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Výber z programov na december 2020
14. decembra 13.00 hod.
Společenská sála, DNM, Vocelova 3, Praha 2
Akademie národnostních menšin a kulatý stůl o migracích
národnostních menšin v českých zemích
Spoluorganizátor DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore
MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia
vďaka finančnej podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

17. decembra 10.00 hod.
Muzeum Českého lesa v Tachově
Workshop o obraze národnostních menšin v regionech
Program nižšie. Na príprave sa podieľal DOMUS SM v ČR
vďaka finančnej podpore MK ČR.
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení a milí čitatelia,

dnešný večer 30. novembra,
v deň sv. Ondreja žiari na oblohe jasný mesiac v splne. V takúto noc začínal pre Keltov čas
plný kúziel. Šiesty deň po splne
nastala noc druidov. Títo predchodcovia kňazov zapriahli do
vozíka vyloženého bielou plachtou dvoch bielych býkov a sami si
obliekli snehobiele rúcho. Každý
druid mal svoj vozík. Do jednej
ruky vzal zlatý kosák, do druhej
opraty a býky sa vydali na cestu
k posvätným dubom, v korunách
ktorých rástlo imelo. Tam vozíky
zostali stáť. Druidovia šplhali do Ilustrácia Zuzana Štancelová
korún stromov, zlatým kosákom odtínali kytice imela a zachytávali ich
do bieleho rúcha. Na zemi ich kládli na bielu plachtu vozíka, priložili k nim zlatý kosák a vydali sa na cestu na svoje hradisko. Imelo bolo
pre nich čarovnou rastlinou, všeliekom a nositeľom šťastia. Dodnes
je tomu tak. Kytičky imela zavesené od stropu alebo vo vázičkách
nechýbajú v mnohých domácnostiach, ktoré sa chystajú na príchod
Vianoc. V modernej dobe však chýbajú múdri druidovia, ktorí učili
svoj ľud skôr meditovaniu ako konzumu. Nebolo sladkostí, veď nebol ani cukor. Sladiť sa dalo len medom lesných včiel. Kelti nepoznali Vianoce, ani nadmerný konzum. V zime radi jedli orechy, mak
a divinu. Každý Kelt nosil opasok a beda tomu, kto po zimnom
období musel popustiť opasok o ďalšiu dierku.
V tieto dni sme na prahu adventu, ktorý vyzýva k skromnosti, pokore, je časom prípravy na Vianoce, ktoré by mali byť v tomto roku
iné ako v rokoch predchádzajúcich. Ubudne stretávania sa, predvianočných živých spevov v kostoloch, pod vianočnými stromčekmi na
námestiach i inde. Mali by opadnúť nákupné orgie, ktoré spôsobia
trvajúce obmedzenia. Čaro adventu a prichádzajúcich Vianoc by
malo ostať v našom vnútri. Tentoraz nám ho nenavodia deti s vianočnými besiedkami, divadlá a koncerty. Všetko budeme musieť
nájsť v sebe samých s vetvičkami imela a vianočným stromčekom.
Pokojné a krásne Vianoce, šťastný nový rok bez chorôb, plný zdravia
a radosti praje svojim čitateľom redakcia
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Na Slovensku udeľovali
výročné ceny časopisu
Pamiatky a múzeá
24. októbra t. r. som na STV 2 v priamom
prenose sledovala udeľovanie výročných
cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok
2019. Moju pozornosť pritiahol moderátor,
ktorý nenútene, ale s erudíciou „spovedal“
jednotlivcov a tímy nominované na cenu.
Na Slovensku sa vlani zreštaurovalo
nemálo pamiatok, našli sa klenoty, ktoré
široko-ďaleko nemajú obdobu, vytvorili
sa mimoriadne muzeálne expozície, a to
vďaka umu a zanieteniu a isto aj nemalou
vloženou prácou pamiatkarov, múzejníkov
a nadšencov. Ocenila som aj vizuálnu
podobu večera: a to tak pôsobivú scénu,
ako aj odev a vystupovanie aktérov. Slováci
sa obliekajú veľmi vkusne a elegantne a ich
spoločenský prejav má úroveň.
Charakteristika výročných cien
Rozhodovanie o výbere najpozoruhodnejších počinov vykonáva
kolégium odborníkov, ktoré reprezentuje redakčná rada časopisu,
zostavená zo zástupcov vydavateľov a špičkových odborníkov z profesií podieľajúcich sa na starostlivosti o pamiatky.
Od roku 1992 bolo na výročnú cenu nominovaných takmer
2 000 titulov a laureátmi výročnej ceny sa stalo vyše 200 autorov
a organizátorov najrozličnejších objavov, nálezov, prírastkov do zbierok, reštaurátorských prác, publikácií, odborných podujatí, jednorazových i dlhodobých aktivít z radov profesionálov aj dobrovoľníkov.
V súčasnosti sa ceny udeľujú v 10 kategóriách. Za rok 2019 dostala
redakcia 151 nominačných návrhov. Z nich redakčná rada časopisu
vybrala v tajnom hlasovaní v každej z kategórií po tri užšie nominácie, z ktorých voľbou vzišli 10 nositelia výročných cien. Vydavatelia
revue a redakcia vždy zdôrazňujú, že pri udeľovaní týchto cien nejde
o výsledok akéhosi športového zápolenia. Zámerom je zdôraznenie
významu a hodnoty konkrétnych rozmanitých aktivít a najmä podiel konkrétnych jednotlivcov, kolektívov, organizácií, hnutí, tvorcov, nositeľov aj podporovateľov významných činov a najrôznejších
foriem ochrany, obnovy, prezentácie a spoločenského uplatnenia
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Ceny získali:
Kategória OBJAV – NÁLEZ
Martin Kutný v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Prešov a Rímskokatolíckou cirkvou za nález neskorogotickej vstupnej
brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove.
Kategória AKVIZÍCIA
Daniel Harvan a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Svetro, spol. s r. o., za
akvizíciu kolekcie predmetov dokumentujúcich históriu, sortiment
a výrobný proces textilného podniku Pleta.
Kategória EXPOZÍCIA
M. Ďuricová, Z. Šullová, H. Dohálová, O. Wiesler, J. Ondrejka,
F. Kováč, M. Sedlák, A. Zadorová, P. Hámorský, B. Šutáková, Slovenské technické múzeum, interiérový dizajn ZAKEE, CITY LIGHT
SLOVAKIA, s. r. o., a COPYVAIT, s. r. o., za expozíciu Pravdivo
o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi.
Kategória VÝSTAVA
Miroslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum a Vojenský historický ústav za
výstavu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ.
Kategória PUBLIKÁCIA
Alexandra Kusá a Slovenská národná galéria za publikáciu Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe
1948 – 1956.
Kategória MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ –
PERIODIKÁ
Kolektív autorov SNM – Historické múzeum a Slovenské národné
múzeum – Archeologické múzeum v spolupráci s o. z. Hradiská za
publikáciu Skryté poklady – Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec.
Zreštaurovaný Turzov palác na Oravskom hrade
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Pamätná výstava Sándora Máraia na Mäsiarskej ulici v Košiciach,
foto: Juraj Starovecký
Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej z kaštieľa Betliar

Kategória OBNOVA – ADAPTÁCIA
Pavol Kozáčik s manželkou Tatianou a Rudolf Boroš v spolupráci
s Krajským pamiatkovým úradom Žilina za obnovu kaštieľa Kubínyi vo Vyšnom Kubíne.
Kategória REŠTAUROVANIE
Peter Hric, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, Krajský pamiatkový úrad Žilina a Oravské
múzeum P. O. Hviezdoslava za reštaurovanie Turzovho paláca na
Oravskom hrade.
Kategória AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY
Bratislavský samosprávny kraj a Rastislav Šenkirik v spolupráci s Academia Istropolitana Nova, o. z., a partnermi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Krajským pamiatkovým úradom Bratislava a Mestským ústavom ochrany pamiatok Bratislava za cyklus 10 odborných
konferencií ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2010 – 2019.
Kategória FILM – AUDIO – VIDEO – MULTIMÉDIÁ
Tomáš Hulík, Pavol Juračka, ARTpoint, s. r. o., a Rozhlas a televízia
Slovenska za film Slovensko – Prítomná minulosť.
V užšej nominácii na ceny sa vyskytli o. i. dve diela, s ktorými sú
spojené silné príbehy a o ktorých by som v nasledujúcich riadkoch
rada napísala viac.
Prvou z nich je publikácia kolektívu autorov pod vedením Dušana
Burana v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom Betliar, Slovenskou národnou galériou, Aukčnou spoločnosťou
SOGA a nadáciou VÚB: Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej.
Pred niekoľkými rokmi objavili v kaštieli Betliar medzi osobnou
korešpondenciou, zbierkami známok a inými dokumentmi v zásuvke
starožitnej komody skvostne vyzdobenú knižku s pergamenovými listami – knihu hodiniek. Ide o kódex, ktorý okrem „ôsmich hodiniek“
obsahuje čítania, modlitby, žalmy a ďalšie liturgie zostavené podľa
denných a nočných hodín, kedy ich má majiteľ odriekať. Rukopis
s rozmermi 81 x 60 milimetrov má 276 pergamenových fólií. Zdobili
ich ornamentálne zobrazené iniciály. Najväčším skvostom však sú figurálne miniatúry. Pätnásť rozmanitých biblických výjavov namaľoval
neznámy flámsky umelec v 15. storočí špeciálnou technikou grisaille.
Ilona Andrássyová (1917 – 1990) bola dcérou posledného pána
betliarskeho kaštieľa Emanuela II. a jeho manželky Márie Choloniewskej. Knihu hodiniek dostala pravdepodobne od svojej babky
grófky Eleonóry Kaunitzovej. V r. 1944 museli Andrássyovci Betliar
opustiť, emigrovali do Lichtenštajnska k Emanuelovej sestre princeznej Marizzi von und zu Lichtenstein. Ich majetky v Českosloven-

sku boli znárodnené v roku 1945, o tie v Maďarsku prišli v roku
1949. Ilona ostala žiť v Budapešti, kde pôsobila ako zdravotná sestra (pôsobila ako hlavná sestra vo Vojenskej nemocnici v skalách
(Sziklakórház)). Kvôli svojmu pôvodu sa stala terčom krivých obvinení a prenasledovania zo strany režimu. V 50. rokoch ju vysídlili do
pracovného tábora na Hortobágy a v 60. rokoch bola dokonca na
5 rokov uväznená za protištátnu činnosť, ktorá spočívala v pomoci
režimu nepohodlným ľuďom. Keď v r. 1971 získala naspäť cestovný
pas, viackrát navštívila kaštieľ v Betliari ako turistka. Kúpila si vstupenku a s ostatnými návštevníkmi prechádzala miestnosťami, v ktorých vyrastala a ktoré boli jej domovom.
Csemadok v Košiciach, Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Petőfiho literárne múzeum, Mladý technik, o. z., Reštaurátorský ateliér Artefakt,
n. o., rodina Jákyová, Anna Ötvös a Barbara Juhászová sú podpísaní pod expozíciou Pamätná výstava Sándora Máraia.
Svetoznámy spisovateľ Sándor Márai (1900 – 1989, rodným
menom Sándor Károly Henrik Grosschmid), intelektuál a vyznávač slobodného ducha, sa narodil a detstvo prežil v Košiciach. Neskôr žil v Maďarsku, po r. 1945 emigroval do Švajčiarska a Talianska, potom žil v USA. Od r. 1943 do r. 1989 si písal
denník. Zachycuje v ňom pomery, ktoré ho obklopovali, a udalosti, ktorých bol svedkom, ako ich prijímal, podáva charakteristiku ľudí a krajín, kde žil. K Amerike zaujíma často kritický postoj.
V jeho rodnom dome na Mäsiarskej ulici 35 v Košiciach je od
r. 2019 zriadená pamätná výstava. Už v minulých rokoch existovala v Košiciach pamätná izba Sándora Máraia. Nová expozícia je väčšia a bohatšia. V spomínanom televíznom prenose
sme sa dozvedeli, ako sa do bytu na tejto adrese dostal pôvodný
nábytok. Vďaka rodine Jákyovej bol nábytok rodiny Grosschmidovej presťahovaný z Miškolca a Budapešti späť do Košíc.
A čo ešte v expozícii návštevník nájde? Obsiahle Máraiove citáty chronologicky prezentujú život a dielo spisovateľa. Texty dopĺňajú fotografie, portréty, dokumenty a zväzky kníh ako aj fotografie dobových
Košíc. Možno si vypočuť hlas Sándora Máraia a jeho blízkych. Súčasťou výstavy je aj prezentácia spisovateľovej manželky Loly, ktorá s ním
žila viac ako šesť desaťročí a celý život podporovala manželovu tvorbu.
Pisatel jednoho dopisu se ptá, jaké mám vzpomínky
na Košice. Mé vzpomínky se vejdou do jednoho slova:
Košice byly „evropské“.
Sándor Márai: DENÍKY, svazek II. (1968 – 1989), vyd. Academia
Praha 2009, překlad Estera Sládková (dědicové), Dana Gálová
Jarmila Wankeová
foto: Samuel Okkel, Vladimír Eliáš a internet
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160. výročie narodenia

O Kukučínovom
tajnom písme

erárny archív SNK

Portrét, zdroj: Lit

Martin

S manželkou Pericou počas svadobnej cesty (1904), zdroj: Literárny archív SNK Martin

A

ko chlapec z dediny ovenčenej majestátnym Chočom,
zbrázdil Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr) celý jasenovský chotár. Ako študent pešo kráčal na
ružomberskú stanicu, odtiaľ s furmanmi do Revúcej, druhý raz
vlakom do Martina, tretí do Banskej Bystrice, štvrtý do Kláštora
pod Znievom. Ako vyštudovaný učiteľ sa vracia do Jasenovej, kde
šesť rokov rozdával najmladším rodákom zrnká múdrosti.
Stará skúsenosť hovorí, že doma nie je nik prorokom. Platilo to
aj v prípade Kukučínovho rodiska, kde uzrel svetlo sveta 17. mája
1860. Opustil Jasenovú a vrátil sa do nej niekoľkokrát – no už
len ako hosť. Azda možno konštatovať, že z rodného prostredia
utiekol preto, aby naň lepšie dovidel, aby ho lepšie obsiahol či
objal. Kto už teraz spočíta všetky Kukučínove cesty, tie predlhé
kilometre, ktoré bol nútený prejsť za naplnením svojho osobnostného údelu. Doma ho nechceli, a tak musel spoznať slnečnú
chorvátsku Dalmáciu i juhoamerickú Patagóniu, aby sa nakoniec
po rokoch, aspoň krátkodobo, znovu vrátil na rodnú Oravu. Naplnilo sa tak biblické podobenstvo o návrate strateného syna...

PRAŽSKÉ LETÁ
Skôr než prejdeme k jadru našej témy, spomenieme Kukučínov
osemročný pobyt v Prahe, ktorý fundamentálne ovplyvnil jeho
myšlienkové a umelecké dozrievanie (1885 – 1893). Ako študent
medicíny na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity prišiel do bližšieho kontaktu s európskou, najmä ruskou, realistickou literatúrou. Na pôde slovenského spolku Detvan jeho členovia pravidelne
diškurovali o filozofických, spoločenských a umeleckých otázkach,

čo kardinálnym spôsobom prispelo k sformovaniu Kukučínovho
svetonáhľadu. On sám na často búrlivých zasadnutiach Detvana
(v rokoch 1887 – 1889 mu predsedal) čítal vlastné literárne texty,
kritiky a referáty. Vtedy napríklad vznikla aj divadelná hra Komasácia, ktorá síce zvíťazila v súťaži, ale nebola inscenovaná a knižný
tvar nadobudla až v roku 1907. Pražský dátum vzniku má i známa poviedka Neprebudený (1886). Autor v nej bravúrne zobrazil
psychologický portrét duševne zaostalého mladého pastiera a jeho
tragický osud. Niektorí znalci toto dielo považujú na najlepšiu
Kukučínovu poviedku a jednu z najskvostnejších v slovenskej
literatúre vôbec!

Ukážka Kukučínovho tajného písma. Zdroj: Literárny archív SNK Martin
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Rodný dom Martina Kukučína – súčasný pohľad. Zdroj: internet

Počas účinkovania v Prahe uverejňoval oravský rodák okrem
poviedok a noviel tiež publicistické a informatívne články, fejtóny, recenzie, reportáže, črty spomienkového charakteru (Praha
v znamení výstavy, O hlade v Oravskej stolici, Do školy, Niekoľko myšlienok o románe Eleny Maróthy-Šoltésovej Proti prúdu
a iné). Špecifické miesto vo vtedajšej Kukučínovej tvorbe majú
dostojevskovsko-nerudovsky ladené Zápisky zo smutného domu,
kde s psychologickou hĺbkou zobrazil tienisté stránky veľkomestského života. Majstrovská novela Dies irae (1893) sugestívne zrkadlí medziľudské konflikty a otázku viny v krajne vyhrotenom
čase epidémie cholery. Hádam ani nemusíme zdôrazňovať, ako je
táto univerzálna látka mimoriadne aktuálna aj dnes...

VLASTNÁ STENOGRAFICKÁ SÚSTAVA
Rukopisná pozostalosť Martina Kukučína, uložená v Literárnom
archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine, je nielen bohatá,
ale vo viacerých ohľadoch tiež jedinečná. Bádateľov i čitateľskú
verejnosť vždy najviac interesovalo autorovo tajné písmo, čiže
kryptografia. Aké je to teda písmo, ako ho zostavil, prečo ním
písal, kto a kedy ho rozlúštil?
Najskôr si objasníme význam slova kryptografia (z gréckeho výrazu „kryptos“ – skrytý). Spomína ju už v 5. storočí pred
Kristom slávny grécky historik Herodotos. Kryptografiu nazval
stenografia, tajné písanie, pričom mala rozličné formy: drevené
doštičky pokryté voskom, neviditeľný atrament, drevené valčeky,
remienky, nahradenie písmen inými... Všetky tieto formy spájal
jeden cieľ – utajenie správy. Najväčšmi sa kryptografia uplatňovala vo vojenstve. Zakódovanie textu zámenou písmen bolo použité aj v legendárnej Kámasútre (4. storočie pred Kristom), keď
ku každému písmenu v abecede sa priradila iná litera.
Tajné Kukučínovo písmo možno nazvať upravenou stenografiou. Išlo o vlastnú stenografickú sústavu, ktorou písal poznámky, výpisky aj celistvé literárne diela od roku 1910, čiže v ob-

Portrét, zdroj: Literárny archív SNK

dobí pôsobenia v čilskom meste Punta Arenas. Prvými textami
zapísanými tvorcovou stenografiou boli Mať volá a Prechádzky
po Patagónii. O svojom písme sa Kukučín nikde nezmieňoval,
nevysvetľoval dôvody jeho vzniku, ani spôsob realizácie. Vieme
len o jedinej zmienke, ktorú nachádzame v liste adresovanom
Jozefovi Škultétymu (21. 5. 1921). V tom čase sa pripravoval na
odchod z Punta Arenas a mal obavy, aby jeho zošity so stenografickými poznámkami, ktoré nebudú vedieť prečítať, colníci
nepovažovali za špionážny materiál. Kukučín v spomenutom
liste píše: „...Moje zápisky majú objem priveľký a v ceste by mohli
zavadzať. Prehliada sa batožina a mnoho rukopisov by mohlo byť
nápadné tým, čo ňuchajú. Ja mám zápisy náhodou stenografované,
i to nie dľa bežných systémov, ale všakovak prispôsobené, takže nik
by sa v nich nevyznal, polícii by sa zdať podvratnými mohli a ja mať
ešte preháňanie s nimi.“

DVADSAŤOSEM ZÁPISNÍKOV
Správa Matice slovenskej hľadala vhodné riešenie. Požiadala Ministerstvo zahraničných vecí ČSR, aby zabezpečilo prevezenie
Kukučínových rukopisov z Punta Arenas diplomatickou cestou.
Ministerstvo Matici vyhovelo a prozaik si mohol po návrate z Južnej Ameriky v Chorvátsku i na Slovensku prepisovať stenografické
záznamy a zbierať materiál na román zo štúrovského obdobia.
Listy 5
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Keď Kukučín zomrel, jeho rozsiahla literárna pozostalosť bola
zdarne prevezená do Matice slovenskej. Vedno s ňou prišlo do
Martina tiež 28 zápisníkov vyhotovených neznámym písmom.
Zainteresovaní predpokladali, že môžu obsahovať aj nepublikované diela, preto sa Matica usilovala o dešifrovanie týchto zápisníkov.
Ani dvadsaťpäť rokov po Kukučínovej smrti nebolo známe, ako
a prečo vzniklo tajné písmo, „akási stenografická sústava“, ktorú
nevedel nikto prečítať. Situácia sa začala meniť v roku 1941.
Matica objavila knihovníka Ladislava Lorenca, ktorý sa zaoberal kryptografiou, a požiadala ho o pomoc. Rozlúsknutie Kukučínových záznamov trvalo Lorencovi dvanásť rokov; robil na tom
prakticky až do svojej smrti (1964). Dešifrovanie prebiehalo veľmi pomaly a s ťažkosťami, pričom niektoré záznamy ostali neprepísané. Vytrvalý Lorenc dlho nemohol nájsť správny kód. Údajne
prvé slovo, ktoré rozlúštil, bolo meno cisára Ferdinanda I. Išlo
o Kukučínom zaznamenaný citát z nejakého pomníka, v ktorom
sa dvakrát opakujú dva páry písmen „d“ a „n“. Postupne objavoval Lorenc ďalšie litery, avšak nástrah ho čakalo ešte viac ako dosť.
Keď už mal prepísanú značnú časť, v jednej chvíli zastal a nevedel pokračovať ďalej. Unavený sedel so zošitom v ruke, ten mu
spadol, otočil sa a vtedy zbadal, že niektoré riadky Kukučín písal
obrátene: sprava doľava, zopár riadkov tiež presunul na inú pozíciu. Takto sa Ladislavovi Lorencovi podarilo zostaviť kompletnú
abecedu znakov. Dovedna ich bolo 28, niektoré litery však majú
viacero podôb; písané sú sprava doľava, alebo zhora dole.
Logicky sme sa dostali k zásadnej otázke, aké vlastne bolo autorove tajné písmo. Stredoškolská učiteľka stenografie Eva Ihnátová v príspevku Kukučínova stenografia (zborník Literárny
archív 1969, s. 331 – 335) uvádza, že je to skĺbenie viacerých
stenografických systémov, doplnených o vlastné znaky. Kukučín
začal s niektorými znakmi Greggovej a Pittmanovej sústavy, používanej v Amerike, a rozšíril ju o niektoré prvky Gabelsbergerovej grafickej sústavy z Európy. Všetko prispôsobil slovenčine
a doplnil vlastnými znakmi. Takto písal Prechádzky po Patagónii
a román Mať volá. Eva Ihnátová v spomenutom článku prišla
k takémuto záveru: „Keď porovnáme abecedu Kukučínovej sústavy, ako ju zostavil z dešifrovaných materiálov Ing. Lorenc, s inými
sústavami, môžeme konštatovať, že v nezmenenej platnosti prevzal
iba b, g, h z Gabelsbergerovaj sústavy, t, d z Pittmanovej sústavy a m
z Greggovej sústavy. Z latinky si ponechal o. Niektoré zhodné znaky
sú aj v ďalších stenografických sústavách, ale Kukučín týmto znakom
prisúdil inú platnosť. Podobnosť je len náhodná. Ťažko sa dá predpokladať, žeby Kukučín v roku 1910 mal možnosť poznať abecedu
všetkých týchto sústav.“

