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Velký sál
Ve velkém sále a přísálí se podává servírovaná gala večeře.
V sále je 44 stolů s počtem 9 míst u jednoho stolu. V přísálí je 10
stolů s počtem 9 míst u jednoho stolu. Program: Apollon quartet,
Moondance Orchestra Martina Kumžáka, Dušan Grúň, Marcela
Laiferová, Peter Nagy, DESmod, Gipsy.cz, FS Limbora, FS Ekonom,
Ľudová hudba Petra Kuštára, Ľudová hudba suboru Detva.

Galerie Velkého sálu
Na galerii je podávána večeře formou teplého bufetu. 
Samotný bufet bude umístněn přímo v prostoru galerie.
V prostoru galerie je celkem 31 stolů s počtem 142 míst.
Program společný s Velkým sálem.

Malý sál
V malém sále je večeře podávána formou teplého bufetu.
Maximální počet míst u stolu je 10 osob, celkový počet stolů je 14.
Program: MTO Universal, Dušan Grúň, Marcela Laiferová, Peter
Nagy, Taneční kapela Ondřeje Hlaváče – Light Motiff.

Rytířský sál
Večeře je podávána formou teplého bufetu.
Maximální počet míst je 84 u celkem 21 stolů.
Program je komponován především lidovou hudbou, vystoupí FS
Limbora, FS Ekonom, Ľudová hudba Petra Kuštára a Ľudová hudba
suboru Detva.

Zimní zahrada
Večeře je podávána formou teplého bufetu.
Maximální počet míst je 192 u celkem 48 stolů. 
Program:  DESmod, Gipsy.cz a diskotéka Martina Hrdinky.

Předprodej vstupenek:
www.slovenskyples.cz, tel. číslo: +420 602 372 206

Slovenský ples 2008
40. ročník Slovenského plesu se bude konat 9. února 2008 od 19.00 hod, 

slavnostní zahájení od 20.00 hod.
v Paláci Žofín

Slovanský ostrov 226, Praha 1.

Večerem bude provázet Tomáš Hanák a Danica Jurčová.
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Posledné decembrové dni prirodzene nútia človeka zamyslieť sa nad končiacim
sa rokom a bilancovať všetky klady i zápory, ktoré ho stretávali počas ročnej
púte dvanástimi mesiacmi. Akokoľvek však chce byť objektívny, premýšľa
a spytuje svedomie,  nakoniec vždy klady prevážia nad zápormi a sebakritiky je
len primerane.  
Môžem sa verejne priznať, že tento postup od minulého roku už nepoužívam.
Vďačím za to môjmu zahraničnému partnerovi, ktorý zhodnotil uplynulý rok
nasledovne: „Nie všetko sa nám v tomto roku podarilo dosiahnuť podľa našich
predstáv, ale musíme veriť, že v budúcom roku sa budeme mať podstatne lep-
šie.“ Kto môže tejto vete niečo vyčítať? Plne platí pre hodnotenie nášho
súkromného života, pre naše pracovné nasadenie, pre tento časopis, pre Klub
slovenskej kultúry a dokonca i pre celé Slovensko. A práve pre Slovensko ešte
o niekoľko desiatok percent viac. 
Všetky tie slovenské hádky, averzie a problémy, raz vo vnútri koalície či opozí-
cie, inokedy medzi koalíciou a opozíciou brzdia a do značnej miery prekrývajú
jedno zázračné slovo - eurozóna. Jednoducho povedané, zavedenie eura ako
menovej jednotky na Slovensku. 
Práve prvým januárom 2008 sa Slovensko dostane do nultého roku závereč-

ných príprav vstupu do eurozóny. Na jar európske inštitúcie definitívne posú-
dia ekonomické výsledky a pripravenosť slovenskej ekonomiky a v prípade
kladného rozhodnutia, posunú Slovensko ako prvé zo stredoeurópskeho pries-
toru do tejto Ligy majstrov - exkluzívneho klubu európskych finančných hráčov.
Je priam fascinujúce sledovať odvahu Slovenska vzdať sa slovenskej koruny
a vrhnúť sa do prostredia, kde už nepomôže čarovanie s národnou menou, kde
každý musí presne a zodpovedne plniť stanovené podmienky a kde všetci čle-
novia klubu znášajú spoločne nielen úspechy, ale i neúspechy. Potom už bude-
me musieť zabudnúť na riešenie problémov „v maštaliach“ a graciózne sa
pohybovať v najvyššom poschodí európskych finančníkov. 
Ešte stále zostáva čas na riadne zhodnotenie, či na to máme, či to zvládneme,
lebo potom sa spustí mechanizmus, ktorý sa nebude dať zastaviť. 
Verím, že takto o rok budeme opäť bilancovať uplynulých dvanásť mesiacov
a tá pôvodná veta môjho partnera bude znieť: „Nie všetko sa nám v roku 2008
podarilo dosiahnuť podľa našich predstáv, ale pevne veríme, že v roku 2009 sa
budeme mať v Eurozóne podstatne lepšie.“

Všetko najlepšie v roku 2008 želá čitateľom Listov ■

Peter Mayer
Kresba Ján Tomaschoff

Smer priamy,

Eurozóna!
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■ Ste predsedníčkou Klubu slovenskej kultúry od roku
2003. Na tento post ste prišli po turbulentnom období,
kedy v klube nastal istý rozkol. Do
akej miery sa vám už podarilo toto
ťažké obdobie prekonať ?
Tá „turbulencia“ okolo roku 2002 až
2003 nebola chaotickým pohybom,
ktorý pod významom tohto slova rozu-
mieme. Nastala bežným a síce veľmi
oneskoreným vývojom posttotalitného
spolku preto, lebo až vtedy začala
v klube pracovať mladá generácia,
ktorá samozrejme mala iné predstavy
o činnosti klubu o jeho grantových
projektoch. Z tohto pnutia, ktoré trvalo
istý čas, sa napokon vykryštalizovalo
nové vedenie klubu, ktoré začalo pra-
covať iným štýlom. Aj preto, že toto
vedenie vo svojom zamestnaní pracuje
mimo klubu, v občianskych povola-
niach. Máme aj svoje problémy, tie má
však každé otvorené spoločenstvo.
V súčasnosti evidujeme 2 774 členov,
z nich je polovica slovenskej národ-
nosti, polovica českej so záujmom
o Slovensko. Pribúdajú aj noví, najmä
mladí členovia, väčšinou študenti alebo čerství absolventi
štúdií, ktorí v nielen v Prahe ale aj inde v ČR zapúšťajú kore-
ne a klub potrebujú pre vytvorenie aspoň náznakového
pocitu domova. Myslím si, že s odstupom času môžem
skonštatovať, že situácia v klube bola a je totožná s bežným

vývojom akéhokoľvek spoločenstva, ktoré sa vymaní
z totalitných noriem a hľadá to nové, čo považuje za demo-

kratické. Len totalita je dogma bez
pohybu.

■ Klub slovenskej kultúry mal voľa-
kedy exkluzívne postavenie ako jedi-
ný slovenský spolok na území Česko-
slovenskej republiky. Po jej rozpade
vzniklo v Českej republike viacero
nových slovenských spolkov. Aké
miesto by ste medzi nimi priradili
vášmu klubu?
Klub sa snaží robiť kvalitné kultúrne
a vzdelávacie programy, výstavy,
spoločenské stretnutia a večery. Viac
sa zameriavame na mládež a deti, čo
je dané odbornosťou našich členov
a ich činnosťou. Máme bábkové diva-
dielko, maňuškové divadielko, pro-
gramy pre deti spojené s výtvarnou
výchovou a pohybom, filmovú sekciu
atď. Pre stredoškolákov robíme toho
roku už IV. stredoškolskú konferen-
ciu. Poskytujeme konzultácie študen-
tom, publikačný priestor, požičiava-

me knihy atď. Svoju činnosť smerujeme aj tam, kde cítime
záujem širšej českej verejnosti. Seniori si vytvorili vlastnú
sekciu a my sa snažíme zaistiť pre ich činnosť kvalitný prie-
stor. To nie je v Prahe málo. Miesto klubu rozhodne nevidím
vo vzájomnom súperení s ostatnými spolkami.

Aktívne jadro klubu –

veľká sila v občianskej 

spoločnosti
30. výročie vzniku Klubu slovenskej kultúry tento rok pripomenuli viaceré podujatia.  O súčasnej činnos-
ti hovorí terajšia predsedníčka PhDr. Helena Nosková, CSc.

Elena Kotová

13. ročník
únor – květen 2008

Divadlo Bez zábradlí, občanské Sdružení
Adria a hl.m. Praha

ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze
a za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva kul-
tury SR a Městské části Praha 1

Předběžný program
(hraje se na scénách Divadla Bez zábradlí 
a Divadla Karlovy Vary)

23. února 2008 v 19.00 hod. – Divadlo Bez zábradlí
24. února 2008 v 19.30 hod. – Divadlo Karlovy Vary
Slovenské národné divadlo Bratislava
Vítězslav Nezval: MANON LESCAUT
Lyrická komedie o krásné hříšnici, která ladí s image
dnešní doby.
Manon Lescaut je nejznámější divadelní hrou a zároveň

poetickým skvostem velkého českého básníka minulého
století Vítězslava Nezvala. Osud lásky svaté hříšnice
Manon a jejího k smrti věrného milence – rytíře Des
Grieux je zobrazen v čarovných veršovaných dialozích
a překvapujících zvratech jejich zvláštního, nerovného
vztahu. Nezvalovu lyrickou komedii skvěle přebásnil
Ľubomír Feldek.
Hrají: T. Pauhofová, Ĺ. Kostelný, R. Stanke, M.
Kramár/J. Gallovič, O. Kovaĺ, I. Kuxová, E. Šmálik
Režie: Juraj Nvota

Slovenské divadlo v Praze 2008

Helena Nosková pri otváraní putovnej
výstavy Století Slováků v českých zemích
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■ Tento rok bol v Prahe otvorený nový Dom národnostných
menšín, kde pôsobí aj Klub slovenskej kultúry. Ako využí-
vate priestory tohto domu a aké akcie robíte v priestoroch
klubu na Lipanskej ulici na pražskom Žižkove?
Dom národnostných menšín je zrkadlom všetkých národ-
nostných menšín pre českú majoritnú spoločnosť a ďalšie
menšiny, ktoré žijú v Prahe. Robíme v ňom predovšetkým
svoje programy pre deti a mládež, pretože to bol pôvodne
Dom detí a mládeže, takže pokračujeme v jeho tradícii.
Dopoludnia tam hráme divadlo, robíme aj prednášky, bese-
dy pre stredné školy s rôznou tematikou o Slovensku
a výstavy. V Dome národnostných menšín máme jednu
miestnosť spoločne s ďalšími šiestimi občianskymi združe-
niami. Presťahujeme tam aj redakciu Listov, ktorá tam bude
pracovať. Výhodou je, že sa stretávame s ostatnými spolka-
mi národnostných menšín a niektoré programy už začína-
me pripravovať spoločne. Na Lipanskej ulici zostane naša
knižnica, ktorá je veľmi rozsiahla, a dokumentačné stredis-
ko. Tieto priestory budú slúžiť na stretávania sa a niektoré
rozsiahlejšie výstavy, ktoré sa nám nepodarí zrealizovať
v Dome národnostných menšín.

