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Výber slovenských programov vo februári a marci 2016
Galéria SI 11. 2. 18.00 hod.
ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK: CHVENIE V HLAVE
/PRICKLING IN THE HEAD
Výstava študentov Ateliéru S+M+L_XL – KOV A ŠPERK Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave dokumentuje kreatívne
zanietenie študentov a tímu pedagógov ateliéru, ktorý je nielen
mladý rokmi svojej existencie, ale aj dynamický v rozvíjaní
vizionárskych konceptov, a to nie iba vo sfére umeleckého šperku.
Kurátor výstavy: Prof. Karol Weisslechner akad. arch.
Autori: Študenti a pedagógovia ATELIÉRU S+M+L_XL – KOV
A ŠPERK
http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-uzitkoveho-umenia/
atelier-s-m-l-xl-kov-a-sperk/.
Výstava potrvá do 2. 3. 2016.
Pripravila VŠVU Bratislava a SI.

22. 2. 19.00 hod. Divadlo Studio Dva
Robert Thomas: Mandarínková izba (Teatro Wüstenrot)
hrajú: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský,
Bibiana Ondrejková.
réžia: Ľubomír Vajdička. www.studiodva.cz.
Pripravilo Divadlo studio DVA v spolupráci s SI.

Obecní dům Praha, nám. Republiky 5, Praha 1
13. 2. 18.00 hod.
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES 2016 (3. ročník)
Česko-Slovenský ples nadväzuje na tradíciu Slovenských plesov
v Prahe, ktorá je dlhšia ako 40 rokov. Kultúrno-spoločenský program prebieha v troch hlavných sálach ako aj v ďalších
reprezentačných priestoroch.
Výber z programu: Miroslav Žbirka, Marie Rottrová, Rozhlasový
Big Band Gustava Broma, Patricia Janečková, Otokar Klein,
Marián Čekovský Band, Markéta Konvičková, FS Čarnica,
FS Romathan, FS Limbora a ďalší.
Moderujú: Gabriela Partyšová a Michal Hudák.
www.ceskoslovenskyples.cz.
Pripravila agentúra Art of Word, s.r.o. v spolupráci: Slovensko-Česká společnost, Česko-Slovenská spoločnosť, SLAVICA s.r.o. a SI.

14. 3. 14.00 hod. EKO Gymnázium, Praha s.r.o.,
Nad Vodovodem 460/81, Praha 10
Seminár k ľudovým zvykom a tradíciám slovanských národov
Pripravil DOMUS SM v ČR.

15. 2. Krajská vědecká knihovna, Rumjancevova 14, Liberec
Rómovia v severných Čechách – história, osídlenie, súčasnosť
Podvečer pripravila Helena Nosková a Jan Kozák. Hosťom večera
bude rómsko-slovenská spisovateľka Irena Eliášová.

1. 3. 17.00 hod. Galéria DNM
Číročistý romantik
Výstava k 120. výročiu narodenia Jaroslava Vodrážku, graﬁka, ilustrátora, maliara a pedagóga, ktorý žil a tvoril na Slovensku v Martine.
Výstavu SNM v Martine uvedie SI a DOMUS SM v ČR a otvoria
ju autorky PhDr. Hana Zelinová a Mgr. Monika Váleková, Ph.D.
Výstava bude prístupná denne od 8.00–20.00 hod. do 25. 3. 2016.
Vstup voľný.

8. 3. 17.00 DNM
Sviatky žien
Veselý klubový podvečer o ľudových tradíciách predjarného
obdobia pripravil DOMUS SM v ČR. Účinkujú slovenskí herci
Štefan Capko, Vlado Štancel, Jana Burášová a ďalší.
21. 3. 14.00 hod. Krajská vědecká knihovna,
Rumjancevova 14, Liberec
Rozprávka a mýtus rôznych národov a ich menšín v ČR
Pripravili Helena Nosková a Viera Kučerová, DOMUS SM v ČR.
Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy

15. 2. 19.00 hod. Divadlo Studio Dva
Viliam Klimáček: Odvrátená strana mesiaca (Divadlo GUnaGU)
hrajú: Emília Vášáryová, Viktor Horján, Darina Abrahámová,
Zuzana Šebová, réžia: Marián Amsler.
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Martin Guzi

čaká nás veľa mesiacov nového roka,
ktoré chceme naplniť užitočnou
činnosťou a hodnotnými aktivitami pre všetkých členov i nečlenov.
Proste tých, ktorí sa zaujímajú
o Slovensko, slovenskú kultúru
i reálie. Každoročne podávame projekty, ktoré od roku 1993 prediskutúvame na Fóre slovenských aktivít
(FOSA). Fórum slovenských aktivít
sa zišlo toho roku 14. 1. po uverejnení úvodníka v časopise Slovenské
dotyky, ktorý informoval o zasadaní
Slovenského fóra. Slovenské fórum
(vzniklo v r. 2005) vyjadruje odporučenia Úradu pre Slovákov v zahraničí, ktoré projekty na českej strane má podporiť. Hoci členovia spolkov
FOSA sa doteraz vždy spoliehali na hodnotenie projektov odbornými
komisiami, na základe uvedeného zistili, že je treba artikulovať vlastný
názor. Rozhodlo sa vyjadriť plnú podporu a prioritu aktivitám spolkov
Limbora a Etnica, predovšetkým známemu medzinárodnému festivalu
„Praha srdce národov“, obľúbenému programu „Vianoce s Limborou“
a projektom, ktoré sa venujú sústavnej práci s deťmi. Prioritou sú aktivity
spolku BONA FIDE pre deti: s maňuškovým divadielkom a jeho rozprávkami. Prioritou je aj rozhlasové vysielanie BONA FIDE – Slovenská
mozaika na Rádiu ZET, ktorú si obľúbili slovenskí i českí poslucháči.
V roku 2003 vznikli v DOMUS SM pri KSK programy pre stredoškolákov s pražskými medzinárodnými konferenciami slovenských stredoškolákov a ich hostí. Keďže sa stali tradíciou v ČR i v SR, sú taktiež
aktuálnou prioritou, podobne ako Parník k SNP, ktorý organizuje Slovensko-česká spoločnosť v spolupráci so spolkami FOSA. Uvedené priority majú nielen svoj stály okruh priaznivcov a návštevníkov. Vzájomne
sa vhodne dopĺňajú a vytvárajú kultúrny i etický obraz Slovákov v ČR,
rešpektovaný a obľúbený nielen miestnymi Slovákmi, ale i českou verejnosťou a národnostnými menšinami. Získavajú stále nových záujemcov
o aktívnu činnosť spojenú s pestovaním rodného jazyka a udržiavaním
povedomia o slovenskej kultúre v českom prostredí. Tomu napomáha
aj mesačník Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť... Dáva
priestor k publikovaniu vlastných názorov všetkým spolkom i čitateľom.
Za uvedené spolky Vaša redakcia
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D

o volieb na Slovensku zostáva päť týždňov a pohľad na politickú arénu zostáva tristný. Každý z aktérov hrá svoju hru, nič
sa nezmenilo, nevidno ani náznak posunu vpred. Premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico drží v popredí tému migrantov, poctivo
Slovákov straší a potom ochraňuje pred strachom, ktorý sám zasial.
Druhou jeho ťažiskovou agendou sú sociálne balíčky, každý druhý
deň môžeme vidieť premiéra v televízii, napríklad ako na svahu
v Ždiari s lyžujúcimi rómskymi deťmi odškrtáva ďalšie z opatrení
sociálnej pomoci, konkrétne príspevok na lyžiarske kurzy. O deň
neskôr sú to vratky za plyn, týždeň predtým znížená DPH na vybrané základné potraviny.
Opozícia naopak dokonáva dielo skazy, ktoré odštartovala povalením vlastnej vlády Ivety Radičovej. Hádky a výpady medzi stranami,
ktoré charakterizovali prvú polovicu Ficovho druhého volebného
obdobia, vymenili opozičné strany vo ﬁnále za absolútnu hybernáciu. Nič. Už neútočia ani na Fica, ani na seba. Namiesto predsta-

hodol, že počet policajtov zvýši o 2500. Nikto nevidel analýzu,
prečo Slovensko potrebuje ďalších 2500 policajtov, čo budú robiť,
aké útvary posilnia, prečo ich nebude viac o 5000 alebo 250, ale
práve o 2500, hoci aj bez zvýšenia počtu máme takmer najviac
policajtov na počet obyvateľov. Pri učiteľoch a sestrách sa však Fico
tvári, že je takmer bezmocný, že on nemôže spraviť de facto nič,
nedá sa, nedá sa teraz, až neskôr. Obe profesijné skupiny túto odpoveď počúvajú snáď od praveku.
Pokiaľ ide o skóre, predseda vlády zatiaľ situáciu zvláda, isté však
nemá nič. Učiteľom aj sestrám tvrdí, že do 5. marca pre nich nemôže urobiť nič. Nateraz to môže stačiť, ak však učitelia v štrajku
napriek nejednotnosti vydržia, Smer môže mať vážny problém. Na
posledný januárový týždeň, kedy odštartoval učiteľský štrajk, nadviaže február, kedy začnú vstupovať do platnosti výpovede zdravotných sestier. Päť týždňov pred voľbami mať v uliciach učiteľov
a sestry, plus tisícky rodičov, ktorí riešia problém s deťmi kvôli

Fico Slovákov kŕmi kaviárom,
na hĺbenie studní kašle
vovania alternatívy sa opozičné subjekty zatiaľ zmohli len na to, že
sa deň po dni predháňajú vo vyhláseniach, za akých podmienok by
vládli so Smerom. Opozícia už nie je schopná ani postupovať štýlom
dva kroky vpred, jeden vzad, ale zmrzla ako arktický ľadovec a necháva sa pomaly roztápať hrejivými lúčmi Smeru. Koniec. Nech si
ľudia vyberú, ale hlavne, odhadujem, že každý opozičný líder dnes
asi vstáva a zaspáva s myšlienkou – nech sa to už skončí.
A pritom je stále o čom. Ficovi sa tesne pred voľbami skúšajú postaviť do cesty dve profesijné oblasti, ktoré štyri roky ignoroval –
učitelia a zdravotné sestry. Obe prejavili výraznú nespokojnosť so
svojimi podmienkami už na začiatku volebného obdobia. Sestry
prišli o vyššie platy, ktoré si vylobovali za Radičovej vlády, učitelia sa vyšších miezd a lepšej situácie v školstve rovnako dožadovali
hneď na začiatku druhého volebného obdobia Smeru. Premiér Robert Fico síce vtedy dokázal obidva konﬂikty relatívne neutralizovať, ale nevyriešil ich. Sestry aj učitelia sa ozvali na jeseň s tým, že
čas vypršal a chcú lepšie platové podmienky či vybavenejšie školy.
Obaja ministri sa snažili vypoklonkovať nespokojné skupiny s tým,
že im za štyri roky predsa len niečo prihodili, vynovili, a ak niečo
chcú, mala by to riešiť až ďalšia vláda.
Keďže Smer na učiteľov a sestry nemyslel pri rozpočte, nespokojní
zamestnanci teraz napĺňajú svoje sľuby a hrozia štrajkom. Stovky
sestier podali výpovede, učitelia avizujú ostrý štrajk. Nádherná je
Ficova veta, že šesť týždňov pred voľbami nie je možné pristúpiť k
zmenám legislatívneho charakteru, pretože legislatívny proces je
uzavretý. Ten istý Fico, ktorý v roku 2010 dva týždne pred voľbami
v parlamente schvaľoval zákon o zákaze dvojitého občianstva, čo
bola vtedy jeho top volebná téma, teraz ide hovoriť, že šesť týždňov
pred voľbami už nič robiť nemôže. Požiadavky sestier a učiteľov
však ležia neriešené na stole celé štyri roky a od septembra sú opakovane a dôrazne artikulované. Fico viackrát ukázal, že nemá problém konať bez prípravy, analýz a diskusie. Keď mu v roku 2010
štrajkovali kamionisti, po troch dňoch rozhodol, že zníži daň na
naftu a zlúči ministerstvo životného prostredia s ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvo výstavby s rezortom hospodárstva.
Prečo? Lebo. Rovnako postupoval nedávno, keď šmahom ruky roz-

škole a tisícky pacientov, ktorí v nemocnici narazia na problém
s ošetrením kvôli výpovediam sestier, to nevyzerá dobre pre akúkoľvek stranu. A môže sa volať aj Smer.
Na rovinu treba zároveň povedať, že ak je niekto zodpovedný za
stav v školstve a zdravotníctve, je to jediný človek, ktorým je dvojnásobný premiér Fico. Slovensko po 25 rokoch za druhej Ficovej
vlády po prvý raz zažíva situáciu, kedy peniaze má. Ak Fico verklíkuje, že peniaze nie sú, vedome klame. Opakovane takto klame
deň čo deň. Áno, v deväťdesiatych rokoch Slovensko čelilo prepadu
hospodárstva pri transformácii zo socialistickej na trhovú ekonomiku, neskôr si 100 miliárd korún vyžiadalo oddlženie bánk, ešte
v roku 2000 nezamestnanosť atakovala 20 percent, jednoducho,
vždy sa našlo niečo, do čoho museli ísť peniaze nevyhnutnejšie ako
napríklad do školstva či zdravotníctva.
Teraz však Fico našiel 500 miliónov eur, v starej mene ide o 15 miliárd korún, ktoré rozdáva v dvoch sociálnych balíčkoch. Preložené
do ľudskej reči to znamená, že Fico vymenil svoje fotky a zábery
kamier na svahu s lyžujúcimi deťmi (každé dieťa bez ohľadu na
príjem rodičov dostáva príspevok na lyžiarsky kurz 150 eur a príspevok na školu v prírode 100 eur) za fungujúce školstvo a povedzme vratky za plyn (každá rodina odoberajúca plyn bez ohľadu na
príjem dostane od štátu automaticky od 10 do 165 eur) vymenil za
adekvátne platy sestier. Fico pri uvádzaní sociálnych balíčkov sám
priznal, že chce, aby ich ľudia cítili, že im vláda niečo dáva, že sa
s nimi delí o úspech, Preto napríklad Fico odmietol znížiť DPH
o jeden percentuálny bod, hoci to zákon prijatý vládou Ivety Radičovej predpokladal, pretože podľa premiéra by ľudia takéto zníženie nezaznamenali. Radšej neskôr navrhol zníženie DPH na desať
percent na vybrané základné potraviny, pretože tento rozdiel už
ľudia zaznamenajú. „Chceme, aby štát, keď sa mu darí, sa podelil
aj s občanmi. V tomto duchu sme schválili druhý sociálny balíček.
Balíčky sú systémovým krokom v našej práci. Sme pripravení prijímať opatrenia, z ktorých ľudia budú mať prospech,“ povedal Fico
v máji 2015 pri uvádzaní druhého sociálneho balíčka.
To znamená, že štát peniaze má, a ten, kto politicky rozhodol
o tom, že 500 miliónov eur pôjde do dvoch sociálnych balíčkov
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a nie do školstva, bol iba Fico a nikto iný. Pre predsedu Smeru je výhodnejšie mať za dva roky 500 „pozitívnych“ správ o 30
opatreniach (každý balík 15 opatrení), ako sa systematicky babrať
so školstvom a zdravotníctvom, kde výsledok presahuje hranicu
volebného obdobia. Je jednoduchšie zorganizovať dva pracovné
stranícke snemy, ktoré predtým, počas neho aj potom odpromujú
všetky médiá a potom pekne po jednom uvádzať každé opatrenie
do praxe, čo vám zaručuje neprestajnú publicitu, ako pohnúť dopredu so školstvom či zdravotníctvom.
Fico pri sociálnych balíčkoch postupuje podobne, ako keby mimovládka v Afrike kŕmila deti kaviárom. Úspech je zaručený,
svetové médiá by sa potrhali za zábermi, ako vychudnuté deti
do seba dostávajú pokrm kráľov. Čo na tom, že dedine by sa
omnoho viac zišla studňa. Tá však mediálne nepredáva. Podobne
postupuje predseda Smeru, zatiaľ rozdal 500 miliónov, po voľbách chce rozdať v treťom balíku ďalšiu miliardu eur; čo na tom,
že bez rozmyslu, hlavne, že on a jeho strana pri tom vyzerajú tak
dobre. Niet lepšie PR pre politika, ako keď vám môže donekonečna pri všemožných príležitostiach hovoriť: ja dávam. Takto
Fico Slovákov niekoľko mesiacov pokrmí kaviárom, ale studňu
ani za ten svet nevykope. Komu a načo by už len bol vzdelaný
národ.
Fico teda nie je v postavení, kedy by v rukách držal karty typu:
musel som plátať iné diery, investoval som do rozvoja tohto od-

vetvia a podobne. Ak štrajkujúci dokážu dobre odkomunikovať
svoje problémy a získať si na stranu podstatnú časť verejnosti,
ak dokážu odprezentovať, že ten, kto nekompetentne riadi krajinu, je dvojnásobný premiér Fico, Smer sa môže začať otriasať
v základoch. Jeho percentá sú totiž postavené na Ficovej ikone.
Ak sa nahlodá piedestál, padá aj strana. Pochopil to napríklad
Igor Matovič, keď premiérovi odkázal, že za rozkradnuté zdravotníctvo a upadajúce školstvo nemôže jeho OĽaNO, ale iba Fico
a nikto iný. „Podľa pána premiéra sme zodpovední za štrajk učiteľov, ako aj za výpovede zdravotných sestier. Ale my si myslíme,
že už stačilo, pán premiér. Dosť bolo klamstiev, lebo ľudia nie sú
nesvojprávni, ako si to o nich vy možno myslíte. Ľudia presne
vedia, kto bol osem rokov premiérom. Boli ste to vy. Systematické rozkrádanie zdravotníctva neorganizovali zdravotné sestry, ale
vaši najbližší ľudia z košickej zdravotníckej maﬁe. Úpadok školstva nespôsobili učitelia, ale vaši ministri, ktorých ste nominovali,“ odkázal Matovič Ficovi.
Predseda vlády si vážnosť situácie uvedomuje, a počíta so všetkým.
Zatiaľ si učiteľov aj sestry drží od tela a s oboma skupinami nechce
do volieb ani prehovoriť. Ale poznáme premiéra. Keď by mal začať
percentuálne strácať, bez mihnutia oka je schopný splniť všetky
požiadavky a ešte to obrátiť vo svoje víťazstvo. Uvidíme, teraz to
majú v rukách samotní učitelia a sestry.
Martin Guzi, novinár
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Ľudovít Štúr a jeho odkaz
Rok 2015 bol Rokom Ľudovíta Štúra. Pripomenuli sme si 200. výročie narodenia jednej z najväčších osobností
slovenskej histórie. Štúr bol hýbateľom národného obrodenia, vodcom búrlivých romantických spisovateľov a básnikov,
ale aj distingvovaným a triezvo uvažujúcim politikom. Bol to neskrotný rebel, revoltujúci voči starej generácii.
Jeho fascinujúca, megalomanská, často narcistická povaha priťahovala mladých intelektuálov, čím sa okolo
neho vytvorila silná „sociálna sieť“ študentov.
dovi. Nad tým celým prenikavo žiari usmiaty Štúrov „plnovous“.
Je Štúr len sprofanovaným trendy hitom a obracia sa v hrobe pri
hrubom zneužívaní svojho mena, alebo naopak znamená pre nás
hlbokú pripomienku revolty voči nefunkčnému systému doby?
Praha, na rozdiel od Slovenska, nezaznamenala takýto veľký záujem o postavu Ľudovíta Štúra, ale rok 2015 aj sem zavial zmienky o našom velikánovi. 19. 11. 2015 sa v Sále Boženy Němcovej
v Památníku národního písemnictví na Strahovskom nádvoří
konala Medzinárodná vedecká konferencia: Ľudovít Štúr a jeho
odkaz v česko-slovenskom kontexte. Atmosféra bývalého kláštora bola naozaj slávnostná, dôstojná a hodná Štúrovej pamiatky.
Konferenciu otvoril a všetkých privítal riaditeľ Památníku národ-

