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Výber programov v auguste a septembri 2016

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka fi nančnej podpore 
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy

2. 9.–16. 9. Galerie DNM
Loutky Zuzany Štancelové
Výstava bábok a scénografi e Zuzany Štancelovej 
Vernisáž výstavy 2. 9. o 18.00 hod. Výstava je prístupná 
v pondelok–nedeľu 9.00–18.00 hod. Pripravil DOMUS SM v ČR.

6. 9.–7. 9. Kysucké múzeum v Čadci
Seminár Materinský jazyk, ľudové obyčaje a tradície pre ZŠ, SŠ 
a pedagógov z Turzovky, Čadce, Martina a Žiliny 
6. 9. od 13.00–18.00 hod., 7. 9. od 9.00–14.00 hod. 
Pripravilo Kysucké múzeum v spolupráci s DOMUS SM ČR.

8. 9.  9.00–15.00 hod. Muzeum Bruntál
Seminár Materinský jazyk, ľudové obyčaje a tradície pre ZŠ, SŠ 
a pedagógov
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Múzeom v Bruntále 
a Všeobecním a sportovním gymnáziem v Bruntále.

8. 9. 17.00 Muzeum Bruntál
Literárny podvečer Slovenskí krajania a ich literatúra a tradície 
veselo i vážne 
Pripravil DOMUS SM v ČR.

17. 9. Praha 4-Michle
Pouliční slavnost – Zažij Michli jinak
Slovenský  kaleidoskop populárnych piesní, scénok a prezentácie 
literatúry, časopisov a CD. 
www. zazitmestojinak.cz
Dramaturgia Zuzana Štancelová. Pripravil DOMUS SM v ČR. 

20. 9. 18.00–23.00 hod. 
Tradičná plavba parníkom po Vltave k 72. výročiu SNP
Pripravila Slovensko-česká společnost v spolupráci so slovenskými 

spolkami a spolkami národnostných menšín: DOMUS SM v ČR, 
Limbora, Etnica a Sdružení přátel Ruské tradice. 

21. 9. 14.00–17.00 hod. Slovenský inštitút, Nám. republiky 3, Praha 1
Migrácie v Československu XX. storočia a Pamäť národa
Medzinárodný workshop sa sústredí na charakter migrácií ľudí po 
II. svetovej vojne, premeny v národnostnej štruktúre českých zemí 
a Slovenska, prejavy a dopady rôznych migrácií v každodennom spôsobe 
života vrátane vzdelávania a užívania materinského jazyka, vytvárania 
predstáv o možnostiach spolužitia apod. Časopis Pamäť národa a osudy 
odvlečených obyvateľov Slovenska v povojnových rokoch predstaví 
v úvodnom príspevku šéfredaktor časopisu Ing. Peter Juščák. 
Pripravilo Centrum dějin menšin ÚSD AV ČR, SI a DOMUS SM v ČR.

21. 9. 18.00 hod. Slovenský inštitút, Nám. republiky 3, Praha 1
Literárny podvečer so slovenským spisovateľom, šéfredaktorom 
časopisu Pamäť národa Ing. Petrom Juščákom autorom kníh so 
závažnou témou migrácií a násilia na Slovensku v povojnových rokoch. 
Autor v neformálnej besede predstaví svoje knihy, predovšetkým Odvlečení 
a najnovší román zo ženských gulagov na Sibíri rokov 1945–1954  
„…a nezabudni na labute!“ 
Pripravil DOMUS SM v ČR a SI.
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Starším generáciám sa vy-
nárajú spomienky na zlaté 
roky šesťdesiate. Aj rok 
1966 mal svoj význam. 
Bol akýmsi predjarím 
Pražskej jari. Rok predtým 
bol nakrútený americký 
fi lm Doktor Živago, ale 
my v Československu sme 
ho ešte nesmeli vidieť. Až 
v roku 1968 sa premietal 
v Žiline v kine Úsvit, na-
sledovaný tiež zakázaným 
Juhom proti severu a Ben Hurom. Román Borisa Pasternaka bol 
síce preložený taktiež v roku 1966, ale do kníhkupectiev sa temer 
nedostal. Opäť ho nasledoval Juh proti severu pod názvom Od-
viate vetrom. Dnes sa nám zdá neuveriteľná vtedajšia kultúrna 
politika, v ktorej cenzori dozerali aj na správny prísun beletrie. 
U Živaga je ešte možné zákazy pochopiť, veď písala o VOSR 
ináč, ako bolo písané v ofi ciálnych príručkách z politických 
školení a v učebniciach dejepisu, ale Juh proti severu bol menej 
„škodlivý“. XIII. zjazd KSČ posilnil pozície reformných komu-
nistov, v Prahe sa začala stavať podzemná električka, ktorá sa 
časom premenila na metro. Počasie bolo mierne, leto daždivé, je-
seň a vianoce teplé. Veľa ľudí túžilo po reformovaní spoločnosti 
a po socializme s ľudskou tvárou. August 1968 znamenal nielen 
koniec nádejí. Rozdelil spoločnosť na tých, ktorí „sa vyznali“, 
odhodili slušnosť a šli za rýchlou kariérou v normalizačnom apa-
ráte MV i v ďalších inštitúciách. Oni, štátni zamestnanci, lapali 
svoje obete, nútili ich k spolupráci, vykazovali aj vymyslenú čin-
nosť. Po roku 1989 zostali na pranieri len obete. Dnes títo bývali 
štátni zamestnanci ‒ ešte stále čulí a túžiaci opäť po moci, menia 
svoju identitu, včleňujú sa do vedúcich pozícií nevládnych orga-
nizácií i ďalších inštitúcií. Možno skončí naša krátko nadobudnu-
tá sloboda s knihami, ktoré chceme čítať, fi lmami, ktoré chceme 
vidieť, s možnosťami spolupráce i práce, ktorej sa chceme veno-
vať. Prečo nie, veď to už tu raz bolo a je čoraz menej ľudí, ktorí 
si to pamätajú. Kto nepozná svoju minulosť, prežije ju zrejme 
znova.                                                        Helena Nosková, júl 2016

Letné dni a zlaté roky šesťdesiate
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Už v máji bola spustená ofi ciálna webová 
stránka www.eu2016.sk. V tento deň ukázalo 
po prvý raz svoju tvár aj logo predsedníctva 
a rozletelo sa do sveta z historickej budovy 
Slovenského národného divadla v Bratislave 
odetej do národnej trikolóry. Logo je vždy 
kľúčovým prvkom identity predsedníctva, veď 
každej predsedajúcej krajine prináša možnosť 
predstaviť sa. V spomínaný deň Miroslav Laj-
čák, minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR pri uvedení loga povedal, že „Slo-
vensko je mladá, dynamická krajina šikovných 
a tvorivých ľudí...“ Jednou vetou tak charak-
terizoval krátku históriu trvania samostatnej 
Slovenskej republiky a zároveň poukázal na 
mladosť autora loga. Je ním totiž len 23-roč-
ný výtvarník a dizajnér Jakub Dušička. Jeho 

Presne 1. júla sa začalo historicky prvé polročné 
predsedníctvo Slovenskej republiky 
v Rade Európy. Významná skutočnosť 
má – okrem takpovediac politickej reality 
dňa – aj svoje viaceré súvislosti v rovinách 
kultúrnych a prezentačných. 

návrh vybrala odborná komisia vo verejnej sú-
ťaži spomedzi viac ako dvoch stovák návrhov. 
Už pri prvom pohľade na dynamické logo kaž-
dému používateľovi elektronickej komuni-
kácie vystupuje do popredia grafi cký symbol 
tváre – emotikon, populárny „smajlík“, ktorý 
v autorových jednoduchých obmenách zmení 
tvár, symbolicky vyjadrujúcu náladu, postoj 
i emócie. Logo je tvorené zvláštnosťou sloven-
ského jazyka – interpunkčnými znamienkami 
– a predstavuje pozitívnu energiu, úsmev, je 
dynamické a ľahko zapamätateľné. Zároveň je 
(opäť podľa slov ministra) nepochybne európ-
ske, pričom pozitívna energia z neho symboli-
zuje náš kladný vzťah k únii. Logo bude fi gu-
rovať na dokumentoch, prezentačno-propa-
gačných predmetoch, brožúrach, banneroch 

aj ofi ciálnych komunikačných kanáloch počas 
predsedníckych podujatí doma i v zahraničí. 

V marci vydala Národná banka Slovenska 
aj špeciálnu pamätnú 2-eurovú mincu, plat-
nú v celej menovej únii. Na národnej strane 
je v centrálnej kompozícii dominantne zob-
razený štátny znak Slovenskej republiky s do-
stredivými dynamickými líniami na pozadí, 
čo znázorňuje postavenie a význam našej re-
publiky počas jej predsedníctva v Rade EÚ. 
Vpravo od štátneho znaku je uvedený leto-
počet „2016“. V opise vnútorného kruhu je 
nápis „SLOVENSKO“, ktorý je grafi ckými 
značkami oddelený od nápisu „PREDSED-
NÍCTVO SR V RADE EÚ“. Značka Min-
covne Kremnica, ktorú tvorí skratka „MK“ 
umiestnená medzi dvoma razidlami a štyli-
zované iniciálky autora výtvarného návrhu 
národnej strany mince akad. mal. Vladimíra 
Pavlicu „VP“, sú v spodnej časti kompozície. 
Vo vonkajšom prstenci mince je zobrazených 
dvanásť hviezd vlajky Európskej únie. Minca 
bola vyrazená – mimochodom v najstaršej 
kontinuálne fungujúcej mincovni na celom 
európskom kontinente! – v celkovom nákla-
de jeden milión kusov. Z toho rovná tisícka 
mincí je v tzv. proof vyhotovení, ktoré sú ur-
čené na reprezentačné účely súvisiace s pred-
sedníctvom SR v Rade EÚ.

Ďalším propagačno-prezentačným pred-
metom predsedníctva je pamätná známka, 
primárne určená zahraničným delegáciám. 
Práve poštové známky slúžia ako pripo-
mienky významných udalostí v histórii a sú 
tiež prejavom umeleckej originality krajiny. 
Aj na stránkach magazínu SLOVENSKO 
pravidelne informujeme o úspechoch našich Slovenské národné divadlo v Bratislave „odeté“ v národných farbách

Národná strana predsedníckej dvojeurovky

Usmievavé logo, voňavá známka 
aj tradičná „modrá“                                   
(Slovenská republika 
pol roka predsedá Rade Európy)
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grafi kov a ich známok. Stačí pripomenúť, 
že v posledných piatich rokoch získal dizajn 
slovenských známok trikrát cenu Grand Prix 
de l‘Art Philatélique Belge et Européen za 
najkrajšiu známkovú rytinu v EÚ! Zákonite 
sa zviditeľnenie Slovenska a jeho predsedníc-
tva v RE do sveta roznesie aj na zásielkach 
s nalepenou aktuálnou poštovou známkou. 
Slovenská pošta a.s. vydala pre túto príležitosť 
v poradí 614. slovenskú poštovú známku. 
Podoba poštovej známky bola dlho zahaľo-
vaná pláštikom tajomstva. Až do prvého dňa 
nášho predsedníctva. Známka s nominálnou 
hodnotou 1,40 € má rozmery 40 x 30 mm, 
na tlačovom liste sa nachádza 36 známok. 
Autorom výtvarného návrhu známky tlače-
nej technikou ofsetu je Mgr. art. Peter Biľak 
– prešovský rodák, ktorý už dlhé roky žije 
v holandskom Haagu a študoval napríklad 
aj v USA, Anglicku a vo Francúzsku – jeden 
z najvýznamnejších súčasných grafi ckých 
dizajnérov vo svete. Nová poštová známka 
predstavuje Slovensko štylizovanými tromi 
vrchmi (pripomínajú štátny znak). Ich zele-
ná farba naznačuje, že sme krajinou bohatou 
na prírodné krásy, kde lesy pokrývajú (zatiaľ) 
takmer polovicu územia republiky. A ešte 
jedna zvláštnosť – bude sa dodávať v atrak-
tívnom balení s vôňou slovenských borovi-
cových lesov.

Zákonite bohatý je počas predsedníctva 
kultúrny program a prezentácie doma aj 
v zahraničí. Hlavnými gestormi sú minister-
stvá kultúry a zahraničných vecí, podujatia 
organizujú aj slovenské inštitúty v zahraničí. 
V tejto súvislosti sympaticky vyznieva inici-
atíva z Ríma, ktorá spája tradičné remeslo 

s možnosťou jeho predstavenia v súvislos-
tiach diania... 

V decembri 2015 bola „dopísaná“ do 
slovenského národného reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
modrotlač. Indigom namodro farbená lát-
ka s tlačenými vzormi prekonala dlhú cestu 
a o jej návrat sa na Slovensku postaral Ma-
tej Rabada pôsobiaci na Orave. Najskôr sa 
k nej dostal ako študent Školy úžitkového 
výtvarníctva v Ružomberku a potom cielene 
na VŠVU v Bratislave. Aj Matejova „diplo-
movka“ vychádzala z prieniku modrotlače 
a obce, kde má dnes už dielňu. Na začiatky 
svojho „modrého obdobia“ spomína: „Celý 
rok som iba študoval rôznu literatúru... Prin-
cíp fungovania farbív mi bol síce známy, no 
iba v teoretickej rovine, potreboval som ,vy-
pátrať nejaký recept.“ Napokon sa mu ho 
podarilo nájsť a vytvoriť vlastný „recept“. 
Nie a nie však trafi ť charakteristický sýto-
modrý odtieň, nuž navštívil dielňu majstra 
Jocha v Strážnici na Morave. Ten videl zápal, 
ochotne poradil. Matej zachováva tradičné 
postupy farbenia, hoci namiesto klasických 
drevených foriem používa sieťotlač. Výrobu 
začal malou sériou metráže s vlastnými vzor-
mi a už niekoľko mesiacov pracuje vo svojej 
dielni MMR v Párnici. Aj odtiaľ (všetky) 

cesty vedú do Ríma. Aj z Matejovej dielne, 
kde rád zhotoví vzory i na priamu zákazku. 
Taká nedávno prišla z Ríma. Ľubica Salvato-
vá Baiocchi z našej ambasády nám povedala: 
„Veľvyslanectvo SR v Taliansku, inšpirujúc 
sa novým logom SK PRES, sa obrátilo na 
modrotlačiara Rabadu, aby ho požiadalo 
o výrobu látky s motívom loga. Z látky uši-
jeme obrúsky, ktoré sa budú používať počas 
celého obdobia predsedníctva na ofi ciálnych 
pracovných obedoch s veľvyslancami člen-
ských krajín EÚ a pri iných súvisiacich po-
dujatiach. Okrem toho niektorí pracovníci 
veľvyslanectva na svoje vlastné náklady vy-
mysleli kreatívne prepojenie tradície mod-
rotlače s prezentáciou prostredníctvom oble-
čenia, ktoré bude z látky vyhotovené v naj-
bližšom čase mladou talianskou módnou 
návrhárkou M. Moschen. Pôjde o módne 
ženské strihy, sukne, šaty a blúzky, respektíve 
aj košele alebo kravaty pre mužov.“ Tak veru, 
keď budete dovolenkovať v Ríme a stretnete 
dámu v peknej sukni z látky z modrotlače, 
spomeňte si na Slovensko... 

Igor Válek, autor je spisovateľ a publicista 
Foto autor

Usmievavé logo

Sukňa z modrotlače a s logom

Kniha Macovo dobrodružství vznikala počas skoro dvoch rokov. Vypĺňali 
sme aktívne čas našich stretnutí s dcérou Magdou, ktorá sa rozhodla pokračovať 
v štúdiu v Taliansku. Chýbala nám a my sme sa snažili obohacovať kontakty. Takže 
sme vianočné prázdniny roku 2014 začali písať Náš príbeh. Na začiatku sme radili 
postavy a zhruba vytýčili dej, ale táto línia deja sa nakoniec zvrtla a menila sa až 
do poslednej chvíle, takže naša snaha o systematickosť bola vyslovene nerovný boj. 
Písali sme spolu alebo na diaľku – cez skype, konali sa porady tímu – ako sme ich 
nazvali podľa Michaila Bulgakova porady „Masolitu“, o ktorých písal v Majstrovi 
a Margaréte.

Hlavná postava Mace má mierne autobiografi cké črty so synom Maxom, ktorý 
sa k nemu hrdo hlási a rada priznávam, že vnášal do deja nádherné nápady. Naj-
d ôležitejšie na tom bolo, že mal o vec neutíchajúci záujem a nakoniec bol problém 
odohnať ho od spisovateľstva, lebo príbeh začal prerastať do podoby románu. Max je 
chlapec so silným ADHD syndrómom a my stále hľadáme, v čom bude silný a kde 
zakotví. Náš príbeh je jedna z jeho zastávok. Príbeh je o chlapcovi skonštruovanom 
na Olympe. Lenže nedopatrením sa stane, že ako malé dieťatko vypadne bohovi 
Hermovi z rúk a dopadne na chrbát Kentaura Šimiona, ktorý sa takto nečakaným 
spôsobom stáva otcom. Zhruba v polčase sme si uvedomili, že by sme našu zostavu 

mali obohatiť o niekoho nového a po dlhej rozprave sme sa zhodli: Bude to jašter. Agama Vousatá nás očarila, len sme z nej urobili Agama 
– chlapca. Agam sa rýchlo stal najobľúbenejšou postavou, dokonca keď sme sa radili o názve knihy, jedna z verzií bola: Agamův příběh.

Práca na tejto knihe ma bavila a snažila som sa do nej zapojiť čo najširší okruh „mojich“ detí – aj študentov, takže na jazykovej úprave 
pracoval môj diplomant Lukáš Honzl a grafi ku zas upravil Honza Mála – boli sme veľmi dobrý tím. Od začiatku septembra tohto roku 
bude táto knižka v predaji v kníhkupectve Artfórum v Bratislave, v Prahe ju môžete kúpiť prostredníctvom Dokumentačního a  muzejního 
střediska slovenské menšiny v ČR.                                            Dominika Sládková Paštéková, výtvarníčka a pedagogička na katedre  
                     výtvarnej výchovy Pedagogickej  fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
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Najstarší literárny festival na Sloven-
sku ‒ Slovesná jar (SJ) ‒ sa v dňoch 
7.–16. júna 2016 konal v Martine 

už po 50. raz. Ponúkal prezentácie kníh súčas-
ných slovenských autorov žijúcich doma aj 
v zahraničí, výstavy kvalitných slovenských 
fotografov a výtvarníkov a prezentácie publi-
kácií autorov z neliterárneho sveta. Podujatia 
sa uskutočnili v Martine, Žiline a Oščadnici. 
Garantom programu bol Slovenský literárny 
ústav Matice slovenskej (MS), okrem iného 
aj vydavateľ revue pre mladú literatúru, ume-
nie a spoločnosť Orol tatranský, ktorý je prí-
lohou Slovenských národných novín. 

Program Slovesnej jari bol plný živo-
ta, slnka a pozitívnych vibrácií. Na všetky 
programy bol vstup zdarma, čo sa odrazilo 
výrazne aj vo vysokom počte návštevníkov. 

„Päťdesiatka“ Slovesnej jari je, ako každé 
okrúhle výročie, dozaista opodstatneným dô-
vodom k bilancovaniu, ale aj k otvoreniu ďal-
ších okien s víziami do budúcnosti. Aj napriek 
statusu „najstaršieho“ literárneho festivalu 
ostáva SJ sviežim, mladistvým a aktuálnym 
fórom pre literátov a umelcov nielen zo Slo-
venska,“ poznamenal hlavný manažér podu-
jatia, vedecký tajomník MS Peter Cabadaj.

Privítal prítomných na otváracom pro-
grame s názvom Zápasy a hľadania v zrka-
dlení času a nasledovala premiéra hry Syn 
veľkého otca, ktorú si pri príležitosti storoč-
nice Vajanského úmrtia naštudovali diva-
delníci – matičiari z Liptovského Mikuláša 
(MADOS). Na jednotlivých inscenovaných 
obrazoch sme si mohli pripomenúť dôleži-

50. ročník Slovesnej jari
té okamihy jeho života, ale aj národa. Keby 
nebolo týchto okamihov, nemali by sme už 
možnosť ani hovoriť o slovenskom národe. 

