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Slovenské programy v apríli a máji 2015
V rámci cyklu: Slovenský deň pre najmenších hral spolok Bona
Fide vždy o 10.00 hod. divadelné predstavenie Rozprávky, a to
v dolu uvedených materských školách
31. 3. MŠ Písty ABRAKADABRA
1. 4. MŠ VLAŠŤOVKA, Vyskočilova 5A, Praha 4
2. 4. MŠ ADÉLKA, Nymburk

Výstavka slovenských kníh a periodík v stánku DNM, predaj kníh.
14. – 17. mája 9.30 – 19.00 hod.
Výstavisko Praha Holešovice.
14. mája 16.00 hod. - diskusia s redakciou Listy Slovákov a Čechov,
od 17.00 hod. - prezentácia kníh Heleny Noskovej
a Vlada Štancela. Pripravil DOMUS SM v ČR.

Vernisáž výstavy „Kreslený humor Zuzany a Vlada Štancelových“
13. apríla 18.00 hod. Galéria DNM
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore MK ČR.
Vstup voľný. Výstava potrvá do 5. 5. 2015 a je prístupná
od 8.00 – 20.00 hod.

Multikultúrny kalendár: židovské, slovenské a rómske zvyky
– svätodušné sviatky, jazdy kráľov atď.
22. mája 11.00 hod. Múzeum v Semiloch
Pripravil DOMUS SM v ČR.
Program sa uskutoční vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT.

Dni slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej
16. apríla – 20. apríla
20. ročník česko-slovenského festivalu.

II. svetová vojny v dielach slovenských spisovateliek
s dramatizovaným čítaním z kníh Hany Zelinovej a Hely Volanskej.
28. mája 17.00 hod. Spoločenská sála DNM.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore MK ČR.
Vstup voľný.

Detská skupina Proti větru
15. apríla 10.00 hod. Semily
Multikultúrny kalendár. Jarné zvykoslovie české, slovenské,
nemecké, ukrajinské a ruské s nácvikom porekadiel.
Program sa uskutoční vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT.

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore
MK ČR a MŠMT ČR.

Thomas Mann: Buddenbrookovci
17. apríla 19.00 hod. Stavovské divadlo
Hosťovanie Činohry SND v Prahe. Pripravili ND a SI.
Karol Wojtyla: Lúče otcovstva, divadelné predstavenie
19. apríla 17.00 hod. Refektár Emauzského opátstva, Praha
V spolupráci so SI, Bona ﬁde a DOMUS SM v ČR.
Predpredaj vstupeniek v pražskom Kníhkupectve Paulínky,
Jungmannovo námestie 753/18, alebo pred predstavením
v Emauzskom opátstve.
Literárny podvečer v predvečer 70. výročia
ukončenia II. svetovej vojny
21. apríla 18.00 hod. Vzdelávacie centrum a knižnica DNM
Z diel slovenských autorov Dominika Tatarku, Jána Roznera,
Hely Volanskej a Igora Otčenáša čítajú Vlado Štancel a Štefan
Capko. Moderuje Helena Nosková.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka ﬁnančnej podpore MK ČR.
Vstup voľný.
Projekcia slovenského ﬁlmu Krok do tmy s historickým úvodom
a prípravou na XII. Medzinárodnú konferenciu stredoškolákov
s tematikou II. svetovej vojny.
24. apríla 13.00 hod.
Filmový klub Gymnázia Na Vítězné pláni
Program sa uskutoční vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT.
Seminár pre učiteľov a študentov k XII. Študentskej konferencii
s tematikou 70. výročia II. svetovej vojny
28. apríla 14.00 hod.
Katedra histórie FF Ostravskej Univerzity, Reální 5, Ostrava.
Program sa uskutoční vďaka ﬁnančnej podpore MŠMT.
Seminár pre učiteľov a študentov k XII. Medzinárodnej
konferencii na tému 70. výročia II. svetovej vojny a Slovensko.
4. mája 11.00 hod. KVK v Liberci
Pripravil DOMUS SM v ČR. Program sa uskutoční vďaka
ﬁnančnej podpore MŠMT.
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Slovo redaktora OBSAH
V predvečer 70. výročia
ukončenia II. svetovej vojny
Východ Slovenska zažil oslobodenie od nemeckého nacizmu
skôr – už v januári 1945. Kruté boje o Liptovský Mikuláš trvali dva mesiace – február a marec 1945. Bol oslobodený 4. 4.
1945 po krvavých bojoch, ktoré sa vyrovnali bojom o Dukelský priesmyk. Aj o Liptovský Mikuláš bojoval I. čsl. armádny
zbor. Bratislavu 4. 4. 1945 oslobodili jednotky 7. ruskej gardovej armády. Banskú Bystricu, Brezno, Kremnicu oslobodzovali
rumunské vojská. Martin a ďalšie mestá oslobodzovali spoločne s I. čsl. armádnym zborom. 30. apríla bola oslobodená Žilina. Padlých vojakov pripomína vojenský cintorín na Bôriku.
Oslobodenie miest však ešte neznamenalo koniec vojny. Bezpodmienečnú kapituláciu podpísalo nemecké velenie v Berlíne
8. mája o 23.01 hodine. V Moskve podľa východného času
bolo už o hodinu viac, teda po polnoci. A tak sa Deň víťazstva začal sláviť 9. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom nielen
v Sovietskom zväze, ale aj v ostatných socialistických krajinách.
V Českej republika sa 8. máj slávi ako Deň víťazstva alebo Deň
oslobodenia. Od roku 1991 sa Deň víťazstva slávi 8. mája.
Na tento deň pripadá aj Medzinárodný deň Červeného kríža, vyhlásený v roku 1948. Dátum bol vybraný podľa narodenia spoluzakladateľa Červeného kríža, švajčiarskeho podnikateľa, humanistu Henryho Dunanta. Nobelovu cenu mieru
získal v roku 1901 práve ako spoluzakladateľ Červeného kríža.
Pri spomienkach na slávne výročia slovenských miest
a ukončenie ničivej vojny nás potešila správa z Národní knihovny v Prahe. Naše skromné webové stránky, ktoré sa na
nič nehrajú a ich cieľom je informovať, boli ocenené Národní
knihovnou a budú pravidelne archivované na jej stránkach.
Okrem toho ako symbol ocenenia Národní knihovna pre nás
pripravila špeciálne logo, ktoré upozorňuje čitateľov, že stránky sú archivované v rámci projektu Webarchiv. Ocenenie sme
získali za prehľadnosť a dostupnosť informácií.
Helena Nosková
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V

šetci to poznáme. Hypotéky, poistenia, splátky za auto, nájomné, elektrika, kreditné karty, debetné účty. Niekto má
peňazí viac, niekto menej, nie vždy však platí, že kto ich
má viac, netvorí dlhy. Pri pároch zvyčajne jeden z dvoch spravuje rodinnú kasu, má prehľad o tokoch rodinných ﬁnancií a určuje,
koľko sa môže minúť na dovolenku, opravu bytu či auto. Pokiaľ viem
z rozprávania, odborníčkami na to, ako vyjsť z akokoľvek malého
rozpočtu bez ujmy na zdraví, boli naše staré mamy.
Štátne peniaze spravujú tiež dospelí, konkrétne vláda. Štátny rozpočet predstavuje veľmi podobný balík ako rodinný základ, akurát
je omnoho väčší. Šikovné vlády, v Európe vo všeobecnosti severské
štáty a Nemecko, spravujú verejné ﬁnancie zodpovedne, na spôsob
rozprávky o troch grošoch. Myslia na starších, na terajších zarábajúcich a aj na deti, teda ďalšie generácie.

miliardu eur, štát za tridsať rokov zaplatí v každoročných splátkach
štvornásobok jej pôvodnej hodnoty. Tak splácame úsek cesty od Nitry po Zlaté Moravce a tak sa má postaviť aj obchvat hlavného mesta
Bratislavy. Spolu sto kilometrov diaľnic týchto dvoch projektov Ficových vlád bude stáť štát niečo cez osem miliárd eur. To je polovica celého dnešného štátneho rozpočtu!!! Za sto kilometrov diaľnic. Tento
dlh nebude splácať nikto iný ako všetci slovenskí daňoví poplatníci,
v skratke, bežní občania. Bratislavský obchvat by pritom mohol byť
zo sociálnych balíčkov zaplatený na drevo za štyri roky. A ušetrili by
sa tak približne tri miliardy eur.
Rovnako chce vláda stavať aj novú univerzitnú nemocnicu. Štát
pod vedením Roberta Fica nemá na to, aby postavil dlhoročne plánovanú koncovú nemocnicu pre celé Slovensko, najkvalitnejšiu
v krajine. Takže ju radšej niekoľkonásobne preplatí u súkromného

Prečo sa vláda
správa nezodpovedne?
Vlády Roberta Fica v tomto príkladom nejdú. Už prvý Ficov kabinet sa akokoľvek odmietol prispôsobiť kríze v rokoch 2009 a 2010
s tým, že Slovensko krízu nerozpútalo, a preto na ňu Slováci doplácať
nemôžu. Slovenský dlh tak postupne vyskočil za rýchlych šesť rokov
na dvojnásobok. Akoby si rodina zobrala dvojnásobnú hypotéku.
A je to omnoho horšie. Z politiky zadlžovania si premiér spravil
štátnu doktrínu. Tento rok pôjde 250 miliónov eur na sociálny balíček, pretože podľa Fica sa Slovensko má tak dobre, že isté skupiny
občanov musia dostať rôzne úľavy. A tak napríklad študenti a dôchodcovia cestujú vlakom zadarmo. Niežeby som im to závidel, len
myslím, že investovať môžeme aj inde a lepšie. Keďže budúci rok
sú voľby, vláda ohlásila druhý sociálny balíček, ročne za približne
120 miliónov eur. Čo v ňom bude, nevedno, v každom prípade pre
akúkoľvek ďalšiu vládu vytvoril Fico ročné bremeno vo výške 370
miliónov eur. Tieto peniaze nepôjdu na nové cesty alebo nemocnice,
rozdajú sa tomu, koho určí predseda vlády.
Na druhej strane, diaľničné úseky sa stavajú za štvornásobok. Znamená to, že za cestu, ktorú súkromná ﬁrma dnes postaví za približne

partnera. Podľa analýzy by novú nemocnicu postavil súkromník za
cca 250 miliónov eur, štát za 350 miliónov. Čo znamená, že ak by
Fico nedal na balíček 370 miliónov, nemocnicu by zaplatil za hotové za jeden rok. Prečo by však štát mal postaviť nemocnicu o sto
miliónov eur drahšie ako súkromný sektor, nechápe asi nikto. Ľavicová vláda, ktorá sa pred deviatimi rokmi dostala k moci aj masívnou kampaňou proti dvadsaťkorunáčkam zavedeným ministrom
zdravotníctva Rudolfom Zajacom zámerom stavať najelitnejšiu nemocnicu v SR cez PPP projekt pľuje do očí každému svojmu voličovi. Tézy o silnom štáte a jeho nezastupiteľnej role v zdravotníctve
patria k stabilným Ficovým mantrám. Zdravotníctvo má byť podľa
premiéra pre každého zadarmo a nemá tvoriť zisk. Druhá pravicová
vláda Mikuláša Dzurindu v rokoch 2002 až 2006 prijala politické
rozhodnutie dostavať za ťažké milióny nové Slovenské národné divadlo. Ľavičiar Fico nedostavia rozostavaný nemocničný areál Rázsochy a namiesto toho nechá postaviť najväčšiu slovenskú nemocnicu
súkromníkovi, ktorý ju má 30 rokov prevádzkovať a zarábať na nej.
Zarábať – tvoriť zisk, áno, najlepšia a najväčšia slovenská nemocnica
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bude každoročne súkromným akcionárom zarábať veľké peniaze.
Robert Fico, ktorý sa oháňa zákazom zisku zdravotných poisťovní,
dáva zisk z nemocnice na 30 rokov do súkromných rúk. A na stavbu
nemocnice nedá jeho terajšia vláda ani halier. Načo, keď to môžu
platiť kabinety budúce.
Vláda Smeru tiež dokazuje, že zabúda na staré dotácie, ktoré dnes
stratili akékoľvek opodstatnenie. Minulý rok Slovensko dalo 23 miliónov eur na dotácie pre hypotéky mladých. V časoch historicky
najnižších úrokov Slovensko vyhadzuje peniaze von oknom, inak sa
tento spôsob narábania s ﬁnanciami nazvať nedá. Dotovanie hypoték malo zmysel pred 15 rokmi, keď ročné úroky dosahovali sedem
až osem percent. Dnes, keď banky v reklamách ponúkajú úroky nižšie ako dve percentá, je akékoľvek dotovanie hypoték čistým šialenstvom a malou domov pre banky.
Podobne neefektívne pristupuje vláda k čerpaniu eurofondov.
Namiesto obnovy zastaranej infraštruktúry tak napríklad za 22 miliónov eur ide ministerstvo dopravy vybudovať Národný systém dopravných informácií. V starej mene dá štát 660 miliónov korún za
jeden internetový portál a jeho štvorročnú prevádzku. Informácie
o dopravnej situácii dnes ponúkajú všetky rádiá, každý telefonický
operátor a množstvo webov. Ale kým to nie je štátne, k ľuďom sa
tieto informácie asi nedostanú.
Niekoľko málo príkladov, ktorými som chcel ilustrovať nepochopiteľný prístup vlády k nakladaniu s verejnými ﬁnanciami, tvorí len
vrchol ľadovca. V žiadnom prípade nejde o výnimky, ale o štandard.
Stovky eurofondových projektov na Slovensku nepomôžu nikomu,
hlavne, že sa minuli peniaze, kupovať draho, nevýhodne, na splátky,
cez spostredkovateľa patrí k dobrému bontónu oboch Ficových vlád
a štátnych inštitúcií, ktoré riadia.

Ak by podobne nezodpovedne pristupovala k ﬁnanciám akákoľvek rodina, veľmi skoro by mala problém so zabezpečením základných životných potrieb. Drvivú väčšinu rodinného rozpočtu by
totiž strovili splátky úverov alebo náklady na nepotrebné veci. Ak
vie rodič rozoznať, že peniaze do jazykového kurzu dieťaťa sú investované omnoho lepšie, ako keď ich preje v McDonalde, mohla
by konečne podobne začať uvažovať aj vláda Smeru. Investovať do
rozvoja, ktorý potiahne ďalej a prinesie prospech aj iným, ako iba
jednej politickej strane a jej predsedovi. Štátny rozpočet si dnes
síce môže požičiavať za najlacnejšie peniaze v histórii, ako však
ukazuje Grécko, raz ich predsa len budeme musieť splatiť. Namiesto prejedania a zbytočného rozhadzovania by vláda mala uprednostniť osvedčený princíp. História ukazuje, že tri groše nepustia.
Či už idú voľby alebo nie.
Martin Guzi, novinár

Listy 3

02_03_Guzi.indd 3

4/10/2015 12:52:22 PM

LIMBORA pripomenula Prahe dávnu
slovenskú ľudovú tradíciu – vynášanie Moreny

V piatok pred Kvetnou nedeľou usporiadal
známy pražský súbor Limbora s nemenej známou Limborkou sprievod malebným pražským Starým Mestom – od Staromestského
námestia k Vltave. Nevšedný sprievod v slovenských krojoch za spevu ľudových piesní
niesol na tyči Morenu – symbol odchádzajúcej
zimy. Na moste ju zapálil a hodil do Vltavy. Tak
z Prahy vďaka Limbore a Limborke v predvečer Kvetnej nedele symbolicky odišla zima. Čo
o tom napísať z národopisného hľadiska?
Príchod jari, preverený skúsenosťami našich predkov, sa očakával v predveľkonočnom období. Významným dňom, ktorý
uzatváral dlhé zimné mesiace, bola Smrtná
nedeľa. Pochmúrny názov získala podľa obyčaje vynášania smrtky – Moreny, alebo deda
z mesta či dediny k najbližšiemu potoku alebo rieke, kam bola symbolická figurína hodená, aby odplávala preč do mora a uvoľnila
cestu prichádzajúcej jari. Smrtná nedeľa patrila ešte medzi pôstne nedele podobne ako
ďalšia Kvetná nedeľa. Obyčaj sa tradovala
v mnohých regiónoch Slovenska ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V šesťdesiatych rokoch sa vytratila.
Limbora vierohodne obnovila a dodržala ľudové zvyky, len nedeľu presunula
na piatok, keď sa jej mohli zúčastniť oba
súbory a deti nechýbali v rodinách predchádzajúcu nedeľu.
Sprievod sa tešil veľkej pozornosti Pražanov i turistov. Nečudo, pretože takto

celá obyčaj pôsobila veľmi prirodzene, radostne a v niektorých okoloidúcich mohla
vyvolať aj spomienky – väčšinou už len na
obyčaj, ktorú poznáme z filmov, o ktorej
sme čítali a zjavila sa nám vo vlastnej fantázii. Ako keď stretnete personifikovanú
rozprávku...
Limbore a Limborke sa podarilo osloviť
verejnosť, ale predovšetkým obdarovať členov svojich súborov. Vniesť do ich vedomia
krásnu a nevšednú spomienku na celý život. Dať podvečeru veľký duchovný rozmer, narušiť bežný konzum dní všedných
a dní sviatočných.
Po vynesení Moreny prichádza Kvetná
nedeľa. Tá bola a je takrečeno pomyselným
„kľúčom“ k jari, čo symbolizuje aj jej názov. Je dňom, ktorý je zasvätený pučiacim
zeleným ratolestiam, otvárajúcej sa prírode
pod čoraz teplejšími lúčmi slnka. Je nedeľou pripomínajúcou príchod Ježiša do Jeruzalema a jeho vítanie zelenými ratolesťami.

Kvetnou nedeľou sa začína veľkonočný týždeň, vrcholiaci Veľkou nocou.
Toho roku nastáva Veľká noc začiatkom
apríla, po prvom jarnom splne. V potravinových reťazcoch bola ešte skôr, pretože
už na konci februára sa v regáloch objavili
čokoládové vajíčka, zajace, baránky, ovečky,
sliepočky, lienky, chrobáky atď. Aj táto skutočnosť je dokladom straty súdnosti, ktorú
prináša konzum.
V českom i slovenskom mestskom prostredí zanikol duchovný význam veľkonočných
sviatkov. Ako sa často opakuje na stránkach
dennej tlače, stali sa predĺženým jarným víkendom, ktorý padne vhod predovšetkým
rodinám s deťmi. Na Slovensku je Veľký
piatok štátom uznaný sviatok, v Českej republike zatiaľ nie, hoci podľa dopytovaných
občanov by valná časť z nich tento sviatok
privítala. Nie s ohľadom na duchovný rozmer, ale preto, že jarný predĺžený víkend by
bol dlhší… Aspoň taký dlhý ako u susedov.

