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Výhľadový program na mesiace jún – august 2021
10. – 12. júna Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 a Hotel Tristar,
U Sluncové 14, Praha 8
Seminár k Pražskej medzinárodnej konferencii stredoškolákov
Seminár sa uskutoční vďaka podpore MŠMT v ČR, MHMP a ÚSŽZ, ktorú udelili
projektu DOMUS SM v ČR.
8. – 30. júna Městské muzeum v Krnově
Výstava publikácií národnostných menšín v spolupráci s Akademii národnostních
menšin, z.s.
14. júna 17.00 hod. Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2
Zvykoslovný cyklus národnostných menšín – Fašiang, Veľká noc, Turíce.
Pripravil DOMUS SM v ČR a Akademie národnostních menšin, z.s.
Program sa uskutoční vďaka podpore MK ČR.
22. júna 17.00 hod. Muzeum Českého lesa Tachov
Muzejní akademie
Prednáška s prezentáciou Obraz Slovákov v českých regiónoch.
Pripravil DOMUS SM v ČR. Výstava sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR.
29. júna 17.00 hod. Kaviareň DNM, Vocelova 3, Praha 2
Verejné zasadanie redakčnej rady mesačníka Listy Slovákov a Čechov,
ktorí chcú o sebe vedieť... Hosť večera: Mgr. Igor Otčenáš.
Pripravil DOMUS SM v ČR. Výstava sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR.
15. – 30. júla Městské muzeum v Krnově
Výstava Obraz menšín v regiónoch
Pripravil DOMUS SM v ČR. Výstava sa uskutoční vďaka finančnej
podpore MK ČR.
4. augusta Městské muzeum v Krnově
Ľudia na Jesenicku a Krnovsku
Prednáška s besedou a prezentáciou.
Pripravil DOMUS SM v ČR. Program sa uskutoční vďaka podpore MK ČR.
5. augusta – 20. septembra Vlastivědné muzeum v Šumperku
Výstava Obraz menšín v regiónoch
Pripravil DOMUS SM v ČR. Výstava sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR.
Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia vďaka finančnej
podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

Predbežná pozvánka na seminár k tohtoročnej Pražskej
medzinárodnej konferencii slovenských a českých stredoškolákov
a žiakov národnostných menšín v SR a ČR
Vzhľadom na komplikovanú situáciu sme pripravili seminár k vyššie uvedenej
konferencii, ktorá sa uskutoční v novembri 2021. Konferencia je pokračovaním
minulého ročníka, ktorý sa uskutočnil bez účastníkov zo Slovenska, hoci práve
oni získali hlavné ceny.
Program seminára, ktorý sa uskutoční 10. – 12. 6., alebo 17. – 19. 6.
bude nasledujúci:
10. 6. Príjazd, ubytovanie, návšteva Bielej hory, konzultácia o termíne
a rozsahu novembrovej konferencie: Helena Nosková, Antonín Zgažar, Ľubica Mezerová, Miroslav Andráš, Alica Virdzeková
11. 6. DNM – moderátor Ľubica Mezerová a Antonín Zgažar
1. Gymnázium Žilina – Alexandra Barčíková: Prezentácia vlaňajšej štúdie Sestra
Agáta a téma tohtoročnej práce, metódy a spracovanie. Konzultant PhDr. Alica
Virdzeková
2. Gymnázium Žilina – Jakub Dinga: Bulharskí záhradníci v Československu,
rozpracovanosť a metódy. Konzultant Mgr. Peter Štanský a PhDr. Helena
Nosková, CSc.
3. Gymnázium Žilina – Martin Havlík: Prezentácia vlaňajšej víťaznej práce
Zobrali jej všetko. Konzultant PhDr. Alica Virdzeková
4. Súkromná spojená škola Poprad – Jakub Šulej: Riešenie nemeckej otázky
v Poprade počas a tesne po 2. svetovej vojne. Prezentácia a dopracovanie práce.
Konzultant Miroslav Andráš
5. Gymnázium Žilina – Eva Kadnárová, Ema Kolárová: Rozpracovanie novej
témy, metódy a riešenia. Konzultant PhDr. Alica Virdzeková
6. Gymnázium Broumov – Metody J. A. Komenského ve školství. Dotazník
a hypotézy. Konzultant Mgr. Šárka Rambousková a Mgr. Ludmila Jirásková
7. Gymnázium Tachov – Jakub Ruda: Josef Brabenec a Tachovský dětský sbor.
Konzultant Mgr. Iva Váchová a Mgr. Marie Vávrová
8. Gymnázium Turzovka – Margaréta Mikušová: J. A. Komenský a škola hrou.
Prezentácia vlaňajšej víťazne práce. Konzultant Mgr. Veronika Mieresová
9. Gymnázium Turzovka – Adéla Horčičiaková: Sto rokov Turzovky a jej
kultúrneho dedičstva. Prezentácia práce. Konzultant Mgr. Veronika Mieresová
Diskusia žiakov v pléne – moderuje Antonín Zgažar
Diskusia konzultantov a oponentov (Mgr. Igor Otčenáš, PhDr. Andrej Sulitka,
PhDr. Helena Nosková, CSc., Ing. Peter Juščák, PhDr. Ľubica Mezerová)
17.00 h. Prednáška Mgr. Zdenko Maršálka, Ph.D.: Osvobození Československa
12. 6. – Exkurzia Stavebné slohy v Prahe – PhDr. Ľubica Mezerová
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Slovo redaktora OBSAH
Spomienka na Lidice a Ležáky
Na základe náhodného rozhodnutia z Berlína bola obec Lidice
určená na likvidáciu ako odplata za atentát na zastupujúceho
ríšskeho protektora R. Heydricha. Atentát uskutočnili dňa
27. 5. v rámci operácie Anthropoid československí vojaci Jozef
Gabčík a Jan Kubiš. Protektor
zraneniu podľahol, atentátnici sa
ukryli. Ich posledným úkrytom
spoločne s ďalšími piatimi členmi
Anthropoidu sa stala krypta pravoslávneho kostola Cyrila a Metoda v Resslovej ulici v Prahe. Po
vyzradení traja zahynuli pri obraIlustrácia Zuzana Štancelová
ne krypty a štyria českí a slovenskí
parašutisti sa 18. 6. zastrelili. Biskup Gorazd zobral všetku „vinu“ na
seba. Bol uväznený a čakal na smrť. Represálie na civilnom obyvateľstve ale nezastavil.
Už v noci 10. júna boli Lidice obkľúčené gestapom. Na mieste
gestapo postrieľalo 173 mužov a chlapcov. Ženy boli presunuté do
koncentračného tábora v Ravensbrücku. Deti boli zavraždené v plynových komorách. Vyvraždených bolo 340 lidických obetí. Symbolom hrdinstva sa stal 73-ročný lidický farár Josef Štemberka, ktorý
všetkým do poslednej chvíle poskytoval duchovnú útechu, aby sa
sám potom postavil pred popravnú čatu. Po dedine nezostala ani pamiatka. Bol zničený kostol, cintorín, všetko... Podobný osud stihol
obec Ležáky. Obe obce sa stali stálou a verejnou obžalobou nacizmu.
Podobnú tragédiu pripomína film Vyšší princíp, ktorý vznikol v roku
1960. Je o následkoch atentátu na ríšskeho protektora. Príbeh Jan
Drda napísal podľa skutočnej udalosti na příbramskom gymnáziu.
Hlavnou postavou bol vtedajší riaditeľ školy, doktor Josef Lukeš,
ktorý do roku 1939 učil na Slovensku. Druhého hlavného hrdinu,
študenta Ryšánka, stvárnil nezabudnuteľný Ivan Mistrík. Antonín
Stočes, skutočný študent gymnázia, mal v deň popravy 17 rokov.
Postavu veliteľa gestapa stvárnil Hannjo Hasse, ktorého sme mali
možnosť vidieť nedávno vo filme Polnočná omša podľa divadelnej
hry Petra Karvaša. Obidva filmy sú veľkým morálnym posolstvom
pre súčasnosť.
Helena Nosková, máj 2021
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Vzdelávanie je príprava
na ľudskosť a toleranciu
Rozhovor s rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
profesorom Reném Bílikom
RENÉ BÍLIK (1960) pochádza zo Skalice, žije
v Pezinku. Patrí k popredným slovenským literárnym
vedcom, teoretikom a kritikom, je angažovaným
občanom. Vyštudovaný učiteľ, pôsobil ako vedecký
ašpirant v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave.
Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva
v Pezinku a viceprimátor mesta. Dve volebné obdobia
pôsobil ako poslanec Bratislavského samosprávneho
kraja. Je autorom viacerých vedeckých publikácií
o modernej slovenskej literatúre a literárnej teórii,
napr. monografie Industrializovaná literatúra,
Duch na reťazi, Historický žáner v slovenskej próze,
Ľubomír Feldek, štúdií o slovenskom romantizme
a klasicizme v rámci spoločného česko-slovenského
projektu GA ČR medzi Ústavom slovenskej
literatúry SAV a Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějoviciach. Je členom vedeckých rád doma
i v zahraničí (Ústav slovenskej literatúry SAV,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka
univerzita v Ružomberku, Univerzita Sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Masarykovej
univerzity v Brne), ako člen odborovej rady sa podieľa
na doktorandskom štúdiu na Filozofickej fakulte
Ostravskej univerzity v Ostrave. Od roku 2019 je
rektorom Trnavskej univerzity v Trnave.

N

áš rozhovor by sme vari mohli začať aj trochu konvenčne. Mohli by ste nám priblížiť Trnavskú univerzitu v historickom kontexte a aj s niektorými
aktuálnymi konkrétnymi údajmi?
V ostatnej komplexnej akreditácii, ktorá bola pred vyše šiestimi rokmi, boli fakulty Trnavskej univerzity na čele „rebríčka“
slovenských fakúlt rovnakého zamerania; pedagogická, teolo-

gická i právnická fakulta dokonca na prvom mieste. Zvyšné
dve – fakulta zdravotníctva a sociálnej práce i filozofická fakulta
– sa umiestnili v prvej päťke pomyselného rebríčka. Verím, že
aj tento výsledok, ktorý je významnou súčasťou dobrého mena
našej univerzity, priťahuje k nám uchádzačov o štúdium. Sme
jednou so siedmich univerzít u nás, ktorá má právo používať
označenie výskumná univerzita. Aktuálne na Trnavskej uni-
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verzite v Trnave študuje takmer 5 000 študentov vo všetkých
troch stupňoch štúdia a všetky naše fakulty majú akreditované
aj práva na uskutočňovanie habilitácií docentov a inaugurácií
profesorov. Sme zakladajúcim členom Konzorcia slovenských
vysokých škôl U 10+, prvého na Slovensku, ktoré združuje
desať slovenských univerzít a na ktorých študuje takmer 50-tisíc študentov. To nám umožňuje efektívnejšie prepájať naše
výskumné kapacity, ako aj študijné ponuky. S výnimkou pedagogickej fakulty sú naše budovy v historickom jadre mesta, čo
platí aj pre teologickú fakultu, ktorá sídli v Bratislave priamo
na Primaciálnom námestí. Myslím, že naša ponuka aktivít pre
študentov mimo štúdia i ponuka mesta Trnava je pre študentský život dostatočne bohatá a Trnava je jednoznačne vďaka
nám univerzitným mestom. V ústrety nám vychádza aj vedenie Trnavského samosprávneho kraja.
Ako by ste charakterizovali súčasnú Trnavskú univerzitu
v zmysle vzdelávacej a výskumnej inštitúcie?
Sme najstaršou univerzitou na Slovensku. Hlásime sa k odkazu starobylej Universitas Tyrnaviensis a touto formou deklarujeme vedomie svojich dejín. Uvedomujeme si svoje korene.
Máme sídlo v budovách starej univerzity, viaceré z nich vlastníme a v miere možností sa o ne aj staráme. V skladbe našej
študijnej ponuky vychádzame z humanitného jadra a snažíme
sa napĺňať to, čo sa tradične už od stredoveku chápe ako „idea
univerzity“. Skúmame svoje vlastné dejiny, dejiny inštitúcie
pochádzajúcej zo sedemnásteho storočia, dejiny jej budov a aj
dejiny ideí, ktoré v nej udržiavali univerzitného ducha. Keď
naši predchodcovia v 90. rokoch minulého storočia obnovovali
Trnavskú univerzitu so sídlom v Trnave, mysleli práve na toto
všetko. Na pozadí ideologicky a nacionalisticky devastovaného vysokoškolského prostredia na vtedajšom mečiarovskom
Slovensku sa pokúsili vybudovať univerzitu s orientáciou na
humanitné a spoločenské vedy, pretože práve ony boli najviac
zasiahnuté. Preto bolo potrebné ponúknuť produktívnu alternatívu, a preto zostáva v historickej pamäti našej alma mater,
aké sú dôležité akademické slobody a univerzitná autonómia.
To, čomu musela naša univerzita v tých časoch čeliť, zostáva
v jej historickej pamäti a existuje v podobe takpovediac motta
našej univerzitnej súčasnosti: boj za slobodu myslenia a vedeckého bádania je trvalý a nikdy sa nekončí.
Ako by ste porovnali dnešný študentský život na vašej univerzite s tým, aký ste zažili vy sám?
Ja som absolventom Pedagogickej fakulty v Nitre a študoval som v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Tá vysoká
škola nepatrila do žiadnej univerzitnej štruktúry. Budúci učitelia prvého stupňa základných škôl, druhého stupňa i stredných škôl tam študovali prírodovedné, humanitno-vedné i výchovné programy. Bolo to tam relatívne rozmanité, ale takmer
všetci sme sa poznali, vrátane učiteľov. Malo to takú zvláštnu
atmosféra, vládla tam istá dôvernosť, ba povedal by som, že až
domácke porozumenie. Moji priatelia, ktorí študovali v iných
mestách, teda hlavne v Bratislave, nič také nepociťovali, možno len na vlastnej fakulte. Ale inak platí aj pre mňa, ako aj pre
všetkých, čo v tej dobe študovali, že sa náš študentský život
s dnešným vlastne ani nedá porovnať. Zoberme si napríklad
len to, ako u nás na univerzite vznikla študentská rada. Bola
to spontánna iniciatíva študentov, ktorí spojili svoje sily a záujmy nielen medzi sebou, ale aj s vedením univerzity a jej jednotlivých fakúlt. Študentská rada je spoločenstvo, ktoré si vy-

tvorili študenti sami, združujú sa v ňom dobrovoľne a aj obsah
činnosti si tvoria sami. Musím to oceniť, pretože to chápem
do veľkej miery ako výraz vzťahu študentov k vlastnej univerzite. Študenti sami vytvorili fungujúce tútorstvo, teda pomoc
tým, ktorí ako prváci prichádzajú k nám študovať, starajú sa
o ich prvé kroky na univerzitnej pôde, a aj takto ich prijímajú
medzi seba. Majú vlastnú predstavu o veciach a predmetoch,
ktoré so znakmi univerzity a fakúlt používajú ako výraz svojej univerzitnej identity a príslušnosti k nej. Vznikli mikiny
s logom univerzity, resp. fakúlt, univerzitné ponožky i viaceré
ďalšie úžitkové či pamiatkové predmety, o ktoré je záujem. My
sa usilujeme študentom pomôcť s ich distribúciou cez e-shop.
To všetko si vážim, a preto sa rád s reprezentantmi študentskej
rady stretávam, rešpektujem ich bezprostrednosť, spontánnosť
a otvorenosť. A aby som sa priznal – takúto slobodu im ľudsky
úprimne závidím.
Dlhé roky ste pôsobili v komunálnej politike. Dajú sa prepojiť skúsenosti, ktoré ste tam získali, s riadiacou prácou
na takej veľkej univerzite? Je to predsa iný typ organizácie
a nepochybne iné sú aj typy medziľudských vzťahov.
Skúsenosti z komunálnej politiky zúročujem takmer každý
deň. V súhrne ide o štvrť storočie môjho života, či už som
pôsobil ako viceprimátor mesta Pezinok, prednosta okresného úradu či poslanec samosprávneho kraja. Toľké roky sa
nedajú hodiť len tak za hlavu. Paradoxne mi to poslúžilo aj
pri vypestovaní istej odolnosti voči najrôznejším tlakom takého či onakého charakteru, ale aj voči podrazom, s ktorými sa občas človek stretne aj v akademickom prostredí. To
dôležitejšie však je, že vďaka týmto skúsenostiam vidím veci
v trocha širších súvislostiach a komplexnejšie, čo je mojou výhodou, najmä pokiaľ ide o komunikáciu na najvyššej úrovni,
číže s ministrami, štátnymi tajomníkmi či úradníkmi príslušných ministerstiev. Myslím, že som aj preto v týchto vzťahoch
odolný, je mi cudzia devótnosť a neviem sa ani príliš hlboko
ukláňať, najmä nie pred „autoritami“, ktorých najtypickejšou
charakteristikou je dočasnosť. To všetko sa človek môže naučiť
práve v komunálnej politike.
Ako zasiahla pandémia činnosť vašej univerzity?
V čase, keď sa pozornosť verejnosti zameriavala na počty infikovaných, zomretých, otestovaných či zaočkovaných, sa na
Slovensku, bez diskusie a vypočutia protiargumentov, radikálne znížili rozpočty vysokých škôl, čo sa týka samozrejme aj
našej univerzity. Všetci sa boríme s deficitnými rozpočtami,
pričom v niektorých prípadoch ide o viac ako milión eur, ba
blíži sa to až k dvom! Ak teda aj nastúpi na našu univerzitu,
či vo všeobecnosti na slovenské vysoké školy a univerzity viac
študentov, tak do výrazne podfinancovaných vzdelávacích inštitúcií. Pandémia doznieva – teda verím, že už ďalšia vlna
nepríde, resp. nebude taká dramatická – a študenti sa vrátia do
svojich škôl, do internátov, laboratórií... Znova do hry vstúpia
tie isté problémy s infraštruktúrou, vybavením, podmienkami
na študentský život. Nič z tohto sa v čase pandemických opatrení, žiaľ, nezmenilo. Na toto by sme sa mali zamerať, nie na
okliešťovanie autonómie vysokých škôl.
Okrem toho čo ste spomenuli, slovenské školstvo, ba vlastne Slovenskú republiku trápi odliv študentov do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky. Ako vidíte túto situáciu z perspektívy vašej univerzity, resp. vo vzťahu k budúcnosti krajiny a jej nevyhnutnej generačnej výmene?
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V tejto súvislosti mi často príde na um spomienka, ako som si pred
niekoľkými rokmi vo vlaku nevdojak vypočul rozhovor dvoch budúcich maturantiek. Keď prišla reč na podávanie prihlášok, spomenuli
Brno. Nedalo mi to, a tak som sa ich spýtal, prečo práve Brno, presnejšie prečo práve Česká republika. Ich odpoveď bola stručná, ale
viac ani nebolo treba povedať: „Lebo je to tam lepšie.“ Problém bol
v tom, ako vysvitlo z nášho ďalšieho rozhovoru, že to „lepšie“ sa vôbec netýkalo obsahu štúdia, ale išlo o celé zázemie pre štúdium. A tu
som musel s maturantkami súhlasiť. Zhodou okolností poznám brniansku filozofickú fakultu (hoci nielen ju), ako aj tamojšie študentské kampusy. To je naozaj iný svet. To znamená, že študenti si v princípe vyberajú vysokú školu podľa jej infraštruktúry, podľa možností
získať dôstojné ubytovanie v študentskom domove, jej technického
vybavenia, voľnočasového zázemia a podobne. Vôbec teda nehovoríme o pedagógoch, o ich kvalite, či o skladbe študijného programu.
Vychádza to do značnej miery z toho, že v Čechách sa tak radikálne kvalita vysokých škôl zo strany politikov a médií nespochybňuje.
A to má samozrejme vplyv na to, ako sa uchádzači o vysokoškolské
štúdium rozhodujú. Moje skúsenosti hovoria, že na českých vysokých školách nie sú veda a výskum na samom okraji záujmu politických reprezentácií a programov politických strán. Okrem toho
netreba zabúdať na to, že o smerovaní vysokoškolského štúdia svojho
dieťaťa rozhodujú dosť zásadne aj jeho rodičia. Sám som rodič, a preto úplne chápem, že hľadajú pre svoje deti takpovediac „lepšiu krajinu“, čo si síce môžeme vysvetľovať rôzne, ale pokiaľ pod týmto „lepším“ rozumieme kvalitu, tak má v tomto rozhodovaní veľký význam
aj to, akú hodnotu prisudzuje politika a vôbec spoločenská atmosféra
vzdelaniu. Aby som to zhrnul: odchody absolventov stredných škôl
na štúdium do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky, nie
sú signálom nízkej kvality poskytovaných študijných programov, čo,
ako si neskromne myslím, platí aj pre našu univerzitu. Dokazuje to
pozícia našich alebo všeobecne aj slovenských vedecko-pedagogických pracovníkov v domácich a medzinárodných vedeckých projektoch, ohlasy na ich práce a nasadenie, s ktorým pracujú a venujú sa
svojim študentom.
Problémom nášho školstva však nie je len odliv študentov
do zahraničia, ale aj to – a vari hlavne to – že sa ich málo
vracia domov...
V istom zmysle sa točíme v bludnom kruhu, pretože sa vraciame znovu k tomu zásadnému: krajina, ktorá si vzdelanie nevie
Trnavská univerzita zblízka

