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Programy na august a september 2015
1.–12. 8. 2015
The Art Is Always Young.
Výstava Barbary Preštinskej a Petra Hargaša
Pripravila Galéria Artem Bratislava v spolupráci s DOMUS SM v ČR.
Denne od 9.00–20.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova ul. 602/3, Praha 2.
14. 8. 2015 18.00 hod.
Vernisáž výstavy mladých slovenských výtvarníkov
Pripravila Galéria Artem Bratislava v spolupráci s DOMUS SM
v ČR. Výstava potrvá do 9. 9. 2015. Prístupná denne od 9.00–20.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova ul. 602/3, Praha 2.
18. 8. 2015 14.00–17.00 hod.
Rómsky a slovenský folklór v podaní Spolku semilských Rómov
pestujúcich rómsky i slovenský folklór.
V spolupráci s DOMUS SM v ČR.
Semily, Bavlnářská ul.
27. 8. 2015 11.00–17.00 hod.
Seminár stredoškolských učiteľov a študentov k príprave XII.
Medzinárodnej konferencie slovenských stredoškolákov a ich hostí.
Téma: Jan Hus, 70. výročie konca II. svetovej vojny
a Ľudovít Štúr.
Všeobecné gymnázium v Bruntále, DOMUS SM v ČR
Múzeum Bruntál
8. 9. 2015 18.0024.00 HOD.
TRADIČNÁ PLAVBA PARNÍKOM PO VLTAVE K VÝROČIU
UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY A VÝROČIU SNP.
NÁBREŽIE NA FRANTIŠKU, PARNÍK EURÓPÉ.
Pripravila Slovensko-česká spoločnosť v spolupráci s DOMUS SM
v ČR, Limborou, KSK a spolkami národnostných menšín.

Výstava šestnástich umelcov a detí ZŠ v Husinci, ktorú pripravila
Spoločnosť Artem. Kurátor PhDr. Ľuboslav Moza.
Výstava sa uskutoční v spolupráci s DOMUS SM v ČR
a potrvá do 27. 9. 2015. Prístupná denne od 9.00 –20.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova ul. 602/3, Praha 2.
11. 9.–12. 9. 2015
Semilský pecen
Dožinková slávnosť v Podkrkonoší, na ktorej vystúpi Spolok
semilských Rómov pestujúcich rómsky i slovenský folklór
s tanečným pásmom k slávnosti dožiniek.
V spolupráci s DOMUS SM v ČR.
Miesto konania: Ostrov a priestor pred zámkom.
15. 9. 2015 14.00 hod.
Multikultúrny kalendár
Kalendárne zvyky a obyčaje ruskej a ukrajinskej pravoslávnej
a gréckokatolíckej cirkvi.
Mgr. Olga Mandová v spolupráci s DOMUS SM v ČR.
GVP, Praha 4
22. 9. 2015 14.00 hod.
Seminár pre stredoškolákov k XII. Medzinárodnej konferencii
slovenských stredoškolákov a ich hostí.
Téma: Jan Hus a 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny.
Pripravil DOMUS SM v ČR.
KVKLI Liberec
Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore
MK ČR, MŠMT ČR a Magistrátu hl. mesta Prahy

10. 9. 2015 18.00 hod.
Vernisáž putovnej výstavy Jan Hus. Posolstvá stále živé.
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení a milí čitatelia!
Nastali krásne letné dni
a čas dovoleniek. Letné číslo
Listov Slovákov a Čechov,
ktorí chcú o sebe vedieť...
chce dostáť svojmu názvu.
Zaraďujeme do neho príspevky slovenských autorov,
ktorí sa venujú Čechom na
Slovensku v 20. storočí takisto ako aj články českých
autorov, ktorí sa venujú česko-slovenskej vzájomnosti.
Priestor je venovaný nielen
českej, ale aj nemeckej menšine na Slovensku. V jednej
zo štúdií si pripomenieme
význam Jana Husa.
Samozrejme nechýbajú ani aktuality z kultúrneho diania na Slovensku a zo života Slovákov v Čechách. V tomto zameraní časopisu
budeme pokračovať aj v budúcich číslach. Vďaka všetkým, ktorí nás
navštívili v stánku DNM na knižnom veľtrhu Svet knihy, kde sme
prezentovali náš časopis a knihy. Vďaka za všetky pekné slová a záujem o náš časopis. Ďakujeme aj pisateľom, ktorí reagovali na naše
výzvy a zaslali nám svoje pripomienky z Liberca, Prahy, Bruntálu,
Brna, Chodova u Sokolova i ďalších miest. Pripomienky realizujeme: články sú dlhšie, odbornejšie zamerané. Zmenšili sme písmo,
zmenili sme kvalitu papiera i obálky. Chceme, aby Listy vyzerali
úhľadne a aby nás, teda i vás čitateľov dobre reprezentovali. Sme
radi, že naša čitateľská obec si vyžaduje odbornosť a na prípadné nedostatky reaguje. Časopis sa stal populárnym v mnohých mestských
či krajských knižniciach, kde ho požadujú študenti i učitelia.
Uvítame články, príbehy, fotograﬁe, kresby, anekdoty, listy od vás
a radi ich uverejníme. Veď časopis môžeme tvoriť spoločne a vzájomne sa obohacovať novými pohľadmi i na veci dávno zabudnuté,
alebo naopak úplne nové.
V tomto roku vypláva Parník SNP 8. septembra zo známeho miesta
v Prahe Na Františku. Uctíme tak nielen 71. výročie SNP, ale predovšetkým 70. výročie konca II. svetovej vojny. Na plavbu po Vltave
k významným výročiam vás srdečne pozývame.
Za celú redakciu vám želám krásne leto, veľa slnka, vody, sviežeho
vzduchu a krásnu dovolenku.
Helena Nosková, júl 2015
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A

k by pre pomoc Grécku nepadla vláda Ivety Radičovej, Slovensko by problémy tejto južnej krajiny bralo akademicky, bežný
ľud by ich posudzoval s klasickým odstupom, nech si páni v únii
rozhodnú, ako chcú, nás sa to aj tak netýka. Na odmietnutí hasiť
grécke dlhy si vybudoval kariéru Richard Sulík z SaS, ktorý sa aj
vďaka nepokrytému populizmu v tejto oblasti odlišoval od všetkých
ostatných strán. Na druhú stranu, Sulíkove argumenty majú rácio.
V každom prípade, ak sa väčšine Slovákov a Európe zdá, že Slovensko s Gréckom nemá spoločné takmer nič, okrem toho, že patria
k najchudobnejším v Európskej únii, nie je to celkom pravda.
Nejde mi o to, či teraz Grécko vystúpi alebo nevystúpi z eurozóny. Chcem písať o niečom inom. Štátny bankrot Grécka nemá
spoločné nič s ekonomickými zmenami a globalizáciou. Grécko nie
je ekonomický problém, ale stav mysle. Dnes sú Atény na kolenách,
pred krátkymi 11 rokmi, áno v roku 2004, sa v Aténach konali letné olympijské hry. Grécka vláda rozhodla, že ak príde k prekročeniu celkového rozpočtu hier stanoveného na 4,6 miliárd eúr, všetky
dodatočné náklady na organizáciu podujatia v plnej miere uhradí
grécky kabinet. Výdaje na olympiádu napokon prekročili 10 miliárd
eur. Výdavky štátneho rozpočtu Slovenska v roku 2004 predstavovali
310,4 miliardy korún. Päťmiliónové Slovensko teda celučičký rok
žilo takmer na halier presne z toho, čo dalo desaťmiliónové Grécko
dobrovoľne do dvojtýždňového športového podujatia. A takto by sa
dalo pokračovať. Dnešný grécky bankrot je len vyústením dlhodobého stavu mysle, podľa ktorého občania a štát majú právo žiť na dlh,
že štát sa je povinný v mene občanov zadlžovať, že štát je povinný

občanom všemožnými dávkami pomáhať a uľahčovať im nekonečne
ťažký život v krajine, kde 250 dní v roku svieti slnko.
Grécko je ukážkový príklad, ako populistická elita dokáže štát za
niekoľko rokov zhumpľovať. Samozrejme, za prispenia voličov, ktorí
sa nechajú ľahko kúpiť populistickými sľubmi. Ide o klasický začarovaný kruh – populistický politik občanom nahovorí, že majú právo
na všemožné úľavy, vyššie platy, vyššie dôchodky, vyššie dávky, ktoré,
ak ho zvolia, svojim občanom rád zabezpečí. Po voľbách začne populista časť nereálnych sľubov napĺňať, pred voľbami pridá ďalšie s tým,
že potrebuje hlasy a ľudia dostanú ešte viac. Kým sa dá zadlžovať, ide
to, keď príde čas na rátanie účtov, zrazu je všetko inak. Ak to, že Gréci žili dlhodobo nad pomery, je ekonomická veličina, problém mysle
je, že drvivá väčšina gréckych občanov a politikov je presvedčená, že
ide o ich nespochybniteľné právo, že je to tak správne a chyby a zodpovednosť za vzniknutý stav hľadajú takmer výhradne vo vonkajšom
nepriateľovi.
Áno, s plným vedomím môžeme povedať, že Grécko mohlo rozhadzovať vďaka prijatiu eura, lacným peniazom a pritom silnej mene,
ku ktorej by sa nikdy nedostalo, ak by politická elita Európskej únie
neuprednostňovala politické ciele pred zdravým rozumom. Všetci
vedeli, že Gréci podmienky na prijatie eura nespĺňali, prevážili politické plusy, keďže do novej meny sa štáty veľmi nehrnuli. Banky bez
mihnutia oka Grécku fedrovali ďalšie a ďalšie úvery, hoci vedeli, že
krajina si nestojí najlepšie. Počítali s klasickou formulkou – peniaze štátu sú najistejšie, štáty v únii zbankrotovať nemôžu. Bohužiaľ,
podobný scenár plný chýb sa naplnil aj pri riešení problémov Gréc-
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ka. Namiesto toho, aby zahučali banky a Grécko sa mohlo zotaviť
s vlastnou menou, naliali sme do Grécka ďalších necelých 300 miliárd eur. Tu už mierne zahučí aj Slovensko.
V každom prípade, Grécko je stav mysle, podľa ktorej dlhy, ktoré
narobíme, sa zo zásady neplatia. Ústavné právo na odpustenie 70
percent hypotéky by mal mať podľa gréckeho myslenia každý občan
Európskej únie. Ústavným právom gréckeho ľudu je európsky štandard, teda kávička nie doma, ako to stále robí väčšina Slovákov, ale
v kaviarni, večere v reštaurácii a podobne, bez ohľadu na to, či na to
máte alebo nie. Ide predsa o ľudskú dôstojnosť.
Slovensko bolo pravým opakom Grécka. Čísla prepadu priemyslu
a HDP, vysoká nezamestnanosť, ktorá napríklad v roku 2011 dosahovala 19,3 percenta, bola na Slovensku v transformačných časoch
porovnateľná s terajším gréckym šokom. Až na to, že tu národ ne-

deﬁcit o tri percentuálne body, Ficov kabinet za tri roky dokázal ísť
dole spolu o 1,7 percentuálneho bodu. Takže vysoké sekery z rokov
2009 a 2010, ktoré zaťal Fico počas prvej vlády, za neho vyčistil
a u voličov odskákal pravicový kabinet a nie on. Teraz ale ľuďom
do zbláznenia opakuje, že štát má peniaze, a je jeho povinnosťou
podeliť sa o ne s občanmi. Ak Fico dá verejný dlh dole na úroveň
svojej prvej vlády, teda na 28,2 percenta HDP, môže rozdávať, koľko
chce. Ale keď dlh dokázal za päť rokov zvýšiť na 54,6 percent, nech
neklame o dobrej kondícii a nerozdáva z cudzieho. Štát podľa premiérových slov nemá na nové cesty a nemocnice, to všetko akože
musí robiť na dlh, pričom tieto stavby prepláca Slovensko troj- až
štvornásobne oproti platbám na drevo. Na druhú stranu, tri sociálne
balíčky, ktorými sa Fico chváli, vyjdú na miliardu eur. Miliardu na
vlaky zadarmo a podobné zvrhlosti teda Slovenská republika na svo-

Prečo máme ku Grécku bližšie,
než by sme si mysleli
pustošil ulice, zaťal sa, držal huby a v rámci možností začal makať
respektíve cestovať po Európe. Slovensko pritiahlo dve automobilky,
ekonomicky sa zreformovalo, a tak sme sa dočkali aj desaťpercentných rastov HDP (2007).
Keďže do čela štátu v roku 2006 nastúpil populistický politik Robert Fico, Slovensko je na najlepšej ceste gréckym smerom. Pokiaľ
ide o ekonomiku, dlh krajiny v pomere k HDP sa od roku 2008
zvýšil dvojnásobne, zatiaľ čo v roku 2008 tvoril dlh 28,2 percenta
HDP, v roku 2013 54,6 percent, v roku 2014 sa prvýkrát od krízy
znížil na 53,6 percenta.
Mentálne Fico inﬁkuje krajinu gréckym myslením. Pri závratnom
raste dlhu všetkých upokojoval, že Slovenská ekonomika je na tom
dobre, keďže zadĺženie je oproti ďalším krajinám v únii relatívne
nízke. To, že Slovensko ako jedna z mála krajín za päť rokov zdvojnásobila svoj dlh, vydáva Fico za cnosť, pomohol tak vraj občanom.
Tí mu to zatiaľ vo veľkom žerú aj s navijákom, keďže im nedochádza, že nikto iný ako oni a ich deti tieto zbytočné dlhy budú musieť
raz aj zaplatiť.
Teraz premiér začal rozdávať sociálne balíčky, zatiaľ sú dva, tretí si
chystá na budúcoročné voľby. Predseda Smeru a vlády ľuďom hovorí, že majú právo od štátu dostať niečo hmatateľné, lebo ekonomika
rastie a vláda s občanmi majú za sebou ťažkú konsolidáciu. Fico
vraví, že rast ľudia musia cítiť v peňaženke. No, reči o tvrdej konsolidácii sú absolútnymi bludmi, premiér sa nikdy nesnažil držať
štátny mešec nakrátko. Ak Radičovej vláda za rok znížila rozpočtový

jom účte má, ale cesty a nemocnice budeme tridsať rokov splácať,
zaplatíme troj- až štvornásobok, pretože peniaze na výstavbu nie sú.
Ekonomický nezmysel, čo sa rovná Ficova politická výhra.
Akékoľvek vlády po Ficovej budú vo vražednom postavení. Politické náklady na rušenie akýchkoľvek v minulosti priznaných sociálnych výhod sú enormné. Keďže množstvo opatrení zo sociálnych
balíčkov si vyžaduje peniaze každý rok, všetkým budúcim kabinetom vláda Smeru obmotala nohy hrubou reťazou s pohybmi vymedzenými na milimetre.
Je možné, že o desať rokov Slováci vyjdú do ulíc a budú bojovať
proti zlej Európskej únii, ktorá nám bude chcieť zobrať cestovanie
zadarmo a podobné obskúrnosti. Väčšina ľudí prijme Ficovu mantru, že štát sa musí podeliť s občanmi o výsledky, aj keď žiadne nie
sú. Že je výhradným právom ľudí mať sa lepšie na úkor zadlžovania
krajiny, lebo tak to robia všetci. Neviem o tom, že by tento biznis
model vyznávalo Nemecko, Rakúsko či Švajčiarsko, ale to predsa len
nie sú Ficove vzory. To taký veľký Vladimir Putin to dokáže inak,
lepšie, efektívnejšie, je jednoducho hlavička, ozajstný vodca. Fico od
neho pochytil mnohé a rád sa podučí ďalej.
Ak si myslíme, že Grécko sa Slovenska týka iba v peniazoch, mýlime sa. Osem rokov vymývania mozgov, ktoré môžu nasledovať
ďalšie štyri, môžu zmeniť paradigmu myslenia Slovákov natoľko, že
Grécko bude mať v únii aj v eurozóne zdatného nasledovníka. V nárokoch na peniaze, pomoc aj blízkosť k Rusku.
Martin Guzi, novinár

Ospravedľňujeme sa za chyby v textu pozvánky (vyše), ktorá bola uverejnená v č. 6.
Pozvánka neprešla korektúrou. Preto ju uvádzame v tomto vydaní opravenú.
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Jan Hus a 600 rokov
hľadania Pravdy
Presne šesť storočí uplynulo odvtedy, čo bol Jan Hus upálený na hranici v Kostnici
na podnet vtedajšej cirkevnej vrchnosti. V Česku sa na pripomenutie tejto udalosti
i diela Jana Husa koná v roku 2015 množstvo spomienkových akcií a slávností.
Jan Hus, často uvádzaný s prívlastkom „Mistr“, sa v celonárodnej ankete Českej
televízie „Největší Čech“ umiestnil na 7. mieste, keď pred ním skončili Jan Werich
i Husov nasledovník Jan Žižka. Kvarteto českých velikánov tvorí podľa tejto ankety
Jan Amos Komenský, Václav Havel, Tomáš Garrique Masaryk a na čele je Karel IV.

Tak trochu hrdina pre každú dobu
Generácia po generácii si osobu a dielo Jana Husa vykladala po
svojom, podľa toho, ako sa to komu hodilo do agendy. Hľadanie
pravdy poplatnej pre danú dobu odzrkadľuje pokračujúcu snahu skúmania pravého významu pojmu „Pravda“ v danej generácii
v kontexte problémov, zápasov, volaní po spravodlivosti i očakávaní
lepších zajtrajškov.
Pre svojich súčasníkov bol Jan Hus azda najmä zástancom pred
útlakom vrchnosti a nádejou pre pochopenie Božej vôle pre ich životy. Pre priamych nasledovníkov sa stal symbolom vzdoru a odporu,
ktorý pretavili do husitského revolučného hnutia. Za pokračovateľku Husovho duchovného posolstva sa i dnes považuje Církev československá husitská, i keď dielo Husa je zdrojom inšpirácie pre širokú
škálu protestantských cirkví, ktoré čerpajú z jeho reformačných myšlienok.
V čase českého národného obrodenia v 19. storočí bol Hus vyzdvihovaný ako národovec, za prezidenta T. G. Masaryka bol Hus
akýmsi tŕňom v oku voči Vatikánu, počas vlády komunistov v minulom storočí bol vykresľovaný ako zástanca sociálnej rovnosti a kritiky cirkvi, v čase „Nežnej revolúcie“ bol symbolom boja za slobodu
a pravdu, profesori vysokých škôl poukazujú na jeho zásluhy o akademické slobody, no a po vyjadrení ľútosti nad jeho smrťou pápežom
Jánom Pavlom II. sa stáva akoby stále viac symbolom snahy o jednotu a reformu kresťanskej cirkvi bez ohľadu na konfesiu.
Nadčasový symbol hľadania pravdy a otázky osobnej slobody rezonuje v českom národe dodnes a každý si v ňom vie nájsť to svoje.
O čo však išlo Janovi Husovi na prvom mieste a ako jeho odkaz
autenticky tlmočiť súčasnej generácii?

Od akademika cez kňaza k reformátorovi
Jan Hus sa narodil v Husinci u Prachatic podľa dostupných historických prameňov okolo roku 1370, presný dátum nie je známy. Na
pražskej univerzite študoval od roku 1390, o tri roky neskôr získal
titul bakalára a v roku 1396 mu bol zapožičaný titul „mistr svobodních umění“.
Po tom, čo sa stal univerzitným profesorom (1398), bol zvolený
za dekana ﬁlozoﬁckej fakulty (1401), kde presadzoval väčší podiel
Čechov vo vedení univerzity. V tom čase tam totiž dochádzalo ku
sporom medzi českým a nemeckým vplyvom. Hus bol nositeľom
emancipačnej myšlienky českého jazyka. Skupina okolo Jana Husa
a Jeronýma Pražského usilovala o to, aby boli Česi vo svojom kráľovstve „hlavou a ne ocasem“. Hus bol však v prvom rade človek hlbokej
kresťanskej viery. Tvrdil, že dobrý Nemec je pre neho lepší než zlý
český brat.

