom veľvyslancom a tajomníčkou
veľvyslanectva sme zamierili do Senátu Parlamentu ČR, ktorý sídli
vo Valdštejnskom paláci na Malej strane. Palác dal postaviť Albrecht
z Valdštejna v rokoch 1623 – 1629 v štýle raného baroka. Touto
stavbou chcel konkurovať Pražskému hradu. Jednotlivé miestnosti sú zdobené freskami, štukovou výzdobou, obrazmi, ktoré majú
rôzne motívy – od mytologických cez alegorické či reálne portréty.
Hlavnú sálu, ktorá pôvodne slúžila na rokovanie Senátu, zdobí obraz
Albrechta z Valdštejna ako boha Marsa na vojnovom voze. Zasadnutia Senátu sa konajú v Rokovacej sále, ktorá vznikla rekonštrukciou bývalej koniarne. Po schodisku, ktoré vedie z Rokovacej sály do

reprezentačných miestností, sme prechádzali okolo portrétov predsedov senátu a na chvíľu sme sa cítili ako dôležité osobnosti, ktoré
navštívili tento prekrásny objekt.
Čas neúprosne bežal, a tak sme sa presúvali do reprezentačných
priestorov Pražského hradu, kde nás sprievodkyňa zoznámila
s najdôležitejšími udalosťami v súvislosti s históriou hradu, ale
aj jednotlivých sál. Zavŕšením návštevy Pražského hradu bola
prehliadka monumentálneho Chrámu sv. Víta. Žiaľ, neboli sme
schopné zapamätať si obrovské množstvo informácií, ale boli
sme okúzlené krásou tohto gotického skvostu.
Po ubytovaní v Spiritke na Břevnove v rámci voľného večera
sme si prezreli ďalšie pamätihodnosti Prahy – Staromestské
námestie s orlojom, Karlov most či Václavské námestie.
V piatok sme pokračovali v zaujímavom programe, ktorý pre nás
pripravil p. veľvyslanec. Navštívili sme obnovené Národné múzeum.
Z kupole múzea bol prekrásny pohľad na celú Prahu. V priestoroch
pod kupolou sa nachádza panteón významných osobností českého
národa. Naším hlavným cieľom bola výstava Sametová revoluce,
ktorá sa aj tematicky viazala k téme súťaže a k práci. Priblížila nám
vývoj v Československu od polovice 80. rokov, videli sme autentické
predmety, transparenty, vypočuli si spomienky aktérov tejto revolúcie. Naše putovanie sme zakončili v sídle Poslaneckej snemovne
v Thunovskom paláci. Zoznámili sme sa s históriou sídla, ale aj dokumentmi, ktoré zachytávajú vývoj politického systému ČSR a ČR.
Vďaka p. veľvyslancovi sme mali možnosť navštíviť reprezentačné
miestnosti aj osobnú kanceláriu predsedu snemovne, čo nie je bežne
prístupné návštevníkom snemovne.
Počas dvoch dní sme videli viaceré skvosty a spoznali zaujímavosti, ktoré bežne návštevník Prahy nemá možnosť vidieť, za čo
sme veľmi radi. Naše poďakovanie patrí p. veľvyslancovi Tuhému,
ktorý sa nám osobne venoval počas nášho pobytu v Prahe, ako aj p.
Zuzane Markovej, tajomníčke českého veľvyslanectva v Bratislave.
PhDr. Alica Virdzeková
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Študentské
Listy

11/2020

Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

Abeceda Nežnej revolúcie
Študentky z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Turzovke Emma Paštrnáková a Simona Žembová
prekvapili originálnou myšlienkou vypracovať abecedu Nežnej revolúcie a pripomenúť tak
udalosti z pred tridsiatich rokov. Nápad, osobitú prezentáciu a celkové vystúpenie ocenilo
nielen publikum, ale aj prítomná porota. Získali nielen zaslúžené III. miesto v kategórii
starších žiakov gymnázií, ale aj sympatie všetkých prítomných.
ÚVOD
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme sa rozhodli vytvoriť prácu s názvom Abeceda Nežnej revolúcie. Nežná revolúcia – nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie
komunistického režimu v Československu. Nežnú revolúciu
považujeme za veľmi dôležitú časť našej histórie, a keďže aj my
sme študentky, veľmi nás zaujalo, že samotnú revolúciu iniciovali
práve študenti. Našu prácu sme sa rozhodli vytvoriť v nezvyčajnom štýle, a to vo forme abecedy. Pomocou jednotlivých pojmov
zachytávame priebeh revolúcie, vedúce osobnosti, a tiež aj situáciu pred revolúciou a súčasnú dobu.
NEŽNÁ REVOLÚCIA 1989
Abeceda Nežnej revolúcie má čitateľom priniesť prehľad historických okolností, ktoré sú spájané pre Slovákov i Čechov s tak
zásadnou spoločenskou zmenou, na ktorú máme pamätať a ktorú by sme mali vedomostne ovládať. Takouto formou jednoduchých pojmov to určite pôjde každému z nás ľahšie.

