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Výber slovenských programov v apríli a máji 2016
1. 4. – 30. 5. Muzeum Bruntál, hrad Sovinec
Číročistý romantik
Výstava k 120. výročiu narodenia Jaroslava Vodrážku, graﬁka,
ilustrátora, maliara a pedagóga, ktorý žil a tvoril v Martine
na Slovensku. Výstavu SNM v Martine pripravil DOMUS SM
v ČR v spolupráci s Muzeem Bruntál a SI. Výstava je otvorená
v utorok až nedeľu od 8.00–16.00 hod.
5., 12. a 26. 4. 10.30 hod.
Kaviareň Divoké matky, Hybešova 23, Praha 8, Karlín
Spievanky. Kukulienka, kde si bola...
Nespievajte si len doma, príďte si so svojimi detičkami zaspievať
slovenské ľudové pesničky s nami. Rodičia s deťmi od 0–3 rokov sú
vítaní. Mga.ninanagy@gmail.com facebook.com/Spievanky.
Pripravila Nina Nagy a SI v spolupráci s DOMUS SM v ČR.
6. 4. 15.00 hod.
SNM Martin
Slovenské a české ľudové zvyky a tradície
Komponovaný program pre stredoškolákov pripravil DOMUS
SM v ČR a Múzeum kultúry Čechov na Slovensku.
7. 4. 15.00 hod.
Kysucké múzeum v Čadci
Slovenské ľudové zvyky a tradície na Kysuciach
Komponovaný program pre stredoškolákov pripravilo Kysucké
múzeum v Čadci a DOMUS SM v ČR.
14. 4. 17.00 hod.
KVKLi, Rumjancevova 14, Liberec
Naši nejbližší sousedé Slováci a slovenská menšina v ČR
Historie, současnost, zajímavosti s důrazem na Liberecko.
Polemického, ale i veselého podvečera s prezentací různých
podob slovenského živlu mezi námi se zúčastní spisovatel,
publicista, herec a moderátor Vlado Štancel, herečka
a zpěvačka Jana Burášová, PhDr. Helena Nosková, CSc.,
vysokoškolská pedagožka RNDr. Jana Kulháková, CSc.
a Ing. Eva Zajíčková, CSc.
14. 4. – 19. 4.
Dni slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej
Pripravili kultúrne služby mesta a SI. Výber z programov na
portále SI. https://www.mzv.sk/web/sipraha
23. 4. 18.00 hod.
Semily, Tovární ulice, hřiště
Pálenie čarodejníc so sprievodným programom piesní, tanca
a hudby
Pripravil Spolek semilských Romů pěstujících romský a slovenský
folklór s DOMUS SM v ČR.
12. – 15. 5. 10.00 – 19.00 hod.
Výstavisko Holešovice, Praha, stánok DNM
Výstava slovenských kníh a časopisov z produkcie slovenských
spolkov v ČR s informáciami, prezentáciami a výkladom
Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy
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25. 5. – 26. 6. 10.00 – 17.00 hod.
Státní oblastní archiv České Budějovice
Vědecká konference Československo 1968–1971
Do konferencie sú zaradené referáty o Slovákoch v ČR
v uvedených rokoch, ktoré pripravil DOMUS SM v ČR.
Konferenciu organizuje ÚSTR a Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích.
V minulom čísle časopisu Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú
o sebe vedieť viac, bola o. i. dvojstrana z veľtrhu cestovného
ruchu Holiday World, ktorý sa konal v Prahe vo februári.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch na ňom predstavila tiež
podujatia z kultúry, športu, tradičné aj nové ľudové slávnosti
a spoločenské udalosti, ktoré sa chystajú počas celého roka
2016 naprieč celým Slovenskom. Urobili sme pre vás výber
niekoľkých najzaujímavejších v jarných mesiacoch, keďže
predpokladáme, že sa na Slovensko chystáte, a stručný prehľad
čo-kedy-kde vám pomôže zorientovať sa. V ďalších číslach
budeme pokračovať letom i jeseňou. redakcia
BRATISLAVSKÝ KRAJ
• Otvorené pivnice na sv. Urbana – Malokarpatská vínna
cesta, máj 2016
• Gurmán fest Bratislava – jún 2016
• Korunovačné slávnosti – Bratislava, 24. 6. korunovácia
Márie Terézie
• Kultúrne leto a Hradné slávnosti – Bratislava,
jún – september 2016
TRNAVSKÝ KRAJ
• Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny – Piešťany 4. 6.
• Truck Aréna – Piešťany, jún
TRENČIANSKY KRAJ
• Medzinárodný festival duchov a strašidiel, Bojnický zámok
27. – 30. 4. a 4. – 8. 5.
• BikeFest a Svetový pohár v Slope style – Bikepark Kálnica
27. – 29. 5.
• Medzinárodný folklórny festival Myjava – 17. – 19. 6.
ŽILINSKÝ KRAJ
• Majstrovstvá sveta vo varení a jedení halušiek – Terchová –
máj
• Majstrovstvá Európy v kanoistike – Liptovský Mikuláš
8. – 15. 5.
• Festival Dotyky a spojenia – Martin – jún
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
• Okolo Slovenska – Banská Bystrica, jún
• Folklórne slávnosti pod Poľanou – Detva 9. – 10. 7.
KOŠICKÝ KRAJ
• Oslavy dňa mesta Košice ‒ 29. 4. – 8. 5.
• Konvergencie ‒ Košice ‒ Medzinárodný festival komornej
hudby, jún
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Vážení a milí čitatelia,

Fico sa stal tretíkrát premiérom ............................................2
Martin Guzi

mám rada všetky sviatky, rodinné i tie, ktoré patria nám
všetkým. K tým druhým
patrí aj Veľká noc. O tradičných veľkonočných zvykoch
si môžete prečítať v článku,
osobných zážitkov máme
všetci veľa.
Na Slovensku je Veľkonočný pondelok hlavne sviatkom chlapcov a chlapov, ktorí obchádzajú rodiny a priateľky, aby sa potešili tým, že polejú dievčatá
a ženy vodou a potom voňavkou. Problém je v tom, že každý má inú
voňavku, takže koncom dňa smrdím ako drogistov pes. A ešte sa patrí
tváriť nadšene, že nás neobišli a odmeniť kúpačov. Malých sladkosťami,
veľkých pohárikom. A ako sa líšia voňavky, tak sa líši i druh alkoholu,
čo chlapom neprospieva. Nastáva problém, ako ich slušne vyprevadiť
(aj keď spia s hlavou na stole) a poslať domov (aj keď už nevedia, kde to
je). Jediná dobrá vec je, že polievanie musí skončiť o dvanástej. Zostáva
nám rok, aby sme sa z toho spamätali a tie najtrápnejšie príhody sa stali
najveselšími spomienkami.
Ďalší článok a fotograﬁe sú venované jarnému zvyku vynášania Moreny. V Prahe Morenu vynášal folklórny spolok Limbora, ktorý už roky
vedú manželia Miňovci. MUDr. Mária Miňová a ing. Jaroslav Miňo sú
rodičmi siedmich detí a starými rodičmi (zatiaľ) troch vnúčat. Kde len
dokážu brať čas na prácu s tromi súbormi Limbory! Ich folklórne Vianoce, festival Praha – srdce národov a účasť na akciách ďalších spolkov
sú vždy pohladením po duši a pripomenutím našich koreňov. S láskou
k deťom i rodnej zemi venujú tak veľa času a sústavnej práce i nám
všetkým.
I keď v apríli už nemáme taký „náročný“ sviatok ako Veľká noc, prináša nám možnosť pripomenúť si tých, ktorí do nášho života priniesli
veľa pohody, radosti i hrdosti. V apríli sa narodili Hans Christian Andersen, Gejza Dusík, Jaroslav Hašek, Leonardo da Vinci. 8. apríla 1912 sa
v Poluvsí narodil Jozef Gabčík, ktorý vstúpil do histórie svojím životom
i svojou smrťou.
Prajme si, nech nám apríl v tomto roku prinesie len udalosti, ktoré sa
stanú tými najkrajšími spomienkami.
Za redakciu Eva Zajíčková
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lovensko má novú vládu a Robert Fico dorovnal Vladimíra Mečiara v počte vlád, keď stojí na čele svojho tretieho kabinetu.
Predchádzajúci článok som končil konštatovaním, že voľby budú
správou o Slovensku. Tak akú správu sme to dostali?
Výsledky v každom prípade prekvapili. Nálada v spoločnosti
sa za dva posledné týždne zmenila, zo stojacich vôd vyplávali kal,
bahno a poriadne zamiešali politickým rybníkom. Prekvapenie
číslo jedna je bezpochyby úspech strán tzv. odporu voči mainstreamu. Neonacistická Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS)
banskobystrického župana Mariana Kotlebu dosiahla historický
úspech so ziskom 8 percent hlasov, hnutie Sme rodina podnikateľa Borisa Kollára 6,6 percent. Nárast neofašistu Kotlebu sa dal

do národnej rady mu chýbalo šesť stotín percenta. KDH malo pomalý rozbeh kampane a rovnako slabý záver. Problémom nie je ani
tak konzervatívnosť hnutia, ako skôr konzervatívnosť či skostnatenosť pri riadení strany. Od veľkého tresku pri vzniku SDKÚ-DS
Mikuláša Dzurindu stranu neustále opúšťali výrazné osobnosti, či
už Vladimír Palko a spol. počas prvej Ficovej vlády, alebo Daniel
Lipšic, Jana Žitňanská a Radoslav Procházka počas druhého Fica.
Minimálne Lipšic neodchádzal pre osobné spory, ale preto, lebo
pochopil, že s KDH jednoducho nepohne. Kresťanskí demokrati
nemali na kandidátke výrazného lídra, prvú päťku tvorili s výnimkou Jána Figeľa nové tváre, strana sa navyše nedokázala zadeﬁnovať,
chýbala jej nosná myšlienka kampane. Kresťanskí demokrati pri-

Fico sa stal
tretíkrát premiérom
predpokladať, ale to, že nezíska tesne nad päť, ale až 8 percent
neočakával asi nikto. ĽSNS pritom nevolili len vyholení chlapci so širokými ramenami, bodoval u prvovoličov, ale aj bežných
zamestnaných po všetkých regiónoch, nespokojných so svojimi
životmi a pomermi v krajine. Hlasy pre Kotlebu považujem za
zdvihnutý prostredník celej politickej elite, ktorá sa 25 rokov venovala viac parcelovaniu Slovenska a štátnych peňazí a omnoho
menej pozornosti venovala riešeniu problémov ľudí. Kotlebov
program mal desať bodov, absolútne triviálnych, napríklad že
každý dostane prácu, spravíme poriadok so zlodejmi a parazitmi,
vystúpime z NATO a EÚ a podobne. Pre 8 percent voličov týchto desať jednoduchých, v zásade nesplniteľných viet stačilo na to,
aby si získal ich dôveru a hodili mu hlas.
Druhou úspešnou stranou z podobného súdka je Sme rodina
Borisa Kollára. Kollár patrí roky k slovenským celebritám, strany bulvárnych plátkov plní najmä príbehmi o plodení svojich
detí, keď deväť potomkov rozosial ôsmim matkám. Na rozdiel
od Kotlebu za Kollárom nie je žiadny program, v ľuďoch však
dokázal vzbudiť emóciu, keď sa dôrazne vyhraňoval ako bežný
človek a nie politik. Na plagátoch mal napísané – Mne môžete
veriť, nie som politik. Rovnako dokázal autenticky strašiť príchodom migrantov, čo doplnil populistickými heslami typu exekučná amnestia, vyššie zdanenie monopolov a samozrejme, dôrazne
sa vyhraňoval proti kradnutiu. Jedna z matiek Kollárových detí sa
dostala aj do parlamentu, Petre Krištúfkovej patrila päťka na kandidátskej listine Sme rodina. Táto pani okrem Kollára porodila
deti aj Róbertovi Diničovi a neskôr bol jej partnerom Peter Havaši alias Havel. Obaja spomínaní už nie sú medzi živými, zahynuli
tradičnou násilnou smrťou vplyvných ľudí bratislavského podsvetia. Samotný Kollár oﬁciálne podnikal začiatkom deväťdesiatych
rokov s Romanom Deákom, ktorý tiež zomrel násilnou smrťou,
medzi Kollárových kamarátov z detstva, s ktorým tiež podnikal,
patrí aj nebohý boss bratislavského podsvetia Peter Steinhübel
prezývaný Žaluď. Aj Kollárovo hnutie volili ľudia, ktorí majú po
krk starých strán a starých politikov.
Bomba číslo dva vybuchla u KDH. Kresťanskodemokratické
hnutie, ktoré ako jediná strana od roku 1990 nikdy nechýbalo
v parlamente, dosiahlo na 4,94 percenta hlasov voličov, na vstup

tom už počas roka pri kuloárnych debatách pripúšťali, že vo voľbách môžu pohorieť. To, čo stálo za neúspechom KDH, sú aj pýcha a elitárstvo, kresťanskí demokrati vždy dávali ostatným pocítiť,
že sú niečo viac, nebudú sa len tak s niekým baviť, oni vedia robiť
veci najlepšie, až na tento pocit doplatili biblickým prví budú poslední a poslední budú prví. V neposlednom rade KDH rozobrali
aj iné opozičné strany, no hlavne OĽaNO-NOVA Igora Matoviča
a v menšej miere Sieť a Kotlebova ĽSNS.
Výrazne zabodovala SNS, ktorú predseda Andrej Danko opäť
dostal do parlamentu. Národniari získali 8,6 percenta hlasov, ak
strana ustojí vládnutie a vyhne sa veľkým škandálom, mala by
patriť k stáliciam v NR SR. Dankovi pomohla slušná prezentácia
na rozdiel od predchodcu Jána Slotu a tradičné heslá o ochrane
národných hodnôt, energetických podnikov či potravinovej sebestačnosti.
Skokanmi volieb sa stali nakoniec dve strany, ktoré v prieskumoch priveľmi nebodovali, získavali iba okolo šiestich percent. Zatiaľ čo trend u SaS Richarda Sulíka za ostatný rok gradoval a strana
nepretržite pomaly skôr stúpala, OĽaNO-NOVA Igora Matoviča
skôr klesala. SaS nakoniec získala 12,1 percenta hlasov, OĽaNO
11 percent. Sulík zbieral predovšetkým hlasy nerozhodnutých pravicových voličov, ktorí uvažovali o podpore Siete Radoslava Procházku, respektíve Mosta-Híd, vo ﬁnále sa radšej priklonili k SaS.
Matovičovi paradoxne pomohol útok premiéra Roberta Fica, ktorý
ho v závere obvinil z daňových podvodov. Matovič útok ustál, mediálna pozornosť sa dva týždne sústredila v podstate iba na neho,
a nakoniec z neho vyťažil. Líder OĽaNO rovnako šikovne vyskladal kandidačnú listinu, keď do jej čela umiestnil Biele vrany, ľudí,
ktorých ocenili za poukázanie na korupčné správanie. Na boji proti
korupcii malo OĽaNO-NOVA postavenú celú kampaň. Oba subjekty ťažili aj z toho, že sa ako jediné ostro vyhranili voči Smeru
a Ficovi a dopredu odmietli akúkoľvek spoluprácu s touto vládnou
stranou. Zatiaľ čo Sulík a SaS má na čom stavať, strana má jeden
z najlepších programov, odborníkov na rôzne oblasti a ťahajú za
jeden povraz, OĽaNO-NOVA zostáva zoskupením rôznych tvárí
a odlišných ideológií, od liberálov po konzervatívcov, od ľavičiarov
po pravicovo orientovaných. Aj po druhý raz to Matovičovi vyšlo
s odporom voči tradičnej elite, či to bude fungovať aj do tretice, je
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otázne, pretože ak Matovič zostane predsedom ďalšie štyri roky,
v roku 2020 bude vo vysokej politike desať rokov.
Absolútnym volebným prepadákom si prešla Sieť Radoslava
Procházku, ktorú podporilo 5,6 percenta voličov. Procházka
pred rokmi odišiel z KDH, neskôr ako prezidentský kandidát dobre zabodoval a tesne po založení strany Sieť dosahoval
v prieskumoch 15 percent s tým, že ďalší rast mal na dosah ruky.
Vtedy vstúpil na scénu Igor Matovič, ktorý ho mesiac zarezával
s kauzou ﬁnancovania jeho prezidentskej kampane. Procházka
klesol na sedem a pomaly sa opäť v prieskumoch vyšplhal na 15
percent. To všetko za niečo vyše roka. Akékoľvek vyhliadky na
úspech Procházka pochoval mesiac a pol pred voľbami, keď pod
vplyvom alkoholu na Plese Spišiakov otvorene pripustil vládu
so Smerom, neskôr sa to snažil dementovať a hlavne, v závere
kampane o Procházkovi ako o lídrovi vôbec nebolo počuť – vyparil sa, odišiel na ryby, nikto nevie. V čase, keď každý bojoval
o všetko, Procházka nebol. Zároveň dobabral poslednú televíznu
debatu, čím podpísal pre stranu ortieľ smrti. Vyhliadky Siete do
budúcna sú nulové, bez nového lídra sa nepohne a aj nový predseda by musel dokázať konať na úrovni zázrakov.
Most-Híd Bélu Bugára získal 6,5 percenta, podobne ako v minulých voľbách. Strana si verila na lepší výsledok, Bugárovcom
však chýbali hlasy maďarských voličov, ktoré im bralo SMK (4,04
percenta). Rovnako sa Most-Híd v závere kampane jednoznačne
nevymedzil voči Smeru. Most-Híd zároveň limituje osoba samotného Bugára, na jednu stranu je to overený, široko akceptovaný

líder, tak Slovákmi ako aj slovenskými Maďarmi, na druhú stranu
ide o dlhoročného politika, ktorý z princípu nedokáže ponúknuť
emóciu, ktorú si nespokojný volič žiada. Most-Híd rovnako nedokázal marketingovo predať svoju víziu občianskeho štátu, ktorú
má strana vypracovanú asi dva roky.
Vládny Smer-SD čakal viac ako dosiahnutých 28,3 percenta,
z môjho pohľadu však ide o dobrý výsledok pre stranu po ôsmich
rokoch vládnutia. Smer-SD by išiel aj nižšie, zachránila ho migračná kríza a sociálne balíčky. Strana Roberta Fica počas dvoch volebných období nezreformovala žiadnu oblasť, nepohla ani s jedným
rezortom, krajinu spravovala v udržiavateľskom móde. Ukázalo sa,
že to nestačí.
Zostavovanie vlády nebolo jednoduché, napriek tomu Slovensko
zostavilo nový kabinet v rekordne rýchlom čase. Z volebných výsledkov bolo jasné, že nová zostava sa bude lámať cez koleno, či už
pôjde o spoluprácu niektorej z pravicových strán so Smerom, alebo
spoluprácu SNS a Mosta-Híd. Nakoniec má Slovensko jediný možný kabinet, ktorý sa dokázal vyskladať z vôle lídrov a kompromisov,
ktoré museli prijať. O konečnej podobe novej vládnej štvorkoalície
Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť rozhodli predovšetkým osobné
vzťahy a animozity, s ktorými sa dokázali, respektíve nedokázali vyrovnať šéfovia jednotlivých strán. V každom prípade novú vládu vymenoval prezident Andrej Kiska a tá má teraz 30 dní na zostavenie
programového vyhlásenia, ktoré musí odsúhlasiť parlament. O cieľoch a zostavovaní nového kabinetu budeme informovať čitateľov
Listov v ďalšom čísle.
Martin Guzi, novinár
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Ako vyzeral knižný trh
v roku 2014
(s osobitným zreteľom na Maticu slovenskú)

Tu sme len chvíľu,
ale v knihách žijú veľké myšlienky dlhý čas.
Vo vzťahu ku knihe a vôbec ku knihám
ako celku predstavuje slovenské obyvateľstvo vnútorne veľmi členitú množinu, pozostávajúcu z rôznych záujmových skupín,
ktoré využívajú produkty knižnej kultúry
a súvisiace služby.
Pre potreby vydavateľov, ale aj pre potreby knižníc je dôležité poznať rozmanitosť, členitosť, kúpyschopnosť, využiteľnosť
a akceptovateľnosť knižnej produkcie pre
jednotlivé segmenty čitateľskej verejnosti.
Od týchto poznatkov, ale aj skúseností by
sa mala odvíjať edičná politika vydavateľov,
ale aj stratégia prístupu knižníc k nákupu
nových kníh, produktov i služieb.
Predkladáme našej verejnosti podrobnejší rozbor knižnej produkcie za rok 2014,
čím vlastne nastavujeme zrkadlo súčasnej
kultúre ako mnohorozmerného fenoménu
ovplyvňujúceho súčasnú dynamiku kultúrneho rozvoja slovenskej spoločnosti.
Z uvedených analýz a rozborov vidno, ako
pulzujú zrýchľujúce sa zmeny v spoločnosti
vrátane celkového pohľadu na funkciu, obsah, formy, prostriedky a atribúty kultúry.
V roku 2014 pôsobilo na Slovensku
1 635 vydavateľov a vydavateľstiev, ktorí
vydali 12 734 titulov neperiodických publikácií. Z toho bolo 10 389 kníh a 2 345
brožúr. Z uvedeného celkového počtu vydaných publikácií prvé vydanie predstavuje
11 027 titulov (9 014 kníh a 2 013 brožúr).
Z celkového počtu publikácií bolo 3 507
titulov vydaných v elektronickej forme.
Z tematického hľadiska sa produkcia
členila takto:
– prevláda beletria tvoriaca približne pätinu
všetkých vydaných titulov (2 688),
– nasledujú publikácie z oblasti školstva, pedagogiky a voľného času (2 291),
– dôležité miesto prináleží aj historickým
a životopisným dielam (627),
– hneď za nimi ﬁgurujú knihy náboženskej
a teologickej oblasti (574).
Z vydaných neperiodických publikácií
bolo 993 titulov určených deťom, 1 211 titulov boli vysokoškolské skriptá a učebnice,

602 titulov boli školské učebnice (okrem
VŠ). Ako oﬁciálna publikácia bolo vydaných 754 titulov.
Absolútnu väčšinu tejto produkcie –
11 058 – tvoria tituly v slovenskom jazyku.
Najviac inorečových kníh vyšlo v angličtine
(605), nasledujú maďarské (344) a české tituly (104).
Ako preklad z iného jazyka bolo vydaných 2 467 publikácií, najpočetnejšie boli
zastúpené preklady z anglického jazyka
(1 431), nasledoval nemecký (225) a český
jazyk (190).
Najväčší počet titulov vydali nasledovné vydavateľstvá:
– Metodicko-pedagogické centrum
v Bratislave (1244)
– Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči (949)
– Vydavateľstvo Slovart (418)
– Vydavateľstvo Ikar (404)
– Technická univerzita, Košice (327)