Vzápätí odznela podrobná prednáška 
doc. Pavla Pareničku s názvom Svetozár 
Hurban Vajanský ako kunsthistorik a no-
vinár. Uviedol, že bol vyštudovaný právnik 
a advokát, pôsobil vo viacerých mestách. 
Ale rozhodol sa pre povolanie novinára, 
redaktora a spisovateľa v národne orien-
tovaných tlačiach. Uvedomil si veľkú moc 
novín, chcel udržať svoju periodickú tlač. 
Vedel, že ak sa zrušia noviny, duchovný 
život slovenského národa bude vymierať. 
Pôsobil v Národných novinách, v Orlo-
vi a Slovenských pohľadoch. Písal hlavne 
úvodníky, kritiky, fejtóny z rôzneho diania, 
ale aj cestopisy. Národné noviny sa vydávali 
ako denník. Vo svojich článkoch vystupoval 
horlivo za patriotizmus, odhaľoval maďari-
záciu vo všetkých sférach života, za čo bol 
trikrát súdne trestaný. Venoval sa sociálnej 
a cirkevnej problematike. Orientoval sa na 
zahraničnú tlač, a to českú, ruskú, srbskú. 
Sledoval česko-slovenskú politiku. Doc. 
Parenička zdôraznil, že S. H. Vajanský bol 
mimoriadna osobnosť slovenských dejín, 
bol často prirovnávaný k Mojžišovi a izrael-
skému národu, ktorý vybojoval židovskému 
národu slobodu.

MS vydala bulletin s názvom Storočni-
ca úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského 
(1916‒2016), ktorý zostavil Peter Cabadaj 
(môžete sa v ňom dočítať podrobnosti o ži-
vote tohto velikána). 

MS registruje dianie v slovenských regió-
noch a oceňuje osobnosti, ktoré význam-
ným spôsobom prispievajú k rozvoju kultú-
ry. Rozhodla sa oceniť dvoch vzácnych ľudí, 
ktorí ovplyvnili chod v priestore, kde žijú 
a zanechali trvalú stopu v regiónoch, kde 
pôsobia. Prvou bola starostka obce Uhro-
vec Ing. Zuzana Máčeková. Je dlhoročnou 
starostkou obce Uhrovec, ktorá je spojená 
s menami Ľudovít Štúr a Alexander Dub-

Premiéra hry Syn veľkého otca, ktorú naštudovali divadelníci – matičiari z Liptovského Mikuláša

Slovesná jar – program
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ček. Zo svojho rodiska vytvára modernú 
obec, ktorá dýcha kultúrou. Právom si pre-
vzala z rúk predsedu MS Mariána Tkáča 
cenu MS.

Druhým oceneným bol Rudolf Patrnčiak, 
dlhoročný riaditeľ miestneho kultúrneho 
strediska v Terchovej. Je to človek, ktorý sa 
zapísal nielen do dejín Terchovej, ale aj na-
šej národnej kultúry, spôsobom, ktorý budú 
hodnotiť až budúce generácie. Stál pri zrode 
všetkých významných podujatí v Terchovej, 
je to osobnosť, ktorá roky profi lovala Jáno-
šíkove dni, Cyrilo-metodské dni a množstvo 
kultúrnych, duchovných a spoločenských 
podujatí. R. Patrnčiak má zásluhu na tom, že 
Terchovská muzika je zapísaná už vyše dvoch 
rokov na zozname nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO.

Predseda MS Marián Tkáč pripomenul, 
že tento rok už odovzdal jedno takéto oce-
nenie Petrovi Cabadajovi pri príležitosti 
jeho životného jubilea. Obrazne povedal, že 
Rudolf Patrnčiak a Peter Cabadaj sú ako Štúr 
a Hurban, alebo ako Cyril a Metod. Veľmi veľa 
urobili pre kultúru a dobré meno Terchovej, 

ale aj pre dobré meno Slovenska v zahraničí. 
Predseda MS zdôraznil, že Svetozár Hurban 
Vajanský bol najstarším synom svojho sláv-
neho otca, ešte významnejšieho národného 
dejateľa, Jozefa Miloslava Hurbana a prvej 
slovenskej ochotníckej herečky, emancipo-
vanej krásavice, Anny Jurkovičovej Hurba-
novej. Už len samotné meno Svetozár bolo 
neobyčajné – dostal ho po slávnom Srbovi 
Svetozárovi Miletičovi. Je sklamaný, že táto 
osobnosť sa nevyučuje. Nie je v učebni-
ciach slovenskej literatúry, ani v školských 
osnovách. Slovenská televízia a rozhlas ig-
norujú toto výročie. MS plánuje nakrútiť 
fi lm o Vajanskom, ktorý bude k dispozícii 
na: https://www.youtube.com/c/tvmatica. 
Pozval prítomných na odhalenie bus-
ty, ktoré sa uskutoční 17. augusta 2016 
v deň úmrtia S. H. Vajanského v par-
ku sv. Cyrila a Metoda pred druhou budo-
vou MS.  Uviedol, že S. Hurban Vajanský 
je bytostne spojený s mestom Martinom. 

Publikum pozorne počúva Petra Cabadaja

Oceňovanie - Ing. Zuzana Máčeková Oceňovanie – Rudolf Patrnčiak

Besedujúci (P. Parenička, I. Válek, M. Tkáč, P. Cabadaj) S týmto prostredím, cez Memorandové 
námestie dennodenne desaťročia prechád-
zal, v Halašovskom dome vydával Sloven-
ské pohľady. Rád sedával na verande svojho 
domu, kde bohužiaľ je len pamätná tabuľa, 
a po stenách písal epigramy, nadávajúce na 
nehostinné počasie v Turci: Či ste už novi-
nu čuli? Zmrzli dvaja Turčania v júli. Aj to 
novina dáka? Všetkých nás taká smrť čaká.
Vajanský sníva svoj večný sen na Národnom 
cintoríne v Martine v unikátnej hrobke, ktorá 
je dielom jeho bratranca Dušana Jurkoviča. 

Peter Cabadaj informoval prítomných, že 
MS vyhlásila nový ročník literárnej súťaže 
pre študentov vysokých škôl Matičná esej 
2016 ‒ Vajanského odkaz dnešku. Podrob-
nosti:  http://matica.sk/news/2016/02/ma-
ticna-esej-2016/. Pripomenul, že minulý 
rok to bol Štúrovský rok, predchádzal mu 
Rok Andreja Hlinku. Uviedol, že mladá ge-
nerácia po minulé roky zareagovala na sú-
ťaž. Práce zaslalo vyše 400 vysokoškolákov 
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zo Slovenska, Čiech aj Ameriky. Mladým 
ľuďom nie sú ľahostajné tieto témy. Skôr 
naopak, vnímajú ich v širokých súvislostiach 
a moderne. Čo je zárukou, že dnešná mla-
dá generácia nie je ľahostajná a ignorantská 
k vlastným dejinám a osudu. O to viac ho 
mrzí, keď číta rôzne vyjadrenia kvázi histo-
rikov a kvázi publicistov na margo týchto 
osobností. Zdôraznil, že keď MS vyhlásila 
v januári Rok S. H. Vajanského, tak ju obvi-
nili z toho, že propaguje antifeministu a an-
tisemitu. Človeka, ktorý nemá nárok na to, 
aby bol prezentovaný dnešným generáciám. 
Akoby Vajanského odkaz dnešku sa zhmot-
nil do podoby exota a čudáka, ktorý nemá 
právo na dôstojné miesto v našich národ-
ných dejinách.

Peter Cabadaj uviedol, že MS si je vedomá 
významu a odkazu Vajanského. Dňa 18. 10. 
2016 v Biblickej škole organizuje medziná-
rodnú konferenciu. Tu sa predstavia aj spor-
né momenty jeho biografi e. Treba ich roza-
nalyzovať a ponúknuť stanovisko odborné, 
nie ideologické, lacné, klišéovité a v zajatí 
predsudkov. 

Peter Cabadaj: „Ak mali Česi Havlíčka 
Borovského, ktorý vrhal ostré šľahy na ruský 
absolutizmus, Slováci disponovali Vajanským. 
Ten svojou odvahou, nezlomnou vôľou a hlav- Slovenské pohľady – titulný list

Bulletin Storočnica úmrtia S. H. Vajanského

ne úderným slovom, nedával spávať mocným. 
Už tu odznelo, že ho neodradilo ani 3násob-
né väzenie, ako reakcia na vlastné novinárske 
a publicistické prejavy. Asi nepreženiem, keď 
uvediem, že za Vajanského osobnú tragédiu 
možno považovať skutočnosť, že mu osud ne-
umožnil dožiť r. 1918, teda vznik Českoslo-
venska a ožitvorenia MS. Ak si niekto zaslúžil 
dožiť práve tento okamih, bol to práve on. 
Čo zanechal Vajanský dnešku? Stále sa máme 
od neho čo učiť. Napríklad ako vytriezvieť 
z ilúzií či ako poznať a vážiť si slobodu. A svo-
jím spôsobom cez Martin reprezentoval aj mo-
derný slovenský národ ako politický fenomén. 
Jednoznačne jeho zásluhou ako – publicistu, 
novinára, prozaika, básnika, divadelníka, ese-
jistu, redaktora, editora, politika aj politológa 
- slovenské slovo zaznelo v rôznych dobových 
reláciách, bol konfrontovaný s medzinárod-
ným presahom. Vajanský stál vždy na strane 
moderného slovenského národa, to je odkaz 
dnešku aj dnešným politikom, ktorí taktiež 
akoby nevedeli prísť tomuto vzácnemu človeku 
na meno...“

Predstavila som jeden z programov SJ – 
pokračovanie v budúcom čísle: 170. výročie 
založenia Slovenských pohľadov, najstaršie-
ho kultúrneho periodika v Európe, založenie 
festivalu Slovesná jar.   Ivana Poláková
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V tejto časti sa vraciame k nálezom mincí na Bratislavskom hrade, 
a nielen k nim. (redakcia)

M. Šišoláková: Podobné mince sa však v Bratislave a blízkom 
okolí našli už aj predtým, v čom je teda najväčšia hodnota ná-
lezu z r. 2009?

M. Musilová: Takýto poklad a zlaté mince ešte v Bratislave neboli 
objavené. Predtým boli nájdené náhodne pri rôznych stavbách ešte 
v 18., 19. a 20. stor., ale vyslovene archeologickým výskumom, kde 
má nález o to väčšiu hodnotu, lebo okrem iného pomáha datovať 
celú nálezovú situáciu, to sa ešte nenašlo.
Kedy hovoria archeológovia o poklade?

Keď ide o viac ako 5 kusov alebo o vzácny kov, napr. zlato. Tu sa 
našlo 15 zlatých statérov, medzi nimi sú Biateky, Nonnosy a 7 strie-
borných drachiem a tetradrachiem. 

Dá sa teda hovoriť o poklade. Ďalší z dôvodov je, že boli na jed-
nom mieste. Ako sa dostali na dlažbu, na to ešte stále máme rôzne 
teórie. Buď ako stavebná obeta, alebo išlo o zrútenie steny. Hmota, 
v ktorej boli, síce pôsobí ako tvrdá, museli sme ich vyslovene až 
dolovať, ale nebola to kvalitná dlažba, bolo to skôr, ako keby spadla 
omietka, ktorá neskôr pod vplyvom vody na vápno stuhla až na be-

Archeologický výskum počas rekonštrukcie 
hradu v rokoch 2008-2014

Čo ukrýval Bratislavský hrad

tón. Je možné, že poklad bol ukrytý v nejakom výklenku v stene ale-
bo len položený a všetko sa zosypalo a rozsypalo pri nejakej deštruk-
cii. Je tu ešte jedna teória, že keď Kelti opúšťali po porážke s Dákmi 
toto územie, v chvate zakopávali takéto poklady, lebo na porovnanie, 
druhý s podobným obsahom sa našiel 15 km južne v Rakúsku na 
poli. Doteraz nepoznáme presné okolnosti, prečo bol zakopaný. Ale 
podobné situácie aj zo súčasnosti (vojny) naznačujú, že ľudia chcú 
takto uchovať svoj majetok pre prípad návratu.
Platidlá, ktoré ste našli, majú svoje mená...

Tieto platidlá napodobňovali grécke mince a nesú mená keltských 
vládcov, panovníkov, ktorí ich dali raziť a sú napísané latinkou, aj to je za-
ujímavé. Na deviatich je meno Biatek a na štyroch Nonnos. Zlatá minca 
s menom Nonnos bola objavená vôbec po prvý raz. Mená sme síce po-
znali zo strieborných mincí, ktoré boli objavené v pokladoch v 18. až 20. 
storočí na území Bratislavy, ale v zlate sa ešte nenašli. Zlatý Biatek áno, 
poznáme ho z pokladu v Deutsch Jahrndorfe v dnešnom Rakúsku, z r. 
1855, ale zlatý Nonnos ešte nie, myslelo sa, že len Biateky boli zlaté. Te-
raz to prináša zase iný pohľad. Z bratislavských mincí poznáme zatiaľ 15 
mien keltských kvázi panovníkov, a dá sa očakávať, že sa niekedy nájdu 
ďalšie zlaté mince. Len dúfam, že nie falošné, lebo už som počula, že sa 
napodobňujú, dnešnou technikou sa dá všetko docieliť.

Archeologický výskum počas rekonštrukcie hradu v rokoch 2008–2014
(Pokračovanie z minulého čísla)

Bratislavský hrad – 23. 7. 2016 otvorili na mieste týchto vykopávok 
zrekonštruovanú barokovú záhradu

07_09_Sisolakova 2_dil.indd   7 8/5/2016   9:43:55 AM



8  Listy

Ale vy ich dokážete rozoznať, nie? 
Sú tzv. metalografi cké analýzy elektrónovými mikroskopmi, kde 

sa určuje zloženie kovu, spôsob výroby a vďaka tomu, že hneď po 
objave sme dali urobiť takýto rozbor v Technickom múzeu v Brne, 
poznáme veľmi dobre zloženie týchto mincí. Takže ak niekto chce 
takúto mincu ponúknuť múzeu, vieme to porovnať, overiť. Už tu 
bolo veľa falšovateľov. Pretavovali napr. strieborné rímske mince, 
ktoré sa vo veľkom dajú kúpiť na blšom trhu v Maďarsku, v Ra-
kúsku. Roztavia kov a robia z neho kópie, takže potom ťažko viete 
dokázať, že je zloženie iné, ale dá sa to...
Aj pri iných nálezoch ste spolupracovali s vedeckými inštitú-
ciami v Čechách...

Ďalšiu spoluprácu sme mali pri rozbore sklenených črepov, ktoré 
sa našli medzi mincami, v tej istej vrstve, to bolo tiež prekvapenie. 
Ja som bola presvedčená, že pôjde o niečo stredoveké alebo mladšie 
ako antické sklo, ktoré my u nás veľmi nepoznáme. Kolegyňa ar-
cheologička Danica Stašíková Štukovská, ktorá sa zaoberá sklom na 
Slovensku a spolupracuje s českými bádateľmi, mi odporučila Ing. 
Zuzanu Cílovú z Chemicko-technologickej fakulty v Prahe. Ona 
urobila analýzy, kde sa zistilo, že ide o sodno-vápenaté sklo, čo je 
typické pre antiku, lebo vtedy používali takéto zloženia, nepozna-
li iné prímesi. Už som teda vedela, že je to antické sklo, ale nie 
z akého obdobia antiky. Sklo išlo na konzervovanie a reštaurovanie 
do Polabského múzea v Poděbradoch k špecialistke na sklo Aran-
ke Součkovej Daňkovej, kde po vyčistení od  oxidačných nánosov 
bolo možné vidieť štruktúru vzduchových bubliniek. Obrátila som 
sa na talianskych archeológov z Aquileii, konkrétne pani Lucianu 
Mandruzato, ktorá mi hneď na prvý pohľad povedala, že je to sklo 
staršie, helenistické, odlievané do formy a nie rímske fúkané. Časo-
vo to zodpovedalo obdobiu keltských mincí, ktoré sa našli. Takže 
sme mali ďalší indikátor veku tých stavieb, lebo ak sa v zásype alebo 
deštrukcii stavby nachádzajú predmety, ktoré sú datované do určité-
ho obdobia, znamená to, že stavba musela vzniknúť predtým.
Ale skladačka pokračovala ďalšími nálezmi...

Ide o amfory, ktoré sa našli v sprievodnom zásype. Náš mladý 
český kolega Mgr. Ján Kysela, PhD., v tom čase doktorand na Karlo-
vej univerzite, práve robil dizertačnú prácu o importoch z Talianska 
v Čechách a bol veľmi prekvapený, že na Bratislavskom hrade máme 
amfory. Keď sa zistilo rozbormi keramiky, že ide o typy amfor, ktoré 
sa prestali vyrábať okolo roku 40 p.n.l. a keď vieme, že amfory boli 
len jednorazovo použiteľné, tak to bolo druhé prekvapenie.

Poznala som amfory ako antické nádoby z Talianska, lebo som 
mala možnosť tam žiť viac ako 4 roky s manželom, mala som ich 

v oku, ako sa povie. Archeológiu robím na Mestskom ústave pa-
miatok v Bratislave už viac ako 30 rokov a prešlo mi rukami veľa 
materiálu, či už laténskeho alebo stredovekého, nič takého som 
doteraz, do tohto výskumu na hrade u nás nevidela, resp. asi sme 
to nevedeli rozoznať, pretože ide o importovaný materiál. A každý 
archeológ, ktorý chce robiť archeológiu v teréne, mal by pracovať 
aj s materiálom, keramickými črepmi a kovmi predovšetkým. Keď 
som začala odkrývať vrstvy Rímskej stavby I, teraz už vieme, že je 
to Rímska stavba l, vtedy sme to ešte nevedeli, upútalo moju po-
zornosť veľké množstvo hrubostenných črepov svetlej farby, ktoré 
boli jasne odlišné od laténskych, od keltských. Hovorila som si, že 
je zaujímavé, čo tu robia spolu tieto dve veci. Znamená to, že musí 
ísť o staršiu budovu, staršiu architektúru, ako si myslíme. Aj vďaka 
tomu, že som to rozpoznala a ukázala som to kolegom, aj oni vedeli, 
na čo si majú dávať pozor. Potom sme na hrade objavili tisíce črepov 
amfor. Určite tam boli aj pred 50-timi rokmi. Ale nedá sa to niko-
mu vytýkať, lebo v našom regióne s tým neprídete veľmi do styku. 
Jedine v Gerulate, v Carnunte (Carnuntum - v 1. stor. n.l. hlavné 
mesto rímskej provincie Panónia v Dolnom Rakúsku – pozn. aut.), 
prípadne na Devíne boli v minulosti objavené amfory, ale takéto 
niečo nikto neočakával. Často ich mohli aj archeológovia považovať 
za črepy zásobníc alebo novovekých nádob. 

Tým skôr, že hrad bol v takom stave, v akom bol, keď sa začalo 
s jeho rekonštrukciou v 50-tych rokoch minulého storočia, všeličo sa 
tam vyvážalo, aj si ľudia odtiaľ určite brali stavebný materiál...
Severná terasa bola veľkým smetiskom. V 19. stor. prišlo na hrad voj-
sko, síce nevieme, čo všetko sa tam robilo, ale určite celý areál slúžil 
ako cvičisko, takže to muselo byť veľmi zdevastované. V r. 1949 bol 
v tých miestach vybudovaný amfi teáter, predtým tam boli zvyšky 
barokovej záhrady. Amfi teáter mal vysoké hľadisko, a keď sa skon-
čila jeho éra, bolo ho treba zasypať. Od ľudí, ktorí si to pamätajú, 
vieme, že keď stavali Prior v Bratislave, všetku hlinu vozili na hrad 
a zasypávali amfi teáter. V podstate sa presúvali črepy z mesta hore na 
hrad. Preto, keď sa začal tento výskum, bolo treba všetko vyseparo-
vať, rozlíšiť, aby sme sa dostali na historický terén.
A ten je ako hlboko? Ako hlboko ste sa vlastne dostali? 