PREČO TAK PÍSAL?
Dodnes zostáva rébusom, prečo to Kukučín vlastne robil. Stenograficky písali svoje diela aj iní tvorcovia (Ch. Dickens, V. Hugo,
G. B. Shaw, K. H. Mácha, I. Olbracht...). Všetci ale používali
oficiálne stenografické sústavy. Názory bádateľov i čitateľov na
Kukučínove rozhodnutie používať tajné písmo sa rôznia. Podľa
jedných ho k tomu viedla rýchlosť – zrýchleným písmom zachytil
dynamický myšlienkový sled. Uvedený dôvod však možno ľahko
vyvrátiť, lebo obrazce Kukučínových znakov sú komplikované,
neskracoval slová, a preto je rýchlostný efekt nenáležitý.
Druhou príčinou aplikácie kryptografie mohlo byť utajenie
zápiskov, čo podporila svojím vyjadrením aj spisovateľova životná družka Perica Bencúrová. Podľa nej manželova stenografická

Obálka knihy textov z pražských čias, zdroj: internet

sústava vznikla mimo literárnej sféry. Lekár Bencúr ňou zapisoval recepty a liečebné postupy odvtedy, ako mu v prvých rokoch
v Punta Arenas za jeho neprítomnosti vtrhli do pracovne samozvaní hostia a prehľadávali písomnosti. Neskôr, keď si vlastný systém zdokonalil, ním zhotovoval poznámky, výpisky aj koncepty
literárnych diel.
Za málo pravdepodobné možno pokladať tvrdenie, že Kukučín
si vraj zložitú sústavu písma zostavil preto, aby sa aplikovaním
nezvyčajných ťahov uvoľňovala jeho tvorivosť a fantázia. Spomenieme tiež názor českého profesora Jaroslava Stuchlíka, renomovaného psychiatra a vedca, ktorý v jednej štúdii uvádza, že Kukučínovo písmo má ludický (zábavný, hravý) charakter a je „útekom
zo skutočnosti“.
Pri tisíckach strán vyhotovených komplikovaným samostatným stenografickým systémom však v nijakom prípade nemohlo
ísť o hru, respektíve hravosť...
Najreálnejšou zostáva verzia, podľa ktorej vznikla Kukučínova
stenografia mimo literárnej oblasti – z praktickej potreby. Až neskoršie, keď dôkladne zvládol všetky nuansy tohto písma a zvykol
si naň ako na latinku, ho používal tiež pri písaní konceptov svojich literárnych diel.

EPILÓG
Isteže, nie všetko je z Kukučínovej tvorby živé. Nie všetko sa mu
vydarilo, nie všetko bolo kladne akceptované už za jeho života,
nie všetko sa vnímalo ako slovo na pulze času. Ako to už v živote chodí, niečo aj v jeho prípade zomrelo, skončilo v prachu nemilosrdného zabudnutia, niečo ostalo len v polohe dokumentu
o autorovi samom. Taký ale zvykne bývať osud hádam každého
diela i tvorcu, avšak v rozličných proporciách. Čosi je lepšie, čosi
slabšie, niečo sa vydarí viac, niečo menej. Martin Kukučín bol
ale v biednych slovenských pomeroch prvý, kto obsiahol vo svojom diele tvár, ráz i formy súvekého života a našiel zodpovedajúce
prostriedky na to, aby bola jeho výpoveď autentická a zároveň
umelecky presvedčivá a celistvá. Ostatní ho už len nasledovali.
Peter Cabadaj
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Tak trochu malý Babylon:

Vojvodina

Na nevelkém prostoru autonomní oblasti Republiky Srbsko – Vojvodiny – s pouhými
dvěma miliony obyvatel žije na dvacet národností; tady je označují jako skupiny, nikoliv
menšiny. Třetí největší skupinou jsou Slováci se třemi procenty obyvatelstva, slovenština je
také jedním ze šesti oficiálních jazyků vedle srbštiny, maďarštiny či třeba rumunštiny.

V

šechny národnosti mají rozsáhlé kompetence, většinou vlastní
základní a někdy i střední školy, tisk, rozhlasové, a dokonce
i televizní vysílání. Stejná tolerance jako v otázce národnostní
panuje i pokud jde o náboženství: vedle pravoslavných a katolických
svatostánků tu mají místo modlitebny protestantů a najít lze i mešity.
O práci slovenských insitních malířů v rázovité obci Kovačica uveřejnily před časem LISTY zasvěcený článek Mirjany Šišolákové v souvislosti
s otevřením hned dvou výstav těchto malířů v Bratislavě. Uvádí mimo
jiné fakt, že naivní umění Slováků ze Srbska bylo v roce 2012 zapsáno
do seznamu nehmotného kulturního dědictví.
Čím může být země v Panonské nížině, bohatá zejména svým
zemědělstvím, zajímavá pro českého či slovenského návštěvníka? Je
skutečností, že za minulého režimu navštívily aspoň vojvodinskou
metropoli Novi Sad tisíce odborářských rekreantů při několikadenních plavbách lodí Družba z Bratislavy se zastávkami v Budapešti,
právě v Novém Sadu a cílovou stanicí v Bělehradě. V současné době
už turistů z našich zemí bývá podstatně méně: jsou to třeba ti, kdo
nespěchají zbrkle na Jadran a jsou ochotni se po cestě zastavit, odpočinout si a prohlédnout si památky i pokochat se přírodou kolem
Dunaje. Letos byly bohužel cesty tímto směrem výrazně omezeny,
ale to snad nebude nadlouho.
Kdo se vydá na „výlet“ (prodloužený víkend) do Nového Sadu,
musí počítat z Prahy se vzdáleností kolem 800 km, z Bratislavy pochopitelně o čtvrtinu méně. Autem to znamená cca 9 hodin, autobusem 13 hodin jízdy, vlakové spojení s přestupem v Budapešti je
dlouhé a dost nepohodlné. Novi Sad uvítá hosty monumentální Petrovaradinskou pevností nad Dunajem. Symbol města byl vybudován
před téměř půltisíciletím na ochranu před Turky; dnes žije bohatým
kulturním živostem – proslulý je letní hudební festival pod názvem
EXIT. V samotném čtyřsettisícovém městě na opačném břehu veletoku si nenechme ujít večerní procházku po osvětlené pěší zóně.
Každého zřejmě zaujme pěkná radnice se sousoším významného ji-

hoslovanského skulptora Ivana Meštroviće. Na výběr máme řadu restaurací, kavárniček a cukráren. Někde si lze ke kávě objednat skvělé
„žito“ z upravených zrn, ořechů a skořice (typická srbská pochoutka,
která už jinde v Srbsku bohužel ztrácí popularitu), patří k ní kopec
„opravdové“ šlehačky. O velkém výběru místních vín či pálenek není
ani třeba se zmiňovat, milovníci dobrého jídla ocení typická srbská
či balkánská jídla na grilu, jako je třeba vešalica nebo pleskavica. Při
procházce městem můžeme narazit na dopravní prostředek, jaký se
u nás moc nevidí – kočár tažený poníky.
Vojvodina, země s bohatou minulostí, kde zanechaly četné stopy
Maďaři, ale není jen Novi Sad. O tom se přesvědčíme v druhém nejznámějším vojvodinském městě – Subotici. Pokud se v místní radnici ve stylu tzv. maďarské secese z konce 19. století nekoná zasedání
městské správy nebo svatba, nenechte si ujít její prohlídku. Subotica
(partnerské město Dunajské Stredy a Olomouce) vybudovala i novou synagogu za tu zničenou během 2. světové války, kdy odešla do
nenávratna i početná židovská menšina. Kdo se chce v těchto místech
ubytovat, najde skvělou možnost u nedalekého zdejšího „malého
Balatonu“ – jezera Palić, kde najdete svérázné čárdy (tenhle název
připomíná sousední gurmánkou velmoc) nebo salaše. A kdo má více
času, neměl by zapomenout ani na blízký národní park Fruška Gora
s nejvyšším kopcem vysokým jen o něco víc než 500 metrů n. m.
V okolí je 16 klášterů – jeden ženský je proslulý zdejším medem,
který jeptišky prodávají spolu s místními suvenýry.
Za pozornost stojí i klidné městečko Sremski Karlovci (z dějepisu
se nám možná vybaví Karlovački mír – dohoda mezi Svatou ligou
evropských států a Turky z roku 1699), jednalo se tu poprvé v historii u kulatého stolu. Okolí je samý vinohrad, takže o tom, co si
přivézt jako suvenýr, nemusíme dlouho přemýšlet. A doma si rádi
vzpomeneme na příjemný region, ani ne tak vzdálený od nás, kde se
určitě snadno domluvíme.
Text: Petr Kuneš
Foto: autor a B. Červenka
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Rozhovor s rezbárom Miloslavom Jarošom

Zakliaty v koňovi
Rodák zo Žiliny (1977), umelecký rezbár, vyštudoval estetiku a etnografiu
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Bol učiteľom i správcom
športového ihriska, roky sa živí aj manuálnou prácou. Vystavoval
v Bratislave, Lubline, Bielsku-Bialej, Tatranskej Lomnici, Liptovskom
Mikuláši a inde, v roku 2014 získal v konkurencii viac ako stoštyridsiatich
exponátov 2. miesto na 39. ročníku celosvetovej umeleckej súťaži
betlehemov 100 Presepi v Ríme. Otec piatich detí, v súčasnosti žije a tvorí
v Radoli pri Kysuckom Novom Meste. Miloslav Jaroš.

Vyštudovali ste estetiku a etnografiu, takže to, že sa venujete
rezbárstvu, má nielen svoju logiku, ale disponujete aj znalosťou
teoretického podložia ľudovej umeleckej tvorby. Je to vaša výhoda?
Samozrejme to považujem za vklad, výhodu, obohatenie rozhľadu, kontextuality. Pre mňa bolo ale asi dôležitejšie gymnázium. Ja
som vo všeobecnosti veľmi rád čítal (skôr ako sa učil) ruských,
slovenských, českých klasikov, básnikov i zahraničnú literatúru,
pri slovenskej lyrizovanej próze ma zaujal istý špecifický prvok
lyrizmu, snovosti a presahov do fantazijného sveta. Objavil som
jej filmové spracovanie Ťapákom či Grečnerom, Hanákove Obrazy starého sveta či dokumenty geniálneho Martina Slivku. Aj
preto odvtedy rád, pokiaľ mi to dovolí čas, chodievam po horách.
Zbožňujem Šumiac ako komplex, nielen ako romantické, víkendové ochkanie, ale ako schopnosť prežiť v extrémnych podmienkach, zachovať si tvár, radosť vo výraze, v kroji, v piesni a hlasom
doslova zahučať robustne ako hora. V meste som sa nikdy necítil
najlepšie.
Na vysokej škole som sa venoval všetkému možnému, štúdiu
vlastne až potom. Zo žartu – i s veľkým oneskoreným zahanbením – hovorím, že ja vlastne z vysokej školy nič neviem. Hral
som na gitare, fotil, kreslil, čítal, sníval a istý čas som sa chcel
naučiť hrať poriadne na husle. Ale práve na výške som začal chodiť na letné tvorivé tábory, ako boli Staré nôty mladých strún,
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou Holou, Liptovské dni
matky, ktoré organizoval významný slovenský etnograf, polyhistor a scénograf Viliam Gruska v Malatinej, Habovke, Telgárte,

Liptovských Sliačoch či v Zuberci, a tam som – vďaka nemu
– postupne odkrýval, čo je to skutočné ľudové umenie. Ale iste,
súvislosť medzi tým, čo som vyštudoval a čomu sa venujem, tu
je. No ako rezbár som samouk.
Cesta človeka k umeniu, teda aj k tomu ľudovému, býva rôznorodá, no obvykle sa začína niekedy v detstve. Bol to aj váš prípad?
Moja teta bola učiteľkou slovenčiny. Keď sme k nej chodievali na
návštevu, moju pozornosť v istom vývojovom stupni dospievania upútali knihy v jej knižnici. Odvtedy som ich otváral pri
každej príležitosti. Boli to práve obrazové publikácie o ľudovom
umení, zvykoch, dedinskom živote, folklóre vo všeobecnosti, ale
aj o vysokom umení. A z nich sa mi najväčšmi páčili obrazové
publikácie, z ktorých bolo cítiť nezameniteľnú atmosféru, ako
boli napríklad fotografické knihy Martina Martinčeka, Karola Benického, Karola Plicku, Pavla Socháňa, Igora Grossmana.
Takto som postupne objavil aj Kompánka, Bazovského, Laluhu,
Galandu. Veľkým, hoci trochu zvláštnym impulzom bolo pre
mňa aj to, keď sa moja mama po roku 1989 z ničoho nič rozhodla robiť keramiku, bez vzdelania, bez praktických či teoretických
skúsenosti, kúpila si formy, pec na vypaľovanie, glazúry, štetce
a ja som jej pritom pomáhal. Vyrábal som „úžasné“ gýče, lebo
som vtedy na viac nemal ani technicky, ani vkusom.
Spomenuli ste významných slovenských fotografov, ale aj etnografa Viliama Grusku. Ako vás ako mladého tvorcu ovplyvnil?
Povedal by som, že zásadne. Gruska bol úžasný fenomén, niekto, koho vlastne ani neviem poriadne vystihnúť či zasadiť do
presného kontextu. Mal obrovský cit pre estetickosť ľudového
umenia, neznášal vyumelkovanosť a nadbiehanie všeobecnej
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predstave o tom, čo je to ľudové umenie a načo nám je. Jeho tvorivé dielne, na ktorých som sa zúčastňoval, robil veľmi netradične, boli to také multižánrové happeningy, pozýval na ne rôznych
umelcov, napríklad Bohdana Warchala. To mi naozaj významne
rozširovalo ľudský i umelecký obzor.
Ako ďaleko je od komerčnej keramiky k práci s drevom
a k autentickému rezbárstvu?
Ja som vždy mal veľmi silnú vnútornú potrebu nájsť nielen svoj materiál, ale aj svoj výraz. Pokiaľ išlo o materiál, drevo mi prišlo nielen
ako najvhodnejšie, ale aj najpraktickejšie, narazíte naň kdekoľvek,
existuje ho množstvo druhov. A pracovať s ním je veľmi príjemné.
Len ako sa dostať k dlátam, rezbárskym nožom a dobrému drevu,
keď peňazí nebolo... A tento problém raz vyriešila darčekom k narodeninám moja vtedajšia frajerôčka, terajšia manželka. Navyše
som v súvislosti s tým zistil, že mám v sebe, hoci neviem odkiaľ
a neviem prečo, istú zručnosť v práci so sekerou. A k tomu výrazu sa prepracujete postupne, je to vec tvorivého hľadania, samozrejme aj istej miery remeselnej zručnosti. Mne sa to dlho nedarilo,
bolo to také blúdenie. Možno to súvisí s tým, že ja vlastne neviem
kresliť, ani maľovať, ani miešať farby. Zato však dokážem vnímať či
vidieť v dreve tvar, ktorý sa potom z neho snažím dostať. Aj preto sa
necítim ako remeselník, ale ako tvorca. Keď držím v ruke rezbárske
dláto, nezaujíma ma len jeho funkčnosť, ale, ak ide o nejaké staršie
náradie, aj to, ako je patinované potom a prácou, kto s ním pracoval,
tvoril, hľadal, živil rodinu, zápasil, víťazil či prehrával...
Ako rezbár ste sa dosť výrazne vyhranili aj tematicky, pretože
to, čo znalci i milovníci rezbárskeho umenia najväčšmi oceňujú na vašej tvorbe, sú vyrezávané kone. Prečo práve kone?
Než som sa k nim dostal, robil som rôzne štylizované muziky,
ľudové i cigánske, ale nie ako statické figúrky, ale snažil som sa
v nich zachytiť interpretačný temperament, kládol som dôraz na
detail a realistickosť. Raz mi ale pani Menkynová z ÚĽUV-u navrhla skúsiť sa preorientovať na vyrezávanie koní, po ktorých bol
veľký dopyt, no skoro nik ich nevyrezával. To bol taký prvý impulz, tam sa začala odvíjať tá nitka, podľa ktorej vlastne kráčam
až dodnes. Druhý impulz súvisí úzko s tým prvým, pretože práve
pani Menkynová mi ako správny hlavný výtvarník ÚĽUV-u ukázala a darovala hŕbu časopisov Remeslo, umenie a dizajn. V jednom čísle bol článok o ľudovej hračke a výber zo zbierkového
fondu ÚĽUV-u, ale najmä tam bol obrázok vyrezávaného koníka
z obce Liptovský Potok. Jeho tvar, farba, patina, štylizácia, to
všetko ma zaujalo a začal som to kopírovať a rozvíjať.
Mňa na vašom spracovaní koňa zaujala úžasná tvarová i farebná variabilita...

Ja keď vidím fotografiu koňa, či už reálneho alebo umelecky spracovaného, vidím aj päťdesiat variantov jeho rezbárskeho spracovania. Umelecky je to pre mňa plocha, ktorá mi poskytuje nespočetne veľa možností a kombinácií vzorov a farieb. Je to niečo
ako časopriestor, kde sa dá vpratať všetko, na čom vám osobne aj
umelecky záleží. Páči sa mi spontánne odštiepený kus i dokonalá
geometria a presnosť. Využívam pritom rôzne motívy z krojov,
kostolov, ľudových ornamentov, prvky ľudovej tvorivosti, ktorá
sa premietla vo všetkom, čo ho obklopovalo, odev, remeselný
riad, náradie a nástroje, architektúra obydlia, hospodárskych budov, chrámu. U mňa to významovo funguje tak, že kde je kôň,
tam je človek. Kôň je spoločník človeka – druh, manžel, manželka, priateľ – táto symbióza ma fascinuje. Človek má s koňom
emočný vzťah, ako dopravný prostriedok ho sprevádzal celými
dejinami, človek akoby bol zakliaty v koňovi. V žiadnom inom
domestikovanom zvierati nevidím viac človeka ako v koňovi.
Sledujem sociálne médiá, pozerám sa, čo tvoria iní, ale skoro nič
mi to nehovorí a napokon aj tak skončím v antike a bývam ohúrený nádherou arabských plnokrvníkov, ich eleganciou, tvarmi,
pohybmi, behom, hrivou, chvostom... Neromantizujem si to, ale
žasnem nad eleganciou konského kroku či jeho tvarov. Pre mňa
to nie je len drevená plastika zvieraťa, ale aj istý kultúrny, historický a estetický odkaz.
Uvažujete o ďalšom výrazovom či tematickom posune vo vašej
rezbárskej tvorbe?
Zaujíma ma prepojenie starého s moderným, presnejšie ako
moderna formuje či deformuje starú estetiku. Zaujíma ma istá
odcudzenosť, ktorú prináša naša každodenná fascinácia sociálnymi médiami. Týmto smerom by som chcel ísť, ale bude to dlhší
proces hľadania výrazu i tvaru, možno techniky, možno aj materiálu. Nič nové pod slnkom, pre mňa ozajstné, pravé umenie má
zachytávať život vo všetkej jeho pravdivosti, poctivosti, autenticite, a to od najmenšieho detailu po najväčší, nič neskrývať.
Ako by ste charakterizovali krédo vašej umeleckej tvorby?
Cieľom môjho výtvarného snaženia je „opatrne“, cez dôkladné
poznanie etnografického materiálu premiestniť to, na čo zväčša
dopadá okrem pohľadu zámerne hľadajúcich očí prach, prítmie
a tma múzeí, galérií a neotvorených etnografických odborných
kníh do nášho teraz, v ktorom mi veľmi chýba to nepochopiteľné ľudovo-amatérsky špecifické uchopenie a pretlmočenie života
a človeka do akéhokoľvek materiálu.
www.milojaros.sk
Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš
Foto: z archívu Miloslava Jaroša
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Vianoce

December, zima, Vianoce alebo Chanuka.
My v strednej Európe sme nositelia židovskokresťanských tradícií. Máme ich v sebe, aj keď
ich niektorí vedome ignorujeme. V obidvoch
prípadoch je to čas drobných oslnivých
zázrakov s prísľubom veľkých vecí. Použila som
slovo oslnivý, pretože má viac než symbolický
význam. Je to čas, keď svetlá rozsvecujú tmu,
a to symbolicky, aj v skutočnosti. Tým, že
denné svetlo odchádza včasnejšie, žijeme
v tomto období roka v žiare rozsvietenia.
V dávnej minulosti to boli olejové lampy, lúče
a sviečky, ktoré pomaly a postupne vystriedali
plynové a elektrické svietidlá. Ale mihotavé
svetlo plamienka sviečky či olejovej lampičky
má svojou rozochvenosťou stále pôsobivú
atmosféru, ktorej sa nikdy nevzdáme.