■ Aj vy sami ste povedali, že Slováci, keď prídu do Česka,
sa veľmi rýchlo asimilujú. V čom vidíte zmysel existencie
takéhoto, na kultúrnej báze založeného slovenského klubu
v českom prostredí?
Nehovorila by som priamo o asimilácii, skôr o integrácii do
spoločnosti. Ako ubiehajú roky, človek starne, zostáva
v prostredí, v ktorom nevyrastal a niekedy sa u neho ozve
volanie domova, takže aj preto sa ľudia do klubu vracajú.

Jeho význam dnes ostáva v informovanosti nielen členov
klubu, ale celej pražskej spoločnosti o slovenskej kultúre,
o slovenskej histórii, novodobom dianí, v predstavovaní
Slovenska v dobrom svetle, pretože predsa len sme
s Českou republikou susedia so spoločnou históriou
a slovenčina by tu občas mala zaznieť. Aj preto si myslím,
že v programoch je treba stále klásť veľký dôraz na kvalitu.

■ Nebojíte sa o budúcnosť klubu? Neplánovali ste rozšíriť
jeho pôsobnosť aj mimo Prahy tak, ako sa to darí iným slo-
venským spolkom?
Nám nejde o formálne rozširovanie. Mladšia a mladá gene-
rácia si klub postupne pretvorí podľa svojich potrieb
a predstáv. Ja si nemyslím, že spolok ako je Klub slovenskej
kultúry musí mať nutne veľmi početnú základňu. Je totiž
náročné vyhovieť všetkým a chce to profesionálnych plate-
ných pracovníkov. Tých zatiaľ nemáme, pretože nemáme
financie. Raz možno budú. Aby si členovia mohli vyberať
podľa svojho záujmu, máme klub rozdelený do sekcií.
Pokiaľ viem, slovenské spolky, ktoré vznikli po roku 1990,
nemajú takú početnú základňu ako Klub slovenskej kultúry.
Pohodlnejšie si tak napríklad môžu robiť svoj časopis, via-
cej sa venovať vlastnej propagácii na rozdiel od nás, ktorí
sa venujeme svojim členom. Zániku klubu sa neobávam,
pretože vždy v ňom bude isté aktívne jadro, asi okolo 600
členov, a to už je dosť veľká sila v občianskej spoločnosti.

■ Za rozhovor ďakujem a klubu do novej tridsiatky želám
všetko najlepšie. ■

Autorka je novinárka
Foto archív

24. února 2008 v 19.00 hod. – Divadlo Bez zábradlí
Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava
Ladislav Smoček: ČUDNÉ POPOLUDNIE dr. ZVONKA BURKEHO
Komedie o lidumilovi, který se málem stane několikanásobným vrahem. Legendární
dílo Ladislava Smočka, spoluzakladatele, kmenového autora a režiséra Činoherního
klubu, tentokrát v novém slovenském nastudování.
Inscenace slibuje množství humoru, komických gagů a invenčních nápadů, ale hlav-
ně precizní hereckou práci a netradiční výklad situací. 
Hrají: M. Miezga, S. Tobias/Z. Konečná, L. Latinák, J. Kemka, R. Jakab
Režie: Boris Farkaš

14. března 2008 v 19.00 hod. – Divadlo Bez zábradlí
Divadlo Andreja Bagara Nitra         
Henrik Ibsen: HEDA GABLEROVÁ
Heda – to je ibsenovská ikona silné mladé ženy 20. století. Ibsen v této hře pracu-
je s významově bohatými otázkami a s nejednoznačnými odpověďmi. Jedna
z nejslavnějších her norského dramatika o emancipované ženě, která se snaží
povznést nad náš „malý“ svět a zažít něco výjimečného.
Hrají: K. Turjanová, M. Ochránek, A. Mokos, Z. Moravcová, J. Hrčka / J. Loj,
Ž. Martišková, A. Pajtinková
Režie: Svetozár Sprušanský

• red.

Slovenský ples 2007, zľava: Dara Rolins, Juraj Kukura, Helena
Nosková a Pavel Kneppo

Helena Nosková pri slávnostnom prejave na oslave 30. výročia
vzniku Klubu slovenskej kultúry



Bludný Holanďan
Peter Mayer
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S Lisabonskou zmluvou na ceste do 21. storočia

Aj v týchto dňoch sa jeden z nich objavil na slovenskej poli-
tickej scéne. Dostal sa nielen na rokovanie vlády, ale bol

tam dokonca schválený. Zaslúži si to. Čakal na svoju realizáciu
už dlhé roky. Jeho názov je krátky, ale výstižný – zákon „o nepri-
meraných podmienkach v obchodných vzťahoch“.
Tento zákon, aj keď možno v širšej podobe, mal vzniknúť už
pred niekoľkými rokmi, keď sa na Slovensku začínali usadzovať
obchodné reťazce. Mal stanoviť isté mantinely, v ktorých by sa
postup a samotný štýl podnikania reťazcov pohyboval. Vtedy
však vládla skôr eufória ako rozum. Veľké, všetko ponúkajúce,
vysvietené haly nevalnej architektúry na rôznych možných
i nemožných miestach ohúrili kúpychtivú verejnosť
i zodpovednú administratívu. A tak reťazce začali podnikať na
slovenskom trhu nie podľa stanovených regulatívov, ale podľa
nôt, ktoré si sami zložili. V počiatočnom nadšení zanikali
nesmelé náreky dodávateľov a taktiež hlasy poukazujúce na iné
druhy maloobchodných prevádzok. Žiadny región nechcel ura-
ziť najprv supermarketové a neskôr hypermarketové božstvo,
naopak rôznymi výhodami a ústupkami ho lákal, kde len mohol.
Dôležité centrá v mestách a mestečkách sa tak zaplnili hyper -
obchodmi všetkých značiek bez ohľadu na logiku efektívnosti,
rentability alebo úspešnosti. Hlasy nespokojných, predovšet-
kým dodávateľov, začali silnieť, úvahy o regulácii dostali aj
písomnú podobu, ale správny systém nenašiel dosť síl zákon-
nú úpravu pripraviť.
Až terajšia vláda premiéra Fica v období neúmerného zvyšo-
vania cien potravinárskych výrobkov sa vrátila
k predchádzajúcim úvahám a pokúsila sa v uvedenom zákone
nájsť formu ich pribrzdenia. Zákon má snahu obmedziť výšku
rôznych poplatkov, ktoré reťazce vyžadujú od dodávateľov za
zaknihovanie výrobku, za jeho vystavenie na atraktívnom
mieste, za umiestnenie v letáku a podobne. Marketingová pod-

pora tovaru by nemala presahovať úroveň troch percent
z tržieb dodávateľov od obchodníkov. Jednou z neprimeraných
podmienok v obchodných vzťahoch má byť predaj tovaru za
cenu nižšiu ako je jeho výrobná alebo nákupná cena. Zákon
taktiež prináša opatrenia proti svojvoľnému vráteniu tovaru
dodávateľovi. Schválený vládny návrh zákona predtým, ako
bude predložený do Slovenskej národnej rady, prejde posúde-
ním Európskej únie, nakoľko tieto úpravy sú pre ňu prijateľné.
Aj keď je viac ako evidentné, že s marketingovou a cenovou
stratégiou obchodných reťazcov nie je všetko v poriadku, je až
neuveriteľné, aké negatívne emócie návrh zákona vyvolal.
Jednoznačne je označovaný za lobbing dodávateľov
a všeobecne sa tvrdí, že k zlepšeniu pozície spotrebiteľov či
k zabrzdeniu cien na trhu neprispeje. Naopak, podaktorí mu
predpovedajú, že bude mať vplyv na zvyšovanie cien.
V odbornej tlači sa objavila analýza hospodárenia reťazcov,
ktorá uvádza, že po uhradení nákupnej ceny tovarov reťazcom
zostáva 15 až 25 % z celkových tržieb. Čistý zisk vykazujú do 1,5
percenta tržieb, čo vraj svedčí o ich celkovej podpriemernej
rentabilite. Nuž, pri takomto hodnotení je potom viac ako
zvláštne, prečo všetky reťazce tak vehementne rozširujú svoje
siete bez ohľadu na existujúcu konkurenciu či ekonomický
potenciál daného regiónu.
Aj keď je možné, že navrhovaný zákon nakoniec bude pokračo-
vať v ceste „bludného Holanďana“, myslím si, že nie je na
škodu z času na čas dať najavo, že dodávateľ je tiež rovnocen-
ný partner v obchodom vzťahu a že my zákazníci sme nielen
nemé osoby, pokorne stojace s plnými vozíkmi v dlhých
radoch pred hypermarketovými pokladňami a dobrovoľne
odovzdávajúce podstatnú časť svojho zárobku do rúk reťazco-
obchodníkom. ■

Autor je publicista a ekonóm

Osudy zákonov sú rôzne. Niektoré vznikajú bez problémov, začlenia sa do právnych poriadkov a ich
dodržovanie nikto nespochybňuje. Iné už pri svojom zrode prežívajú ťažké pôrodné bolesti, často sú
doplňované či novelizované do takej miery, že sa v nich pomaly nikto nevyzná. Aj tieto sa začlenia
do všeobecných predpisov, ale kvôli svojej zložitosti sú nepopulárne a častokrát obchádzané.
A potom existuje ešte ďalší druh zákonov, ktoré absolvujú veľmi dlhé prípravné obdobia, ale vďaka
chýbajúcemu konsenzu na ich prijatie, sa ku konečnej podobe ani nedopracujú. Niekedy sa už aj
zdá, že dostanú zelenú, ale v skutočnosti sú zahnané do kúta a ďalej trpezlivo čakajú, kým okolo nich
prejde ďalší zákonotvorca a navrhne ich na prerokovanie. Takéto zákony blúdia chodbami vládnej
budovy, rôznych ministerstiev alebo dokonca i samotnej Národnej rady. Som presvedčený, že ich
označenie za „bludných Holanďanov“ si plne zaslúžia.