Hĺbka išla aj do 9 metrov, ale to záviselo od kameňolomu, ktorý 
tam bol v stredoveku, kde vyťažili kameň. My sme sledovali terén 
a išli sme až na skalu a miestami sme sa dostali do takýchto hĺbok. 
Ale rímska stavba bola v podstate hneď pod povrchom Jazdiarne. 
Rimania stavali naisto, stavali na skalu, základ potrebovali mať pev-
ný, takže v miestach, kde sa rímske stavby našli, skala bola vysoko. 
A potom, my nevieme, čo sa dialo po odchode Keltov a Rimanov 

Pohľad na odkryté murivo Rímskej stavby I . Foto: M. Musilová

Archeologička Margaréta Musilová (vpravo) s kolegyňou Ivanou Kvetánovou na 
dlažbe Rímskej stavby I, v miestach nálezu keltského pokladu mincí. Foto: © MÚOP
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a v podstate existuje taký hiát, ako sa hovorí v archeológii, preru-
šenie osídlenia, že od prelomu 4. a 5. stor. nevieme, čo sa dialo, či 
hrad bol osídlený. Pretože máme také časové rozdiely, že objavuje-
me až črepy z 9. stor. Teraz už novším výskumom máme aj 8. stor. 
zachytené, ale nemáme tam Germánov a vieme, že tu boli aspoň 
štyri storočia, potom prišlo sťahovanie národov, ale z tohto obdobia 
sa na hrade nič nenašlo, čo je zaujímavé. My predpokladáme, že 
tieto stavby, lebo to boli kvalitné stavby, tam stáli. Je možné, že keď 
si Rimania budovali hranicu limes romanus, opevňovali pravý breh 
Dunaja a ľavý nechali Germánom. Možno ničili výškové budovy, 
aby Germáni nemali oporné body, to nevieme. Ale tieto stavby boli 
mimoriadne kvalitné. Napr. Miloš Gregor z Prírodovedného múzea, 
ktorý nám robil chemické analýzy zloženia mált omietok na týchto 
stavbách, použil také prirovnanie, že keď si vezmeme maltu z rím-
skych stavieb a zo stredovekých hradieb, to je rozdiel ako Mercedes 
a Trabant. Tá kvalita vydržala stáročia, dve tisícročia a stále je tá istá, 
kým stredoveké sa rozpadli, neobsahovali také kvalitné vápno. Tým 
chcem povedať, že tie stavby tam stáli určite, aj keď prišli Slovania, 
v čase Veľkej Moravy a oni využili  tieto múry na svoje stavby. Jediná 
nám zostala bazilika, čo sa zistilo vykopávkami pred 50-timi rokmi. 
Medzi stavbami nachádzame hroby laténske, ale aj veľkomoravské, 
teda slovanské, dalo by sa povedať. To, čo sme našli, sa nám hromadí 
a otvára ako kniha. A ešte som nespomenula, že deštrukcia stavieb je 
spojená s nejakou katastrofou, že došlo k bitke, k stretu, kde zomreli  
ľudia priamo na mieste, v budovách, no až takto sa z tých nálezov 
nedá vyčítať, o čo presne išlo.
Keď skončíte prácu v teréne, čaká vás možno rovnako dlhá cesta, 
ktorá sa týka spracovania vašich nálezov.

To je ako v detektívke, niečo objavíte a možno neviete hneď, o čo 
ide. Spracovanie niekedy trvá dlhšie ako samotný výskum, nálezy sa 

poumývajú, zdokumentujú, katalogizujú a hľadáme v knižniciach, 
archívoch nejaké analógie, konzultujeme s odborníkmi. Pri niekto-
rých veciach zisťujeme, že ide o tzv. importy, dovezené na Sloven-
sko v minulosti, ako aj dnes si dovážame tovar zo zahraničia, a my 
nemáme u nás literatúru alebo možnosti zistiť na mieste, o čo ide. 
Našťastie, žijeme vo svete internetu, dá sa veľa vecí zistiť na počítači, 
ale je lepšie, keď človek má možnosť vycestovať do zahraničia alebo 
ísť do knižníc a tam bádať. 
A aký bol váš osobný pocit pri nálezoch?
Keď som si uvedomila, že ide o takúto starú stavbu, veľmi som sa 
z toho tešila a pre archeológa je životný sen nájsť zlaté predmety ale-
bo zlatý poklad. Takže som bola veľmi potešená a povedala som si, že 
teraz som už asi dosiahla všetko, čo som chcela. Ja som v Bratislave, 
v Starom Meste robila výskumy celý život a teraz som mala možnosť 
skúmať na hrade, ktorý je pre každého určitou métou. Nám sa táto 
možnosť naskytla po 50 rokoch, lebo nikto nepredpokladal, že sa 
len tak bude nejaký výskum robiť. Aj to sa mi splnilo, a že sa mi 
tam podarilo urobiť takýto úžasný nález, som veľmi spokojná. Pre 
mňa by mohli terénne práce už aj skončiť, už by som sa venovala len 
spracovávaniu nálezov. 
Nechali ste na hrade niečo aj budúcim generáciám archeológov?
Nepreskúmaná zostala časť severnej terasy, kde sa robil výskum, 
lebo ten predchádzal výstavbe už spomínaných podzemných garáží. 
Pôvodne mali byť omnoho väčšie, nakoniec sú o polovicu menšie. 
My sme začali skúmať pôvodný rozmer, ale v lete 2010 boli práce 
prerušené a v podstate sa zmenila celá koncepcia, takže nakoniec 
sme nedokončili to, čo sme pôvodne mali robiť. Možno sa tam ešte 
niekedy bude pokračovať. A hradný areál je určite dosť veľký na to, 
aby sa v ňom dalo ešte niečo zaujímavé a hodnotné objaviť.
        Mirjana Šišoláková

Poklad zlatých a strieborných keltských mincí z Rímskej stavby I – Bratislavský hrad, Zimná jazdiareň. Foto: © MÚOP
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Nejprve pár vět k životopisu římskokatolického kněze, slova-
kofi la, zastánce cyrilometodějské myšlenky, pedagoga, popu-
larizátora lidové kultury a účastníka odboje proti monarchii 

za 1. světové války A. Kolíska, který se narodil r. 1868 v moravském 
Protivanově na Drahanské vysočině jako třetí syn z dvanácti dětí v chu-
dé rodině tkalce a podomního holiče. Po obecné škole studoval v Brně 
na gymnáziu. Hned po maturitě v roce 1887 nastoupil do brněnského 
biskupského bohosloveckého ústavu a na kněze byl vysvěcen v červenci 
1891. Po krátkém působení v brněnské diecézi byl vyslán na doplňující 
studia do Říma. Tam po dvou letech získal doktorát fi losofi e, nikoli 
teologie, jak se u  A. Kolíska často uvádí. Po návratu na Moravu pů-
sobil v Ivančicích v Zemském ústavu hluchoněmých jako duchovní 
správce. V září 1898 byl ustanoven v Hodoníně na Zemské vyšší reálce 
jako profesor náboženství. Toto místo opustil po 21 letech, byl totiž 
jmenován ad personam řádným profesorem národní slovanské litera-
tury a estetiky na teologické fakultě bratislavské univerzity. Z církev-
ně politických důvodů fakulta nezahájila svoji činnost, takže Kolísek 
přednášel na bohosloveckých učilištích v Trnavě a Bratislavě. Po čase 
Kolískovu kněžskou činnost ocenil papež, jmenoval ho monsignorem 
a udělil mu kříž Pro Ecclesia et Pontifi ce. Pro české katolíky organizoval 
spolu s bratrem Leopoldem národní poutě do francouzských Lurd a do 
Říma. Při návratu z Lurd onemocněl a v Brně v srpnu 1931 zemřel na 
paratyfus. Kolem smrti Kolíska se vynořily domněnky, že monsignor byl 
otráven infi kovaným jídlem v Norimberku. Přiotrávilo se asi 30 dalších 
poutníků včetně Kolískova bratra Karla. Antonín měl slabé srdce, a tak 
otravu nepřežil. Kolísek jako čelný představitel sounáležitosti a osudo-
vého spojenectví Čechů a Slováků silně vadil maďaronům a slovenským 
separatistům, což by mohlo být vysvětlení k jeho odstranění. Brzy po 
Kolískově smrti byl v Bratislavě v září 1933 odhalen v romantickém zá-
koutí Františkánského náměstí pomník A. Kolíska s bronzovým popr-
sím od akademického sochaře J. Pospíšila (1897–1976). Na uvedeném 
místě pomník stál až do roku 1996, kdy byl kvůli údajné rekonstrukci 
náměstí odstraněn. Bratislavští občané proti tomu protestovali a vy-
mohli, že památník byl v roce 1998 reinstalován sice ne na původní 
místo, ale jinde na Františkánském náměstí. Stojí tam dodnes. 

Kolísek – slovakofi l
Kolísek vedle své pedagogické činnosti se v Hodoníně silně věnoval 

problémům Slovenska, stal se v podstatě národním obroditelem. Kolís-
kovo srdce a mysl byly plně na straně Slováků utlačovaných Maďary. Již 
od brněnského pobytu celou svou povahou tíhl ke Slovensku. Pěstoval 
pěší turistiku po Slovensku, aby lépe poznal prostředí a skromný životní 
styl slovenského obyvatelstva. Z uměleckého slovenského folklóru měl 
nejblíž ke slovenské národní písni, vydal v roce 1908 pojednání Za písní 
slovenskou a roku 1911 spis Význam a umělecké zpracování slovenské 
písně lidové. Kromě zpěvu Kolísek pojednal též o lidovém slovenském 
umění (výšivky, kroje atd.). Po válce přednášel s úspěchem v Anglii 
o slovenském lidovém umění. Kolísek své bydliště v Hodoníně před 
1. světovou válkou učinil jakousi azylovou Mekkou slovenských patriotů 
a roduvěrných Slováků. V Hodoníně u Kolíska se radili o vhodné taktice 
slovenského národního hnutí a o možnostech spolupráce slovenských 
a českých národovců. Debat se pochopitelně účastnil i jejich hostitel. Ko-
lísek navázal úzké přátelské kontakty s ružomberským farářem Andrejem 
Hlinkou (1864–1938), kterého Řím označoval za kněze bouřliváka.

Málokdo dokumentoval skutečné bratrství Čechů a Slováků tak pře-
svědčivě, jako Kolísek. Však proto byl označen slovenským konzulem. 
Byl předním organizátorem slovenského uměleckého života v Hodoní-
ně, který svojí polohou umožňoval téměř každodenní spojení s před-
staviteli slovenského kulturního a národně politického života. Velmi se 
zasloužil o uspořádání společné výstavy českých a slovenských umělců 
v květnu 1902. Tato výstava se stala významným mezníkem česko slo-
venské vzájemnosti. Ukázala též na etnografi ckou a kulturní příbuznost 
Slováků s moravským Slováckem. Výstavu navštívil též slavný francouz-
ský sochař A. Rodin (1840–1917), který byl výstavou okouzlen a po-
zval Kolíska do Paříže. Kolísek stál též u zrodu Společnosti slovenského 
muzea v Hodoníně, byl také hlavním spoluzakladatelem Spolku sloven-
ských umělců, kterého se stal čestným předsedou. Kolíska v Hodoníně 
navštěvovali katolíci i evangelíci, kněží i laikové, z nich např. S. H. Va-
janský (1847–1916), F. Juriga (1874–1950), K. A. Medvecký (1875–
1937), M. Hodža (1878–1944), J. Vojtaššák (1877–1965) a další. 
Kolísek se neomezoval jen na Hodonín, často dojížděl na Slovensko, 
což nelibě nesli uherští představitelé v Pešti. Na Kolíska byl roku 1908 
vydán dokonce zatykač. Počátkem 20. století byl Kolísek přesvědčen 
o národní jednotě Čechů a Slováků. Považoval uherské Slováky dokon-
ce za Čechy. Nesprávně dokonce pojímal slovenštinu za dialekt češtiny. 
Totéž tvrdil i francouzský historik E. Denis (1849–1921) a Brit R.W. 
Seton Watson (1879–1951). Kolísek svůj názor na slovenštinu změnil 

Alois Kolísek
přítel Slováků a veřejný činitel
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v roce 1918, o  čemž svědčí jeho spis Slováci do státu československé-
ho dedikovaný P. O. Hviezdoslavovi (1849–1921). Seton Watson se 
stal Kolískovým důvěrným přítelem. Brit na místě poznal horní Uhry 
i postavení Slováků v této části Uherského království. Byl velkým pří-
znivcem Československa, často jezdil jak do Prahy (navštěvoval např. 
prezidenta T. G. Masaryka), tak na Slovensko. Zajímavé je, že Kolísek se 
nikdy nevyjadřoval k pojmu národ.

 
Kolísek – odbojář a politik

V době 1. světové války byl Kolísek zapojen do protirakouského od-
boje. V Hodoníně vytvořil místní buňku Maffi  e. Při velké cestě po Slo-
vensku v létě 1917 navazoval kontakty s katolickými duchovními, aby 
zjistil možnosti spolupráce katolického politického tábora při přípravách 
vedoucích ke vzniku Československa. Přitom už před válkou spolupra-
coval s V. Šrobárem (1867–1950) a M. Hodžou. Hned po říjnovém 
převratu 1918 vzniklo Revoluční národní shromáždění (parlament), 
v němž zprvu slovenští poslanci nebyli organizováni stranicky, ale tvoři-
li Klub slovenských poslanců, ve kterém působili i Češi včetně Kolíska, 
jenž tam dřívějšími vazbami na Slovensko určitě patřil. Kolísek ovšem 
tíhnul k Čs. straně lidové. Kolísek v prvních letech po válce se oriento-
val na budování nového společného státu Čechů a Slováků a pohyboval 
se mezi špičkami politiky, která byla soustředěna do Prahy. On sám byl 
od roku 1919 obyvatelem Bratislavy, takže Kolíska čekaly časté cesty do 
hlavního města republiky. Poslancem Národního shromáždění se stal 
kooptací, ve Slovenském klubu poslanců byl jeho místopředsedou. Ve 
Slovenském klubu poslanců byli další Češi, např. E. Beneš (1884–1948), 
A. Masaryková (1879–1966), J. Vlček (1860–1930) a další. Při rozdělo-
vání vládních křesel katolíci navrhli Kolíska na ministra umění, ale Kolí-
sek tuto kandidaturu odmítl (na nátlak nekatolíků). Ministerstvo umění 
nakonec vůbec nebylo zřízeno. Pro čs. vládu vyvstal velmi aktuální úkol, 
totiž vybudovat slovenskou školskou soustavu. Na Slovensko proudily 
stovky českých učitelů pro školy všech stupňů. Stejně to bylo s kvalifi ko-
vanými státními zaměstnanci. Kolísek byl s dalšími poslanci signatářem 
návrhu na zřízení (zákonem) čs. univerzity v Bratislavě. Zákon prošel 
a od listopadu 1919 začala postupně fungovat jako Univerzita Komen-
ského. Kolísek se zasloužil zejména o zřizování slovenských menšinových 
škol v oblastech Slovenska s převahou Maďarů. Jako poslanec Národní-
ho shromáždění nevystoupil v rozpravách často, ale za to velmi účinně 
a emotivně. Svá vystoupení neomezoval jen na slovenskou tematiku, ale 
zajímal se i o českou kulturní obec. Např. se zasadil o postátnění pražské 
konservatoře. V Národním shromáždění se stal členem několika výbo-
rů, v nichž odvedl ohromný kus práce. Jako odborník na písně prosadil 
výchovu pěveckého dorostu. V lednu 1920 vystoupil Kolísek jménem 
Slovenského klubu k návrhu státního rozpočtu, ve kterém se zaměřil na 
kulturní a umělecké záležitosti Slovenska. Po roce 1918 vstoupil Kolísek 
do Slovenské ľudové strany. V ní ve 20. letech sílily hlasy prosazující au-
tonomii Slovenska, s čímž Kolísek nesouhlasil. Ztrácel své příznivce a ve 
světle těchto okolností už na nové kandidátce do parlamentu nefi guroval. 
Byl dokonce z lidové strany vyloučen. Kolísek politicky tedy prohrál, ale 
jeho úsilí o nové Slovensko a jeho specifi cké problémy trvalo nadále. Do 
vrcholné politiky se Kolísek pokusil – spoléhaje na svoji dřívější přiro-
zenou autoritu – dostat přes Senát parlamentu v roce 1927. Kolískova 
volební kampaň za Čs. stranu lidovou nebyla úspěšná, prostými Slováky 
zmanipulovanými stranou HSĽS nebyl přijat. Byla to druhá Kolískova 
politická prohra. 

Rok před tímto Kolískovým fi askem byla v ČSR založena Panevrop-
ská unie ČSR. Panevropská unie usilovala o politické a hospodářské 
sblížení Evropy při zachování všech atributů národní svrchovanosti. 
Malé státy měla uchránit před mocensky a hospodářsky nejvlivnějšími 
státy, pro případ ČSR hlavně před Německem. Čs. větev Unie byla 
založena v září 1926 jako nepolitický spolek a Kolísek se stal jejím čle-
nem. Měla dvě sekce – československou a německou. Dr. Kolísek byl 
zvolen do společného představenstva složeného z vážných a známých 

osobností podnikatelských, politických a duchovních a v čs. sekci se 
věnoval problémům Slovenska. V sekci byl proti dělení podle náro-
dů, doporučoval teritoriální dělení. Vycházel za základního postulátu 
Unie, že Panevropská unie je založena na rovnosti národů. Věnoval se 
budování sítě místních skupin a sekretariátů Unie na území Slovenska. 
Věřil v harmonickou Evropu bez válek a snažil se přispět ke sjednoco-
vání Evropy. Panevropská unie byla předobrazem poválečného Evrop-
ského hospodářského společenství a současné Evropské unie. 

Kolísek – umělec a literát
Kolíska od mládí upoutávala hudba, zejména písňová tvorba. Tato 

vášeň jej provázela celý život. Upravoval některé skladby, sporadic-
ky sám komponoval. Měl velmi podmanivý a melodický hlas, hrál 
na několik hudebních nástrojů, nejraději na cimbál. Byl v kontaktu 
s A. Dvořákem (1841–1904), L. Janáčkem (1854–1928), P. Mascag-
nim (1863–1945), O. Nedbalem (1874–1930) a J. Sukem (1874 až 
1935), hmotně pomáhal M. S. Trnavskému (1881–1958) a J. L. Be-
llovi (1843–1936). Kolísek jako aktivní hudebník propagoval na kon-
certech v Praze a v Londýně slovenskou lidovou píseň. Obdivoval 
L. Janáčka, miloval  i J. S. Bacha. V hudebním světě měl vysoký kredit. 
V Bratislavě kr.j. spoluzaložil Hudební školu. Kromě slovenské lidové 
hudby Kolíska zajímaly slovenské výšivky. V publikacích Ľudové ume-
nie slovenské a Slovenské umenie ľudové z 20. let jsou zajímavé pasáže 
o umění výšivkářském a o slovenských krojích. 

Kolísek byl neobyčejně literárně a publicisticky činný. Psal své práce 
česky i slovensky do různých kalendářů, sborníků, časopisů nebo denní-
ho tisku. Hlavní část své vědecké a propagační publicistiky věnoval růz-
ným oborům slovenského umění a lidové písni. Ve svých spisech silně 
(ač nemilitantně ani netolerantně) hájil římskokatolickou věrouku. Tato 
apologetika však částí laické veřejnosti nebyla přijímána kladně.

Kněz – rebel 
Kolísek ještě v době monarchie tíhnul k reformě katolické církve, 

proto jeho postavení v brněnské diecézi nebylo valné. Vysoké církevní 
kruhy nedokázaly či spíše nechtěly ocenit vše, co Kolísek dělal pro 
katolickou církev (např. pouti do Lurd či do Říma). Církevní hod-
nosti, které si určitě zasloužil, byly pro něj nedostupné. Byl sice mon-
signorem, ale díky papeži, ne diecézi. Kolísek ještě před a po založení 
ČSR byl pro reformu církve. Z počátku 20. století např. bránil celibát 
kněží, ale po roce 1918 už zrušení celibátu akceptoval. Byl dokonce 
členem deputace Jednoty katolického duchovenstva, která vypracovala 
memorandum, jež předložila ve Vatikánu papeži. Ten akceptoval ně-
které body memoranda, ale zrušení celibátu striktně odmítl. To vedlo 
mj. v roce 1920 k založení Čs. církve (husitské), patriarchou se měl 
dokonce stát Kolísek, jenž však se nakonec nedokázal rozejít s římsko-
katolickou církví a zůstal věrný Římu a s pokorou se podřídil církev-
ním autoritám. Církvi římskokatolické oddaně sloužil až do své smrti. 
Účastnil se např. eucharistických kongresů: v USA (1926), kde spolu 
s rodným  bratrem konal misie pro české osadníky nebo v Tunisku 
(1930). Na kongresech se Alois Kolísek účastnil diskusí, co dělat, aby 
církev římskokatolická uhájila svá postavení v různých zemích a ne-
ztrácela vliv na jejich obyvatelstvo. 

Závěr
Pokud jde o Kolíska jako naturalizovaného Slováka, je třeba zdůraznit 

jeho vliv a činnost na poli vzájemných vztahů česko-slovenských. V dě-
jinách Slovenska vystupuje jako národopisec hlavně v oblasti zpěvu. Byl 
však členem – vždy aktivním – v nesčetných spolcích (Slovenský akade-
mický spolek Moyzes, Slovenský spolek Svatá rodina, Spevácky sbor le-
gionárov, Slovenská beseda, Slovenský klub, Orel, Matice slovenská a dal-
ší). Vydal řadu spisů, studií a článků o slovenském folklóru a o dějinách 
Slovenska. 