T

iež nepatrím medzi príliš duchovne založených, ale veriť tomu, že po smrti už nič nie je, je dosť ťažké. Preto si
to zjednodušujem vierou, že človek má šancu z nadhľadu veci
zhodnotiť a aspoň nepatrnú chvíľu dej ovplyvňovať. Dej, ktorý
prichádza po živote. Táto myšlienka ma sprevádza už od detstva.
Vniesla mi ju do života stará mama Alžbeta, mama môjho otca.
Ako väčšina ľudí pochádzajúcich z malých národov mala pôvod
nakombinovaný z viacerých národností. Bola maďarsko-poľského pôvodu, ale celý život prežila na Slovensku. Obdarená predstavivosťou dvojakého druhu, jednak bola silne veriaca katolíčka,
ale pritom vedkyňa, ktorá nechávala nadprirodzenosť presiaknuť
do života vo vzácnych chvíľach. Ale keď sa tak stalo, bolo to veľmi presvedčivé. Ona aj starý otec Augustín učili matematiku
a fyziku, takže by sa dalo veriť, že existencii duše a spirituality
nebude umožnené sa presadiť. Svet vnímaný len ako vypočítateľná veličina, spojená s hmotou a s ňou aj končiaca. V tom, že
to tak nebolo, zohrala zrejme dôležitú úlohu imaginácia, ktorou
boli obaja obdarení. Mali zmysel pre humor a silnú empatiu. Žili
v Čadci, v malom slovenskom meste na poľsko-českých hraniciach. Každú nedeľu chodili na omšu. Bývali neďaleko Kysuce
a na hrádzu „reguláciu“ sa chodilo v nedeľu ako na korzo. Byt
starých rodičov mal mnoho magických miest, ako napríklad stôl
starého otca. V šuplíkoch boli prastaré školské pomôcky, niektorých názvy ani nepoznám, zbierka pier a fajok. Nebolo miesto,
ktoré by nám bolo zakázané, mohli sme sa hrabať úplne všade.
A práve Vianoce strávené u starej mamy, v ich byte presiaknutom vôňou a atmosférou, boli tým zážitkom, ktorý mi dával do
budúcnosti priestor na vlastné pojatie sviatkov. Nejde len o dodržiavanie tradícií, teda toho, že skoro celý svet v určitý deň a hodinu robí ten istý rituál, ale o to, že ho človek v sebe cíti a môže
ho kľudne modifikovať, v ňom samotnom sa nič nezmení.
V čadčianskom byte sme vždy posedávali na kreslách a dívali
sa na čiernobiely televízor, alebo hrali hry, chodili na prechádzky
okolo Kysuce. Dôležité veci sa odohrávali obyčajne až večer, človek musel ten deň nejako prečkať. Keď sme sa všetci zišli a naplnili obývaciu izbu tak, že si každý musel uhájiť svoje malé miesto,
prišlo na rozsiahle rozhovory a spomínania, ktoré ústili často
do hádok, lebo priami účastníci si dej vybavovali každý úplne
inak. Boli to také krátke divadelné jednoaktovky. Na záver, keď
už sme boli všetci prejedení a nemohli sme sa hýbať ani smiať,
začalo sa fotografovanie. Strýko bol nadšený fotograf, len zvyčaj-
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ne nevyhrával boj so samospúšťou a jeho postava na spoločných
fotkách bola vždy ako rozmazaná šmuha. Tu padla aj jedna veta,
ktorá nás dokáže pobaviť vždy. Bol mi ponúknutý banán a keďže
som prejavila záujem, tak stará mama povedala svojmu synovi:
„Milanko, skoč Dominke pre banán!“ To v našom bežnom chode rodiny nemalo absolútne obdobu. Otec, ktorý ma pokojne
odvolal z vonku od hrania sa s kamarátmi, z diaľky, aby nemusel
zbehnúť po schodoch do auta pred domom, aby som mu doniesla sveter, on mal mne, najmladšiemu členovi rodiny „skočiť“ pre
banán. Stará mama nechápala náš smiech, pre ňu bol Milan syn.
V Čadci boli Vianoce pre nás vždy pripravené, stromček ozdobený, jedlo uvarené, koláče upečené, plány vymyslené. U nás
doma v Bratislave sme Vianoce pripravovali spolu. Mama varila,
a varila rovnako dobre ako stará mama. My sme s otcom bežne dostávali za úlohu ozdobiť stromček. Obyčajne sme začínali
s estetickými ambíciami: dáme tam len jednu farbu, použijeme
len modré gule a modré reťaze, modré salónky. Keď sme prácu
dokončili, strom nebol zase až tak veľmi zaplnený, ale my sme si
pochvaľovali ten minimalizmus. Až do momentu, kým nedorazila na kontrolu mama a s hrôzou nezistila, že sme tam nedali jej
najobľúbenejšieho páva a ešte tamto a aj iné veci, takže nakoniec
na strome viseli úplne všetky ozdoby z krabíc. Potom prestieranie
stolu, čas pre náš slávnostný servis. Keramické taniere s poľovníckymi motívmi, trávnatá krajina s poľovníkmi a zvieratami. Hrnula som sa k prestieraniu, lebo som si chcela pre seba uchvátiť
svoj obľúbený tanier, kde sa v diaľke mihá malá silueta jeleňa. Ak
na mňa nevyšiel, tak som bola urazená. Mala som dojem, že do
tej krajiny patrím. Dodnes si ho vždy prestieram. Stále som tam
a vždy verím, že sa jeleňovi podarilo utiecť.
Naši mi dávali dary, ktoré som ani nevedela, že chcem. Až keď
som ich dostala, som zistila, že ich potrebujem.
Pamätám si zvlášť jedny Vianoce, keď som dostala knihu Luskáčik a myší kráľ. Ten príbeh bol taký pôsobivý, že v mojich
spomienkach je to tak, akoby som mala vysokú horúčku a skôr
som si vytvorila jeho dej v halucinácii.
Neskôr, keď začala ďalšia časť môjho života a bolo to na mne,
na nás s mojím mužom Petrom, aby sme začali budovať vlastné
Vianoce, museli sme začať od úplnej nuly, nájsť ozdoby, stojan
na stromček. Trochu zručnosti a dekoratívnej estetiky. Vianočné
ozdoby už nie sú zo skla, toho extrémne krehkého skla, ktoré sa
vždy rozprsklo na márne kúsočky. Existujú nové materiály ako

papierová hmota, plast alebo umelé sklo. Zistili sme, že s novými
vianočnými guľami sa dá „pinkať“ ako s loptičkou. Keď dcéra
Magda dosiahla určitý vek, tak sme si vystrihávali ozdoby z papiera, ale neskôr sme sa stali závislí na vtáčích ozdobách. Každý rok si prikupujeme nové a dúfame, že jedného dňa budeme
mať vianočný stromček plný vtákov, možno dovtedy vymyslia aj
zvukové ozdoby, a tak ako svetielka si pustíme čvirikanie.
Jedna z našich kolekcií je kolekcia drevených figúrok – trpaslíkov, dostali sme ju od známej, ktorá sa po 10 rokoch v Čechách
vracala domov do Austrálie a všetkého sa zbavovala. Táto séria
malých mužíčkov rýchlo získala veľkú obľubu, lebo sme zistili, že
nám pripomínajú jedného suseda, veľkého frfloša. Nebolo radno
mu často chodiť na oči, človek hneď schytal nejakú ostrú kritiku.
Volal sa Egon. Vždy sme „egonov“ používali na zaplnenie prázdnejších miest na stromčeku.
K ďalšiemu rodinnému folklóru patrí osadenie stromčeka
do stojana. Nie je potrebné to detailizovať, stačí mi vymenovať
materiály, ktoré k tomu v priebehu rokov boli použité: sekundové lepidlo, lanká na zafixovanie vedené zo stropu a stavebná
pena, ktorá sa nakoniec ukázala ako najväčšia istota.
Naše Vianoce nezväzujú žiadne pevné tradície, vianočné sviatky vnímame ako čas, ktorý trávime spolu a máme pripravené
menu, prediskutovávané dlhé mesiace dopredu. Striedame druhy
rýb a ich úpravu, stabilne zostáva zemiakový šalát a kapustnica, ktorú sme implantovali do českého vianočného menu. Patrí
k tomu aj komercia, nákupy, premrštený kopec vecí, prechádzky
v zimnej krajine, užívanie toho zvláštneho zimného podvečerného svetla, ale aj hry a spoločné činnosti. Trocha bláznivé, ale
vždy pôsobivé: miesto liatia olova sme raz odlievali do sadry naše
masky. Alebo rozprávanie príbehov, ktoré pochádzajú s hĺbky
našej pamäti a predstavivosti. Vždy si potom hovorím, ako je
možné, že my štyria: môj muž Petr, dcéra Magda, syn Max a ja,
sme prevažnú časť života prežili spolu, no aj tak sme schopní
sa prekvapovať príbehmi, neznámymi aj známymi, prepracovávanými do detailov, plnými udalostí a informácií či náhlych
zvratov. Niekedy musí zasiahnuť Deus ex machina, aby sa bezvýchodisková situácia vyriešila. Boží zásah prichádza ako jediná
pomoc. A k tomu patrí aj príbeh o narodení toho zvláštneho
dieťaťa v meste Betlehem, ktoré zmenilo celý svet.
Text a foto: Dominika Paštéková Sládková
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SOVA – prvá online premiéra
v 101-ročnej histórii SND
Keď som sa 20. októbra 2020 prihlasovala na internetovú stránku Slovenského
národného divadla, aby som si pozrela prvú online premiéru v jeho histórii, prvé,
čo ma prekvapilo a zároveň potešilo, bol veľký divácky záujem. Bola som asi na
1200-tom mieste a nebola som zďaleka posledná. Hneď som si predstavila Modrý
salón, v ktorom sa malo odohrať predstavenie a kde sa za „normálnych“ okolností
vojde približne sto ľudí. Divadelnou hrou, ktorá mala tú česť alebo tú smolu byť
premiérovaná týmto spôsobom, bola hra Natalie Kocab Sova. Dramaturgicky ju
pripravila Darina Abrahámová, preklad a réžia Valéria Schulczová. Osoby a obsadenie:
Babi: Božidara Turzonovová, Vendy: Barbora Andrešičová.
S veľkým očakávaním som sa zapozerala do predstavenia.
Okrem vnímania hry som si občas prečítala aj povzbudivé
komentáre divákov, ale predovšetkým som si predstavovala, ako
sa asi cítia herečky pred prázdnym hľadiskom. Nikto tam nedýcha, nešuchoce, nepokašliava, nikomu nezazvoní mobil, nikto
sa nezasmeje, nezatlieska... a tak som sa ich na to opýtala:
Božidara Turzonovová: Hrať na divadelnom javisku bez
diváka je neprirodzené a na konci „predstavenia“ mám smutný pocit trápnosti.
Barbora Andrešičová: Divadlo je o spoločnom zážitku, tu a teraz. O chvíľach, keď herci s divákmi zdieľajú prítomný čas, priestor,
príbeh, emócie. Naskúšali sme divadelnú inscenáciu, ktorú sme
streamovali online cez kamery. Kladiem si otázku, do akej miery je
divadlo „prenosné“ cez kamery, keďže využíva iné výrazové prostriedky. Preto online premiéra bola pre mňa taká rozpačitá. Na
jednej strane som bola rada, že naša spoločná práca uzrela svetlo
sveta a dostala sa aj medzi ľudí, ktorí by inak nemali šancu prísť.
Sledovali ju diváci po celom Slovensku, aj v iných krajinách, aj
ľudia v karanténe. Na strane druhej sa však snažíme o niečo, čo
sa, podľa mňa, nedá preniesť. Je to len dočasný kompromis a tak
to aj beriem. Dostala sa ku mne však aj informácia, že na základe
pozretej inscenácie syn zavolal svojej matke po niekoľkých rokoch
mlčania. A to je pre mňa tá najhodnotnejšia spätná väzba.

B. Turzonovová: Vnímam ju skoro tak, ako ste ju charakterizovali, na jednej strane osamelá, zraniteľná, sebecká a na
druhej strane obetavá, silná a milujúca.

Božidara Turzonovová
(Babina)

V divadelných hrách, ale aj v literatúre či vo filme, sa dosť
často rozoberajú vzťahy rodičov a detí, vzťahom vnukov
a starých rodičov sa autori až tak často nevenujú. Ak áno,
väčšinou sú to až idylické, harmonické príbehy. Nedorozumenia, konflikty, napätie akoby k nim nepatrili. V hre
Sova si cestu k sebe hľadajú stará mama s vnučkou, ale hoci
sú na scéne iba ony dve, v ich dialógu sú vlastne prítomní
všetci ostatní dôležití ľudia ich života, živí aj mŕtvi.
Ako vníma postavu Babi jej predstaviteľka, pani Turzonovová? Je nešťastná, osamelá, sebecká, zraniteľná alebo
naopak milujúca, obetavá, silná? A aká je vnučka Vendy
podľa herečky Barbory Andrešičovej?
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B. Andrešičová: Vendy je všetko to, čo ste povedali, ide len
o to, v akom období sa na ňu pozeráme a čo v nej práve prevažuje. Vystihli ste poradie pocitov, ktorými v tejto hre prechádza.
Aká je, podľa protagonistiek hry, ideálna stará mama, resp.
ideálna vnučka?
B. Turzonovová: Žiaľ, v detstve som babičky nepoznala.
Mamičkinu mamu som spoznala ako pubertiačka a videla som
ju len zopár razy, aj to nakrátko. Myslím, že stará mama by
mala vnúčaťu poskytovať pochopenie, istotu a harmóniu.
B. Andrešičová: Ak si mám predstaviť ideál, išlo by hlavne
o vzácnu vzťahovú zhodu medzi nimi. Akési hlboké porozumenie, výmenu energie a poznania.

Barbora Andrešičová
(Vendy)

PRÍBEH SOVY
Nielen ľudia, ale aj „veci“, teda aj divadelné hry, majú svoje príbehy. Ten „sovin“ začneme u dramaturgičky Dariny
Abrahámovej:
D. Abrahámová: Jedného dňa som dostala stručný mail od
Terezy Nvotovej, úspešnej mladej režisérky. Iba sa ma spýtala, či mi jej priateľka Natália môže poslať svoju hru, že by
chcela na ňu spätnú väzbu, ktorú zatiaľ zo svojho prostredia
nedostala. A ja, že jasné, lebo ani ja som v tom čase nemala
dojem, že ma moje pracovné okolie berie vážne a videla som
v tom akési zrkadlenie mojich pocitov. A navyše, práve preto som si už predtým povedala, že jedinou odpoveďou na to,
že vás momentálne neschopné vedenie v divadle šikanuje cez
ignorovanie, je samostatne a s chuťou pracovať na svojich
vlastných projektoch, ktoré vyjadrujú môj názor na funkciu
a poslanie dramaturgie v národnom divadle. Jednou z najtvorivejších a najzmysluplnejších aktivít je dramaturgická spolupráca s autorkou, autorom, na novej hre, prípadne poslúžiť jej
objaveniu, doceneniu, ak ide o niečo progresívne a mnohými
nepochopené artikulovanie autentického stretu so životom,
s realitou, ktorú žijeme a umelecky úprimne transformujeme.
Zvláštne je, že v tom čase mi písali aj iní, pre mňa osobne neznámi autori a často aj z Čiech. Potešilo ma to. Medzitým som
ešte spolupracovala s autorskými divadlami, aj komunitnými,
všetko bez nároku na honorár. Až neskôr som objavila, že túto
tvorivú uvzatosť má v sebe práve Natália. Mňa ale v tom čase
zaujímala iba jej hra, ešte dlho som sa nezamýšľala, kto je tá
Natália Kocábová. Dokonca ju mám v mobile stále uvedenú
ako Natálka Kocábovie z Prahy, aby som sa zorientovala, keď
mi to neznáme dievča napíše. Ale teraz už o nej viem oveľa
viac, aj to, že je skvelá mamina troch detí a teším sa, že si postupne prečítam jej nemalé spisovateľské dielo. Klobúk dole,
ako ju to pudí k tvorbe, ktorá stojí za to a má oprávnene nemálo fanúšikov.
Hra ma zaujala tým, že ústrednou témou bol vzťah medzi
babičkou a vnučkou. To ma fascinovalo, lebo chápem, že
príbehové modely sa v hrách opakujú a sú naozaj recyklované, ale už menej chápem, prečo je tak málo hier mimo mužsko-ženských problémov a ich peripetií. A NAŠE ŽIVOTY
SÚ PRETKANÉ TOĽKÝMI ROVNAKO PODSTATNÝMI
PREPOJENIAMI. Napr. aj súrodenecké vzťahy, priateľské
peripetie atď., keď už teda nehovoríme o politickom či dokumentárnom divadle. OBGENERAČNÉ VZŤAHY, TO JE
SAMA O SEBE TAKÁ HLBOKÁ A SÚČASNÁ TÉMA...
Kto sa má starať o starých, kto má pochopiť mladých v tomto svete komplikovanej bolestnej všeslobody? Výstižne o tejto

našej novodobej existenčnej stratenosti, osamelosti vo svete
materiálnej saturácie hovorí aj česká filozofka Anna Hogenová. Bolo cítiť, že Natália nepíše motivovaná kalkulom, ale
akoby potrebovala zo seba dostať silu a autoritu babičky, ktorá
koluje aj v jej žilách, ale má zásadne iné názory a skúsenosti.
Obidve ženy sa napokon cez konfrontácie zblížia, spája ich
inteligencia, humor, autentickosť, temperament a láska. Prišli
ako vdovy o tú partnerskú, ale precítili jej ďalšie formy. A nie
sú odkázané iba na prvoplánové zmyslové vnímanie. Mám tie
ženy rada a Natália ma s nimi zoznámila bez obalu.
M. Šišoláková: Je obvyklé, že dramaturg dá autorovi jeho
dielo zásadne prepracovať? V čom spočíval váš návrh na novú
verziu?
D. Abrahámová: Áno, je obvyklé, že dramaturgička autorovi povie, že hru treba prepísať, ak má spolupráca pokračovať
a najmä viera a nasadenie, že z hry raz bude dobrá inscenácia.
Dramaturg je tá menej nadaná osoba, ale slobodná a objektívnejšia a v dobrom kritickejšia. Stáva sa zázrak, že hre stačia škrty a malé úpravy a netreba do nej rýpať. Ale niekedy
treba otvorene vyzvať k zásadným zmenám a obdivujem, ako
niektorí autori a autorky potom naozaj prinesú takmer nové
skvelé dielo alebo prídu aj sami na nové riešenia. Najhoršie je,
keď všetko akoby sedí, ale je to nudné a neinšpiratívne. Iba
písmenká. V prvej verzii Sovy boli zbytočné všetky postavy
a celú drámu rozptyľovali do akejsi všeobecnej podoby dobre
napísaného televízneho scenára. Ale keď som sa sústredila na
dialógy medzi Babinou a Vendy, chcelo sa mi plakať, smiať
a žasnúť nad bolestnou krásou ich vzájomnosti a podobných
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osudov. Veľmi sa ma to všetko dotklo aj intímne, strácala som
maminku, ktorá je Babine v mnohom podobná... no, múdre,
silné ženy, ktoré vám dajú dýchať, len keď sa od nich oslobodíte a začnete sa milovať také, aké ste. A potrebovať. To je
krása poznania, ako a prečo sa odovzdáva archetypálna štafeta
aj v ére plastovej.
M. Šišoláková: Ako autorka reagovala, prijala vaše pripomienky, resp. rady?
D. Abrahámová: Úprimne, nikdy som necítila náznak, že
Natália ráta s tým, že by sme hru uviedli... A ja som jej pôvodne nič v tom duchu nenaznačovala ani nesľubovala, skrátka,
spätná väzba... Tak som povedala, že z tej hry treba spraviť
koncentrovanú komornú drámu a na moje prekvapenie mi
taká po čase mailom prišla. Hovorím si, to dievča má guráž
a hneď som začala hľadať spojencov. Reku, keď mi Božidara
Turzonovová povie, že by do toho išla, pustíme sa do toho...
A na to režisérka Valéria Schulzová vraví, že hra má potenciál a že je ochotná do projektu ísť, hoci sme v tom čase mali
na ňu nula euro. Doslova. Zrazu sme to veľmi chceli, oslovili
sme ešte mladú herečku Barboru Andrešičovú do úlohy Vendy. Natália bola skvelá, lebo nám dala voľnú ruku a v rámci
prekladu od pani režisérky sme si vyjasnili aj isté motivačné
a situačné zmeny. Natália so svojou maminou medzičasom
preložili Sovu do angličtiny a to je prvá verzia pre dve herečky.
Opäť priestor na drobné dotvorenia pre nový tím, verím, že
hra poletí svetom ako sova...
● ● ●
Príbeh Sovy sa ale začal skôr, u autorky Natalie Kocab.
Kedy?
Natalie Kocab: To vím celkem přesně. Úplně první verzi
hry jsem dopsala v Americe v srpnu roku 2018. Premiéra se
udála v Bratislavě 20. 10. 2020. Krásné datum...
M. Šišoláková: Text hry ste posielali do Bratislavy predovšetkým na posúdenie, alebo s nádejou, že ju možno divadlo
prijme a uvedie?
N. Kocab: Já oslovila kamarádku Terezu Nvotovou, zda by
se nezávazně někoho nezeptala na Slovensku, co na to říká.
Byla jsem trochu zoufalá. Rok jsem hru nemohla udat v Praze.
Oslovovala jsem různá divadla a nic. Někde si to ani nepřečetli, když odepsali, že jim to nesedí, brala jsem to jako slušnost.
Někde bylo řečeno, že možná na tom něco je, ale nakonec ne.
Po mnoha letech úspěchu s předešlou hrou (Pohřeb až zítra,
premiéra máj 2017, Švandovo divadlo, pozn. red.) jsem si jaksi bláhově myslela, že mám dveře otevřené k další spolupráci.
Zjistila jsem, že v Praze jsou v podstatě zavřené. Dodnes nemám objasněný důvod. Prostě nevím. Chtěla jsem se na to
vykašlat, ale manžel Miloš – Slovák – mi stále kladl na srdce,
ať to zkusím na Slovensku, že jsou jiní, možná dostanu víc
odpovědí. Já totiž začala pochybovat o sobě, a to jsem těžko
nesla. Čili, napsala jsem Terezce s takovou skomírající nadějí,
ale nečekala nic. Maximálně odpověď od kohosi – co je na
tom špatně.
M. Šišoláková: Dramaturgička vám navrhla dosť zásadnú úpravu, ako ste to prijali? Boli ste sklamaná, možno zaskočená, nahnevaná?
N. Kocab: Ne, byla jsem vlastně vyšťavená. Odevzdaná.
Chystala jsem se tu hru položit a brala jsem to jako poslední

