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Výhľadový program na august – september 2020
3. – 5. augusta
Štátny okresný archív Čadca
Dokumentácia migrácie Slovákov na Krnovsko a Jesenicko po roku 1945
Terénny výskum sa uskutoční vďaka podpore MK ČR.
10. – 12. augusta
Státní okresní archiv Kadaň, Městský úřad Vejprty
Slováci v regióne Vejprtska, terénny výskum lokalít
Terénny výskum sa uskutoční vďaka podpore MK ČR.
17. augusta 17.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Dotyky svetla. Vernisáž výstavy obrazov Janky Řehákovej
Výstava sa uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
Pripravil DOMUS SM v ČR.
10. septembra 20.00 hod.
Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 1499, Praha 3, Žižkov
Komédia Samko Tále zavíta aj do Prahy!
„Za mňa sa nik nemusí hanbiť, lebo ja veľmi viem, že čo a ako a čo. Lebo ja
mám veľmi inteligenciu. Lebo ja nie som žiadny debil, lebo mňa si ľudia vážia.“
Srdečne vás pozývame na divadelné predstavenie Samko Tále, ktoré sa
bude konať 10. septembra o 20.00 hod. v divadle Venuše ve Švehlovce,
Slavíkova 1499, Praha 3 - Žižkov.
V monodráme o prostom človeku a jeho nenávisti herecky exceluje fenomenálny Pavol Seriš, slovenský herec pôsobiaci v Brne.
Postava Samka Táleho je metaforou nášho vlastného strachu, odhaľuje naše
potlačované obavy a predsudky voči všetkému „inému“, ktoré v nás stále
driemu. Zdá sa tak pohodlné skĺznuť do všeobjímajúcej nenávisti, ktorá sa
stáva normou pri komunikácii politikov, médií či nás samých na sociálnych
sieťach. Nenávisť je silná emócia, ktorá strháva pozornosť. Necháme sa ňou
pritiahnuť a dovolíme, aby nás naplnila? Alebo v sebe máme dostatok sily

vnímať svet v celej jeho rôznorodej zložitosti a bez odsudzovania?
Samkov čiernobiely, zjednodušený svet má svoje jasné mantinely od
„je dovolené“ po „je zakázané“, v ktorých sa dokáže ľahko orientovať.
Stredobod stojí v jednom pevnom bode – v osobe Jeho, ktorý „vie všetko pekne
vysvetliť“. Kto to je v skutočnosti je sa dozvieme na záver. Predstavenie tvoria
nežné zlomky príbehov malých ľudí v pokrivenej optike čudáka Samka Táleho.
„Aj On si ma veľmi váži. Lebo ja som Slovák. Lebo Slovákov má každý rád
na svete. Lebo sú Slováci. Aj ja som Slovák.“
Inscenácia je dramatizáciou slávnej slovenskej novely spisovateľky Daniely
Kapitáňovej „Kniha o cintoríne“. Predstavenie sa hrá po slovensky.
Autor: Daniela Kapitáňová
Dramatizácia: Monika Pulišová, Pavol Seriš
Scéna a kostýmy: Daša Krištofovičová
Réžia: Monika Pulišová
Hrá: Pavol Seriš
http://www.pavolseris.com/, http://www.venuse-ve-svehlovce.cz/
Predstavenie sa uskutoční v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka
finančnej podpore MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
14. septembra 18.00 hod.
Spoločenská sála DNM, Vocelova 3, Praha 2
S plnými vreckami peňazí
Divadelné predstavenie ochotníkov z Ľubele, sa uskutoční vďaka podpore
MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
17. septembra
Muzeum Šumperk
Workshop Zaniknuté obce na Jesenicku a Krnovsku po roku 1945
a Slováci v týchto regiónoch
Uskutoční sa v spolupráci s DOMUS SM v ČR.

Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia
vďaka finančnej podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

6 dní
2 súťaže
10 sekcií
viac než 80 filmov
seminár Dox in Vitro
fokus Poľsko
profil Wojciech Smarzowski

www.cinematik.sk
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Slovo redaktora OBSAH
Augustové dni
nám pripomínajú nejedno
smutné výročie. Na jeho
začiatku v roku 1944 vypuklo Varšavské povstanie
utopené v krvi Poliakov.
Písali sme o ňom v Listoch
spred niekoľkých rokov
a na internete existuje celý
dokumentárny film o jeho
priebehu, ktorý spracovali
poľskí historici. 6. augusta
Ilustrácia Zuzana Štancelová
roku 1945 zhodili Američania bombu na dve japonské mestá Hirošimu a Nagasaki, aby
donútili Japonsko kapitulovať. Katastrofálne následky výbuchov
otriasli celým svetom. Napriek tomu svet neustal vo vývoji nukleárnych zbraní.
21. augusta 1968 zavčas rána bolo Československo okupované
vojskami Varšavskej zmluvy, pretože na jar toho istého roku sa rozhodlo budovať socializmus s ľudskou tvárou. Takýto experiment
nemohol nájsť pochopenie u moskovského vedenia KSSS, a preto
musel byť zlikvidovaný. V celej jednej vtedajšej mladej generácii
zostala spomienka na krásne roky šesťdesiate, začínajúc zhruba
rokom 1963 a končiac januárom 1969, upálením Jana Palacha.
Do toho dňa sme si akosi stále naivne mysleli, že ide o fatálne
nedorozumenie, ktoré sa buď vysvetlí, alebo zmierni. Jan Palach
ostro vnímal neperspektívnu budúcnosť a rozhodol sa pre osobnú
najvyššiu obeť. Nedávno v jeho rodnom, už temer rozpadajúcom
sa dome vo Všetatoch neďaleko Prahy vniklo malé smutné múzeum.
Dom citlivo zrekonštruovali do zvláštnej podoby. Veľmi pôsobivý je vnútorný priestor, ktorý evokuje beznádej i pietu a osloví
takmer každého návštevníka. Pred dvoma rokmi sme si aj tieto dni
pripomenuli vo filme o Janovi Palachovi a teraz nám ich pripomína jeho dom pretvorený na niečo neobyčajné.
Koniec augusta patrí 76. výročiu Slovenského národného povstania. Hoci nie je okrúhle, nekoná sa každoročný parník, ktorý
sa však neuskutočnil ani v minulom roku pri 75. výročí, pripomeňme si ho aspoň pri čítaní týchto riadkov. Nemáme už pamätníkov týchto dní a bojov, aj tí, ktorým zostali aspoň spomienky
z detstva, patria ku generácii seniorov. Taký je beh času a vzťahuje
sa aj k pamäti na august 1968.
Helena Nosková, august 2020
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Prvý rok prvej prezidentky
Dňa 15. júna 2020 uplynul presne rok od menovania prvej ženy do funkcie prezidentky
Slovenskej republiky. Právnička Zuzana Čaputová priniesla do stálych politických vôd
na Slovensku nový vietor, nový typ politika (političky), nový štýl reprezentácie založený
na dámskej elegantnej móde, vzájomnom dialógu a neagresívnej rétorike.