Medzitým bol v roku 1400 vysvätený za kňaza a začal kázať
v kostole sv. Michala v Prahe a neskôr v Betlehemskej kaplnke. Vo
svojich kázniach sa snažil držať biblického učenia a stal sa preto symbolom verného svedka posolstva Ježiša Krista. Jan Hus bol ovplyvnený anglickým autorom Johnom Wycliﬀom, oslovili ho jeho návrhy
na reformu cirkvi a kňazstva.

Kritika cirkvi a snaha o nápravu českého národa
Hus kritizoval zhýralý a pokrytecký život cirkevnej vrchnosti
a prax predávania tzv. odpustkov. Išlo o listiny, ktoré boli veriacim
za úplatu nanucované a za to im mali byť odpustené ich hriechy. Na
kritiku takéhoto nekalého obchodovania a zneužívania duchovnej
autority i dôvery veriacich nadviazal približne o storočie neskôr nemecký reformátor Martin Luther, ktorý čítal Husove spisy.
Český kazateľ volal po návrate k pôvodnému učeniu Ježiša Krista.
Pripomínal, že práve Ježiš je hlavou cirkvi, a nie pápež. Hlásal, že ak
by pápež nebol verný slovám Biblie, tak ho veriaci nemusia počúvať.
V roku 1411 ho katolícka cirkev i preto označila za bludára a jeho
učenie za heretické. Vtedajší pápež vyhlásil na Husa kliatbu, zakázal
mu v Prahe kázať, vykonávať cirkevné obrady a nariadil Betlehemskú
kaplnku zbúrať.
Klérom nechcený kazateľ sa odvolal ku Kristovi ako k „Najvyššiemu
sudcovi“ a presťahoval sa na vidiek na Kozí Hrádek, neskôr na hrad
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Krakovec. Jeho popularita medzi prostým
ľudom, ktorého sa voči
cirkevným mocnostiam
zastával, rástla.

Koncil v Kostnici
a tragická smrť
Na jeseň v roku 1414
bol zvolaný koncil do
mesta Kostnice (juhozápad Nemecka), aby sa
konečne urobil v cirkvi
„poriadok“. Hus sa rozhodol, že na tento koncil pôjde.
So sprievodom popredných českých šľachticov do Kostnice i prišiel, no bol tam zatknutý
a väznený na rôznych miestach. Niekoľkokrát bol predvedený pred koncil, kde ho nútili odvolať svoje tvrdenia.
Svoje výroky však neodvolal. Chcel totiž, aby bol najprv poučený
o tom, v čom sa mýlil. Bol teda zbavený kňazstva a ako bludár vydaný svetskej moci k upáleniu. Stalo sa tak 6. júla 1415.

Rehabilitovaný až na prelome tisícročia
Za ostatných 25 rokov prebieha snaha zo strany Rímskokatolíckej
cirkvi priblížiť Husa katolicizmu. Ján Pavol II. v roku 1999 na Rímskom medzinárodnom sympóziu o Majstrovi Janovi Husovi uviedol:
„...Cítim povinnosť vyjadriť hlbokú ľútosť nad krutou smrťou, na ktorú
bol Jan Hus vydaný a nad následnou ranou, ktorá sa týmto spôsobom
rozovrela v mysliach a srdciach českých ľudí a stala sa zdrojom konﬂiktu
a rozdelenia...“
Ten istý pápež ho uznal za reformátora cirkvi. V Česku sa pravidelne konajú ekumenické bohoslužby i akademické zhromaždenia či
konferencie o diele tohto mysliteľa.
Povedomie o jeho odkaze zvýšil i nedávno odvysielaný trojdielny
televízny ﬁlm, ktorý bol jedným z najväčších televíznych projektov
súčasnej Českej televízie.

O Husovi len v dobrom
Husov mučenícky pátos akoby vytvoril nad týmto cirkevným reformátorom ochranný štít a miestami priestor pre mýty, ktoré idú
nad rámec reality či vlastných Husových pohnútok. Je to proste hrdina, niečo ako slovenský Jánošík. Navyše je distingvovaný, akademický a duchovný. Stotožníme sa s ním ľahko a jeho životný príbeh
nám musí byť súcitne sympatický.

Prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk vo svojej úvahe Naše obrození a naše reformace zo dňa 6. 7. 1895 napísal:
„Jsme národ Husův a rádi se tak zoveme – avšak jsme tím národem
Husovým doopravdy a ve skutečnosti? Nejsme. Ještě nejsme. V našem národním usilování je veliký nedostatek vnitřního života, života duchovního, projevuje se lhostejnost k posledním pravdám životním, lhostejnost
k posledním cílům člověka.“
No a prvý ponovembrový prezident ČSFR a neskôr i ČR Václav
Havel o ňom uviedol: „Husovo vroucí, bytostné přimknutí k Pravdě,
k jejímu věrnému následování v hlubokém souladu nejvnitřnějšího přesvědčení a skutků každodenního života zůstává trvalou výzvou duchovního dědictví našeho národa. Pravda pro něj nebyla jen volně přenosnou
informací, ale životním postojem, závazkem a nárokem. Tím se začala
vlastně stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná
lidská bytost a její nadčasově zakotvená odpovědnost. Tedy přesně to,
co by měla ctít a oč by se měla opírat celá moderní civilizace, nechce-li
dopadnout špatně.“

Stopy Jana Husa dnes
Mnohé z Husových myšlienok sú aktuálne i dnes. Jeden z jeho
najznámejších citátov vyzýva hľadať a bojovať za pravdu: „Hledej
pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti
duše a konečně od smrti věčné, jenž je odloučení věčné od milosti Boží...“
(Výklad viery 1412).
Husove parafrázované slová sa vo forme „Pravda vítězí“ dostali i na vlajku prezidenta Československa. Reformátora pripomína
zrekonštruovaný pomník na Staromestskom námestí a obnovená
Betlehemská kaplnka slúži ako slávnostná aula Vysokého učení technického v Prahe.
Dodnes pôsobí i kresťanská cirkev nesúca meno Jana Husa, i keď
počet jej veriacich dlhodobo klesá. Husove spisy sa stali v roku 2007
súčasťou svetového kultúrneho dedičstva v registri Pamäti sveta
UNESCO.
Po Husovi sú nazvané ulice v mnohých českých mestách, dostal sa
do učebníc dejepisu a v jeho rodnom Husinci sa nachádza Centrum
Mistra Jana Husa. 6. júl, deň upálenia tohto významného Čecha, sa
stal od roku 2000 štátnym sviatkom Českej republiky.

Vzor, ktorý nepoukazoval na seba
Národ toľkokrát zradený i skúšaný a predsa sa nezlomil. Česi sú
s akýmsi pudom sebazáchovy v Európe symbolom snahy o prežitie
medzi západom a východom na mieste, kde sa to kráľovstvami a bitkami v minulosti len tak hemžilo.
Možno i z toho vyplýva súčasná postmoderná frustrácia voči návodom na prosperitu, šťastie, úspech a pravdu, ktorá sa rozptyľuje
v akejsi slobodomyšlienkárskej tolerancii a pseudoateizme. Takáto
neviera a skepsa vo forme príslovečnej „blbej nálady“ je skôr zúfalým
volaním po opravdivosti bez formálnych masiek.
Cirkev je naďalej rozdelená a ostatné roky sa z médií viac ozývali ťahanice okolo cirkevného majetku, než slová evanjelia. Akoby
chýbal radikálny a rázny krok, ktorým by novodobí Husovia vyšli
z komfortnej zóny i za cenu obete vlastného pohodlia a zapretia seba
samého.
Jan Hus ukázal úplne inú formu hrdinstva, než bežne vidieť v akčných ﬁlmoch. Kto vie, čo by povedal dnešnej českej cirkvi a spoločnosti?
Počas slávnostných spomienok je Jan Hus zväčša ospevovaný. Ak
by tu dnes bol, tak by možno svojím gloriﬁkátorom povedal, aby
z neho nerobili modlu. Azda by im odkázal, aby si radšej čítali Písmo, starali sa o vdovy a siroty a aby namiesto neho vyzdvihovali
radšej osobnosť Ježiša Krista.
Rastislav Tercius Čižmár, pastor City Church Prague
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Vzpomínka na pokus o česko-slovenskou
jednotu před 120 léty
Mezi fenomény, které naplňovaly politické dění české
společnosti na konci 19. století, stálo na předním místě
tzv. národopisné hnutí, vrcholící dvěma velkými výstavami:
Jubilejní výstavou v roce 1891 a Národopisnou výstavou
v roce 1895. Podstatou národopisného hnutí bylo objevit
všechny typické národní rysy českého etnika, posbírat
je, uchovat je dalším generacím pro aktivní použití, pro
studium a jako argumentaci o vyspělosti českého národního
kolektivu v politickém slova smyslu při uplatňování
českého státoprávního programu. Přitom český státoprávní
emancipační proces doprovázely nálady a také konkrétní
iniciativy, které zdůrazňovaly, že v rakousko-uherském
soustátí žijí dvě velmi blízká etnika Češi a Slováci, jedni
ovládáni vídeňským centralismem a druzí pešťbudínským.
Chceme poukázat na takové iniciativy česko-slovenského sbližování v 90. letech 19. století a demonstrovat na nich jednu z prvních zkušeností, která se pak opakovala v průběhu celého 20.
století až do konečného rozřešení rozlukou či rozpadem Československa v roce 1993. Zkušenost, která pochází z konce 19. století, hovoří o tom, že společenské formace v moderních dějinách
Evropy hledaly svou identitu ve třech úrovních odpovídajících
třem pojmům: etnikum, národ a stát, přičemž úroveň, v níž hraje
formativní společenskou úlohu stát, byla, je a pravděpodobně ještě
dlouho bude dominující.
Jak příběh o česko-slovenské jednotě na konci 19. století začal?
Pomohly k tomu události v letech 1890–1891. Tehdy vedoucí politická síla v české společnosti Staročeši udělali jisté ústupky českým Němcům v jazykových otázkách na úkor českého obyvatelstva, které to Staročechům vrátilo ve volbách do říšského sněmu,
kdy zvítězili jejich oponenti, Mladočeši, to znamená nacionálněji
orientovaná strana. Vůdce Staročechů František Ladislav Rieger
musel dokonce před rozhořčenými demonstrujícími českými studenty odjet z Prahy do Malče v Železných horách.
Za této situace dostal zajímavý nápad František Adolf Šubert.
Šubert byl ředitelem pražského Národního divadla, byl známým
dramatikem a navíc jedním z nejbližších spolupracovníků právě
F. L. Riegra. Tohoto Riegrova důvěrníka vše napadlo, když procházel pražskou Stromovkou, kde probíhala Jubilejní výstava oslavující český průmysl a českého tvůrčího ducha a představující se
bez druhého zemského etnika, tj. českých Němců, kteří ostatně
výstavu z politických důvodů sami bojkotovali. Podstatou jeho
úvahy bylo: když se český národ dostal do sebeuvědomovacího
varu Jubilejní výstavou, bylo by dobré v tom pokračovat výstavou další, která komplexně řekne, kdo jsou Češi ve střední Evropě
z hlediska historického, politického významu, ale také z hlediska všemožných tvůrčích dispozic: od literatury, přes výtvarné
umění a především z hlediska národopisného, počínaje fyzickou
antropologií, přes hmotnou a duchovní kulturu až po organizaci
společnosti a rozptyl českého etnika mimo území českých zemí.
Výstava tudíž počítala se zahraničními krajany, zvláště pak s významnou komunitou v USA.
K Šubertovým podnětům patřilo i to, že stejně jako o Češích
bude výstava pojednávat o Slovácích.

NVC plakát Vojtěch Hynais

Šubert svůj nápad projednal přirozeně nejprve s F. L. Riegrem,
decimovaným politickou prohrou. Dramatik a ředitel Národního
divadla se domníval, že pro staročeskou stranu je důležité, aby se
právě po svém politickém výprasku představila národu jako organizátorka kulturního a společenského dění. Setkání obou mužů
však nedopadlo dobře, neboť Rieger Šuberta v nadšení zchladil.
Řekl mu dvě důležité výtky. První hovořila o tom, že výstava vybudí národ k přílišnému nacionalismu a že se tudíž bojí nového
davu v ulicích (který jej vyhnal z Prahy). Druhá hovořila o tom,
že by bylo mimořádně nešťastné vyzývat veřejně k výstavě a už
vůbec se mu nezdálo rozumné přibírat Slovensko. Viděl v tom
jako říšský poslanec zbytečný zásah do maďarsko-slovenského
vztahu. Šubert si z této druhé poznámky Riegra vzal ponaučení
a pak na prvním brífinku před novináři v ředitelně Národního
divadla a poté na Staroměstské radnici doslova český tisk nabádal
k opatrnosti ve výrocích o Slovensku.
Jenže nápad, aby byl v Praze spolu s českým národem prezentován také slovenský národ, byl venku a dál organizátory a českou
politiku rozděloval na dva tábory. Ti opatrní říkali, že je zbytečné
se plést do problémů druhé části monarchie, do Zalitavska, do
politického zrání Slováků. Ti odvážnější nejen říkali, ale dokonce
také psali, že spolupráce Čechů se Slováky v rámci národopisu,
národopisných sběrů pro budoucí výstavu je naprostou samozřejmostí. Je zajímavé, že přes všechny pochybnosti o politické korektnosti ohledně výzev k zapojení Slováků, oficiální prezentace této předpokládané spolupráce se Slovenskem nezmizela ani
z výzev nebo memorand třeba k místodržiteli hraběti Thunovi
nebo nejvyššímu maršálkovi Lobkowitzovi, ovšem s podotknutím, „pokud se zabezpečí svolení vysoké vlády uherské“. Jak se
to však provede, bylo po dlouhé měsíce, které se změnily v roky,
stále otevřeno.
Národopisná výstava byla plánována na rok 1893, nakonec bylo
její zahájení přesunuto až na rok 1895, a to právě z politických
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Dušan Jurkovič - portrét

Andrej Kmeť - portrét

Pavol Socháň - známka

důvodů. Rok 1893 byl totiž bojem za všeobecné hlasovací právo: nad Prahou byl vyhlášen výjimečný stav a v celém království
zrušeno shromažďovací a spolčovací právo, zavládla ostrá cenzura
tisku a byla zastavena činnost porotních soudů. Přední činitelé
pokrokových hnutí (sociální demokraté, anarchisté i radikální demokraté) byli zatýkáni a roku 1894 bylo mnoho z nich ve vykonstruovaném soudním procesu s tzv. Omladinou obviněno z účasti
na velezradě.
Přípravné práce pro výstavu v Praze se tím protahovaly, přičemž národopisné hnutí se v důsledku toho více realizovalo na
venkově: od roku 1892 se uskutečňovaly místní a okresní národopisné výstavy, pořádány byly sjezdy a četné kulturní akce. Ze
sběrů pro výstavy vznikala muzea atd. Přípravy na Slovensku se
zatím do roku 1894 omezovaly na akce jednotlivců, jako třeba
malíře a předního národopisce Pavola Socháně a jeho velkého přítele architekta a kumštýře Dušana Jurkoviče nebo kněze a vynikajícího organizátora kulturního dění na Slovensku Andreje Kmetě.
Z Prahy na Slovensko odjížděli komisaři, kteří sbírali exponáty
pro výstavu, a tak se v průběhu roku 1894 schylovalo k rozhodnutí, zda Slováci budou na výstavě prezentováni bez schvalovacího
aktu uherské vlády, nebo zda se najde politické řešení, které zlegalizuje slovenskou přítomnost v celé akci.
Názory slovenské inteligence na česko-slovenské sbližování na
základě společné výstavy nebyly jednoznačné. Oscilovaly od slovenské nedůvěry, že české straně nejde o skutečnou pomoc a spolupráci, až po přeceňování a zveličování výstavy. Obhájci úzkých
česko-slovenských kontaktů vycházeli z úvahy, že slovenská otázka je nedílnou součástí otázky československé. Nejednotné názory
slovenských národovců na česko-slovenské sbližování byly odrazem mnohých politických faktorů v Rakousko-Uhersku, s nimiž
slovenská politika musela počítat.
Dualismus (rozdělení říše na uherskou a rakouskou část) se
dostal na konci 19. století do krize a Slovensko se politicky aktivizovalo, avšak hledání obrany proti maďarskému útisku bylo
složité (nelehké). Slovenští národovci nedisponovali ani takovými
mocenskými prostředky ve své politice jako v Čechách Mladočeši a slovenská otázka byla ve středoevropské politice takřka neznámá. Vůdčí osobnosti martinské inteligence v této době kladly
důraz na připravovaný kongres nemaďarských národností v Budapešti a doufaly v řešení maďarského útlaku na Slovensku společně
s Rumuny a Srby, a to pravděpodobně s větší nadějí, než jakou
vkládaly do kontaktů s Prahou.
Česko-slovenské vztahy bez společného politického výrazu,
tedy výrazu, který by přijala slovenská strana, zůstávaly stát na
vzájemných osobních a skupinových kontaktech, jejichž intenzita
byla dána často spíše profesním zájmem jednotlivců, kteří naráželi
na bariéru politické situace. Například český archeolog a etnolog
Lubor Niederle po svých cestách na Slovensko dostal nápad založit vědecký časopis vycházející v Čechách a věnující se Slovensku
a také chtěl založit česko-slovenský spolek na podporu podobných