Veľvyslanec SR J. E. Peter Weiss, riaditeľ SI Vladimír Valovič a autor výstavy
Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. pri otvorení výstavy o živote a diela
Ľudovíta Štúra v Slovenskom inštitúte

Dnes by sa na Slovensku Štúr tešil opätovnému záujmu mladej
generácie, pre ktorú sa stal, verím, viac ako len módnou ikonou.
Bratislava úplne prepadla hipsterskému šialenstvu, a tak štíhla
Štúrova postava vykúka spoza každého rohu v centre hlavného
mesta. Môžete si posedieť v niektorej zo siete štýlových kaviarní Shtoor, kde je menu, samozrejme celé vyrobené z domácich
surovín, v štúrovskom jazyku a kto by tomu nerozumel, má tam
preklad do zrozumiteľnejšej angličtiny. Dnešní mladí „Blaváci“
na starých bicykloch sa stretávajú v Starej tržnici na Námestí SNP
pri 100% mrkvovom džúse, kde si môžu rovno dokúpiť zásoby
doma vypestovanej bio-eco-retro zeleniny a handmade náušníc
od svojho obľúbeného dizajnéra vo vyťahanom svetri po prade-

Veľvyslanec SR J. E. Peter Weiss s úvodným referátom

Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. autor výstavy pri jej otvorení v SI
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PhDr. Jozef Beňovský s prezentáciou o múzeách venovaných Ľ. Štúrovi

ního písemnictví Mgr. Zdeněk Freisleben spolu s Vladimírom
Valovičom, riaditeľom Slovenského inštitútu Praha, ktorý bol
hlavným organizátorom konferencie. Potom slovenský herec Andrej Polák pôsobiaci v Prahe predniesol niekoľko Štúrových Rečí
na Uhorskom sneme.
Úvodné slovo mal J. E. veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss, ktorý
začal konferenciu nielen ako historik, politológ a politik, ale aj
ako človek vnímajúci problémy dneška. Bystrý, trefný a aj veľmi
vtipný predslov hovoril o Štúrovom odkaze pre dnešný svet. Po
ňom zaujal miesto rečníka Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.,
niekdajší minister kultúry, s príspevkom s názvom Ľudovít Štúr
dnes, kde vysvetľoval mnohé konotácie a prepojenia minulosti
a súčasnosti s ohľadom na odkaz Ľudovíta Štúra. Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. spomenul významnú štúrologičku Prof.
Zdenku Sojkovú, ktorá svojím celoživotným záujmom o Štúra
a výskumom na poli historickom a literárnom priniesla mnoho zaujímavých poznatkov a oživila Ľudovíta Štúra nielen ako
historickú osobnosť, ale aj ako žijúceho človeka a muža. PhDr.
Jana Pátková, Ph.D. prezentovala veľmi zaujímavý referát: K národnímu emblematismu v česky psaných básních Ľudovíta Štúra,
v ktorom sa zamerala na umelecké a literárne hodnoty Štúrovho
diela a predstavila Štúra ako básnika. Nakoniec PhDr. Jozef Beňovský priniesol prehľad stálych múzejných pracovísk venovaných Ľ. Štúrovi a štúrovskej generácii na Slovensku, kde predstavil všetky tieto organizácie naprieč celým Slovenskom aj s veľmi
vítaným a rozmanitým fotodokumentačným zdrojom. Konferencia trvala od 10.00 do 14.00 hod. a celý priebeh koordinovala
a moderovala PhDr. Helena Nosková, CSc.

Konferenciu zahájil riaditeľ Památníku národního písemnictví Mgr. Zdeněk
Freisleben

Okrem Slovenského inštitútu Praha a Památníku národního
písemnictví Praha sa na konferencii spolupodieľala aj Slovenská
národná knižnica Martin a Dokumentačné a múzejné stredisko
slovenskej menšiny v ČR. V ten istý deň sa o 18.00 hod. v priestoroch Galérie Slovenského inštitútu Praha konala aj vernisáž
výstavy V službe ducha a národa, ktorú pripravila Slovenská národná knižnica Martin, venovaná, ako inak, Ľudovítovi Štúrovi.
Monika Pulišová

Výstava o živote a diele Ľudovíta Štúra v SI v novembri 2015
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XII. pražská medzinárodná
konferencia slovenských
stredoškolákov v ČR a ich hostí
Dvanásť je šťastné číslo. Nielen v rozprávkach, ale ako sa ukázalo, aj
pre našu konferenciu, už dvanástu v poradí. Po jedenástej konferencii
v Bruntále 7. 12. 2014 sme si mysleli, že už nemôže byť krajšej. Poézia predvianočného mesta a okolitej prírody, starostlivosť Športového všeobecného gymnázia a Múzea v Bruntále zanechala vo všetkých
účastníkoch príjemné spomienky. Toho roku pribudli ďalšie, opäť
pražské. V pochmúrnom popoludní v stredu 2. decembra privítala
Praha pedagógov a študentov zo Žiliny, Martina, Turzovky, Bruntálu
a Liberca. Ale aj toto popoludnie bolo vhodné na prechádzku po historickom centre bývalého spoločného hlavného mesta Československa. A Praha postupne rozjasňovala svoju tvár. V deň konferencie
svietilo slniečko od samého rána. Prežiarilo priestor Galérie Domu
národnostných menšín, kde sa konala konferencia na tri rovnocenné témy. Prvou z nich bolo 70. výročie skončenia II. svetovej vojny.
Táto téma najviac oslovila našich hostí zo Slovenska. Naši noví hostia
z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Turzovke, hoci mali právo prísť len ako
pozorovatelia, prispeli do rokovania konferencie dvoma zaujímavými
príspevkami o vojnových udalostiach na Kysuciach. II. svetovej vojne
boli zasvätené štúdie gymnazistov v Žiline a v Martine. A priznajme
si, všetky mali vynikajúcu úroveň, ktorou by boli na rovni nejednej
vysokoškolskej seminárnej práci. Navyše štúdie mali hlboký ľudský
podtext, taký zriedkavý v dnešnej dobe. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie (viď výsledky dolu).
Ďalšou témou bolo 600. výročie upálenia Majstra Jana Husa. Tematiky sa ujala Základná škola v Liberci, žiaci siedmych a deviatych
tried. Ako sa ukázalo, sú rovnocennými partnermi osemročných

gymnázií. Získali I. miesto v kategórii mladších žiakov a študentov
vo veku 12–15 rokov. O Janovi Husovi písali aj študentky Športového a všeobecného gymnázia v Bruntále. Ich štúdie prekvapili
uchopením témy, zamýšľaním sa nad odkazom Jana Husa nielen pre
súčasnosť, ale i pre budúcnosť. Zaujímavou štúdiou bola práca taktiež študenta gymnázia v Bruntále o Ľudovítovi Štúrovi. V jej závere
i diskusii študent povedal, že sa so Štúrom zoznámil až pri písaní
tejto práce. Konštatoval, že je to škoda, pretože takáto zaujímavá
historická osobnosť by určite oslovila viacerých mladých ľudí, ktorí
žiaľ o jej živote a diele nemajú ani potuchy.
Hostiteľskú úlohu počas konferencie prijalo okrem DOMUS SM
v ČR aj Eko Gymnázium v Prahe. V roku 2016 sa zaradí medzi
priamych účastníkov konferencie. Podvečerné mikulášske stretnutie
na Malej Strane s čertmi, Mikulášom a anjelmi pripravili študenti
Gymnázia Na Vítězné pláni.
Veľká vďaka patrí stredoškolským pedagógom – PhDr. Alici Virdzekovej, Mgr. Nataši Galkovej, Mgr. Veronike Mieresovej, Mgr.
Olge Mandovej, Mgr. Antonínovi Zgažarovi i ďalším, ktorí priviedli
študentov nielen na stupne víťazov, ale denne vytvárajú optimálne
prostredie pre ich duchovný rast, rozvoj empatie a ľudskosti.
V piatok sme sa s našimi milými hosťami rozlúčili s prísľubmi ďalších stretnutí. Budeme držať palce oktavánom, aby urobili prijímacie
skúšky na pražské vysoké školy a zostali naďalej našimi priaznivcami.
Nájdu u nás vždy priestor pre svoje aktivity, priateľské prostredie
i prípadnú pomoc.
Helena Nosková

Referujúci pedagógovia a odborníci XII. pražskej medzinárodnej konferencie
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Otvorenie konferencie

Študentky z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Turzovke

Účastníci konferencie

VÝSLEDKY XII. pražskej konferencie
slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí
Kategória základné školy
1. miesto
Filip Drapák, ZŠ Liberec:
Dvacet plodných let v životě Mistra Jana Husa
Kategória gymnáziá a stredné školy
1. miesto
Filip Sopóci, Matúš Lazar, Gymnázium V. P. Tótha Martin:
Stratení spolužiaci a ich učiteľ
Marek Masarik, Gymnázium Varšavská cesta Žilina:
Chlapec s číslom 119512 (Príbeh Emila Farkaša)

Študenti Gymnázia v Žiline s PhDr. Alicou Virdzekovou

2. miesto
Ján Mozoľ, Gymnázium Varšavská cesta Žilina:
Nenápadný hrdina zo Žiliny (Príbeh Jozefa Dobrovodského)
3. miesto
Zuzana Matonohová, Sportovní a všeobecné gymnázium
Bruntál: Mistr Jan Hus – včera, dnes a zítra Lujza Kmeťová,
Gymnázium Varšavská cesta Žilina: Číslo 163 758
(Príbeh Štefana Antolíka)
Cena poroty
Tomáš Petr, Sportovní a všeobecné gymnázium Bruntál:
Ľudovít Štúr – život a dílo
Cena časopisu Listy Slovákov a Čechov
Lucia Nguyenová, Dominika Molitorová, Gymnázium
Varšavská cesta Žilina: Nezlomný Žilinčan
(Príbeh Juraja Polláka)
Študenti Gymnázia V. P. Tótha
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Český a slovenský zájem o krajany
Zájem státu o vlastní zahraniční diasporu se dělí mezi různé vládní rezorty té které země, z níž krajané pocházejí. Takřka
všechna ministerstva České i Slovenské republiky zasahují, nebo by mohla zasahovat ve prospěch svých krajanů. Zároveň podíl pomoci těchto rezortů se komplikuje právě z důvodů přeshraničního kontaktu. Znamená to, že krajané žijící v zahraniční
diaspoře jsou vázáni svou novou domovskou příslušností s druhým státem (do něhož přesídlili) a jsou tudíž obrazně řečeno
rozkročeni mezi dvěma domovy, tím původním a tím novým aktuálně prožívaným. Navíc obě zahraniční diaspory, česká i slovenská, vykazují poměrně komplikovanou strukturu, a to s ohledem na historickou dobu, v níž její jednotlivé části vznikaly,
a také s ohledem na geograﬁckou polohu, v níž se v současnosti nacházejí.
Vyjděme z příkladu české diaspory. Ta vykazuje navzdory jisté
historické proměnlivosti přece jen kontextové souvislosti tvořené
v průběhu 20. století. Osou těchto souvislostí je vztah k původnímu
domovu, to znamená k bývalému Československu a později České
republice. Posledních sto let je krajanská problematika svázána těmito tématy a periodami s původním domovem:
1. v meziválečném období 1918–1938 se jedná o téma vystěhovalectví a z toho vyplývající péče o krajanské komunity po celém světě;
2. v období 1948–1989, kdy Československo bylo součástí sovětského impéria, kdy se emigrace v tehdejších poměrech stávala synonymem národní zrady a kdy se po světě vytvářela československá
exilová centra usilující o vymanění Československa z tohoto impéria, je to téma exilu;
3. a konečně v období, jež představuje současný stav po roce 1990,
kdy se exil buď vracel zpět do svobodného Československa, nebo
nabízel úzkou spolupráci odbornou či ekonomickou a připravoval
tak zahraniční Čechoslováky (a poté Čechy) na fungování v moderní diaspoře, s živými ekonomickými, politickými a společenskými vazbami, a kdy začaly odcházet nové generace migrantů
do zahraničí, se jedná o téma postupného zrodu moderní české
diaspory.

K tomu musíme připočíst ještě další skutečnost. Časové a prostorové faktory vytvořily během staletí speciﬁcké celky krajanského světa.
Tvoří je:
– potomci migrantů z náboženských důvodů nebo účastníků hromadného řízeného přesídlení třeba do Banátu či na Ukrajinu, do
Bulharska apod.;
– potomci migrantů ze sociálních příčin do USA, Vídně, do západní
Evropy i dalších zemí světa;
– migrace, která byla politickou a také sociální reakcí na totalitní
systém v bývalém Československu po roce 1948 a 1968 a která se
rozptýlila do různých koutů světa;
– novodobá migrace, odcházející za životními, profesními a jazykovými zkušenostmi za hranice Československa po roce 1990;
– Češi na Slovensku, kteří de facto v době svého přesídlení nemohli
být považováni za zahraniční migraci a kterým nastaly po rozdělení
republiky jisté sociálně-právní problémy.
Zároveň vedle charakteristiky vyjmenovaných pěti hlavních skupin
české zahraniční diaspory je třeba respektovat vlastní individuální
identitu jednoho každého příslušníka diaspory. Jinak řečeno: kdo
se považuje za exulanta, nebo emigranta (vystěhovalce), a kdo za za-

Návštěva stálé komise Senátu PČR v Úřadu pro zahraniční Slováky v Bratislavě 3.12.2014. Zleva: J. Čunek, senátor, J. Jermář, senátor, I. Furdík, bývalý předseda
Úřadu, T. Grulich, předseda sen.komise, P. Prochácka, místopředseda Úřadu, S. Brouček, autor článku.
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hraničního Čecha. Tyto tři kategorie (exulant, emigrant, zahraniční
Čech) však pro někoho mohou být dávno překonanou politickou
konstrukcí. Někteří lidé nemají potřebu spojovat své přesídlení do
jiné země (a svůj život vůbec) s žádnou politikou nebo ideologií.
Tendence k exulantství a tendence k světoobčanství představují sice dva
zcela odlišné přístupy k češství, nejsou to však dvě kritéria neslučitelně dělící zahraniční Čechy na exulanty a ty ostatní.
Navíc po roce 1989 vstupuje do migrační procedury nový prvek.
Stále větší počet migrantů neodchází natrvalo do jedné cílové země,
nýbrž setrvává dlouhodobě v pohybu. Namísto emigrace (odchodu
z jedné země) a imigrace (příchodu do jiné země) můžeme hovořit
spíše o mobilním životě. Člověk cestuje mezi různými zeměmi a tím
si zajišťuje lepší životní úroveň nebo získává kvaliﬁkaci či vzdělání.
Je však velkou otázkou, jak se tento mobilní svět (stále narůstající)
promítne do struktury Evropské unie, jaký vliv to bude mít na pojetí
občanství a zda tito lidé v pohybu mohou být nadále plnohodnotnými občany své původní země? S tím souvisí diskutovaná návratová
politika národních vlád. Zatím je alespoň v teoretické rovině vnímána jako oboustranně prospěšný akt – pro navrátilce i pro sociální
prostor, do něhož lidé přicházejí, respektive kam se vracejí. Návratová problematika je tedy jednak vyvíjejícím se aspektem migrantovy
identity, zároveň však případný návrat zahraničních Čechů má též
ryze praktickou, ekonomickou stránku. Ta se vztahuje k hmotnému
zabezpečení těchto Čechů, včetně zužitkování jejich intelektuální,
vzdělanostní a hlavně profesní hodnoty, tj. hodnoty získané pobytem v zahraničí – ať už na školách, nebo v praxi – a po návratu
přinášené do České republiky.
Můžeme si položit další otázky: Co chybí k práci s českou diasporou? Jsou to základní fakta o početních stavech, takže se musíme
spoléhat na odhady. Ovšem chybí ještě něco podstatnějšího, tj. cílená diskuse a následné cílené řešení problematiky migrace do zahraničí a vztahu státu k jednotlivým částem diaspory. To předpokládá
ovšem existenci takové autority, která dokáže řešení nalézt.
Do vztahu státu k migraci obyvatelstva ČR do zahraničí vstupuje
velmi výrazně faktor svobodného podnikání. Je dávno poznaným
faktem, že migrace byla a stále je také byznys, často dobře prosperující. Obrovský počet českých agentur (611), které vedle úřadů práce
oﬁciálně zprostředkovávají práci pro české obyvatelstvo do zahraničí,
vzbuzuje obavy, do jaké míry jsou tyto agentury – licencované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR – zárukou, že migrant nebude
v konečném důsledku okraden. Taktéž studentská migrace z českého
prostředí do zahraničí prochází v současné době určitou fází spontánní institucionalizace. Podílejí se na tom jednak rovněž specializované agentury zprostředkující studentům zahraniční pobyty, dále také
vysoké školy vysílací země a řada organizací přijímací země, včetně
mezinárodních organizací.
Česká novodobá zahraniční migrace vykazuje také některé extrémní polohy. Jedná se především o migraci českých zdravotníků, kteří
začali houfně odcházet v rámci akce nazvané Děkujeme, odcházíme,
v níž od roku 2010 vyjadřovali nespokojenost se stavem českého
zdravotnictví, zvláště s nízkým platových ohodnocením.
Nejfrekventovanější částí institucionalizovaného programu vztahu
státu (ČR) k zahraničním Čechům je Krajanský vzdělávací program.
Je to program iniciovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR a odborně vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Jeho realizaci zajišťuje Dům zahraničních služeb, vysílá lektory českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce (v roce
2013/2014 bylo otevřeno celkem 46 lektorátů ve 25 zemích), dále
vysílá učitele ke krajanským komunitám v Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Rusku, na Ukrajině, v Argentině, Paraguayi, Brazílii, USA
a Austrálii. Pořádá kurzy metodiky výuky pro vyučující z řad příslušníků krajanských komunit a současně poskytuje krajanům stipendia
ke studijním pobytům na území České republiky.
Z předběžných sond do problematiky vztahu státu k diaspoře se
především ukazuje, že zahraniční Češi potřebují jedno konkrétní místo,
jednu adresu, „one stop shop“, kam by se obraceli se svými konkrétními věcnými požadavky. Sociální komunikace mezi ČR a krajany v rovině primárně-sdělovací (tj. sdělování některých základních informací
o krocích ČR ve prospěch krajanů) jistě existuje, třeba na stránkách

Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na portálu krajane.net. Avšak
rovina sekundárně-sdělovací, v níž se jedná o vzájemné poznávání, stále
čeká na svůj rozvoj. Do komunikace se společností České republiky
se proto i po roce 1989 dostaly předsudky a stereotypy z dřívějšího
období. Na obou stranách došlo ke zjednodušování a někdy k záměrnému zkreslování významu zahraničních Čechů pro českou společnost
v českých zemích. Toto zkreslování obsahuje jak výrazně negativní postoje k emigraci a ke krajanům, tak také na druhé straně laciné až
pokrytecké pozitivní opěvování krajanství. Vztah České republiky ke
krajanům (a naopak) je tedy přeplněn pocitovými prezentacemi – místo oné věcnosti a budování soustavné důvěryhodné komunikace. Ke
zvládání tohoto vztahu je třeba dlouhého vzájemného dialogu.
Stav krajanské problematiky v ČR vyplyne ze srovnání se situací
na Slovensku. Ve slovenských podmínkách se jedná o fenomén aktivizující mimořádným způsobem slovenskou politickou scénu (a to
v legislativní a hlavně exekutivní úrovni), dále slovenskou žurnalistiku a také různorodé iniciativy nevládního charakteru, včetně vědeckého výzkumu emigrace Slováků a jejich existence v zahraničí.
To podstatné, čím se liší slovenská koncepce od české, vězí
v důsledném státoprávním zakotvení zahraničních Slováků ve slovenské politice. Za užitečné považuji vyjmenování několika rozdílů,
které nabízí slovenská situace:
– O zahraničních Slovácích hovoří Ústava Slovenské republiky.
– Existuje speciální Zákon 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 23. septembra
2005, na jehož základě byl také zřízen Úřad pro zahraniční Slováky, jako ústřední organizační článek pro komunikaci s krajany a ve
prospěch krajanů.
– Deklarace Národní rady Slovenské republiky z 6. července 1999
jasně formulovala vztah ke „svému zahraničí“ a vyjádřila, jaké místo mají zahraniční Slováci ve vlasti.
– Opakovaná Programová prohlášení vlády Slovenské republiky potvrzují místo zahraničních Slováků ve společnosti Slovenské republiky. Poslední prohlášení bylo na léta 2012–2016.
– Detailní scénář péče o krajany obstarává Koncepcia štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.
– Nové aktuální poznatky o potřebách krajanů řeší stálé konference
s názvem Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, z jejichž
závěrů vznikají materiály pro vládu a další orgány státní správy.
– Vedle oﬁciálních státních institucí a orgánů fungují nevládní Projekty a organizace na podporu komunikace společnosti SR se zahraničními Slováky (např. Zahraniční Slováci deťom, jsou podporovány krajanské časopisy apod.)
Na druhé straně musím také upozornit na fakt, že vztah Slovenska
ke krajanům je sice značně důležitý pro vládu, politiku i celou slovenskou společnost a je tedy ve veřejném prostoru mimořádně frekventovaný (podstatně silněji než v ČR), avšak během posledních dvaadvaceti let došlo z hlediska institucionálního uspořádání tohoto vztahu
k dramatickým změnám v kompetencích několikrát nově ustavených
institucí a úřadů a z toho pak plynoucím sporům a polemikám.
Také sama slovenská krajanská diaspora nemá jednotný názor na
stav věcí vytvářených na Slovensku ve prospěch slovenského zahraničí. Existují dvě centrály slovenské diaspory: Světový kongres Slováků
a Světové sdružení Slováků v zahraničí 1, které lze považovat za konkurenční podniky. Zároveň se u krajanů objevuje kritika přílišného
až formalizovaného zájmu o krajany na Slovensku.
Čeští zájemci o nové uspořádání vztahu státu ke krajanům by se
mohli tedy ptát: Lze některé podněty ze slovenské praxe, a to především z hlediska právní úpravy vztahu ČR ke krajanům, přijmout pro
situaci v České republice?
V této souvislosti se vnucuje další dotaz: Jsou historické podmínky
v těchto zemích natolik odlišné, že Česká republika by spíše měla
hledat svůj vlastní model, nebo bude pro ni výhodnější přidržet se
i nadále současného stavu? O tom ostatně probíhá již několikaletá
diskuse, avšak zatím s otevřeným koncem…
PhDr. Stanislav Brouček, CSc., Etnologický ústav AV ČR
1)
V roce 2012 vznikla Únia Slovákov v zahraničí, sdružující Slováky z Velké Británie,
Irska, Německa, Kanady, USA, Itálie, Belgie, Francie a České republiky. (www.usvz.de).
(Pozn. redakce)
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Ako znejú...
(záverečná časť)
Žilinský kraj patrí k historicky a etnologicky zaujímavým
regiónom Slovenska. Z hľadiska folklórnej tradície
a výskytu výrobcov ľudových hudobných nástrojov je
oblasťou veľmi rôznorodou. Renomovane a na odbornej
úrovni sa tu výrobe ľudových hudobných nástrojov
venujú ich výrobcovia už niekoľko desaťročí, nadväzujúc
na tradičné postupy výroby starších generácií. V tejto
časti pokračujeme v charakteristike ďalších tvorcov
hudobných nástrojov.
Martin Brxa je rodákom z Turian pri Martine, kde žije a pracuje do
súčasnosti. Od roku 2003 sa ako živnostník venuje výrobe drevených hračiek, fujár, píšťal a bičov. Vo veku 12 rokov začal tancovať vo
folklórnom súbore Kriváň, kde sa lepšie zoznámil nielen s píšťalami
a fujarami, ktoré ho fascinovali, ale aj s ich výrobcami. V roku 1993
si ako 17-ročný zhotovil prvú fujaru. Na oboch nástrojoch sa naučil
dokonale hrať a v súbore začal pôsobiť ako inštrumentalista v hre na
fujare. Tu sa dostal aj k ďalšiemu pastierskemu nástroju, ktorý mu
učaroval, k biču. Svoj prvý bič si kúpil. Keď sa mu poškodil, sám začal hľadať spôsob, ako bič zreparovať a po niekoľkých nevydarených
pokusoch prišiel aj na techniku jeho výroby. Biče najskôr zhotovoval
zo starých konských popruhov pre kamarátov, dnes sú žiadaným

Bartolomej Gernát

artiklom. Vo svojej práci a interpretácii hudby sa stále zdokonaľoval
a rozširoval záber o výrobu ďalších aerofónov. V súčasnosti sa venuje
najmä výrobe píšťal (6-dierkových, 3-dierkových, koncoviek), fujár, fujár – trombít, pastierskych rohov a bičov. Hudobné nástroje
Martina Brxu nájdeme nielen doma, ale aj po celom svete. Píšťaly
a fujary vyrába prevažne z bazového dreva, niekedy použije aj javor,
jaseň, agát, orech či šíp. Ozdobuje ich vyrezávaním a farbí kyselinou, moridlami alebo umeleckými farbami. Technikou vylievania
cínom vyzdobuje rúčky niektorých bičov. Je autorom najdlhšieho
biča na Slovensku s dĺžkou 9,26 m. Popri hudobných nástrojoch
vyrába predmety z kože – opasky, kapsy a krpce. Je členom hudobnej formácie Bačovské trio, ktorá vznikla v roku 2006. Martin
Brxa často vystupuje na folklórnych podujatiach ako hráč – sólista.
Sporadicky vedie školu hry na fujare a má vlastnú školu plieskania
bičom. Je držiteľom ocenenia Instrumentum Excellens z roku 2004
z Detvy za výrobu bičov.

Bartolomej Gernát a jeho tvorba

Korene Bartolomeja Gernáta siahajú na východ Slovenska, do
obce Krivany. V súčasnosti žije a tvorí v Turzovke. Patrí k popredným inštrumentalistom a výrobcom ľudových hudobných nástrojov na Kysuciach. Pastierske hudobné nástroje vždy obdivoval
pre ich jednoduchosť a prirodzenú krásu a túžil si ich zhotoviť
sám. Intenzívnejšie sa ich výrobe začal venovať asi vo veku 30
rokov. Začínal píšťalami, dnes je rozsah jeho práce podstatne širší. Vyrába šesťdierkové píšťaly, koncovky, pastierske rohy a trúby,
trombity, gajdy a gajdice, detské zvukové hračky a biče. Nezhotovuje rovnaké nástroje vo väčšom počte, každý je jedinečný. Pre
jeho prácu je príznačné dodržiavanie tradičných postupov, tak ako
ich kedysi zhotovovali starí majstri. Píšťaly, ktoré sú podstatnou
súčasťou jeho tvorby, preto vyrába starou technikou štiepania, najčastejšie z liesky a omotáva ich čerešňovou alebo brezovou kôrou.
Do jeho inštrumentára patria aj vŕtané píšťaly z bazového dreva.
Pri pastierskych trúbach a trombitách preferuje drevo z lipy, javora a čerešne. Vyskúšal aj tvrdšie dreviny, ako je jaseň a agát pri
zhotovení fujár a koncoviek. Bartolomej Gernát vyrába aj vlastný
prototyp dvojhlasných gájd. Je vynikajúcim muzikantom a hrá na
všetky hudobné nástroje, ktoré vyrába, najradšej však na gajdici.
Je držiteľom ceny Instrumentum Excellens z folklórnych slávností
v Detve za pastierske trúby a detské zvukové hračky. Sám si veľmi
váži najmä ocenenie Osobnosť Kysúc, ktoré dostal za svoje celoživotné dielo. Je dlhoročným a v súčasnosti aj najstarším členom
folklórneho súboru Kysučan a dlhodobo spolupracuje s Detským
folklórnym súborom Kelčovan. Ako inštrumentalista sa zúčastnil
mnohých vystúpení doma i v zahraničí.
František Skurčák je rodák z Oravskej Polhory, v súčasnosti žijúci
v Rabči. S gajdami sa bližšie zoznámil až v rodine svojej manželky. Jeho svokor, Ján Ferneza (1923–2003) zo Sihelného bol nielen
vynikajúci gajdoš, ale tento tradičný oravský hudobný nástroj aj
vyrábal. Františka Skurčáka zaujali gajdy natoľko, že sa na nich naučil nielen hrať, ale vďaka svokrovi si osvojil aj ich výrobu. Dnes je
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František Skurčák

jediný výrobca dvojhlasných goralských gájd na Orave. Prvé vyrobil
už v roku 1986 podľa vzoru Jána Fernezu. Aktívne sa však tejto
činnosti začal venovať až od roku 1991. Gajdy zhotovuje vo voľnom
čase, popri práci a dnes sa môže pochváliť faktom, že vyrobil už
štyridsiate gajdy. Pri ich zhotovení používa najmä tradičné materiály a postupy, občas siahne aj po modernejších. Píšťaly zhotovuje
z ovocných tvrdých drevín (orech, slivka, hruška, jabloň) a ozdobné hlavy nástroja vyrezáva do tvaru kozej hlavy. Burdónovú píšťalu zdobí vyrezávaným ornamentom, precízne vylievaným cínom.
Na výrobu mechu volí ako najvhodnejšiu kožu z kozy, no nájdeme
u neho aj gajdy s mechom zo psej kože. V roku 2003 boli jeho nástroje prezentované na výstave v Detve počas folklórnych slávností,
kde za ne získal ocenenie Instrumentum Excellens. František Skurčák je nielen skúseným výrobcom, ale aj vynikajúcim interpretom
hry na gajdy. S ďalšou speváčkou Margitou Kurákovou a huslistom
Ľudovítom Borovkom tvoria tzv. goralské trio, ktoré v roku 2005
získalo víťaznú trofej v medzinárodnej rozhlasovej súťaži Grand Prix
Svetozára Stračinu v kategórii autentického folklóru. Bol členom
folklórneho zoskupenia Polhoranka a tiež učiteľom hry na gajdy
nielen doma, ale aj v susednom Poľsku. V súčasnosti sa ako gajdoš zúčastňuje na každoročnom medzinárodnom stretnutí gajdošov (Gajdovačka) v Oravskej Polhore a na Gajdošských fašiangoch
v Malej Lehote. Svojou hrou zaujal nielen na domácej pôde, ale aj
na Sicílii, vo Francúzsku, Poľsku a Česku. Jeho hudobné nástroje
nájdeme v Kanade, Holandsku, Dánsku, Nemecku, Poľsku, Česku,
Taliansku a inde.

Život, práca a tvorba Jaroslava Stráňavského st. boli úzko späté
s regiónom Kysúc. Narodil sa v roku 1933 v Staškove, celý život
prežil v Čadci, kde aj zomrel v roku 2012. Vyrábal korýtkové husle s vyžľabčenou rezonančnou skrinkou, tzv. vajčovky alebo válovce,
ako sa na Dolných Kysuciach nazývali. K tejto práci ho podnietil
jeho priateľ Pavol Kužma, známy folklorista, ktorý ho najskôr vyzval
k ich opravám. Tak sa Jaroslav Stráňavský postupne dostal od reparácií k samotnej výrobe. Aktívne sa jej začal venovať od roku 1984,
pričom bol samouk. Opravami starších, poškodených huslí získal
dostatok potrebných vedomostí a zručnosti k ich zhotoveniu. Na
spodnú časť nástroja používal javorové drevo. Horná doska, ktorá
žľabčenú skrinku zakrývala, bola zo smreka alebo jedle, hmatník
z tvrdých drevín, akými sú orech a slivka. Okolité lesy Kysúc mu
poskytovali dostatok vhodného materiálu. Jeho husle nie sú iba
nástrojom s požadovanými akustickými vlastnosťami, ale aj umeleckým dielom s originálnou výzdobou. Dolnú časť korpusov jemne vyrezával alebo maľoval. Pri výzdobe uplatňoval najmä ľudové
motívy, najčastejšie krojované postavy pri tanci. Dekoratívnu výzdobu u neho nájdeme aj pri hlavách huslí s motívom vtákov či
ľudských hláv. Okrem huslí rovnakou technikou žľabčenia zhotovoval aj kompletné nástrojové obsadenie muziky terchovského typu,
teda aj basičku a kontru. Bol nielen výrobcom, ale aj interpretom
hry na husliach a dlhoročným členom folklórneho súboru Kelčovan
a Kysučan. Pre tieto súbory husle aj vyrábal, tiež pre súbor Jedľovina
a folklórnu skupinu Vadičovci z Vadičova.
Juraj Jakubík je propagátorom folklóru zo štiavnickej doliny.
Spolu s manželkou vedie Javorníček, detský folklórny súbor, folklórnu skupinu a ľudovú hudbu. Je zakladateľom a dramaturgom
Juraj Jakubík

Jaroslav Stráňavský starší a jeho tvorba
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regionálneho folklórneho festivalu Javornícke ozveny. Narodil sa
vo Hvozdnici, kde žije do súčasnosti. Celý život zasvätil ľudovej
kultúre štiavnickej doliny. Je zberateľom ľudových piesní, zvykov,
krojov a snaží sa o ich rekonštrukciu. Šije krojové súčasti s použitím
tradičných materiálov. Príležitostne sa venuje výrobe ľudových hudobných nástrojov. Juraj Jakubík zhotovuje dnes už vzácne štiepané
píšťaly (koncovky, šesťdierkové, trojdierkové), pastierske trúby, detské píšťalky, zvukové hračky a drumble. V minulosti sa venoval aj
výrobe huslí. Učil sa od starého dedka Hataša z Hvozdnice, ktorý
mu priniesol prvú píšťalu a vysvetlil pracovný postup. Štiepané píšťaly zhotovuje podľa potreby, keď musí doplniť inventár nástrojov
v súbore a ak ho o takúto prácu niekto požiada. Pri ich výrobe prísne
zachováva autentický postup práce. Tak ako kedysi používa drevo
z liesky, ktorú najskôr rozštiepi napoly a z každej polovice vyberie
jadro. Obe časti po vyžľabčení priloží k sebe a omotá čerešňovou
alebo brezovou kôrou. Na takto vyrobených píšťalkách v minulosti hrával v hudobnej zložke Javorníčka. Dnes interpretáciu hry
na týchto archaických nástrojoch prenecháva synom. V súčasnosti
okrem neho nikto štiepané píšťaly v obci nevyrába, preto toto krásne folklórne dedičstvo prezentujú so súborom na festivaloch doma
i v susedných krajinách.

Teodor Martin Psota

Ladislav Duraj sa narodil v Ružomberku, dnes žije v Žaškove. Ako
živnostník sa už 24 rokov venuje výrobe a opravám diatonických
harmoník – heligónok a je ich jediným výrobcom na Orave. Hoci
heligónka nepatrí k tradičným hudobným nástrojom tohto regiónu,
predsa mu prirástla k srdcu. Prvýkrát sa s ňou stretol v roku 1986
na jednej z vtedajších brigád socialistickej práce v Lučivnej, kam ju
priniesol kamarát. Ako sám hovorí: „keď som ju počul hrať, zmenil
sa mi celý život“. Prvú harmoniku vyrobil podľa starej, značne poškodenej, ktorú dostal od priateľa zo Zázrivej. Aj keď výsledok nebol
najlepší, nevzdával sa a naďalej sa zdokonaľoval. Je samouk, nikdy sa

prácami mu pomáha aj manželka s deťmi. Do dnešného dňa vyrobil
takmer tisíc heligónok. K jeho zákazníkom patria najmä muzikanti,
ale aj zberatelia. Často ho navštevujú Slováci žijúci v zahraničí, vďaka
ktorým sa jeho nástroje dostali do celého sveta.

s nikým neradil a nesiahol ani po odbornej literatúre. Všetky potrebné zručnosti a vedomosti získal z rozobratých starších a poškodených
heligónok, ktoré zároveň opravoval a naďalej opravuje. Pri výrobe
heligónok používa tradičné postupy a všetky ich časti okrem hlasov si
zhotovuje sám, vrátane technicky a časovo náročnej intarzie, ktorou
harmoniky ozdobuje. Len jej samotná výroba mu trvá aj dva mesiace
a použije ju nanajvýš na 8 harmoník. Práve intarzia, zodpovedný
prístup k práci a kvalita hlasov do veľkej miery určujú hodnotu jeho
nástrojov. Heligónky však nikdy nevyrába do zásoby, ale výlučne na
požiadavku zákazníkov. Keď už má zhotovené jednotlivé časti, novú
heligónku poskladá za necelý týždeň. S jednoduchšími ﬁnálnymi

Teodor Martin Psota patril k výrobcom ľudových hudobných nástrojov s pozoruhodným talentom. Narodil sa v roku 1918 v Spišskom Hrhove, zomrel v roku 2013 v Žiline vo veku nedožitých 95
rokov. Jeho láska k píšťalám a fujarám, ktoré vyrábal, ho sprevádzala
až do smrti. Mal technické vzdelanie a jeho obdivuhodná precíznosť a presnosť projektanta sa prejavila aj pri výrobe hudobných nástrojov. Svojmu koníčku sa intenzívnejšie začal venovať vo veku asi
50 rokov. Bol samouk, no poctivo si preštudoval odbornú literatúru.
Vyrábal takmer všetky druhy píšťal – najmä trojdierkové, šesťdierkové, koncovky a fujary. Majstrovskú zručnosť dosiahol predovšetkým pri výrobe čičmianskych vylievaných píšťal. Z dreva vyrezával
aj črpáky, ktorých motívy si sám navrhoval a predkresľoval. Miloval
prírodu, kde chodil hľadať vhodný materiál. Pracoval predovšetkým
s bazovým drevom, občas siahol aj po tise či lieske. Jeho precíznosť
sa prejavila aj v ornamentálnej výzdobe. Používal techniku vylievania cínom, leptania kyselinou a hlbokého rezu. Na nástroje, ktoré
vyrábal, si rád zahral, ale len tak, pre vlastné potešenie. Folklór si vychutnával ako divák. Pravidelne navštevoval Podpolianske folklórne
slávnosti v Detve, kde v roku 1975 získal cenu Ladislava Lenga (neskôr Instrumentum Excellens) za fujary a v roku 1985 za čičmianske
píšťaly. Nástroje vyrábal pre mnohé folklórne súbory a známych hudobníkov. Vystavoval najmä na regionálnej úrovni, kde za ne získal
mnohé ocenenia.
Katarína Kendrová, Považské múzeum v Žiline

12 Listy

10_11_12_Kendrova.indd 12

2/5/2016 3:21:17 PM

Tatry z pohľadu zaujímavého
a sympatického chlapa
Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšla na sklonku minulého roka kniha Dušana Mikolaja Belo
Kapolka – citlivá tatranská žula. Belo Kapolka (*22. 4. 1935 Hostie †18. 4. 1994 Hrebienok)
bol najprv nosič, od polovice 60. rokov minulého storočia chatár vo Vysokých Tatrách, spisovateľ,
publicista, fotograf... Jeho knihy poviedok Kanadské smreky (1967), Strecha (1968),
beletrizované reportáže a úvahové črty Chodníky bez značiek (1974), novely Sivá hmla kryje
sýteho sysľa (1978) a Mesiac nad Prostredným hrotom (1984) sú situované do vysokohorského
prostredia, napísal aj veľa publicistických článkov a úvah. Od jeho tragickej smrti
na Hrebienku uplynuli už viac ako dve desaťročia. Dušan Mikolaj sa podujal
poskladať svet tejto osobnosti do podoby pestrej mozaiky epizód,
výpovedí chatára aj jeho najbližších, generačných druhov, ale aj
úryvkov z Kapolkových próz a postrehov o Tatrách. Pri jej čítaní
je čitateľ celkom autenticky vtiahnutý do deja a zisťuje okrem
iného, že mnohé, na čo Kapolka upozorňoval
napríklad vo sfére ochrany prírody v Tatrách,
sa stalo dnes ešte naliehavejším a že
v mnohých ohľadoch predbehol
svoju dobu.