Jiří Jindra, emeritní vědecký pracovník ÚSD AV ČR Praha 
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Neďaleko mesta Žilina sa na strmej vápencovej skale vypína 
hrad Strečno. A práve hrad Strečno je prvým spoločným 
menovateľom pre obe dámy. Kedysi patril medzi najlepšie 

opevnené hrady, ktoré lemovali rieku Váh. Jeho výstavba začala na 
prelome 13. a 14. storočia z iniciatívy uhorského kráľa, ktorý sa snažil 
zabezpečiť krajinu proti cudzím nájazdníkom. Pôvodne kráľovský 
hrad získal v roku 1483 slávny vojvodca a kapitán Horného Uhorska 
Pavol Kiniži. Preslávil sa v boji proti 
Turkom a za svoje vojenské zásluhy 
získal od kráľa tituly aj majetky. Na za-
čiatku jeho kariéry sa spriatelil s iným 
významným vojvodcom tej doby, 
Blažejom Maďarom. Blažej Maďar 
(Magyar) sa z prostého vojaka vypra-
coval a nakoniec získal aj titul baróna. 
Zastával funkcie chorvátsko-slavón-
skeho bána, sedmohradského vojvodu 
a kapitána Horného Uhorska. Patrilo 
mu niekoľko hradných panstiev v Za-
dunajsku a na Považí. Blažej Maďar si 
talentovaného Pavla Kinižiho obľúbil 
natoľko, že sa ho rozhodol adoptovať. 
Mal aj vlastného syna, Ladislava, ale 
ten zomrel v mladom veku. V roku 
1474 spolu uzavreli vzájomnú dedičs-
kú zmluvu o spojení svojich majetkov, 
ktoré mali zdediť Kinižiho potom-
kovia. Vznik panstva obrovských roz-
merov bol nakoniec zavŕšený sobášom 
Pavla Kinižiho a jedinej dcéry Blažeja 
Maďara, Benigny.

U nás nezvyčajné meno Benig-
na znamená dobrotivá, láskavá. Či 
taká skutočne bola, nevieme. Bola 
však vzdelaná, zbožná a v čase sobá-
ša veľmi mladá. Benigna sa vydala 
za muža o 30 rokov staršieho, ktorý 
väčšinu svojho života prežil na bojis-
ku. V Maďarsku vošla do dejín vďaka 
modlitebnej knihe Festetics-kódex, ktorú vytvorili mnísi z kláštora 
v Nagyvázsony (čítaj Naďvážoň, obec v Maďarsku vo Vesprémskej 
župe) pre manželku svojho zakladateľa. Kláštor založil Pavol Kiniži 

Príbehy z hradu Strečno 
Svätica a Vrahyňa

O prvej vyšlo niekoľko kníh a bolo namaľovaných viacero portrétov, 
o druhej toho vieme veľmi málo a jej podobu nepoznáme. Telo svätice 
našli v neporušenom stave a je uctievaná na Slovensku. Vrahyňa je 
známou renesančnou postavou v Maďarsku, zomrela však v ústraní, 
nevedno kde. Aj napriek tomu, že ich osudy boli odlišné a delilo ich od 
seba jedno celé storočie, mali spoločného viac, než by sa mohlo na prvý 
pohľad zdať. Reč je o Žofi i Bosniakovej a Benigne Maďarovej.

v roku 1483. Modlitebná kniha je písaná na pergamene v maďar-
skom jazyku a dochovala sa tiež v opise, ktorý vznikol o 20 rokov 
neskôr. V knihe sa nachádza aj modlitba za uzdravenie Pavla Kiniži-
ho, ktorý bol vážne chorý. Preto sa predpokladá, že vznikala medzi 
rokmi 1492 a 1494, kedy Pavol Kiniži zomrel.

Do slovenskej historiografi e sa Benigna zapísala hlavne ako maji-
teľka hradu Strečno. V týchto nepokojných časoch, keď sa vied-

li boje o trón, sa majetkové spory 
susedov riešili mečom a na južnej 
hranici uhorského kráľovstva neus-
tále hrozilo turecké nebezpečenstvo, 
boli hrady jediným bezpečným úto-
čiskom. Už v roku 1474 získal Pavol 
Kiniži aj susedný Lietavský hrad. Na 
oboch hradoch nariadil opravné práce 
a stavebné úpravy. 

V roku 1492 zomrel Benignin otec, 
Blažej Maďar. Jej manžel, ako už bolo 
povedané, bol v tej dobe vážne chorý. 
Pretože ich manželstvo ostávalo za-
tiaľ bez potomkov, odkázal manželke 
celý svoj majetok, o čom svedčí zápis 
v Budínskej kapitule. Pavol Kiniži 
zomrel o dva roky neskôr počas ob-
liehania tureckej pevnosti Smederevo 
(mesto v dnešnom Srbsku). Ovdovelá 
Benigna nechala svojho manžela po-
chovať v spomínanom kláštore sväté-
ho Michala v Nagyvázsony. Z Benig-
ny sa zrazu stala veľmi bohatá vdova. 
Zdedila celý Kinižiho majetok a polo-
vicu majetku svojho otca. Pretože 
spolu nemali deti, časť majetku (aj 
hrad Lietava) nakoniec pripadla aj Ki-
nižiho priateľovi a spolubojovníkovi 
Štefanovi Zápoľskému.

Mladá a bohatá vdova určite ne-
mala o nápadníkov núdzu, a tak už 
o rok neskôr vstúpila do manželstva 

po druhýkrát. Jej nastávajúcim sa stal Marek Myslenovič (v Maďar-
sku tiež známy pod menom Horváth, v Chorvátsku Mišljenovič 
z Kamičaku). Marek pochádzal z Dalmácie a sobášom s Benignou 

Ukážka z modlitebnej knihy Festetics-kódex
 (zdroj: http://nyelvemlekek.oszk.hu/sites/nyelvemlekek.oszk.hu/
fi les/festetics.pdf)

Erb rodiny Maďar, 
prekreslila Eva Brezániová 

podľa J. Siebmachera
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získal polovicu jej majetku. Okrem hradu 
Nagyvázsony mu pripadli panstvá na Považí 
vrátane hradu Strečno. Vlastníctvo mu potvrdil 
darovacou listinou aj kráľ Vladislav Jagelovský. 
Marek Myslenovič urobil bratov Petra a Jána 
spolumajiteľmi svojej polovice majetku. Jeho 
chorvátska rodina sa tak usadila v Nagyvázso-
ny, žila tam až do 18. storočia, kedy vymrela. 
Sobášom získaný majetok pomohol výrazne 
Marekovi v kariére. Získal čestnú hodnosť kapi-
tána Budínskeho hradu a funkciu chorvátsko-
slavónsko-dalmátskeho bána.

Dlho sa však zo získaného postavenia nete-
šil. V roku 1508 spadol z koňa a na následky 
pádu zomrel. Benigna opäť ovdovela a svojho 
manžela nechala uložiť vedľa toho prvého, 
v Nagyvázsony. Aj toto manželstvo zostalo 
bezdetné a polovica majetku, ktorý po svadbe 
získal Marek Myslenovič, ostala jeho vyššie 
menovaným bratom.  

Po smrti Benigniných manželov si susedný 
rod Pongrácovcov zo Starého hradu nárokoval 
hrad Strečno. Ich predok Pongrác zo sv. Miku-
láša dostal Strečno do zálohy ešte v roku 1443. 
Benigne sa však podarilo hrad obhájiť, a to aj 
napriek tomu, že ich nároky potvrdil sám kráľ. 
Pokračovala aj v stavebných úpravách začatých 
jej manželom, hrad Strečno prestavala a rozšíri-
la. Neúspešne taktiež skončili pokusy Jána Pod-
manického, ktorému hrad s panstvom daroval 
kráľ v roku 1508. 

Dvojnásobná vdova Benigna netrúchlila dlho. 
V roku 1509 opäť stanula pred oltárom. O jej 
treťom manželovi Gregorovi Kerekym toho 
veľa nevieme. Pravdepodobne nebol významný 
a Benignu si vzal kvôli majetku a výsadám vyplý-
vajúcich z jej spoločenského postavenia. Benig-
na však bola bohatá a mohla si dovoliť vydať sa 
aj z lásky. Manželstvo ale nebolo šťastné. Gregor 
Kereky mal vraj zlú a násilnícku povahu. Za fal-
šovanie listín, ktorými sa snažil rozmnožiť svoj majetok, ho v prísnom 
liste pokarhal aj sám kráľ. Mesto Žilina si ho však pripomína v dobrom. 
Vrátil jej murovaný dom, ktorý zaujal pán Strečnianskeho panstva Marek 
Myslenovič. Na mieste tohto domu dodnes stojí žilinská radnica. 

Benigna nachádzala útechu v modlitbách. Práve počas tohto man-
želstva vznikol opis modlitebnej knihy pre Benignu, tzv. Czech-kó-
dex. Obe knihy boli malých rozmerov, aby sa dali ľahko prenášať 
a svojej majiteľke boli stále k dispozícii. V roku 1518 strávil man-
želský pár Veľkú noc v Ríme s niekoľkými vesprémskymi šľachtic-
mi. Spoločne sa zapísali do spoločenstva Svätého Ducha. Benigna sa 
týmto činom snažila dokázať svoju oddanosť Bohu.

Čoskoro skončil svoje neblahé pôsobenie na tomto svete aj Gregor 
Kereky. V Maďarsku sa traduje, že ho verné Benignino služobníctvo 
v roku 1519 zhodilo z hradnej bašty. Či už to bolo na Benignin prí-
kaz, alebo nie, za túto vraždu bola Benigna odsúdená k strate hlavy 
i majetkov. V nasledujúcom roku jej však kráľ udelil milosť. Bola to 
predsa len dcéra a manželka významných mužov, ktorí sa zaslúži-
li o rozvoj Uhorského kráľovstva. Ich sochy stoja aj v rumunskom 
Koložváre po boku kráľa Mateja Korvína.

Po smrti tretieho manžela sa opäť rozhoreli pokusy získať Benignin 
majetok a v roku 1520 boli Pongrácovci ofi ciálne uvedení do majet-
ku Strečna. Benigna však hrad udržala až do roku 1523, kedy ho 
predala budúcemu uhorskému kráľovi Jánovi Zápoľskému. Po tom-
to dátume o nej miznú všetky stopy. Utiahla sa do ústrania a o pár 
rokov neskôr zomrela. Vraj v roku bitky pri Moháči (1526). 

V roku 1984 maďarský spisovateľ Béla Czére napísal divadelnú 
hru s názvom Benigna Maďarová, tragédia o piatich dejstvách. Dej 
sa odohráva na hrade Nagyvázsony v rokoch 1518 – 1519. Náme-
tom sa stala práve vražda posledného manžela. Aj napriek udeleniu 
milosti zostala v ľudskej pamäti táto veľmi zbožná žena ako vrahy-
ňa. Možno skôr ako veľkými gestami mohla svoju oddanosť Bohu 
dokázať dobrými skutkami,  ako to o sto rokov neskôr robila Žofi a 
Bosniaková, ďalšia majiteľka hradu.

Martina Bernátová, Považské múzeum Žilina

Rytina hradu Strečno zo 17. storočia

Podpis Benigny, vdovy po Pavlovi Kinižim (zdroj: http://archives.hungaricana.hu
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Koloman Kertész Bagala oslavuje 25 rokov od založenia 
svojho vydavateľstva. Doteraz vo svojom vydavateľstve 
KK Bagala vydal približne 380 knižných titulov, orientuje 
sa výhradne na slovenských autorov, veľký priestor dáva 
debutantom. Založil a 18 rokov organizuje literárnu súťaž 
Poviedka, v roku 2006 vyhlásil aj súťaž ROMÁN 2006. 
Knižná revue, mesačník o nových knihách, ktorú vydáva 
Literárne informačné centrum Bratislava, priniesol 
v čísle 3/2016 obsiahly rozhovor s vydavateľom. Keďže 
K. K. Bagalu poznáme aj my v Čechách z viacerých návštev 
najmä Slovenského inštitútu v Prahe, kde uvádzal svoje 
knihy, predostierame rozhovor aj našim čitateľom. Vypovedá 
o ňom samom, ale aj o situácii, aká vládne na Slovensku 
v oblasti vydávania kníh, vzťahoch medzi vydavateľmi, 
distributérmi a kníhkupectvami.                        JW                                                                              

25 rokov je čas na bilancovanie, ale mňa zaujíma, ako vidíte bu-
dúcnosť...

Zanedlho umriem a vydavateľstvo zanikne. O pár rokov si už nik 
ani len nespomenie, že tu nejaký vydavateľ s takým čudným menom 
bol. Som spokojný. Nie s tým, že niečo zanechám, ale ako som žil. 
Ja som nikdy nezakladal impérium, ani som špekulatívne nebudoval 
dačo, čo raz výhodne predám. Na také niečo nemám trpezlivosť – 
som bonviván, vždy robím všetko pre pôžitok. Mne sa páči robiť si 
knihy. Neviem si predstaviť, že by som bol žil inak. Bol som prelieta-
vý, paberkoval som, hľadal alebo si vychutnával sladké ničnerobenie, 
rojčil. Ale, chvalabohu, pomerne mladý som zistil, že proste cítim 
talent, že viem, či text za niečo stojí, a aj bez toho, aby som sa musel 
učiť teórie. Prestal som teda experimentovať, založil som si vydava-
teľstvo 1. marca 1991 a doteraz sa tohto povolania držím. A aj keď 
nie som vždy fi nančne fi t, čítam si ďalej...
Ako sa zmenil stav knižného trhu od čias vašich začiatkov?

Mal som to ľahké. Keďže všetci začiatkom 90. rokov naháňali 
zlaté teľa, mohol sa v závetrí nezáujmu o pôvodnú tvorbu udržať aj 
taký diletant a amatér ako ja. Totiž – po protikomunistickej revolúcii 
sa začali venovať knihám namiesto intelektuálov biznismeni. A kto 
zmysel pre obchod nemal, usilovne sa po večeroch doúčal, ako sa 
pracuje s kalkulačkou, alebo hľadal po knižniciach preklad zaklínad-
la ’breakpoint’. Keďže ešte nebol internet, výhodu mal ten, kto získal 
spoľahlivé informácie o predajnosti kníh v zahraničí. Najpopulárnej-
šou hazardnou hrou bola vtedy „rana istoty“ a všetci stavili v kurze 
100:1 – čiže ak sa v Amerike predá milión, na Slovensku sa oplatí 
vytlačiť desaťtisíc.
A aká bola vtedy vaša predstava o úspechu?

Bol som úprimne presvedčený, že ak vydám tisíc kníh, čo sa mi 
páčia, do Ameriky kúpia stotisíc. Podvedome myslím proti prúdu. 
Je to refl ex, pud.
Toto začiatočnícke presvedčenie zaváňalo pádom na dno...

Vtedy nás takých naivných bolo oveľa viac než teraz, a to je škoda. 
Vynorili sa, vydali nejakú fasa knihu a už ich viac nebolo. Možno 
pustili do gatí z dlžôb alebo hodili fl intu do žita. Veru, ozajstných 
dinosaurov už nie je mnoho, teraz vládnu cicavce.
Za posledných desať rokov sa však počet vydavateľov takmer 
zdvojnásobil.

To sú väčšinou tí, čo sa naučili čítať namiesto písmen číslice. A čo 
je najsmutnejšie – médiá zmenili prístup k spisovateľom. Kedysi mi 
na prvú vydanú knihu vyšlo dvadsať recenzií. Dnes mi z posledných 
dvadsiatich recenzovali sotva jednu.
Ak by mal teraz niekto rovnaký sen ako vy pred dvadsiatimi 
piatimi rokmi, má šancu uspieť?

Nechcel by som byť v koži začínajúceho vydavateľa v dobe, keď 
počet čitateľov klesol 100:1. Kým ja som mal v začiatkoch problém 
nájsť dakoho, kto by neprečítal ročne aspoň jednu knihu, dnes nás 
upúta každý stý status. A aj kníhkupci sa zmenili. Kedysi kupčili 
s knihami sčítaní ľudia, dnes im stačí vedieť sčítavať. Metódy ob-
chodu s mojím prvým výhradným distributérom Artforum sa neda-
jú porovnať s mafi ánskymi praktikami terajších distributérov voči 
malým vydavateľom.
V čom mafi ánskych?

Byť distributérom je výhodné. Vydavateľ zaplatí tlačiareň, zadar-
mo dovezie knihy distributérovi, ten ich rozvezie podľa objednávok 
a keď mu prídu peniaze od kníhkupca, zaplatí ich vydavateľovi 
a strhne si províziu. Prietokový ohrievač bez jediného centu investí-
cie. Za mafi ánske považujem, že za vcelku nenáročné logistické služ-
by požadujú výpalné percentá a vydavateľ-investor musí div že nie 
bozkať prsteň, aby svoje peniaze dostal. Začínajúci alebo malý vyda-
vateľ nemá žiadnu záruku, že ešte niekedy svoje knihy alebo peniaze 
uvidí, nepomôže mu ani polícia. Má smolu, hoci do ’biznisu’ vložil 
celé svoje srdce a úspory.
Z čoho žijete?

Z tržieb, ako každý vydavateľ. Málo peňazí – málo muziky. Ale 
som spokojný, podarilo sa mi prežiť 25 rokov. A konečne mám aj 
šťastie. Po desaťročí nehanebných distribučných podvodov som 
konečne našiel férového partnera – odovzdal som výhradnú dis-
tribúciu všetkých mojich kníh novej serióznej spoločnosti Partner 
Technic a o obchodovanie s knihami sa opäť nestarám. Im verím.
A čo granty a sponzori?

Kedysi malí vydavatelia neboli odkázaní iba na žobranie minis-
terských grantov, existovali nadácie, ktoré prideľovali podporu oveľa 
spravodlivejšie a pružnejšie ako štátny moloch. Nehovoriac o tom, že 
sponzori a mecéni kedysi fakt existovali. Mne pomáhalo veľa nadácií 
a sponzorov, asi pochopili blázna, čo každú korunu vrazí do slovenskej 
literatúry. Keď mi koncom 90. rokov Open Society či Pro Helvetia 
priklepli grant na päť kníh, ja som kontroval desiatimi. Postačilo, že 
ak bol nejaký zisk z predaja prvej pätice, neminul som ho, ale vydal 
ďalšie knihy. To bolo moje hviezdne obdobie. Bol som mladý, vládal 
som robiť aj dvadsať hodín denne, netúžil som po byte ani blahobyte, 
ku šťastiu mi stačilo, že vydám všetko, čo chcem, aby vyšlo.

Dinosaurus 
medzi cicavcami
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Listy
Študentské

Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

7–8/2016

Zuzana Matonohová s oceněním

Mistr Jan Hus včera, dnes a zítra 
Jednou z tém vlaňajšej medzinárodnej študentskej konferencie bolo 
600. výročie upálenia majstra Jana Husa. Tejto téme sa venovali českí 
študenti z Bruntálu a Liberca. Uvádzame zaujímavé putovanie v čase, ktoré 
zachytila Zuzana Matonohová zo Všeobecního a sportovního gymnázia 
v Bruntále. Táto práca rozsahom neveľká, ale rozhľadom presahujúca dané 
časové obdobie, je po stránke odbornej na výške a vyznačuje sa invenciou. 
Porota jej udelila 3. miesto. Uvádzame ju v plnom rozsahu.

1. Úvod
Téma, které jsem si vybrala, je pro náš ná-

rod velmi důležité. Upálení mistra Jana Husa 
je totiž událost, která nás snad poprvé dostala 
do centra světového dění. 

Postava mistra Jana Husa se objevuje v růz-
ných dobách pod různými úhly pohledu. 
V této práci se nesnažím zdokumentovat Hu-
sův život, ale ve vší možnosti zdokumentovat
a dokreslit jak jeho konečný proces a násled-
nou popravu v Kostnici, tak aktuální dění 

v rámci oslav šestisetletého výročí od jeho 
upálení. Také se pokusím o jakousi fi kci oslav, 
které by mohly proběhnout za čtyři sta let. 

Informace jsem čerpala především z novi-
nových a internetových článků.

Chtěla bych moc poděkovat panu učiteli 
Mgr. Antonínu Zgažarovi za poskytnutí ma-
teriálů a neocenitelných rad.

1. Budoucnost
Píše se rok 2415. Přesněji 6. červenec. 

Dnes slavíme velmi zvláštní výročí. Vzhle-
dem ke všeobecné globalizaci je pro nás stále 
těžší a těžší udržet si vlastní národní svátky. 
Přednost se dává těm celosvětovým, jako jsou 
Vánoce nebo Velikonoce. Možná právě proto 
je dnešní den tak důležitý. Pořád to je totiž jen 
a jen náš svátek. Dnes je tisíc let od upálení 
mistra Jana Husa.

Už od ledna se konají všemožné výstavy 
a akce. Za zmínku stojí výstava v Národním 
muzeu v Praze. Je to ta nejúžasnější věc, jakou 
člověk může vidět. A vlastně i zažít. Poprvé 
v naší republice byla do nějakého muzea na-
instalována interaktivní 4D expozice. Člověk
už nemusí číst o nějaké době. On ji může za-
žít. Je to nepopsatelný zážitek poslouchat ká-
zání mistra Jana Husa v Betlémské kapli nebo 
s ním dokonce debatovat na jedné z jeho 
teologických přednášek. Pro otrlejší povahy 
je k dispozici dokonce jeho soudní proces 
v Kostnici a jeho upálení.