Kniha o NVC

aktivit. Vynikající český slavista František Pastrnek, profesor vídeňské univerzity, byl zprvu k takovým návrhům, jako měl třeba
Niederle, zpočátku skeptický. V roce 1896 byl však podobný spolek skutečně založen. Jmenoval se Česko-slovenská jednota, měl
svého předchůdce z poloviny 80. let a jeho prvním předsedou se
stal právě Pastrnek, který považoval, jako mnozí jiní, Slováky za
oddělenou národní větev od Čechů.
Avšak podstatně zajímavějším úkazem na poli česko-slovenských vztahů v rámci národopisného hnutí byl (hektografovaný)
spisek nazvaný „Priatelia shody československej“. Vyšel těsně před
zahájením Národopisné výstavy v Praze v létě 1895. Autoři textu předložili na základě přesvědčení, že existuje etnická blízkost
Čechů a Slováků, návrh na vytvoření jednoho spisovného československého jazyka. Konstatovaly se tam různé důvody, především
to byla dřívější prohlášení autorit na straně slovenské i české, jako
třeba Štúra, Šafaříka, Hurbana atd., a vyjadřovaly se důvody
k nedůvěře ve spojenectví Slováků s nemaďarskými národnostmi
v Uhersku. Čili návrh to nebyl pouze vědecký, jazykový, nýbrž
politický. Podstatu tehdejších úvah o česko-slovenské jednotě
můžeme shrnout: autor (nebo autoři) spisku „Priatelia shody československej“ vycházel z přesvědčení, že etnická blízkost Čechů
a Slováků je nezpochybnitelná a že se dokonce jedná více než
o blízkost. Pro tento stupeň vztahu (či blízkosti) se volil termín
„jednota“.
Novou ideu česko-slovenské jednoty měl projednat připravovaný československý sjezd. K tomu bylo třeba, aby se vyjádřili přední slovenští národovci. Nejvýznamnější stanovisko přišlo z Martina. Ve svém prohlášení slovenští národovci napsali: „Odložme
essentionalne úvahy, kongressy a rokovania na časy lepšie a držme sa
zatiaľ duchovnej, brattrskej, vzájomnej shody, ktorej neuškodí tu slovenčina, tam čeština.“ Plánovaný sjezd se proto nakonec nekonal
a návrh společného jazyka a další institucionální podpora vzájemnému sbližování zůstaly na čas jen jako akademické téma.
Je samozřejmě možné pokoušet se o interpretaci českého návrhu a slovenského odmítnutí mnohými způsoby. Slovenské
odmítnutí se zdá být zralejším projevem než česká nabídka. Je
také možné učinit závěr, že české sbližování se Slovenskem bylo
spíše na úrovni blízkosti dvou etnik či přesvědčení o jednom etniku ve dvojí variantě české a slovenské, přitom slovenská reakce byla pak na úrovni zásadního národního projevu, respektive
emancipačních snah vůči celému jinoetnickému okolí (a Maďarů
zvláště) včetně ovšem i Čechů. Češi měli podobné vytyčovací
reakce jen vůči českým Němcům a státoprávně vůči monarchii.
Vnímání etnické jednoty se Slováky ze strany české a národní
emancipační potřeby Slováků vytvářely na jedné straně blízkost
a určitou sounáležitost, na druhé straně byly podstatou věčných
nedorozumění, vedoucích nakonec k přirozenému rozpadu Československa v roce 1993.
PhDr. Stanislav Brouček CSc.,
autor je historik a etnolog
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Návrat Petra Repku
Knihy majú rôzne osudy. Keď som sa niekedy na prelome tisícročí začítala
do knihy Petra Repku Vstaň a choď (vyšla vo vydavateľstve L.C.A. Levice
K.K. Bagalu v r. 1998), zistila som, že pôvodne vyšla už v r. 1970. Prvé
vydanie knižky v roku 1970 nebolo kvôli cenzúrnym zásahom distribuované.
Hádam len zopár kusov sa vraj náhodou zachovalo u Vlada Bednára.
Z odstupu tridsiatich rokov to bolo nadnášajúce retrospektívne čítanie.
Literárne reportáže Petra Repku z rokov 1967‒1969, výrazne subjektívne
so živými dialógmi, textami prekladanými úryvkami z denníkov,
korešpondencie, úvahami autora. Vrátili späť niektoré povedomé miesta
(Vysokoškolský internát v Horskom parku v Bratislave, Vysoké Tatry, Orava, Demänovské jaskyne, ale aj Praha), situácie, aj to, čo sme zažívali
– štúdium na VŠ, čaje o piatej, kino, chodenie na Kolibu a na Železnú
studničku, brigády, príchod do Tatier a lyžovanie v sedle, vynášky, lezenie
– ale aj otázky, ktoré sme si kládli: čo z toho, čo zažívame, je cenné, čo je
naopak mrhaním času, ktorí kamaráti ťa obohacujú, ktorí kradnú čas (alebo
sa ti to tak javí z tvojho uhla pohľadu)... „Objavuješ skaly, doteraz neznámu
životnú ﬁlozoﬁu, spôsob života, v ktorom ťa robí šťastným, ak niečo dokážeš,
v ktorom máš slobodu voľby činov a chceš dosiahnuť uznanie pred sebou
samým.“ Príbehy bravúrne napísané, vygradované pointou či od základu
dané nejakou závažnou východiskovou situáciou (ako keď pod Kubínskou
hoľou zahynulo dvadsať študentov na lyžiarskom kurze pod lavínou).
Podujala som sa pátrať po ďalších knihách Petra Repku a zistila
som, že sa ich po spoločenskom prevrate u nás v roku 1989 objavilo zopár (Spätné zrkadlo, Že-lez-ni-ce, Poker s kockami ľadu/
– Laučík – Repka – Štrpka – výber z korešpondencie Osamelých
bežcov 1963–2004). Čiastočne sa tak vypĺňa medzera, ktorá nastala
jeho odchodom roku 1972 do Oﬀenbachu pri Frankfurte nad Mohanom a vytratením sa z povedomia čitateľskej verejnosti na Slovensku.
Podrobnosti o jeho odchode aj pobyte v Nemecku som sa dozvedela
až nedávno na literárnom festivale BRaK (Bratislavský knižný festival
29. 5.–2. 6. 2015) v Pisztoryho paláci v Bratislave. Išlo o stretnutie menších vydavateľstiev zo Slovenska, Česka, Poľska či napríklad
z Ukrajiny plus besedy s niektorými významnejšími spisovateľmi
z týchto krajín. Téma druhého ročníka znela exil a samizdat. Ako na

S bratom Pavlom

prvého si usporiadatelia spomenuli na Petra Repku. Hoci on sám svoj
vyše štyridsaťročný pobyt v Nemecku exilom nenazýva. Na besedu
s ním prišlo do paláca (bývalé Leninovo múzeum) viacero slovenských spisovateľov, jeho súčasníkov (Ivan Štrpka, Ján Štrasser, Dušan
Dušek, Oleg Pastier, zazrela som literárneho kritika Vlada Petríka,
K. K. Bagalu, Veroniku Šikulovú a ďalších). V rozhovore s Jánom
Púčekom (a potom aj v rozhovore so mnou pre rozhlas) okolnosti
svojho odchodu Peter Repka objasnil takto: „Vysťahoval som sa z rýdzo osobných dôvodov. Moja manželka je Nemka. Uvažovali sme
najprv usadiť sa v Bratislave, manželka hovorí plynulo po slovensky
(prekladateľka Angela Repka, pozn. aut.) ale keďže sa nám nerysovalo
získať byť a tiež po zvážení rôznych iných okolností som si zažiadal
v r. 1972 o vysťahovanie do Nemecka.“

S Ivanom Štrpkom
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Pýtam sa Petra Repku, či v Nemecku spisovateľstvo zavesil na
klinec alebo písal aj tam.
Odpovedá: „Tým, že manželka
je úspešná prekladateľka slovenských diel do nemčiny, preložila
aj niektoré moje knižky. Knihu
Že-lez-ni-ce som vydal práve
v Nemecku (Ei-sen-bah-nen).
Nezaradil som sa síce do hlavného prúdu nemeckej literatúry,
ale niečo sme predsa len robili.
Spolu s priateľmi, ktorí sa zaujímali o umenie, sme si zariadili
akýsi literárny salón, kam sme si
prinášali svoje výtvory a čítali si
ich – v Oﬀenbachu, ale aj inde.
Alebo aj vystavovali obrazy, ktoré
niekto z nás namaľoval.“
Pristavme sa teraz pri výbere
z korešpondencie Osamelých
bežcov s názvom Poker s kockami ľadu. V edičnej poznámke
zostavovateľov (Oleg Pastier a Ján
Púček) o. i.: „Živo, niekedy až
krkolomne, bolo viac ako štyridsať
rokov na trasách Laučík – Repka – Štrpka; všeličo prehrmelo, pokrkvalo sa a znovu narovnalo, vystrelo. Všetko podstatné je v listoch:

Skúška v Divadle Poézie – 1967 – Fero Vilim, Ivan Štrpka, Peter Repka

2004 – Laučík, Repka, Štrpka

radosti i strasti, odkryté i neodkryté tajomstvá.“
Peter Repka: „Nebolo to nič
viac a nič menej, ako keď si
ktokoľvek z nás dopisuje so svojimi priateľmi. Vždy je to obohatenie. Pre mňa bol každý deň,
keď som dostal zo Slovenska
list, sviatok. A podobne podľa
vyjadrenia mojich priateľov to
bolo aj u nich. To, že listy vyšli
knižne, bolo rozhodnutie vydavateľa, keďže sa domnieval,
že okrem osobných vecí listy odrážajú aj atmosféru tých
čias a podávajú určité udalosti,
hodnotenia a postoje k niektorým udalostiam. Rozhodnutie vydavateľa knihu vydať
bolo práve z presvedčenia, že po
rokoch či desaťročiach ide o viac
ako čisto súkromnú korešpondenciu.“
Ako vyzerá deň Petra Repku
v Oﬀenbachu a na čom pracuje
momentálne?
„Pripravujem
pokračovanie
memoárových poviedok Spätné
zrkadlo, keďže prvý diel obsiahol
len prvých dvadsať rokov života.
S Jánom Buzássym Mám strašne veľa materiálu, ale
nemali by to byť spomienky výlučne osobné, alebo presnejšie – budú literárne spracované.“
Súdiac podľa prvého dielu memoárov, ktorý zaznamenáva detstvo a dospievanie v Bratislave, pôsobenie v redakcii Mladej tvorby,
ale aj pobyty v Banskej Štiavnici, Železnôm a inde, to môže byť
opäť zaujímavé čítanie. Pamäť Petra Repku je prenikavá a jasná.
(Ráno som z Resly videl mesto prenikavo a jasne. Predo mnou bola farba tureckých klinčekov, len pár metrov od hrobu Sládkovičovej Maríny. P. Repka: Spätné zrkadlo, s. 145). Vybavuje si verne situácie aj
dialógy – kto komu čo povedal, no v texte sú aj vnútorné postoje
rozprávajúceho. (Žela sa ma spýtala: Peter, ty si básnik? Čo som mal
odpovedať? Postiť sa možno i nerozprávaním zbytočného. P. Repka:
Spätné zrkadlo, s. 196).
Takže sa máme na čo tešiť.
Jarmila Wankeová
Autorka je redaktorka a prekladateľka
foto: archív P. Repku (poskytlo vydavateľstvo KK Bagala Levice)

Peter Repka a KK Bagala 2005
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1. časť

Česi v Žiline
1918–1938

So vznikom Československa sa Žilina, centrum
severozápadného Slovenska, stala dôležitým politickým
a hospodárskym strediskom Slovenska. Po Bratislave
a Košiciach sa tu usadila tretia najpočetnejšia česká
komunita na Slovensku, ktorá zohrala významnú úlohu pri
zabezpečení základného fungovania nového štátu, rozvíjaní
priemyslu a obchodu, vzdelávaní, kultúrnom i športovom rozvoji.
Žilinu nazývali bránou do Čiech. Geograﬁcká i jazyková blízkosť podporila vzájomné kontakty Čechov a Slovákov, ktoré sa prejavili v hospodárskej i kultúrnej oblasti.
Prvá väčšia migračná vlna Čechov na Slovensko je spojená s prítomnosťou husitov a neskôr bratríkov. Vzájomné vzťahy sa prehĺbili v 15.
a 16. storočí, kedy prichádzali z Moravy a Čiech do Žiliny vzdelanci,
predovšetkým kňazi, učitelia a pisári. Žilinskí remeselníci nadväzovali
obchodné styky s moravskými a sliezskymi mestami. Ďalšia migračná
vlna Čechov súvisela s prenasledovaním českých protestantov, výrazný
príliv nastal po roku 1620. Mimoriadny význam mal pre Žilinu príchod
Jána Dadana st. v roku 1665. Spolu s ním sa do Žiliny dostala tlačiareň,
ktorá tam pôsobila až do roku 1717. Pod vplyvom protireformácie sa zo
Žiliny odsťahovala veľká časť evanjelických rodín. K výraznejšej migrácii
dochádzalo potom až na konci 19. storočia v súvislosti s priemyselným
rozvojom mesta. Zo Žiliny sa stal dôležitý železničný uzol, ktorý mal na
jej ďalší hospodársky rozmach mimoriadny vplyv. Následne tu vznikli
peňažné ústavy, továrne, rozrástol sa obchod. Postupne bol vybudovaný
vodovod, elektriﬁkácia a zapojený bol telefón a telegraf.
Na konci 19. a začiatku 20. storočia prichádzali do Žiliny desiatky českých robotníkov, remeselníkov a drobných živnostníkov, ktorí
nachádzali uplatnenie predovšetkým v textilnom a drevospracujúcom priemysle.

So vznikom Československa počet Čechov na Slovensku prudko
vzrástol. Najpočetnejší príliv Čechov na Slovensko bol v prvej polovici
dvadsiatych rokov 20. storočia.
České obyvateľstvo sa neusadzovalo len v meste Žiline, ale aj v okolitých obciach, hlavne v Závodí, Budatíne, Varíne, Lietavskej Lúčke,
Bánovej atď. Českú menšinu malo aj mesto Rajec.

Vurumova ulica
Mariánske námestie, foto Matilda Reková Bezděková

Žilina patrila medzi prvé mestá, ktoré sa prihlásili k Martinskej deklarácii a Slovenskej národnej rade. Dňa 6. decembra 1918 maďarské vojsko deﬁnitívne opustilo Žilinu. Čoskoro po svojom oslobodení, od 12.
decembra 1918 do 3. februára 1919 sa Žilina stala sídlom Ministerstva
s plnou mocou pre správu Slovenska, čím jej politický a hospodársky
význam ešte stúpol.
10 Listy
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Rozpad monarchie narušil hospodárstvo i infraštruktúru Slovenska.
V období prevratu bola štátna správa v Žiline prevažne v rukách promaďarsky orientovaných zamestnancov, ktorú bolo treba rýchlo nahradiť.
Do Žiliny ako prví prichádzali zamestnanci odvetví, ktorých pomoc
bola pre budovanie štátnej správy zásadná, a to školstva, pôšt a telegrafov, železníc, zdravotníctva, brannej moci, policajných jednotiek a súdnictva.
Okrem štátnych zamestnancov sa v Žiline i jej okolí po prevrate začínali usadzovať aj drobní obchodníci, živnostníci, remeselníci a osoby
spojené s bankovníctvom. České ﬁnančné domy zakladali v meste svoje
pobočky, veľké podniky svoje ﬁliálky. V r. 1919 bola v Žiline napr. zriadená pobočka ﬁrmy Baťa.
Česi mali vplyv v najrôznejších odvetviach. Otvárali potravinárske
obchody, ale tiež obchody úzko špecializované, ktorých ponuka v meste
chýbala ako napr. obchod s hudobnými nástrojmi. V polovici r. 1919
si Dominik Trávníček, pôvodne mestský tajomník z Českej Třebovej,
v meste zriadil kníhkupectvo a papiernictvo. Jeho syn Oldřich Trávníček
neskôr založil prosperujúce vydavateľstvo.
Medzi živnosťami, vedenými Čechmi, sa objavili aj menej obvyklé
činnosti. Vďaka bývalým legionárom Václavovi Bolkovi a Cyrilovi Břečkovi tak v Žiline vznikla prvá informačná, reklamná, realitná a detektívna kancelária na Slovensku. Do súkromného sektoru postupne prešla
časť bývalých štátnych zamestnancov. Napr. bývalý správca dezinfekčných staníc na Slovensku Josef Kyněra vystúpil zo štátnej služby a spolu
s manželkou Františkou si v Žiline otvorili pobočku Tatra závodov.
S príchodom nových obyvateľov a pobytom vojska čoskoro prestala
stačiť ubytovacia kapacita mesta. V prvých rokoch po prevrate predstavovala bytová kríza vážny problém a mesto s jej odstránením bojovalo
počas celých dvadsiatych rokov.
Riešením sa stala výstavba nových obytných budov.
V meste vzniklo niekoľko družstiev, ktorých činnosť
podporoval štát. Roku 1923 začalo obecné družstvo Domov budovať záhradnú štvrť jednoposchodových domov pre českých
úradníkov a dôstojníkov, tzv. českú
kolóniu alebo Malú Prahu.

tuáciám dochádzalo hlavne v predvolebnom období alebo v súvislosti
s otázkou odluky cirkvi od štátu či oslavami štátnych sviatkov, z ktorých
tradične najväčšie podráždenie vyvolávali oslavy majstra Jana Husa.
Pod najväčším tlakom sa z hľadiska „náboženskej korektnosti“ ocitali
českí učitelia, podobne ako v rámci postoja k jazykovej otázke. Českí
učitelia v Žiline sa snažili hovoriť po slovensky. Výborne po slovensky
sa naučila napr. Marie Pilařová, profesorka československého jazyka
z Chrudimi. O pôsobení českých učiteľov napísala: „Vpád Čechů na Slovensko vůbec a do školství zvlášť vyvolal u Slováků silnou reakci obrannou.
Ale slovenských učitelů bylo pramálo, celé školství se tvořilo naráz a takřka
z ničeho, bylo nutné vzít za vděk Čechy. A ti byli jen lidé, chybující často
i při nejlepší vůli. Přicházeli z jiného prostředí, jiných poměrů...“
V okruhu českej inteligencie, úradníkov alebo živnostníkov sa bežne hovorilo po česky. Nedokonalé zvládnutie slovenčiny bolo jedným
z dôvodov, prečo niektorí Česi slovenčinu nepoužívali. Radšej hovorili
správne po česky, než nesprávne po slovensky či československy.
Najvážnejší dopad na vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov v Žiline
mala s prihliadnutím na vysoký počet českých zamestnancov a zároveň
vysokú nezamestnanosť personálna problematika.
V Žiline a jej okolí sa hlavné odvetvia priemyslu sústredili na spracovanie dreva a textilu, čo sa v období povojnovej hospodárskej krízy
prejavovalo veľmi nepriaznivo. Ďalšie komplikácie prinášal vysoký podiel českých ﬁriem na štátnych objednávkach a zamestnávanie českých
robotníkov. V Žiline napr. väčšinu stavebných objednávok získavali českí podnikatelia. Slováci im neboli schopní konkurovať, pretože nemali
dostatok kapitálu.
Nedorozumenia a konﬂikty zvyšoval systém obsadzovania miest
podľa politického kľúča. Stalo sa bežnou praxou, že aj napriek proklamovanej apolitickosti štátnej správy obsadzovali vládne politické strany miesta v štátnej
správe svojimi straníkmi. A pretože vládne
strany mali logicky najviac členov v českých
zemiach, dostávali sa na tieto miesta
práve českí kandidáti.
Ďalší okruh uchádzačov o miesta v štátnej správe tvorili legionári,
ktorým zvláštny zákon zabezpečoval
V medzivojnovom období sa
miesta v štátnej službe prednostne.
vzťah Slovákov a Čechov v Žiline
Väčšine legionárov chýbalo stredomenil. Ovplyvnila ho národnostškolské vzdelanie, preto pre nich
ná, sociálna a náboženská skladba
zostali miesta zriadencov a nekvaliﬁmesta a hlavne aktuálne politické
kovaných síl, ako boli školníci, vrátnispektrum. Do vzájomných vzťahov
ci a pod. Počet legionárov slovenskej
oboch národností sa negatívne prenárodnosti bol pomerne malý, preto
mietla hlavne silná pozícia Slovenboli v týchto profesiách na Slovensku
skej ľudovej strany (od roku 1925
často zamestnávaní Česi.
HSĽS). Strana si v Žiline i jej okolí Mariánske námestie, Kostol Obrátenia sv. Pavla
Situáciu v oblasti nezamestnanosvytvorila silnú voličskú základňu
ti ešte zhoršilo vydanie zákona č. 286
a s výnimkou volieb v r. 1920 pravidelne víťazila. Žilina bola tiež mies- v r. 1924, ktorým došlo k rozsiahlemu prepúšťaniu štátnych zamestnantom konania väčšiny významnejších udalostí spojených s touto stranou cov. V Žiline sa proti prepúšťaniu Slovákov pravidelne konali protestné
a pôsobilo tu niekoľko najvyššie postavených funkcionárov strany. Z po- zhromaždenia. Slovákov sa zastali aj mnohí Česi. Dobre poznali miestne
litického hľadiska podporovali Česi prevažne štátotvorné strany. Veľa pomery a uvedomovali si nerovné zaobchádzanie pri obsadzovaní úradČechov sa objavilo tiež v radoch sociálnych demokratov a komunistov. ných miest. Okrem toho sa oprávnene obávali, že rastúca nespokojnosť
Politickú činnosť vykazovali predovšetkým štátni zamestnanci alebo re- Slovákov by mohla viesť k nepriateľskému postoju voči všetkým Čechom.
meselníci a robotníci. Českí živnostníci a obchodníci sa z pochopiteľAle aj českí úradníci sa dostávali do ťažkej situácie. Mnoho z nich
ných dôvodov politickému dianiu skôr vyhýbali.
muselo svoje úrady doslova vybudovať, navyše si mnohí po niekoľkých
Vo vzájomnom súžití patrila medzi najcitlivejšie témy konfesijná otáz- rokoch odlúčenia od rodín s veľkými ﬁnančnými obeťami zariadili vlastka. Odlišné vnímanie úlohy náboženstva u Čechov a Slovákov hralo nú domácnosť, čím mnohí z nich vyčerpali všetky úspory. Odchodom
na Slovensku v období ČSR dôležitú rolu a bolo najčastejšou príčinou alebo preložením by o všetko prišli.
nezhôd medzi oboma národmi. V Žiline zaujímala katolícka cirkev výUž v prvých týždňoch po vzniku nového štátu zaznamenala predstava
značné postavenie. Príchod Čechov – prevažne nekatolíkov a ich rezer- harmonického spolužitia Čechov a Slovákov v Žiline prvé trhliny. Prvé
vovaný, v niektorých prípadoch otvorene antiklerikálny postoj spôsobil nedorozumenia a incidenty súviseli s nepokojnou poprevratovou situáveľkú nevôľu, ktorá vyústila do viacerých incidentov. K vyostreným si- ciou, často ich mali na svedomí vojaci a zásobovacie problémy.
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Dvadsiate roky sa dajú označiť za relatívne pokojné. Konﬂiktné situácie vznikali zväčša v rámci umelo vyostrovanej predvolebnej atmosféry či
vychádzali z bežných susedských rozbrojov alebo sporov vychádzajúcich
z rozdielneho sociálneho postavenia, ktorým bol protištátny či protičeský podtext prisúdený nesprávne. Vážnejšie prípady protičeských útokov
súviseli s činnosťou skalných priaznivcov HSĽS.
Za viac než desať rokov trvania republiky sa situácia na Slovensku
zmenila. Vyrástla nová slovenská inteligencia, ktorá túžila po uplatnení
vo verejnej správe. To ale často nemohla nájsť. Do stále silnejúcej kritiky
riešenia personálnej otázky na Slovensku zasiahla veľká hospodárska kríza, ktorá ťažko postihla aj Žilinu. Došlo k vysokému poklesu priemyselnej činnosti a prudkému nárastu nezamestnanosti. Do akcií na podporu
nezamestnaných sa aktívne zapojili aj Česi.
Hospodárska kríza prudko zvýšila záujem o miesta v štátnych službách. V tejto situácii vyvolával ďalší príliv českých úradníkov oprávnené
výhrady. Tieto skutočnosti boli vodou na mlyn ľudáckej propagande,
ktorá v tridsiatych rokoch postupne vrcholila. Od r. 1932 začal v Žiline
vychádzať časopis Slovák na stráži, ktorý otvorene útočil proti všetkému,
čo mohlo byť spájané s Čechmi, Sokolom, divadelným predstavením
hraným v češtine atď. Následkom týchto udalostí vzájomný vzťah medzi
Slovákmi a Čechmi značne ochladol a československý život sa na mnohých miestach zastavil.
Znepokojujúce udalosti roku 1937 sa do verejného života Žiliny
nijako zásadne nepremietli. Situácia v meste bola pokojná a k žiadnym väčším útokom proti obyvateľom českej národnosti nedochádzalo. V auguste si v Žiline otvorila ﬁliálku česká spoločnosť Melantrich.
V septembri navštívil Žilinu prezident Edvard Beneš.
Zmena nastala v jubilejnom roku 1938, ktorý pod tlakom medzinárodnej a vnútropolitickej krízy obyvateľstvu českej národnosti na Slovensku priniesol znepokojenú a neistú atmosféru. Práve Žilina sa stala
dejiskom zásadných udalostí smerujúcich k autonómii.

