Listy
SLOVÁKOV A ČECHOV,

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

4
2020

ktorí chcú o sebe vedieť viac

• Igor Otčenáš – Niekoľko poznámok a postrehov k voľbám 2020 • Matúš Dulla – Architekt
Klement Šilinger • Diana Kantorová – Koronavírus. Zatvorené obchody otvorili naše
srdcia • Alexandra Brocková – Gejza Vámoš • Mirjana Šišoláková – Storočnica slovenskej národnej scény • Vladimír Dubeň – Zlatý indický trojuholník • Peter Juščák – Zimná
prechádzka po Slovenskom raji • Alojz Kontrik – Osudy Kysučanov bojujúcich v radoch
71. pešieho pluku • Iva Poláková – Martin Kukučín je široká, skoro nekonečná téma... •
Petr Kuneš – Fantazie hospodských nezná mezí • Miro Pogran – Zámok Lednice • Ľuboslav Moza – Jozef Cesnak • Zuzana Štancelová – Film: Sviňa • Zuzana Štancelová – Hluché
dny • Príloha Oriešok •

I_OB_titul 4_2020.indd 1

01.04.2020 10:28:51

Príprava na výstup
po zamrznutom
vodopáde

Ľadolezci v Suchej Belej
Zamrznutý
Hornád
na Čingove

Turistické stredisko Čingov

Pohľady do zimného
čara Slovenského raja
Tichý vodopád

Geravy

Obraz puklinových vôd

II_OB_Slovensky raj.indd II

01.04.2020 12:00:46

Slovo redaktora OBSAH

Koniec zimy, ktorá ale nebola

Čo napísať na úvod mesačníka na Smrtnú nedeľu v čase koronavírusovej
karantény, v ktorej nárast
nakazených s obavami
sledujú najmä seniori, ale
i mladšie generácie, ktoré začínajú byť ohrozené
existenčne. Pesimistických
správ je plno, počínajúc
novinami cez TV. Len
rozhlasové vysielanie si
zachováva
chladnejšiu
hlavu, nedesí, viacej poIlustrácia Zuzana Štancelová
teší a dáva nám aspoň na
chvíľu zabudnúť na neľahkú súčasnosť, v ktorej sa neznáme chrípkové ochorenie stalo strašiakom súčasnosti. Dnešné číslo Listov
sme pripravili tak, aby v nich čitatelia našli nenásilnou formou
pripomínajúce dôležité skutočnosti z politického a kultúrneho života Slovenska i z jeho dávnejšej histórie. Slovenska, od ktorého
sme teraz ktovie na ako dlho oddelení zatiaľ nepriepustnou hranicou. Dozvieme sa zhrnujúce podrobnosti o slovenských voľbách
z pera diplomata Igora Otčenáša. Prinášame štúdiu Alexandry
Brockovej o spisovateľovi Gejzovi Vámošovi, aktuálnu v súčasnosti, pretože tento spisovateľ a lekár sa vo svojej dobe dostal k vtedy
takmer neznámej virológii, odhadol jej nebezpečie a výzvou k ľudskosti, tolerancii a etike je aktuálny práve dnes. V štúdii nájdeme
dosiaľ neakcentované podrobnosti jeho diela priamo súvisiace so
súčasnosťou. Vítame správu Zuzany Štancelovej o novom slovenskom filme Sviňa, ktorý dlho neuvidíme, práve tak ako dokument
Hluché dni. A ako radi by sme si práve teraz do kina zašli. Cestovať po svete i po Čechách a Morave teraz môžeme len v článkoch
a fotografiách Petra Juščáka, Vladimíra Dubeňa a Mira Pograna
s nádejou, že prispejú aj do ďalších čísiel.
Bolo viacej nápadov, ako vyplniť stránku programov, ktoré budeme realizovať v ďalších číslach. Ako rozlúčku so zimou sme na
túto stranu zaradili fotografie z článku Petra Juščáka z februárového Slovenského raja. Dnes by mali deti vyniesť Morenu. Hoci
to karanténa nedovolí, jar príde a s ňou i Veľká noc. Čitateľom
želáme pokojné veľkonočné sviatky, po ktorých iste nastane obrat
k lepšiemu.
Helena Nosková, 29. marca 2020
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Niekoľko poznámok
a postrehov k voľbám 2020
Najprv trochu štatistiky. Na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa
konali v sobotu 29. februára 2020, sa zúčastnilo 2 916 840 oprávnených voličov zo
zapísaných 4 432 419, čo je účasť 65,8 %. Od volieb v roku 2002 šlo o najvyššiu volebnú
účasť, ktorá je však ďaleko za prvými voľbami z roku 1990 (95,34 %) a takzvanými
protimečiarovskými voľbami z roku 1998 (84,24 %).

D

o parlamentu sa dostalo celkovo
päť politických strán – Smer-Sociálna demokracia, Sme rodina,
Ľudová strana Naše Slovensko, Sloboda
a solidarita a Za ľudí a jedna koalícia (OĽANO/Kresťanská únia/Nova/Zmena zdola).
Tesne pred bránami najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej republiky zostala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu
(6,96 %, počet hlasov 200 780), ktorá síce
získala viac platných hlasov ako SAS a Za
ľudí, ale ako koalícia neprekročila potrebné kvórum na vstup do parlamentu 7 %
(chýbalo jej 926 hlasov) a Kresťansko-demokratické hnutie (4,65 %, počet hlasov
134 099). Z bývalej vládnej koalície úplne
prepadli Slovenská národná strana (3,16 %)
a Most-Híd (2,05 %).
Víťazom volieb sa stala koalícia OĽANO/
Kresťanská únia/Nova/Zmena zdola so ziskom 25,02 % (721 166 hlasov, 53 poslancov), pred Smerom-SD s 18,29 % (527 172
hlasov, 38 poslancov), stranou Sme rodina
s 8,24 % (237 531 hlasov, 17 poslancov),
ĽSNS so 7,97 % hlasov (229 660 hlasov,
17 poslancov), SAS so 6,22 % (179 246
hlasov, 13 poslancov) a stranou Za ľudí s
5,77 % (166 325 hlasov, 12 poslancov).
V novom parlamente je 32 žien a 118 mužov.
A ešte niekoľko údajov o sociálno-demografických charakteristikách voličov
politických strán, ako ich analyzovali
sociologička Oľga Gyarfášová a Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus na
vzorke 23 032 respondentov z radov voličov: „Podobne ako v minulosti, aj teraz
sa prejavili väčšie rozdiely vo voličskom
správaní podľa veku, vzdelania a – samozrejme – národnosti. Identifikovali sme
i výrazné rodové rozdiely. Podľa očakávania stranou, v ktorej sú viac zastúpení
voliči muži, je ĽSNS – tvoria takmer dve
tretiny elektorátu. Ide o fenomén známy

aj z iných krajín – pravicový extrémizmus
nadštandardne oslovuje mladých mužov.
Opačný pomer žien a mužov má strana
Sme rodina – ženy predstavujú 62 %. Vo
voľbách 2016 sme výrazný rodový rozdiel
v prípade týchto dvoch strán zistili najmä
u mladých voličov a voličiek: ĽSNS v roku
2016 volilo až 32 % mužov prvovoličov
a hnutie Sme rodina 17 % žien prvovoličiek, čo bol v oboch stranách približne
dvojnásobok ako v prípade opačného
pohlavia. V týchto voľbách sa také jasné
rodové priepasti podľa veku neprejavili. Silne diferencujúcimi faktormi sú vek
a vzdelanie. Najstaršie voličské zázemie
má Smer-SD (až takmer polovica voličov
je nad 60 rokov) a KDH (36 % nad 60
rokov). Na druhej strane, najviac mladých
prvovoličov má medzi svojimi voličmi koalícia PS/Spolu (10,3 %). Keď otočíme
optiku a pozrieme sa, ako volili najmladší voliči v porovnaní s celkom, vidíme, že
v tejto skupine bolo víťazstvo OĽaNO
ešte výraznejšie, druhým najsilnejším subjektom bolo PS/Spolu, nasledovala ĽSNS.
Stojí za pripomenutie, že v roku 2016
túto stranu volilo 22,7 % voličov tejto ve-

kovej kategórie a boli medzi prvovoličmi
suverénnym víťazom, v týchto voľbách by
obsadili až tretiu priečku. Vek sa najvýraznejšie podpisuje pod rozdiely v prípade
liberálov (v prospech mladých) a Smeru-SD (v prospech kategórie 60+). Dôležitým rozdeľujúcim faktorom je dosiahnuté
vzdelanie – najvyšší podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním mali vo svojich
elektorátoch strany PS/Spolu (61 %), SaS
(59 %) a Za ľudí (52 %).“
Toľko reč čísiel. Rovnako – ak nie väčšmi – je však dôležité, čo sa skrýva za nimi.
V prvom rade čísla dokladajú, že na slovenskej politickej scéne došlo po viac ako
desaťročí takmer neobmedzeného a skoro
ničím neobmedzovaného panovania Roberta Fica a Smeru-SD k zásadnej zmene.
A práve slovo „zmena“ bolo kľúčom tohtoročných parlamentných volieb na Slovensku. Zmenu proklamovali vo svojich
volebných programoch a kampaniach všetky politické strany, vrátane Smeru-SD. To
možno vyznieva paradoxne, ale v princípe
to malo svoju marketingovú logiku. Kampaňovou tvárou Smeru-SD už nebol Fico,
ale premiér Pellegrini, ktorý prevzal vedenie
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vlády po Ficovom odstúpení v marci 2018
v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej a v istom zmysle naozaj predstavoval zmenu, hoci skôr personálnu, než zmenu politického štýlu. Inak
však zmenu ako kľúč tohtoročných parlamentných volieb nemožno vnímať ako
marketingové čarovanie, ale bola výrazom
skutočnej túžby väčšiny občanov Slovenska
po politickej zmene. Pramenila z čoraz väčšieho znechutenia z neutíchajúcich škandálov Ficovej/Pellegriniho koaličnej vlády,
psychickej únavy z bujnejúcej korupcie,
z rozsudkov, nad ktorými stál rozum, z beztrestného bašovania kasty „našich ľudí“, či
nemožnosti dovolať sa spravodlivosti.
Kto sú teda víťazi a porazení tohtoročných volieb na Slovensku? Jasným víťazom je Igor Matovič. Povedať, že víťazom
je hnutie OĽANO by totiž nebolo presné
(hoci v porovnaní s voľbami v roku 2016
získalo o 433 555 hlasov viac!), pretože
jednak ide o koalíciu, ale predovšetkým bez
Matoviča by toto v podstate bizarné politické zoskupenie neexistovalo a ani neprežilo.
Matovič je desať rokov neodmysliteľnou
a výraznou postavou na slovenskej politickej scéne. Pre jedných tam pôsobil ako
neriadená strela a klaun, druhí ho považovali
a považujú za jediného autentického bojovníka proti korupcii. Ako obvykle, pravdy je
na tom z každého rožku trošku. Treba však
povedať, že v časoch, keď sa pod vplyvom
sociálnych médií a riadených dezinformácií
zásadne mení politický diskurz, či chápanie politiky a politického života (nielen na
Slovensku, treba dodať), Matovič preukázal
príkladnú zdatnosť i odolnosť, ako aj cit pre
marketing. (Jeho videozáznam o Počiatkovej vile v Cannes či schránky na Cypre
sú toho priam učebnicovým príkladom.)
Ale čo je vari najdôležitejšie, Matovič – pri
všetkých úletoch – držal celé desaťročie

konzekventne protikorupčnú líniu a dokázal presvedčiť mnohých, ktorí mali negatívnu, ba až tragickú osobnú skúsenosť so
štátnou mašinériou manažovanou Smerom
(Mikulec, Kyselica, Remiášová, Grendel,
Naď atď.), aby sa k nemu pridali. Samozrejme, jedna vec je dostať sa k moci a druhá je
štát riadiť, tam už politický marketing taký
účinný nie je. Robert Fico môže byť v tomto ohľade Matovičovi smutným príkladom.
Víťazom volieb takpovediac v druhej
vlne je aj Boris Kollár a jeho strana Sme
rodina. Je to o to prekvapujúcejšie, že Kollár, bez ktorého táto strana tiež neznamená
nič, sa vlastne nikdy netajil nielen svojou
kontroverznou minulosťou, ale v krajine
„tradičných hodnôt a tradičnej rodiny“
ani svojím vitálnym a plodným osobným
životom. Napriek tomu je dnes z vôle ľudu
(o 65 tisíc hlasov viac ako v roku 2016)
predsedom Národnej rady SR a významným politickým hráčom.
Istým spôsobom možno za víťazstvo považovať aj vyše pol milióna hlasov pre SmerSD, čo je viac, ako sa očakávalo. Podarilo sa
mu však vo finiši zaskočiť ostatných ochotou porušiť všetky nepísané normy parlamentnej demokracie a s veľkým mediálnym
humbugom schváliť dva dni pred voľbami
trinásty dôchodok, na ktorý si za desať
rokov pri moci nenašli čas, ani peniaze.
Kotlebova ĽSNS nedopadla tak, ani onak.
Vytlačila viacmenej rovnaký výsledok ako
pred štyrmi rokmi (plus cca 20 tisíc hlasov
a traja poslanci navyše v porovnaní s rokom
2016), čo je na jednej strane dobrým znamením, že jej politický potenciál dramaticky nerastie, na druhej strane však signálom
o trvalej prítomnosti voličského segmentu,
ktorý budú vždy a za každých okolností oslovovať jednoduché pseudoriešenia.
Strana exprezidenta Andreja Kisku Za
ľudí nenaplnila volebné očakávania, hoci

sa na parlamentný kopec napokon vyštverala. Treba však povedať, že za celé dejiny
ponovembrových volebných kampaní sme
neboli svedkami toľkých cielene špinavých
a lživých útokov na jediného človeka, ako
to bolo v prípade Andreja Kisku. Pod týmto uhlom vyznieva výsledok strany Za ľudí
vlastne ako prijateľný, čo sa nedá povedať
o Trubanovej/Beblavého progresívnej koalícii. Po zvolení Zuzany Čaputovej a eurovoľbách už tretí úspech tohto politického
zoskupenia neprišiel, pričom stačilo niečo
nad deväťsto hlasov, čiže slabých 0,04 %.
Ešte nikdy v histórii nejakej strane neušiel parlament tak tesne, hoci dostala vyše
200 tisíc hlasov.
Veľkými porazenými v týchto voľbách sú
vládne strany SNS a Most-Híd. Kým SNS
doplatila na skutočného klauna (na rozdiel
od Matoviča) vo svojom čele, Mostu-Híd
zvonil politický umieračik od chvíle, ako
po voľbách v marci 2016 urobil Béla Bugár
politické salto mortale a odkýval koalíciu
s Robertom Ficom a Andrejom Dankom.
Je to naozaj smutný a tristný koniec ambiciózneho a sľubného projektu maďarskoslovenskej straníckej spolupráce.
V čele Slovenska teda dnes stojí štvorčlenná koalícia skutočnej zmeny pod vedením Igora Matoviča. Už na prahu ju čakajú dve hory, ktoré bude musieť zdolávať
v podstate paralelne: skoncovať s korupciou
a potrestať tých, ktorí ňou zavírovali krajinu a po rokoch rozhadzovania verejných
peňazí a eurofondov dať dokopy národné
hospodárstvo. A k tomu ešte tesne po voľbách vyrástla nikým nečakaná tretia hora,
na ktorú ešte nikto predtým liezť nemusel:
boj s pandémiou koronavírusu. Želajme si,
aby v tom vláda Igora Matoviča obstála.
Lebo sa to týka životov nás všetkých.
Text: Igor Otčenáš
Foto: Archív redakcie
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Architekt Klement Šilinger

Nedokončené dielo
Klement Šilinger (1887 – 1951) bol spomedzi
českých architektov pôsobiacich na Slovensku
najvýraznejším predstaviteľom národného slohu
zvaného rondokubizmus. Jeho posledné diela sú však už
funkcionalistické. Znamená to, že tie prvé sú menejcenné?
Klement Šilinger začiatkom 20. rokov minulého storočia

rokov. Kubistické prvky sa zakrátko vytratili, zostali však kruhy a kubusy zemitých farieb, v duchu vtedajšej „národnej“
česko-slovenskej architektúry. Vzorom tu
bola obdivovaná pražská Banka československých légií od architekta so slovenskými koreňmi Josefa Gočára. Šilingerove
rondokubistické kreácie patrili na Slovensku medzi tie najvýraznejšie a predovšetkým vďaka nemu získala Bratislava,
a v jednom prípade aj Nitra, diela tejto
zaujímavej, hoci krátko trvajúcej epizódy,
do svojho architektonického obrazu.