P

ri vyhľadávaní informácií a faktov sa v českých médiách,
a v mediálnom svete Českej republiky všeobecne, pri
mene Zuzany Čaputovej opakovane objavovali tieto
dva komentáre:
• „Sluší jí to,“
• „Závidím Slovákům jejich prezidentku,“ alebo dokonca
„Zuzana Čaputová je moje česká prezidentka.“
Zdá sa, že otázka kandidatúry poslankyne Miroslavy Nemcovej
na post českej hlavy štátu nachádza určitú inšpiráciu na Slovensku.
Nech už je to akokoľvek, v tomto článku sa budeme snažiť
o objektívne zhodnotenie prvého roku výkonu funkcie historicky prvej prezidentky.
Zuzana Čaputová sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave,
kde vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Je
matkou dvoch dcér. Počas štúdia a po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najprv ako asistentka na
právnom oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu. Od roku 1998 pôsobila v treťom sektore, kde sa venovala verejnej správe, problematike týraných a zneužívaných
detí a ochrane životného prostredia. V rokoch 2001 až 2017
spolupracovala s občianskym združením VIA IURIS, od roku
2010 ako advokátka. Venovala sa témam právneho štátu a presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, napríklad fungovaniu justičných orgánov, zodpovednosti verejných

činiteľov, transparentnému nakladaniu s verejným majetkom
a posilňovaniu verejnej kontroly verejnej moci.
V politike sa jej meno začalo objavovať až v roku 2017, teda
„len“ rok a pol pred prezidentskými voľbami. V decembri
2017 oznámila vstup do politickej strany Progresívne Slovensko, kde bola v januári 2018 zvolená za podpredsedníčku.
V máji 2018 sa rozhodla uchádzať o post prezidentky Slovenskej republiky, ako sama uvádza „s cieľom obnoviť dôveru slovenskej spoločnosti a vrátiť silu a zmysel tým hodnotám,
ktoré nás všetkých spájajú – spravodlivosť, ochrana ľudskej
dôstojnosti a naša civilizačná príslušnosť k demokratickej Európe“.
Jedným z rozhodujúcich dôvodov jej kandidatúry bola vražda mladého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice z februára 2018.
V druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 30.
marca 2019, bola zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Hlas jej odovzdalo 1 056 582 voličov, čo predstavovalo 58,41 % zo všetkých odovzdaných hlasov. V máji 2019
požiadala o zrušenie členstva v Progresívnom Slovensku. Aktuálne nie je členkou žiadnej politickej strany.
Právnička Zuzana Čaputová bola inaugurovaná do funkcie
prezidenta Slovenskej republiky dňa 15. júna 2019 a za svoje
hlavné priority si vytýčila tieto tri oblasti:
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•
•
•

spravodlivosť,
sociálna politika,
ochrana životného prostredia.

SPRAVODLIVOSŤ
Zuzana Čaputová sa snaží vyvíjať maximálny tlak na okamžité
a systémové zmeny v polícii, prokuratúre a súdnictve. Je presvedčená, že policajný zbor musí fungovať ako nezávislá inštitúcia, oddelená od politických vplyvov, na čele s profesionálom, a nie lokajom ministra vnútra. Prokuratúru je podľa prezidentky potrebné pretvoriť na inštitúciu pod verejnou
kontrolou, obdobne, ako je to v súdnictve. Pani prezidentka
je presvedčená, že mnohí prokurátori napriek dusivej atmosfére robia svoju robotu poctivo a s nasadením. Záleží jej na
tom, aby Slovensko malo modernú prokuratúru, kde títo profesionáli dostanú priestor na rast a postup.
Veľkými zmenami musí prejsť aj súdny systém. Napríklad
je potrebná väčšia špecializácia súdov podľa jednotlivých odvetví práva, čím sa skrátia súdne konania. Pani prezidentka
prikladá maximálnu vážnosť právomoci menovania sudcov
a ústavných sudcov, pretože je presvedčená, že okrem odbornosti musí byť kritériom aj etika a morálna pevnosť.