Malá Praha, 2015

Katolícky dom, 2015

Jeseň roku 1938 priniesla Československu podstatné politické zmeny.
Postavenie HSĽS na slovenskej scéne bolo dominantné, zatiaľ čo pozícia
ústrednej vlády v Prahe bola oslabená.
Dopad Mníchovskej dohody významne zasiahol do udalostí na medzinárodnej i domácej scéne ČSR. Snahy HSĽS o úpravu štátoprávneho
usporiadania vyústili 6. októbra do Žilinskej dohody a následného prijatia Zákona o autonómii Slovenskej krajiny, ktoré priniesli podstatné
zmeny do postavenia Čechov na Slovensku. K starším požiadavkám
„Slovensko Slovákom“ sa pridali heslá „Von s Čechmi, Česi peši do Prahy a to hneď.“
Po vyhlásení autonómie z balkóna Katolíckeho domu zorganizovali
ľudáci v Žiline protičeskú demonštráciu pred budovou štátnej banky
a v tzv. českej kolónii. V meste dochádzalo k výtržnostiam. V tomto období vyvolávalo nevraživosť aj použitie českého slova. Napätá atmosféra
v spoločnosti sa prejavovala na každom kroku. Symbolom protičeského
postoja sa stala hlavne Hlinkova garda (HG). Cieľom jej útokov sa stal
tiež spolok Sokol, ktorý pre väčšinu Slovákov reprezentoval československú jednotu.
HSĽS požadovala čo najrýchlejší odchod časti Čechov zo Slovenska.
Výsledkom bolo vládne nariadenie č. 382 z 23. 12. 1938, podľa ktorého
uvoľnila Slovenská vláda 9000 zamestnancov českej národnosti. Odsun
bol zabezpečený v rámci Štátnej sťahovacej akcie, ktorá pôvodne vznikla
na presťahovanie majetku a osôb z českého pohraničia.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 14. marca 1939 došlo
k radikálnej zmene v postavení Čechov a českých zamestnancov na Slovensku. Stali sa príslušníkmi cudzieho štátu. Slovenská vláda sa rozhodla
odsunúť všetkých českých zamestnancov s odôvodnením, že nemajú
slovenskú štátnu príslušnosť. Výnimky sa pripúšťali v prípadoch manželstva so Slovákom, nepostrádateľnosti zamestnanca alebo pre vážne
hmotné záujmy.
Absolútna väčšina zamestnancov českej národnosti musela zo Slovenska odísť do 30. júna 1939. Čechov pracujúcich v súkromnom sektore
a v slobodných povolaniach sa opatrenia, vzťahujúce sa na štátnych zamestnancov, týkali len čiastočne. Niektorí aj napriek skomplikovanému
spoločenskému postaveniu naďalej na Slovensku ostávali. Mnohých
k tomu viedli existenčné dôvody. Na Slovensku sa už usadili, mali tu
vybudované rodinné i profesionálne väzby. Aj v Žiline boli po roku
1938 odstránení osvedčení úradníci a zamestnanci len pre český pôvod
alebo pročeskoslovenskú orientáciu. Na ich miesta boli často dosadení
neskúsení a neschopní ľudia, ktorí tieto posty dostávali ako odmenu za
angažovanosť v ľudáckom hnutí. V školskom roku 1938/1939 odišli
všetci českí profesori do Protektorátu a v školskom roku 1940/41 odišli
z dievčenského gymnázia aj posledné žiačky českej národnosti.
Pri odchode Čechov zo Žiliny dochádzalo k rôznym šarvátkam s HG.
Tá napríklad pod rôznymi zámienkami zabavovala Čechom časť majetku. Po sťažnostiach ho však musela odovzdať do Národnej banky
v Žiline, z ktorej im bol neskôr vrátený. HG spisovala zoznamy nepohodlných osôb. Prebiehali revízie živnostenských koncesií, mnohým
Čechom alebo českým ﬁrmám boli odňaté alebo neboli povolené. Veľa
Čechov sa prihlásilo k slovenskej národnosti alebo žiadalo o udelenie
domovskej príslušnosti na Slovensko, aby mohli na Slovensku ostať.
Táto ale bola vydávaná len výnimočne.
Vypovedanie nepohodlných osôb pokračovalo aj po roku 1939. V prvom rade boli vyhosťovaní českí komunisti, ľavicovo angažované osoby,
robotníci z tovární a nemajetní remeselníci. K nenahraditeľným osobám
patrila hlavne technická inteligencia a špecialisti. Tí mohli v úradoch
ostať, klesli ale v služobnom hodnotení, museli zložiť skúšku zo slovenského jazyka a sľub vernosti slovenskému štátu.
Po vzniku Slovenskej republiky odišlo zo Žiliny viac ako 300 českých
rodín. Väčšinou išlo o rodiny dobre situované, ktorých odchod znamenal nielen stratu výborných odborníkov a kultúrnych činiteľov, ale i ekonomické oslabenie mesta.
Michala Sedláčková
Slovenské národné múzeum v Martine
Foto: Slovenské národné múzeum v Martine
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Miles Laventhall & Alex Tužinský
„Záhady a podobnosti myšlienok“.
Osudovosť na rázcestiach

29. mája tohto roku bola v galérii Domu národnostných menšín na
Vocelovej ulici v Prahe vernisáž výstavy amerického výtvarníka a profesora Milesa Laventhalla a jeho študenta so slovenskými koreňmi Alexa
Tužinského. Výstavu, ktorú zaštítilo Veľvyslanectvo USA v Prahe, zorganizoval spolok BONA FIDE v spolupráci s Domom národnostných
menšín, Slovenským inštitútom v Prahe, Dokumentačným a múzejným
strediskom Slovákov v ČR, Limborou a Etnikou.
Výstava bola obohacujúcou a univerzálne platnou ukážkou tvorby
človeka na základe jeho skúseností, zážitkov, pocitov a vnútornej potreby
vyjadriť a podeliť sa s druhými o nádej a vieru. Miles Laventhall a Alex
Tužinský hľadajú a nachádzajú to, čo je nemenné a stále, dokážu oddeliť
významné od nedôležitého, hlboké od plytkého, trvalé od pominuteľného a vypovedať svoje posolstvo ľuďom, ktorí im dokážu trpezlivo načúvať, nech už hovoria akýmkoľvek jazykom.
V sviežom a vzdušnom slede obrazov Miles Laventhall dotykmi
štetca zachytáva rýdzosť, telesné precítenie vnemu farieb hemžiacich
sa naprieč plátnom nesúcich rozpoloženie a vyjadrenie okamihu skrz
tajomstvo, záhady podôb a foriem bytia. Ovzdušie radosti, nadšenia
a zápasu sa stáva črtou vzhľadom k ďalšej zásadnej výpovedi jeho
maľby. V tomto svete sa obecne vyrovnávame s búrkami a prívalmi
vnútorných hlbín, každý ťah štetca rozkrýva priestor kdesi medzi úsilím, bolesťou a rajom.
http://mileslaventhall.com/laventhall/

Maľby Alexa Tužinského
sú krátke poviedky a príbehy o jeho láskach, snoch,
vzťahoch, o nevyhnutnosti
ohraničenia existencie. Do svojich diel nás vťahuje s naliehavosťou, osobitne stvárňuje
sondu oka, alebo výraz tvárí,
ktoré vystupujú z temnoty.
Využíva mnoho foriem vyjadrenia rôznych schém od
náruživých vzťahov k reflexii
spirituálnych fragmentov udalostí z minulosti. Pri stretnutí
s tvorbou Alexa Tužinského
sa nedá zostať nestranným, či
už výtvarne zachytí šarm postáv alebo zinscenuje nahliadnutie ku koreňom strachu či temným spomienkam. Vo vnímaní jednotlivých diel
i jeho tvorby ako celku je zrejmá naviazanosť na odkaz barokovej maľby.
Dynamika použitých farieb a tieňov nám nedovolí uniknúť pred jeho
pohnútkami, naplnenými láskou i bolesťou a strachom. Alex stvárňuje
javisko s aktérmi, hľadiacimi vzájomne na seba i na nás … ich oči a tváre
pripomínajú úžasnú komplexnosť ľudskej psychiky.
http://www.alextuzinskyart.com/
Na záver by som si dovolila citovať riaditeľa DNM v Prahe Mgr.
Jiřího Štědroňa, ktorý vo svojej zdravici na vernisáži povedal: „Príroda
a človek, prírodné a ľudské výtvory, to je to, čo nás obklopuje a vytvára náš svet. Oboje predstavuje nekonečný zdroj inšpirácie pre nás všetkých. Pre amerického výtvarníka Milesa Laventhalla je kľúčová príroda
vo všetkých podobách, jej premenlivosť a nestálosť, prírodné fenomény
a výzvy, ktorým príroda čelí cez ľudskú aktivitu. Pre Alexa Tužinského,
pôvodom Slováka žijúceho a pracujúceho v Amerike, je kľúčovou témou človek. Pre niekoho, kto našiel nový domov v „Novom“ svete a má
skúsenosti zo života vo viacerých krajinách i politických systémoch to
snáď ani nemôže byť inak.“
Výstavu Milesa Laventhalla a Alexa Tužinského „Záhady a podobnosti
myšlienok - Osudovosť na rázcestiach“ ste mohli vidieť do 15. júna 2015
a bola súčasťou festivalu Praha – srdce národov.
MgA. Viera Kučerová,
BONA FIDE
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Aj ovocie môže liečiť

III. časť

To, že bylinky dokážu pomôcť pri mnohých neduhoch, je
známa vec. Nie každý si však uvedomuje, že i ovocie môže
byť prostriedkom na zmiernenie niektorých problémov.
A ktorým iným ovocím začať než jahodami?
Snáď každý si rád pochutná na čerstvých jahodách, prípadne si ich dá
zamraziť či zavarí ich. Čo však s nimi ešte možno robiť? V minulosti sa
listy jahody nosili pre šťastie. Zaujímavosťou je, že na zmiernenie pôrodných bolestí predpisovali bylinkári tehotným ženám netradičný „liek“
– malý balíček semienok, ktorý mali nosiť stále pri sebe. V súčasnosti sa
na liečenie používajú listy i plody. Nálev z listov je vhodný pri hnačke,
nervozite i problémoch so žalúdkom a močovými cestami. Odvar z listov sa zase odporúča ako kloktadlo pri bolestiach v krku a pomáha i pri
infekciách ústnej dutiny. Tým však možnosti využitia tejto rastlinky ani
zďaleka nekončia. Plody sa používajú na vybielenie a výživu pokožky, na
odstránenie pigmentových škvŕn a dokonca i na upokojenie pokožky
spálenej slnkom. Niektorí bylinkári považujú jahody za skvelý prostriedok na odstránenie zubného kameňa. Stačí, ak šťavou z jahôd potriete
zuby a necháte ju niekoľko minút pôsobiť. Následne ústa vypláchnete
teplou vodou, v ktorej rozmiešate trochu jedlej sódy. Ako i pri iných
prostriedkoch pomáhajúcich na neduhy, i v tomto prípade treba byť
obozretný. Príliš veľké množstvo jahôd totiž môže uškodiť. Matky, ktoré
koja, by pritom jahody nemali konzumovať vôbec.
Ďalším druhom ovocia, ktoré pomáha nielen svojimi plodmi, ale i listami, sú černice. Plody obsahujú veľké množstvo vitamínu C a okrem
neho v nich nájdete i vápnik, draslík, fosfor, horčík či železo. Ich konzumácia sa odporúča pri hnačke, žalúdočných vredoch, kašli, angíne, problémoch s močovým mechúrom či pri nachladnutí. Využiť však možno
i listy. V minulosti ľudia napríklad verili, že im táto rastlina dokáže pomôcť pri čiernom kašli. Údajne stačilo, ak dieťa deväťkrát podlezie ker
a niekto pritom bude opakovať vetu: „Ostružinu som ti našiel, zanechaj
v nej čierny kašeľ.“ V súčasnosti sa z listov pripravuje čaj, ktorý je vhodný pri problémoch s močovými cestami. Okrem toho je z nich máčaním
vo vode možné pripraviť vodičku, ktorá je vhodná na akné, výplachy úst
a kloktanie.
Treťou rastlinou, o ktorej budeme hovoriť, je vinič. Víno bolo už oddávna používané pri mnohých magických obradoch. Obľúbeným sa
stalo najmä preto, že uvoľňovalo zábrany a nechalo na povrch vyplávať inštinkty. Niektorí starí bylinkári dokonca tvrdili, že dokáže uvoľniť
veštecké schopnosti ukryté v človeku. V súčasnosti je víno obľúbenou
pochúťkou, ktorá je zároveň – v rozumnej miere – zdraviu prospešná.
Bobule sú však veľmi zdravé i v „surovom“ stave. Obsahujú totiž látky,
ktoré sa starajú o dobrú cirkuláciu krvi, zabraňujú vytváraniu krvných
zrazenín, zvyšujú obranyschopnosť organizmu a tiež pomáhajú udržiavať zdravú črevnú mikroﬂóru. Pomôcť však dokážu i listy. Z tých možno
pripraviť odvary alebo obklady. Ak napríklad máte unavené chodidlá,
nechajte listy približne 10 minút lúhovať pod pokrievkou. Následne
výluh zlejte a na rovnaký čas, teda 10 minút, si doň ponorte chodidlá.
Rôzne druhy ovocia teda netreba brať iba ako skvelú a zdravú pochúťku, ale aj ako prostriedok na liečenie. Mnohokrát prehliadané časti
niektorých rastlín vám môžu náramne pomôcť. Samozrejme však nezabúdajte ani na konzumáciu pestrej a vyváženej stravy. V prípade, že by
ste chceli zmeniť svoje doterajšie stravovacie návyky a neviete, kde začať,
prečítajte si sériu článkov s názvom „Zdravá strava: ako a kde začať?“,
v ktorej hovoríme o tejto téme podrobnejšie.
Autor: Miroslav Meňhert, snímky rodina Noskova
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Milé deti!
V tomto roku sa spolu s vami zoznamujeme s kalendárnymi zvykmi rôznych národov. Učíme sa poznávať rozdiely
v tradíciách a hľadáme zhodné zvyky a obyčaje u jednotlivých národov. Zistili sme, že Česi a Slováci majú veľa
podobných zvykov. Časť z nich, ale pod inými názvami, nájdeme v židovskom kalendári. Podobné zvyky majú aj
Rómovia v Čechách a na Slovensku. Niektoré zvyky a obyčaje majú svoj pôvod v starovekom Grécku a Ríme.
V tomto čísle vám prinášame zvyky letného obdobia. Patria ale do kalendára prastarých rodičov. Vaše staré
mamy a starí otcovia ich poznajú len z rozprávania alebo z raného detstva. Letné obdobie nebolo len obdobím
oddychu, prázdnin a dovoleniek. Bolo obdobím práce – kosili sa lúky, sušilo sa seno, kosilo sa obilie, zvážalo
sa do stodôl, zberala sa úroda. A predsa sa našli aj voľné chvíle, v ktorých ľudia a deti putovali krajom. Nie tak
pohodlne ako my dnes, ale pešo.
Vaša redakcia

Milé deti!
Rozhliadnite sa okolo seba! Zasa prišla nová jar. Zazelenala sa tráva aj listy na stromoch, kvitnú rôznofarebné
jarné kvety. Slniečko nás láka von. Poslúchnite ho, odložte tablety, počítače, odpútajte sa od televíznych
programov a vybehnite na ihrisko, lúku, do parku alebo do lesa. Na vlastné oči uvidíte, ako svet okolo vás
omladol, vďaka nášmu kolobehu ročných období, ktoré sa pravidelne striedajú. Kým zima znamená pokoj
a často aj starobu, jar je novým životom, detstvom a prichádzajúcou mladosťou. Aj ľudia si priali, a dodnes si
prajú, omladnúť. Predovšetkým tí starší, ktorým už ubudlo veľa síl. A tak ľudia po stáročia hľadajú nejaké
kúzlo, ktoré by im vrátilo mladosť, sviežosť i silu. Preto sme pre vás do Orieška pripravili japonskú rozprávku
o starčekovi a starenke, ktorí túto mladosť, a nielen ju, aj našli. Preneste sa teraz s naším rozprávaním do
japonských hôr a prečítajte si celý príbeh, ktorý sa končí veľmi nečakane. Ale také bývajú japonské ľudové
rozprávky. Obsahujú múdrosť mnohých generácií, vtip ﬁgliarov a sú často podobné našim slovenským. Ak
takú poznáte, napíšte nám.
Vaša redakcia
rôznofarebné – pestrobarevné
striedajú – střídají
ﬁgliarov – šibalů

Oriesok_priloha.indd I

ihrisko – hřiště
predovšetkým – především
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Významnými udalosťami júlových i augustových dní bývali
púte na sväté miesta – hory, kaplnky, kostoly, kláštory, zázračné pramene, jaskyne. Často k nim viedla cesta pripomínajúca
utrpenie Ježiša Krista pred ukrižovaním. Nazývala sa kalvária.
Veriaci, celé rodiny s deťmi, chodievali na púte pešo, niekedy
i desiatky kilometrov. K púti patril pôst, a tak si na cestu vzali len
kus suchého chleba, ku ktorému si cestou nazbierali lesné ovocie. Studničky ich občerstvili chladnou vodou, na Slovensku i medokýšom, tzn. minerálnym prameňom. Dôležité bolo, aby v čase
púte nebola žatva. Vtedy bolo treba v dedine každej ruky.
V našich prírodných podmienkach bol významným dňom sviatok sv. Anny, v Čechách sviatok sv. Markéty, „která hodila srp do
žita“ a týmto počinom vyzvala roľníkov k žatve. V Rusku a na
Ukrajine je známy júlový Iljin deň, ktorý zakončuje leto: “Na sv.
Ilji je dopoludnia ešte leto a odpoludnia už jeseň“, hovorí stará
ľudová múdrosť a dodáva, že toho, kto na holých kameňoch sedí,
začne v tento deň oziabať.