„Václav Šillinger stavitel a projektant
zdejšího hřbitova zemřel 30. 3. 1932
v 82. roce věku svého“, stojí na jednom náhrobku v stredočeskom mestečku Veltrusy. V hrobe pod ním našla miesto posledného odpočinku aj staviteľova manželka
a jeho synovia, jeden z rodiny tam však
chýba – hrob Klementa Šilingera, jedného zo staviteľových synov nájdete až v ďalekej Bratislave na Martinskom cintoríne.

Sazená – Veltrusy – Praha
Klement Šilinger sa narodil v dedinke Sazená neďaleko Prahy 15. novembra 1887.
Po absolvovaní vyššej priemyselnej školy
v roku 1906 pracoval na stavbách v otcovom podniku vo Veltrusoch, a keď sa potvrdilo, že má aj zjavné výtvarné nadanie,
odišiel v roku 1911 študovať architektúru
do Prahy k profesorovi Kotěrovi. Z tých,
ktorí sa neskôr dostali na Slovensko, sa tu
stretol s Josefom Marekom, o ktorom sme
písali v minulom čísle.
Šilinger bol úspešným študentom, veď
za dobrý prospech získal aj štátne štipendium. Ale tesne po skončení jeho štúdia
vypukla prvá svetová vojna a musel ísť
na front. Mal však šťastie, že vojnu prežil šťastnejšie ako jeho brat Václav, ktorý
zahynul v srbskom zajateckom tábore vo
veku iba 34 rokov.

Na Referáte pre Slovensko
Po vojne sa architekt vrátil do Prahy,
vstúpil do služby Ministerstva verejných
prác novej republiky a na sklonku roku
1919 sa oženil s Ruženou Schwerackovou. Ešte v tom istom roku odišli obaja
do Bratislavy, pretože architekt tu získal

Rondokubistické bytové domy
Bytový dom na Štetinovej ulici v Bratislave

pracovné miesto na Referáte ministerstva
verejných prác pre Slovensko. Referát
mal zabezpečiť byty pre veľké množstvo
českých úradníkov, ktorí prichádzali na
Slovensko. Tak tu vznikol celý rad projektov, ktoré sa aj rýchlo realizovali. Medzi nimi vynikali návrhy pochádzajúce
od Klementa Šilingera.

Takýchto domov postavili v Bratislave
podľa architektových projektov niekoľko.
V jednom z nich, na nároží ul. 29. augusta, si zriadil ateliér aj sám Šilinger. Všetky spomínané stavby vyrástli v Bratislave
v prvej polovici dvadsiatych rokov minulého storočia a z ich počtu je zrejmé, že
Šilingerova aktivita bola vtedy veľmi vysoká. O jeho osobnom živote však toho

Kubistické počiatky
Prvým výrazným objektom od mladého
architekta bol, slovami profesora Emila
Belluša „veľmi pozoruhodný veľký obytný
nájomný dom pekných proporcií a dobrého
farebného zladenia“ na bratislavskej Štetinovej ulici z roku 1922. Na jeho priečelí
uvidíte typické kubistické ihlance a medzi
oknami zasa kruhové terče, príznačné pre
rondokubizmus. Tento dom bol akýmsi
prototypom série objektov, ktoré Šilinger
navrhoval v prvej polovici dvadsiatych

Kubistický motív na priečelí domu na Štetinovej ulici
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Klement Šilinger na stavbe Živnostenského domu

Rondokubistický dom na Heydukovej ul. v Bratislave

veľa nevieme. Ale jeden významný okamih z jeho súkromia predsa len poznáme.
V roku 1921 sa manželom Šilingerovcom
narodil syn, ktorému dali otcovo meno
Klement. Ten neskôr absolvoval štúdium
fotografie na slávnej bratislavskej Škole
umeleckých remesiel a stal sa profesionálnym fotografom.

mus, ale pitevne sú už napoly vysunuté
z objektu a obalené jednoduchou oceľovo-sklenenou konštrukciou. Je to podobne dvojtvárna stavba ako pražský Hlavův
patologický ústav od A. Špalka a A. Kožíška z roku 1921. Šilinger určite zaregistroval, že na tomto objekte avantgardný
časopis Stavba zdôraznil práve jeho moderné črty.

Internát a menza
Keď v roku 1927 dokončili anatomický
ústav, bratislavská univerzita vypísala súťaž
na budovu svojho internátu a menzy na
okraji mesta, na pozemkoch, ktoré kedysi
patrili talianskemu staviteľovi G. E. Lafranconimu. Porota na čele s Josefom
Gočárom „uznala za pomerne najviac
vyhovujúci“ práve Šilingerov návrh. Prvý
Anatomický ústav Lekárskej fakulty UK na dobovej
fotografii

Dve tváre Anatomického ústavu
V polovici 20. rokov minulého storočia však rondokubizmus rýchlo vyhasol
a v Európe víťazil na celej čiare moderný
funkcionalizmus. Ani bratislavskej skupine ministerských architektov nezostali
tieto moderné európske trendy neznáme –
zomrel rondokubizmus, nech žije funkcionalizmus! Viacerí spomedzi nich, medzi
nimi aj Šilinger, vtedy odišli zo štátnych
služieb a zvolili si samostatnú dráhu.
Na jednom bratislavskom diele sa však
nášmu architektovi ešte podarilo stelesniť oba protichodné štýly: bol to Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského na nároží Sasinkovej ulice
(1925 – 1927). Priečelia i nárožie ešte
pripomínajú expresívny rondokubiz-

blok, ten bližšie k Dunaju, kde je vlastný
internát, postavili už v roku 1929 a na
jeseň sa do neho aj nasťahovali študenti.
Blok má tri mierne zalomené krídla, lebo,
ako napísal architekt: „Strohé rovné formovanie budovy bolo by porušilo krajinný ráz.
Z toho dôvodu bola stavba v pôdoryse zalomená a sleduje princíp oblúkov Dunaja.“
Dnes, keď sa zástavba mesta rozšírila
ďaleko za tento objekt, jeho ojedinelosť
zanikla, ale v čase vzniku bol skutočne
mimoriadny. Nekompromisný modernista, bratislavský architekt Friedrich Weinwurm napísal o jeho autorovi do brnianskeho časopisu Měsíc: „Architekt Šilinger
je jen z mála těch, kteří se zbavili v zcela
krátké době předsudků, jež jim škola a poválečná mentalita vtiskly.“
O tom, čo budova Lafranconi pre architekta znamenala, svedčí azda najlepšie
to, že si pohľad na ňu zakomponoval do
hlavičky úradného listu svojho ateliéru.

Korunné bratislavské dielo
Šilinger však dostal ešte jednu mimoriadnu príležitosť, keď vyhral súťaž na projekt
bratislavského Živnostenského domu,
t. j. objektu, ktorý je dnes známy ako sídlo
divadla Nová scéna. Stavebný program tu
bol skutočne veľkorysý a Živnostenský
dom je dodnes jednou z najväčších obytných a obchodných stavieb v centre mesta. Weinwurm o ňom napísal: „Jeho prostá,
dnešnímu člověku odpovídající mluva formová a zcela nenucená, z jasného základu
vystupující architektura dosahuje výše, kterou podle mezinárodního měřítka můžeme
nazvati světovou.“

Nič malé

Anatomický ústav, v popredí pitevňa

Práca na veľkých stavebných úlohách,
ktoré sa architektovi podarilo na konci
30. rokov minulého storočia na základe
vyhratých súťaží realizovať, nebola jeho
jedinou aktivitou. Ešte v prvej polovici
20. rokov sa zapojil do aktivít československého spolku Umelecká beseda slovenská
a v roku 1924 bol v komisii na posúdenie
projektov na novú bratislavskú budovu
Listy 5
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smerovať k rozvodu jeho prvé manželstvo.
Už v čase, keď bola jeho tvorba prerývaná
chorobou, sa 15. 11. 1947 oženil druhýkrát s českou bankovou úradníčkou sociálnej poisťovne pôsobiacej v Bratislave
Anastásiou Chytrou (1908 – 1984). Ich
bydliskom sa zhodou okolností stal práve
bytový dom Avion. Spolu mali syna Jána,
ktorý sa neskôr tiež stal architektom.

Nedokončené dielo?

Živnostenský dom s kinom Alfa, dnes divadlo Nová scéna v Bratislave

tohto spolku. (Zvíťazil návrh dvojice českých architektov pôsobiacich na Slovensku Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna,
o ktorých si povieme v niektorom z ďalších
čísiel nášho časopisu). Od roku 1928 bol
Šilinger členom kuratória Školy umeleckých remesiel, tej, kde neskôr študoval aj
jeho prvý syn. Pôsobil v porotách niekoľkých súťaží, napríklad v porote významnej
medzinárodnej súťaže na regulačný plán
Bratislavy v roku 1929.
Tak či tak však zostala dominantná jeho
projektová práca. Priťahovali ho obzvlášť
veľké architektonické úlohy a v portfóliu
jeho projektov nenájdete nič také malé,
ako je rodinný dom. Jedným z najmenších bol projekt osobného prístaviska na
Dunaji z roku 1931 s nautickými motívmi
typickými pre funkcionalizmus.

Aj sociálne bývanie
V roku 1929 sa architekt zúčastnil súťaže na
veľký obytný blok Avion v Bratislave. Prvú
cenu získal Josef Marek, ale zdá sa, že obaja

Internát a menza Lafranconi, dnes Fakulta telesnej
výchovy a športu UK Bratislava

architekti na návrhoch navzájom spolupracovali – ich súťažné projekty sa totiž od seba
príliš nelíšili. Šilinger vtedy dostal objednávku na projekt pavlačového domu, určeného
pre tých, ktorým zbúrali domy stojace na
mieste budúceho Avionu. Zadaním bolo postaviť dom s najmenšími bytmi a čo možno
najlacnejšie. A skutočne, „bol presne dodržaný i preliminovaný stavebný náklad“, ako sa
písalo v ľavicovom časopise Nová Bratislava,
ktorý obytný dom kvitoval pre jeho sociálne
priaznivé parametre.

Dohady
V polovici 30. rokov, kedy realizovaných
diel architekta podstatne ubudlo, sa dostávame na neisté pole dohadov o jeho práci
a osobnom živote. Podľa niektorých informácií sa vtedy rozhodol cestovať. Údajne
bol vo Švajčiarsku v čase, keď sa tam zdržoval aj Le Corbusier, cestoval aj do USA.
Neviem však o tom nič bližšie, podobne
ako o osude údajného architektovho súťažného projektu na budovu Spoločnosti národov v Ženeve. Šilinger bol údajne
jediný zo Slovenska, ktorý si vyzdvihol
súťažné podmienky. Posledný realizovaný
projekt, pri ktorom sa objavuje architektovo meno spolu s Bohuslavom Fuchsom a Ladislavom Radom, je gymnázium
v Martine. Navrhovali ho od roku 1931,
ale gymnázium dokončili až v roku 1940.
Vtedy sa v Šilingerovom živote objavil
ťaživý tieň – psychická choroba. Nevieme,
či sa jej príznaky nevynorili už okolo polovice 30. rokov. Nevieme ani to, ako sa
vyvíjali jeho rodinné vzťahy a kedy začalo

Klement Šilinger zomrel v psychiatrickej
liečebni vo Veľkých Levároch 16. januára
1951 a pochovali ho v Bratislave. Architektonicky bol činný necelé dve desaťročia. Nie je to dlhá doba a jeho životné
dielo sa vzhľadom na to môže niekomu
zdať nedokončené. Nezabúdajme však,
že ho vytvoril v dvoch výrazných, dokonca protichodných etapách a napriek tomu
v oboch zanechal úspešné diela, ktoré sú
zreteľne zapísané do histórie bratislavskej aj
slovenskej architektúry. O nedokončenosti
viac hovoria tí, ktorí vidia vo funkcionalizme absolútne prekonanie rondokubizmu
a od nového vždy čakajú negáciu toho, čo
mu predchádzalo. Historik architektúry
Ľubomír Mrňa k tomu raz poznamenal:
„Budiž ovšem řečeno, že rondokubisticky tvořící Šilinger nebyl méně zdatným architektem
než autor proslulé funkcionalistické koleje
Lafranconi. Je dost nespravedlivé, že úsilí
o vytvoření národního slohu, ač v nejednom
směru přínosné, zůstává ve stínu nadnárodní
funkcionalistické tvorby.“
Text: Matúš Dulla, autori a zdroje
ilustrácií: J. Šilinger, M. Dulla, J. Bartoš,
J. Hofer, K. Šilinger

Návrh bratislavského osobného prístaviska
na obálke časopisu Horizont
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Koronavírus.
Zatvorené obchody
otvorili naše srdcia
Keď pracujete na Ministerstve zdravotníctva v sekcii hlavného hygienika, je
ťažké písať článok o niečom inom, ako je koronavírus. V mojom článku sa
zameriame na optimistické myslenie a optimálne zvládanie tejto mimoriadnej
krízovej situácie. Máme zatvorené školy, kiná, reštaurácie, obchody (okrem
najnutnejšieho tovaru) a športoviská. Máme povolenú len cestu do práce
a potom rovno domov, všetci majú nos a ústa zakryté. Niektorí z nás sú
v karanténe, iní sú doma s deťmi a suplujú školu.