„Písať som začal na Solisku. Spracovával som podnety z leta, z debát
s ľuďmi, z konﬂiktov, ktoré tu boli kedysi vzácne, no ktoré máme dnes
bohužiaľ na dennom poriadku. Vždy mi išlo o vzťahy jedného človeka
k druhému, o našu spätosť s miestom, ktoré si zvolíme na život.“
Prvé chatárske obdobie v Téryho chate

S Dušanom Mikolajom sa o Belovi Kapolkovi a jeho stvárnení v knihe
porozprávala Jarmila Wankeová.
Kedy a ako ste sa zoznámili s Belom Kapolkom?
Dlhé roky som pracoval ako novinár. A jedna z ciest za ľuďmi – spisovateľmi – robili sme také návštevy v prostredí, v krajoch, v ktorom
spisovatelia žili – viedla za Belom Kapolkom. Vtedy už bol chatárom
na Téryho chate. Tam bol vlastne celé dve desaťročia.
Belo sa pohyboval najprv ako nosič na rôznych miestach: na Solisku, v sedle Váhy, potom vo Veľkej a Malej studenej doline. Po prvý
raz dlhšie zakotvil ako chatár, myslím, v Chate pod Rysmi. Tam sa
odohráva aj dej jeho prvých poviedkových kníh Kanadské smreky
a Strecha. Keď tie knihy dnes čítame, vybavia sa nám pred očami
úžľabiny, sute a vrcholy v okolí Chaty pod Rysmi, či nie?

Belo Kapolka v jednom z rozhovorov
Áno, je to určite jeho najmilšia chata. Tým, že bola mimosezónna,
nemusel tam pracovať celý rok, tak mal aj ticho, ktoré obdivoval a potreboval na svoju tvorbu. A zároveň aj prvé miesta, to prvé chatárčenie
ostáva také mocné. V tom čase ešte mal dosť priateľov, s ktorými sa
stretával a diskutoval. Takže to sú aj postavy, ktoré sa dostali do jeho
poviedok.
Myslím, že nebol typ žoviálneho človeka, ktorý sa hneď dá
s každým do reči. Ale nebol ani uzavretý. Povedala by som, že
si vyberal ľudí, s ktorými bude tráviť čas. A keď sa niekomu
podarilo dostať sa bližšie do jeho spoločnosti, tak, že s ním
Belo zotrvával v dlhších rozhovoroch, intelektuálne sme rástli,
či nie?
Jeden z jeho prívlastkov bol, že bol diskutér. To jeho nutkanie
porozprávať sa o podstatách, o tom, čo čítal, čítal aj veľa ﬁlozoﬁckých
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V prietoku medzi dvoma plesami staval si môj desaťročný syn zo skál, zo zeme a z trávy priehrady.
Neznámy slovenský turista ho upozornil, že by to robiť nemal. Syn sa mi posťažoval. Postavil som sa na
stranu slovenského turistu. Na dvadsať minút som si znepriatelil syna. No za desať minút sa desaťročný
syn naučil o tráve, ktorá spevňuje pôdu, viac ako v škole za celý rok. Rozum i pamäť ovplyvnili nepríjemné
pocity – to je pravda. Napriek tomu môj syn mal po desiatich minútach akýsi rozumnejší pohľad.“
Belo Kapolka: Žiť v zhode s prírodou
diel, tak to boli partneri na tie diskusie. Pamätám si jednu jeho výzvu,
ktorú spomenul dolu v údolí, že by to mohlo byť tak. Ja som sa potom
k tomu už nevracal. A on zrazu hore hovorí: „Keby si bol povedal, že to
mohlo byť tak, tak ja by som ti bol odpovedal takto.“ A rozvíjal práve
to, o čom sme hovorili. O ľuďoch v Tatrách, o domovskom postavení
ľudí, ktorí sa rozhodli žiť v tomto prostredí a tak podobne.
V knihe podávate vlastné charakteristiky postáv, uvádzate tam veľa
Belových postrehov o Tatrách, ale dávate priestor aj iným. Belo
nebol v Tatrách jednoznačne obľúbeným človekom. Z vášho textu
vychádza veľmi plastický obraz – aspoň pre mňa, ktorá som tam
kedysi trávila tiež pomerne dosť času. Aký cieľ ste sledovali knihou? A za aký žáner ju označiť?
Nazval som to čítanie v Belovi Kapolkovi. Tým, že uplynuli celé dve
desaťročia od jeho smrti a odvtedy okrem jednej spomienkovej knihy
nevyšlo nič (ide o knižku Drahoslava Machalu a Dušana Mikolaja Pocta
Belovi/Kapolkov chodník, ktorá vyšla vo vyd. Spolku slovenských spisovateľov v r. 1995, pozn. aut.). Je tu mladá generácia, ktorá nemusí poznať
jeho dielo, alebo o ňom nevie nič, tak som si povedal, že by to mohli
trochu spoznať, a zároveň je v knihe spomínanie ľudí, s ktorými sa stýkal, takže je to životopisno-literárna-esejisticko-spomienková kniha.
Na čom vlastne viaznu reedície jeho kníh? Ja sama som sa chcela
dopátrať ku Kanadským smrekom či Streche, no nikde sa nedali
zohnať.
Áno, je to to, o čom Belo hovoril ešte za svojho života, teda začiatkom 90. rokov, že sme v tej revolučnej eufórii ničili aj to, čo malo svoju
hodnotu. Mal na mysli vydavateľstvá, ktoré prestali vydávať pôvodnú
tvorbu. Zmenil sa hodnotový systém. Do popredia sa dostali knihy,

Nosič v Mengusovskej doline

Téryho chata zrkadliaca sa v jednom z piatich Spišských plies

ktoré nemohli predtým vychádzať, ale najmä knihy, ktoré prinášali
nejaký obchodný zisk. Ak sa pozrieme na náklady jeho kníh, zistíme,
že nepatrili medzi tituly, ktoré išli na dračku a nájsť dnes v antikvariáte
nejaký jeho titul je vzácnosť.
To skôr v televízii možno vidieť Mesiac nad Prostredným hrotom
(Chlapec a pes, sﬁlmovaná novela)...
Áno, no práve keď som sa podujal napísať životný príbeh Bela
Kapolku, tak som mal na mysli, že keď bude o knihu záujem, dohodnem sa s vydavateľom, aby vzápätí vyšla aspoň knižka Mesiac nad
Prostredným hrotom.
Belo Kapolka sa zamýšľal, ale aj publicisticky vyjadroval o prostredí a živote v Tatrách. Viem, že ho napríklad trápila likvidácia odpadov, ale aj možnosti športového a spoločenského vyžitia
v Tatrách. Jeden jeho citát: „Zdravý človek, ktorý sa chce pohybovať, nemá v Tatrách okrem túr kam ísť.“ Nepreháňal to trochu?
Nie, práve Belo bol človek, ktorý potreboval pohyb. Ale zároveň
myslel na Tatrancov, ktorí sa tam prisťahovali, nielen na hostí, ktorí
tam prichádzali a práve to domácke prostredie neumožňovalo nielen
jemu, ale ani nikomu z tých ľudí poriadne si zakorčuľovať, ísť si zaplávať do bazéna, posánkovať sa na dráhe pri umelom osvetlení...
Takže neboli to len jeho potreby. Pri každom takomto vyjadrení
myslel na domácu komunitu a samozrejme na to, aké služby poskytujú Tatry hosťom.
Zamýšľali ste sa nad tým dostať knihu aj na český trh?
To je otázka, ktorú hneď položím vydavateľovi. Neviem, aká je teraz
prax. Možno cez Slovenský inštitút. Chcel by som, aby sa uskutočnila
aspoň jednorazová prezentácia v Prahe. Určite je v Českej republike
dosť ľudí, ktorí majú permanentný záujem o Tatry a získali by obraz
o Tatrách z pohľadu zaujímavého a sympatického chlapa.
Foto: Dušan Mikolaj a archív B. Kapolku
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Chlapec s číslom 119512
Príbeh Emila Farkaša a jeho rodiny
Marek Masarik sa stal víťazom XII. stredoškolskej konferencie. Jeho štúdia
vysokou úrovňou spracovania, rozsiahlym poznámkovým aparátom, ktorý žiaľ
pre obmedzený priestor nemůžeme uverejniť, s bohatou prílohou dokumentov
má charakter vysokoškolskej seminárnej práce. Uverejňujeme aspoň ukážku
z tejto vyše šesťdesiatstránkovej práce.

Emil Farkaš v sokolskej uniforme, rok 1947

Slovenská autonómna vláda sa prvýkrát
výrazne dotkla židovskej menšiny, keď vydala
nariadenie na vysťahovanie židovského obyvateľstva na územie južného Slovenska, ktoré
po dohodách Viedenskej arbitráže pripadlo
Maďarsku. Toto nariadenie bolo realizované
4.–5. 11. 1938. Aj napriek tomu bolo vyvezených mnoho Židov, ktorí sa ocitli niekoľko
mesiacov bez strechy nad hlavou.
Po územných a politických ústupkoch
v prospech Nemecka, vzniku Slovenského
štátu a po posilnení radikálneho krídla vlá-

dy Slovenskej republiky sa Slovensko začalo
približovať aj nemeckej politike antisemitizmu
a rasovej neznášanlivosti. Židia boli považovaní
za príčinu problémov na Slovensku. V rokoch
1939–1940 sa postupne začala protižidovská
propaganda. Boli vylúčení z niektorých zamestnaní, nemohli sa podieľať na štátnej správe. Vláda s podporou gardistov začala uskutočňovať tzv. arizáciu. V praxi to znamenalo
konﬁškáciu židovského majetku, obmedzenie
živnostenských a pracovných práv.
Salzburské rokovania z roku 1940 umožnili
Vojtechovi Tukovi a jeho vláde vypracovať protižidovské zákony. Dňa 9. septembra 1941 bol
vydaný Židovský kódex. Bol založený na rasových zákonoch z Norimbergu. Od tohto dátumu nastalo pre Židov skutočne ťažké obdobie,
v ktorom boli obmedzovaní v najväčšej možnej
miere. Nesmeli sa napr. uzatvárať manželstvá
medzi Židmi a Nežidmi. Židia nesmeli vstupovať na verejné priestranstvá, ako boli parky, kúpaliská, kiná, divadlá či vlastniť rádiá, zbrane a i.
Od septembra 1941 musel každý Žid starší ako
6 rokov nosiť šesťcípu žltú Dávidovu hviezdu.
Takto sa označovali, aby bol jasný ich pôvod
a vierovyznanie.
Židovské obyvateľstvo sa stalo pre štát nepotrebné, preto bolo treba vyriešiť otázku, čo
s nimi. Postupne vznikali pracovné tábory pre
Židov aj na Slovensku. Najväčšie boli v Novákoch, Seredi a vo Vyhniach. Podobne pre
lepšiu logistiku deportácií vznikali sústreďovacie strediská, napr. v Žiline a Poprade, odkiaľ
odchádzali transporty najmä na územie Poľska.
Ešte 20. 1. 1942 na konferencii vo Wannsee
navrhol neskorší protektor Reinhard Heydrich
plán, známy ako konečné riešenie. Podľa toho

Židia nemali v táboroch pracovať, ale mali tam
byť hromadne vraždení, čo sa nakoniec aj realizovalo.
Prvý transport židovských žien a dievčat odišiel dňa 25. 3. 1942 z Popradu smerom do Poľska. Skoro tri mesiace boli deportácie zo Slovenska do koncentračných táborov v Poľsku a Nemecku riadené a organizované nezákonne. Dňa
15. mája 1942 bol vydaný Zákon o vysťahovaní Židov, ktorý transporty legalizoval. Deportácie boli zastavené v októbri 1942.
Počas Slovenského národného povstania bol
oslobodený pracovný tábor v Novákoch. Po
potlačení povstania však začala 2. etapa vysťahovania Židov, ktorá pokračovala až do roku
oslobodenia územia Československa v roku
1945. Do konca 2. svetovej vojny zahynulo v koncentračných táboroch v Európe asi
70 000 slovenských Židov.

Židovská komunita v Žiline
V predvojnovom období bolo mesto Žilina akousi „mekkou“ rôznych národnostných
menšín. Žili tu Slováci, Nemci, Maďari a Židia. V roku 1930 žilo v Žiline asi 2500 Židov. Židovské obyvateľstvo so Žilinčanmi
spolunažívalo a väčšina ľudí nehľadala nejaké
rasové rozdiely. Svoje vzťahy utužovali spoločnými kultúrnymi a športovými podujatiami
rôzneho charakteru. V Žiline bolo niekoľko
významných Židov, ktorí vlastnili rôzne obchody, dielne, ambulancie lekárov. Židovské
obyvateľstvo sa podľa náboženstva rozdeľovalo
na ortodoxnú a neologickú obec. V roku 1931
bola podľa architektonického návrhu Petra
Behrensa dostavaná nová neologická synagóga,
ktorá sa svojím vzhľadom začlenila medzi stavby globálneho významu.
Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939
sa postavenie Židov zhoršilo. V Žiline bolo
v tom roku zo 756 obchodníkov až 424 židovských. Vládnou orientáciou na Nemecko
a po vydaní Židovského kódexu boli postupne likvidovaní a ich práva boli obmedzené.
Po zavedení protižidovských zákonov bolo zrušených až 414 židovských podnikov.
V marci 1942 bolo v Žiline zriadené jedno
z piatich sústreďovacích stredísk na Slovensku.
Boli tu zhromaždení ľudia, ktorí neskôr pokračovali do koncentračných táborov v Poľsku.
Toto stredisko však v októbri zaniklo. Po poPríloha LISTY 1–2/2016
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Koncentračný tábor Sachsenhausen počas svojho
fungovania

tlačení SNP sa začali transporty všetkých zvyšných Židov v Žiline. V deň smrti Adolfa Hitlera, 30. apríla 1945, bola Žilina oslobodená.
Počas holokaustu zahynulo 2668 žilinských
Židov.
Po skončení 2. svetovej vojny sa viacerí Židia
zo Žiliny presťahovali do novovzniknutého štátu Izrael. Bola spojená neologická a ortodoxná
obec. Židia, ktorí v meste ostali, začali budovať
nové základy židovstva v Žiline.

Rané detstvo
Pán Emil Farkaš sa narodil 12. februára
1929 v Žiline. Bol synom páru pochádzajúceho z Podkarpatskej Rusi, ktorá sa po vzniku
ČSR stala jej súčasťou. Otec Karol sa narodil
v roku 1893 a matka Matilda o tri roky neskôr.
Jedného dňa sa rozhodli ísť na výlet do Vysokých Tatier. Dostali sa aj do Žiliny, v ktorej vtedy žilo viacero národnostných menšín. Mesto
sa im zapáčilo a rozhodli sa sem presťahovať.
Bolo to tesne po skončení prvej svetovej vojny.
V roku 1920 sa im narodilo prvé dieťa, dcéra
Pepi. O rok neskôr sa narodil Vojtech, v roku
1923 Arpád a v roku 1925 Dezider. Posledným
prírastkom rodiny bol Emil. Karol a Matilda sa
svojím vierovyznaním hlásili k ortodoxným židom. Svoje deti tiež učili židovským zvykom.
Ich najmladší syn Emil navštevoval od šiestich rokov Židovskú ľudovú školu v Žiline.
Škola sa radila medzi tie lepšie, avšak štúdium
bolo drahšie. Nechodili do nej len židovské
deti, ale aj kresťania. „Kto skončil židovskú školu, mal niečo v hlave.“ Nakoľko sa ich rodina
nezaraďovala medzi žilinských boháčov, Emil
si popri štúdiu privyrábal. Chodil pracovať
do elektrotechnickej dielne u Jozefa Malého.
Pracoval tam s ním aj Juraj Pollák, tiež žiak
židovskej školy. Aj ostatní členovia rodiny pracovali. Otec Karol bol obuvníkom. Vyrábal
ortopedickú obuv. Dielňu mal na Framborskej
ulici, neďaleko neologického kostola. Matka
Matilda pracovala ako diplomovaná zdravot2

ná sestra v žilinskej nemocnici. Emilovi bratia Vojtech a Arpád pracovali v železiarskom
obchode u Ringa na vtedajšej Hlinkovej ulici
v blízkosti Hotela Rémi. Dezider pracoval ako
automechanik. V čase, keď Emil chodil do
školy, jeho sestra Pepi už bola vydatá za Maxa
Rosenzweiga, syna žilinského právnika, a mala
obchod so zmiešaným tovarom neďaleko Hotela Grand. „Vždy, keď som ku nej prišiel, dala
mi kúsok čokolády.“ V tesnej blízkosti jej obchodu bolo mäsiarstvo u Jozefa Bielika. „Jeho
brat Pavol hral Jánošíka vo ﬁlme. Osobne som ho
poznal ako dieťa.“ Rodina Farkašovcov spočiatku bývala v Žiline oproti Hotelu Tatra, potom
sa presťahovali do domu na Hurbanovej ulici
č. 14. Vo vedľajšom dome býval vtedajší žilinský primátor Dr. Vojtech Tvrdý. „Brat Vojtech
dokonca chodil s dcérou doktora Tvrdého.“ Pán
Emil sa doma často nezdržiaval. Okrem toho,
že pracoval u Malého a chodil do školy, priznal, že jeho druhým domovom bola Sokolovňa. Väčšinou sa venoval gymnastike, cvičeniu
s náradím, na hrazde a bradlách. Jeho súrodenci mali tiež podobné voľnočasové aktivity.
Vojtech s Arpádom boli dobrí lyžiari. Dezider
bol v Žiline veľmi známym športovcom. Hral
volejbal a futbal za Športový klub Žilina. Sestra
Pepi sa venovala scénograﬁi a hrala na klavír.