Starovekí Gréci slávili 6–9 dní v júli a auguste panaténajské
sviatky. Pozostávali z náboženských obradov, súťaže v hudbe,
interpretácii a pretekov v rôznych telocvičných úkonoch a zdatnosti.
Začínali sa v predvečer slávností pochodňovým behom. Nasledujúci deň v Periklovom odeione (divadlo štvorcového pôdorysu so stanovou strechou) prebiehala hudobná, interpretačná,
spevácka súťaž, kde rapsódi recitovali Homérove básne.
V ďalších dňoch sa súťažilo v gymnastike, v jazde na koňoch
a v bojovom umení, ktoré uzatváral vojnový tanec efébov. Záverom tohto programu bola jazda na triérach. Víťaz bol ovenčený
zlatým vencom a dostával amforu s olejom z posvätných olív,
keďže oliva bola stromom Pallas Atény, na ktorej počesť sa sviatky konali.
Slávnosť vyvrcholila veľkým sprievodom, v ktorom Aténčania
niesli nové rúcho na Akropolu pre bohyňu Aténu. Rúcho tkali a vyšívali aténske panie a dievky. Viezlo sa v sprievode napäté ako
lodná plachta. V čele sprievodu kráčali kňazi, úradníci, dôstojníci,
vyslanci cudzích krajín a aténskych osád, nasledovali starci s olivovými ratolesťami, muži, efébovia v plnej zbroji, panie a dievčatá, jazda, víťazi v súťažiach a ďalší občania. Sprievod obišiel celé
mesto a vystúpil na vrch Akropolu. Na hrade kňazi obliekli soche
bohyne Atény Poliady nové rúcho, obetovali jej ovocie, kvety, obilie. Nasledovalo pohostenie pre ľud. Veľké panaténaje s hostinou
pre ľud sa slávili každý tretí rok, malé panaténaje s menším pohostením sa konali každý rok.
Púte našich predkov sa v mnohých prvkoch zhodujú s náplňou starogréckych sviatkov, ktoré sa v Grécku tradovali aj v novoveku, odkiaľ sa rozšírili do ďalších krajín. Púte v našich pod-
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mienkach si v sebe zachovali úkony, ktoré cirkev v stredoveku
prijala do svojho liturgického roku. Letné mesiace boli vhodné
pre uctievanie svätých v prírode – v lesoch, jaskyniach, u riek
a prameňov, na horách, kde sa stavali svätým oltáre, kaplnky,
kostoly a cesty k nim smerujúce – kalvárie. Pútnických miest
je veľa a po páde totalitného režimu, ktorý zakazoval náboženstvo, k nim smeruje oveľa viac pútnikov, ako tomu bolo v rokoch
zákazov a sledovania. Pravda, pútnici dnes cestujú v autobusoch so zájazdmi, ktoré vypravujú nielen predstavitelia cirkvi,
ale aj mnohé cestovné kancelárie.
Pešie púte na hory a sväté miesta mali nezastupiteľné miesto
v kolobehu letných dní. Odpútavali ľudí od všednej každodennosti, privádzali ľudí do iných miest, neraz i do cudzích krajín.
Prinášali duševnú očistu.

Koncom augusta po žatve sa v starovekom Grécku držal sviatok veľkých eleuzinií. Oslavy boli zasvätené bohyni Demeter, Persefone a Dionýzovi a trvali 9 dní. Demeter bola bohyňou plodiacej
zeme a darkyňou obilia. Jej dcéru Persefonu uniesol Hádes, keď
si na Sicílii trhala kvety. Demeter ju hľadala a prišla do Eleusis,
kde vládol Triptolemos. Naučila ho siať obilie a z jeho ľudu sa
stali roľníci, usadlí obyvatelia, občania s vlastnými zákonmi a etikou. Keď zistila, že jej dcéru uniesol Hádes, dohodla sa s ním na
pravidlách: Persefona žila tretinu roku v podsvetí ako spoluvládkyňa v ríši mŕtvych a dve tretiny roku žila s matkou na zemi. Ako
zasiate obilné semeno, ktoré je cez zimu v zemi a na jar sa vracia
na zemský povrch.
Veriaci sa pripravovali na sviatky veľkých eleuzínií očistou
v mori, pôstom a obeťami božstvám. Stredobodom sviatkov bol
sprievod – procesia, ktorý kráčal z Atén po „svätej ceste“ do Eleusis, kde podľa mytológie Demetera znovu našla svoju dcéru Persefónu, unesenú Hádom. Sprievod nesúci sochu Bakcha dospel
so slávnostným spevom k chrámu bohyne Demeter až po západe
slnka. V chráme sa konali nočné slávnosti s tajomnými obradmi.
Nočnej slávnosti sa mohli zúčastniť len tí zasvätení, ktorí dodržali
prísny pôst. Delili sa na nižších zasvätených – mlčiacich – a na
úplných zasvätených. Všetci museli zachovať mlčanlivosť o tom,
čo v chráme počuli a videli. Mystériá patrili do tajného učenia
a pozostávali z posvätných výjavov – na spôsob akéhosi náboženského pantomimického divadla so spevom a hudbou. Cieľom
bolo posilniť vieru v nesmrteľnosť duše s nádejou na blažený
posmrtný život. Veriaci tak strácali strach pred smrťou. Súčasťou
sviatkov bolo pozorovanie rastlinstva stále umierajúceho a vracajúceho sa k životu.
Bohyňa Demeter bola uctievaná ako ochrankyňa roľníkov. Zobrazovali ju ako matrónu s vencom z obilia na hlave a s košíkom
klasov obilia.
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Len máloktorý obrad má také neisté kontúry a formy ako práve
dožinky. A to nielen na Slovensku, ale i v Čechách. U baltských
národov však nachádzame stopy starovekých mystérií spojených
s odumieraním a znovuzrodením, ktoré pravdepodobne patrili aj
k nášmu duchovnému bohatstvu. Časom tieto tajomné obrady
ustúpili dožinkám na dedine, kedy kosci obilia a viazačky snopov po západe slnka v slávnostnom sprievode so spevom obradných piesní prinášali gazdovi alebo zemepánovi z poľa posledný
ozdobený snop často odetý do mužského kroja (reminiscencia
na sochu Bakcha v starovekom Grécku?). Tento snop mal ostať
v dome až do novej úrody.
V priebehu času sa snop zmenil na dožinkový veniec (veniec
z obilia na hlave bohyne Demeter) a v časoch socializácie dediny
sa stal dokonca dožinkovou kyticou (pliesť veniec obilia bolo náročné a málokto to dokázal). Miesto mystérií bola zábava s tancom, na ktorú gazdiná napiekla čerstvý chlieb a kysnuté koláče
z novej úrody.
Dožinky v načrtnutej podobe sa celkom vyhli východným Slovanom, ktorí ich neslávia. Zber úrody zakončia jednou augustovou nedeľou a jarmokom v dedine bez slávnostných sprievodov.
Táto skutočnosť by poukazovala na istú súvislosť medzi starogréckymi sviatkami na počesť Demeter s našimi a českými dožinkami podobne ako tradíciami Baltov a Germánov.

Ilja – Eliáš
jeseň – podzim
júlový – červencový
kalvária – kalvárie
kaplnka – kaplička
kosci – ženci
kysnuté – kynuté
medokýš – minerální voda
napäté – napnuté
púť – pouť
siať – sít
žatva – žeň, žatva
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Architekti
o kúpeľoch
Zaiste máte ešte v pamäti publikáciu Slávne vily Slovenska,
ktorá v roku 2010 vyšla v českom nakladateľstve Foibos ako
pendant českej publikácie Slavné vily Čech, Moravy a Slezska.
V čitateľskej i odbornej verejnosti mala kniha veľký ohlas.
Nakladateľstvo Foibos teraz prišlo s publikáciou Slávne kúpele
Slovenska, opäť v korelácii k českej knihe Slavné lázně Čech,
Moravy a Slezska. Editorom knihy je takisto ako knihy
predchádzajúcej architekt Matúš Dulla; kolektív autorov tvorí
16 mien. Podchytili dovedna 21 lokalít a predstavujú
121 architektonických objektov. Nevenujú sa iba kúpeľným
domom, popísali stavby dotvárajúce kúpeľné komplexy ako
sú kolonády, dvorany, termálne kúpaliská a iné.
Na slávnostnej prezentácii knihy 16. júna tohto roku v Slovenskom
inštitúte v Prahe o práci autorského kolektívu prof. Matúš Dulla v rozhovore s Jarmilou Wankeovou povedal:
„Sústredili sme sa pri našej práci na výber odborníkov z jednotlivých
regiónov, ktorí detailne poznajú jednotlivé lokality a ich objekty. Preto
máme takýto veľký počet spoluautorov. Ale všetci sú nepochybne kvalitní autori, hoci medzi nimi sú rôzne profesie – máme
tam kunsthistorikov, máme tam historikov, architektov, dokonca študentov architektúry alebo doktorandov... Podarilo sa urobiť pomerne homogénny celok,
ktorý sa dominantne zaoberá architektonickou stránkou – teda nie tou stránkou číro balneologickou, ako
sa to zvyklo robiť doteraz v podobných publikáciách
o kúpeľoch: ako sa to vyvinulo od najprimitívnejších
stavieb, o ktorých sú prvé zmienky v nejakom 16.
storočí až po zložité komplexy, napr. takmer trištvrť
kilometra dlhý komplex Balnea v Piešťanoch na
kúpeľnom ostrove.“

ktoré zachytávajú stav z konca 20. storočia alebo druhej tretiny 20.
storočia. Mnohé z tých stavieb zaznamenali bohužiaľ už aj úpadok –
napríklad kúpele Sliač sú funkčné v dosť redukovanom rozsahu. Mnohé stavby sa vyznačujú tým, že sa veľmi intenzívne prestavujú. Čiže
to, čo sa za socializmu považovalo za špičkovú architektúru, dnes už
nájdeme prestavané. Nie vždy sa to podarilo prestavať alebo obnoviť
tak, že sa zachovali pôvodné jemné architektonické hodnoty, ktoré považujeme povedzme za špičkové.“

O čom to vypovedá?
„Keď som sa detailne zaoberal kúpeľnými objektmi, tak som zistil,
že kúpele sú oveľa viac menené ako hociktoré iné stavby v mestách či
mestečkách. Kúpele zažívali jednak sezónnosť, – klasicky boli kúpele
prístupné len v letnej sezóne. V zime sa stavalo. Keď chceli postaviť
novú liečebňu, tak to stavali v zime a aby to na letnú sezónu bolo pripravené. Ale oni to aj stavali s tým, že to je prechodné, že to nevydrží
dlho. Mnohé z hrázdených stavieb sú dnes už nefunkčné, rozpadávajú
sa, nevyrovnajú sa tým stavbám, ktoré boli potom stavané z kameňa,
z tehál alebo z betónu. A to sa ich týka aj po stránke funkčnej. Ony sú
prekonané. Tie staré stavby boli často dosť primitívne. Mnohokrát sa
ich podarí ochrániť, ale niekedy je pochopiteľné, že sa prestavujú. Že
ich zmeníme a že o niektoré bohužiaľ aj prídeme.“

A vaše srdce inklinuje viac k tomu ochraňovať to staré alebo sa
zhliadať v nových funkčných stavbách? Čo napríklad taký Helios?
„Moje srdce inklinuje k ochrane starého – ale ani nie tak starého
ako kvalitného. Toho, čo si nie vždy vieme vyjasniť, čo je to kvalitné.
Napríklad Helios, z ktorého je dnes už poloruina, bol na svoju dobu
špičkovou stavbou. Autor Heliosu, architekt Pastor dostal najvyššiu

A čo malé či menšie kúpele? Je tam zastúpený
napr. Štós alebo Korytnica?
„Štós tam je, Korytnica tam už nie je. Kúpele
majú kúpeľný štatút a my sme sa sústredili na tie,
ktoré ho majú v súčasnosti. Jedinou výnimkou je
Ľubochňa. Ľubochňa napriek tomu, že už kúpeľAstmatický ústav Helios na Štrbskom plese, foto Alexander Jiroušek
ný štatút nemá, sa zviecha z úpadku, ktorý postihol
mnohé drobné – regionálne alebo prímestské kúpele. Boli časy, keď cenu za architektúru, cenu Zväzu architektov v čase, keď ten objekt
na Slovensku bolo evidovaných 120 kúpeľných miest. Dnes sme sa dokončil. To bola elegantná stavba, typická pre svoju dobu a mohli by
dostali na číslo 21. Zaradili sme tam aj celkom nové kúpele, hoci to sú sme sa ňou dodnes pýšiť, keby nedopadla tak, ako dopadla.“
(Slávne kúpele Slovenska, S. 248: Astmatický ústav Helios, Vysoké
staronové kúpele: Červený Kláštor- Smerdžonka. Tam – ak sú tam 3
Tatry,
Štrba – Štrbské Pleso 27, Richard Pastor 1977: Nad osadou Štrbalebo 4 budovy. To je dolná hranica maličkých kúpeľov, ale zdá sa, že
ské
Pleso
smerom na chrbát Drigantu nájdete dnes už len ruiny jedného
v súčasnosti novo prosperujúcich.“
z výnimočných architektonických objektov svojich čias. Bol to astmaticPri vyslovení mena Ľubochňa vyvstane na mysli liečba endo- ký ústav, ktorý niesol názov Helios. V celoštátnej súťaži na jeho architekkrinologických ochorení. Ale pravdu povediac, architektúru tonické riešenie zvíťazil v roku 1964 architekt Richard Pastor. Návrhom
Ľubochne poznám iba z pohľadu z okna vlaku a z počutia. Asi esovite zahnutého, horizontálne rozložitého pásu obišiel akékoľvek roaj tu platí, že lepšie je raz vidieť ako sto ráz počuť. Vaša kniha mantické predstavy o tradičných horských objektoch a dokázal vytvoriť
má bohaté obrazové vybavenie...
elegantné architektonické dielo, za ktoré získal v roku 1977 najvyššie do„V knihe je vyše 550 obrázkov. Sú veľmi rozmanité. Sú tam staré máce architektonické ocenenie – Cenu Dušana Jurkoviča.“)
historické pohľadnice, ktoré zachytávajú povedzme historizujúci stav
Jarmila Wankeová
tých budov z 19. storočia, zo zlatého veku kúpeľov. Sú tam obrázky,
Autorka je redaktorka a prekladateľka
Listy 15
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Nemecká menšina na Slovensku
po februári 1948 II. časť
pokračovanie z minulého čísla

Kunešov

Určujúcim faktorom, ktorý ovplyvnil postoje najvyšších orgánov
komunistickej strany k nemeckému obyvateľstvu, boli medzinárodnopolitické aspekty. Rozhodujúce bolo pretvorenie sovietskeho
okupačného pásma v Nemecku na Nemeckú demokratickú republiku (NDR) v jeseni 1949. Povojnová podoba sovietskeho bloku
v strednej a juhovýchodnej Európe sa tým stabilizovala. Presuny
obyvateľstva v rámci bloku boli nežiaduce, tým viac odchody osôb
nemeckej národnosti do Spolkovej republiky Nemecko. Rozdelenie
Európy a Nemecka na americkú a sovietsku sféru vplyvu malo dopad
aj na postavenie nemeckého obyvateľstva v Československu. Vznik
Nemeckej demokratickej republiky transformoval časť dovtedy zatracovaného Nemecka na jeden zo satelitov rodiaceho sa sovietskeho
impéria. Imperatív vytvárania spojeneckých väzieb na princípe „proletárskeho imperializmu“ so všetkými „ľudovodemokratickými štátmi“ vrátane NDR nútil československú vládu prehodnotiť aj dovtedajší postup voči príslušníkom nemeckej menšiny. Výsledkom tejto
požiadavky bolo vládne nariadenie č. 252/1949 Zb. z. a n. o vrátení
československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti,
ktoré zároveň zrušilo nariadenie č. 76/1948 Zb. z. a n. Povereníctvo vnútra vydalo 9. februára 1950 Pokyny k vládnemu nariadeniu
č. 252/1949 Zb. n. o vrátení československého štátneho občianstva.
Vládne nariadenie č. 252/1949 Zb. z. a n. o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti prijal kabinet
29. novembra 1949. Do praxe prinieslo dve dôležité skutočnosti –
žiadateľ už nemusel preukazovať znalosť češtiny, resp. slovenčiny, ako
tomu bolo stanovené vo vládnom nariadení č. 76/1948 Zb. z. a n.
z 13. apríla 1948, a podanej žiadosti mohol príslušný orgán (krajský
národný výbor na návrh okresného národného výboru) vyhovieť ihneď. Zároveň však musela byť splnená podmienka, ktorou bolo trvalé
bydlisko žiadateľa na území ČSR a príslušníci nemeckej národnosti
mali byť „podľa svojich možností zapojení do budovateľského úsilia československého pracujúceho ľudu“. Negatívny postoj mal ONV, resp.
krajský národný výbor (KNV) zaujať vtedy, ak žiadateľ porušil povinnosti československého občana. Celkove v roku 1950 štátne orgány
na Slovensku vrátili československé štátne občianstvo 11 240 osobám

nemeckej národnosti, zamietli 1 430. Udeľovanie občianstva však
nesplnilo predpokladaný zámer vlády a KSČ, pretože mnohí Nemci
jednoducho žiadosť o vrátenie občianstva nepodali. Získanie občianstva neznamenalo totiž zmenu majetkoprávnych vzťahov – vrátenie
skonﬁškovaného majetku. Nemci mohli maximálne dosiahnuť to, že
im boli ponechané v držbe byty a domy, za predpokladu, že v nich
žili. V prípade, keď ich už obývali osoby slovenskej národnosti, nemali nárok na prinavrátenie skonﬁškovaných nehnuteľností. Menší
záujem zo strany nemeckého obyvateľstva o získanie občianstva okrem
uvedeného ovplyvňovali aj ďalšie okolnosti. Až na ojedinelé výnimky
mali Nemci žijúci na Slovensku blízkych príbuzných v Nemecku alebo
v Rakúsku a za daných pomerov, aké vládli v Československu, viacerí
z nich prejavovali záujem vysťahovať sa za nimi. Stav bez štátnej príslušnosti k ČSR vyhovoval aj mužom v braneckom veku, pretože za takýchto okolností nepodliehali vojenskej povinnosti a v ich prípade by
odchod na vojenskú službu znamenal zaradenie do neslávne známych
pomocných technických práporov.
K 1. januáru 1949 okupačné správy USA, Anglicka a Francúzska
zastavili dodatočný odsun Nemcov z ČSR a až do jesene prebiehal
tzv. dobrovoľný odchod osôb nemeckej národnosti do amerického, anglického a francúzskeho pásma. Do týchto oblastí sa mohli
vysťahovať len Nemci, ktorým bolo v rámci tzv. dobrovoľného od-