Vďaka novému právnemu rámcu získajú občania EÚ väčšie práva a Únia nástroje na riešenie výziev zajtrajška. • Pri príležitosti dlho očakávaného podpisu novej zmluvy EÚ sa
lídri všetkých 27 členských štátov svojim podpisom zaviazali k spoločnému úsiliu priviesť Európu do 21. storočia. Miestom slávnostnej udalosti, ktorá pripadla na 13. decem-
bra, sa stal malebný kláštor Jeronimo v Lisabone. • Aby mohla Európska únia využiť svoj plný potenciál, potrebuje modernizáciu a reformu. Toto bol impulz na vznik nového
právneho rámca. Ale čo to znamená v praxi? 
• Viac demokracie a transparentnosti – v rámci tzv. iniciatívy občanov môže milión Európanov z viacerých krajín vyzvať Komisiu, aby predložila nové návrhy v oblasti politík.

Opatrenia na úrovni EÚ budú pod drobnohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa využívajú len v prípade, ak zaručujú lepšie výsledky ako tie na úrovni jednotlivých štátov.
• Väčšia účinnosť – prijímanie rozhodnutí bude od roku 2014 založené na princípe dvojitej väčšiny. 
• Viac práv – nedávno podpísaná charta základných práv získa právne postavenie rovnocenné zmluvám EÚ, čo posilní záväznosť našich základných ľudských práv.
• Silnejší hlas v zahraničí – EÚ získa samostatnú právnu subjektivitu, čo posilní jej vyjednávaciu pozíciu a zvýši účinnosť jej krokov na medzinárodnej scéne.
Európski lídri k dohode dospeli. Teraz je rad na štátnych orgánoch, aby rozhodli, ako budú zmluvu ratifikovať, či prostredníctvom referenda alebo cestou zákonodarného zboru.
Očakáva sa, že zmluva vstúpi do platnosti pred budúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sú naplánované na jún 2009. 

• red





Všetko spustil dlho očakávaný boj o pozície a vplyv na
SPF medzi vládnymi subjektami Smerom a ĽS-HZDS.

Ten visel vo vzduchu posledného polroka.
Denník Sme 12. novembra informoval, že vtedajší námestník
SPF Branislav Bríza, nominant ĽS-HZDS, odsúhlasil 10. apríla
svojím podpisom prevod asi jedného milióna metrov štvorco-
vých pôdy pod Vysokými Tatrami pri Veľkom Slavkove zo
Slovenského pozemkového fondu na reštituentov
z východného Slovenska. Reštituenti následne predali pred-
metnú pôdu súkromnej firme GVM, údajne blízkej ĽS-HZDS,
za trinásť miliónov korún. Ich skutočná cena mala podľa den-
níka Sme dosahovať až 1,5 miliardy korún. 
Škandálu sa okamžite chytila opozícia a premiéra Róberta Fica
vyzvala odvolať ministra pôdohospodárstva Miroslava
Jureňu. Jureňa bol vtedy na služobnej ceste v Južnej Amerike.
Fico ho vyzval, aby odvolal Brízu z funkcie, inak minister stra-
tí jeho dôveru. Bríza nakoniec odstúpil sám a premiér odvolal
z ministerskej stoličky aj samotného Jureňu. Ten sa na záver
vyznamenal tlačovou besedou v kravíne poľnohospodárskeho
družstva vo Vajnoroch, kde búchal päsťou do stola a vykričal

z plného hrdla, že Slovensko prišlo od roku 1993 na SPF pri
reštitúciách o 50 miliárd Sk. Vládna koalícia sa otriasala
v základoch, šéf ĽS-HZDS Vladimír Mečiar medziiným odkázal
premiérovi, že ak odvolá Jureňu, vysloví v parlamente vláde
nedôveru. Fico dal zároveň prípad vyšetriť na Generálnu pro-
kuratúru SR. Kvôli protestom prokuratúry sa pozastavil vklad
dvoch pozemkov vo Vyšnom Slavkove do katastra nehnuteľ-
ností, lebo nemali byť podané v súlade so zákonom. Sporné
pozemky sa tak možno vrátia štátu. Na popud predsedu vlády
po urovnaní kauzy kabinet pozastavil akékoľvek reštitúcie na
SPF, ktorý sa má nanovo zrekonštruovať a prebudovať od
základov. Mimochodom, Smer-SD má v súčasnosti
v orgánoch fondu väčšinu svojich ľudí, nastúpili však až od
mája roku 2007.
V skratke sa dá povedať, že Fico udalosti okolo SPF využil na
to, aby si v koalícii spravil poriadok. ĽS-HZDS sa opakovane
pri ťažiskových zákonoch z pohľadu Smeru snažilo vydupať si
protislužby, keď ku nim mali výhrady, z ktorých ustúpili až
tesne pred schvaľovaním právnych noriem. Teraz sa premiér
s Mečiarom vysporiadal jeho vlastnými zbraňami – silou

Škandál okolo

pozemkov rozlial
po Slovensku vedrá

špiny

Martin Guzi 
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Slovensko sa koncom roka opäť raz podobalo na Augiášov chliev, keď sa politici rozhodli ukázať národu
svaly, úprimné odhodlanie bojovať s korupciou, pričom samozrejme za očistu bojovali urputne aj opozič-
ní, aj koaliční predstavitelia. Kauza Slovenského pozemkového fondu (SPF) však rovnako prevalila stavi-
dlá doteraz pokojného politického boja a prerazila stavidlá rybníka, do ktorého si politici za posledných
osemnásť rokov pekne „nakadili“.

Ďalšou lahôdkou pre znalcov a milovníkov dobrej hudby, korí sa v decembri zdržiavajú v Prahe, je koncert slo-
vensko-českej dvojice, bluesmanov Ľuboša Beňa a Matěja Ptaszeka v pražskom hudobnom klube Blues sklep.
• Ich hudba a spev znie veľmi originálne a zároveň tradicionalisticky. Prečo? Je to z toho dôvodu, že títo dvaja
páni hrajú predovšetkým bluesové štandardy a tradicionály z počiatku minulého storočia, teda niečo, čo už
niekto niekde hral. Zároveň túto hudbu v našich končinách takmer (alebo vôbec) nepočuť, takže slovko „ori-
ginalita“ je isto na mieste. • „Ľuboš strávil nejaký čas v štátoch Mississippi, Arkansas a Tennessee, pozo-
rujúc bluesových umelcov v akcii. Počúval ich, hral s nimi, sedel v ich blízkosti a obohacoval svoje umenie
o ďalší rozmer. Výsledkom je skutočné bluesové cítenie so slovenským akcentom. Je to ako keby sa zišiel
južanský duševný pokrm s dobrým vínom zo Skalice, jeho rodného mesta.“ – takto o Ľubošovi Beňovi píše
Dr. David Švand z University of Memphis v USA. • „Ľuboš predstavuje spoločný projekt s Matějom
Ptaszekom, profesionálnym pouličným bluesmanom z Českej republiky. Matěj hrá na ulici podobne ako vyni-

Blues z ulice



a nekompromisne. Podobne ako Mečiar kašlal na SNS
a Združenie robotníkov Slovenska počas svojej tretej vlády
v rokoch 1994 – 1998, teraz tvrdil muziku Fico. Všetku špinu
nechal vyžrať ĽS-HZDS, snažil sa správať ako správny chlap,
jednoznačne pri komunikovaní krízy išiel po Mečiarových voli-
čoch a všetko konanie smeroval do bodu, aby zo sporu vyšiel
ako kráľ, čo sa mu pred jeho voličmi asi aj podarilo. Zároveň
premiér ukázal odhodlanie ísť do predčasných volieb, do čoho
sa všetkým ostatným stranám veľmi nechce. ĽS-HZDS
a konkrétne Mečiar si už dlho neužili toľko poníženia, ako im
naložil predseda vlády. Fico zároveň naznačil, že sa môže
v strednodobom horizonte usilovať o pohltenie ĽS-HZDS ako
takej, keď k sebe pretiahne drvivú väčšinu jej voličov, a až z ĽS-
HZDS vystúpi aj samotný Mečiar, Smer sa s jeho stranou zlúči,
podobne ako s SDĽ, SOP a ďalšími subjektami, ktoré dokona-
li svoje dielo na slovenskej politickej scéne.
Ak by mala fungovať logika, po takom urovnaní v koalícii by
ĽS-HZDS i SNS mali počúvať ako psíkovia až do skončenia
volebného obdobia. Logika a Mečiar však nie sú spojené
nádoby, a tak môžeme čakať čokoľvek. Napätie v koalícii je
napriek hladkému schváleniu štátneho rozpočtu bez akýchkoľ-
vek pripomienok hmatateľne prítomné. Dalo by sa povedať, že
žiadna zo strán nevie, na čom je, všetko ostatné je iba hra
a rituálne tančeky. Mečiar nezabúda. A tak, ako úprimne nená-
vidí prezidenta Ivana Gašparoviča, svojho bývalého spolustra-
níka, ktorý mu potom, ako ho Mečiar vyštval zo strany, vyfú-
kol rybník a porazil ho v prezidentských voľbách, bude robiť
všetko preto, aby čo najviac znepríjemnil život premiérovi.
Jednou z možností je, že mu tesne pred eurom alebo budúci-
mi parlamentnými voľbami sekne poriadne sekerou do chrbta
a vytiahne škandál, s ktorým padne Fico a jeho strana sa roz-
sype na množstvo záujmových skupín ruvajúcich sa medzi
sebou. Ak by chcel Mečiar Fica naozaj definitívne pochovať,
spojiť by sa mohol v takomto prípade aj s opozíciou, len aby
mali jeho kroky väčšiu váhu a relevanciu. Samozrejme, ani
premiérovi poradcovia nie sú mechom udretí, a tak možno
koalíciu Smer-SD po umelo vyvolanej kauze rozpustí skôr, ako
bude mať Mečiar príležitosť na odplatu. Samozrejme, keďže
o peniaze ide až v poslednom rade, vládne strany sa možno
dohodnú na akomsi novom moduse vivendi a dovládnu
v relatívnom pokoji do konca volebného obdobia. Ak však
logika a Mečiar nie sú spojené nádoby, slová „logika“
a „politika“ sú, dá sa povedať v priamom protiklade, takže
čakať môžeme čokoľvek.
Opozícia kauzou SPF nabrala druhý dych, z mecha však vyfúk-
la všetko iné, len nie čistý vzduch. Od samotného začiatku sa
obmedzila len na vytĺkanie politického kapitálu. Napriek tomu,
že jej premiér „splnil“ všetky želania, vyslúžil si návrh na svoje
odvolanie. Najprv opozícia chcela Jureňovu hlavu, potom
hlavu šéfa SPF, samozrejme, celý boj a prislúchajúcu zodpo-
vednosť akcentovala najmä na premiéra. Fico si poradil