Natalie Kocab

pokus jí vdechnout život. Čili jsem se s tím neprala. Ale víte
– také to byla Darina Abrahámová. Něco jsem o ní věděla,
a když zavelela, tak to pro mě nebyla otázka. Neměla jsem nejmenší důvod to zpochybňovat. Nicméně jsem si celou dobu
ani jednou nepřipustila, že by to mohlo klapnout. Mohu celkem upřímně říct, že do poslední hodiny před premiérou jsem
si tak na 10 procent stále myslela, že jde o kanadský žert. Nedokázala jsem si v hlavě urovnat, že by jedna země na mnoha
divadelních frontách poslala svého autora k šípku, zatímco
druhá ho umístí rovnou na prkna národního divadla. Navíc
s tak fantastickým obsazením a realizačním týmem.
M. Šišoláková: Museli ste sa rozlúčiť s viacerými postavami,
koľko ich bolo pôvodne? Napísali ste prakticky úplne inú hru...
N. Kocab: Já to spočítala na třináct. Ale ta hra byla od začátku koncipována tak, že se ostatní postavy jen míhají, probíhají kolem, byla to jejich podstata, že jich je tolik a jsou neviditelné. Víceméně 70 procent dialogů bylo tak, jak jsem to
pak napsala do verze pro dramaturgyni a režisérku. Nebylo to
těžké, těžké to měly ony. Měly dost materiálu vybrat si, kterou
cestou inscenace půjde. Nechala jsem to na nich, tento způsob
práce preferuji. Já udělala svoji část a chci nechat ostatní v klidu udělat jejich. Jsem zastáncem autorského prostoru. Valéria
Schulczová je špičková autorka a režisérka. Věděla jsem, že ví,
co dělá.
Do tvorivého tímu vstupuje neodmysliteľná postava, režisérka a prekladateľka v jednej osobe, Valéria Schulczová.
Sama je autorkou úspešných divadelných hier (napr. Leni
v SND) a televíznych seriálov (Za sklom, Odsúdené a i.),
často režíruje v Čechách (napr. v Prahe, v Ostrave, v Brne).
Čím ju hra Sova zaujala?
Valéria Schulczová: Svojou hlbokou ľudskosťou. Generačným stretom, napísaným zo ženského pohľadu, ktorý nie je
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založený na egoizme, ale snahe pochopiť, prejaviť empatiu
a lásku, a napriek tomu tá snaha často zlyhá. Porozumenie sa
mení na chuť zabojovať za svoj názor a presvedčenie. A boj
býva krutý. Hlavne keď je úprimný. Ani Babi, ani Vendy nechce tú druhú zraniť, a napriek tomu to obe robia. A aj vo chvíli, keď si to uvedomia, nevedia hneď zatiahnuť ručnú brzdu.
A divák ide s nimi. S ich pocitmi, ich argumentmi. Je to veľmi
vyrovnaný zápas. Ich vzťah je plný lásky i bolesti. Okrem toho
každá z nich reprezentuje iný pohľad na svet. Obe sú si vedomé
širšieho kontextu. Sú vzdelané a svojím spôsobom aj otvorené,
ale hlboko presvedčené o svojej pravde. Inak vnímajú rodinu,
spoločnosť, svoje miesto v nej i to, čo sa deje s planétou. To je
pre Vendy veľmi dôležité. Ona zažíva ekologickú úzkosť, Babi
klimatickú zmenu odmieta. Pretože odmieta prijať zodpovednosť svojej generácie za to, čo sa so zemou stalo. Nie preto, že
by bola slepá, ale preto, že svojej generácii pripisuje vysokú
mieru etiky a morálky. Ctí tradičné hodnoty a vníma ich ako
nemenné v čase a priestore. Vendy vníma svet ako deštruovaný, snaží sa v ňom zorientovať a následne nájsť svoje miesto.
Chce jeho zlepšenie, ale uvedomuje si, že pravdepodobne aj jej
generácia v tejto snahe zlyhá. Obe ženy veľmi intenzívne pociťujú smrť a teda paralyzujúcu neprítomnosť mužov, ktorých
milovali. Ich partneri ich opustili a ony sa snažia definovať
samé seba inak ako cez nich. Už nie sú ženami svojich mužov.
Ale kým vlastne sú? Nanovo si budujú vlastnú identitu. Neexistenciu svojich partnerov ešte čiastočne odmietajú, ale vedia, že je realitou. Vendy sa navyše učí byť matkou. A veľmi sa
bojí, že zlyhá. Zároveň sa obe vymedzujú voči mužovi, ktorý
ich obe spája i rozdeľuje. Vendin otec a Babin syn je hybným
elementom hry, aj keď sa v nej neobjaví. Trápia sa tým, že ich
ignoruje, irituje ich, že im pomáha, pretože je v tom istý druh
nadradenosti. Láska je automatická a ľahostajnosť všadeprítomná. Dlho im trvá, než si to priznajú. A zároveň majú pocit,
že ony sú ten problém, lebo sú druhým na príťaž. Ich trápenie
a bezradnosť sú pre zvyšok rodiny zaťažujúce. Zároveň je hra

Valéria Schulzová

plná humoru, nadhľadu a jemného cynizmu. Jednoducho, radosť taký text prekladať aj inscenovať.
Vráťme sa späť ku dňu premiéry 20. 10. 2020. Herečky už
povedali, ako sa cítili pred prázdnym hľadiskom. Aj diváci
sa museli prispôsobiť novej situácii, ale ako ju prežívali režisérka, autorka a dramaturgička:
Režisérka Valéria Schulczová: Stále je to inscenácia naskúšaná pre živého diváka. Napriek epidemiologickým opatreniam. Dúfam, že sa raz živého diváka aj dočká. Zmeny pre
online uvedenie sme nerobili. Snáď s výnimkou svietenia.
Ale samozrejme, museli sme skúšať navyše, kvôli snímaniu
a strihu.
M. Šišoláková: Čo zvykne za „normálnych“ okolností robiť
režisérka počas premiéry, sedí v hľadisku, prípadne v zákulisí,
sleduje ako prebieha predstavenie, reakcie publika?
V. Schulczová: Zvyčajne sedím v hľadisku, ideálne niekde
vzadu, pri osvetľovacom či zvukárskom pulte. Chcem vnímať
diváka, jeho reakcie. A mám pocit, že herci ma v hľadisku tiež
vnímajú, že im to dáva pocit, že som v tom ešte stále s nimi.
M. Šišoláková: Pri online premiére ste asi mali počas
prenosu plné ruky práce. Ste spokojná s výsledkom, prípadne
s ohlasmi divákov?
V. Schulczová: Pri online streamovaní som mala úlohu strihača, takže som sa plne venovala akciám na javisku, musela
som ich veľmi koncentrovane vnímať, aby som si uvedomovala presné mizanscény a podľa toho strihala. Aby mi herečky
nevyšli zo záberu. Musela som sledovať, či už má kameraman
presne nakomponovaný záber, či mu niekto nelezie z kantne
(okraj rámu, pozn. red.), či už nebude švenkovať (uhýbať, zatáčať, pohybovať kamerou, pozn. red.)... Aby som nestrihla
nehotový obrázok. Bol to iný druh stresu a sústredenia, a som
rada, že to dobre dopadlo. Aj keď s chybami, ale tie k premiére a živému prenosu patria. Ohlasy máme veľmi pozitívne, diváci, ktorých bolo stonásobne viac, ako by sme ich v divadle
mali pri kapacite sály za celú sezónu, to je príjemný pocit. I to,
že sa na predstavenie mohli pozrieť zo všetkých kútov sveta.
Autorka Natalie Kocab: Já to neprožívala ve smyslu „chudáci my“. To by se člověk zbláznil. Když se zasním – samozřejmě mě to mrzí. Nejen to, mrzí mě, že jsem s dámami nemohla
sdílet více času a zážitek, na který můžu vzpomínat. Ale to
se nedá nic dělat, věděly jsme, že se to nejspíš stane. Naopak
jsem brala jako pozitivní, že šlo o první online premiéru Slovenského národního divadla. V tom smyslu mi bylo nesmírnou ctí. Jak někdy zápasím se svou hurónskou povahou, tak
v případě všeho, co se v procesu s hrou Sova na Slovensku
událo, mohu říct, že cítím obrovský vděk a pokoru. Je to jeden
z pilířů profesního života, z něhož budu do smrti žít a o němž
budu vyprávět vnoučatům. Stále mám jaksi pocit, že se to nemohlo stát...
Dramaturgička Darina Abrahámová: Ohlasy aj sledovanosť boli skvelé. Ja sama som hru pozerala v skúšobni na počítači, zatiaľ čo dievčatá hrali a režisérka strihala. A ja som sa
nahlas smiala a plakala a tešila sa bez toho, aby som sa ovládala
v publiku. ALE SOVA NIE JE PRE MŇA, JE PRE NAŠICH
DIVÁKOV. Nech sú trpezliví, verní a zdraví.
Pripravila Mirjana Šišoláková
Foto: archív SND
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Zo slovenskej a českej knižnice

O bohyniach,
šeptuchách a bosorkách
Príbehy o ľuďoch disponujúcich schopnosťami či vedomosťami, ktoré sú také neobvyklé,
že ich nemožno vtesnať do obecných škatuliek, ktoré sa akosi vzpierajú racionálnemu či
logickému vysvetleniu, vymykajú sa z rámca, ktorý považujeme za „normálny“, nás fascinujú
už od nepamäti. Samozrejme, že našli aj svoju populárnu literárnu podobu nielen v ľudovom
čítaní, almanachoch a kalendároch, ale aj v dielach umeleckej literatúry. Zhodou okolností
v nedávnom čase vyšli tri knižky, ktoré sú tematicky takmer totožné (hoci v ostatnom
odlišné), pretože v nich ide o príbehy bylinkárok, vediem, ľudových liečiteliek, ba aj
bosoriek, a ktoré stoja za prečítanie. A všetky tri napísali ženské autorky.

Kateřina Tučková

T

á prvá, česká, vyšla už dávnejšie.
Ide o knihu etnografky Kateřiny Tučkovej
Žítkovské bohyně (Host,
2012), ktorá sa stala najpredávanejšou českou knižkou
roka, vyšla v niekoľkých
vydaniach, bola preložená
do dvanástich jazykov (aj
do slovenčiny, Tatran 2016)
a bola ocenená o. i. Cenou
Josefa Škvoreckého a Cenou

Magnesia Litera. A ako to už býva, vyvolala okrem vlny nevšedného záujmu a pochvaly aj kritiku a nesúhlas.
V tematickom kontexte našej krátkej úvahy má táto kniha
dôležité miesto už len tým, koľko pozornosti vyvolala. Ale
jej záber je širší ako len románový opis – isteže atraktívnych
– etnografických zvláštností a mágie bylinkárok a kopaničiarok z moravsko-slovenského pomedzia v Bielych Karpatoch.
Rovnako dôležitý, ak nie dominantnejší, je v Tučkovej knihe
motív pátrania po tajomstve naskrze svetských príčin, ktoré
viedli k zničeniu jedného ľudského osudu a tým aj k reťazi
ďalších osudových udalostí. Nie je to však celkom lineárny
príbeh, ale ide o zložitejšiu štruktúru, v ktorej sa etnografia
prelína s detektívkou, dokumentárne s fiktívnym, veľká história s malými príbehmi, ľúbostná vášeň s odcudzenosťou,
„bohovanie“ s racionalitou, osobná pomsta s oportunizmom,
strach o život s obcovaním s prírodnými živlami. Protagonistka príbehu Dora Idesová hľadá pravdu o žene, ktorá ju vychovala, pričom odkrýva poznanie, že nie je veľký rozdiel medzi tmárstvom 17. storočia a politickým tmárstvom z druhej
polovice 20. storočia. Eštebácke praktiky boli len zdanlivo
civilizovanejšie než tie spred tristo rokov, pretože ich cieľom
bolo to isté: fyzická a psychická likvidácia človeka a tým aj
toho, čo bolo pre mocipánov nepohodlné. Dora Idesová hľadá
pravdu o osude ženy-bohyne, ktorá ju vychovala, ale postupne odkryje predovšetkým pravdu sama o sebe.
Hľadanie samej seba je aj hlavným motívom knihy mladej
slovenskej spisovateľky Aleny Sabuchovej Šeptuchy (Artfórum,
2019) ocenenej Cenou Anasoft Litera. S Tučkovej knihou ju formálne spája aj fascinácia motívom ľudových liečiteliek a zariekavačiek zvaných „šeptuchy“ z oblasti na poľsko-bieloruskom pomedzí zvanom Podlasie, ktoré na rozdiel od žítkovských bohýň,
s ktorým tradícia „bohovania“ na moravsko-slovenských kopaniciach vymrela, sú stále živým a atraktívnym fenoménom.
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Alena Sabuchová
a Robert Tappert

Sabuchovej
protagonistky
– ironická rozprávačka a jej
kamarátka Dorota – žijú svojimi starosťami dospievajúcich
dievčat a zázračno-prozaický svet okolo seba a zmysel
jeho krajových „čudností“,
ako sú napríklad „zubry, vlci,
nadrozmerné hríby a farebné
stužky priviazané na krížoch
pri ceste“ spoznávajú postupne, akoby okrajovo, no možno práve o to dôvernejšie. Svoje prostredie neskúmajú, ale
ho žijú. Podlasie, priestor opradený hmlami a poverami, kde
má každý „základné právo na zázraky“, je pre nich magickou
krajinou, naplnenou akousi z nášho nezasväteného pohľadu
(koľko asi čitateľov pred čítaním knihy či počas neho zobralo
do rúk mapu Poľska, aby sa zorientovalo?) východoslovanskou
exotikou, v ktorej sa mieša katolícka viera a pravoslávie s ľudovými poverami, polopohanské uctievanie letnej rovnodennosti
s dedinským jarmokom.

Biele Karpaty

V Šeptuchách nejde o odhaľovanie nejakého svetského tajomstva z minulosti, ktoré by nezvratne poznačilo ľudské
osudy, ani o etnografické, epické či historické dokumentovanie krajovej osobitosti Podlasia, ale o psychologické prenikanie do tajomnosti ľudových obyčajov a o ich konfrontáciu
s iróniou a vecnosťou moderného sveta. Pekne to dokresľujú
aj fotografie Roberta Tapperta, ktorý sprevádzal autorku na
jej niekoľkých cestách do Podlasia a ktoré sú umiestnené na
začiatku knihy.
Alena Sabuchová získala už za svoj debut z roku 2016
Zadné izby Cenu Ivana Kraska a v roku 2017 Cenu Nadácie
Tatra Banky za umenie. Jej druhá kniha Šeptuchy potvrdzuje,
že je nielen talentovanou, ale už aj etablovanou autorkou modernej slovenskej prózy.
Etablovanou slovenskou prozaičkou je aj Denisa Fulmeková, autorka šestnástich kníh, vrátane jednej básnickej zbierky. Vo svojej ostatnej novele Agáta (Slovart, 2020) vychádza
zo skutočného tragického príbehu prvej bratislavskej bosorky Agathy Tott Borlobaschinovej (Borlobášovej), obvinenej
v roku 1602 z čarodejníctva a upálenej na hranici pri Michalskej bráne v Bratislave. Ako hovorí sama autorka, nejde
o presnú historickú rekonštrukciu tohto prípadu, ale o „jeden
z možných variantov“. Z textu je vidieť, že si Fulmeková dala
záležať na jeho príprave, aj keď zrejme už ako autorka tzv.
sprievodcov poverami Magická sila bylín a Magická sila sviatkov nepochybne isté poznatky o tejto téme mala. Dôležitejšie
ako historická presnosť je však to, že sa jej podarilo vyrozprávať tento smutný príbeh nielen v autentickom dobovom
ukotvení, ale aj s aktuálnym posolstvom, aká krehká býva
hranica medzi pravdou a lžou či láskou a nenávisťou. A predovšetkým aké ľahké je manipulovať s nevedomosťou a iracionálnymi vášňami, kam vedie hystéria a davová psychóza
a do akého bahna môžu ľudské spoločenstvo poľahky zaviesť
kadejakí šarlatáni, psychopati a skorumpovaná vrchnosť.
Mentálny rozdiel medzi spoločnosťou z raného novoveku,
ktorá obvinila, odsúdila a upálila Agátu Borlobášovú a tou
súčasnou nie je ani taký veľký, ako by sa zdalo. Stačí sa trochu
poohliadnuť po moderných, široko dostupných sociálnych
médiách. Tam sa upaľuje dnes a denne.
Igor Otčenáš, foto: zdroj internet
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Ivan Buraj, foto David Konečný