– Svojtka&Co, Bratislava (256)
– SPN – Mladé letá, Bratislava (210).
Medzi vydavateľmi má osobitné postavenie Matica slovenská s 24 titulmi a Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. s 19 titulmi.
Dejiny Matice slovenskej sú úzko spojené
s tlačeným slovom, s jeho vydávaním, šírením a uchovávaním. Od svojho vzniku
Matica slovenská v každej etape svojho
pôsobenia priťahovala do Martina početný
kruh „ľudí knihy“ – vzdelancov, kultúrnych manažérov, knihovníkov, tlačiarov...
Nie je preto vôbec náhoda, že Martin bol
vymenovaný za Centrum národnej kultúry
Slovákov a že ho môžeme nazvať aj slovenským mestom knihy.
Z kruhu ľudí, ktorí pôsobili v Martine vďaka Matici slovenskej, Slovenskej
národnej knižnici, Tlačiarni Neograﬁa a. s.
a Vydavateľstvu Osveta vzišiel celý rad ďalších vydavateľstiev a tlačiarní, ktoré dodnes
určujú „knižný“ ráz Martina.
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Výber publikácii, ktoré vyšli na pôde
MS a VMS v roku 2014:
– Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód
– Pohľady do stredovekých dejín Slovenska
– Počiatky pravekého umenia na Slovensku
– Juraj Jánošík
– Kliatba žltých ruží
– Dokonalý súmrak alebo Budmerické
inšpirácie
– Dúchanie do pahrieb - Návraty k prevratu
– Premeny
– Továreň aj na lži
– Slovenské povesti
– Národná kultúra ako rezonančný priestor
– Cestopisné denníky štúrovcov
– Slovenská vlastiveda II – Trenčianska župa
– Vianočné ľudové koledy, vinše a hry
– Národný kalendár 2015
– Historický zborník
Podrobnejšie o vydaných publikáciách sa
môžete dočítať:
– na webovej stránke http://vydavatel.sk/aj
– v knižnom katalógu http://vydavatel.sk
/userfiles/files/VMS_katalog_2016
_23-10-2015_web.pdf.
Matica slovenská každoročne nominuje
vybrané knihy do súťaže Najkrajšie knihy
Slovenska. V roku 2014 to boli: Drahoslav
Machala: Slovenská vlastiveda II – Trenčianska župa a Július Balco: Kliatba žltých ruží.
Predseda poroty, ktorá knihy hodnotila,
akademický maliar, ilustrátor prof. Dušan
Kállay v príhovore uviedol, že na okrúhlom
stole v Bibiane – medzinárodnom dome
umenia sa tentoraz objavilo 133 knižných
titulov, ktoré spĺňali podmienky súťaže
a mnohé aj vysoké kritériá kvality. Prof.
Kállay vyzdvihol nárast kvality kníh pre deti
a mládež, ako aj množstvo nových mladých
autorov v tejto oblasti. Zážitkom pre porotu
boli podľa neho aj knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie. Členovia poroty
však poukázali na nízku úroveň učebníc,
ktoré pôsobia nezaujímavo, napriek tomu,
že sú určené pre deti.
Zaujímavý je ale aj pohľad na celkovú
knižnú produkciu z hľadiska ﬁnančného.
Celkový obrat z predaja kníh dosahuje ročne objem približne sto miliónov eur. Najväčší predaj zaznamenali kamenné kníhkupectvá a kníhkupecké siete. Ich obrat predstavuje odhadom 50 až 55 miliónov eur. (Panta
Rhei, Martinus, Knihy pre každého).
V rámci internetového predaja jednoznačne vedie Martinus, dosahuje približne
polovicu celkového obratu (15 až 18 miliónov eur), nasleduje Gorila, ABC knihy,
Panta Rhei a Ikar.
Predaj elektronických kníh sa na Slovensku reálne začal v roku 2012. V oblasti
„klasických“ e-kníh na čítanie pôsobia u nás
dve základné platformy – Dibuk (obsluhujúci primárne internetové kníhkupectvo
martinus.sk a niekoľko menších predajcov)
a Wooky, ktorého predaj okrem vlastných
stránok realizuje aj bux.sk (Ikar) a gorila.sk.
Trh s e-knihami je neprirodzene deformovaný tým, že ani jedna platforma neobsahuje kompletnú ponuku dostupných e-kníh

v slovenčine. V systéme Wooky je najmä
Vydavateľstvo Ikar, v systéme Dibuk je väčšie množstvo menších aj stredných vydavateľstiev, z ktorých najväčší obrat realizuje
Vydavateľstvo Slovart.
Osobitným špeciﬁkom slovenského trhu
zostáva množstvo predaných e-kníh v češtine, ktoré sú realizované z českých portálov
(palmknihy.cz, kosmas.cz, eReading.cz, ale
aj wooky.cz alebo martinus.cz). Vzhľadom
na zmenu európskej daňovej politiky (účtovanie DPH podľa miesta sídla kupujúceho)
by v budúcnosti malo byť možné získať od
českých predajcov presnejšie údaje o tom,
koľko z ich zákazníkov je na Slovensku.
Pre zaujímavosť stojí za to porovnať vydavateľskú politiku v rokoch 2011–2014 so zreteľom na produkciu v českom jazyku:
Za rok 2011 vyšlo 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 vyšlo 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 vyšlo na Slovensku celkovo
10 298 titulov neperiodických publikácií,
z toho v slovenskom jazyku vyšlo 7 160 titulov, 135 titulov v českom jazyku.
Za rok 2014, ako sme už spomínali, bolo
vydaných 104 českých titulov.
Pre porovnanie: v Nemecku vyšlo v roku
2014 približne 74 tisíc publikácií, čiže takmer šesťkrát viac ako u nás. Z tohto vyplýva, že jeden titul v Nemecku vychádza na
čosi vyše tisíc občanov, u nás jeden titul na
433 obyvateľov. Môžeme teda konštatovať,
že to nie je až také zlé a alarmujúce.
Spotreba kníh na Slovensku nie je malá,
skôr primeraná dnešným časom a možnostiam. Knihy nie sú tovar, ktorý nutne potrebujeme na prežitie ako jedinci. Ale ako
spoločenstvo bez kníh neprežijeme...
V tabuľke č. 1 môžeme sledovať vývoj
počtu titulov neperiodických publikácií
a počet vydavateľov za obdobie rokov 20042014.
Knižné veľtrhy sú neoddeliteľnou súčasťou knižného odboru. Stretávajú sa tu vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori, editori,
prekladatelia, tlačiari, distribútori a samozrejme čitatelia. Veľtrhy poskytujú vydavateľstvám možnosť prezentovať svoju produkciu
verejnosti, ako aj nadväzovať nové kontakty
a spoluprácu.
Na Slovensku je jediným knižným veľtrhom Bibliotéka. Veľtrh sa koná už od roku
1993 a je veľmi populárny medzi širokou
čitateľskou verejnosťou. Novembrový knižný veľtrh Bibliotéka ponúka možnosť vydavateľom aj čitateľom vidieť v jednom priestore prierez tvorby za uplynulý rok. Matica
slovenská a Vydavateľstvo MS sú už tradičnými účastníkmi tohto podujatia. Stanislav Muntág, riaditeľ VMS, povedal: „Na
Bibliotéke sa náš malý stánok každoročne teší
relatívne veľkému záujmu návštevníkov. Iste
je to aj vďaka výrazným zľavám, ktoré poskyListy 5
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Tab. č. 1 Počet titulov neperiodických publikácií a počet vydavateľov za roky 2004–2014
Rok

Tituly

z toho prvé vydanie

Počet

knihy

brožúry

spolu

knihy

brožúry

spolu

vydavateľov

2004

5096

2965

8061

4064

2749

6813

820

2005

4854

1321

6175

4007

1066

5073

944

2006

8168

1470

9638

6853

1214

8067

1155

2007

6060

1748

7808

5007

1491

6498

1233

2008

7735

1436

9171

6766

1241

8007

1389

2009

6186

1379

7565

5046

1225

6271

1236

2010

6903

1736

8639

5808

1406

7214

1520

2011

6954

1563

8517

5945

1263

7208

1518

2012

8152

1971

10123

6903

1672

8575

1637

2013

8371

1927

10298

7155

1592

8747

1494

2014

10389

2345

12734

9014

2013

11027

1635

tujeme najmä na staršie vydania, ale rozhodne
to svedčí aj o tom, že slovenská literatúra, akú
vydávame v širokom žánrovom spektre, vôbec
nie je na okraji čitateľského záujmu. Za štyri
dni na veľtrhu si u nás 920 zákazníkov kúpilo
vyše 2 100 kníh...“
Kde všade možno získať prehľad o vydaných knihách?
Na Slovensku sa knihami zaoberajú viaceré literárne časopisy a kultúrne rubriky či
literárne prílohy v médiách.
Iba knihám a knižnému dianiu sa však venuje jediný časopis – Knižná revue. Knižná
revue je dvojtýždenník o nových knihách,
ktorý odzrkadľuje knižné dianie a vývoj
knižnej kultúry na Slovensku. Je určený
čitateľskej verejnosti, vydavateľom, kníhkupcom a pracovníkom knižníc.
Knihám a literatúre sa však venujú aj iné
periodiká. Medzi najznámejšie z nich patrí
napríklad Revue aktuálnej kultúry – RAK.
Časopis uverejňuje pôvodné aj prekladové
umelecké texty, eseje, články, štúdie autorov
všetkých generácií a najrozličnejších estetických orientácií.
Literatúre a kultúrnemu životu na Slovensku sa venuje časopis Spolku slovenských
spisovateľov Literárny týždenník. Ďalším
slovenským literárnym časopisom je Romboid. Časopis sa zaoberá prevažne súčasnou
slovenskou literatúrou a literárnou kritikou,
ale aj ostatnými druhmi umenia. Časopis Romboid vydáva Asociácia organizácií
slovenských spisovateľov.
Medzi ďalšie časopisy venujúce sa umeniu
a kultúre patrí napríklad časopis Dotyky,
Vlna alebo Tvorba.
Najstarším slovenským časopisom pre literatúru, vedu a umenie sú Slovenské pohľady,
vydávané Maticou slovenskou. Je najstarším
nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe,
založil ho v roku 1846 Jozef Miloslav Hurban. Cenzori z Budapešti zastavili v roku

1847 jeho vydávanie, ale Hurban sa nevzdal.
V roku 1881 sa o ich renesanciu postaral
Svetozár Hurban Vajanský. Slovenské pohľady tento rok oslávia svoje 170. narodeniny.
Ako na knižnú produkciu Matice slovenskej reagujú čitatelia?
Podľa štatistiky výpožičiek, ktorú realizuje
Slovenská národná knižnica v Martine, vychádzajúc zo súborného katalógu knižníc
(KIS3G), bolo za rok 2014 zrealizovaných
vyše 1 500 000 výpožičiek.
Z tohto počtu boli požičané z produkcie
MS a VMS nasledujúce publikácie:
– 286 výpožičiek – M. Hlušíková:
Neznášam, keď ma hladkajú po hlave
– 156 výpožičiek – Š. Moravčík:

Povesti o slovenských hradoch
– 148 výpožičiek – Š. Moravčík:
Vyhoďme si z kopýtka!
– 142 výpožičiek – J. Tatár:
Turčianske povesti
– 140 výpožičiek - J. Pavlovič:
Rozprávkam je do spevu
– 117 výpožičiek – A. Naneti:
Môj dedko je čerešňa
– 103 výpožičiek – J. C. Hronský:
Jozef Mak
– 89 výpožičiek – M. Hlušíková:
Kde pavúky tkajú cukrovú vatu
– 87 výpožičiek – J. Pavlovič:
Podivuhodné príbehy našich slov
– 87 výpožičiek – I. Sedlák:
Dejiny slovenskej literatúry II.
– 79 výpožičiek – M. Tkáč:
Päť slovenských rodov
– 63 výpožičiek – Š. Moravčík:
Veselé potulky po svete
Celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc je pre knižnice vždy očakávanou príležitosťou prezentovať svoje
úspechy, nové služby, kultúrne podujatia
v priestoroch knižníc a mnoho ďalších aktivít, ktorých hlavným cieľom je upriamiť
pozornosť na knižnice, ich úlohu, činnosť
a ich výnimočné postavenie medzi kultúrnovzdelávacími inštitúciami.
Tento rok sa uskutočnil v dňoch 1.–6.
marca 2016 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých!
Určite sa máme na čo tešiť!
Písať knihy je ľahké! Je k tomu potrebné pero,
atrament a papier.
Tlačiť knihy je už ťažšie, pretože génius má
často nečitateľné písmo.
Čítať knihy je ešte ťažšie, pretože človeku sa
chce spať.
Ale najťažšie zo všetkého je knihu predať.
(F. Dahl)
Ivana Poláková
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Jaroslav Vodrážka
1. marca tohto roku bola v Galérii DNM v Prahe
otvorená výstava Číročistý romantik – Jaroslav Vodrážka
1894 – 1984. Pre tých, ktorí sa nemohli výstavy zúčastniť,
uvádzame autorský príhovor PhDr. Hany Zelinovej,
ktorý je súčasne štúdiou o jeho živote a diele. V budúcom
čísle uverejníme stať Mgr. Moniky Válekovej, Ph.D.
o výtvarnom a ilustrátorskom diele Jaroslava Vodrážku.
Vážené dámy, vážení páni,
ak by sme chceli hľadať príklad
osobností, ktoré pochádzali z Čiech
a svoj život zasvätili Slovensku, zlatým písmom by sa medzi nimi vynímalo meno Jaroslav Vodrážka.
Je trochu paradoxom, že inštitúcia pôsobiaca na Slovensku dnes
túto v Čechách nie celkom docenenú osobnosť pripomína jej spolurodákom – pražskej verejnosti.
Jaroslav Vodrážka sa narodil v roku
1894 tu, v Prahe – Karlíne. Prvé kresby „tvoril“ už v materskej škole ako
štyri a pol ročný. Sústavnejšie začal kresliť ako žiak reálneho gymnázia
v Prahe – Karlíne. Vyhľadával hlavne ﬁgurálne námety z každodenného
pražského života. Zároveň horlivo navštevoval múzeá a galérie. O svojej
ceste k umeniu vo svojich pamätiach píše: „Kreslířem, graﬁkem se snad
už člověk rodí. Ukazuje se to už v nejútlejším mládí, že žádný nepotištěný kousek papíru nenechává bez povšimnutí a tužky, zvláště barevné, jsou
mu nutnou životní potřebou. Také potištěný papír a tisk má proň neobyčejné půvaby, a nejvíc takový s Alšovými obrázky, jež vychutnával poprvé
snad z jeho slabikáře. No, i kramářské a poutní písničky z maminčiných
nebeklíčů, s neumělými tisky lidových dřevorytů ho nějak podivně lákají
a přitahují. A když jako obecnoškolák v městském muzeu pražském pozná
rozměrné folianty starých graduálů a kronik, jedněch pestře malovaných
na pergamenu, druhých se zajímavými kolorovanými dřevoryty, stává se
už jaksi zasvěcencem do graﬁckého kouzelnictví.“ (Vodrážka, J.: Vyznání,
rukopis, Literárny archív SNK).
Po ukončení reálky sa najskôr rozhodol pre štúdium na učiteľskom
ústave, kde bola podmienkou prijatia hra na husle, ktorú však ako ľavák
nemal šancu zvládnuť. Zvolil teda inú cestu k vytúženému učiteľskému
povolaniu a zapísal sa na Umeleckopriemyselnú školu v Prahe.
Výtvarné úspechy nádejného umelca zastavila 1. svetová vojna. Narukoval na taliansky front, no koniec vojny ho zastihol ako robotníka

v Pražskej obecnej plynárni v Holešoviciach. Hoci už mal za sebou
prvé ilustrátorské pokusy realizované v nakladateľstve Bedřicha Kočího
v Prahe, ani po skončení vojny sa nemohol naplno venovať štúdiu.
Novej republike chýbali pracovné sily, preto zostal v plynárni a do školy
mohol chodiť len trikrát do týždňa. Stratený rok na Umeleckopriemyselnej škole opakoval v triede zameranej na knižnú tvorbu. Neskôr, po
absolvovaní štátnej skúšky pokračoval v štúdiu na graﬁckej špeciálke
Akadémie výtvarných umení vedenej Maxom Švabinským.
V roku 1919 navštívil prvý raz Slovensko, ktoré ho lákalo už od detstva – od prvého stretnutia so slovenskými drotármi. V roku 1920 bol
ako profesor kreslenia pridelený na gymnázium v Benešove, neskôr na
gymnázium v Tábore. Cez prázdniny ďalej spoznával Slovensko: do
Martina, vtedy ešte Turčianskeho Svätého, prišiel prvýkrát v lete roku
1923 cestou z Vysokých Tatier, ktorú prerušil, aby mohol navštíviť
národné múzeum. Mesto ho sklamalo: „ono tam jediná dlhá nedláždená ulica s prízemnými domčekmi, kde – tu skôr chalúpkami, zväčša pod
šindľom, a v stromoch skrytý gotický kostolík na neupravenom námestí ...
Sklamaní sme sa vrátili hľadať chýrne martinské múzeum. Na bočnej ulici
vedúcej na stanicu sme ho dosť chytro objavili, veď vo vtedajšom šesťtisícovom Martine sa nedalo zablúdiť, ani čosi ukryť. Architektonicky pekná
budova so stĺpovým vchodom nám ukázala hneď potom také národopisné
poklady, že sme naozaj boli nadšení. ...Len vtedy sa naša napochytre vytvorená mienka o Martine podstatne zmenila.“ (Vodrážka, J.: Bolo – nebolo.
Maliarove spomienky, Bratislava 1977, s. 121 – 122).
Táto cesta akoby predznamenala jeho ďalší osud. Dajme však opäť
slovo hlavnému aktérovi: Všetkého možného by som sa bol skôr nazdal,
ako toho, čo ma čakalo začiatkom školského roka 1923 v Tábore. Oznámenie Zemskej školskej rady, že ma prekladajú do Martina na gymnázium.
Tak ma to vykoľajilo, že mi bolo niekoľko dní celkom nanič. Veď som sa
chystal trochu pomáhať pri objavovaní zasypaných pivníc v stredovekej
pevnosti pod starým Táborom, robil som si prvé náčrty chystaného väčšieho
drevorytu vodcu táboritov a pochodiť po okolitých táboritských mestečkách
a dedinách – a zrazu koniec všetkému! Plány sa rozsypali a bolo treba sa
lúčiť... (Vodrážka, J.: Bolo – nebolo. Maliarove spomienky, Bratislava
1977, s. 123).
Napriek počiatočným obavám sa Jaroslav Vodrážka onedlho zžil
s martinským prostredím – s gymnáziom, mestom i jeho okolím.
V škole našiel priateľských kolegov i vďačných žiakov. S elánom sa
podieľal na vytváraní nového ducha školy. Náročné podmienky života
v prvých rokoch nového štátu, odlúčenosť od rodín, ale aj generačná
blízkosť a zmysel pre humor boli základom družného života členov pedagogického zboru gymnázia. Zborovňa plnila úlohu pracovne, čitárne
Listy 7

07-08_Zelinova-Vodrazka.indd 7

4/11/2016 10:09:09 AM

i klubovne, tu sa plánovali aj výlety do okolia. Príhody a udalosti týkajúce sa vyučujúcich boli zaznamenávané v bohato Vodrážkom ilustrovanom „Cancbuchu“, iný zošit zas obsahoval „múdrosti“ žiakov. Zbor
pedagógov, hlavne tých slobodných, sa zžil do družného kolektívu, čo
viedlo až k zriadeniu recesistickej Reformnej republiky Togo s vlastnou
ústavou, zástavou, guvernérom, známkami. O tom, že to nebola hocijaká „banda“, svedčí aj to, že Rád tvrdého kokosu, udeľovaný guvernérom
republiky Togo sa pri návšteve Martina ušiel aj v tom čase vyslancovi
Janovi Masarykovi.
Vodrážka sa pomaly stával súčasťou špeciﬁckej martinskej spoločnosti, tvorenej v 20. rokoch 20. storočia aj výtvarníkmi, ktorí istý čas tvorili

slovenskú výtvarnícku elitu. Priateľsky sa stýkal aj s pracovníkmi Matice
slovenskej, napríklad s referentom pre národopis Karolom Plickom.
Vodrážkov tvorivý nepokoj našiel na Slovensku ideálne podmienky.
Do Martina prišiel v období, kedy sa oživotvorená Matica slovenská
v rámci záujmu o spisovnú slovenčinu a literatúru orientovala hlavne na
literatúru pre deti a mládež. Tajomník Matice Štefan Krčméry čoskoro
objavil jeho talent a prizýval ho ilustrovať najprv časopisy, neskôr aj knihy pre mládež a graﬁcky upravovať obálky kníh a periodík. Vodrážkove
kresliarske schopnosti, kreativita prameniaca z osobitného videnia sveta
spolu s podnetmi čerpanými z českej knižnej tvorby, to všetko podporené možnosťami technicky a personálne vybaveného martinského
Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku tak dali základ kvalitnej detskej
časopiseckej i knižnej ilustrácie na Slovensku.
Napriek tomu, že vtedajšie technické možnosti hlavne v oblasti farebnosti nezodpovedali Vodrážkovmu sugestívnemu a živému farebnému
videniu, jeho ilustrácie podnecujúce detskú fantáziu a vždy korešpondujúce s textom, odchovali celé generácie detských čitateľov. Kresby
plné dynamiky, optimizmu a jadrnosti výrazu, plné láskavého humoru a šibalstva otvárali detskej fantázii nové svety. Umelcov zmysel pre
detail, prácu s farbou a schopnosť navodenia pocitov a nálad kultivovali
vkus malých čitateľov. Knižné úpravy, návrhy a väzby, časopisy a knihy zas spoluvytvárali slovenskú knižnú kultúru 30. rokov 20. storočia.
Námety čerpal zo slovenskej a turčianskej krajiny – zobrazoval malebné
zákutia, kvetenu, stromy, domáce i exotické zvieratá obdarené vlastnosťami ľudí. Pri tvorbe detskej literatúry spolupracoval aj s manželkou
Elou, svojou žiačkou, s ktorou sa oženil v roku 1929.
Svoje úvahy nad detskou ilustrátorskou tvorbou zaznamenal Jaroslav
Vodrážka slovami: Tak som sa zamyslel a ešte aj teraz o tom hútam, ako by
sa vlastne malo kresliť pre deti a či je správne, keď sa my, ilustrátori, púšťame
niekedy aj do niečoho, čo vybočuje z našich záujmov a o čom vieme oveľa
menej, ako takí malí ľudkovia. A ktohovie, či práve ja nekreslím a nepíšem
rozprávkové príhody len preto, že v nich môžem popustiť uzdu fantázii,
a keď niečo neodborne zbabrem, vyhovorím sa, že je to predsa v rozprávke
a tam býva všetko iné, a kto neverí, nech ta beží. (Vodrážka, J.: Bolo –
nebolo. Maliarove spomienky, Bratislava 1977, s. 158)
V dôsledku udalostí spojených so vznikom Slovenského štátu v roku
1939 bolo české obyvateľstvo odsúvané z územia Slovenska. Medzi