Trnavská univerzita

vážiť a zhodnotiť ho, krajina, kde sa problematika vzdelania nestala v podstate nikdy jadrom programového vyhlásenia vlády,
ktorá vzdelávanie chápe ako úžitkovú obsluhu priemyselnej výroby, krajina, kde plagiátorstvo v podstate nikoho nediskvalifikuje,
tak do takej krajiny sa ťažko vracia. Taká krajina nemôže obstáť
v konkurencii s krajinami, kde je to celkom naopak, lebo vlastne
nie je ani miestom, kde by sa dal skombinovať kariérny rast na základe nadobudnutého vzdelania s príjemným osobným životom.
Hoci, musím priznať, máme v tomto smere aj my naše akademické deficity. Nevieme celkom presvedčivo poukázať na význam
duchovného rozmeru edukácie. Nedarí sa nám presvedčiť tvorcov
vzdelávacích politík, že vzdelanie ako príprava na život neznamená len prípravu na konkrétny výkon povolania. My sa usilujeme
v miere tých možností, ktoré máme, to zmeniť.
Aká je vlastne perspektíva vzdelávacieho procesu na Slovensku a aká je vaša vízia budúcnosti Trnavskej univerzity?
Už som naznačil, že politicky modelovaná predstava o vzdelávaní
je síce nanajvýš pragmatická, ale v princípe chybná. Vzdelanie má
byť vraj utilitárne a hospodársky užitočné. Videné touto optikou to
samozrejme vychádza tak, že nejaké humanitné a spoločenskovedné vzdelávanie nie je spoločensky užitočné. Lenže ak si položíme
otázku, čo je to vlastne spoločenská užitočnosť, zrazu zistíme, že vec
je oveľa komplikovanejšia ako zjednodušené kalkulácie o hospodárskej „výnosnosti“ toho ktorého povolania. Aká je v tomto zmysle
užitočnosť učiteľky v materskej škole či stredoškolského profesora?
Alebo aká je spoločenská užitočnosť duchovných? Ja si nemyslím, že
v budúcnosti vystačíme s jednostranne zameranou a technologicky
dokonalou obsluhou. Mali by sme vychovávať a vzdelávať flexibilného človeka, schopného orientovať sa v čoraz komplikovanejšom
a sociálnymi médiami deformovanom orwellovskom svete, kde sa
lož považuje za alternatívu pravdy a história bežne vykladá naruby.
Aj preto je našou úlohou pripravovať do života osobnosti, ktoré nepodľahnú radikalizmu a politickému extrémizmu. Osobnosti sebavedomé, vzdelané a citlivé. Vzdelávanie v tomto smere je proces, ktorý trvá. Ak sa nám ho podarí kvalitatívne pozdvihnúť, ak
budeme vzdelanie a vzdelávanie chápať ako prípravu na ľudskosť
voči iným a tolerantný život s inými, môžeme byť s budúcnosťou
aj našej Trnavskej univerzity spokojní.
Igor Otčenáš, Foto: archív autora
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Fascinujúci životný príbeh
(K storočnici úmrtia Dušana Makovického)
Ten, kto bližšie pozná historické centrum Žiliny, istotne registruje
Makovického dom na rohu Horného valu a Bottovej ulice,
v bezprostrednej blízkosti Mariánskeho námestia. Aktuálne v ňom
sídlia Krajské kultúrne stredisko a Krajská hvezdáreň. Menej už
ale širšia verejnosť vie, aký strhujúci životný príbeh s tragickým
rozuzlením charakterizuje muža, po ktorom nesie objekt svoje
pomenovanie. Nedávna storočnica jeho úmrtia ponúka vzácnu
príležitosť bližšie osvetliť biografické súradnice i dielo tejto, žiaľ,
už prakticky zabudnutej osobnosti.

L

ekár, publicista, prekladateľ a vydavateľ Dušan
Makovický pochádzal z rodiny úspešného, vplyvného
obchodníka a podnikateľa, ktorá žila v Ružomberku.
Do širšieho (aj medzinárodného) kultúrneho povedomia
prenikol ako neúnavný propagátor učenia L. N. Tolstého
a jeho osobný lekár, „sekretár pre zahraničie“ a dôverník.

Pamätník Dušana Makovického
s jeho portrétom od slávneho
ruského maliara Iľju Jefimoviča
Repina (1907). Zdroj – Literárny
archív SNK Martin

ZAČALO SA TO V PRAHE
Dušan Makovický (vpravo) u L. N. Tolstého
v Jasnej Poľane (rok neuvedený).
Zdroj – Literárny archív SNK Martin

Svetlo sveta prvý raz uzrel 10. decembra 1866 v Ružomberku.
Neodmysliteľne s ním spájame všestrannú činnosť slovenských
tolstojovcov, ktorí sa sformovali v druhej polovici osemdesiatych rokov 19. storočia počas štúdií v Prahe. Malú, ale mimoriadne aktívnu skupinku tvorili okrem neho ďalší budúci lekár
Albert Škarvan (rodák z Tvrdošína) a študent obchodnej akadémie František Skyčák (pochádzal z hornooravskej dediny Klin).
Neskôr, v roku 1891, kruh rozšíril medik Ivan Hálek, syn známeho českého básnika a národného dejateľa Vítězslava Hálka.
Apropo, tento autor literatúry faktu, prozaik, publicista a prekladateľ pôsobil takmer tridsaťpäť rokov v Žiline (1905 – 1939),
sprvu ako praktický lekár v dome D. Makovického, potom obľúbený primár detskej nemocnice v Bytčici. Dnes je po Ivanovi
Hálkovi nazvaná jedna zo žilinských ulíc.
Hlavného protagonistu spomenutej oduševnenej skupinky
D. Makovického zoznámil s tvorbou Tolstého spolužiak a blízky priateľ Martin Kukučín (neskorší uznávaný literát a lekár).
Všetci menovaní sa v Prahe organizovane stretávali na pôde
agilného študentského spolku Detvan, kde krajanom čítali
ukážky z beletristických, dramatických a iných diel L. N. Tolstého. V jeho myšlienkach, filozofii a etických postojoch videli
neobyčajne príťažlivý vzor pre vlastnú svetonázorovú a mravnú
orientáciu. Stali sa z nich vyhranení stúpenci tolstojovského
učenia (neodporovanie zlu násilím, voľný výklad evanjelia) a od
mladíckych pražských liet šli dôsledne vytýčenou cestou. Azda
najviac možno použité slová uplatniť vo vzťahu k fascinujúcemu životnému príbehu Dušana Makovického.

ŽILINA – CENTRUM TOLSTOJIZMU
Činorodý lekár prichádza po kratších profesijných zastávkach
v Innsbrucku a Budapešti do Žiliny, kde mu jeho bohatá ružomberská família kúpila dom. Zriadil si v ňom bývanie i amListy 5
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(1898 – 1900), primárne adresovanej inteligencii. Jednoznačne najvýznamnejším dielom v jej rámci bol Škarvanov preklad
románu Vzkriesenie. Tolstoj svoj opus dokončil v roku 1899
a v Rusku ho okamžite cenzurovali. Slovenská verzia tak predstavuje vôbec prvý preklad svetoznámeho titulu do neruskej reči.
Miesto a rok vydania: Žilina, 1899! Zároveň podotýkame, že išlo
o necenzurovanú tlač, čiže vydanie bez akýchkoľvek zásahov do
pôvodného textu. Istotne platí konštatácia, že Tolstoj prostredníctvom Makovického vplýval na slovenských realistických autorov – nielen Martina Kukučína, ale tiež Jána Čajaka, Jozefa Gregora Tajovského i Janka Jesenského. Zásluhou Jozefa Škultétyho
v Slovenských pohľadoch a Vavra Šrobára v Hlase vychádzali
u nás Tolstého umelecké prózy, v kalendároch a inej tlači, ktorú
čítali jednoduchí ľudia, zas jeho rozprávky. Bezpochyby sa tak
stal najobľúbenejším ruským literátom na vtedajšom Slovensku.
MUDr. Dušan
Makovický
(rok neuvedený).
Zdroj – Literárny archív
SNK Martin

SVÄTÝ DUŠAN PETROVIČ

bulanciu praktického lekára. Čoskoro z tohto objektu vzniká
živé centrum tolstojovcov a tolstojizmu na Slovensku i v stredoeurópskom meradle. Historik Pavol Parenička charakterizuje Makovického ako „útleho doktora, bezhranične obetavého
a dôverčivého, vegetariána, abstinenta a nefajčiara, pohŕdajúceho štátnymi a cirkevnými inštitúciami, vyvolávajúceho na prvý
pohľad dojem čudáctva. Pospolitý ľud, ktorý tvoril jeho stále sa
rozširujúcu klientelu pacientov (Makovický vykonával lekársku
prax temer zadarmo, pretože peniaze preňho nič neznamenali),
ani inteligencia nevedeli, že práve takýto životný štýl preferovalo
Tolstého učenie.“
Podľa vzoru moskovského Posrednika založil Makovický
v Žiline edíciu Poučné čítanie (1896 – 1898). Za necelé tri
roky v nej vydal 18 brožúr, zväčša mravoučných, nábožensko-filozofických a beletristických diel L. N. Tolstého. Súčasne vyšli aj preklady literárnych a publicistických textov prívržencov slávneho ruského tvorcu a mysliteľa. Mimoriadne
obetavý a pracovitý Makovický preložil a vlastným nákladom
vydal i slávnu Kreutzerovu sonátu (1894), ktorá ho magicky
priťahovala už od študentských liet. Niekoľko žánrovo rôznorodých tlačovín vyšlo ako tituly edičnej série Poučná bibliotéka

Objektívne treba uviesť, že i napriek enormnému úsiliu, vynaloženej energii a peniazom sa Makovickému nepodarilo v podmienkach silne religiózneho – katolíckeho aj evanjelického –
Slovenska presadiť učenie tolstojizmu medzi širšími ľudovými
vrstvami. Nepomohli tomu ani jeho návštevy Jasnej Poľany,
ktoré časom vyústili do veľkého priateľstva a ľudského zblíženia
s L. N. Tolstým. Ako spisovateľov osobný lekár (od roku 1904),
dôverník a „sekretár pre zahraničie“ sa Slovák Makovický stáva
pre svojho učiteľa „svätým Dušanom Petrovičom“.
Aj po odchode do Jasnej Poľany zostal Makovický v styku
s domácim literárnym dianím. Tematiku jeho ciest do Ruska
zrkadlia reportážne ladené Zápisky z Moskvy (1891) a U L. N.
Tolstého (1895 – 1896). Druhé spomenuté dielo bolo publikované v Slovenských pohľadoch, kde uverejnili aj Tolstého
listy zo vzájomnej korešpondencie, niekoľko fundovaných
recenzií a spravodajských článkov.
Počas šesťročného účinkovania v Rusku koncipoval Makovický po večeroch a nociach rozsiahle a informačne bohaté Jasnopolianske zápisky. Formou atypických denníkových
záznamov v nich minuciózne priblížil každodennú činnosť L. N.
Tolstého a príslušníkov jeho rodiny. Autorovi sa v širších obsahových
koreláciách podarilo zobraziť atmosféru a formy života vtedajšej ruskej spoločnosti. Jasnopolianske zápisky, dielo memoárového typu,
ktoré knižne vyšlo až po Makovického smrti (rusky 1922 – 1923,
1979; slovensky 1924), patria k základnej pramennej báze
na bližšie ozrejmenie biografie a tvorby velikána svetovej literatúry. Ako zaujímavosť uvedieme, že jednotlivé denníkové
záznamy pôvodne obsahovali 64 zošitov, každý s rozsahom
80 až 100 strán, zaplnených drobnučkými literami. Celkovo
išlo o úctyhodných 6 346 strán písaných strojom!

DO POSLEDNÉHO DYCHU

Podobizeň L. N. Tolstého
s venovaním Dušanovi
Makovickému (1906).
Zdroj – Literárny archív
SNK Martin

Skoro ráno 28. októbra 1910 sa Tolstoj rozhodol, že opustí famíliu i Jasnú Poľanu. Zobudil osobného lekára D. Makovického a bez bližšieho určenia trasy cesty išli spolu hľadať pokoj
a samotu. Putovali niekoľko dní, keď ich cestu prerušil Tolstého
zápal pľúc. Okolnosti spôsobili, že sa ocitli v priestoroch železničnej stanice Astapovo. Keď prišiel neodvratný koniec veľkého majstra ducha, rozhodli sa privolaní lekári v prítomnosti
Tolstého najbližšej rodiny presvedčiť, či ešte dýcha. Požiadali
kolegu Makovického, aby to urobil za nich. Dušan Petrovič
zobral pohár, naplnil ho vodou, pridal trošku vína a priblížil
k perám umierajúceho. Traduje sa, že vtedy priam slávnostne
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L. N. Tolstoj, Sofia a ich deti, foto: Helena Nosková

Dom L. N. Tolstého v Moskve,
foto: Helena Nosková

riekol: „Lev Nikolajevič, ovlažte si svoje pery.“ Tolstoj naposledy pootvoril oči a vypil malý dúšok. Chvíľu na to zomrel...
Udialo sa tak 7. (20.) novembra 1910 ráno, päť minút po
6. hodine.

DOBROVOĽNÁ SMRŤ
Zdravotne čoraz labilnejší a unavenejší Makovický žil po
Tolstého skone v Jasnej Poľane, kde zdarma liečil chudobných
mužíkov a ich rodiny. V pracovni mal množstvo kníh, novín, časopisov, výstrižkov, rukopisov a fotografií. Výber zo vzácnej obrazovej
dokumentácie poslal ešte v decembri 1910 balíkom bratovi Vladimírovi do Bratislavy. Súčasťou zásielky bolo aj niekoľko Tolstého
fotografií, ktoré predtým vo svojom chýrnom ateliéri v Žiline vedno s manželkou Matildou reprodukoval národne uvedomelý bankár s umeleckými sklonmi Ján Silvester Rek. Vďaka ich dcére Márii
Rekovej sa v roku 1958 bohatý tolstojovský obrazový materiál dostal kúpou z rodinného žilinského depozitu do Literárneho archívu
Matice slovenskej v Martine (dnes Slovenskej národnej knižnice).
Keď vypukla 1. svetová vojna, Makovický podpísal spolu so
42 ruskými tolstojovcami – v duchu filozofie svojho učiteľa – verejný protest proti vojnovému besneniu. Hneď ho zatkli a uväznili v Tule (1914 – 1916). Na jar 1919 ochorel na škvrnitý týfus
i ďalšie choroby.
Dobový pohľad na Ružomberok – rodisko Dušana Makovického.
Zdroj – internet

Bicykel L. N. Tolstého v moskovskom dome, foto: Helena Nosková

Úmrtím Tolstého manželky Sofie Andrejevny (4. 11. 1919)
prišlo k pretrhnutiu ďalšieho silného puta s Jasnou Poľanou.
Navyše Makovického znepokojovala, ako doslova uviedol, „despotická a teroristická sovietska vláda a jej režim“. Predsa len
mu však ešte raz na jeho životnej púti zasvietilo slnko. Dňa
23. marca 1920 uzavrel v rámcoch skromného svadobného obradu tolstojovcov manželský zväzok s o dvadsaťpäť rokov mladšou Matrenou Konstantinovnou Orechovovou. Vedno s ňou
sa 21. novembra 1920 vrátil po mesačnej strastiplnej ceste do
rodného Ružomberka, kde prechodne zakotvil v rodičovskom
dome. Zháňal byt, staral sa o tehotnú manželku, bol na liečebnom pobyte v Piešťanoch, ktorý 12. marca 1921 náhle prerušil.
Cestuje do Ružomberka a doma v záchvate depresie ešte ten istý
deň ukončil svoje bytie samovraždou, presnejšie obesením...
Erudovaný kronikár Makovického života (nedávno zosnulý
literárny historik) Tomáš Winkler zhrnul príčiny tragédie nasledovne: „Jeho život, to bola Jasná Poľana, to bol Tolstoj... A teraz niet ničoho. Tvrdá realita – choroba, starosť o ženu, o dieťa,
starosť o každodenný chlieb, zodpovednosť za potomstvo... Chorá
duša Dušana Petroviča Makovického nevydržala...“ Istotne
uznáte, že každé slovo navyše by už bolo zbytočné.
Peter Cabadaj
Listy 7
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Vodík

technológia
ekologickej budúcnosti
Ekonomické prognostiky, ktoré sa primárne zaoberajú budúcnosťou automobilového
priemyslu z hľadiska ponuky rozličných typov motorov a z hľadiska perspektívy
pohonných palív, predpovedajú, že palivom budúcnosti by mohol byť vodík, resp.
vodíkový palivový článok označovaný ako H2 – Fuel Cell. Poďme sa teda pozrieť na
súčasný stav využívania vodíkových technológií.