Divadlo nemusí
byť krásne, musí
byť úprimné
a dôsledné
Brnianske HaDivadlo má za sebou bohatú históriu. Vzniklo v roku 1974
v Prostějove, v roku 1985 sa presťahovalo do Brna, kde sa plne profesionalizovalo
a prešli ním také výrazné režisérske osobnosti ako napríklad Arnošt Goldflam
alebo J. A. Pitínský. Oproti klasickým repertoárovým scénam je tvorba HaDivadla
oveľa viac založená na autorskom prístupe režisérov a hercov. Súčasným
umeleckým šéfom divadla je rodák z Bratislavy, režisér Ivan Buraj.
Divadlo prežíva v dobe koronavírusovej pandémie ťažké časy.
Ako sa s touto situáciou vyrovnáva HaDivadlo?
Sú to ťažké časy pre kultúru, ale asi je dôležité jedným dychom
dodať, že nielen pre kultúru. Čo sa týka HaDivadla, tak ten prvý
jarný náraz sme celkom zvládli. Ako mestom zriaďovaná scéna
máme určitý príspevok, ktorý pri použití radikálne šetriacich opatrení stačil na pokrytie základného chodu divadla. Väčším trápením ale je jesenný úbytok divákov, ktorému v tejto neistej situácii
rozumieme. Koniec koncov ani my v HaDivadle sme nepovažovali hranie pri októbrovom náraste čísiel chorých za zodpovedné,
a to nielen voči divákom, ale aj vo vzťahu k našim starším členom
súboru. Preto sme ešte pred vládnymi opatreniami prerušili, ako
jediné divadlo v republike, hranie z našej vlastnej úvahy. Otázkou
je, ako dopadnú rozpočty kultúrnych inštitúcií na rok 2021 a či
pri návrate do „normálu“ neprevážia pragmatické pohľady, ktoré
budú primárne dotovať ekonomiku a na všetko ostatné – kultúru, školstvo, zdravotníctvo, boj s klimatickou krízou – sa opäť
zabudne. Bolo by to z môjho pohľadu fatálne pokračovanie hrubnutia našej spoločnosti a všetkých nešvárov krátkozrakej politiky,
ktorá bola u nás prítomná aj doteraz.
V roku 2012 si absolvoval štúdium réžie na brnianskej JAMU
a v roku 2015 si sa stal umeleckým šéfom HaDivadla, ktoré
je spolu s Divadlom Husa na provázku a Divadlom u stolu
jedným z troch základných pilierov Centra experimentálneho
divadla. Ako sa podarí mladému, pomerne čerstvému absolventovi školy takýto významný skok v jeho divadelnej kariére?
Iba drobná korekcia, Centrum experimentálneho divadla prešlo v minulej sezóne reštrukturalizáciou a po Františkovi Derflerovi, ktorý viedol Divadlo u stolu, nastúpil Matyáš Dlab, ktorý v rámci CED-u zahájil činnosť platformy Terén. Terén nie
je súborové divadlo, ale dramaturgická platforma orientujúca sa
ako tykadlo našej inštitúcie na hraničné multidruhové projekty

na pomedzí divadla, výtvarného umenia, experimentálnej hudby.
Zaujímavosťou pre kontext vášho časopisu je aj pole pôsobnosti tejto platformy, ktorá chápe česko-slovenský kultúrny priestor
ako svoje základné operačné pole a iniciuje mnohé projekty
v spolupráci so slovenskými tvorcami. Spomeňme ako príklad za
všetky ich spoluprácu s Andrejom Kalinkom a jeho zoskupením
Med a prach. Ale naspäť k tvojej otázke, neviem ako sa to podarilo, asi je v tom trocha šťastia. Fakt, že dochádza v kultúrnych inštitúciách ku generačnej obmene. Sám som z toho trochu v šoku,
že sa to všetko podarilo.
Ktoré tituly si stihol za päť rokov vo funkcii umeleckého šéfa
v HaDivadle naštudovať a máš niektorú zo svojich inscenácií
najradšej?
Za dôležité tituly pre seba vnímam adaptáciu Kafkovho Zámku,
ktorá mi otvorila cestu k chápaniu divadelnej adaptácie, nie ako
čohosi pasívneho v zmysle prevodu, v ktorom si autor adaptácie
vezme dialógy z románu, základné situácie a má to, ale ako odpoveď na otázku, čo je zmyslom toho diela a prečo sa má toto
dielo hrať v divadle, čo nové mu to prinesie. Dôležitou bola pre
mňa aj línia inscenácií dnes už klasických textov vrcholného realizmu Čechovovho Strýčka Váňu, Ibsenovho Eyolfa či Gorkého
Malomeštiakov, pri ktorej som sa snažil interpretovať realizmus
inak než len ako stav reality, jej popis, snažil som v ňom vidieť
boj o realitu. Tieto texty vytvorené na prelome 19. a 20. storočia
majú v sebe čosi veľmi súčasné, popisujú dobu, v ktorej staré už
neplatí a nové ešte nenastalo. Odohrávajú sa teda v časoch straty
všeobecne zdieľaných hodnôt, kde každá z postáv žije akoby vo
vlastnom realizme a hlbším zmyslom realizmu sa teda stáva náraz
realít a nie obraz jednej statickej reality. Súčasťou takéhoto sveta
je kríza komunikácie, neschopnosť vidieť druhého, ale aj akási
nahá skúsenosť s bytím, ktoré neprikrýva žiadna ideológia alebo
náboženstvo, na ktoré by sa dalo bezo zvyšku odkázať. Takýto
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Vnímanie, foto Kata Opuntia

horizont môže pôsobiť na niekoho depresívne, ale ja v ňom vidím
aj určitú krehkosť toho, čo znamená byť človekom a príležitosť
pre porozumenie, pretože v rovnakej neistote a tápaní žijeme
všetci. Potom je pre mňa zaujímavé aj to, že som, obrazne povedané, zdedil avantgardné divadlo a svoju úlohu vnímam v spojení
s tvorbou nových impulzov pre súčasné divadlo, ale aj generačnou
otázkou, nakoľko a v čom môže a musí byť dnešné divadlo nové.
Musí byť hlasne úprimné a mať vzťah k súčasnosti, ale neviem,
či je našou povinnosťou permanentne inovovať a či máme hľadať
stále nové formy. Obávam sa, že pri takomto formalistickom prístupe, keď je novosť najvyššou kvalitou, môže byť ohrozená iná
kvalita: viera v to, že divadlo je nástrojom komunikácie a nie nástrojom plnenia povinností voči ideológii rastu a pokroku. A tak
podobne ako aj v iných súčasných druhoch umenia tvorcovia
hľadajú možnosti, ako aplikovať ekologické nástroje opätovného
využitia, aj ja nachádzam radosť v prehlbovaní a novom interpretovaní starších foriem a textov bez imperatívu byť nutne nový
a módny. Verím, že provokáciou budúcnosti bude väčšia jednoduchosť a úspornosť.
Na aké nové tituly sa môžu diváci v divadelnej sezóne 2020/21
tešiť? Teda za predpokladu, že nám situácia vôbec dovolí
chodiť do divadla.

Vernisáž, foto Petr Chodura

Sezónu sme v tom krátkom medzičase, keď sa dalo hrať, otvorili premiérou inscenácie, ktorá sa mala odohrať ešte v marci. Jej
názov je Vnímání a je to kompilát textov Georgese Pereca Muž,
který spí, László Krásznahorkaia Od Severu hora, od Jihu jezero,
od Západu cesty, od Východu řeka, do ktorých sme pripisovali
dialógy s Bohdanom Karáskom (čitatelia ho môžu poznať ako autora filmu Karel, já a ty). Naša inscenácia sa zaoberá myšlienkou
nerastovej spoločnosti a skúma postavu herca, ktorý sa rozhodol
prestať chodiť do práce a zúčastňovať sa spoločenského života a je
sám doma. Ironické je, že v marci nám skúšku – keď sme zložili
tvar inscenácie prvýkrát dokopy a zahrali si ho – prerušila informácia o tom, že sa zatvárajú divadlá, a vlastne sme inscenáciu a jej námet začali žiť. Koncom augusta sme sa k nej vrátili,
na začiatku septembra ju odpremiérovali a znovu sa vrátili do
súčasnej izolácie... Ďalšou premiérou našej sezóny skúmajúcej
pojem „adaptace“ je autorská interpretácia Rastislava Balleka,
ktorý spolu s naším dramaturgom Matějom Nytrom adaptovali
slávny román Hermana Melvilla Moby Dick. Ďalej plánujeme
uviesť adaptáciu u nás zatiaľ neznámeho, ale v Rakúsku kultového románu Marlen Haushoferovej Zeď v réžii Kamily Polívkovej a posledným by mal byť autorský projekt experimentátora
Jiřího Adámka s názvom Po celou dobu představení probíhá
představení.
A čo Slovensko? Spolupracuješ aj so slovenskými divadlami?
Nespolupracujem. A rád by som dodal, že bohužiaľ. Mám
dojem, že systém spolupráce je nateraz veľmi schematický. Existujú zabehnutí tvorcovia, ktorí fungujú ako dobré vývozné značky,
slovenskí diváci majú pocit, že získavajú pojem o tom, čo sa v českom divadle deje, dramaturgovia divadiel sú spokojní a nikto nemá
príliš potrebu niečo meniť, aktualizovať. Súčasné české i slovenské
divadlo je, obávam sa, veľmi konzervatívne. Hlavným kritériom
mnohých dramaturgických rozhodnutí sú tabuľky návštevnosti
a tržieb. Kvantitatívne údaje a logika čísiel prevažuje nad skutočným hľadačstvom a s tým spojeným rizikom. Čo je pochopiteľné v situácii, keď sa zriaďovatelia mnohých divadiel o nič iné ako
o spomínané tabuľky ani nezaujímajú. Česť výnimkám.
Za inscenáciu Princ Homburský si dostal Cenu poroty na
Medzinárodnom festivale divadelných škôl ISTROPOLITANA, za Strýčka Váňu si bol nominovaný na Cenu Divadelných
novín a za Námesačníkov si získal cenu Projekt roku na fes-

Námesačníci (imitácie a tušenia), foto Petr Chodura
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Malomeštiaci, foto Kata Opuntia

tivale Next Wave. Za Malomeštiakov si dostal Cenu divadelných novín za réžiu. Akú váhu prikladáš týmto oceneniam?
Samozrejme, že si ich vážim. O to viac, že všetky spomenuté projekty som vytvoril v Brne a o spomínaných cenách rozhodujú komisie divadelných kritikov v Prahe, čo sa môže zdať
ako zanedbateľný detail, ale nie každý si uvedomuje, že aj niečo
také, ako je cena za divadlo, má svoju realitu a tou je úbohý
stav financovania kultúry a ešte horšie ako samotné divadlá sú
na tom divadelní kritici, ktorí si veľmi rozmyslia každú cestu
z Prahy do Brna. A vzhľadom na to, ako sú finančne hodnotené
recenzie, sa im ani nečudujem. V divadelnej komunite sa občas
hovorilo v spojitosti s cenami o určitom pragocentrizme, ktorý
sa snáď darí v poslednej dobe odbúravať, a v tej diskusii som
mal pocit, že sa kritikom krivdí, keď sa hovorilo o ich nezáujme
o mimopražské divadlá ako o nejakom predsudku. Vnímajúc
okolnosti ich práce, si čím ďalej tým viac uvedomujem, že ide
skôr o zúfalý stav financovania, keď aj tí najpoprednejší recenzenti musia zvažovať každú cestu mimo Prahu vo vzťahu k domácemu rozpočtu. Kultúra v našich končinách bola po nežnej
revolúcii predhodená voľnému trhu a to, čo zostalo verejne financované, sa krčí v rohu a aj v súčasnej situácii existujeme
v obrannom reflexe s vedomím, že sme prvý sektor, v ktorom
sa bude škrtať. Skrátka kultúra je dlhodobo chápaná ako bonus,
ako čosi navyše a to môže mať fatálne následky na stav demokracie a vôbec na kvalitu našej spoločnosti. Navonok sa zdá, že
tu kultúra je, všetko beží, ale často je to už len akási potemkinovská dedina, ktorej hlavný záujem je vykázanie vonkajšej legitimity. V snahe neprísť ešte o viac, než sme doteraz prišli, mnohé
segmenty kultúry existujú v permanentnom strachu pred zánikom a hlavný účel kultúry – kvalitná reflexia spoločnosti a podmienok bytia, ako aj odvaha experimentovať – mizne.

ce. Uvedomil som si pri tom skúšaní, že nechcem robiť divadlo
pre súbor fotiek a dobrý trailer, ale pre silný a hlboký kontakt
s človekom. Divadlo nemusí byť krásne, musí byť úprimné
a dôsledné.
Má umelecký šéf aj nejaké iné záujmy okrem divadla? Stíhaš
sa vôbec vo voľnom čase venovať niečomu inému?
Je pravdou, že táto práca, ak ju človek chce robiť naplno, je
veľmi pohlcujúca a nezostáva veľa času na iné. Asi pred rokom
som si kúpil projektor, takže som naplno prepadol svojej vášni
pre film a snažím sa v týždni vidieť aspoň štyri dobré filmy. Ale
najradšej mám dni, keď si zatiahnem závesy a vidím viac filmov
po sebe. Milujem sledovanie filmov v širších kontextoch, napríklad si určiť režiséra alebo režisérku a vidieť od nich všetko, čo
natočili chronologicky. Ale tiež rád chodím do lesa. V poslednej dobe mám takú stratégiu: rád chodím po nejakej turistickej
značke a potom zahnem mimo ňu. S priateľmi tomu hovoríme
intuitívna turistika.
Ako často sa dostaneš domov do Bratislavy? Alebo už považuješ za svoj domov Brno?
Musím sa priznať, že nad touto otázkou premýšľam vždy, keď
navštívim Bratislavu, čo sa mi, bohužiaľ, odkedy som umeleckých
šéfom HaDivadla, nedarí tak často, ako by som chcel. Asi som už
viac udomácnený v Brne. Bratislava sa za posledných desať rokov strašne zmenila. Vyrástlo tam veľa administratívnych budov,
zmizli Mlynské Nivy, ako si ich pamätám, Cvernovka, PKO, kam
som chodil do LUDUSU..., ale tieto pocity sa ťažko ohraničujú,
ťažko sa predstavujú v plných tónoch, sú to skôr štvrtinové tóny
– chvejú sa – a tak stále vo mne existuje akási vnútorná Bratislava,
ktorú chápem ako svoj domov. A keď je jeseň, skoro sa zotmie
a ja som niekde v okolí Kozej, alebo keď sa prebúdza jar a vidím
Dunaj, alebo stojím na Miletičke, tak mi dôjde, že sa v tom Brne
môžem udomácňovať, ako len chcem, ale Bratislavčanom budem
celý život.
Prečo sa vlastne človek rozhodne stať divadelným režisérom
a čo pre teba znamená tvoja práca?
Ideálne je podľa mňa, keď sa človek pre to ani nerozhodne, keď
skrátka vie, že nič iné robiť nechce a ani nemôže, a z toho vyplýva
odpoveď na tvoju otázku. Trochu gýčová, ale čo už. Moja práca
je mojím životom, je tým, kým som ja.
Vladimír Dubeň
Foto: archív autora
StrýčkoVáňa, foto Kata Opuntia

Je to síce už dávnejšie, ale ako študent si mal možnosť absolvovať stáž v pražskom Národnom divadle u slávneho amerického
režiséra Roberta Wilsona pri inscenácii hry Karla Čapka Vec
Makropulos. Aká bola spolupráca s týmto svetoznámym a originálnym režisérom?
Mojou úlohou bolo zaznamenávať na kameru priebeh skúšok
pre interné potreby. Takže som bol snáď posledným z posledných
asistentov v celkom veľkej hierarchii asistentov Roberta Wilsona.
Ale to skúšanie bolo pre mňa inšpiratívne akosi inverzne. Uvedomil som si pri ňom, aké divadlo nechcem robiť. V tom čase
už Wilsonova poetika reprezentovala veľmi estétsky prístup, šlo
hlavne o to, majstrovsky zvládnuť vizuálnu formu: scénografiu,
svetlá, líčenie, kostýmy, skrátka bolo to veľmi chladné divadlo,
i keď staršie inscenácie Roberta Wilsona sú pre mňa stále určujú20 Listy
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Za Boženou Plocháňovou
Málokto vedel, že sa narodila v Prahe
Božena Plocháňová (zdroj: Pravda)

Vo veku 91 rokov zomrela 11. 8. 2020
v Bratislave po krátkej chorobe známa
ilustrátorka obľúbených detských knižiek
a karikaturistka Božena Plocháňová
(narodená 2. 1. 1929 v Prahe).

K

reslenie ju bavilo od útleho detstva. Základy kumštu
získala v Štátnej grafickej škole v Prahe, kde vyrastala
v mestskej štvrti Vinohrady. Po presťahovaní sa do Bratislavy účinkovala rok ako baletka-elévka v Slovenskom národnom
divadle, pretože sa popri výtvarnému umeniu venovala aj tancu.

REDAKTORKA ROHÁČA
Kľúčovým dátumom v jej kariére bol rok 1952, keď nastúpila do
redakcie populárneho humoristicko-satirického týždenníka Roháč. Pôsobila v ňom úctyhodných 40 rokov, pričom okrem tohto
periodika uverejňovala svoje kresby aj v iných domácich časopisoch. Patrila k prvým ženám, ktoré sa profesionálne venovali
kreslenému humoru. Medzi jej najznámejšie diela možno zaradiť komiks Bill a Mary, ktorý pôvodne tvorili westernovo ladené
príbehy manželského páru; neskôr boli prenesené do súčasných
reálií. Išlo vskutku o nekonečný seriál, na stránkach Roháča trval dvadsať rokov, týždeň čo týždeň! Totalitná verchuška zrejme
od neho čakala lacné ironické zosmiešňovanie divokého západu,
ale komiks vycibrene pranieroval hlavne našské prehrešky voči
bontónu, negatívne ľudské vlastnosti či rôzne dobové anomálie.
Ako na margo zosnulej trefne uviedol známy básnik a spisovateľ
Daniel Hevier, „málokto v detstve sa vyhol jej obrázkom. A prečo by
sme sa im vyhýbali. Radi sme im prichádzali v ústrety. Spievali nám
z obálok a ilustrácií prevažne detských kníh...“ Nemožno ale obísť
ani Plocháňovej bohaté humoristické dielo vytvorené pre časopis
Roháč, kde vyrástlo niekoľko generácií karikaturistov. Novinárom
zvykla vravievať, že jej nápady vznikali v priebehu redakčných porád a diskusií, že námety vymýšľali často všetci spolu. Pripomeňme
v tejto súvislosti, že v Roháči aj napriek sústavnému ideologickému
tlaku prevažoval ľudský a múdry humor. Kultivovali ho silné au-

torské značky ako Viktor Kubal, Tomáš Janovic, Klára Jarunková,
Mikuláš Sliacky, Milan Vavro, Peter Petiška a ďalší. Oprávnene
možno konštatovať, že toto humoristické periodikum zohralo pozitívnu rolu a pre čitateľov bolo povzbudením v nie vždy žičlivých
časoch. Prejavilo odvahu vystreliť si aj z vecí, ktoré vtedajší komunistický režim považoval za nedotknuteľné. Registrujeme to najmä
v spôsobe zobrazenia témy – v kresbách sa dalo čítať akoby medzi
riadkami, a to Plocháňová vedela bravúrne.

ILUSTROVALA NEZABUDNUTEĽNÉ KNIHY
Ťažiskovú líniu tvorby Boženy Plocháňovej predstavujú ilustrácie detských titulov a školských učebníc. Autorkine kresby charakterizovala príznačná veselosť, hravosť i humor, ľahkosť prejavu
a súčasne veľká výtvarná profesionalita, jednoduchosť, brilantnosť
a precíznosť. Dokázala tým zaujať nielen detského, ale i dospelého
čitateľa. Spolupracovala s viacerými úspešnými literátkami, ktoré
písali pre najmladšiu generáciu – Kristou Bendovou, Elenou Čepčekovou, Máriou Ďuríčkovou, Klárou Jarunkovou či Hanou Ponickou. Do pamäti celých generácii vďačných čitateľov prenikla ako
ilustrátorka takých nezabudnuteľných ikonických knižiek ako boli
Danka a Janka, Opice z našej police, Bola raz jedna trieda, Cibuľkove dobrodružstvá, Hrdinský zápisník, O Štoplíkovi, kým do školy nechodil, Osmijanko rozpráva, Osmijanko sa vracia, Meduška,
Slávnosť u Pipy Dlhej Pančuchy... Kreslila tiež populárne seriály pre
deti v časopisoch Včielka, Zornička či Fifík. „Najlepšie sa mi robili
Opice z našej police,“ uviedla v jednom rozhovore. „To ma fantasticky
bavilo. Bol to skvelý text Kristy Bendovej, ktorej moje kresby vyhovovali.
Bývala neďaleko na Mýtnej a často sme sa navštevovali.“
Božene Plocháňovej bolo za jej dielo udelených niekoľko
prestížnych ocenení. Napríklad v roku 1968 získala Cenu vydavateľstvá Mladé letá za knihu Cibuľkove dobrodružstvá, v roku
2009 ocenenie Zlatá rybka 2008 za knihu Danka a Janka, o rok
neskoršie titul Najkrajšia detská kniha leta za rozprávkový opus
Osmijanko sa vracia (2010).
Česť pamiatke Boženy Plocháňovej.
Peter Cabadaj

Autorkine ilustrácie z populárnej knižky Márie Ďuríčkovej Danka a Janka
(zdroj: internet)
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Môže jar prísť
až koncom leta?
Kvôli COVID-19 áno. Prvý raz vo svojej
bohatej histórii sa Slovesná jar (SJ)
v Martine nekonala v máji, ani v júni.
Pandémia koronavírusu spôsobila, že
organizátori ju museli z pôvodného
termínu presunúť na prvé jesenné dni
(22. – 25. 9. 2020). Slovesná jar tak
paradoxne prišla v septembri a Martin sa
stal jediným mestom na Slovensku, kde
sa konalo – za striktného rešpektovania
všetkých aktuálnych epidemiologických
opatrení a nariadení – štvordňové
podujatie. Uvedený fakt nás teší o to
viac, že SJ podporila projekt kandidatúry
Martina na titul Európske hlavné mesto
kultúry 2026. V najbližších dňoch
nás čaká v tejto súvislosti finalizácia
spomínaného projektu.