■ Cenzúra
25. 3. 1988 sa konalo v Bratislave pokojné zhromaždenie za
náboženské slobody a občianske práva známe pod názvom Sviečková manifestácia. Tlač prezentovala protest ako zbytočný, neúspešný a protizákonný. Informácie boli buď zatajované, alebo prezentované občanom vo forme vyhovujúcej režimu, ktorý ovládal
rozhlas, noviny aj štátnu televíziu.
■ Demokracia
Občania Československa sa postavili proti policajnému násiliu,
útlaku a neslobode. Akcie odohrávajúce sa na uliciach prebiehali
pokojnou cestou a umožnili slobodné demokratické voľby. Deň
boja za slobodu a demokraciu sa stal slovenským štátnym sviatkom po rozhodnutí poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001.
■ Efektívnosť spoločného boja Slovákov a Čechov
„V jednote je sila,“ tento výrok je pravdivý v prípade spojenia
dvoch národov v boji proti komunistickému režimu. V Prahe
prebiehala demonštrácia študentov. Jej násilné potlačenie od-

■ „Ahoj, Európa“
10. decembra 1989 zorganizovala Verejnosť proti násiliu pochod obyvateľov z Bratislavy do rakúskeho Hainburgu, ktorého
sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Prestrihávali drôty, padla železná
opona a mnohí prvýkrát navštívili západnú demokratickú krajinu. Najväčšie zásluhy sa pripisujú Ladislavovi Snopkovi, Martinovi Bútorovi a Jánovi Budajovi, ktorému vyšiel z úst výrok
„Ahoj, Európa“ po prekročení hraníc. Do centra Hainburgu
bolo z Bratislavy dovezené veľké srdce z ostnatého drôtu.
■ Budajka
Čierno-biela čiapka dostala svoj ľudový názov po Jánovi Budajovi, ktorý ju spopularizoval nosením počas revolučných novembrových dní. Patrí medzi najznámejšie symboly Nežnej revolúcie
a za socializmu tvorila súčasť pracovného odevu.

Ľudia štrngajúci kľúčmi

Príloha LISTY 11/2020

33_36_Studentske listy.indd 33

33

06.11.2020 11:45:35

■ Ivan Hoffman

Jan Budaj

štartovalo politické zmeny v krajine. K zmene sa odhodlali aj
Slováci a spoločne dokázali zvrhnúť nevyhovujúci režim.
■ Fotografie
Nielen slovom, ale aj obrazom – fotografiou sa dá zachytiť
atmosféra historicky rodiacej sa premeny. Mnohé z nich obleteli
svet, mnohé z nich videlo obrovské množstvo ľudí, mnohé z nich
sú ešte aj dnes tak prítomné, živé...
■ Generálny štrajk
S cieľom odbúrať mocenský monopol Komunistickej strany
Československa vznikla myšlienka na usporiadanie generálneho
štrajku. Konal sa 27. novembra 1989, niesol sa v duchu hesla
„Koniec vlády jednej strany“ a trval dve hodiny. Húkali továrenské sirény, zvonili kostolné zvony a trúbili automobily. Zapojených boli približne tri štvrtiny obyvateľov Československa.
Opozičné hnutie triumfálne zvíťazilo.
■ Havel Václav
Václav Havel patrí medzi zakladateľov protitotalitného hnutia
Občianske fórum. 29. decembra 1989 bol zvolený za prezidenta
Československej socialistickej republiky, neskôr Československej
federatívnej republiky a po rozdelení Československa sa stal českým prezidentom. Počas jeho pôsobenia sa Česko stalo členom
Severoatlantickej aliancie (NATO) a v procese prijatia Česka do
Európskej únie pokročilo do záverečnej fázy.
■ Charta 77
Bola neformálna občianska iniciatíva v ČSSR. Vydala dokumenty, ktoré najmä upozorňovali na porušovanie ľudských práv
a slobôd. K prvým signatárom patria Václav Havel, Ján Patočka, Jiří Dienstbier, na Slovensku: Milan Šimečka, Miroslav Kusý
a Hana Ponická, ktorí boli za svoju činnosť prenasledovaní.
Nazývali sa disidenti – odporcovia existujúceho režimu.
34