s Jureňom a natvrdo ho odvolal, teda proti vôli ĽS-HZDS,
Bríza odstúpil sám, SPF sa rekonštruuje a pôda sa možno vráti
štátu. Opozícia takmer každý deň menila svoje stanoviská
a vždy chcela niečo iné, až jej nakoniec ostala ako základná
požiadavka navrátenie pôdy štátu. Každý právnik pritom vie,
že pokiaľ nedôjde k porušeniu zákona, ústava zaručuje ochra-
nu vlastníka majetku. 
Úplne poslednou výhradou vytiahla SDKÚ-DS, konkrétne jej
líder Mikuláš Dzurinda, na Fica o jeho pozemkoch. Premiér
mal podľa neho manipulovať pozemkový fond pri reštitúciách,
keď reštitúcia začala v roku 1993, rodina dostala pozemky
v roku 1997, potom ich predala istej právničke, od ktorej pre-
miér odkúpil osem árov – teda 800 metrov štvorcových
pozemku v roku 2002. Fico kupoval pozemok ako vinohrad
a dodnes vinohradom je, Dzurinda však upozorňoval na pre-
miérovu vypočítavosť, lebo okolité pozemky vrátane premié-
rovho sa podľa územného plánu mesta už môžu využívať ako
stavebné parcely. Kvôli tomu opozícia deň potom, ako parla-
ment vyslovil vláde dôveru pri schvaľovaní štátneho rozpočtu,
podala do NR SR návrh na vyslovenie nedôvery Ficovi. Člo-
vek, ktorý o kauze skupinka nepovedal nikdy viac ako pamät-
nú vetu, že na Slovensku je skupinka škodiaca štátu a SDKÚ-
DS, ktorého mantrou v akýchkoľvek kauzách bolo slovné spo-
jenie – ak máte pochybnosti o porušení zákona, obráťte sa na
orgány činné v trestnom konaní, ktorý prežil list hovoriaci
o tom, že Gabo (Palacka) berie veci alternatívne (išlo o známe
vláčiky) a len pri poslednej veľkej privatizácii sa vzdal zisku
Slovenských elektrární do roku 2010 (cca 20 miliárd Sk), sa
teraz Fica pýta. Pýta sa a chce odpoveď o ôsmich ároch vino-
hradu. Možno sa pýta len preto, aby zakryl prvý naozaj
nesporný úspech, ktorý si môže Fico a spol. pripísať na svoje
konto – vstup Slovenskej republiky do Schengenu, s ktorého
napĺňaním mal Dzurindov kabinet isté ťažkosti.
Napriek všetkému najväčším problémom terajšej slovenskej
politiky je, že zatiaľ čo všetci by mali odpovedať, pýtať sa
nemôže nikto. Exkrementami po sebe totiž hádžu tí, ktorí ich
sami roky vypúšťali. Noví arbitri s istým morálnym kreditom
sú zatiaľ v nedohľadne, ale ľudí prestal kvôli tomu baviť poli-
tický cirkus už dávno. A ak teraz opozícia prirovnáva schôdzu
NR SR zvolanú na 19.00 hod k odvolávaniu premiéra k noci
dlhých nožov Mečiarovej éry, nikoho tým nedojme. Zatiaľ čo
vtedy spoločnosť rozdelená bola, a napomohli tomu aj politi-
ci, teraz rozdelená nie je. Aj preto, lebo opotrebovaní, morál-
ne zdefraudovaní a tematicky vyprahnutí lídri už nedokážu
strhnúť národ za sebou. A pritom by tak veľmi chceli! A preto
prirovnávať Slovensko roku 2007 ku krajine z roku 1998 je iba
zbožným želaním Dzurindu a spol. ■

Autor je novinár
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kajúci speváci a hráči na fúkaciu harmoniku z Mississippskej delty. Jeho falzetový hlas prenášaný mosadznou trúbou starého gramofónu vytvára ozajstný autentický zvuk. Ale on
nie je kópia, spieva vlastným srdcom (Jeff Brandon, hudobný manažér, Hernando, Mississippi). • Do povedomia sa pomaly, ale isto dostáva i ich spoločne vydané CD (i keď v tejto
zostave prvé, ani jeden nie je nováčikom), kde sa pod názvom Sound from the Street skrýva presne dvanásť nahrávok, skladieb z dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storo-
čia, autentických a originálnych verzií známych bluesových ťahákov. Album nahrali sami dvaja za použitia rezofonickej gitary Amistar, rytmickej nohy (Ľuboš Beňa), gramofónové-
ho spevu a ústnej harmoniky (Matěj Ptaszek). • Veľakrát ich tento rok boli vidieť na Karlovom moste, no i vo viedenskom Slovenskom inštitúte, francúzskych kaviarňach, v Belgicku
či v Nemecku. Teraz - presne 19. decembra - si ich môžete vychutnať v Kladne, v reštaurácii U České Lípy a deň po tom, teda 20. decembra v pražskom Hoteli Olšanka. V Hradci
Králové ich potom ešte čaká jeden koncert, a to 21. decembra. • Ak ste zvedaví na zaujímavé, veľmi dobré, slovensko-české blues, určite si nenechajte aspoň jeden z týchto ter-
mínov ujsť.

• jch



10listy 12

Literatúra má schopnosť vytvárať obrazy, ktoré nie sú na
rozdiel od obrazu filmu ohraničené. Naopak, sú ľahšie

exponovateľné do podôb iných, rozmerných. Rovina predstáv
vo verbálnom či literárnom jazyku by mala byť na určitej úrov-
ni ekvivalentná rovine záberov, samozrejme v závislosti od
subjektívnych schopností percipienta postúpiť svoju prvotne
vytvorenú obraznosť prostredníctvom zhodných javov
a prispôsobiť ju k obraznosti filmovej, pokiaľ to jedno alebo
druhé dovoľujú. Literárna podoba Nevesty hôľ dokáže podať
obraz prírody a jej determinačných schopností, tak, aby jasne
potvrdila charakteristické prvky naturizmu. Filmová podoba
diela už s prvkami naturizmu nepracuje a filmové dielo tak
dostáva úplne iný výraz. Pri čítaní románu Nevesta hôľ sa
nadobúda určitá obrazová predstava. Snažiac nachádzať ju
v jej transformácii v obrazoch filmu sa predchádzajúci odraz
získaný literárnym zážitkom stráca a mení v konkrétnej podo-
be filmu. Uvedomenie si tejto neschopnosti uchopiť naturiz-
mus prostriedkami filmovej reči vedie k otázke, načo sa snažiť
o obraz prírody v štvorhrannom ráme, keď taký nikdy nebol
a nemôže byť. Dokonca ani pri televíznom pokuse podať sprá-
vu o slovenskom »filmovom« naturizme. 
Názory na prítomnosť básnických postupov v próze neboli
v 20. rokoch minulého storočia zatracované ako kvalitatívny
posun v literárnom smerovaní. Výrok známej konštruktivistic-
ko-poetistickej tézy hovorí v prospech lyriky v próze:
„Budúcnosť prózy spočíva v lyrike, epika patrí kinu a novinám.
(K. Schultz, Pásmo, 1924)“ Postupný vývin tejto tézy poukázal
na fakt jej časovej, no nie nadčasovej platnosti. Keď v danom
okamihu existuje presvedčenie, že próza nie je len o jej epic-
kom stvárnení a možno v nej uplatniť aj lyrické prvky, film ako

syntetizátor umenia dokáže v sebe absorbovať nie len prvky
epické, ale aj lyrické či dramatické. Na strane druhej, v období
komplikovanej spoločenskej situácie pred 2. svetovou vojnou
a počas nej možno chápať vznikajúce lyrizované prozaické
diela v opozícii voči vtedajšiemu stavu spoločnosti. Vznikom
Troch gaštanových koní (Margita Figuli, 1945), diela Drak sa
vracia (Dobroslav Chrobák, 1943) a Nevesty hôľ (František
Švantner, 1946) sa vytvára tzv. demokratický prúd v rámci lite-
ratúry bez negatívneho vplyvu ideológie. Spomínané diela sa
teda vnímajú aj ako únik od oficiálneho spôsobu písania na
strane jednej. No tiež ako únik z krutého vojnového obdobia. 
Tri spomenuté diela sa analyzovali ako súčasť veľkého celku
s názvom lyrizovaná próza. Časom sa však ukázalo, že tento
pojem nie je v literárno-historickom kontexte relevantný.
Oskár Čepan vo svojej knižnej štúdii Kontúry naturizmu pou-
kázal na fakt rozdeľujúci systém lyrizovanej prózy do štyroch
subsystémov, a to: ornamentálnu prózu, vlastnú lyrizovanú
prózu, naturizmus a na prózu básnikov sujetu. 
Konštelácia síl kreujúcich a formujúcich postupne čoraz viac
jasné črty literárneho naturizmu v slovenskej próze
s odstupom umožňuje lepšie chápať tento spôsob formova-
nia. Realizmus staval na harmónii medzi človekom a prostre-
dím, prírodou a tradíciou. Naturizmus stojí na opačnom jave.
Vytváranú disharmóniu filtruje cez expresionistické
a existenciálne formy prejavu.
Dielo Františka Švantnera je podľa teoretikov literatúry
(Čepan, Šútovec, Števček, Kuzmíková) považované za vrchol
vývinovej etapy naturizmu. Jeho tvorba je originálna.
Slovenskú podobu naturizmu zaviedla až k bodu, za ktorým už
nič nad rámec naturistických snáh nevzniklo. Naturizmus