Životná zmena
Rodina Farkašovcov mala s ostatnými občanmi Žiliny dobré a nekonﬂiktné vzťahy.
Dalo by sa povedať, že sa im v Žiline žilo skutočne dobre. Každý pracoval, vzdelávali sa,
navštevovali ortodoxnú židovskú synagógu
a upevňovali si vzťahy s ostatnými Žilinčanmi.
Pán Farkaš však štúdium na Židovskej ľudovej škole dokončiť nemohol. Celú rodinu
vrátane neho zasiahli zmeny na politickej scéne
v Európe, ale aj na Slovensku. Postihnutí neboli len oni, ale všetci Židia v Žiline a vôbec
v republike. Situácia sa zhoršila vydaním pro-

tižidovských zákonov v Slovenskej republike
v roku 1941. Krátko po nich v roku 1942 sa
začali masové deportácie Židov. Vlaky plné
ľudí smerovali do koncentračných táborov
po celej Európe. Väčšina z nich sa cesty domov
nedožila.
Najprv vzali Pepi, jej manžela Maxa a ich
jednoročnú dcéru Eriku. Všetkých zavraždili. „Malú Eriku hodili na oheň.“ Počas prvých
transportov zo Žiliny zobrali Nemci aj jej bratov Vojtecha a Arpáda. Poslali ich do koncentračného tábora v Osvienčime, kde obaja zahynuli. Emila, Dezidera a ich rodičov deportovali
v roku 1942 do židovského pracovného tábora
v Novákoch. So sebou si vzali iba najnutnejšie
veci. „Mohli sme si so sebou vziať iba jeden malý
kufrík, oblek a topánky.“ Farkašovci mali našťastie veľmi dobrého suseda, pána Gamboša. Bol
tiež obuvníkom. Predtým, ako prišli gardisti, si
uňho odložili nejaké veci, napr. fotograﬁe a vyšívaný obraz, ktorý bol dielom pani Matildy
Farkašovej. Po vojne im ich veci vrátil a spomínaný obraz dnes zdobí priestory bytu pána
Emila. Keby mu tie fotograﬁe nedali, nezostala
by im žiadna pamiatka na zavraždených členov
rodiny.
V tábore v Novákoch boli až do 30. augusta 1944. Vtedy ho oslobodili partizáni
počas Slovenského národného povstania.
Ľudia z tábora utiekli a Farkašovci sa zdržiavali v horách pohoria Vtáčnik. Brat Dezider
s otcom ušli k partizánom. Neskôr boli Emil
s matkou chytení Nemcami a poslaní do
koncentračného strediska v Seredi. Brata Dezidera chytili tiež a v Seredi sa nakrátko všetci
traja stretli. Otec Karol bol stále s partizánmi
a proti Nemcom bojoval až do konca vojny.
„Otec dostal aj mnoho vyznamenaní a medailí.“
Zo Serede boli všetci traja deportovaní do koncentračných táborov v Nemecku. Keď už bol
Emil vo vlaku, počul z iného vagóna kričať
matku: „Držte sa, my sa ešte uvidíme!“

Rodina Farkašovcov, zľava Emil, Matilda, Karol a Dezider, rok 1946
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Baraky v koncentračnom tábore Bergen-Belsen

Sachsenhausen
Emil sa aj s bratom Deziderom dostali do
tábora Sachsenhausen severne od Berlína.
Spolu tam však boli iba jednu noc, Dezidera
potom poslali do iného „koncentráku“. Vtedy
Emil nevedel, kam sa brat dostal. Po príchode
do Sachsenhausenu dostal Emil modro-biele pásikavé oblečenie. Na vrchnom diele šiat
mal napísané svoje väzenské číslo 119512.
Vytetované ho však nemal, to robili iba v Poľsku. Topánky, ktoré dostal, boli iba ploché
drevá s remienkom. Ponožky nedostal, celý
čas mal holé nohy. Povinne musel nastupovať
na ranné a večerné spočítavania väzňov na appellplatzi. Strava tam bola veľmi biedna. Raz
za deň dostával tzv. mrkvovú polievku. „Bola to
len teplá voda, mrkvu by ste tam nenašli.“ Tábor
osvetľovali rotujúce reﬂektory. Keď boli práve
otočené, Emil Farkaš preskočil plot a išiel kradnúť šupy zo zemiakov, ktoré vyhadzovali Nemci pred dom, kde mali kuchyňu. „Spred toho
domu som kradol šupy zo zemiakov, ktoré tam vyhadzovali a schovával som si ich do vreciek. Potom
som ich jedol, lebo nebolo nič iné. Čo som mal jesť
kamene?“ V tábore neexistovala žiadna hygiena.
Väzni nedostali základné hygienické a toaletné
potreby, ako zubnú kefku, zubnú pastu, uterák
alebo toaletný papier. „Načo by nám to dávali,
keď nás mali onedlho zabiť a spáliť.“ Záchody,
ako ich poznáme v dnešnej podobe, tam neexistovali. Boli to iba vyrezané diery v betónovej doske. Postele boli trojposchodové. Väzni spali na drevách, bez matracov a prikrývok
a viacerí sa tlačili na jednom lôžku. Každý bol
strašne vychudnutý, len kosť a koža. Emil, aby
mal aspoň trochu sily, každé ráno o štvrtej vstal
a začal sa umývať v snehu. Potom si zacvičil cviky, ktoré sa naučil v žilinskej Sokolovni. „Dal
som si dole košeľu a umýval som sa v snehu. Potom
som začal cvičiť, aby som mal trochu sily.“
V tábore smrti sa mu naskytlo mnoho hrozných pohľadov. Jedného dňa sa prechádzal
a videl troch mladých chlapcov asi v jeho veku.

Nevedel ich rozpoznať, lebo boli veľmi chudí.
Pozoroval ich, čo idú robiť. „Zrazu sa hodili
o elektrický plot. V momente zhoreli a umreli.“
Emil si neskôr uvedomil, že to boli chlapci,
ktorí tiež chodili do Židovskej ľudovej školy
v Žiline. Takéto veci sa v obdobných táboroch
diali bežne. Ľudia už nedokázali čakať na svoju
smrť, tak radšej spáchali samovraždu. Mnohí
ľudia od hladu a vyčerpania prestávali racionálne myslieť. Tiež viacerí prestali veriť v Boha.
„Stál som neďaleko toho komína a sám sebe som
si rozprával. Pozrel som sa doľava, doprava
a hore. ‚Kde si? Veď hádžu malé deti do ohňa.‘
Nepočul som nič. Nemám nič proti tým, čo veria
v Boha, ale ja odvtedy neverím. Ako je možné, že
sa vraždili nevinní ľudia!“
Dôsledkom nepriaznivých životných podmienok, nedostatočnej hygieny, zlého vybavenia a slabého oblečenia sa šírili v koncentrákoch rôzne choroby. Medzi najrozšírenejšie
patrila chrípka, angína či týfus a iné. Ani pána
Emila to neobišlo. Počas pobytu v Sachsenhausene dostal hnisavú angínu, napuchli mu
mandle a spravila sa mu hrča v hrdle. Jeden
spoluväzeň si všimol, že má horúčku a nie je
v poriadku. Bol to politický väzeň, volal sa Jaroslav Nedal. „Začal sa so mnou rozprávať po nemecky. Pýtal sa ma, odkiaľ som. Odpovedal som,
že z Československa. ‚Ja som tiež Čechoslovák,
politický väzeň, lekár!‘ povedal. Potom ma vzal
so sebou tam, kde býval. Zobral nôž a tú hrču
na krku mi zvnútra rozrezal. Úplne bez narkózy.
Všetok hnis vyšiel von. Bol to pocit, akoby som sa
znova narodil, prestala ma aj hlava bolieť.“
Podobne ako ostatní väzni, aj Emil musel
pracovať. Samozrejme, musel podávať nadľudské výkony, aby priniesol Nemcom čo najväčší
osoh. Zo začiatku robil v jednej dielni, ktorá
patrila ﬁrme Siemens. Pracoval so starými
elektrickými káblami. Ručne oddeľoval drôty
od gumy, v ktorej boli obalené. Tieto materiály sa potom znova využili. Toto bola jeho prvá
práca v Sachsenhausene.

Ako sme už spomínali, každé ráno o štvrtej
vstal, umyl sa v snehu a cvičil. Všetky koncentračné tábory, vrátane tohto, boli prísne
strážené vojakmi s automatickými samopalmi
a vlčiakmi. Samozrejme, že vojaci si všimli,
ako Emil každé ráno cvičí. „Nemci veľmi dobre vedia, čo je správny cvik.“ Bolo to pre nich
zarážajúce. Išli to povedať svojmu veliteľovi.
Obersturmbandführer si nechal Emila Farkaša
zavolať. „Prišiel som k nemu a postavil som sa
do pozoru.
‚Jawohl, Obersturmbandführer.‘
‚Woher weisst du Deutsch?‘
‚In Tschechoslowakei ist die zweite Sprache
Deutsch.‘
‚Sag mir, woher bist du?‘“
Obersturmbandführer sa ho spýtal, odkiaľ
vie po nemecky a skadiaľ pochádza. On odpovedal, že je rodákom z Československa. Tiež
zisťoval, odkiaľ vie tak pekne cvičiť. „Povedal
som mu, že od 6 rokov som chodil cvičiť do Sokola. Bol som najsilnejší v triede, všetci chlapci sa
ma báli. Mal som svaly a dobrú postavu.“ Veliteľ
ho potom poslal do skupiny, kde bolo asi 300
ľudí. Boli to politickí väzni z Česka, Poľska,
Rumunska, Bulharska a podobne. Všetko to
boli kresťania. Nebol tam ani jeden žid. Nikto
o Emilovi nevedel, že je žid a on to ani nikomu nepovedal.
Spolu s ostatnými v komande každé ráno
dostal nové kožené topánky, ktoré vyrábala
jedna berlínska ﬁrma. K topánkam dostali aj napísané nemecké piesne a celý deň
mašírovali a spievali. „Dodnes si niektoré tie
pesničky pamätám.“ Keď už boli topánky vychodené, odovzdali ich vojakom, ktorí išli
na front. To všetko kvôli tomu, aby nové topánky boli už vychodené a neurobili Nemcom pľuzgiere. Túto prácu vykonával pán
Farkaš asi 2–3 mesiace. Potom ho opäť odtransportovali.

Skutočné peklo
Zo Sachsenhausenu ho premiestnili do
koncentračného tábora Bergen-Belsen neďaleko Hannoveru. Pôvodne tento tábor slúžil ako zberné miesto pre zajatcov nemeckej
armády. Boli tam posielaní hlavne politickí
väzni. V Bergen-Belsene sa mŕtvi väzni nespaľovali v peciach krematórií, žiadne tam neboli.
V tomto tábore sa vykopávali veľké jamy, ktoré slúžili ako masové hroby. Stovky mŕtvych
tiel boli do nich hodené a potom ich príslušníci SS zapálili. Zabíjali židov aj kresťanov, bez
rozdielu.
Veliteľom tohto tábora bol obávaný nacista
Josef Kramer. „Raz som mal v tábore voľný čas,
tak som sa prechádzal. Rozprával som sa s inými väzňami, že veliteľ tábora vyzerá ako obor.“
Kramer každé ráno spolu s ostatnými esesákmi cvičil a behal. Bol to naozaj krutý tyran.
Jedného dňa Emil cvičil na appellplatzi. Nevšimol si, že je za ním Kramer. „Nosil pri sebe
trstenicu, tak ma udrel zozadu po chrbte. Otočil
som sa, spoznal som ho a hneď som sa postavil
do pozoru.
‚Warum hast du deine Mütze nicht herunter
genommen?‘
‚Ich habe Sie nicht gesehen.‘“
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ruské a americké vojská na územie Nemecka,
začali sa opäť transporty. Emil bol v Bergen–
Belsene niekoľko mesiacov. „Každý deň, čo som
tam bol, znamenal pre mňa rok.“

Posledná zastávka v Nemecku
a oslobodenie

Emil Farkaš s manželkou Evou, rok 2001

Veliteľ tábora sa Emila spýtal, prečo si nedal pred ním dole čiapku. On odpovedal, že
ho nevidel. Vtom ho Josef Kramer začal tvrdo
a ukrutne biť, zlomil mu rebrá a ešte jeden
a pol mesiaca mu tiekla krv z ucha. Emil po
tejto bitke omdlel. Ešte počul, ako Kramer
povedal: „Ein tot.“ Potom ho vojaci hodili na
hromadu mŕtvych tiel. V noci, keď výdatne
padal dážď so snehom, sa prebral a začal sa
plaziť k najbližšiemu baraku. Ten sa však nachádzal v inom bloku, nie v tom, kam patril
Emil. Ráno, keď väzni z tohto bloku nastúpili na appellplatz, vojak ich začal počítať ako
vždy. Počet ľudí mu však nesedel, lebo Emil
Farkaš tam bol navyše, ale to tento esesák nevedel. Potom ešte dvakrát všetkých prepočítal,
ale stále bol 1 navyše. To bola neprípustná
situácia, lebo počty musel odovzdať dôstojníkovi a všetko muselo byť presné a bezchybné.
Vojak teda množstvo zajatcov jednoducho
upravil. „Išiel dozadu, vzal jedného chlapca
a zastrelil ho. Potom ho hodil na tú kopu mŕtvol,
kde som bol predtým ja. Ten chlapec bol z Holandska a mohol byť v mojom veku. Potom už
bol ten počet v poriadku.“
V Bergen-Belsene pracovali aj lekári, ktorým spod bielych plášťov vytŕčali nacistické
výložky. Na mladých chlapcoch vykonávali
rôzne pokusy. Ich cieľom bolo zistiť, koľko
vydrží jeden človek, kým nevyzradí tajomstvá
alebo kým nepodľahne smrti. Emil sa dostal
tiež do skupiny, na ktorých boli páchané neľudské experimenty. „Zaviazali ma na drevenú
stoličku, bili ma, pichali mi do brucha rôzne injekcie, dodnes neviem, čo to bolo. Sú to naozaj
hrozné veci, človek tomu verí, len ak to zažil.“
Podľa rozprávania pána Farkaša v Bergen–
Belsene prežil najhoršie veci. Bol to preňho
najhorší koncentračný tábor. „Keby som nemal
dobrú kondíciu zo športu, tak by som asi neprežil.“ V roku 1945, keď postupne prichádzali
4

Emila z Bergen-Belsenu presunuli do
koncentračného tábora Dachau v nemeckom Bavorsku. Pracoval tam s krídlami lietadiel Junker. Zdržal sa tam len niekoľko
týždňov. Potom už začali vojská Spojencov
obsadzovať všetky dôležité nacistické miesta.
Do Bergen-Belsenu prišli Angličania, do
Sachsenhausenu Rusi a do Dachau Američania. Po prekročení brán tohto tábora našli tisícky mŕtvych ľudí a len malé množstvo tých,
ktorí prežili hrôzy nacizmu.
Emil ležal bezvládne na zemi. Prišiel
k nemu americký dôstojník. Začal sa naňho
dívať. Keď zistil, že dýcha, spýtal sa ho, odkiaľ
je a či je žid. Odpovedal mu, že je z Československa a je žid. „Ich bin auch Jude!“ Dôstojník mu povedal, že je tiež žid. Emil sa veľmi
potešil. Potom ho Američania vzali do svojich
provizórnych kasární, ktoré boli v blízkosti
Augsburgu. Tam mu okamžite dali zubnú
kefku, zubnú pastu, kvalitné mydlo a uterák.
Po dlhých mesiacoch sa poriadne umyl v horúcej vode. Potom si obliekol čisté a vyžehlené
oblečenie, ktoré tiež dostal. Dôstojník ho vzal
do jedálne, aby sa najedol. „Upozornil ma, aby
som jedol pomaly a zo začiatku menej, lebo veľa
ľudí zomrelo, keď sa naraz veľa najedli. Tak som
ho poslúchol.“ Emil neskôr začal Američanom
rozprávať všetko, čo zažil za posledné mesiace,
ktoré strávil v Nemecku.
V spomínaných kasárňach bol asi jeden
a pol mesiaca. Keď sa už cítil lepšie, chcel sa
vrátiť domov, do ČSR. V Prahe sa chcel informovať, kto sa z jeho rodiny zachránil. Dôstojník mu dal k dispozícii šoféra s džípom, ktorý
ho odviezol do Plzne. „Bol som vo svojej krajine, počul som svoju reč.“ Z Plzne ďalej pokračoval vlakom do Prahy, kde sa prihlásil v kancelárii pre navrátilcov z koncentračných táborov.
„Dostal som tam 500 korún a legitimáciu.“

Emil Farkaš v roku 1995

čerpaný z dlhej cesty a z tohto stretnutia bol
dojatý a rozrušený. „Môj otec sa ma opýtal: ‚Čo
si sem prišiel zomrieť?‘ Potom ma ošetril a dal mi
najesť.“ Navzájom si rozpovedali svoje príbehy.
Otec počas vojny bojoval s partizánmi proti
Nemcom. Emil sa doma zdržal asi 2 dni, potom išiel hľadať ďalších členov rodiny. V tom
čase začalo v Prahe vysielať rádio mená ľudí,
ktorí sa vracali z koncentračných táborov.
Emil počul aj meno Dezider Farkaš. „Dezider
Farkaš sa vracia z Lübecku. ‚Už sme dvaja!‘ povedal som mamičke, lebo som bol zasa s ňou.“
Neskôr sa dozvedel, že ľudia z prvých transportov skončili v krematóriách. Znamenalo
to, že svojich bratov Vojtecha a Arpáda a svoju
sestru Pepi s rodinou už nikdy neuvidí...

Stretnutie s rodinou
V Prahe sa ubytoval v hoteli Beránek na Vinohradoch. Keď sa išiel na druhý deň prejsť,
zbadal pred sebou 3 ženy, ktoré sa rozprávali. Dve z nich boli Rusky a tá tretia bola jeho
mama Matilda. Obaja ostali v šoku. „Začala
plakať. ‚Čo si? Kde si?‘“ spýtala sa ho mama.
Radosť zo zvítania sa nedá opísať. Dozvedel sa,
že bola v koncentračnom tábore Ravensbrück.
S mamou si vzájomne vyrozprávali, čo prežili.
Boli veľmi šťastní, že sa stretli, že obaja prežili.
To, že sa zachránili, bola len náhoda. Nemci
postupne likvidovali všetkých zajatcov. Emil
chcel zistiť, čo sa stalo s ostatnými členmi rodiny. Preto sa vydal na cestu do Žiliny, ktorá
mu trvala asi týždeň. Mnoho kilometrov prešiel peši, inokedy ho niekto vzal autom. Vlakom sa cestovať nedalo, lebo koľajnice boli na
viacerých miestach značne poškodené.
Po príchode do domu, v ktorom býval, zbadal svojho otca. Omdlel, lebo bol veľmi vy-

Autor práce Marek Masarik, konzultantka
PhDr. Alica Virdzeková a Emil Farkaš
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Trojruža nie je iba
rozprávka
Je to aj významné ocenenie, udeľované Literárnym fondom,
slovenskou sekciou IBBY (Medzinárodná únia pre detskú
knihu) a Bibianou (Medzinárodný dom umenia pre deti
v Bratislave) za, ako sa píše v štatúte: „Vynikajúce literárne
alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež“. Názov Trojruža
si ocenenie „požičalo“ od jednej z najznámejších slovenských
ľudových rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského.
Cenu Ľudovíta Fullu udeľujú Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana výtvarníkovi: „za vynikajúce dielo, ktoré významne
prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež“. Obidve tieto ocenenia sa datujú od roku 1965. Mali spoločný
názov Cena Fraňa Kráľa, podľa autora dnes už klasických diel detskej
literatúry Jano a Čenkovej deti. K zmene pomenovania prišlo najprv
pri ilustrátoroch, od r. 1977 nesie cena meno akademického maliara
a ilustrátora Ľudovíta Fullu a v r. 1991 sa premenovalo aj ocenenie pre
spisovateľov.