4 Listy

04_05_Noskova_Morena.indd 4

10.04.15 12:41

Ak sa opýtate detí, študentov, strednej
generácie, i tej staršej, ktorá prešla ateistickou výchovou budovania socialistickej spoločnosti, prečo sa slávi Veľká noc, nevedia.
Prečo sa pečú alebo predávajú baránky, farbia vajíčka? Čo je to pascha, mazanec, veľkonočný chlieb? V mnohých slovenských
regiónoch samozrejme poznajú veľkonočnú
oblievačku dievčat, podobne ako na Morave
a v niektorých českých i slovenských oblastiach šibačku, šmigrúst, pomlázku, dýnovačku apod.
Skutočnosť, že sa stratil duchovný rozmer
Veľkej noci, vzkriesenia a jeho osláv, môžeme pripísať na vrub ateistickej výchovy,
kde nemalú úlohu zohrala slabnúca úloha
rodiny ako nositeľky tradícií. Postihla viacej Česko ako Slovensko, kde sa duchovné
tradície viacej uchovali aj vďaka pevnejším
rodinným putám. Stratu historických súvislostí a dobových reálií spôsobilo vyučovanie
spoločensko-vedne zameraných predmetov
v minulosti, keď sa zmienky o náboženských
sviatkoch vynechávali a nahrádzali sa osobitým materialistickým prístupom, ktorý všetky atribúty Veľkej noci zatlačil do pozadia.
Toto odosobnenie sviatočných dní poškodilo predovšetkým deti i mladých, pretože
ich posotilo do čisto a len profánneho sveta.
Odkázaní len na všednosť hľadajú iné úniky
z každodennosti.
Kto je členom Limbory a Limborky, nepotrebuje hľadať úniky z všednosti. Sám
môže a dokáže spoluvytvárať sviatočné
chvíle a obdarovať aj okolie. Žije v tvorivej

atmosfére, ktorú už vyše tridsať rokov vytvárajú manželia Miňovci, v osemdesiatych
rokoch sami slovenskí vysokoškolskí študenti, ktorí založili folklórny súbor Limbora. Schádzali sa po rôznych pražských
telocvičniach škôl, aby nacvičovali svoje
prvé programy. V uvedených rokoch sa stali známym súborom nielen vo vtedajšom
Československu, ale i v zahraničí. Vychovali už niekoľko takmer generácií tanečníkov
ľudových tancov i spevákov. Ich popularita
v pražskom prostredí stále rastie. Slovenská
ľudová kultúra a práca MUDr. Márie Miňovej a Ing. Jaroslava Miňa stále oslovuje
rodičov a deti. V skromných pomeroch,

bez trvalej finančnej podpory dokázali neuveriteľné. Neustále pracovať s deťmi a študentmi, kvalitne, s duchovným rozmerom
vypĺňať po desaťročia ich voľný čas.
Limbora ukázala, že prinavrátiť tradície
a s nimi aj krásno do života detí je možné
aj v Prahe. Dokumentujú to okrem iného
krásne fotografie. Musíme veriť, že obyčaj
nezanikne a tešiť sa na budúcu Veľkú noc,
keď úzke uličky lemované gotickými, renesančnými i barokovými domami ožijú vynášaním Moreny v očakávaní príchodu jari
a Veľkej noci.
Helena Nosková
Foto: Ing. Jaroslav Miňo, Ing. Peter Morysek
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Čertovská rozprávka
– návrat k tradíciám

Mená Štancel – Štancelová čitateľom Listov netreba predstavovať. Vlado Štancel býva podpísaný pod mnohými
článkami na najrôznejšie spoločenské i politické témy.
Zuzana Štancelová zasa pravidelne spovedá zaujímavé
osobnosti kultúrneho života a sprostredkováva ich názory čitateľom. Okrem toho je autorkou kresleného – v jej
prípade skôr „maľovaného“ humoru s typickým nenapodobiteľným rukopisom. Obaja manželia sa taktiež aktívne angažujú v Dome národnostných menšín, kde pomáhajú organizovať výstavy a ďalšie akcie tejto inštitúcie.
Vlado Štancel je verejne známa osobnosť,
ktorá sa dlhodobo objavuje v publicistickej
relácii Českej televízie „Černé ovce“. Roky
strávené na obrazovke naviac zúročil vo
svojich dvoch prvých knihách „Dlužník“
a „Žerty stranou“. Sú to, dalo by sa povedať
„životné príručky“, ktoré kombinujú humorné rozprávanie o nešvároch a úskaliach
dneška s praktickými právnymi radami, ako
sa im brániť. Jeho ďalšie dve knihy „Ze života občanské společnosti“ a „Milka“ už majú
širší záber a hĺbia ďalšiu brázdu na dnes pomerne málo obrábanom poli humoru a satiry. Filmovým fanúšikom možno neuniklo,
že Vlado Štancel nakrútil tiež tri celovečerné filmy /Mezi námi přáteli, Pamětnice,
Rekvalifikace/.
Zuzana Štancelová sa venuje knižným
ilustráciám i voľnej maliarskej tvorbe a stará sa aj o výtvarnú stránku filmov vrátane
kostýmov. A potom sa čas od času manželia
pracovne zídu pri divadle a teraz priamo pri
bábkach, ktoré sú, čo možno netušíte, nielen ich láskou, ale tiež pôvodnou profesiou,
z ktorej obaja vyšli a pri ktorej sa zoznámili
pred vyše dvadsiatimi rokmi na bábkárskej
katedre DAMU.
Ich najnovším umeleckým počinom v tejto oblasti je „Čertovská pohádka“, predstavenie pre deti, ktoré malo premiéru 28.
marca tohto roku v kladenskom Divadle
Lampion. Text pochádza z pera Zuzany Štancelovej a predlohou k nemu boli

rozprávkové motívy J. Š. Kubína. Hru sa
rozhodli inscenovať ako klasickú marionetovú inscenáciu – to znamená predstavenie
hrané drevenými závesnými bábkami, ktorých tradícia sa u nás udržala po stáročia.
Tvorcovia mali na mysli komediálnu
rozprávku, ktorej porozumejú najmenší
diváci a kde nebude núdza o humor a prekvapenia. Od klasických marionet vrátane
postavy Gašparka je už len krôčik k čertovskej téme, ktorá Štancelovcov vždy lákala.
Mimochodom v tvorbe ľudových bábkárov
aj v Kubínových rozprávkach sa to českými
komickými čertmi iba hemží. Aj prvé spoločné predstavenie manželov Štancelovcov,
uvádzané v Divadle Minor ešte v budove
bývalého Ústředního loutkového divadla
v Prahe, sa volalo „Peklem s čertem“. Sprvu
sa zamýšľali nad námetom rozprávky Čertov švagor, ale potom s rozmyslom opustili
svet rozprávok Erbena či Němcovej s jeho
múdrosťou, citovosťou, jednoznačným
morálnym apelom i hĺbkou tajomstiev
a inštinktívne zalovili v slnkom zaliatom
rybníku plnom Kubínových figliarstiev,
ľudových príbehov, nezáväzného reťazenia
rozprávkových motívov, vtipných nápadov
a humorných asociácií, kde hlavnou úlohou je pobaviť a rozosmiať.
Mali by sme pár slov venovať aj Josefovi
Štefanovi Kubínovi. Bol to svojrázny český spisovateľ, ktorý sa preslávil najmä ako
národopisný zberateľ ľudových rozprávok.

Narodil sa v roku 1864 v Jičíne. Po maturite na miestnom gymnáziu študoval na
Karlovej univerzite v Prahe modernú filológiu a národopis pod vedením chýrneho
profesora Jiřího Polívky. Bol už z modernej
generácie zberateľov, ktorí nehľadali iba poéziu a múdrosť ľudových rozprávok, ale obdivovali predovšetkým bezprostredný prejav
ľudových zabávačov a rozprávačov a snažili
sa ho zachytiť v čo najautentickejšej podobe.
Vtedy nemali žiadne diktafóny, magnetofóny a podobné zariadenia, a tak sa snažili dosiahnuť čo najväčšej autenticity podrobnou
transkripciou krajových dialektov a rôznych
výslovnostných odchýlok. Napokon i staré vydania slovenských rozprávok Boženy
Němcovej nesú stopy podobnej snahy. Ešte
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vo vydaní Vybraných slovenských rozprávok
z roku 1928 je rozprávanie české, ale všetky
priame reči sú uvedené po slovensky.
B. Němcová: O zakleté sestře
...Když mu v hlavě vískala, pravila mu:
„Povedzže mi, ohavo, kedy ty skapeš, či ja tu
naveky budem zakliata?“ I zařehtal se drak
studeným smíchem a odpověděl panně:“Veru
tu zostaneš naveky zakliata, lebo ja jen tehdy
skapem, keď moj najstarší brat - a toho žiaden
nezabije.“
U Kubína („Rohatá princezna“) vyzerá zápis
takto: Jeden král mněl céru, a ta každej večír
tři sta páru střevicu rostancovala. Šefci nestačili na ni ani dělat, králoj to bylo taky diuný, toť
aby mněl jen na samí střevíce bangál.
Kubín priamo uvádza, kto mu túto rozprávku O rohaté princezně rozprával. O ľudovom rozprávkarovi – v tomto prípade
rozprávkarke, zaznamenal toto:
„Kulíčková Anna, vdova – 70 let. Žije
v městském chudobinci, muž její sadařil
a pletl bačkory, s nimiž se každé pondělí na
trhu vykládal. Kulíčková je rozená pohádkářka. Mezi sty vypravěči nezastihl jsem osoby,
která by s takovou lehkostí líčila děj slovem tak
pohotovým... Snad kdysi hojný styk s lidmi na
trhu vyzbrojil ji těmito přednostmi.“
Klasické hry ľudových bábkárov a Kubínové ľudové rozprávky sú z jedného rodu.
Preto bolo dobré, že sa ich autori v tomto
predstavení prepojili.
Kto trochu sleduje vývoj bábkového divadla u nás, vie, že prechádza etapou, kedy
na bábkových javiskách hrajú prevažne skutoční /nepresne sa uvádza termín „živí“/
herci a bábku aby si divák domyslel.
„Keď si dám v reštaurácii zemiakovú polievku, tak predpokladám, že v nej budú
kúsky zemiakov a keď idem do bábkového
divadla, tak očakávam, že tam uvidím bábky,“ posťažoval si už viac ako pred štvrťstoročím jeden z mojich kolegov bábkárov.
A tento trend stále pokračuje. Už preto je
plnokrvné bábkové a najmä marionetové
predstavenie počin, ktorý nás vracia nazad
k tradíciám.
Vlado Štancel sa ujal réžie a Zuzana Štancelová je okrem textu aj autorkou dekorácie a výtvarného poňatia bábok. Autorka
spracovala do dramatického tvaru motív
Princezny Potrhlíny /v niektorých výberoch z Kubína sa rozprávka volá Rohatá
princezna/ a nezaváhala ani pred napísaním
textov niekoľkých pesničiek. Vedela, že sa
môže spoľahnúť na skúseného hudobného
skladateľa Martina Hyblera.
Jednoduchú hravosť predstavenia podčiarkuje dekorácia z veľkých stavebných kociek, ktorá umožňuje naplno vyniknúť bábkam. Vďaka čiernemu horizontu pomáhajú
marionetám technikou čierneho divadla bez
toho, aby sa tvorcovia snažili túto čiernu pomoc dokonale skryť. Aj Gašparko, ktorý ako
jediný vystupuje tiež ako živá osoba na predscéne, je od pása dolu oblečený v čiernom,

aby mohol vzápätí vodiť svojho marionetového dvojníka, prípadne pomáhať ostatným vodičom, ktorí majú
plné ruky práce a nezastavia sa ani na
sekundu. Ale všetci zvládajú bábky
i hlasové party nielen s profesionalitou, ale aj s gustom a z celého predstavenia cítiť radosť z hry.
Atmosféra je zvýraznená svetlom,
ktorému bola venovaná detailná
starostlivosť.
Po rezbárskej stránke a konštrukčnej stránke vytvoril bábky Petr Kameníček, ktorý sa tomuto remeslu vyučil
v dielňach chýrneho Divadla Spejbla
a Hurvínka. Tradícia toho najlepšieho
v umení marionet je na tejto inscenácii vďaka tomu zjavná.
Dôkazom pre takéto tvrdenie je aj to, že
obaja rodičia Zuzany Štancelovej v tomto
divadle dlhé roky pôsobili. Divadlo S+H
kedysi moderným spôsobom uchopilo tradičné marionetárske pohybové kreácie, ktoré ľudoví bábkári pridávali po konci každej
uvádzanej hry, obvykle s titulom: Čo bábky
dokážu. Práve v Divadle Spejbla a Hurvínka

Foto Zuzana Štancelová a Tomáš Glasberber

dosiahla technika týchto marionetových
perličiek v tzv. Skupových „Pestrých pořadech“ svoj vrchol. Je potešujúce, že sa niekto k tejto tradícii využitia jedinečných
technických možností marionet vracia a že
sa jej venuje skôr, ako ich poslední pamätníci odídu.
Hana Lamková, scenáristka a bábkárka
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Svědectví o vývoji česko-slovenství
u Hany Husenicové
Výpověď Hany Husenicové o vývoji česko-slovenství
nese v sobě mimořádný díl relevance. Způsobuje to
několik důležitých faktorů tvořících přesvědčivou
zkušenost, a to nejen proto, že tato žena je obětavou
předsedkyní Českého spolku na Slovensku už po několik
období, ale předně proto, že jako řada jiných Češek
provdaných za Slováka a žijících celý život na Slovensku
získala i ona mnoho šokujících zkušeností, kdy se učila
nejprve vnímat a posléze přijímat jemné rozdíly obou
kultur. Od příchodu na Slovensko podvědomě cítila
ze situace v rodině manžela i v okolí, včetně okolí
pracovního, že její češství je sice stigma, ale že tato
etnická odlišnost nebude mít na ni v žádném případě
přímý sociální dopad. Bohužel mýlila se. Přišel rok
1993, rozdělení Československa, a celoživotní stigma
hrozilo změnit se v sociální vyloučení. Právě proto,
že konfrontace jejího češství se slovenskou realitou měla
tak dlouhý vývoj, zvládla tuto krizi.

Hana Husenicová při oslavách vzniku ČSR

uvolnit, protože jí chybí pro takovou funkci základní kvaliﬁkace:
totiž slovenský původ, ptala se sama sebe udiveně, co je to za důvod?
Jak je možné, že soudní a dospělí lidé mohou dojít k takové banalitě a upřednostňovat původ před realitou dneška? Začala to posléze
pomalu chápat, obrněna trpělivostí, kterou ji právě naučil život na
Slovensku. Navíc jí k tomu pomohly také konkrétní politické, respektive stranické důvody, které se částečně dozvěděla ze stavu sloJak k tomu tehdy došlo? Na jedné straně se opírala o svou vlast- venské politiky, ale spíše je pak zpětně dedukovala.
ní jistotu, že od jejího příchodu na Slovensko si osvojila dostatečně
Dnes by tyto důvody, měřeny současnými třeba pražskými čespoznatek nepřeceňovat projevy náhlých emočně vyhrocených naci- ko-slovenskými souvislostmi, vyzněly pro nestranného pozorovatele
onálních projevů slovenského okolí a dál chtěla věřit tomu, že jsou zcela malicherně. Nyní by snad nikoho nenapadlo upozorňovat na
v životě podstatnější záležitosti, než jen dbát na český či slovenský kohokoli v Praze významného z důvodu jeho slovenského původu
rozdíl. Věděla, že je nutné nebo alespoň důležité dobře vykonávat své a už vůbec ne jej odvolávat z funkce pro tento důvod. Tehdy, jak
povolání. Ale když se dozvěděla najednou a náhle, že po letech praxe sama dnes říká, přežila mimořádně nepříjemnou situaci, která pomusí post náměstka jedné oblasti dopravy na Slovensku okamžitě stupně zapadá do zapomnění, a pak, když si vše v klidu rozebrala, nalezla konkrétní vysvětlení, proč se tak stalo.
V centru odvolání z funkce náměstkyně byla podle ní snaha Slovenské národní strany, která resort
dopravy chtěla na Slovensku ovládnout, a tak posty náměstků obsadit svými dobrými a věrnými
straníky a podle vzoru předcházejících desetiletí
komunistického systému dát jim funkci jako stranickou odměnu.
Navzdory zkušenostem, z nichž běžný člověk
většinou nijak zvlášť nejásá, vidí Hana Husenicová
v poměru obou kultur a národností značný posun právě v přítomnosti a nebere česko-slovenský
aspekt ve svém životě nijak útrpně. To, co ve svých
vzpomínkách líčí, bychom mohli pojmenovat jako
průběžně zklidňované českoslovenství, které kvituje jako podařenou věc. Kdo to způsobil, či co
to způsobilo, že se vše nakonec zklidnilo, bychom
asi nejlépe uzavřeli do obecného zjištění, že to byl
relativně dlouhý čas, který to uspořádal do poklidu
a pak to byla také skutečnost, že česko-slovenské
vztahy se vrátily do polohy, v níž se vyvíjely kdysi
Hana Husenicová (zcela vpravo) ve společnosti bývalé první dámy České republiky Lívie Klausové
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Po několika dnech se do oné jedné místnosti, o níž si
myslili, že je to sice „málo“, avšak k užívání jen pro ně,
nastěhoval manželův drážní kolega. Vzápětí se navíc ukázalo, že nový nájemník není sám a že životní nouze na
něho dolehla ještě tíživěji než na mladý česko-slovenský
zatím bezdětný pár. Drážní kolega si totiž do společné
místnosti přivedl manželku s dítětem a krátce nato se
všemi dohromady začala obývat erární místnost i babička drážního kolegy. Tíživá ubytovací situace nebyla
měřeno celkovou situací v socialistickém Československu pro Hanu a jejího manžela výjimkou. Tak začínalo
mnoho dalších mladých dvojic. Navíc měli posléze, snad
také právě s argumentem jedné místnosti pro tolik lidí,
šanci dostat byt na novém bratislavském sídlišti.
Hana se věnovala prvních pět let svého sžívání se se
slovenskou realitou pilně svému zaměstnání, prošla dalším doškolováním v komerčním drážním kurzu, pak
Hana Husenicová (uprostřed) a Hana Zelinová (vpravo) s další členkou Českého spolku na Slovensku.
v kurzu telegraﬁstky a nakonec ji čekaly zkoušky výprava odedávna, a to zcela přirozeně v atmosféře „vzájemnosti“. Čes- čího, kteroužto praxi vykonávala na malé staničce v Petržalce, tehdy
ko-slovenské vztahy se tak vrátily do přirozeného prostředí každo- ještě starém nádražíčku, kde se přes noc silně bála a zamykala se tak
denní praxe, kdy vítězí domluva ve prospěch obou stran, a to bez důkladně, že byla nedostupná i pro drážní revizory.
Když se schylovalo k narození jejího prvního potomka, pocítila
vnějšího vnucovaného návodu a hesel o národní čistotě a svojskosti.
Starosti všedního dne byly pro Hanu Husenicovou základním vý- potřebu přítomnosti vlastní české rodiny a na půl roku přesídlila
chodiskem k dohodě, ať se jednalo o vlastní rodinu, zaměstnání k rodičům do Prahy. Zde se narodil v roce 1967 její první syn. O dva
roky později se narodil druhý syn. Pak přišla na řadu dcera. V té
nebo krajanský spolek.
Česko-slovenská zkušenost funguje u ní jako jedna z výrazných době nastával zlom v příchylnosti k vyvolenému místu pro život.
složek individuálního poznání, avšak není to zkušenost ojedině- Vztah k Bratislavě a ke Slovensku jako k místu, odkud pochází její
lá v úrovni respektovaného významu. Naopak vedle této zkušenosti manžel a kde jsou její malé děti více doma než v Praze, se proměsi do stejné významové řady vkládá další témata, která bychom moh- ňoval i pro ni ve vlastní žitý prostor. Vnímala Bratislavu jako město
li nazvat jako další pamětihodnosti z vlastního života deponované v jeho zvláštnostech a navíc její drážní příslušnost jí samotné i děv archivu kolektivního vědomí. Jedno téma nás zaujme především. tem umožňovala bezproblémově navštěvovat příbuzné v Čechách,
kdykoli se jim zachtělo cestovat vlakem. Roky normalizace ztemněly
Je to ženská role v rodině a ve společnosti.
Hana se narodila na pražských Vinohradech v roce 1940 jako kupředu a oba synové začali studovat vysoké školy na Slovensku.
nejstarší dítě v řadě tří sourozenců (bratr o pět let později a sestra Starší strojařinu a mladší se dal na dráhu ekonoma následován pak
až o jedenáct let později). V padesátých letech dostala rodina byt nejmladší sestřičkou.
Dnes je již Hana Husenicová v penzi, avšak na plný úvazek se
od Elektrických podniků. Maminka nepracovala, stejně jako tehdy nepracovaly matky spolužáků, neboť to byla podle její rodinné věnuje Českému spolku na Slovensku. Její práce ve prospěch krajanzkušenosti tehdejší běžná norma. Žena, matka, se měla starat o děti ského hnutí na Slovensku se nepojí pouze se jmenovaným spolkem,
a domácnost. Dokonce si vryla do paměti diskusi ze sousedského Hana Husenicová již po několik let zastupuje zájmy českých krajanů
prostředí na Vinohradech o tom, že zaměstnané ženy berou mužům ve vrcholném orgánu Slovenské republiky v otázce menšinového žipráci. Jak dorůstala, poznávala, jak se ženská role v rodině a ve spo- vota. Zasedá (společně s Dagmar Takácsovou, která je známou aklečnosti velmi rychle proměňovala. Zaznamenala to například na tivistkou českého života na východním Slovensku) ve Výboru pro
vysoké škole. Po maturitě na jedenáctiletce v roce 1957 na otcovu národnostní menšiny a etnické skupiny, který působí v rámci Úradu
radu (vlastně jeho přání) zvolila Vysokou školu železniční. Na ško- splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Prostřednictvím
le se poznala se svým budoucím manželem, slovenským studentem různých projektů, které Český spolek na Slovensku získal právě od
z Brezna, který studoval poslední ročník, zatímco ona se studiem Výboru pro národností menšiny, ať už to byla mimořádně úspěšná
začínala. V posledním ročníku jejího tehdy přítele studovala pouze výstavní činnost prezentující české výtvarníky žijící na Slovensku,
jedna dívka a v Hanině ročníku (o čtyři roky níže) studovalo již šest nebo řada tiskovin a publikací, Hana Husenicová vcelku chválí vztah
vlády Slovenské republiky k menšinám.
dívek a pak zjišťovala, jak v dalších ročnících dívek přibývá.
Přesto v její výpovědi můžeme zaznamenat povzdech, který ostatStudentská známost s budoucím manželem prodělala nejprve
čtyřleté korespondenční období: ona v Praze na studiích, on již po ně je slyšet u mnohých zástupců menšinového života, a to nejen
čtyři roky v pracovním procesu v Bratislavě na Správě bratislavské na Slovensku ale třeba i v českých zemích a nepochybně bychom
dráhy. Během tohoto čtyřletého období se dvojice viděla jen krátce podobné povzdechy zaznamenali i jinde v Evropě, kam dosahují
při občasných služebních cestách začínajícího slovenského drážního formulářové kreace bruselského úředníka. Obsahem četných poexperta do Prahy. Přitom Hana se dostala poprvé do Bratislavy až vzdechů menšinových pracovníků je stále rok od roku narůstající
v roce 1962. Bylo to až po její promoci, kdy se mladý pár dokore- byrokratičtější procedura nejen k získání státní podpory menšinovéspondoval až k rozhodnutí vstoupit do manželství a k volbě začít ho kulturního vyžívání, ale pak složité ﬁnanční výkaznictví prostřednictvím nepřeberných formulářů a nekonečných návodů k jejich
rodinný život v Bratislavě.
Tehdejší Bratislava však nemohla mladému česko-slovenskému vyplňování. Takže je víc než platná poslední poznámka z postřehů
páru ke společnému životu nabídnout příliš mnoho. Konkrétně to Hany Husenicové o tom, že dnešní krajanský spolek se mění v mabyla jedna místnost na drážní ubytovně. Nabídnutá místnost i celá lou hospodářskou jednotku, v malou ﬁrmu...
PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
ubytovna představovala dokonalý stav provizória, avšak brzo se ukáAutor je historik a etnolog
zalo, že to nebylo vše, co pražskou novomanželku v Bratislavě čekalo.
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Listujeme v štatistike:
vydavateľská produkcia v českom jazyku
na Slovensku a opačne
(v slovenskom jazyku v Čechách).
Každá národná kultúra je špecifická tým, že zhromažďuje, objektivizuje a systematicky spracúva obrazy,
ale aj symboly okolitých národných kultúr, čím umožňuje komparatívnu analýzu a identifikáciu trendov odlišností.
Vzájomná spolupatričnosť českej a slovenskej kultúry aj v súčasnosti upevňuje vzájomnú súdržnosť, ktorá je okrem
mnohých javov evidentne sledovateľná v produkcii printových médií. Tu je to celkom dobre kvantifikovateľné.