SOCIÁLNA POLITIKA
Slovensko má dnes akútny problém so službami dlhodobej
starostlivosti o seniorov. V porovnaní s okolitými krajinami je
tu málo zariadení všetkých typov, málo lôžok a málo kvalifikovaných pracovníkov, ktorí navyše pracujú za málo peňazí.
Desaťtisíce opatrovateľov a opatrovateliek zo Slovenska odchádzajú. Verejný systém dlhodobej a ošetrovateľskej starostlivosti sa topí v byrokracii. Výsledkom sú dlhé čakacie lehoty
a nedôstojné podmienky. Tento problém bude len narastať,
vzhľadom na to, že sme treťou najrýchlejšie starnúcou populáciou spomedzi krajín EÚ.
Zuzana Čaputová trvá na zásadnej zmene starostlivosti
o seniorov. Prioritou musí byť, aby čím menej klientov trávilo
čas v ústavnej starostlivosti, a čím viac v domácej opatere alebo
v menších zariadeniach. K tomu je potrebné vytvoriť flexibilné právne podmienky aj finančnú motiváciu. Pani prezidentka tiež vyvíja sústavný tlak na vládu a kraje, aby navyšovali
rozpočet na verejné opatrovateľské služby a platy. Za dôleži-

té považuje aj zjednodušenie systému sociálnych a zdravotných posudkov pre klientov: po novom musí štát pristupovať
k sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako k jednému celku.
Okrem toho musí Slovensko v omnoho väčšej miere využívať
inovatívne postupy, od špeciálnych náramkov, cez úpravy interiéru, až po dobrovoľnícku pomoc.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Aj vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam je prezidentka presvedčená, že ochrana životného prostredia už nemôže zostávať v politike len okrajovou témou. V najväčšom
ohrození sú lesy. Doterajšie vlády umožnili masívny a často
aj nelegálny výrub lesov v prospech úzkych podnikateľských
skupín. Necitlivá ťažba dreva už nadobro rozvrátila mnohé
vzácne ekosystémy, dokonca aj v národných parkoch. Netreba
pritom zabúdať, že odlesňovanie vedie aj k zvýšenému riziku
povodní. Popri odlesňovaní je veľkým problémom ohrozenie
vodných zdrojov. To je výsledok nielen zanedbávania starých
environmentálnych záťaží, ale aj používania nebezpečných
pesticídov a predovšetkým množstva odpadu, ktorý firmy aj
jednotlivci do vody vypúšťajú.
Prezidentka presadzuje, aby minimálne 5 % ekologicky
najvzácnejšieho územia zostalo zachovaných ako bezzásahová zóna. To znamená aj 75 % plochy dnešných národných
parkov a národných prírodných rezervácií. Rovnako žiada,
aby Slovensko razantne a tvrdo zakročilo proti rastúcej tvorbe
odpadu a presadilo prísnejšiu reguláciu potenciálne nebezpečných skládok. Podporuje všetky návrhy na obmedzovanie a povinné zálohovanie plastov, ako aj ostatné iniciatívy
smerujúce k prechodu na obehovú ekonomiku.
Tím poradcov, ktorý si Zuzana Čaputová vytvorila, prináša
niektoré nové tváre. Hovorcom pani prezidentky je „neokukaný“
Martin Strižinec, moderátor politickej diskusie O 5 minút 12.
Poradcom Zuzany Čaputovej pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu je Peter Bátor, expert na zahraničnú, medziListy 3
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národnú a bezpečnostnú politiku, pôsobil ako diplomat v Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO. V rámci krátkodobých pobytov má skúsenosť z Afganistanu, Iraku, Kosova či
Blízkeho východu.
Sociálnu oblasť má v tíme poradcov na starosti známa slovenská sociologička Zuzana Kusá. Od roku 1992 pracuje ako
samostatná vedecká pracovníčka SAV. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Je spoluautorkou monografie „Politická zmena
v spoločenskej rozprave” (1997) a autorkou štúdií publikovaných v domácich i zahraničných zborníkoch.
Poradcom pre vnútornú politiku je známy komentátor politického diania a novinár Marián Leško. Písal pre denníky
Pravda, SME, spolupracoval aj s Rádiom Slobodná Európa
a písal pre týždenník TREND, pracoval v nadácii Zastavme
korupciu a je autorom viacerých kníh o slovenskej politike.
Zanietenie Zuzany Čaputovej pre oblasť práva a spravodlivosti sa ukázalo pri prvom udeľovaní štátnych vyznamenaní.
Dňa 2. januára 2020 udelila Zuzana Čaputová najvyššie štátne
vyznamenanie rad Bieleho dvokríža I. triedy (in memoriam)
JUDr. Milade Horákovej, tragicky popravenej komunistickým režimom 27. júla 1950. Zuzana Čaputová týmto ocenila
JUDr. Horákovú za mimoriadne zásluhy o rozvoj a ochranu
demokracie, základných ľudských práv a slobôd. Pri preberaní
štátneho vyznamenania za zosnulú poznamenala JUDr. Erika
Mačáková (z Klubu dr. Milady Horákovej): „Milým okamžikem celého odpoledne bylo osobní setkání s paní prezidentkou.
Paní prezidentka Čaputová má vzácnou kombinaci důstojného
ale současně civilního vystupování, které působí velmi osobně.
Pozorně poslouchá své společníky a nesnaží se být sebestředná.“
Pani prezidentka sa vyjadrila aj k vražde novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z roku 2018
a v prejave dňa 19. 2. 2020 zdôraznila: „Rešpekt k pravde je
esenciou právneho štátu a žiadna civilizovaná a demokratická
spoločnosť nemôže existovať bez toho, aby v nej pôsobili ľudia,