Z tvorby Jána Turana
a Martiny Matlovičovej

ky, Tri myšky mytrišky, Smelá Apolienka a ďalšie. Zatiaľ posledná,
S nosom od zmrzliny, vyšla v r. 2014.
Nositeľkou Ceny Ľudovíta Fullu sa stala o dve generácie mladšia,
ale uznávaná a aj inými vavrínmi už ocenená Martina Matlovičová (1975). Na svojom konte má napr. Zlaté jablko BIB z r. 2009
a v Českej republike získala dvakrát Zlatú stuhu za ilustrácie ku knižkám Ester Strakovej A pak se to stalo (Albatros) v r. 2010 a Chrochtík
a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem (Nakl. 65. pole) v r. 2013.
(Rozhovor s výtvarníčkou sme priniesli v Listoch č. 3. 2010 po jej
ocenení Zlatým jablkom BIB).
Členka poroty, kunsthistorička Viera Anoškinová: „Pre porotu je
vždy dilemou, či oceniť osvedčeného umelca za celoživotné dielo,
alebo hoci aj mladšieho za mimoriadny prínos pre detskú ilustráciu. Martina Matlovičová svojou tvorbou posúva ilustrácie do
inej dimenzie. Sú nekonvenčné, komunikatívne s detským čitateľom. Kombinuje techniky, pre jej obrázky je typická žánrová pestrosť, sýta farebnosť, je v nich ironizujúci humor. Každá ilustrácia
môže byť samostatným umeleckým dielom.“
Martina Matlovičová kreslila od malička, hoci kedysi mala aj literárne ambície a vyhrávala celoslovenské detské literárne súťaže, ale ako
sama zdôrazňuje, vždy ju viac ťahalo ku kresleniu a maľovaniu. Po
Strednej škole umeleckého priemyslu vyštudovala VŠMU – katedru
animovanej tvorby: „Veľmi si vážim toto ocenenie, aj keď som už
viackrát chcela skoncovať s ilustračnou tvorbou. Ale keď mi príde
do rúk dobrá knižka, dostanem tvorivú horúčku a moje predsavzatie je preč...“ dodáva so svojím typickým zmyslom pre humor.
Mirjana Šišoláková

Martina Matlovičová (prvá sprava) pri preberaní Ceny Ľudovíta Fullu

Tieto formálne záležitosti ale nemenia nič na tom, že laureátmi
boli od začiatku tie najlepšie osobnosti tvoriace pre deti.
Za rok 2015 udelila porota cenu Trojruža básnikovi
a prozaikovi Jánovi Turanovi (1932). Ján Turan pracoval viac
ako 20 rokov vo vydavateľstve Mladé letá, bol šéfredaktorom
časopisu Slniečko aj riaditeľom Štátneho bábkového divadla.
Prvú básnickú zbierku pod názvom Jar vydal v r. 1954, prvú
knižku pre deti – Medulienka – v r. 1993. Predseda poroty
Ondrej Sliacky: „Dielo Jána Turana premosťuje generácie.
V tvorbe pre deti vyznáva detský princíp, uplatňuje zmysel
pre hru a poetický nonsens. Slniečko sa počas jeho vedenia
stalo pre celú generáciu ,hevierovcov‘, ktorá je dodnes pilierom slovenskej literatúry pre deti, vstupnou bránou do
literatúry.“
Čerstvý nositeľ ceny Trojruža Ján Turan svojou tvorbou dokazuje, že vývoj autora nemusí byť uzavretý ani v sedemdesiatke,
práve v tom veku totiž začal písať okrem poézie aj prózu. Od
r. 1993 vydal 10 kníh pre deti, napr. Rozprávky štrbavej opič-

Ján Turan (prvý zľava) preberá cenu Trojruža z rúk riaditeľa Bibiany Petra Tvrdoňa
a riaditeľa SLF Ladislava Serdahélyho
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Stretnutie so slovenskou autorkou v Prahe
„Študovala som rôzne materiály o tom, ako sa tu vtedy žilo,
rozprávalo, varilo... Načítala som si jazyk a výrazy, ktoré sa vtedy
používali, naštudovala, čo sa nosilo oblečené. Všetko som čerpala
z knižiek, časopisov a najviac z internetu,“ hovorí autorka. „Keď sme
boli na výlete na Pieninách, veľmi sa mi tam zapáčilo. To, čo som
videla, som použila v knihe. Človeku sa lepšie píše, keď príbeh zasadí
do prostredia, ktoré pozná.“ A prečo si autorka vybrala práve toto
temné obdobie? „Myslím si, že každé obdobie je temné a stredovek
nie je o nič temnejší ako obdobie, v ktorom žijeme dnes, máme len
lepšiu techniku a iné vymoženosti...“
Obe podujatia v DS Vysočany a DSS Chodov končili autogramiádou kníh, ktoré pani autorka venovala domovom. Príjemné
popoludnia obohatilo aj malé občerstvenie a príjemná hudba. Veríme, že v Prahe o pani autorke Ľubici Mišíkovej budeme ešte počuť.
Minimálne v rozhovore, ktorý si budeme môcť vypočuť v niektorom
z nedeľňajších vysielaní Slovenskej mozaiky v rádiu BBC.
Magda Pajanková

Dnes má málokto odvahu napísať román odohrávajúci sa
v stredoveku. Posledné roky sa slovenské knižné vydavateľstvá
sústreďujú prevažne na tvorbu autoriek, ktoré píšu príbehy
zo súčasnosti. Jednou z tých odvážnych je Žilinčanka Ľubica
Mišíková, ktorej ešte koncom novembra 2013 vyšla prvá
knižka Milosť pre Gregora Mocha. Spisovateľka pracuje ako
technická konštruktérka stožiarov v Žiline. Keď jej dcéra
rukopis v druhom pokuse poslala do vydavateľstva Slovenský
spisovateľ, text okamžite zaujal.
„Príbeh mestského kata Gregora Mocha som mala rozpísaný už
pred pätnástimi rokmi,“ prezrádza autorka. Vznik knihy podnietil
náhodný výlet do Trenčína, navštívili sme aj katov dom. Jeho atmosféra ma uchvátila a zanechala vo mne hlboký dojem,“ spomína autorka a dodáva, že keď sa vrátila domov, začala písať príbeh o mestskom katovi.
V rámci projektu Stretnutie so slovenčinou sa začiatkom novembra tohto roku podarilo v Prahe zorganizovať dve besedy s autorkou.
Prvý v poradí bol Dom seniorov vo Vysočanoch, kde sme sa spoločne stretli s jeho osadenstvom 5. 11. Na druhý deň, 6. novembra, sme
uskutočnili besedu v Domove pre seniorov v Chodove. Vstup bol
voľný aj pre verejnosť, ukážky z románu Milosť pre Gregora Mocha
čítala pani Viera Kučerová zo Spolku BONA FIDE. Klienti oboch
zariadení boli poctení, že si na ne pani autorka zo Slovenska našla
čas. Zároveň aj pre nás usporiadateľov boli reakcie čitateľov ľudské
a dojímavé. Dokonca sa v obecenstve našiel autor Herbára - pán
doktor, ktorý pôsobil 30 rokov v okolí Ružomberka.
Na pražské besedy prišla pani Mišíková už ako plodná spisovateľka. Pulty slovenských kníhkupectiev ponúkajú okrem Milosti
pre Gregora Mocha i ďalší historický román Vyvolená, či príbeh zo
súčasnosti Mrazená škorica. A ako sama tvrdí, už má rozpracované
ďalšie knižky. Ale vráťme sa ešte k autorkinej prvotine.
Pútavý romantický príbeh zo stredovekého Slovenska zachytáva
život Gregora Mocha, posledného z rodu mestských katov, ktorého rodičia chceli uchrániť pred dedičnou povinnosťou byť katom.
Keď sa mu podarí zachrániť pred smrťou upálením Alžbetu, krásnu
a nevinnú dievčinu, ktorú obvinili z bosoráctva, v jeho zatvrdnutom
srdci začne klíčiť dovtedy nepoznaný cit...
16 Listy
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Vianoce redakcie Listov
Obvykle od novembra nevarím kapustnicu
ani nerobím zemiakový šalát, o to viac mi
potom chutia na Vianoce. Tento rok som
urobila výnimku, desať dní pred Vianocami
som robila šalát.
Na začiatku bol rozhovor Heleny Noskovej a Milana Šmída
o tom, ako kto robí vianočný zemiakový šalát. Zhodli sa na
tom, že najlepšie bude šaláty ochutnať. Pridala som sa k nim
a začali sme hľadať voľný termín v kalendári na predvianočné
posedenie. Pozvali sme pár hostí a doplnili program.
Stretli sme sa večer 14. decembra v Dome národnostných
menšín v Prahe. Miroslav Brocko v úvodnom vystúpení pripomenul históriu príchodu zemiakov do Európy a na naše územie. Pokračovala Helena Nosková a uviedla niekoľko informácií o regionálnych rozdieloch prípravy zemiakového šalátu.
Takto poučení sme hosťom ponúkli na ochutnanie tri
vianočné zemiakové šaláty a rezne, ktoré priniesol graﬁk
Milan Šmíd, a poprosili sme ich o názor. Šaláty boli označené
číslom a o ich autorstve vedeli len tí, ktorí šaláty pripravili.
Hoci v rozhovore o zemiakovom šaláte to vyzeralo, že šalát
robíme veľmi podobne, každý šalát bol v niečom iný a tým
ľahko rozpoznateľný.
Vo svojom hodnotení hostia ocenili predovšetkým rezne,
čím potešili nášho graﬁka. Zo šalátov bol na prvom mieste
šalát s číslom jedna, čím potešili zase mňa. Najviac ma potešilo, že pri ochutnávke som začula poznámky „tento chutí
ako od maminky“. Pri rozhovore o príprave tohto šalátu som
hneď narazila na problém – koľko váži 3 a pol litra zemiakov?
Nikdy som ich nevážila, ale 3,5 litra má hrniec, v ktorom
zemiaky varím. Nie je to tým, že by som sa pridala k trendu
hrnčekových kuchárskych kníh, ale väčšina surovín bola zo
záhradky, takže nevážených.
Mimochodom, hrnčekové kuchárky nie sú novinkou konca minulého storočia, ich pôvod siaha až do doby osídľovania
Ameriky. Prisťahovalci putovali na západ a kuchynské váhy
so sebou neniesol skoro nikto, zato hrnček a lyžicu mal každý. A keď v Amerike začali vychádzať kuchárske knihy, nepoužívali jednotky váhové, ale objemové. Ešte v roku 1961
píše Julia Childová, autorka veľkej kuchárskej knihy „Umění
francouzské kuchyně“ /česky JOTA, 2014/, že značným
problémom pri vydaní knihy bolo prepočítavanie všetkých
receptov z gramov na lyžice a hrnčeky.
Až po ochutnávke šalátov prišla na večierok korektorka Eva
Belzová, ale zato priniesla svojho malého synka Jurka a priviedla
manžela a psa. Pes Tobi sa celkom pravidelne zúčastňuje zasadnutí redakčnej rady, kde vždy celý čas prespí. Ukázalo sa, že má
iné kvality, je to pes veľmi spoločenský, na večierku nespal ani
chvíľu. Ako veľmi sa tie zvieratá podobajú ľuďom…
Večierok pokračoval prezentáciou úplne nového CD „Čítanie z krásnej slovenskej literatúry 20. storočia“, ktoré vydal
DOMUS. Uviedol ho jeden z autorov a zároveň účinkujúci
Vladimír Štancel a vypočuli sme si ukážku z Rysavej jalovice
Martina Kukučína. Najmä tu preukázal svoje spoločenské
kvality pes Tobi, ktorý počas celej ukážky sedel pred Vladom
a uprene sa na neho pozeral, čím dal jasne najavo, že aj on
vie, koho hlas z CD počúvame.
Na šťastné a spokojné Vianoce sme si pripíjali výborným vínom, ktoré podával Miro Brocko. A tak sme sa rozlúčili s Listami
roku 2015 a pripili sme si na ročník 2016. Ing. Eva Zajíčková
foto: Eva Zajíčková a Vlado Štancel

Redakcia Listov - redaktorka Eva Zajíčková, graﬁk Milan Šmíd, šéfredaktorka
Helena Nosková, redaktorka Zuzana Štancelová, korektorka Eva Belzová, Jurko a pes Tobi

Sprava naša účtovníčka Klára Toušková a podpredsedníčka DOMUSu Ludmila Jirásková

Hostia na večierku

Predseda redakčného kruhu Miroslav
Brocko a šéfredaktorka Helena Nosková

Vladimír Štancel predstavuje nové CD
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Bibliotéka 2015
Už v minulom čísle sme sa venovali
najväčšiemu knižnému veľtrhu na Slovensku, Bibliotéke.
A v informáciách o nových knižných dielach pokračujeme.
Na slávnostnom otvorení Bibliotéky boli
udelené dve významné
ocenenia.
Cenu Alexa Austa za
mimoriadne prospešný edičný čin v uplynulom roku dostalo
vydavateľstvo RAK za
edíciu Stopy dávnej
minulosti a jej posledný diel Slovensko na
konci stredoveku.
Už po deviaty raz
bola tiež slávnostne
odovzdaná Cena Bibliotéky. Tá je od roku
2007 udeľovaná za najlepšie slovenské knižné
dielo (próza, poézia
a tvorba pre deti a mládež) ženskej autorky, vydané v predošlom roku. Odborná porota vybrala do ﬁnálovej desiatky z celkového počtu 169 titulov nasledujúce diela:
Bodnárová, Jana: Dita, 30 mušiek svetlušiek a iné príbehy
(Perfekt)
Heribanová, Tamara: Malá doba ľadová (Ikar)
Ondrejková, Anna: December: Izoldine vlasy horia (Norami)
Podracká, Dana: Kubus (MilaniuM)
Shemesh, Jana: Kľúč k minulosti (Ikar)
Šikulová, Veronika: Medzerový plod (Vyd. Slovart)
Švenková, Viera: Hory na dosah (Vyd. Spolku slov. spisovateľov)
Tomkuliaková, Eva: Sie forma (Drewo
a srd – Občianske
združenie Vlna)
Vargová, Katarína: Šura (Marenčin PT)
Vášová, Alta: Menoslov (F. R. & G.)
 Laureátkou Ceny Bibliotéky 2015 sa
stala Jana Bodnárová.
Bibliotéka 2015 žila čulým ruchom, autori diskutovali s čitateľmi, neočakávane
veľký záujem bol aj o predajné stánky so
zaujímavými cenami. Spolu s vydavateľmi
sa na nej prezentovali aj viacerí členovia
Spolku slovenských spisovateľov (SSS),
ktorých knihy vydalo Vydavateľstvo SSS či
SSS, ale aj iné vydavateľstvá. Na podujatí sa
zúčastnili aj predseda SSS Miroslav Bielik,
čestný predseda SSS J. Rezník, tajomník
J. Tazberík, podpredseda P. Dinka a množstvo jej členov.
Na Bibliotéke prezentovali knihy aj zahraniční Slováci – spisovatelia zo srbskej
Vojvodiny V. Benková (zostavovateľka
antológie Studienky), M. Prebudila, ktorý

prezentoval ako prekladateľ knihu Moje
presné vidiny prítomného srbského básnika
D. Danilova či V. Valentík zo Slovenského
vydavateľského centra
v Báčskom Petrovci.
Z Rumunska A. R.
Lehotská
(Nesúlady) aj I. M. Ambruš
z Nadácie I. Kraska
v Nadlaku, z Poľska Ľ.
Molitoris (prezentácia
vydavateľskej produkcie) či z Maďarska G.
Papuček (Jesenná).
Matica slovenská
a Vydavateľstvo MS sú
tiež tradičnými účastníkmi tohto podujatia.
Tento rok sa predstavili na viacerých prezentáciách s nasledujúcimi publikáciami:
Marián Tkáč: Francisci (román)
Marián Grupač a kol.: Súčasná slovenská literatúra po roku
1989
Mikuláš Gacek: Sibírske zápisky
Ľuboš Jurík: Alexander Dubček – Rok dlhší ako storočie
Ako uviedol riaditeľ Vydavateľstva MS – Mgr. Stanislav Muntág:
„Tento rok vydali 2 matičné vydavateľstvá taký počet titulov, čo predstavuje rekord za posledných 15 rokov. Mimoriadnosť vydavateľských
počinov preverí však až čas, nechajme radšej hodnotenie odbornej verejnosti a čitateľom...“
Román Francisci od Mariána Tkáča, predsedu Matice slovenskej
v Martine, vyšiel koncom augusta tohto roku. Román vychádza ako 4.
zväzok edície Slovenské príbehy, ktoré zastrešuje Vydavateľstvo MS.
Marián Tkáč je proﬁlovým autorom tejto edície, pretože zo štyroch kníh
edície je autorom troch (Bernolák, Päť slovenských rodov, Francisci).