tými, ktorí boli uvoľnení zo štátnych služieb, bol aj Jaroslav Vodrážka...
Aj toto zložité obdobie si priblížme jeho slovami: „Matica sa prípismi
na úrady pokúšala zabrániť môjmu odchodu, no márne, sám som sa chcel
vrátiť domov. Rozlúčku s našimi netreba vari spomínať. Miesto som dostal
v Prahe, aj byt sa našiel dobrý, Pražania, napoly Martinčania. Aj tak sa
môže...“ (Vodrážka, J.: Bolo – nebolo. Maliarove spomienky, Bratislava
1977, s. 198)
Po príchode do Prahy mu Zemská školská rada pridelila miesto
profesora kreslenia na reálnom gymnáziu. V roku 1941 bol na vlastnú žiadosť preložený na štátnu graﬁckú školu a učil aj v prípravnom
ročníku Akadémie výtvarných umení v Prahe. Získané skúsenosti
a technické možnosti využíval v širokom spektre výtvarných aktivít. Vrátil sa ku graﬁke, ktorej techniky ovládal už od študentských
čias, no kvôli pedagogickej činnosti a intenzívnej knižnej práci mu
na ne nezostával čas. Zúčastňoval sa výstav a vstúpil do pražských
umeleckých spolkov – Umeleckej besedy, Spolku českých graﬁkov
a umelcov Hollar a do Združenia priateľov a zberateľov exlibris.
Práve knižné značky realizované vo všetkých graﬁckých technikách
sa neskôr dostali do popredia jeho záujmu. Tvoril však aj veľkorozmerné námety na monumentálne diela. Technický pokrok sa konečne priblížil koloritu jeho návrhov.
Po skončení vojny pokračoval v spolupráci so slovenskými vydavateľstvami. Ilustrovanie cudzích textov však neuspokojovalo tvorivé
ambície Jaroslava Vodrážku. Jeho fantázia ľahko nachádzala inšpiráciu
v každodenných situáciách a prekonávala zákony logiky. Vznikali tak
postavy a postavičky s vtipnými menami zažívajúce neuveriteľné dobrodružstvá. Svoj láskavý humor uplatnil vo vlastnom texte Piráti a v rozprávke O strašiakovi, kde opisuje aj momentky zo života starého Martina. Pre vlastnú tvorbu vytvoril edíciu Tulipánek, v ktorej vyšli Rozprávky
o zvieratkách, Šudli – mudli, Čože – kdeže?, To i to a Kreslím, kreslíš, kreslí.
V slovenských a českých vydavateľstvách vyšlo viac ako dvadsať kníh,
v ktorých bol Vodrážka autorom kresieb i textu. Práve v nich sa prejavila jeho nespútaná radosť z tvorby určenej deťom všetkých vekových
kategórií a invenčná a hravá práca so slovom i obrazom.
Škoda, že nie všetky diela, v ktorých prepájal svoje výtvarné, pedagogické a literárne nadanie, boli realizované. Osobitne to platí pri
vystrihovačkách a maľovankách, ktoré plánoval vydať pod názvom
Stříhám, kreslím, nezlobím, aby podporil manuálnu zručnosť detí a povzbudil ich kreativitu.

Na záver si dovolím odcitovať úvahu maliara, graﬁka a ilustrátora
Jaroslava Vodrážku: Čo je vlastne výtvarné umenie? Akýsi dobrý duch mi
našepkáva, že je to prejav vzrušeného srdca. Či radosťou, túžbou, hnevom,
smútkom, alebo iným. A že vzrušené srdce sa chce zveriť iným, ak nemôže
v sebe udusiť to, čo ho rozbúrilo a čím prekypuje. Ťažko sa možno výtvarne
prejaviť bez citových vzťahov. Rozum vedie k logike a vede, cit – a tak sa mi
vidí, že len cit – tvorí umenie.
PhDr. Hana Zelinová,
vedúca Dokumentačného strediska českej kultúry SNM v Martine
foto: Zuzana Štancelová
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Čechoslovák v cizině:
Významné téma pro
domácí politiku
Na zlomu dvacátých a třicátých let nově založený
Československý ústav zahraniční (o němž bude pojednáno
příště) hledal své místo v systému státních a dobrovolných
organizací pracujících ve prospěch Čechů a Slováků
v cizině. Když se pokoušel fungovat zároveň jako centrální
informační instituce pro vystěhovalce a krajany, žilo
v zahraničí podle statistických údajů a odhadů předních
odborníků na vystěhovalectví více než dva miliony Čechů
a Slováků. To představovalo asi jednu pětinu celkového
počtu Čechů a Slováků.
V přibližných číslech a odhadech vypadalo rozsídlení Čechů a Slováků ve světě takto:
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 000
Maďarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000
Jugoslávie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000
Rakousko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přes 50 000
Rumunsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . téměř 50 000
Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přes 45 000
Německo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000
SSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000
Belgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000
Brazílie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000
Bulharsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500
Švýcarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přes 3 000
Itálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přes 2 000
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přes 1 000
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přes 1 000
Velká Británie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skoro 1 000
Čína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přes 500
Holandsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Kuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Bolívie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Austrálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Španělsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Turecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . téměř 200
ostatní země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
celkem více než . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 074 850
(Údaje převzaty z publikace Pluhař, J.: Češi a Slováci doma a za hranicemi. Praha 1935, s. 11.)
Většina z těchto víc než dvou milionů Čechů a Slováků v zahraničí měla jinou než československou státní příslušnost a žila v cizině
ve druhé a třetí (popř. další) generaci. Jen kolem 350 000 osob bylo
československé státní příslušnosti.
Největší počty Čechů a Slováků v několika zemích světa, které se
uskutečnily po roce 1918, resp. po roce 1920, to znamená již státních
příslušníků ČSR, odhalují nové proudy československého vystěhova-

Český národní dům v Daruvaru

lectví. V následujícím seznamu cílových zemí je sice patrné částečné
setrvávání původních emigračních směrů mířících do tradičních zemí,
kam se Češi a Slováci stěhovali také již před první světovou válkou,
avšak časovým srovnáním dostaneme toto vystěhovalectví v pozměněných proporcích. Například můžeme porovnat dramatický nárůst
vystěhovalectví do Francie v meziválečném období proti relativně nízkým počtům před rokem 1914. Vedle toho vystěhovalectví do USA
prodělalo ve srovnání s Francií opačný vývoj. Vystěhovalectví z Československa do USA bylo sice i tak v poměru k ostatním cílovým
zemím stále silné (viz následující tabulka), avšak při porovnání s vystěhovalectvím Čechů a Slováků do USA před rokem 1914 se jedná
o podstatné zmenšení. Hlavní důvod vězel v tom, že USA omezovaly
striktně přistěhovalectví na své území, když zavedly pro jednotlivé
země přistěhovalecké kvóty. České a slovenské vystěhovalectví ve druhé polovině dvacátých let mělo následující podobu:
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000
Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 046
Rakousko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 662
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 523
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000
Německo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 389
Jugoslávie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500
Maďarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 787
(Údaje převzaty z publikace Klíma, S.: Československá péče krajanská.
Praha 1931, s. 31.)
Avšak v percentuálním vyjádření hovoří Klímou uvedená statistika ještě jasněji, tedy ve prospěch nových cílových zemí, do nichž se
vydávali Češi a Slováci. V Evropě je to již citovaná Francie, kde československých státních příslušníků bylo téměř 100 %, taktéž v Argentině odhadoval Klíma téměř 100 % a v Kanadě asi 80 %. Naproti
tomu v USA to bylo 11 % a v Maďarsku 9 % Čechů a Slováků,
státních příslušníků ČSR. Pokud se jednalo o další dvě výrazné destinace československé zahraniční migrace, tak v Rakousku a Německu
tvořili českoslovenští státní příslušníci přibližně polovinu.
Vedle tohoto faktu, to znamená značně koncentrovaných počtů
Čechů a Slováků, příslušníků ČSR, ve významných imigračních státech, působila druhá podstatná skutečnost v československém kraListy 9
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janském světě. Byla to existence po několik generací se utvářejících celý prostor Rakouska a podpora krajanským školám se soustřeďovamalých společenství českého a slovenského etnika v jinoetnickém, la pouze na hlavní město.
Kvalita krajanského školství byla zdůrazňována na druhé straně
většinou zemědělském prostředí.
Byly to třeba výlučně české a slovenské osady nebo početnější sku- při srovnání se školstvím majoritní společnosti, které nebylo v tak
piny krajanů žijících v obci s jinojazyčným obyvatelstvem. V evrop- rozvinuté podobě jako třeba v Rakousku. To byl příklad českého
školství na Ukrajině, které mělo svého vlastního českého inspektora.
ských zemích můžeme jmenovat osady:
Podobně slovenské školství v Jugoslávii bylo považováno za relativně
– v Německu (na Ratibořicku, Hlubčicku, Kladsku, Střelinsku
uspokojivé a krajanské školy v Bulharsku obdržely pochvalu jako
a Opolsku),
významná složka udržování jazykových dovedností krajanů.
– v Polsku (na Volyni v dubenském, rovenském a luckém okrese,
V ostatních střediscích Čechů a Slováků v zahraničí byla školní výZelově, Velkém táboře, v polské části Spiše a Oravy),
chova v mateřském jazyce nahrazována doplňovacími školami, v nichž
– v SSSR (na Ukrajině, Krymu),
se vyučovalo jednou týdně. Během dvacátých let výuka na mnohých
– v Maďarsku (a to v severním, středním a také na jihovýchodě
místech zcela chyběla a byla zaváděna až ve třicátých letech. Nejméně
hlavně v békéšské župě),
uspokojivé poměry krajanského školství vládly v Maďarsku a v Němec– v Rumunsku (v okolí Aradu, v Banátě, Rudohoří, Bukovině,
ku, jak se můžeme dočíst v dobových publikacích (viz třeba Folprecht, J.:
Bessarábii),
Československé školské obce v evropském zahraničí. Praha 1937).
– v Jugoslávii (v Banátě, Báčce, Srijemu a Chorvatsku),
Za další významnou složku organizace krajanského života se po– v Bulharsku (na severu při Dunaji, česká vesnice Vojvodovo
a slovenské osady Gorna Mitropolja, Mrtvica-Poden, Brašljanica). važovaly tiskoviny, které měly své nezastupitelné místo v základNení třeba příliš zdůrazňovat, že u těchto stabilizovaných skupin ních podmínkách rozvíjení českého a slovenského „národního“
se jednalo o jinou sociální, etnickou a kulturní problematiku než života. Vlastní krajanská žurnalistika se věnovala nejen zábavě či
u nejnovějších skupin krajanů, vystěhovaných po roce 1918 z čes- užitečným všeobecným informacím, ale docela často sledovala zájkoslovenské republiky. Vedle této skutečnosti byli krajané ve Spo- my jednotlivých profesí krajanů a zohledňovala i jejich politickou
jených státech považováni domácími československými institucemi orientaci. K nejvšestrannějšímu rozvoji krajanské publicistiky došzabývajícími se tímto tématem za další výlučnou skupinu vyžadující lo ve Vídni a v USA. Na konci dvacátých let vycházely ve Vídni
si zvláštního přístupu, a to právě vzhledem ke svému velkému počtu. dva krajanské deníky, několik týdeníků a odborných časopisů, celTyto tři speciﬁcké rysy československého krajanského světa (silná kem 14 titulů. V USA to bylo celkem 107 časopisů a 10 deníků
koncentrace československých státních příslušníků ve Francii, Argen- (7 českých a 3 slovenské). Dobré úrovně dosahovala krajanská žurtině, Kanadě, v Rakousku a Německu; etnicky i sociálně stabilizované nalistika také v západní Evropě, především ve Francii, podobně
také v Jugoslávii a na Volyni, přestože zde
skupiny Čechů a Slováků ve východní a jihobyly počty titulů značně menší a odběratelvýchodní Evropě; početná a hospodářsky silná
ská základna řidší než ve Spojených státech
emigrace v USA) nabízely a vyžadovaly diferennebo ve Vídni. Krajanské časopisy vycházely
covaný přístup ze strany československého státu.
i v dalších zemích: v Kanadě, Argentině, RuZároveň se hledal pro tyto odlišné skupiny
munsku. Na druhé straně bez vlastního tisku
krajanského světa společný jmenovatel. Přebyli Slováci v Maďarsku a také české vesnice
vládalo totiž vědomí považované za ústřední
v Německu neměly svůj časopis. V tomto
aspekt v přístupu ke krajanům, že krajané žipřípadě byl jen malou náhradou časopis Zající kdekoli ve světě jsou všichni bez rozdílu
hraniční Čechoslovák, který vydávali krajané
v etnicky cizím prostředí, tj. mimo vlastní náv Berlíně. Ten se však věnoval více problerod, a tudíž potřebují jistou formu ochrany či
matice organizace krajanského hnutí v městpomoci. Tou pomocí pro všechny krajany bylo
ských aglomeracích. Spolkový život krajanů
zabezpečení jejich kulturních potřeb, považose pokoušely ovlivňovat také politické strany
vané za stejně žádoucí pro jakékoliv kolonie
meziválečného Československa. Sociální dea skupiny Čechů a Slováků v zahraničí, nehmokracie vydávala časopis Vystěhovalec a koledě na státní příslušnost nebo formu usazení
munistická strana časopis Emigrant.
(v zemědělských obcích, v koloniích průmysKrajanské školství a žurnalistiku doplňolových aglomerací nebo rozptýleně v prostředí
valy v posilování vědomí příslušnosti krajanů
cizího etnika).
Hlavní důraz se přitom kladl na krajanské
k českému a slovenskému etniku (v dobové
školství, o němž se psalo jako o nejdůležitější
terminologii k českému a slovenskému národu) knihovny (např. vídeňská měla více než
podmínce udržení etnické kontinuity, zachová50 000 svazků). Významné místo měla ochotní národního vědomí. Jak skutečně významným
nická divadla, loutková divadla, přednášky, konaspektem bylo krajanské školství, jaká mu byla
certy a v neposlední řadě tělovýchovná činnost.
přisuzována důležitost, svědčí jeho sledovanost
Tyto složky považované za hlavní převody
ze strany československé exekutivy i dobrovolv soukolí krajanského života měly být usměrných organizací, které se školstvím zabývaly.
ňovány a řízeny krajanskými organizacemi, kraNapříklad se to projevilo i v rozborech takového
janskými spolky, k jejichž výborům měla mířit
krajanského školství, které bylo považováno za
i podpora z československé republiky. Jelikož
nejrozvinutější systém. Tím byly krajanské škotěchto spolků během dvacátých let narostlo
ly ve Vídni. Podle tohoto náročného pohledu
obrovské množství (v polovině dvacátých let
nebylo ani zde vše ve zcela uspokojivém stavu
to bylo kolem 5 850 spolků), objevila se poa hledaly se rezervy pro zlepšení. V inspekčních
třeba vytvořit v jednotlivých přistěhovaleckých
zprávách třeba Matice školské se konstatovalo,
zemích ústřední krajanské organizace, v nichž
že existovaly mnohé nedostatky, a to přes snaby byly zastoupeny ostatní místní spolky. Práhu školských spolků Komenský ve Vídni a stejvě tuto organizační strukturu měl mimo jiných
nojmenného spolku v Praze a přes značnou síť
úkolů budovat Československý ústav zahraničveřejných obecných škol, dále soukromých maní, založený koncem dvacátých let.
teřských, obecných, měšťanských a středních
PhDr. Stanislav Brouček, CSc.,
a odborných škol ve Vídni. Především se upoEtnologický ústav AV ČR
zorňovalo na fakt, že tento systém nepokrýval První slovenský časopis ve Vojvodině (1902)
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Vynášanie Moreny
v podaní Limbory
Príchod jari, preverený skúsenosťami našich predkov, sa dal očakávať v predveľkonočnom období. Významným dňom, ktorý uzatváral dlhé zimné mesiace, bola Smrtná nedeľa. Pochmúrny názov
získala podľa obyčaje vynášania smrtky 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. Čo píše o vynášaní smrtky pamätník žijúci na prelome 19. a 20. storočia v Prahe,
známy etnograf a historik Čeněk Zíbrt? „Vynášení smrti mizí z obyčejů lidí českého a slovenského. Jarní zábava dětí i dospělých při vynášení
smrti a přinášení léta neudržuje se již tak složitě a tento starobylý obyčej
odbývá se ledabyle a zdá se, že zanikne, jako již vyhynul v krajích, kde
není po něm ani potuchy... Živě si představme, jaké by to bylo dnes
překvapení pro Pražany, kdyby se dívali se svými předky r. 1615 na
hlučné a skotačivé vyjevy v Podskalí, kdy mládež navěsila na vysoké tyče
podoby smrti a strašidel a za zpěvu, jásotu, křiku házela je ze skály a do
řeky. Tak topili smrt... Skoro ani dnes nevěříme, jak i v Praze obyčej,
všude zanikající, s plnou živoucností každoročne se opakoval pro zábavu
starých Pražanů...“
Ako by sa predminulý týždeň bol Čeněk Zíbrt zaradoval, keby
videl Limboru na známych miestach neďaleko Podskalí tancovať,
spievať a nakoniec zapálenú Morenu hodiť do Vltavy, aby odplávala
ďaleko do mora!
K osobitým prejavom ľudovej kultúry patrí obnovenie starých
zvykov, často priamo ich renesancia v novom prostredí. Tak sa stalo
aj v Prahe, ktorú už minulý rok očarila Limbora vynášajúca za spevu
ľudových piesni Smrtku cez Staré Mesto ku Karlovmu mostu, kde ju
hodila do Vltavy. Údiv i radosť početných turistov bola nehľadaná,
podobne ako miestnych Pražanov. Veď cirkevní hodnostári v Prahe
sa snažili túto ľudovú obyčaj vyhnať z myslí ľudí už v 14. storočí, pretože ju považovali za prežitok z pohanských čias, pre ktorý
nebolo v liturgickom roku miesto. Česi ale vynášali Smrtku naďalej. Vynášanie Smrtky patrilo medzi zvyky nemecké, poľské i zvyky
východných Slovanov. Morena, Morana, Mora, Marzena alebo
Kostroma východných Slovanov je mytologická postava, ktorá sa

objavuje na jar. Je vynášaná ako „smrtka“ a hádže sa do vody, kde
zmiera, aby uvoľnila miesto jari a novému vegetačnému obdobiu.
V nemeckých oblastiach sa aj upaľovala.
Limbora vhodne spojila obe tradície, pretože najprv na brehu
Morenu zapálila a až potom ju hodila do rieky.
Prvé písomné zmienky o vynášaní Moreny na Slovensku sú až
z konca 18. storočia. O Smrtnej nedeli píše Ján Ribay, Bohuslav
Tablic i Ján Kollár. Staré popisy obradu zo Slovenska sa zhodujú
s popismi obradov z Moravy, Čiech a Sliezska. Ľud veril, že vynesenie smrti ho ochráni pred chorobami a že hospodárstvo bude prosperovať.
Na Liptove podľa zápisov Jána Kollára najprv dievky vyniesli
Murienu, ženskú postavu smrtky. Po nich nasledovali chlapci, ktorí
na nižšej žrdi niesli Dedka, „Dida Donda“, oblečeného do handier
a spievali mu: „Dedko náš, Dedko, požrau si nám všetko, nič si nám
nenechau, tak si sa dobre mau.“ Taktiež ho za dedinou hodili do
vody.
V Turci nosili dievčence po dedine slamenú Morenu oblečenú
do šiat. V Šútove a Ratkove ju potom za dedinou spoločne s chlapcami roztrhali na márne kusy. Trhanie Moreny na kusy pripomína
dávny zvyk žien východných Slovanov, ktoré takto trhali na kusy
všetko živé, čo našli cestou domov po ukončení svojho nočného
oborávania dediny a obchôdzky, ktorá mala zamedziť výskytu kravského moru. Verili, že mor sa môže ukryť práve v túto noc do
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hociktorého živého tvora vonku, preto ho preventívne roztrhali,
čím zahubili jeho i mor.
Pestré sú zvyky okolo vynášania Moreny v slovenských regiónoch,
ale vyššie uvedený je ojedinelým archaickým javom. Vynášanie smrtky alebo deda z mesta či dediny k najbližšiemu potoku alebo rieke,
kam bola symbolická ﬁgurína hodená, aby odplávala preč do mora,
patrí k najstarším obyčajam. V podstate ide o ľudskú obeť, ktorá sa