ktorých profesionálnou povinnosťou je pravdu hľadať, nachádzať
a tlmočiť ju spoluobčanom. Pravdu musia hľadať vedci a akademické inštitúcie, lebo bez poznania reality – či už prírodnej,
alebo spoločenskej – nie je možný ďalší rozvoj. Pravdu musia
hľadať orgány justície, lebo bez jej zistenia a zohľadnenia nie je
možné uplatňovať spravodlivosť. Pravdu o tom, čo sa v spoločnosti deje, ale aj pravdu, že sa v nej objavili vážne poruchy, by mali
hľadať a zverejňovať novinári. Najlepší z nich to robia. Robil to
aj Ján Kuciak.
Za dva roky od vraždy Jána Kuciaka si Slovensko prešlo dlhú
cestu a vy všetci ste boli jej neoddeliteľnou súčasťou. Mení sa celá
naša spoločnosť. Hoci stále máme množstvo oprávnených dôvodov na nespokojnosť, treba povedať, že ako spoločnosť sme bližšie
k pravde. A to nie je málo. Poznať a priznať si pravdu je základným predpokladom k riešeniam a tie nás môžu posúvať ďalej.
Dámy a páni, množstvo ľudí ste inšpirovali zaujímať sa o veci
verejné alebo sa uchádzať o dôveru ľudí v politike. Sama som
jedna z nich. Žiadali ste dôkladné a nezávislé vyšetrenie vrážd
Jána a Martiny a táto požiadavka bude zrejme splnená. Žiadali
ste tiež, aby Slovensko malo dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou
nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Akú vládu mať budeme, môže rozhodnúť iba suverén, ktorým sú všetci oprávnení voliči Slovenskej
republiky. Vám, novinárom a občianskym aktivistom, slúži ku
cti, že ste urobili všetko, čo ste mohli, že Slovenská republika bude
štátom, akým podľa ústavy má byť: zvrchovaným, demokratickým
a právnym.“
Pani prezidentka Čaputová priniesla do slovenskej politiky
nový elán a kultivovaný štýl politickej reprezentácie. Do ďalšieho obdobia jej prajeme, aby vo svojom úvodnom odhodlaní, s dôrazom na právo a spravodlivosť, spojenom s príjemným
a súčasne dôstojným ľudským vystupovaním naďalej zotrvala.
Má toho ešte veľa pred sebou.
Diana Kantorová, foto: internet
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PÄŤ ZASTAVENÍ OSUDU
Príbeh Mikuláša Gaceka
Životný príbeh kultúrneho dejateľa, diplomata a prekladateľa Mikuláša
Gaceka je v mnohom typický i netypický pre kľukatý osud slovenského
osvietenca prvej polovice 20. storočia.
Mapa GULAGov (Gosudarstvennoe upravlenie
lagerej) v SSSR

T

ypický vo svojej rozdvojenosti medzi nezištnou službou
národu a službou politickému režimu a netypický veľkosťou trestu za zločin, ktorého sa nedopustil. Nanajvýš živo to dokumentuje kniha Gacekovej najmladšej dcéry
Dr. Miloty Zelinovej-Gacekovej Päť osudových návratov, v ktorej
autorka kombinuje kľúčové fragmenty životnej cesty svojho otca
Mikuláša Gaceka (1895 – 1971) s jeho zápiskovými a listovými
reflexiami a s tým, ako ich bezprostredne prežívala a ako si na ne
spomína jeho rodina či už s ním, ale najmä bez neho počas jeho
desaťročnej neprítomnosti, keď bol nezákonne odvlečený ruskou
vojenskou kontrarozviedkou SMERŠ do Kazachstanu, kde živoril v pracovných lágroch až do návratu do vlasti v apríli 1955.
Gacekov kozmopolitný a súčasne hlboko slovenský osud je
v mnohých ohľadoch výnimočný. Narodil sa v Budapešti, vyrastal v Amerike, ale pochádzal z Oravy. Bojoval v prvej svetovej
vojne na ruskom fronte, kde padol do zajatia a eskortovali ho na
Sibír, kde sa stal československým legionárom. (Nepochybne ani
sám v tom čase netušil, akým osudným sa stane Rusko neskôr
v jeho živote.) V tejto súvislosti stojí za zmienku, že o svojich
legionárskych zážitkoch a pobyte na Sibíri vydal v roku 1936
veľmi pútavý a čitateľsky dodnes živý memoárový dokument
Sibírske zápisky (1915 – 1920), ocenený Krajinskou cenou
M. R. Štefánika. Sibírske zápisy (mimochodom po svojom prvom vydaní osemdesiat rokov ignorované a zapadnuté v matičných archívoch) sú – okrem iného – aj cenným, pretože autentickým historickým svedectvom o bežnom živote v dobovom
Rusku. Gacek vo svojich opisoch nič neprikrášľoval, opisoval drsnú realitu ruského života na perifériách ďaleko od Moskvy a to
bol nepochybne jeden z dôvodov, prečo jeho zápisky i napriek
výpovednej a umeleckej hodnote, ktorú nesporne majú, čakali