Peter Cabadaj a Milota Zelinová
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Sú to príbehy osobností, o ktorých sa menej hovorilo, snaží sa ich predstaviť v inom svetle.
Román Francisci vyšiel symbolicky v Roku Ľ. Štúra a pri 110. výročí úmrtia J. Francisciho.
Na budúci rok chystá autor vydať publikáciu
s názvom Tiso.
Ako povedal sám autor: „Francisci bol veľký fešák
a zanedbávaný v slovenskej literatúre a v slovenských
dejinách vôbec. Francisci bol pokračovateľom Štúra,
rešpektoval ho. Hurban nie. Hurban mu zobral jeho
lásku Aničku Jurkovičovú.
Sedemnásť rokov prežijú Anna Hurbanová, rod. Jurkovičová a Ján Francisci – používajúci aj meno Ataman, Vratislav Rimavský v Turčianskom Svätom Martine kúsok od seba – teda 80 krokov. On, kedysi orol,
teraz už starec, ona, kedysi hrdlička, teraz už starenka,
ale žena, ktorá dokázala inšpirovať... Blízkosť človeka
pomáha zbraniam i múzam, životu i smrti. Zomreli
tridsaťtri dní jeden po druhom... Aj keď on väčšmi ako
iní nasledoval Štúra v odriekaní sa od osobných slastí,
na martinskom Národnom cintoríne odpočíva Janko
Francisci neďaleko svojej veľkej lásky Anny Hurbanovej,
rodenej Jurkovičovej...“
Peter Cabadaj a Marián Grupač
Francisci nebol iba národný buditeľ, politik,
básnik, publicista, ale aj:
Marián Grupač priblížil genézu vzniku: „Publikácia vznikala
– zakladateľ a funkcionár MS,
4 roky, je to profesionálny výstup Slovenského literárneho ústavu MS.“
– organizátor a predseda Memorandového zhromaždenia,
Začal pracovať sám, postupne s kolegami, ktorí prinášali nový
– spoluzakladateľ Tatra banky (1884) a
materiál. Základnou myšlienkou bolo skoncipovať heslár slovní– predseda Kníhtlačiarskeho účastinného spolku – prvý v podstate kového typu, predstavujúci autorov, ktorí debutovali od roku 1989
podnikateľ.
a doteraz majú aspoň 3 vlastné knižné publikácie a ich tvorba bola
Na obálke nájdeme podtitul – (román) v zátvorke. Môžeme si reﬂektovaná v literárnom alebo odbornom periodiku – médiu.
položiť otázku: Je to typický žánrový román? Ako nám potvrdil
Publikácia nemá tendenciu byť hodnotiacim materiálom. Jej jedisám autor: „Je to stopercentná pravda, je tam srdce aj duša Janka né kritérium je dokumentačné – dokumentárne.
Francisciho.“
Marián Grupač uviedol, že ak by vyšlo 2. vydanie, metodológia
zberu autorov sa zmení, modiﬁkuje, pribudnú noví autori, ktorí
budú mať tri knihy. Aby sa vyhli tomu, čo sa deje v tejto oblasti na
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989
Marián Grupač – dlhodobo a systematicky sa zaoberá prob- Slovensku. Že sa často vydávajú slovníky, kde je subjektívna tendenlematikou súčasnej slovenskej literatúry. Je popredným slovenským cia alebo zámer autorov exponovať – tie isté – rovnaké mená alebo
svoj literárny vkus povyšovať na kritérium akejsi pomyselnej kvality.
básnikom aj prozaikom, autorom množstva štúdií a článkov.
Táto publikácia je v tomto kontexte ojedinelá, ak nie teraz možMarián Grupač: „Vnímam rok 1989 v kontexte súčasnej modernej
literatúry ako určitý medzník, najmä v súvislosti v koncipovaní odbor- no jediná.
nej reﬂexie o vývine slovenskej literatúry, jej pohybov, života literatúry na našom území, teda literatúry písanej
v slovenskom jazyku.
Rok 1989 znamenal zmenu nielen politickú, ale
aj spoločenskú a kultúrnych pomerov. Predznamenal
začiatok nového, do tých čias zahateného, teda toho,
čo nebolo možné predtým. Predstavoval prirodzený
prienik tohto súčasného vnímania a modernej slovenskej literatúry.“
Zdôraznil, že literatúra je iná do roku 1989 a po
roku 1989. Literatúra má byť iná, vtedy je zaujímavá, ak prináša svedectvá o ľuďoch. Rok 1989
priniesol do zatuchnutých vôd slovenskej literatúry nový, čistý prameň a čakalo sa, že po odmäku
politickom a spoločenskom konečne prídu veľké
knihy, od autorov, ktorí nemohli z rôznych dôvodov publikovať. Nemohli vyjadriť to, čo cítili,
čo bolo ich literárnym zámerom. Nakoniec po 20
rokoch môžeme skonštatovať, že nič veľké, prelomové a výnimočné do slovenskej literatúry neprišlo. Objavili sa knihy zaujímavé, azda aj výnimočné. Ale nič nespôsobilo veľké ohňostroje, konfety,
žeby rok 1989 spôsobil závratné zmeny v slovenPeter Cabadaj, Marián Tkáč, Marián Grupač
skej literatúre.
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na 10 rokov v trestaneckých táboroch.
Vrátil sa 5. 4. 1955.
Napriek tomu, že dostal v r. 1963
z vrchného sovietu rehabilitáciu, bol
naďalej občanom druhej kategórie. Nemohol publikovať, nemohol prednášať,
nemali sme možnosť študovať. O čokoľvek sme sa snažili, všetko sa skončilo
odmietnutím. Ledva sme prežívali, keď
sa vrátil, nič sa nezmenilo. Štipendium
som nemohla dostávať, aj keď spolužiaci dostávali. Veľmi bol nešťastný, že
som sa nedostala na vysokú školu, pokladal to za vlastnú vinu. Vylepšovala
som si kádrový proﬁl ako sústružníčka
v Kovohutách v Mokradi, v Žiari nad
Hronom. Časom som dokončila strednú pedagogickú školu, pracovala som
ako vychovávateľka v školskej družine.
Až po r. 1989 som získala tituly, ktoré
mám.“
Docentka Milota Zelinová sa
výrazne podieľala na 2. vydaní.
Zakomponovala opravy, ktoré otec
doplnil a ktoré našla v pozostalosti.
Rozhovor s literárnym vedcom a kritikom Vladimírom Petríkom v predajnom stánku Literárneho informačného centra
Okrem toho sám autor dopísal ešte
Peter Cabadaj ako spoluautor tejto publikácie povedal: „ Ide o prvý 50 strán, ktoré nevyšli tlačou. Veľká časť pozostalosti sa nachádza
pokus predstaviť toto obdobie synteticky ale aj komplexne cez všetky mož- v archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine, ale ešte veľa vecí
né diferencie, ktoré sú príznačné pre slovenskú literatúru. Je tu ambícia vlastní práve M. Zelinová. Dokonca našla spisy, v ktorých otec
predstaviť všetkých relatívnych autorov, ktorí po roku 1989 vstúpili do preložil Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľ. Štúra, ale bohužiaľ neuzslovenskej literatúry. Nie je tu snaha ich hodnotiť komplexne, ale je tu reli svetlo sveta...
snaha, ktorá vytvára predpoklady na to, aby budúci autori monograﬁí,
MS vydaním Sibírskych zápiskov aspoň čiastočne spláca veľký
ktorí budú poctivo reﬂektovať výskum z tohto obdobia, budú mať k dis- dlh, ktorý má slovenská kultúrna verejnosť voči osobnosti Mikuláša
pozícii hodnoverný zdroj pramenných informácií. A v tomto smere táto Gaceka ako voči prekladateľovi aj voči spisovateľovi.
publikácia tieto aspekty podľa môjho názoru napĺňa.“
Ľuboš Jurík: Alexander Dubček – Rok dlhší ako storočie
Mikuláš Gacek: Sibírske zápisky
Autor knihu koncipoval s ambíciou vytvoriť biograﬁcký román od
Pozoruhodný až jedinečný osud tejto knižky aj autora priblížil narodenia protagonistu až po jeho tragickú smrť. Podtitul publikácie
Peter Cabadaj – vedecký tajomník MS. Uviedol, že vyšla zásluhou – Rok dlhší ako storočie sa príznačne vzťahuje k roku 1968, ktorý
Matice slovenskej už v roku 1936. Išlo o 39. zväzok Knižnice Sloven- bol prelomový nielen v živote Alexandra Dubčeka a vo vývoji celej
ských pohľadov, ktorú vtedy redigoval literárny vedec, neskorší uni- československej spoločnosti, ale stal sa i symbolom dvoch procesov.
verzitný profesor Andrej Mráz. Obálku navrhol významný výtvarník
Pavol Janík o knihe napísal: „Dubček sa stal svetoznámou postavou
Ľudovít Fulla.
v jednom roku z dvoch dôvodov. Ako tajomník Ústredného výboru KomuSkonštatoval, že druhé vydanie vychádza pri príležitosti 100. nistickej strany Československa, ktorý umožnil rozsiahlu demokratizáciu...
výročia vypuknutia Veľkej vojny, ale aj 120. výročia naro- Dramatickou bodkou za životom A. Dubčeka bola havária na diaľnici,
denia M. Gaceka a v januári 2016 uplynutie 45 rokov od smrti ktorej okolnosti zrejme nikdy nebudú uspokojivo a komplexne objasnené,
M. Gaceka. (Mikuláš Gacek (10. 7. 1895 Budapešť, Maďarsko – takže navždy zostanú predmetom rôznych úvah a špekulácií. Jednoducho
22. 1. 1971 Dolný Kubín).
– Dubček nevyhovoval mnohým vplyvným kruhom pred rokom 1989 i po
Zdôraznil, že pre dnešné generácie ide o neznáme a priekopníc- ňom, nielen v Prahe a Bratislave, ale aj v mocenských centrách...“
ke dielo z pohľadu svojho žánru – memoárovej spisby. Týmto
Na prezentácii sme sa mohli porozprávať s autorom publikácie
dielom sa slovenská literatúra vo svojej žánrovej odnoži posunula do a Milanom Dubčekom o unikátnom literárnom spracovaní životnéinej novej kvality a úrovne. Bohužiaľ po roku 1945 sa dielo prepadlo ho príbehu výnimočnej osobnosti.
pod zem, takisto aj jeho autor...
Trošku by sa dalo vyčítať graﬁcké stvárnenie obálky knihy. Pod
Peter Cabadaj srdečne privítal dcéru Mikuláša Gaceka – pani portrétom Alexandra Dubčeka je výrazné meno Ľuboš Jurík, nad
docentku Milotu Zelinovú, ktorá si úprimne zaspomínala na svoj- ktorým je umiestnený menší názov. Trošku zvláštne... A ešte aj sám
ho otecka:
autor sa podobá na Dubčeka!
„Za svoju fundovanú propagáciu ruskej literatúry a kultúry si musel
Bibliotéka je už viac ako 20 rokov miestom, kde si môžete vyvytrpieť peklo na zemi. Tesne pred koncom druhej svetovej vojny, 5. aprí- brať z bohatej ponuky kníh od slovenských i zahraničných vystavola 1945, ho zajali sovietske vojská a odvliekli nevedno kam. Zajatiu vateľov. Stretnúť sa so svojimi obľúbenými autormi a vychutnať si
predchádzala tragikomická náhoda. Otecko sa ponúkol prichádzajúcim sprievodný program plný knižných noviniek a zaujímavých diskusií.
sovietskym vojakom, že v prípade záujmu im môže robiť tlmočníka. Tí
Bibliotéka je nielen pre vydavateľstvá, ale aj knižnice dôležitou forvšak nedokázali pochopiť, odkiaľ vie tento Slovák tak dobre po rusky...
mou prezentácie.
Sovietske bezpečnostné orgány ho obviňovali zo špionáže na veľvysNajmä v predvianočnom období sa stáva aj dobrým marketingolanectve Slovenskej republiky v Moskve, ako aj z účasti v česko-sloven- vým nástrojom! Je to najprestížnejšie podujatie na slovenskom knižských légiách. Vraj vtedy bojoval proti sovietskej moci... Odsúdili ho nom trhu...
Ivana Poláková
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Hodžova esej 2015
Národná minulosť ako zrkadlo doby
a hodnota pre ďalšie pokolenia
Tak ako v minulom roku chceme našim čitateľom priblížiť významnú študentskú súťaž, ktorá sa konala
v Gymnáziu v Sučanoch pod názvom Hodžova esej 2015. Minuloročná súťaž a množstvo študentských esejí
nás zaujala svojou hĺbkou, etikou i kritickým pohľadom. Ich slová, hoci téma sa viazala viac k histórii,
posilnili našu nádej v schopnosť mladej generácie vytvoriť zo Slovenska krajinu, v ktorej sa bude dobre žiť.
Doba, ktorú aktívne žijeme, nie je jednoduchá, má svoje rôznorodé charakteristiky, problémy i priority, ktoré rieši. Má svoj
rebríček pozitívnych hodnôt i svoje negatívne stránky a javy, ktoré
poznačujú náš súčasný život zasadený do európskeho kontextu. Vytvára sa špeciﬁcký nový či súčasný životný štýl, ktorý v prítomnom
čase preferuje a rieši určité dominujúce prvky, napríklad globalizáciu, ohrozenie životného prostredia, preľudnenie a migračné pohyby veľkých skupín obyvateľstva, mocensko-politické a ekonomické
záujmy, hospodársku krízu, nezamestnanosť, otázky prosperity, boj
náboženstiev a mnohé ďalšie. Popri týchto závažných a akútnych
problémoch súčasného sveta akoby spoločenstvo čiastočne opomínalo a nedostatočne pripomínalo stále živé hodnoty, ktoré vznikali
a riešili sa v nedávnej minulosti v rôznych podobách pri formovaní
jednotlivých civilizácií, národov a štátnych zoskupení. Zdá sa, akoby
sme si menej vážili tento múdry odkaz minulosti a nedokázali sa
inšpirovať či poučiť z nám vlastného historického vývoja, z histórie
konkrétneho územia, spoločenstva, národa, štátu. Máme historickú pamäť ako zrkadlo, do ktorého je potrebné sem-tam nazrieť.
Utvrdiť sa o správnosti nášho smerovania, ale pripomenúť i chyby
a omyly, ktoré sa v našich národných dejinách odohrali. Mnohých
v informačne presýtenom trhu viac láka iný obraz, možno nepravý,
možno zámerne pokrivený, neakceptujúci národné videnie skutočnosti, radšej vnímajú obraz sprostredkovaný niektorými médiami či
konkrétnymi politickými a hospodárskymi záujmami, ktorých pozadie nepoznáme dostatočne. Zdá sa, akoby naša najužšia, autentická
národná pamäť ako identického spoločenstva prestávala byť dôležitou a nahrádzajú ju všeobecné, globálne, celosvetové, nadnárodné
či iné záujmové skúsenosti a tvrdenia. Pravdu a poznanie treba však
hľadať na oboch brehoch. Na globálnom či nadnárodnom i na regionálnom a národnom.
V tomto zmysle sme pripravili aj 11. ročník literárnej súťaže
Hodžova esej 2015. Jej tému vymedzila myšlienka Milana Hodžu
zverejnená v roku 1901, ktorú sme ponúkli žiakom stredných škôl
na vypracovanie esejistických prác či kultúrno-politických reﬂexií
a úvah o nadväzných historických zápasoch slovenských politických dejateľov štúrovskej, memorandovskej a hodžovskej generácie
v 19. a 20. storočí a hľadanie ich zmyslu pre dnešnú dobu.
Hodžov citát znel:
„Prečo sme my k našej národnej minulosti natoľko nešetrní, že ani
len poučenia z nej nechceme čerpať. Či Štúr bol efemérnym zjavom?
Či on na to žil, aby tvorba jeho zanikla spolu s ním? Veď diela jeho
majú ceny pre celé pokolenia.“
Súťaž Hodžova esej voľbou témy pripomína aj 200. výročie narodenia významnej osobnosti Ľ. Štúra, ktorej historické zásluhy si tento rok v rôznych podobách sprítomňujeme.
Záštitu nad týmto ročníkom prevzal predseda vlády SR Robert
Fico. Vyhlasovateľom a organizátorom sa stalo ako po uplynulé
roky Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch v tesnej
spolupráci s Ústavom politických vied SAV v Bratislave, ktorý sa

Predseda PhDr. Jozef Beňovský otvára súťaž

stal aj hlavným garantom verejnosťou stále uznávanejšieho vedecko-kultúrneho a spoločensko-prezentačného podujatia Dni Milana
Hodžu. Pomocnú ruku súťaži podalo aj Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja,
Okresného úradu v Žiline a Obecného úradu v Sučanoch.
Anonymné práce, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch
vyhlasovateľ súťaže zveril do rúk odbornej poroty. Na posudzovaní
prác sa podieľali PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., vedecký pracovník
Historického ústavu SAV, PhDr. Peter Dinuš, odborný pracovník
Ústavu politických vied SAV, vysokoškolský pedagóg PhDr. Peter
Zelenák, CSc. z FFUK v Bratislave a publicisti PhDr. Viliam Jablonický a Mgr. Vlasta Kunovská. Za predsedu jury si toto grémium
opätovne zvolilo PhDr. Jozefa Beňovského CSc.
Do súťaže v kategórii stredných škôl zaslalo práce 22 študentov.
Jedna práca nezodpovedala stanoveným kritériám v zmysle propozícií súťaže, a tak nebola hodnotená. Súťaž oboslalo 10 gymnázií,
a to: Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Gymnázium v Lipanoch, Gymnázium v Rajci, Ev. gymnázium v Tisovci, Gymnázium
V. P. Tótha a Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine, Bilingválne
gymnázium v Žiline, Gymnázium v Detve, Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a Bilingválne gymnázium M. Hodžu
v Sučanoch.
Verím, že výber citácií fragmentov textov niektorých literárnych
prác nám pomôže vytvoriť si plastický obraz o zmocňovaní sa témy
a zorných uhloch pohľadov na problematiku. Tu sú.
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v zahraničí stretnem Slováka, lebo nás
spája práve národná identita – spoločný
jazyk, história, tradície či to, že máme
podobné korene, poznáme podrobne
spoločnú krajinu.

Miroslava Rusková, Banská Bystrica
Neraz rozmýšľam nad mojou generáciou, nad jej hodnotami, či
už morálnymi alebo duchovnými. Hodnoty, priority, inak nazývané aj pohonný orgán celého ľudského snaženia. Od raného detstva
ich vnímame ako inštinkt, však s vekom naberáme zodpovednosť
a hodnoty sa stávajú vedome našimi hranicami, odlíšia podstatné od
nepodstatného a v konečnom dôsledku zodpovedajú otázku: „Ako
mám žiť?“.
V priebehu rokov sledujeme, ako pomaly strácame úctu nielen
voči tým, čo položili základy pre náš materinský jazyk, ale hlavne
voči sebe. Práve tým, ako pohŕdame históriou a ako sme nahradili
podstatné hodnoty tými nepodstatnými, ako sa vďaka tejto uponáhľanej dobe, kde nie sme schopní na chvíľu sa zastaviť a pripomenúť
si, ako dlho a ťažko naši predkovia bojovali o všetko, čo dnes vnímame ako samozrejmosť, strácame dobré perspektívy do budúcnosti. Ak sa však nepoučíme z minulosti, budeme robiť tie isté chyby
stále znovu a znovu, dookola.
Dominik Kohút, Trenčianske Teplice
História je nevyčerpateľná studňa múdrosti. Obrovskej múdrosti,
ktorú nájdeme v obrazoch, vynálezoch, stavbách, tradíciách, udalostiach a činoch, no to najdôležitejšie musíme hľadať v nesprávnych
rozhodnutiach. Ľudstvo odjakživa chybovalo, niektoré mylné rozhodnutie spôsobilo rozbitý krčah s vodou, iné smrť tisícky nevinných ľudí, alebo zaniknutie kultúry či národa. Tak ako všetky národy,
ani slovenský národ nebol neomylný, a práve preto by sme sa mali
poučiť z chýb v našej minulosti a čerpať zo správnych rozhodnutí,
vďaka ktorým sme tam, kde sme.
Peter Kromko, Lipany
Význam historických udalostí nie je nikdy celkom jednoznačný, ale
premieňa sa s horizontom času. Táto skutočnosť de facto opodstatňuje naliehavú potrebu, aby boli dejiny neustále revidované a spisované
znovu a znovu. Jednak kvôli tomu, že historici neustále objavujú nové
pramene a materiály, z ktorých vyvodzujú určité závery, a jednak preto, že dejinám rozumieme stále inak. A najmä každý inak.
Martina Orvošová, Závažná Poruba
Čo sa stane, keď stratíme identitu? Sme len jeden človek, sám,
v mori ostatných, ktorý stratil väčšinu spojív s ostatnými ľuďmi, bez
koreňov, miesta v živote a motivácie. Ja sama čerpám silu z toho, že
patrím ku slovenskému národu, poznám vlastnú históriu a môžem
sa podieľať na našej budúcnosti ak aj na ničom inom. Poteším sa, keď

Mária Srnánková, Kysucké Nové
Mesto
Štúr povedal jednu krásnu vetu:
„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať
a druhých utláčať, ale šťastie s druhými
žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými,
rovne spokojnými.“ Keby si každý z nás
čo i len trošku vzal z tejto citácie, mohlo
by sa nám žiť krajšie, lepšie. Keby sme
sa non stop nezamýšľali nad tým, akí
byť nechceme, ako dopadnúť nechceme, ale začali by sme myslieť pozitívne.
Tak verte či nie, bolo by lepšie nám, ale
aj nášmu okoliu. „Každý národ má svoj
čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne,
až dub už dávno odkvitol.“ Môj názor
k tomu? Áno, každý má svoj čas na tejto
Zemi. Každý má dostatok času sa presadiť, ukázať čo v sebe ukrýva
a čo nám ľuďom môže ponúknuť. Každý z nás má ten dar.
Nora Mlynáriková, Levice
Pri písaní tejto práce ma mimoriadne oslovil práve citát Ľudovíta
Štúra: „Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez
vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží
otrockých.“ Nebuďme kožami otrockými a nechajme sa aj my prebudiť! Vážme si našu minulosť, naše dejiny, chráňme si našu spevavú
ľubozvučnú slovenčinu a jej krásou a správnym používaním denno-denne vzdávajme hold Ľudovítovi Štúrovi, tomuto bezúhonnému, neúplatnému a sociálne cítiacemu človeku, ktorý dokázal náš
slovenský národ prebudiť z hlbokého sna.
Erik Lupták, Trenčianska Teplá
Máme 21. storočie a ja s hrôzou zisťujem, že síce veda napreduje,
ale naše duchovno upadá. Ľudia sa sťahujú za lepším životom, sú
znechutení z toho, že to, za čo kedysi bojovali naši otcovia a praotcovia, bledne a zostáva len v starých knihách, o ktorých sa učia
iba deti v škole. Vyzerá to tak, že už nie sme hrdí na svoju vlasť
a minulosť prináša so sebou trpké ovocie. Nepoučili sme sa z chýb!
Opäť sme dovolili, aby Slovensko ovládala len malá hŕstka ľudí a my
sme poddaní .Veď v našej bohatej minulosti máme vzory, od ktorých
môžeme čerpať, poučiť sa z chýb a vykročiť tým správnym smerom.
Eduard Lazorík, Martin
Poznávanie histórie musí byť spojené aj s hľadaním akéhosi morálneho odkazu dejín, keďže tie sú zbierkou miliónov životných osudov,
ktoré nám ukazujú, aké rozhodnutia mali väčší zmysel a naopak,
ktoré sa neskôr ukázali ako zlé. Bola by škoda sa z nich nepoučiť.
Prečo to ale nerobíme? Prečo sme sa od čias Hodžu nezmenili?
Dejiny sa nevyvíjajú v skokoch. Spôsob, akým žijeme dnes, formovali mnohé generácie našich predkov. Niektorých poznáme po
mene a vieme, akým spôsobom riešili problémy. Dnes máme možnosť preskúmať ich myšlienky a poučiť sa z nich. Čo nám hovorí
Hodža o európskej integrácii? Čo vraví Štúr o spisovnej slovenčine?
Z histórie slovenských osobností sa máme povinnosť poučiť. Veď žili
pre národ.
Michal Sojka, Martin
Dôležité je vedieť reagovať na geopolitický, hospodársky a kultúrny vývoj vo svete tak, aby sme ochránili našu spoločnosť, vedeli
danú situáciu využiť na vlastný rast, ale aby nebolo ublížené inému
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ľudskému spoločenstvu. V dynamike svetových vzťahov je potrebné
vedieť správne zareagovať na vzniknutú situáciu. Je potrebné zareagovať tak, aby sme neohrozili seba, ale ani ostatných hráčov. To sme
schopní docieliť venovaním sa duchovnu. Štúrovo dedičstvo je preto
také cenné, pretože nás k tomu nabáda...
Laura Beláková, Prašice
„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie
s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“
Ľudovít Štúr v tejto myšlienke všetkých ľudí kladie na rovnakú úroveň. Viliam Paulíny Tóth vo svojich spomienkach na Štúra hovorí:
„Neznal kmeňových rozdielov, ani náboženských, a mladík, ktorý
študoval v Bratislave, či bol Slovák, Čech, Srb, Chorvát, cítil sa
blaženým v jeho prítomnosti, lebo v Štúrovi mohol obdivovať opravdivého kresťana a Slováka.“ Skúsme si spomenúť na Štúrov výrok
a nepozerajme sa na veci, ktoré nás rozdeľujú, ale na tie, ktoré nás
spájajú. Snažme sa byť aj my rozhľadenými ľuďmi, ktorí sú ochotní
jeden druhému podať pomocnú ruku a urobiť niečo pre svoj národ.
Veď v každom z nás je kúsok Ľudovíta Štúra.