Literárne dielo vo filme – 

Nevesta hôľ
(1. časť)

Román Nevesta hôľ predstavuje v slovenskej literatúre vrchol naturistických snáh, ktoré sa formovali
v období dvoch svetových vojen, v období „vášní storočia“. Komplikované obdobie zasahujúce existen -
ciálnu rovinu ľudských životov sa v našich podmienkach asi najsilnejšie prejavilo práve v lyrizovanej
próze. Jej veľkú a významnú časť zastupuje práve próza naturizmu, ktorá je v tvorbe autora Františka Švant-
nera transponovaná do dozrievajúcej podoby mýtu. Mýtické podanie je chápané ako prevtelenie akéhosi
prapôvodného bytia do údelu človeka 20. storočia v sfére plnohodnotnej literárnej výpovede. Je návratom
ku koreňom jednotlivca v počiatkoch prapodstaty. Na čele románu stojí mýtus prírodného človeka
a podstaty vykvitajúcej v ňom a príroda, ktorá je jeho tvorcom, prapôvodom a silou; spravodlivá a čistá.

Zuzana Pauková

Výber z bohatej ponuky Slovenskej knihy v Prahe
Dominik Dán: Červený kapitán – Klbko záhad zapadaných prachom
a vôbec netušia, že sa nechtiac dostanú na stopu najväčšej záhady, akú
kedy na oddelení vrážd riešili...

Vlado Hlôška a kolektív: Zamlčovaná pravda o Tisovi
a Slovenskom štáte – Ústava Slovenského štátu
• Nebol to demokratický štát
• Prenasledovanie a likvidácia židov
• Bol to totalitný fašistický štát
• Negatívna úloha katolíckej cirkvi

Milan Vároš: Stratené slovenské poklady 2 – Druhý zväzok monu-
mentálnej dokumentácie stratených, predaných alebo ukradnutých
pokladov nevyčísliteľnej hodnoty – umeleckých diel a pamiatok – sle-
duje najmä osudy diel zo zbierok slovenských múzeí, galérií
a cirkevných inštitúcií, ktorými sa dnes pýšia zahraničné zbierkové
inštitúcie i súkromní zberatelia. 
Pavel Dvořák: Druhá kniha o Bratislave – Tridsať rokov po vydaní
svojej prvej knihy o archeológii, Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko),
som sa rozhodol spracovať dejiny Slovenska systematicky, v dvoch
edičných radoch...
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Františka Švantnera siahol po mýte ako po absolútnom zdro-
ji. Obsiahnuť a stvárniť pozadie, ktoré v sebe mýtus ukrýva, nie
je jednoduché. Pre Švantnera je charakteristický špecifický prí-
stup k mýtu. Dá sa teda tak jemná, priam subtílna forma poci-
tov uchopiť cez prostriedky filmovej reči? Dokáže film uchopiť
atmosféru tvoriacu nosnú konštrukciu diela literárneho?
Spôsob literárneho podania vytvára množstvo tajuplných
a nejednoznačných obrazov, ktoré sa v semiotickom prenese-
ní dostávajú do priestoru, aby dokázali, že uchopiť naturizmus
40. rokov a pokúsiť sa ho aklimatizovať do rokov 70. nie je
v podstate možné.
Umelecká literárna tvorba je pre Švantnera motívom zachova-
nia si vlastnej identity. Aktivizuje jeho duševný život ako prin-
cíp, ktorého kontemplatívne vnímanie tkvie v totožnosti
duševného a rozumového sveta. Predpoklad Švantnerovej
tvorby tvorí zmyslové vzrušenie a estetický kontakt medzi
sujetom a vonkajšou skutočnosťou. Nastáva vtedy, keď sama
skutočnosť nemôže byť fyzickou obdobou uvedeného dušev-
ného stavu. Príroda, hory, živelnosť ľudskej povahy.
Vdýchnutím života a ľudskosti sa každá zložka absolútne sama
v sebe realizuje.
Tematickým podkladom naturizmu podľa Švantnera je teda
človek prírodný, nepostihnuteľný plochým ľudským životom.
Pri snahe postihnúť prírodné faktory determinujúce jeho sprá-
vanie stroskotáva ľudský rozum. Otvára tak priestor
k intuitívnej a mimozmyslovej realite, ktorá vlastne nemôže
byť ani realitou v pravom slova zmysle, ale iba a jedine reali-
tou opäť ľudským rozumom nepostihnuteľnou, tvarujúcou sa
na pozadí istých transcendentálnych sfér. 
Švantner stavia na mýte. Na mýte života a prírody. Na rozprá-
vaní prostredníctvom predstáv o ľudskom a prírodnom,
o viere, láske a živelných prírodných pudoch, o sile prírody
a jej schopnostiach. 
Realita a irealita tvoria dve protipólne rozumové tendencie, na
ktorých stojí celé dielo. Mýtus je dôležitý zdroj literárneho natu-
rizmu. U Švantnera je však najsilnejším východiskom, podsta-
tou celého súboru diela. Spomedzi všetkých lyrizujúcich ten-
dencií tak naturizmus vo Švantnerovom zastúpení stojí na
mýtickom podklade špecifickejšie než akékoľvek dielo predtým.
Možno práve preto, že Švantner ho nepreberá už z existujúcich
prameňov. Skúma ho, hľadá prameň poznania, ktorý ho dove-
die k pravde. V románe Nevesta hôľ vychádza mytologické
pôsobenie z dávneho slovanského mýtu Víly, kým ešte bola
naklonená človeku v časoch, keď konal dobro. Zuna v románe
zastáva viacero pomenovaní možných podôb. Jednou z nich je
teda aj Víla, ktorá analogicky k predchádzajúcemu tvrdeniu
nemôže byť človeku, ktorý nie je prírodným živlom podriadený
a manipulujú ním všetky nízke ľudské vlastnosti, naklonená. To
jednoducho mýtus nedovolí. A ani svojím spôsobom zmýtizo-
vaná láska nedokáže tento problém prekonať a zvíťaziť. Smrť je
proti životu aj tu veľmi silným spoluhráčom.

Nie len v románe, ale aj vo filme majú spredmetnené slová
koliba a kôň silný dôrazový a významový charakter. V románe
sú odvoditeľné zo starých slovanských mýtov. Vo filme sa koli-
ba spomína predovšetkým slovne, bez bližšieho špekulatívne-
ho analyzovania. Nastávajúca obrazová dokumentácia súvisí
so smrťou (koliba je vlastne hrob), presne tak ako spätnou
analýzou možno opäť dospieť k spojeniu jednotlivých pojmov.
Z tohto vyplýva, že k záverom o slovanských archetypoch
možno dospieť po bližšom a hĺbavejšom skúmaní Nevesty hôľ
jedine prostredníctvom literárnej formy. Bez širšieho literárno-
vedného či historického vedomia je výpoveď filmu príliš expli-
citná. Príchod troch hlavných predstaviteľov (Libora,
Weinholda a Tava) k hrobu hľadajúc pekelníkovu kolibu
a nachádzajúc hrob je síce istým spôsobom metonýmiou
smrti priamo neukázanej, no k hľadaniu vnútornej archetypál-
nej motivácie nedochádza priamo vo filme, ale až sprostred-
kovane cez danú literárnu románovú predlohu. 
Libor zastupuje život, smrť aj pominuteľnosť z nej vyplývajúcu.
Zuna je naopak večný esprit. Niečoho, resp. niekoho presne
neurčeného, vo svojom prípade neuchopiteľného – balansujú-
ceho medzi snom a realitou. Zuna nemôže byť postrehnuteľná
rozumom. Nemožno ju ani pochopiť, ani chcieť, aby ona
pochopila dianie okolo seba. Vzájomný stret postáv – Libora
a Zuny – sa tak nedá naplniť. Zuna zastupuje mýtické posol-
stvo z dávnych dôb. Jej územie je »tamhore«, v čistote (morál-
nej aj prírodnej). Libor je zamotaný v kolotoči ľudských pudov
„tudole“, hoci význam jeho mena nesie archetypálne znaky.
Román ich takýmto spôsobom stavia do silného protikladu
nielen muž – žena, ale hlavne a predovšetkým telo – duša. ■

Pokračovanie v budúcom čísle
Autorka je filmová recenzentka

NEVESTA HÔĽ
SR, 1971 
35 mm, FB, 90 min. 
réžia: Martin Ťapák
námet: rovnomenná poviedka Františka Švantnera
scenár: Igor Rusnák, Martin Ťapák
kamera: Viktor Svoboda
hudba: Svetozár Stračina
nahral: FISYO Praha
dirigent:Miroslav Šmíd
zvuk: Ondrej Polomský
strih: Maximilián Remeň
hrajú: Mária De-Riggová, Július Pántik, Milan Kňažko,

Miloš Pietor, Jozef Budský, E. Zvaríková-
Pappová, Jozef Čierny, Jozef Majerčík 

ŠVANTNER, František. Nevesta hôľ a iné prózy.
Bratislava, Perfekt, 2001.

Štefan Haviar, Natália Rolková: Národný kalendár 2008 – Tento
ročník kalendára je mimoriadne bohatý na objavné články o málo zná-
mych skutočnostiach zo života slávnych Slovákov a rôzne zaujímavé
témy.

Drahoslav Machala: Šľachtické rody – Známa edícia Významné
osobnosti slovenských dejín opäť prichádza s novou publikáciou, tento-
krát z prostredia histórie šľachtických rodov. Kniha objavuje známe
i menej známe osobnosti slovenských šľachtických rodov a osvetľuje ich
nemalý zástoj v dejinách Uhorska. 