na druhé vydanie až do roku 2004. A okrajovo vari aj preto,
ako na to upozorňuje vo svojom doslove k Sibírskym zápiskom
Peter Cabadaj, že Gacek patril k nemnohým, ktorí sa celkom
nestotožňovali s adoratívnym obrazom M. R. Štefánika, ako ho
vykresľovala československá propaganda v polovici tridsiatych
rokov minulého storočia, najmä čo sa týkalo Štefánikovho ministerského ustanovenia používať češtinu ako oficiálny úradný
jazyk československej armády.
Päť osudových návratov je vlastne kronikou Gacekovho kozmopolitno-národného života a súčasne dokumentom, ktorý
môžeme považovať aj za akúsi formu splátky spoločenského
a morálneho dlhu voči jeho osobe. Každý z míľnikov/návratov
Gacekovho života možno totiž v tom či onom zmysle slova označiť aj za míľnik v histórii Slovenska. Z pohľadu Gacekovho osobného života sú však najdôležitejšie – a čitateľsky najzaujímavejšie
– štvrtý a piaty návrat. Oba súvisia s Ruskom, ktoré, ako sme už
naznačili, sa voľky, no najmä nevoľky stalo Gacekovou osudovou
krajinou. Rusko vstúpilo do jeho života, keď bol vojakom c. k.
armády na východnom fronte prvej svetovej vojny a potom československým legionárom. Rusko v ňom po (v predmetnej knihe
treťom) návrate zo Sibíri zostalo hlboko zakorenené. A hoci nemal príslušné odborné vzdelanie, ovládal jazyk a z osobnej skúsenosti poznal mnoho ruských reálií. V kombinácií s tým, že literatúra bola vždy v stredobode jeho záujmov, začal prekladať diela
ruskej klasiky – Čechova („pod ktorého vlajkou,“ ako spomína
sám Gacek, „sme rozpačito vstupovali do prekladovej literatúry v povojnových rokoch...“), Bunina, Kuprina, Dostojevského,
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Pravoslávny cintorín Kolomenskoe, foto Helena Nosková

Aksakova, Suchovo-Kobylina a ďalších. Jeho preklady vychádzali
v Národných novinách, Vesne i v Slovenských pohľadoch. Bol
o ne veľký záujem, pretože, ako napísala Zora Jesenská, pri Gacekových prekladoch „som si uvedomila, že aj po slovensky sa
dá povedať čokoľvek na svete“. Týkalo sa to hlavne Gacekových
prekladov ruskej dramatickej tvorby (znovu Čechov, ale aj Gogoľ,
Ostrovskij, Turgenev, Gorkij, neskôr Simonov a i.), ktoré sa hrali
na hlavných slovenských divadelných scénach.
Ako sme už spomenuli, najzaujímavejšími, ale osobne najdramatickejšími a v knihe aj najdôkladnejšie dokumentovanými sú štvrtý a piaty Gacekov návrat. Ako inak – ide o návraty
z Ruska. Štvrtý návrat z postu kultúrneho atašé po krátkodobej existencii vyslanectva Slovenska v Rusku/Sovietskom zväze
v roku 1941 a piaty po nezákonnom odvlečení do Kazachstanu. V oboch týchto častiach je kniha výrazne postavená na
fragmentoch dobových zápiskov, reflexií a listoch samotného
Gaceka, a preto ju možno vnímať aj ako autentickú výpoveď samotného protagonistu. To nepochybne zvyšuje nielen
jej memoárovú, ale aj historicko-spoločenskú hodnotu. Stojí
za to si všimnúť Gacekov jazyk a štylistiku, ako aj miestami
priam vzorový príklad tradičného epištolárneho žánru, dnes
už prakticky neexistujúceho, v jeho podaní však vždy jedinečného, pretože navýsosť osobného. Gacekov osud je aj dobrou ilustráciou toho, akými smutnými metamorfózami prešla
národná myšlienka od čias Gacekovej úprimnej legionárskej
vízie pri zakladaní nového štátu po prvej svetovej vojne cez jej
slovensko-štátnu gardistickú spotvoreninu v medzivojnovom
období až po kleptokratickú paródiu v súčasnosti.

Múzeum súčasnej histórie Ruska, Moskva,
foto: Helena Nosková

Kniha hovorí o piatich osudových návratoch Mikuláša Gaceka,
ale my by sme dodali, že vlastne mohla hovoriť o šiestich. Lenže ten
šiesty, myslím tým Gacekov návrat do povojnového spoločenského
života a k prekladateľskej práci, sa už nikdy nekonal. Gacek zostal
žiť na oravskej periférii, ani zabudnutý, ani zakázaný, jednoducho
obchádzaný a to až do svojej smrti, ktorú si, aj vzhľadom na prehlbujúcu sa normalizáciu, väčšmi všimla a pripomenula exilová slovenská diaspóra, než domáce literárne a kultúrne kruhy. Aj to je príklad
smutného osudu slovenského intelektuála prvej polovice dvadsiateho storočia, ktorý sa žiadneho finančného, morálneho ani nijakého iného zadosťučinenia, odškodnenia ani ospravedlnenia nedožil.
Igor Otčenáš, foto: Helena Nosková a internet
Trestanecké práce v GULAGu Kolyma

Múzeum histórie GULAGu, Moskva
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Čriepky z histórie
KOŠICKÝCH ŽIDOV
V horúcom lete roku 1938 sa košickými ulicami nesie vrava v mnohých rečiach.
Maďarčina, slovenčina, čeština a taktiež jidiš. Dnes má pochopiteľne dominantné
miesto slovenčina, no bez väčšej námahy na Hlavnej ulici stále počujeme debaty
v maďarčine aj češtine. Jidiš sa z košických ulíc vytratil.

V

horúcom lete roku 1938 majú Košice takmer 58 000
obyvateľov, polovica z nich sa hlási k tzv. československej národnosti. Maďarov je zhruba štvrtina a židovské obce majú takmer 11 000 členov, tvoria tak necelých
20 % obyvateľov mesta.
V horúcom lete roku 1938 veľká časť košických Maďarov očakáva návrat do veľkej vlasti a drvivá väčšina Čechov a Slovákov
to prijíma z veľkými obavami. Židia nie sú v tomto jednotní, no
šípia, že problémom sa nevyhnú v žiadnej krajine.
V horúcom lete roku 1938 prežívajú občania posledné akotak pokojné obdobie. Onedlho sa medzi priateľov vtrúsia nové
normy a ľudia začnú prechádzať na druhú stranu ulice, aby sa
vyhli známemu v nemilosti režimu. Niektorí za ten čas urobia
závratnú kariéru, iní zasa padnú na dno. Spoločenský poriadok sa radikálne zmení a nejeden za to zaplatí životom. To
si však málokto dokáže pripustiť, vôľa žiť je veľká a to, čo sa
chystá, je nepredstaviteľné.
V horúcom lete roku 1938 sa začína tragédia košických Židov, plnohodnotných občanov nášho mesta. Najprv sa ale pozrime, ako k nám prišli a akým spôsobom života žili.
Prvým zdokumentovaným židovským prisťahovalcom je
Jakob Mendel, ktorý prišiel v novembri 1492. Je razičom
mincí a kráľ Matúš I. ho ustanovuje za berného kontrolóra.