Fotograf, neskôr folkový pesničkár a v súčasnosti novinár. 10.
júna 1989 ho na Bratislavskej lýre pozvala americká speváčka
Joan Baezová na pódium, kde začal hrať pieseň „Nech mi nehovoria,“ ktorú však nedohral, pretože mu usporiadatelia v sále vypli mikrofón. Ivanova pieseň s názvom „Sľúbili sme si lásku“ sa
stala počas Nežnej revolúcie na Slovensku jednou z neoficiálnych
hymien.
■ Justičný palác
22. novembra 1989 sa zišli tisíce demonštrantov pred Justičným palácom požadujúc prepustenie popredného katolíckeho
aktivistu a právnika JUDr. Jána Čarnogurského, ktorý bol spolu
s PhDr. Miroslavom Kusým, CSc. uväznený vo vyšetrovacej väzbe za zradu a poburovanie. Spolu s disidentkou a spisovateľkou
Hanou Ponickou, tajným spravodajcom Antonom Seleckým
a lekárom MUDr. Vladimírom Maňákom boli členmi tzv. Bratislavskej päťky. Vykonštruovaný proces však nebol dotiahnutý do
konca. 25. novembra 1989 boli prepustení.
■ Kľúče
Kľúčová zvonkohra ohlasovala víťazstvo a vytvárala nezabudnuteľnú atmosféru. Štrnganie kľúčmi patrí k jedným z najsilnejších symbolov súhlasu s revolučnými zmenami. Ľudia štrngali na znak podpory opozície a toho, že komunistickej vláde
odzvonilo.
■ Lustračná aféra
Kandidáti politických strán prechádzali pred voľbami tzv. lustráciou – preverením, či nie sú prívržencami Štátnej bezpečnosti. Viacerí boli označení za spolupracovníkov a museli odstúpiť.
V Čechách sa stala najznámejšia kauza Josefa Bartončíka (predsedu Československé strany lidové) a na Slovensku kauza Jána
Budaja (lídra Verejnosti proti násiliu).
■ Moderátori manifestácie
Politik Ján Budaj patril medzi disidentov a organizátorov
ekologických a protirežimových aktivít. Vydal periodikum
Bratislava/nahlas, v ktorom kritizoval skostnatenosť politického režimu. Angažoval sa pri vzniku Verejnosti proti násiliu.
V období novembra a decembra 1989 moderoval manifestáciu na Námestí SNP. Vo svojej politickej činnosti pokračuje
doteraz. Z tribún sa počas demonštrácií občanom prihováral
aj herec a politik Milan Kňažko. Taktiež patrí medzi zakladateľov Verejnosti proti násiliu. Známe slovné spojenie „Utvorte
koridor“ vyslovil, keď žiadal občanov, aby uvoľnili miesto sanitke. Z politiky odišiel v roku 2002, ale herectvu sa venuje aj
v súčasnosti.
■ Nežnosť
Toto slovo sa stalo atribútom spoločenského zvratu najmä
z toho dôvodu, že vzrušujúce novembrové dni nesprevádzala
krvavá smrť obetí. Nežná, demokratická alebo zamatová – najčastejšie prívlastky revolúcie z novembra 1989.
■ Odhodlanosť
Boj za slobodu rozpútali v duchu nenásilia študenti na Národnej triede v Prahe. Skandovali „Nechceme násilie,“ „Chceme novú vládu.“ Hneď na to sa pripojili umelci a herci, ale
aj obyčajní ľudia. Vytvárali plagáty s revolučnými heslami
a podpisovali petície za slobodné voľby a odstúpenie komunistickej vlády. Aj napriek obavám z uväznenia, vylúčenia zo
školy alebo prepustenia zo zamestnania ľudia zaplnili námestia, vyžarovala z nich odvaha, nádej na víťazstvo a túžba po
slobode a spravodlivosti.
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■ Pád Berlínskeho múru