Lasica Milan: Bodka – Glosy a fejtóny o „štátotvorných“ a inokedy
„banálnych“ veciach a udalostiach, s ktorými sa dennodenne stretáva-
me. 

Kníhkupectvo Slovenská kniha nájdete na adrese: 
Jilská 1, Praha 1.www.slovenskeknihy.cz

E-mail: slovenska.kniha@centrum.cz
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Samozrejme hovoríme o vojnovej generácii. Za všetko hovorí text
karikatúry s jeho jazdcami na koňoch, uverejnený v Dikobraze

vroku 1946 aparodujúci úroveň časti vtedajšieho maliarstva. Odcitujme
si plný text pod obrázkom: „Snad konečně Majerníkovi Jezdci navž-
dycky vypudí kýčařskou zatuchlinu ze všech koutů Myslbeka“ (výstav-
ný pavilón v Prahe pozn. M. H.).To je jasný dôkaz úprimnosti a hlbokej
úcty k dielu Majerníka v českej verejnosti.
Preto si ako zberateľ považujem priamo za povinnosť povedať pár
zasvätených slov o tomto spoluzakladateľovi a výnimočnom
reprezentantovi moderného slovenského výtvarného umenia.
Cyprián Majerník sa narodil 24. novembra 1909 vo Veľkých
Kostoľanoch v rodine roľníka. A práve rok 1909 dal názov skupi-
ne slovenských maliarov, narodených približne v tomto roku
a „Generácia 1909“ bola na svete. Aj keď sa Dr. J. Ábelovský sna-
žil spochybniť pojem Generácia 1909 ako spoločenský archaiz-
mus, nakoniec bol nútený priznať, že názov trefne vyjadruje spo-
ločnú myšlienku tvorby autorov J. Mudrocha, A. Nemeša, E.
Šimerovej-Martinčekovej, Š. Bednára, B. Hoffstädtera, J. Želib-
ského, J. Kostku, R. Pribiša, P. Matejku, E. Nevana a iných, a to
odsúdenie hrôzy vojnových udalostí. Potvrdilo sa tak, že výstava

z roku 1965 pod názvom Generácia 1909 – svedomie doby - kom-
plexne zhodnotila tvorbu nových príslušníkov výtvarného ume-
nia, ktorí napriek špecifickej odlišnosti a názorovej kvalite mali
podľa autorky pojmu prof. Peterajovej „prirodzený, nedeformo-
vaný generačný nástup a vyhranenú programovú základňu
v oboch smeroch: proti čomu a za čo“.
Keď autor prvej Majerníkovej monografie K. Šourek, ktorý
významne prispel k propagácii a mapovaniu Majerníkovej tvorby,
hľadá v jeho detstve, strávenom v „nudne pokojnom“ rovinatom,
repnom trnavskom kraji, povinné penzum idylických spomienok
– nie je to pravda. Jeho bystré sociálne povedomie už vtedy
odkrýva rádoby malomeštiackymi očami nevidené podhubie
falošného osvetárstva, náboženského tmárstva na dedine
a citlivo vníma krivdu, faloš, klam v zložitých spoločenských
pomeroch. To je od mladosti základ jeho prepiateho dramatické-
ho pohľadu.
Po absolvovaní pezinskej meštianskej a následne košickej hospo-
dárskej školy zakotví v r. 1926 na rok v Bratislave v súkromnej
maliarskej škole G. Mallého, kde sa zoznámi s K. Sokolom a J.
Želibským. Ako sedemnásťročný začína študovať vo Všeobecnej

Cyprián Majerník (1909 – 1945)

Prirodzený vodca pražského 

krídla Generácie 1909
Kým sa Cyprián Majerník konečne dočkal krásnej pamätnej tabule s bustou na budove svojho prvého ate-
liéru na ulici Nad královskou oborou č. 5 v Prahe 7 a dokonca i dôstojného odhalenia s honosným oldo-
mášom (na ktorom síce len participoval), uplynulo dlhých 62 rokov. V dnešnom uponáhľanom svete akoby
to bolo tisícročie, pretože po Majerníkovi sa v našom národnom povedomí zľahla zem... Existuje síce pár
jedincov, ktorí z rukáva vysypú údaje z nedostupnej monografie, precízne a s osobným zaujatím napísanej
doyenkou našej umenovedy prof. Peterajovou, konalo sa i niekoľko autorských výstav, v staršej generácii
maliarov zostala povinná úcta k jeho menu, ale to je tak asi všetko. Fenomén Majerník zapadol pod vrst-
vou prachu zabudnutia. Aký to paradox, keď sa v českej a moravskej zberateľskej obci považovalo vlast-
níctvo čo len drobnej kresbičky od Majerníka za dôkaz výnimočnosti a v prvotriednych zbierkach, i pri
jeho nedostupnosti, nesmel chýbať... 

Marián Hodoš

Cyprián Majerník

Cyprián Majerník: „Pribina“ rok 1939 olej, papier, rozmer 27,5 x 37,5 cm

Tento obraz bol spočiatku klasifikovaný prof. Peterajovou ako „okrajová záležitosť“. Neskôr ho identifikovala na zákla-
de dvoch kresieb M. Benku k obrazu „Pribina“, objednanom kanceláriou československej štátnej siene na Svetovú
výstavu v New Yorku v roku 1939 ako návrh na postavu kniežaťa Pribinu. Z uvedených kresieb vyplýva, že sa M. Benka
rozdelil s Majerníkom o lukratívnu zákazku a v obraze rozmerov 95 x 195 cm mal Majerník namaľovať postavu Pribinu
a krajinu v pozadí. Námet bol spresnený ako stavba chrámu v Nitre. Výstava sa kvôli rozdeleniu Československa
nekonala, a tak obraz prečkal vo viazači (existujú zreštaurované diery na okraji) až do osemdesiatych rokov 20. stor.,
kedy bol zakúpený slovenským zberateľom v pražskom antikvariáte. Keďže Majerník netrpel extrémnym intelektom,
bol skôr živlom, nechal si pravdepodobne od Benku poradiť a miesto zdĺhavého štúdia dobového oblečenia použil
doslovne postavu z renesančnej fresky Benozza Gozzoliho „Putovanie troch kráľov“. Ide o fresku z kaplnky v paláci

Osobnosti Slovenska
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maliarskej škole Akadémie výtvarného umenia v Prahe
u prof. Loukotu a Obrovského, následne od roku 1929 špeciálku
AVU u prof. Obrovského. Tu vznikajú i jeho prvé sociálne ladené
literárne pokusy a sú uverejnené v bratislavskej Ľudovej politike.
Za obrazy vystavované na školských výstavách mu na návrh
prof. J. Obrovského bolo v roku 1931 udelené zahraničné štipen-
dium do Paríža. Pobyt v Paríži, kde strávil približne deväť mesia-
cov, mu okrem možnosti byť v centre umeleckého diania
a navštevovať renomované galérie a výstavy priniesol aj nesko-
nalé utrpenie vo forme nedostatku peňazí a tým aj častého hla-
dovania (schudol až o jedenásť kíl). Nepomohlo mu ani dopiso-
vanie s priateľmi M. Benkom a J. Cincíkom, ktorí sa snažili
pomôcť mu aspoň dobrou radou a teplým slovom. Po návrate
z Paríža v druhej polovici r. 1932 sa vracia do Prahy v období
celosvetovej krízy a martýrium pokračuje.
Obrazy sa nepredávajú, na štátne nákupy
nie sú peniaze, neuskutoční sa ani ďalšie
parížske štipendium v roku 1934.
Až prvá samostatná výstava obrazov
v marci 1935 v sieni Elánu pri Mazáčovom
kníhkupectve sa stáva významným
medzníkom v jeho živote. Nevyriešila sa
síce jeho finančná situácia, naopak zhoršil
sa jeho zdravotný stav a po výstave sa na
dlhší čas usídlil v nemocnici Na Františku, resp. v sanatóriu vo
Vysokých Tatrách. Ale výstava znamenala úspech hlavne
v maliarskej obci a každé dôležité noviny priniesli recenziu výsta-
vy. Vyzdvihovali hlavne jeho kultivované fauvistické cítenie
a originalitu ľudového výrazu i maliarskeho prejavu v námetoch,
kritizujúcich pomery na dedine. Satira sa samozrejme nepáčila
napr. tradicionalistickým novinám Slovák a za to ho v článku
doslova a do písmena „zopsuli“. Ale 37 olejov, gvašov
a akvarelov zasiali v českej verejnosti semienko obdivu
a znamenali počiatok zberateľského záujmu. V roku 1936 sa stáva
členom výtvarného odboru Umeleckej besedy v Prahe a sám
veľký maliar J. Zrzavý mu na gvaš „Dvaja jazdci“ z roku 1936
napísal vlastnoručne dedikáciu v tom zmysle, že obraz sa mal
svojou krásou stať dielom roku Umeleckej besedy. Túto poctu
dosiahol oficiálne až v roku 1942 za obraz „Jazdci“. Po matis-
sovsko-chagallovskom ohúrení z Paríža sa gvašom „Biely kôň“
z roku 1936 dostáva do zajatia de Chirica a Picassa a opúšťa
dedinské a sociálno-kritické námety. Prvýkrát sa skryte objavuje
potreba úniku, v obrazoch „Zvádzanie“, „Objatie“
a „Bartolomejská noc“ rieši otázku vyjadrenia duševného úniku
cestou jeho fyzického zobrazenia. V tomto období sa inšpiruje tiež
vplyvom českého maliara F. Tichého a vzniká celý rad obrazov
z divadelného, cirkusového prostredia. Etapa končí krásnym
obrazom „Ružový piesok“ - tempery z roku 1938 a začína sa,
v predvečer nástupu fašizmu v Československu, jeho vrcholné
obdobie goyovsko-daumierovské. Je paradoxom, že táto spolo-
čenská dráma bola paralelne zosilnená krutým lekárskym nále-