Podľa Zákona o knižniciach Slovenská národná knižnica (SNK)
v Martine prednostne zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva,
ochraňuje a sprístupňuje domáce i zahraničné slovacikálne dokumenty. Dokumenty získava darmi, z rezervných fondov, domácou
kúpou, zahraničnou kúpou a prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov. Prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov a zahraničnej kúpy získava hlavne zahraničné slovaciká
a výberovo dokumenty z profilových odborov SNK.

Aké pohyby sme zaznamenali vo fondoch SNK?
V r. 2011 oddelenie doplňovania fondov spolupracovalo s 203
výmennými partnermi, prostredníctvom zahraničnej kúpy SNK získala 790 knižničných jednotiek (KJ), v r. 2012 to bolo 1045 KJ. Ide
hlavne o encyklopédie, slovníkové publikácie, publikácie z oblasti
knihovníctva, ako aj tituly z českej produkcie. V r. 2011 prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov SNK získala 1338 titulov prevažne zahraničných slovacík (ZS), v r. 2012 to bolo 985 ZS.

Čo vnímame ako zahraničné slovaciká?

Slovo redaktora
Ohliadnutia
V máji uplynulo štvrťstoročie od úmrtia Dominika
Tatarku. Len pár mesiacov
chýbalo a bol by sa dožil
zamatovej revolúcie, ktorá
v ňom mohla vyvolať nové
vlny elánu a uchrániť ho pred
pomerne skorým odchodom zo života, ktorý sa mu
v budúcnosti nejavil nádejným, nevzbudzoval optimizmus a chuť do života. Ako zistili americkí sociológovia, čím
lepšie sa máte, čím väčší je váš
priestor k životu, bez existenčných starostí, tým vyššieho veku sa môžete
dožiť. Dominik Tatarka sa ale všetkého dobrovoľne vzdal, zvolil si osud
disidenta, aby mohol žiť v súlade so svojím svedomím. Jeho okolie na
Slovensku mu nie veľmi rozumelo, a tak mal svojich priateľov v Prahe
– Václava Havla, Ludvíka Vaculíka, Jána Mlynárika, Pavla Landovského, Lenku Procházkovú a ďalších odporcov vtedajšieho tzv. normalizačného režimu. Tak ako kedysi za študentských čias v tridsiatych rokoch
na Filozofickej fakulte v Prahe, keď jeho priateľmi boli ľavicoví študenti
E. Goldstücker, A. Bednár, J. Čivrný, J. Polišenský atď. Preto aj jeden
z jeho posledných odkazov patril im. „Až umriem, zíďte sa tak štyriapiati na nábreží Vltavy, zoberte kamienok, popľujte ho a hoďte ho do
Vltavy na moju pamiatku.“
Pripomeňme si ešte jedno smutné výročie. 22. mája 1939 dobrovoľne odišiel zo života Jiří Mahen, český spisovateľ, redaktor, publicista.
Podobne ako D. Tatarka pochádzal z chudobnej rodiny, vyštudoval na
Filozofickej fakulte, živil sa ako stredoškolský profesor, písal o česko-slovenských vzťahoch i vzťahoch česko-nemeckých. Napísal známu divadelnú hru Jánošík, podľa ktorej bol v roku 1935 nakrútený aj známy
film. V medzivojnovom období sa intenzívne venoval rozvoju knižníc,
najmä Mestskej knižnice v Brne, kde žil. Veľmi naňho zapôsobila nacistická okupácia, neúspechy v úsilí o rozvoj knižníc, očakával, že skončí
v koncentračnom tábore. Odišiel z vlastného rozhodnutia v daždivom
májovom večere s odkazom: „Zavřeli za mnou, odpusťte, všichni...“
Vráťme sa zo smutných spomienok do krásnych, dlhých, slnkom prežiarených júnových dní, toho nádherného začiatku skorého leta a nastávajúceho letného slnovratu.
Krásne leto, dovolenky a prázdniny vám želá
celá redakcia a Helena Nosková
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Zahraničné slovacikum je dokument, ktorý vyšiel mimo územia
Slovenska, ak je napísaný v slovenčine, ak je autorom Slovák či potomok Slovákov, hlásiaci sa k slovenskej národnosti, alebo ak sa celým
svojím obsahom, prípadne obsahovo významnou časťou vzťahuje na
Slovensko, Slovákov a slovenské veci.
V r. 1990 vzniklo v Národnom bibliografickom ústave SNK (MS)
pod vedením docenta Miloša Kovačku pracovisko s názvom „Zahraničné slovaciká“. Jeho úlohou bolo získavať slovacikálne dokumenty zo zahraničia a následne ich bibliograficky spracovať. Bibliografické záznamy spracované v rokoch 1990–2001 vychádzali
ako ročenky zahraničné slovaciká slovenskej národnej bibliografie
(ZS SNB) tlačou. V ďalších rokoch boli bibliografické záznamy na
CD-ROM Slovenská národná bibliografia. Od roku 2005 sú súčasťou on-line katalógu SNK.
Vďaka spolupráci so slovacikálnymi knižnicami v zahraničí nastúpila etapa – napojenie elektronických katalógov na portál ku knižniciam a zbierkam slovenských knižníc s názvom „Slovenská knižnica“. Odbor Národná bibliografia pokračuje v budovaní databázy
Zahraničné slovaciká od 15. storočia do 21. storočia.

Historická genéza budovania slovacikálnych databáz
V rokoch 2008–2012 prebiehal prieskum zahraničných slovacík
v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku, Česku, Poľsku a na
Ukrajine. Zastrešovala ju p. Gabriela Hamranová.
V roku 2009 prebiehal krátky prieskum v Prahe a výsledkom bolo nasledovné zistenie: Vyše tristotisícovú komunitu v Českej republike zastupuje niekoľko organizácií, ktoré
sú známe aj svojou vydavateľskou činnosťou, vydávaním periodík, ale aj knižných publikácií. Ďalšie publikácie vznikajú
nezávisle od nich, zásluhou známych slovenských tvorcov.
Pokiaľ ide o vydavateľskú činnosť slovenských spolkov a organizácií,
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jej objem bol v určitom období značný. Výrazne najvýznamnejšími
vydavateľmi sú:
– Klub slovenskej kultúry
– Obec Slovákov v ČR
– Slovensko-český klub, často v súčinnosti so Slovenským literárnym klubom v ČR.
Prevažná časť produkcie sa už nachádza na pôde SNK vďaka všetkým spomínaným združeniam. Spomeniem len niekoľko titulov: Pražské inšpirácie slovenských spisovateľov, O původu Slováků v Čechách,
Zrkadlenie – Zrcadlení, Čítanka moderní slovenské literatúry pro
střední školy, Mladosť ako sen..., Kolotoč rozprávok, Praha, mesto vežaté, Bratislava, mesto na Dunaji, Pražské inšpirácie atď.
V Roku Ľudovíta Štúra, ktorý nám pripomína 200. výročie
narodenia a 160. výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších postáv
našej národnej histórie, politika, vedca, spisovateľa a kodifikátora
spisovnej slovenčiny Ľ. Štúra, si dovolím priblížiť Zdenku Sojkovú.
Literárnu historičku, slovakistku, ktorej prirástlo k srdcu najmä
slovenské národné obrodenie. Na vydanie pripravila napríklad český výber z kratších neznámych prác Ľ. Štúra K přátelům, k bratům.
Je autorkou Štúrovho životopisu Skvitne ešte život, ktorý vyšiel
3 razy v slovenskom jazyku v rokoch 1965, 1971 a 2006 dokonca
vo Vydavateľstve Matice slovenskej! Jej zásluhy na rozvoji spoločenských vied, ako i na poli sprístupňovania našej histórie ocenila
Slovenská akadémia vied udelením Zlatej čestnej plakety Ľudovíta
Štúra (1996).
V roku 2005 vyšla aj Knižka o živote Ľudovíta Štúra taktiež na
pôde Slovensko-českého klubu v Prahe. Menované spolky, záujmové
občianske združenie sa usilujú prehlbovať mnohoraké spoločenské,
kultúrne a umelecké podoby či súvislosti česko-slovenských vzťahov.
Pripravujú množstvo rôznych aktivít.
Heuristický prieskum v zahraničí potvrdil absenciu vydaní mnohých slovacikálnych dokumentov v databáze Zahraničné slovaciká a vo fonde SNK. Dôležité sú ale aj kontakty na úrovni organizácií, predovšetkým aj osobné kontakty. Práve tieto kontakty prispievajú k rýchlej informácii
o ďalších nových či dávnejšie vydaných tituloch, o možnosti
ich získania, ale aj k priamemu spracovaniu kníh v zahraničí.
Pri slovacikálnych periodikách je nevyhnutné zvýšiť výkony v oblasti mikrofilmových dokumentov, alebo urýchliť proces ich digitalizácie, pretože dochádza k opakovaným požiadavkám na originály
periodík, ktoré sú vo veľmi zlom fyzickom stave. (Napr. Listy Slová-
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• Martin Guzi – Keď sa proti tvári za • Jozef Beňovský – Na lodi plnej vody • Vlado
Štancel – Za katetry za „KATR” • Mirjana Šišoláková – Hviezdy na dosah (2. časť)
• Jiří Jindra – Alexandr Sommer Batěk a Slovensko (2. časť) • Alica Virdzeková –
Nezabúdame ani na seniorov • Stanislav Brouček – Nemocnice jako hlavní téma
akademického malíře Jaroslava Reichla • Helena Nosková – Rómsky a slovenský
folklór v podaní súboru Lienka-Beruška v Semiloch • Igor Válek – Umenie by
malo ukázať na hodnoty / S maliarom a spisovateľom Mirom Bartošom • Jarmila
Wankeová – Čo priniesla tohto roku Bibliotéka • Helena Nosková – Krok do tmy •
Ľuboslav Moza – Dušan Grečner • Zuzana Štancelová – Martin Schuller / rozhovor
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kov a Čechov, ktoré vydáva Dokumentačné a muzeálne stredisko slovenskej menšiny v ČR, KSK a Slovensko-česká spoločnosť
v Prahe ako mesačník.) Elektronickú verziu môžeme získať na:
http://www.klubsk.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=14
Nový trend vo vydávaní predstavujú internetové denníky a portály
Slovákov v zahraničí.

Štatistické zisťovanie na základe zaslaných
štatistických formulárov
Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s Odborom
informatiky MK SR realizuje každoročne aj štatistické zisťovanie
a spracovanie údajov – prostredníctvom Ročného výkazu o neperiodických publikáciách za príslušný rok – KULT (MK SR) 4-0l.
Tento štatistický formulár obsahuje informácie o vydaných tituloch a počtoch výtlačkov (tzv. náklad), podľa tematického členenia
za príslušný rok v príslušnom jazyku vydania.
Pod pojmom neperiodické publikácie rozumieme:
– knihy
– brožúry
Kniha je neperiodická publikácia aspoň so 49 stranami.
Brožúra je neperiodická publikácia v rozsahu 5 až 48 strán, bez
ohľadu na väzbu (t.j. či je publikácia viazaná alebo brožovaná).
Do spracovania patria všetky publikácie, ktoré majú pridelené
ISBN.
Zameriame sa na členenie: NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE
PODĽA JAZYKA VYDANIA.
Uvádzajú sa tu publikácie evidované podľa jazyka vydania.
V prvej časti sa nachádzajú tituly, ktoré sú originálnymi vydaniami v štátnom jazyku, t.j. v slovenčine alebo jazykoch národnostných menšín alebo iných jazykoch, alebo viacjazyčnými.
V druhej časti sa nachádzajú preklady z iných jazykov vydané
v slovenčine alebo v iných jazykoch a ich sumár.

Komparatívna analýza vydavateľských aktivít
z pohľadu českého jazyka
V štatistike nižšie môžeme sledovať vývoj vydavateľských aktivít
z pohľadu českého jazyka za obdobie rokov 2005–2013 podľa počtu
titulov aj výtlačkov.
Ako môžeme vidieť, priebeh nie je lineárny, skôr vlnovitý. Vývoj za
posledné 3 roky je nasledovný:
Listy 11
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 Hálek, Vítězslav: Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC.
ISBN 978-80-89364-40-4. Bratislava: DonauMedia
 Dytrt, Zdeněk: Odpovědný management v podnikání a veřejné
správě. ISBN 978-80-89401-75-8
 Hálek, Vítězslav: Problematika úpadku a konkurzního řízení.
ISBN 978-80-89364-24-2. Bratislava: DonauMedia
 Fejgin, Oleg: Co dokáže podvědomí. ISBN 978-80-8100-284-7.
Bratislava: Eugenika
2013
 Pulec, Radim K.: Diptychy pravoslavné církve. ISBN 978-80-5550802-3. Prešov: Prešovská univerzita
 Staňková, Pavla: Marketingové řízení nemocnic. ISBN 978-8089401-64-2. Žilina: Georg
 Špaček, Jaroslav: Pětatřicátník. ISBN 978-80-89169-27-6. Bratislava: Magnet Press Slovakia
 Svoboda, Ivo – Schelle Karel: Přehled organizace veřejné správy
v České republice. ISBN 978-80-89608-03-4. Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj
 Nekrasov, Anatolij: Omezující mateřská láska. ISBN 978-808100-337-0. Bratislava: Eugenika
Pre zaujímavosť sme „virtuálne navštívili“ aj Národnú knižnicu
v Prahe, vyhľadali sme počty titulov neperiodických publikácií
v Českej republike za roky 2011–2013. Vychádzali sme z výsledkov spracovania Národného informačného a poradenského strediska
pre kultúru, ktoré vzniklo z poverenia MK ČR.

Za rok 2011 bolo vydaných na Slovensku celkovo 8 517 titulov
neperiodických publikácií, z toho v slovenskom jazyku vyšlo 5 970
titulov, 148 titulov v českom jazyku.
Za rok 2012 bolo vydaných na Slovensku celkovo 10 123 titulov
neperiodických publikácií, z toho v slovenskom jazyku vyšlo 6 562
titulov, 99 titulov v českom jazyku.
Za rok 2013 bolo vydaných na Slovensku celkovo 10 298 titulov
neperiodických publikácií, z toho v slovenskom jazyku vyšlo 7 160
titulov, 135 titulov v českom jazyku.
V súbornom katalógu monografií – v Slovenskej knižnici (https://
www.kis3g.sk/) sme našli nasledovné knihy vydané v českom jazyku
od českých autorov, ktoré boli vydané na Slovensku v príslušnom
roku (uvádzame len malú „vzorku“):
2011
 Tomanová, Lucie: Etika v podnikání. ISBN 978-80-89401-57-4.
Žilina: Georg
Pastuszková, Eliška a kol.: Finanční vztahy a výkonnost veřejné
správy. ISBN 978-80-89401-65-9. Žilina: Georg
 Novosák, Jiří – Bednář, Pavel: Hodnocení rozvojových předpokladů brownfields. ISBN 978-80-89401-49-9. Žilina: Georg
 Vícha, František: Jóga a zdraví. ISBN 978-80-8079-152-0. Bratislava : Eko-konzult
 Virapen, John: Lék jako modla. ISBN 978-80-8112-127-2. Bratislava : Slovart-Print
 Ježek, Jiří: Městský marketing – očekávání a realita. ISBN 978-8089267-70-5. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu
2012
 Otruba, Josef: Dětství léčitele. ISBN 978-80-970991-0-7. Slovenská Ľupča: Orto-dent

Za rok 2011 bolo v ČR vydaných celkovo 18 985 titulov neperiodických publikácií, z toho v českom jazyku vyšlo 16 254 titulov,
272 titulov v slovenskom jazyku.
Za rok 2012 bolo v ČR vydaných celkovo 17 247 titulov neperiodických publikácií, z toho v českom jazyku vyšlo 14 964 titulov,
252 titulov v slovenskom jazyku.
Za rok 2013 bolo v ČR vydaných celkovo 17 876 titulov neperiodických publikácií, z toho v českom jazyku vyšlo 15 316 titulov,
370 titulov v slovenskom jazyku.
Z uvedeného vyplýva, že produkcia titulov je dvojnásobná oproti
Slovensku. (http://www.nipos-mk.cz/?cat=54)
V ďalšej štatistike môžeme sledovať vývoj vydavateľských aktivít z pohľadu prekladov z českého jazyka do slovenčiny za
obdobie rokov 2005–2013 podľa počtu titulov aj výtlačkov.
Vývoj za posledné 3 roky je nasledovný:
Za rok 2011 bolo na Slovensku vydaných celkovo 1542 prekladov
z iných jazykov, z toho 235 v českom jazyku.
Za rok 2012 bolo na Slovensku vydaných celkovo 2 203 prekladov
z iných jazykov, z toho 212 v českom jazyku.
Za rok 2013 bolo na Slovensku vydaných celkovo 1 944 prekladov
z iných jazykov, z toho 272 v českom jazyku.
V súbornom katalógu monografií – v Slovenskej knižnici
(https://www.kis3g.sk/) sme našli nasledovné preklady českých autorov do slovenčiny, ktoré boli vydané na Slovensku v príslušnom
roku (uvádzame len časť z nich):
2011
 Pinknerová, Hana: Asi budem lietať. ISBN 978-80-89231-34-8.
Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo
 Žáček, Jiří: Hrôzostrašné rozprávky. ISBN 978-80-556-0327-8.
Bratislava: Slovart
 Jordánová, Zdeňka: Cesta stáročiami. ISBN 978-80-8100-253-3.
Bratislava: Eugenika
 Kodet, Vojtěch: Hľadám tvoju tvár. ISBN 978-80-89231-84-3.
Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo
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2012
 Krivohlavý, Jaro: Horieť, ale nevyhorieť. ISBN 978-80-8135-003-0.
Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo
 Blecha, Ivan: Husserlova fenomenológia. ISBN 978-80-7097987-7. Košice: Univerzita P. Jozefa Šafárika
 Raboch, Jiří: Psychiatria pre všeobecných praktických lekárov.
ISBN 978-80-8140-012-4. Bratislava: Raabe
 Čtvrtečková, Veronika: Ako dedko menil, až vymenil. ISBN 97880-8089-657-7. Bratislava: Fragment
 Hrubín, František: Ako sa chytá radosť. ISBN 978-80-10-022137. Bratislava: Mladé letá
 Erben, Karel Jaromír: Panna z jabĺčka. ISBN 978-80-8124-024-9.
Bratislava: Buvik
2013
 Žáček, Jiří: Čarodejné rozprávky pre malých kúzelníkov. ISBN
978-80-556-0885-3. Bratislava: Slovart
 Holub, Jiří: Koľko váži Matilda. ISBN 978-80-8046-615-2. Bratislava: Perfekt
 Kratochvíl, Tomáš: Modrý Papľuh. ISBN 978-80-07-02296-6.
Bratislava: Príroda
 Pinknerová, Hana: Smiem byť nežná. ISBN 978-80-89231-94-2.
Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo
 Strunecká, Anna – Patočka, Jiří: Doba jedová. ISBN 978-80-0702229-4. Bratislava: Príroda
 Kovanda, Lukáš: Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé.
ISBN 978-80-89594-44-3. Bratislava: Premedia Group
Veríme, že aj v ďalších rokoch bude možné pozitívne hodnotiť
mnohoodborovú výskumnú a vydavateľskú činnosť Slovákov v zahraničí. Bude sa zachovávať toto kultúrne dedičstvo (spolupráca na
výskume a dokumentovaní minulosti a prítomnosti slovenskej menšiny a Slovákov v zahraničí).
V minulosti prevládal najmä v Európe trend v kladení dôrazu na
národné odlišnosti.
Vytvorením Európy bez hraníc sa pozornosť zameriava už viac–
menej iným smerom, a to k zdôrazňovaniu spolupatričnosti a súdržnosti spoločných hodnôt, cieľov a predstáv o budúcom vývoji
európskych národov.
Záverom si dovoľujem uviesť myšlienky Ladislava Balleka, najdlhšie slúžiaceho veľvyslanca SR v Čechách, ktorý bohužiaľ už nie