Nová neologická synagóga (vpravo)
a status qou ante synagóga (vľavo)

Pred bitkou pri Moháči mohlo v Košiciach žiť až 500 Židov.
Neskôr platil v Košiciach, tak ako aj v iných mestách, zákaz
prenocovania, a tak sa usadili za hradbami a v okolitých dedinách. Cez deň chodili predávať na trhy a jarmoky alebo sa
živili podomovým obchodom. Mnoho ich žilo v blízkych Rozhanovciach, kde vznikla aj náboženská obec.
Prvé povolenie na pobyt v opevnenej časti mesta získala
začiatkom roku 1805 vdova Rothová, ktorej neskôr radnica
prenajala dom, kde prevádzkovala hostinec a kóšer¹ jedáleň.
Od roku 1840 boli zrušené protižidovské opatrenia, a tak
sa títo mohli usadiť v meste, práve preto narastá počet prisťahovalcov najmä z okolia. O štyri roky neskôr je založená
židovská obec, Mordechaj Kohn prichádza z Rozhanoviec
a stáva sa prvým košickým rabínom. Postupne je zriadený
cintorín a cheder², samozrejme je zasvätená modlitebňa. Židia
sa postupne začali angažovať v hospodárskom živote mesta.
Prevádzkovali obchody s textilom a kožou, klenotníctvo ale
aj spoločnosť na export tokajského vína. To sa však nestretlo
s pochopením miestnych podnikateľov, ktorí žiadali zákaz obchodovania Židov v meste. Napätie sa stupňovalo a vyvrcholilo v revolučnom roku 1848, keď davy ľudí vyrabovali až 200
bytov a obchodov a taktiež zhanobili miestnu modlitebňu.
Ani to nezastavilo hospodársky rozmach členov obce, založili

Neologická synagóga
po transformácii na Dom umenia
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prvý košický liehovar, advokátsku kanceláriu a prenikli aj do
predstavenstva obchodnej a priemyselnej komory.
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 boli Židia úplne zrovnoprávnení a tým sa zvyšoval aj ich záujem o svetské
vzdelanie. Liberálne zmýšľajúci predstavení sa snažili reformovať rituálne obrady a taktiež viac začleniť obec do majoritnej
spoločnosti. Priekopníkom týchto reforiem bol rabín Dr. Bettelheim, vydavateľ časopisu Der Jude, ktorý bol prvý svojho
druhu na dnešnom území Slovenska. Jeho názory narazili na
veľký odpor konzervatívnej časti obce, a tak sa musel vzdať
funkcie a opustiť Košice. Vysťahoval sa do USA, kde sa preslávil ako rabín a lekár vo významných komunitách.
Náboženská obec nechala v roku 1866 postaviť na Moyzesovej
ulici podľa vzoru reformátorov novú modernú synagógu s ľudovou školou, čo ešte viac zvýšilo napätie v komunite. Ortodoxným
členom nová synagóga pripomínala svojimi vežičkami kresťanský
kostol a naďalej využívali starú modlitebňu. Takéto trenice medzi ortodoxnou a neologickou časťou neboli príznačné len pre
Košice, ale pre celú krajinu. Situáciu začal riešiť minister kultúry
a kultu tým, že zvolal do Budapešti kongres, na ktorom vystúpili
predstavitelia z celého Uhorska. Na kongrese sa názory ešte viac
vyhrotili, ortodoxné delegácie kongres opustili a došlo k rozkolu.
V Košiciach sa pôvodná obec priklonila k reformnému prúdu
a ortodoxní si museli založiť vlastnú obec, od ktorej sa odčlenila
status quo ante³ komunita. Táto si postavila malú synagógu hneď
vedľa neologickej. Ortodoxná obec získala pozemok na Zvonárskej ulici, kde vybudovala všetky potrebné zariadenia: Bet HaMidraš4, Talmund Tóru5, ješivu6, mikve7, kóšer bitúnok, ľudovú
kuchyňu aj byty pre zamestnancov. Stará modlitebňa už prestávala kapacitne vyhovovať, preto padlo rozhodnutie postaviť v areáli
novú priestrannú synagógu. Taktiež bol založený nový cintorín,
ktorý už mal svoju ortodoxnú i neologickú časť.
Koncom 19. storočia bolo otvorené takzvané židovské kasíno, kde prebiehala intenzívna spoločenská a kultúrna činnosť.
Bola tam zriadená čitáreň, uskutočňovali sa tam prednášky,
koncerty, bankety, plesy ale aj rôzne zhromaždenia, napríklad spolku židovských žien. Kasíno zároveň svojou modernou architektúrou stelesňovalo silnú spoločenskú prítomnosť
a výrazné meštianske sebavedomie košických Židov. Z darov