A

utomobilový priemysel súčasnej doby prináša významné zmeny nielen vo výrobe automobilov, ale tiež
v príslušných technológiách. Výroba automobilov predstavuje zásadný program priemyslu každej vyspelej krajiny, kam
jednoznačne patria aj Česká a Slovenská republika. Výroba automobilov v Českej republike (škodovky, volkswageny, citroeny,
peugeoty, toyoty, ako aj osobné vozidlá juhokórejských automobiliek) dosiahla v roku 2018 rekord 1,4 milióna osobných automobilov a v rokoch 2013 až 2018 zaznamenala nevídaný nepretržitý rast. V nasledujúcich rokoch 2019 až 2021 prišla po
5-ročnom raste stagnácia a dokonca pokles výroby a predajov na
významných zahraničných trhoch v Nemecku, Veľkej Británii,
Francúzsku, krajinách Beneluxu, Taliansku a Španielsku, a to

taktiež v súvislosti s obmedzovaním prevádzky automobilov so
spaľovacími motormi. Prísne emisné limity CO2 sú z hľadiska
ochrany životného prostredia celkom oprávnené a sú tiež jednou
z hlavných príčin fundamentálnej transformácie automobilového
priemyslu vo svete. Do roku 2025 má na cestách krajín Európskej
únie (EU) jazdiť takmer pol milióna automobilov na vodík (H2).
Ekologicky čistá prevádzka nie je zatiaľ ekonomicky výhodná,
a to nielen kvôli vysokej kúpnej cene takéhoto vozidla, ale taktiež
kvôli vysokým prevádzkovým nákladom spojeným s čerpaním
vodíkového paliva. Zásobovanie vodíkom z verejných čerpacích
zariadení je zatiaľ v úplných začiatkoch. V najbližších rokoch
bude treba vybudovať efektívnu infraštruktúru vodíkových čerpacích staníc, v krajinách EU sa plánuje vybudovať takmer tisíc
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takýchto zariadení do roku 2025 (v súčasnosti je ich v prevádzke
len asi 200), každá z nich s výkonom 500 kg H2, čo predstavuje tankovanie pre 200 automobilov. Cenu takéhoto zariadenia
možno odhadnúť približne na jeden milión eur. Výhodou tankovania H2 paliva z verejnej čerpacej siete je rýchlosť obsluhy (jedno
tankovanie trvá asi 5 minút), nevýhodou je zatiaľ vysoká cena:
9 až 12 eur za 1 kg vodíka: priemerná spotreba je 1,4 kg H2 na
100 km, takže pri obsahu nádrže vozidla 5 kg H2 je jeho dojazd
asi 350 km. V súčasnosti vyrábajú a predávajú „vodíkové“ automobily hlavne japonské (limuzína strednej triedy Toyota Mirai,
Honda Clarity) a kórejské (Hyundai NEXO ix 35 Fuel Cell)
automobilky; nemecký automobil MERCEDES GLC F-Cell je
zatiaľ iba v skúšobnej prevádzke.
Skúsme porovnať vodíkové automobily s tými, ktoré pracujú
v režime PLUG IN HYBRID – označujúcom hybridný pohon,
teda kombináciu spaľovacieho a elektrického motora, nabíjaného zo zásuvky s elektrickým prúdom. Odhaduje sa totiž, že
do roku 2025 bude v krajinách EU jazdiť viac ako dva milióny
automobilov tohto typu; tieto však budú vyžadovať nabíjanie
elektrickým prúdom z verejnej siete alebo z domácich akumulátorov nainštalovaných v súkromnej garáži. Tomuto počtu bude
musieť zodpovedať infraštruktúra verejných nabíjacích zariadení. Výhodou čerpania elektrického prúdu z verejne prístupného
zariadenia je rýchlosť nabíjania (5 – 10 minút na jedno nabitie),
nevýhodou je relatívne vysoká cena 1,5 až 2 eurá/kWh. Výhodou „domácej solárnej elektrárne“ z fotovoltaických (solárnych)
panelov je nízka cena 0,25 až 0,50 eura/kWh čerpaného elektrického prúdu z tohto „vlastného zdroja“, užívateľ však musí
investovať tiež do vlastného akumulačného a čerpacieho zariadenia. Na diaľničných parkoviskách je možné lacnejšie využívať už

nainštalované solárne panely. Rozsah cien za elektrický prúd teda
bude veľmi široký a to i v závislosti na tom, kde bude hybridný
automobil čerpať elektrickú energiu. Pre načerpanie potrebných
zhruba 50 kWh na dojazd vozidla asi 500 km by tak cena elektriny kolísala medzi 50 až 75 eurami; ekvivalentná priemerná
spotreba 10 až 15 eur na 100 km sa prakticky už teraz rovná cene
za vodíkový pohon.
Vývojové trendy v automobilovom priemysle odrážajú stav
vedy a techniky nielen v oblasti vývoja nových motorov, elektronických systémov a dizajnu automobilov, ale taktiež stav v oblasti ekológie a životného prostredia. Koncept elektrických automobilov a automobilov využívajúcich čistý vodík vyhovuje tak
súčasným ekologickým, ako aj ekonomickým i prevádzkovým
požiadavkám (dynamické vlastnosti jazdy, ekonomická doprava,
šetrnosť k životnému prostrediu). Automobily budúcnosti vďaka elektrickému a vodíkovému pohonu ponúkajú okrem dynamických vlastností relatívne rozumný dojazd, rýchle nabíjanie
a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Veda a výskum v oblasti automobilového priemyslu hľadajú prijateľné riešenia; i keď
automobily globálne znečisťujú iba relatívne malú časť objemu
priemyslových emisií v ovzduší, výskum a aplikácia vodíkových
technológií sú nasmerované k ekologicky čistej doprave. A to
nielen v oblasti automobilového, ale tiež leteckého priemyslu
a v železničnej doprave. Pomerne nedávno informovala britská
spoločnosť ZeroAvia, že jej šesťmiestne lietadlo Piper-M na vodíkový pohon, ktoré sa v roku 2020 vznieslo z londýnskeho letiska
Heathrow, je svetovou novinkou, predstavujúcou budúci trend
ekonomickej a ekologickej leteckej dopravy. Pritom už v roku
2016 bolo zostrojené na vodíkový pohon nemecké lietadlo HY4,
ktoré odletelo z letiska v Stuttgarte so štyrmi pasažiermi na palube; i keď niektoré experimentálne lietadlá s využitím vodíkových
palivových článkov už v minulosti úspešne preleteli krátke vzdialenosti, použitie šesťmiestneho dopravného lietadla na vodíkový pohon ukázalo perspektívny trend – letecká doprava bude
možno už v neďalekej budúcnosti efektívne využívať nový typ
pohonu so skutočne nulovými emisiami. Cieľom tohto trendu je
predovšetkým „dekarbonizácia“ malých osobných lietadiel stredného doletu na vzdialenosti od 500 až po 1 000 km. I významný
výrobca Airbus pripravuje program zameraný na výrobu lietadiel
na vodíkový pohon s cieľom znížiť obsah škodlivých emisií vypúšťaných do ovzdušia.
Využívanie vodíkového pohonu začína byť v posledných rokoch,
keď problematika ekológie nadobúda na význame, veľmi populárListy 9
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nym zdrojom energie. Hoci letecký priemysel s nulovými emisiami
je zatiaľ vzdialenou budúcnosťou, v malom rozsahu sa tento typ
pohonu už úspešne využíva. V Londýne napríklad už boli uvedené
do prevádzky vodíkové autobusy a francúzska spoločnosť Alstom
predstavila vlak Cortadia-iLint, ktorý využíva vodíkový palivový
článok na výrobu elektrickej energie. Nemecký železničný dopravca Deutsche Bahn v spolupráci so spoločnosťou Siemens Mobility
už vyvíja lokomotívy na vodíkový pohon a projektuje vodíkové
čerpacie zariadenia. Prvá vodíková lokomotíva sa má vydať na trať
už v roku 2025, jej predpokladaný minimálny dojazd je 600 km,
maximálna rýchlosť dosiahne až 160 km/hod a „nabíjacia“ rýchlosť
15 minút korešponduje s dobou natankovania nafty u dieselovej
lokomotívy. Vodíkové lokomotívy by tak mohli nahradiť takmer
tisíc dieselových strojov, ktoré premávajú na zhruba tridsiatich
tisícoch kilometrov železničných tratí v SRN; cieľom Deutsche
Bahn je do roku 2038, keď majú byť v Nemecku uzatvorené všetky elektrárne na fosílne palivá (uhlie), zameniť naftové lokomotívy
za vodíkové. Potenciál trhu takýchto lokomotív v krajinách EU sa
odhaduje až na desaťtisíc vlakov, pričom cena každej z nich by mala
byť maximálne 5 miliónov eur.
Využitie vodíka ako technológie ekologickej budúcnosti reálne umožní znížiť emisie škodlivých plynov do ovzdušia. Pokiaľ
bude značná časť ekonomiky využívať technológiu „čistého“ vodíka produkovaného bez emisií, umožní to podľa fundovaných
odhadov znížiť emisie skleníkových plynov až o 30 %. Vodíková
technológia by tak mohla efektívne prispieť k dekarbonizácii tých
odvetví priemyslu, ktoré sú doposiaľ silne závislé na využití fosílnych palív, ide hlavne o hutnícky, automobilový, letecký a lodný
priemysel. Vytvorenie ekonomickej infraštruktúry na výrobu,
skladovanie a prepravu čistého vodíka tak predstavuje veľkú výzvu pre najbližšie desaťročia.
RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A. - Institut Technologických Aplikací, s.r.o., Praha
Foto: archív autora
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Umenie je
postavené
na dialógu

Akademický sochár MARTIN LETTRICH,
ktorý nedávno oslávil sedemdesiatiny
(narodil sa 25. 5. 1951), rád pracuje so
symbolmi. Svedčí o tom aj plastika so
symbolikou Merkúra, umiestnená v budove
bratislavskej Burzy cenných papierov,
alegorická socha Merius v tympanóne
administratívnej budovy na Šoltésovej ulici,
fontána Svetový poštár na pešej zóne na
Poštovej ulici, ktorej súčasťou je plastika
muža unášaného vetrom, symbolizujúceho
prenášanie informácií do celého sveta.

tvárou v bratislavskej K-Gallery (2012). V medzinárodnej encyklopédii 500 x in Public (vyd. Braun Publishing, ktoré sa venuje
architektúre, výtvarnému umeniu a dizajnu) je zaradená aj jeho
socha s názvom Nerušte moje kruhy, umiestnená na Ventúrskej
ulici v bratislavskom starom meste.
Galériou vašich prác je najmä exteriér, čiže voľná príroda alebo verejný priestor, budova, na ktorej je plastika umiestnená.
Netrhá vám srdce, ak na vaše dielo prší, preháňa sa po ňom
vietor a neraz ho znehodnotia vandali?
Dážď mi neprekáža a vietor niekedy využívam. Proti vandalom
sme však bezmocní. Ale to neznamená, že sa treba vzdávať, len treba robiť odolnejšie sochy. Medzičasom sa niekto pokúsil ukradnúť
bronzový plášť, súčasť Štúrovej lavičky v Modre. Našťastie, nejakí
pozorní ľudia tomu v poslednej chvíli zabránili a dnes je tento plášť
uskladnený v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Vandalsky sa zachoval aj nový majiteľ obchodného domu Prior, dnes My, ktorý dal
z terasy odstrániť moje porcelánové objekty.
Viaceré diela našich významných akademických sochárov
skončili v trezoroch a kadejakých nedôstojných skladoch. Postihla aj vás takáto trauma?
Nie, hoci, keď som hľadal – tam, kde mal byť – reliéf vytvorený
pre Generálne riaditeľstvo Rudných baní, zistil som, že ho zamurovali. So sochami sa manipuluje pomerne ťažko, tie nezvesíte ako
obrazy. Nedávno som zistil, že jedna moja nerezová socha zmizla
z areálu bývalej nábytkárskej školy nevedno kam. Zavadzala developerským plánom.
Za čias Michelangelových, ale aj novodobejších Rodinových,
bolo sochárstvo považované za majstrovské remeslo. Sochár
mal honor, požíval vážnosť a úctu. Ako sú na tom sochári dnes?
Úctu a vážnosť požívala špička, výnimoční jedinci. Ovládali
majstrovsky remeslo a potom ešte niečo mystické, čo neviem definovať. Nemožno sa čudovať, že pre obyčajných ľudí, ktorí v tých
časoch vedeli sotva písať, boli čosi ako Bohom obdarení. A či si
dnes verejnosť umelcov váži? Súčasné umenie nepozná hranice,
všetko je možné, aj presahy do iných médií. Už sa natoľko nedbá na zručnosti tvorcu a technické kvality diela ako voľakedy, ale
hľadá sa myšlienka, hľadá sa nápad, posun, odlíšenie, individualita, niekedy až šok. Nové techniky a technológie, ktoré dovoľujú
Pieta

V

ytvoril množstvo interiérových aj exteriérových fontán, napríklad pred bratislavským nákupno-zábavným centrom
Polus v spolupráci s arch. Dušanom Fischerom, ktorá je
obohatená o počítačom riadené vodné hry, v bývalom Presscentre
– dnes Tower 115 v spolupráci s arch. Jurajom Hermannom a Prútikára na Štefánikovej ulici. Najnovšia je v areáli vodárenského múzea na Devínske ceste. Jeho fontány môžu obdivovať aj v zahraničí
– v Bruseli pre belgické vodárne a v Brne v budove Českej poisťovne. Okrem sochárskeho dotvorenia verejných priestorov sa venuje
voľnej komornej plastike a pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Z autorských to boli výstavy Lettrospektíva v trenčianskej galérii Miloša Alexandra Bazovského (2011) a Kamenizmus s ľudskou
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Ja som tiež Senec

Nerušte moje kruhy

experimenty. Dokonalosť výpočtovej techniky nahrádza zručnosť
a stopu ľudskej ruky. A to sú atribúty, na ktorých sa dnes stavia. To
všetko však kladie väčšie nároky nielen na autora, ale aj na diváka,
ktorý musí byť svojím spôsobom pripravený a teda schopný čítať
dielo, chápať ho, vytvoriť si názor, pretože „umenie“ sa dá vcelku
úspešne predstierať. Dnes sú sochári považovaní za akýchsi exotov.
Vzdialenosť medzi divákom a tvorcom je väčšia ako v minulosti,
a tomu je aj priamo úmerná vážnosť a úcta, akú sochár požíva.
Čo predchádza samotnej výrobe sochy, plastiky alebo iného
výtvarného diela?
Dôležité je mať intuíciu, témy a méty, tápať čo najmenej. A potom už len hľadať spôsob vyjadrenia, zobrazenia. Veľa závisí od toho,
či mám rozrobenú voľnú sochu, alebo objekt do architektúry. Ani
v staroveku nevyrezávali umelci Venuše len pre vlastné potešenie,
pretože každé umenie je postavené na dialógu. V antike to bol dialóg
s Bohom alebo božstvom, dnes viac s ľuďmi v okolí. Môžeme ich
nazývať diváci, kupci, zberatelia či investori. Keď sa moje videnie
a moje spôsoby výtvarnej výpovede stretnú s videním divákov, hoci
sa títo zaoberajú celkom inými činnosťami – čiže s výtvarným umením nemajú nič spoločné, iba majú akýsi cit alebo schopnosť vystihnúť dané emócie – potom to všetko do seba zapadne.