21. 9. – 12. 10.
Blíži sa 50. ročník
Bratislavských hudobných slávností
Dnes sa už určite nedozvieme, akú životnosť pripisovali svojej
myšlienke zakladatelia Bratislavských hudobných slávností. Vieme
však, že nadviazali na tradíciu Bratislavskej hudobnej jari, že prvým
predsedom festivalového výboru bol hudobný skladateľ Alexander
Moyzes a že prvých 6 ročníkov bolo v apríli a máji. Vieme aj to, že
prvý koncert bol 8. apríla 1965 a slávnosti trvali do 9. mája. Už na
prvom ročníku mali významné zastúpenie české orchestre a sólisti:
Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Prahe s dirigentom Aloisom
Klímom, Janáčkova opera Brno, čembalistka Zuzana Růžičková
a altistka Viera Soukupová. Slovensko reprezentovali Slovenská filharmónia a Symfonický orchester vtedy Československého rozhlasu v Bratislave s dirigentskými osobnosťami Bystríkom Režuchom
a Ľudovítom Rajterom, ktorému v deň otvorenia festivalu udelili
titul zaslúžilý umelec. Okrem toho účinkovali Slovenský komorný
orchester na čele s Bohdanom Warchalom a Opera a balet SND, zo
zahraničných hostí napr. klavírny virtuóz Michael Ponti, americký
huslista Perl Senofski, či dirigent Oskar Danon z bývalej Juhoslávie.
Od roku 1971 sa BHS presunuli do jesenného termínu. V tom
istom roku sa ich súčasťou stalo Interpódium (nesúťažná prehliadka
mladých koncertných umelcov zo socialistických krajín), od roku
1972 Medzinárodná tribúna mladých interpretov (TIJI - Tribune
International des Jeunes Interprèts). Jej vznik v r. 1969 inicioval Sir
Yehudi Menuhin, vtedajší predseda Medzinárodnej hudobnej rady
UNESCO. Prvé 2 ročníky sa konali v Paríži a v Cannes, ďalšie v Bratislave v rámci BHS. Na TIJI sa prezentovali začínajúci mladí umelci, z ktorých mnohí patria dnes k špičke interpretačného umenia vo
svete. Zo slovenských umelcov boli svojho času víťazmi tejto prestížnej súťaže aj tenorista Peter Dvorský, basista Sergej Kopčák, trubkár
Juraj Bartoš, v novšej histórii, v r. 2005, huslista Dalibor Karvay. Od
roku 2003 sa súťaž koná pod názvom NEW TALENT.
Od roku 1973 až dodnes sú BHS jediným slovenským reprezentantom v Európskej asociácii festivalov. Významnou súčasťou
hudobného života v Československu boli a sú aj vďaka televíznym

a rozhlasovým priamym prenosom, resp. záznamom koncertov.
Hlavným organizátorom festivalu je Slovenská filharmónia z poverenia Ministerstva kultúry SR. Na čele Festivalového výboru BHS stáli
vždy popredné osobnosti slovenského hudobného života: už spomínaný Alexander Moyzes (prvý predseda), skladateľ Eugen Suchoň,
dirigent a zbormajster Juraj Haluzický, hudobný vedec Ladislav
Mokrý, hudobný skladateľ Ladislav Burlas, flautista Miloš Jurkovič.
Súčasným predsedom je skladateľ Vladimír Godár, čestnou prezidentkou sopranistka Edita Gruberová, hlavnou manažérkou Izabela
Pažitková. Záštitu nad 50. ročníkom BHS má minister kultúry SR
Marek Maďarič.
V priebehu BHS 2014 odznie 25 festivalových koncertov. Na jubilejný ročník sa organizátori v spolupráci s Festivalovým výborom
rozhodli pozvať orchestre z krajín, ktorých umelecké telesá – bude
ich dovedna 8 – patrili v doterajšej histórii BHS medzi najčastejších
hostí, ale aj Izraelskú filharmóniu, ktorá sa slovenskému publiku
predstaví po prvý raz. Spolu s reprezentatívnymi predstaviteľmi slovenského interpretačného umenia sú určite zárukou kvality a úspešného priebehu slávností.
Na prvom koncerte 21. septembra vystúpi v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Redute už spomínaná Izraelská filharmónia.
Na programe sú diela Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadea
Mozarta a Richarda Straussa. Orchester zahrá pod taktovkou Zubina
Mehtu /nar.1936 v Bombaji/. Zubin Mehta pôsobil a pôsobí v mnohých svetoznámych orchestroch v Európe aj Amerike. Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal ako dirigent koncertov 3 tenorov
– Pavarottiho, Carrerasa a Dominga v r.1990 a 1994.
Prehliadka renomovaných dirigentov pokračuje počas celého
priebehu BHS. Okrem spomínaného Zubina Mehtu to budú Valery
Gergiev, Vladimir Fedosejev, Jiří Bělohlávek, Leonard Slatkin, Peter
Schneider, Iván Fischer, Pinchas Steinberg, šéfdirigent Slovenskej filharmónie Emmanuel Villaume a poprední slovenskí dirigenti Rastislav Štúr, Peter Valentovič, Ivan Buffa, Ewald Danel. Tieto osobnosti
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je medzi nami: „Najlepším diplomatom vo svete je kultúra. Hudba
(pieseň) má úžasnú moc, smútok podeliť a radosť násobiť... Kultúra sa
ocitla v hlbokej kríze. Hospodárstvo sa ocitlo v kríze preto, lebo kultúra
je v kríze. Kultúra má jednu úžasnú schopnosť. Dokáže aj tú najväčšiu
zemepisnú vzdialenosť premeniť na psychologickú blízkosť. Ak si zapamätáte nejakú pieseň, ostane uložená vo vašom srdci celý život a všetky
kultúrne zážitky vrátane. Preto tvrdím, že kultúra je najlepší diplomat,
bez nej sa svet nedá usporiadať, bude naďalej v kríze, ak si to neuvedomíme...“
Ivana Poláková

Pražská reminiscencia
na Vavra Šrobára
a vznik Československa
Pred rokom 4. novembra bola na vile na pražských Vinohradoch na Šrobárovej ulici slávnostne odhalená
pamätná tabuľa jedného z „mužov 28. októbra“, československého politika Vavra Šrobára.
najmä pri príležitosti 95. výročia založenia samostatného Československa, sa osobne zúčastnili minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, minister kultúry Českej republiky Jiří
Balvín a ďalší vzácni hostia. Minister M. Maďarič zdôraznil význam
osobnosti Vavra Šrobára najmä v jeho politickej angažovanosti pri
vytváraní a vzniku Československa. Jeho český partner – minister
J. Balvín, ocenil, že sa na mieste odhaľovania pamätnej tabule stretávajú v priateľskej atmosfére dva národy, ktoré sú si aj 20 rokov
po oficiálnom rozdelení spoločného štátu veľmi blízke. Autorom
diela je popredný slovenský výtvarník a akademický sochár Patrik
Kovačovský. Akcia bola súčasťou Česko-Slovenských a Slovenských
krajanských dní v Českej republike a Mesiaca českej a slovenskej
kultúrnej vzájomnosti v roku 2013 a realizovali ju Česko-Slovenská spoločnosť Bratislava a Slovensko-Česká spoločnosť Praha
v spolupráci s Juris Real, spol. s r.o.

HVIEZDY
NA DOSAH
II. časť

Ako to už býva, práve na najpútavejšom
mieste sme prerušili rozhovor redaktorky
Mirjany Šišolákovej s astronómom
RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc.
Pokúsme sa spolu pokračovať; nasledujúce
riadky z detstva pána Rušina sú zaujímavé
a rozprávačsky dokonalé.

Samotný akt odhaľovania pamätnej tabule V. Šrobárovi v Prahe

N

ad slávnostným podujatím prevzali záštitu vtedajší predseda vlády Českej republiky Jiří Rusnok, predseda vlády
Slovenskej republiky Robert Fico, minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a vtedajší minister kultúry Českej republiky Jiří Balvín. Spomienkovej akcie, ktorá sa uskutočnila

Pamätná tabuľa V. Šrobárovi je dielom slovenského výtvarníka a sochára Patrika
Kovačovského

60-siatcentimetrový ďalekohľad na Lúkach

Sprievodnými podujatiami bola medzinárodná konferencia historikov a politológov „Dr. Vavro Šrobár a jeho zástoj
pri vzniku a budovaní Česko-Slovenska“, ktorá sa konala pod
záštitou oboch vtedajších ministrov školstva ČR a SR v dňoch
4. – 5. 11. 2013 v spoločenskej sále Domu národnostných menšín a spomienkový večer na výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov spojený s prezentáciou knihy „Dr. Vavro Šrobár
politik, publicista a národnoosvetový pracovník“ v priestoroch
Slovenského inštitútu v Prahe, na ktorom boli osobne prítomní minister školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Dalibor Štys a minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Týmito akciami, ktoré
pripravili Slovensko-Česká spoločnosť Praha a Česko-Sloven-
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Radovan Čaplovič – Pražská reminiscencia na Vavra Šrobára a vznik Československa •
Jozef Beňovský – Na lodi plnej vody (2. časť) • Pavel Pafko – Utrpenie Slovákov • Mirjana
Šišoláková – Z vidieckeho kostolíka na svetové operné javiská • Vlado Štancel – Nad
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M. Šišoláková: Vy ste, pán doktor, vysokokvaliﬁkovaný odborník, ste autorom 6 kníh, množstva vedeckých článkov a prednášok. Okrem toho rád a krásne fotografujete. Aká bola vaša cesta k astronómii? Pretože možno každý druhý chlapec v detstve
alebo ranej mladosti aspoň na chvíľku zatúži po povolaní, ktoré
by nejako súviselo s astronómiou, s hviezdami, vesmírom. Patrili
ste k nim aj vy, alebo to bolo neskoršie rozhodnutie?
V. Rušin: To je pravda, že skoro každý mladý chalan chce byť
astronómom... Pochádzam zo Zamaguria. Narodil som sa v Spišských Hanušovciach v r. 1942, v rodine roľníka s malou výmerou
pôdy. Keď som na vlastnej koži zisťoval, aká je práca na poli ťažká,
lebo to je naozaj drina, všetko sa robilo ručne, mal som túžbu učiť sa,
aby som nemusel tvrdo pracovať. To bol ten základný predpoklad,
ktorý sa zrodil v hlave malého chlapca. Samozrejme, že aj kravy som
pásaval a raz, keď som ich prihnal z paše, vbehol som do kuchyne
a povedal som, mama, otec, ja budem hvezdárom. Bolo u nás plno
susedov, všetci sa chytili za hlavy, nikto nevedel, čo je to hvezdár,
začali sa smiať, mama mi položila ruky na čelo, či nemám nedajbože horúčku. Ale potom sa ma spýtala – bola jediná v tomto smere
zbehlá a už pokroková na tú dobu – ako si na to prišiel? Tak som ich

Prístroje na zatmenie, 2009

zavolal von, pred dvere, už bola tma, a povedal som – moje meno
je napísané na oblohe – a ukazoval som na jasné hviezdy v súhvezdí
Kasiopea, tam tvoria také ako keby písmeno W. Samozrejme, nemal
som ani tušenia, čo to je, ale povedal som, že budem hvezdárom, lebo
moje meno je napísané na oblohe. To boli detské časy. Potom som
študoval na gymnáziu v Kežmarku, a mali sme predmet astronómia.
Bola taká doba, začala sa rozvíjať kozmonautika, prvý sputnik vyletel v r. l957, polovička chlapcov z triedy chcela byť kozmonautom,
vrátane mňa. Podal som si žiadosť na vysokú školu, na Univerzitu
Komenského, odbor fyzika a chémia, aj som bol prijatý, ale v závere
bolo napísané, že mi nemôžu poskytnúť internát, takže som to vzdal,
lebo jednoducho sme na to nemali peniaze. Ale bol som rozhodnutý, že len čo to bude možné, ja si vysokú školu urobím. Keď som
maturoval (1959), uvoľnilo sa miesto technika na Skalnatom plese
a na základe konkurzu ma prijali. Nastúpil som tam a študovať som
začal až v r. 1964, po vojenčine. Promoval som v r. 1970, a potom
som to postupne dotiahol na doktora vied v r. 1994. Taká bola moja
cesta k tomuto povolaniu. Hneď po nástupe na Skalnaté pleso som
začal pracovať v oblasti Slnka, pozoroval som Slnko, spracovával som
grafy, robil jednoduché výpočty pre štúdium slnečnej aktivity na povrchu Slnka. Teraz je podmienkou, aby technik, ktorý k nám príde
robiť, bol skôr mikroelektronik alebo programátor, vtedy sa vyžadovala skôr fotograﬁcká prax, ktorú ja som zhodou okolností mal. Pre
úplnosť treba dodať, že v istom období som chcel študovať za kňaza,
ba s jedným kamarátom sme uvažovali aj o povolaní pilota.
Od r. 1964 som krátko po otvorení nového observatória prešiel
na pracovisko na Lomnický štít. Tu sme začali s pozorovaním a výskumom slnečnej koróny, ktorej súčasťou sú aj protuberancie. Svoje
pozorovania sme analyzovali, lebo astronómia je o tom, že to, čo napozorujete, chcete vysvetliť, to znamená podať fyzikálnu interpretáciu, prečo je to tak a nie inak, hľadať v tom isté súvislosti. Napr. čo sa
týka Slnka, chceme vysvetliť, ako vplývajú jeho aktivity na biosféru,
na človeka, na rôzne procesy na Zemi.
M. Šišoláková: Ako prebieha život „hvezdára“ na Skalnatom
plese, alebo na Lomnickom štíte?
V. Rušin: V čase keď som nastúpil na Skalnaté pleso, všetci pracovníci, od technikov počnúc, končiac vedeckými pracovníkmi, dochádzali každý deň lanovkou. Ak sme mali službu, boli sme tam
sedem dní a potom sme mali sedem dní voľno. Tak je to aj dnes.
Váš režim závisí od toho, či pozorujete vo dne alebo v noci. Ja som
vstával s východom Slnka, pripravil som sa na jeho pozorovanie, na
zakresľovanie slnečných škvŕn, ich polohy atď. Chlapci, čo pozorovali v noci, cez deň väčšinou oddychovali a večer sa začali pripravovať.
Každý mal inú prípravu. Záviselo to od toho, či pozoroval kométu, asteroid, alebo premenné hviezdy. Keď som nastúpil na Skalnaté
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Historik Ján Tibenský (1923–2012)
Ján Tibenský byl uznávanou osobností slovenské
historiografie, jíž se zabýval více než 60 let.

PhDr. Ján Tibenský, DrSc.

Tibenského život
Ján Tibenský se narodil 26. srpna 1923
v Budmericích, obci poblíž Pezinku.
Po maturitě studoval na Filosofické fakultě Slovenské univerzity v Bratislavě. Studia
historie a slovenského jazyka a literatury
ukončil roku 1948. Byl žákem literárního
historika Andreje Mráze, jazykovědců Jána
Stanislava a Ľudovíta Nováka, historiků Branislava Varsíka a Daniela Rapanta. V době
studií pracoval jako knihovník historického
semináře Filosofické fakulty. Všichni jeho
učitelé ho motivovali k vědecké práci. Po
studiích pracoval v historickém odboru Matice slovenské v Martině, kde se začal zabývat slovenským národním obrozením. Tam
napsal své první monografie o významných
osobnostech slovenských obrozenců. Důležitým byl pro Tibenského rok 1951, kdy se
stal pracovníkem Historického ústavu (HÚ)
Slovenské akademie věd a umění (SAVU)
v Bratislavě. Tam, kromě své vědecké práce,
se podílel na přípravě transformace SAVU
na Slovenskou akademii věd (SAV). Jako tajemník subsekce pro společenské vědy SAVU
napsal např. preambuli zákona o SAV z roku
1953. Od roku 1954 obnovil svá bádání
v HÚ SAV a byl v té době zástupcem ředitele
ústavu. V letech 1955-1956 byl hlavním redaktorem Historického časopisu. Po 3 roky
(1957-1960) byl tajemníkem sekce společenských věd SAV. Roku 1960 byl v HÚ
pověřen vedením nově založeného oddělení
dějin věd a techniky, které se staly pro něj
leitmotivem dalšího bádání a kterému zůstal
věrný 50 let. Dějiny věd a techniky se do
založení oddělení v HÚ nepěstovaly, a když

ano, jen roztříštěně na různých místech. Tibenský dal novému oddělení vize a koncepci. S pracovníky SAV, univerzit, resortních
ústavů a muzeí, kteří pracovali v přírodních
vědách, medicíně a technice, navázal úspěšnou spolupráci. Tito pracovníci se stali prvními členy Slovenské společnosti pro dějiny
věd a techniky při SAV, jejíž založení Tibenský inicioval a která byla založena roku
1965, tedy ve stejné době jako Společnost
pro dějiny věd a techniky při ČSAV. V prvních letech existence oddělení dějin věd
a techniky HÚ získával Tibenský zkušenosti při svých cestách do ciziny, které bohatě
uplatnil. Roku 1968 obhájil svoji disertaci
(DrSc.) o počátcích slovenského národního
obrození a formování slovenské národnosti.
Na krátko (počátkem 70. let) se stal externím ředitelem Encyklopedického ústavu
SAV, kde se podílel na koncepci Encyklopedie Slovenska. Tibenský byl též iniciátorem
a realisátorem vědecké výchovy v oboru dějin věd a techniky a vychoval ze svých aspirantů řadu vědeckých pracovníků.
V HÚ pracoval do roku 1986, kdy sám
požádal o pensi. Předcházely tomu nedobré
politické poměry v SAV, byl obviňován ze
skrytého konfesionalizmu a stal se politicky
nespolehlivým. To vše mu ztrpčovalo život
a práci, takže v plném rozkvětu sil šel do
penze. V práci však pokračoval a v následujících letech vydal řadu knih a publikoval statě
v četných odborných časopisech.
Ján Tibenský zemřel v Bratislavě 11. května 2012.
Tibenského dílo
Zhruba prvních 10 let své vědecké kariéry
se Tibenský zabýval tematikou slovenského
národního obrození a jeho osobnostmi. Už
roku 1950 vydal knihu „Juraj Fándly: život
a dielo“, r. 1958 monografii „J. Papánek - J.
Sklenár: Obrancovia slovenskej národnosti
v XVIII. storočí“, knihu „Chvály a obrany
slovenského národa“ v roce 1965, roku 1975
knihu „Pavol Jozef Šafárik – život a dielo“.
Knihy a monografie s touto tematikou mu
vycházely i později, kdy už se zabýval hlavně dějinami věd a techniky. Byly to např.
„Priekopníci slovenskej kultúry“ z roku 1975
(spoluautorka M. Bokesová-Uhrová), na které Tibenský pasoval Antona Bernoláka, kodifikátora první spisovné slovenštiny, Ľudovíta

Štúra, mj. také kodifikátora slovenštiny, Jána
Kollára, Čechům známého autora Slávy
dcery, Michala Miloslava Hodžu, účastníka
pražského Slovanského sjezdu, Jozefa Miloslava Hurbana, autora Olejkára, Slovenských
žiakov aj. a Svetozára Hurbana Vajanského,
básníka, autora např. sbírky Tatry a more. Tibenský je autorem knih „Slovenský Sokrates:
život a dielo Adama Františka Kollára“ z roku
1983 a „Veľká ozdoba Uhorska: dielo, život
a doba Mateja Bela“ (1984). Velkým úspěchem se staly Tibenského „Dejiny Slovenska
slovom i obrazom“ vydané r. 1973. Tibenský
je spoluautorem knih „Slovensko. Diel 1,
Dejiny“ (1971), „Juraj Fándly- výber z diela“
(1954), „Cesty Maximiliana Hella do Vardo
pri Laponsku a jeho pozorovanie prechodu
Venuše v roku 1769“, „Malebné cesty dolu
Váhom Medňanského Alojza“, „René mládenca príhody a skúsenosti napísané Jozefom
Ignácom Bajzom“, „Československá vlastivěda, díl 2, dějiny, sv. 1“, (1963), „Přehled dějin

Československa“ (1982), „Dejiny Slovenska“ (1961, 1968), „Bratislava Mateja Bela“
(1984), „Československé dějiny“ (1961),
„Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka:
antológia“ (1986). Tibenský napsal nesčetně
článků, zmíníme jen názvy: „Rozvoj vlastivedného bádania na Slovensku v období krízy
feudalizmu“ (1963), „Vývoj vedy a vedeckých inštitúcií na Slovensku za feudalizmu“
(1962), „Problémy výskumu vzniku a vývoja slovenskej feudálnej národnosti“ (1961),
„Die deutsche Aufklärung im 17. und im 18.
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Stanovy
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DOMUS SM
Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

K vzniku, súčasnosti a stanovám Dokumentačného
a muzeálneho strediska slovenskej menšiny v ČR

Dotazníkový výskum u študentov Gymnázia v Králikoch, 2011

D

okumentačné stredisko vzniklo v roku 1996
v Klube slovenskej kultúry ako projekt ľudí,
ktorí sa rozhodli uchovať písomné, trojrozmerné a iné
dokumenty o Slovákoch žijúcich v Českej republike v minulosti a súčasnosti. Klub slovenskej kultúry
v novom dokumentačnom stredisku začal vytvárať základnú dokumentáciu k svojim programom a činnosti.
Odborná časť bola a je venovaná hľadaniu minulosti
Slovákov v ČR, tzn. zhromažďovaniu písomných dokumentov z rôznych archívov v ČR a v SR, ktoré vypovedajú o migráciách Slovákov do Čiech, o ich usídľovaní sa v mnohých regiónoch Čiech, Moravy a Sliezska,

o ich spôsobe života v novom prostredí. Kontakt so
slovenským prostredím v Čechách a na Morave ukázal, že aj potomkov tretej generácie zaujíma pôvod ich
predkov, a tak sú projekty DOMUS SM stále aktuálnejšie. Dotýkajú sa každodenného života všetkých
českých Slovákov, nielen významných osobností a celebrít. DOMUS pripravuje výstavy, kultúrne a vzdelávacie programy z vlastnej činnosti. Všetkým členom
a novým záujemcom predkladáme stanovy, upravené
podľa nového občianskeho zákonníka. K ich úpravám
sa stretneme 21. 4. 2015 o 18.00 hod. v DNM. Pozývame všetkých členov i nových záujemcov.
Príloha LISTY 4/2015
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Divadielko pre deti - Bona fide v spolupráci s DOMUS SM v ČR

Finalisti - Študentská konferencia 2012 - DNM

Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny
v ČR, z.s.
Stanovy
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy
od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ust. § 3045 NOZ ve
spojení s ust. § 214 a násl. NOZ.
Název Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR
se s ohledem na ust. § 216 NOZ mění na Dokumentační a muzejní
středisko slovenské menšiny v ČR, z.s. (zapsaný spolek).
Jako zkratka se používá označení DOMUS SM v ČR.
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém
úplném znění v sídle Spolku.