bohatších členov židovský sociálny spolok otvoril sirotinec,
v ktorom sa starali o 70 detí.
Pred prvou svetovou vojnou žilo v meste takmer 7 000 Židov,
čo je asi 15 % populácie. Tento počet sa počas veľkej vojny ešte
zvýšil a to najmä vďaka stovkám utečencov z Haliče. Chasidi 8
sa na rozdiel od starousadlíkov dorozumievali v jidiš9 a nosili
kaftan. Vyhýbali sa kontaktu s nežidmi, ktorí sa z ich vzhľadu
vysmievali. Po vojne si založili modlitebné spoločenstvo a získali pozemok na Krmanovej ulici. Tam si zriadili modlitebne, študovne a aj klausovu synagógu¹0, postupne v okolí vznikla malá
židovská štvrť, kde sa bývalo, stravovalo aj pracovalo.
Založením Československa vzniká slobodnejšia a demokratickejšia politická atmosféra, ktorá otvára možnosť politickej participácie. Už v prvom roku republiky vzniká Židovská strana s lokálnou organizáciou pri každej väčšej obci, ktorá obsadila miesta
v mestskom aj župnom zastupiteľstve. Taktiež sú zakladané mnohé sionistické¹¹ organizácie, napríklad Hašomer Hacair. Angažovanosť stúpa, Židia získavajú významné pozície v podnikoch ako
mestská plynáreň, elektráreň a mnohých iných. Vzniká športový
klub Hakoach Košice, kde sa členovia venujú futbalu, plávaniu,
cyklistike, volejbalu, hádzanej, tenisu a stolnému tenisu. Neskôr
sa bolo možné hlásiť aj do telovýchovnej jednoty Makabi a venovať sa tam gymnastike, zimným športom a v neposlednom rade aj
spoločenským a kultúrnym akciám.
Keďže sa počet členov neustále zvyšoval, obec asanovala malú
synagógu status quo ante, aby na jej mieste vyrástla nová veľká
neologická synagóga s Talmud Tóra školou. Nachádzalo sa tam
vyše tisíc miest na sedenie, čo bolo viac než dvojnásobok kapacity
starej synagógy. Tá sa stala prebytočnou a bola prestavaná podľa
konzervatívnych zásad – odstránili sa veže aj organ, almeor¹² premiestnili do stredu, potom mohla slúžiť status quo ante komunite. S rovnakým problémom zápasili aj ortodoxní, ktorí si postavili
novú synagógu so školou na Puškinovej ulici. Plán mal na starosti
význačný košický architekt Ľudovít Oelschläger. Ten zvolil charakteristický maurský štýl pripomínajúci jeruzalemský chrám.
Steny vnútorného priestoru sú zdobené len striedmo, v strede visí
z kupoly veľký kovaný luster v tvare dvojitej Dávidovej hviezdy.
Celoeurópsky politický a spoločenský pohyb vyvrcholil na
jeseň 1938 Mníchovskou dohodou, po ktorej Československo

Ortodoxná synagóga
na Zvonárskej ulici
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Prvá košická synagóga
na Moyzesovej ulici
v pôvodnom stave
(neskôr boli vežičky
zbúrané)

prišlo o hraničné územia s Nemeckom. Svoje nároky stupňovalo
aj Maďarsko, až dospelo k Viedenskej arbitráži a z toho dôvodu
boli Košice zabrané. Mnoho židovských rodín bolo vyhnaných do
oblasti medzi novou slovensko-maďarskou hranicou, kde strávili
niekoľko týždňov v neľudských podmienkach. Začali sa stupňovať antisemitské prejavy a radikálne nacionalistické kruhy žiadali
revíziu židovských živností, až napokon zákon umelo stanovil ich
limit na 6 % celého hospodárstva. Židia boli prepúšťaní z úradov
a živnosť stratilo 460 rodín. Neskôr žandári rozpustili všetky židovské organizácie a ich majetok zhabali. Okolo tisíc mužov bolo
odvedených do pracovných jednotiek nasadených na východnom
fronte, žiaľ, väčšina z nich neprežila. Niekoľko stoviek Židov bez
maďarskej štátnej príslušnosti bolo vyhnaných na územie okupovanej Ukrajiny, kde sa po nich zľahla zem.
Napriek týmto okolnostiam sa cítili v Maďarsku relatívne bezpečne, pretože sa na rozdiel od Slovenska nezačalo s deportáciami. Tisíce Židov tak začali utekať do Maďarska, aby sa zachránili a prirodzene našli podporu svojich bratov a sestier. Za to,
že ponúkli prístrešie, financie, falošné doklady a pomoc pri prechode, niekoľkí Košičania zaplatili životom. Zlom v relatívnom
pokoji nastal koncom roku 1944, keď bol spolu s vládou internovaný vodca Maďarska, regent Miklós Horthy. Krajinu obsadili
nemecké vojská a vlády sa ujal košický rodák, vodca fašistickej
strany Šípové kríže, Ferenc Szálasi.
Bez odkladu boli zatknutí poprední predstavitelia komunity,
za ktorých obec vyplatila milión pengő výkupné. Boli vytvorené dočasné menšie getá pri areáli na Zvonárskej ulici a v bývalom Alžbetinom predmestí v okolí Jantárovej ulice. Neskôr boli
všetci Židia z Košíc a okolia sústredení v tehelni, ktorá stála na
Moldavskej ulici. V tábore bolo tesno, v brutálnom režime pod
terorom maďarských žandárov trpeli nedostatkom vody a stravy.
Zaujímavosťou je bezpochyby veľká odvaha biskupa Jozefa Čárskeho, ktorý zorganizoval protestnú procesiu až k tehelni. Ani takýto veľký čin nemohol pomôcť. Deportácie z tehelne do vlakov
sprevádzalo okrádanie o posledné cennosti. Za 18 dní vyviezli
v 5 transportoch 15 707 občanov Košíc a okolia do koncentračného tábora Auschwitz. Cez Košice, ako železničný uzol, prešlo