zom z jesene roku 1937, ktoré konštatovalo u Majerníka začínajú-
cu „sclerosis en plaque“. Snáď táto kumulácia osobnej
a spoločenskej tragédie mu umožnila originálne prekonať zauží-
vaný kánon zobrazovania apokalypsy vojny a jeho osamelí jazd-
ci, či už cudzokrajní, alebo so slovenskou pokrývkou hlavy, bez-
cieľne a nezúčastnene putujúci po spustošenej krajine, sa stali
symbolom doby.
Úspešná výstava v roku 1940 reprezentovala len jeho „besednú“
tvorbu a komisár výstavy K. Šourek mal poslednú možnosť vysta-
viť za života umelca väčšiu kolekciu Majerníkovej tvorby. Keď na
každoročných výstavách Umeleckej besedy vystavil niekoľko
výtvarných diel, boli okamžite rozchytané súkromnými zberateľ-
mi. Jeho obdivovatelia mu i píšu a žiadajú ho o čo len drobnú
vec. A taktiež mu vyjadrujú vo svojich listoch podporu a názory

na jeho maľbu. Chcelo by sa až odcitovať
časť listu istej ženy, ktorá v eufórii doby
nádherne a spontánne vyjadrila pocit
z jeho najvýznamnejšieho diela
„Neslýchané stretnutie“ (olej z roku 1942).
Ale to by sme možno zahanbili asi mno-
hých kunsthistorikov... Keď v názve článku
hovorím o pražskej vetve Generácie 1909,
Majerník udržoval v rámci možností (na
Slovensko bolo potrebné vízum) kontakty

aj so Slovenskom, a to oboznámením sa s dianím, a jeho dolo-
žená cesta v roku 1941 bola nielen povinnou návštevou rodičov,
ale i exkurzom po bratislavských výstavách a ateliéroch. V Prahe
sa stal prominentným Slovákom, čo dokazuje stať o jeho diele
v nadrealistickom zborníku Pozdrav od Š. Žáryho a J. Raka, ale aj
množstvo kritík v Eláne a iných časopisoch. Dokonca dostal od
Slovenskej akadémie vied dotazník o budúcom členstve.
Ale doba a choroba si vyberajú svoju daň. Majerníkov stav sa
veľmi zhoršil, sám k tomu prispieva štúdiom odborných príručiek
o svojej chorobe, ktoré je pravdepodobne podnetom jeho naras-
tajúcich depresií. Preto ani radosť z oslobodenia našej vlasti, ani
náhly sobáš so svojou dlhoročnou družkou Karlou Patočkovou,
rodenou Kukačkovou, nedokážu zabrániť jeho konečnému roz-
hodnutiu. Pred následkami svojej nevyliečiteľnej choroby (trvalé
ochrnutie) si skokom z okna bytu dňa 4. júla 1945 berie dobro-
voľne svoj ani nie tridsaťšesťročný život. Jeho dôstojný pohreb sa
stal, ako píše prof. Peterajová, „manifestáciou družby našich
národov v obnovenej republike a čelní predstavitelia pokrokovej
českej a slovenskej kultúry sa rozlúčili s Cypriánom Majerníkom,
plne priznávajúc mravný a umelecký význam odkazu jeho diela,
ktoré sa stalo svedomím predchádzajúcich ťažkých rokov“. Ako
jedinému Slovákovi sa dostalo cti a bol pochovaný na pamätnom
mieste českých národných velikánov – Vyšehradskom cintoríne.
Nad jeho hrobom čnie náhrobok jeho veľkého obdivovateľa
a priateľa, sochára prof. Karla Lidického. ■

Autor je zberateľ a znalec umenia

Medicejských a spomínaný kráľ má črty vládcu Florencie Lorenza de Medici zv. Nádherný. A pretože išlo o človeka mimoriadne žičiaceho
umeniu a Florencia za jeho vlády zažívala zlatý vek, je na mieste zvážiť, či v tejto renesančnej postave nevidel podľa svojich predstáv ide-
alizované knieža Pribinu. Ak k tomu pripočítame mesačnú krajinu so stromom v popredí a tvaroslovím pohoria v pozadí (akoby kópia poza-
dia slávneho obrazu M. Ernsta „Slon Celebes“) a tiež, že krajina pôsobí akoby po atómovom výbuchu – vzniká tu veľmi silná filozofická
asociácia o význame Pribinovho príchodu na územie dnešného Slovenska. Spôsob zobrazenia témy hovorí buď o výnimočnom intelektuál-
nom vyjadrení, alebo o nezaujatom odbudnutí danej témy cestou kompilácie vlastných (zrkadlovo otočená krajina z gvašu „Dva kone“)
a cudzích výpožičiek...

Cyprián Majerník „Krasojazdkyňa“ rok 1942 olej, plátno, rozmer 46 x 38,5 cm
Skvostný olej, aj keď nie je datovaný, rozmermi a technikou zodpovedá obrazu v SNG „Kaviarenská spoločnosť“ z roku 1941
– 1942. Ide o vrcholné dielo kompozične ovplyvnené Honoré Daumierom, jeho slávnym obrazom „Dráma“ z Mníchovskej Neue �



Keď ma nakladali dvaja sanitári zavalitejší ako ja (alebo sani-
tár a doktor?) do sanitky, len tak prehodili, ste chlap, tak

zatnite zuby. A ja som im odvetil: práve preto som ich nechal
doma, lebo by som ich od bolesti rozhryzol a pomaly prehltol.
Tak vidíš, môžem to napísať len Tebe, najlepšej zubárke.
Cengal mi mobil.
Volala dcéra, že práve prileteli s priateľom do Los Angeles
a hovorila s matkou. „Máme sa vrátiť?“ „A načo?“ odpovedal
som tak mdlo ako nikdy. „Ako by ste mi pomohli? Užite si to.“
Vieš, Alicka, nie som nijaká citlivka, prvý raz ma operovali na
črevo, ktoré nevidí, keď som mal štyri roky (to si síce nepa-
mätám, ale jazvu na pravej strane mám a budem mať až do
smrti). Odvtedy som o operáciách iba počúval a často mi
naskakovala husia koža.
Nejedol som už dvanásť hodín.
Zabudol som na hlad. Aj on na mňa. Nehlásil sa a neškŕkal.
Najhoršie to bolo s tým, že o tri dni budú Vianoce.
(Neviem, či boli. Ale asi hej, napriek tomu, že ich nebolo cítiť
ani len dychom).
Stromček som nekupoval už roky, mám krásny keramický ori-
ginálny aj s jasličkami od Libušky Čtverákovej a vždy v ňom
zažnem oheň a nádherne svieti. Mrazený losos, moja obľúbe-
ná ryba, mrzol v mrazničke až do minulého týždňa, keď sme ho
ugrilovali na olivovom oleji a bolo po paráde. Atmosféra
Vianoc nebola.
A to už je takmer koniec februára, ale lososovi to neprekážalo.
Darčeky na Vianoce som nestihol kúpiť ani dostať. Starý kama-
rát Janko, ktorý ma navštevoval každý druhý deň, mi venoval
krásne pero. Exmanželka Eja mi poslala po deťoch vynikajúci
ruský krém na opuchliny. Pomohol, ale intenzívne voňal
a každý druhý deň mi prezliekali paplón, lebo bol hnedý, ako
keby som sa... posral.
Alicka, nechcem Ťa unavovať podrobnosťami, ale z prvej ope-
rácie nebolo nič, lebo doktor oznámil, že treba ešte nejaké
vyšetrenie a odviezli ma na izbu. Bolo to úžasne pohodlné.

Najlepšie však bolo to, že som už mal účinnú lumbálnu ane-
stéziu a bolo mi dobre, lebo som bol drevený od pása dolu
v jednom kuse niekoľko hodín a naozaj som nič necítil, ani keď
ma prehadzovali z úzkeho operačného lôžka na posteľ. Lebo
zase ma ubezpečovali, že to treba vydržať. Vydržal som, inak
by som Ti dnes nepísal tento list, ale už som nevládal. Cez via-
nočné sviatky bolo jediným vyšetrením, že mi strčili nejakú
špajdľu do nosa a bolo!
Na Štedrý deň ráno mi kamarát Tomáš priniesol číru a chutnú
rybaciu polievku, zemiakový šalát a údené mäso, posedeli
sme a trochu ma chlácholil.
Hneď po vianočných sviatkoch ma ráno o ôsmej odviezli na
operačnú sálu a po pripojení na prístroje skonštatovala slúžia-
ca anestéziologička, že mám vysoký tlak (to viem už roky, ale
tu mi ešte stúpol, možno od strachu) a operáciu si nevezme na
svedomie. Nezazlieval som jej to. Bála sa o mňa viac ako ja
sám. Mám rád všelijaké príhody, ale druhú mozgovú som
nechcel zažiť.
Tak ma zase odviezli na izbu a zdvojnásobili mi dávky liekov na
krvný tlak tak, že po troch dňoch som mal čítankový tlak
120/80. Sestričky sa so mnou tešili, ale bolo to pred Silvestrom
a prišiel sanitár so zvesťou, že ma budú rezať až po sviatkoch,
teda po Novom roku. Asi všetci chceli, aby som sa na Silvestra
veselil a tancoval s bolesťou.
Nemohol som v tej polohe ležmo ani dlhšie čítať, mal som
pocity previnenia, keď som sa vycikal do „bažanta“ a musel
som zavolať sestričku, aby to išla vyliať. Každý deň mi písali na
tabuľku pri posteli, že stolica nebola. 
Ani teplota.
Ba ani teplomer.
Veď som takmer nič (okrem vianočnej maškrty od Tomáša)
nejedol, pchali do mňa tabletky a injekcie, tiekli do mňa litre
infúzií, niekedy som nevedel, či je deň alebo noc, spal som vo
dne, bdel v noci, noha bolela ako v prvý deň.
Na Silvestra som zaspal o desiatej večer po tabletkách

Spoveď nositeľa titánovej protézy
Rudolf Čižmárik

Alicka, ahoj,
ak sedíš, tak dobre, ak nie, tak si sadni. Niekoľko týždňov som nebol schopný odpovedať na Tvoje viace-
ré brilantné obrazové pozdravy. V Bratislave síce nevoňali fialky, ako píšeš vo včerajšom e-maile, 
napriek jarnému počasiu, ale takmer som ich voňal ja. Zospodu.
Bolo to úplne banálne pošmyknutie sa na psom lajne pred naším činžiakom číslo dvanásť, a keď sa mojich
(vtedajších) 115 kg zvalilo na nohu, rozdrvilo stehennú kosť a ledva som sa doplazil po dvere, aby som
poprosil susedov, nech mi pomôžu dostať sa hore.
Ale to bol len začiatok.