v priebehu stáročí transformovala do podoby detskej obchôdzky s ﬁgurínou. Obrad bol vlastný Slovanom, Keltom i Germánom. Cirkev
proti tomuto obradu vystupovala a zakazovala ho, ale obrad sa uchoval v niektorých slovenských i českých regiónoch až do súčasnosti.
Ďalšia pôstna nedeľa bola a takrečeno je pomyselným „kľúčom“
k jari, čo symbolizuje aj jej názov Kvetná nedeľa. Je dňom zasväteným pučiacim zeleným ratolestiam, otvárajúcej sa prírody pod
čoraz teplejšími lúčmi slnka, nedeľou pripomínajúcou príchod
Ježiša a jeho vítanie zelenými ratolesťami v Jeruzaleme. Kvetnou
nedeľou sa začína veľkonočný týždeň, vrcholiaci Veľkou nocou,
ktorá bola aj dávnym sviatkom kočovných židovských národov
(Pesach). Svätili ho ako každoročne sa obnovujúce zasvätenia svojich stád božstvu uzavretím novej zmluvy medzi bohom a ľuďmi.
K zmluve pristupovali po dlhom pôste, ktorým človek unikal z moci
démonov vstupujúcich do neho cez potravu. Ak sa postil, pripravil
sa na stretnutie s bohom a mohol s ním uzavrieť zmluvu o ochrane
svojich stád, úrody a rodiny. Na potvrdenie tejto zmluvy v každom
rodinnom kruhu obetovali prvorodeného baránka. Neskoršie sa
ako veľkonočné obradné jedlo piekol s horkými bylinami a každý
člen rodiny zjedol kúsok. K ďalším obradným jedlám patrili múčne jedlá, ktoré sa pripravovali bez pridania kvasu. Obetovanie nekvasených chlebov (chlebov poroby) a prvorodených zo stáda malo
zaistiť dobrú úrodu.
Veľkonočné sviatky sa svätia prvú nedeľu po prvom jarnom splne (na pamiatku odchodu Židov z Egypta, ich dlhého putovania
a príchodu do Kananejskej zeme, keď im mesiac v splne svietil
na nočnú cestu). Spájajú v sebe prvky kultúr mnohých národov.
Najznámejším symbolom plodnosti a tým aj Veľkej noci bolo a je
vajíčko. Bez vajíčka sa na Veľkú noc neobišli Židia, Germáni ani
Slovania. Líšila sa len farebná symbolika ‒ Germáni farbili vajíčka na
zeleno, Slovania dávali prednosť červeným vajíčkam, Židia údajne
žltým atď. Jedlom, ktoré nemalo chýbať na veľkonočnom stole, boli
aj tiež už zabudnuté vajíčka v aspiku. Domáci aspik bol vývar z teľacích nožičiek, do ktorého sa vložilo 7–8 natvrdo uvarených vajec,
povarený zelený hrášok a mrkvička. Formou pre pokrm boli rôzne
misy, forma na biskupský chlebíček a pod. Studený aspik sa zdobil
jarnými bylinkami a býval ozdobou veľkonočného stola.
Veľká noc má aj ďalšie symboly. V Nemecku je jej symbolom veľkonočný zajac, ktorý ako symbol plodnosti prináša deťom veľkonočné vajíčka. V niektorých regiónoch si podľa tradície uvije vonku na
záhrade, v sade atď. vlastné
,,zajačie“ hniezda zo suchej
trávy a kladie do nich čokoládové vajíčka. Deti musia nájsť
toto „čarovné“ zajačie hniezdo.
Odmenou sú nielen cukríky,
ale aj šťastie, ktoré ich bude
sprevádzať po celý rok. Inde je
podobným veľkonočným symbolom kohút, líška alebo nejaký vták ‒ najčastejšie bocian
alebo kukučka, pretože obidvaja prinášajú jar.
Pre nás sa symbolom prichádzajúcej jari stala Limbora.
Vynášaním Moreny znovu pripomenula jednu z podôb obradu, ktorý je vlastný mnohým
národom a u mnohých upadol
do zabudnutia. Ako dokazujú
fotograﬁe tanečného vystúpenia, sprievodu i samotného obradu, takéto vkusné, hodnotné
a estetické oživenie tradícií
prostredníctvom folklórneho
súboru môže Prahe závidieť
mnoho európskych miest.
Helena Nosková
Foto: Tomáš Jonke a Jan Hrdlička
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90 rokov jedného súboru
Po skončení tohtoročnej Scénickej žatvy som v krátkom príspevku
správ RTVS začula slová divadelníčky Dárie F. Fehérovej o súčasnej
kríze neprofesionálneho divadla. Priznám sa, ako bývalá divadelníčka
už pár rokov nemám prehľad o tom, akú kvalitu možno sledovať na
slovenských ochotníckych javiskách. Preto ma veta kolegyne uviedla
do obrazu.
Možno práve v kontexte tejto smutnej pravdy mám chuť spomínať
na 90. narodeniny súboru, na ktorého milých oslavách, aj v súvislosti s premiérou hry Ivana Stodolu Jožko Púčik som sa pred Vianocami zúčastnila. Veď práve takéto neformálne stretnutia bývajú často
pôdou na prehodnocovanie, otázky či odpovede ako, a prečo sú veci
tak, ako sú...
Jubilujúce súbory si zaslúžia zmienku. Zvlášť, keď Palárikovci
(členovia DSJP v Čadci) už dnes patria k neveľkému počtu divadelných súborov dospelých, ktoré sa po novembri 89 nerozpadli a dobrou
vôľou, vytrvalosťou a láskou k ochotníckemu svetu pretrvávajú...
Dňom, kedy sa kysuckí ochotníci prvýkrát stretli, aby založili „Dramatický krúžok Palárik“, sa stal 16. október 1925. Inscenačnou prvotinou poslúžil v tej dobe divácky vďačný autor Ferko
Urbánek s hrou Hriešnica. Krúžok sa stal súčasťou odboru Matice
slovenskej a po niekoľkých zmenách sa jeho názov ustálil na Palárikov divadelný krúžok (neskôr Divadelný súbor Jána Palárika
– tento názov trvá dodnes).
Rozmach divadelnej činnosti nastáva najmä po otvorení nového
kultúrneho stánku – Palárikovho domu v roku 1928. Prvým predstavením na novej scéne, ktoré počas troch dní videlo viac než tisíc
divákov, bol Mahenov Jánošík. V roku 1931 uviedli v réžii Ondreja Jariabka Stodolovu hru Jožko Púčik a jeho kariéra. Do roku 1949
(zrušená činnosť miestnych odborov MS) naštudovali Palárikovci 83
inscenácií. K najvýznamnejším osobnostiam matičného obdobia patrili Ján Lacko, Ondrej Jariabek, Pavel Jůzek, Jozef Kika, Jozef Kubík,
Pavol Soviar a ďalší.
Pokračovateľom divadelnej ochotníckej tradície sa v roku 1960
stáva hlavne vďaka učiteľom Divadelný krúžok pri Osvetovom dome
v Čadci. Vedú ho manželia Kováčikovci. V roku 1967 uvádza súbor
hru J. Barča-Ivana Mastný hrniec v réžii Antona Banduru. Súbor

časom mení svojich zriaďovateľov, v roku 1975 zakotví pod krídlami Mestského kultúrneho strediska v Čadci (neskôr, od r. 1981 Dom
kultúry). V roku 1969 získava súbor za Palárikovo Inkognito v réžii
Viliama Roháčka striebro na 2. ročníku Palárikovej Rakovej.
V 70-tych rokoch sa ochotníkov režijne ujal martinský profesionálny herec a režisér pre DSJP najvýznamnejší Martin Kolesár. Počas
takmer tridsiatich rokov spolupráce sa prepracovali medzi najvyspelejšie ochotnícke súbory na Slovensku. Čadčianski ochotníci uviedli v réžii M. Kolesára 15 divadelných inscenácií. Toto dramaturgicky zaujímavé a podnetné obdobie prinieslo súboru úspechy na rozmanitých
súťažných divadelných prehliadkach. Súbor sa nebál realizácie náročných projektov, ako boli dramatizácie románov R. Jašíka Na brehu
priezračnej rieky, V. Huga Chrám Matky Božej v Paríži, či F. Kožíka
Největší z pierotů. „Palárikovci“ účinkovali doma i v Českej republike, Poľsku, Juhoslávii, Bulharsku a vo Francúzsku. Najvýraznejšími
hereckými osobnosťami v tom období boli Eva a Jaroslav Baluchovci, Rudolf Dubovský, Peter Liščák, Milan Lukáč, Stanislava Bazáliková, Ľubomíra Hlaváčová, Peter Kozák, Ján Kasaj, Vanda Vojteková,
Katarína Tomanová, Jaroslav Patyk, Anton Čvapek, Milan Gacík, Peter Švábik, Katarína Kováčiková, či Ivan Gajdičiar. Mnohí z nich boli
niekoľkonásobne ocenení za individuálne herecké výkony.
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M. Kolesár kládol najväčší dôraz na prácu s hercom, na precíznu vy poviedok J. Jesenského. V rámci Slovenska, ale aj v Poľsku vtedy
dramaturgiu i réžiu. Zastával myšlienku, že herec musí prísť na javis- odohral súbor viac než 130 repríz.
ko s určitým tajomstvom. Do Čadce za svojimi milovanými ochotV roku 1997 súbor začal spoluprácu s profesionálnym žilinským
níkmi dochádzal z Martina 20 rokov, od jesene do leta takmer každú režisérom Vladom Moresom, ktorý debutoval hrou N.V. Gogoľa
nedeľu. Prinášame úryvok z jeho listu, ktorý poslal pri príležitosti Ženba (1998). V tomto období nastal zvrat, pretože ministerstvo kulosláv výročia:
túry zrušilo Kysuckú kultúrnu scénu. Z Kysuckej divadelnej scény sa
„Iste sa pamätáte na obdobie, keď sme nemali kde skúšať a pán riaditeľ zrodil Divadelný súbor Jána Palárika, čo znamenalo, že zriaďovateľom
školy Rudolf Dubovský nám poskytol na skúšky klubovňu. V jeden na- DSJP sa stal MsÚ a herci dodnes tvoria divadlo bez nároku na akúplánovaný deň skúšky začalo veľmi snežiť. Samozrejme, autobusy meš- koľvek odmenu.
kali, a teda aj ja. Autobus šťastne prišiel do Čadce, no len čo som prešiel
Začiatkom druhého tisícročia nastáva v súbore kríza a aktívnypár krokov po ceste ku škole, bol som zapadaný ako snehuliak. Videl som mi členmi tu zostali len herečka Katarína Janesová a režisér Vlado
mojich hercov za oknami školy, ako s napätím pozorujú cestu, či sa vôbec Mores. Spoločne tvorili v Žiline, napísali monodrámu Herečka, na
objavím. Keď spoznali toho kráčajúceho snehuliaka, začali od radosti ská- základe ktorej boli nominovaní na Cenu Alfréda Radoka v Prahe.
kať a mávať rukami, že som predsa prišiel, nič sa mi cestou nestalo, hlavne Do roku 2014 naštudoval V. Mores s členmi súboru štyri vlastné
že neodpadne skúška! Ja som veril súboru, že ma počká, súbor veril, že autorské hry – Tak to napíš, zlatíčko, Predposledný súd, Labyrint
prídem aj v tom nečase... Ten obraz hercov radostne skákajúcich za ok- a Ako išlo kysucké vajce do sveta a ďalej hru Svätá rodinka od G.
nami je pre mňa nezabudnuteľný!“
Schwajdu. K najvýraznejším hercom novej generácie patria KataríŠpeciﬁkom súboru sa stalo založenie komorného Štúdia DSJP. Tvo- na Janesová, Ján Olešňan, Renáta Olešňanová a Alena Paluchová.
rili ho traja skvelí kysuckí ochotníci – P. Kozák z Čadce, K. Ková- Súbor sa opäť upevnil a v ďalších rokoch žal úspechy na známych
čiková z Kysuckého Nového Mesta (neskôr pôsobila aj ako profesi- celoslovenských prehliadkach.
onálna herečka vo Zvolene a v Žiline)
V čadčianskom Dome kultúa I. Gajdičiar z Turzovky. V roku 1988
ry majú Palárikovci svoj domov od
uviedli v réžii M. Kolesára mimoriadroku 1981. Odvtedy uviedli 20 prene úspešnú Bukovčanovu Slučku pre
miér, dve z nich v komornom prodvoch a v roku 1990 pôvabnú a vtipstredí malej scény Palárikovho domu
nú rozprávku Šišak a Hrčka v réžii čes(ktorý žiaľ zhorel). V minulosti pracokého režiséra Miloša Čížka. Hra mala
val súbor aj v oveľa skromnejších podrekordných 74 repríz.
mienkach: v časoch, keď Čadca nemala
V línii úspechov pokračoval aj
kvalitnú oﬁciálnu divadelnú scénu,
čerstvo vyštudovaný profesionáluvádzali svoje premiéry v okolitých
ny režisér z Bratislavy Laco Kerata.
dedinách alebo v závodnom klube
S autorskými inscenáciami Zlý duch
Sloveny. Veľká sála Palárikovho domu,
(1990) a Stretnutie nosorožcov (1991)
ktorá roky slúžila ochotníkom, sa totiž
omladený súbor získal ocenenia za
po prestavbe zmenila na kinosálu.
herecké výkony, zúčastnil sa Scénickej
Počas svojej novodobej existenžatvy v Martine a postúpil na (vtedy)
cie spolupracoval súbor s mnohými
Celoštátnu prehliadku ochotníckych
výnimočnými tvorcami. K najväčdivadiel Jiráskov Hronov.
ším priateľom a priaznivcom súboru
V roku 1992 začala spolupráca
nepochybne patrili a patria Rudolf
s výnimočnou osobnosťou, invenčGerát, Miroslav Ďurica, Magdaléna
ným a vzdelaným poľským hercom
Hacková, Mišo A. Kováč, Anton Kret,
a režisérom Kubom AbrahamowicStanislav Chren a ďalší. Osobitne
zom, ktorý vniesol do kolektívu novéspomeňme aj vynikajúceho fotografa
ho ducha a mimoriadne progresívne
Filipa Lašuta, ktorého Palárikovci paa originálne tvorivé postupy. Výsledsovali za svojho dvorného fotografa.
kom spolupráce boli dve nekonvenč21.5.2016 18.00 'RPQ¾URGQRVWQÚFKPHQxÊQ Ten zaznamenával pohyb súboru aj
né inscenácie, ktoré predbehli svoju
na všetkých prehliadkach a vystúpevstupné: ŎXERYRŎQÆ Vocelova 602/3, Praha 2 (metro I. P. Pavlova)
dobu – Skupinová terapia len pre
niach v rámci významných výročí. Pre
mužov (na motívy próz S. Mrożka)
Kysuckú divadelnú scénu pripravil
a dramatizácia Dostojevského romádivadelné portréty všetkých hercov
nu Zločin a trest. Súbor úspešne účinkoval v Poľsku i Rakúsku. (1996). Slávnosti 90. narodenín súboru sa už Filip Lašut nedožil, ale
V roku 1994 si celé Kysuce pripomínali významný medzník vo svo- našťastie v otcových stopách pokračuje syn Michal.
jej histórii – 750. výročie prvej písomnej zmienky. Herec Rudolf Gerát
Tvorivý kolektív Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci sa
napísal v spolupráci s Katarínou Šulganovou scenár scénickej fresky rozhodol v rámci svojho výročia zinscenovať takmer 90-ročnú pred„Pamäť Kysúc“, ktorú v réžii Milana Gacíka a Jána Kasaja členovia lohu Stodolovho Jožka Púčika. So zámerom aktualizovať, priniesť
DSJP spoločne s ďalšími kysuckými ochotníkmi uviedli na niekoľkých nový pohľad a atakovať kritickým ostňom dnešné neduhy sa im tak
pódiách.
podarilo prispieť k dôstojným oslavám, ktoré sa konali v sobotný večer
O rok neskôr s príchodom ďalšieho profesionálneho režiséra 12. decembra 2015 v Dome kultúry v Čadci.
Antona Šulíka bol kolektív premenovaný na Kysuckú divadelnú
Na začiatku osláv sme videli dokument, mapujúci 90 rokov činnosti
scénu (KDS), ktorá patrila pod Kysucké kultúrne centrum, a teda divadla. Veľmi emotívne a za všetko hovoriace boli v príspevku okrem
podliehala priamo ministerstvu kultúry. Táto skutočnosť znamenala ukážok inscenácií práve vrúcne spomienky niektorých „palárikovcov“.
pre súbor veľkú zmenu, pretože z ochotníkov sa stali „profesionálni“ Úprimne, neteatrálne a ľudsky vyznali svoju lásku k divadlu ako javu,
herci. Divadelníci, aj keď nemali herecké vzdelanie, hrali profesionál- ktorý naplnil ich život niečím nepostrádateľným. Po ﬁlmovom zážitku
ne a za každé odohrané predstavenie boli ﬁnančne odmenení. Pred- boli na javisko postupne vyvolávaní všetci herci, ktorí sa počas minustavenia sa odohrávali po celom Slovensku priemerne 8–10-krát do lých rokov podieľali na tvorbe v DSJP – od vedenia mesta i súboru domesiaca. Tento nezvyčajný status mal však aj druhú stranu mince stali Pamätný list a typické červené perníkové srdiečko... Palárikovci,
– tvorcom sa zatvorili dvere na všetky prehliadky a festivaly ochot- ďakujeme a ešte raz prajeme – Živiooo a ešte veľa krásnych inscenácií
níckych súborov. Pod novou taktovkou uviedli dve inscenácie – roz- a zdravých rokov pred vami!!!
právku Pinocchio (1996) a veselohru Ach, staré časy (1996) na motíMagda Pajanková
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Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

Stratení spolužiaci a ich učiteľ
Autori príspevku: Filip Sopóci a Matúš Lazar, Gymnázium VPT v Martine,
získali za svoju štúdiu I. cenu XII. Pražskej medzinárodnej konferencie
slovenských stredoškolákov a ich hostí. Predkladáme ju v skrátenej podobe, bez
tabuliek, keďže rozsah prílohy Študentské listy je obmedzený počtom stránok.

Pamätná tabuľa študentom a zamestnancom školy, ktorí
padli počas SNP, medzi nimi sú aj mená dvoch židovských
študentov, foto Pamätná izba Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

P

očas 2. svetovej vojny sa Európou
prehnala prudká vlna antisemitských
kampaní a agresií. Antisemitizmus je
spojený aj so Slovenským štátom (vojnová
Slovenská republika) a výrazne obmedzil
práva židovskej minority žijúcej na jeho
území. Konkrétny dopad mal aj na vtedajšie
Štátne slovenské gymnázium v Turčianskom
Svätom Martine. Na osudoch jeho študentov sa dá výrazne poukázať na nevraživosť
a nenávisť v ideológii vtedajšieho režimu,
ktoré dostali konkrétnu podobu a poprevracali naruby životy nevinných ľudí.
Protižidovská kampaň začala z Nemecka
postupne prerastať do otvorenej agresivity
voči Židom a dostávala sa do povedomia

slovenského obyvateľstva. Neostalo to iba
pri manipulácii ľudí cez médiá, ale postupne vláda na čele s HSĽS vydávala nariadenia
a zákony týkajúce sa vyčleňovania Židov zo
spoločnosti. „Vo vyhláseniach napr. Alexandra Macha z roku 1938 môžeme čítať, že Židia sú označovaní ako cudzí živel, trvalý nepriateľ slovenského národa, nevyliečiteľne chorý
národ, ktorý chce žiť na úkor iných národov.“
(Mlyneková, 2010, str. 9) Začalo sa nekompromisné zasahovanie štátnej moci do života
židovského obyvateľstva a odoberanie ich
základných ľudských a občianskych práv.
Od nezmyselných zákazov rybárčenia cez
odoberanie majetku, teda arizáciu a zákazu
vzdelávania vyústili prvotné obmedzenia až
do neskorších násilných deportácií Židov za
hranice Slovenska. Všetky zákony boli spísané do jedného dokumentu: Nariadenia
vlády o právnom postavení Židov – Židovského kódexu, ktorý vstúpil do platnosti dňa
9. septembra 1941. Tento dokument však
štátna moc až do roku 1942 stále dopĺňala o nové zákony, ktoré mali riešiť židovskú
otázku. Bolo o ňom známe, že bol tvrdší ako
samotné Norimberské rasové zákony, ktoré
Nemecká ríša presadzovala vo všetkých satelitných a okupovaných štátoch.

Štátne slovenské gymnázium
v Turčianskom Svätom Martine
v rokoch 1939–1941
Nová politika Slovenského štátu (vojnovej
Slovenskej republiky) sa dotkla aj školstva,
teda aj všetkých vzdelávacích organizácií.
Jednou z nich bolo Štátne slovenské gymnázium v Turčianskom Svätom Martine.
Historicky bolo jedným z prvých troch slovenských gymnázií. Významná minulosť ho
však nijako neochránila pred situáciou, ktorej muselo vedenie školy čeliť počas vojny.