Vernisáž výstavy Slávne slovenské vily

Článek 1
Základní ustanovení
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s.
(dále jen DOMUS SM v ČR) je spolkem Slováků žijících a působících v České republice, Čechů a dalších příznivců slovenské kultury
a historie.
Sídlem DOMUS SM v ČR je Vocelova 602/3, Praha 2, PSČ 120 00.
Článek 2
Poslání a účel
2.1. Posláním a účelem DOMUS SM v ČR je cílevědomé shromažďování, ochrana, odborné zpracování, prezentace materiálních
a písemných dokladů, dobového tisku, kulturních památek dokládajících činnost Slováků v ČR v minulosti i v současnosti; vytváření
vhodných podmínek pro shromažďování, informovanost o dokladech života Slováků v ČR v minulosti a v současnosti; vzdělávací,
výstavní a publikační činnost, pořádání besed a přednášek.
Článek 3
Hlavní činnost
DOMUS SM v ČR plní zejména tyto úkoly:
3.1. Na základě terénního výzkumu, ve spolupráci s muzei, galeriemi, archivy a dalšími pracovišti v ČR mapuje uložení památek
a dokumentů o životě Slováků v ČR v různých historických obdobích a vytváří databázi těchto dokladů s popisem a fotodokumentací, která je veřejně přístupná všem zájemcům o slovenskou historii
a kulturu v ČR.
3.2. Shromažďuje, katalogizuje, ochraňuje a prezentuje dobové
předměty a kulturní památky spojené se životem Slováků v ČR,
s činností jejich spolků v různých obdobích, které získal do vlastní
péče prostřednictvím přímých kontaktů, záchranných terénních výzkumů, z pozůstalostí slovenských osobností v ČR, atd...
2

Výstava Karol Pajer, bojovník proti nacizmu

Výstava Promluvy dřeva, december 2012
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3.3. Vyhledává, přijímá, eviduje a ukládá předarchivní dokumenty
a písemné materiály o historii a současnosti Slováků v ČR. Studuje archivní dokumenty v archivech ČR a pořizuje databázi regestů
a anotací těchto dokumentů pro potřeby střediska, Slováků v ČR
a dalších zájemců o historii a současnost menšiny.
3.4. Ve svém depozitáři ukládá a kompletuje pozůstalosti slovenských osobností, které žily a působily v ČR.
3.5. Vede vlastní knihovnu slovenské literatury a časopisů, pořizuje výstřižkovou službu z českých novin a časopisů o Slovácích
v ČR. Výběrově pořizuje výstřižky ze zahraničních novin a časopisů
o Slovácích v ČR a věnuje se problematice slovenských krajanů
v zahraničí.
3.6. Pořizuje a zpracovává fotodokumentaci k Slovákům v ČR.
3.7. Výsledky své práce publikuje v odborných i popularizačních
periodikách, vydává vlastní publikace.
3.8. Sbírkové předměty prezentuje prostřednictvím výstav, vlastních
i ve spolupráci s jinými spolky, kulturními institucemi, českými,
slovenskými i zahraničními.
3.9. Své sbírky využívá ke vzdělávacím aktivitám pro děti a mládež
a studenty ve spolupráci se ZŠ, SŠ a VŠ.
3.10. DOMUS SM v ČR spolupracuje s jinými občanskými sdruženími národnostních menšin, kulturními institucemi, vědeckými
společnostmi, spolky v ČR, SR a zahraničí.
3.11. Důležitou součástí činnosti je vykonávání obecně prospěšné
práce v oblasti vzdělávání a osvěty.
3.12. Podporuje malé divadelní formy, loutkové a maňáskové divadlo, tvorbu divadelních inscenací a komponovaných programů
vycházejících z činnosti slovenské menšiny.
Článek 4
Vedlejší činnost
Vzhledem k tomu, že provozování hlavní činnosti spolku je spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za
účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností
spolek používá k podpoře hlavní činnosti, dalších spolkových činností
a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Prednáška pre študentov v Bruntále

Z výstavy Storočie Slovákov v Čechách, Most 2007

Článek 5
Sbírky DOMUS SM v ČR
5.1. DOMUS SM v ČR získává sbírky prostřednictvím darů, odkazů,
výjimečně koupí.
5.2. Sbírky budou po zpracování uloženy v depozitáři DOMUS SM
v ČR, případně budou deponovány do jiného muzea, galerie nebo
archivu.
5.3. DOMUS SM v ČR má archiv dokumentů, fotoarchiv, audioarchiv, videoarchiv a knihovnu.

Výstava Spolok Detvan, január 2015

Článek 6
Členové DOMUS SM v ČR
6.1. Členem DOMUS SM v ČR může být fyzická i právnická osoba se zájmem o slovenskou kulturu a historii, česko-slovenské vztahy,
která požádá o přijetí a hodlá dodržovat, naplňovat stanovy. Rovněž
děti a mládež od 10–18 let se mohou stát členy tohoto spolku a podílet se na činnosti DOMUS SM v ČR; nemohou však volit a být voleni
do orgánů spolku.
6.2. Členem DOMUS SM v ČR se zájemce stává na základě podané
přihlášky, kterou vyřizuje výbor, nejdéle do 6 týdnů ode dne podání.
6.3. Povinností člena DOMUS SM v ČR je platit členské příspěvky,
přispívat k rozvoji spolku.
6.4. Právem člena je účastnit se zasedání, jednání výboru DOMUS
SM, volit a být volen do orgánů spolku.
6.5. Člen může ze spolku kdykoliv vystoupit na základě písemného
oznámení.

Hra Lev a Sofia v SI, 2010
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6.6. Člen může kdykoliv přerušit členství
v DOMUS SM z různých důvodů, na základě písemného oznámení.
6.7. Pokud člen jedná proti zájmům spolku,
které takto poškozuje, může být ze spolku vyloučen na základě návrhu výboru, po
schválení členské schůze.
Článek 7
Orgány DOMUS SM v ČR
7.1. Orgány DOMUS SM v ČR jsou: členská schůze a výbor.
7.2. Nejvyšším orgánem DOMUS SM
v ČR je členská schůze, kterou svolává výbor nejméně jednou za 2 roky, v případě
potřeby mimořádně. Členská schůze je
tvořena všemi přítomnými členy sdružení
a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
7.3. Členská schůze rozhoduje o změně
stanov nadpoloviční většinou přítomných
Medzinárodný seminár o národnostných menšinách v Chomutove 2012
hlasů.
7.4. Členská schůze volí pětičlenný výbor na základě odborných
předpokladů kandidátů. Rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
7.5. Výbor si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.
7.6. Výbor řídí činnost spolku od zasedání členské schůze do svolání následující členské schůze. Je odpovědný členské schůzi za svou
činnost.
7.7. Statutárními zástupci DOMUS SM v ČR je předseda a místopředseda, kteří jednají za sdružení společně.
7.8. Výbor každý rok vypracuje výroční zprávu, finanční rozvahu a přehled čerpání financí v daném kalendářním roce. Členská
schůze se vyjadřuje k předloženým dokumentům, kontroluje hospodaření a schvaluje výroční zprávu spolku.
Článek 8
Majetek a hospodaření
DOMUS SM v ČR je neziskovou organizací. Finanční prostředky
na svoji činnost získává:
8.1. a) z členských příspěvků,
8.1.b) z domácích a zahraničních projektů,
8.1.c) ze sponzorských darů,
8.1.d) z prodeje informačních materiálů, publikací,
8.1.e.) ze vstupného na výstavy a kulturní pořady.
8.2.Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních
činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále
možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší
činnosti spolku.
8.3. Prostředky spolku nesmějí být použity k obohacování fyzických
ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance
spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či
odměna za výkon funkce, či sjednaná na základě platných smluv.
8.4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování a poslání spolku.
8.5. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí
subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.
4

Slovenské knižky na výstave Svet knihy 2011

Pozvánka na sviatky žien

Článek 9
Závěrečné ustanovení
9.1. DOMUS SM v ČR zaniká rozhodnutím členské schůze.
Svůj majetek a sbírky přenechává spolku nebo kulturní instituci
s obdobnou náplní činnosti.
9.2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak ust. § 214 a následujícími
zákona č. 89/2012 Sb.
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Technické pamiatky. Slovenské národné múzeum - Múzeum slovenskej dediny, Martin.

Jahrhundert und ihre Bedeutung für die Entwicklung des
wissenschaftlichen Denkes
in der Slowakei. E.W.von
Tschirnhaus und die Frühaufklärung in Mittel- und Osteuropa“ (1960), „Slovensko
po szatmárskom mieri a v prvom období osvietenského
absolutizmu“ (1956), „Vedecká cesta F. E. Bruckmanna po Slovensku roku 1724“
(1963), „K problému hodnotenia bernoláčtiny a bernolákovského hnutia“ (1959),
„K starším i novším názorom na A. Bernoláka, bernolákovské hnutie a slovenské národné
obrodenie“ (1966). Názvy článků dostatečně vyznačují téma a zájem Tibenského, který řadu z nich napsal a publikoval i po roce
1960, kdy už vedl oddělení dějin věd a techniky. Z tohoto období pocházejí Tibenského
„Dejiny vedy a techniky na Slovensku“ z roku
1979, jimž předcházely „Bibliografie prírodných, lekárskych a technických vied do roku
1850. 1. Autorská časť. 2. Tematicko-chronologická časť“ z roku 1976, které sepsal a vydal
spolu s M. Hrachovou a M. Mauerovou. Monumentální jsou tři díly „Priekopníci vedy
a techniky na Slovensku“, vyšlé v letech
1986, 1988 a 1999, přičemž jako spoluautory uvedl kolektiv, event. O. Possla. Třetí

díl byl napsán už v roce 1989, dlouho však
ležel v trezoru HÚ SAV. Tibenský ve 3. dílu
doufal, že bude sestaven i 4. díl, což se ovšem
nestalo. 3. díl byl věnován památce českých
profesorů a badatelů, kteří vychovali první
moderní generaci slovenských vědců, zasloužili se o výzkum slovenské přírody a rozvoj
zdravotnictví na Slovensku.Tento díl obsahuje životy a díla 135 významných vědců,
časově pokrývá léta 1918-1945. V jednotlivých kapitolách je podán vývoj slovenského
lékařství, geologie, mineralogie a geografie,
matematicko fyzikálních věd, biologických
oborů, botaniky a zoologie, zemědělství
a lesnictví a techniky na Slovensku. Je velká
škoda, že nebyl sepsán Tibenským očekávaný 4. díl Priekopníků vedy a techniky, který

Foto Jiří Nosek junior

by časově obsáhl éru od roku
1945 do současnosti. Člověk
je smrtelný, a tak odchodem
Tibenského pohasly naděje
na závěrečný díl. Zůstali sice
Tibenského žáci, ti však zřejmě neměli odvahu pustit se
do díla.
Pozdní Tibenského knihy
jsou „Poctivá obec budmerická I. a II.“ vyšlé v letech 1996
a 1998 z každodennosti jeho
rodné obce. Vůbec poslední Tibenského monografie,
kterou napsal se svou manželkou, etnoložkou Vierou Urbancovou, vyšla v roce 2003 s názvem „Slovensko očami
Európy“, v níž jsou informace a pohledy zahraničních cestovatelů a vědců po Slovensku
na slovenský lid a jeho kulturu, a to od roku
900 až do roku 1850. Tuto monografii manželé věnovali SAV, která slavila v roce jejího
vydání 50 let existence.
Podle jednoho z Tibenského spolupracovníků byl Tibenský moudrý a čestný člověk,
který se dovedl zastat ubližovaných, vyslechnout je a poradit jim v nesnázích. Rozdával
úsměvy a laskavá slova a byl lidem všeobecně
sympatický.
vědecký pracovník Jiří Jindra
Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, Praha 1
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Kjóto, baťovky a Nara...

Narské jelene

Šinkansen preletí zo Šizuoki do Kjóta za
necelé dve hodiny. Krátke zastavenia v Hamamacu, Nagoji a ďalej okolo najväčšieho
japonského jazera Biwa. Kjóto, mesto vystavané podľa staročínskeho vzoru a princípov
geomantie, mesto obkolesené z troch strán
kopcami. Väčšina pamiatok sa nachádza
práve na úpätí kopcov, okolo mesta. Kjóto stojí za opakované návštevy či dlhodobý
pobyt, aby návštevník obsiahol všetky jeho
pamätihodnosti.

Sedím v rýchlovlaku a kochám sa výhľadom. Krajina za oknom mi pripomína rozpitý akvarel či tušovú maľbu. Len
kopce v diaľke majú ostré kontúry. Všetko, čo sa nachádza
v blízkosti, je vďaka priveľkej rýchlosti rozmazané. Šinkansen
sviští krajinou rýchlosťou 250 km za hodinu. Smerujeme do
starého cisárskeho mesta Kjóto. Do mesta, ktoré sa považuje
za kolísku japonskej kultúry. Mesta, ktoré bolo nepretržite
celé stáročia hlavným centrom krajiny.
sveta. Chrám, ktorý na vás pri vstupe do šera
svätyne zapôsobí priam halucinačne. V prítmí žiari ako z iného sveta 1001 drevených
pozlátených sôch, 500 zobrazení po pravici
a 500 po ľavici centrálnej sochy bohyne milosrdenstva Kannon. Výjav magický, až strašidelný. Ako bonus niekoľko stredovekých
hlinených sôch svätcov a pútnikov v životnej veľkosti, pôsobiacich neuveriteľne živým
dojmom. Podvedome čakám, kedy sa socha
pohne či zamrká očami a spomeniem si na

Kjótske kopce

Je mi jasné, že za tri dni stihnem vidieť len
malý zlomok z nich. Prvým prekvapením je
kjótske vlakové nádražie – obrovská futuristická architektúra z ocele a skla. Možno
najväčšia železničná stanica v Japonsku. Stanica a zároveň komplex obchodných domov,
reštaurácií a otvorených scén pre príležitostné
hudobné či tanečné predstavenia. V kontraste
s tým neďaleká pagoda Tódži z jednej strany
stanice a starobylé chrámy Nigaši a Hongandži z druhej. Netuším, koľko ďalších prekvapení mesto skrýva uprostred všednej zástavby
veľkomesta...
Jedným z nich je určite Sandžúsangendó,
chrám pochádzajúci z 12. storočia a pýšiaci sa prívlastkom najdlhšia drevená budova

Donatellovho Jána Krstiteľa a Máriu Magdalénu. Raz do roka sa na verande chrámu
koná lukostrelecká súťaž dievčat. Cieľom je
dostreliť šíp čo najďalej od jedného konca
verandy k druhému...
Ďalším lákavým cieľom turistov je chrám
Kijomizu-dera, chrám čistej vody, založený
pred viac ako tisíc rokmi, preslávený svojou
polohou nad mestom a nádhernými výhľadmi na Kjóto z terasy chrámu. Jedna z mnohých kjótskych pamiatok, zapísaných na listinu svetového dedičstva UNESCO.
Alebo chrám Nanzendži s nenápadnou, ale
prekrásnou kamennou záhradou, vzácnymi
paravánovými maľbami, čajovou miestnosťou s výhľadom na vodopád a machovou

záhradou Kokedera v priľahlom areáli. Neďaleko chrámu sa nachádza i monumentálny
akvadukt európskeho typu, vystavaný v 19.
storočí, privádzajúci vodu cez kopce, od jazera Biwa do Kjóta. Ten fascinuje svojou exotickosťou hlavne domácich turistov.
Kjóto je mesto hrdé na svoju minulosť, tradície, remeslá i kuchyňu. Vo štvrti Gion nie
je vzácnosťou aj dnes stretnúť na ulici gejše,
cupitajúce v plnej kráse za povinnosťami, či
mladučké učnice Majko, pripravujúce sa na
kariéru gejše.
Nocujem v Rjókane, tradičnom hostinci,
kde sa život akoby zastavil pred stáročiami.
Na moje prekvapenie ma večer čaká návšteva. Ohlasuje mi ju majiteľ hostinca a pozýva
ma do jedálne. Pri nízkom stole na rohožiach
tatami sedia dve dámy z našej dnešnej turistickej party a popíjajú zelený čaj.
Vyzúvam sa a prisadám k nim.
„Máš veľmi pekné topánky,“ opáči jedna z nich. V rozpakoch vysvetľujem, že to
sú „baťovky“, snažím sa porozprávať príbeh
a históriu okolo rodinnej obuvníckej firmy
Baťa a cítim, ako sa celý červenám...
Ležím na futone, matraci, ktorý sa na noc
rozkladá na rákosové rohože. Izba vonia drevom a minulosťou. Vdychujem vlahý kjótsky
vzduch a myslím na svoju ženu a deti...
Slnečné ráno a s ním prísľub nových dobrodružstiev. Dnes mám naplánovaný výlet
do mesta Nara, jedného z najstarších miest
krajiny. Prvé cisárske mesto Japonska, než
žezlo hlavného centra prevzalo Kjóto. Mám
dosť času, a preto sa rozhodnem preskúmať
ešte staré Kjóto pešo, cestou na stanicu. Štvrte Gion a Higašijama dodnes nestratili svoje
rustikálne čaro. Dláždené kamenné uličky
s drevenými domami, diskrétnymi hostincami či krčmičkami s miniatúrnymi záhradami. Pagoda Jasaka, týčiaca sa nad strechami
luxusných obchodíkov a súkromných galérií.
Ľudoprázdne uličky žiaria v rannom svetle
a ja čakám, že sa každým okamihom niekde
za rohom zjaví postava v kimone s vejárom
a šibalským úsmevom v očiach...
Hoci je Nara vzdialená od Kjóta asi len 40
kilometrov, cesta lokálnym vlakom trvá celú
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Kjóto - tieň borovice

večnosť. Odmenou mi je spoločnosť obyčajných vidieckych ľudí cestujúcich za povinnosťami, vracajúcich sa z práce či zo školy.
Mesto Nara sa zrodilo v nížine Jamato
okolo roku 710 a rozvinulo sa do jedného
z najúchvatnejších miest v Ázii. Prvá japonská metropola, veľkolepá diecéza budhizmu
a najvýchodnejší výbežok hodvábnej cesty.
Centrum mesta s pravouhlou sieťou ulíc, obkolesené Narským parkom, kde je sústredená
väčšina chrámov a pamiatok. V parku, ktorým sa túla a robí vám spoločnosť viac ako tisícka krotkých jelenčekov sika, považovaných
za poslov bohov.