V

demokratizačnej atmosfére šesťdesiatych „zlatých rokov“
minulého storočia sa zrodila aj SJ v Martine – sviatok
umeleckého slova vo všetkých podobách. Prišla na svet ako
súčasť prezentačnej činnosti Pamätníka slovenskej literatúry MS,
dnes premenovaného na Slovenské národné literárne múzeum so
sídlom v prvej, teda historickej budove Matice slovenskej (MS).
Priatelia dobrej literatúry si opäť mohli už po 54-krát vychutnať
bohatý a zaujímavý multižánrový program SJ. Popri klasických stretnutiach (besedách) s básnikmi a prozaikmi nechýbali prezentácie
najnovších knižných titulov, slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej
literárnej súťaže, umelecký prednes, pripomenutie si 190. výročia
vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku, programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, vernisáž atraktívnej výstavy
o modrotlači, workshopy a koncerty zaujímavých hudobných hostí.
Otváracím programom tohtoročnej SJ bolo slávnostné vyhlásenie
výsledkov 23. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Paulínyho Turiec.
Známemu recitátorovi, múzejníkovi, literárnemu historikovi, scenáristovi, kurátorovi mnohých literárnych a výtvarných výstav, autorovi stálych pamätných domov a expozícií, členovi Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a vysokoškolskému pedagógovi, rodákovi
z Mošoviec Jozefovi Beňovskému bol venovaný program Literatúra – pamäť spoločnosti (22. 9.). Okrem hlavného aktéra v „hovoroch o živote a umení“ účinkovali aj jeho blízki priatelia, spisovatelia

Z podujatia Slovesná jar 2020, v popredí Peter Cabadaj

Z výstavy Modrotlač
– kultúrne dedičstvo,
ktoré nás spája

Blažej Belák a Dušan Mikolaj. V špičkovom umeleckom prednese
kolegýň z kruhu 3xP i samotného Jožka Beňovského zazneli ukážky
z tvorby významných slovenských básnikov a prozaikov. Mozaiku
slova a hudby doplnilo tiež premietane fotografií a filmov, reflektujúcich Beňovského úspešné domáce aj medzinárodné výstavné projekty od Veľkej Moravy cez národné obrodenie až po 20. storočie;
televíznu, odbornú a inú tvorbu. Nechýbali krásne spomienky na
detstvo, na stredoškolské štúdium na baníckej škole, ale aj teplickom
gymnáziu až po obhajobu rigoróznej práce v Banskej Bystrici. Všetko prebehlo v priateľskej atmosfére...
MS odhalila v stredu 23. 9. bustu jedného z najznámejších matičiarov a slovenských osobností 20. storočia Jozefa Škultétyho od
sochára Tomáša Polonského. Podobizeň matičného správcu stojí
v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou
budovou MS v Martine. Literárny a kultúrny historik Tomáš Winkler v Literárnom týždenníku zo dňa 16. 9. 2020 na s. 19 uvádza:
„Skon Jozefa Škultétyho je takmer symbolický, v januári 1948 hovorí o tom, že neprežil ani jeden deň v komunistickej totalite, že jeho
úmrtie symbolizuje prechod MS od slobody k neslobode. Takmer tri
štvrťstoročia bol jeho život spojený s Turcom a s Martinom. Čo je však
najdôležitejšie – celý jeho život, každý deň, každý jeho vdych a výdych
bol spojený s národom, so službou veciam národným. Životné dielo
Jozefa Škultétyho, i vedecké, svojím rozsahom a hĺbkou presahuje kaž-
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dého, s kým by sme tohto výnimočného muža z jeho súčasníkov mohli
porovnávať…“
Po slávnostnom odhalení busty bolo v neďalekej Biblickej škole na
Memorandovom námestí pripravené stretnutie s autormi, „ich knihami aj myšlienkami“. Pozvanie zo strany SSS prijali Jozef Banáš, Jozef
Mikloško, Peter Mišák, Ondrej Nagaj, Štefan Cifra, Tatiana Jaglová
a recitátor Michal Gazdík. Dôstojnou formou v rámci programového
celku zarezonovali aj tohtoročné životné jubileá známych turčianskych
literátov Peter Mišák (70), Ondrej Nagaj (80), Michal Kováč Adamov (90) a Tomáš Winkler (80). Bohužiaľ, Michal Kováč Adamov
a Tomáš Winkler museli zo zdravotných dôvodov účasť odrieknuť.
Organizátorov veľmi mrzela skutočnosť, že nemohli privítať prvého projektanta, iniciátora SJ doc. Michala Kováča Adamova, ktorého prvotná koncepcia spočívala v dvoch základných programoch –
nazvaných Stretnutie v strede a Recitály srdca.
Informačno-propagačnou súčasťou podujatia bol reprezentačný
bulletin Podanie, Autogramikon, čiže pamätníček s citátmi myšlienok
zúčastnených autorov a priestorom na autogram. Počas troch dní dvakrát denne vychádzal informačný list Jarný glosár so spravodajstvom
z organizačného zákulisia SJ a z diváckych ohlasov na jej programy.
O niekoľko mesiacov neskôr vychádza zborník s názvom Stretnutie
(I, II., III...) s textami spisovateľov, ktoré odzneli na autorskom večere.
V priebehu rokov sa SJ rozšírila o autorské popoludnia spisovateľov
pre deti a mládež so žiakmi a stredoškolskými študentmi a o program
Veniec víťazov, ktorý bol prehliadkou víťazov amatérskych recitátorov
na celoslovenských súťažiach, teda víťazov od Hviezdoslavovho Kubína cez Sládkovičovu Radvaň až po Vansovej Lomničku.
Slovesná jar bola však Miškom Kováčom Adamovom koncipovaná ako prvá (jarná) časť Martinských kultúrnych slávností. V lete
to boli Augustové slávnosti, na jeseň Scénická žatva a zimu vypĺňala
séria výstav Výtvarný rok. Pevne veríme, že si budeme môcť ešte tieto Vianoce zalistovať s našim jubilantom v personálnej bibliografii,
ktorú mu pripravujeme...
Modrotlač – kultúrne dedičstvo, ktoré nás spája. Takto nazvali tvorcovia medzinárodný projekt, v rámci ktorého sa konala
24. 9. v Slovenskom komornom divadle vernisáž putovnej výstavy.
Okrem slovenskej časti (Martin a Turiec) obsahuje zaujímavá expo-

zícia aj zrkadlenie skúmanej témy v Českej republike, Holandsku,
Maďarsku a Poľsku. Rozvoj modrotlačiarstva v Turci úzko súvisel
s bohatou rozvinutou výrobou plátna. Neodmysliteľnou súčasťou
remeselného života v Turci bol farbiarsky rod Lilgovcov z Martina.
Výrobe modrotlače sa systematicky venovalo šesť generácií jeho členov. Posledným aktívnym farbiarom v rode bol Milan Lilge, ktorý
prevádzkoval svoju činnosť do roku 1951. Modrotlačiarov z lilgovskej dielne všeobecne považovali za dobrých odborníkov, lebo vedeli
plátno kolorovať tak, aby ani pri praní nepúšťalo farbu. Ich látky
boli dlhodobejšie vyhľadávaným obchodným artiklom. Modrotlač
je od konca novembra 2018 zapísaná v Reprezentatívnom zozname
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Slovensko
má doposiaľ v tejto svetovej spoločnosti zaradených 7 prvkov. Aktuálne sa na Slovensku venujú modrotlači traja tvorcovia (Martin
Trnka z Púchova, Matej Rabada tvoriaci v Párnici na Orava a Peter Trnka z Ivanky pri Dunaji, ktorý bol prítomný aj na vernisáži).
Zhudobnené verše piatich nežijúcich slovenských básnikov zazneli
v interpretácií terchovskej kapely CABO v rámci vernisáže.
Pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na
Slovensku a Roku slovenského divadla 2020 odohrali divadelníci
(matičiari) z Liptovského Mikuláša predstavenie Život v divadle,
divadlo v živote (25. 9.). Autor Peter Vrlík venoval svoju hru osobnosti Gašpara Fejérpataky Belopotockého.
Tohtoročná SJ vyvrcholila v piatok 25. 9. popoludní v Turčianskej knižnici programom, v ktorom sa početnému publiku predstavil čerstvý sedemdesiatnik, básnik a všestranný literát Peter Mišák.
Spomínalo sa na staré časy, hodnotil sa súčasný literárny život, reflektovala Mišákova staršia tvorba i horúca knižná novinka.
54. ročník SJ zorganizovala MS a občianske združenie Podoby
slova v spolupráci s mestom Martin, so SSS a ďalšími partnermi.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Organizátori pevne veria, že budúci ročník tohto tradičného literárneho festivalu plného chutí, vôní, farieb, kvalitnej poézie, prózy,
umeleckého prednesu, divadla aj hudby sa uskutoční bez „asistencie“
pandémie koronavírusu. Srdečne vás všetkých už teraz pozývame
1. – 4. júna 2021 do Martina na jubilejný 55. ročník Slovesnej jari!
Iva Poláková, Foto: archív autorky
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Šumava

(malá pozvánka do pohraničia)

Vydra

Šumava patrí k najobľúbenejším turistickým lokalitám v Českej republike. Niet divu. Toto
chránené prírodné územie reprezentuje typický ekosystém stredoeurópskej horskej krajiny
s lesmi, ľadovcovými jazerami, horskými lúkami a rašeliniskami. Šumava je rozsiahle pohorie
na hraniciach Česka, nemeckého Bavorska a Rakúska. Jeho nemecký názov Boehmerwald
v preklade znamená Český les a na jeho území sa nachádza hlavné európske rozvodie medzi
Severným a Čiernym morom. Národný park Šumava je najväčší zo štyroch národných parkov
v Českej republike a na jeho ploche bolo vyhlásených 24 štátnych prírodných rezervácií
a maloplošných chránených území. Hlavným predmetom ochrany sú jedinečné biologické
spoločenstvá, horské smrečiny a pralesné porasty, rašeliniská a jazerá.

J

ednou z najzaujímavejších osád ležiacich na území Šumavy
a ideálnym východiskovým bodom pri poznávaní jej krás sa
pre mnoho turistov stalo mestečko Kašperské hory nachádzajúce sa v zlatonosnej lokalite, v ktorej sa hojne ryžovalo zlato
v okolitých potokoch a riečkach už starobylými Keltmi pred viac
ako 2 400 rokmi. Ryžovanie zlata vystriedala v stredoveku hlbinná
ťažba a do tohto obdobia sa na začiatku 14. storočia datuje aj vznik
sídla, ktoré patrilo k najvýznamnejším lokalitám dolovania tohto
drahocenného kovu v Čechách. Zvláštnu pozornosť mestu venoval aj český kráľ Karel IV., ktorý nechal neďaleko mesta vybudovať
v polovici 14. storočia hrad Kašperk (pôvodne Karlsberg). Gotický
hrad postavený v nadmorskej výške 886 metrov je dominantou šumavských kopcov a najvyššie položeným hradom v Čechách.
Centrum mestečka Kašperské hory vás okúzli malebným námestím so stredovekými domami. V jeho mierne sa zvažujúcom
teréne je umiestnený aj gotický kostol sv. Markéty (na jeho fasáde
nájdete tzv. Kohoutí kříž, obľúbený náboženský motív ľudového
umenia 19. storočia inšpirovaný bavorskými vzormi), baroková
radnica, okrúhla kamenná fontána s liatinovou sochou sv. Jana
Nepomuckého, mestské kino, kaviarne a reštaurácie spolu s obchodíkmi so suvenírmi, ale i niekoľko zaujímavých múzeí.
V honosnej budove radnice sídli Mestské kultúrne a informačné stredisko, kde je v rámci komornej expozície celoročne vystavený unikátny najväčší skriňový Betlehem v Čechách. Tento
ručne vyrezávaný a maľovaný skvost je dielom miestnych rezbárov a mnohé drevené postavičky zachytávajú s humorom a nadhľadom osobnosti kašperskohorského života nielen z minulosti,
ale i dnešných dní.
Bolo by chybou obísť Múzeum Šumavy sídliace takisto na
námestí. K jeho najcennejším exponátom patrí súbor neskoro-

gotických plastík z prelomu 15. a 16. storočia, predovšetkým
drevorezby Mistra Oplakávání ze Zvíkova, ktoré patria k tomu
najlepšiemu z odkazu českej neskorej gotiky. V múzeu sa nachádza aj jedinečná kolekcia šumavského skla so secesnými vázami
zo sklárne v Klášterském Mlýně u Rejštejna, ukážky miestneho
ľudového umenia od rezbárstva a podmalieb na skle až po unikátne „šumavské umrlčí prkna“. „Umrlčí prkna“ kedysi stávali
pri kaplnkách a krížoch v blízkosti statkov, či osamelé na okrajoch lesov a rázcestí. Drsné šumavské zimy a veľká vzdialenosť
od cintorínov znemožňovali pochovávanie do zamrznutej zeme,
a preto bol nebožtík zavinutý do plátna a položený na drevenú
dosku – Totenbrett do studenej komory či stodoly, kde zamrznutý ležal niekoľko týždňov. Tieto drevorezbou vyzdobené a maľované dosky s iniciálami zosnulých sa stávali neobvyklou pamiatkou na zomrelých.
Stála prírodovedná expozícia múzea prezentuje exponáty z odborov zoológie, botaniky, geológie a ochrany prírody, ako aj pamiatky z okruhu poľnohospodárstva, drevárstva, sklárstva a zlatorudného baníctva. Počítajte s tým, že v tomto zaujímavom múzeu
by ste mohli stráviť hoci aj niekoľko hodín...
Na západnom okraji mestečka stojí historický cintorín so stovkami liatinových krížov, kostolom sv. Mikuláša a kaplnkou sv.
Anny. V tomto ranogotickom kostole sa nachádzajú stredoveké
fresky a krásny maľovaný trámový strop z roku 1700. Trojloďová bazilika očarí svojou starobylosťou, strohosťou a jedinečnou
akustikou. V letnom období sa tu konajú pravidelné koncerty
duchovnej hudby pri sviečkach.
Najväčším lákadlom Šumavy ale zostáva bezpochyby samotná príroda. Na území národného parku sa nachádzajú desiatky
kilometrov značených turistických trás. Obľúbené sú napríklad
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Chalupská slať

turistické chodníky k rašeliniskám. Jezerní slať leží na náhornej
plošine medzi osadami Kvilda a Horská Kvilda vo výške viac ako
1 000 m. n. m. na rozvodí medzi Otavou a Vltavou. Vstup do
rezervácie umožňuje krátky náučný povalový chodník a sedemmetrová vyhliadková veža umožňuje pekný výhľad na celé rašelinisko a protiľahlé zalesnené pásmo s vrcholom Sokol. Priemerná
hĺbka rašeliny je 2,5 metra, ale v severozápadnej neporušenej
časti rezervácie dosahuje viac ako sedem a pol metra. Na vzniku
rašeliniska sa podieľala tunajšia klíma, charakteristická vysokým
úhrnom zrážok a nízkymi teplotami v priemere 2 stupne Celzia
po celý rok. Je to jedno z najchladnejších miest na našom území,
kde v zimnom období klesajú teploty pod mínus 30 stupňov.
V tomto čase je rašelinisko aj s rozhľadňou uzavreté, aby nebolo
narušené zimovisko mnohých chránených živočíšnych druhov.
Prístup ku Chalupskej slati, ležiacej neďaleko osady Svinná
Lada, zase umožňuje asi 250 metrov dlhý náučný chodník vybudovaný v roku 1974. Ten začína u miestneho infocentra a končí
pri jazierku považovanom za jedno z najväčších jazier ležiacich na
rašeliniskách vrchovitého typu. Na jazierku sa vznášajú plávajúce
ostrovčeky porastené trsmi rosičky okrúhlolistej a ďalších rastlín.
Na ploche 137 hektárov je uložených viac ako dva milióny metrov kubických rašeliny. Okolitá krajina so svojou špecifickou flórou evokuje v návštevníkoch predstavy divokej krajiny a prírody
niekde ďaleko na severe Európy.
Náučný chodník Povydří je jedným z najkrajších a najnavštevovanejších miest Šumavy.
Na nenáročnú sedem a pol kilometrovú vychádzku sa môžu
vypraviť aj rodiny s kočíkom. Trasa je vhodná aj pre vozíčkarov,
cyklisti majú ale vjazd zakázaný. Cesta od Antýglu k Čeňkovej
pile, značená červenou turistickou značkou, vás prevedie hlbokým romantickým údolím horskej rieky Vydra, ktorá tu preteká divokým korytom plným balvanov.
Cestou môžete obdivovať viklany a obrie hrnce či záhadné
kamenné more. Cesta vinúca sa pozdĺž rieky slúžila pôvodne
na zvážanie dreva. Pokojný riečny tok sa miestami mení na divoký hučiaci kaňon, v ktorom si voda hľadá cestu labyrintom obrích žulových balvanov, vytvárajúc tak spenené kaskády a hučiace
vodopády. Potoky napájajúce Vydru vytekajú z rozsiahlych rašelinísk a vďaka nim má rieka Vydra temnú hrdzavú farbu. Približne uprostred turistickej trasy dorazíte k Turnerovej chate, kde sa
môžete občerstviť, prípadne aj ubytovať. Náučný chodník končí
u osady Čeňkova Pila, kde sa z Vydry na sútoku s riečkou Kře-

Kašperské hory – radnica

Kašperské hory – kostol sv. Mikuláša

melnou stáva Otava. Milovníci techniky sa v Čeňkovej pile, pôvodne píle na vodný pohon, ktorá spracovávala šumavské drevo,
môžu tešiť aj na prehliadku historickej vodnej elektrárne z roku
1912, ktorá dnes patrí medzi významné technické pamiatky.
Verím, že táto malá ochutnávka historických a prírodných krás
Šumavy sa môže stať impulzom k návšteve tohto jedinečného
územia, ktoré celoročne inšpiruje a ponúka mnoho dôvodov vydať sa práve sem.
Text a foto: Miro Pogran
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NÁHORNÝ KARABACH
horská Čierna záhrada s pohnutými dejinami

1. časť
Kláštor Gandzasar pochádzajúci z 13. storočia patrí
k najznámejším architektonickým pamiatkam Náhorného
Karabachu. Leží v nadmorskej výške 1 270 metrov a jeho
názov znamená „hora pokladov“

Skôr než sa konkrétne začneme venovať vojenskému konfliktu dnešných dní, bojom
o Náhorný Karabach, zamyslíme sa nad tým, čo mu predchádzalo. Všeobecne
história kaukazského regiónu je spletitá. A špeciálne najmä v (predchádzajúcom)
20. storočí samotné dianie v Zakaukazsku – v regióne, na území ktorého sa
nachádzajú tri štáty: Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko a tri sporné územia:
Abcházsko, Južné Osetsko a práve Náhorný Karabach.

A

by sme pochopili vojnový konflikt, ktorý prebiehal v uplynulých týždňoch, vráťme sa do dejín tohto regiónu a urobme si historický exkurz. Náhorný Karabach, resp. Artsakh
(po slovensky Arcach), tak sa mu hovorí po arménsky, sa nachádza
vo východnej arménskej náhornej plošine. Bol neoddeliteľnou súčasťou historického Arménska vyše dvetisíc rokov až definitívne do
roku 1923. Počas Urartovskej éry starovekého arménskeho kráľovstva, resp. Vanského kráľovstva (9. – 6. storočie pr. n. l.) bol Arcach
známy ako Urtekhe-Urtekhini. V tej dobe bolo Urartské kráľovstvo
najväčším súperom a konkurentom silnej Asýrskej ríše. Po jej konci
zanikla taktiež ríša Urartov. Na jej rozklade mali pravdepodobne svoj
podiel Skýti, pričom poslednú ranu samostatnému urartskému štátu
zasadili Médi pri svojom ťažení proti Lýdii. A práve už na konci
6. storočia pr. n. l. zaujali v tejto oblasti uprázdnené miesto arménske kmene. Ako súčasť územia, ktoré obývali predkovia dnešných
Arménov, resp. samotní Arméni, je Arcach spomenutý v dielach
Strabóna, Plínia staršieho, Claudia Ptolemaia, Plutarcha, Dia Cassia
a ďalších antických autorov. Evidentným svedectvom o tom je zachované bohaté historicko-kultúrne dedičstvo.

ARMÉNSKO KRAJINOU „OD MORA K MORU“
V 6. storočí pr. n. l. rástla moc achajmenovskej dynastie v Perzii
a postupne už za Dareiosa I. sa im podarilo zabrať i územie Armén-

ska. Územie dnešného Arménska a Arcachu bolo pod perzskou
nadvládou až do príchodu Alexandra Veľkého v roku 331 pr. n. l.
Za Peržanov sa v arménskej oblasti rozvíjal ako hlavné náboženstvo
zoroastrizmus. Po smrti Alexandra Veľkého v Arménsku postupne
vládli krátku dobu Seleukovci, orontovskí králi a po nich boli starovekým Rímom vyhlásení bývalí generáli Antiocha III. z artašovskej
dynastie za arménskych kráľov. Okolo roku 180 pr. n. l. sa Karabach stal jednou z 15 provincií Veľkého Arménska, t. j. arménskeho
kráľovstva. Najväčší rozkvet dosiahlo staroveké Arménsko za vlády
Tigrana Veľkého v 1. storočí pr. n. l. (83 – 69 pr. n. l.). Načas sa
stalo najmocnejším štátom na východ od starovekého Ríma, ba dokonca impériom. V období najväčšej územnej expanzie pod Tigranovou vládou siahalo arménske kráľovstvo od Stredozemného mora
až k moru Kaspickému, na severe takmer až k Čiernemu moru. Od
tejto doby Arménci používajú úslovie „Arménsko od mora k moru“
(Tsovits tsov Hayastan).