Do obdobia vzniku Slovenského štátu
(vojnovej Slovenskej republiky) sa úroveň
vzdelávania gymnázia zvyšovala. Avšak prvé
prijaté nariadenia zapríčinili vynútený odchod vysoko kvaliﬁkovaných českých profesorov v školskom roku 1938/39. Nahradili
ich dosadení učitelia, ktorí síce vyhovovali
režimu, ale neprihliadalo sa na ich kvaliﬁkáciu. Nastal tak pokles kvality vzdelávania. Tento fakt bol zistený z XXI. ročnej
správy martinského gymnázia zo školského roku 1939/40 (Archív Gymnázia VPT
v Martine). Taktiež potvrdzovala, že spolok
katolíckych skautov a skautiek nahradila
obdoba nemeckej Hitlerjugend na slovenskom území pod menom Hlinkova mládež
(XXI. ročná zpráva Štátneho slovenského
gymnázia v Turčianskom Svätom Martine
zo školského roku 1939/1940). Podľa otcov
jej základnej myšlienky sa mala stať elitnou
organizáciou, kde musí panovať kázeň, služba a radosť. Jej členmi boli všetci študenti
– kresťania a Slováci (nie židovskí študenti).
Počnúc útokom Nemecka na Poľsko začína sa najväčší vojnový konﬂikt v dejinách,
2. svetová vojna. Nemecké vojská sa do susedného Poľska presúvali aj cez naše územie.
Tieto presuny značne brzdili dopravu, čo
priamo zasiahlo aj do vzdelávacieho procesu
gymnázia. Vo výročnej správe zo školského
roku 1939/1940 bol stručne charakterizovaný priebeh školského roka 1939/1940.
Bolo tu evidované, že dochádzajúci profesori
a študenti sa do školy nemohli dostaviť včas
a niekedy sa nedostavili vôbec. Učebné osnovy utrpeli aj tým, že piati členovia učiteľského zboru konali vojenskú službu v rámci
brannej pohotovosti štátu. Jasným dôkazom
angažovanosti nemeckej ideológie v slovenskej spoločnosti bola slávnosť pri príležitosti 51. narodenín ríšskeho vodcu Adolfa
Hitlera. Konala sa na dvore areálu gymnázia
a otvárala sa zaznením štátnej hymny, na čo
následne študentka gymnázia zarecitovala
báseň Baldura von Schiracha: Des Führers
Bild (Archív Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha v Martine).
Príloha LISTY 4/2016
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Predná strana výročnej ročenky gymnázia z roku 1939/40,
zisťovali sme z nej mnoho potrebných informácií o chode
školy, foto Pamätná izba Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

Dňa 16. júla 1939 vydalo Ministerstvo
školstva a národnej osvety Slovenského štátu (vojnovej Slovenskej republiky) obežník,
v ktorom žiadalo všetky stredné školy, aby do
prvých tried prijímali iba 4 % Židov z celkového počtu prvákov. Toto bolo jedným
z prvých nariadení týkajúcich sa vzdelávania
Židov. Katalógový záznam martinského gymnázia zo školského roka 1939/40 je dôkazom,
že sa prihliadlo na obežník, preto na martinské gymnázium nastúpil do prvého ročníka
iba jeden študent izraelitského vierovyznania.
V katalógu sú uvedené informácie aj o židovských študentoch a o tom, aké výsledky
dosahovali vo vzdelávaní. Z celkového počtu
683 študentov ich bolo v škole presne päťdesiat. Židovskí žiaci boli zaradení vo všetkých
triedach okrem 1. A, 2. A, 4. A a 8. A triedy.
Najmladší z nich mal 11 a najstarší 19 rokov.
Pochádzali prevažne z Turca, 24 boli z Turčianskeho Svätého Martina a 14 z Vrútok,
ďalší 7 boli z okolitých turčianskych dedín
a 5 dochádzali zo vzdialenejších miest, a to zo
Žiliny, Viesky, Senice nad Myjavou a zo Zvolena. Hoci počas štúdia všetci žili na území vtedajšieho Slovenska, ich rodiskami neboli len
slovenské mestá. Boli tu aj rodáci z Nemecka,
Maďarska, Juhoslávie a z Čiech či Moravy.
Katalógové záznamy martinského gymnázia zo školského roku 1939/40 (Štátny archív
v Bytči, pobočka Martin) podávajú dôležité
fakty o študentoch a o priebehu školského
roka. Počet židovských študentov klesol, keď
niekoľkí z nich predčasne ukončili vzdelávací
proces v škole. Práca študentov sa hodnotila
stupnicou so známkami: veľmi dobrý, dobrý,
dostatočný a nedostatočný. Zo židovských
študentov bola na konci roka prevažná väčšina ohodnotená ako dostatočná. V školskom roku 1939/1940 skladali aj židovskí
študenti ôsmeho ročníka skúšku dospelosti.
Všetci úspešne ukončili štúdium na gymnáziu. V posledný školský deň, 28. júna 1940
a v priebehu prázdnin bolo vedeniu školy
2

riadne oznámené ukončenie štúdia ďalších
židovských študentov. Každý zo študentov,
ktorý predčasne prerušil štúdium, mal v katalógovom výpise poznámku, ktorá hovorila
o tom, že tak urobil dobrovoľne a riadne to
riaditeľstvu oznámil. Napriek tomu, že do
ďalšieho školského roka 1940/1941 malo
nastúpiť dovedna 37 študentov izraelitského vierovyznania, z Katalógových záznamov
martinského gymnázia zo školského roku
1940/41 vieme, že už nenastúpil ani jeden
(Štátny archív v Bytči, pobočka Martin).
Okrem študentov izraelitského vierovyznania v škole pôsobil aj profesor Alfréd Rozenthál, ktorý vyučoval izraelitské náboženstvo, čo sme zistili z Katalógových záznamov
martinského gymnázia zo školského roku
1939/40 (Štátny archív v Bytči, pobočka
Martin). Podobne ako židovskí študenti, aj
on sa už v školskom roku 1940/41 (podľa Katalógových záznamov martinského gymnázia
zo školského roku 1940/41) na martinskom
gymnáziu nenachádza (Štátny archív v Bytči,
pobočka Martin). Ďalšie dostupné informácie sa týkali nutného preškolenia a preradenia
na inú prácu. Z uznávaného profesora sa stal
počas niekoľkých dní zberač odpadkov (Štátny archív v Bytči, pobočka Martin). Podarilo
sa nám nájsť aj jeho cestovný pas s fotograﬁou. Aký osud ho postretol počas vojny, sa
už nepodarilo zistiť. V žiadnych nám dostupných a preskúmaných záznamoch sa neobjavilo meno tejto osoby.
Židovskí študenti, respektíve ich rodičia,
určite cítili obavy z neustále rastúceho tlaku
spoločenskej a politickej situácie na židovskú
minoritu už predtým. Podnikli tak krok smerom k deﬁnitívnemu ukončeniu štúdia na
gymnáziu. Ich obavy sa potvrdili v podobe
neskoršieho Vládneho nariadenia o úprave
niektorých právnych pomerov Židov vo veciach školstva a vzdelania zo dňa 11. októb-

ra 1940. Židia ním boli vylúčení z účasti na
všeobecnom, štátom deklarovanom vzdelaní,
týkajúcom sa všetkých stupňov okrem ľudových škôl. Taktiež sa im neuznávali doklady
o vzdelaní, čím bola akákoľvek ich snaha uplatniť sa v spoločnosti odsúdená vopred na
neúspech. Postupné vyčleňovanie Židov zo
spoločnosti naberalo na rýchlosti a dôraze.

Vylúčení zo štúdia a čo ďalej?
Po deﬁnitívnom odobratí práva na štúdium
bola vízia židovských študentov dosiahnuť stredoškolské, prípadne vysokoškolské vzdelanie
v nedohľadne. Aby pomohli svojim rodinám,
niektorí z nich si začali hľadať prácu. Keďže na
gymnáziu sa im dostala iba všeobecná teoretická výuka, neboli pripravení na uplatnenie sa
v zamestnaní. Napriek tomu je potvrdené, že
piatim bývalým študentom sa podarilo nájsť si
prácu. Uplatnili sa traja Martinčania. V materiáloch nájdených v archíve (Štátny archív v Bytči, pobočka Martin) sa uvádza, že jeden z nich
pracoval ako krajčírsky učeň v Kľačanoch, druhý ako robotník v parotehelniach v Sučanoch
a tretí sa zamestnal ako fotograf. V zmysle vládneho nariadenia boli dvaja z týchto neskôr pridelení ako pracovná sila pri úprave rieky Turiec
a potoka Jordán v obci Priekopa. Neskôr pri
stavbe cesty a závozov (Štátny archív v Bytči,
pobočka Martin). Dvaja bývalí študenti, ktorí
v predchádzajúcom roku úspešne zmaturovali,
si taktiež našli prácu. Obidvaja mali trvalé bydlisko v Žiline. Z archívnych zdrojov je potvrdené, že mladší z nich sa zamestnal ako zlatník
a starší vystriedal povolania: manipulant, sklár
a drevoobchodník (Štátny archív v Bytči).

Nekonečné zákony a nariadenia
proti Židom
V roku 1940 mohli Židia stále vlastniť platný
cestovný pas, teda mali možnosť slobodne cestovať. Pre vládu Slovenského štátu to bolo ne-Z

Zberné stredisko Židov v Žiline, nachádzalo sa v bývalých vojenských barakoch, ako je možné vidieť na nápise na obrázku,
väčšina študentov gymnázia prešlo jeho bránami, foto Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina
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Konečné riešenie v podobe
transportov a neskorších deportácií

Židovský profesor Alfréd Rozenthál, ktorý počas vojny
stratil prácu a zamestnal sa ako zberač odpadkov,
foto Štátny archív v Bytči, pobočka Martin

prijateľné, a preto dňa 14. septembra 1940 vyšlo vládne nariadenie o povinnosti Židov odovzdať cestovné pasy na príslušných úradoch.
Takto bola zavedená kontrola Židov pred
prípadnou emigráciou. Boli nájdené odobraté
pasy troch bývalých študentov žijúcich v Martine (Štátny archív v Bytči, pobočka Martin)
a jedného, ktorý mal trvalé bydlisko v Žiline
(Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina).
Dňa 11. 10. 1940 vyšlo Vládne nariadenie o dočasných správcoch pre domy Židov
a o výpovediach židovským nájomníkom,
ktorého predmetom bolo aj zvolenie nových
správcov tých domov, ktorých majiteľmi boli
dovtedy Židia. Následne nato vydalo miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy zoznam domov s navrhovanými novými správcami. V
zozname sa nachádzali mená troch ľudí, rodičov bývalých študentov martinského gymnázia (Štátny archív v Bytči, pobočka Martin).
Začiatkom jesene roku 1941 Slovenský
štát uvádza do platnosti Židovský kódex, ktorý v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku
osobitný právny režim občanov židovského
vierovyznania, ktorí tak stratili občianske
práva. O niečo neskôr, začiatkom novembra
1941 pribudlo ďalšie nariadenie o odoberaní
niektorého majetku židovskej menšine. Okresný úrad v Martine vydal zoznamy Židmi
odovzdaných vecí. Zo zoznamov vyplýva,
že bývalým študentom a ich rodinám boli
odobraté bicykle, telefón a nábytok (Štátny
archív v Bytči, pobočka Martin).
Vyhláškou Ministerstva vnútra zo septembra 1941 bolo nariadené nosenie šesťcípej hviezdy Židom vo veku od 6 rokov.
Cieľom bolo označiť ich aj navonok ako
príslušníkov etnika Židov. Nedodržiavanie
tohto označenia bolo protizákonné. Hlásenie Štátneho policajného úradu v Žiline
z roku 1941 dokazuje, že na to doplatil Július Stein, bývalý študent gymnázia, ktorý
bol za to, že nenosil hviezdu, pokutovaný
(Štátny archív v Bytči).

„Dňa 24. marca 1942 vláda schválila na svojom zasadnutí návrh Ústavného zákona o odstránení Židov z územia Slovenskej republiky.
V Ústave sa však objavuje ako 68. Ústavný zákon o vysťahovaní Židov až dňa 23. mája 1942.
Prípravy na uskutočnenie deportácií sa začali už
11. marca, keď správa železníc nahlásila zostavenie šiestich vlakových súprav určených pre deportácie“ (Sopóci - Lazar, 2015). Pre realizáciu
vysťahovania židovskej menšiny bolo nutné
vybudovať tzv. zberné strediská Židov, ktoré
boli napríklad v Žiline, v Poprade, v Seredi
a v Novákoch. Tieto strediská začali fungovať
21. marca 1942. Boli iba prechodnými centrami, kde boli sústreďovaní na krátke obdobie a následne nato deportovaní priamo do
nemeckých koncentračných táborov na území
Poľska. Zberné stredisko, z ktorého odišiel
prvý transport vyvážajúci slovenských Židov
za hranice štátu, bolo v Poprade. Zo záznamov
o transportoch z Turčianskeho Svätého Martina je známe, že niektoré bývalé študentky boli
dopravené práve do Popradu (Štátny archív
v Bytči, pobočka Martin). V Žiline sa zberné
stredisko nachádzalo v priestoroch Štefánikových kasární na Rajeckej ceste v mestskej časti
Rudiny. Väčšina bývalých študentov gymnázia prešla práve jeho bránami (Štátny archív
v Bytči, pobočka Martin). Transporty z tohto
strediska smerovali do Osvienčimu a do Ľublinského dištriktu.

Možnosti vyhnúť sa transportom
Vyhnúť sa transportom do zberných stredísk nebolo jednoduché, ale ani nemožné.
Existovali Ústavou schválené výnimky. Jednou z nich bola tzv. žltá legitimácia, ktorá
hovorila o nenahraditeľnosti Žida pre hospodárstvo Slovenska. Ak ju vlastnili otcovia
rodín, týmto boli schopní ochrániť seba aj
svojich rodinných príslušníkov. Sú známi

bývalí študenti martinského gymnázia, ktorých rodiny boli chránené touto legitimáciou. Ďalším spôsobom bolo prekrstenie sa na
jedno z kresťanských vierovyznaní, najneskôr do 14. marca 1939. Týmto spôsobom
sa uchránil jeden študent, ktorý dokonca konal vojenskú službu v 6. pracovnom
prápore Slovenskej armády vo Svätom Jure
(Štátny archív v Bytči, pobočka Martin).
Okrem legálnych spôsobov úniku pred
deportovaním existovali aj také, ktoré Ústava neschvaľovala. Mnohí Židia pre záchranu života využívali náročnú nelegálnu cestu
úteku za hranice spojenú s prenasledovaním
a vážnym ohrozením života, označenú ako
dezertovanie. Ich cieľom bolo väčšinou Maďarsko alebo priamo Palestína. Zo správ,
ktoré prišli od Štátneho policajného úradu
na Žandársku stanicu v Martine, je potvrdené, že medzi tými, ktorí emigrovali, boli aj
bývalí študenti gymnázia v Martine (Štátny
archív v Bytči, pobočka Martin).

Deportovaní židovskí študenti
martinského gymnázia
Nemecké koncentračné tábory sa nachádzali vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku,
Rakúsku, v Protektoráte Čechy a Morava
a v Poľsku. Vyhladzovacie tábory boli situované výhradne na území Poľska. Ich úlohou
bolo úplné vyčlenenie Židov zo spoločnosti,
zhromažďovanie na vyčlenených miestach
a postupná likvidácia. Milióny ľudí zabitých
v koncentračných, resp. vyhladzovacích táboroch sú dôvodom pre ich označenie „tábory
smrti“. Bránami táborov v Poľsku prešlo 31
bývalých židovských študentov Gymnázia
v Martine (Centrálna databáza obetí holokaustu, Múzeum Yad Vashem v Jeurzaleme).
Najbližšie k severným hraniciam Slovenského
štátu ležal osvienčimský koncentračný tábor.
Z tých bývalých študentov, ktorí boli deportovaní na územie Poľska, bola takmer polovica

Pas odobratý židovskému študentovi, ktorý bol spolu s rodinou transportovaný do Osvienčimu, foto Štátny archív v Bytči,
pobočka Žilina
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(Centrálna databáza obetí holokaustu, Múzeum Yad Vashem v Jeurzaleme).
Dostačujúcim dôkazom toho, že židovskí
študenti prežili vojnu, je záznam v katalógovom liste gymnázia po vojne. Ten potvrdzuje
skutočnosť, že po skončení vojny si vyžiadali
duplikát vysvedčenia z posledného školského roku, keď ešte mohli študovať – 1939/40
(Štátny archív v Bytči, pobočka Martin).
Hoci prekrstenie, získanie žltých legitimácií
či emigrácia zvyšovali niektorým študentom
šance na prežitie, stále to nie sú dostačujúce
dôkazy, na základe ktorých môžeme s istotou
potvrdiť, že prežili celé obdobie vojny. Preto sú zaradení medzi židovských študentov,
ktorých osud nám nie je známy a nemáme
presné informácie o ich osude.
Je ťažké predstaviť si, že by sa človek zo
dňa na deň stal nepriateľom štátu a spoločnosti. Prišiel by postupne o všetky občianske a ľudské práva bez šance na spravodlivosť. My, autori článku, sme študenti školy,
ktorú pred zhruba sedemdesiatimi piatimi
rokmi navštevovali židovskí študenti. Boli
to mladí ľudia, určite plní ideálov, ambícií
a snov. Ak by sme v tom období navštevovali martinské gymnázium, možno by sme ani
nevedeli, že sú medzi nami. Avšak mohli by
byť aj našimi spolužiakmi a kamarátmi. Ich
náhle ukončenie štúdia by nás prekvapilo,
ale už by sme sa o nich pravdepodobne nikdy nič nedozvedeli. Sme tak radi, že sa nám
podarilo objasniť osudy aspoň niektorých
z nich. Aby to všetko, čím si museli prejsť,
nebolo len v krátkych textoch učebníc dejepisu, ale aby to ožilo predovšetkým cez ľudské osudy. Aj oni boli ľudia, ale žili v dobe,
keď iní rozhodli o nich ako o nepotrebných
a nežiaducich.
dopravená do Osvienčimu. Predmestie poľského mesta Lublin bolo taktiež známe koncentračným táborom, ktorý sa ľudovo nazýval
Majdanek. Niekoľko bývalých študentov sa
ocitlo aj tu. V najmenšom počte boli študenti
deportovaní do Koncentračného tábora Sobibor. Je dôležité podotknúť, že všetci z nich
sem boli transportovaní začiatkom júna roku
1942. Tábory boli zriadené aj na území Slovenska. Jedným z nich bol Pracovný tábor
v Seredi, jeho úlohou nebolo vyhladzovanie,
ale využite pracovnej sily Židov vylúčených
z verejného života. Je potvrdené, že jeden
študent sem bol počas vojny transportovaný
(Štátny archív v Bytči, pobočka Martin).

Prežili?
Jedným z dôležitých záverov výskumu je
veľmi tragický fakt, že počas 2. svetovej vojny prišla o život nadpolovičná väčšina bývalých študentov gymnázia s izraelitským vie-

rovyznaním. Takmer všetci z nich boli zabití
v koncentračných táboroch na území Poľska
(Centrálna databáza obetí holokaustu, Múzeum Yad Vashem v Jeruzaleme). Tí, ktorí sa
chceli zapojiť do protifašistického odboja na
Slovensku, dostali príležitosť počas Slovenského národného povstania (SNP). Vypuklo
koncom augusta roku 1944 a po urputných
bojoch bolo potlačené nemeckými vojskami
koncom októbra toho istého roku. Povstania sa zúčastnili 2 bývalí židovskí študenti
(Sto rokov slovenského gymnázia v Martine
1867–1967, Pamätnica, Obzor, 1967). Je potvrdené, že jeden z nich počas Povstania padol
(Archív Gymnázia VPT v Martine). Jedným
z najväčších nacistických vojnových zločinov
na Slovensku boli postupné popravy 747 civilistov v protitankových zákopoch v Kremničke pri Banskej Bystrici. Medzi obeťami tohto
besnenia, ktoré boli pochované v masových
hroboch, bol aj bývalý študent gymnázia

Počas vojny prišli o život

Vyzobrazenie Žltej legitimácie, ktorá Židov ochraňovala
pred transportami za hranice Slovenska z dôvodu hospodárskej nevyhnutnosti pre štát, foto z internetu

Prežili vojnu

Zabití v koncentračných
táboroch v Poľsku

Padli v SNP

Pochovaní v masovom
hrobe v Kremničke

Dostali duplikát vysvedčenia
po skončení vojny

30

1

1

5

4

Nemáme presné informácie o ich osude
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Geovědy na Slovensku
v meziválečném období
závěrečná část
K VĚDÁM O ZEMI SE ŘADÍ GEOLOGIE, GEOGRAFIE A GEOFYZIKA.
G E O L O G I E zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Je to věda deskriptivní (popisná), analytická
(výklad dějů) a historická. Dělí se na geochemii, dynamickou geologii (endogenní: vulkanismus, zemětřesení, pohyb
litosférických desek) a exogenní, tj. činnost větru, vody, ledovců, strukturní geologii, historickou geologii (časové
události ve vývoji Země), sedimentační geologii, ložiskovou geologii, regionální geologii (geologické mapování)
a aplikovanou geologii (hydrologie, inženýrská geologie pro stavebnictví, hornictví aj.).
G E O G R A F I E (zeměpis) pojednává o prostorovém rozšíření jevů krajinné sféry Země. Podobory geograﬁe jsou
fyzická geograﬁe, socioekonomická geograﬁe, oblastní geograﬁe, zhotovování map včetně geodézie (zabývající se
tvarem, rozměry a fyzikálními vlastnostmi zeměkoule).
G E O F Y Z I K A se věnuje aplikaci fyziky na vznik a vývoj Země, má úzkou souvislost s geologií a geochemií.
Proto i působení českých geovědců na Slovensku bylo rozsáhlé a pokračuje v této závěrečné části.
Radim KETTNER (1891–1967)
Pražský rodák získal doktorát PhDr.
po studiích přírodopisu a zeměpisu na
FF ČU roku 1914. Hned poté se stal
asistentem Vysoké školy báňské v Příbrami. V roce 1920 přešel na ČVUT, tam
získal profesuru pro geologii. Habilitoval se také v roce 1921 na PřFUK, tam
se stal po 5 letech profesorem. Na UK
setrval až do roku 1961.
Kettner se věnoval stratigraﬁckým
a tektonickým problémům rozsáhlých
jeskyň. Od roku 1932 se zabýval speleologickými problémy jeskyní Domica a později i Dobšinské
ledové jeskyně. Se spolupracovníky konal detailní stratigraﬁcký výzkum moravsko-slovenských Karpat včetně průzkumu výskytu ropy v této oblasti. Tektonicky zkoumal (většinou se spolupracovníky) i východní Slovensko, ale i údolí
Hronu. Těžištěm jeho práce byly ovšem Nízké Tatry.
Je autorem či spoluautorem stovek prací ze všech geologických oborů včetně jejich dějin.
Jiří ŠUF (1891–1976)
Český geolog narozený v Moskvě. Kvůli vypuknutí 1. světové války
nedokončil studia na Petrohradské univerzitě. Účastnil se jako dělostřelecký
důstojník Velké války. Po roce 1918
emigroval do Československa, v Praze
studoval na PřFUK (doktorát 1924).
Poté se stal asistentem zoopaleontologie
Vysoké školy báňské v Příbrami. Jako
asistent Geologického ústavu příbramské vysoké školy srostl dokonale s čs.
hornickým prostředím. Roku 1931 už

jako čs. státní občan byl jmenován honorovaným docentem pro
historickou geologii a roku 1937 bezplatným mimořádným profesorem v Příbrami.
Šuf se zasloužil o slovenskou geologii stratigraﬁckým výzkumem jižní části Spišsko-gemerského rudohoří.
Alois MATĚJKA (1898–1978)
Český geolog narozený v rakouském
Linci absolvoval jak středoškolská, tak vysokoškolská studia v Čechách. Na PřFUK
promoval jako RNDr. roku 1920. Ještě
coby student byl asistentem Geologického
ústavu ČVUT u profesora Kettnera. Koncem roku 1921 nastoupil jako smluvní
asistent Státního ústavu geologického, kde
postupně získával vyšší a vyšší postavení.
V roce 1929 byl pověřen organizováním
geologického výzkumu slovenské karpatské oblasti. V témže roce se habilitoval na UK.
Matějka se vědecky soustředil na slovenskou část Karpat a na
geologickou stavbu Velké a Malé Fatry a Bílých Karpat. Dokázal existenci příkrové stavby Karpat. Pečlivě zpracoval stratigraﬁi
jednotlivých příkrovů podle výsledků terénního výzkumu a zejména podle petrograﬁckého rozboru hornin a v nich zachovalých zkamenělin. Pro 3. sjezd Karpato-geologické asociace napsal s kolegou
D. Andrusovem obsáhlý přehled geologie Západních Karpat na
středním Slovensku. Dlouholetým studiem Karpatské soustavy se
vypracoval na vynikajícího odborníka na stratigraﬁi, tektoniku a ložiskovou geologii Slovenska. Řešil však i úlohy praktické geologie,
např. generální projekt úpravy Váhu a jiné projekty.
Odolen KODYM (1898–1963)
Pražský rodák, na gymnáziu jej učil mineralog B. Rosický (1880–
1942), což byl možná motiv Kodymova studia přírodních věd na
pražské české univerzitě, kterou ukončil doktorátem RNDr. roku
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1921. Už dva roky před tím byl asistentem Geologického ústavu
ČVUT. Roku 1924 se stal geologem Státního ústavu geologického
(SÚG), kde pracoval do roku 1946. Habilitoval se (1925) jak na
ČVUT, tak i na UK (1926). Tam byl jmenován i mimořádným (bezplatným) profesorem (1931). V rámci činnosti SÚG Kodym studoval neogenní sedimenty v čs. části vídeňské pánve a spolu s Aloisem
Matějkou mapoval toto území po geologické stránce. V oblasti západokarpatského ﬂyše (souvrství mořských usazenin) prozkoumal Bílé
Karpaty, Beskydy a povodí Kysuce.
Kodym vědecky velmi přispěl k problematice karpatského mezozoika a ﬂyšového pásma. Vydal Všeobecnou geologii (spoluautor
B. Brouček) a dva díly Ochrany čs. přírody a krajiny.
Oto HYNIE (1899–1968)
Český hydrolog narozený v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Studoval jak
na ČVUT, tak na Vysoké škole báňské v Příbrami, kde působil jako asistent od roku 1920 a kde se habilitoval
o čtyři léta později pro obor geologie.
Přešel do SÚG, tam setrval až do roku
1952, kdy byl jmenován na nově zřízené geologicko-geograﬁcké fakultě UK
profesorem hydrogeologie a inženýrské
geologie. Hynie pracoval téměř ve všech odvětvích geologie, nejvíce
ovšem v geologii užité, inženýrské a ložiskové a v hydrogeologii. Velký
význam mají Hynieho práce o minerálních vodách Slovenska. Geologické struktuře slovenských Karpat se věnoval při posuzování projektů
přehrad a nových dolů.
Svoji výzkumnou činnost začal Hynie už v roce 1922: pod Kettnerovým vedením prováděl geologické mapování. Spolupracoval
dále s Kodymem a dalšími kolegy ze SÚG na geologickém mapování různých částí Slovenska. Jeho publikované výsledky zachycují
jen část jeho výzkumů na Slovensku, větší část ve formě posudků
a zpráv je nyní uložena v Českém geologickém ústavu.
Celkově lze konstatovat, že v případě O. Hynie šlo o uznávaného
hydrologa se zaměřením na praktické využití ložisek rud, uhlí a ropy
na Slovensku.
František ULRYCH (1899–1941)
Český mineralog, odborník v rentgenometrii, termochemii
a mineralogii, se narodil v Bohatyni u Hradce Králové. V letech