Č

omu nás táto situácia môže naučiť? Zrazu zistíte, že
usmievať sa dá aj očami a pohladiť môžete aj milým
slovom. Odvtedy, čo vláda ČR vyhlásila núdzový stav,
som v častejšom kontakte so svojimi rodičmi ako predtým.
Ešte nikdy sme si nevolali tak často, teraz sa porozprávame cez
telefón každý deň.
Ste uzavretí doma v karanténe? My rodičia malých deti vieme, aké to je stráviť celé týždne v uzavretom priestore, napr.
pri kiahňach (česky neštovice). Aby sa človek postupne psychicky neprepadol do ničnerobenia, nerozvalil sa pred televízor a mentálne nespohodlnel, osvedčilo sa dôsledné trvanie
na pevných bodoch denného rytmu, teda každý deň pevne

rozdeliť na ráno, obed a večer. Tým nemyslím, aby ste povinne vstávali každý deň o 6 hod. ráno, ale nezostávajte celý
deň v pyžame. Počítajte si čas strávený pred televízorom a na
internete. Každý deň vstávajte v rovnaký čas, pri raňajkách sa
spoločne dohodnite, ako bude deň prebiehať. 14 dní v izolácii
je dlhá doba, pevný režim dňa vám pomôže zachovať si triezvu
myseľ.
Každý deň si naprogramujte aspoň jednu tvorivú činnosť,
aby ste na konci dňa videli hmatateľný výsledok svojej práce.
Aj keď ste v karanténe, môžete byť mimoriadne tvoriví. Môžete navariť a svoju rodinu potešiť dobrým jedlom. Alebo vyprať
a vyžehliť voňavú bielizeň. Môžete sa vrhnúť do jarného upratovania, triedenia rodinných fotografií, štrikovania a iných
činností, na ktoré v bežnom uponáhľanom dni nemáte dostatok času. Môžete prečítať objemný román od ruských klasikov. Knižnice sú síce zatvorené, ale cez e-shopy dnes objednáte
skoro všetko. Cez e-shop zoženiete aj maliarske potreby a farby, ktorými môžete vymaľovať byt. A hlavne komunikujte so
svojimi priateľmi. Neuzatvárajte sa do svojho sveta. Telefóny,
mobily a internet nepoznajú karanténu.
Mierne opatrní buďme pri prijímaní denného spravodajstva.
Keď budete každú hodinu počúvať informácie o tom, ako nezadržateľne narastá počet nakazených a k tomu prijímať správy
o stovkách mŕtvych denne v blízkom Taliansku, môžete získať
mylný dojem o konci sveta. Jedno riešenie je nepríjemné spravodajstvo doplňovať inými informáciami (napr. čítaním beletrie, odbornej literatúry, pozeraním filmov a pod.). Druhým
riešením je prijímať spravodajstvo jeden-dvakrát denne
a medzičasom sa venovať inej činnosti, iným myšlienkam. Veľmi účinnou v tomto smere je opatera o malé deti a domácich
miláčikov, ktorí majú vlastný svet plný hier a nádeje.
Koronavírus nám znepríjemnil život, ale objavil v nás drahocenné človečenstvo. Sme k sebe opatrnejší, ohľaduplnejší, rozprúdila sa občianska solidarita, susedská výpomoc, dobrovoľníctvo, záujem o starších ľudí. Zatvorené obchody otvorili
naše srdcia.
Diana Kantorová
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Prekvapení tichou hrozbou?
GEJZA VÁMOŠ:
Možnosti zraniteľnosti
pokrokového ľudstva
Gejza Vámoš (*22. decembra 1901,
Dévaványa, Rakúsko-Uhorsko –
†18. marca 1956, Muriaė, Minas
Gerais, Brazília) bol lekár, spisovateľ,
dramatik a filozof, ktorý na území Česka
a Slovenska pôsobil v 20. – 30. rokoch
dvadsiateho storočia. V mladosti založil
s Jankom Alexym časopis Svojeť, popri
štúdiu bol členom spolku Detvan. Po
štúdiách medicíny v Prahe pracoval ako
balneológ v kúpeľnom meste Piešťany, kde
medzi jeho pacientov patril aj F. X. Šalda,
s ktorým udržiaval priateľský kontakt.

V

rámci dištančného štúdia získal doktorát z filozofie, následné
štúdium práva nedokončil. Ako
spisovateľ debutoval v roku 1925 zbierkou poviedok Editino očko, veľký ohlas
vyvolal jeho román Atómy Boha a v roku
1934 získal cenu vydavateľstva Melantrich
za román Odlomená haluz. V tom istom
roku vypukla tzv. bahnianska aféra, ktorá
bola jedným z dôvodov jeho emigrácie do
Číny, odkiaľ po vojne emigroval do Brazílie, keďže mu nebol umožnený návrat do
domoviny podľa jeho predstáv.1

Boj s neviditeľným. Takto by pravdepodobne charakterizoval svoj údel lekára
Gejza Vámoš. Za jeho čias – v 20. a 30.
rokoch 20. storočia – odbor mikrobiológie získaval na váhe a do popredia záujmu
sa dostáva virológia. Hoci boli poznatky
o vírusových príčinách rôznych chorôb

ešte vo hviezdach, Vámoš veľmi dobre
poznal bakteriálne ochorenia a mal potrebu vo svojom literárnom diele na hrozbu
neviditeľných spoluobyvateľov planéty
upozorňovať širokú verejnosť. Pohybuje
sa na hranici dobového vkusu, najmä na
Slovensku, lebo otvára témy, ktoré v jeho
dobe neboli ešte všeobecne prijateľné.
Odhaľuje tabuizované zákutia fungovania
ľudského tela, bez zábran tematizuje pôrody, pohlavné choroby aj pitvy. „Spasiteľmi“ spoločnosti nie sú pre neho kňazi či
vládcovia ani filozofovia v širokom poňatí.
„Privilegovaní bojovníci“ za človeka sú pre
neho lekári a učitelia. Prvá elektro-mikroskopická snímka nebunečnej hrozby
ľudstva (vírusu) bola vyhotovená až v roku
1939, teda v roku, keď sa Vámoš rozhodol
z rozličných dôvodov emigrovať do Číny
a tam vykonávať čisto lekársku prax. Vírusy – nebunečné organizmy menšie ako

baktérie – ešte dobre nepoznal a jednobunečné baktérie v jeho úvahách figurujú
ako najmenšie stavebné prvky života. Azda
plánoval písať až po návrate domov, no od
chvíle, čo emigroval, ho už ako spisovateľa
nepoznáme, pretože sa domov nikdy nevrátil.
Vámoš je vo svojich poviedkach i románoch nezriedka popularizátorom poznatkov modernej medicíny i biológie. Jeho
„román lekára“ Atómy Boha2 je z veľkej
časti obrazom zúfalej odhodlanosti v boji
s neviditeľným(i). V poviedke Paranoik sa
hrá s dôsledkami faktu, že ani nepríjemné
pohlavné choroby, konkrétne samotné gonokoky, si nevyberajú svoje ciele nijak hierarchicky a za ich usalašením sa v močových cestách nemusí stáť nezriadený životný štýl, ale aj prostá náhoda.3 V poviedke
Hypochonder vyzýva k tomu, aby slabosť
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miestach vo svojich textoch, sme okrem
iného pre svoju telesnú komplikovanosť
aj tými najzraniteľnejšími na svete. Hlavne
preto, že v našom spôsobe bytia na svete
má svoj význam nielen rodové určenie, ale
hlavne každý jednotlivec, pretože našej civilizácii záleží na každom jednom človeku. Vámošovou stratégiou proti krutosti
života, ktorú chcel svojím dielom vštepovať ľuďom, bol vedomý, slobodný princíp
vzájomnej spolupatričnosti indivíduí, čiže
láska. Tá môže chrániť „človeka pred človekom“, ale je v jej silách ochrániť i pred
bujnením života v jeho deštruktívnych
„revitalizačných“ podobách, tzn. môže
láska ochrániť pred „neviditeľnými“ nositeľmi krutosti? Navyše keď v krízových
situáciách sa ľudia tak ľahko môžu stať
krutým animálnym davom.

nebola nazývaná skromnosťou. Poviedka
Atómy Boha podáva naozaj rozprávkovým
štýlom príbehy vandrujúcej skupiny baktérií, akúsi mytológiu mikroorganizmov,
podľa ktorej sa síce človek na chvíľu stal
vládcom sveta a skutočne tomu aj uveril.
No napriek tomu, že vynašiel očkovanie,
neznamená to koniec všetkých baktérií, pretože im sám človek svojimi temnejšími vlastnosťami – neopatrnosťou,
nadudranosťou a bojachtivosťou – dáva
opäť šancu. Vámoš síce priveľa nerozpráva

o vírusoch, ktoré ani po 100 rokoch nie
sú pre vedu uzavretou kapitolou, ale svojimi abstrahujúcimi úvahami nad „neviditeľným a neviditeľnými“ sa dotýka i vírusovej hrozby číhajúcej na sebavedomé
ľudstvo. Tieto „neviditeľné prvky“ nazýva
príznačne atómy Boha. Napriek tomu, že
Vámošovou najnižšou inštanciou sú v súlade s dobovými poznatkami jednobunkové organizmy, môžeme sa domnievať,
že atómami Boha by označoval prvky od
buniek tvoriacich ľudské telo až po nebunečný vírus, všetko sú to totiž špecifické
stavebné prvky života. Vámoš sa svojmu
otcovi v liste zveruje, že chcel v druhom
vydaní svojho románu zmeniť názov, aby
nemal také silné náboženské konotácie:
„...môžeme uvažovať o verzii atómy života, no pokojne i atómy prírody.“4 Kozmos
prepája „prach života“, ktorý sa i na Zemi
usadil vo všemožných podobách. Keďže
Boh – pre Vámoša inžinier inžinierov –
svet zapĺňa svojimi atómami, atómami života, môžeme hovoriť o špecifickom panteizme. Tým sa vyhneme nepríjemnostiam
s nepochopením, ak zmienime, že jedným
z opakujúcich sa atribútov Boha, čiže prírody, je u nášho autora nielen krutosť, ale
aj rozmar.

Vámošov princíp lásky je modelom,
v ktorom nie je miesto pre individuálny
egocentrizmus, rovnako ako do neho nepatrí ani slepá kolektívna ovládateľnosť.
Jeho ideálom je slobodná vedomá solidarita človeka s človekom, ktorá je v krízovej
situácii ako soľ nad zlato.
Alexandra Brocková
1. Rozsiahla monografia pojednávajúca o mnohých
aspektoch a súvislostiach Vámošovho života a diela: BARBORÍK, V. Prozaik Gejza Vámoš. Bratislava: Slovak Academic Press (2006).
2. Najnovšie vydanie v slovenčine: VÁMOŠ, G. Atómy
Boha. Bratislava: Dilema (2003).
3. Všetky zmieňované poviedky sú k dispozícii
v najnovšom vydaní Vámošových poviedok:
VÁMOŠ, G. Polčlovek a iné prózy. Bratislava:
Kaligram (2016).
4. Vámošova korešpondencia je k dispozícii v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.

Nech už sme my ľudia akokoľvek vyspelými obyvateľmi tohto sveta, stále sme
aj participantmi obrovského kolobehu
rozmarného života riadeného krutosťou.
A ako Vámoš pripomína na viacerých
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Storočnica slovenskej
národnej scény
V posledných týždňoch žije slovenská kultúrna verejnosť do veľkej miery
v znamení stého výročia založenia svojej erbovej inštitúcie – Slovenského
národného divadla. Za oficiálny dátum jeho vzniku sa považuje 1. marec 1920.
V tento deň sa v budove Mestského divadla v Bratislave (dnes známej ako
Historická budova) uskutočnilo vôbec prvé predstavenie: opera Bedřicha Smetanu
Hubička, v podaní súboru Východočeskej divadelnej spoločnosti z Pardubíc, pod
vedením Bedřicha Jeřábka, ktorý sa stal aj prvým riaditeľom SND.

A

ko vidno aj z letopočtu 1920,
Slovenské národné divadlo vzniklo pomerne neskoro v porovnaní
s okolitými krajinami, kde sa tieto národné inštitúcie zakladali už v 19. storočí.
Súviselo to s nepriaznivými okolnosťami,
predovšetkým národnostnými. Niežeby
sa na Slovensku divadlo nehralo, ochotnícke divadelné súbory mali svoju tradíciu a dobrú umeleckú úroveň. Centrom
národného života však nebola Bratislava ale Martin. V trojjazyčnej Bratislave
hosťovali nemecké a maďarské divadlá.

Situácia sa zmenila po vzniku Československej republiky. Prezieravý politik,
člen československej vlády, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, Vavro
Šrobár, založil v r. 1919 najprv Družstvo
SND a v spomínanom roku 1920 aj samotné divadlo.

Niekoľko historických faktov:
1. marec 1920: Prvé predstavenie
v novozriadenom Slovenskom národnom
divadle: opera Bedřicha Smetanu – Hubička.