Nitrianske Pravno
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chodu udelené povolenie na prekročenie hraníc (v anglickom znení „Permit”). To mohlo byť udelené osobám nemeckej národnosti,
pozbavených československého štátneho občianstva podľa Dekrétu
prezidenta republiky č. 33/1945 Zb. z. a n., za predpokladu, že
okupačné úrady nemali námietok proti ich príchodu do Nemecka a uvedené osoby mohli túto skutočnosť doložiť potvrdením vystaveným príslušnými okupačnými správami. Povereníctvo vnútra
stanovilo podmienky, na základe ktorých mohli pasové expozitúry
Zboru národnej bezpečnosti vydávať povolenia na prekročenie hraníc. Osoby žiadajúce o povolenie boli povinné získať tzv. „Zuzugsge-

Krahule

nehmigung” (Povolenie k prisťahovaniu) prostredníctvom osôb, ku
ktorým sa v Nemecku hodlali prisťahovať. Na základe tohto dokladu mali požiadať príslušný okresný národný výbor o povolenie na
prekročenie hraníc s doložkou, že toto povolenie platí len v spojitosti s povolením, vydaným okupačnými úradmi, a to na časové
obdobie rovnaké ako toto povolenie. „Permit” vydaný okupačnými
úradmi si žiadatelia mali opatriť rovnakým spôsobom, ako získali
„Zuzugsgenehmigung” alebo oň mali požiadať „American Permits

Oﬃce” v Prahe. Povereníctvo vnútra v obežníku vydanom pasovým
expozitúram Zboru národnej bezpečnosti a okresným národným
výborom nabádalo, „aby povolenia na vycestovanie boli predovšetkým
vydávané neproduktívnym Nemcom, t.j. osobám telesne alebo duševne chorým, nevyliečiteľne nemocným, invalidným, prestárlym a okrem
nich aj tým, kde by bolo o to žiadané z dôvodu zlúčenia rozdelených
rodín.“ Kde nešlo o dokázateľné zlúčenie rozdelených rodín, ONV
mali pri vydávaní povolení „sledovať zdatnosť a odbornosť žiadateľov
o vysťahovanie a možnosť získania náhrady za nich, aby neutrpel chod
dôležitých podnikov, alebo určitého druhu zamestnania, ak nie je za
žiadateľa o vysťahovanie okamžite kvaliﬁkovaná náhrada, alebo keby
išlo o možnosť vyvezenia výrobného tajomstva.“ V dôsledku značne
komplikovaného postupu odišiel zo Slovenska v rámci dobrovoľného odchodu malý počet nemeckého obyvateľstva. Z Novákov vypravili len dva transporty spolu so 45 rodinami.
Sovietske okupačné orgány preberali dodatočné transporty z Československa aj v priebehu prvého polroka 1949, ale za podstatne sprísneného prístupu. Vypravený transport určený na 15. júna odmietli prijať,
pretože podľa ich názoru bola dohodnutá kvóta už vyčerpaná. Predstavitelia Československej vojenskej misie pri Spojeneckej kontrolnej rade
sa pokúšali dosiahnuť obnovenie prerušeného odsunu na rokovaní s generálmajorom Gorochovom, ktorý ich prijal 17. júna 1949. V priebehu
jednania generál vyjadril „naprostou nespokojenost se způsobem, kterým
s čs. strany jsou Němci do sovětské zóny dodáváni“ a zdôraznil, „že by byl
velký omyl, kdyby se čs. úrady domnívaly, že se všech nepohodlných Němců,
s nimiž si neví rady, snadno zbaví tak, že je pošlou na starost sovětské vojenské administrativě v Německu.“ Generál uviedol, že na základe písomných podkladov, ktoré sú k dispozícii, československá strana dodala do
sovietskej zóny viac ako 800 vojnových zločincov s trestami nad 20 rokov, ale bez materiálov o ich trestných činoch. Ďalej poukázal aj na fakt,
že v rámci dodatočných odsunov sa do sovietskej zóny dostalo mnoho
tisíc Nemcov, ktorí majú rodinných príslušníkov v západných zónach.
V posledných transportoch dokonca bolo až 90 % osôb, ktorých rodiny
nežili v sovietskej zóne, ale v západných. Zástupca československej strany argumentoval politickým aspektom dodatočného odsunu a uviedol,
že pre ČSR by vzniklo „veliké vnitro- i mezinárodně- politické nebezpečí...

Hniezdne - kroje
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kdyby sovětské úřady naléhaly na vrácení Němcu, kteří podle jejich názoru
byli dovezeni do sovětské zóny neprávem.“ Vysvetlil, že k tejto skutočnosti
mohlo dôjsť aj tak, že príbuzní sa zo sovietskej zóny presťahovali. Vzhľadom k politickým argumentom sovietsky generál prechod transportu
povolil na 20. júna.
Dňa 22. júna 1949 bol zrušený sústreďovací tábor v Novákoch.
K tomuto dňu sa zastavil aj akýkoľvek prísun osôb nemeckej národnosti do tábora. Osoby určené na odsun mali byť sústredené v sídle každého okresu, respektíve kraja a odtiaľ, v závislosti na veľkosti
skupiny, vysídlené vhodným dopravným prostriedkom do niektorého zberného strediska Nemcov v Čechách. Dobrovoľný odchod
Nemcov z Československa cez zberné stredisko v Chebe bol prechodne zastavený v novembri 1949.
V lete 1949 orgány okupačnej správy v Nemecku poverené prevádzaním transferu prejavili v rámci dokončenia odsunu Nemcov
ochotu prevziať z osôb nemeckej národnosti zdržujúcich sa na území ČSR tých, ktorí mali v Nemecku bližších príbuzných a chceli
byť za nimi vysídlení. Povereníctvo vnútra upozorňovalo, že pojem
„rodinný príslušník“ nebol pre túto akciu presne vymedzený, a tak
bude možné odsunúť nielen rodinných príslušníkov v úzkom slova
zmysle (manželia, rodičia, deti, vnuci a prarodičia), ale núka sa príležitosť pre transfer všetkých ostatných príbuzných – bratov, sestry
a pod. V rámci obnovenia čiastočných transportov sa núkala pre
československé úrady „príležitosť k prevedeniu odsunu veľkého počtu
osôb nemeckej národnosti, ktorých ďalší pobyt v Československu nie je
žiadúci, najmä osôb neproduktívnych (prestárlych, invalidných, nemocných a podobne)“. Osoby nemuseli mať ani Zuzugsgenehmigung alebo iný doklad od nemeckých alebo okupačných úradov v Nemecku.
Počty nemeckého obyvateľstva, ktorí opustili Slovensko v rámci
tzv. spájania rodín, boli veľmi nízke. Presné údaje o počte Nemcov,
ktorí opustili Slovensko v roku 1949 v rámci zlučovania rodín, sa
nám nepodarilo zistiť, predpokladáme, že to bolo iba niekoľko sto
osôb. Úradná moc vyjadrila nad tým sklamanie, pretože podľa zdrojov z mája 1949 k odsunu určila 9 516 osôb, najviac z Bratislavy –
3 125, z okresov Gelnica – 2 098, Kežmarok – 1 121, Turčiansky
Martin – 1 045 a Turčianske Teplice – 1 038.
Situácia nemeckého obyvateľstva na Slovensku po skončení hromadných a dodatočných odsunov bola viac ako nepriaznivá. Predstavovali
zdecimovanú a bezprávnu skupinu obyvateľstva, väčšina z nich žila aj
naďalej na území republiky bez československého štátneho občianstva,

Tradičný ľudový tanec

Svätá Starosta v Sliezsku

temer všetkým bol konﬁškovaný majetok a viacerí existovali ako bezdomovci. Rodinné väzby a sociálne štruktúry, ktoré predstavujú v živote
ľudí základné hodnoty a istoty, boli narušené ešte v období konca druhej svetovej vojny a bezprostredne po jej skončení. K tomu pristupovala
strata ekonomického a materiálneho zázemia sprevádzaná diskrimináciou v rôznych oblastiach a ustupujúca len veľmi pomaly.
Mladá generácia nemeckej národnosti na Slovensku nemala možnosť získavať vzdelanie vo svojom materinskom jazyku, aj keď vo
vzťahu k maďarskej národnosti štátne orgány pristúpili k obnove vyučovania v materinskom jazyku už koncom roka 1948. Absencia škôl
s vyučovacím jazykom nemeckým narušila
etnický kontext generačnej náväznosti. Nepriaznivá bola situácia aj na úrovni kultúrnych
a záujmových organizácií. Nemci nemohli
rozvíjať kultúrne potreby v materinskom jazyku, pestovať národnostné tradície, nemali
ani jednu organizáciu, časopis, noviny a ich
prístup k nemeckej kultúre bol znemožnený.
Traumatické obdobie povojnových rokov
odradilo príslušníkov nemeckej menšiny od
presadzovania práva na vzdelanie a kultúrny
rozvoj v materinskom jazyku. Praktickým
dôsledkom tejto vynútenej rezignácie bola
postupná strata schopnosti komunikovať
po nemecky, charakteristická pre väčšinu
detí narodených v nemeckých rodinách po
roku 1945. Absencia vzdelania v nemeckom
jazyku v kombinácii so snahou splynúť so
slovenským prostredím akcelerovali proces
asimilácie nemeckej menšiny.
Soňa Gabzdilová
Foto: Archív SNM,Múzeum kultúry
karpatských Nemcov, Bratislava
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V Bardejovských kúpeľoch
si podáva ruky tradícia
s modernou liečbou
Slovensko je krajinou s mimoriadnou koncentráciou minerálnych prameňov, a teda aj kúpeľov. Prvá zmienka o Bardejovských kúpeľoch je totiž z roku 1247, keď práve uhorský
kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu Bardejov. Kúpele si vychutnávala na liečení v roku
1895 aj manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sisi, ktorej socha stojí aj dnes v kúpeľnom parku. V kúpeľoch pobýval aj cisár Jozef II. (1783), ruský cár Alexander I.
(1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieskeho. Kúpele navštívila
v roku 1809 aj Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleona I. Bonaparta.
Dnešné Bardejovské kúpele sa rozprestierajú na ploche 31 hektárov a vo vlastníctve spoločnosti je 33 objektov, pričom mnohé
z nich postupne prechádzajú rekonštrukciami. Bardejovské kúpele
sú v súčasnosti jednými z najlepšie vybavených liečebných zariadení,
kde si ruky podávajú bohatá tradícia a moderné liečebné postupy.
Alfa všetkého, bardejovská minerálna voda, je prírodná, slabo až
stredne mineralizovaná, hydrogén-uhličitanovo-chloridová, sodná,
železitá uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Osem prameňov je zavedených do krytej temperovanej
kolonády, kde sa využívajú na vnútornú balneoterapiu formou pitných kúr. Zo všetkých slovenských kúpeľov majú Bardejovské najširšie indikačné zameranie. Liečia sa tu onkologické choroby, choroby
obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest,
choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.
Tohoročnú hlavnú kúpeľnú sezónu otvorili slávnostne v piatok
5. júna. Súčasťou otvorenia bolo po tretí raz aj požehnanie minerálnych prameňov za účasti zástupcov cirkví – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej. Vedenie a manažment očakáva, že sa im aj v tomto roku podarí udržať rastový
trend v návštevnosti. V reči čísel to znamená, že kúpele navštívilo
v roku 2014 takmer 23 tisíc osôb a zvýšil sa aj počet prenocovaní
na 223 619. Zo zahraničia prišlo 1972 klientov, najviac ich bolo
z Ukrajiny, Ruska, Poľska, Bieloruska, Českej republiky a Rakúska.
O oddychovom charaktere a obľúbenosti tohto miesta svedčí aj potešiteľná skutočnosť, že počas letnej sezóny navštívilo Bardejovské
kúpele aj dvestotisíc jednodňových návštevníkov. Informoval nás
o tom Jaroslav Komora, generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov,
a.s.: ,,V dôsledku ukrajinskej krízy a pádu hrivny i ruského rubľa
prišlo vlani menej turistov z týchto krajín ako v roku 2013. Aj tak
sme v minulom roku zaznamenali 451 hostí z Ukrajiny, 204 z Ruska a 153 z Bieloruska. Situácia sa pozitívne vyvinula u Bielorusov,
ktorých počet medziročne narástol o 20 %. Zdá sa, že Slovensko
sa tak stáva ich cieľovou destináciou ako istá náhrada za Ukrajinu.
Vlani sme zaznamenali dobrý rok, zvýšila sa nielen návštevnosť, ale

Socha cisárovnej Sisi pred budovou, v ktorej bývala

Pohľad na modernú kolonádu

Typická kúpeľná atmosféra v okolí Ľudového prameňa
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aj tržby. Už druhý rok po sebe nám narástla klientela, ale z vyššej porovnávacej základne. Celý prírastok bol tvorený domácimi klientmi,
ktorých oproti roku 2013 pribudlo 2588.“

Prišla síce kríza, ale magnety silnejú
Ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková dodáva: ,,Potenciál rastu kúpeľných návštevníkov sa zvýši po skončení
ukrajinskej krízy, pretože ukrajinský i ruský trh sú veľmi perspektívne a naďalej s nimi rátame. Potrvá to síce niekoľko rokov, ale je
tu relatívne výhodná dopravná vzdialenosť. Tendenciu rastu majú
i Poľsko, Izrael, ČR a domáci trh sa tiež sľubne rozvíja. Spolupráca
s Izraelom je limitovaná nie veľmi vhodným dopravným spojením.
Dopravná situácia sa trocha zlepšila pre českú klientelu... pribudli
nové súkromné IC vlaky (napr. RegioJet) z Prahy a Bratislavy, čo
zvýšilo potenciál návštevnosti našich kúpeľov. Slováci v posledných
rokoch objavili čaro kúpeľov a neváhajú investovať do svojho zdravia. Už vedia, že je rozdiel medzi wellness hotelmi s obyčajnou vodou a našimi liečebnými minerálnymi vodami.“
Zistili sme, že pre naplnenie cieľov budú kúpele pokračovať aj
v organizovaní podujatí a atrakcií pre návštevníkov. Magnetom ostáva predovšetkým komplex Wellness Spa v hoteli Ozón, ale investície
pokračujú a na svoje si prídu aj ďalšie skupiny klientov. Technický
riaditeľ Bardejovských kúpeľov, Jozef Bača, k investíciám povedal:
,,V súčasnosti prebieha komplexná rekonštrukcia hotela Alexander,
bývalý Minerál. Touto investíciou vytvoríme kúpeľný komplex navzájom prepojených budov, v ktorých budeme poskytovať služby
pre takmer 700 návštevníkov, ktorí pod jednou strechou dostanú
komplexný servis. Po rekonštrukcii vzniknú v hoteli tri kongresové sály a hotel okrem iného poslúži na kongresovú turistiku.
V podzemí vznikajú parkoviská a na prvých dvoch nadzemných
podlažiach reštauračné zariadenia.“
Nielen romantické duše určite poteší, že v najbližšom období počítajú s rekonštrukciou a modernizáciou liečebného domu Alžbeta
a s vytvorením reprezentačno-muzeálnych priestorov apartmánu
Sisi, ktorá bola v roku 1895 viac ako tri týždne práve v tomto objekte ubytovaná. Športovci duchom i telom zas môžu o nejaký čas počítať so športovým areálom zameraným na čoraz populárnejšie golfové
aktivity v blízkosti areálu kúpeľov. V roku 2012 otvorili wellness
centrum v hoteli Ozón s vonkajšími opaľovacími terasami a vodnými atrakciami, ktoré patrí k najmodernejším na celom Slovensku.

Za oddychom, kultúrou aj históriou
Do Bardejovských kúpeľov sa už tradične chodí aj za kultúrou
a počas leta sa tu takmer neustále konajú kultúrno-spoločenské
podujatia. Kúpele sú jedinečným miestom na liečbu a oddych, ale
aj na aktívne a kultúrne trávenie voľného času. V Bardejovských
kúpeľoch sú verní dobrým tradíciám. Dôkazom je napríklad fakt,

Jeden z drevených kostolov v skanzene

Námestie v Bardejove s radnicou v strede je zapísané vo Svetovom kultúrnom
dedičstve UNESCO

že od 29. júna až do 30. augusta tohto roku pripravili už 61. ročník
Medzinárodného hudobného leta. Tento osvedčený hudobný sviatok uvedie 10 koncertov slovenských a zahraničných interpretov.
Všetky koncerty odohrajú v najreprezentatívnejšej secesnej budove kúpeľov – v spoločenskej sále hotela Astória. Informovala nás
o tom opäť Tamara Šatanková: ,,Medzinárodné hudobné leto, ktoré organizujeme ako jediné kúpele na Slovensku, sa tradične začne
slávnostnými fanfárami z balkóna Astórie. Toto podujatie je najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou roka v Bardejovských kúpeľoch
a koná sa za účasti umelcov z niekoľkých krajín. Otvárací koncert
festivalu prednesie Salónny orchester Cassovia. Všetky koncerty sa
budú konať v spoločenskej sále hotela Astória, kde je vhodná kapacita 90 miest.“
Ale to nie je všetko, čo čaká na kúpeľných hostí aj na návštevníkov.
Spolu s medzinárodným hudobným letom sa začnú obľúbené pravidelné promenádne koncerty klasickej hudby. Každý deň okrem pondelka od 11. do 12. hodiny a od 16.30 do 18. hodiny na príjemnom
priestore pred kúpeľnou kolonádou. Promenádne koncerty potrvajú
tiež až do konca augusta a hrať na nich bude popri už spomínanom
košickom orchestri aj Salónny orchester Prešov. Tohtoročnou novinkou bude 15. augusta 1. ročník Hornošarišského vínneho festivalu.
Kúpele pripravujú aj Alžbetínsky deň 30. augusta na počesť cisárovnej
Sisi; 6. septembra bude už 3. pivný festival s prehliadkou dychových
nástrojov. Okrem toho sa môžu hlavne ženy tešiť na výstavy gladiol,
ale aj obrazov, plastík a na ďalšie aktivity. Okrem kultúrno-spoločenských akcií je areál kúpeľov každý deň otvorený pre širokú verejnosť.
Tá môže denne v komplexe Wellness Spa využiť bazén a saunový svet,
mimo utorka a stredy sú prístupné aj fitness, masáže a solárium.
Čo dodať na záver? Azda len to, že Bardejovské kúpele sú
v súčasnosti jednými z najlepšie vybavených liečebných zariadení
a patria medzi najstaršie a najkrajšie na Slovensku. Nachádzajú sa
uprostred krásnej prírody horného Šariša a sú ideálnym miestom
na oddych a načerpanie nových síl. Jediné na Slovensku majú kúpeľnú kolonádu, v ktorej je spolu 8 liečivých minerálnych prameňov.
Prírodná liečivá voda a nedotknutá príroda sú hlavným bohatstvom, pre ktoré Bardejovské kúpele vyhľadávajú tisíce domácich
a zahraničných klientov. Poskytujú komplexnú liečebnú starostlivosť pre dospelých aj detských pacientov a príspevkovú liečbu pre
poistencov všetkých zdravotných poisťovní. Atraktívne je aj blízke
okolie. Za všetky aspoň dva tipy. Priamo v kúpeľoch nájdete skanzen
s unikátnymi drevenými kostolmi i kópiami obydlí našich predkov.
Kúpele sa nachádzajú len päť kilometrov od historického Bardejova,
zapísaného aj medzi pamiatkami UNESCO a zvoleného za najkrajšie mesto na Slovensku tri roky po sebe (2010 – 2012).
Text a foto Igor Válek, autor je spisovateľ a publicista
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Slovesná jar v znamení
Roka Ľudovíta Štúra
Slovesná jar – najstarší literárny festival na Slovensku sa skončil. Aký bude budúcoročný jubilejný 50. ročník? Nevedno.
Jedno je však isté. Ten, kto sa ho zúčastnil tento rok, nemusí vôbec ľutovať. Môže sa akurát sťažovať na to, že musel stáť
v úzadí pre veľký záujem spojený s nedostatkom stoličiek. Pritom neminul ani cent, iba ak svoj skvelo platený voľný čas.
Organizátori pripravili bohatý, ale hlavne podnetný program.
Peter