Železničná stanica Kjóto

Už z turistického sprievodcu viem, že sa
narské pamiatky honosia superlatívmi typu:
najväčšia drevená stavba, najväčšia bronzová
socha, najstarší zachovaný drevený chrám...
Realita prevyšuje získané informácie. Spojenie histórie, vzornej starostlivosti o pamiatky a dokonalého zasadenia do krajiny
a prírody funguje! Je to zážitok túlať sa Narským parkom a objavovať poklady, ktoré
skrýva. Chrám Tódaidži, ktorého hlavná
sieň je príbytkom 16 metrov vysokej sochy
Budhu, je vraj najväčšou drevenou budovou

Na prechádzke

sveta. Jeho pozoruhodná, charakteristická silueta strechy so zlatými rohmi a zakriveným
prekladom sa týči nad vrcholkami borovíc
a japonských cédrov.
Lesné chodníky vedúce k preslávenej šintoistickej svätyni Kasuga sú lemované tromi
tisíckami kamenných a bronzových lámp.
Prítmím lesa ma sprevádzajú nehlučné tiene jeleňov. Na polceste medzi svätyňou Kasuga a chrámom Šinjakušidži (odborníci v jeho
tvarosloví rozpoznávajú vplyvy starovekého
Grécka a obchodných kontaktov Hodvábnej cesty...) ma čaká zaujímavé stretnutie.
Uprostred lesa rozložený maliarsky stojan
a Majster ponorený do sústredenej práce. Na
plátne nahodené výrazné geometrické tvary
žiarivých farieb! Ani sa veľmi nečudujem...
Na konci dňa, s vystretými unavenými
nohami, sedím v izbe na rohožiach tatami
a popíjam čaj. Zazvoní telefón a z recepcie
malého rodinného rjókanu mi tichý hlas
oznamuje, že kúpeľ je pripravený. Obliekam
si ľahké bavlnené kimono Jukata a zostupujem do prízemia, kde je kúpeľňa s ofurom,
bazénom s horúcou vodou. Prv, než sa ponorím do vody a vychutnám si jej blahodarné
účinky na telo i dušu, sa dôkladne namydlím a osprchujem. Relaxačný bazénik slúži
všetkým v dome.
Horúca voda uvoľňuje napätie v svaloch
a moja myseľ začína skladať ódy na japonskú
kultúru kúpeľníctva, ktorá sa vyvinula z vášne
pre čistotu a z možnosti využívať bohatstvo
termálnych prameňov prakticky kdekoľvek.
Zdá sa mi, že sa duša odpútava od tela,
vznáša sa vysoko nad zalesnenou krajinou
a spolu s jeleními stádami uháňa do neznáma.
Do noci sa rozsvecujú tisícky lámp, ktorých
plamienky tancujú kruhové tance a vytvárajú nekonečné svetelné mandaly. Asi toho na
mňa bolo v posledných dňoch priveľa…
Miro Pogran

Drevená brána - Nara

Nara - detail lampy

Kamenné lampy - Nara
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Bylinky, ktoré všetci (ne)poznajú – 2. časť
V prírode rastie ohromné
množstvo najrôznejších byliniek. Niektoré dobre pozná
skoro každý, o iných zase tušia iba babky bylinkárky. Ako
ste na tom vy? Viete naozaj
všetko o bylinkách, ktoré stoja na vašom nočnom stolíku
vo forme lahodného čaju?
Vôňu materinej dúšky pozná snáď každý,
a to i vďaka jej hojnému výskytu v našich
končinách. Práve to je jeden z dôvodov, prečo
bola v minulosti často využívaná pri rôznych
magických obradoch. Ženy si napríklad dávali túto bylinky do vlasov, aby boli neodolateľné. Materina dúška sa však objavovala aj
pri iných príležitostiach – ľudia ju nosili na
pohreby, aby zahnala negatívnu energiu spojenú s touto udalosťou. V prípade prírodnej
medicíny sa bylinka najčastejšie využíva pri
chorobách priedušiek. Zaujímavosťou je, že
materina dúška pomáha nielen pri akútnych
stavoch, ale aj pri chronických problémoch.
Čaj z nej odhlieňuje, uvoľňuje kŕče, zmierňuje plynatosť a ženám pomáha pri menštruácii.
Nie každý však vie, že táto rastlinka dokáže
pomôcť aj pri štikútke. Niektorí bylinkári
dokonca tvrdia, že ak budete čaj z nej piť po
malých dúškoch, ľahšie sa odnaučíte fajčeniu.
Ako pri všetkých bylinkách, tak i v tomto
prípade treba dbať na opatrnosť. Materina
dúška je vynikajúcim pomocníkom, ale nič sa
nesmie preháňať. Dlhodobá konzumácia čaju
z tejto bylinky sa preto neodporúča.
Cesnak je denno-denným pomocníkom
väčšiny gazdiniek. Táto rastlinka je obľúbená
i medzi bylinkármi a mnohí ju odporúčajú na
najrôznejšie neduhy. Telu pomáha v boji proti
baktériám, vírusom, hubám, plesniam, podporuje vylučovanie žlče a fungovanie pečene
a v neposlednom rade sa stará aj o kardiovaskulárny systém. Podľa niektorých je elixírom

Materina dúška

Divoký cesnak v záhradke skanzenu v Užhorode

mladosti, ktorý pomáha telo udržovať v dobrej kondícii. Ak vás už nebaví konzumácia
cesnaku v polievke či v základoch jedál, skúste
si ho upiecť. Dve väčšie hlávky zbavte vrchnej
časti, potrite ich kvalitným olivovým olejom
a jemne osoľte morskou alebo himalájskou
soľou. Po približne hodine pečenia na 220 °C
cesnak vyberte z rúry a konzumujte s kúskom
čerstvého chleba. Ak hľadáte jednoduchší recept, zmiešajte tri pretlačené strúčiky s pažítkou a maslom a dostanete lahodnú a najmä
zdravú pochúťku na chlieb. V prípade, že ste
fanúšikmi vyprážaných pokrmov, pridajte
trochu pretlačeného cesnaku do majonézy
alebo tatárskej omáčky a aspoň trochu tak
uľavte svojmu tráveniu.
Hoci zima pomaly odchádza, lipový čaj
dokáže pomôcť po celý rok. Okrem toho, že
má močopudné účinky, dokáže znížiť horúčku, pomáha pri bolestiach hlavy, zápaloch žíl
a celkovo pri chorobách obehového systému.

Lipu však možno využiť aj inak. Používa sa na
kloktanie a na výplachy úst, dokonca sa ňou
natierajú popáleniny a je vhodná i pri bolesti
svalov. Ak by vás kedykoľvek počas roka zastihla chrípka a vy by ste sa potrebovali vypotiť, zmiešajte rovnaký diel lipy s kvetmi bazy
čiernej a uvarte si čaj. Ten dochuťte citrónom
a medom. V prípade, že chcete predchádzať
obdobným neduhom, pripravte si čaj z lipy,
kvetu bazy čiernej, harmančeka a materinej
dúšky – všetky zo spomenutých byliniek by
v ňom mali byť zastúpené rovnakým dielom.
V prírode existuje nespočetné množstvo
najrôznejších byliniek a silu mnohých z nich
si človek ani neuvedomuje. Aj tie najbežnejšie pôsobiace rastlinky totiž dokážu uľaviť pri
mnohých neduhoch. Stačí sa na chvíľu zastaviť a pri pití „obyčajného“ lipového či bazového čaju popremýšľať nad ohromnou silou
prírody.
Miroslav Meňhert, autor je publicista

Divoký cesnak v prírode
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FELVIDÉK
Horná zem

Dokumentárno-animovaný film mladej
slovenskej filmovej režisérky Vladislavy
Plančíkovej je už aj v českých kinách. Jeho
dvojjazyčný maďarsko-slovenský názov
predznamenáva problematiku filmu. Nenechajte si ujsť krásny umelecký zážitok!
Vladislava Plančíková sa narodila v roku
1985 pri Galante v maďarsko-slovenskom
prostredí. Najskôr začala študovať žurnalistiku na Komenského univerzite v Bratislave, ale
po skončení bakalárskeho stupňa si uvedomila, že ju to neuspokojuje a začala študovať dokumentárnu tvorbu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Má za sebou viacero
kratších dokumentárnych filmov, napríklad
A. Kraus (2010), Našiel by som cvrčka
v tráve (2009), Papa (2008). Pracovala na
viacerých projektoch pre Slovenskú televíziu,
napríklad Ako Axa Šťastná šťastie priniesla
(dokumentárny cyklus Deti o deťoch), Hravá
(dokumentárny triptych Iné ženy), Vyšumené atrapy, Život pár sekúnd pozadu (dokumentárny cyklus Fetiše socializmu), publicistická relácia Cesty. Pracovala na projektoch
pre rôzne neziskové organizácie (Úsmev ako
dar, Návrat, Hodina deťom). Zaujímajú ju
najmä sociálne a rodinné témy. Aktuálne pracuje na dokumentárnom filme Čierno-biela
mágia. Ide o ďalší autorský film, kde prepája
slovenskú a africkú kultúru.
Nedávno sa konala premiéra jej celovečerného debutu Felvidék – Horná zem, za
ktorý získala hlavnú cenu na medzinárodnom
filmovom festivale v Budapešti.
Na dokumente Felvidék – Horná zem režisérka pracovala päť rokov. Veľmi citlivo, až
žensky odkrýva kruté tajomstvá najskôr vlastnej rodiny a potom aj príbehy iných rodín.
Po druhej svetovej vojne boli mnohé rodiny

z územia južného Slovenska, tzv. Hornej zeme,
na základe politických rozhodnutí a zmluvy
o výmene obyvateľstva zo dňa 27. februára
1946, podpísanej slovenským ministrom zahraničných vecí Vladimírom Clementisom
a Jánosom Gyöngyösim za maďarskú stranu
násilne presídlené. Ide o takmer 90 000 slovenských Maďarov. Niektoré rodiny sa museli
vrátiť do Maďarska, iné presunuli do Sudet
do prázdnych domov po tiež násilne
presídlených Nemcoch. Domáce prostredie týchto „vojnových zločincov“
pozostávajúcich najmä z matiek a detí
nedokázalo prijať, povojnové emócie a pocity krivdy boli ešte príliš silné. Režisérkina babka, ktorá sa takto
ocitla v Maďarsku, spomína na kruté
osočovanie a ponižovanie. Jediným
prianím dnes už staručkej panej je ešte
raz poťažkať v rukách kus hliny z poľa
z rodnej slovenskej dedinky a zasypať
ňou rodinný hrob.
Dokument otvára tabuizovanú
tému stále citlivých maďarsko-slovenských vzťahov. Ukazuje históriu obyčajných ľudí, ktorí museli pendlovať
hore-dole naprieč strednou Európou,
ako si politici zmysleli. Ale prináša
aj pohľady mladých ľudí s maďarsko-slovenskými koreňmi, ktorí hľadajú svoju identitu.
Film uvádza množstvo archívnych
materiálov, súkromných rodinných

fotografií, záznamov vtedajšej komunistickej
propagandy, ktoré sú dnes úsmevným mementom doby a silnými výpoveďami svedkov. Dielo je doplnené pôsobivou animačnou
technikou stop-motion, ktorú tiež pripravila
režisérka a magickou atmosférotvornou hudbou Jany Kirschner.
http://www.hornazem.eu/domov/
Monika Pulišová
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Miroslav Fico:

Historický vývoj trestov

Burlaci na Volhe, Ilja Repin

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, 84 s.
Katedra dejín štátu a práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vydala
v roku 2012 publikáciu pod názvom Historický vývoj trestov. Autor JUDr. Miroslav
Fico, PhD. pôsobí ako odborný asistent katedry a zaoberá sa problematikou právnych
dejín, a to v kombinácii s právom trestným,
pričom svoje poznatky z oboch odvetví spojil i v uvedenom titule a vytvoril tak ucelenú monografiu na tému, ktorá obvykle
býva spracovaná iba okrajovo v rámci inej
problematiky.
Ako sám autor v úvode publikácie uvádza,
ide o učebný text a je tak i koncipovaný. Zaoberá sa otázkou účelu, funkcie a pojmu
trestu, ale aj spôsobom ukladania trestov
v Uhorsku, a to najmä na území Slovenska.
Text je členený na dve časti a každá z nich
na päť kapitol. Štruktúra kapitol je logicky
usporiadaná a jasná.
Prvá časť, nazvaná Všeobecné vymedzenie trestov, pojednáva v jednotlivých kapitolách o trestoch z teoretického hľadiska,
o historickom vývoji ako súčasti trestného
práva, o charaktere trestného činu a účele
trestu. Každá z kapitol začína citátom. Prvá
z nich pojednáva o historickom vývoji trestov, rieši najzásadnejšie pramene práva na
území Uhorska. Dôležité pojmy sú v texte
označené podčiarknutím, čo napomáha prehľadnosti a zvýrazneniu základných pojmov,
avšak autor prechádza od vývoja v Uhorsku
k historickému dianiu v iných krajinách

a zase naspäť, čo v niektorých prípadoch pôsobí trochu rušivo.
V druhej kapitole sa autor zaoberá trestom
ako takým, vysvetľuje jeho postavenie
v trestnom práve a uvádza tiež chápanie trestu v histórii. V tretej kapitole potom pokračuje v pojednávaní o funkcii trestu a základných zásadách jeho ukladania za trestný čin
a uvádza, ktoré zásady sa používajú aj dnes.
Štvrtá kapitola sa venuje trestným činom
a ich vymedzeniu z teoretického hľadiska
ako aj historickému vývoju chápania tohto
pojmu. Text je tiež doplnený o konkrétne
príklady, čo treba oceniť. V poslednej, piatej
kapitole prvej časti autor rieši problematiku účelu trestu, popisuje teoretické členenie
a jednotlivé teórie, ktoré sa ním zaoberajú.
Následne sa podkapitola venuje účelu trestu
konkrétne v trestnom práve Uhorska.
Druhá časť sa venuje samotnému ukladaniu trestov a ich výkonu. Prvá kapitola tejto
časti pojednáva o krvnej pomste a vykúpení
sa z trestu, čiže autor sa zaoberá obdobím
pred vznikom prvých štátnych celkov na našom území a zdôrazňuje tak rozdielne usporiadanie spoločnosti. Potrestanie za trestnú
činnosť tak nenáležalo štátu prostredníctvom štátnej moci, ale išlo o súkromnú
záležitosť jednotlivca či celého rodu. Autor
podrobne analyzuje inštitút svojpomoci
a jej výkonu pomocou krvnej pomsty, únosu a vykúpenia. Uvádza aj základný právny
predpis týkajúci sa výkupu za zločin, a to

Tripartitum z roku 1514. Avšak následne
preskakuje k oveľa staršiemu kódexu – Lex
Salica, čo pôsobí pomerne mätúco, podobne ako prechod z predštátneho obdobia rovno k Tripartitu.

WORMS

Ďalšia kapitola sa venuje inkvizícii, kde
sú vysvetlené základné dôkazné prostriedky,
ktorými boli tortúra a ordály. Autor vysvetľuje rozdiel medzi nimi ako aj pôvod ich
vzniku a analógie z iných krajín. Popisuje
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Poprava podpaľačov, V. V. Vereščagin

aj presný postup pri inkvizičnom procese
a opisuje rozdiely v súdnictve feudálnom
a cirkevnom, jeho časti a zásady, rovnako
i proti komu má byť inkvizícia použitá. Opäť uvádza aj konkrétne právne
pamiatky týkajúce sa tejto
problematiky, a samozrejme popisuje i známe čarodejnícke procesy a ich priebeh na území Slovenska.
Kapitola sa končí prvými
trestnými
zákonníkmi
Jozefa I. a Márie Terézie,
ktorá v ňom priamo ustanovuje presné náležitosti
a postupy tortúry ako dôkazného prostriedku.
Tretia kapitola sa zaoberá
trestom smrti. Na začiatku popisuje vývoj chápania tohto finálneho trestu
a jednotlivé politické postoje k trestu smrti vo svete.
Nasleduje praktická časť, a to jeho realizácia,
v ktorej sa autor venuje jednak katom ako
výkonnej zložke trestnoprávneho súdnictva,
jednak samotným druhom trestu smrti, a to
od lámania kolesom, obesenia, sťatia, užívaných v stredoveku a novoveku až po doby
nedávno minulé, s trestami ako zastrelenie,
plynová komora a smrtiaca injekcia. Za touto

podkapitolou je zaradená ďalšia, pojednávajúca o historickom vývoji právnej úpravy trestu
smrti, čo by sa podľa môjho názoru hodilo

skôr na začiatok tejto väčšej kapitoly. Pričom
autor zase trochu nelogicky začína Uhorskom, vzápätí používa analógiu so starovekým
Egyptom a Mezopotámiou a pokračuje opäť
do obdobia osvietenstva, pričom táto problematika by sa dala popísať oveľa podrobnejšie.
V štvrtej kapitole sa pojednáva o treste
odňatia slobody, pričom veľmi detailne

rieši vývoj chápania tohto inštitútu od
zabezpečovacieho úkonu až k druhu trestu. Veľmi zaujímavo popisuje i vývoj samotných väzení, a to tak
ich vzhľadu, ako aj charakteristických
úkonov
spojených s pobytom
v nich. Piata kapitola je
následne venovaná trestu doživotného odňatia
slobody. Opäť sa zaoberá
jeho postupným vývojom
a koreláciou so zrušením
trestu smrti. Autor pokračuje v konkrétnych
príkladoch, vymenúvajúc
základné trestné pramene
týkajúce sa predmetného trestu a ich krátkou
analýzou.
V
závere
nechýba
zoznam použitej bibliografie od autorov
slovenských, českých i zahraničných, venujúcich sa tejto problematike z hľadiska historického, ako aj súčasného. Túto na pohľad tenkú, avšak veľmi
prínosnú knihu hodnotím až na niekoľko
drobností veľmi kladne, ako aj autorovu
neľahkú úlohu obsiahnuť a výstižne zhrnúť túto tému.
Mgr. Alica Virdzeková
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Lúče otcovstva
Je dobré, ak sa na Slovensku uvádzajú doposiaľ neuvedené dramatické diela. Ešte lepšie
je, ak sú to diela hlboko prežiarené svetlom
poznania Boha. Medzi takéto diela patria aj
dramatické texty Karola Wojtyłu. Jeho divadelnú hru Lúče otcovstva uviedlo v decembri
2014 v celoslovenskej premiére bratislavské
Teatro Colorato. 19. apríla 2015 o 17.00 hodine ju uvedie v priestoroch Refektária pražský kláštor Emauzy.
Divadelnú činnosť Karola Wojtyłu ako herca, dramatika i kritika
v jednej osobe výrazne zatienilo jeho neskoršie povolanie „Kristovho námestníka“ – obľúbeného pápeža Jána Pavla II. Karol Wojtyła
napísal šesť divadelných textov. V prvých troch, spätých s príbehmi
Starého zákona – ako vyplýva aj z ich názvov (Dávid, Jób a Jeremiáš) –
sa zaoberá predovšetkým podobami vzájomného vzťahu medzi človekom a Bohom. V ďalších troch, ktoré vznikli o niečo neskôr, sa zrkadlí vnímanie tohto vzťahu. Boh už nestojí „mimo“ človeka, ale preniká
ho ako svetlo, ktoré ho zjednocuje s inými ľuďmi. Divadelné hry Brat
nášho Boha, Pred obchodom klenotníka a Lúče otcovstva ukazujú
kresťanskú lásku pôsobiacu rôznymi smermi (láska k blížnemu, láska
v manželstve). Jej obraz však myšlienkovo vrcholí práve v hre Lúče
otcovstva. Wojtyła v nej ukazuje otcovstvo ako lásku, kde láska nie je
cit, ale fakt. Človek ho môže, no nemusí prijať. Ani odmietnutie však
nič nezmení na tom, že existuje.
Divadelné hry Karola Wojtyłu sú intímne. Jedným z dôvodov sú
dobové súvislosti ich vzniku. Prvé z nich napísal pre tzv. Rapsodické divadlo, ktoré vzniklo a pôsobilo tajne v čase druhej svetovej vojny, pričom Wojtyła patril k jeho výrazným osobnostiam. Stiesnený
priestor v bytoch, ktoré im poskytli zázemie, ale i vzdelanie
tvorcov sa podieľali na formovaní nevšednej poetiky. Rapsodické divadlo nekladie dôraz
na dej a jeho napodobnenie,
ale na slovo a jeho stelesnenie,
na umelecký prednes a schopnosť zviditeľniť myšlienku.
Wojtyłove texty predpokladajú divadlo, ktoré je navonok
statické, ale vnútri dynamické. Prednášané slová vytvárajú obrazy, ktoré sa pomyselne
zrkadlia na hladine ľudskej
duše. A ak ich divák nechá
preniknúť pod hladinu a pomaly klesnúť do hĺbky, hladina sa rozvíri a už sa nezastaví.
Predpokladom tohto účinku
je vhodné obsadenie. Režisér
Peter Weinciller mal v tomto
prípade mimoriadne šťastnú
ruku. V hlavnej úlohe Adama
môžu diváci obdivovať výkon
Kláštor Emauzy