2. marec 1920: Prvé činoherné predstavenie: Bratia Mrštíkovci – Maryša.
19. máj 1920: Prvé baletné predstavenie:
Léo Delibes – Coppélia.
21. máj 1920: Prvé predstavenie v slovenčine: Jozef Gregor Tajovský – jednoaktovky Matka a V službe.
Možno je prekvapujúce, že prví účinkujúci boli českí umelci a prvými predstaveniami česká opera a činohra. Vysvetlenie
je jednoduché: napriek tomu, že na Slovensku pôsobili, ako sme už spomenuli,
ochotnícke divadlá a v r. 1872 vznikol
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v Martine Slovenský spevokol, ktorý mal aj
svoju divadelnú zložku, profesionálni umelci
chýbali. Ale už v sezóne 1921 – 1922 vznikla pri SND kočovná skupina, tzv. Marška,
v ktorej pôsobili prví slovenskí profesionálni
herci: Janko Borodáč a jeho manželka Oľga,
Andrej Bagar, Jozef Kello, Gašpar Arbét.
Riadnymi členmi činohry sa však stali až po
príchode nového riaditeľa Oskara Nedbala
v r. 1923. Janko Borodáč je považovaný aj
za prvého slovenského profesionálneho divadelného režiséra a vďaka nemu vznikol pri
Hudobnej škole pre Slovensko aj dramatický
odbor, kde sa pripravovali budúci herci.
Bez zveličovania možno povedať, že dejiny Slovenského národného divadla sú
aj dejinami Slovenska ako takého. Za sto
rokov svojej existencie sa stalo prirodzenou súčasťou kultúrneho, spoločenského
a vo vypätých historických situáciách aj
politického života. Pôsobilo a pôsobí tu
množstvo vynikajúcich osobností všetkých divadelných profesií, bez ktorých by
divadlo nebolo divadlom. Počet ľudí, ktorí doposiaľ pracovali v SND je 9 300. Sú
medzi nimi aj rekordéri v počte odpraco-

vaných rokov, napr. korepetítorka Milada
Synková 57 rokov.
V deň jubilea, 1. marca 2020, bol v Historickej budove SND slávnostný večer,
venovaný predovšetkým zamestnancom
divadla. Vystúpili v ňom účinkujúci zo
všetkých troch divadelných súborov –
opery, činohry a baletu.
Prvá premiéra stej sezóny v opere SND
bola len týždeň pred oficiálnymi oslavami 20. a 22. februára 2020. Išlo o nové
naštudovanie Dvořákovej Rusalky, v podaní renomovaných, výlučne slovenských
interpretov, v réžii Martina Kákoša a hudobnom naštudovaní dirigenta Ondreja
Olosa. Scénu navrhol Milan Ferenčík,
kostýmy Ľudmila Várossová. A prečo práve Rusalka? Okrem iného aj preto, že po
Hubičke bola 5. novembra 1920 ďalšou
opernou premiérou v Slovenskom národnom divadle. Po druhé preto, lebo patrí aj
na Slovensku k najobľúbenejším operným
dielam. Tentoraz prichádza ako rozprávka,
na ktorú sa nemusíte báť vziať svoje deti či
vnúčence. Tvorcovia ukázali, že posolstvo
lásky a zrady sa dá vyjadriť aj v súčasnosti

MARŠKA 1921 – 1922
Z prvého uvedenia Predanej nevesty v SND v r. 1925 so slovenskými protagonistami:
Marienka – Helena Bartošová, Jeník – Janko Blaho.

ako „lyrická pohádka“, tak, ako to na titulnú
stranu partitúry napísal Antonín Dvořák.
V najnovšej inscenácii sa odohráva na pozadí
rozprávkového lesa s jeho nadprirodzenými
bytosťami, kde vodník je vodníkom, lesné
žienky lesnými žienkami, ježibaba ježibabou, princ princom a Rusalka rusalkou.
Do osláv storočnice SND prispeli aj ďalšie inštitúcie celoštátneho významu. Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo rok 2020 za
Rok slovenského divadla. Na Bratislavskom
hrade otvorili výstavu Divadelné storočie.
Národná banka Slovenska vydala pamätnú
zberateľskú striebornú mincu v hodnote
10 euro a Slovenská pošta známku v hodnote 0,65 euro. Na svoje si prídu aj fanúšikovia
tenisiek s nápisom „chodím do divadla“.
Pri príležitosti jubilea sme oslovili niekoľko významných protagonistov Slovenského národného divadla a požiadali ich,
aby vyjadrili svoj vzťah k nemu a k svojej
profesii a zaželali niečo do ďalších rokov –
divadlu, ale aj sebe.
Text: Mirjana Šišoláková
Foto: Archív SND
Pokračovanie nabudúce

Salome (1926), Hana Meličková (Salome)

Predaná nevesta (1925), Helena Bartošová (Marienka) a Janko Blaho (Jeník)
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Tádž Mahal

Ágerská pevnosť

Zlatý indický trojuholník
India je úžasná obrovská krajina s neuveriteľne bohatou históriou
a krásnou exotickou atmosférou. Pokiaľ by ste chceli navštíviť všetky jej
významné pamiatky, určite by vám na to nestačil ani mesiac dovolenky.
Preto, ak si budete môcť vybrať, skúste navštíviť aspoň takzvaný „Zlatý
indický trojuholník“, ktorý ako už názov napovedá, v sebe obsahuje
3 dôležité mestá Džajpur, Ágra a hlavné mesto Dillí.

D

žajpur, prezývaný aj ružovým
mestom podľa farby väčšiny jeho
historických stavieb, je bránou
do štátu Rádžastán a zároveň jeho hlavným mestom. Asi najtypickejšou farebnou
stavbou je Havámahál, pripomínajúci na
ružovo natretý včelí úľ. Táto dominantná budova, umiestnená priamo na rušnej
hlavnej ulici Džajpuru, bola postavená
v roku 1799 maharadžom Sawai Pratap Singhom, aby umožnil svojim dvorným dámam z balkónov pozorovať slávnostné sprievody a život v meste. Horné
poschodia ponúkajú krásny výhľad na
Mestský palác na jednej strane a na rušný bazár Sireodori na strane druhej. Za
hradbami Havámahálu je z druhej strany
ukrytý Džantar Mantar, rozsiahle observatórium, ktoré pripomína skôr nejaký
súbor gigantických bizarných skulptúr.
Vybudoval ho v roku 1728 Džaj Sinh II.
a nájdete v ňom pestrú zbierku rôznych
meracích prístrojov a slnečných hodín,

ktoré aj po tristo rokoch uchvacujú návštevníkov svojou prepracovanosťou a nápaditosťou. Hneď vedľa observatória stojí
monumentálny Mestský palác. Tento
fascinujúci komplex budov, nádvorí a záhrad je zmesou radžastánskej, mughalskej
a európskej architektúry. Vo vnútorných
sálach objavíte vzácne muzeálne exponáty,
najmä zbierku krásnych kráľovských šiat
a úborov, rozsiahlu zbierku zbraní alebo
galériu umenia so zachovalými starými
rukopismi. Štyri portály hýriace farbami,
ktoré obklopujú ústredné nádvorie, predstavujú štyri ročné obdobia. Uprostred
nádvoria Sarvatobhadra sú umiestnené
dve obrovské nádoby, v ktorých si nechal
maharadža Madho Sinha II. doviezť do
paláca vodu z posvätnej rieky Gangy, aby
sa v nej mohol kúpať. Asi jedenásť kilometrov severovýchodne od Džajpuru sa
nad ružovým mestom hrdo týči Ambérská pevnosť, ktorá je až nadpozemskou
ukážkou dokonalej radžputskej architek-

túry. Je postavená zo svetložltého až oranžového pieskovca a bieleho mramoru a dá
sa do nej dostať peši pomalou prechádzkou s nádherným výhľadom na okolie
alebo sa môžete nechať odviezť po vzore
maharadžu za malý obnos na slonoch.
Ambérskú pevnosť postavili z vojnovej
koristi Kachhwaha Rádžputovia z Gwalioru okolo roku 1592 a vojenská posádka v jednej z jej častí sídli doposiaľ. Skôr
než sa rozhodnete opustiť mesto Džajpúr, určite si nezabudnite urobiť zastávku
v Chráme slnka, ktorý ale nikto nevolá
inak ako Opičí chrám. A to hlavne preto, že pri ňom takmer na každom kroku
narazíte na voľne pobehujúce opice, ktoré
budú od vás žobrať nejaké jedlo. Chrám
je kúsok za mestom zasadený do prekrásneho skalného údolia medzi horami. Načerpáte v ňom novú energiu a možno aj
duševnú rovnováhu.
Ágra je od Džajpuru vzdialená asi päť
hodín cesty po indickej diaľnici, ktorá

12 Listy

12_13_Duben.indd 12

01.04.2020 11:10:30

Havámahál

je na miestne pomery v celkom dobrom
stave a na rozdiel od našich diaľnic nie je
úplne preplnená. Ágra sa nachádza v severoindickom štáte Uttarpradéš na brehu
pokojne meandrujúcej rieky Jamuny.
Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je
určite slávny Tádž Mahal, považovaný
za najkrajšiu stavbu na svete, ospevovanú
umelcami a básnikmi. Počet jeho návštevníkov prekročí každoročne dvojnásobok obyvateľov Ágry samotnej a nikto
neodchádza sklamaný. Ak ste nadšení
z krásnych pohľadníc, na ktorých je Tádž
Mahal vyobrazený v tisícoch podôb, tak
skutočnosť je ešte oveľa úžasnejšia. Povesti o tom, že je to stavba, ktorá doslova visí
akoby vo vzduchu, vôbec nie sú zavádzajúce. Tádž Mahal dal postaviť v rokoch
1631 – 1653 mughalský cisár Šándžahán na večnú pamiatku svojej tretej manželky Mumtázmahal, ktorá zomrela pri
pôrode ich štrnásteho dieťaťa. Šándžahána krátko po jeho dokončení zvrhol z trónu jeho vlastný syn Aurangzéb a uväznil
ho v Ágerskej pevnosti, odkiaľ sa mohol
pozerať na svoje dielo iba z okna. Po svojej smrti bol v roku 1666 Šándžahán pochovaný vedľa svojej milovanej manželky
Mumtázmahal. Celý chrám je postavený
z bieleho mramoru vykladaného drahými
kameňmi. Druhou najvýznamnejšou pamiatkou Ágry je pevnosť, na ktorú sa popri dych berúcej kráse Tádž Mahalu občas zabúda. Stavba postavená z červeného
pieskovca a mramoru je jednou z najkrajších mughalských pevností v Indii
vôbec. S jej výstavbou začal cisár Akbar
už v roku 1565 a dokončil ju jeho vnuk
Šándžahán. Z jej hradieb je až magický
výhľad na rieku Jamunu s Tádž Mahalom
v pozadí. Na brehu rieky Jamuny, ktorá

je v Indii ako väčšina riek posvätná, narazíte ešte na jednu stavbu, ktorú sa oplatí
vidieť, a tou je hrobka Itimáddudauly,
prvého ministra na dvore cisára Džahángira, vezíra Mizru Ghijása Begu. Nechala
ju pre svojho otca postaviť dcéra a údajne
slúžila ako predloha pre stavbu Tádž Mahalu, preto sa niekedy nazýva aj Malý
Tádž Mahal. V niektorých detailoch svoju slávnejšiu podobu dokonca prevyšuje,
napríklad obzvlášť jemne vyrezávanými
sieťovými vzormi z mramoru na svojich
stenách.
Z Ágry sa do hlavného mesta Dillí
dostanete po diaľnici asi za štyri hodiny.
Že sa blížite do cieľa, poznáte podľa neustáleho smogového oparu nad mestom.
Ovzdušie v Dillí je veľmi znečistené
a zdraviu škodlivé. To však neuberá
nič na jeho kráse a neopakovateľnej atmosfére. Hlavné mesto tvoria dve časti
– Staré a Nové Dillí – a v obidvoch je
stále čo obdivovať. V starej časti mesta sa
okolo Červenej pevnosti, vybudovanej
z červeného piesku, dostanete až k jednej
z najväčších mešít v Indii Jama Masjid, ktorá bola postavená v roku 1658
a pojme až 20 000 veriacich. Po jej návšteve môžete využiť možnosť previezť sa
rikšou uličkami starého mesta. Je to naozaj neopakovateľný zážitok. Úzke uličky,
tisíce ľudí, pouličných predavačov jedla
a všakovakého tovaru od výmyslu sveta,
nepretržitý hluk klaksónov až po dokonale neprehľadnú sieť elektrických káblov
nad vašimi hlavami, to všetko sa vryje do
vášho podvedomia snáď už do konca života. Pamiatkou, ktorú v Dillí nemôžete
vynechať, je slávny minaret z 12. storočia Kutub Mínár. Nechal ho postaviť
Afganec Kutbuddin Ajbak na znamenie

víťazstva nad hinduistickým mestom Lal
Kot, ktoré do základov zničil. V areáli
okolo minaretu je na nádvorí osadený
železný stĺp, o ktorom Indovia tvrdia, že
ho tam zasadili v dávnych dobách mimozemšťania, lebo podobný kov, z ktorého je vyrobený, sa v Dillí a okolí nikde nenachádza a stĺp tam bol už dávno
pred výstavbou Kutubského minaretu.
Z novších stavieb v centre mesta sú určite
zaujímavé ešte modlitebňa Baháí, inak
nazývaná aj Lotosový chrám, ktorú navrhol v roku 1986 iránsko-kanadský architekt Fariburz Sahba v tvare lotosového kvetu alebo Brána Indie, ktorá bola
postavená v roku 1931, ako pamätník na
počesť 70 000 padlých indických vojakov
v čase I. svetovej vojny. V Novom Dillí
sa nachádza aj najvýznamnejší chrám Sikhov Garudwara Bangla Saheb, ktorého
veriaci predstavujú siedme najväčšie náboženstvo na svete. Tu sa chodia Sikhovia
z celej Indii modliť v nekonečných radoch s obetami v náručí. V chráme sa nachádza zároveň najväčšia indická jedáleň,
kde sa môžu prísť davy najchudobnejších
kedykoľvek zadarmo najesť, bez ohľadu
na to, akú vieru vyznávajú.
Návšteva Indie je skutočne silným zážitkom na celý život. Napriek chudobe a pomerne slabým hygienickým návykom väčšiny jej obyvateľov, zostáva navždy kolískou svetovej, ale aj našej kultúry a histórie.
So svojimi 1,3 miliardami obyvateľov má
obrovský potenciál stať sa skôr či neskôr
svetovou veľmocou. Preto ak sa vám niekedy podarí dostať do tejto krásnej krajiny
plnej farieb a vôní exotického korenia, pristupujte k nej a k jej obyvateľom s úctou
a rešpektom.
Text a foto: Vladimír Dubeň
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Zimná prechádzka
po Slovenskom raji
V najsevernejšej časti Slovenského rudohoria, v nadmorskej výške 760 metrov leží poľana
známa ako Kláštorisko. Zo severu a východu je chránená strmým prielomom rieky
Hornád, z juhu nemenej divokými skalnými stenami rokliny Kyseľ a doliny Bieleho
potoka. Ideálne miesto na pozorovanie sveta pod Vysokými Tatrami. Koncom 13. storočia
tu kartuziánski mnísi postavili kláštor. Pravdepodobne to bola nerušená hudba prírody
a blízkosť neba, ktoré ich v roku 1299 inšpirovali k prirovnaniu onoho miesta k raju.
Označenie rajského miesta sa dostalo aj do cirkevných listín. O šesť storočí neskôr spišskí
turisti využili niekdajšie nadšenie mníchov a ich zásluhou sa od roku 1920 pre územie
od Hornádu až po údolie Hnilca ujal názov Slovenský raj.