Voľná tvorba je založená celkom na iných princípoch ako tvorba do verejného prostredia. To je dosť dôležité, pretože pri voľnej
tvorbe si riešim svoju tému. Pri spolupráci s architektmi vstupujem do autorského kolektívu, dokonca niekedy mne neznámych
autorov. Keď navrhujem plastiku, ktorá má byť umiestnená v urbanizovanom priestore alebo v prírode, uvedomujem si, že je to
intervencia a treba rešpektovať okolnosti. Je však aj spoločná línia,
ktorá tieto dve polohy spája. Prejavuje sa tým, že niektoré koncepcie využiteľné v exteriéri si overujem a skúšam na drobných
konkrétnych plastikách. Obe tieto disciplíny sa občas aj prelínajú.
Tvorivý proces je isté tajomstvo ukryté kdesi vo vnútri umelca.
Nestáva sa vám, že výsledný artefakt je iný, ako bola vaša pôvodná vnútorná predstava?
Stáva sa to, ale to je pri tvorbe to najkrajšie. Mám rád voľnosť,
ktorej medze si určujem sám. Niekedy k tomu dopomôže aj náhoda. Z času na čas treba odstúpiť od rozrobenej veci a to je moment,
keď sa moja vnútorná predstava posúva. Existuje niečo ako inšpirácia samoinšpiráciou. Aj impulz zvonku môže pomôcť.
Objavovanie hĺbky posolstva umeleckého predmetu je pomalý
a postupný proces. Niekedy však čas súri a nedopraje tvorcovi,
aby v ňom predstava celkom dozrela. Čo nastane v prípade,
ak sa vaše videnie nestretne s predstavami objednávateľa a teda
zákazníka?
Pri komornej tvorbe nič vážne. Ostane na polici v ateliéri. Pri
tvorbe do verejného priestoru je ideálne, ak už pri zrode architektonickej štúdie a neskôr v spolupráci s autorom projektu, ba
aj investorom, pripravíme libreto, vytipujeme časti budúcej stavby,
ktoré by mohli obsahovať výtvarný detail. Dbám na to, aby to
nebola len samoúčelná exhibícia bez súvislostí. Aby mala aj ďalší
plán a význam. Pripravím dva-tri varianty, ktoré môžu byť úplne
odlišné. Sú to však už varianty postavené na konkrétnych podkladoch, modely v primeranej mierke. Z nich je zrejmé, ako si to
predstavujem. Takto sa snažím eliminovať možné nedorozumenia.
Umelecký základ ste získali u prof. Ludwika Korkoša na bratislavskej ŠUPke, kde ste vyštudovali rezbárstvo. Javili ste záujem o umelecké diela aj predtým v detstve?
Bavilo ma mnoho vecí ako aj ostatných chalanov v mojom veku.
A to bol podľa mňa ten najlepší základ – všestrannosť. Chodil som
do Ľudovej školy umenia – hudobný a výtvarný odbor, bol som
členom Detskej dramatickej rozhlasovej družiny a výtvarnému
umeniu som nepripisoval väčšiu váhu ako iným záľubám, napríklad basketbalu.
Po skončení strednej školy ste sa pokúšali o štúdium na bratislavskej VŠVU. Márne. Bez problémov vás však prijali na
pražskú Vysokú školu umelecko-priemyslovú, kde ste šesť
rokov študovali u prof. Kavana a Malejovského. Takže ľahšie
sa dostal slovenský študent na výtvarný smer v Čechách ako
na rodnom Slovensku?
Bolo na prospech veci, že som si vyskúšal atmosféru prijímačiek
najskôr v Bratislave. O štrnásť dní v Prahe som mal viac rozumu.
Zaujímavé je, že prof. Kavan, ktorý ma na pražskú vysokú školu
prijímal a zostal mojím profesorom, nás zobral do ročníka dvoch
Slovákov – Korkošových žiakov zo strednej umeleckej priemyslovky. Rok pred nami dokonca neprijal nikoho. Bol to svojím spôsobom úspech nielen nás dvoch, ale aj celej prípravy, ktorú sme na
ŠUPke dostali.
Váš otec bol známy filmový režisér. Bola to pre vás v začiatkoch
vašej umeleckej činnosti výhoda, či skôr nevýhoda?
To, že bol otec filmár, bolo pre mňa svojím spôsobom výhodou.
Brával ma sem-tam na filmovačky, spoznal som zákulisie výroby

12 Listy

11_13_Slavikova.indd 12

04.06.2021 10:40:50

filmu, hercov, scénickú i dekoratérsku prácu, zoznamoval som sa
s umeleckým svetom. Neskôr som aj spolupracoval s viacerými
režisérmi pri tvorbe rekvizít do ich filmov. Takto som si vlastne
vyskúšal modelovanie gotickej sochy svätej Barbory alebo barokových Atlantov. Svoju prvú fontánu, aj keď iba ako atrapu, som robil
do Havettovho celovečerného filmu Slávnosť v botanickej záhrade.
Už v socialistických časoch ste boli umelcom v slobodnom povolaní. Kedy sa dali skôr zohnať objednávky – vtedy alebo dnes?
Vidí sa mi, že je to skoro jedno. Lebo vždy to bolo o kontaktoch, o tom, čo už má človek za sebou, či je známy na verejnosti
a v umeleckých kruhoch, akých má spolupracovníkov. Vtedy to
bolo možno jednoduchšie, pretože bolo viac štátnych objednávok
a dokonca podľa zákona i povinnosť pridať do stavby výtvarné dielo. Štát je dnes zriedkavý investor, sčasti to nahrádza súkromný sektor, sem-tam sa nájdu aj zberatelia. Pribudol nový spôsob kontaktu
so záujemcom o dielo – internet. Každý záujemca si môže vyhľadať
na internetovej stránke vhodného autora, zoznámiť sa s ponukou
a konkurenciou v každej umeleckej disciplíne. Za mojich študentských čias bolo oveľa ťažšie dostať sa na umeleckú školu. Mnoho
i talentovaných detí neprešlo cez výberové sito. Dnes je viac umeleckých škôl a vezmú skoro všetkých záujemcov, lebo sú financovaní v závislosti na počte študentov.
Nedá sa povedať, že je to dnes jednoduché. Mnohí, najmä mladší kolegovia, musia mať hlavné zamestnanie a tvorbu robia vo
voľnom čase. To nespomínam ostatný rok, v ktorom kvôli covidu
všetko zamrzlo. Ale aj obdobie bez objednávky sa usilujem zobrať
v dobrom, aspoň mám čas na svoju komornú tvorbu a systematicky si môžem pripraviť výstavu.
Najradšej vraj tvoríte pod stromom. Cítite sa tam lepšie, voľnejšie ako v uzavretom ateliéri?
To platilo, kým som pracoval v provizórnych priestoroch. Odkedy som si v Senci postavil ateliér, naplno ho využívam, i keď vonku
pracujem stále rád.
Aký materiál používate najčastejšie a s ktorým pracujete najradšej?
Pri voľnej tvorbe je to kameň, bronz, cín, sklo, drevo v rôznych
kombináciách. So všetkými rovnako rád a často. Pri realizáciách
v architektúre vyberám prirodzene materiál podľa prostredia, či ide
do interiéru alebo exteriéru a v nadväznosti na funkciu, na okolie,
trvanlivosť a odolnosť voči vandalom.
Sekanie do kameňa si vyžaduje nemalú fyzickú silu. Robíte
všetky práce so stvárnením diela sám, alebo máte na ťažké roboty pomocníkov?
Vybudoval som si za tie roky kolektív spolupracovníkov. Zlievača, zámočníka, sklára, kováča, kamenára, zvárača, pri realizáciách
ich zapájam do tvorivého procesu. A keď treba, mám pri väčších
mierkach aj pomocníkov na modelovanie alebo odlievanie foriem.
Svojim umeleckým výtvorom dávate poetické názvy: Pět švestek sa rovná sedem slivák, Farba má zvuk a nota vôňu, Červené,
biele, sudové, osudové. Predstavujete si, že nový majiteľ bude
v nich vidieť poéziu tvarov?
Mám aj iné názvy: Ráno je múdrejšie večerať, Hosť do domu –
Ghost do domu, Jesť jedlo, piť pidlo, Nechváľ dňa predvčerom... a iné.
Niektoré moje sochy majú text alebo verše ako svoju súčasť... Bavím sa.
Akú úlohu v umení podľa vás zohráva komercia?
Som za rozmanitosť, maximálnu pestrosť názorov a viem, že komerčné umenie vždy bolo a bude. Vyrábané na efekt, dbajúce na
predajnosť a postavené na nízkom nároku. Uvedomujem si, že nás
obklopuje aj takáto tvorba, ktorá vcelku úspešne predstiera, že je
umenie. Na každú vec, ktorú autor vypustí z rúk, majú zásadný

Jeden za troch, traja za jedného

vplyv minimálne tri pohľady: pohľad tvorcu, potom diváka, ktorý
ju vidí po svojom a tretí je pohľad odborníka, historika umenia,
zberateľa alebo novinára píšuceho o umení. Tento je z hľadiska
budúceho úspechu diela dôležitý. Sotva niekto z nich vypustí informáciu, že dielo je vynikajúce, záujem oň spolu s cenou stúpa.
I to však patrí k umeniu a pre niekoho to môže byť v konečnom
dôsledku celkom vzrušujúce. Takže napokon úspech diela závisí od
kombinácie všetkých pohľadov a miliónov ich kombinácií.
Donedávna sme si pod pojmom fontána predstavovali veľké
dielo, stojace kdesi uprostred parku či námestia. Dnes je už
bežné umiestniť miniatúrnu fontánku v dome alebo byte. Ešte
stále je taký záujem o interiérové fontány, ako bol pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi?
Vtedy som si všimol, že by o interiérové fontánky mohol byť záujem a urobil som ich, dá sa povedať na mieru, niekoľko desiatok.
Zo začiatku 90. rokov do obyčajných bytov, neskôr aj do bankových expozitúr, nákupných centier a iných verejných priestorov.
Vždy s ambíciami, aby v nich boli zakomponované výtvarné prvky.
Dnes je to už pre mňa história, takže nesledujem, či je o ne záujem
aj v súčasnosti.
Maliara inšpiruje krajina alebo živý model. Čo je vaším modelom, vlastná fantázia?
Podľa môjho názoru, najlepšia inšpirácia je kontinuita, čiže neprestajná činnosť. Treba tvoriť neustále. Každý deň musím ísť do
ateliéru, lebo potrebujem, tak ako huslista, cvičiť prstoklad. Aby
som sa nadýchal atmosféry a nevyšiel z cviku. Múza má samozrejme permanentné pozvanie a s fantáziou je to ako s ohňom. Kým
prikladáš, horí. Niekedy je inšpiráciou aj objednávka, pretože
prinesie nové impulzy, nové vízie. Potvrdilo sa mi to s majiteľmi
K-Gallery v Bratislave. Okolo fungujúcej kaviarne sa do priestorov ich galérie tlačili ľudia so stolíkmi a znemožňovali tak prístup
potenciálnym návštevníkom. Objednali si preto sochu, ktorá im
tento priestor zabezpečí, a to bola pre mňa jedinečná inšpirácia.
Urobil som plastiku z pozinkovanej ocele, stojí tam a plní svoju
funkciu. Má názov Nerušte moje kruhy.
To je vlastne snom každého, kto sa snaží niečo tvoriť. Mať na
tvorbu pokoj, čas a podmienky. Momentálne chystám výstavu, na
ktorej chcem predstaviť moju aktuálnu tvorbu. Som plný očakávaní a plánov. Či sa mi to splnilo, sa ma opýtajte o desať rokov.
Anna Sláviková, foto: archív M. Lettricha
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Môj otec
Spomienka na výtvarníka
Milana Paštéku pri príležitosti
nedožitého 90. výročia
jeho narodenia

Svadobná fotografia mojich prarodičov –
Alžbety a Augustína Paštékovcov

Môj otec sa narodil 20. 5. 1931 v trenčianskej
nemocnici, do učiteľskej rodiny. Bývali
v Rajci a učili na meštianke, starý otec bol
jej riaditeľom. Tak ako o tom otec rozprával,
znelo to ako idylické detstvo aj napriek
tomu, že to bolo počas vojnových rokov.
Stredoslovenský kraj bol v centre diania, nebolo
mu nič odpustené. Striedali sa tam fronty –
raz nemecký, potom ruský a operovali tam
partizánske jednotky.
RAJEC
Zo začiatku bývali v podnájme na Dlhom rade, boli to brány
a podbránia, kde behali deti a tie chudobnejšie dostávali od
našich starých rodičov jedlo. V tom čase bol na svete len otec.
O sedem rokov neskôr sa mu narodila sestra a o dvanásť brat.
Starý otec mal veľkú autoritu spoločenskú – ako učiteľ, ale
aj ľudskú – ako veľmi dobrý človek. Občas sa u nich schádzala
spoločnosť na karty: pán lekárnik, pán farár a starý otec. Hral
sa preferans, hra pre troch, ale keď náhodou niektorý z pánov
nemohol, tak bolo dovolené starej mame nahradiť ho. Bol to
stratifikovaný žensko-mužský svet. Stará mama síce mala pomocnicu v domácnosti a k deťom, pretože tiež učila, ale práce
zostávalo stále dosť. Rovnako aj starý otec, pán riaditeľ, učil
matematiku a deskriptívnu geometriu a pritom, keď bolo treba,
okopával zemiaky a rúbal drevo. Za vojny už bývali v prenajatej
vile, a s tým prišla povinnosť ubytovávať dôstojníkov armády,
raz to boli nemeckí vojaci a neskôr ruskí.

Rajec 1939 – rodina
Paštékovcov, sestra Marta,
bratranec Ľudovít

Môj otec – 1943

Otec v tom čase chodil do rajeckej meštianky, potom prešiel
do kvinty na žilinské gymnázium. Za krízovej situácie dokonca musel v Žiline zostávať aj na noc, bol ubytovaný v kláštore.
So stálou prítomnosťou vojakov vstúpilo do otcovho života
fajčenie. Starý otec (ktorý síce tiež fajčil, ale fajku) sa ho snažil odučiť túto nemilú vec a to veľmi radikálnou metódou.
Prinútil ho fajčiť jednu cigaretu za druhou, aby sa mu urobilo
zle a zhnusilo sa mu to, ale nepochodil. Otec fajčil odvtedy už
po celý život. Okrem tejto jednej nepodarenej intervencie ale
mal starý otec v mnohých smeroch na otca veľký vplyv. Sám
bol nedeľný maliar a večný obdivovateľ francúzštiny. Celý život si opakoval nepravidelné slovesá. Maľovanie, rybačka, sny
o Francúzsku, alebo premietanie filmov s Mickey Mouseom.
A zase svet starej mamy, ktorá učila tiež matematiku a biológiu. Vedela o všetkom úžasne rozprávať, to je to, čo otca
nasmerovalo a potom omnoho neskôr aj mňa.
Na záhrade mali siahovicu dreva, pri nej rástla stará lipa
a na nej zavesená plechová platňa, taký improvizovaný gong,
ktorým sa ohlasovalo bombardovanie. Počas jedného bombardovania bola zasiahnutá aj budova školy. Keď sa vojna skončila a začala sa stavať nová škola, počítalo sa s riaditeľským
bytom a všetci sa podieľali na výstavbe. Plány boli veľké, ale
tu vstúpilo do života našej rodiny niečo nečakané. Atmosféra
spoločnosti sa zmenila, nastúpili tie najhoršie javy ako udania a vybavovanie si osobných účtov. A na základe podobných vecí vznikla taká negatívna situácia, že sa celá rodina
nakoniec musela presťahovať. Našli si miesto na Kysuciach
v Čadci. Zo školy dostal starý otec odstupné, veľké kachle
Musgrávky, ktoré sú pamätné a stále funkčné. Dlho stáli u nás
v bratislavskom dome v garáži a teraz už 23 rokov slúžia ako
nové v našom dome v Českom Krumlove.
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Bratislava 1967

Čadca 1962 – manželka
Eva, Milan a brat Jozef

Keď sa presťahovali do Čadce, môj otec už chodil v Bratislave
na vysokú školu. Na Kysuce k rodičom cestoval často, on mal
Horniaky v sebe stále. Miloval Kysucu a rybačky s otcom. Po
škole sa tam krátku chvíľu aj pokúšal žiť, ale jeho život už bol
v Bratislave. Myslím, že sa o neho museli obávať, lebo bohémsky život im bol dosť vzdialený. Takže keď im 24. novembra
1961 prišiel telegram: Prídem domov aj s Evou, a následne
sa ukázalo, že to znamená, že príde s Evou, ktorú si hodlá
práve teraz a tu vziať za ženu, tak stará mama bola nadmieru šťastná, lebo v tom videla spásu jeho života. Stará mama
odišla s otcom do mesta organizovať svadbu, mama zostala so
starým otcom a ten nevediac, čo robiť, jej ukázal celú svoju
mineralogickú zbierku a fulguračnú sadu. Pravidelne sme tam
jazdili na návštevy a vždy to bolo úžasné.
Záhorie, september 1998

šia, krajiny s koňmi, interiéry plné napätia mali precíznejšie
hmoty a nachádzali sa v jasne naznačených vzťahoch.
Potom do deja začala vstupovať keramika, keramické reliéfy alebo aj plastiky, grafika, suché ihly. A hlavne kresba.
Dlhý cyklus, ktorý sa dá nazvať „biele kresby“, bol hrdinský.
Formát papiera A1 kreslený mikroceruzkou, vtedy nazývanou
„pentelka“, to boli skutočné výstupy na Himaláje. Noc čo noc
sa pohyboval po týchto bielych pláňach. Keď sa presýtil kresby, začal experimentovať s temperou a kombinoval to s pastelom, čo vyvrcholilo veľkoplošnými figurálnymi gvašmi. Táto
hra so štruktúrami, ktoré vznikali spojením akvarelu, tempery a pastelu, ho viedla ďalej k postupnému opúšťaniu figuratívnosti. Keď sa technika, jej výrazové maliarske prostriedky
stali zároveň aj témou. Na chvíľu sa zastavil u čistého pastelu
a urobil veľmi krehký cyklus letristických kresieb, na ktorých
zanechával správu. Bolo to oslovenie Mon ami, môj priateľu.
Bolo to len toto oslovenie, ktoré opakoval, rozbíjal a zas skladal späť. Ako keď niekto začína písať list, zas a znova. Správa,
ktorá ešte stále zostáva zahalená vo svojej farebnosti, neprečítaná. Posledné veci, ktoré robil, boli vizuálnym návratom
k začiatku, opäť farebné plochy, kresebné1 zásahy a ofenzívny
vzťah k farbám. Posledný pastel zostal nedokončený.
Otec zomrel 23. septembra 1998 na ceste od svojej mamy,
viezol domov nachytané pstruhy a ten posledný nedokončený
pastel. Keď otec zomrel, moja mama dokončila dva veľmi dôležité projekty, ktoré začali spolu s otcom. Jedným bol preklad
francúzskej knihy Čo maľovať od Jeana Francoisa Lyotarda.
Druhým bola prvá monografická kniha o otcovej práci. Bez
maminej snahy by tieto dve veci neboli nikdy dokončené.
Dominika Paštéková Sládková, foto: archív autorky
1

Zásahy kresbou do maľby

Orava 1972 – Milan a otec Augustín

BRATISLAVA
Na VŠVU chodil do ateliéru Ľudovíta Fullu, ktorého si veľmi
vážil, ale bohužiaľ Fulla zo školy za krátku dobu odišiel. Otec
o škole povedal, že sa tam „naučil skôr čo nie, ako čo áno“.
Ale rozhodne sa tam stretol s ľuďmi, s ktorými si rozumel. Po
škole, keď zo seba striasol školský nános, začal hľadať vlastné
formy. Hlásil sa tak vlastným uvoľneným spôsobom k tomu,
čo bolo v slovenskej maľbe hodnotné a zaujímavé. Otec bol
dynamický. Nebavilo ho držať sa v overených vodách, tým sa
líšil od mnohých autorov, ktorí keď sa niekde našli, tak nemali
potrebu ísť ďalej. Modifikovali zaručené výrazové prostriedky.
Otec sa potreboval pohnúť do iných priestorov, ale vždy bol
jeho rukopis a vizuálna stopa poznateľná.
Prišli roky šesťdesiate a figurálna a aj figuratívna maľba ho
viac a viac vťahovala do seba. Nikdy sa nepriblížil k realizmu
(ani k tej socialistickej pseudolyrike), ale ľudské postavy, záti-

Posledná kresba,
pastel ceruzka,
1998
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Vasilij Kandinskij, Improvizácia č. 217, olej na plátne

Nikolaj Gološčapov, Krajina, olej na plátne, 1910

Nenápadný pôvab
ruskej avantgardy
Kultúrna udalosť roku – aj tak možno nazvať práve prebiehajúcu výstavu ruskej avantgardy
v priestoroch Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Výstavu pripravila po viac ako
ročnom odklade Alšova jihočeská galerie zo zbierok Múzea umení v Jekaterinburgu ako
unikátny kultúrno-historický celok, mapujúci avantgardné výtvarné tendencie v Rusku
v rokoch 1910 – 1920. Výstavu reprezentuje 36 diel a treba zdôrazniť, že takáto rozsiahla
kolekcia obrazov jedného z najdôležitejších období v ruskom maliarstve v Českej republike
ani na Slovensku nikdy doposiaľ k videniu nebola.