Pinakothek. Na rozdiel od Daumiera nejde o divadelný námet, kde údiv divákov vyvoláva dráma vraždy na javisku
a diváci vo svojej eufórii akoby padali na javisko. Majerník vo svojej cirkusovej manéži zobrazil divákov a krasojazdkyňu
ako pokojných štatistov scény, ktorí po excesoch, prežitých v každodenných vojnových udalostiach, akoby nemali síl
emotívne reagovať. Dráma je opantaná všeobecným smútkom a daumierovské je len osvetlenie a kompozícia. I rovnaká
paleta rôznych odtieňov hnedej farby a ostrosť kresby tvárí návštevníkov predstavenia je u Majerníka potlačená
a pastózny spôsob maľby zvýrazňuje ťarchu doby, ktorú reprezentujú účastníci scény. Jediným skromným osviežením je
dokreslenie priestoru manéže ornamentmi, konštrukciou šapita, lanami a rebríkom. Pastozita obrazu spôsobuje, že
i pomerne malý formát obrazu pociťujeme monumentálne. Každý obraz z Majerníkovho vrcholného obdobia je pre vní-

mavého diváka zážitkom, ktorý si môžeme prispôsobiť úrovni svojich znalostí, ale je potrebné si uvedomiť, že pri jeho zhoršujúcej sa chorobe bol pre Majerníka
každý olej fyzický i duševný nadvýkon. Preto sa uvažuje, že za svoj krátky život vytvoril len okolo 250 diel – oleje, tempery, gvaše, lavírované tuše a grafiky.
Našťastie pre nás možno zhruba 120 obrazov vidieť v galériách po celom „bývalom“ Československu.
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a zobudil som sa na Nový rok o pol šiestej. O takom čase som
sa každý deň umýval – handričkou a len tak-tak. Viac som
nevládal. Synátor Martin mi ešte pred Vianocami priniesol
také kufríkové DVD a nejaké veselohry, ale už ani to ma dlho
nebavilo.
Druhého januára ma vzali ráno po štvrtý raz na zákrok. Vtedy
mi povedali, že mám stehennú kosť rozmliaždenú
a potrebujem totálnu endoprotézu. Pomyslel som si, nech
robia, čo robia, mne už je to jedno.
V tej chvíli mi to naozaj bolo jedno.
Dočerta!
Tak ma zase poprehadzovali a obkolesili zeleným súknom, aby
som nevidel, čo sa deje.
Stuhol som.
Anestéziologička ma občas pohladila po čele (bolo to upoko-
jujúce, príjemné a profesionálne) a pýtala sa, ako sa cítim.
Cítil som sa dobre, lebo najlepšie sa človek cíti, keď nič necíti.
Pamätám si, že tá mladá doktorka mala na ľavom líčku dve
šošovičky, ktoré vykúkali spod rúška. Tvár som jej nevidel, iba
hnedé oči. Chirurgovia boli za zelenou plachtou. Ležal som
nabok, po dvanástich dňoch, nič som necítil okrem občasného
pohladenia po čele a bolo mi fajn. Po chvíli som sa spýtal pani
doktorky, kedy ma začnú operovať. Usmiala sa popod rúško
a povedala, že už dávno ma rozrezali. Necítil som nič, iba ruku
lekárky na mojom spotenom čele.
Dokedy? spýtal som sa anestéziologičky vari po hodine.
Už vás zašívajú, povedala mi milo, ale vecne.
Len čo ma po operácii previezli na moje miesto pod oknom,
cez ktoré som nič nevidel, jedna sestrička mi vrazila medzi roz-
tiahnuté nohy škatuľu od nejakého margarínu a povedala, že
nesmiem tie nohy dlho prekrížiť. Tá škatuľa mi zopár ráz zlete-
la z postele, ale napokon som si na ňu zvykol. Ako sa hovorí,
aj na šibenicu, ale vtedy len raz.
Alicka, ešte sa Ti priznám, že keď som zaspal, snívalo sa mi
o tej anestéziologičke a videl som aj jej tvár, ktorú som vlast-
ne nikdy nevidel, lebo mala rúšku.
Potom ma dostali do rúk chlapci z rehabilitačného. Šikovní
mládenci, bez ktorých by som bol niekoľkokrát spadol na špi-
tálske vyblýskané klzké linoleum alebo sa nevystríhal luxač-
ných pohybov, ako odborne hovoria všetci na tomto oddelení.
Panebože, daj, aby som sa nevyluxoval! 
Po týždni som nesmelo strápeným hlasom povedal doktorovi,
že by som chcel ísť domov. Myslel som, že zavrtí hlavou, ale
on mi pokojne odvetil: „Nemocnica nie je väzenie, ak chcete,
môžete ísť. Po najbližšej vizite.“
Nevieš si predstaviť, čo to pre mňa znamenalo.
Keď ma pustili domov, učil som sa chodiť na barlách po scho-
doch, lebo som veľmi chcel ísť na Trebbiu do Prahy, aj keď
som sám neveril, že pôjdem. Vieš, to je ten galavečer, ktorý už
niekoľko rokov organizuje v Štátnej opere Galéria MIRO a vždy
tam stretnem veľa priateľov. V pondelok po Trebbii som sa bol

konečne ohlásiť u mojej dlhoročnej obvodnej lekárky, ktorá
pozná všetky moje choroby. Zaregistrovala ma, predpísala
lieky, pomerala tlak a povedala, že vychádzky mi zatiaľ nepred-
píše (ale to hovorím len Tebe). Pomyslel som si: pani doktor-
ka, keby ste vedeli, že som bol cez víkend v Prahe, tak ma
vyhodíte z ambulancie. Lenže pre mňa tá cesta znamenala
psychicky oveľa viac ako akákoľvek iná terapia.
Tak vidíš, takto som žil posledné týždne.
Bol som rád, že som doma.
Nedávno sme boli na pohrebe na južnom Slovensku. Moja
vnučka Marína, vieš, ktorej som venoval vstupnú báseň
v Putovaní k Styxu, ma navštevovala ešte v nemocnici a stále
bystrými očkami sledovala, či má dedo novú nohu, keď poču-
la, že nemôže chodiť.
Odbočil som.
Tak na kare po pohrebe mi vzala barly, že ich schová a ja ich
musím nájsť. Zaujímavá hra štvorročného dieťaťa so starým
otcom. Každému ju život nedožičí. Odniesla ich za záclonu
a povedala, dedo, hľadaj tie drevá. Pokúsil som sa jej vysvet-
liť, že bez tých driev nemôžem chodiť a hľadať ich, ale ona sa
šibalsky usmiala a dodala: veď na tej zdravej nohe skackaj,
aha, takto. A skackala ako baletka.
Alicka, ozvala sa mi krstná mama jednej mojej zbierky, určite
ju pamätáš. Nemám rád slovo krst v súvislosti s knihami, ale
čo – prezentujúca mama? To už potom radšej krstná, aj keď ku
knižke to nepatrí. Nevidel som ju vyše roka, a tak som vyšiel
do ulíc mesta aj na hliníkových francúzskych barlách, lebo
som sa s ňou chcel stretnúť. Stmievalo sa a nemal som ešte
odvahu v uliciach mesta isto kráčať, tak som jej navrhol, aby
sme zašli na večeru do pizzerie v hypermarkete, kde je všade
svetlo a niet schodov. Dali sme si pizzu napoly, nie Neapoli,
ale nejakú šampiňónovú. Pili sme už vari tretie nealko pivo
a mňa noha v jednej polohe pod stolom bolela. Krstná mama
si to všimla a navrhla, aby sme zašli na parkovisko do auta
a počkali, pokým jej pôjde nočný vlak. Z rádia sa rinuli príjem-
né melódie, ale stále mi čosi chýbalo. Zašiel som na najbližšiu
benzínovú pumpu, natankoval som, a rozhodol som sa, že
krstnej mame ukážem podvečernú Petržalku. Cestou sme pre-
chádzali okolo nášho bloku, kde som si dokaličil nohu. A len
tak mimochodom zo mňa vyletelo: „Pozri sa, tam som sa šmy-
kol“. Krstná mama sa zmyselne zasmiala a povedala: „Hádam
si si tam šmykol? Nemyslím na zemi, ale hore, v dome“
Alicka, už niekoľko týždňov som nositeľom titánovej protézy.
Teším sa na Tvoje maily, ale najradšej na stretnutie zoči-voči.
Viem, že to bude sotva skôr ako budem chodiť bez barly či
bariel, ale aspoň ma potom nebudeš vidieť takého krívajúce-
ho, uboleného, zarasteného a ešte inými prívlastkami oprade-
ného, ako ma v týchto dňoch častujú moji príbuzní.
P.S.: P(u)s(u). ■

Autor je spisovateľ a publicista
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Rudolf Čižmárik
Básnik, prozaik, prekladateľ a novinár Rudolf Čižmárik sa narodil 18. júla 1949 v Šoporni na západnom Slovensku. Maturoval na Strednej priemysel-
nej škole chemickej v Bratislave a v tom istom meste v roku 1973 ukončil aj vysokoškolské štúdium – estetickú výchovu a slovenčinu – na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského. Pracoval v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu a v denníku Pravda, v 90. rokoch si založil vlastné knižné vyda-
vateľstvo. Do literatúry vstúpil v roku 1971 básnickou zbierkou Kamenné úžasy a neskôr pridal Umývanie vody (1985), Obyčajný život (1986),
Obojstranný zápal sŕdc (1988), Akordy krvných strún (1990), Vôňa tela, vôňa slov (1999) a iné. Z prozaických diel uveďme aspoň Rozhovory so
Svetlanou (1976), Portrét pekára (1982) a Press a stres (1997). Pripravil takisto stovky pútavých rozhlasových relácií. Jeho práce podávajú širokú škálu
svedectva o morálnej sile, ale aj o slabostiach dnešného človeka. Dá sa povedať, že veľké témy objavuje svojským spôsobom. Žije v Bratislave.
V posledných rokoch prekonal závažné zdravotné problémy, ako o tom svedčí aj jeho poviedka, ktorú sme vybrali do tohtoročného vianočného čísla
Listov. 
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