Štefan Bučko

známeho herca Slovenského národného divadla Štefana Bučka. Lúče
otcovstva sú vnútorným príbehom otca, ktorý nechce, nevie alebo sa
len obáva prijať otcovstvo – otcovstvo Boha, otcovstvo človeka, otcovstvo prítomné v srdci dieťaťa. Štefan Bučko v tesnej blízkosti divákov
musí zvládnuť (okrem rozsiahlych textových pasáží)
„vysloviť“ Adamovo vnútro. Nedokončené vety, zmeny
intonácie a tempa, pauzy, pohľady, striedanie veľkých
dynamických i celkom drobných gest vytvárajú pozoruhodný herecký výkon.
Žena v podaní herečky Novej scény Jany Valockej je
výstižným a významovo naplneným kontrastom k postave Adama. Láska v nej je silnejšia ako samota. Jana
Valocká akoby na javisku hlasom i gestami „maľovala
obraz“ jemnej, ale všemocnej lásky, nenápadne prítomnej v každej žene. Adam a Žena tak vytvárajú obraz
muža a ženy s ich rozdielnosťou i jednotou.
Pomyselným ohnivkom medzi týmito dvomi svetmi
je Dieťa. Stvárňuje na jednej strane malé dieťa, ktoré
vystrája na dvore, na druhej strane nezadržateľne rastúce dieťa, hľadajúce svoju identitu aj cez otcovstvo,
hlboko zakorenené v jeho srdci.
Čaro inscenácie spočíva aj v jej vizuálnej jednoduchosti a používaní tieňohry. Odľahčuje náročné a emocionálne nasýtené textové pasáže. Minimalizmus má
tak v tomto prípade účinok maximálny. Lúče otcovstva
sú výstižnou analýzou rodičovskej lásky s otázkami,
ktoré si nejeden rodič sám v sebe kladie i dnes.
Mgr. Magdaléna Pajánková
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Piešťany
perla na Váhu
Na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie vzniká ČSR. Piešťany, nielen kúpele,
ale hlavne obec Piešťany
čaká búrlivý medzivojnový rozvoj.
Jednu z kapitol vo svojej knižke Spomienky na
Piešťany nazval jej autor
Ľudovít Winter: „Vymanenie obce Piešťany z blata,
Ľudovít Winter
1919“.
„V obci Piešťany sa za 30 rokov od roku 1889
do roku 1919 toho veľa nezmenilo. Zatiaľ čo
Kúpeľný ostrov dosiahol určitej kultúrnej úrovne – vlastná kanalizácia, vlastný vodovod, vydláždené chodníky i cesty boli príkladne čisté...
situácia v obci bola iná. Na uliciach bolo more
blata alebo prachu. V mokrom daždivom počasí
sa dalo chodiť iba v čižmách. Domy s mokrými
stenami a podlahou z hliny, slamená strecha, záchod ďaleko vo dvore... obyvatelia obce nemali
dosť síl, aby mohli sami zmeniť tento stav. To
očakávali odo mňa...“ V roku 1918 Piešťanci
zvolili ĽW do revolučného výboru. Okrem
toho v rokoch 1919–1935 bol zvolený za
predsedu Zväzu slovenských kúpeľov.
ĽW pol roka vypracovával tzv. Memorandum naliehavých prác a sanácie Piešťan.
„Hlavné body: ulice, námestia, stavebné parcely,
nová škola, nový obecný dom, kanalizácia celej
obce, vodovod, asfaltovanie ulíc s chodníkmi,
protipovodňové hrádze pozdĺž Váhu, sociálne
ustanovizne a iné hospodárske reformy... Všetko toto s podrobnými nákresmi v jednom zošite
vytlačené v sto exemplároch. Navrhol som, aby
obec vyslala deputáciu do Prahy k prezidentovi
republiky a do všetkých ministerstiev a všade to
odovzdala osobne... bola to prvá slovenská deputácia v Prahe. Veľkolepo nás privítali, všade
sme sa stretli s plným porozumením a v priebehu jedného mesiaca celý húf inžinierov prišiel
na tvár miesta preštudovať situáciu. A ja som sa
tešil, že sa vo mne obec nesklamala.“
V priebehu rokov 1920–1938 sa naplnili
všetky body Memoranda. Najdôležitejšia úloha – regulácia rieky Váh sa uskutočnila v rokoch 1920–1925. Dodnes fungujú ochranné
hrádze ako pohodlné promenády s výhľadom
na pohorie Považský Inovec.
Po kanalizácii a vodovode boli vyasfaltované chodníky i ulice v celých Piešťanoch. „Na
Slovensku ešte dlho nebolo obce, ktorá by
mala každú ulicu vyasfaltovanú.“ Medzitým
boli na rozľahlých oráčinách postavené nové
ulice, ústiace na nové centrálne námestie,
kde bola postavená meštianska škola, obecný

III. časť

dom, neskôr i okresný úrad. Vybudoval sa
Poštový a telegrafický úrad, obecná útulňa pre
40 ľudí, verejná knižnica. Rekordnou rýchlosťou vyrastali nové hotely, penzióny, vily
a domy. Petrolejové osvetlenie nahradilo elektrické. V Piešťanoch okrem Ružového mlyna fungoval liehovar, výrobňa cukroviniek,
bitúnok a ďalšie živnosti. V roku 1926 bolo
v Piešťanoch zriadené vojenské letisko a od
roku 1936 fungovala pravidelná letecká doprava Piešťany–Bratislava, z Bratislavy prípoje
do Prahy a Viedne. Memorandum sa plnilo,
obec Piešťany začínala byť dobrým miestom
k životu. Pohodlné a čisté mesto, k tomu čulý
spolkový život, kde 30 rôznych spolkov ponúkalo miestnym bohatý spoločenský život.
Ďalším významným počinom vo zvyšovaní
atraktivity Piešťan bolo založenie Balneologického múzea. Múzeum založil brat ĽW Imrich Winter* v roku 1928. Múzeum sa špecializovalo na dejiny balneológie a je jediným
svojho druhu na Slovensku. Sú tu inštalované
expozície balneohistórie, minerálnych vôd
Slovenska, národopisu a archeológie. Účelom múzea je zachytiť obraz kultúrnych dejín
zeme a ľudu a prírodných zvláštností piešťanského kraja. Časť expozície je venovaná osobnosti generála M.R. Štefánika a skladateľovi
L. van Beethovenovi. Neďaleko múzea bolo
v tom istom roku postavené divadlo a hudobný pavilón.
*Imrich (1878–1943) bol o osem rokov
mladší ako Ľudovít. Staral sa o účtovníctvo
kúpeľov, propagandu (ovládal niekoľko jazykov), zveľaďoval parky, promenádu, staral sa
o umenie, hudbu. Vybudoval Amfiteáter, kam
prilákal mnohých operných spevákov a filharmónie z celého sveta...
Kúpele
Okrem toho, že v obci Piešťany panoval
veľký stavebný ruch, budovalo sa i na Kúpeľnom ostrove. ĽW nechal zrekonštruovať Napoleonské kúpele, postavila sa nová termálna studňa A. Trajan, kde boli parné pumpy
nahradené elektrickými. Bola opravená Pro
Patria, pristavil sa dvor Cyril ako nemocnica I. triedy a v júli 1934 bolo na Kúpeľnom
ostrove otvorené termálne plážové kúpalisko
Eva, ktoré funguje dodnes. Eva má dva bazény, ktoré sú napájané termálnou vodou a sú
vhodné i na usporiadanie medzinárodných
plaveckých pretekov. Vonkajší bazén má rozmery 50x18 m a druhý, krytý meria 25x12 m.
K Eve patria ihriská pre rôzne športy, bazén
pre deti, šatňa a bufet. So vznikom Evy vznikol i nový druh návštevníka, tzv. rekreant.

V rozľahlých parkoch na Kúpeľnom ostrove sa okrem golfu začal pestovať i jazdecký
šport a hrávať tenis. V Piešťanoch fungoval
v medzivojnovom období i strelecký klub,
šermiari, futbalisti. Boli vytvorené podmienky k usporadúvaniu medzinárodných športových podujatí. V kúpeľnom parku vznikol
z iniciatívy Imricha Wintera malý zverinec
a termálne jazierka, v ktorých od roku 1935
okrem lekien vždy kvitne aj Viktória kráľovská – nazývaná tiež amazonská, pretože jej
domovom je povodie rieky Amazonky. To
všetko pre potešenie detí.
Obdobie medzi vojnami bolo pre kúpele
veľkolepé. Kúpele žili. Akcie striedali akcie. Výstavy, kongresy, festivaly, športové
podujatia.
Celebrity
Návštevnosť kúpeľov bola vysoká, dobová
tlač uvádzala, že maharadžovia si v Piešťanoch
podávali kľučky. V hoteli Thermia Palace bol
v roku 1936 ubytovaný aj československý
prezident Eduard Beneš, vyslanec Jan Masaryk, kráľ českých komikov Vlasta Burian.
Spomedzi umelcov svetoznámy maliar Alfonz
Mucha*, ruský spevák Fjodor Ivanovič Šaljapin, tenorista Richard Tauber a celá plejáda
spisovateľov, básnikov, dramatikov, hercov
a skladateľov. Dlhšie sa tu zdržiaval český botanik, univ. prof. Karel Domin, autor knihy
Piešťanská květena (1931). Zo športovcov
v piešťanských kúpeľoch pobudol svojho času
najlepší americký tenista Dwight F. Davis, zakladateľ slávneho Davis Cupu, ktorý v roku
1932 slávnostne otvoril v kúpeľnom parku
tenisový dvorec. Na tomto dvorci si zahral
aj Harry Hopman, na počesť ktorého sa hrá
v austrálskom Perthe Hopmanov pohár, ktoListy 23
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rý je neoficiálnym svetovým šampionátom 8. 11. 1938 sa v nemeckej tlači objavil člámiešaných družstiev. Ten Slováci už trikrát nok „Slovensko sa zbavuje svojich židov, a prví
vyhrali – naposledy v roku 2009 piešťanská budú Winterovci, ktorí svojím vystrájaním niodchovankyňa Dominika Cibulková s Domi- čia kúpele. Preč s nimi!“
V roku 1939 vznikol samostatný Slovennikom Hrbatým.
*Alfonz Mucha v rokoch 1929–1932 na- ský štát. Ten prijal zákony, ktorými sa kovštevoval s chorou dcérou kúpele Piešťany. Za nečne podarilo zbaviť firmy Winter.
Zákonom č. 103/1940 Zb. sa desiatimi
opakovanú liečbu svojej dcéry Jaroslavy, ktorá trpela ochorením polyartritis rheumatica paragrafmi vyvlastnili majiteľom kúpeľov
(zdedila jeho výtvarný talent), namaľoval na všetky pozemky a liečivé pramene pod
mieru alegorický obraz Buď pozdravený, pra- nimi, všetky stavby, ak boli postavené v zámeň zdravia, ktorý bol inštalovaný v jedálni ujme kúpeľov, všetko, čo súvisí s kúpeľmi
a menom Winter. „...Jednalo sa o 6 rôznych
Thermie Palace.
Kúpele prosperovali. Našli sa mnohí, nehnuteľných priestorov, 15 000 položiek
ktorí sa chceli zbaviť firmy „Winter a syno- hnuteľností, zoznamy práv, z toho práva 14
via, generálny prenájom kúpeľov“ a sami sa patentov, 35 ochranných známok, 15 koncesií
ujať prosperujúcich podnikov. Od roku 1921 a iné. Svojvoľné odhady a rýchla práca – všetko
musel ĽW niekoľkokrát bojovať o kúpele. sa stihlo za 24 hodín. Formálne všetko podľa
Odolával intrigám zľava i sprava. Pretože litery zákona, ale inak výsmech práva a sprasi uvedomoval, že tlak na zhabanie kúpeľov vodlivosti. Župný úrad výmerom číslo 36458/
bude silnieť, rozhodol sa po zrelej úvahe k ne- IV-1940 zo dňa 2. októbra 1940 vyvlastňuje
zvyklému kroku. Vypracoval návrh, aby časť v prospech Slovenského štátu piešťanské kúpele
zodpovednosti za kúpele prevzal štát, ktorý so všetkými nehnuteľnosťami a právami...“
Ako keby to nestačilo, perzekúcie proti
by podnikanie kúpeľov kontroloval cez tzv.
Dozorný zbor pre kúpele Piešťany. Ministerstvo rodine Winterovcov sa stupňovali. Pri jednej
zdravotníctva jeho návrh v roku 1930 schvá- z razií bol do krvi zbitý brat Imrich. Ocholilo a vďaka tomu boli kúpele čiastočne chrá- rel, oslabený organizmus nevydržal atak nemoci a Imrich v roku 1943 zomrel.
nené pred rôznymi špekulantmi.
ĽW sa v priebehu 2. svetovej vojny skrýval
„Bolo to niečo jedinečného: súkromný podnik sa stal záležitosťou štátneho orgánu. Do- po rôznych bytoch v Bratislave. Na základe
zorný zbor bol príkladom, ako by bolo mož- udania bol zatknutý a transportovaný do
no zmierniť rozpor medzi kapitalizmom
a komunizmom. Nespornou výhodou
kapitalizmu je, že neubíja najväčší dar
prírody slobodný vývin schopností. A komunizmus zas nestrpí, aby táto schopnosť
bezhranične slúžila sebeckým cieľom. Nie
ubíjaním jeden druhého, ale dohodou
v rôznych názoroch by sa malo slúžiť záujmom ľudstva.“
V rokoch 1930–1933 obhájil ĽW
prostredníctvom Dozorného zboru
u štátnej moci výstavbu dvoch mostov
cez rieku Váh. Drevený most nahradil Štefánikova mohyla na Bradle
most železobetónový, ktorý bol odovzdaný do užívania 2. 1. 1932. Most bol koncentračného tábora v Seredi. Odtiaľ bol
pomenovaný po T. G. Masarykovi. Dnes sa na Vianoce 1944 odvlečený do Terezína. Pretento most volá Krajinský a je určený iba pre žil a v máji 1945 sa po dlhých štyroch rokoch
automobilovú dopravu. Druhý most, ktorý vrátil do svojho domu v Piešťanoch. Bol plný
bol postavený v roku 1933, je Kolonádový energie a pevne odhodlaný postarať sa o siromost. Most je tvorený dvoma krytými pro- ty po dcére, ktorá zomrela v koncentračnom
menádnymi pruhmi, pretože prianím ĽW tábore. Veril, že sa vracia demokratický režim
bolo, aby mohol pacient prejsť po moste a bude opäť podnikať. Pred osemdesiatkou
suchou nohou. Atraktivitu mosta zvyšujú začínal energicky podnikať vo viacerých smepredajne zakomponované do príbrežných roch. Obnovil a viedol hotel Zelený strom
mostných polí. Nápisy na priečelí mos- a riadil i stavebné družstvo Floreát.
Aj vo vysokom veku osvedčil svoj podnitu sú v latinčine a vyjadrujú jedinú túžbu
chorých – uzdraviť sa. VSTAŇ A CHOĎ kateľský talent. Všimol si, že na trhu chýba
a UZDRAVUJÚCE PIEŠŤANSKÉ KÚPE- detská výživa, a tak vytvoril so spolupracovLE. Od roku 1950 most slúži iba chodcom. níkmi, lekármi a chemikmi niekoľko druhov
detskej výživy. Vymysleli aj BB puding –
Hitlerovci siahajú na Piešťany, 1932 –1938 známy dodnes. Záujem o detskú výživu bol
Moc Hitlera a jeho prívržencov rástla obrovský a podnikanie jeho firmy Panvita sa
a ustavične sa približovala k československým zdarne rozbehlo.
„Predvojnová hojná návštevnosť kúpeľov
hraniciam. ĽW vedel, že kúpele a hlavne Winterovci budú terčom ich zákerných útokov. klesla, akoby zomrela. Citeľný bol nedostatok

Náhrobok rodiny Winterovcov
valút. Nová koncepcia kúpeľov bola, že kúpele ako zdroj príjmov zaniknú, budú slúžiť na
liečenie ľudu bez poplatkov – to je názor vlády. Pred päťdesiatimi rokmi mali nemocenské
poisťovne zakázané predpisovať kúpeľné liečenie, lebo to bol luxus. Teraz bude zadarmo.
Krútim hlavou, čo z toho vzíde...“
Rozvoj kúpeľov zabezpečil až zákon o preventívnej starostlivosti z roku 1951.
ĽW sa snažil o nastolenie spravodlivosti
a finančného narovnania ohľadom vyvlastnenia kúpeľov Slovenským štátom. Jeho žiadosti
boli zamietnuté, pretože zákon č. 125/1948
vyvlastňoval všetky kúpele bez náhrady. Odvolanie nebolo prípustné.
ĽW zostal bez prostriedkov. Po znárodnení kúpeľov a zoštátnení firmy Panvita
komunistickým režimom v roku 1948 žil
v ústraní a chudobe. Bol mu stanovený
dôchodok 250,- Kčs a ani Najvyšší súd
v Prahe nevyhovel jeho žiadosti o zmenu
dôchodkového výmeru. „Rozsudok sa nemení. Niet dôvodov. Mlč. Uspokoj sa s tým,
čo dostávaš. Kapitalista si nezaslúži, aby
vôbec žil. Zločinec.“ V roku 1963 sa dožil
jedinej rehabilitácie, že výška dôchodku
250,- Kčs je nezákonná, pretože invalidné minimum je 400,- Kčs. „Toto je prvá
a jediná rehabilitácia, ktorej som sa dožil. Dožijem sa ešte ďalšej? Možno až po smrti. Aspoň
deti a vnuci budú mať z môjho tridsaťročného
utrpenia nejaký úžitok.“*
Týmito slovami končí kniha ĽW Spomienky na Piešťany. ĽW zomrel 15. 9. 1968.
*Dňa 1. novembra 1990 bola na penzióne Zelený strom, kde ĽW býval, odhalená na
jeho pamiatku pamätná tabuľa. Od 1. januára 1991 nesie hlavná ulica v centre mesta
meno Winterova. 19. 6. 2002 bolo ĽW udelené čestné občianstvo mesta Piešťany in memoriam ako ocenenie jeho neopakovateľného
prínosu a vkladu do vývoja mesta a kúpeľov.
V roku 2008 bol dokončený film „Optimista“ – hraný dokument o živote a diele Ľudovíta Wintera (režisér Dušan Trančík).
Česť jeho pamiatke!
Od roku 1945 užívajú Piešťany štatút mesta a začína ďalšia etapa existencie Piešťan.
Ing. Marta Adlerová
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Jaroslav Uhel
V každej umeleckej disciplíne vyniká originalitou a jedinečnosťou tá tvorivá osobnosť, ktorej umenie dokáže osloviť ľudí. Každý z nás
vníma a prežíva svet okolo i vnútorné poryvy
osobito. Mnohí ich aj vyjadrujú svojou prácou, alebo tvorivou činnosťou. Ale podať obraz
sveta, taký aký ho nielen vidí, ale aj cíti a počuje, a aby to všetko v ňom prijal aj divák, to
dokáže zobraziť iba tvorca. To je najvážnejšia
úloha umelca. Podať divákovi svoje posolstvo.
Bez talentu to nejde. Ten vnáša do perfektnej umeleckej prípravy
a následného hľadania vlastnej jedinečnosti búrku pocitov, ktoré obohacujú. Byť obklopený umením, to je prejav civilizovanosti ľudstva.
Výtvarné umenie je nositeľom farby, línie, príbehov a emócií. Prináša
divákovi krásu a šťastie. Filozofiu bytia, úvah a hľadania. Obohacuje
život energiou, ktorá vedie k poznávaniu a bytiu človeka i ľudstva.
Umenie nás skutočne obklopuje aj tam, kde by sme to nečakali.
Ono bolo i zostáva súčasťou života.
Na Slovensku tvoria tisíce výtvarných umelcov v rôznych disciplínach. Vznikajú desaťtisíce diel. A z nich státisíce radostných objavných okamihov divákov. Slovenský výtvarný dnešok predstavuje svetu
i v súčasnosti mimoriadne umelecké hodnoty. Takú tvorbu, ktorej
originalitu rozvíja duchovný rozmer. To, čo nazývame životom obrazu. Desiatky rokov dokáže oslovovať a inšpirovať. Vždy je trochu iný
a vždy krajší. Obraz, ktorého žitie sa stáva večným. Jaroslav Uhel je
mimoriadnym umelcom dnešnej mimoriadnej doby. Lebo jeho obrazy žijú. Nabité silou nekonečného objavovania.
Už desaťročia sledujem tvorbu tohto umelca. Obdivujem jej rozvoj.
Rozkvet výrazových prostriedkov. Autorovu úctu k farebnosti a prostej linke. To čo vnáša Jaro Uhel do umenia, je ľahkosť tvorby, sila
a jednoduchosť výrazu, a istota ruky. Tým vznikajú jeho kresby, grafiky, ilustrácie a obrazy, ktoré dokážu nielen osloviť svet, ale predovšetkým jedinca. Posolstvom autorovho talentu, ktorý prináša posolstvo
čiastočne ukryté i viditeľné v umeleckej kvalite.
Maľba Jaroslava Uhla je citlivým filozofickým stretnutím. Jemnými
linkami načrtáva tvary ľudského tela, koncipuje priestorové usporiadanie obrazovej plochy. Farbou komponuje abstraktné plochy, ale aj
významové symboly, ktoré nesú prvky späté s rodným Slovenskom.