Cabadaj, Marián Grupač: Súčasná slovenská literatúra po
roku 1989
Ivan Stadtrucker: Idúc životom stretol som výnimočných ľudí.
Prebehlo aj vyhlásenie celoštátnej literárnej súťaže s názvom O Cenu Jána Červeňa, ktorá si kladie za cieľ prispieť k rozvoju
nášho literárneho a kultúrneho života a hľadať nové talenty medzi
mladými ľuďmi. Konkrétne ide o súťaž pre básnikov aj prozaikov
do 35 rokov, píšucich po slovensky, ktorí ešte knižne nepublikovali.
V tomto roku bolo zaslaných 20 rukopisov, z ktorých odborná porota, zložená z popredných slovenských spisovateľov, vybrala poetku
– Mariku Svorňovú s básnickou zbierkou Absolúdia. Víťazke vyjde
v rámci edície Modrá katedrála debutová kniha básní, ilustrovaná
samozrejme mladým výtvarníkom. Prvým zväzkom edície Modrá
katedrála bola básnická knižná prvotina Oľgy Gluštíkovej Uložená
do stromov (2014).
V súvislosti s prebiehajúcim Rokom Ľudovíta Štúra (200. výročie jeho narodenia)
bola väčšia časť podujatí venovaná odkazu tejto nezastupiteľnej osobnosti kultúrneho, vedeckého, politického a spoločenského života.
Prednášajúci na jednotlivých podujatiach sa
zamýšľali nad zmyslom a odkazom Ľudovíta
Štúra pre súčasníka, ako nás môže ešte ovplyvniť aj dnes.
Mgr. Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice Slovenskej v Martine, uviedol: „Tohoročné
výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie si jeho pozoruhodného životného príbehu a širokospektrálneho diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom
do medzinárodného kontextu. V tomto ohľade
máme na mysli najmä teritória tých štátov, ktoré
sa spájajú so Štúrovým životom, a komunity Slovákov žijúcich v zahraničí (Čechy, Nemecko, Srbsko, Chorvátsko). Toto
výročie je zaradené do reprezentatívneho zoznamu výročí Organizácie
Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) na roky
2014-2015.“
Pripomenul, že do celkového rámca Roka Ľudovíta Štúra 2015
organicky zapadá aj stosedemdesiate výročie založenia Slovenských
národných novín a ich literárnej prílohy - Orla tatranského. Táto
príloha vychádza do dnešných čias a je koncipovaná tak, aby bola
hlavne moderná, aby oslovila mladých začínajúcich tvorcov, ponúkla vzácny publikačný priestor v oblasti poézie, hudby, výtvarného
umenia a divadla.

V programe Slovesnej jari nechýbali ani tradičné stretnutia so spisovateľmi (Peter Juščák),
autorské čítania (spomienka na Petra Maťovčíka) a podujatia venované deťom a mládeži
(Marta Hlušíková, Ľubica Kepštová, Alena
Wagnerová, Peter Uchnár). Nezabudlo sa ani
na začínajúceho umelca, martinského fotografa Rada Ondrašoviča či hudobnú skupinu
Dvestodvadsať voltov z Banskej Bystrice.
Pokochať sme sa mohli aj historickými
kostýmami a krojmi na výstave s názvom –
140-ročná tradícia Šatnice, aj obrazmi Mikuláša Galandu v Turčianskej galérii.
Maratón programov síce skončil, ale v srdci
Slovesná jar stále ostáva...
Ivana Poláková

Uvítané do života boli publikácie:
Ján

Červeň: Chcem spáchať akýsi literárny hriech – z osobných
denníkov autora 1935-1940 (zostavil a predhovor napísal Marián
Grupač)
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Himedži, Hirošima
a tajuplný ostrov pokladov

Hrad Himedži patrí k najväčším a najkrajším japonským
stredovekým hradom. O to vzácnejší, že sa zachoval
v dokonale neporušenej podobe. Nikdy nedobytý prečkal
stáročia a dnes, zapísaný na listinu svetového kultúrneho
dedičstva Unesco, je jednou z turisticky najnavštevovanejších
pamiatok Japonska. Medzi Japoncami známejší ako
Širasagidžó – „pevnosť bielej volavky“. Jeho bielo omietnuté
hradby a múry vysokej hlavnej veže Japoncom pripomínajú
elegantne vzlietajúcu volavku.
Posvätná brána

Je obdobie sviatkov Bon Odori. Sedíme
s manželkou v rýchliku a ja mám radosť, že
môžeme aspoň krátko spolu objavovať krásy
krajiny, ktorá tak prirástla k môjmu srdcu.
Vlaky sú preplnené, celé Japonsko je na nohách. Mestečko Himedži, ležiace na hlavnej
šinkansenovej trati Sanjó medzi Ósakou
a Hirošimou sa prebúdza do nového ospalého dňa. Už skoro ráno je jasné, že bude opäť
veľmi horúci deň. Poloprázdna hlavná trieda
mesta nás dovedie od stanice až k hradu. Ten
sa vypína k nebu, vystavaný na vyvýšenine
nad mestom a jeho hlavná päťposchodová
veža, rozpoznateľná už z diaľky, dáva tušiť, že
ide o jedinečný, hrdý samurajský hrad. Keď
si kupujeme vstupenky, všimneme si ceduľku, ktorá upozorňuje návštevníkov na možnosť požiadať o sprievodcu – dobrovoľníka,
poskytujúceho cudzincom výklad v angličtine. Zanedlho po našej žiadosti prichádza
náš sprievodca, príjemný a sympatický pán
v dôchodcovskom veku. Jeho prvá otázka je,
či máme záujem o kratší, hodinový výklad,
alebo dlhšiu exkurziu asi na tri hodiny. Keď
mu oznámime, že by nás potešil dôkladnejší
variant prehliadky hradu, zaraduje sa: Tak
to vám ukážem i „vežu márnosti“ s komnatami princeznej Sen v ženskej časti hradu!
Náš nový spoločník je úžasný! S elánom,
ochotou a výbornou angličtinou nás sprevádza vnútornými nádvoriami hradu, chodbami, bránami, obytnými priestormi hlavnej

veže i priľahlých budov. Zaujímavo rozpráva o histórii hradu, samurajských zvykoch
a dávnych dobách. Z výšin hlavného donjonu je panoramatický výhľad na celé mesto.
Miestny rozhlas upozorňuje návštevníkov
hradu, aby v tento horúci deň nezabúdali
na pitný režim. To už sme na malom „nádvorí samovrahov“, mieste, ktoré bolo určené k vykonávaniu obradných samovrážd –
seppuka. Prehliadka hradu Himedži sa blíži
k záveru. Veľké poďakovanie za čas strávený
v spoločnosti nášho „privátneho“ sprievodcu, výmena vizitiek a posledné odporúčanie,
aby sme určite nevynechali návštevu komplexu záhrad Kokoen, nachádzajúcich sa
neďaleko hradu. V tieni stromov na brehu
potokov a rybníka plného kapríkov koi sa
iste ľahšie prečká poludňajšia páľava…
Rýchlovlak Hikari prekoná vzdialenosť
medzi Himedži a Hirošimou za pár hodín.
Vlak je zaplnený do posledného miesta. Občas sa z okna objavujú výhľady na Vnútorné
more, oddeľujúce ostrovy Honšú a Šikoku.
Hirošima, mesto, ktoré podobne ako bájny vták Fénix vstalo z popola. Na rozdiel od
pôvodného mesta s krivolakými uličkami
má súčasné mesto pravouhlú sieť promenád a ulíc, po ktorých chodia električky.
V centre záujmu turistov a návštevníkov
mesta je Mierový park, ktorého dominantou a symbolom sa stalo torzo stavby, bývalého Priemyslového paláca. Budova, ktorú

Mijadžimský krásavec

mimochodom projektoval náchodský rodák
Jan Letzel, sa nachádzala v epicentre výbuchu atómovej bomby, ktorá 6. augusta 1945
o 8.15 vybuchla vo výške 580 metrov nad
centrom Hirošimy. V momente usmrtila desaťtisíce obyvateľov mesta. /Počas nasledujúcich rokov počet obetí v dôsledku ožiarenia
vzrástol až do 200 000./ Budova paláca, dnes
nazývaná Genbaku Dome ako jediná zostala
stáť, snáď aby sa stala mementom pre nasledujúce generácie. Symbolom nezmyselnosti a deštruktívnej sily vojny. Pamiatkou na
udalosť, ktorá zrazila Japonsko na kolená.
Pri vstupe do areálu parku stojí Zvon mieru. Kto chce, môže ho rozoznieť a vyjadriť
tak svoju túžbu a prosbu za mier. Pamätná
mohyla s popolom desiatok tisíc obetí spálených na tomto mieste. Mierový pamätník
detí s dievčatkom, ktoré drží vo vystretých
rukách papierového žeriava, vtáka symbolizujúceho dlhovekosť a šťastie. Plamene
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Mijadžimské lampy

mieru, ktoré budú horieť dovtedy, kým sa
svet nezbaví nukleárnych zbraní. Kenotaf
s menami všetkých, ktorí tu zahynuli, nesúci
nápis: „Odpočívajte v pokoji. Rovnakej chyby sa už nedopustíme.“ Mierové pamätné
múzeum s fotografiami, videonahrávkami
a exponátmi približujúcimi utrpenie preživších obetí. Stopa tmavého tieňa na žulových
schodoch budovy Sumito Bank, to jediné,
čo zostalo po niekom, kto tam v osudnej
chvíli sedel…
Človek kráča parkom a v tichu cíti neodbytné a hlasité genius loci, ktoré sa zarezáva
až do špiku kostí.
Opúšťame areál Mierového parku v pohnutí a zamyslení. Na oceľovej kostre bývalej
kupoly Priemyslového paláca stojí volavka.
Ako na potvoru je baterka môjho fotoaparátu “out of charge”. Volavka stojí bez pohnutia a z výšky hľadí na moderné veľkomesto,
ktoré vďaka mnohým školám a univerzitám preteká mladosťou, prísľubom nádeje
a budúcnosti. Mesto žije svojím novým životom, rušnými ulicami sa nesie cinkanie
električiek…
Neďaleko Hirošimy sa nachádza jedna zo
scenérií „troch veľkých pohľadov“. Miesto,
ktoré by mal každý Japonec aspoň raz v živote navštíviť. Je to ostrov Mijadžima so svätyňou Icukušima. Ostrov je tak posvätný, že
je na ňom podľa šintoistickej náuky zakázané smrteľníkom priviesť na svet dieťa alebo
umrieť.
Zakázané je i rúbanie stromov. Na ostrove
sú panenské lesy s množstvom vtákov, opíc

Genbaku Dome

a krotkých jelenčekov sika, ktoré sa potulujú
uličkami mestečka pod horou Misen. Svätyňa
Icukušima, založená pred viac ako 1400 rokmi, je postavená na drevených pylónoch nad
plytkými vodami zátoky, v ktorých sa zrkadlí.
Karmínovočervená 16 metrov vysoká „plávajúca“ brána torii víta návštevníkov prichádzajúcich na ostrov loďkami či trajektmi. Pri
odlive sa dá k bráne dokráčať po mokrom bielom piesku. Brána usadená v morskom dne
symbolizuje posvätnosť ostrova ako celku.
Sme vďační prozreteľnosti našej pani
domácej, že nám v predstihu objednala nocľah na ostrove. Hotely a penzióny
sú beznádejne vypredané. Podvečer, keď

Múzeum Hirošima

trajekty odvezú posledných denných návštevníkov, sa mestečko upokojí. Sedíme na
morskom brehu neďaleko svätyne a kocháme sa výhľadom na osvetlenú karmínovočervenú tori a jej odraz na morskej
hladine. Neďaleko nás hŕstka jelenčekov
sika kopýtkami vyhrabáva morské riasy
z vlhkého piesku. Na myse nad svätyňou
Icukušima sa týči stredoveká päťposchodová pagoda a Sendžókaku – „pavilón
s tisíckou rohoží tatami“. Toto miesto je
skutočne magické. Tajuplne krásny ostrov
pokladov – Mijadžima.
Miro Pogran,
foto autor

Hlavný donjon hradu
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Stretnutia možných objavov
Pohľady na umenie v celej histórii ľudstva sa ani nie
tak menili, ako rozvíjali. Hlavným podnetom rastu
bola snaha tvorcov zaujať niečím novým a pritom
originálnym. A túžba divákov po zmene. Podnety
sú i boli všade. Hľadania alebo objavy nových
vnemov boli i neboli náhodami. Dominovala
schopnosť umelca vidieť alebo cítiť originalitu
v bežných i atraktívnych veciach. Tú následne
tvorivo vyjadriť tak, aby ju ľudia pochopili. Veľmi,
veľmi náročný proces, ktorého základňu tvorí
kreativita s cieľom jej porozumieť. Je len logické,
že obrovské žriedlo zmeny vývoja výtvarného
umenia tvorilo výtvarné umenie samotné.
Umelecké vzdelávanie na školách či akadémiách
má charakter profesionality, ale nie originality.
K tej musí každý prísť sám. Keď to dokáže.

V

ysokoškolské štúdium jedinca popri všetkých kladoch ovplyvňuje osobnosť pedagóga, kolektív študentov medzi sebou
a podobne. Cesta k autenticite akademických umelcov je predovšetkým v odpútaní sa od školy, v cestovaní, spoznávaní a vlastnom
hľadaní. Je to veľmi náročná cesta, ktorá sa nie každému podarí.
Sú však aj ľudia, jedinci obdarení tvorivou jedinečnosťou, iba
zdanlivo neakademickí, satelity na mape výtvarného umenia
jednotlivých štátov či oblastí, tí, ktorí idú vo vzdelávaní vlastnou,
individuálnou cestou objavov. Oni dokážu i dnes byť iní. Samozrejme, nie všetci. Sú to výnimky, ktoré prinášajú úžasnú zmenu do
zabehnutých ciest ateliérovej profesionality. Ich umenie je fascinujúcim prínosom. A veľmi často ku svojmu dynamickému rozvoju
potrebujú obyčajnú podporu. Uznanie.
Menia sa ľudské hodnoty i nazerania na svet. Pramene originality sú už dávno ukryté tam, kde sme ich hľadali iba okrajovo.
Umelecký originál bol i zostáva jedinečným artefaktom charakterizujúcim každú etapu ľudskej civilizácie.

Elena Marchallé, Modrý kvet

Angelika Nagyová, Červená lodička

Ivan Slezák, Ryba s ľudovým ornamentom

Zo Slovenska prinášajú vôňu ľudskosti, prostej radosti a umeleckej čistoty vybraní umelci. Jedna z majsteriek hodvábnej maľby na
hodvábe Elena Marchallé. Figurálne obrazy životnej energie, farby
a hľadajúceho tvaroslovia pre nový výraz od talentovanej Angeliky
Nagyovej. Autor Ivan Slezák dáva priestor životu dreva, duchovnu prírody a anjelskému dobru. Všetko je relatívne. Aj počet vystavujúcich na tejto výstave. Troch tvorcov sme vám už predstavili.
Štvrtým je LU and WE. Zaujímavé duo Lucia Bošková a Veronika
Weberová. Dvojica, ktorá tiež reprezentuje tú originalitu, ktorú
umenie hľadá.
Robiť umenie a výstavy výtvarného umenia je jedna z najkrajších vecí na svete. Zaujímavé sú v tom nevyšliapané, alebo začínajúce cesty.
PhDr. Ľuboslav Moza, galerista
júl 2015

24 Listy

24_25_Moza.indd 24

7/30/2015 11:19:57 AM

SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST
v spolupráci:

ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
ART OF WORD s.r.o.
Český svaz bojovníků za svobodu,
Československá obec legionářská,
Historická skupina priamych účastníkov SNP,
Slovenský inštitút v Prahe,
Dokumentačné a múzejné stredisko
slovenskej menšiny v ČR,
Klub slovenskej kultúry, Ruská tradice,
Ukrajinská iniciativa, Společnost Ukrajinců
a příznivců Ukrajiny, Bulharský kulturní klub – Praha,
SZ Limbora, Detvan a ďalší
Vás pozývajú na významnú spomienkovú akciu
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CY

CMY

K

TRADIČNÁ PLAVBA PO VLTAVE
k 71. výročiu SNP a k jubilejnému
70. výročiu konca 2. svetovej vojny
v rámci
ČESKO-SLOVENSKÝCH
a SLOVENSKÝCH DNÍ V ČR
Záštitu prevzali:
predseda vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka
a
predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico
utorok 8. 9. 2015 od 18:00 do 24:00
Počas plavby bude možnosť vystúpiť na dvoch
miestach – v prístaviskách (cca o 20:00 a o 22:00)
Salónna motorová loď EURÓPÉ River Party
vypláva z prístaviska Na Františku, Praha 1
Nástup na loď bude z prístavu Na Františku od 17:30
Miesta na lodi prosíme zaujať do 17:50
Tradičná a slávnostná spoločenská pripomienka
spojená s bohatým kultúrnym programom a s rautom
V programe vystúpia:
skupina PRAGUE SWINGERS,
ľudová hudba VRÁBELOVCI,
folklórny súbor LIMBORA a ďalší
Moderuje: Boris Kršňák
Občerstvenie formou rautu zabezpečuje
spoločnosť EURÓPÉ R. P., s.r.o.
Najbližšie možné spojenie MHD v Prahe k prístavisku Na Františku:
autobusová linka č. 207 – zastávka: Nemocnice Na Františku, linky električiek č. 5, 8, 24, 26 – zastávka: Dlouhá třída
spojenie metrom: Trasa A – stanica Staroměstská, Trasa B – stanica Náměstí Republiky, Trasa C – stanica Vltavská
nočné linky č. 51, 54, 56, 505, 511 – zastávka: Dlouhá třída
Loď Európé R. P. je limitovaná kapacitou, preto sa vopred ospravedlňujeme, ak nebudeme môcť vyhovieť všetkým záujemcom
Vstupenky si môžete rezervovať od 10. 8. 2015 na telefónnych číslach:
+420 778 132 559, +421 904 914 453 a +420 608 766 658 a na mailových adresách: slocesp@gmail.com; jana@93spots.sk
Vyzdvihnúť si ich budete môcť v dňoch 24. 8. – 7. 9. 2015, po telefonickom dohovore, v priestoroch Domu národnostných menšín v Prahe,
Vocelova 602/3 Praha 2 (vybavuje pi. Jana Majorová: +420 778 132 559, +421 904 914 453)
Bližšie informácie o akcii: https://www.facebook.com/ceskoslovenskyparnik; www.ceskoslovenskyparnik.cz; www.scspol.cz

Milan
Tomášik
tanečník, choreograf

Jak se stane, že se slovenský kluk rozhodne stát profesionálním
tanečníkem? Sehrála v tom roli blízkost konzervatoře v Banské
Bystrici?
Najprv som sa venoval športu. Môj otec nás s bratom k tomu viedol,
chcel z nás vychovať profesionálnych športovcov. Plávali sme, lyžovali,
hrali hokej. Každý z tých športov som pestoval niekoľko mesiacov, hokej
dokonca dva roky, ale vždy tam bolo niečo, čo ma odradilo. Až raz prišiel môj krstný otec s tým, že v Prievidzi, odkiaľ pochádzam, je folklórny
súbor Malý Vtáčnik. Išiel som sa tam pozrieť a oni ma hneď prijali, lebo
chalanov bolo vždy menej ako dievčat. Začal som tam chodiť, i keď som
nebol folklórom veľmi nadšený. Mňa skôr zaujímalo MTV a popová
hudba. Dnes viem, že to pre mňa bola asi najväčšia škola. V súbore bolo
šesťdesiat alebo sedemdesiat ľudí. Spolu sme chodili vystupovať na koncerty, mali sme predstavenia, chodili sme na festivaly.
Kolik vám bylo let?
Začínal som dosť neskoro, v jedenástich rokoch. Väčšinou tam
tancovali šesťročné deti. Na profesionálnu dráhu to nebolo neskoro.
Moja starká mi potom hovorila, že existuje konzervatórium v Banskej Bystrici, kde je aj tanečný odbor. Zobrali ma a odvtedy už bola
tá cesta jasná.
Ze Slovenska jste potom šel studovat na významnou taneční školu
PARTS v Bruselu. Jak složité nebo jednoduché bylo takhle se rozhodnout?
Pre mňa to nebola veľká zmena, pretože z domu som odišiel už v štrnástich rokoch. Po konzervatóriu som ešte študoval dva roky v Bratislave na VŠMU. Samozrejme som si musel zvyknúť na inú kultúru,
iný jazyk. Lenže my sme boli štyria spolužiaci, ktorí sme spoločne išli
do Belgicka. To, že nás všetkých štyroch Slovákov zobrali, predstavovalo raritu. Vtedy nás riaditeľka školy, veľká belgická choreografka Anne Teresa De Keersmaeker vyzdvihla, pretože povedala: „Aha,
slovenská mafia!“ V ročníku nás bolo dvadsať z celého sveta a z toho
štyria Slováci.
Věnujete se modernímu tanci. Která škola vás nejvíc v tomto směru
ovlivnila?
Na banskobystrickom konzervatóriu sme mali vynikajúcich pedagógov a aj preto nás zobrali na školu moderného tanca PARTS. Boli
sme technicky veľmi dobre pripravení. A v Bruseli sa naše vedomosti
a schopnosti len rozšírili. Stretávali sme sa tam s pedagógmi z celého
sveta, s tými najlepšími. Tam išlo skôr o to, aby sme poznanie a skúsenosti prehlbovali a rozširovali. Študovali sme tam pred trinástimi rokmi
a vtedy sa napríklad do povedomia dostala joga. Naučili sme sa ju používať na rozcvičovanie, skôr ako sme išli tancovať. Každá škola má svoj
systém výučby, čiže tu bola každý deň ráno hodinka jogy, balet, súčasný
tanec, pauza, makrobiotická strava a popoludní workshop každé tri –
štyri týždne s niekým iným. Získali sme veľký rozhľad a kontakty.