KRESŤANSTVO ŠTÁTNYM NÁBOŽENSTVOM –
ARMÉNSKY SVETOVÝ PRIMÁT
Neskôr sa staroveké arménske kráľovstvo stalo na krátky čas rímskym protektorátom a následne pod patronátom Partskej ríše boli
na arménsky trón dosadení členovia arsakovskej dynastie, pričom
arménska šľachta následne bola rozdelená na prorímsku a propart-
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skú. Krajina bola zmietaná medzi dvomi mocnosťami, čo viedlo
k tomu, že sa za vlády cisára Trajána nakrátko stala rímskou provinciou (v rokoch 114 – 118 n. l.). Situácia sa príliš nezmenila ani
s veľkými zmenami na západe a na juhu, iba staré mocnosti boli
nahradené tými novými – Východorímskou ríšou a Sasánovskou ríšou.
Arménsko bolo znovu nárazníkovým územím medzi nimi a muselo
podľa okolností striedať vazalstvo k týmto ríšam. Táto taktika mu však
nepomohla, stret Byzancie a Sasánovcov napokon arménske kráľovstvo rozdelil – vzniklo byzantské Arménsko (387) a perzské Arménsko
(428). To bol definitívne koniec prvého arménskeho kráľovstva. Ešte
však predtým, v roku 301 za kráľa Tiridatesa III., vyhlásili kresťanstvo
za štátne náboženstvo. Arménsko bolo prvým štátom na svete, kde sa
tak stalo, dokonca o dvanásť rokov skôr, než to učinil cisár Konštantín I.
v Ríme (oficiálne však bolo kresťanstvo prehlásené za štátne náboženstvo v Rímskej ríši až v roku 380). Zásadnú úlohu v tom zohral Gregor Osvietiteľ, ktorý založil Arménsku apoštolskú cirkev. Arménski
kresťania sa do prvého nicejského koncilu vyvíjali v blízkej súčinnosti
s inými kresťanskými centrami, potom však boli izolovaní, a preto sa
vieroučne odlišujú od pravoslávnej i katolíckej cirkvi. Arménska cirkev,
ako najstaršia národná kresťanská cirkev na svete, je stále rozhodujúcou silou arménskej národnej identity – v Arménsku a v Náhornom
Karabachu sa k nej dnes hlási 95 % obyvateľstva. I zoroastrizmus sa
však na území Arménska udržal – na západe krajiny medzi Kurdmi.
Konkrétne, čo sa týka Arcachu, po rozdelení Veľkého Arménska v roku
387 n. l. sa stal súčasťou východoarménskeho kráľovstva. Karabach sa
dostal pod správu Kaukazského Albánska, ktoré však nemá nič spoločné s európskym Albánskom. Názov Albánsko je starogréckeho pôvodu
a označuje „Horskú zem”. Územie Kaukazského Albánska bolo pod
silným náboženským a kultúrnym vplyvom Arménska, samozrejme
vrátane Arcachu. Populáciu Karabachu vtedy tvorili Arméni a niekoľko poarménštených kmeňov. V 5. storočí bola v Arcachu v kláštore
Amaras založená prvá arménska škola. Arcach tiež čoskoro padol pod
perzskú nadvládu (428 n. l.). Tým bolo definitívne zavŕšené rozdelenie
arménskeho kráľovstva medzi Byzantskú ríšu a Perzskú ríšu.

a Arménsko ešte raz – bohužiaľ len na krátky čas – prekvitalo. Aj
za prispenia a pod gruzínskym vplyvom. V polovici 13. storočia ale
nastáva tragické obdobie mongolských invázií, neskôr turkménskych. V roku 1453 bolo osmanskou armádou sultána Mehmeda
II. dobyté hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantínopol. Následne
sa pozornosť Osmanov obrátila aj na Arménsko, ktoré bolo dobyté
v 30. rokoch 16. storočia. 17. storočie bolo opäť v znamení vojen,
tentokrát medzi Osmanskou ríšou a Perzskou ríšou. Mier bol nastolený až v roku 1639, keď sa západná časť Arménska stala súčasťou
osmanského impéria a východná časť zase perzského. V súvislosti
s patronátom cárskeho Ruska nad kresťanskými menšinami na Blízkom východe už v 16. storočí dochádzalo k migrácii arménskeho
obyvateľstva z Osmanskej ríše do kaspickej oblasti ovládanej kresťanským Ruskom. Hoci aj Arcach spadal pod vládu rôznych dobyvateľov, zostal arménsky a mal polosamostatný status. Od polovice
18. storočia sa začala invázia turkických kočovných kmeňov na sever
od Karabachu, ktorá viedla k stretom s miestnymi Arménmi. Počas
tohto obdobia je pamätných päť arménskych kniežatstiev, ktoré dosiahli vrchol svojej prosperity a moci koncom 18. storočia. Na konci
rusko-perzskej vojny v rokoch 1804 – 1813 a gulistanskou zmluvou
(Gulistan, dedina v Karabachu) z roku 1813 bol Arcach pripojený k Rusku. K najvýraznejšej migračnej vlne Arménov došlo medzi
rokmi 1823 – 1832 v reakcii na rusko-perzskú vojnu. V tomto období došlo k dramatickým zmenám v etnickom zložení obyvateľstva
oblasti Náhorného Karabachu. Podľa M. I. Šavrova v roku 1823
arménske rodiny predstavovali 1,5-tisíc z 20-tisíc rodín karabašskej
provincie (územie bývalého karabašského chanátu). V roku 1832 už
Arméni tvorili 34,8 % obyvateľov provincie, zatiaľ čo Azerbajdžanci

ARMÉNSKO A ARCACH POD NADVLÁDOU
RÔZNYCH RÍŠ
V 30. rokoch 7. storočia začala arabská invázia. Arabské vojská bojovali v mene novej viery – islamu – a začali napádať nielen byzantské
východné územia, ale niekoľkokrát vyplienili tiež Arménsko. Nakoniec si ho v roku 661 podmanili natrvalo až do 9. storočia, keď
začal upadať arabský kalifát. Vzbury na tomto území proti Arabom
organizovali významné arménske šľachtické rody. V roku 884 bol
zvolený (po 456 rokoch rôznych nadvlád) ďalší arménsky kráľ, prvý
panovník bagratovskej dynastie. Ale nasledujúcich 40 rokov medzi
sebou viedli vojnu jednotlivé arménske šľachtické rody a v regióne
stále nebol mier. Napokon vzniklo päť arménskych menších kráľovstiev – tri bagratovské (v Karse, Ani a Lori), jedno arcruniovské vo Vaspurakane (východne od jazera Van) a jedno syunické na
juhu dnešného Arménska. Rozdelenie na niekoľko samostatných
štátnych celkov ale Arménsku neprospelo, a preto už v 11. storočí bola časť územia pod byzantskou správou a po roku 1071, keď
v bitke pri Mantzikerte seldžucká armáda drvivo porazila byzantsko-arménske vojská, začali z juhu na územie Arménska prenikať
tiež seldžuckí Turci. V 12. – 14. storočí sa vytvorilo na juhovýchodnom pobreží dnešného Turecka nové arménske kilikijské kráľovstvo.
I napriek tomu, obdobie do príchodu Mongolov bolo obdobím
najväčšieho rozkvetu stredovekého Arménska, vrátane Arcachu, keď
sa rozvíjala hlavne architektúra a písomníctvo. Práve v tejto dobe
bolo opravených, rozšírených a založených veľa kostolov a kláštorov,
ktoré boli za arabskej nadvlády vyplienené, zbúrané, príp. zrušené.
V roku 1204 sa podarilo s podporou v tej dobe silného gruzínskeho kresťanského kráľovstva definitívne vyhnať seldžuckých Turkov

Kláštor Amaras je silno opevneným komplexom. V roku 413 n. l. tu bola založená
prvá arménska škola v Arcachu, resp. Náhornom Karabachu

64,8 %. Arméni dosiahli 53% väčšinu v roku 1897, keď počet Azerov v provincii klesol na 45 %. Koncom 19. storočia došlo k niečomu zlomovému, k tzv. hamídijským masakrom. Sériou násilností
spáchaných na Arménoch žijúcich na území Osmanskej ríše. Prebiehali v rokoch 1894 – 1896 a o život pri nich prišlo 100 – 300-tisíc
Arménov. Došlo k nim za vlády sultána Abdulhamida II. Sultán tak
reagoval na vzostup národnostného arménskeho cítenia. Táto prvá
arménska genocída bola predzvesťou toho, čo sa bude odohrávať
v nasledujúcom 20. storočí.
Čo dodať na záver? V ďalšej časti si priblížime rušné dejiny
tohto regiónu v 20. storočí, ktoré majú spojitosť a prirodzene
predchádzali súčasnému dianiu a ozbrojenému konfliktu v Náhornom Karabachu/Arcachu.
Radovan Čaplovič
Foto: internetové zdroje
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Vojtech
Rušin
Kultúra je atraktívnym spolužitím
vedy a umenia. Sú zdanlivo rozdielne,
ale už skutočnosť, že majú spoločnú
bázu v samotnom názve, mnoho
hovorí. V oboch kategóriách sa
vyžaduje tvorivosť, dynamický prístup,
objavnosť, originalita. Cesta, ktorou sa
umelci a vedci poberajú, nemá koniec.
Mnoho umelcov študovalo vedné
disciplíny a naopak. Nie je prekvapením
poznať fyzika, ktorý píše nádherné
básne. Alebo herca, ktorý sa venuje
astronómii. Dnes vám predstavujem
Vojtecha Rušina, úžasného vedca
a umelca s obrovským talentom. Celý
svoj život študuje vesmír s hlbokým
zameraním na naše Slnko. Chodí za
ním, aby mohol lepšie pozorovať jeho
púť po celom svete. A zároveň tvorí
umelecké diela, fotografuje tváre ľudí,
tých, ktorí žijú Slnkom.

esmír je umelecky spracované veľdielo neznámeho autora. Vesmír a človek je vedecky i umelecky stále spracovávané dielo Vojtu Rušina.
To bohatstvo informácií, ktoré nám približujú teleskopy, družice a iná na vesmír zameraná technika, je trvalým zdrojom ďalšieho poznania. A mimoriadnym podkladom pre prácu tohto
tvorcu. Autor skúma ten najvýraznejší predpoklad našej existencie – Slnko. Ten makro i mikrosvet svetelných výbuchov a tepelných erupcií akoby zároveň otváral kreativitu aj v jeho duši.
Precestoval celý svet pozorovaním tohto obra na oblohe. Fotil
ho ako vedec, aj ako umelec. Umelecky zachytával ľudí z každej
destinácie. Pretože v ľudskej tvári je nielen jeho duša, ale aj život a prostredie, z ktorého vzišiel a ktorému vďačí za svoje bytie.
Z tejto tvorby vydal knihy, ktoré bez príkras nazývam umeleckou fotografiou. Autorove zábery sú šokujúco živé, kompozične
invenčné, sprítomňujúce obraz sveta i autorovej kreativity. Iba
zdanlivým dokumentovaním životnej reality tvorí hĺbku poznania. To prináša poznatok, i videnie tvorcu. Fotí pre ľudí, aby
pochopili a obdivovali to, čo si bežne nikto z nich nevšimne.
Veľkosť toho krásneho slova Človek.
Vojtech Rušin, RNDr., DrSc., sa narodil 7. januára 1942
v Spišských Hanušovciach. Na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil štúdium astronómie. V roku 1959 začal pracovať
v Astronomickom ústave SAV na Skalnatom Plese, kde pracuje
doteraz.
Vo svojej práci sa zameriava na výskum prejavov slnečnej aktivity, menovite v koróne a protuberanciách, časovo-šírkovom
rozložení v priebehu cyklu slnečnej aktivity. V roku 1979 sa mu
podarilo získať unikátne a doteraz (zo Zeme) jediné pozorovanie emisných spektrálnych čiar v spektre koróny. Jeho odborné
práce väčšinou vychádzajú z vlastných pozorovaní doma alebo
na expedíciách za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta
zemského povrchu. Je autorom i spoluautorom množstva kníh,
vedeckých a odborných článkov, referátov. Chcem upozorniť
na ojedinelé knihy autora a to: M. R. Štefánik – slovenský astronóm (ALFA, Bratislava, 1991), Slnko – naša najbližšia hviezda
(VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2005), Astronóm Milan Rastislav Štefánik (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava,
2009), Zážitky v tieni Mesiaca (vo vlastnom náklade, Popradská tlačiareň, 2010), Poézia ľudskej duše (vo vlastnom náklade,
Popradská tlačiareň, 2012), eXtrémy (vo vlastnom náklade,

Marshallove
ostrovy
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Deculo, Zambia

Dievča, India 1999

Austrália, starec

Neografia, Martin, 2015) a Vesmír vo vrecku (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2016). Zastával rad významných
funkcií, okrem iného v Predsedníctve Slovenskej akadémie
vied. Je členom Medzinárodnej astronomickej únie (od
1978), American Geohysical Union (1997), Central European Academy of Sciences and Art (1999) a mnohých ďalších. V roku 2002 bola komisiou IAU pomenovaná planétka
26390 menom RUŠIN. Je nositeľom viacerých cien a uznaní.
V kultúre treba zdôrazniť ocenenia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za knihy. Je laureátom Identifikačného kódu Slovenska (Culture Code). V roku 2009 udelil
prezident Slovenskej republiky Vojtechovi Rušinovi na návrh
vlády Slovenskej republiky štátne vyznamenanie PRIBINOV
KRÍŽ II. TRIEDY.
Pripravil niekoľko samostatných výstav z fotografickej
tvorby (doma aj v zahraničí). Jeho obrazy sú dokumentom
všestrannosti a intelektu tvorcu. Rozsah práce tejto mimoriadnej osobnosti je obsiahly, v existencii ľudstva nezastupiteľný. Jeho vedecká i umelecké tvorba sú už teraz jedinečným podkladom pre ďalšie generácie. V tom je veľkosť
človeka i spoločnosti. Vytvoriť dielo pre našu budúcnosť.
Vojtech Rušin žije, tvorí a stále pracuje vo Vysokých Tatrách.

Niger

Ľuboslav Moza
Foto: archív Vojtecha Rušina
Japonsko,
nevesta

Tahiti,
chlapec

Žena z Agadezu
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Odišla pani Mária Kendžírová
Pani Kendžírová bola príkladom toho, že vek nie je daný číslom, ale spôsobom života
a prístupom k nemu. Až v dôchodkovom veku sa presťahovala k dcére do Prahy a krátko
potom nadviazala kontakt so združeniami slovenskej národnostnej menšiny.
obstarala, ale šil ich obuvník.“ Svoju bábiku nám zapožičala
počas výstavy Svet knihy, kde bola vystavená v stánku DNM.
O knihy sa zaujímala stále, na Svete knihy strávila vždy aspoň
dva dni.
Nikto z nás netušil, koľko má rokov. Vzali sme priemerný
vek odchodu do dôchodku a podľa toho sme predpokladali jej
vek. Ale pani Kendžírová sa presťahovala k dcére až v osemdesiatich rokoch. Vyzerala mladšia, navyše bola zorientovaná
v čase i v priestore, sama sa i v neskorých večerných hodinách
vracala z Múzejnej noci do Radotína. Stále bola plná elánu
a chuti do života.
Záujem o spoločnosť, o súčasný život a široký prehľad ju
viedol k tomu, že sa pravidelne zúčastňovala akcií spolku
DOMUS, a tak sme mali možnosť nadviazať s ňou priateľský
vzťah. O to viac je nám ľúto, že navždy odišla, obvykle sa
používa výraz „po krátkej a ťažkej nemoci“. Pravda je taká, že
zomrela nie s covidom, ale na covid.
Pani Mária Kendžírová si želala byť pochovaná na Slovensku. Preto sa s ňou lúčime po našom – nech jej je rodná
slovenská zem ľahká. Česť jej pamiatke!
Text a foto Eva Zajíčková

N

arodila sa 1. 1. 1932 v Buclovanoch na Slovensku.
Absolvovala knihovnícku školu a svoj aktívny život
prežila v Prešove, kde pracovala v kultúre a venovala
se aj mládeži. Jej celoživotnou záľubou bol folklór a vyšívanie.
Množstvo svojich prác vystavovala dvakrát v rámci Múzejnej
noci. Jej výšivky boli precízne svojím spracovaním, prevažne
s tradičnými folklórnymi vzormi. Ale venovala sa aj moderným vzorom a rôznym druhom spracovania. Jej obháčkované obrúsky na praktické použitie boli krásne a jemné svojím
spracovaním a dokonalé zhotovením.
Vyšívaniu sa začala venovať už v detstve a vyšívala nielen pre
seba. Ako mladé dievča vyšila pánsku košeľu ku kroju, ktorú
mal potom na svadbe jej manžel.
Všetci budeme spomínať
na jej bábiku, ktorej nielen ušila, ale aj vyšila kroj.
Dôsledne dbala na vernosť
predlohy a zložito prepočítavala pomery jednotlivých
častí výšivky pri zmenšovaní kroja na veľkosť bábiky.
Spomínala: „Len topánky
som nešila ja. Kožu som si
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Výstavy v roce 2020
Spolek DOMUS SM v ČR již tradičně představuje výtvarné umělce
slovenského původu žijící v České republice. V tomto roce se připravovalo
větší množství výstav, z nichž nakonec byly do konce října uskutečněny
pouze dvě. Vzhledem k opatřením v průběhu druhé vlny pandemie byly
další dvě výstavy posunuty na jiný termín.
„Láska
pozdvihuje“,
lavírovaná
olejomalba

Zuzana Štancelová, kurátorka výstavy a Janka Řeháková, malířka,
při otevření výstavy

V

srpnu byla veřejnosti představena výstava „Dotyky
svetla“ malířky Janky Řehákové. Kolekce obsahovala více než třicet obrazů vytvořených až na výjimky
technikou vrstvené lavírované olejomalby. Autorka je civilním
povoláním zdravotní sestra. Přes své výtvarné nadání poměrně dlouhou dobu váhala, než s malbou začala. Poté si vybrala techniku náročnou na čas a trpělivost. Její způsob práce
prozrazuje charakterové založení, její schopnost soustředění,
pečlivost, trpělivost, oddanost tématu, pozorovací talent.
Vhodná souhra povahových vlastností jí dovedla k realisticky věrohodnému zobrazování. Název výstavy upozorňuje, jak
důležitou roli v její malbě hraje vystižení světla a stínu, což
nejlépe umožňuje technika starých mistrů. Figuralistka Janka
Řeháková si jako téma volí především ženské tělo, jeho krásu
například v podobě baletky. Na několika obrazech uplatnila
svoje malířské zkušenosti ze zobrazování lidských těl i v uvolněné pastózní technice, která jí umožnila lehčí provedení
s důrazem na pohyb dvojice tanečníků. Vystavovala i několik
portrétních studií, kterým se nově začala věnovat. Ze zachycených rysů a proporcí je zřejmá její schopnost dobře pozorovat
a realisticky zobrazovat. Kromě toho si zkusila další zajímavou
techniku suchého štětce. Výstava byla aktuálním pohledem
do osobní umělecké cesty Janky Řehákové. Je zřejmé, že po ní
nadále půjde, neboť se ve své tvorbě našla, i vzhledem k velmi
pozitivnímu přijetí ze strany publika. Vernisáž se konala v poměrně klidné části roku, v uvolněné atmosféře letních dovolených. Stala se příjemnou společenskou příležitostí, na které se
sešli jak přátelé autorky, tak i spolku DOMUS.

Průběh vernisáže

Malířka Janka
Řeháková
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Manželé Jeřábkovi s kurátorkou výstavy Zuzanou Štancelovou

Dominika Paštéková Sládková

5. října se otevírala výstava „Na ceste s Gulliverom“ výtvarnice Dominiky Paštékové Sládkové. Byla to po šesti letech
její druhá společná akce se spolkem DOMUS. Tentokrát se
jednalo o originální autorskou kolekci připravenou speciálně
pro tuto příležitost. Vzhledem k podzimní druhé vlně pandemie nepřišla tato výstava ve šťastnou dobu. Již v době vernisáže
byl omezen počet účastníků kulturních akcí na deset lidí. Brzy
na to byly všechny výstavní prostory v celé republice uzavřeny.
Dominika Paštéková Sládková je zajímavá a osobitá autorka, která žije svůj život jako dobrodružnou objevitelskou cestu
výtvarným uměním. Vystudovala obor textil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, ale již v průběhu studia se věnovala
i tvorbě konceptuálního umění. U příležitosti této její pražské
výstavy se představila také jako vypravěčka příběhů. K tomu
ale přistupuje po svém, experimentálně. Výstavními exponáty byly trojrozměrné textilní objekty. Vznikaly kombinováním
různorodých materiálů, technických textilií, surové vlny, keramiky i potištěných papírů. Téma Gulliverových obrů a trpaslíků, které stálo na počátku jako inspirační zdroj, provázelo
i téma „vlny“ – fascinujícího přírodního materiálu. Dominika
se pro materiál nadchla a hledala uplatnění. Do textilních objektů vlnu zapracovávala především technikou ručního plstění
a dosahovala tím vizuálně neobvyklé struktury. Téma obrů a trpaslíků vypráví pomocí všelijakých hravých nápadů bez přílišné
popisnosti, někde se až dotýká abstrakce. Obři jsou reprezentováni jednotlivými kusy těla (oči, ucho, ruka) a cyklem textilních portrétů stylizovaných vousatých tváří. Naproti tomu svět
trpaslíků se odehrává na menších závěsných textilních kolážích,
jejichž součástí jsou zcela netypicky i keramické figurky. Půvabnou byla i kolekce textilních knih bez obvyklého konkrétního
obsahu, avšak plné výtvarného humoru, fantazie i abstrakce.
A právě smysl pro vtip a nadsázku spolu s dobrodružstvím
výtvarných prostředků je osobitým přínosem této výtvarnice
z Českého Krumlova.
Spolek DOMUS připravil i pokračování loňské výstavy fotografií entomologa a katolického kněze Matúše Kociána, která
měla být v říjnu otevřena v Muzeu Podblanicka ve Vlašimi, dále
měla pokračovat do Městského muzea v Krnově. Předpokládáme, jak jsme již uvedli výše, že výstava v Krnově se uskuteční
v druhé polovině prosince a výstava ve Vlašimi na začátku příštího roku.
Zuzana Štancelová, foto: Matylda Štancelová a Pavel Syrůček

Textilní knihy, kombinovaná technika, 2020

Vývojové stádium od trpaslíka
k obrovi, textilní šitý objekt, 2020

Loutky dle skutečných či fiktivních postav, kombinovaný materiál - textil a keramika, 2020

Cesta obrů, textilní obraz, 2020 a Oko obra nahlížející do galerie,
Ucho naslouchající, kombinovaná technika, textilní objekt, 2020
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Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov
V tomto roku sa uskutočnila prvá časť Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských a českých
stredoškolákov venovaná výročiu Jana Amosa Komenského. Uverejňujeme štúdiu Margaréty
Mikušovej z Gymnázia v Turzovke, ktorá nám priblíži život a pedagogické dielo J. A. Komenského.