S

pišský archeológ Michal Slivka už štvrté desaťročie pomáha na svet historickému pokladu – niekdajšiemu kláštoru. Vďaka nemu a ďalším nadšencom vystupujú zo stáročných ruín aj zo zabudnutia svedkovia slávy kartuziánskych
mníchov. Na Kláštorisku pribudol aj symbolický cintorín s pamiatkou na obete hôr a na turistických dejateľov. Na druhej
strane ubudla mnohoročná tradícia turistického pohostenia
a z komína „miesta záchrany“ pre unavených turistov už niekoľko rokov nestúpa dym. Je priam do očí bijúce, ako dokáže
fungovať záchrana kláštora postavená na vôli jedného človeka
a naopak, ako dokáže zlyhávať služba postavená na nevôli pár
zodpovedných ľudí.
Od konca osemdesiatych rokov je územie s rozlohou asi
dvesto kilometrov štvorcových národným parkom. Tento štatút by ho mal chrániť pred necitlivými zásahmi, devastačnou
ťažbou dreva a nevhodnými komerčnými aktivitami. Nie vždy
je to celkom tak. Slovenská túžba panovať a zakazovať priniesla pred časom do národného parku zákaz cykloturistiky aj
splavovania Prielomu Hornádu. Po vyhorení rokliny Kyseľ ju
na štyridsať rokov uzavreli, ako keby turistický prechod roklinou mal vplyv na regeneráciu vegetácie. Dnes sú nezmyselné

zákazy minulosťou a treba sa nádejať, aby sa ochrana prírody
sústredila naozaj na jej ochranu a prevenciu bez šikanovania
prírodných nadšencov. S potešením môžeme konštatovať, že
s trochou neodmysliteľnej byrokracie a obmedzenia je dnes
k dispozícii 110 kilometrov cyklotrás a možné splavovať rieku
Hornád.
Slovenský raj bol odjakživa v tieni Vysokých Tatier. Je tak
trocha aj ich opakom. Kým v Tatrách turista stúpa na končiare, aby zdolal výšku aj nad letiacimi mrakmi, rozhliadol sa
po okolitých štítoch a nížinách, v Slovenskom raji klesá do roklín, do tmavých stiesnených kaňonov s potokmi a vodopádmi.
V nich môže pozorovať inú podobu ducha krajiny, tisícoraké
podoby hučiacej vody – bystriny, potoky, tíšiny, kaskády, skalné
rizne a vodopády všetkých podôb.
V horúcich letných dňoch slnko nazrie do roklín len zo zvedavosti, preto sú plné chladivej pohody a vlhkých vôní. A v posledných rokoch aj návštevníkov. Splnil sa dávny sen turistov
prvej republiky, aby sa ojedinelé krásy Slovenského raja prihovárali väčšiemu počtu milovníkov prírody. Turistický objav roklín v severnej časti parku naozaj priniesol do kaňonov a roklín
najmä v lete prudké návaly ľudí. Preto sú v letných mesiacoch

Kláštor

Drevené rebríky v Suchej Belej
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Ľadová bižutéria

Prielom Hornádu

nezriedkavým javom dlhé rady putujúcich roklinami. Zápchy
sa vytvárajú najmä na exponovaných miestach, kde prekonanie
rebríkov a traverzov pomocou reťazí zvláda každý podľa svojich
schopností a niekedy veru aj podľa svojho strachu z výšok.
Slovenský raj v zime dostáva celkom inú podobu. V čase
silných mrazov hučiace rokliny stíchnu. Vodopády, zurčiace
potoky, ktoré človek pozná ešte z leta, v zime zmĺknu. Stačí
sa však priblížiť k zamrznutému vodopádu a zistíme, že nič
nie je mŕtve, že voda si ďalej tečie po svojom, len inak. Steká
po ľade v tisíckach kvapiek, omýva a zároveň aj tvorí tisíce
cencúlikov a ticho šumí, šuchoce podľa sily mrazu. Potom sa
stratí pod ľadovým príkrovom potoka, aby sa objavila v ďalšom vodopáde.
Prechod kaňonom Suchá Belá patrí k najväčším zimným zážitkom. V čase silných mrazov je najbezpečnejší pohyb po zamrznutom potoku a šmykľavých popadaných brvnách s mačkami na nohách. Ak k mrazu pribudne aj väčšie množstvo snehu,
chôdza roklinou sa komplikuje. Možno preto sú doliny v zime
navštevované oveľa menej. O to väčšie je potešenie turistov, pre
ktorých je radosť zo zdolávania prekážok súčasťou krásy roklín.
Zimné rokliny odkrývajú viacero tajomstiev. Jedným z nich sú
mohutné ľadové prúdy akoby tečúce z rôznych skalných otvorov. Patria sem aj početné ľadové stalagmity a celé závoje ciagľov
usporiadaných ako organové píšťaly. V lete na týchto miestach
okrem vlhkých skál a stekajúcich kvapiek v zelených machoch
nevidno nič pozoruhodné. No len čo primrzne, voda počítajúca
sa po kvapkách začne zdobiť prázdne skaly a tu sa zrazu vynorí
zamrznutá krajina s mohutnými ľadmi bizarných tvarov, stačí
trocha obrazotvornosti a fantázie. Prechod zimnými roklinami
je náročný nielen kvôli klzkému ľadu. Aj mnohoraká ľadová
výzdoba vyžaduje svoju pozornosť a čas. A niekedy aj značnú
dávku zručnosti, keď je treba prekonať nečakané ľadové prekážky, ľadom obalené reťaze či uväznené rebríky. Ak človek nechce
čakať do jari, musí nájsť spôsob ako prekonať nástrahy na ceste,
v najkrajnejšom prípade širokými obchádzkami po strmých svahoch kaňonov.
Od roku 2014 umožnili horolezcom v Slovenskom raji zdolávať aj ľadopády. V roklinách je to nový druh športu a lezcov

možno vidieť pri Letanovskom mlyne, v Sokolej aj Kláštornej,
Zejmarskej doline, no a prirodzene v Suchej Belej.
Silné mrazy sú vhodným sprievodcom aj po Prielome Hornádu. V časoch, keď mráz bol neodmysliteľnou súčasťou zimy
a na Hornáde sa vytvoril ľad, nedalo sa odolať a rozhodne si
bolo treba obuť korčule. Korčuliarsky, ale aj peší prechod po
zamrznutej rieke je ďalšou atrakciou, na ktorú prispieva zima
a mráz. Skalné steny po oboch stranách rieky ukazujú svoju
tvár v nových, nepoznaných pohľadoch. Podobne ako pri sledovaní kaňonu z člna, aj z prechádzky po ľade vidíme akoby
celkom inú krajinu. Aj tu zo skál padajú do rieky mohutné
ľadopády v mnohých podobách a aj tu platí, že menej snehu
dáva vyniknúť kráse ľadu.
Slovenský raj v zime – to sú aj lyžiarske, turistické či bežecké trasy. Planiny Glac či Geravy sú miestami s turistickými
cestami a peknými scenériami typickými pre náhorné plošiny.
Pri troche odvahy a pri dobrej kondícii je možné prejsť na
bežkách severojužnú trasu naprieč Slovenským rajom so začiatkom v Stratenej a konečnou na Podlesku.
Po zime celkom neochvejne príde jar. Posledné roky akoby
sa jar chcela vkliniť do zimy oveľa skôr, než by sa to mnohým
turistom páčilo. Výsledkom je horšie zaľadnenie roklín, kratšia doba prítomnosti ľadu i menej snehu. Nájsť si svoj čas ľadov v roklinách je však každú zimu stále možné.
Už v apríli (25. a 26. 4.) bude v Prielome Hornádu zaujímavá akcia, čistenie rieky a jej brehov. Čistenie sa uskutoční
z člnov za podmienky vhodného vodného stavu. Takže ďalšia
príležitosť na pobyt v Slovenskom raji, spojený s užitočnou
činnosťou.
Kartuziánski mnísi túto slovenskú krásu pomenovali rajom.
Neďaleko miesta ich kláštora je však aj Čertova sihoť, znak,
že raj nikdy nie je osamotený, nikdy nie je bez dohľadu jeho
opaku. V Slovenskom raji sú však aj čertovské miesta mimoriadne zaujímavé. Sú pretkané jaskyňami, napokon, ako celé
jeho územie. Samotné podzemie je opäť jaskyniarskym rajom
so svojou skalnou podobou takmer všetkého, čo dokáže vytvoriť mráz v roklinách. A to už je iná kapitola jedinečnej krásy,
naozajsky rajskej.
Text a foto: Peter Juščák
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Osudy Kysučanov bojujúcich v radoch
71. pešieho pluku rakúsko-uhorskej
armády počas 1. svetovej vojny – 2. časť
Prvá svetová vojna (1914 – 1918) výrazne zasiahla do života ľudí v zázemí. Rodiny trpeli
nielen v dôsledku narukovania svojich najbližších, z ktorých časť sa nikdy nevrátila,
respektíve bola zmrzačená a tým vyradená z prác na hospodárstve, ale boli postihnuté
aj hladom, slabými úrodami a narušením rodinných zväzkov.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v obci Zákopčie

P

o vypuknutí 1. svetovej vojny
narukoval k 71. pešiemu pluku
v tom čase 18-ročný drotár Jozef
Šemro zo Zákopčia z osady U Tarabov.
Na ruskom fronte bol zranený a po vyliečení odsunutý do ruského zajateckého tábora, kde pracoval v ťažkých podmienkach a od hladu jedol dokonca aj
lopúchy. Po návrate z ruského zajatia
bol prevelený do Kragujevca na území
dnešného Srbska, a to aj napriek tomu,
že pôvodne mal ísť domov. Po vypuknutí
vzbury náhradného práporu 71. pešieho pluku sa stal jej priamym účastníkom. Po jej potlačení bol odoslaný na
taliansky front. Po skončení vojny sa
v roku 1919 vrátil do Trenčína, kde mu
ponúkli zamestnanie, túto ponuku však
odmietol a vrátil sa na Kysuce. Doma
si kúpil koňa a venoval sa furmančeniu.
Drotárstvom sa živil iba príležitostne.
V ruskom zajatí sa ocitol aj Ján
Homola z Čadce-Podzávozu (osada

U Sedláka). Na Sibíri strávil niekoľko
rokov. Keďže bol zručný, vyrábal z dreva obuvnícke kopytá a šil obuv pre
spoluväzňov aj dozorcov. Vďaka tomu
nemusel pracovať v okolitých lesoch.
Životné podmienky v zajateckých táboroch boli všeobecne drsné. Zajatcov
sužovala zima, hlad a choroby. Bývali
v provizórnych ubytovniach a spávali
v oblečení, v ktorom celý deň pracovali. Z ruského zajatia si domov priviezol
hru, ktorú sa naučil od svojich strážcov
na Sibíri. Podstata hry bola podobná
súčasnému bingu. Volala sa lutria, ľutria (aj ruské loto) a v zajateckom tábore
sa hrávala o peniaze. K hre bolo potrebných 90 malých drevených „kolkov“ –
kolíkov s dĺžkou 5 cm. Priemer každého
bol asi 1 cm. Na oba konce kolíka sa
napísali alebo vyryli čísla od 1 do 90.
Z tvrdého kartónu sa vyrezali karty, na

Alojz Kováč z Riečnice v roku 1977

ktorých boli napísané čísla v troch riadkoch a desiatich stĺpcoch. V prvom stĺpci mohli byť len čísla od 1 do 10, v druhom od 11 do 20, v treťom od 21 do 30,
čiže po desiatkach, v poslednom stĺpci
bolo iba číslo 90. V každom riadku bolo
takýchto čísel päť, zvyšných päť miest

Poľná nemocnica pri rieke Soča (Slovinsko)
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ostalo prázdnych. Kombinácia čísiel
a prázdnych miest bola vždy iná. Pred
začatím hry si hráči zakúpili karty. Celkovo ich bolo viac ako dvadsať. Drevené
kolíky sa vložili do vrecka, odkiaľ ich
určený hráč postupne vyťahoval. Po vytiahnutí kolíka si hráči na karte zakryli
pole s týmto číslom, ak sa tam nachádzalo. Ak sa niekomu podarilo zakryť všetky
čísla v jednom riadku, zakričal: „Dosť!“,
pričom vyhral peniaze v banku, za ktoré
si ostatní hráči kúpili karty. V zajateckom tábore sa karty predávali za 1 alebo
2 kopejky. Kto mal viac peňazí, kúpil si
viac kariet, aby zvýšil svoje šance na výhru. Po skončení hry a vyplatení výhry
sa karty pozbierali a kto chcel, mohol sa
po ich opätovnom zakúpení zúčastniť
ďalšieho kola lotérie.
Čatár Eduard Kašuba z Čierneho
narukoval v októbri 1915 k 71. pešiemu
pluku do Szászvárosa (Orăștie) na území
Rumunska, odtiaľ bol prevelený na ruský front, kde bojoval 18 mesiacov. Bol
zranený a po vyliečení sa opäť vrátil na
pôvodné bojisko, kde padol do ruského
zajatia. Doma spomínal, ako ho ruskí
kozáci viedli spolu s ostatnými zajatcami niekoľko dní pešo a bez stravy do sústreďovacieho tábora. Ak nevládali alebo
sa priečili príkazom, bili ich „nagajkou“
(hrubý kožený bič s krátkou drevenou
rúčkou). Pritom údajne nadávali: „Vy
sukine svine. Vy vragy. Vy Vengry, vy ubijali naši bratry!“ Rusi spočiatku považovali

Pohľadnica od vojaka Jána Bárdyho z Dolného Vadičova adresovaná otcovi v roku 1917

Pomník na hrobe ruského legionára Michala
Goneka z obce Raková
Pamätník vojakom padlým v 1. svetovej vojne v obci
Čierne

vojakov slovenskej národnosti za Maďarov. Keď zistili, že sú Slovania, správali
sa k nim prívetivejšie. Po 8 mesiacoch sa
Eduardovi Kašubovi podarilo zo zajatia
utiecť.
Omnoho tragickejší osud postihol
Jána Malovca, syna mäsiara Antona
Malovca z Čierneho. Ešte v roku 1911
narukoval do Bratislavy k 13. kompánii (rote) 71. pešieho pluku. Po troch
rokoch služby bez toho, že by sa vrátil
domov, bol 15. augusta 1914 poslaný
na ruský front. Keďže cestoval cez svoju rodnú obec, využil možnosť stretnúť
sa s rodinou. Začiatkom októbra 1914
bol ranený u Lucku (na území Ukrajiny). Liečil sa v nemocnici vo Viedni
a niekoľko dní strávil doma. Po skon-