N

ávštevník výstavy má možnosť zblízka uvidieť diela maliarov dnes už legendárnych skupín ako Pikový dolník
a Oslov chvost, v tvorbe ktorých na začiatku 20. storočia rezonovali predovšetkým umelecké smery ako fauvizmus,
kubizmus, kubofuturizmus, neoprimitivizmus, rayonizmus,
suprematizmus a konštruktivizmus. Priekopníci tejto novej vlny
ruského umenia čerpali z bohatstva ľudovej kultúry, ako je maľba
ikon, mozaika a maľba na skle, ale tieto tradičné výtvarné prostriedky spájali s novými kompozičnými princípmi. Najvýraznejšou postavou ruského avantgardného umenia je Kazimir Malevič, ktorý ako prvý definoval nový umelecký smer suprematizmus a ovplyvnil ním celú generáciu ruských umelcov. Chcel
vo svojom diele zobraziť „nič“ a tým aj čistú „nepredmetnosť“.
Jeho obrazy sú bez predmetov, zobrazujúce nadpozemské tvary
bez gravitácie zamerané iba na duchovný moment, na víťazstvo
ducha a intelektu nad hmotou. Považoval suprematizmus za
supremáciu čistého vnímania vo výtvarnom umení, kde intuícia
a duševná sila stojí nad všetkým ostatným.
Zákonmi geometrickej konštrukcie sa vo svojej tvorbe riadil aj
Alexander Rodčenko, ďalší zo skupiny umelcov, ktorí sa prezentujú v rámci výstavy. Rodčenko vo svojich „čiernych obrazoch“

z roku 1919 predvídal monochromatický vývoj v maliarstve,
avšak priekopnícky význam pre moderné umenie majú hlavne
jeho plastiky bez podstavcov a závesné plastiky z dreva a kovu.
Chápal umenie ako oblasť na experimentovanie s novými priestorovými skúsenosťami a na výstave je zastúpený Nepredmetnou kompozíciou ovplyvnenou Malevičovými myšlienkami
suprematizmu.
Ďalší z trojice ruských velikánov Vasilij Kandinskij si vybudoval svoje umelecké renomé v Nemecku. Pôsobil v Mníchove,
ktorý bol po Paríži druhým najvýznamnejším umeleckým centrom Európy, ďalej v Berlíne a nejaký čas učil aj na slávnej umeleckej škole Bauhaus vo Weimare. Jeho meno bolo spojené hlavne so skupinou Der Blaue Reiter (Modrý jazdec), ktorej názov
bol vlastne odvodený od jedného z jeho obrazov. Kandinskij sa
abstraktnej tvorbe začal venovať až v strednom veku, približne
od roku 1913. Napriek tomu sa stal jedným z aktérov najväčšej
revolúcie v maliarstve od čias renesancie. Kandinskij veril, že maliarstvo a hudba sú si veľmi blízke, preto svojim obrazom dával
často názvy z hudobnej terminológie ako: Kompozícia, Impresia, Improvizácia. Koniec koncov, obraz s názvom Improvizácia
č. 217 môžeme vidieť aj na tejto výstave. Kandinskij bol pre-
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Nadežda Udalcova, Kuchyňa, olej na plátne 1915

Pjotr Končalovskij, Portrét Vasila Roždestvenského,
olej na plátne, 1912

Ljubov Popová, Suprematistická kompozícia,
tuš na kartóne, 1921

Aristarch Lentulov, Mliekarka, olej na plátne, 1918

svedčený, že farby a forma vystupujú podobne ako hudba z hlbín
duše a že každý obraz má svoj vlastný rytmus.
Medzi významných reprezentantov fauvistických tendencií
a kubizmu, samozrejme, patria aj ďalší umelci, s tvorbou ktorých
sa na výstave stretneme: Michail Larionov, Pjotr Končalovskij,
Aristarch Lentulov, Ilja Maškov, Alexander Kuprin, Alexander Osmerkin alebo Robert Falk. A nesmieme zabudnúť ani na
ženy, ktoré sa natrvalo zapísali do tejto neopakovateľnej histórie
moderného umenia ako Natália Gončarová, Olga Rozanová,
Ljubov Popová alebo Nadežda Udalcová.
Celú výstavu zakončuje dokumentárny film ruského filmového
tvorcu Dzigu Vertova Muž s kinoaparátom, ktorý akoby k výstave ani nepatril, lebo vznikol až v roku 1929, ale keď si ho návštevník pozrie pozorne až do konca, zistí, že asi najznámejší film
tohto presvedčeného komunistu a zároveň veľkého nadšenca ruskej avantgardy dokonale vystihuje atmosféru doby, v ktorej uvedené
diela vznikali. Výstava v Hlubokej nad Vltavou, ktorá potrvá až do
1. augusta 2021, je naozajstnou lahôdkou pre milovníkov výtvarného umenia, ale môže byť aj veľmi dobrým tipom na príjemne
strávený deň s rodinou v areáli krásneho zámku s priľahlým parkom.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Alexander Rodčenko, Nepredmetná kompozícia,
olej na plátne, 1919

Robert Falk, Dievča v kresle, olej na plátne, 1919

Kazimir Malevič, Suprematismus, olej na plátne, 1915
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Slovenská
a česká knižnica

O DVOCH
PAVLOCH
Spomienka k nedožitým osemdesiatinám
Pavla Hrúza a Pavla Vilikovského

Pavel Hrůz

P

avel Hrúz a Pavel Vilikovský patrili k silnej generácii
spisovateľov (o. i. Johanides, Sloboda, Šikula...), ktorej
nástup v 60. rokoch minulého storočia zásadným spôsobom zmenil tvár slovenskej prózy. Miesto zväčša ideologicky motivovaného heroizovania človeka vo „veľkých“ dejinách
sa zrazu v literatúre objavuje človek, ktorý nepácha žiadne hrdinstvá, ale proste žije svoju všednosť, vari až bezvýznamnosť.
Vychádzalo to nepochybne z dobovej historicko-politickej situácie a vtedajšej spoločenskej dezilúzie, ale aj z potreby vysmiať pátos a veľké gestá. Spisovatelia sa väčšmi začali sústrediť na psychológiu človeka, zaujímala ich skôr jeho vnútorná
motivácia a jeho citový život.
Banskobystrický rodák Pavel Hrúz (14. júna 1941 – 15. augusta 2008) debutoval knižne originálne koncipovanou zbierkou poviedkových čŕt zo študentského prostredia Dokumenty
o výhľadoch (1966), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska ako
najlepší prozaický debut roka. Jej originalita spočívala v tom,
že každodennosť chápal ako spoločenský problém, ale aj
v tom, čo potom Hrúz rozvíjal vo svojich dielach takpovediac
programovo, teda v kontexte dobového jazyka, hre so slovom
či rôznych kompozičných „schválnostiach“. Jeho druhá poviedková kniha Okultizmus (1968), ktorej názov je odvodený
od jej kompozičného princípu, ktorým je spájanie poviedok
úvodnými citátmi z okultných vied, sa stretla s výrazne priaznivým ohlasom, pretože Hrúzovo recesistické rozprávanie
o „nadprirodzených javoch“ bolo vlastne originálnou formou
kritiky dobovej spoločnosti a obrazom rozpadu jej ilúzií. Po
tejto knihe, v ktorej v podstate deklaroval svoje nekompromisné spoločenské postoje, ako aj nasledujúcom nesúhlase
s okupáciou v roku 1968, ho počas čistiek vyhodili z práce,
vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov a úplne mu na
dvadsať rokov znemožnili publikovať. Hrúz v podstate vypadol z oficiálneho literárneho života na Slovensku a udržiaval
kontakty zväčša len s českým spisovateľom a disidentom Ludvíkom Vaculíkom a uverejňoval sporadicky len samizdatovo
(napr. v samizdatovom zborníku Československý fejeton, 1977).
Po dvadsaťročnej vynútenej odmlke sa po novembri 1989
vrátil do literárneho života zbierkou próz Chliev a hry (1990),
ktorej variáciou bola o šesť rokov neskôr zbierka próz Chlieb
a kry. K oneskoreným vydaniam či adaptáciám starších rukopisov zo 70. a 80. rokov patrí aj jeho kniha poviedok Pereat
(1991), ktorá vychádza zo samizdatových poviedok Zvuky ti-

cha (vyšli roku 1976 v Prahe v náklade tridsať kusov). Aj kniha poviedok Párenie samotárov s podtitulkom Rendezvous 69
(1993) vychádza zo starších textov – zo samizdatu Slovenský
dekameron (poviedky uverejnené v roku 1970, ktorých oficiálne vydanie bolo zastavené). V roku 1996 mu vyšla kniha Oči
kuričove, ktorú sám označil za paródiu na výrobný román. Za
knihu Hore pupkom, pupkom sveta získal v roku 1999 prestížnu Cenu Dominika Tatarku.
Hrúz bol banskobystrický lokálpatriot (v novom storočí vydal o svojom rodnom meste dve pozoruhodné – a vlastne svoje
posledné knihy – Bystrica... v tom a Memoáre medeného mesta),
ktorý nebol dlhé roky – ako to už na Slovensku chodí – doma
prorokom. Živil sa (ako vyštudovaný elektroinžinier) ako správca
tenisových kurtov, brigádnik, elektroinštalatér, skladník na píle,
pivovarský robotník, dokonca ako technik televízneho vysielača
na Kráľovej holi. Polozabudnutý, obchádzaný, ignorovaný iste aj
preto, lebo to sám tak chcel a tak žil. Ale vždy bol sám sebou,
opovrhujúci konvenciami, pozorujúci život a postavy okolo seba
s ironickým nadhľadom i súcitom a pochopením.
Hrúzove texty sa nečítajú ľahko, lebo autor okrem iného pracuje s textom často takpovediac fyzicky, používa najrôznejšie postupy od vstrihávania, vkladania, podčiarkovania, až po textové
skratky a samozrejme pracuje aj s inými literárnymi nástrojmi.
Jeho príbehy nie sú lineárne a často si od čitateľa vyžadujú aj
poznanie historických či spoločensko-politických súvislostí, ba
pokiaľ ide o jeho banskobystrické spomienky, tak aj dobový kolorit a čiastočne aj lokálne postavičky. Ale keď čitateľ prenikne
do Hrúzovho jazyka – i jeho „patajazyka“ – a cezeň do jeho vi-
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denia sveta, má z čítania jeho textov skutočné potešenie. Hrúza
možno označiť za sústavného a trpezlivého pozorovateľa maličkostí, všednosti a obyčajnosti. Má rád stroskotancov a ľudí
zo spoločenského okraja. Nepochybne aj preto, lebo sa sám
musel cítiť niekým podobným.
Pavel Vilikovský (27. júna 1941 – 10. februára 2020)
knižne debutoval zbierkou poviedok Citová výchova v marci
(1965). V čase normalizácie sa na dlhšie obdobie autorsky odmlčal. Počas štúdia a aj po skončení fakulty pracoval ako redaktor v mesačníku Slovenské pohľady. Začiatkom 70. rokov
20. storočia v čase nastupujúcej normalizácie musel mesačník opustiť a zamestnal sa ako redaktor vydavateľstva Tatran.
V rokoch 1976 – 1996 pracoval v časopise Romboid.

Pavel Vilikovský

Do oficiálneho literárneho života sa vrátil až v roku 1983,
keď vydal novelu Prvá veta spánku a o šesť rokov neskôr dve
prózy Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch a Večne je zelený...,
v ktorých sa akoby v predtuche budúcich nacionalistických
absurdít a nehorázností vysmial z mystifikovania slovenských dejín a posunul vývin slovenskej literatúry od moderny
k postmoderne. Prostriedkami, ktorými Vilikovský zobrazil

človeka, dejiny či paradoxy života a ktoré potom viac či menej
rozvíjal v celom svojom literárnom diele, sa stali intelektuálna
irónia a paródia.
V spoločnej knihe s Lajosom Grendelom uverejnil pod
súborným názvom Slovenský Casanova (1991) tri erotické
listy straníckeho funkcionára s hviezdoslavovským menom
Artuš Vilánni. O rok neskôr mu vyšla detektívka Peší príbeh
a v roku 1996 zbierka poviedok Krutý strojvodca. Nasledovala
próza s autobiografickými črtami Posledný kôň Pompejí (2001)
a súbor poviedok Čarovný papagáj a iné gýče (2005). Práve za
túto knihu dostal Pavel Vilikovský cenu Anasoft litera hneď
v prvom ročníku tejto súťaže. Autobiografický charakter má
aj próza Silberputzen. Leštenie starého striebra (2006). V roku
2009 vydal román Vlastný životopis zla a v roku 2010 prózu
Pes na ceste.
V rokoch 2013 – 2014 mu vyšli novely Letmý sneh, Príbeh
ozajského človeka a Prvá a posledná láska. Za túto knihu dostal
Vilikovský ďalšiu cenu Anasoft litera a ako jediný slovenský
spisovateľ sa stal jej dvojnásobným laureátom. Jeho poslednými dielami sú próza Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa
(2017) a novela RAJc je preč (2018), s ktorou sa dostal opäť do
finále Anasoft litery. Celkovo bol na túto prestížnu slovenskú
literárnu cenu nominovaný šesťkrát. Okrem toho Vilikovský
získal Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ, Cenu Dominika Tatarku a v roku 1999 si prevzal Stredoeurópsku cenu
Vilenica a Prémiu Litfondu za rok 2001 za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu. V roku 2015 mu prezident SR Andrej
Kiska udelil Pribinov kríž II. triedy. Jeho literárne diela sú
preložené do mnohých cudzích jazykov, napríklad do maďarčiny, angličtiny, francúzštiny či poľštiny.
Pavel Vilikovský bol aj významným prekladateľom z angličtiny. Preložil diela takých významných angloamerických spisovateľov, akými sú napr. William Faulkner, Kurt Vonnegut,
Virginia Woolfová či Joseph Conrad. Za preklad diela Johna Updikea Hľadaj moju tvár získal v roku 2004 Cenu Jána
Hollého, najvyššie slovenské ocenenie v oblasti prekladovej
umeleckej literatúry.
Pri tom všetkom je tak trochu paradoxom, že Pavel Vilikovský ako jeden z najpozoruhodnejších – a medzinárodne
uznávaných – zjavov modernej slovenskej literatúry sám seba
vlastne za spisovateľa nepovažoval: „Nikdy som cieľavedome nemal premyslené to, čo píšem, podľa kapitol, podľa postáv, alebo
príbeh, alebo niečo podobné. Takže ja sa naozaj nepovažujem
za profesionálneho spisovateľa.“ Tento paradox však treba vnímať v kontexte Vilikovského postoja k svetu, vyjadrovaného
hlavne ironickou skepsou a relativizovaním úlohy literatúry
a slova v modernom svete, prekonávanú však, ako poukázal
Vladimír Barborík, „aktom tvorby“.
Ako som poznal oboch Pavlov, Hrúza i Vilikovského, obaja
by o nejaké posmrtné adorácie určite nestáli, nanajvýš by niečo skepticky alebo skôr ironicky poznamenali o svetskej sláve,
poľnej tráve. Ale predsa... Ak ide o slovenskú literatúru počnúc 60. rokmi minulého storočia, nie je celkom možné obísť
ani jedného z nich. Ba bolo by to vari aj hriechom, pretože
ľudský i umelecký osud oboch spisovateľov, miestami rovnaký, inokedy odlišný, je neoddeliteľný od toho, čo chápeme
pod pojmom moderná slovenská literatúra a širšie moderná
slovenská kultúra.
Igor Otčenáš, foto: archív autora
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Veľký Ganz na stanici v Tatranskej Polianke
Stanica v Starom Smokovci. Motorový vozeň č. 15 od
firmy Ganz. Tieto vozne volali železničiari veľký Ganz.
Kolorovaná pohľadnica je spred I. svetovej vojny.