Letos se dokonce k Husově otázce vyjádřila 
sama církev. Papež Řehoř XVII. se nejen ve-

řejně omluvil, jak to kdysi udělal Jan Pavel II., 
ale také z Jana Husa sňal klatbu a dokonce 
místo před Kostnicí, kde byl tehdy upálen, 
veřejně posvětil. Při tom mu zpíval církevní 
sbor a kolem poletovali malí robo-cherubové.

Záznam v televizi z této akce vypadal velmi 
působivě. Po jeho odvysílání se dokonce do 
Kostnice začaly konat poutě. Každý chtěl vidět 
místo, kde byl náš skoro-svatý Jan Hus upálen.

2. Přítomnost
Píše se rok 2015. Tento rok je pro náš 

národ velmi důležitý. Slaví se totiž 600 let
od upálení mistra Jana Husa. Událost, která 
České země vynesla do centra světového dění. 
600 let je opravdu významné jubileum, proto 
není nic neobvyklého, že se budou pořádat 
různé kulturní akce a oslavy na oslavu památ-
ky tohoto významného pražského kazatele.

Není náhodou, že se značná část těch-
to oslav odehrává v městě Husinci, ležícím

Jan Hus - domnělá podobizna

Studentske listy.indd   1 8/5/2016   11:13:40 AM



2      Príloha LISTY 7–8/2016

na jihozápadě Čech kousek od Prachatic. 
Právě zde se totiž Jan Hus s největší pravdě-
podobností narodil. Již od jara zde probíhají 
různé kulturní a společenské akce. Jejich vy-
vrcholením jsou pak tradiční Husovy oslavy 
ve dnech 5.–6. července.

Pozadu však nezůstává ani Praha. Místo, 
kde Hus studoval svobodná umění, později
i kázal. Karlova univerzita, jejíž byl Jan Hus 
před dlouhými a dlouhými lety žákem, pořádá
na jeho počest výstavu. Název není nikterak 
překvapivý: Jan Hus a pražská univerzita. 
K vidění je od dubna až do října.

Tím to ale nekončí. K vidění jsou další 
tři výstavy. Ta první má název Mistr Jan Hus
a jeho svět. Bude k vidění jen krátce a to 26. 
až 30. června v Národním archivu v Praze 4.
O to více však stojí za zhlédnutí. Bude na 
ní totiž k vidění mnoho doposud neprezen-
tovaných unikátních dokumentů týkajících 
se Jana Husa a doby, ve které žil. Mimo jiné 
i dokument, týkající se přímo kostnického 
koncilu z roku 1418. Přesněji řečeno jde 
o předvolání českých šlechticů a pražských 
měšťanů před církevní soud.

Druhé dvě výstavy už zmíním jen letmo. 
První s názvem Jan Hus a stopy jeho učení po 
celém světě bude k vidění na letišti Václava 
Havla v Praze od června až do srpna. Dru-
há, která začne o měsíc později, se jmenuje 
Za pravdou stát a bude probíhat v Betlémské 
kapli, přesněji v jejím lapidáriu. 

Nebudou to ale jenom výstavy. Půjde 
také i o slavnosti a koncerty. Třeba čtyřice-
ti minutový koncert na nádvoří Univerzity 
Karlovy. A rozhodně je nutné zmínit akci
pro širokou veřejnost Hrrr na ně! Husité na 
Vítkově! 11. července se uskuteční již její třetí 
ročník. Návštěvníci se mohou nechat ovlád-

nout atmosférou skutečné 
středověké slavnosti v duchu 
husitských tradic.

Výročí Husova upálení 
nabízí také několik novinek 
v podobě dokumentárního 
životopisného fi lmu Mistr 
a kazatel, který připravuje 
Univerzita Karlova pro Čes-
kou televizi a fi lmu Jan Hus, 
natočeném podle románu 
Evy Kantůrkové.

3. Minulost 
Píše se 6. červenec 1415 

léta Páně. Před branami měs-
ta Kostnice se tou dobou 
odehrávala vskutku zvláštní 
podívaná. Desítky, ne-li stov-
ky lidí jdoucích v jakémsi 
roztodivném procesí. Že by 
přijel král či papež a ten dav 
ho přispěchal uvítat? Ne, 
v čele kráčí, veden biřici, 
muž s rozstřiženým kněž-
ským rouchem a okrouh-
lou papírovou korunou
na hlavě, na které se tři ďáblo-
vé perou o jeho duši. 

Je postaven na hranici, při-
vázán ke dřevenému sloupu. 
Co provedl? Co tak strašného 
mohl udělat, že byl odsouzen k této bestiální 
smrti?

Z davu se však přece jen ozývají slova, 
která by mohla jeho brzké smrti zabránit.
Je to říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu. 
„Odvolej své bludy, Jane Huse. Odpřisáhni
a bude ti dána milost boží,“ vyzývá odsouzence.

„Byl bych sám svým zrádcem, kdybych 
odpřísáhl ony články, o nichž v Bibli není 
známo, kdybych byl nucen lháti a popřít tím 
pravdu boží. A na této pravdě evangelia, již 
jsem psal, učil a kázal, na základě výroků a vý-
kladů svatých otců, chci dnes vesele zemříti. 
Bůh je mi svědkem, že jsem vždy jednal v jeho 
jménu a že nezpronevěřil jsem se mu honbou
za hmotnými statky.“

„Svěřujeme tedy tvou duši ďáblu,“ sdělil 
mu zachmuřeně Hoppe, jakoby si už tehdy 
uvědomoval, jaké potíže a rozkol v církvi 
Husova smrt přinese. 

„A já ji poroučím Kristu!“ zazněla posled-
ní mistrova slova.

Tak si podepsal svůj ortel. Jako slavný So-
kratés, když odmítl opustit Athény a raději 
místo toho vypil v číši jed. Hus zcela vědomě 
se raději vydal smrti, než aby byl nucen žít
ve lži, odklizen na některém z malých hrád-
ků v Čechách, bez možnosti dále kázat 
v Praze. Raději zemřít pro své myšlenky, kte-
ré však nadále budou žít v srdci prostých lidí, 
než si svůj život zachránit obětováním všeho 

v co věřil. Věděl ale, že se pro mnohé Čechy 
stane mučedníkem? Že zapříčiní ve své rod-
né zemi dlouhá léta válek a s nimi i strádání 
pro chudý lid? Že bojovníci v jeho jménu 
budou nejen kázat pod obojím, ale také ničit 
a rabovat? Dovolil by to vůbec, kdyby si byl 
toho všeho vědom? 

Lidé jsou nedočkaví. „Na smrt s tím an-
tikristem! Zabte ho! To jediné si zaslouží!“ 
ozývá se z rozlíceného davu. Každý chce vi-
dět tu nadcházející show. Pro ně je to podí-
vaná. Někteří z nich jsou příliš hloupí, aby 
si uvědomili, že ten člověk před nimi je jen 
oběť rozpolcenosti církve, někteří zase příliš 
chytří, aby si spočítali, jaké výhody jim jeho 
smrt přinese.

Na hranici pomalu začíná plápolat oheň. 
Ten nebožák na ní je až po bradu pokryt 
svazky dříví a slámy, aby ho žár zdolal co nej-
rychleji. Možná se dřív udusí, než jeho tělo 
stráví oheň. Ale ne, vítr mu nakonec přeci 
jen vhání plameny přímo do tváře a onen 
muž vypouští duši v Pánu. 

Tím ale podívaná zdaleka nekončí. Biřici 
roztloukají kyji kosti a jeho srdce je nabod-
nuto na kůl, jako nějaké sele, které se poma-
lu opéká na rožni. Tato poprava zřejmě má 
být odstrašujícím příkladem pro ty, kteří by 
jeho myšlenky chtěli následovat. Někteří lidé
se však nenechají vystrašit. Ani ne za rok na 
stejném místě bude plápolat oheň znovu. 

J. Hus na kostnickém sněmu (výřez z obrazu V. Brožíka)

J. Hus na hranici (iluminace v Jenském kodexu)
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Tím nešťastníkem bude Husův přítel, Jero-
ným Pražský.

Ani na konci popravy není nic ponechá-
no náhodě. Po dohoření hranice je všechen 
popel sebrán a hozen do nedalekého Rýna, 
aby po Janu Husovi nezůstala žádná památ-
ka. Nic, co by si jeho stoupenci mohli pone-
chat jako relikvii. 

Závěr
Je to až zvláštní, jak moc si církev přála 

vymazat jakékoliv zmínky o existenci to-
hoto univerzitního profesora a kazatele. 
Musel to být opravdu velmi významný 
muž. Nebylo totiž zvykem, aby se pří-
padem někoho, jehož postavení v církvi 
je skoro bezvýznamné, zabývali hned tři 
primasové příslušné arcidiecéze, soud-
ní dvory dvou papežů, štáby právníků
a fi lozofů. Jan Hus byl vlastně mezi prv-
ními prostými lidmi, kteří byli pozváni
na nejvýznamnější evropské shromáždění 
celého století, na koncil v Kostnici.

Církev se ho snad opravdu bála a bála 
se i nepokojů, které by jeho reformátorské 
myšlenky mohly vyvolat. Tehdejší duchovní 
špičky počítaly, že se jim podaří Husa pře-
svědčit, ať své učení odvolá. Avšak jejich po-
čítání nebylo příliš důkladné. Tím, že Hus 
své učení neodvolal a byl upálen, se v očích 
Čechů stal mučedníkem. V zemích Koruny 
české najednou začaly bouře, které je vynes-
ly do popředí historického dění. Křesťanství 
už najednou nebylo jednotné, ale začalo 
se tříštit na spoustu menších kousků. Jed-
ni přijímali podobojí, druzí pouze hostie. 
Jedni uctívali papeže, jako nejvyššího před-
stavitele církve, druzí papežem opovrhovali 
a za nevyššího považovali Ježíše Krista a sa-
motného Boha.

I v novějších dějinách má pak Mistr Jan 
Hus své místo. Podle Františka Palackého 
bylo období Husa a husitství vrcholem na-
šich národních dějin. T. G. Masaryk pak 
Husův odkaz využil v době první Českoslo-
venské republiky.

Avšak nic nemůže být černobílé. Jan Hus 
a období husitství s sebou kromě pozitiv 
přinášelo také negativní stránky. Ať už to 
bylo rabování kostelů a ničení historických 
památek, tak to byl také fakt, že mnoho Hu-
sových myšlenek bylo na jeho i na dnešní 
dobu příliš radikálních a jejich uskutečnění 
opravdu nebylo reálné. Příkladem třeba je 
Husovo pojednání o tom, že kdo z předsta-
vitelů církevní či světské moci žije v těžkém 
hříchu, nemá právo svou funkci vykonávat 
a lidé jej nemusí poslouchat. Avšak jako 
hřích bylo v minulosti bráno tolik věcí, že 
člověk snad ani nemohl žít, aniž by jednou 
nezhřešil. Kdyby se tento zákon dal v obec-
nou platnost, vedlo by to spíše k anarchii, 
než ke světu podobnému Ráji.

I v dnešní době je Hus spornou postavou. 
V rámci našeho národa je hrdinou, avšak 
církev ho ještě stále nezbavila klatby a ani 
k němu nezaujala nějaké konkrétní stanovis-
ko. I když věci se možná přece jen daly tro-
chu do pohybu, když se papež Jan Pavel II. 
za smrt Jana Husa veřejně omluvil. Otázka, 
jestli to měl být konec tohoto případu, nebo 
začátek. Kdo ví… Třeba jednou bude Hus 
prohlášen za svatého a ochránce našeho ná-
roda stejně, jako svatý Václav.
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Zuzana Matonohová

Památník J. Husa a Jeronýma Pražského z roku 1862 na místě jejich upálení

Pomník M. J. Husa na Staroměstském náměstí v Praze
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XIII. pražská medzinárodná 
konferencia stredoškolákov
Dokumentačné a múzejné stredisko 
slovenskej menšiny v ČR pozýva 
študentov stredných škôI v ČR 
a v SR na XIII. pražskú medziná-
rodnú konferenciu stredoškolákov 
Slovenské tradície a súčasnosť 
v česko-slovenských súvislostiach. 
Konferencia sa bude konať 
v novembri–decembri 2016.

O záštitu nad konferenciou bude požiadaný 
veľvyslanec SR v ČR J. E. Peter Weiss.
Konferencia sa koná pod odbornou záštitou 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.  
Kde: Slovenský inštitút, Praha a Dům národ-
nostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2
Témy: 
I.: 700. výročie narodenia Karla IV. 

Ponúka sa celý rad tém Karel IV. a Sloven-
sko.  Zamyslenie sa nad významom pražskej 
UK pre Slovákov nielen v jeho dobe, ale aj 
neskôr, veď veľa významných slovenských 
osobností študovalo práve na UK, aby si za-
chovali svoj rodný jazyk, či už v 19. alebo 
v 20. storočí.
II.: Tradície a obyčaje späté so sloven-
ským jazykom, ľudovou kultúrou, histó-
riou a súčasnosťou národa. 

V rámci porovnávacieho štúdia vítame 
práce zviazané s tradíciami a jazykom ďal-
ších národnostných menšín.     

V predchádzajúcich rokoch sa vystriedalo 
mnoho tém. K najzaujímavejším patrilo bá-
danie o slovenských koreňoch rodičov, pra-
rodičov i známych, štúdie o migrovaní 

Slovákov do Čiech, štúdie o slovenských ži-
doch a ich osudoch spätých s migrovaním, 
poviedky, eseje, rozprávky a básne o spo-
znávaní Slovenska a Slovákov, štúdie, eseje, 
úvahy o Československu a vzťahoch Čechov 
a Slovákov. 
V tomto roku je záber široký:
1. Výročie Karla IV. a jeho význam pre 
Slovensko je možné spracovať z odbornej 
literatúry, z krásnej literatúry atď. For-
mou môže byť článok, referát, prezentá-
cia, rozhovor alebo štúdia. Môže to byť ale 
i poviedka, rozprávka i povesť, ak zapojíte 
predovšetkým svoju predstavivosť. Napr. je 
otázkou, či by bez Univerzity, ktorú založil 
Karel IV., sa stali známymi osobnosťami 
Ján Jessenius, M. R. Štefánik, Martin Ku-

kučín, Dominik Tatarka, mnohí slovenskí 
orientalisti, matematici, prírodovedci, le-
kári atď. Veď význam Karla IV. siaha až do 
súčasnosti.                 
2. Tradície a obyčaje je možné spracovať 
predovšetkým z rozsiahlej odbornej litera-
túry, prezentácie múzeí, spomienok pamät-
níkov, fi lmov, života okolo nás. Je možné 
zamerať sa na duchovný odkaz a súčasnosť 
alebo na túto tému napísať poviedku, roz-
právku alebo povesť. 
Forma spracovania: štúdia, článok, esej, 
rozhovor, poviedka, rozprávka, prezentácia, 
fi lm a ďalšie formy spracovania.
Rozsah podľa formy spracovania od 1 strany 
do 10 strán. 
Termín prihlášky: do 20. októbra 2016  
v Dokumentačnom a múzejnom stredisku 
slovenskej menšiny v ČR prostredníctvom 
kontaktných osôb aj priamo ako jednotlivci.
Kontaktné osoby: PhDr. Alica Virdzeková, 
Mgr. Nataša Galková, PhDr. Ľubica Meze-
rová, Mgr. Olga Mandová,  PhDr. Helena 
Nosková, Mgr. Antonín Zgažar, RNDr. Jana 
Kulhánková, Mgr. Veronika Mieresová, Mgr. 
Helena Kotvasová. Kontaktné osoby posky-
tujú pravidelné konzultácie pri výbere a tvor-
be prác.
Študentské práce budú prednesené na kon-
ferencii, budú vyhodnotené a odmenené.
Súčasťou konferencie je exkurzia po Prahe 
a kultúrny program. 
Na vašu tvorbu sa teší Dokumentačné 
a múzejné stredisko SM v ČR, Slovenský 
inštitút a DNM v Prahe.Účastníci XII. medzinárodnej konferencie stredoškolákov

XII. študentská konferencia v DNM. Referát o Ľudovítovi Štúrovi
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Aj teraz predsa existuje množstvo veľkých fi riem s obrovským 
rozpočtom na svoju propagáciu.

Všetko závisí od ľudí, ktorí rozhodujú o badžete. O tom, či vedia, 
čo je to literatúra. Lebo čo je hokej, vedia všetci. Prvý veľký sponzor 
bol Eurotel, riaditeľom jeho oddelenia pre styk s verejnosťou bol 
zhodou okolností víťaz ceny Debut roka, s ktorým som sa spoznal 
na odovzdávaní cien Knižnej revue, ja som vtedy dostal ocenenie 
Vydavateľ roka a Mitana Knihu roka. Tri roky sme sa nevideli, ale 
keď sa raz v nedeľu dozvedel z môjho rozhovoru s Dadom Nagyom, 
že súťaž Poviedka asi vytriezvie, lebo odskočil sponzor J&B Scotch 
Whisky, pochopil príležitosť pomôcť dobrej veci, zatelefonoval do 
Rádia Twist a bola ruka v rukáve. Volal sa Jozef Heriban a na vy-
hlasovania víťazov chodil aj s generálnym riaditeľom, tak sa im súťaž 
páčila. Obaja sa po štyroch rokoch rozpŕchli do iných fi riem, Euro-
tel miesto slovenských spisovateľov podporoval zase zámorských 
hokejistov a kolotoč so zháňaním sponzorov Poviedky pokračoval. 
Momentálne je 20. ročník súťaže opäť bez sponzora, tak ju vyhlásim 
sám. Akurát že prvé miesto bude honorované jedným eurom a udelí-
me 10 prémií po 10 centov. No a čo? Chudoba cti netratí.

Okrem súťaže Poviedka ste pred desiatimi rokmi vyhlásili aj 
literárny súbeh ROMÁN 2006.

Generálny riaditeľ Slovak Telekom bol nadšený, keď som sa po 
troch rokoch konečne preprosíkal k nemu na 10-minútovú audienciu. 
Viem, čo mám povedať, keď sú uši otvorené. Že je to historicky prvý 
súkromný literárny súbeh na území Slovenska. A aj dopadol tak, ako 
som sľúbil – úspešne. Prišlo 97 románov, veľa z nich vyšlo knižne, 
dokonca vo viacerých reedíciách. Už desaťročie o takých ušiach neví-
dať-neslýchať, a tak sú ďalšie ročníky v nedohľadne. Čo už?

Naozaj dnes u nás neexistujú bohatí ľudia so záujmom 
o slovenskú literatúru?

Mecéni slovenskej literatúry vymreli. Možno sú ukrytí, ale ja sa teda 
golf učiť nebudem. Fyzická námaha ma zdržiava od čítania rukopisov. 
Moji dvaja najväčší mecéni mi už po tom, ako som sa dostal prvýkrát 
do blázinca, nedvíhajú mobily. Ani si nestihli všimnúť, že som sa už 
vyliečil. Ďalší mi daroval 1 500 eur, z ktorých tisíc som dal spisovateľo-
vi ako honorár a zvyšok použil ako doplatok na tvrdú väzbu, aby jeho 
súborné dielo dobre vyzeralo. A keď som sa po dvoch rokoch pýtal na 
druhý zväzok, odpovedal: „Kali, vieš, nie si jediný chudák, komu treba 
pomáhať.“ Vrátiť povýšeným ’milodar’ považujem za otázku cti.

Sú tu však aj granty, ktoré využívate...
Mne neurčuje edičný plán žiadna grantová komisia. Keď mi nie-

ktorú knihu neschvália, vyjde, hoc aj v šalátovom vydaní.
Vaši autori získavajú literárne ceny. Platí pravidlo: hodnotná 

= nepredajná? Môže nastať prípad, že aj kritikou oceňovaný au-
tor náročnej literatúry je ziskový?

Snažím sa pochopiť, prečo sa medzi ľuďmi šíri takýto blud. Asi 
preto, že sa zmenila temporalita. Čoraz viac dbáme na čoraz kratšie 
časové úseky. Na fejsbúku niet hlbšie pochovaného statusu ako toho 
zo včera. A sme posadnutí rebríčkami predajnosti v danej sezóne. 
Kadejaké chrličky silikónu a ASAP-autori smolia ironické blogy 
a klebety na laureátov literárnych cien, argumentujú číslami predaj-
nosti z predvianočných trhov. A na Mesiaci knihy už po nich ani vlk 
nezavyje, zatiaľ čo ja svojmu niekdajšiemu debutantovi v tom tichu 
vydávam štvrtú reedíciu. Aj bez opičiek v Teleráne.