čení dovolenky narukoval ku „kádru“
do Viedne, odkiaľ ho začiatkom roka
1915 vrátili na front. Po 10 mesiacoch
bojového nasadenia v okolí Lublinu (na
území Poľska) sa dostal na dovolenku.
Po návrate bol druhýkrát zranený. Liečil
sa v nemocnici v Pardubiciach a Trstenej. V roku 1916 nastúpil k svojmu
pluku do Kragujevca. Opäť bol zranený
a navyše dostal červienku. Po vyliečení
dostal 14 dní dovolenky a bol preložený
k 126. pluku „mašingverov“ (guľometov)
v hodnosti čatára. V roku 1917 dosiahol
hodnosť „feldvébla“ a istý čas pôsobil ako
inštruktor pri „kádri.“ Za zásluhy bol
viackrát vyznamenaný (vrátane veľkej
striebornej medaily Za chrabrosť, ktorú
po jeho smrti poslali jeho rodičom).
V jeseni 1917 bol odoslaný na taliansky
front, kde bojoval až do 18. júna 1918,
keď bol zasiahnutý strelou z mínometu,
ktorá mu roztrhala hruď. Pri umieraní
ešte stihol zašeptať: „Zbohom doma...“
Svedkom tejto udalosti bol veliteľ, ktorý
o tom informoval jeho príbuzných.
Jána Malovca pochovali v skalách Monte Vallbela (1 314 m) v Taliansku. Na
vrchole tejto tirolskej hory dodnes stojí
pamätník Bitky o tri hory – „Battaglia
dei Tre Monti.“
Alojz Kováč-Bubák z obce Riečnica
narukoval v jeseni 1899 na tri roky do
Trenčína k 71. pešiemu pluku, 7. rote
(kompánii). Po skončení základného výcviku, kde dosahoval dobré výsledky, ho
na 5 mesiacov zaradili do poddôstojníckej školy v Bratislave. Po skončení vojenčiny sa ako čatár pravidelne zúčastňoval
manévrov u svojho domovského pluku.
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Jozef Šemro-Kovalík zo Zákopčia

Cintorín vojakov padlých v I. svetovej vojne, Zborov, okres Bardejov

V roku 1914 bol medzi prvými povolanými záložníkmi. Bojoval na ruskom
fronte, kde v októbri toho istého roku
padol do zajatia, v ktorom strávil 4 roky.
Najskôr pracoval u kupca v Petropavlovsku (v súčasnosti Petropavlovsk-Kamčatskij) na území Ruska, potom ako
predák na stavbe murmanskej železnice,
kde pracovali aj ďalší zajatci z Kysúc.
Nazývali ju „železnica smrti“, lebo tam
zahynulo veľké množstvo zajatcov. Od
roku 1915 bol Alojz Kováč v zajateckom
tábore – „lagri vojennoplenych“ v Charkove (ukrajinsky Charkiv) na Puškinovej
ulici. V tom čase bolo v tábore asi 7 000
zajatcov. Keďže sa dohovoril maďarsky,
nemecky, poľsky, chorvátsky aj rusky,
„lágerkomandant“ – veliteľ zajateckého
tábora ho ustanovil za „tlmača“ – tlmočníka a svojho pobočníka. V roku 1917

podpísal potvrdenie, že dobrovoľne odchádza z tábora a vstupuje do služieb
„všerosijského zemského sojuzu“. Pridelili
mu 20 koní, vozy a niekoľko paholkov.
Jeho povinnosťou bol rozvoz proviantu
obyvateľom zajateckého tábora, raneným i robotníkom, ktorí pracovali na
statkoch alebo v lese pri rúbaní dreva.
Proviant bol uskladnený v špitáli, kde
Kováča podľa potreby využívali aj na
pomocné práce. Neskôr mu zverili nákup nových koní. Ako odmenu za dobré
služby mal k dispozícii dostatok oblečenia, čižiem aj cukru. Po podpísaní
brest-litovského mieru 3. marca 1918
bol prepustený zo zajatia a poslaný do
Viedne. Tam rozhodli o jeho nasadení
na taliansky front, kde bojoval 2 mesiace. Po skončení vojny sa v roku 1918
vrátil do Riečnice (obec zanikla v roku
a, b Replika hry Lutria – kolky a kartička

Kaverna v Kluže (Slovinsko)

1987 z dôvodu výstavby vodného diela
Nová Bystrica). Jeho manželstvo bolo
bezdetné, preto si po smrti manželkinho brata a jeho ženy adoptoval ich synov
a dcéru. Zomrel v roku 1980 vo veku
102 rokov.
Na bojiskách I. svetovej vojny bojovali vojaci z Kysúc nielen v radoch
71. pešieho pluku, ale aj ako príslušníci 15. honvédskeho pluku so sídlom
v Trenčíne, 14. pluku poľného delostrelectva v Prešporku (Bratislave) a i. Viacerí bojovali aj v radoch česko-slovenských
légií v Rusku, Taliansku a Francúzsku.
PhDr. Alojz Kontrik
Foto: Archív Alojza Kontrika, archív
Kysuckého múzea v Čadci a archív
Trenčianskeho múzea v Trenčíne
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Martin Kukučín je široká,
skoro nekonečná téma...
V predstihu tri a pol mesiaca pred 160. výročím narodenia spisovateľa Martina
Kukučína (17. 5. 1860) sprístupnila Slovenská národná knižnica v Martine vo svojom
Literárnom múzeu výstavu pod názvom Tri odysey Martina Kukučína.

K

ukučína ako literáta poznáme veľmi dobre. Výstava však
prináša objavné novinky, ktoré sme doteraz o ňom nepoznali, zásluhou „kukučínologičky“ a dlhoročnej pracovníčky – Márie Rapošovej.
Obujte si s spolu s nami túlavé topánky, ktoré zaviedli spisovateľa
cez polovicu sveta. Čaká vás pozoruhodná jazda trojvýstavou.
Prvá časť výstavy mapuje cestovanie lekára Mateja Bencúra,
spisovateľským menom Martina Kukučína, po svete. Pretože
sa mu doma nepodarilo nájsť prácu, musel za ňou, ako mnoho
iných Slovákov, do sveta. Nepriazeň osudu a zvedavosť ho ako
antického Odysea neustále odnášali preč: do Čiech, Rakúska,
Chorvátska, Slovinska, Srbska, do Čiernej Hory, cez Taliansko do
Argentíny, Čile a po 1. svetovej vojne nazad cez Atlantický oceán
a Francúzsko do Československa. Lenže ani v starobe nenašiel vo
svojej domovine vhodnú prácu, pokoj a finančné zabezpečenie,
tak ním vlny života zmietali veľmi kruto až do smrti.
Druhá časť výstavy sleduje prevážanie jeho ostatkov z chorvátskeho mesta Pakrac cez Záhreb, Maribor, rakúske Alpy, Viedeň,
Marchfeld do Bratislavy. Po veľkolepej rozlúčke obyvateľov Bratislavy v Slovenskom národnom divadle, potom ešte aj v uliciach
a na bratislavskej stanici, vypravili železnice vagón s truhlou na
sever Slovenska. Vagón odstavovali v Trnave, Novom Meste nad
Váhom, Trenčíne a Žiline, aby sa tam postupne mohli konať
pietne rozlúčky. Výstava prináša historické fotografie, novinové
články a spomienkové texty z týchto presunov, ako aj z národného pohrebu v Martine. Konečné slávnostné uvítanie slovenského
Odysea sa konalo 28. októbra 1928 večer v Martine. Na ďalší deň ho
čierny konský štvorzáprah sprevádzaný biskupom a tisícami Slovákov
previezol z hlavného martinského námestia, kde sa konala pohrebná
sv. omša, na Národný cintorín.
Tretia časť výstavy je venovaná vzniku a putovaniu medzinárodnej sochy M. Kukučína od svetoznámeho sochára Ivana Meštrovića
po dvoch oceánoch a troch kontinentoch sveta. Socha bola modelovaná

v Severnej Amerike, odlievaná do bronzu v troch exemplároch v Južnej Amerike a potom „blúdila“ po svete ako Odyseus. Mala najdramatickejší osud sochy slovenskej osobnosti v dejinách. Nesmelo sa o tom písať,
lebo vytvorenie i prevozy sochy iniciovali a zaplatili zahraniční Slováci, hlavne emigranti, ktorých považovali socialistické vlády za nepriateľov štátu. Hoci sochárske dielo bolo vymodelované v roku 1959,
jeho bronzový tretí odliatok sa dostal na Slovensko až v roku 1982.
Najpríťažlivejším exponátom výstavy je 3D socha Martina Kukučína
vo veľkosti originálu podľa bronzovej sochy Kukučína v bratislavskej
Medickej záhrade (foto). Na vernisáži sme si mohli vypočuť prejav
emigranta Jána Okáľa z roku 1979 pri prvom exponovanom odliatku sochy M. Kukučína v Kanade. Historický príhovor prezradil,
prečo sa slávna medzinárodná socha nemohla celé roky dostať na
Slovensko.
Na výstave si môžete pozrieť dva historické filmy. Jeden o živote a tvorbe M. Kukučína, druhý o príchode sochy na Slovensko v roku 1982, o jej reštaurovaní, inštalovaní v Medickej záhrade a slávnostnom odhalení slovenskou vládou v máji 1984.
Autorka výstavy na vernisáži pripomenula: „Martin Kukučín je
široká, skoro nekonečná téma. Koľko ľudí vie, že Kukučína si ctili nielen
umelci, ale aj prostí sedliaci, aj lekári, aj bankári, aj pacienti, aj čilský
a francúzsky Červený kríž, aj čilský prezident a jeho brat, aj chorvátsky kráľ Petar I., aj slovenskí prezidenti, aj súčasní astronómovia…,
ktorí pomenovali po ňom novú objavenú hviezdu v kozme! Svieti nám
všetkým. Aj tým, čo nepíšu a nečítajú, lebo Kukučínovo svetlo na nich
odrážajú tí šťastnejší, na ktorých Kukučínovo svetlo už dopadlo prv.
Kukučínovu filozofiu uplatňujeme v živote neraz i podvedome. Vážia
si ho napr. aj cestovatelia, ba i obyčajní turisti, ktorí putujú po jeho stopách... Ktovie, či sa raz nenájdu aj cestovatelia, ktorí si pôjdu pozrieť
Kukučínovu hviezdičku do kozmu, aj keby bola malá a nehostinná...“
Príďte spoznať doteraz nezverejnené zaujímavosti o spisovateľovi na
jubilejnú výstavu do 8. mája 2020!
Iva Poláková
Foto: Archív autorky
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Fantazie hospodských
nezná mezí
Ještě před třiceti lety měla většina pražských pohostinských zařízení fádní názvy podle
svého umístění – Pohostinství Na růžku, hospoda U pomníku či restaurace U Vltavy,
nebo podle zakladatelů či původních majitelů – U Fleků, U Dušků… Z 19. a první
poloviny minulého století pochází „vlastenecká“ pojmenování jako U slovanské lípy,
U bílého lva či Česká hospoda (na tenhle název navazuje vyhledávaná Česká hospůdka
na radnici v areálu vysočanské radnice v Praze 9). Název někdejší krčmy Jedová
chýše na Karlově, proslulé ze seriálu a filmů z prostředí pražské galerky, si propůjčila
dnešní restaurace Staropražská krčma Jedová chýše v centru města. Na Žižkově v blízkosti
jezdecké sochy jednookého Jana Žižky lze najít hospodu U vystřelenýho oka.

P

ytel s originálními názvy hospod, barů a restaurací se roztrhl
zejména po roce 1989. Restituenti i ti, kdo tyto podniky získali v privatizaci, popustili uzdu fantazii. Takže dnes máme
v metropoli takové podniky jako např. Zlý časy (inspirací byl román
E. L. Doktorova Vítejte do zlých časů). Ve skutečnosti je to prostá,
ale sympatická hospoda v suterénu nuselského činžáku; čepují tu
k radosti znalců a milovníků pěnivého moku desítky druhů piva
z nejrůznějších minipivovarů. Svérázná restaurace Kulový blesk se
snadnou dostupností od stanice metra I. P. Pavlova vyvolává asociace
se stejnojmennou filmovou komedií. Majitelé hospody Zubatý pes
na Vinohradech jistě neměli v úmyslu potencionální hosty odradit.
Chcete-li si usmířit či naklonit manželčinu matku, můžete ji pozvat
do baru Milá tchýně ve čtvrti Vršovice – obdobný podnik je i v cen-

tru v Myslíkově ulici. Zavádějící může být i název Vinárna u milenky
(„Budu večer U milenky“?!). Název sklepní hospůdky v Rumunské
ulici Jiný stav by mohl vyvolat myšlenku na antikoncepci či naopak na radostnou naději. Hosty však láká sloganem „Nebojte se přijít
do Jiného stavu!“. Do hospody U smrťáka na Pankráci nechodí určitě jen odvážní štamgasti, do smíchovské restaurace Blázinec jistě
ne klienti psychiatrické léčebny. Své hosty si nalezne i podnik zvaný
Hrob - není snad určen jenom pesimistům nebo zoufalcům. Pozoruhodný je ostatně i název řetězce restaurací Smíchovského pivovaru
– Potrefená husa.
Hospoda U Jagušky v Libni evokuje postavu baby Jagy z kultovního ruského filmu Mrazík. Na Žižkově mají „lidovou“ hospodu s levným pivem a nabídkou utopenců, nakládaného herme-
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línu, matjesů, klobás a podobných lahůdek pro pivaře. Název
U pižďucha ne každému napoví, že slovo vymyslel v 70. letech
Václav Havel pro svou pohádku. Bývalý student z blízké VŠE
o této oáze pivařů později napsal: „Ó, místo posvátné, kde probíhalo mé bakalářské studium. Před přednáškou, místo přednášky, po
přednášce...“. Četní ruskojazyční turisté sem rádi chodí i proto, že
název jim připomíná slovo nikoliv ze spisovné ruštiny.
Názvy hospod jsou čím dál tím odvážnější: na Sokolovské ulici v Karlíně mají restauraci Knajpička (od „knajpa“ – něco jako „putyka“),
karlínská hospoda Husinec u Chcípáka rozhodně nemá být varováním před kvalitou pokrmů – naopak tu podávají speciality z drůbeže. Na poněkud neobratné vyjádření pana premiéra zřejmě reagovali
v karlínské hospodě Sorry jako… Mezi názvy hospod nemůže chybět
ani U kata – je to skromná hospůdka několik kroků od Staroměstského náměstí. Pražský kat Jan Mydlář však chodil údajně do sousedního
podniku, nazývaného za minulého režimu podle domovního znamení U zelené žáby. V ulici V Jámě najdeme tři restaurace – Jáma, dále
Kyvadlo (!) a také další s názvem Na Blbym místě (psáno opravdu

s krátkým y). Mezi názvy s pojmenováním „na hraně“ patřil několik
let Dance Club & Music Bar v Žitné ulici, nazvaný – s prominutím –
Prdel, dnes jsou podniky téhož názvu v Berouně a České Lípě.
Nápadité názvy mají i některé bary, kavárny či dokonce cukrárny. Na
sídlišti Prosek otevřeli nedávno vynikající pekárnu s kavárnou pojmenovanou Pec nám spadla (česká lidová píseň hlásá: „Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji postaví? Starý pecař není doma
a mladý to neumí.“) Zato zdejší pekaři to opravdu umějí... K duši
potěšujícím názvům se řadí vývěska veganské a vegetariánské restaurace Mlsná kavka i restaurace Miluj bližního svého – tady se nabízí
spojitost s dílem Ericha M. Remarquea. Svérázné názvy mají i některé
restaurace v bezprostřední blízkosti hlavního města: v Klecanech existovala restaurace U mlsnýho bejka. Neotřelých pojmenování pivnic,
hospod, restaurací či jiných zařízení – jak se dřív říkalo – „veřejného
stravování“ je u nás dost, každý si může doplnit výše uvedenou sbírku.
Zajímalo by mne, jak vtipné jsou názvy pivnic třeba v Bratislavě –
možná i o tom někdo napíše.
Text: Petr Kuneš
Foto: Autor (2), restaurace Zlý časy a Česká hospůdka (po 1)
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Zámok Lednice

/romantická moravská pamiatka zapísaná na zozname UNESCO/
Je chladný, ale krásny slnečný deň začínajúcej jari. Na oblohe nad zámockými
rybníkmi v Lednici je rušno. Niekoľko párov kormorána veľkého v svadobnom
operení usilovne znáša steblá šachoriny a tráv na výstavbu či opravy hniezd
umiestnených vysoko v korunách stromov na jednom z mnohých ostrovčekov.
Hniezdiaca sezóna už odštartovala. Siluety týchto zdatných lovcov rýb
pripomínajúcich letiace kríže či vojenské stíhačky strieda obraz volavky vznášajúcej
sa s aristokratickou eleganciou nad vodami. Na pokojnej hladine sa ako v zrkadle
odrážajú romantické vežičky a cimburie lednického zámku.