Berlínsky múr bol najznámejším fyzickým prejavom tzv.
železnej opony. Tento múr dala postaviť vláda Východného
Nemecka v roku 1961, aby zabránila kvalifikovaným pracovníkom prechádzať do Západného Berlína. Nasledujúcich 30
rokov tento múr značne obmedzoval pohyb občanov medzi
Východom a Západom. V 70. a 80. rokoch pokryli západnú
stenu grafity a slogany protestujúce proti rozdeleniu Berlína.
9. novembra 1989, po oznámení zrušenia stráže na hranici,
zamierili k múru desaťtisíce oslavujúcich Berlínčanov. Nasledujúci deň začali obyvatelia mesta múr rozoberať vlastnými
rukami.
■ Roky 1945 – 1989
Česko-Slovensko v rokoch 1948 až 1989 je označenie pre
obdobie, počas ktorého v ňom vládla Komunistická strana.
Jej vládu začal Februárový prevrat tzv. Víťazný február v roku
1948 a ukončila Nežná revolúcia v novembri 1989. V tejto
dobe bolo Česko a Slovensko súčasťou východného bloku
a spoločným členským štátom Varšavskej zmluvy a RVHP.
Hospodárske napredovanie ako napríklad industrializácia,
plná zamestnanosť, rast životnej úrovne bolo kompromitované nastolením represívneho totalitného komunistického
správania.
■ Sloboda
Pred revolúciou vládla v štáte stopercentná zamestnanosť, služby v zdravotníctve boli lepšie, potraviny sa predávali kvalitnejšie.
Na potraviny museli ľudia často stáť v dlhom rade, aby si zakúpili potrebné veci. Štát propagoval ateizmus – niektorí ľudia sa
mohli zamestnať alebo získať vyšší úrad len vtedy, ak boli ateisti.
Po novembrovej revolúcii ľudia pocítili väčšiu slobodu a začali sa
dodržiavať základné občianske práva. Po dlhých rokoch bolo povolené slobodné cestovanie aj do západných krajín. Ľudia mohli
konečne vyjadriť svoj vlastný názor bez toho, aby boli prenasledovaní ŠTB.
■ Tublatanka
Spevák Maťo Ďurinda v novembri 1989 síce na Námestí
SNP v Bratislave nerečnil, ale pomáhal. Priniesol svoju aparatúru, aby niekoľko tisícový dav počul každé jedno slovo.
Pieseň Tublatanky Pravda víťazí sa stala jednou z nepísaných
hymien revolúcie. Spevák spomína na toto obdobie nasledovne: „S textárom Martinom Sarvašom sme sedeli v kaviarni
hotela Carlton. Cez okno sme videli, ako Milan Kňažko na
Hviezdoslavovom námestí niečo rozpráva hŕstke ľudí, a tak sme
sa pridali. Na konci Kňažko všetkých vyzval, že ak niekto môže,
aby pomohol s ozvučením Námestia SNP, pretože tam sa začne
séria mítingov. Keďže som chcel revolúcii pomôcť, na druhý
deň som priniesol aparatúru a za pomoci technikov Tublatanky
sme námestie ozvučili.”
■ Ústavný článok 4
„Vedúcou silou v spoločnosti i v štáte je predvoj robotníckej
triedy, Komunistická strana Československa, dobrovoľný bojový zväzok najaktívnejších a najuvedomelejších občanov z radov
robotníkov, roľníkov a inteligencie...“ Takto presne znel článok
4 ústavy z roku 1960 v Československu, ktorý komunistickej
strane zabezpečoval ústavný nárok na hegemóniu moci. Zrušenie tohto článku bolo samozrejmou požiadavkou občanov
v novembri 1989. Len jeho zrušením bolo totiž možné začať
budovať pluralitnú spoločnosť a začať hľadať tú najlepšiu podobu ústavy.