1918-22 studoval na pražské české univerzitě chemii, přírodopis
a mineralogii. Ještě v době studií se stal asistentem v Mineralogickém ústavu profesora Slavíka. Po promoci byl na stáži v Oslu
u profesora V.M. Goldschmidta, kde se naučil rentgenometrii a seznámil s termochemií a metalograﬁí.
Jako asistent se zúčastnil roku 1920 obou výprav tří ústavů PřFUK
na Slovensko a na Podkarpatskou Rus. Ulrycha zaujaly minerály na
bázi fosforečnanů, staly se tématem jeho doktorské disertace a jimi
se zabýval i později. Zájmovou oblastí Ulrycha byl Železnik a Spišsko-gemerské pohoří. Věnoval se studiu minerálů niklu z Rožňavy.
Od roku 1926 se soustředil na studium minerálů z magnesitových
ložisek. Nejen mineralogií, ale též zkamenělou mořskou faunou
z Dobšiné se zabýval. Zabrousil i do biochemie, když zkoumal otázky vzniku biogenního uhličitanu vápenatého. Šlo o slovenské travertiny středního Slovenska. Spolupracoval i s českými radiochemiky,
když zkoumal radioaktivitu minerálních vod a vod v ložiscích ropy.
Za 2. světové války se zapojil do protinacistické činnosti, za niž byl
gestapem zatčen, při tom zraněn. Na zranění zemřel v říjnu 1941.
Ulrychovi patří přední místo v dějinách mineralogie Slovenska.
Jaromír KOUTEK (1902–1983)
Pocházel z Třebíče, kde se narodil v rodině učitele. Od roku 1921
studoval na PřFUK. Ještě za studií pracoval na ČVUT u profesora Kettnera jako demonstrátor a později jako asistent. V této roli
se účastnil všech významných prací ústavu, aby si osvojil metody
geologického výzkumu. Po doktorátu (RNDr. 1925) byl na stáži ve
Francii, kde se zabýval stratigraﬁí, regionální geologií a sedimentální
petrograﬁí, později i paleontologií. Seznámil se tak i s ložiskovou
geologií. Od roku 1926 byl zaměstnán ve SÚG v Praze. Habilitoval
se na UK v roce 1931 prací o Nízkých Tatrách, na UK byl v roce
1945 jmenován prvním řádným profesorem ložisk užitkových
nerostů a petrograﬁe. Konečně na podzim 1952 byl jmenován akademikem ČSAV.
Koutek přesvědčivě dokázal příkrovovou stavbu slovenských
Karpat. Zabýval se petrograﬁí slovenských mezozoikových usedlin. Stále více se věnoval ložiskové geologii Slovenska, při níž
uplatňoval moderní metody sedimentální petrograﬁe. Později se
věnoval otázkám krystalinika Nízkých Tater a dalších slovenských
hor. Podal podrobnou petrograﬁckou charakteristiku nejdůležitějších hornin. Cenné jsou jeho poznámky k tektonice tatranského
krystalického jádra.
RNDr. Jiří Jindra, CSc., emeritus ÚSD AV ČR, Praha

Podvečer se uskuteční díky ﬁnanční podpoře MK ČR
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48 rokov na
vysokohorských
chodníkoch
Možno sa nepatrí začať článok o chlapovi, ešte k tomu
vysokohorskom chatárovi a nosičovi – rekordérovi ‒ slovami
o farbe jeho očí, ale v prípade Ladislava Kulangu to inak
nejde. Má totiž tie najbelasejšie oči, aké si len viete predstaviť.
Možno preto, že žije takmer celý život pod belasou vysokotatranskou oblohou, že sa každý deň pri nosení ťažkých
bremien pozerá do belasých diaľok, hľadí do priezračnej
hladiny plesa a na jedinečnú prírodu okolo seba. Ak ho
chcete stretnúť osobne, musíte sa vybrať na Tatranskú
magistrálu, do nadmorskej výšky 1751 m, do Skalnatej
chaty neďaleko Skalnatého plesa. Svetový rekordér medzi
vysokohorskými nosičmi Ladislav Kulanga, ktorý už na
svojom chrbte niesol naraz vyše 200 kg, meria 166 cm
a váži 75 kíl. Narodil sa 20. augusta 1949 v Tatranskej
Lomnici a ako chlapec žil v neďalekej Veľkej Lomnici.
Učňovské roky prežil v Ostrave a tam aj aktívne športoval.
„Keď som mal 17 rokov a ešte som chodil na strednú, tak som
behával, potom som bol hokejovým brankárom v najvyššej lige vo
Vítkoviciach. Ale stále ma tie kopce ťahali, hlavne Lomnický štít.
V roku 1968 som to skúsil: začal som vynášať na tatranské chaty,
najprv na Chatu kapitána Nálepku. (Dnes ju poznáme pod pôvodným menom Zamkovského, podľa jej zakladateľa a staviteľa). A mal
som pocit, že nosenie mi dáva viac ako hokej. Hoci ﬁnančne by som
to mal v hokeji omnoho lepšie, z nosenia som mal od začiatku pocit
sebauspokojenia, spoznával som svoje ja omnoho hlbšie ako hokejisti alebo iní športovci. Postupne som skončil s hokejom aj s ľahkou
atletikou. Robil som údržbára aj vlekára a popritom som vynášal na
vysokohorské chaty. 15 rokov som bol nosičom na Téryho chate,

Skalnatá chata z lanovky

potom som bol 15 rokov chatárom na Zamkovského a napokon
v r. 1993 som sa pustil do obnovovania Skalnatej chaty, ktorá bola od
r. 1972 zatvorená a už takmer zvalená.“
Skalnatá chata (1751 m n. m), asi 15 minút vzdialená od Skalnatého plesa je postavená pod obrovským previsnutým balvanom na mieste, kde si turisti vybudovali prvý prístrešok už v r. 1877. Betónová
chatka vznikla v r. 1914. Turistom idúcim z Hrebienka na Skalnaté
pleso a opačne slúžila do r. 1972, kedy ju z hygienických dôvodov
zatvorili (nebola tu pitná voda). Bola v správe železníc, neskôr v správe
TANAPu (Tatranského národného parku). Slúžila ako sklad a chátrala
a dokonca jej hrozilo zbúranie.
„Nevyhovovala už, nemala ani okná, ani strechu, tak polovičku
chaty zvalili, a potom už neboli peniaze na jej obnovenie. Ešte kým
som chatárčil na Zamkovského, vybavil som si povolenie na stavbu, aj som ho dostal, a tak som ju dokončil. S pomocou kamarátov
a známych, ale väčšinou svojpomocne.“
A tak sa dozvedám, že prakticky všetko, čo je dnes na chate, vrátane
stavebného materiálu, vynosil sám, na vlastnom chrbte od konečnej
stanice lanovky na Skalnatom plese, ale v prípade, že lanovka nejazdila, až zo stanice Štart: „Áno, zväčša sám. Zariadenie, stoly, kotly, pece,
chladničku, dosky, všetok nábytok, čo tu je.“
A vynáša či znáša (pretože je veľa aj toho, čo treba z chaty odniesť)
dodnes. Prakticky každý deň si „oblieka“ krošňu, ktorá je raz taká vysoká
ako on a zo Skalnatého plesa prinesie najmenej stokilogramový náklad.
Okrem toho si plní všetky povinnosti chatára, celý deň obsluhuje návštevníkov, potom upratuje, umýva, vysáva. I keď mu už vyrástol pomocník v synovi Paľkovi, ktorý zaskočí za pultom a pomôže aj s nosením.
Keď v letnej sezóne prejdete okolo chaty, určite vás prekvapí množstvo krásnych muškátov a iných kvetov na oknách aj pri chate. Ale
zbytočne by ste za tým hľadali ženskú ruku, manželka pána chatára žije
v Kežmarku, kde majú Kulangovci už 35 rokov svoj domov.
„Sám pestujem kvety, všetko aj sadím, to je môj koníček a kvety sú
moja láska, takisto ako skaly.“
Pomaly sa v našom rozhovore dostávame k rekordom. Pán Kulanga
však o nich nehovorí s pýchou, ale s pokorou: „Začínal som nosiť
okolo tých 80 kíl a potom som to stupňoval, s nákladom pod sto kíl
som ani nešiel.“
Prvý rekord sa datuje do roku 1976. Vtedy 27-ročný vyniesol z Hrebienka na Téryho chatu do výšky 2015 m n. m. 151 kg, o rok neskôr,
v r. 1977 z Hrebienka na Zbojnícku chatu, do výšky 1960 m n. m.
Listy 17
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Ladislav Kulanga ako chatár

141 kg. V r. 1993, keď chatárčil na Zamkovského chate, tam vyniesol
207,5 kg, čo je nielen tatranský, ale aj svetový rekord (3 km s prevýšením 200 m) a zo svojho terajšieho pôsobiska, zo Skalnatej chaty na
stanicu sedačkovej lanovky Štart zniesol 211 kg. Pritom znášanie je
možno ešte ťažšie a trpia predovšetkým kolená.
Podľa turistickej značky je to z Hrebienka na Zamkovského chatu
čosi vyše hodiny, toľko to s rekordnými vyše 207 kilami trvalo aj Ladislavovi Kulangovi, ktorý hovorí, že by sa dalo ísť aj rýchlejšie, ale
bola by to zbytočná záťaž pre kĺby. Zaujímalo ma, či mal pri svojom
rekorde aj divákov: „Nie, to bolo zavčasu ráno, turisti ešte nechodili.
Človek musí mať kľud, také kilá sa nedajú nosiť, keď je viac ľudí, keď
obdivujú, fotia a dávajú všelijaké otázky. Radšej som sám. Ale nejde
len o kilá, ja vnímam aj okolie, chodník, skaly, aj kvety, všetko, to
je taký doping. Niekto si myslí, že keď chodíme stokrát tým istým
chodníkom, že sa to znudí, ale nie, ja tam stále nachádzam niečo
nové, niečo pekné. Každá dolina je iná, inak zaujímavá a krásna. Nosenie je môj život. Fakticky to robím 48 rokov bez prestávky. Možno
človek sám seba tak testuje. A potom má pocit sebauspokojenia.“
Pre Ladislava Kulangu sú Tatry, chatárčenie a nosičstvo naozaj nielen
povolaním, ale celoživotnou láskou: „Ja si myslím, že keď sa človek
do toho zamiluje, to je viac ako do ženy. Byť šťastný každý deň, 365
dní do roka, to je fantastické, to fakticky nikto nezažíva. A pritom
spoznať svoje ja, to sa podarí, myslím si, málokomu. Aj keď ten život
je ťažký, aj keď ma niekedy kĺby ani nie bolia, ale cítim ich, lebo
v tých nosidlách je človek tak máličko otlačený.“
O slovenskom nosičovi – rekordérovi vedia naozaj v celom svete,
navštívil takmer 40 štátov, zahraniční návštevníci prichádzajú za ním:
Česi, Poliaci, Francúzi, Taliani... Ale najviac očaril Japoncov. Skupina
z Tokia s ním prežila na chate 8 dní a nakrútila o ňom ﬁlm.
„Boli zvedaví, ako žijem, ako sa stravujem a videli, že veľa robím
a málo jem, ale nič špeciálne. Boli aj pri tom, keď som niesol 200
kíl. Vtedy až plakali od dojatia. Potom o 5 mesiacov ma pozvali do
Tokia, tam ma testovali na jednej klinike, srdce aj kĺby a zistili, že na
kĺboch nič nevidno, žiadne opotrebovanie. Vraj, že mám takú povahu, že na svete nie je nikto, čo by to tak dobre znášal.“
Okrem domácich a zahraničných návštevníkov – obdivovateľov
(pre podpis si napr. priletel na helikoptére aj arabský šejk) máva cha-

tár na Skalnatej chate aj jedného nevítaného a nebezpečného: „Už
pomaly šiestu sezónu, keď sa blíži jeseň, chodieva medveď. Keď som
počul, že sa vlámal do chaty, zamkol som sa do tejto izby, kde sedíme. Nejako som zaspal. Potom aj sem sa dobyl, chodil okolo stola, všetko mi tu dolámal, všetko zdemoloval. Jedáleň, všetky okná,
celú kuchyňu. Chodieval každé dva–tri dni. Minulého roku bol asi
25-krát. Keď sa to stane, musím mať pol dňa zamknutú chatu, kým
všetko dám do poriadku, upracem, a ľudia čakajú vonku.“
Televízne šoty o týchto návštevách obleteli celý svet. Medveď, ktorý
si tak „obľúbil“ Skalnatú chatu, patrí k najväčším v Tatrách.
„Chodili mi pohľadnice až z Kanady, tam sú tie veľké medvede,
grizly, ale sa nechovajú ako naše, že by išli dnu do kuchyne. Je to
dosť náročné na psychiku, preto mám televízor pustený nahlas celú
noc. Bojím sa. Dám si pivo, hodinku pospím a zase som hore. To sú
také noci bez spánku.“
Medveďa sa mu podarilo stretnúť aj na chodníku: „Keď som chatárčil na Zamkovského chate, tak sme mali každý mesiac schôdzu
v Smokovci. Dlhšie sme posedeli, išiel som už potme, a ja som málokedy používal baterku. Nemal som až taký veľký náklad, okolo
80–90 kíl. A počul som taký hukot, už som vedel, medveď za mnou.
Zastal som, on si sadol, pohol som sa, on sa pohol. Tak sme vystupovali skoro až po chatu. Už keď sme boli blízko, som to psychicky
nezniesol, nechal som náklad a utekal som do chaty. Na ďalší deň
som si šiel poň. Bol tam samý alkohol, medveď sa ho ani nedotkol.“
Svoj život chatára a nosiča opísal Ladislav Kulanga v knihe Skalnatý
sen: príbeh tatranského nosiča, ktorá vyšla v r. 1999 k jeho 50-tke.
V roku 2007 vznikol o ňom krátky ﬁlm Nosičská legenda. Odvtedy
pribudlo nielen vynesených kíl, ale aj nových zážitkov, ktoré by stáli za
zverejnenie. A určite budú ďalšie, pretože tento vysokotatranský nosič
vôbec nemieni oddychovať a so šibalským úsmevom hovorí:
„Keď som mal sviatok, bol tu aj bývalý prezident Ivan Gašparovič.
Posedeli sme a ja som mu sľúbil, že ho pozvem, keď budem oslavovať 100 rokov a vtedy vynesiem sto kíl a keď budem
oslavovať 150, tak 150 kíl.
Tak si kúpil na stovku 20
lístkov, také miestenky,
lebo bude veľký záujem,
a keď budem mať 150, tak
si kúpil už len jeden. Fakticky je to ťažko plánovať,
lebo sa môže stať všeličo, zle stúpite, zlomíte si
nohu, či s autom sa niečo
prihodí, čokoľvek.“
V iných veľhorách už nahrádzajú nosičov vrtuľníky.
Na Slovensku sú stále neodmysliteľnou súčasťou života
v horách a vždy je zážitok
stretnúť niekoho z nich počas túry. Všetci si zaslúžia
náš rešpekt a obdiv, ale možno najúprimnejší vzbudzuje
67-ročný Ladislav Kulanga,
ktorý pri tejto profesii vydržal neuveriteľných 48 rokov. Počas nich vyniesol na
tatranské chaty neuveriteľné
takmer 2 milióny kíl. A stále
chodí vzpriamený.
Mirjana Šišoláková
foto: Anna Grencorová Krošňa vysokohorského nosiča
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Sviatky jari na Kysuciach
Veľká noc je magickým komplexom cirkevnej liturgie a cirkevných legiend, ale aj pradávnych predkresťanských
rituálov, obradov či zvykov. Preto je dôležité povedať, že korene slávenia Veľkej noci siahajú až k starým
Slovanom, pre ktorých jar bola symbolom nového života a plodnosti. Práve pohania tieto sviatky považovali
za obdobie, kedy sa končil zimný spánok a príroda i ľudia sa prebúdzali k životu.
Príprava na šibačku

Veľkonočný stôl s mrežovníkovým
koláčom a maľovanými vajíčkami
na Kysuciach

P

odľa kalendára sa jar začína dňom jarnej
rovnodennosti. Preto sa zvyky a tradície
sústreďovali podľa slovenského zvykoslovia
na obrady zabezpečujúce zmeny v prírode.
Súviselo to najmä s vynášaním Moreny, kedy
mala zima odísť a prísť leto. Okrem toho sem
patrili zvyky a tradície, viažuce sa k veľkonočnému týždňu, ktoré mali zabezpečiť prosperitu
v hospodárstve ešte pred začatím jarných prác.
Dôležité je však podotknúť, že časť pohanských
sviatkov a tradícií sa postupne začlenila do
kresťanskej liturgie. Kresťanská cirkev v snahe
upevniť slávenie Veľkej noci a oslabiť tak pohanskú vieru prepašovala do jednotlivých dní
veľkonočných sviatkov nenápadne pohanské
tradície, ktoré najmä na dedinách žijú dodnes.
Takýmto príkladom, ktorý je spätý s veľkonočným obdobím, sú rozvíjajúce sa zelené
vŕbové konáriky, na Kysuciach známe ako bahniatka. Používali ich už slovanské ženy na vyháňanie zlých duchov z kútov domu. Tento zvyk
bol natoľko vžitý, že cirkev koncom siedmeho
storočia zaviedla ich svätenie na Kvetnú nedeľu.
Dôležité je povedať, že kresťanská cirkev tento zvyk interpretuje ako symboliku vítania
Ježiša Krista palmovými ratolesťami v Jeruzaleme. Bahniatka sa teda stali symbolom života
a požehnania, ale na Kysuciach si naši predkovia ich predkresťanské chápanie stále spájali s poverovými účelmi. Ľudia si po príchode
z kostolov zvykli bahniatka zastoknúť za sväté

Krášlenie zafarbených vajíčok na
Veľkú noc – Kysuce

Veľká noc na Kysuciach

obrazy či za drevené hrady na povale, aby bol
ich dom chránený pred bleskom. Využívali ich
aj pri sadení zemiakov, kedy sa bahniatka hádzali do prvej brázdy, aby úroda zemiakov bola
bohatá a chránená pred pohromou.
Obdobie veľkonočného týždňa, ktorý je
nazývaný aj Veľkým týždňom, sa prežívalo
z náboženskej stránky obzvlášť citlivo. Začínalo Zeleným štvrtkom, počas ktorého kysuckí gazdovia v minulosti s obľubou štepili
ovocné stromčeky a triasli nimi, aby sa im urodilo veľa ovocia.
S týmto dňom sa spájali rôzne magické úkony
zabezpečujúce nielen prosperitu, ale aj zdravie.
Na Kysuciach si ľudia dopoludnia zabaľovali
do uzlíka kúsok chleba, lipkavec marinkový,
ľudovo nazývaný maronka, a mincu. Následne ho zahrabali v lese hlboko do mraveniska
a musel tam zostať až do Bielej soboty. Po rozviazaní zvonov na Bielu sobotu večer bolo treba
ísť uzlík vyhrabať, tento rituál mal zabezpečiť
prinavrátenie zdravia u chorľavých ľudí.
Všetky úkony v hospodárstve bolo dôležité
stihnúť do poludnia, pretože Zelený štvrtok
je tradične dňom, kedy sa po liturgii zaväzujú zvony a prestáva sa zvoniť až do Vzkriesenia
na Bielu sobotu. Keďže sa v tento deň nesmelo
a ani nesmie zvoniť na zvonoch, používajú sa
rapkáče.
Kľúčovým dňom Veľkonočného trojdnia je
Veľký piatok. Ten je podľa teológov a veriacich
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Veľkonočná výzdoba vajíčok