Pred rokom ste si otvorili kamenné kníhkupectvo. Dobrý biznis?
A s kým bankrotujete vy? Keby si po revolúcii papaláši medzi 

sebou nerozkúskovali síce komunistickú, ale jedinú fungujúcu celo-
štátnu distribučnú sieť Slovenská kniha a všetky nástupnícke fi r-
my by postupne neskrachovali a neboli vytunelované, nemuseli by 
vznikať halabala distribúcie kadejakých podvodníčkov, nedošlo by 
k lúpeži storočia bezcharakternými profesionálmi a fajka by nezhas-
la nadobro. A hoci zmizli státisíce kníh a desiatky miliónov eur za 
faktúry, nikto nešiel do basy a premiér nezvolal tlačovku ako pri Vá-

hostave. Dokonca sa niektorí zlodeji usmievali aj v Združení vydava-
teľov a kníhkupcov Slovenska. Tak som sa pokúsil o osamostatnenie. 
Otvoril som si značkovú predajňu na pešej zóne a prvýkrát v živote 
uvidel vo výklade všetky knihy, čo som vydal.

Na Laurinskej ulici stáli pri čítačkách hercov pred výkladom neraz 
davy ľudí. Nejde angažovanie populárnych osobností do peňazí?

Urobil som tam vyše sto kultúrnych podujatí, ktoré videlo nie-
koľko tisíc ľudí. Väčšina účinkujúcich vystupovala za knižky na pa-
miatku, niekedy som im dal na taxík. Ale nie to je dôvod, prečo 
predajňu po roku zatváram. Uvedomil som si, že za peniaze, ktoré 
tam utrácam na nájomnom, môžem vydať o päť-šesť kníh ročne viac. 
A to má v mojom živote prednosť. S kultúrnymi podujatiami budem 
počítať naďalej a v nemenšom počte, ale budem ich robiť ako kedysi 
v knižniciach, školách a kníhkupectvách po celom Slovensku. Ne-
viem zaháľať – len na apríl som si ich pripravil takmer dvadsať.

To množstvo akcií – besied a čítačiek – dá určite zabrať aj 
spisovateľom. Sú ochotní míňať svoj čas na prezentácie? Nemali 
by radšej doma písať?

Baví ma s Literárnym cirkusom kočovať. Kto má rád obecenstvo, 
pridá sa, kto má rád samotu, jeho texty čítajú herci. Nežiadam, aby 
bol autor hercom ani herec autorom.

Jedni tvrdia, že peňazí na kultúru je málo, druhí oponujú, že 
je ich dosť, iba sú neštandardne rozdeľované.

Žiaden ponovembrový politik nemal odvahu ani si len priznať, že 
všetko je tu zvrátené, nieto zrušiť systém, v ktorom sa kultúra delí 
na štátnu a protištátnu. To bude tým, že málokto z nich vyhral nad 
socializmom vo svojej vlastnej hlave. Agnes Snopko bol prvý a jediný 
minister kultúry, ktorý sa aspoň snažil vytvoriť ako-tak spravodlivý 
grantový systém, oslobodený od vplyvu papalášov. Nestihol to však 
dokončiť počas svojho volebného obdobia, a tak idea Pro Slovakie 
– nezávislej od politikárčenia – ostala dodnes len snom. Ale netreba 
kuvikať. Vzniká nový Fond na podporu umenia. Počkám si, kedy 
a ako ho spustia. Ale systémová zmena to rozhodne nie je, len koz-
metické úpravy delenia na privilegovaných štátnych umelcov a ’chu-
dákov’, ktorým treba pomáhať.

Čo by spravodlivejšiemu rozdeleniu prostriedkov pomohlo?
Rozčuľuje ma, že istá časť tvorcov kultúry – bez ohľadu, ako, čo a či 

robí – dostáva každý rok fi nancie na svoje fungovanie automaticky, 
ako príspevok. V prípade Matice slovenskej dokonca existuje samos-
tatný zákon privilegujúci túto nefunkčnú a pre tretie tisícročie fakt ne-
zmyselnú inštitúciu. Jasné, že potom nevedia, čo od dobroty a udeľujú 
cenu ruskému národu z vďaky za pomoc v najťažších časoch maďarizá-
cie. A nevšimnú si, že práve prebieha sovietizácia sveta. Fuj!

Nuž, a druhá časť tvorcov kultúry sa musí o fi nančný príspevok 
z toho istého štátneho rozpočtu každoročne uchádzať v grantových 
programoch. Vari je tá prvá skupina, čo má v názve slová ’slovenský’ 
alebo ’národný’, niečo viac? Myslel som si, že teórie o nadľuďoch medzi 
nami sme sa už dávno zbavili.             

 Rozhovor pripravil Juraj Baláž
foto: archív KR

KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA 
sa narodil 18. apríla 1964 v Leviciach, maturoval na chemic-
kej priemyslovke v Banskej Štiavnici. Do revolúcie v roku 
1989 pracoval ako skladník a pomocný robotník. V roku 1991 
založil Literárnu a kultúrnu agentúru L.C.A., ktorá sa venova-
la propagácii pôvodnej slovenskej literatúry. V roku 2007 jej 
činnosť ukončil, dnes tieto aktivity vykonáva pod hlavičkou 
občianskeho združenia literarnyklub.sk.   

14_15_Wankeova.indd   15 8/8/2016   9:05:42 AM



16  Listy

CHLAPEC ZO ZÁHORIA
Rodák z Malaciek sa po maturite na obchodnej akadémii prihlá-

sil v neslávnom 48. roku na štúdium herectva na bratislavské Štátne 
konzervatórium. Prijali ho bez problémov, veď pedagógovia poznali 
recitátora mnohých súťaží, ktoré zvyčajne vyhrával. Už ako jedenásť- či 
dvanásťročného si ho všimli aj rozhlasoví režiséri a pozvali ho na skúš-
ku. Ako si spomína na svoje prvé dotyky s rozhlasom? „Už pol hodiny 
pred začiatkom nahrávania som chodil popred budovu rozhlasu na 
vtedajšom Leninovom, dnes Jakubovom  námestí. Bol som hanblivý 
a mal som veľké obavy. Len som stále obchádzal vchod a nie a nie vojsť 
dnu. Keď som sa konečne osmelil vkročiť dovnútra, zistil som, že tu 
na mňa čaká niekoľko veľkých hercov a samozrejme aj režisér. Hrozne 
som sa hanbil. Bola to pre mňa taká lekcia, že odvtedy som chodil 
všade presne. Ba aj pred termínom,“ ‒ priznal sa po odstupe rokov.

MALÝ ZÁŠKOLÁK
Pozvania z rozhlasu sa rozbehli. Začal účinkovať v predpoludňaj-

šom školskom vysielaní. „Aj som si zarobil nejakú korunku, ale čo 
bolo ešte dôležitejšie, ulial som sa z vyučovania,“ žmurkol sprisaha-
necky. Celkom sa mu, zrejme, takýto spôsob výučby pozdával. Ibaže 
sladké ulievanie netrvalo dlho. Začal predčasne mutovať a na šesť 
rokov sa preňho dvere rozhlasu zatvorili. S tým svojím hlasom spo-
čiatku zažil nemalé patálie. „Bol som taký malý blondiačik. Vytiahol 
som sa až neskôr zrejme vďaka basketbalu, ktorý som hrával. U nás 
v Malackách robil v obchode jeden predavač. Bol to veľký posmeš-

Herec so zlatým hlasom
Podmanivý melodický, hlboký, upokojujúci 

zamatový hlas, ktorý vie rozosmiať, rozplakať 
i pohladiť. Rovnako presvedčivo hral komédie 

ako aj drámy na divadelnom javisku, pred 
televíznymi kamerami či rozhlasovým 

mikrofónom. Herec prvého rangu, národný 
umelec, bývalý dlhoročný člen Činohry SND 

v Bratislave KAROL MACHATA sa s nami 
3. mája tohto roku vo veku osemdesiatosem 

rokov defi nitívne rozlúčil.

kár. Keď som sa pozdravil svojím hrubým hlasom a pritom ma spoza 
pultu nebolo takmer vidieť, predavač, ktorý mal normálne tenor, tiež 
nasadil hrubý bas, aby ma zosmiešnil. Samozrejme, všetci okolo nás 
sa rozosmiali. Hrozne som sa hanbil a nechcel som do toho obchodu 
chodiť,“ vybavoval si trpké úskalia puberty pán Machata. Hlas sa mu 
časom vyčíril, no chvíľu to ešte trvalo, kým zistil, že má v hrdle zlato.

RUŽOVÉ SNY
Mladí ľudia zvyknú mávať ilúzie a sny. Aj študent obchodnej akadé-

mie Karol Machata mal svoje. Pred maturitou sa rozhodol. Bude hlása-

Diplomati (1958), Karol Machata (Archibald Th orneycroft jr.), foto Gejza Podhorský

Sladký domov (1988), Karol Machata (Leicester Paton), Kamila Magálová (Victoria)
Geľo Sebechlebský (1979), Dušan Jamrich (Geľo), Karol Machata (Voňavka), 
foto Jozef Vavro

16_17_Slavikova.indd   16 8/8/2016   9:00:38 AM



Listy  17

teľom. V prítmí rozhlasovej hlásateľne si predstavoval romantické po-
lošero. Upravené hlásateľky v dlhých róbach s čipkovanými golierikmi, 
hlásateľov vo frakoch s motýlikmi. Až neskôr, keď znova začal naplno 
„zarezávať“ v rozhlase, zistil, ako jeho predstavy ostro kontrastujú so 
skutočnosťou. Potom chcel byť spíkrom alebo športovým reportérom. 
So športovým reportovaním sa rozlúčil nadobro, no spíkrovanie, mo-
derovanie a úlohu čítača si mal možnosť odskúšať mnoho, mnohokrát.

Aj keď by ho talent a skúsenosti oprávňovali „ísť rovno na mikro-
fón“, nikdy to neriskol. Na každý výkon sa starostlivo pripravil. Stači-
lo si pozrieť jeho texty. Na každom vidno, 
že nad nimi strávil nejaký čas. Podčiarkoval 
si, robil poznámky. „To nie je nič mimori-
adne. Nijaká špecialita,“ vysvetľoval. „Ale 
samozrejmosť. Nemám rád povrchných 
ľudí.“

Pre neho ako Záhoráka to bolo najmä 
spočiatku o to ťažšie hovoriť správou slo-
venčinou, lebo to nárečie trocha zvádza. 
Po rokoch by ho podľa reči a výslovnosti 
mohli považovať za stredoslováka.

 DIVADELNÉ DOSKY
Ako čerstvý absolvent Štátneho konzer-

vatória dostal ponuku do Činohry SND. 
Hneď od nástupu dostával skvelé príleži-
tosti prejaviť svoj talent. On ich aj bezo 
zvyšku využil. No po dvoch odohratých sezónach musel nastúpiť na 
vojenčinu. Našťastie si ju mohol odkrútiť v martinskom Armádnom 
divadle. Keď tam v roku 1951 nastúpil, bol už po každej stránke 
dobre pripravený herec. Navyše mužného a príťažlivého vzhľadu. 
V Martine sa v plnom rozsahu zaskveli nielen herecké danosti, ale 
už aj jeho odborná pripravenosť.

Prenikavý úspech dosiahol v roku 1952 v Geľovi Sebechlebskom. 
V tejto hre akoby sa bol našiel. Zaznela tu príznačná Machatova ko-
mediálna živelnosť a spontánnosť. Vyvierali kdesi zvnútra jeho osob-
nosti a sedeli mu ako uliate. Geľom Sebechlebským vlastne vstúpil do 
komediálnych postáv, neskôr ich hrával vo viacerých inscenáciách do-
mácej i svetovej klasiky, ktoré režíroval najmä Karol L. Zachar. Druhý 
veľký úspech zažil o rok neskôr s Mahenovým Jánošíkom. Stvárnil 
v ňom mládenca plného vzdoru a nepokoja. Obidva perfektné herec-
ké výkony predvedené v Martine predznamenali lyricko-komediálnu 
a dramaticko-hrdinskú polohu Machatovho herectva.

BRATISLAVSKÁ SCÉNA
Keď sa v roku 1954 vrátil po vojenčine do SND v Bratislave, reži-

sér Karol L. Zachar ho obsadil do legendárnej inscenácie Veselé pa-
nie z Windsoru. Ušla sa mu postava francúzskeho doktora Calusa. 
Machata s improvizačnou bravúrou a veľmi zábavne komolí ang-

lický jazyk. Pre neutíchajúci divácky záujem museli túto inscenáciu 
v divadle ešte dvakrát obnoviť do ďalších sezón.

Vzácne široké výrazové herecké rozpätie využívali aj režiséri a radi 
ho obsadzovali do svojich hier. Hrával rôznorodý repertoár. Komé-
die sa striedali s tragédiami. Diváci mali možnosť vidieť ho v Palá-
rikovom Inkognite, Goldoniho Vejári, kde hral zaľúbeného obuv-
níka Crespina. Prejavil sa tu ako žonglér iskrivého ducha. Zahral si 
v Schillerových Zbojníkoch, vo Vampilovovej Jarabici či Tolstého 
Živej mŕtvole. Nezabudnuteľný bol aj ako Cyrano z Bergeracu. Oso-

bitnú skupinu tvoria shakespearov-
ky. Ktorýsi divadelný kritik sa pred 
rokmi vyjadril, že keby ND nema-
lo Machatu, Shakespeare sa v ňom 
ani nehrá. Spomeniem  tragédiu 
Rómeo a Júlia, Hamlet, Othello, 
Sen noci svätojánskej...

Machata mal teda v plnej šírke 
možnosti prejaviť svoj herecký uni-
verzalizmus a na každom predsta-
vení dokázal poskytnúť divákovi 
neopakovateľný zážitok. Boli roky, 
kedy diváci „chodili na Machatu“. 
V roku 1998, po štyridsiatich pia-
tich divadelných sezónach sa Karol 
Machata s našou prvou divadelnou 
scénou rozlúčil.

FILM, TELEVÍZIA, NO NAJMÄ ROZHLAS
Machatovo herectvo využívali aj fi lmári. Zahral si takmer v dvadsia-

tich fi lmoch, nakrútených pre kiná i televíziu. Isto sa mnohí pamätajú 
na úspešné diela, ako sú Drevená dedina, Pole neorané, Zemianska česť, 
Dáždnik svätého Petra, Prerušená pieseň, Polnočná omša či štvordiel-
ny televízny fi lm Červené víno. Bez zveličovania možno povedať, že 
vždy patril medzi najobľúbenejších slovenských hercov. Svedčí o tom 
i výsledok poslucháčskej rozhlasovej ankety z 80. rokov Môj ideálny 
hlas. Karol Machata sa stal prvým nositeľom tohto titulu. Od odchodu 
z divadla pán Machata zredukoval svoje herecké umenie iba na oblasť 
rozhlasu. Za interpretačné umenie mu bol v roku 1979 udelený titul 
národný umelec, v roku 2003 získal štátne vyznamenanie Pribinov kríž 
II. triedy za významné zásluhy v oblasti divadelnej, fi lmovej a rozhlaso-
vej tvorby a v roku 2007 bol uvedený do Siene slávy. Rozhlasové oce-
nenie, ako vždy tvrdil, mu bolo však citovo najbližšie. I keď v Sloven-
skom rozhlase v posledných rokoch účinkoval len sporadicky, našťastie 
v rozhlasovom archíve zostali stovky nahrávok s jeho nezabudnuteľným 
hlasom. A tak sa prostredníctvom éteru mal možnosť stále stretávať s ce-
lými generáciami poslucháčov, ktorí vyrástli na jeho rozprávačských vý-
konoch v nespočetných rozhlasových hrách a rozprávkach.

 Anna Sláviková, foto archív SND

Play Strindberg (1993), Štefan Kvietik (Kurt), Karol Machata (Edgar)

Veselé panie z Windsoru (1963), Karol Machata 
(Doktor Caius), Alojz Kramár (Krčmár), 
foto Jozef Vavro

Živá mŕtvola (1976), Božidara Turzonovová (Máša), 
Karol Machata (Protasov), foto Jozef Vavro

Kráľ Lear (1975), Leopold Haverl (Šašo), 
Karol Machata (Kráľ Lear), Július Pántik 
(Kent), foto Jozef Vavro
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Letné kultúrne tipy

Leto – čas prázdnin, dovoleniek a výletov. 
Rád by som vás pozval na návštevu niekoľkých 
zaujímavých tuzemských miest, ktoré rozhodne stoja za to.

Letohrádek Hvězda, Praha ‒ Liboc
Horúce letné dni môžete aj v rozpálenej 

Prahe stráviť v príjemnom chládku a tieni 
stromov obory Hvězda v Liboci a pre-
chádzku týmto lesoparkom spojiť s náv-
števou renesančného letohrádku rovnakého 

mena. Letohrádek Hvězda je veľmi originál-
nym príkladom českej renesančnej architek-
túry a podľa plánov arcivojvodu Ferdinan-
da Tirolského bol vystavaný v polovici 16. 
storočia. Dvojposchodová stavba s netradič-
ným pôdorysom šesťramennej hviezdy, 

vďaka ktorej dostala svoje meno, patrí do 
skupiny tzv. fi lozofi ckých stavieb a jej inte-
riéry vynikajú bohatou štukovou výzdobou 
s antickými motívmi, ktoré sú v strednej 
Európe unikátom. Horné dve poschodia 
pôvodne zdobili tapisérie a fresky, ktoré sa 
však žiaľ nezachovali. Stavba bola v minu-
losti mnohokrát poškodená vodným živlom 
i rabovaním v časoch bitky na Bielej hore 
v roku 1620, v 18. storočí zasa slúžila po-
trebám armády, keď plnila funkciu skladu 
strelného prachu. Po vzniku ČSR bol letoh-
rádok prevedený do správy Pražského hradu. 
Dôkladné rekonštrukčné práce prebiehali 
v dvoch etapách medzi rokmi 1986 – 2000. 
Dnes objekt spravuje Památník národního 
písemnictví a usporadúvajú sa tu okrem 
stálej expozície, venovanej stavebnému vý-
voju letohrádku a bitke na neďalekej Bielej 
hore sezónne výstavy zamerané na osobnosti 
klasickej a modernej literatúry a knižnej kul-
túry ako aj vernisáže, koncerty a konferencie 

pre širokú verejnosť. V tomto letnom čase 
to je výstava k nedožitým 80. narodeninám 
Václava Havla, nazvaná „Havel – Prigov 
a česká experimentální tvorba“. Letohrá-
dek Hvězda je pre verejnosť otvorený den-
ne okrem pondelka od 10. do 18. hodiny. 
/www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Priestranstvo pred Veľtržným 
palácom, Praha

Až do konca augusta môžete využiť príleži-
tosť zoznámiť sa s tvorbou svetoznámeho 
čínskeho výtvarníka Aj Wej-weja. Na prie-
stranstve pred Veľtržným palácom – sídlom 
expozícií Národnej galérie Praha je vystavený 

Letohrádek Hvězda – Praha

Veľtržný palác Praha

Aj-Wej-Wej Zverokruh NG
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jeho cyklus Zverokruh – dvanásť bronzo-
vých plastík zvierat zverokruhu, ktoré vznik-
li ako kópie plastík, zničených v roku 1860 
zahraničnými vojskami v Záhrade dokonalé-
ho jasu blízko Pekingu. Plastiky sú vysoké 
okolo troch metrov a vznikli v roku 2010 
ako „sochy pre verejný priestor“ s úmyslom 
osloviť, pobaviť a povzniesť typických mest-
ských obyvateľov, ktorí sú len zriedka náv-
števníkmi galérií či múzeí. Tento koncept 
zaznamenal obrovský úspech už pri svojom 
prvom uvedení v roku 2011 v priestoroch 
newyorského Central Parku a Zverokruh sa 
stal jedným z najslávnejších diel súčasného 
čínskeho umenia. Jeho reprodukcie nechý-
bajú v prestížnych publikáciách o svetovom 
umení. 

Aj Wej-wej patrí v súčasnosti k najrešpekto-
vanejším čínskym umelcom. Jeho inovatívne 
dielo, často označované za provokatívne, mu 
získalo veľké medzinárodné uznanie a záro-
veň z neho urobilo nepriateľa čínskej vlády.

Praha je v celoeurópskom kontexte jedným 
z mála miest, kde bolo či bude dielo vy-
stavené. Národná galéria v Prahe zapožičala 
exemplár priamo z umelcovej vlastnej zbier-
ky a jeho sprístupnenie má prispieť k diskusii 
o funkcii umenia vo verejnom priestore, úva-
hám o zložitom vzťahu umenia k histórii, 
národnej identite a trhu s umením. 