Električkou
z Tatranskej
Polianky
do Tatranskej
Lomnice už pred
115 rokmi
Pod tatranské štíty postavili železnicu
v roku 1871. Po vzniku vplyvného
Uhorského karpatského spolku v roku
1873 sa začínali ozývať hlasy po
napojení vznikajúcich a rozvíjajúcich
sa tatranských osád na Košickobohumínsku železnicu. Boli to však
hlasy s rôznou (nie dostatočnou) silou
a rodili sa aj rôzne predstavy.
Malý Ganz na stanici THÉV
v Tatranskej Lomnici

P

rvou konkrétnou bola predstava zakladateľa Nového Smokovca Dr. Mikuláša Szontagha z roku 1883 o železnici
z Popradu cez Gerlachov do Nového Smokovca. Lenže
vývoj určovali mocní a vplyvní. Tak sa stalo, že osada v záujme
uhorskej vlády – Tatranská Lomnica – bola na KBŽ napojená
ako prvá, traťou z Popradu cez Studený Potok do Tatranskej
Lomnice až 1. septembra 1895, a o necelý rok 29. júla 1896
bola spojená osada Štrbské Pleso so Štrbou ozubnicovou železnicou. Chýbalo napojenie centrálnej osady Smokovec a prepojenie
jednotlivých osád, ktorých v tom čase bolo už desať.
Od Szontaghovho pokusu v roku 1883 vydalo Ministerstvo
obchodu Uhorského kráľovstva ešte dvanásť koncesií na stavbu trate, ktorá by spojila centrálnu tatranskú osadu Smokovec
s Popradom, no ani jedna sa nezrealizovala. A hoci Poprad
spojenie mal cez Studený Potok do Tatranskej Lomnice, predsa
len sa prevažná časť aktivít popradských podnikateľov koncentrovala práve do Smokovca a Tatranskej Polianky. Ich frustrácia
z neustáleho odkladania bola veľká – a pochopiteľná. A boli to
práve popradskí podnikatelia, ktorí sa rozhodli konať.
Viliam Krieger mal v nájme vodnú elektráreň, do modernizácie
ktorej investoval, Vincent Matejka mal v nájme viaceré reštauračné
zariadenia v záujmovej oblasti Tatier. Obaja sa rozhodli pre nie celkom
vydarený experiment, ktorým bol trolejbus na takmer poľnej ceste
z Popradu do Smokovca. V auguste 1904 začal síce premávať, no obaja pochopili, že to nebolo efektívne riešenie. Ukázalo však cestu v tom,
že pohonným médiom sa stala elektrina. A opäť to boli obaja páni
podnikatelia z Popradu, ktorí ukázali cestu činov bez vzletných rečí.
Trolejbus sa ešte stále pohyboval na ceste medzi Popradom
a Smokovcom, keď sa 26. júla 1906 začala v Poprade dvojdňová
Pohodička! Súprava zložená z motorového vozňa a veľkého krytého prívesného vozňa
nad Tatranskou Poliankou. Posádka zapózovala fotografovi – a na všetko bol čas...
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To bývali zimy! Aj kvôli tomu nebol
otvorený úsek z Tatranskej Polianky
na Štrbské Pleso v roku 1911
a ešte ďalších desať rokov jazdili
električky na Štrbské Pleso iba
v letnej sezóne.

Útroby popradskej
parnej elektrárne.
Dnes je v týchto
priestoroch
výstavná sieň
Tatranskej galérie

administratívno-policajná pochôdzka po zamýšľanej novej trati
elektrickej železnice. Krieger s Matejkom predložili ešte v priebehu jari 1906 pôvodne až štyri varianty projektu elektrickej železnice, no komisia vedená tajomníkom Uhorského kráľovského
ministerstva obchodu napokon prijala na ďalšie konanie variant,
ktorého trasu návštevníci Tatier poznali zhruba 90 rokov, teda od
železničnej stanice v Poprade cez Veľkú do Tatier.
Rokovanie malo pikantnú kulisu, na ktorej sa zabávali regionálne noviny. Ohlásený bol totiž veľký protest podtatranských
fiakristov proti stavbe železnice, no napokon z toho bola individuálna akcia kočiša z Mlynice, ktorý počas celého rokovania
komisie v čakárni I. triedy železničnej stanice v Poprade vytrvalo
pod jej oknami plieskal na protest bičom.
Podnikatelia z malého mestečka – Poprad mal na prelome
19. a 20. storočia 1 530 obyvateľov – si naložili priveľké bremeno, ukázali však cestu. Do diania vstúpila budapeštianska spoločnosť Phöbus, v pozadí ktorej bola aj silná finančná inštitúcia Belvárosi Takarékpénztár. Výsledkom bol vznik spoločnosti THÉVV
(Tátrafüredi hélyiérdekü villamos vasútak – Smokovecká vicinálna
elektrická železnica). Došlo k zmene projektu a novým administratívnym procesom. Až 30. decembra 1907 nadobudla platnosť
nová koncesia (len o dva dni skôr bola ukončená projektová dokumentácia), hoci sa na trase trate už pracovalo.
Elektrická železnica z Popradu do Smokovca bola uvedená do
prevádzky 20. decembra 1908, no pozemná lanovka zo Smokovca na Hrebienok ešte o tri dni skôr. Centrálna tatranská osada
tak získala napojenie na Košicko-bohumínsku železnicu, o čo sa
usilovala vlastne plných 25 rokov…
Na vytvorenie uceleného, logického a zmysluplného horského
dopravného systému však radiály nestačili. Vedeli to postupne
všetci rozhodujúci hráči v oblasti dopravy, cestovného ruchu, ale
aj župných či lokálnych orgánov verejnej správy. A tak došlo 28.
októbra 1908 k technickej pochôdzke na plánovanej trati Štrbské Pleso – Tatranská Kotlina, pričom tu vzišla požiadavka z Liptovskej župy, aby projekt zahrnul trasu až do Pribyliny. Keďže už
bola pripravovaná (na papieri) aj trať zo Spišskej Belej do Nového Targu, v Tatranskej Kotline by sa tak vytvoril železničný uzol.
Filozofiu trate menili k lepšiemu nedostatky. Najzávažnejším
boli podjazd pod traťou KBŽ v Poprade a bludné prúdy, ktoré
rušili telegrafnú prevádzku. Paradoxne tieto nedostatky nahrávali
Phöbusu, ktorý mal tak pádny dôvod na realizáciu svojich veľkorysých plánov s tatranskou železničnou dopravou.
Valné zhromaždenie akcionárov THÉVV 20. októbra 1909 vyriešilo emitovaním nových akcií zvýšenie základného kapitálu na
takmer 9 mil. korún a rozhodlo o rekonštrukcii úseku Poprad – Smokovec a vybudovaní trate zo Štrbského Plesa do Tatranskej Lomnice
s možným pokračovaním do Tatranskej Kotliny. Názov sa zmenil
na THÉV (Tátrai hélyiérdekü villamos vasút – Tatranská miestna

elektrická železnica). Horlivo sa pripravovali projekty, ale aj materiálno-technická základňa de facto novej trate. Administratívny proces bol rýchlejší než projektanti, a tak bola koncesia na výstavbu vydaná 30. augusta 1910. Odborný tím projektantov v nasledujúcom
roku posilnil odborník európskeho formátu László Verebély.
Do celého sľubne sa rozbiehajúceho projektu zasiahol ešte
knieža Kristián Kraft von Hohenlohe, pretože železnica mala
viesť jeho pozemkami. Prišiel totiž s vlastným projektom pozemnej lanovky na Popradské pleso. Napokon aj tu došlo k dohode,
ba v decembri 1911 už bolo k dispozícii aj plné finančné pokrytie
stavby trate, zakúpenie nových motorových a vlečných vozňov,
vybudovanie remízy v Poprade. Bolo tiež jasné, že trať s vozovým
parkom so značne výkonnejšími parametrami neutiahne malá
vodná elektráreň vo Veľkej. Rozhodlo sa preto o stavbe parnej
elektrárne v Poprade. Dodávateľom technológie bola firma Siemens – Schuckert, ktorá dodala niektoré úplne nové technologické riešenia a celky.
Výstavba bežala naplno už v roku 1911, hoci na niektoré
zásadné stavebné zásahy nebolo napr. vydané stavebné povolenie. Bolo tomu tak napr. v prípade nadjazdu nad železnicou
z Popradu do Veľkej. Súhlas so stavbou bol vydaný 30. apríla
1912, keď už po nadjazde viac ako štyri mesiace jazdili električky
podľa cestovného poriadku...
Výstavba trate prebiehala veľmi rýchlo, a tak mohli THÉV
požiadať o administratívnu pochôdzku už v polovici decembra,
aby mohli uviesť do dočasnej prevádzky aspoň časť z trate na úseku
Tatranská Polianka – Tatranská Lomnica. Súhlas dostali a od 16.
decembra 1911 sa začala prevádzka na základe cestovného poriadku. Pre cestujúcich boli k dispozícii tri veľkopriestorové motorové vozne, každý s kapacitou 48 miest na sedenie a rovnaký počet
vlečných vozňov s kapacitou 40 miest. V plnej premávke zostali
aj doterajšie malé električky s kapacitou 18 miest na sedenie. Do
skúšobnej prevádzky bola uvedená aj parná elektráreň v Poprade,
ktorá dokázala bez problémov zásobovať elektrinou nielen samotnú trať, ale aj verejné osvetlenie v meste i v tatranských osadách.
Úsek na Štrbské Pleso z Tatranskej Polianky bol síce v podstate
dokončený, ale tu sa so zimnou prevádzkou nerátalo. Nebol vyriešený napr. problém odpratávania snehu z trate, ale isté zdržanie
spôsobili aj nezhody prevádzkovateľa s kniežaťom von Hohenlohe.
Uvedenie úseku Tatranská Polianka – Tatranská Lomnica do
prevádzky, ale aj skutočnosť, že bol stavebne ukončený aj úsek na
Štrbské Pleso, vytvorili ucelený dopravný systém, ktorým boli tatranské osady napojené najmä na hlavnú železničnú trať spájajúcu
toto stále významnejšie kúpeľné a liečebné miesto so svetom. Navyše tu bola celkom reálna vízia prepojenia na Poľsko, ale aj na
sever Spiša. Žiaľ, do realizácie vstúpila I. svetová vojna a po nej sa
k zamýšľaným projektom už nik nevrátil. Zatiaľ…
Mikuláš Argalács, foto: archív autora
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Soňa
Herényiová
Belanová
Soňa Herényiová Belanová, vzácna
umelkyňa, ktorej tvorbu sledujem
od absolvovania jej vysokoškolských
štúdií, je súčasťou obrovského nástupu
novej generácie. Do umeleckého života
vstúpili v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia. Ich pedagógmi boli
najväčšie osobnosti slovenskej kultúry:
V. Hložník, A. Brunovský, J. Želibský
a mnohí ďalší.
Vráť sa, olej, 95x80 cm, 2006

T

vorba umelcov tejto generácie je jednou zo základní dnešného výtvarného prejavu. Je to tvorba v dobe svojho vzniku
objavná a jedinečná. Ctí remeselnú a materiálovú náročnosť,
originalitu a silu výrazu. Tak tvorila a tvorí dodnes aj Soňa.
Je to predovšetkým maliarka. Zároveň napomáha rozvoju zaspatej osvety a samotnému chápaniu výtvarného umenia ako galeristka. Perfektné výsledky, vďaka vlastným skúsenostiam, má v pedagogickej činnosti. Vzdeláva záujemcov o túto tvorivú činnosť.
Neviem, či je to hodnotou vysokoškolského vzdelania, alebo
nesporne silnej generačnej vlny, ale generácia sedemdesiatych
rokov bola erudovaná v tvorivých technikách, ktorých znalosť
v takom rozsahu a kvalite sa stráca. Soňa bravúrne kreslí. Maľuje
s citom pre kompozíciu a farby. Je umelkyňou, ktorá v tvorivej
aktivite a osobnostnej skromnosti už dnes vytvorila nielen cestu,
ale i vklad do jednej kapitoly umeleckého bytia dneška pre budúcnosť.
(Autorka o sebe)
„Som absolventkou Vysokej školy výtvarných umení. V roku
1979 som ukončila štúdium u prof. Jána Želibského na oddelení
krajinárskej a figurálnej maľby. My v ročníku sme boli jeho poslednými odchovancami.
Venovala som sa maľbe, kresbe, kombinovaným technikám.
Moja tvorba vyústila do desiatok výstav kolektívnych aj autorských, doma i v zahraničí. Videli ich návštevníci v Nemecku,
Švajčiarsku, Maďarsku, Portugalsku, Izraeli, na Cypre, v Česku,
Nórsku a inde.
Pri opakovanom pozývaní na maliarske sympóziá v Poľsku,
zamerané na tému kone, som podľahla kráse týchto zvierat
a v istom období boli obohatením v mojej tvorbe. Poľsko je tiež
miestom viacerých mojich výstav.

Vážim si opakované pozvania na sympóziá v Turecku, kde
som sa ocitla medzi výtvarníkmi z viac ako tridsiatich krajín po
jednom zástupcovi... Reprezentovala som svojou tvorbou nielen
seba, ale predovšetkým Slovensko, našu kultúru. V Turecku som
sa zúčastnila tak isto viacerých kolektívnych výstav. Jedna z nich,
pre zaujímavosť, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Taktiež som bola spoluorganizátorkou sympózií so zahraničnou
účasťou tu na Slovensku.
Od študentských čias som sa v menšej miere, či už z ekonomických dôvodov alebo jednoducho z potreby trochu uniknúť zo
samoty ateliéru, venovala pedagogickej činnosti. Hlavným zameraním bola príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké
umelecké školy.

Doma
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Šípky, 80x100. olej

Zrod kombinovanej techniky
115x95cm, 2008

Na ex, komb. technika 80x100 cm, 2008

Po zrekonštruovaní priestoru v centre Bratislavy so zámerom vybudovať pre seba ateliér, podelila som sa o tento priestor
a moje skúsenosti s mnohými deťmi aj s dospelými.
Je to práve pätnásť rokov, čo som otvorila tvorivý ateliér SHB.
Mnohé deti mi dorástli, mnohí ,dospeláci‘ prišli relaxovať a objavili v sebe dovtedy netušené schopnosti. Moje osobné pochybnosti, strata času pre vlastnú tvorbu, znovu a znovu potláčajú
drobné úspechy a veľká radosť z mojich zverencov. Ale za najdôležitejšie považujem to, že každoročne moji žiaci zvládajú talentové skúšky a na 99 % sú prijatí na svoje vysnívané školy. Stojím
tak s nimi na prahu ich celoživotnej cesty.
V roku 2006 som ešte viac definitívne ukrojila zo svojho ateliéru a otvorila som spolu s mojím synom, ktorý je taktiež absolventom VŠVU, v predných priestoroch Galériu Cit.
Dávame priestor profesionálnym výtvarníkom a stávame sa už
tradične súčasťou niektorých výtvarných akcií. Naša galéria dáva
možnosť na autorskú prezentáciu svojich diel jednému z účastníkov. Zaujímavosťou je, že viac ako polovica u nás vystavujúcich
je zo zahraničia.
Symbióza školy a galérie sa ukázala ako prínos aj pre mojich
žiakov.
Nie je to ľahká cesta, ale keď sa obzriem za seba, som spokojná,
že napriek všetkým úskaliam som z tejto cesty nikdy nezišla.“
Umelkyňa žije a tvorí v Bratislave.
Ľuboslav Moza

Pohľad z minulosti
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CD Kedysi
Slavnostní uvedení
Vydat hudební CD představuje pro každého muzikanta životní metu. Znamená to mít
dostatek hudebního materiálu, tvůrčích sil a financí pohromadě.

K

oncem minulého roku spolek DOMUS SM v ČR úspěšně završil roční práci na hudebním projektu Kedysi
s méně známými či zapomenutými písničkami národů
žijících na území České republiky. Od prosince minulého roku
jsme my organizátoři čekali, kdy přijde ta správná chvíle rozvolňování nouzového stavu, abychom řádně oslavili vznik nového
díla. Nakonec jsme se uchýlili do virtuálního prostoru a nabídli zájemcům pořad s písničkami na streamu, který bylo možné
sledovat 29. dubna živě a posléze i ze záznamu na internetové
platformě Twitch. Nyní se video zpracovává a bude umístěno na
You Tube na kanále M&ty, kde jsou dostupná další reprezentativní videa Matyldy Štancelové. Dnes vylisovaná CD ze zájmu
obecenstva vytlačuje virtuální podoba tzv. EP. Část veřejnosti si
již nepořizuje přehrávací zařízení na pevné disky. Stejně tak jsme
svědky toho, že zrušené živé koncerty se z klubů a sálů přesunuly
na internet. Doufejme, že jen na přechodnou dobu.
Slavnostní uvedení CD Kedysi měla v režii hlavně autorka hudební úpravy starých, většinou lidových písniček Matylda Štancelová. Stream se přenášel ze soukromého Studia Mediarealms,
s.r.o., jehož spolumajitel Filip Kraucher zajišťoval pořad technicky, měl na starosti kamery a byl režisérem přenosu. Pro Matyldu
je tohle studio domácím prostředím. Začínala tady před třemi
lety jako studentka filmového oboru na Střední multimediální
škole EDUSO v pozici kameramana. Později získala další možnost a moderuje pořad 90 vteřin o filmové popkultuře, který vychází pravidelně na kanále Nerdfix.