Šibačka na Kysuciach

Zdobenie korbáča stuhou

Oblievačka na Kysuciach

Oblievačka na Kysuciach

najdôležitejším kresťanským sviatkom, lebo
bol obetovaný Syn Boží.
V tento deň si gazdinky v kysuckých domácnostiach zvykli privstať, pretože verili, že maslo zmútené ešte pred východom slnka dokáže
liečiť rany. Veľkému piatku sa v minulosti
pripisovala magická sila, lebo podľa predstáv
našich predkov práve tento deň bol v obľube
u bosoriek. Tie sa v tento deň umývali vo vedre
tak, aby sa nestratila ani kvapka, pretože takáto
voda bola veľmi silným elementom k čarovaniu. Kysučanky za veľmi zlé kúzlo považovali
ukradnutie utierky na riad z plota alebo inej
látky prichádzajúcej do styku s jedlom, pretože
sa báli, že im niekto počaroval tak, aby trpeli
biedou a hladom.
Viac-menej však prevažovali očistné aktivity
pre zachovanie zdravia. Celá rodina a hlavne
mladé dievčatá sa chodili umývať do tečúcej
potočnej vody, aby celý rok boli zdravé. Vydajachtivé dievky sa na Veľký piatok venovali
ľúbostnej mágii. Chodili do lesa a nosili odtiaľ
celé kusy mravenísk aj s mravcami. Tie potom
doma dobre zaviazali, aby mravce nevyliezli
a dali si ich na noc pod vankúš. Ráno po prebudení ich vypustili za domom, tak aby ich nikto
nevidel a pritom si hovorili: „Nech sa tak roja
mládenci okolo mňa, jako sa roja tieto mrafce.“
Ľudia sa v minulosti snažili predpovedať, aké
bude počasie počas roka. Ak bolo sucho, predpovedali dobrú úrodu a dobré počasie, no ak
pršalo, zvykli hovorievať: „Veľký piatek daždivý,
bude rôčik žíznivý.“ Čiže podľa predstáv našich predkov mal byť suchý rok. Podobne ako
Veľký piatok aj Biela sobota, zmŕtvychvstanie
Ježiša u našich predkov zastávala očistné zvyky.
Slobodné dievky sa máčali a umývali v tečúcej
vode, aby boli zdravé, hovorievali pri tom básničku: „Vodička čistá, Kristová matička, omývaj
brehy, korene, omy i mňa, hriešne stvorenie.“
S obľubou si chodili česať vlasy pod vŕbu, aby
ich mali také dlhé a husté, ako mala vŕba svoju
korunu. Pri česaní si trikrát namočenou rukou
pohladili vlasy od tyla hlavy až po končeky so
slovami: „Vŕba, vŕba daj mi vlasy na tri pásy.“
V katolíckej cirkvi sa Biela sobota vyznačovala bohatými obradmi. Od rána býva v kostole
v Božom hrobe vystavená monštrancia, kde veriaci adorujú počas celého dňa až do noci. Podľa kresťanských tradícií sa na Bielu sobotu po
zotmení požehnával nový oheň a veľkonočná
svieca paškál. Zvykom bolo pred kostolom pomocou kremeňa založiť oheň a týmto novým
ohňom zažať večnú lampu. Keď pahreba vyhasínala, každý sa snažil zobrať pár uhlíkov, ktoré
mali magickú moc. Ženy s nimi po príchode
domov prešli okolo domu a stajne, aby boli
chránené pred povodňou. Okrem toho verili,
že keď sa tri uhlíky hodia do rozbúrenej rieky,
voda poklesne a nebezpečenstvo pominie.
Počas Veľkonočnej nedele zvykla ráno zasadnúť rodina za spoločný stôl. Po štyridsaťdňovom pôste sa jedli mäsité jedlá a vajíčka. Vo
vode, v ktorej sa varili vajíčka, sa všetci členovia
rodiny poumývali, aby na poli a v hore hada

nevideli. Potom išli všetci do kostola na bohoslužbu.
Veľkonočná nedeľa bola posledným dňom,
kedy dievky ešte zdobili kraslice pre šibačov
a kúpačov. Vajíčko je symbol jarného zrodu
prírody a života, ktorého predkresťanský význam adaptovala cirkev. Podľa cirkevnej symboliky kraslice spodobujú nanebovzatie Krista.
Najjednoduchším spôsobom bolo varenie vajíčok obalených v stonkách oziminy či iných
rastlín v hrnci so šupkami z cibule. Okrem
farbenia v rozličných rastlinných odvaroch,
neskôr anilínových farbách, sa zdobili voskovaním. Zafarbený vosk sa nanášal na vajíčko
a vytváral vzor. Alebo drôtovaním, ktoré bolo
v obciach s rozšíreným drotárstvom. Ručne
zdobené kraslice postupom času začali nahrádzať kupované čokoládové vajíčka a dnes kraslice zostali iba dekoračným predmetom.
Mládenci počas Veľkonočnej nedele si zasa
plietli veľkonočné korbáče z 1–8 vŕbových
prútov. Ukončené bývali jednoduchou hrčkou
alebo rozdvojením „parôžkami“. Prúty chlapci
rezali na Smrtnú nedeľu a používali pri šibačke
na Veľkonočný pondelok.
Ten bol najočakávanejším dňom tohto
obdobia, pretože mládenci chodievali šibať
či oblievať ženy a dievčatá. Či bolo slnečné
počasie alebo sneh, po domoch a dvoroch
sa ozýval od skorého rána výskot a smiech.
Korbáčom prvého mládenca, ktorý vošiel
do chalupy, pošibali domáci často aj kravy,
aby dobre žrali a dojili. Mládenci vyšibali
okrem dievok všetky ženy v chalupe, mladé
i staré, aby sa ich podľa povier nechytil svrab.
Za dobrú kúpačku a šibačku patrila vždy odmena. Bolo to pohostenie pohárikom pálenky, ale
nesmeli chýbať vajíčka a stužky na korbáčoch.
Do jednotlivých chalúp kysuckých osád a samôt prichádzalo aj niekoľko skupiniek šibačov
po sebe, no pohostenie a vajíčko sa ušlo každému. V šľapajach dospelých kráčali aj tí najmenší. Chlapcom padol vhod koláč, vajíčko alebo
i nejaká korunka. Mládenci si zasa z vyšibaných
vajíčok urobili v niektorej chalupe spoločnú
praženicu, dopriali si aj pohárik občerstvenia
a pri harmonike si spoločne zaspievali. Nezriedka sa poschádzali i dievky, gazdovia i gazdiné
a veselica pokračovala až do nočných hodín. Ak
existovali v osadách súkromné krčmy, odohrával sa tento záver predovšetkým v nich.
Po šibačke, najneskôr v utorok dopoludnia,
bolo treba všetky korbáče spáliť v piecke, aby sa
nepremenili na hady. Existovala i taká povera,
že žena nesmela do rúk chytiť korbáč, aby sa jej
hady neplietli pod nohy.
Tak či onak, život na Kysuciach bol v minulosti ťažký, ľudia prežívali v izolovaných horských osadách na málo úrodnej zemi. Niet sa
preto čo čudovať, že sa naši predkovia snažili
popri práci a povinnostiach o zábavu. Dnes si
už málokto pamätá, aká bola pravá kysucká
oblievačka, keď dievkam zuby drkotali od ľadovej vody v potoku.
Miroslava Jančulová
Foto: súkromný album autorky
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SASKÝ VÍKEND
Tento článok by bol rád akýmsi tipom na víkendový výlet za hranice všedných dní, či presnejšie
povedané kúsok za česko-nemecké hranice. Verím, že môže byť vydarený za akýchkoľvek
poveternostných podmienok. Či už bude krásne jarné počasie, alebo sa odchádzajúca zima
pripomenie snehovými vločkami, tak ako sa to stalo mne.

C

esta za Děčínom, vinúca sa okolo toku rieky Labe, kopíruje
hranice Národného parku Českosaské Švajčiarsko, ktorý na nemeckej strane mení názov na Sächsische Schweiz. Len pár kilometrov za Hřenskom a štátnymi hranicami sa nachádza obec Bad Schandau. Toto príjemné malé mestečko ponúka svojim hosťom okrem
termálnych kúpeľov aj strategickú polohu – ideálny východiskový
bod k mnohým prírodným krásam Saského Švajčiarska.
Jedným z nich sú pôsobivé pieskovcové zoskupenia skál Schrammsteine – „Škrabancové skaly“. Meno akiste odvodené od zranení,
ktoré horolezcom, s obľubou na ne lezúcim, spôsobujú.
Ani turisti, ktorí neovládajú náčinie, ako sú skoby, laná a karabínky,
neprídu skrátka. Značený chodník dovedie aspoň trochu zdatných turistov, ktorí netrpia závratmi, pomocou sústavy železných rebríkov až
na vyhliadkovú plošinu na vrchole skál, ponúkajúc im tak výhľad na
rieku, skalné mesto i typické stolové hory národného parku.
Toto miesto sa nachádza na tzv. „Maliarskom chodníku“, turistickej trase spájajúcej obľúbené miesta romantického maliara Caspara
Davida Friedricha, ktorý tento kraj miloval, pochodil a zvečnil vo
svojich olejomaľbách. Niekde tu načerpal inšpiráciu i k svojmu slávnemu obrazu „Pútnik nad morom hmly“, ktorý je dnes vystavený
v Kunsthalle v Hamburgu.
Friedrich bol bytostným krajinárom. Tento hlboko spirituálne založený maliar miloval prírodu a vnímal ju ako Božie dielo. Jeho obrazy
nikdy nie sú iba doslovným prepisom videného, vždy je v nich ukryté
posolstvo či transformácia reality v maliarovej mysli. Občas sa na jeho
krajinách objavujú osamotené ľudské postavy, väčšinou poddimenzované, vyjadrujúce ničotnosť človeka voči silám prírody. Stojac na vyhliadke
vrcholku Schrammsteine s ním musíte chtiac-nechtiac súhlasiť.
Je zaujímavé, že keď Caspar David Friedrich v roku 1840 umieral,
bolo jeho dielo prakticky zabudnuté. K jeho „znovuobjaveniu“ došlo
na začiatku 20. storočia. Dnes sú jeho obrazy „majsterštykmi“ múzeí
nielen v Nemecku, ale po celom svete.
Drážďany, táto saská metropola, ktorá prešla po znovuzjednotení
Nemecka generálnou rekonštrukciou, sa dnes opäť blíži bývalému
prirovnaniu k Florencii severu. Historické staré mesto sa vyliahlo
do niekdajšieho lesku a hlavná dominanta mesta – barokový chrám
Frauenkirche, ktorej vybombardované torzo bolo celé desaťročia mementom pripomínajúcim hrôzy 2. svetovej vojny a porážku hitlerovského Nemecka, sa opäť týči nad námestím Neumarkt.
Frauenkirche – luteránsky chrám, zasvätený Panne Márii – symbol
Drážďan, vytvárajúci charakteristickú siluetu mesta pri pohľade od
labského nábrežia bol zničený požiarom, ktorý zachvátil mesto po
leteckých náletoch vo februári 1945. Pieskovcové kvádre, z ktorých
bol chrám vystavaný, nevydržali viac ako tisícstupňovú žiaru ohňa
a 15. februára v ranných hodinách sa kupola kostola zrútila.
Ďalších 45 rokov pripomínala hromada trosiek a kameňov v centre mesta tento deň a v roku 1966 sa ruina stala oﬁciálnym pamätníkom proti vojne. V 80. rokoch sa kamenné trosky stali miestom
pokojných protestov proti komunistickému režimu.
Trosky a kamene boli postupne zakonzervované a očíslované, ale
sny o rekonštrukcii kostola sa naplnili až po znovuzjednotení Nemecka. V roku 1989 založil hudobný virtuóz, trubkár a dirigent
Ludwig Güttler občiansku iniciatívu „Spoločnosť pre rekonštrukciu
Frauenkirche“. Táto nadácia postupne združila okolo 13 tisíc spon-

Frauenkirche

Drážďany – staré mesto
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Meissenský porcelán

Obor na fasáde

Schrammsteine

Zámok Moritzburg neďaleko Drážďan

zorov z 23 krajín a zhromaždila potrebných 180 miliónov eur na
rekonštrukciu tohoto zničeného symbolu mesta.
Táto snáď najkomplikovanejšia rekonštrukcia v dejinách svetovej
architektúry trvala 12 rokov.
Začala sa v roku 1994 triedením, evidenciou a reštaurovaním
22 tisíc kubíkov sutín. Zavŕšená bola 30. októbra 2005 v predvečer
protestantského sviatku Dňa reformácie vysvätením chrámu. Počas
rekonštrukcie stavby boli pôvodné, sčerneté kamenné bloky a fragmenty vsadzované ako nejaké malé kúsky obrovskej puzzle skladačky
do nových, žiarivo svetlých pieskovcových blokov. V podzemí vznikla koncertná sála. Kupola chrámu, v interiéri vyzdobená freskami
v ružových a pastelových farbách, pôsobiaca tak vzletne, ľahučko –
akoby ju cukrári vyrobili z marcipánu, váži 12 000 ton.
Frauenkirche je dnes opäť dominantou a záchytným bodom návštevníkov Drážďan. Viditeľná snáď z každého bodu historického
mesta, ako je napríklad ulica Augustusstrasse, kde sa nachádza viac
ako 100-metrový nástenný obraz Jazdeckého sprievodu, vytvorený
z 25 000 kusov maľovaných meissenských porcelánových kachlíc.
Táto monumentálna „freska“ vznikla v rokoch 1904– 1907.
Terasové nábrežie je zase miestom múzeí a galérií. Sídlia tu inštitúcie ako Akadémia výtvarných umení a Albertinum, ktoré sa po
oprave a prestavbe v roku 2010 zameriava na prezentáciu umenia od
romantizmu až do súčasnosti. Bohatá zbierka umenia maliarstva od
nám už známeho Caspara Davida Friedricha až po Gerharda Richtera spolu s plastikami od Rodina až po majstrov 21. storočia získala
svetovú povesť: „Nové Albertinum ako celok sprostredkováva stretnutia maliarstva so sochárstvom, romantizmu s modernou, východu
so západom a včerajška s dneškom a zajtrajškom.“
Nesmieme zabudnúť ani na Zwinger, jedno z najznámejších svetových múzeí. V súčasnosti tu ale prebiehajú rekonštrukčné práce,
a preto sú jeho slávne zbierky sprístupnené iba čiastočne.
Sedíme v malej kaviarni v pasáži nákupnej galérie. Cez presklený
strop modernej budovy presvitá silueta Frauenkirche. Na stolíku
pred nami rozvoniava káva. Servírka obsluhujúca hostí zachytí náš
rozhovor a prihovorí sa. Rodáčka z východného Slovenska rozpráva
o tom, ako po neľahkých životných peripetiách a márnom hľadaní
práce na Slovensku našla svoj nový domov práve v saskej metropole.
Rozpráva o pravidelných masových demonštráciách Pegidy, tohoto
pôvodne apolitického hnutia, ktoré však stále viac a viac nadobúda
podobu politickej strany a ktoré má v tejto časti Nemecka veľkú
podporu verejnosti. Rozpráva o svojich obavách, problémoch s prisťahovalcami ako i kolujúcich fámach o tom, že Nemecko bude opäť
rozdelené a jedného dňa povstane medzi jeho západnou a východnou časťou nový „Múr“. Nie veľmi optimistické vyhliadky.
Káva nám tak nejak horkne v ústach. Iba čas ukáže, nakoľko sú
jej obavy založené na realite. Každopádne však čaká, a asi nielen Nemecko, celý rad dôležitých a neľahkých rozhodnutí, ktoré ovplyvnia
budúcnosť celej Európy.
Pomalým krokom kráčame po nábreží. Na vode kotvia výletné parníky, mimo turistickej sezóny pôsobia trochu smutne a opustene. Na
priečelí Semperovej opery svietia do diaľky pestrofarebné billboardy
s nápismi: Für ein weltoﬀenes Dresden. Za Drážďany otvorené svetu.
Miro Pogran, akademický maliar
foto autor
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Potrebujeme psychoterapiu?
K

edy ísť na psychoterapiu a kedy na poradenstvo a aký je v tom rozdiel? Keď to
zjednodušíme, môžeme povedať, že psychoterapeut na základe rozhovorov pomáha klientovi porozumieť jemu samému, motiváciám
jeho konania, jeho pocitom a problémom
a pomáha mu zmeniť život. Pri poradenstve
klient kladie otázky a poradca „len“ odpovedá
a radí. Využíva sa to napríklad, keď sa neviete
rozhodnúť, či ostať vo vzťahu alebo sa rozísť,
keď si vyberáte svoje budúce povolanie či školu, keď neviete, ako niekomu oznámiť niečo
dôležité. Bežne sa pri poradenstve robia doplnkové testy. Psychologický poradca vám na
základe dostupných informácií poradí okamžite, odpovede sú však všeobecné, bez hlbšieho ponoru do vašej psychiky a rozhodnúť sa
samozrejme musíte aj tak sami.
Cítite sa dlhodobo zle, nemáte radi sami
seba, trpíte depresiami a pocitmi úzkosti,
neviete sa vyrovnať s traumatickým zážitkom z minulosti, vaše okolie vám hovorí, že
ste závislý, prejedáte sa alebo nejete vôbec,
ste bezdôvodne žiarlivý, nedokážete sa radovať zo života...? Či sú to dôvody na návštevu
psychológa, na to som sa opýtala psychoterapeuta a psychológa Pavla Pařízka.

Kedy navštíviť psychoterapeuta?
Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Chození k psychoterapeutovi s sebou
ještě nese příliš negativních významů. Lidé se
za to stydí, protože okolí na ně pohlíží skrz
prsty. Zkrátka, lidi se bojí, aby nevypadali
„vadně“. V praxi se setkáváme s tím, že lidé
většinou přicházejí na doporučení někoho
známého, komu psychoterapie pomohla. Prvotní pobídka k vyhledání psychoterapeuta
tak pochází z okolí klienta.
Někdo má naše služby jako takový duchovní ﬁtness. Netrápí ho velké psychické problémy a vidí v psychoterapii především možnost
osobního rozvoje. Někdo zase trpí duševní
poruchou a psychoterapie je pro něj především
podporou a něco, co mu vrací stabilitu. Někdo trpí depresí, nemá životní energii a vše mu
připadá nesmyslné. Pro takové klienty může
být terapie prostor, kde si pokládají otázky po
smyslu a významu své existence. V neposlední
řadě může terapeut sloužit v případě tragické události, kdy s klientem prochází fázemi
truchlení.
Úkolem terapeuta je pro a s klientem vytvářet bezpečný prostor. Snaží se vytvořit svatou
půdu, takový Vatikán vašeho světa. Smysl je
mít prostor, kde se můžete bez obav věnovat
pouze sám sobě.

Čo je to psychologické vyšetrenie,
ako to prebieha a kedy naň ísť?
V přeneseném významu můžeme chápat
psychologické vyšetření jako vyšetření u běžného lékaře. Zatímco lékaře zajímá, jak jste
na tom fyzicky, tak psychologa zajímá, v jakém stavu je vaše psychika. Získané informace

Chodiť k psychológovi je novým
trendom. Sme snáď generácia cvokov?
Navštíviť odborníka neznamená,
že sme zlyhali, hoci sa to ešte stále
tak vníma. Mnohí si myslia, že ich
problém nie je tak dôležitý, aby
platili značné sumy za rozhovory
s cudzím človekom.
pomáhají odpovědět na otázky, kvůli kterým
se vyšetření provádělo. Např.: „Jaké jsou předpoklady osoby pro studium na VŠ?“ „Je osoba
schopna úspěšně fungovat na této pracovní pozici?“ „Je osoba oprávněna k profesnímu řízení
motorových vozidel?“ „Trpí osoba duševní poruchou a pokud ano, kterou?“
Průběh vyšetření a metody se mění podle cíle
vyšetření. Můžete se setkat s tím, že si s vámi
bude někdo pouze vykládat či vám dá nakreslit obrázek, nebo jednoduše vyplníte dotazník.
Může se ale také stát, že vás posadí před počítač a na hlavu vám připevní elektrody snímající činnost mozku.
Na psychologické vyšetření jste ve většině případů odeslání od někoho jiného. To znamená,
že se například dostavíte za svým obvodním
lékařem a sdělíte mu své potíže. Pokud se ten
bude domnívat, že příčina problémů může být
psychická, tak vás odešle za příslušným odborníkem, který domněnku vyvrátí či potvrdí.
Keď ste sa rozhodli navštíviť psychoterapiu,
stojíte pred problémom, ku komu ísť. Psychoterapeutov je veľmi veľa, líšia sa na základe prístupov, podľa ktorých vedú terapiu. Nájsť toho
„správneho“ psychoterapeuta, ktorý vám bude
vyhovovať svojimi metódami aj osobnostne,
môže trvať dlhšie. V prípade, že vám psychoterapeut z rôznych dôvodov nevyhovuje, nebojte sa ho zmeniť. Budete sa s ním predsa stretávať dlhodobo a platiť mu nemalé honoráre.

Ako a podľa čoho si vybrať
psychoterapeuta?
Terapeutický vztah je ze své podstaty velmi
intimní záležitost a neexistuje žádný vnější
objektivní systém jak rozeznat dobrého tera-

peuta od špatného. Terapeut, který má tituly
a účtuje si astronomické částky, může být žalostně špatný a naopak. Při výběru terapeuta
tedy vždy riskujete a takovému riziku se nelze
vyhnout.
Jedinou radu, kterou zde mohu poskytnout,
je důvěřovat vlastním pocitům a podle nich
si vybírat. Terapie je postavená především na
vztahu mezi terapeutem a klientem. Může
se stát, že terapeut, se kterým měl váš známý
vynikající zkušenost, pro vás jednoduše není.
Je dobrým zvykem na počátku terapie stanovit určitý počet testovacích sezení (5–10), po
kterých si klient zhodnotí, jestli si přeje dále
s terapeutem pokračovat.
Ak ste si už našli svojho psychoterapeuta
a chystáte sa na prvé stretnutie, čo môžete
očakávať? Na prvom úvodnom stretnutí
vám psychoterapeut bude klásť množstvo
otázok o vás, vašej momentálnej situácii,
vašej minulosti, najmä rodine, z ktorej ste
vyšli, a pod. a spoločne si stanovíte terapeutický cieľ, ku ktorému sa chcete dopracovať. Terapeutický cieľ je racionálna,
rozumom vytvorená dohoda dvoch dospelých ľudí. Klienti ale často od terapeuta
očakávajú niečo iné. Chcú cítiť terapeutovo uznanie, pochvalu, jeho súhlas, náklonnosť, niekedy dokonca lásku alebo rešpekt, proste hocičo, čoho sa im v detstve
nedostalo. A väčšinou si to samozrejme
neuvedomujú, ale podvedome sú nahnevaní a frustrovaní. Práca s takýmto nevysloveným cieľom môže byť dôležitejšia, ako
s tým vedomím.

Ako dlho trvá terapia?
Jednotlivá terapeutická hodina trvá standardně 50 minut. Celkový proces se počítá
od týdne až po roky. Ideální perioda sezení je
jednou týdně.

Čo v prípade, že má klient pocit, že sa
do svojho terapeuta zamiloval?
Tato situace může nastat a skutečně se stává.
Jedná se třeba o situaci, kdy klient vnímá svého terapeuta jako jediného, který mu rozumí, se
kterým se může o sobě bavit otevřeně bez zábran.
Klient si tak může začít svého terapeuta idealizovat, protože s nikým jiným zatím podobné pocity
otevřenosti nezažil. Má dojem, že tohle je „ono“.
Radu mám v podstatě jedinou, vyjít s tím ven
a říci to. Terapeut si už s tím nějak poradí.