Dotyky lásky. 2013, ilustrácia k básnickej Podivuhodné dialógy.
zbierke Ladislava Fričovského, kresba na 2010, kresba, kombinácia techník,
kartón, 40x30 cm
ručnom papieri, sépia, 50x40 cm

Kúpanie. 2009, olej akryl, kartón, 60x50cm

Náznak drevenice, rozsiahlych lazov, život stromov a človeka medzi
nimi. Umelcovo dielo nie je len rozsiahle, ale nesie v sebe umeleckú
hodnotu sústredenú v sile, akou vie každý obraz osloviť. Pripravil som
niekoľko výstav tohto umelca, či samostatných, alebo kolektívnych.
Jeden príbeh za všetky. Usporiadal som výstavu v rezidencii amerického veľvyslanca v Bratislave. Spolu s manželkou tvorili pár, ktorý
nielen miloval, ale aj rozumel umeniu. Z tejto umeleckej prehliadky,
kde som predstavil temer dve desiatky umelcov, si kúpili obraz Jaroslava Uhla. Majú ho ďaleko od nás. Doma. Vedeli povedať, že v tomto obraze vidia okrem jedinečnosti určité farebné i tvarové symboly,
ktoré im asociujú mnoho. A milujú modrú farbu a slivky. Zdanlivý
príbeh úspechu a dobrého výsledku. Je v ňom však sila umelcovho
diela, ktoré bez ohľadu na krajinu dokáže niesť posolstvo. Nie je dôležité opisovať aké a prečo. Dôležitý je život obrazu. A v tomto je Jaro
Uhel majster. Výtvarný umelec, ktorého tvorba vedie stále dynamický
rozvojový status. Je veľmi dôležité, aby čo najviac ľudí poznalo jeho
dielo. Lebo je unikátne. Zďaleka nie dostatočne docenené. Je to však
dielo, ktoré v krásnom prostredí Liptovského Mikuláša vytvára osobnosť s menom Jaroslav Uhel.
„Okrem školy, rokov štúdia a kontaktov s mojimi učiteľmi je dôležité uviesť aj iné vplyvy na moju prácu, rast či odbornosť a orientáciu.
Na jednej strane to boli moji rovesníci, či starší kamaráti, kolegovia,
ktorí sa „upísali“ umeniu. Dôležité pre mňa bolo, že v mieste môjho bydliska v tom období pôsobili významní umelci, na ktorých som
vzhliadal ako na svoj nedostižný vzor. V Liptovskom Mikuláši žila Ester Martinčeková - Šimerová so svojím manželom fotografom Martinom Martinčekom. Šimerová bola absolventka parížskych štúdií, kde
študovala maliarstvo na dvoch akadémiách (F. Léger), ale aj v súkromnej škole Alexandry Exter. Bola to svetoznáma a popredná slovenská
maliarka, výtvarníčka a scénografka, predstaviteľka moderny. Často ju
nazývali prvou dámou slovenského maliarstva. Martinček bol významný slovenský fotograf. Venoval sa predovšetkým fotografovaniu prírody a ľudí Liptova. Okrem týchto úžasných umelcov som mal šťastie byť
v blízkosti akademického sochára A. Gromu a akademického maliara
M. Kerna. Práve Kern to bol, ktorý ma upozornil na Iľju Kabakova,
a ktorý ma priviedol k eventu, land artu, inštaláciám, k inému spôsobu
myslenia. Z môjho rodiska mi bol najbližší profesor Igor Rumanský,
grafik a vynikajúci kresliar, dlhoročný pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ale predovšetkým môj starší citlivý kamarát, na ktorého úsudok a názor sa dalo vždy spoľahnúť.
Nemôžem nespomenúť vplyvy, ktoré som naberal priehrštím
a osvojoval si ich ako „špongia“ z mne blízkeho prostredia slovenského výtvarného života. Bol to Ľudovít Fulla, slovenský maliar, grafik,
ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg, ktorý vyslovil potrebu skoncovať so starými, nič nehovoriacimi umeleckými metódami a zabehanými manierami a žiadal preraziť a uvoľniť cestu novým výrazovým
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Vzdialení. 2012, olej akryl, kartón, 60x50 cm

prostriedkom a postupom, ktoré by zodpovedali dynamickým premenám, ktoré boli charakteristické pre život človeka a spoločnosti 20.
storočia. Fascinovala ma maľba akademického maliara Milana Paštéku, v ktorého tvorbe dominoval človek vo vzťahu k priestoru. Bol
jedným z najosobitejších predstaviteľov slovenského umenia a novej
figurácie. Zobrazoval ľudskú postavu zo subjektívneho uhla pohľadu
a často vyjadroval existenciálne pocity ako osamelosť, strach, úzkosť
alebo odcudzenie. Používal iróniu a grotesku, zväčšené alebo deformované fragmenty postavy, bez zobrazenia konkrétnych detailov.
V mojom zaujatí Paštékom je pravdepodobná odpoveď na to, ako
som sa dostal ku Sartrovi a cez neho ku Giacomettimu. Ten vplyv
bol taký silný, že som svoju magisterskú prácu v Banskej Bystrici robil
zo sochárstva u akademického sochára Mikuláša Palka. Pochopiteľne,
že som v tých časoch intenzívne
absorboval aj iné svetové veličiny: Picasso, Klee, Chagall, Mark
Rothko, Max Bill, Fritz Glarnet.
Joseph Albers, ktorý po dlhoročnom skúmaní zverejnil svoje dojednanie „Interaction of Colour“
(Vzájomné pôsobenie farby) ma
„nasmeroval“ na cestu vnímania
farby ako média.
Všetko to podporovalo môj
vlastný svet a podnecovalo ma
k napredovaniu. Som presvedčený, že všetky aktivity tvoriaceho umelca, ktorý je zároveň aj
učiteľom, majú byť prirodzene
rozdelené do sfér jeho vlastnej
kreativity, umeleckej práce, vzdelávacích a organizačných prác,
ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tak celý kompaktný spôJaroslav Uhel
sob života.“

Pieta. 2013, olej akryl, kartón, 60x50 cm

Narodil sa 18. januára 1954 v Palúdzke. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v roku 1977 (doktorát na tejto škole získal v roku 1983)
a na Fakulte maliarstva Akadémie krásnych umení vo Varšave.
Zúčastnil sa viac ako sto samostatných a kolektívnych výstav doma
i v zahraničí. Mnohé nové diela realizoval na desiatkach tvorivých
sympózií a plenérov, často aj v zahraničí. Docent, PaeDr. Jaroslav
Uhel ArtD. je vysokoškolským pedagógom. Venuje sa odbornej
publicistike, organizuje výstavy profesionálnych výtvarníkov. Realizuje tiež výtvarné projekty s deťmi, s mentálne a zdravotne postihnutými a art terapiu.
Zameriava sa na maľbu a kresbu, grafický a knižný dizajn, knižnú
ilustráciu a priestorovú tvorbu. Je autorom viacerých knižných a časopiseckých ilustrácií, návrhov a realizácií obálok kníh, katalógov,
brožúr, plagátov, telefónnych kariet, poštových známok, plastík, objektov, expozičných a priestorových realizácií v architektúre. Svoje
diela pravidelne vystavuje na domácich aj zahraničných výstavných
prezentáciách výtvarného umenia (Nemecko, Izrael, Cyprus, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Egypt, Taliansko, Ukrajina, USA).
Zúčastnil sa mnohých medzinárodných sympózií, workshopov
a tvorivých pobytov. Je držiteľom viacerých ocenení v zahraničí za
svoju tvorbu (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Taliansko, Bosna
a Hercegovina). Autorove diela sú zastúpené v oficiálnych zbierkach
na Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Egypte a Rakúsku.
V roku 1998 mu bola udelená cena ministra kultúry. V roku 2000
sa stal laureátom Ceny Masarykovej akadémie v Prahe. V rokoch
2004 a 2006 dostal významné ocenenia na súťažiach v Taliansku,
v roku 2007 cenu rektora Univerzity Mateja Bela.
Je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska.
Žije a tvorí v Liptovskom Mikuláši.
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista
apríl 2015
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Michal
Vajdička
divadelní režisér a umělecký šéf Dejvického divadla
Jak těžké nebo lehké je stát se divadelním režisérem?
Môj otec je režisér a ja som to po ňom asi zdedil. Preto si neuvedomujem, aká ťažká je tá cesta. Vždy som mal dvere do divadla otvorené,
takže som mohol vidieť veľa predstavení a k tejto profesii som sa dostal
prirodzenou cestou.
Pred tým, než som išiel študovať na VŠMU v Bratislave, som spolupracoval s najlepšími režisérmi. Robil som osvetľovača a svetelný dizajn. Pozoroval som divadelné skúšky. Po určitom čase som sa pristihol
pri tom, že rozmýšľam nad tým, ako by som to robil ja. Tak som sa
prihlásil na školu.
Dá se divadelní režii naučit ve škole? Co všechno tato profese obnáší?
Škola je dobrý prostriedok k tomu, aby ste dokázali veci pomenúvať.
Neobjavujete už objavené. Zoznamujete sa s technikami, ktoré už dávno
boli popísané. Prečítate si, ktoré všetky formy už boli pred vami v divadle
použité. Informácie získané na škole vás môžu posunúť ďalej, vyššie.
Teraz učím, a predsa je to pre mňa ťažké jednoducho vysvetliť, čo
všetko musí režisér vedieť. Asi by mal byť predovšetkým psychológom,
pestovať si fantáziu, okrem toho laterálneho myslenia by mal používať
aj to vertikálne racionálne. Ku tomu všetkému si musí získať autoritu.
Tá profesia má v sebe všetko možné a je ťažké to zjednodušiť do jednoduchej vety.
Jak se vyvíjela vaše osobnost režiséra v období od školy po dnešek?
Prešiel som obdobím veľkého epochálneho inscenovania s rôznymi
efektmi. To logicky vyplýva z toho, že som bol na počiatku ako osvetľovač tvorcom efektov. Po rokoch využívania všetkých možných technologických prostriedkov som dospel k tomu základnému – k hercovi,
k emóciám, späť k jednoduchému, k príbehu.
V minulém roce jste se stal uměleckým šéfem Dejvického divadla,
nastoupil jste po Miroslavu Krobotovi. Divadlo patří k nejlepším
scénám v České republice, je permanentně vyprodané. S jakou
představou jste to místo přijímal, jakým směrem povedete divadlo dál?
Vstúpil som do tejto úlohy nečakane. Po funkcii som nikdy netúžil.
Nerátal som s tým, že by som niekedy vykonával funkciu šéfa, cítim
voči nej rešpekt.
V Dejvickom divadle hľadali nového umeleckého šéfa ako aj garanta
na grant. Spoznali sme sa pri mojich dvoch réžiách (Racek – Anton
Pavlovič Čechov, Ucpanej systém – Irvin Welsh, inscenácia získala
roku 2012 cenu Alfréda Radoka), ktoré som robil ešte ako externý
režisér. Sadli sme si a súbor mi ponúkol túto funkciu. Bola to pre mňa
veľká česť. Nezobral som to kvôli pozícii, ale kvôli tým ľuďom. Pre
mňa je Dejvický súbor veľmi inšpiratívny. Cítim sa tu dobre a vôbec
nie ako šéf, skôr sa bránim akejkoľvek forme diktatúry. Viacmenej sa
snažím počúvať, čo súbor potrebuje, aby sa mohol vyvíjať. Robím im
také podmienky, aby sa mohli realizovať a objavovať v sebe neobjavené. Takým príkladom je práve prvá réžia Ivana Trojana, ktorého sme
ešte s Mirkom úspešne presvedčili, aby sa tej práce ujal.

Repertoár staviame spolu s dramaturgičkou Evou Sukovou. Samozrejme komunikujem aj so súborom, aby sa necítili opomenutí. Postaviť repertoár pre Dejvické divadlo nie je nič zložité. Robíme tu len dve
premiéry do roka, preto si dávame záležať na výbere titulu a režiséra.
Príprava na tie dve inscenácie je ale o to náročnejšia a intenzívnejšia.
Zatím stále dojíždíte ze Slovenska. To je velmi náročný způsob
života.
Ponuka ma zaskočila. Práve dokončujem v Bratislave inscenáciu,
ktorú som mal dohodnutú ešte pred niekoľkými rokmi, ale prijímam
aj ďalšie ponuky v Bratislave, lebo to mesto je mojou srdcovou záležitosťou. Takže zatiaľ som sa nepresťahoval.
Momentálne asi najviac spolupracujem so Slovenským národným
divadlom. Veľmi dobre si rozumiem s umeleckým šéfom Romanom
Polákom. Obaja sme režiséri, ale každý iný, navzájom sa dopĺňame,
obohacujeme. Nevznikajú tak rovnaké inscenácie a to je dobre.
Môžem si to dovoliť aj preto, že Dejvické divadlo dobre funguje.
Riaditeľka Eva Měřičková má organizáciu pevne v rukách a ja sa nemusím zaoberať manažérskymi vecami. Môžem sa sústrediť len na
ideové a umelecké témy.
Dejvické divadlo se svým stálým souborem patří k tradici českých
i slovenských divadel minimálně posledního půlstoletí. Ten model
se liší od západního, kde se herci většinou najímají jen na jednu
inscenaci. Je tento náš model pro vás jako režiséra výhodný, anebo
zamýšlíte v budoucnu zvát hosty?
Patrím práve k tým režisérom, ktorí si myslia, že kontinuálna práca
skupiny hercov a režiséra, ktorí sa spolu aj vyvíjajú, je lepšia. Najradšej
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Z inscenácie „Ucpanej systém“ – Dejvické divadlo

by som bol zavretý so svojimi hercami čo najdlhšie v intímnom prostredí, kde by sme sa navzájom inšpirovali, posúvali ďalej.
Sám mám vždy nepríjemný pocit, keď idem po prvý raz do nejakého divadla, kde mám pracovať s novým súborom. Tiež to chvíľu trvá,
kým ich presvedčím. Nie som typ despotu. Autoritu si nezískavam
krikom a presviedčaním. Jediné, čím viem presvedčiť hercov, aby
ma rešpektovali, je práca. Väčšina hercov to pochopí až po premiére.
Jak se díváte na vývoj herectví za posledních deset, patnáct let?
Jak si vy sám představujete dobrého herce?
Cítim to ako otázku celospoločenskú, netýka sa to len herectva
izolovane. Nielen v divadle, aj v ostatných médiách sa rozhodujú
na rázcestí, kade pôjdu. Buď dajú divákovi to, čo chce, vtedy sa
herci škatuľkujú do polôh, ktoré sú divákom sympatické. Alebo
je tu druhá cesta, ktorá nie je komerčná, tá odvážnejšia, kontroverznejšia. Na škole to hercom vysvetľujem na príklade vzniku divadla. Všetko sa začalo tak, že z davu jeden vyšiel, postavil sa pred
ostatných a chcel im niečo povedať. Dnes mám skôr dojem, že
sa herec chodí ukazovať a chce byť obdivovaný. Radšej mám tých
hercov, ktorí majú čo povedať a ešte sú v tom aj osobní. Sedíme tu
v Dejvickom divadle, kde každý zo súboru má názor a myšlienku
a presne vie, čo chce povedať.
Proč si vybíráte současné anglické dramatiky a spisovatele, jako
je Martin McDonough a Irvin Welsh?
Martin McDonough je Ír dnes už žijúci v New Yorku. Toho sme
si vybrali najmä preto, že prostredie írskeho vidieka, ktoré popisuje,
sa veľmi podobá slovenskej dedine. Témy, ktoré sa v jeho hrách objavujú, sú veľmi súčasné aj pre slovenský vidiek; podobne píšu aj ďalší
írski autori ako Irvin Welsh, Marina Carr.
Našli by se i v České nebo Slovenské republice autoři takových
strhujících příběhů ze současnosti?
Sledujem vývoj našich dramatických autorov a zostávam veľmi
opatrný aj vo vyjadreniach. Zatiaľ pre mňa nie je nič jednoznačné. Je
mi ľúto, že ak sa aj nájde šikovný, talentovaný mladý autor, tak hneď
dostane ponuku z komerčného prostredia, ktorej sa len ťažko odoláva. Samozrejme je to finančne zaujímavejšie. Pri písaní nekonečného
seriálu získa síce rutinu a remeslo, ale neuvedomuje si, že sa môže
vypísať a to, čo vzniká, je klišé.
Na Slovensku mám jedného zaujímavého dramaturga Dana Majlinga, s ktorým spolupracujem aj tu v Dejviciach. Dramatizoval
Ucpanej systém podľa Irvina Welsha pre Dejvické divadlo. V Bratislave sme spolu spravili Láskavé bohyne a naposledy inscenáciu Bál
podľa Boženy Slančíkovej – Timravy. Zatiaľ to všetko sú dramatizácie textov iných autorov. Vďaka tejto práci sa človek vycvičí v dialógoch a témach, dokáže postaviť výborné situácie a k tomu, aby bol
výborným dramatikom, chýba len málo.
Zdá se mi, že divadelní režisér je jedním z posledních režisérů
v oblasti médií, který ještě může prakticky ovlivňovat jak výběr
tématu, tak protagonistů, a tím pádem má šanci sdělovat těmito
prostředky svůj názor. Co se snažíte sdělit vy?

Asi máte pravdu, že napríklad v televízii je režisér iba remeselník,
ktorý má spraviť prácu rýchlo a jednoducho. V divadle je to ešte stále
poctivá práca, kde by výpoveď nemala chýbať.
Mám veľa tém, o ktorých sa rád rozprávam a o ktorých rozmýšľam.
Napríklad v tejto sezóne sa zaoberáme témou, či sme všetci neupadli
do akejsi letargie, či sme to už nevzdali. Prestávame sa zaoberať spoločenským životom a uzatvárame sa do takých malých ulít. Nič nás
nedokáže motivovať k činu. Zdá sa, akoby to vyhovovalo všetkým.
Ľudia akoby abdikovali, nemajú potrebu konať. Tí, čo na tomto stave
parazitovali a parazitujú, žijú s pocitom, že my im to umožňujeme, že
to majú dovolené. Na základe toho sme vyberali titul do nasledujúcej
sezóny, ktorý ale zatiaľ nemôžem prezradiť.
Díky své současné práci a funkci máte vynikající možnost posoudit, zda se témata na Slovensku liší od českých. Liší se a v čem?
Témy vychádzajú aj z kultúrnej tradície tej ktorej krajiny. My Slováci sme viac dedinské typy. Na Slovensku bolo vždy viacej ľudí žijúcich
na vidieku ako tu v Čechách, kde zasa viac ľudí žilo v mestách. Preto aj
spôsob rozprávania a výber tém je rozdielny. Hovoriť k ľuďom, ktorí sú
zemití, emocionálni, neprešpekulovaní musíte inak ako k mestskému
človeku, ktorý naopak nechce len jednoduchý jazyk a emócie. To sú
pre mňa základné rozdiely.
Musíte také volit jiný způsob vedení herců tady a na Slovensku?
Vôbec nie. Ale nemôžem toho veľa porovnávať, pretože spolupracujem väčšinou s Dejvickým divadlom, ktoré je výnimočné práve tým,
že z pražských divadiel má asi najbližšie k východnému emočne naplnenému „slovenskému“ herectvu a nie je to chladné vypočítavé deklamatívne divadlo inšpirované nemeckým herectvom.
Všimla jsem si na přehlídce Slovenské divadlo v Divadle Bez zábradlí, jak pražští diváci nadšeně kvitovali temperament slovenských herců.
Funguje to obojstranne. Dejvické divadlo teraz pravidelne hosťuje
v Bratislave. Máme dohodu s Divadlom Astorka a s Mestským divadlom, kde sa pravidelne objavujeme. Ešte ani nezačneme hrať a už
diváci reagujú. Prichádza niečo iné. Ale tiež je dôležité, keď má divák
pocit, že si ho herci vážia. A zároveň naopak, keď herec hrá s pocitom,
že si ho divák váži, je atmosféra v divadle úplne iná, lepšia.
Co chystáte v Dejvickém divadle na nejbližší období? Jakou premiéru budete mít na Slovensku?
Ivan Trojan teraz pripravuje jeden úžasný projekt, ktorý sa skúša
naozaj v šatni. Nebolo to nič, čo by bolo dopredu pripravené. Autorský text vznikol z čistého stola ako kolektívne dielo hercov. Autorom
je kolektív, ale najviac sa na ňom podieľal samozrejme Ivan. Pre mňa
je veľmi zaujímavé sledovať, ako to vzniká. Hoci sme len v polovičke
procesu, očakávam od toho veľa. Snáď sa to bude volať Zásek. Bude to
o piatich ľuďoch, ktorí sa zasekli vo výťahu.
Koncom apríla budem mať premiéru v Divadle Astorka. Skúšam
tam po prvýkrát. Hra má zatiaľ pracovný názov Deravá jama. Tiež ide
o autorský projekt.
Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová
Titulná fotografia Hynek Čermák, ostatné foto Hynek Glos
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