Odovzdávanie diplomov

Toľko autorské citácie z esejí a teraz nazrime aj do môjho zápisníka, v ktorom som zaznamenal niektoré názory porotcov na takmer
2-hodinovej rozprave o 11. ročníku súťaže.
Všetci členovia jury podporili nepopierateľný zmysel a význam
tejto súťaže, ako aj voľbu tohtoročnej témy, jej tvorivé zmocnenie sa
rôznorodým spôsobom i snahu kriticky s mnohými pripomienkami
nebojácne pomenovať ich vlastné stanoviská, primerane odvodené
od individuálnych vedomostí a literárnych skúseností. Na prácach
študentov si porota uvedomila i fakt, že súčasné učebnice dejín a ich
medzerovité sprostredkovanie sú ešte problémom Slovenska. Pozastavili sme sa nad nižším počtom prihlásených prác a nad absenciou škôl západoslovenského regiónu. Uvažovali sme aj o skoršom
termíne vyhlásenia súťaže. Literárna úroveň však ani v 11. ročníku neklesla, naznačila, že aj noví stredoškoláci, súčasní prváci či

druháci sú schopní na primeranej úrovni analyzovať zvolenú tému,
vytvárať si k nej svoj vlastný, nedidaktický prístup a s myšlienkovo
hĺbavým ponorom dokážu náročnou písomnou formou prejaviť
svoj individuálny názor. Oproti minulosti žiadali porotcovia od
prác ešte silnejší osobný prístup autorov s vyjadrením subjektívnych autorských stanovísk. Viacerí ocenili najmä jasné pochopenie
a vyjadrenie kontinuity výbojov jednej generácie a stavanie na ich
výsledkoch v nasledujúcich historických etapách vývinu slovenskej
spoločnosti. Súťažiaci správne pochopili vzájomnú previazanosť
i prepojenosť národných dejín s dejmi v európskom či celosvetovom, globálnom kontexte a venovali sa aj donedávna tabuizovaným témam slovenskej historiograﬁe, mám na mysli najmä problémy s ťaživým maďarizačným tlakom v 19. a 20. storočí. Mnohé
práce jednoznačne poukazovali na to, že piliere národa spočívajúce v neľahkých osobnostných zápasoch v minulosti a ich následné
dejinné úspechy a vyvrcholenia v podobe samostatnosti, štátnosti,
vlastného spisovného jazyka a ďalších atribútov slobodného demokratického rozvinu národa sú hodnotami, za ktoré treba byť nielen
vďačnými ich nositeľom, ale sú zároveň aj hodnotami, ktoré patria
k nášmu zlatému dedičstvu, ktoré treba chrániť a rozvíjať v nových
podobách. Osobnosti našich nedávnych dejín, najmä Ľ. Štúra, ale
aj ostatných štúrovcov a ich nasledovníkov – M. Hodžu či M.R.
Štefánika, A. Hlinku, M. Rázusa i ďalších dokázali najlepšie súťažné
práce priblížiť a vykresliť pre mladú generáciu pôsobivo, s úctou,
tichým obdivom i pokorou ako vzory, ktoré sú hodné nasledovania v súčasnosti i do budúcna. Aj takéto pozitívne posolstvá teda
priniesol 11. ročník súťaže Hodžova esej 2015.
Čo dodať na úplný záver? Azda len deﬁnitívne rozhodnutia poroty
o tom najhodnotnejšom, najzaujímavejšom v uplynulom ročníku.
V zmysle štatútu súťaže HE odborná porota navrhla udeliť ﬁnančnú odmenu vo výške 100,- € za tretie miesto Nore Mlynárikovej
z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, za druhé
miesto ﬁnančnú odmenu vo výške 200,- € Eduardovi Lazoríkovi
z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, za prvé miesto ﬁnančnú odmenu vo výške 300,- € Miroslave Ruskovej z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.
Rozhodla aj o udelení ďalších čestných ocenení. Vecnú Cenu
Slovenskej národnej knižnice priznala Petrovi Kromkovi z Gymnázia
v Lipanoch, vecnú Cenu riaditeľa ÚPV SAV udelila Dáriovi Čorejovi z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, Cenu starostu Sučian
získal Michal Sojka z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, Cenu
okresného úradu v Žiline Jakub Straka z Gymnázia Jozefa Lettricha
v Martine. Mená autorov prác boli odtajnené až po ukončení hodnotenia, čím porota zachovala absolútnu anonymitu a objektívnosť.
Jury odporučila, aby odmenené práce zverejnil vyhlasovateľ
vo svojom periodiku aj na webových stránkach školy a podľa možností, aby BG M. Hodžu v Sučanoch pokračovalo aj v 12. ročníku
tejto súťaže.
PhDr. Jozef Beňovský, predseda hodnotiacej poroty
V Sučanoch 25. júna 2015

Ocenení študenti v Gymnáziu v Sučanoch
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Aquileia
Neďaleko severného pobrežia Jadranu asi 15 kilometrov
vo vnútrozemí sa nachádza dnes neveľké mesto Aquileia.
Stredoveká kampanila aquilejskej baziliky je viditeľná na
vzdialenosť mnohých kilometrov a už zďaleka víta turistov
smerujúcich do mestečka.
V bazilike sa nachádza mozaiková dlažba nevyčísliteľnej hodnoty.
Jedna z mála zachovaných ranokresťanských mozaík v Európe, vytvorená v treťom storočí nášho letopočtu. Patriarchálny chrám
v Aquileii je jednou z najväčších bazilík v Taliansku a od roku 1998
je zapísaná spolu s miestnymi antickými vykopávkami na listinu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Mestečko Aquileia patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám severného Talianska. Torzo rímskeho fóra, rímskych víl so
zvyškami mozaikových podláh, rímske pohrebisko a dokonca ruiny
antického riečneho prístavu svedčia o tom, že Aquileia v časoch svojho najväčšieho rozkvetu a slávy mala ambície konkurovať samotnému Rímu a patrila k štyrom najbohatším mestám antického impéria.
Najväčší rozkvet mesta nastal vo 4. storočí, kedy v Aquileii žilo okolo
300 000 obyvateľov.
V polovici 5. storočia bolo mesto dobyté Attilovými vojskami.
Obyvateľstvo sa rozutekalo, časť našla svoje útočisko na neďalekom
ostrove Grado, časť založila osady na ostrovčekoch v lagúnach – čím

Aquilejská bazilika

Anjeli - rybári
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Freska v Apside

vznikol zárodok budúcich Benátok. Mesto zažilo svoj rozkvet opäť
v stredoveku, jeho bývalá sláva sa však už nikdy nevrátila.
Málokto z tisícov návštevníkov nekonečných bibionských či lignanských pláží tuší, že má na dosah ruky pamiatku výnimočného významu
a kvality. Táto v Európe najväčšia zachovaná ranokresťanská podlahová
mozaika zaberá plochu 750 metrov štvorcových. Objavená bola náhodou v 20. storočí, dokonale zakonzervovaná pod nánosmi stavebných
zásahov a úprav predchádzajúcich stáročí. Mozaika s bohatými ornamentálnymi a ﬁgurálnymi motívmi nezaprie v sebe vplyvy a inšpiráciu
antickým umením, avšak s novými významami a symbolmi, reﬂektujúcimi duchovný a myšlienkový svet nastupujúceho kresťanstva. Motívy
rýb, morských živočíchov a vtákov, výjavy rybolovu či pastorálne scény
vyjadrujú nové, do tej doby nevídané pohľady na svet a jeho usporiadanie. Zobrazenie veľkého množstva a druhov rýb symbolizuje ohromné
množstvo národov, ktoré svojimi sieťami lovia anjeli z rybárskych člnov.
Figúra capa pokojne odpočívajúceho vedľa prúteného koša s dvanástimi

Geometrické motívy

vajcami reprezentuje Krista
a 12 apoštolov.
Milovníkom histórie
je určené Archeologické
múzeum, ktoré vystavuje
antické sochy, mozaiky
z rímskych kúpeľov, umelecké výrobky – šperky,
mince, sklenené nádoby
a výrobky z jantáru – dôkaz čulých obchodných
kontaktov medzi Rímskym impériom a severom
Európy. Neďaleké Museo
Paleocristiano sa venuje
starokresťanskej histórii
a pamiatkam mesta.
Okolie Aquileie je preslávené svojimi vinicami
a produkciou vín. Typické lokálne červené víno
Refosco, na ktorom si
pochutnávali už starí Ri- Campanila
mania, je považované za
jedno z najkvalitnejších vín na svete.
Dnešná Aquileia je malé kompaktné mestečko, ktoré stojí zato
navštíviť, hoci aj na krátky čas. Po zaparkovaní na centrálnom parkovisku uprostred mesta stihnete za dve hodiny navštíviť Baziliku
i obísť všetky antické vykopávky mesta. Ak zatúžite navštíviť aj múzeá, budete samozrejme potrebovať času oveľa viac.
Táto malá zachádzka na ceste do Benátok či k plážam severného
Jadranu však určite stojí zato.
Miro Pogran, akademický maliar
foto autor

Baránok
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Martin Činovský,
akademický maliar
Je jednou z najvýznamnejších osobností našej kultúry vôbec. Jeho tvorba je oceňovaná na celom svete.
K svojim úspechom prišiel náročnou cestou vývoja. Rešpektovaním a rozvojom kontinuity umenia.
Objavením nových ciest kreativity a výrazu.
Martin Činovský je vzácnym príkladom umelca, ktorého tvorba reprezentuje to najvzácnejšie, z čoho výtvarný prejav vzniká, až
po jeho neopísateľnú pridanú hodnotu. Vysokoškolské štúdium na
Katedre graﬁky u profesora Albína Brunovského (1971–1977), ročné štúdium na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži (1976), umelecká ašpirantúra na VŠVU (1979–1985) v odbore
rytectva cenín, vrátane stáže v Štátnej tlačiarni cenín vo francúzskom
Périgueux dali tomuto majstrovi úžasné remeselné a technologické
základy, s ktorými sa dnes už tak často nestretávame. Jeho raná voľná
graﬁcká tvorba má charakteristický autorský rukopis, ktorý by som
nazval poeticko-surreálny, naplnený humanistickými posolstvami.
(Prvé dúšky za Darwina, graﬁky inšpirované básňami G. Apollinaira,
Rilkeho, Rúfusa a ďalších). Celá jeho raná kolekcia patrí ku skvostom slovenskej graﬁky a tak zostane aj zapísaná v dejinách umenia.
Martin Činovský ovláda kultivovanosť a trpezlivosť. Úsilie doviesť
tvorivú prácu k náročnejšiemu a lepšiemu výsledku. Je pokračovateľom československej známkovej tvorby a zakladateľom slovenskej
známkovej tvorby. V kategórii rytectva nesporne najdôkladnejší

Činovský preberá od predsedu NR SR Cenu predsedu NR SR

Blato, 2006
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z tvorcov, kde často do jedného milimetra dokáže vkomponovať
až osem liniek. Miniatúry vedia robiť iba výnimoční ľudia. A autor
medzi nich patrí. Tvorí známky od umeleckého návrhu až po jeho
realizáciu. Jeho dielo je obrovské, vo svete jedinečné. Slovenskými
známkami dal svetu výnimočné informácie o slovenskej kultúre, histórii a kráse ľudí a prírody.
Za svoju tvorbu získal desiatky ocenení: trikrát tretie miesto
Najkrajšia známka sveta, Grand Prix Najkrajšia rytá známka EÚ,
trinásťkrát získal Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií,
nespočetnekrát sa ním vytvorené známky ocitli na popredných
miestach v rámci verejnej ankety Najkrajšia poštová známka Slovenska. V rámci súťaže Národnej banky Slovenska na eurové mince dva
jeho výtvarné návrhy získali druhú zvýšenú cenu.
V známkovej tvorbe platí veta, na ktorú sa dnes často zabúda.
Cesta k úspechu je veľmi, veľmi dlhá a mimoriadne náročná.
Zastávam názor, že vzácny dar treba odovzdávať ďalej. Stavať na
ňom nové objavy a hodnoty, ktoré pomôžu rozvíjať ďalšie generácie. Martin Činovský prednáša na vysokých školách po celý život.
Jeden z jeho najvýraznejších pedagogických počinov je vytvorenie
základne pre ďalšie generácie slovenských tvorcov známok. Isto viete,
že Slovensko patrí medzi sedem najvzácnejších a najhodnotnejších
známkových veličín na svete. Aj vďaka nášmu umelcovi.
Rozvíja graﬁcké techniky a zručnosti u tých najmladších. Buduje
ich poznatky o umení a živote. O tom, čo je v ňom podstatné a čo

Sonáta 2004, oceľoryt

Ponad múr, 2005

nie. Neúnavne hľadá ojedinelosť a hodnotu umenia. Aby študentom
vedel nielen klásť otázky, ale na mnohé aj odpovedať. Jeho vedomosti sú obrovské. A jeho pedagogický prístup a schopnosť odovzdať ich a naučiť niečo svojich študentov sú dnes pre študentov,
a tým aj pre školu, veľmi potrebné. Aby vysokoškolské štúdium malo
zmysel. Aby pedagóg nielen vyučoval, ale so študentom komunikoval s cieľom pripraviť ho na náročnú životnú dráhu.
Martin Činovský je všestranne nadaný umelec, aj hudobník
a skladateľ. Hrá takmer na každom hudobnom nástroji. Komponuje a nahráva ﬁlmovú hudbu. Popritom stále tvorí. Maľuje pôsobivé
obrazy. A čo je pre nás ako súpútnikov tohto tvorcu dôležité, je to
úžasný človek.
Docent, akademický maliar Martin Činovský ArtD. je nositeľom
Radu rytiera umenia a literatúry Francúzskej republiky, Pribinovho kríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia, Striebornej medaily Univerzity
Komenského, laureátom Identiﬁkačného kódu Slovenska...
Tak ako je len jeden svet a všetci máme len jeden život, tak je len
jeden Martin Činovský. A jeho umelecké dielo. Osobnosť takého
jedinečného rozmeru, ako je Martin, nepoznám. Úspech niekedy
zaplače nad poblúdenosťou a falošnosťou ciest iných. Rýchly život
nemôže znamenať rýchle výsledky. V skromnosti a prostote človeka
sa skrývajú tie najväčšie diamanty. Plné energie a tvorivej sily. Martin
Činovský vie, o čom hovorím. Žiaden z tých diamantov, ktoré má,
by nepredal. Lebo vie, čo znamenajú veľké veci ľudstva.
Skutočné výhry a úspechy sú tie, ktoré pretrvajú večnosť. Bez
ktorých by sme neboli.
PhDr. Ľuboslav Moza PhD., galerista
november 2015
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Identiﬁkačný kód Slovenska
(Culture Code)
Už deviaty ročník prestížneho projektu na podporu a rozvoj kultúry, ktorého autorom i každoročným organizátorom
je PhDr. Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied a umení, mal opäť významný odraz v spoločnosti. Slávnostné
udeľovanie cien sa uskutočnilo 28. 11. 2015 v hudobnej sále Bratislavského hradu.
„Identiﬁkačný kód Slovenska“ je mimoriadnym kultúrnym podujatím, ktoré novým a originálnym spôsobom neustále zviditeľňuje
skutočné kultúrne hodnoty. Ich význam a postavenie vo vzťahu k vývoju civilizácie a ľudskej identity v nej. Vychádza výlučne z kvality
rokmi rozvíjaného umeleckého programu talentovaných jednotlivcov.
Na návrh odborníkov môže byť mimoriadne udelený aj zahraničným
reprezentantom kultúry v zmysle šírenia myšlienky identity, mierovej
kontinuity a rozvoja umenia vo svete.
Identiﬁkačný kód Slovenska šíri hodnotu i originalitu slovenského
umenia pre nás i pre svet. Vzdeláva žiakov základných, stredných a vysokých škôl a je jedným z dlhodobých kľúčových projektov slovenskej
kultúry. V globalizujúcom sa svete kladie dôraz na udržanie a ďalší rozvoj národnej a spoločenskej identity. Každoročne predstavuje tvorbu
vybraných umelcov, ktorí sú vkladom pre kultúrnu a hodnotovú identitu Slovenska v tom najširšom zábere.
Identiﬁkačný kód Slovenska je projekt, ktorý odmieta bulvár, celebritnú povrchnosť a plytkosť. Rozsah a hodnoty našej kultúry zvýrazňuje oceňovaním významných jedincov z rôznych kultúrnych oblastí
cenou „Laureát Identiﬁkačného kódu Slovenska“. Pripomína neprávom opomínaných umelcov, ktorých dielo – akokoľvek úspešné –
dnes nedoceňujeme. Upozorňuje na dnešné mladé talenty, o ktorých
už dnes možno hovoriť ako o umeleckých zjavoch. Venuje sa aj osobnostiam vedeckého života, ktorých tvorba je prepojená s umením.
Cieľom tohto projektu je tiež osloviť zahraničie posolstvom identity
a autentickosti domoviny každého jedinca, udeľovaním ocenenia vybraným zahraničným osobnostiam. Poslať do sveta posolstvo tak potrebného humanizmu a pokoja. Tento projekt je nielen ojedinelý, ale aj
mimoriadne potrebný pre kultúru každej oblasti na zemi. Spája ju silný
vzťah a láska k detstvu, okoliu, ktoré ho obklopovalo, od voňavých lúk
cez najkrajšiu ruku mamy.
IKS zdôrazňuje význam pôvodnej umeleckej tvorby ako národnej
identity v jednotnej Európe. Usiluje o rozvoj nášho kultúrneho dedičstva.
Ľuboslav Moza dal základ intelektuálnej tradícii s obrovskou myšlienkou.
Laureáti IX. ročníka ceny
Nositeľ Identiﬁkačného kódu Slovenska
(Culture Code) v roku 2015
1. Bukovský Ivan
2. Farkaš Vojtech
3. Gradišnik Bernarda
4. Greguš Milan
5. Kalman Peter
6. Koller David
7. Laiferová Marcela
8. Laščiaková Darina
9. Ledererova Iveta
10. Mórová Diana
11. Pažitková Izabela
12. Peteraj Kamil
13. Plachý Vladimír
14. Rikkon Richard
15. Rod Ivan
16. Rušin Vojtech
17. Žiláková Denisa

Δ Moderátorka Gabika Pirošková spolu s oceneným Richardom Rikkonom
Δ

Autor projektu Ľuboslav Moza spolu ocenenými umelcami Dianou Mórovou
a Davidom Kollerom

Viac o tohtoročných ocenených umelcoch sa dozviete v rozsiahlom
katalógu na stránke www.artem.sk
PhDr. Ľuboslav Moza PhD., galerista

Pohľad na ocenených Laureátov Identiﬁkačného kódu Slovenska (Culture Code)
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