Kedy ukončiť psychoterapiu?
Jednoduše řečeno, pokud máme pocit, že
nám již terapie nic nepřináší. V terapii se vyplácí vynášet věci ven. Vyplatí se tedy i přijít se
svojí nelibostí s průběhem a efektivitou terapie. Někdy může totiž vyjít i najevo, že zmíněné pocity třeba vůbec nesouvisí s průběhem
terapie. Dále platí, že terapeut jedná především v zájmu klienta a je neetické uměle prodlužovat průběh terapie.
Za odpovede na otázky ďakujem psychológovi a psychoterapeutovi Pavlovi Pařízkovi (pavelparizek.cz).
Monika Pulišová
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Ležiaca, 1994, olej, 61,5 x 41 cm

Emil Bačík
Emil Bačík bol ojedinelým zjavom
v našom umení. Po ukončení pražskej
štátnej graﬁckej školy pokračoval na
Vysokej škole umeleckého priemyslu
v Prahe. Po štúdiách sa začal proﬁlovať
ako talentovaný, všestranný umelec.

C

elý svoj tvorivý život kreslil. Istou rukou dával tvaru líniu. Jedným ťahom
vytváral postavy, ženské tváre, svet okolo.
V tisíckach čarovných kresieb. Humanizmus sa vinie celou autorovou tvorbou.
Iste, sprvu chcel človeka lepšie spoznať.
Neskôr, akoby pochopiac, že sa to niekedy
dá i nedá, kládol tie isté otázky divákovi.
Boli sme priatelia. Mal veľké ľudské srdce.
Bol mimoriadne vzdelaný mysliteľ. Tvorivý
experimentátor. Jeho život mu bol tvorbou.
S nostalgiou za strácajúcou sa krásou človeka a unikaním našej histórie do toho prepadliska dejín, o ktorom všetci hovoríme,
ale nik z nás nevie, kde a čo to vlastne je.
Emil vedel viac ako my. Práve preto dokázal vidieť aj tú novú, prichádzajúcu krásu
a hodnoty sveta. To som na ňom obdivoval.
Ako mnohí z tých, ktorí vedeli i žili život
s nadhľadom, mimoriadne citlivo vnímal

spoločenské nepochopenie nielen jeho
práce, ale i doby, ktorú svet predznačoval.
Vo voľnej tvorbe sa cielene venoval maľbe a graﬁke. Experimentoval s jednotlivými technikami, objavoval krásy abstrakcie,
vracal sa k detstvu a krajine v nostalgických
námetoch, ale najčastejšie podliehal fascinácii ľudskou ﬁgúrou. V maľbe preferoval
techniku pastelu a oleja. Miloval cirkusové
prostredie, obdivoval estetiku ženských línií. To boli a zostali nosné témy v celej autorovej voľnej tvorbe. Život klauna je umením samým osebe. Klaun je človek, ktorý
vyzýva k premýšľaniu nad zmyslom nášho
konania. On vlastne obohacuje ľudské poznanie o úplne nové dimenzie. A Emil to
poznal. (Jeden z jeho neopakovateľných
klaunov je aj na slovenskej poštovej známke z roku 2002.) Neďaleko jeho ateliéru na
starom bratislavskom Centrálnom trhovisku často stavali umelci svoje šapitó. Tam
trávil umelec celý svoj voľný čas. Okrem
klaunov obdivoval umenie tanečníc, akrobatov. Ženský fenomén v akte alebo
v materstve. Žena ako vrchol krásy nášho
bytia. Je na stovkách umelcových obrazov.
Vytvoril tak rozmerné dielo plné hodnoty
a ľudského poznania. Bol vlastne záhadným
fauvistickým realistom. Jeho niekedy kubi-
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Klaun na koni, 1995, olej, 68 x 98 cm

zujúce, výraznou líniou rámujúce farebné
plochy tvorili ľudské postavy. Individuality
výrazov, ktoré zvykneme prehliadať v úpornom ponáhľaní za úspechom. S autorom
sme sa často rozprávali. Aký úspech hľadá
ľudstvo? Veď už v samotnej existencii ho
dosiahlo. Sme pripravení na ustavičný beh
za úspechom, a vzdať sa pritom nadšenia
z bytia a našej spolunáležitosti s prírodou,
lipovým kvetom a plnou taškou hrušiek
z vlastnej úrody?
Rozumel písmu, poznal cesty vznikania
jednotlivých jeho typov. Bolo ich možno
aj tisíckrát menej ako dnes, napriek tomu
veľa. Sám si vytvoril niektoré fonty. Ako
máloktorí kolegovia rozumel kompozícii
obrazovej plochy. Preto mal veľké úspechy
v tvorbe divadelného plagátu, značiek (je
autorom loga Makyta Púchov a mnohých
ďalších známych), graﬁckej úprave kníh,

Klaun so psom, 1996, olej, 68 x 98 cm

Klaun s opicou, 1995, olej, 68 x 98 cm

Klaun a žena, 1996, olej, 72 x 56,5 cm

textu, ale aj v knižnej ilustrácii a ex librise.
Bol majstrom graﬁckého dizajnu vôbec.
Prvú samostatnú výstavu mal v roku
1958. Odvtedy realizoval desiatky samostatných a kolektívnych výstav u nás
i v zahraničí. V roku 1979 som autorovi
pripravil v galerijných priestoroch na Dostojevského rade v Bratislave reprezentačnú
jubilejnú výstavu. V tom istom roku dostal
tiež mimoriadne ocenenia Ministerstva
kultúry za celoživotnú tvorbu. Emil Bačík
je laureátom prestížneho ocenenia „Identiﬁkačný kód Slovenska“ a mnohých ďalších
vyznamenaní. Jeho práce sú zastúpené v reprezentačných galerijných fondoch a u súkromných zberateľov v mnohých krajinách.
Narodil sa 4. mája 1929 v Piešťanoch.
Zomrel v roku 1999 v Bratislave.
PhDr. Ľuboslav Moza PhD., galerista
marec 2016
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Brigita
a Eugen
Sopko,
manažerka a ilustrátor
Mohla bys vyprávět o době, kdy jste se
s manželem poznali? Jaké to tenkrát v Bratislavě bylo?
Poznali sme sa roku 1966. Je to 50 rokov.
V Bratislave bola veľká tanečná škola v Parku
kultúry a oddychu. Eugen, ale všetci ho volali Žeňko, bol vtedy donútený tam chodiť,
jeho rodičia si to priali. Po celý život bol potom náruživým netanečníkom.
V šesťdesiatom ôsmom roku Žeňko končil
na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave
u profesora Roberta Fiľu. Začal pracovať
pre Československú televíziu ako umelec
na voľnej nohe, ale mal ísť na vojnu. Do
toho prišli naši sovietski aj európski priatelia z východu. Žeňkovi sa v tejto situácii
na vojnu nechcelo, a preto sme sa pridali k našim kamarátom a išli sme pracovať
do západného Nemecka. Vtedy sme ako
študenti mali veľké výhody. Nepotrebovali
sme nijaké špeciálne povolenie, ihneď nás
prijali na prácu vo fabrike. Žeňko ale musel
mať povolenie od vojakov, pretože v tom
čase už bol odvedený. Aby sa to podarilo,
šla som to vybaviť ja. Kam čert nemôže,
pošle ženu. Odišli sme v septembri 1969
a chceli sme zostať len pár mesiacov, maximálne rok. S našetrenými peniažkami sme
plánovali žiť na Slovensku. 8. októbra
1969 zavreli súdruhovia hranice. Skončila

Prvá kniha Eugena Sopku

doba, kedy sa mohlo, ak bolo vybavené vízum, voľne cestovať tam a späť. Rozhodli
sme sa, že v Nemecku zostaneme.
Jakou školu jsi studovala ty a jaké jsi měla
plány?
Ukončila som strednú ekonomickú školu
a nastúpila som v podniku zahraničného obchodu Československá keramika, kde som
využila aj svoje jazykové znalosti. V škole som
sa učila angličtinu, ruštinu, okrem toho moji
rodičia boli nemeckého pôvodu a doma sa
hovorilo po nemecky. Odbor Československá keramika sa mi páčil. Predstavovala som
si, že tam budem robiť ďalej. Dostala som
len neplatenú dovolenku. Skutočne sme pôvodne neplánovali v Nemecku zostať. Žeňko chcel študovať na vysokej škole, hlásil sa
k pánovi Vychodilovi. Anonymné praktické
skúšky zložil, ale nezobrali ho, pretože nebol
ani pionier ani zväzák.
Jaké byly vaše začátky v Německu?
Žili sme v malom mestečku Fürth in Bayern
neďaleko Norimbergu a robili sme vo ﬁrme,
ktorá vyrábala umelohmotné detské hračky.
Začínali sme pri páse, montovali sme šróbiky a podobne. Veľmi skoro zistili, že hovorím dobre po nemecky, a tak už na druhý
týždeň ma presunuli do kancelárie. Žeňko

Mein roter Körper

Mikuláš

tam zostal dva týždne, ale tá práca sa mu
nepáčila. Napriek tomu, že nevedel dobre
po nemecky, vypravil sa sám do Foto Quelle, čo bola veľká ﬁrma. Predstavil sa im
ako graﬁk a povedal, že by tam chcel robiť.
Našťastie natraﬁl na veľmi milú pani, ktorá
mu povedala, aby niečo nakreslil. Nato
ho okamžite zobrali. Už sme neskrutkovali a v týchto iných pozíciách sme vydržali až tri roky. Lenže sme chceli študovať.
Vtedy sme už bývali v centre Norimbergu,
v ktorom sme sa cítili naozaj dobre. Mesto nám pripomínalo Bratislavu, nielen počtom obyvateľov, veľkosťou, ale aj hradom
na kopci a historickými budovami.
V Nemecku sa so slovenskou maturitou
nedalo ísť na vysokú školu. Museli sme
urobiť nemeckú skúšku na špeciálnej škole,
ktorá bola len v Mníchove. Mali sme na to
len dva semestre. Žeňko sa musel učiť matematiku, ktorú vôbec nevedel, a okrem toho
aj latinčinu. Na vysvedčení mal potom všetky známky, ktoré sa tam dávali. Od jednotky
po šestku.
Na vysokú školu sa už pohovory nerobili. Praktickú skúšku na Akadémiu urobil na
druhý pokus. Začal študovať pedagogický
smer. Po absolvovaní získal titul akademického maliara, ale mohol aj vyučovať. Skutočne aj dva roky učil na gymnáziu v Mníchove.

Mein Engel
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Der blaue Kopf

Žeňko bol nanešťastie skutočný umelec,
ktorý rád pracuje v noci a vstáva na obed.
Dostať ho do školy na ôsmu ráno bola katastrofa. Deti ho mali veľmi rady, pretože vedel
byť vtipný. Vadili mu osnovy, ktoré požadovali, aby hodnotil známkami od jednotky
po šestku. Hovoril mi, že znalosť umenia je
individuálna a priečilo sa mu žiakov známkovať. Učiť na škole nebolo jeho vysneným
povolaním.
Vraťme se zase k tobě. Jak ty jsi prožívala
tuto vaši první dekádu v Německu?
Taktiež som študovala na Studienkolleg,
ako sa volala tá nemecká maturita. Potom
som absolvovala dva roky na Univerzite
v Mníchove, odbor Betriebswirtschaft. Dalo
by sa to preložiť ako Podniková ekonomika.
Lenže sme dostali poslíčka z neba a v roku
1982 sa nám narodil syn. Štúdiá som musela
prerušiť.
Zajímalo by mne, jak jste byli zabezpečeni
sociálně, když jste oba studovali?
Naše štúdium na získanie nemeckej
maturity bolo benevolentné. Škola bola
väčšinou len doobeda. Na jedlo sme chodili do študentskej menzy, kde to bolo lacné.
Okrem toho sme dostávali ﬁnančnú podporu od Goethe inštitútu, ktorá vôbec nebola
nízka. Od r. 1976 do r. 1983 sme bývali
v Olympijskej dedine, v študentskej časti.
Tam boli veľmi lacné byty a v dosahu sme
mali diskotéku, čajovňu, predajňu pív, kde
sme mali šancu získať prácu. Vždy hovorím: „Nikdy som sa nemala tak dobre ako
za študentských čias.“
V lacnom byte sme vydržali tak dlho preto, že som pracovala v správe študentského
bývania. Robila som tam výpomocne popri
štúdiu.
V našom malom byte 32 m2 sme potom
žili my dvaja, náš syn a dve mačky, ktoré chytili od susedových mačiek blchy. To urýchlilo
hľadanie nového bytu, ktorý sme nakoniec
našli v centre Mníchova. Žeňko tu mal jednu
izbu len pre seba, lepšie povedané cez deň,
v noci tam spával náš syn Oliver.

Stern im Norden

Jak se tobě změnil život s dítětem?
Rok som zostala doma, dostala som
materskú podporu a potom som išla späť do
práce. Aj som chcela pokračovať v štúdiu, ale
ekonomika mi už toľko nehovorila. Skúsila
som slavistiku, ale tiež som to nedokončila. Po dlhé roky som pracovala vo ﬁrmách,
ktoré mali dočinenia s umením. Ale bola
som svojím spôsobom v slobodnom povolaní, aj keď zamestnaná. Všetky poplatky
a dane som si platila sama. Na začiatku som
spolupracovala s malými divadlami, ktorých
tu bolo mnoho. Mesto Mníchov podporovalo progresívne trendy. Potom som prešla
do agentúry pre rozličné kultúrne podujatia – opera, opereta, cirkus. Predstavenia sa
hrali napríklad na olympijskom štadióne
pre sedemdesiat tisíc ľudí. Ako prví sme do
Európy doviezli kanadský cirkus Cirque de
Soleil.
Začali sme spolupracovať s princom
Luitpoldom von Bayern, ktorý sa rozhodol usporadúvať stredoveké turnaje na
svojom zámku v Kaltenbergu. Keby bolo
v Bavorsku kráľovstvo, bol by druhým
nástupcom na trón v poradí. Tento rok
to bude tridsaťšesť rokov odvtedy, čo sa
toto podujatie konalo prvýkrát a stále je
najväčším na svete. Bola postavená oválna aréna pre desať tisíc ľudí, kde rytieri

zápasia. V tejto produkcii som pracovala
dlhé roky.
Vraťme se k panu profesorovi Žeňkovi. Ještě stále učil?
Povedal si, že nechce byť maľujúcim učiteľom, ale chce sám robiť. Doma si maľoval
sám pre seba. Venoval sa krajinkám, skôr
bol realista. Pomohol mu kamarát, ilustrátor Jiří Bernard. Poradil mu, aby išiel
do Bologne, kde sa koná najväčší svetový
veľtrh detských knižiek. Jeden rok sme si
to pozreli a druhý rok sme prišli znovu
s hotovou knižkou. Žeňko ju napísal
o troch meštiakoch, ktorí prišli na dedinu
a dozvedajú sa rôzne zaujímavosti o živote
na vidieku: napríklad že ľudia dokážu čítať
z hviezd, čo znamená, keď kohút zakikiríka, to všetko, čo ľudia z mesta nepoznajú.
Vtedy to bolo bežné, že sa výtvarník vydal
na veľtrh s mapou (dosky obsahujúce kresby
a návrhy, pozn. red.), aby sa zaujímal o prácu
u nakladateľov. Žeňko zaujal, lebo priniesol
hotovú koncepciu, ilustrácie aj s textom.
Majiteľka nakladateľstva Nord-Süd-Verlag
Zürich to otvorila a začala tým listovať. Dosky sme už domov neviezli, okamžite mu
knižku zobrali do výroby. Do roka dostala
v Nemecku cenu za najlepšiu knižku Múzea
detských ilustrácií v Troisdorfe.

Eugen Sopko ako kráľ v Kaltenbergu
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Kann nicht schlafen

K Žeňkovým zadávateľom sa pridalo nakladateľstvo Bohem Press, ktorého riaditeľom
bol Otakar Božejovský a umeleckým riaditeľom Štěpán Zavřel, obaja boli Česi. Štěpán
Zavřel, významný umelec, bol žiakom Jiřího
Trnky. Z Čiech odišiel už roku 1958 do Talianska a žil v oblasti Vittoria Veneta v dedine Rugola. Kúpil si tam veľmi starý dom,
ktorý si vyzdobil vlastnými freskami. Dnes
po jeho smrti tam funguje jeho múzeum.
Otakar Božejovský taktiež emigroval a došiel
do Zürichu. S výtvarným umením nemal
nič spoločné, bol skôr muzikant. Rozmýšľal,
čo bude robiť a práve vtedy stretol Štěpána
Zavřela.
Žeňko pre obidve nakladateľstvá urobil
asi tridsať kníh, boli preložené do tridsiatich
piatich jazykov. Ďalej sa ilustrácie prezentovali na spoločných výstavách v Paríži, v New
Yorku. Žeňkove veci sa dostali aj do Japonska. Jeho meno získalo na význame. Ľudia
oceňovali poetickosť jeho podania.
Vzpomínám si, jak jsem se ho kdysi ptala
na techniku, kterou používal. Dozvěděla
jsem se jen to, že ji nevyzrazuje. Byla tedy
nějaká speciální?
Tiež nepoviem presne, ako to robil,
ale boli to jeho vymyslené techniky. Prezradím, že šetril svoju energiu. Chcel,
aby jeho obrazy vyzerali veľmi prácne, ale
v skutočnosti neboli. Navlhčený papier
natiahol na drevenú dosku. Papier sa napol. Potom na to šiel olejovými pastelmi,
ktorými kreslil ešte do vlhkého podkladu.
Ďalej postupoval od najsvetlejších tónov
po tie najtmavšie. Začal bielou. Tam, kde
chcel stmaviť, pridal tmavší tón a takto postupne tmavil, až vytvoril požadovanú farbu. Viacej vrstiev robilo plastický dojem.
Farby rozmazával prstami alebo kefkou,
z toho vznikali krásne štruktúry. Paralelne
s ilustráciami sa venoval aj voľnej maliarskej tvorbe, ktorú v Nemecku zaraďovali do
odboru abstraktného realizmu. Rád zapájal
do obrazov motív „telovky“. To sa, myslím,
v Čechách nepoužíva. Tento výraz sa naučil
od svojho profesora Fillu a znamenal torzo

Toskana

ženského tela. Techniku si tiež vymyslel.
Maľoval moridlom na drevo, hlavne tým
červeným, intenzívnym. Farbu nanášal na
ešte vlhký papier a tak mu vznikali fantastické štruktúry.
Jak bys popsala život v devadesátých letech
minulého století?
V našom dvojizbovom byte už sme mali
skutočne veľa obrazov a knižiek, okrem
toho sme mali plné tri pivnice. Žeňko potom mal asi tridsať minút od Mníchova ateliér. Kým tam došiel, prešla ho chuť niečo
maľovať, tak si šiel sadnúť do záhradnej
pivárne. Hľadali sme väčší byt na bývanie,
ale v Mníchove sme nič kúpiť nemohli. Po
dlhšom čase, v roku 2006, sme našli dom
sedemdesiat kilometrov od centra mesta.
Je tu dobré vlakové spojenie, čo je pre mňa
veľmi dôležité, pretože ja nešoférujem. Môj
milovaný vždy tvrdil, že by chcel každý deň
sedieť v krčme, tak sme tú krčmu kúpili.
Prianie sa mu splnilo. Dodnes je kompletne zariadená aj s čapom, takže si naši hostia
môžu načapovať sami.
Približne v čase nežnej revolúcie som pre
stredoveké turnaje v Kaltenbergu hľadala
remeselníkov starých remesiel. V tom čase
sa v Nemecku žiaden nenachádzal, nebol
tu ani kováč, ani platniar, ani nikto, kto
by spracovával kožu. Začala som pozývať
remeselníkov z Čiech. Spočiatku nehovorili
po nemecky, ale to veľmi nevadilo, pretože
sa všetci pozerali na ich šikovné ruky. Jeden
z kováčov, Petr Melč, žiaľbohu už nežije,
mal skutočne zlaté ručičky. Alebo som tam
mala drotára, také niečo v Nemecku nevideli. Doviezli sme aj sklárov, ktorí pracovali s dlhou píšťalou. To dovtedy nikto po
Nemecku nepredvádzal. Bolo treba aj rytierov. Spoznala som skupinu Kadeti, ktorú
viedli bratia Krištofovci, teraz majú ﬁrmu
Three Brothers.
Princ Luitpold bol českými umelcami taký
nadšený, že chcel českých rytierov tiež do arény do hlavného predstavenia celého podujatia. Stalo sa a bojovalo tam až sedemdesiat
Čechov s francúzskymi kolegami na koňoch.

Česi boli veľmi vďační, že mohli v cudzine
ukázať, čo vedia.
Bola to krásna doba a všetci na to radi
spomíname. Všetci si dobre zarobili, ale boli
aj zapálení. Organizovali sa neuveriteľné
akcie. Napríklad sa uskutočnil v aréne futbalový zápas medzi rytiermi a mníchmi v habitoch s nafúknutým svinským mechúrom.
Česi si dokázali vymyslieť zaujímavé veci,
s nimi to bolo v Kaltenbergu veľmi zábavné. Doba sa zmenila a teraz je už všetko iné,
všetko predvádzajú len Nemci, a podľa mňa
už to nerobia tak pekne ako českí rytieri.
Zůstala jsi se synem v Německu sama.
Žeňko odešel.
Koncom roku 2014 dostal mozgovú porážku. Potom išiel na liečenie, kde sa o neho
staral doktor, ktorý ho ako umelca veľmi
miloval. Napriek všetkej starostlivosti bolo
jeho telíčko unavené a nevládalo. A tak jedného dňa, práve v čase, kedy som tam nebola, sa
všetci u neho zhromaždili, doktori aj sestričky,
aby sa s ním rozlúčili. Oni ho mali veľmi radi.
Odišiel pokojný, ako keby zaspal.
Pokračuješ ve své práci?
V deväťdesiatom deviatom roku prestala
agentúra, v ktorej som bola zamestnaná,
spolupracovať s princom Luitpoldom.
Kaltenbergské turnaje si už robí jeho vlastná spoločnosť sama. Českí remeselníci,
ktorých som odtiaľ dobre poznala, sa ma
pýtali, či by som nechcela pokračovať sama.
Našla som priestor neďaleko centra v Mníchove. Výzdobu mi vyrobili v Prahe a doviezli. Otvorili sme v roku 2004. Obchodov
so stredovekým tovarom je v celom Nemecku snáď len desať, takže je to niečo takmer
unikátne.
V súčasnosti hľadám v Prahe galériu, kde
by som mohla vystaviť práce svojho manžela.
Napríklad veľmi veľa jeho voľných diel ešte
nebolo nikde prezentovaných. Veľmi sa teším, až sa to podarí.
WWW.DIERITTER.DE
Děkuji za rozhovor Zuzana Štancelová
Foto z archívu Brigity Sopko
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