Zpěvačka Matylda v pořadu zazpívala některé písničky
z nového CD a představila své hosty. Všichni se svým dílem
účastnili na jeho tvorbě. O genezi díla se bavili v rozhovorech
mezi skladbami. Pozvání přijal například prezident německých spolků v České republice Martin Herbert Dzingel, který
pomáhal s překlady německých textů, aby autorka pochopila
význam jednotlivých písniček. Jeho hlas zní v jedné skladbě,
jejíž lyrický text namluvil. Představila se zpěvačka a studentka
designu Bára Samiecová, autor masteru zvuku Martin Loučka,
doprovodní muzikanti večera Dan Kristián František a Petr
Švarc ze skupiny Sailentea, ve které za bubny sedí i Matylda.
Dan Kristián František nahrál na CD Kedysi ve dvou písničkách doprovodnou kytaru. První část pořadu vrcholila slavnostním přípitkem autorky Matyldy Štancelové a předsedkyS PhDr. Helenou Noskovou
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S Barborou Samiecovou

S Martinem Loučkou

Filip Kraucher a Lukáš Lindner

S Martinem Herbertem Dzingelem

ně spolku DOMUS SM v ČR, paní Heleny Noskové, která
rovněž v rozhovoru pomohla objasnit motivace vzniku tohoto
zajímavého a zvláštního projektu.
S nápadem vytvořit celé CD, kde vedle sebe zní písničky
české, moravské, slezské, slovenské a německé, přišli členové
spolku DOMUS SM v ČR. Projekt podpořil Úřad vlády České republiky z programu Implementace evropské charty menšinových jazyků. Teprve poté spolek oslovil Matyldu Štancelovou, která již od svých jedenácti let vystupuje na akcích
spolku a je autorkou scénické hudby pro dvě již vydaná CD
– Čtení ze slovenské literatury XX. století a výňatků z románu Petra Juščáka Nezabudni na labute...
Pro autorskou podobu skladeb, které se vynořují ze zaprášených archivů (Státní okresní archív v Tachově) a starých
zpěvníků (Národní písně moravské, sbírka Františka Bartoše
z roku 1889 a Môj spevník Jána Vlašťana-Dolinského z roku
1946, Staroselské kousky neboli dokolečka Tomáše Spurného 2017), zvolila autorka moderní úpravu. Odvážně si hraje
s rytmy, kombinuje živé nástroje se syntetikou a softwarem.
Svobodu ve výběru písní využila na to, aby si vybrala písničky

Členové skupiny Sailentea Dan Kristián František
a Petr Švarc

výrazných melodií. Její interpretace by měla mít schopnost
oslovit soudobé publikum, hlavně mladší generace a obnovit
u nich zájem o zapomenutou lidovou tvorbu.
Diváci se nakonec v pořadu překvapivě setkali s větší šíří
hudebních projektů a stylů, než to původně z pozvánky vypadalo. Ve druhé polovině koncertu Matylda představila
i vlastní autorskou tvorbu, pro kterou si píše texty v angličtině. A proti stylu večera nebyly ani písničky z tvorby kapely
Sailentea.
Zuzana Štancelová
Foto: Filip Kraucher a Matylda Štancelová
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N

arodil sa 27. júna 1931 v obci Klenov v okrese Prešov.
Ľudovú školu v Klenove navštevoval v r. 1938 – 1944,
následne Meštiansku školu v Gelnici. V r. 1948 – 1952
študoval na Štátnom gymnáziu v Gelnici. Po maturite pokračoval
štúdiom slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1952 – 1957). Po absolvovaní univerzitných
štúdií v Bratislave pôsobil v r. 1957 až 1972 v Matici slovenskej
(MS) v Martine, kde sa zaradil medzi vedúce vedecké a teoretické
osobnosti v oblasti slovenskej národnej bibliografie (SNB).
V r. 1960 – 1965 bol vedúcim Oddelenia teórie bibliografie,
v r. 1966 – 1968 vedúcim Oddelenia retrospektívnej bibliografie.
Zároveň od r. 1960 aj vedúcim Bibliografického odboru MS.
V r. 1964 – 1968 mu ako predsedovi bibliografickej komisie vtedajšej Slovenskej knižničnej rady išlo o formovanie základov národného bibliografického systému. O zvedečtenie bibliografickej práce na Slovensku, a to v organizačnom systéme, v systéme jedného
bibliografického pracoviska, v systéme jednej bibliografie, v systéme
celej bibliografickej práce na Slovensku.
Z iniciatívy Petra Libu sa zrodil návrh na vydávanie pramenného zborníka Literárny archív, ktorého prvý zväzok vyšiel v r. 1964
vďaka jeho zostavovateľskej aktivite. Tento zborník vychádza dodnes
ako ročenka, je určený pre široký okruh bádateľov zo Slovenska, ale
aj zo zahraničia. Súčasne s týmito aktivitami sa realizovala myšlienka vydávania samostatnej série korešpondencií a literárnych textov,
v ktorej medzi prvými vyšli v Libovej edičnej príprave Listy Maríny
Miloslavy Hodžovej Viliamovi Paulínymu-Tóthovi (1965) nadväzujúce na jeho edíciu Listy Viliama Paulinyho-Tótha Maríne Hodžovej
(1961).
V tom čase mal Peter Liba za sebou rozsiahly bibliografický a literárny výskum. Bol spoluautorom Slovníka pseudonymov slovenských
spisovateľov (1961), Bibliografie slovenských kníh 1901 – 1918 (1968)
a Bibliografie článkov zo slovenských novín a časopisov 1919 – 1944
(1968).
Najdôležitejšie výsledky jeho výskumu sú zachytené v publikácii
Vydavateľské dielo Matice slovenskej (1963), ktoré sa stalo modelom
pre slovenskú vydavateľskú bibliografiu, a v monografii Čítanie
starých otcov (1970), ktorá je základným príspevkom k poznaniu
spoločenskej funkcie a k vydávaniu prozaickej literatúry pre ľud na
Slovensku v rokoch 1848 – 1918. Je doteraz najkomplexnejším pohľadom na túto literárnu produkciu, ktorú si dovtedy u nás nikto
nevšímal.
Dôležitú úlohu v rozvoji teórie bibliografie na Slovensku zohral
Bibliografický zborník. Prvou prehliadkou stavu teoretického myslenia na Slovensku bol seminár o teórii bibliografie, ktorý sa konal
v júni 1961 v Diviakoch pri Turčianskych Tepliciach. Materiály zo
seminára boli zverejnené v Bibliografickom zborníku v r. 1962. Peter Liba poukázal na biedu slovenskej teórie bibliografie, dokonca
zapochyboval o tom, či nejaká teória bibliografie vôbec existuje.
Poukazoval najmä na vplyv českej teórie a objektivistické zdôrazňovanie formálneho popisu. Ukázalo sa, že popri slovenských prameňoch významné poznatky k regionálnemu a personálnemu bibliografickému mysleniu poskytujú českí a moravskí regionálni bádatelia a bibliografi. Zrodili sa prvé česko-slovenské podujatia a vyšli dve
publikácie: K niektorým aspektom regionálnej a personálnej bibliografie – zborník zo seminára konaného v Martine 21. – 22. 5. 1974
a K otázkam vzájomných vzťahov regionálnej a retrospektívnej bibliografie – zborník zo seminára, ktorý sa konal v dňoch 10. – 11. 6.
1975 v Hradci nad Moravicí. Usporiadali ho Univerzitní knihovna
Brno, Slezské muzeum Opava a Bibliografická sekcia Zväzu slov.
knihovníkov, bibliografov a informatikov. Oba zborníky, ktoré zostavil Miloš Kovačka, vyšli v MS. Poskytujú nielen obraz hľadania
vtedajšieho bibliografického myslenia, ale prezentujú aj obraz vtedy

Prof. PhDr.
Peter Liba, DrSc.
a jeho nedožité
deväťdesiatiny
Peter Liba založil Bibliografický ústav
Matice slovenskej v Martine, Univerzitu
Konštantína Filozofa v Nitre a zaslúžil sa
o založenie a rozvoj viacerých disciplín,
oblastí a pracovísk slovenskej vedy. Ako
vynikajúci bibliograf a biograf, literárny
vedec a teoretik, kultúrny historik a
kulturológ tento kresťanský intelektuál
publikoval početné práce a štúdie,
ktoré predstavujú vrchol slovenského
literárnovedného a kulturologického
bádania a začleňujú sa do širšieho
európskeho kontextu.
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jestvujúceho personálneho zázemia slovenskej bibliografie, vrátane zrodu mladej bibliografickej generácie. Pripravili okrem iného
koncepciu automatizácie SNB, ktorá sa do praxe dostala v polovici
70. rokov 20. storočia. Ukázalo sa byť veľmi aktuálnym myslenie
o slovensko-česko-moravskom aspekte slovenskej bibliografie. Vytvorili sa historicky veľmi silné, neraz však neprebádané slovensko-moravsko-české vzťahy, ktoré pretrvávajú do dnešných dní
(22. ročník Kolokvia slovenských, českých a moravských bibliografov sa konal v r. 2019 v Historickom ústave AV ČR v Praha).
V záverečnom matičnom období Peter Liba pripravil ešte pre
bratislavský Tatran výber z poézie Svetozára Hurbana Vajanského
(1971) a v tom istom vydavateľstve napokon vydal Vlastný životopis
Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého (1975), pričom k obom vydaniam popri komentároch napísal aj doslovy.
Na základe bibliografie prác Petra Libu, ktorú zostavila E. Preložníková už v r. 1981 na Pedagogickej fakulte v Nitre, sa dozvedáme, že Peter Liba prevažne prispieval štúdiami do Bibliografického
zborníka, Knižničného zborníka, Biografických štúdií, do zborníka
Literárneho archívu a Letopisu Pamätníka slov. literatúry. Okrem toho
článkami do časopisov Čitateľ, Matičné čítanie, Knihovník a Nové
obzory. Musíme vysloviť obdiv nad kvantitou, ale hlavne odbornou
úrovňou Libových literárnohistorických výskumov, ktorým sa venoval popri organizačných a pracovných povinnostiach, spojených
s vedením bibliografického pracoviska. Uvedený súpis prác obsahuje 275 bibliografických záznamov.
Augustín Maťovčík, dlhoročný priateľ Petra Libu, uvádza vo svojej štúdii: „Veď práve Peter Liba sa pričinil o vybudovanie moderného
bibliografického pracoviska v MS a svojimi premyslenými koncepciami
osnoval celý systém slovenskej národnej bibliografie, a to v časoch nie
veľmi žičlivých, často obmedzovaný neodbornými zásahmi matičných
totalitárov, ktorí ho napokon z MS vyštvali, na veľkú škodu inštitúcie
a žiaľ martinských spriaznených druhov...“1
Miloš Kovačka, vtedajší spolupracovník o ňom tiež napísal: „Slovensko malo v Libovi zakódovaný mohutný bibliografický strom ako
symbol bibliografického hľadania pravdy – totiž pravdy nepoškvrne-

nej tendenčným politickým alebo ideologickým prepisom..., lebo sa báli
jeho kresťanského presvedčenia. Nečudo, že po previerkach prišiel zákaz
publikačnej činnosti, ponižovanie, nemilosrdné odvolanie z programov,
ktoré vymyslel a riadil. Nasledoval odchod, ktorý sa hodnotí vlastne ako
vyhnanie či vyhnanstvo...“2
Ale silu tvorivého ducha a organizačnú aktivitu P. Libu nebolo
možné zahatať a v plnej miere sa prejavila na novom pôsobisku
v starobylej Nitre. V r. 1973 odchádza na Pedagogickú fakultu do
Nitry, kde sa stáva vedeckým pracovníkom v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík. Od r. 1973 prednášal na
Katedre slovenského jazyka a literatúry a neskôr na Katedre kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Stal sa spoluzakladateľom a vedúcim predstaviteľom nitrianskej školy literárnej komunikácie, ktorá dosiahla svetovú úroveň. Podobne inicioval
vznik a zavedenie odboru kulturológia na Slovensku.
Tibor Žilka, jeho dlhoročný kolega tvrdí: „...že jeho príchodom do
Nitry sa začína jedno z jeho najplodnejších období – i najplodnejších
období pracoviska.“3
V tomto novom období nasledovali ďalšie knižné publikácie.
Medzi nimi osobité miesto zaujímajú hlavne monografie vydané
v edícií Okno vo vydavateľstve Tatran – Kontexty populárnej literatúry (1981) a Čitateľ a literárny proces (1987).
Peter Liba je v slovenskej – i česko-slovenskej – literárnej vede
prvým bádateľom, ktorý sa systematicky venoval populárnej literatúre tešiacej sa veľkej obľube čitateľov v období postmodernizmu
a postindustriálnej spoločnosti. Tibor Žilka ďalej konštatuje: „ Všetka práca Petra Libu smerovala k všeobecnému dobru, k nastoleniu takej
klímy, ktorá by nadväzovala na minulosť, zakotvená v kresťanskej sociálnej náuke o spolunažívaní ľudí a rozvíjaní slovenskej spoločnosti a jej
tvorivého kultúrneho života. K svojim životným zásadám sa dopracoval
štúdiom filozofických diel C. Carreta, J. Lacroica, ale aj Antona Hlinku
a predstaviteľov katolíckej moderny...“4
V r. 1991 ho zvolili za dekana pedagogickej fakulty, v r. 1993 za
rektora novovznikajúcej Vysokej školy pedagogickej a v r. 1996 sa
stal prvým rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tento

Miroslav Bielik, predseda SSS (vľavo),
číta kardinálovi J. Ch. Korcovi
pamätný list. Vpravo kardinál Ján
Chryzostom Korec a prof. Peter Liba,
vľavo vzadu prof. Jozef Vladár.
Foto: Štefan Cifra
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post zastával do r. 1999. Po odchode z postu rektora sa stal vedúcim
Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF. Bol predsedom a členom rôznych odborných a vedeckých komisií.
Jeho zásluhy a zápasy o budovanie univerzitného pedagogického
školstva v Nitre si vyžadujú osobitné ocenenie, rovnako ako nová
oblasť jeho literárnovedného bádania. Na nitrianskom pracovisku sa
Peter Liba sústredil na problematiku literárnej komunikácie, na teóriu
textu, biografistiku i regionalistiku. Tým venoval početné štúdie a samostatné práce zachytené v jeho personálnej bibliografii5, ktorá vyšla pri príležitosti významného životného jubilea (sedemdesiatin) v r.
2001. Zostavila ju Anna Kucianová, pracovníčka vtedajšieho Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Pri príležitosti 75. výročia narodenia Petra Libu sa uskutočnilo
7. júna 2006 v Nitre kolokvium o živote a diele oslávenca. Zdravicu
predniesol doc. Miloš Kovačka, vtedajší riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK, ktorý zdôraznil: „Bibliografia je isto-iste vecou vyspelej komunikácie, no predovšetkým je otázkou svedomia a pravdy – ak takou nie je, hrozí jej nielen nekorektnosť, egoistický chlad,
ale i zlyhanie, slepá ulica. Ani najvyspelejšie informačné technológie
nemôžu zakryť špinavé, ak chcete tendenčné – surové informácie, a ani
zosurovelý národ...“6
Pri tejto príležitosti vyšla aj publikácia s názvom Bibliografia v procese. Ide o súbor sedemnástich prác Petra Libu zo 60. a začiatku
70. rokov 20. storočia obsahujúci jednak štúdie, koncepcie a vízie rozvoja slovenskej bibliografie, ako aj state k dejinám bibliografie a biobibliografické portréty významných osobností našej vedy a kultúrnej histórie.
Práce Petra Libu sú dokladom poctivého úsilia autora a jeho generačných druhov a starších spolupracovníkov rozhýbať stojaté vody knižničnej a bibliografickej vedy a poukázať na jej význam pre vedu, dokumentáciu a prezentáciu národnej kultúry. Rozvoj knižničnej, bibliografickej
a informačnej vedy v týchto podmienkach bol veľmi ťažký a zložitý.

Za jeho rozsiahlu vedeckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť mu
bolo udelených množstvo uznaní a vyznamenaní. V r. 1969 rezortné
vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry. Okrem iného aj Zlatá
medaila Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Čestné uznanie Literárneho fondu (1971), Pamätná medaila Univerzity Konštantína
Filozofa (1984) a ďalšie. Bol tiež nositeľom pápežského Rytierskeho
rádu sv. Gregora Veľkého. V r. 1996 bol ocenený aj Pamätnou medailou Ľ. V. Riznera SNK v Martine. V r. 2006 bol ocenený Cenou
Fra Angelica v oblasti slovesného umenia.
Posledná rozlúčka s profesorom PhDr. Petrom Libom, DrSc. sa
uskutočnila podľa obradov rímskokatolíckej cirkvi v utorok 29. septembra 2020 v Meleku pri Nitre. Vo veku osemdesiatdeväť rokov
odišla osobnosť európskeho významu. Česť jeho pamiatke!
Iva Poláková, foto: archív SNK
Poznámky:
MAŤOVČÍK, Augustín, 2006. Literárnohistorické iniciatívy prof. Petra Libu.
In: A. KUCIANOVÁ. Peter Liba : personálna bibliografia : pripravená pri
príležitosti významného životného jubilea. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, s. 4. ISBN 80-8050-414-8.
2
KOVAČKA, Miloš, 2006. Ad honorem petrum Liba (pri sedemdesiatinách).
In: A. KUCIANOVÁ. Peter Liba : personálna bibliografia : pripravená pri
príležitosti významného životného jubilea. Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, s. 9. ISBN 80-8050-414-8.
3
ŽILKA, Tibor, 1992. Úrodné roky šesťdesiatnika. In: Slovenský jazyk
a literatúra v škole. Roč. 38, č. 1(1991/1992), s. 14.
4
ŽILKA, Tibor, 1992. Úrodné roky šesťdesiatnika. In: Slovenský jazyk
a literatúra v škole. Roč. 38, č. 1(1991/1992), s. 15.
5
KUCIANOVÁ, Anna, 2001. Peter Liba : personálna bibliografia pripravená
pri príležitosti významného životného jubilea. Nitra: Univerzita Konštantína
Filozofa, FF, 110 s.
6
KOVAČKA, Miloš, 2006. Významné životné jubileum profesora Petra Libu.
In: Knižnica. Roč. 7, č. 6-7, s. 67.
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Môžem ti dať autogram, Toňa?
Na záver veľmi netypického školského roku sme vybrali
do zvyčajného Orieška rozhovor s najznámejšou autorkou
detských kníh na Slovensku Toňou Revajovou

Toňa Revajová pri preberaní
Ceny Bibliotéky 2019

Toňa Revajová (1948) patrí medzi súčasných významných slovenských spisovateľov, ktorí sa venujú tvorbe pre deti
a mládež. Ak medzi vydaním niektorých jej kníh je rozdiel tri alebo päť rokov, neznamená to, že konkrétnu knihu
písala päť rokov. Sú to všetky jej voľné
chvíľky za päť rokov. Pracovala ako učiteľka, odborná referentka, redaktorka
Kultúrneho života Žiliny, od roku 1990
ako novinárka. Už dávno mala byť na
dôchodku, ale tvrdí, že tam nebola ešte
ani jeden deň. Namiesto toho rediguje
beletriu a detské knihy pre bratislavské
vydavateľstvá SLOVART a IKAR, vo
voľných chvíľach píše pre deti a stretáva
sa s nimi v školách i knižniciach po celom Slovensku.