Predstavenie Zverokruhu v roku osláv 
220. výročia založenia Národnej galérie 
v Prahe na verejnom priestranstve pred Veľ-
tržným palácom, jednou z najunikátnejších 
stavieb českej modernej architektúry, je tak 
v mnohých ohľadoch jedinečným výstav-
ným počinom. Presvedčiť sa o tom môžete 
na vlastné oči až do konca letných prázdnin. 
/www.ngprague.cz/

Benediktínsky kláštor, Kladruby
Neďaleko hlavného diaľničného ťahu z Pl-

zne na Nemecko sa nachádza nenápadné 
mestečko Kladruby u Stříbra s jedinečným 
benediktínskym kláštorom, založeným na 
začiatku 12. storočia. Kláštor založil knieža 
Vladislav I. v rámci osídľovania pohraničia. 
Počas deviatich storočí svojej existencie hral 
kláštor významnú úlohu v cirkevnom i spolo-
čenskom živote regiónu a pritom zamest-
nával známych architektov a umelcov, ktorí 
tu vytvorili majstrovské dielo staviteľstva. 
I keď návrh na zápis do zoznamu pamiatok 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
v roku 1993 nevyšiel, toto miesto určite stojí 
za návštevu. Pôvodne románsky kláštor bol vo 
svojej pohnutej histórii mnohokrát vypliene-
ný. Na začiatku 18. storočia sa uskutočnila 
prestavba kostola Nanebovzatia Panny Márie 
architektom J. B. Santini Aichlom. Tento 
architektonický skvost, dielo v štýle pre San-
tiniho typického „gotizujúceho baroka“ je 
naozaj jedinečný. Návšteva Santiniho stavby, 

architektúry plnej symbolov a premyslenej 
do posledného detailu je nezabudnuteľným 
zážitkom. Napriek uvedeným faktom žijú do-
dnes očití svedkovia, ktorí si pamätajú časy, 
keď v chráme parkovali traktory a priľahlé 
budovy konventu plnili úlohu skladov či ve-
terinárnej stanice pre tuberkulózny dobytok. 
Dnes sa celý areál renovuje, a tak postupne 
získava svoju bývalú krásu a lesk. Bývalý kláš-
tor je pod správou Krajského strediska štátnej 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
v Plzni a v čase turistickej sezó ny je miestom 
mnohých kultúrnych a spoločenských uda-
lostí, ako sú rôzne zaujímavé koncerty, vý-
stavy a workshopy. Veľmi obľúbené sú tzv. 
Benediktínske dni, nočné „oživené“ prehliad-
ky kláštora. Prehľad o podrobnom programe 
kultúrnych podujatí, ako aj detailné informá-
cie o histórii tohoto zaujímavého miesta náj-
dete na /www.klaster-kladruby.cz/.

Galerie Kosmas, Kutná Hora
Na záver letných kultúrnych tipov si vás 

dovolím pozvať do vlastnej kuchyne, či pres-
nejšie do vlastného ateliéru. Ak plánujete 
návštevu Kutnej Hory, tohoto nádherného 
stredovekého mesta, zapísaného na listine 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, 
neobíďte kníhkupectvo a galériu Kosmas, 
nachádzajúcu sa v historickom centre. Až 
do konca augusta tam môžete vidieť výstavu 
originálnych ilustrácií ku knihe Marky Mí-
kovej: Varvara – kniha o velrybím putování 
/vydal Fantasos 2015/ ako aj kolekciu 
malieb inšpirovaných prírodou. Výstava má 
názov: Miro Pogran ‒ Fauna&Flóra. /www.
miropogran.com/

Miro Pogran, akademický maliar
foto autor

La PedreraGaudího les

Kladruby - exteriér

Kladruby - Santiniho loď

Kladruby - baroko
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Pochádzaš z Bratislavy, čo to pre 
teba znamená? Aké si mala detstvo? 
Kto ťa v detstve najviac ovplyvnil?

Narodila som sa v Bratislave, v pôrodni-
ci oproti Modrému kostolík u. Dnes sa dá 
len ťažko uveriť, že sa v tejto chátrajúcej 
budove rodili deti. Moja mamina vyrastala 
na Záhorí v malej dedine Sobotište. Odtiaľ 
pochádza i jedna z prvých slovenských he-
rečiek Anička Jurkovičová. Vďaka ochot-
níckej divadelnej tradícii v Sobotišti hráva-
la divadlo aj moja stará mama. Ockovmu 
stredoslovenskému pôvodu vďačím za to, že 
som nechytila typický bratislavský prízvuk. 
V puberte nás za tvrdú výslovnosť dosť ce-
poval. Dával nám za príklad svojho kamará-
ta z Heľpy, ktorý aj keď sa nahneval, zacho-
val si vo svojom rozhorčení určitú mäkkosť: 
„choď do hajzľíčka zeľeného maľovaného!“

S rodičmi a sestrami sme bývali v byte 
v Petržalke, kde moji rodičia s pribúda-
júcimi deťmi pridávali ku garsónke vždy 
o jednu izbu viac. Nakoniec sme skončili 
v paneláku v tesnej blízkosti lesíka, starej 
horárne a Draždiaka, v susedstve s pánom 
Chudíkom. Spomínam, ako som ho občas 
stretávala v obchode pri rožkoch. V lesíku 
bolo možné stretnúť srnku alebo zajaca a na 
medvedí cesnak tam chodím doteraz.

Petržalka je pre mňa domovom, bývajú 
v nej moje sestry s rodinami, leto trávime má-
čaním sa v Draždiaku a popíjaním čierneho 
piva. V zime sa zas chodíme na zamrznuté 
jazero korčuľovať a keď napadne sneh, vytiah-
neme staré bežky s bambusovými paličkami 

a bežkujeme popri hrádzi. V detstve som sa za 
tento šport veľmi hanbila, vždy keď som šla po 
sídlisku s bežkami na chrbte, dúfala som, že 
ma neuvidí nikto známy. Bol to pre mňa len 
staromódny trápny telocvik pre starcov. 

V detstve ma asi najviac ovplyvnil môj pán 
učiteľ na fl autu, ktorý veľmi chcel, aby som šla 
študovať na konzervatórium fl autu v kombi-
nácii s herectvom. Avšak ako mladá „puber-
ťáčka“ som si nevedela predstaviť, že by som 
mala odísť od mojich kamarátov z gymnázia. 
Spomínam si, ako mi raz učiteľ povedal, že 
za to, že som na to konzervatórium nešla, sa 
budem do konca života hľadať. Možno mal 
pravdu, pretože často uvažujem, že by som 
sa radšej venovala hudbe ako divadlu. Je to vo 
chvíľach, kedy potrebujem viac samoty, ktorú 
však práca v divadle veľmi neponúka.

Tiež ma, myslím, veľmi ovplyvnil folk-
lórny súbor Hájenka, ktorého som bola 
súčasťou asi 12 rokov. Naši vedúci Mišo 
a Jaro boli ľudia na správnom mieste a ve-
deli na nás preniesť radosť z pohybu a spe-
vu. Okrem toho som chodila na skauting, 
kde v extrémnych podmienkach na letných 
táboroch vznikli priateľstvá na celý život.
Chcela si byť vždy herečka? Ako si sa do-
stala k divadlu?

Herečkou som v podstate nikdy byť ne-
chcela, neberiem to ako svoj splnený sen. 
Skôr naopak, mám pocit, že si ma život 
k tomuto povolaniu priviedol sám, tým, aké 
mi posielal do cesty výzvy. 

Začalo to štúdiom pedagogiky hudobno-
-dramatického umenia v Nitre. To bol skôr 

akýsi únik z domu a zároveň od školy, kde sa 
len memorovalo a neprenikalo do súvislostí 
a netvorilo. Až v Nitre som sa aktívnejšie 
začala zaujímať o divadlo. Absolvovala som 
letné divadelné dielne v Šumperku, kde ako 
lektori pôsobili napr. P. Lančarič, J. Krasula, 
P. Khek a iní skvelí režiséri. Tu som zažila 
intenzívnu „iniciáciu“ divadlom a na zákla-
de povzbudení lektorov som sa rozhodla ve-
novať divadlu hlbšie. Preto som pokračovala 
v štúdiu na Katedre alternatívneho a bábko-
vého divadla na DAMU v Prahe.

Po skončení školy som si však príliš ne-
verila a myslela som si, že asi skôr než hrať 
budem učiť na ZUŠ-ke. Našťastie vďaka 
povzbudeniu mojej najstaršej sestry, kto-
rá je psychologička, som sa odvážila ísť na 
niekoľko konkurzov a v Mestskom divadle 
Žilina to klaplo. Ako tak pozerám, moja 
cesta je vyskladaná z povzbudení a prijatých 
výziev. 
Vystriedala si viac umeleckých škôl, kde vša-
de si študovala? Môžeš štúdium porovnať?

Ako som spomínala – začala som štúdiom 
odboru Pedagogika hudobno-dramatického 
umenia na Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre. Šlo o novovzniknutý odbor, ktorý 
trpel mnohými nedostatkami začiatočníka. 
V štúdiu chýbalo presnejšie smerovanie odbo-
ru – teda či je smerovaný na prípravu pre bu-
dúcich hercov, spevákov a hudobníkov alebo 
učiteľov. Na druhej strane som tam mala šan-
cu zažiť Adelku Gáborovú, ktorá nás 2 roky 
učila techniku reči, než odišla na druhý svet. 
Sila jej osobnosti bola úžasná, nikdy nerobila 

Anna Čonková je mladá slovenská herečka 
pôsobiaca v Čechách aj na Slovensku 
s jedinečným hlasovým aj pohybovým výrazom 
a precíznym i hravým prístupom k práci. 

Anna 
Čonková
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kompromisy, aj keď sme si za ňou prišli zapísať 
známky do hospicu, nikomu neprilepšila. 

Po ukončení bakalárskeho stupňa som 
pokračovala v štúdiu herectva alternatívne-
ho a bábkového divadla na DAMU v Prahe. 
„Alterna“ je podľa môjho názoru úžasná 
škola slobody, kreativity a zodpovednosti 
sám za seba. Badateľný rozdiel, ktorý som 
však po nástupe do angažmánu pociťovala, 
bol nedostatok praktického remesla. Miro-
slav Krobot, ktorý viedol náš ročník, mal 
inú fi lozofi u výučby k herectvu. Nikdy nám 
nedával presné návody, ako by sme danú po-
stavu mali hrať. Kládol nám neustále otázky 
a tým sa nás snažil naviesť k inému spôsobu 
premýšľania. Vyžadoval, aby sme mu boli 
partnermi, schopnými ponúknuť rôzne va-
rianty a schopní pracovať samostatne. 

Na „alterne“ sa každý ročník líši podľa 
ročníkového vedúceho, niektoré ročníky 
sú viac zamerané na prácu s bábkou, iné 
na pohyb a fyzické divadlo, ďalšie sa viac 
zaoberajú textom a autorským divadlom... 
Momentálne tam funguje systém 3-týždňo-
vých dielní, zakaždým s iným pedagógom 
alebo lektorom. Toto som ja bohužiaľ neza-
žila. Zdá sa mi, že možnosť vyskúšať si viacej 
prístupov je obohacujúcejšia.
V akých inscenáciách a divadlách ťa di-
váci môžu vidieť hrať? A čo pripravuješ?

Momentálne hrám v niekoľkých divad-
lách v Čechách a na Slovensku. 

V Bratislave hrám v dvoch inscenáciách 
divadla Skrat, ktoré sú mojou srdcovkou 
kvôli ich špecifi ckému humoru a nadhľadu. 
Tiež ma môžete vidieť v jedinečnej  inscená-
cii divadla S.T.O.K.A. Pevný podnos, ktorá 
vznikla metódou kolektívnej tvorby pod 
réžiou Blaha Uhlára.

Od mája účinkujem v inscenácii Brati-
slavského bábkového divadla Na slepačích 

vote komunistického funkcionára Zdenka 
Nejedlého. V HaDivadle účinkujem v mul-
timediálnom projekte Mariky Smrekovej 
a Mateja Nytru Ice Pøz pojednávajúcom 
o fenoméne migrácie a virtuality.

Nedávno sme mali premiéru hry Sión 
v Prahe v Studiu Alta, ktorú režíroval absol-
vujúci režisér na DAMU.

V lete ma ešte čaká nakrúcanie druhej 
časti seriálu Tajné životy, ktorý minulý rok 
zaznamenal značný úspech a dokonca vyh-
ral cenu Igric za námet a scenár.
Ktorá osobnosť z umenia ťa najviac 
ovplyvnila, najviac pre teba znamenala?

Asi najviac ma ovplyvnila a ovplyvňuje 
Jana Oľhová, s ktorou mám tú česť hrať 
v divadle Skrat. Okrem jej výnimočného 
hereckého talentu a profesionalizmu je to 
úžasná a nesmierne silná žena. To, s akou 
vôľou dokáže zvládať kočovný herecký ži-
vot, je obdivuhodné. 

Ďalšou osobnosťou je pre mňa mladý 
hudobný skladateľ Miroslav Tóth. Vďaka 
nemu som začala svoj hlas vnímať ako ná-
stroj s neobmedzenými možnosťami vyja-
drenia sa. Účinkujem v jeho opere Oko za 
oko,  ktorá už hosťovala v niekoľkých mes-
tách na Slovensku.

Určite ma veľmi ovplyvnili aj moji spolu-
žiaci z DAMU a náš vedúci Miroslav Kro-
bot, s ktorými som strávila študentské časy. 

Keď si môžem vybrať fi lm, rada si pozriem 
herecké umenie Maryl Streepovej, Kate 
Winsletovej, Marion Cotillardovej alebo 
Isabelle Huppertovej. Milujem tiež pomalé 
fi lmy režiséra Béla Tarra.
Hrala si aj v seriáli, aká je to pre teba 
skúsenosť? Hrala si vo fi lme?

Áno, v seriáli som už niekoľkokrát hrala. 
Je to celkom iná skúsenosť ako z divadla, 
kde človek akoby vychádza viac zo seba 
von, aby sa dostala informácia k divákovi 
až do posledného radu. Na kameru musí 
hrať herec zvnútra, je dôležité, aby bol viac 
napojený na partnera, je tam vidieť každá 
faloš. 

Seriály sú však obvykle masová výroba 
ako v továrni, našťastie aj tu sa človek stret-
ne s režisérmi, ktorí sa snažia k práci pri-
stupovať zodpovedne a neberú ju len ako 
prísun fi nancií.

Vo fi lme, okrem zopár študentských, som 
zatiaľ nemala šťastie hrať. Verím však, že pri 
poctivej práci na sebe sa časom objaví i ta-
káto ponuka.
Aké máš plány do budúcna?

Nie som typ človeka, ktorý vie plánovať 
do ďalekej budúcnosti, snažím sa žiť prí-
tomnosť a prijímať výzvy, ktoré sa objavia. 
Teším sa na leto, oddych a moju rodinu. Už 
veľmi potrebujem more a slnko, keďže po-
pri práci v divadle slnečné svetlo akoby vždy 
kamsi mizne.                     Monika Pulišová

krídlach, ktorá je určená pre mládež a do-
spelého diváka. Režisérke Katke Aulitisovej 
sa podarilo preniesť predlohu Ireny Brežnej 
do vizuálne pútavého javiskového tvaru.

V Mestskom divadle Žilina ma môžete 
vidieť  v inscenácii Jánošík 00 7, ktorá sa 
vďaka veľkej diváckej obľube hrá už piaty 
rok. Postmodernú hru Rakúšana Ewalda 
Palmetshofera Hamlet je mŕtvy ‒ Faust je 
hladný som naskúšala v Nitre v Divadle 
Andreja Bagara s mladým, ale už renomo-
vaným režisérom Braňom Holičkom, ktorý 
je Slovák, žijúci v Prahe. 

V Brne ma môžete vidieť v divadle Bu-
ranteatr, kde účinkujem v klasickej insce-
nácii Búrlivé výšiny spracovanej netradič-
ným spôsobom so živým hudobníkom 
a v autorskom pohybovom projekte Moja. 
S divadlom Feste sme pripravili zaujímavú 
hru Poslední táborita, ktorá rozpráva o ži-

Hamlet je mŕtvy, Faust je hladný

Poslední táborita
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Na mojom pobyte som sa stretáva-
la väčšinou s mladými ľuďmi vo 
veku od 20 do 25 rokov. Pre mňa 

nebol problém začať konverzáciu hneď po 
slovensky, no pre niektorých to problém 
bol. Nechápavo na mňa pozerali, niektorí sa 
ani nepokúšali pokračovať v rozhovore, pre-
tože mi nerozumeli. Iní ma zase poprosili, 
aby som im to povedala po anglicky. A to už 
som nechápavo pozerala ja. Ako to, že mi 
nerozumejú, pýtala som sa samej seba.

Keďže študujem žurnalistiku, náplňou 
môjho štúdia je aj rozhlas. Práve jednou 
z takýchto hodín zameraných na rozhlas sú 
aj Tvůrčí dílny. Konkrétne na tejto hodine 
som pocítila veľmi silný rozdiel medzi star-
šou generáciou, ktorá nám ešte rozumie, 
a tou mladšou, ktorá už menej. Cieľom 
tejto hodiny je naučiť sa správne rozprávať, 
artikulovať a zoznámiť sa s mnohými roz-
hlasovými žánrami. Nejde tu len o teóriu, 
ale aj o prax. Každú hodinu nahráme náš 
príspevok v rozhlasovom štúdiu a následne 
ho učiteľ s ostatnými spolužiakmi ohod-
notia. Tu však nastal problém. „Ja im vô-
bec nerozumiem. Neviem, o čom to bolo.“ 
„Niečo som zachytil, ale nerozumel som 
všetkému.“  Aj takéto boli reakcie. Neostali 
sme zarazené len ja a moja ďalšia slovenská 
spolužiačka, ale aj profesor. „Ako to, že ste 
im nerozumeli?“ pýtal sa ich. „Rozprávali 
príliš rýchlo a pre mňa je slovenčina úplne 
cudzí jazyk,“ ozvala sa naša česká spolužiač-
ka. Učiteľ sa pousmial. „Vy ako mladá gene-
rácia už nie ste zvyknutí počúvať slovenčinu 
tak, ako sme boli na ňu zvyknutí my. Je to 
smutné, že si už navzájom nerozumiete. Ja 
som rozumel všetko,“ zhodnotil.

Len prednedávnom sa na internete obja-
vil článok jednej Češky, ktorý obletel nielen 
celú Českú, ale aj Slovenskú republiku. Slo-
váci sa na ňom asi poriadne nasmiali, Česi 
jej pravdepodobne dali vo všetkom za prav-
du. Mladá Michaela na svojom blogu píše 
o zlom pochopení slovenských viet. Napriek 
tomu, že pár rokov pracovala v známom slo-
venskom kníhkupectve so Slovákmi a ešte 
má aj slovenského priateľa, slovenčina jej 
stále robí značné problémy. „Lidé se mě čas-
to ptají, jak život v cizojazyčné domácnosti 
zvládám. Těžce! Moji starší přátelé - tedy ge-
nerace, která umí ze všech cizích jazyků na 
světě pro změnu jenom slovensky - se pravi-
delně diví, že tomu my mladí nerozumíme. 
Protože to prostě je cizí jazyk. U jakéhoko-
liv jiného jazyka, který neovládáte, přepnete 
do angličtiny, že jo, ale u slovenštiny vám je 
to tak trochu pitomé, takže se prostě snaží-
te. Jenomže každému desátému slovu nero-

zumíte, a když je ve věte jen to blbé slovo, 
tak jste ztracený,“ píše vo svojom príspevku. 

A to všetko ma núti zamyslieť sa nad tým, 
prečo to tak je. Prečo mladí ľudia z Čiech 
nerozumejú nám mladým zo Slovenska? 
Veď sme predsa dve susedné krajiny s po-
dobnou minulosťou, dokonca sme aj bý-
valými občanmi jedného štátu, kde bolo aj 
spoločné vysielanie. 

Slovenské deti si češtinu precvičujú najprv 
na českých rozprávkových kanáloch, neskôr 
ako pubertiaci prejdú na seriály v českom 
jazyku a potom v dospelosti idú do Čiech 
mnohokrát aj za prácou. Už pre nich nie je 
problém porozprávať sa s Čechom a rozu-
mieť mu. Zatiaľ čo Česi rozprávky ani seriá-
ly v slovenčine nepozerajú, keďže (povedz-
me si úprimne) my nemáme taký kvalitný 
dabing ako oni. Slovenské seriály sa dabujú 
do češtiny (Panelák), zatiaľ čo tie české do 
slovenčiny nie. Taktiež mnoho mladých 
Čechov radšej odíde ďalej od domova, než 
by mali prísť k svojim východným susedom. 
To je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo my, 
mladí Slováci, viac rozumieme Čechom, 
ako oni nám. „České deti nezabúdajú slo-
venčinu. Ony ju nepoznajú,“ povedala pre 
Hospodárske noviny už v roku 2010 slo-
venská jazykovedkyňa. Všetko, čo som tu 
spomenula, potvrdzujú aj prieskumy, ktoré 
tvrdia, že až 93 % Slovákov rozumie češti-
ne. Zato slovenskému jazyku rozumie „len“ 
75 % českej populácie. 