Škola PARTS predstavuje takú mekku súčasného moderného tanca.
V Bruseli je kultúra roky rokúce veľmi dobre podporovaná štátom,
sídli a pracuje tam veľa tanečných skupín. Systém tam stále funguje,
aj keď je kríza. V tom čase, kedy som tam študoval ja, v roku 2002
– 2003, to bolo snáď ešte lepšie. Pamätám si napríklad, že tanečná
skupina Rosas mala vtedy premiéru v divadle, kde je takých sedemsto
miest. Týždeň hrali a stále bolo vypredané, aj keď Brusel nie je väčšie
mesto ako Praha. A popri veľkých predstaveniach sa hrá aj na menších
scénach a všetko je plné. Spomínam si, ako ma to šokovalo. Ľudia tam
radi chodia na predstavenia, rozprávajú sa, komunikujú a umelec má
šancu si získať svoju vlastnú skupinu divákov.
S vašimi slovenskými spolužáky jste založili taneční skupinu Les
SlovaKs. Jak to začalo?
Je nás päť. Nazývame sa Les SlovaKs Dance Collective. Štyria z nás
sme sa poznali skôr. S Antonom Lachkým sme z Prievidze a boli sme
spolu v súbore Malý Vtáčnik, Peter Jaško a Milan Herich tancovali vo
folklórnom súbore Ďumbier, ale všetci štyria sme sa stretli na konzervatóriu. A potom sme to byli my štyria, ktorí sme pokračovali v štúdiu na
škole PARTS. Martin Kilvády, ten piaty, nebol naším spolužiakom, ale
v čase, keď my sme do Bruselu prichádzali, už tancoval v súbore Rosas,
kam ho prijali po štúdiu na VŠMU v Bratislave. Martin bol na začiatku
takým naším otcom. Pomáhal nám aj finančne, spali sme u neho a tak.
Po škole sme sa najprv rozišli, každý tancoval v inej skupine. Všetci
sme si vyskúšali novú prácu s ľuďmi, ktorí nás zaujímali. Zišli sme sa
až v roku 2006 a pomaly sme začali pracovať na našom prvom spoločnom predstavení Opening Night, ktoré malo premiéru v roku 2007.
Co je ta hlavní síla, která vás dává dohromady?
Sme dobrí priatelia, kamaráti. Poznáme sa roky. Sme radi spolu.
Fungujeme ako taká rodina. Skúšame spolu, chodíme hrať, chodíme
na festivaly a vtedy má každý svoju funkciu. Jeden je zodpovedný za
to, druhý za tamto. Niekedy sa pohádame, ale vieme, že to o chvíľu
zase bude dobré. Nikdy sme sa nad tým nezamýšľali, nikdy sme neplánovali skupinu založiť, jednoducho sa to stalo. Spontánnym spôsobom tvoríme aj predstavenia.
Skupina Les SlovaKs se prosadila a proslavila hned prvním představením. Co vám ta sláva přinesla?
Tešili sme sa z toho. My sme taký úspech nečakali. Predstavenie sme
vytvárali ako kamaráti, bavilo nás tvoriť. Nestavali sme na žiadnych
hlbokých filozofiách, konceptoch. Išli sme do toho so srdcom, úprimne. Robili sme to, čo nás bavilo, zaujímalo, vychádzali sme z našich
vzťahov. Chceli sme, aby predstavenie bolo hravé, komunikatívne, aby
sa ľudia zabávali. V tom sme neboli typickými súčasnými tvorcami,
ktorí stavajú na koncepte. Nám skôr išlo o to zužitkovať naše priateľstvo, to, že sa tak dlho poznáme a pretvoriť to do umeleckej formy.
Čo sa zrejme aj podarilo, pretože sme sa s tým predstavením dostali
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na štyri kontinenty, bolo to vyše 150 festivalov. Naša vložená práca sa
nám mnohonásobne vrátila. A to sme robili bez akejkoľvek finančnej
podpory, vlastne zadarmo.
Myslím, že sme náhodou prišli s niečím novým. Ľudia neboli zvyknutí, že by sa v súčasnom tanci takým zaujímavým spôsobom využívali
naše korene. Pamätám si, že sa nás na to mnohokrát pýtali: „Odkiaľ
ste, ako to vzniklo, odkedy sa poznáte, ako tvoríte?“ Naše predstavenia
vyvolávali všade rovnaké otázky.
S druhým a tretím predstavením bolo už všetko ľahšie. Pravdu povediac, nikdy sme na peniazoch z grantov neboli príliš závislí, a to vďaka
nášmu systému produkcie. Nechceme tvoriť každý rok, len riedko,
len keď máme chuť. Sme piati a keď jeden z nás nechce, počkáme.
Ak všetci rovnako cítime, že chceme urobiť nové predstavenie, ideme
do toho.
To mě nepřekvapuje, protože z vašeho představení Fragments je
cítit, že jste ho vytvářeli společně. Velmi se mi líbilo použití hudby, a proto bych se chtěla zeptat, jak se v soudobém tanci pracuje
s hudbou?
Hudba je rytmus a všetko, čo robíme v každodennom živote, má
tiež svoj rytmus. Keby ho nebolo, asi by sme upadli do depresie. Ráno
vstaneme, umyjeme si zuby, najeme sa a to všetko je rytmus. Preto mi
vadí u súčasného tanca, že málokedy sa pracuje s hudbou. Možno je
to u mňa zapríčinené folklórnymi koreňmi, ale ja musím mať k tanci
rytmus. Hudba je pre mňa veľká inšpirácia.
Teraz som s mojím novým predstavením Lovecká sezóna (Hunting
season) vstúpil do druhej fázy, kedy mi hudba nie je primárnou inšpiráciou, i keď je dôležitým zdrojom. Vychádzal som z témy „svalové napätie“, ktoré vytvára rytmus. Zvyčajne v ňom vidíme expresiu.
Ale mňa výraz toľko nezaujímal, hral som sa s tým a pozoroval, kam
ma napätie posunie. Samozrejme v tom nakoniec vidno metaforu,

vznikajú asociácie. V predstavení používam hudbu vynikajúceho
slovenského moderného skladateľa Vladimíra Godára. Viem, že
predstaveniu pomôže, podporí ho, ale nerobíme podľa nej tančeky. Predtým som počúval a rozmýšľal, čo mi hudba hovorí, v tejto
novej fáze som sa posunul ďalej. Hudba tam je, ale ide paralelne so
štúdiom svalového napätia, ktoré sa snažíme definovať, artikulujeme
telo. Hudba je súčasťou mozaiky.
V současnosti žijete a pracujete ve Slovinsku. Co vás tam přivedlo?
Keď som odchádzal z Bruselu, hovoril som chlapcom: „Urobím
tam jeden projekt a o tri mesiace budem naspäť.“ Už som tam desať
rokov. Najprv som išiel do Slovinska na konkurz do tanečnej skupiny En-Knap. Spolupracoval som s asi najväčším slovinským choreografom, ktorý sa volá Iztok Kovač. Pred pätnástimi rokmi dokonca
spravili vynikajúce tanečné filmy, ktoré premietali na Slovensku. Ako
študent konzervatória som sa na to v televízii pozeral.
Prišiel som do Ľubľany na konkurz, oni ma zobrali, urobili sme
projekt, potom sme ho hrávali. Prišla ďalšia ponuka s inými ľuďmi, tak
som tam zostal. Aj som sa tam zaľúbil, mám tam ženu, teraz aj dieťa.
Moji kolegovia z Les SlovaKs sa mi prispôsobili a niekedy prichádzajú
za mnou. Tvoríme spoločne v Ľubľane. Niekedy jazdíme do umeleckej rezidencie v Španielsku, v Bruseli, vo Švédsku.
Jaké jsou podmínky pro uměleckou práci ve Slovinsku?
Keď som pred desiatimi rokmi prišiel, bol som prekvapený, koľko kultúrnych aktivít sa tam robí. Bolo tam veľa divadiel, festivalov
s kvalitným programom. Vtedy sa to nedalo porovnať so Slovenskom.
Napríklad počas festivalu Gibanica, kde sa prezentoval súčasný tanec,
boli úplne plné divadlá s kapacitou dvesto aj viac miest. Niečo také
si ešte dnes nedokážem predstaviť ani tu v Prahe. Slovinci po politickom osamostatnení, keď sa oddelili od Juhoslávie, veľa investovali do
umenia a umelcov. To potom bolo na produkciách vidno. Napríklad
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skupina En-Knap v deväťdesiatych rokoch robila šnúry a jazdila po
celom svete. Jedno z predstavení Iztoka Kovača malo aj stopäťdesiat
repríz. To už sa dá hovoriť o veľkom úspechu.
Práve som popísal dobu pred desiatimi rokmi. Dnes je situácia úplne iná. Ekonomická kríza zasiahla veľmi. Problém vidím hlavne v politike. Porovnajme situáciu so Slovenskom. Za Vladimíra Mečiara sa
Slovensko v deväťdesiatych rokoch rozkradlo, ale potom sa to rýchlo
otočilo a prišla pravica, zaviedla bolestivé reformy. Životná úroveň aj
kvôli reformám sa tak nejako udržala. V Slovinsku vládol dlho západný štandard. Všetci boli spokojní, cítili sa ako druhé Švajčiarsko.
Zaspali vo sne, žiadne reformy nerobili. Po dvadsiatich rokoch, kedy
sa neprivatizovalo, Slovinci, ktorí stáli v čele štátnych podnikov, peniaze pokradli. Dalo by sa povedať, že sa Slovinsko teraz ocitlo v tej
istej situácii, aká bola na Slovensku pred mnohými rokmi po odchode
Mečiara z politiky. To, čo bolo na Slovensku jasné, kto to urobil (iná
vec je, že títo ľudia nie sú za mrežami), je v Slovinsku neprehľadné,
pretože to prebiehalo roky a potichu. Krajina sa z problémov nevie
vyhrabať a je jasné, že umenie nemá peniaze.
Na druhej strane, keď to porovnám so Slovenskom, máme štatút
umelca, ktorý funguje na tri roky.
Umelec musí vyplniť prihlášku a keď štatút dostane, môže požiadať
o “sociálny balík”. Štát za neho hradí zdravotnú a sociálnu poistku,
prispieva mu na dôchodok a invalidné poistenie. Do určitej výšky
zárobku mi štát finančne pomáha. Takéto výhody nikde vo východnej
časti Európy nepoznám.
Kromě toho, že spolupracujete na jiných projektech, jste členem
skupiny Les SlovaKs, produkujete i svá vlastní představení. Proč
se do takové práce člověk pustí?
Popri mojej rodine je to tanec, čo ma baví. Vymýšľam si projekty,
najprv vo svojej hlave a potom mám problémy s realizáciou. Nie vždy
sú na to financie. Nakoniec som tak motivovaný, že to nejako dám
dokopy. Napríklad Lovecká sezóna je veľký projekt, pretože je tu šesť
tanečníkov. Ľudia tú prácu zobrali, aj keď som im nemohol veľa zaplatiť, pretože chceli so mnou pracovať. Za cenu kompromisov sa nám
to podarilo. Vždy dúfam, keď robím niečo, čo ma baví, že to bude
baviť aj divákov.

Jak takovou volnou skupinu tanečníků hovořících
i různými jazyky dáváte
dohromady?
Slovinsko je malá krajina,
žijú tu len dva milióny ľudí
a profesionálnych tanečníkov tu je len takých päťdesiat, šesťdesiat dokopy.
A takých umelcov, ktorí by
ma zaujímali a boli aj vynikajúcimi profesionálmi na
európskej úrovni, nie je toľko. Navyše sa musia hodiť
do toho konkrétneho projektu, mali by vedieť dobre
komunikovať s partnermi.
To je dôvod, prečo si pozývam aj ľudí zvonku.
Učím na tanečnej akadémii v Salzburgu. Takto
som spoznal svojho žiaka
Alessandra zo Sicílie. Keď
pozvem do projektu svojho žiaka, je to veľká výhoda, pretože sa už navzájom
dobre poznáme. Niektorých
z ďalších tanečníkov som tiež
učil alebo som ich videl na
javisku v iných projektoch.
Docela by mě zajímalo,
jak se díváte na současný
západní svět, kde se oddělila profesionální taneční platforma od zbytku populace,
která se tanci věnuje zřídka, pasivně, nebo vůbec ne, čímž
se velmi odlišujeme od svých předků?
Žijeme v dobe techniky, spoločnosť adoruje iný štýl života, používanie digitálnej techniky. A napadá mi i ďalší dôvod. Malé dieťa
sa prirodzene hýbe, ale už keď ide do školy, posadia ho do lavice. To
prirodzené, čo je v ňom, sa potláča. Hovoria mu: „Seď! Seď rovno!“
Ak tanec nedostaneme do škôl, bude ho menej a menej, pribudnú
frustrácie, choroby a depresie. Teraz si spomínam, že už som niekde
počul, ako sa volá po tom, aby sa tanec dostal do školského systému.
Bolo by to dobre.
Ve Studiu Alta v květnu letošního roku jste vystupovali s představením Lovecká sezóna (Hunting Season). Jaké jsou vaše další
plány?
Lovecká sezóna mala premiéru na jeseň a odvtedy sa hrá pravidelne niekoľkokrát mesačne. Teraz nám potvrdili šnúru vo Švédsku,
z čoho mám naozaj veľkú radosť. S niektorými zo súčasných kolegov
z projektu Lovecká sezóna už pripravujem nové predstavenie, ktoré
bude mať premiéru v decembri v Ľubľane. Ale zároveň je to príprava na jeden väčší projekt určený na rok 2016. A taktiež uvažujem
o sólo projekte.
Sedíme tady v Praze ve Studiu Alta a hovoříme o vaší práci všude
možně v Evropě. Jaký vztah máte k Praze?
Prvý raz som tu hral v roku 2004 v predstavení, ktoré sme tu aj
vytvorili. Odvtedy, čo robím svoje projekty alebo s Les SlovaKs,
prichádzam do Prahy takmer každý rok, a to vďaka Lucii Kašiarovej. To, čo ona tu v Prahe vytvorila, je neuveriteľné. Vystupoval
som v jej Štúdiu Alta hneď po otvorení roku 2008. Aj keď sa mi
divadlo páčilo, neveril som veľmi, že sa dlho udrží. Lenže práve
naopak, pribudla kaviareň, skúšobný priestor, divadlo je veľké,
vzdušné. Vidím, že sa to napriek mojim čiernym predstavám vyvíja pozitívne. Prácu Lucie by som rád vyzdvihol.
Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová
Foto Natália Zajačiková a Stano Dobák
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NAVŠTIVTE

JEDINEČNÉ ZAHRADY
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Pro milovníky procházek v zeleni Prahy a okolí vychází
novinka – Garden Pass, zvýhodněná vstupenka
do Průhonického parku, Botanické zahrady hlavního města
Prahy a Dendrologické zahrady v Průhonicích.
Svého držitele opravňuje k jednomu vstupu do všech tří areálů
(v Botanické zahradě do tropického skleníku Fata Morgana
i na venkovní expozice, v Průhonickém parku do Botanické
zahrady a Artinpark Gallery). Vstupy nemusí být uskutečněny
v jeden den – karta je platná od 1. 5. do 31. 10. 2015.
Garden Pass je v prodeji v pokladnách všech tří institucí.

PRŮHONICKÝ PARK

BOTANICKÁ ZAHRADA

DENDROLOGICKÁ ZAHRADA

Přírodně krajinářský park, jenž je Národní
kulturní památkou a památkou UNESCO,
se rozkládá na ploše 250 ha a čítá na 30 km
turistických cest. Park je cenný jak z hlediska umělecko-historického, tak i dendrologického jako sbírka domácích a cizokrajných
dřevin, výjimečnou sbírkou rododendronů,
kosatců, kulturních růží, pivoněk a dalších.
Na zámku návštěvník nalezne, stálou expozici „Průhonický zámek a park – dílo přírody a lidského ducha“, galerii současného
umění ARTinPARK či nekuřáckou a bezbariérovou kavárnu Taroucafé.
www.pruhonickypark.cz

hlavního města Prahy je oázou klidu, kde si
odpočinete od shonu velkoměsta. V magické zahradě s dvaadvaceti tisíci druhy rostlin naleznete rozsáhlé venkovní expoziční
plochy s Japonskou zahradou, Pivoňkovou
loukou, Severoamerickou polopouští a historickou vinicí sv. Klára. Svět exotických
rostlin představuje směle projektovaný tropický skleník Fata Morgana. Botanická zahrada je ideálním místem pro uklidňující
procházku i rodinný výlet.

Dendrologická zahrada v Průhonicích na
70 ha plochy soustřeďuje více než 7 000 druhů a odrůd otužilých rostlin. Mimořádně
bohaté jsou zejména zdejší sbírky rododendronů, růží, okrasných jabloní, šeříků nebo
trvalek. Zahrada je jedinečná svým uspořádáním, které reflektuje použití rostlin v zahradnické tvorbě, a ukázkami současných
trendů pěstebních technologií. Pravidelně
zde probíhají sezonní výstavy tulipánů, lilií a jiných květin. Návštěvníci mají navíc
možnost zakoupit si řadu rostlin v místní
prodejně.
www.dendrologickazahrada.cz

www.botanicka.cz

Více na www.gardenpass.cz
nebo na facebookovém proﬁlu Garden Pass
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