Jan Amos Komenský a škola hrou
ÚVOD
„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský vždy bol a aj bude osobnosťou, ktorú
by mali všetci veľmi dobre poznať. Nielen kvôli jeho učeniu, ale
aj kvôli jeho výrokom a skutkom. Bol významným filozofom,
spisovateľom, teológom, historikom, jazykovedcom a najmä pedagógom. Veľmi často sa o ňom hovorí ako o učiteľovi národov,
pretože si ho pripisujú nielen Česi, ale aj Slováci, Nemci a Maďari. Už ako malý chlapec Komenský osirel, a tak sa o neho starala jeho teta. Nielenže prišiel o rodičov, ale aj o svoju milovanú
ženu a dve deti. Napriek ťažkým životným skúškam toho v živote veľa dosiahol a je živým príkladom toho, že keď sa chce,
tak sa dá. Táto práca je zameraná najmä na tvorbu a prínos J. A.
Komenského v oblasti školstva a pedagogiky. Približujem v nej
jeho školu hrou, ktorá je často mylne chápaná. Mojím cieľom je
čo najpresnejšie vystihnúť podstatu toho, čo J. A. Komenský so
školstvom a s jeho školou hrou zamýšľal.
KOMENSKÉHO ŠKOLA HROU
„Škola má byť miestom ľúbezným, vábiacim oči vnútri i zvonku. Človek je najzložitejší a najtajomnejší, ale aj najtvárnejší zo
všetkých tvorov.“
Jan Amos Komenský
Komenský bol významným kritikom stavu vtedajšieho školstva, a to najmä didaktiky a výsledkov vyučovacieho a výchovného procesu. Prvým a posledným cieľom didaktiky by malo
byť vypátranie a preskúmanie spôsobu výučby, v ktorom učitelia
musia učiť menej, ale študenti sa musia naučiť viac – toto napísal
J. A. Komenský v roku 1657 ako nadčasovo platné slová. Škola
by mala byť „krásnym miestom ľudskosti“ pre dievčatá a chlapcov z každej triedy, v ktorej dostanú nástroje pre ďalší život. Dá
sa povedať, že Komenský bol zástancom rovnakých príležitostí
pre všetkých. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre
každé dieťa, či je bystré, alebo nie je, bohaté alebo chudobné.
Určil školský rok a vyučovacie hodiny. Dôležité bolo rozdeliť čas
v škole – na prácu a odpočinok. Navrhol postup, ktorý robil

z učenia zábavu a nie drinu – učenie hrou. Svoj vzdelávací systém
nazval pampaedia v zmysle vševýchova.
Bol zástancom uplatňovania zásady názornosti. Názornosť je prístupnosť k zmyslovému vnímaniu (najmä zrakovému), obraznosti
a ľahkej pochopiteľnosti. Zásada názornosti umožňuje ľahšie pochopenie nového učiva, ktoré môže mať pre žiaka aj trvácnejší charakter.
Názornosť sa však musí používať uvážene, aby sa časté využívanie názoru negatívne neprejavilo v nedostatočnom rozvíjaní predstavivosti
a myšlienkovej postupnosti pri získavaní nových poznatkov. Ako
prvý vodil žiakov na exkurzie, rozmýšľal, či je dané učivo primerané
veku žiakov. Neustále žiakom pripomínal, aby si učivo pravidelne
opakovali. Jeho známe výroky „opakovanie je matkou múdrosti“
a „škola hrou“ boli v tom čase naozaj neobvyklé a revolučné. Myslím
si, že sa jeho heslami inšpirovalo aj množstvo dnešných pedagógov,
ktorí tiež tvrdia, že opakovanie je veľmi dôležité.
Vyučovať sa malo od jednoduchšieho k zložitejšiemu, stály
kontakt a vzájomne úctivý vzťah učiteľa a žiaka sú samozrejmým doplnkom jeho reformy. Tresty, ponižovanie študentov,
nadradenosť pedagóga a mechanické vyučovanie mu boli úplne
cudzie. Presadzoval myšlienku, aby sa v prvých rokoch školskej
dochádzky používal materinský jazyk a nie jazyk latinský.
Škola by sa nemala sústreďovať len na vyučovanie mysle, ale na
vyučovanie celého človeka. Učiteľ má „zostúpiť“ k žiakovi a pomáhať mu pochopiť látku. Učiteľ nemôže učiť toľko, koľko by
sám mohol, ale len toľko, koľko dokáže žiak pochopiť. Vzdelávanie nemajú sprevádzať údery, hnev ani mrzutosť. Škola má byť
miestom ľúbezným, vábiacim oči zvnútra i zvonku. Človek je
najzložitejší a najtajomnejší, ale aj najtvárnejší zo všetkých tvorov, tvrdil Komenský.
Jedným z jeho významných pedagogických diel je Veľká didaktika. Zaujímavé je, že bola preložená do všetkých európskych jazykov. Obsahuje názor na koncepciu vzdelávania, rozdelil výchovu do 4 etáp: materská škola pre deti do 6 rokov,
povinná školská dochádzku do 12 rokov, latinské gymnáziá do
18 rokov a univerzity. Dôraz má byť kladený na prax a telesnú výchovu. Vzdelanie musí byť univerzálne a musí zahrňovať:
naučené vzdelanie (eruditio), mravnú výchovu (mores), náboženskú výchovu (religio).
Príloha LISTY 12/2020
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Orbis pictus

Medzi jeho najúspešnejšie diela patrí Škola hrou (Schola ludus). Komenský použil tento latinský názov v súvislosti s divadlom: „Sme si vedomí toho, že niektorí presadzujú odstránenie scénických a divadelných predstavení, zvlášť komédií zo
škôl, a predsa sú pádne dôvody, ktoré ich odporúčajú zachovať
a tam, kde nie sú, zaviesť.“ Vznikla v roku 1651 v Blatnom,
bol tam pozvaný, aby reformoval tunajšiu školu. Komenského
snahou bolo zjednodušiť náročné latinské čítanie. Dosiahol to
v dielach Orbis pictus a Schola ludus. Mnoho ľudí nechápe,
čo tým Komenský v skutočnosti myslel. Nechcel tým povedať,
že by sa žiaci a študenti mali učiť menej, ale majú byť učení
hravou metódou. Toto dielo je spracované scénicky, divadelne.
Vedie žiakov k aktívnej a živej činnosti. Škola hrou nie je teda
v priamom slova zmysle v prvom rade zábava, ale tvrdá práca
a drina. Sám Komenský však nevylučoval, že učenie nemá prinášať potešenie. Škola, vzdelávanie má byť podľa Komenského
pútavé, príťažlivé, a preto používa divadelné a obrazové spracovania a metodiky. Zaujať žiakov, aby ich náročné a úmorné
učivo bavilo, je cesta a cieľ.
Mylné súčasné chápanie reformovania školstva v zmysle absolútneho zjednodušovania a mierneho zaťažovania detí pre
ich dobro je oproti Komenského chápaniu vzdelávania na míle
vzdialené. Komenský svojimi dielami a prácou tvrdil, že učivo má byť podávané zaujímavým a pútavým spôsobom, nie
však, že sa nemá učiť niečo, čo zdanlivo nepôsobí atraktívne. Zbytočne zjednodušovať či vypúšťať, nahrádzať seriózne
vedomosti a učenie len preto, že na prvý pohľad nevyzerajú
jednoducho, nie je celkom v súlade s tým, čo by sme ako ľudia
mali od seba očakávať.
Len vyššie stanovené méty a motivácie by mali byť naším
hnacím motorom. Malo by byť našou snahou vzbudzovať
v študentoch zvedavosť a túžbu po vzdelaní. Pravú Školu hrou
pochopíme až vtedy, keď sa pre nás učenie a vzdelávanie stane
34

potešením, zábavou, bude nám robiť radosť a bude naším cieľom sa niečo naučiť. Dôležité je, aby každý vedomosti nadobúdal kvôli sebe a nie kvôli niekomu inému alebo z donútenia.
Dramatickou výchovou sa snažil deťom učivo spestriť
a ozvláštniť. Celkom správne odhadol, že lepšou formou nie
sú ďalšie knihy a že je potrebné prísť s novými metódami. Preto začal systematicky rozvíjať a vhodne upravovať tzv. školské
hry, z ktorých urobil vynikajúcu a unikátnu pomôcku. Školské hry si cenil najmä preto, že prítomnosť divákov dokázala
presvedčiť aj toho najproblémovejšieho žiaka a študenti, ktorí predtým mali problém zvládnuť jediný odsek, boli zrazu
schopní naučiť sa celé knihy. Každý sa totiž bál zlyhania pred
publikom, ktoré sa skladalo najmä z rodičov a priateľov. Prítomnosť verejnosti nemotivovala len žiakov, ale aj kantora,
ktorý sa vďaka tomu stával lepším pedagógom. Komenský tak
rýchlo zabil dve muchy jednou ranou.
Školskú hru si ale nesmieme predstavovať ako modernú divadelnú hru, pretože hlavným cieľom nebolo pobaviť divákov, ale prinútiť žiakov k opakovaniu učiva. Preto tu väčšinou
chýba dej, charakteristika postáv a dialógy nahrádzajú krátke prednášky. Komenský neuznával antické hry na školskej
pôde. V Pansofickej škole napríklad napísal: „My tu nechválime divadelné remeslo, ale prípravu k vážnym veciam prostredníctvom hier (spôsobom primeraným tomuto veku).“
Problémom ale boli témy hier. Biblické príbehy o Jozefovi
a o Zuzane narazili na odpor rektora, ktorý mal za to, že by
išlo o znesvätenie posvätného. Keď teda Komenský nesmel
spracovať cudzí námet, vzal si za predlohu vlastnú knihu a to
Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená). Výsledná
hra má osem častí, ktoré spája postava kráľa Ptolemaia, ktorému štyria učenci predvádzajú prehľad všetkého poznania.
V prvej časti sa predstavuje príroda, v druhej človek, ďalej remeslá, život v nižšej škole, piata časť je venovaná univerzitám,
šiesta morálke, siedma životu v rodine a ôsma časť pojednáva
o štáte a cirkvi.
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Komenský skutočne vynakladal veľké úsilie, aby učenie nebolo pre žiaka úmorné, aby napr. latinské slová nememoroval
bez toho, aby vedel, čo znamenajú, aby si slová osvojoval súčasne s poznávaním vecí a s poznaním významu slova. Preto
okrem divadelného spracovania Brány jazykov jej dal tiež obrázkovú podobu, ktorou je Orbis pictus.
Takže máme tri jazykové učebnice Komenského: Bránu jazykov, ktorá je najzložitejšia, pretože počíta predovšetkým s pamäťou, učebnicu Schola ludus, ktorá je ľahšia, pretože je založená na činnosti žiaka a nakoniec učebnicu Orbis pictus, ktorá
bola vo svete najobľúbenejšia, pretože spojila jazykové vyučovanie s názorným poznávaním vecí a so žiakovou činnosťou.

Prvé vydanie spisu Škola hrou (Schola ludus seu Encyclopaedia viva)

Orbis pictus je učebnica, ktorá mala žiakov povzbudiť
k učeniu. Usiloval sa o jednoduchý, ale zároveň pútavý spôsob
podania informácií a jeho cieľom nebolo len uľahčiť žiakom
osvojenie latinského jazyka, ale tiež zlepšiť mravy všetkých
občanov, zmeniť ich názory a naučiť spôsobu života tak, ako
to videl v iných vyspelých krajinách. Je to prvá obrázková
učebnica na svete a neskôr bola preložená do jedenástich jazykov. Text je koncipovaný ako dialóg medzi učiteľom a žiakom.
Kniha zahŕňa základy zemepisu, astronómie, fyziky, biológie
človeka, živej i neživej prírody, siedmich slobodných umení, etiky, kapitoly venované hrám športovým, spoločenským
aj detským. Obsah teda zahŕňa ako základy spoločenských,
tak i prírodných vied. Samozrejmosťou sú obsiahle abecedné registre – slovníčky všetkých pojmov. Kniha je prelomová
predovšetkým tým, že pri jej tvorbe Komenský uplatnil svoju
zásadu Schola ludus, teda škola hrou. Domnieval sa, v rozpore s vtedajšími vyučovacími praktikami, že by žiaci mali
vedieť naučenú látku nielen mechanicky odriekať, ale naozaj
aj rozumieť tomu, čo sa učí. Podal učiteľom návod, že majú
vyučovať názorne a uprostred prírody alebo v prostredí, ku
ktorému sa výučba tematicky viaže.
Keď sa pozrieme na prvú stránku Komenského Orbis pictus,
nájdeme úvodnú vetu, ktorá by bola aj v dnešných detských
knihách nečakaná: „Poď chlapče a nauč sa byť múdrym.“ Študent sa pýta: „Čo to znamená byť múdry?“ Jeho učiteľ odpovie: „Správne chápať, správne konať a správne hovoriť všetko,
čo je nevyhnutné.“
Akýkoľvek proces školy hrou sa považuje za proces myslenia. Významná časť učenia je založená na napodobňovaní
vzorcov myslenia učiteľov a na narušení myslenia učiteľov
a študentov, ktoré vedie k vzájomne prepojenému spoločnému rámcu myslenia. Efektívne myslenie je podporené špeciálne navrhnutými nástrojmi myslenia a mentálnymi cviče-

niami. Študenti sa môžu naučiť rôzne techniky, umožňujúce
efektívne využívať duševné nástroje a získavať užitočné zručnosti potrebné pre efektívne operácie s duševnými nástrojmi.
Preto Komenský školu hrou vymyslel, aby študenti rozvíjali
svoje duševné nástroje a niečo sa aj naučili. On nechcel, aby
sa študenti učili len mechanicky a s nechuťou, ale zábavným
spôsobom a s radosťou.
ZÁVER
J. A. Komenský bol veľký učiteľ, ktorý do značnej miery
poznačil aj dnešný školský systém všade na svete. Jeho diela
z oblasti didaktiky nikdy nebudú zabudnuté, práve naopak,
aj dnes sa nimi mnoho pedagógov inšpiruje a aplikuje ich na
vlastných vyučovacích hodinách. Môžeme teda skonštatovať,
že jeho názory neboli zastaralé, práveže boli veľmi progresívne
a moderné. Súhlasím s ním, že deti by sa nemali trestať, ale
skôr by sme ich mali motivovať. Deťom sa predsa najlepšie
učí, keď o tom ani nevedia, keď sa „hrajú“. Presne o to išlo
v jeho škole hrou. Chcel poukázať na to, že deti netreba nútiť,
no skôr ich treba zaujať, a potom to pôjde všetko samo. Myslím si, že tieto názory chceli v tej dobe aj istú dávku odvahy,
to že sa o nich hovorí dodnes, je znakom toho, že sú pravdivé
a poučné. Jeho Schola ludus je dôkazom toho, že je možné
učiť zaujímavou, nenásilnou a prívetivejšou formou, ktorá
nám pomôže učivo lepšie pochopiť. Vysvetľuje, že vzdelanie
je dôležité v každom veku a že vzdelanie nikdy nekončí, je to
sústavný proces. Jan Amos Komenský je pre mňa veľmi významnou osobnosťou, pretože sa nebál svoje názory uverejniť
vo svojich knihách. Vážim si ho ako človeka, ktorý si vždy stál
za svojím názorom a bol ochotný byť zaň aj perzekvovaný.
POUŽITÁ LITERATÚRA
• ČAPKOVÁ, D.: Učiteľ učiteľov: J. A. Komenský a učiteľská
profesia. Bratislava: SPN, 1992.
• KOMENSKÝ, J. A.: Veľká didaktika. In. ČAPKOVÁ,
D.: Učiteľ učiteľov: J. A. Komenský a učiteľská profesia.
Bratislava: SPN, 1992.
• MOLNÁR, A. – REJCHRTOVÁ, N.: Jan Amos Komenský
o sobě, ODEON, Praha, 1989.
INTERNETOVÉ ZDROJE:
• http://www.dosgames.sk/jan-amos-komensky-skola-hrou/
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Didactica_magna
• https://www.euroekonom.sk/jan-amos-komensky/#_ftn5
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komenský
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Orbis_pictus
OBRAZOVÉ ZDROJE:
• Obr. č. 1: https://www.citarny.cz/images/stories/historie/
komensky-orbis-pictus.jpg
• Obr. č. 2: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/
srGeRRxMfqGpzPYM5bT1HZjnVDWV3-Ft1nn5bHKa
7Yy9U6ApG407BuTzTwpcRoMLbIZOhKbR2JO0ZTr18
MdmwTlDlVvVeINgPvSIAVmAcFaMY12jINNi0pUsiAM0
Margaréta Mikušová, Gymnázium Turzovka
trieda IV. A, školský rok 2020/2021
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Program Pražskej medzinárodnej konferencie stredoškolákov
k výročiu Jana Amosa Komenského
pod záštitou Veľvyslanectva SR a odbornou záštitou ÚSD AV ČR v.v.i.
Tohtoročná konferencia prebiehala v kombinovanej podobe
prezenčného stretnutia a elektronických prezentácií.
Zamerala sa na česko-slovenské vzťahy a národnostné menšiny
podľa odkazu Jana Amosa Komenského.
26. 11. 2020 príjazd do Prahy, ubytovanie.
13.00 – 17.00 hod.
Exkurzia po pamiatkach československej vzájomnosti
Staroměstké náměstí, Betlémská kaple, Národní knihovna,
Karlův most, Hradčany.

27. 11. 2020 10.00 hod. – 14.00 hod.
Spoločenská sála a kaviareň DNM
Zasadanie hodnotiteľov a konzultantov konferencie
1. Úvod – privítanie účastníkov a oboznámenie s neštandardným
priebehom rokovania vzhľadom na neprítomnosť žiakov a čiastočnú
prítomnosť hodnotiteľov.
2. Gymnázium Broumov
Predstavenie dotazníka a hypotéz Metody J. A. Komenského
ve školství (dotazník pre študentov, dotazník pre pedagógov).
Prebehla diskusia o formách zberu, vyhodnotení dotazníkov
i o jednotlivých otázkach.
3. Eva Sapietová, Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
100 rokov Slovenského národného divadla, prehľad vývoja SND
Diskusia k problematike, odbornej literatúre.
4. Margaréta Mikušová, Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Jan Amos Komenský a škola hrou
Diskusia k zaujímavej práci o J. A. Komenskom a pedagogike dneška.
Zaradená pre mimoriadnu aktualitu na publikovanie do mesačníka
Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť..., č. 12, 2020.
5. Adéla Horčičiaková, Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Ostatných 100 rokov Turzovky a jej kultúrneho dedičstva
Diskusia o potrebe dopĺňania regionálnych dejín a pojme folklór.
6. Lucie Koubková, Šimon Ruda, Gymnázium Tachov
Jan Ámos Komenský a jeho odkaz – Josef Brabenec
a Tachovský dětský sbor
Diskusia a doplnenie regionálnych dejín Tachovska a jeho osobností.
Práca bude rozšírená po otvorení archívu a knižnice.
7. Martin Havlík, Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
Zobrali jej všetko – Príbeh Lýdie Piovarcsyovej
Diskusia o dobre spracovanej štúdii. Podľa hodnotiteľa: Práca je
vhodná aj ako mimoškolská pomôcka pri vysvetľovaní histórie 20.
storočia či holokaustu.
8. Alexandra Barčíková, Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
Sestra Agáta
Diskusia k obsiahlej práci s príbehom židovských detí,
schovávaných v sirotinci v Žiline. Práca osvetľuje dobu slovenského
štátu, dobre prepracovaná.

9. Martin Dinga, Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
Bulharskí záhradníci v Žiline
Diskusia k rozpracovanej, zatiaľ neukončenej štúdii s originálnym
námetom.
10. Ema Kollárová, Eva Mária Kadnárová,
Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
Mladý revolucionár, osobnosť revolucionára
Diskusia o súdobej histórii a jej spracovaní.
11. Ema Balážová, Michaela Želonková, Gymnázium Rovná 15, Poprad
Židovská problematika 2. svetovej vojny v nadväznosti na prvý
transport žien z Popradu
Diskusia k spracovaniu práce, k tematike tejto smutnej kapitoly
slovenskej histórie.
12. Jakub Šulej, Gymnázium Rovná 15, Poprad
Riešenie nemeckej otázky v Poprade počas a tesne
po 2. svetovej vojne
Diskusia k málo frekventovanému výskumu Nemcov na Slovensku
a k stavu rozpracovanosti práce.
13. Záverečná diskusia zhrnula vcelku výnimočnú úroveň
predložených prác.
Žiaci dokázali samostatne pracovať a vytvoriť originálne práce,
ktoré plne korešpondujú s odkazom J. A. Komenského, ktorý
pred 350 rokmi 15. novembra 1670 skonal a ktorého filozofické
a pedagogické dielo si aj v tomto roku pripomíname

27. 11. 2020 14.00 hod. – 17.00 hod.
Účastníci konferencie navštívili Bílou horu ako pripomienku tejto
významnej bitky, ktorá sa odohrala 8. novembra 1620.
Helena Nosková

36 Listy

36_Noskova_konference.indd 36

03.12.2020 15:28:45

724 144 844

Prodej
p
nemovitostí
06/11/2019 14:35:42

jana plakat.indd 1

Vyžlovka
Vyžlovka

06/11/2019 14:35:42

Kozojedy

Kozojedy

Jevany
Jevany
Louňovice
Louňovice
Jana.indd 10

02/04/2020 10:26:37

Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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Koronavirus
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Vánoční

inspirace
Vzdělávací program

Erasmus+

můj příběh:

Ivan Lendl

• Peter Juščák – Literárna cesta do slepej uličky • Matúš Dulla – Josef Marek – architekt
bratislavského Avionu • Mikuláš Argalács – Popradský hokej jubiluje • Mirjana Šišoláková – Zhmotnený rozprávkový svet módnej návrhárky Lenky Sršňovej • Vladimír
Dubeň – Železničná trať Korýtko • Alojz Kontrik – Osudy Kysučanov bojujúcich v radoch
71. pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády počas 1. svetovej vojny • Anna Peťová –
Knižnica SNM v Martine a jej československé súvislosti • Miro Pogran – Skvelý solitér
Santini • Jarmila Wankeová – EdisonFilmhub, nové „butikové“ kino v centre Prahy • Anna
Sláviková – Odišiel excelentný majster drobnokresby • Ľuboslav Moza – Mária Reháková •
Zuzana Štancelová – Vladimír Martinka – pianista, hudební skladatel • Študentské listy •

dialog
JIŘÍ BÁRTA

s Josefem Čihákem

„Cítím obecenstvo jako určitou energii, která mě nabíjí.“
Generální partner
Českého tenisového svazu
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce
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Kalendáře
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

O

O
O

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz
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