Š

tátny zámok Lednice s jedinečným priľahlým územím je
od roku 1945 majetkom štátu a patrí k najnavštevovanejším pamiatkam v celej Českej republike. Novogotická prestavba zámku, pôvodne neveľkej gotickej pevnosti z 13. storočia,
tu v 19. storočí vytvorila romantické sídlo obklopené jedným
z najväčších európskych parkov. Na ploche takmer 200 hektárov
tu návštevníci okrem šľachtického sídla nájdu palmový skleník,
benátsku fontánu, rímsky akvadukt, minaret a umelú zrúcaninu
„Janův hrad“.
Vďaka unikátnemu spojeniu architektúry s priľahlou, človekom
pretvorenou, prírodnou krajinou bol v roku 1996 celý lednicko-valtický areál zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. V máji tohto roku bude návštevníkom Lednického
zámku sprístupnené moderné interaktívne informačné turistické
a návštevnícke centrum, umiestnené v objekte barokovej zámockej jazdiarne, bezprostredne susediacej so zámkom. Dúfajme, že
problémy súvisiace s rozšírením koronavírusu a rizikom pandémie
nenarušia plány na jeho slávnostné otvorenie pre širokú verejnosť.

Na konci 13. storočia sa držiteľom celej Lednice i neďalekého
Mikulova stal rod Lichtensteinovcov, pôvodom zo Štajerska, ktorý
postupne získal pozemkový majetok na oboch stranách moravsko-rakúskej hranice. Šľachtický rod, zdatný rovnako vo vojenskej
stratégii ako aj v hospodárskom podnikaní, sa postupne stal najbohatším rodom na Morave. Obrovský pôdny fond prinášajúci veľké
zisky mu umožnil aj veľkolepé stavebné podnikanie v Lednici. Už
v 16. storočí bola zbúraná stredoveká vodná pevnosť, ktorú nahradil renesančný zámok. Na konci 17. storočia bola aj táto stavba
strhnutá a na jej mieste bolo vybudované barokové sídlo s rozľahlou architektonicky riešenou záhradou a monumentálnou jazdiarňou, ktorá sa dodnes zachovala v skoro nezmenenej podobe. Ďalšími stavebnými úpravami prešiel zámok v polovici 18. storočia.
Jeho dnešná podoba pochádza z rokov 1846 – 1858, keď knieža
Alois II. z Lichtensteina usúdil, že je lednické panstvo vhodnejšie na usporiadanie letných slávností ako samotná Viedeň a nechal
zámok Lednice prebudovať na veľkolepé letné sídlo v duchu anglickej gotiky. Potrebám pompéznych stretnutí európskej šľachty
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Lednice - minaret

Lednice - zámocký skleník

Lednice - plavebný kanál

Lednice - zámocká jazdiareň

slúžili reprezentatívne sály v prízemí zámku, vybavené vyrezávanými
stropmi, dreveným obložením stien a exkluzívnym mobiliárom.
Na prvom poschodí zámku sa nachádzajú súkromné komnaty
Lichtensteinovcov. Druhé poschodie patrí izbám detí a ich guvernantiek. V súčasnosti sa tu nachádza aj múzeum divadelných
bábok Milana Knížáka.
K budove novogotického sídla prilieha zámocký skleník, ktorý meria na dĺžku úctyhodných 92 metrov, široký je 13 metrov
a vysoký 7 a pol metra. Zámocký palmový skleník, stojaci na
mieste bývalej drevenej oranžérie, postavený podľa plánov architekta Jiřího Wingelmuellera v polovici 19. storočia, bol v čase
svojho vzniku nesmierne modernou a progresívnou stavbou
z ocele, liatiny a skla.
Dominantou rozľahlého parkového areálu je minaret, orientálna stavba mohutných rozmerov, viditeľná v priamej ose vyhliadky zo zámockých terás, vzdialená asi jeden a pol kilometra od
zámku a oddelená od neho sústavou rybníkov a vodných ciest
umelo vybudovaných v romantickom povodí rieky Dyje.
Minaret bol postavený na konci 18. storočia podľa návrhu architekta Josefa Hardtmutha. Traduje sa, že návrh stavby tento všestranný architekt vypracoval počas jedinej noci. V skutočnosti to nie je
sakrálna stavba, ale monumentálna vyhliadková veža, ktorá po prvýkrát v histórii poskytla svojim návštevníkom veľkolepý pohľad na
malebnú nivu riečky Dyje z vtáčej perspektívy. Stavba je veľmi zaujímavá aj po technickej stránke. Aby „obstála“ v podmienkach podmáčanej krajiny lužných lesov, museli stavitelia vykopať základovú
jamu s rozlohou 150 štvorcových siah. Do dna jamy bolo zarazených
500 jelšových, 17 metrov dlhých a na špičkách okovaných pilierov,
ktoré boli navzájom prepojené dubovými roštmi. Na nich bola vybudovaná základová kamenná doska, podzemné pivnice a potom
samotná stavba, ktorú architekt rozčlenil na „mešitu“ a vyhliadkovú
vežu vysokú takmer 60 metrov. Mešitu vytvára 8 sál vyzdobených
arabeskami. Zložité orientálne ornamenty vytvorili umelci z arabských krajín, jej strechu zdobia kopule a vežičky s pozlátenými polmesiacmi. Do prvého poschodia mešity umiestnili Lichtensteinovci
svoje exotické zbierky. K najvyššiemu, vyhliadkovému bodu veže
dovedie návštevníkov samonosné špirálovité kamenné schodisko
s 302 schodmi. Výstavba minaretu trvala sedem rokov a za jasných
poveternostných podmienok sa z jeho vrcholku dá dohliadnuť údajne až do 90 kilometrov vzdialenej Viedne.
Talentovaný architekt Josef Hardtmuth bol „renesančným“ človekom. Vo svojej kariére sa venoval taktiež podnikaniu, ako výrobca majolikových pecí. Prakticky denne sa každý z nás stretáva
s jeho geniálnym, i keď na prvý pohľad „obyčajným“ vynálezom
– drevenou tužkou. Firma HARDTMUTH KOH-I-NOOR
dodnes hrdo nesie meno svojho zakladateľa – staviteľa lednického minaretu.
Pre tých, ktorí nemajú v obľube davy ľudí, čomu sa v hlavnej
turistickej sezóne nevyhne ani areál lednického zámku, je alternatívou príležitosť vychutnať si tento romantický kúsok prírody
počas pokojnej plavby lodnou dopravou zachovaným lužným
lesom po ramenách rieky Dyje. Plavba tajomnými meandrami
Starej Dyje medzi minaretom a romantickou zrúcaninou „Janův hrad“, významným riečnym biotopom s kolóniami volaviek
a iných druhov vodných vtákov, početnou populáciou bobrov
i korytnačky nádhernej sa stane určite nezabudnuteľným zážitkom. Lodná doprava sa dá navyše skombinovať s jazdou konským povozom či prechádzkou po dobre značených trasách tejto
mimoriadnej, ľudským umom pretvorenej prírodnej krajiny.
Text a foto: Miro Pogran
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Cesnak Jozef, Zažíhanie, grafika, 25,5x36 cm, 1990

Cesnak Jozef, Únos, 1967, 25,2x32,4 cm

Jozef Cesnak
Jožka Cesnaka som spoznal v polovici sedemdesiatych rokov už ako rešpektovaného
umelca, grafika, ilustrátora. Fascinovala ma fantázia a dôkladnosť jeho kresliarskej
techniky. Po celý život zaznamenával príbehy rozprávok, poézie a kníh tak, ako ich cítil
a svojím umeleckým vnútorným hlasom videl. Patril medzi najlepších.

H

ložníkov žiak oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie
bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení vstúpil do
umeleckého života so silným až nadčasovým umeleckým
výrazom. Grafické listy zobrazujúce ľudí ako monolity prítomnosti, pôsobivá čiernobiela tlač a to mnohokrát opakované slovo moderna. (Grafické listy Pravda, Smutný víťaz, Obeť, Únos a mnohé
ďalšie patria medzi špičkové diela našej voľnej grafiky, z ktorých
cítiť vplyv výučby v ateliéri Vincenta Hložníka. Jozef Cesnak sa už
v týchto raných dielach objavuje s novou témou – kamene, príroda
a človek vystavený jej sile.) Taký bol Jožko Cesnak v šesťdesiatych
rokoch. Následne zjemňuje líniu grafických listov, ich expresívnu
silu prenáša do čierno-bielej a utvára emocionálne silné príbehy
(Nostalgia, Sladnúci podvečer, Ukrižovanie, Zažíhania a ďalšie).
Ilustračná tvorba ako i kresba postupne nielen zapĺňala jeho tvorivý čas, ale stávala sa mu blízkou. Ako teraz si pamätám, ako ho
oslovila jedna výtvarníčka, Zlatica Balažovjech Klincová: „A ty odkiaľ si? Z Bacúcha? Veď aj ja.“
Dielo Jozefa Cesnaka je rozsahom i citlivo pretavenou príbehovou hodnotou rozmerné. Stále tvorí a bravúrne kreslí príbehy rozprávok, dejín i dneška, aby utvrdil čitateľov, že kvalitná
kresba má aj v dnešnom rýchlom svete veľmi čestné miesto.

„Vyrastal som v dedinskom prostredí obklopený ešte čistou prírodou a úprimnými ľuďmi, vychovávala nás celá dedina, nielen
rodičia. Viedli nás k pokore, skromnosti, čestnosti, k úcte a k bázni k božím prikázaniam. V takejto atmosfére sa formoval môj
vzťah ku všetkému, čo ma obklopovalo. Či už k materiálnemu
alebo duchovnému svetu. Rokmi sa veľa pomenilo v nazeraní na
život. Veľa sa vykryštalizovalo, niečo sa posunulo do úzadia a niečo sa stalo prioritným. Rokmi si človek uvedomuje, aký dôležitý je
vzťah k okolitému svetu. Vo mne dohára, čo som v detstve získal.
Doba, v ktorej človek žije, mu vtláča svoju pečať. To, čo som ako
chlapec nasával dobrovoľne alebo pod tlakom výchovy, postupne
prechádzalo k vytváraniu vlastného názoru. Čím som starší, tým
viac si uvedomujem poriadok v prírode a vôbec v kozme a žasnem nad výtvorom Najväčšieho Tvorcu, v hĺbke duše sa klaniam
Jemu a Jeho dielu. Pre môj život je nevyhnutný pozitívny vzťah
k človeku.“
Jozef Cesnak sa narodil v roku 1936. Umelecké štúdium
ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je
známy desiatkami vzácnych knižných ilustrácii voľnou grafikou a kresbou. Žije a tvorí v Bratislave.
Ľuboslav Moza
Foto: Archív autora
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Cesnak Jozef, Obeť, 1980, 32,5x28,5 cm

Cesnak Jozef, Grafika, 29,5x40,4 cm

Cesnak Jozef, Smutný víťaz, 1967, 25,3x32,6 cm

Cesnak Jozef, Pravda, 49,5x32,5 cm

Cesnak Jozef, Nostalgia, 1991, 33,5x48 cm
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Marko Igonda (předseda vlády Bobo)

Marko Igonda (Bobo vyhrál volby)

Film: Sviňa
Nezabiješ! Nesesmilníš! Nepokradeš!
Thriller Sviňa ukazuje, že slovenská společnost je živým organismem, který velmi
energickým a uvědomělým způsobem prožívá své kolize a krize. Svobody i další práva
občanů v demokratickém systému jsou hodnoty, o které se musí stále pečovat. A z úsilí
o jejich zachování vzniklo skutečné hnutí, které v posledních letech hýbe slovenskou
veřejností. Na aktuální situaci reagují i současní slovenští umělci svojí tvorbou.