Prečo píšeš detské knihy?
Bola som to dieťa, ktorému „nevychádzali
roky“, a tak ho nevzali do školy, hoci už
vedelo čítať. Ale každý deň prišlo do školy
s taškou a šlabikárom a sadlo si medzi
prvákov. Po týždni to riaditeľ školy vzdal
a zapísal ho. To bol môj prvý a najväčší životný úspech.
V tretej triede sa to isté dieťa rozhodlo, že bude spisovateľkou. Oznámilo to
v škole, prišlo domov a napísalo a nakreslilo svoju prvú knihu. Do konca školského
roka ich malo 54.
Po rokoch sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave s mikrofónmi v rukách
rozprávali dve ženy. Moderátorka a spisovateľka. Pred pódiom boli rady stoličiek s deťmi i dospelými. Boli Knižné hody a mali tr-

vať celý deň. Spustil sa však lejak a námestie
sa vyprázdnilo. Niekoľko detí to nevzdalo
– spisovateľka ich pozvala pod strechu na
pódium, rodičia čakali pod dáždnikmi.
„Vy ešte nie ste školáci, či?“ prihovorila sa
im. Tvárili sa rozpačito. Napokon jedno
dievčatko povedalo: „Ja už idem po prázdninách do prvej triedy!“ A mamička spod
červeného dáždnika poradila: „Opýtaj sa
pani spisovateľky, či sa ešte pamätá, ako
chodila do prvej triedy!“
No bodaj by sa nepamätala! Všetko deťom porozprávala – o tom, ako ju
v škole nechceli a ako tam napriek tomu
chodila. O tom, ako sa postavila proti veľkému riaditeľovi a vlastne aj proti školskému systému.
„Toni, a toto si už niekde napísala?“ spýtala sa spisovateľky moderátorka Beátka,
inak rozhlasová dramaturgička.
„Nie, len o tom občas deťom porozprávam, keď príde reč na školu,“ povedala
spisovateľka.
Vidím, že tu sa už dostávame k Sivkovi
ohnivákovi...
Áno. Rada by som povedala, že keď som
prišla domov, napísala som „to“, ale nebola by to pravda. Rok Sivka ohniváka
som napísala až o pár mesiacov neskôr.
Išlo to rýchlo a prežila som pritom veľmi
zvláštne chvíle. Prvý raz som písala niečo
o sebe. Vôbec som si nemusela vymýšľať. Keď som skončila, chystala som sa
písať niečo iné, ale Beátka ma požiadala, aby som jej o Sivkovi napísala večerníčkový seriál. Povedala som, že dobre.
Veď prečo nie, keď mi to ide tak rýchlo?
Ale musím sa priznať, že tých desať rozprávok mi trvalo podstatne dlhšie ako
knižka. Seriál sa volá Malá Anna a Sivko
ohnivák a nádherne ho načítala Emília
Vášáryová.
Príloha LISTY 6/2021
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Erika Naumann, nemecký písací stroj
z roku 1940

Aké mal ohlasy?
Minulý rok sa kvôli pandémii nekonala
každoročná konferencia, na ktorej sa
hodnotí tvorba pre deti, takže vedecký
názor ešte nepoznám. Ale zopár priateliek
a známych mi volalo, že deti sa nemohli
dočkať, kedy bude večer. A mamy či babky
si vraj aj slzu občas utreli.
Vlastne som s tým Sivkom strávila dosť
času, lebo potom ma ešte Beátkina kolegyňa
požiadala o rozhlasovú hru. A tá mi trvala
toľko ako kniha s večerníčkami dohromady.
Aké pocity máš pri písaní?
Je to čistá radosť.
Koľko kníh si napísala?
Keď som začínala seriózne písať, otec sa
vzdal svojho písacieho stroja a daroval
mi ho. Na moje šestnáste narodeniny si
kúpil nový, potreboval ho, bol prekladateľ. (Ten svoj si opatrujem dodnes, je to
Erika nemeckej výroby, staršia ako ja.) Asi
S mamou

v tom čase som niekde čítala, ako známy
autor poučuje pyšného autora prvej knihy: „Spisovateľom budeš vtedy, keď budeš
mať na poličke dvanásť kníh.“ Mám ich
už trinásť. Štrnásta – O druhej v malej
telocvični – je na trocha komplikovanej
ceste k čitateľovi. A tá, ktorú píšem teraz,
sa bude volať Túlavý braček.
Dve zo starších kníh vyšli dvakrát (a sú
to práve „žilinské“ knihy Denník Majky
z Majáka a Denis a jeho sestry), dve som
zdramatizovala, tri vyšli ako audioknihy,
ostatné – tie „porevolučné“ – sa podľa potreby dotláčajú.
Aké ocenenia si za svoje knihy získala?
Máme toľko miesta? Dobre, tak ja to
skúsim.
Medzi moje najvýznamnejšie ocenenia
patrí:
- Trojruža 2014 (Toni Revajovej za
dielo, v ktorom s nehou a empatickou
citlivosťou identifikuje svet súčasných
detí a spätne ho smeruje k pozitívnym
hodnotám života)
- Zápis knihy Johanka v Zapadáčiku na
Čestnú listinu IBBY (Mexiko, Mexico
City 2014)
- Zápis knihy Rok Sivka ohniváka na
Čestnú listinu IBBY (Rusko, Moskva
2020; pre pandémiu kongres IBBY
preložili na september 2021)
- Cena Bibliotéky 2019 za Rok Sivka
ohniváka.
O nič menej si však nevážim ani ocenenia ako štyri diplomy od BIBIANY
a Slovenskej sekcie IBBY:
- Najlepšia a najkrajšia detská kniha jari
2007 (Denis a jeho sestry)
- Najlepšia detská kniha zimy 2012
(Zlom väz, Johanka!)

- Najlepšia a najkrajšia detská kniha leta
2015 (Johankina veľká rodina)
- Najlepšia detská kniha jesene 2018
(Rok Sivka ohniváka)
- Cena Obce spisovateľov 2012 za dilógiu Johanka v Zapadáčiku a Zlom väz,
Johanka!
- Zaradenie knihy Johanka v Zapadáčiku
„za výnimočné umelecké spracovanie“
do katalógu mníchovskej Medzinárodnej knižnice pre deti a mládež The
White Ravens 2013
alebo
- Rytier dobrej knihy 2016 od knižnice bratislavskej mestskej časti Ružinov
„za dosiahnutie umeleckého vrcholu
v tvorbe pre deti a mládež“.
Môžeš českému čitateľovi jednotlivé ceny
priblížiť, pretože v ČR ich asi nemáme...
Myslím, že máte, len ich inak voláte.
Naša Trojruža (volá sa podľa rovnomennej
Dobšinského rozprávky) je za celoživotné
dielo. Spolu s Trojružou sa každoročne
udeľuje aj Cena Ľudovíta Fullu významnému ilustrátorovi detských kníh. To je
podľa mňa ocenenie Českej sekcie IBBY
– Zlatá stuha za celoživotné dielo pre literáta alebo ilustrátora. A slovenské Najlepšie a najkrajšie detské knihy sú vaše Zlaté
stuhy, ktoré sa udeľujú raz ročne vo viacerých kategóriách. My ich vyhlasujeme
štvrťročne a týka sa to vždy viacerých kníh
bez ohľadu na to, či je to próza, poézia,
komiks... Odovzdávajú sa spoločne raz do
roka.
Cena Bibliotéky sa udeľuje na slávnostnom otvorení nášho každoročného knižného veľtrhu „za najlepšie slovenské knižné dielo (próza, poézia a tvorba pre deti)
ženskej autorky, ktoré vyšlo v predchádzajúcom roku“.
A Rytier dobrej knihy? Toho asi nemáte.
Nominovali ma trikrát, kým som ho dostala. Len pre jednu križovatku medzi mestskými časťami Ružinov a Nové Mesto.
To mi asi vysvetli...
Vzdialenosť medzi naším domom a ružinovskou knižnicou je päť minút pešo, a tak
som okrem plánovaných podujatí viac ráz
zaskočila za kolegov, ktorí nemohli prísť –
do knižnice alebo do niektorej z ružinovských škôl. Ale som z Nového Mesta, takže
som podľa vedenia mestskej časti Ružinov
na to ocenenie nemala nárok. „Ja už neviem, ako im to mám povedať,“ trápila
sa riaditeľka knižnice. Zasmiala som sa:
„Skús im povedať, ako si mi ráno zavolala,
že v noci ochorel slávny futbalista a o de-
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daní). Príde mi žiadosť z Prešovskej univerzity o uverejnenie úryvkov z knihy Pol
prázdnin s tetou Kolieskovou v projekte
Tematizácia hendikepu života na vozíčku
v kontexte slovenskej literatúry pre deti...
a aj tej knihe venujú veľký priestor. A hneď
nato chcú úryvok z Denisa do čítanky pre
budapeštiansku slovenskú školu alebo –
iba tu na Slovensku – kus rozhlasovej hry
Majáčky do siedmackej čítanky.
Knihy skrátka majú svoje životy.

viatej naňho čakajú dve triedy siedmakov.“
Tak toto pomohlo. Ale medzi nami –
predstavte si, ako vás na hodinu postavia
pred päťdesiat siedmakov s telocvikárom
a zástupcom školy... a všetci sa tešili na
futbalistu. To je pekná historka. Len chudák telocvikár to asi v polovici vzdal. Ale
nakoniec sa ukázalo, že mi bol kúpiť obrovskú kyticu.
Odkiaľ pochádzaš, kde teraz žiješ?
Ťažko povedať, odkiaľ pochádzam. Narodila
som sa v Katoviciach, tam som prežila skoro
štyri roky, potom sme chvíľu bývali v Prahe
a rok v Tvrdošíne. Odtiaľ sme sa presťahovali do otcovej rodnej dediny Svederník pri
Žiline, ďalších 27 rokov som prežila v Žiline a posledných 21 rokov som v Bratislave.
Spolu by to malo dávať 72 rokov. Ale doma
sa cítim aj v Tatrách a úplne najviac v Splite.
To keby mi niekto vysvetlil.
Kde berieš námety na príbehy v detských
knihách?
Námety sú všade. Väčšinou prídu a odídu. Keď neodídu, musím začať písať. To je
príbeh kníh o Johanke. Cestovala som vlakom s najmladším vnukom Riškom, mal
vtedy štyri roky. Boli sme spolu dva týždne
v Tatrách a parádne sme si to užili. Keď
sme sa vracali do Bratislavy, v Štrbe k nám
pristúpili dve deti s tatom a babkou. Hneď
sme boli všetci kamaráti. Dievčatko išlo
po prázdninách do druhej triedy, chlapček
bol škôlkar. Prvé ma upútali nakratučko
ostrihané žlté vlásky, hneď potom rovnaké
oblečenie. Všetko chlapčenské. Praktickí
rodičia, pomyslela som si. O chvíľu deti
odišli s tatom na WC a babka mi začala
šepkať: „Oni sú teraz všetci u mňa, odišla

im mama.“
Naskočili mi zimomriavky a pochopila som, prečo má dievčinka krátke vlasy
a chlapčenské tričko. Týždeň som to dieťa
nemohla dostať z hlavy. Nebála som sa, že
sa babka o všetko nepostará, alebo že tato
nebude vždy taký láskavý. Len som netušila,
koľko môže trvať, kým to dievčatko začne
doma bojovať, že chce dlhé vlasy a dievčenské oblečenie. A tak som mu na ôsmy deň
vymyslela najlepšiu kamarátku Johanku.
Veľakrát som musela sklamať deti, ktoré
boli presvedčené, že Johanka je skutočné
dievčatko. No kdeže, skutočná je Maja,
dievčatko z vlaku.

Deti niekedy chcú veľa vedieť...
Áno. Deti sa pýtajú. Kde ste sa narodili,
kedy ste sa narodili, prečo ste sa narodili,
koľko máte rokov? Čo si o sebe myslíte?
Podpíšete sa mi na ruku? A keď sa podpíšem, dostanem kresbičku, a potom sa
doma o pár mesiacov náhodou pozriem
na druhú stranu a nájdem tam: Mojej najmilšej spisovateľke na svete.
Mám taký hlúpy zvyk, že sa detí nepýtam, čo sa im na mojich knihách páčilo,
ale čo sa im nepáčilo. Skoro vždy sa niečo
nájde – a väčšinou sú to chlapci. Domáhajú sa nejakých drsných faktov, ktoré som
len jemne naznačila. Najviac sa to týka štyroch knižiek o Johanke. Ale teda... Musím
sa priznať, ani vo sne mi nenapadlo, že tie
knihy budú čítať aj chlapci.
Malá Anna

Vieš o tom, čo sa s Tvojimi knihami deje,
keď ich už pustíš medzi čitateľov – a teda
asi aj z hlavy?
Väčšinou vďaka internetu sa ku mne občas niečo prikotúľa. Vidím napríklad, že
moju vtipnú poviedku Večer ťa strieskam,
deti často recitujú na všetkých stupňoch
Hviezdoslavovho Kubína. Aj ju nejaká
pani učiteľka zdramatizovala a objavila sa
na prehliadke detských divadelných súborov. Akurát si ju premenovala, môj názov
jej asi neznel dosť noblesne.
Kniha Denis a jeho sestry sa práve ocitla
v bakalárskej práci študentky sociálnej práce
(ktorá so mnou konzultovala a spresňovala si
informácie). Český preklad – Johanka v Zapadálkově – poslúžil plzenskej študentke ako
námet na diplomovú prácu (nekonzultovala
a Johanku si premenovala na Vanessku).
Alebo dostanem správu, že Sivko je
v kolekcii našich detských kníh v Bruseli
a na Taiwane. Po 38 rokoch podpisujem
svoju prvú knihu Vraveli proroci, že bude
tma v noci (v nádhernom šalátovom vyPríloha LISTY 6/2021

29_32_Klubove listy new.indd 31

31

04.06.2021 11:39:00

A raz – týkalo sa to Sivka ohniváka –
sa na mňa vyrútilo nahnevané dievčatko:
„Mne sa nepáčilo, že Libuška zomrela!
Ona nemala zomrieť. Ešte bola iba dieťa!“ Len som sa chabo bránila: „Ja som
nenapísala, že Libuška zomrela. Bolo
tam, že sa premenila na anjela.“ A ona
nato: „No, to môžete rozprávať malým
deťom. My sme už tretiaci!“
Ale niekedy ma aj pochvália. Vždy ma
dojíma, keď deti po besede prídu a chcú
ma objať. A odfotiť sa, jasné že.
Takže je príjemné, keď je človek obľúbeným autorom kníh pre deti?
Je to krásne. Veľmi mi teraz chýbajú
stretnutia naživo. Už si ani nespomeniem, aké to pred pandémiou bolo
občas náročné. Niekedy si s kolegami
hovoríme, že marec a december sú pre
spisovateľa životunebezpečné. Poviem
príklad. Bude dlhý.
Pred tromi rokmi som mala celkom
dlhú šnúrku na východnom Slovensku.
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V pondelok večer som docestovala do
Vranova nad Topľou, na druhý deň mi
tam pripravili krásne podujatie, v stredu
som mala tri besedy v Košiciach, vo štvrtok Celé Slovensko číta deťom v Prešove,
v piatok Vianoce s detskou knižkou v Žiline. V pondelok ráno, už doma, som túžila len po troche oddychu. Vypiť si kávu,
pozrieť poštu a zavolať vnúčatám, že už
som doma. Mala som však pred sebou
podujatie, kde od deviatej ráno do tretej
poobede malo byť 600 detí (a v utorok
detto). Kráčala som do veľkého krásneho hotela, videla som davy detí a necítila som ani štipku energie. Prečo si toto
robím? Pýtala som sa sama seba.
Boli tam speváci a básnici a smetiari...
čo len chcete. Mne vyčlenili relatívne tichý kútik a tam som sa s deťmi rozprávala, čítala som im, triedy prichádzali a odchádzali... Blízko pri nás škôlkari mali
na zemi dvere a ozdobovali ich korálikmi. Všetky tie deti mi nabili baterky
a už som mala na seba len jednu otázku:

Prečo si také dvere neurobím, keď to vie
každý škôlkar?
Bolo mi čudné, akí sú tí krpci tichučkí.
Ukázalo sa, že počúvajú všetko, o čom sa
s tretiakmi rozprávame. A keď veľké deti
čakali v rade na autogram, škôlkari sa postavili tiež. Myslela som, že sa im skrátka
páčia moje farebné podpisové lístočky, ale
kdeže. Pani učiteľka im všetko vysvetlila.
A tak si jeden predškolák vzal môj podpis
a šiel ho skúmať až k stene, kde bol rad
prázdnych stoličiek. Bola z toho reklamácia. „Môžeš sa mi podpísať tak, aby som to
prečítal?“ Ospravedlnila som sa a napísala
som mu svoje meno veľkými tlačenými
písmenkami. Znova s ním odišiel, a keď
sa so šťastným úsmevom vrátil, spýtal sa:
„Toňa? Môžem aj ja tebe dať autogram?“
A napísal mi veľkými tlačenými písmenkami: KEVIN. A ja ten autogram stále mám
a viem, že to bola krásna odmena za ten
náročný týždeň.
Otázky kládla Helena Nosková
Foto: archív T. Revajovej a J. Noska
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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.
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Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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Kluby
v karanténě

Sraz
české
reprezentace

můj příběh:

Aryna Sabalenková
Jarmila Wankeová – Na Slovensku udeľovali výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá • Peter Cabadaj
– O Kukučínovom tajnom písme • Petr Kuneš – Tak trochu malý Babylon: Vojvodina • Igor Otčenáš
– Zakliaty v koňovi • Dominika Paštéková Sládková – Vianoce • Mirjana Šišoláková – SOVA – prvá
online premiéra v 101-ročnej histórii SND • Igor Otčenáš – O bohyniach, šeptuchách a bosorkách
• Vladimír Dubeň – Divadlo nemusí byť krásne, musí byť úprimné a dôsledné • Peter Cabadaj – Za
Boženou Plocháňovou • Iva Poláková – Môže jar prísť až koncom leta? • Miro Pogran – Šumava
(malá pozvánka do pohraničia) • Radovan Čaplovič – Náhorný Karabach – horská Čierna záhrada
s pohnutými dejinami (1. časť) • Ľuboslav Moza – Vojtech Rušin • Eva Zajíčková – Odišla pani Mária
Kendžírová • Zuzana Štancelová – Výstavy v roce 2020 • Študentské listy • Helena Nosková – Program
Pražskej medzinárodnej konferencie stredoškolákov k výročiu úmrtia Jana Amosa Komenského •
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s Michalem Hrdličkou
Generální partner
Českého tenisového svazu
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

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

O

O
O

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

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz
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ZA VA Š I NEM OVITO S T
724 144 844

J A N A Š M Í D O VÁ
MAKLÉŘ PRO PRAHU
A STŘEDOČESKÝ KRAJ
PRODÁNO VÍC JAK
100 NEMOVITOSTÍ
O H O D N O C E N Í VA Š Í
NEMOVITOSTI ZDARMA
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