Ak by Česi chceli, tak slovenčinu dokážu 
pochopiť, alebo sa aspoň vedia dovtípiť vý-
znam vety. Každý piatok vychádza v Lido-
vých novinách Slovenské okienko. V ňom 
sa nachádzajú slovenské slovíčka s českým 
prekladom. Starší si môžu vyskúšať, či ich 
ešte poznajú, tí mladí sa môžu niečomu 
priučiť. 

Pričinením jednej Slovenky vznikol aj 
portál knihoborec.cz. Deti sa tu môžu in-
teraktívnou formou naučiť nielen po slo-
vensky, ale spoznať aj slovenskú literatúru. 
Stránka však nie je „dotiahnutá“ do konca. 
Je to veľká škoda, pretože aj takto by sa čes-
ké deti mohli dostať k slovenskej literatúre 
a slovenskému jazyku.   

Určite jednou z dobrých metód, ako sa 
zlepšiť v slovenčine a začať jej rozumieť, je aj 
počúvanie slovenských pesničiek. Záleží už 
len na vás a vašom štýle, čo si pustíte. 

Verím, že o desať rokov sa Slováci a Česi 
nebudú musieť medzi sebou rozprávať po 
anglicky a ako dva podobné národy nedo-
volíme, aby  medzi nami zanikla schopnosť 
navzájom si porozumieť. 

Lenka Farkašová

Plot (ne)porozumenia
Keď príde Slovák do Čiech, 

automaticky si myslí, že mu budú 
všetci rozumieť. Nebude mať problém 

dohovoriť sa, čokoľvek vybaviť, 
poprípade si nájsť prácu. Áno, presne 

to som si myslela aj ja, keď som sa 
balila do Prahy na výmenný študijný 

pobyt. No opak bol pravdou. 

Štrbské pleso

Kostol sv. Ondreja apoštola v Ružomberku

Kaštieľ Betliar

Vrch Radzim, ktorý sa týči nad dedinou Vyšná Slaná
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Vojto Farkaš vytvoril rozsiahle umelecké 
dielo tak v komornej, voľnej plastike, ako aj 
v rozmerných a monumentálnych kompo-
zíciách. Osobnosť tohto umelca už dávno 
vstúpila do siene slávy dneška. Jeho autorský 
rukopis dáva umeniu tú krásu a čistotu, ktorá 
bola od vekov jeho základným poslaním. 
Obdivuje veľkoleposť kamenného materiálu. 
Obrovské rozmery nerastu, jeho jedinečnú 
štruktúru a život. Lebo je súčasťou nášho 
bytia, vyžaruje energiu, ukrytú v ustavič-
nom kmitaní atómových častíc a my, ľudia, 
ju cítime. Kamennú rozmanitosť kombinu-
je s rôznymi kovovými a inými materiálmi. 
Trojdimenzionálna plastika má obrovské 
čaro. Autor ju dokáže vytvoriť s veľkou ume-
leckou náročnosťou a zároveň ňou oslovuje 
ľudí. Jeho dielo nie je protestom ani klaňa-

„Sochárstvo patrilo vždy medzi výtvarné disciplíny nielen náročných remeselných postupov, ale 

predovšetkým mimoriadneho umeleckého videnia. Materiálová a technologická náročnosť, predovšetkým 

monumentálnych diel v každom spoločenskom období ovplyvňovala jeho rozvoj.“ 

Vojtech
FARKAŠ
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ním sa falošnej „súčasnosti a modernosti“. 
On zachytáva estetiku bytia do silného výrazu 
tvorby, ktorá nekopíruje povrchnosť doby, ale 
ju oslovuje. Preto jeho dielo ľudia vnímajú 
v plnosti silnej umeleckej emócie a technolo-
gickej dokonalosti. 

Vojto Farkaš je vzácny slovenský umelec, 
ktorý priniesol do našej kultúry jedinečné 
posolstvo. Sprevádza ho ušľachtilosť námetu 
a jedinečnosť výrazu. Vo voľnej plastike zo-
stavuje série zo zverokruhu. Zvieratá, plané-
ty a život v jeho zdanlivo skrytom význame. 
Je majstrom výrazu. Za mnohé vďačí rešpek-
tovaniu kontinuity vývoja umenia. Inšpiruje 
sa tými podnetmi z dejín umenia i spoloč-
nosti, ktoré sú blízke jeho umeleckému 
mysleniu. Praveké jaskynné umenie, barok, 
ktoré citlivo prepojí s prvkami klasicizmu. 
Mnohými jeho dielami prechádza vlnovka 
abstraktného expresionizmu. Je umelcom, 
ktorý umením žije. Preto dokáže dať svojim 
dielam tú energiu života, s myšlienkou ktorej 
sa iní iba pohrávajú. Nie je to ľahké. Vojto 
však poníma umelecký prejav ako súčasť ži-
vota, v ktorom všetko žije a vyvíja sa. 

Vzácne ľudské vlastnosti tohto umelca dotvá-
rajú jeho profi l dneška. Jeho tvorba je dielom 
obdivu k tomuto svetu a človeku v ňom.

PhDr. Ľuboslav Moza PhD., galerista

Vzhľadom k zámene fotografi í v Listoch č. 5 
uverejňujeme článok o V. Farkašovi ešte raz. 

Umelcovi sa týmto ospravedlňujeme.

VOJTECH FARKAŠ, 
akademický sochár, sa narodil 22. 3. 
1953 v Rožňave. V roku 1983 absolvo-
val štúdium na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave.
Zúčastnil sa desiatok samostatných 
a kolektívnych výstav u nás i v zahraničí. 
Jeho sochárske diela sú súčasťou renomo-
vaných súkromných zbierok. Nachádzajú 
sa aj v mnohých zbierkach našich i za-
hraničných galérií. Patrí medzi niekoľko 
veličín sochárskeho prejavu dneška.
Žije a tvorí v Bratislave.
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Kde jste se v dětství setkala s tancem?
Ako dieťa som dlhé hodiny sedávala a pozorovala tanečníkov 

v SĽUK- u, kde moja mama v tom čase pracovala ako korepetítorka 
(SĽUK Slovenský ľudový umelecký kolektív je profesionálne folk-
lórne teleso sídliace v Bratislave). Takisto som trávila veľa času na 
maminých skúškach a koncertoch, kde sa profi lovala ako baroková 
hudobníčka. V rodine máme silnú hudobnú tradíciu (dedko bol 
skladateľ, mama je klaviristka a brat huslista), preto sa aj u mňa vy-
tvoril silný vzťah k hudbe a svoje telo veľakrát vnímam ako nástroj, 
ktorý v priestore zanecháva zvukovú stopu. Tancovať som začala vo 
veku štyroch rokov, a to na ZUŠ-ke, kde som zostala aj počas štúdia 
na gymnáziu, z ktorého som neskôr prestúpila na Štátne konzerva-
tórium Evy Jaczovej v Bratislave.
Proč jste se rozhodla stát se profesionální tanečnicí?

Túžba tancovať sa vo mne postupom času zintenzívňovala. Cítila 
som, že tanec by sa mohol stať základom mojej umeleckej komu-
nikácie, že by mohol byť náplňou môjho profesionálneho života. 
V prvých ročníkoch gymnázia som ešte zvažovala farmáciu, socioló-
giu alebo politológiu, no v šestnástich sa to vo mne zlomilo a už som 
vedela, že budem tanečnicou. Tanec bol pre mňa vo formatívnom 
– pubertálnom období všetkým. Každý deň som trávila na ZUŠ-ke, 
kde som mala najlepšie kamarátky a skvelé učiteľky. To bol určite 
dôležitý faktor, ktorý ma v rozhodovaní zásadne ovplyvnil. 
Jaká je realita profesionální tanečnice?

Realita života profesionálnej tanečnice je náročná a krásna záro-
veň. Rozhodla som sa pôsobiť na voľnej nohe, a teda mať slobodu 
vo výbere projektov a ľudí, s ktorými spolupracujem, mať možnosť 
cestovať a meniť tímy ľudí, s ktorými intenzívne tvorím a trávim 
čas. Ako umelec v slobodnom povolaní sa však človek musí viac 
obracať a žije v konštantnej neistote. Táto sa síce každou ďalšou 
sezónou stáva menej neistou, ale predsa je neznámou. Keďže som od 
začiatku vedela, že nechcem „len pre niekoho tancovať“, ale aj sama 
autorsky tvoriť a dávať dokopy zaujímavých ľudí, založila som si 
občianske združenie BOD.Y, ktoré už piaty rok úspešne produkuje 
tanečné predstavenia na Slovensku aj v zahraničí. Okrem svojej čin-
nosti v BOD.Y spolupracujem s rôznymi nezávislými choreograf-
mi (Jaro Viňarský, Petra Fornayová, Lucia Kašiarová, Peter Šavel, 
Renan Martins de Oliveira a inými), so skupinami Spitfi re Compa-
ny a VerTe Dance. Produkcie vznikajú v československom prostredí, 
no hlavne posledné tri roky s nimi veľa cestujeme po Európe.

Pomohla vám škola připravit se na tento způsob života?
Škola ma síce veľmi dobre technicky vybavila, ale na realitu umel-

ca v slobodnom povolaní, a teda komplexnej osobnosti, ktorá bude 
musieť vedieť nielen tancovať, ale aj zháňať si robotu, sebaprezen-
zovať sa, produkovať, „grantovať“ a podobne, ma nepripravila. Ja 
som však nastúpila na konzervatórium s jasným cieľom, dohnať päť 
zameškaných rokov (prestúpila som z gymnázia priamo do šiesteho 
ročníka), čo sa mi vďaka úžasnej pani profesorke Kláre Škodovej 
podarilo. Zároveň som vedela, že chcem študovať performerstvo 
súčasného tanca, a teda po ukončení konzervatória budem musieť 
ísť do zahraničia. 

Vysokú školu som študovala najprv v Prahe na Hudobnej akadé-
mii. Na tretí ročník som získala štipendium Erasmus a odcestovala 
na rok do Antverp v Belgicku. Potom som na HAMU končila štú-
dium tanečnej pedagogiky a paralelne som sa začala vzdelávať na 
prestížnej Salzburg Academy of Contemporary Dance v Rakúsku. 
Ešte pred ukončením školského roku som dostala ponuku praco-
vať na veľmi zaujímavom projekte v holandskom Maastrichte, a tak 
som sa vydala za svojím prvým profesionálnym projektom. 

Bohužiaľ som na začiatku kariéry utrpela vážnejší úraz, a preto 
som sa nakoniec z Paríža rozhodla vrátiť späť na Slovensko. Hneď 
po doliečení som však začala rozvíjať aktivitu so svojím občianskym 
združením a dá sa povedať, že odvtedy som sa veľmi nezastavila.
Jak byste srovnala studia tady a v těch dalších evropských zemích, 
která jste absolvovala?

Skúsim porovnanie, ktoré možno nevyznie príliš dobre. V Čes-
ku aj na Slovensku sa študenti konzervatórií pokúšajú nájsť uplat-
nenie v národných divadlách a až keď sa im to nepodarí, hlásia sa 
na vysokú školu. Pripadá mi veľmi smutné, že v našom stredo-
európskom kontexte u mnohých vysokoškolských študentov necí-
tim ozajstný záujem. V zahraničí je to naopak. Tanečníci využí-
vajú všetok priestor na sebazdokonalenie a vlastnú tvorbu, a to 
prácou na sálach po večeroch a víkendoch. Veľmi si štúdium vážia. 
Je bežné, že si v lete a niektorí aj počas školského roku na neho 
musia zarábať. Môj názor je, že za vysokoškolské vzdelanie by sa 
malo platiť, aby si mladí ľudia uvedomili jeho hodnotu a zároveň 
tieto fi nančné prostriedky pomohli skvalitniť výučbu a dostatočne 
ohodnotiť pedagógov.
V projektech nejen tancujete, ale pracujete i jako choreograf. Pro 
koho tvoříte, s kým spolupracujete?
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Ako som už spomínala, som umelec v slobodnom povolaní. Ne-
venujem sa len súčasnému tancu, ale aj experimentálnemu divadlu 
a tanečnému fi lmu. Okrem produkcií môjho občianskeho združenia, 
kde každý rok vzniká jeden menší autorský a jeden väčší koprodukč-
ný projekt, spolupracujem s rôznymi nezávislými choreografmi 
a skupinami VerTe Dance a Spitfi re Company. Sporadicky sa tiež 
venujem učeniu, a to hlavne formou workshopov a masterclassov. 
Momentálne taktiež pripravujem celovečerný fi lm – dokumentárnu 
tanečnú roadmovie s plánovanou premiérou na jeseň 2017. 

Čo sa týka samostatnej tvorby, SOTTY je mojím druhým au-
torským predstavením. Nadväzuje na prvé predstavenie DEBODY 
z roku 2012, ktoré vzniklo v koprodukcii s kultúrnym centrom 
Stanica Žilina ‒ Záriečie. Bol to sólový projekt so živou hudbou 
(husle a kontrabas) a videoprojekciou.
2. června jste představila ve Studiu Alta v Holešovicích premiéru 
svého druhého sólového projektu SOTTY. O čem je a jak jste dala 
dohromady ten mezinárodní tým?

SOTTY je osobnou výpoveďou, zdieľaním samej seba pred divá-
kom a pre diváka. Je jednou cestou v kolobehu mnohých. Počas 
predstavenia sa snažím prepínať medzi vnútorným a vonkajším 
svetom. Skôr ako s tancom pracujem s fyzickou akciou, bytím na 
javisku. Je to vlastne veľmi minimálne a jednoduché predstavenie. 
SOTTY vznikala na štyroch umeleckých rezidenciách kontinuálne 
od jesene roku 2015. Najprv som robila na ostrove Terceira v Portu-
galsku, potom v Bratislave v divadle Štúdio 12, nasledovala reziden-
cia na Stanici Žilina – Záriečie a celý proces vyvrcholil v pražskom 
divadle Alta, kde sa konala aj premiéra. Počas tohto času sa pôvodný 
koncept prirodzene transformoval, pohybový materiál čistil a téma 
kryštalizovala. 

Kolegov si vyberám skôr na ľudskej báze, musím si s nimi ro-
zumieť v základných umeleckých aj sociálnych otázkach. Mám špa-
nielskeho dramaturga Marca Olivé, ktorý pôsobí v najvýznamnej-
šom katalánskom divadle pre súčasný tanec – Mercat de les Flors. 
Light, design vytvoril Lotyš Ints Plavnieks dlhodobo pôsobiaci na 
Slovensku. Naživo znejúcu hudbu skomponoval a na elektrickú gita-
ru hrá slovinský hudobník Gašper Piano, ktorý momentálne pôsobí 
prevažne v Bruseli. S Intsom aj Gašperom som sa stretla na projekte 
Let Me Die In My Footsteps brazílskeho choreografa Renan Martins 

de Oliveiru, ktorý sme v Alte premiérovali na jeseň 2015 a je tu stále 
na repertoári.
Co vás nejvíc přitahuje na současném tanci, který jste si vybrala 
jako svoji profesi?

Súčasný tanec je pre mňa súčasťou širšej platformy súčasného 
umenia, ktoré má nielen umelecký, ale aj sociálnospoločenský roz-
mer. Ak by som to zjednodušila, súčasný tanec sa stal otvorenej-
ším, komunikatívnejším, konceptuálnejším a neelitárskym druhom 
umenia. Jeho vznik vychádza z revolúcie v umení, ktorá prebiehala 
hlavne v 60. rokoch v Spojených štátoch amerických. Profesionál-
nym tanečníkom sa zrazu mohol stať aj človek bez toho, aby od 
desiatich rokov študoval na konzervatóriu a mal špecifi cké telesné 
predpoklady. Začalo sa viac pracovať s prirodzeným – pedestriálnym 
pohybom a prepájať rôzne umelecké žánre a druhy naživo na javisku 
(divadlo, hudba, video, akčná maľba). Mám pocit, že práve preto 
sa dokáže súčasný tanec spojiť so širšou skupinou divákov na hlbšej 
emocionálnej úrovni. Istý problém však vnímam v tom, že väčšina 
ľudí je zvyknutá chápať tanec cez prizmu baletu, ktorý pracuje so 
simplifi kovanými príbehmi. Divák dostane pri vstupe program, kde 
je presne popísané, čo na javisku uvidí, a teda jeho jedinou „úlo-
hou“ je správne hľadať popísané. Upína sa potom na tento konkrét-
ny príbeh a jeho estetické a virtuózne spracovanie. Pre mňa je však 
umenie o hlbšom spoločnom prežitku performera a diváka, o komu-
nikácii, otvorenosti a kreativite na oboch stranách. Technika by mala 
byť samozrejmou zručnosťou každého performera. To, čo zaujíma 
mňa, je jeho osobnosť, ľudskosť a intelekt, ktoré prostredníctvom 
predstavenia majú možnosť s divákom priamo komunikovať.
Studio Alta je zajímavé divadlo v pražských Holešovicích, divák 
zde může sledovat současné tendence mladší generace tanečníků. 
Co znamená tento prostor pro vás? 

Štúdio Alta je pre mňa v Prahe umeleckým domovom. Cítim sa tu 
dobre na pracovnej, ako aj osobnej úrovni. Moja intenzívna spolu-
práca s Altou sa začala projektom Imago v choreografi i Lucie Kašiaro-
vej, ktorá Altu vedie. Skúšali sme od jari 2013 s českou premiérou 
na jar roku 2014. Ďalším projektom vznikajúcim v Alte bolo pred-
stavenie Let Me Die In My Footsteps v koprodukcii s českou skupi-
nou ME-SA. Na projekte sme pracovali od jari do jesene roku 2015. 
Alta je nielen divadlo, ale aj skvelý skúšobný priestor, preto tu trávim 
veľa času aj na skúškach skupín, s ktorými dlhodobo spolupracujem. 
Takisto v Alte vediem pravidelné pondelky súčasného tanca a letné 
tréningy pre verejnosť.           Děkuji za rozhovor, Zuzana Štancelová

          Foto: Peter Snadík

SOTTY  ‒ Extrémy Soni Ferienčíkové

Jedna tanečnice, jeden hudebník a prázdný prostor modelovaný světly. Černé kouty, 
černé siluety, bílé světlo, černé prádlo a bílé tělo tanečnice je obrazový vjem, který 
zůstává v paměti. Dalším silným dojmem je zvuková stránka představení, kterou na 
jevišti živě produkuje slovinský hudebník Gašper Piano. Obě složky během doby sply-
nou v dokonalou jednotu.

Gašper hraje na elektrickou kytaru, její tóny jsou dále zmnoženy digitální aparaturou, 
postupy jako vzory opakovány a deformovány. Výsledkem je industriál, zvuk, který se ocitá 
v extrémní poloze na pomezí hudby a hřmotu. Hudební kulisa pro jedno lidské tělo obje-
vující v sobě mechanické principy stroje. Tanečnice a choreografka Soňa Ferienčíková tvoří 
svoji kompozici z přesných a jistých pohybů. Její tělo je fl exibilní hmota pružně reagující 
na podměty. V tenzi vydrží jen moment a již se její údy přesouvají do jiné polohy, jakoby 
se poddávaly zemské přitažlivosti nebo jisté vnitřní logice pohybu. Vzápětí se energetický 
potenciál této síle vzepře. Tělo vystřeluje a propadá se, leží a posouvá se, vstává a otáčí se. 
Zdánlivě se oba mechanizmy, biologický a elektronický, propojují, splývají. Jen do momen-
tu, kdy zvuk vycházející ze zvukové aparatury přestává být únosný. Je k nevydržení protivný, 
hlasitý, obtěžující. Moment velikého napětí se prodlužuje, tělo tanečnice je mu vystaveno na 
pospas, zdá se nekonečný. Když hudebník konečně zruší frekvence vycházející z reproduk-
torů, má i divák pocit, že z něho někdo sňal obrovské břímě. Následuje klidné intermezzo. 
Po něm další hledání a zkoumání vlastního těla.

Vjem, kterého se divákovi dostává, je skutečně intenzivní. Obraz a zvuk přicházející z je-
viště jsou až invazivní. Přitom představení nenabízí konkrétní známé situace a jeho aspekty 
jsou téměř neuchopitelné. Tanec se stává hrou mechanických principů se svými vlastními 
zákonitostmi pohybu bez jakýchkoliv odkazů na cokoliv známého. Hudba se uchyluje do 
mezí, ve kterých už není tón či akord rozpoznatelný. Jako by bylo vše dohromady ukotveno 
v jakési abstrakci. 

Představení přichází s druhým vrcholem v samém závěru. Tanečnice se začíná roztáčet, 
jako když spustíte stroj. Bude se točit  stále a dále až do tmy a i potom se bude točit ve vaší 
představě jako nekonečné perpetuum mobile.
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