Ľudia ukazujúci víťazné „véčko“

■ Verejnosť proti násiliu
Občianske hnutie Verejnosť proti násiliu, známe pod skratkou VPN, bolo demokratické politické hnutie, ktoré stálo
na čele revolučných zmien v novembri 1989. Hnutie VPN
bolo založené 19. novembra 1989 v Bratislave ako reakcia
na pražské udalosti zo 17. novembra toho roku. Návrh na
vytvorenie politického hnutia vzišiel zo stretnutia približne
500 umelcov, intelektuálov a osobností spoločenského života.
O štrajku pražských divadiel informoval Milan Kňažko. Prečítal protestné vyhlásenie k demonštrácii pražských študentov, v ktorom bratislavskí herci spolu s ochranármi podporili svojich pražských kolegov. Samotné hnutie pod názvom
Verejnosť proti násiliu i jeho koordinačný výbor vznikli
20. novembra 1989 v byte Jána Langoša. Jeho zakladatelia
Milan Kňažko, Ján Budaj, Fedor Gál, Peter Zajac, Martin
Bútora, Jozef Kučerák a ďalší prijali programové vyhlásenie,
na základe ktorého žiadali nastolenie skutočnej demokracie.
Podobná politická iniciatíva vznikla aj na českej strane pod
názvom Občanské fórum. Jeho zakladateľom bol Václav Havel a predsedom Václav Klaus.
■ X - bod: Viete, kde sa nachádzalo slovenské centrum
Nežnej revolúcie?
Bratislava ako slovenské centrum Nežnej revolúcie sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, preteká ňou rieka Dunaj a blízko sa nachádzajú hranice s Rakúskom a Maďarskom. Dav bol usmernený na Gottwaldovo námestie (terajšie
Námestie Slobody) v Bratislave, kde prebiehala demonštrácia
študentov. Spoločne sa potom presunuli na Hviezdoslavovo
námestie, kde vystúpili viacerí protagonisti Nežnej revolúcie
a zástupcovia vznikajúcich hnutí a zväzov. Nasledovali mítingy na Námestí SNP. Pri príležitosti 30. výročia tejto historickej udalosti sa kompetentní rozhodli, že dôjde k premenovaniu časti Námestia SNP pred Starou tržnicou na Námestie
Nežnej revolúcie.
■ Kysuce
Kysuce taktiež nezaostávali a ľudia sa priklonili k myšlienkam
revolúcie. Generálny štrajk sa uskutočnil v Čadci na Námestí
Petra Jilemnického. Štrajku sa zúčastnili ľudia všetkých vekových
kategórií. Pracujúci ľudia, študenti aj komunisti predniesli na
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štrajku svoje požiadavky na zmeny v podnikoch a v spoločnosti.
Ľudia žiadali hlavne slobodné voľby.
■ Zmena je život
Slovensko ako štát si od roku 1989 prešiel mnohými
zmenami. Prelomový bol rok 1990. Po páde komunizmu
sa začali klásť základy demokracie, uskutočnili sa slobodné
parlamentné (po 44 rokoch) a komunálne voľby. Slovenská republika sa začala rozvíjať. Hospodársky rozvoj, rast
ekonomiky. Súviselo to so vstupom Slovenska do Európskej
únie v roku 2004 a v tom istom roku aj do Severoatlantickej
aliancie NATO.
Vrátili sme sa v čase späť o 30 rokov, ktoré boli v mnohom
inšpirujúce, náročné i komplikované a zároveň vždy v niečom
krásne, ale my ľudia, žijúci v tak mladom samostatnom slobodnom a demokratickom štáte, sme ich zvládli.
ZÁVER
Nežnú revolúciu vnímame ako niečo, čo prinieslo do životov
ľudí slobodu – ľudia sa mohli konečne stretnúť s príbuznými,
ktorí bývali na západe, náboženskú slobodu, ktorá nadobudla
nový rozmer a veľký význam, ľudia konečne otvorili oči a začali
sa učiť, čo je to sloboda. Téma Nežnej revolúcie otvorila oči aj
nám. Cítime sa byť zodpovedné za to, aby naši potomkovia nikdy nemuseli žiť v krajine ovládanej totalitnou ideológiou. Netreba však zabudnúť na to, že sloboda sa dá rýchlejšie stratiť, než
získať a bremeno zodpovednosti, ktoré prináša sloboda, vie byť
občas riadne ťažké.
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Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.
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ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.
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