V

elkým společenským otřesem byla
vražda mladého novináře a jeho
snoubenky dne 21. února 2018.
Ještě v tom samém roce vyšla kniha inspirovaná těmito i jinými zvrácenostmi
mocných. Napsal ji novinář Arpád Soltesz. Autor se vydal cestou fikce. Stejně
tak tvůrci filmu – kteří si vzali jeho román
jako předlohu – se pokouší o fiktivní výpověď a konstruují logický model odvrácené tváře moci.
Dvojici filmařů Marianě Čengel Solčanské a Rudolfu Biermannovi se podařilo film uvést do kin přesně v předvečer
druhého výročí vraždy. Realizace každého filmového projektu vyžaduje mnoho
času a velké finanční prostředky. V tomto případě museli tvůrci zapřít sebe sama.
Všechny záběry filmu natočili během září
2019 a i s omezenými financemi projekt
dokončili včas. Premiéru měl na Sloven-

sku 20. února, v České republice o pár dní
později.
Recenzenti na filmu nenechali nit suchou. Vytýkají všechno možné, slabý syžet, papírové postavy, schematické situace,
malou plochu, která neumožňuje rozehrát do hloubky některé příběhy atd. Jistě
mají v mnohém pravdu, ale autoři chtěli
být součástí společenského dialogu, a tak
se svojí uměleckou výpovědí spěchali.
Chápu jejich dílo v kontextu doby, vždyť
s ním oslovili publikum ještě před volbami do parlamentu. Jejich záměr se povedl.
Film má asi největší návštěvnost v historii
samostatného Slovenska.
V 98 minutách snímku je těžké vystihnout komplikované politické pletichy,
do kterých jsou protagonisté zapleteni,
všechny ty hry „já na bráchu, brácha na
mne“, vydírání a zneužívání moci. Jedno
téma dominuje. Silným motivem filmu je

propadnutí nízkým pudům. Hrdinové se
opíjejí mocí, penězi, oddávají se lidským
slabostem, sexu a drogám. Předvádí, jak to
vypadá bez zpětné vazby, v izolovaném iluzorním světě moci, kdy primitivní lidské
potřeby se promění v něco odpudivého.
Ke kladům snímku patří profesionalita
všech tvůrců. I přes již zmiňované překážky
vznikl kvalitní film. Zajímavá kamera Ivana
Finty nabízí pěkné záběry, scenérie, vypráví
nenásilným a estetickým způsobem. Filmová
hudba Vladimíra Martinky je vkusná, k filmovým situacím citlivá, moderní. Dvojice
zdatných režisérů, ať už si pravomoc rozdělili
jakkoliv, dovedla své herce k přesvědčivým
výkonům. Četla jsem lítostivé poznámky
kvůli představiteli předsedy vlády Markovi
Igondovi. Jaká je to škoda, že tak skvěle zahraná postava se v druhé půlce filmu vytrácí.
Ale tímto způsobem bychom mohli plakat
pro všechny role. Neboť i ty nejmenší jsou
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Andrej Remenik (Novinář Ondrej a Gabriela Marcinková,
asistentka ministerského předsedy)

skvěle zahrané. Filmu, který především zobrazuje anatomii mafiánského státu, vévodí
skvěle provedená figura gangstera Wagnera.
Josef Vajda ztělesňuje zlomyslnou bytost
tak, jako by vypadl z plátna zlaté americké filmové éry. V ničem nezaostávají ani
slovenské herečky Diana Mórová, Gabriela
Marcinková a Szidi Tobiasz. Na celkem malé
ploše nás o svém zoufalém životě nefunkční
matky přesvědčí Zuzana Moravcová. Velkou příležitost dostaly dvě mladé studentky
Dana Droppová a Petra Dubayová, které si
zahrály oběti zvrácených choutek.
Autoři film protkávají figurkami katolického biskupa (Tibor Vokoun) a jeho
tajemníka (Tomáš Vravník), zahranými
s úsměvnou nadsázkou. V tomto případě
se dá scénáři vytknout, že sleduje módní
tendence vnímat katolickou církev jen přes
církevní majetky a pedofilii. Schematický
zjednodušený motiv představuje klišé a to,
co tato část zápletky nabízí prostřednictvím
dvou kleriků navíc, díky tomu ztrácí půvab.
Scény v sociálním zařízením, ve filmu
pojmenovaném Resus, které plní funkci
přípravky pro šlapky a jeho ředitelka se
chová jako bordelmamá (Diana Mórová),
nepatří k těm momentům, které by mne
oslovily, ačkoliv realizace tohoto nápadu
působí věrohodně. Naopak mě zaujalo
prostředí redakce, atmosféra profesionální práce novinářů, jejich entusiasmus
a idealismus. Reprezentuje v příběhu
morální i pocitový protiklad ke světu velkých zvířat. I tenhle moment nemusí nutně přesně odpovídat realitě. Pro mne to
byl záchytný bod, kterému jsem byla spíš
ochotna uvěřit. Byla to opora pro běžného
člověka, který nežije v extrémech. Moje

Jozef Vajda – Wagner

sympatie rozhodně získal mladý novinář
Ondrej (Andrej Remeník). Příběh dvou
mladých idealistů – Ondry a jeho partnerky, archeoložky Míši (Mária Schumerová)
– mi připadal citlivě načrtnutý i dotažený.
Film vrcholí zavražděním těchto dvou
lidí, protože se připletli do cesty bezuzdnému chtíči. Dramatický oblouk nakonec vede ke katarzi. Film začíná citací
starobylého textu, který se našel na skále
v Íránu. Hovoří o uzurpátorovi, o zlém
mágovi Gaumátovi, který zničil každého,

kdo se mu postavil. Teprve v závěru filmu
se v komentáři citát dočte do konce, abychom se dozvěděli, že se přeci jen našel někdo, kdo ho porazil. V symbolické rovině se
oběť mladého novináře a jeho práce stává
tím jediným, co je schopné zlo zastavit.
Je zřejmé, že u takto aktuálního snímku
musíme nechat plynout čas a počkat si, až
uzraje, aby nám přinesl odpověď, jak se
svojí výpovědí autoři skutečně uspěli.
Zuzana Štancelová
Foto: Łukasz Wojciechowski
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Hluché dny
Na letošním festivalu Jeden svět (5. – 14. března 2020), který pořádá organizace
Člověk v tísni, byl uveden snímek slovenského režiséra Pavla Pekarčíka Hluché dny.
V minulém roce na slovenském festivalu Jeden svět získal první cenu v sekci
Slovensko a Česko za ľudské práva.

P

avol Pekarčík pochází ze Spišské Soboty u Popradu. Dnes se v okolí nachází asi třicet romských osad.
O životě těchto odloučených komunit již vyprávělo
mnoho dokumentárních snímků i hraný film Cigán režiséra Martina Šulíka, na kterém filmař Pekarčík spolupracoval.
Pomohlo mu to proniknout do tajů této specifické společnosti, díky tomu našel téma na vlastní celovečerní debut. Musel
prokázat velkou trpělivost a pochopení pro místní komunitu. Dveře těch nejprostších domečků mu byly otevřeny, mohl
vstoupit přímo do života jednotlivých rodin.
Na začátku to byl jeden hluchoněmý chlapec s krásnýma
očima, který přitahoval jeho pozornost, později našel další hluchoněmé děti. Ze čtyř příběhů vytvořil čtyři povídky.
Obraz téhle prosté reality nevylepšuje žádnými formálními
tendenčními prostředky. Umanutě divákům předkládá statické
záběry. Příběh se musí vejít do „kantny“, která se nehne. Jednoduchost přístupu je jako srdce na dlani, upřímná a pravdivá.
Příběh posunuje sdělenými myšlenkami, dialogy a střihem.
Používaným jazykem je romština a slovenština, srozumitelnost
snímku dodávají titulky. Posunková řeč protagonistů není ta,
která se učí na kurzech, vychází z přirozeného temperamentu,
gest. Máme možnost vidět, jaké všechny prostředky může hluchoněmé dítě použít – umí se zasmát nahlas, brouká si, mluví.
S tím souvisí i zvuk filmu. Úplně chybí filmová hudba, atmosféru dotváří ruchy reálného prostředí. Mix zvuku měl na starosti
Martin Schuller, který dokázal dát ruchům prostředí prostor,
výraz a kontrast. Nakonec ve snímku uplatnil i svoji autorskou
hudební tvorbu, například na diskotéce zazní jeho skladba.

Každá ze čtyř povídek má svůj vývoj. Pavol Pekarčík přiznává, že musel do příběhů aktivně vstupovat, aby některé rodinné příslušníky inspiroval a jako filmař došel k pointě. Film
obsahuje i hrané prvky a tím se ocitá na pomezí žánrů.
Prostředí a způsob života zůstávají původní. Díky nezměrné
obětavosti a trpělivosti autora má divák jedinečnou možnost
vstoupit do romských rodin a chvíli jejich život pozorovat.
Osudy hluchoněmých dětí jsou ještě těžší než jejich zdravých
vrstevníků. Šance na uplatnění daleko menší.
Možná právě proto udivují tihle malí protagonisté svými
schopnostmi, svojí vůlí, svojí umanutostí, se kterou se zabývají svými sny. Sandra soustředí pozornost na hru s míčem
a je v tom jedinečná, mladá dívka Alena čeká dítě a těší se na
ně. Marián chodí pozorovat vlaky, jejich hřmot je to jediné,
co může slyšet. Film končí příběhem, který se zdá nejpohnutějším. Tři děti vyrůstají ve velmi těžkých a materiálně neuspokojivých podmínkách. Celá rodina žije v improvizovaném
přístřešku. Malí akrobaté sbírají železo, udivují svou odvahou
a fyzickou zdatností při šplhání, překonávání překážek. Chtěli by bydlet v domě s koupelnou a splachovacím záchodem.
Příběh se uzavírá zhmotněním jejich snu, i když jen v podobě
hry, při které se cítí šťastní.
Chápu, že slovenské publikum tyto snící děti oslovily, stejně
jako zaujaly dokumentaristu Pavla Pekarčíka. Slovensko není
jen země s problémem vyloučené komunity, ale je to země lidí
se srdcem.
Zuzana Štancelová
Foto z archívu Pavla Pekarčíka
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Milé deti,
na začiatku marca sme sa všetci ocitli v neočakávanej a nepríjemnej situácii. Vypukla epidémia choroby,
ktorú zapríčiňuje koronavírus. Vírusy sú malé nebezpečné cudzopasníky, ktoré sa usídľujú v bunkách,
rozkladajú ich a tým škodia človeku. Bunky vidíme v mikroskope, vírusy nie, pretože sú veľmi, veľmi maličké.
Ich prítomnosť zistíme len preto, že napadnutá bunka sa mení a človek ochorie. Poznáme asi 5 000 druhov
vírusov, ale tento nepoznáme. Vieme len, že je veľmi nákazlivý, vyvoláva ochorenie podobné chrípke
i zápalu pľúc. Deťom veľmi neubližuje, z nákazy sa vyliečia. Nebezpečný je pre dospelých a starých ľudí.
Deti ho môžu prenášať do svojho okolia a rodín, kde žijú staré mamy a starí otcovia. Aby sa obmedzilo
šírenie vírusu medzi deťmi, boli uzavreté školy i škôlky. Ste doma, dostávate len úlohy zo školy a sami sa
musíte učiť z učebníc, aj pomocou počítača. Iste to zvládate. S kamarátmi sa teraz smiete stretávať len veľmi
obmedzene. Spoločné hry a šantenie nenahradia dlhé prázdniny v domácom uzavretí. Ostali vám len knižky,
časopisy, hry, ale i možnosť kresliť, maľovať, vytvárať doma čokoľvek prácou svojich rúk, umu i fantázie.
Vydržte! Na diaľku sme s vami!
Vaša redakcia
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Keď silný a hlboký Váh opustil bralá Margitu a Besnú, s veľkými vlnami sa vrútil do zákruty,
nad ktorou sa vypína vysoká skala. Na vysokej bielej skale stojí stredoveký hrad Strečno. Zrejme
ho postavili už v 12. storočí. V 17. storočí sa na ňom opevnili povstalci proti kráľovi Leopoldovi. Kráľovskí vojaci ho dobili, strhli jeho strechy a podľa rozhodnutia kráľa už hrad nemal byť
nikdy znovu zastrešený. A tak chátral a chátral, až sa z neho stala rozvalina. Z rozvaliny padali
kamene dolu na cestu, po ktorej sa hnali autá tu do Žiliny, tu zo Žiliny. No a nedávno sa dočkal
aj opráv – spevnenia všetkých múrov i veží. Novej strechy sa nedočkal, ale aj bez nej pôsobí
majestátne ako správny strážca celej krajiny.
Jarný rozvodnený Váh sa ponáhľa rýchlo popri mestečkách Varín a Teplička do Žiliny.
Malých vodníkov nechal pod Strečnom s výhovorkou, že predsa nemôžu ísť k mestu, v ktorom
žije veľa ľudí, je tam niekoľko veľkých tovární a voda nie je čistá. Mohli by sa ňou priotráviť
a padnúť do ľudského zajatia. Kto ho vie, čo by s nimi ľudia robili. Mohli by založiť cirkus,
v ktorom by hlavnou atrakciou boli malí vodníci jazdiaci na psoch, kocúroch, kohútoch, capoch
či baranoch. Preto vždy museli zostať v bezpečí a prípadne sa vrátiť na priehradu Liptovskej

Oriesok_4.indd 30

01.04.2020 16:11:08

Mary. Navyše pri Žiline má Váh plné ruky práce. Vlieva sa do neho krásna, pomerne čistá rieka
Kysuca s chladnou vodou. Pri sútoku Kysuce a Váhu sa rozkladá veľký starý park a v ňom stojí
rozprávkový vodný hrad Budatín. Má zaujímavú okrúhlu vežu. Podľa starej povesti v nej bola
zamurovaná dcéra stredovekého pána hradu. Volala sa Katarína. Našla si ženícha z hradu
Vršatec, ktorý sa ale nepáčil jej otcovi Suňogovi. Aby sa za neho nemohla vydať, dal ju zamurovať do hradnej steny. Jej milý ju ale vyslobodil, posadil na koňa a odviezol na hrad Vršatec,
kde sa potom konala svadba.
Z druhej strany sa do Váhu vlieva riečka Rajčianka. Tečie od mestečka Rajec romantickým
údolím popod Slncové skaly cez kúpele Rajecké Teplice, neďaleký stredoveký hrad Lietava
až do Žiliny. Je to riečka s čistou zelenavou vodou, v ktorej žijú pstruhy s červenými bodkami, strieborné lipne s čipkovanými plutvičkami, ba donedávna dokonca i raky a mloky. Na jej
brehoch na jar kvitnú voňavé ﬁalky, miestami citrónovo žlté prvosienky a záružlie. Na Rajčianke
a v Kysuci vraj vodníci nežijú, voda riek nie je hlboká, a tak len na jej brehoch žijú malé riečne
vodné víly. V noci sa schádzajú na lúkach pri vode a tancujú samopašné tance. Keď stretnú
nejakého chlapca alebo muža, radi si s ním zatancujú. Na Veľkú noc voda oboch riečok slúži
chlapcom i mužom na polievanie dievčeniec a žien. Hovorí sa, že po takomto kúpeli budú celý
rok zdravé. A tak je zvykom darovať oblievačom maľované vajíčka.
Mocný Váh sa za Žilinou stáva tvorcom Hričovskej priehrady, ktorú nazývajú aj Hričovským
kanálom. Aj na nej stojí elektráreň a je súčasťou Vážskej kaskády. Je to mladá priehrada,
v ktorej žijú rôzne druhy rýb – jalce, mreny, kapor, šťuka, možno i hlavátka sa nájde. Ale o rybách
a živočíchov vo Váhu až nabudúce.

Oriešok • Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydáva Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.
Redakcia: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Tel.: 281 924 808, 603 824 370, 607 237 093
E-mail: anazuz@volny.cz; anele@seznam.cz Internetovú verziu nájdete na www.klubsk.net
Graﬁcká úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 4/2020. Do tlače odovzdané 2. 4. 2020.
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

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

Binga Crosbyho
Vánoční

inspirace
Vzdělávací program

Erasmus+

můj příběh:

Ivan Lendl

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

dialog
JIŘÍ BÁRTA

s Josefem Čihákem

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

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce

06.03.2020 15:39:50

Kalendáře
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

O

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

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
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