až 137 transportov. Jednotky SS tu preberali vlakové súpravy od
prisluhovačov maďarského fašizmu. Tí istí na košickej stanici
pustili jedovatý plyn do vozňov, kde sa nachádzalo 220 občanov
Miskolca. Okolo 6 000 bytov a všetok majetok po Židoch bol
rozkradnutý alebo rozpredaný.
K približnej stovke, ktorá prežila ukrývajúc sa u známych, sa
z táborov vrátilo asi 800 ľudí. Obce sa spojili do jednej umiernenej ortodoxnej a členovia si začali navzájom pomáhať v zaopatrení. Pochopiteľne sa obnovil aj náboženský život, bohoslužby
v synagóge, prevádzka mikve, BetHa Midraš, cintorína ako aj
výrobne macesov. Dokonca bola obnovená ješiva, prvá z troch
povojnových na Slovensku. Postupne sa do Košíc prisťahovali aj
preživší z takmer celého východného Slovenska, a tak tri roky
po vojne mala obec vyše 3 500 členov. V meste boli silné sionistické skupiny, čo sa prejavilo najmä po februárovom prevrate,
keď sa veľká časť komunity vysťahovala do Izraela. Po zakázaní
emigrácie zostáva v Košiciach asi tisícka Židov. Ich náboženský
život pokračuje v ortodoxnej synagóge, ktorú síce štát znárodnil,
no povolil jej využívanie na bohoslužby. Z neologickej synagógy
odstránili Dávidovu hviezdu napriek tomu, že tam prečkala celú
vojnu. Preniesli ju na cintorín, kde je dodnes súčasťou pamätníka
obetiam holokaustu. Bývalá status quo ante synagóga slúžila ako
sýpka až do roku 1958, keď bola zbúraná. Bránila prístavbe k neologickej synagóge pri prestavbe na Dom umenia. „Bužňa“, ako
je Košičanmi nazývaná, slúži tomuto účelu dodnes. Synagóga na
Zvonárskej bola využívaná ako sklad kníh a dokonca sa v nej kúrilo drevom, čo značne znehodnotilo interiér. Starší cintorín bol
takmer celý zničený pri výstavbe novej nemocnice a zachovalo sa
z neho asi len 30 náhrobkov.
Nežnou revolúciou sa uvoľnil aj majetok obce, ktorá jeho väčšiu časť získala v reštitúcii. Stav tohto majetku bol katastrofálny
a obec nemala prostriedky na jeho opravu, čo sa vlečie prakticky
až dodnes. Našťastie sa postupne opravuje synagóga na Zvonárskej, kde sa už konajú rôzne kultúrne podujatia. V synagóge na
Puškinovej vzniká galéria pomenovaná po Ľudovítovi Feldovi,
významnom košickom maliarovi, ktorého nesmierne zaujímavý
osud vám predstavím v osobitnom článku. Verím, že vás, milí
čitatelia, táto téma zaujala a radi by ste sa dozvedeli a hlavne videli viac. Práve preto vám odporúčam navštíviť potulky Košicami
s Milanom Kolcunom, ktorý túto tému otvára každoročne najmä
vďaka vášmu narastajúcemu záujmu. Lehitraot!
Text: Ivo Mráz, foto: archív
Poznámky:
1. Kóšer – označenie potravín a nápojov, ktoré vyhovujú prísnym rituálnym
predpisom
2. Cheder – základná náboženská škola
3. Status quo ante – z latinčiny stav ako pred konfliktom, ide o obce, ktoré sa
nechceli pripojiť k ortodoxnému ani neologickému smeru
4. BetHa Midraš – z hebrejčiny doslova dom bádania, ide o študovňu, kde sa
Židia venujú náboženskej literatúre
5.Talmud Tóra – škola poskytujúca vzdelanie v predpísaných náboženských
predmetoch, podporný spolok pri ješive
6. Ješiva – škola vyššieho židovského vzdelávania
7. Mikve – rituálny kúpeľ
8. Chasid – prívrženec náboženského ľudového hnutia, ktoré založil v Poľsku
Jisrael ben Eliezer, známy ako Nositeľ Božieho mena
9. Jidiš – západogermánsky židovský jazyk, asi 70 % slov pochádza z nemčiny,
zvyšok najmä z hebrejčiny alebo aramejčiny
10. Klaus – označenie pre chasidské modlitebne, pochádza z nemeckého Klaus,
ktoré je prepisom latinského claustrum, čo znamená malá budova
11. Sionizmus – politické ideové hnutie presadzujúce založenie a udržiavanie
židovského štátu v Palestíne
12. Almeor – vyvýšené miesto s pultom na čítanie tóry
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M. R. Štefánik: Paríž – povodeň na Seine
(neuvedený rok, Slovenské národné
múzeum v Martine)

M. R. Štefánik: Burgos v Španielsku
(1905, Slovenské národné múzeum
v Martine)

140 rokov od narodenia
M. R. Štefánika
...bol aj zdatným fotografom
Vplyvný britský diplomat Harold Nicolson ho
nazval supermanom. Na prvý pohľad tak ale vôbec
nevyzeral. Išlo totiž vzrastom o malého chlapa, ktorého
permanentne trápili zdravotné ťažkosti, často zápasil aj
s finančnými suchotami. Ako však uviedla jedna z jeho
obdivovateliek Louise Weissová, „mal vôľu kalenú
z ocele“. Kľúčovo prispel k vzniku nového štátu, ktorý
nakoniec uvidel len zo vzduchu. Osud mu nedožičil
pristáť so svojím lietadlom živý...

V

lani sme si pripomenuli storočnicu tragického úmrtia
Milana Rastislava Štefánika – okrem iného tiež víťaza
televíznej ankety RTVS o Najväčšieho Slováka. Letné
140. výročie jeho narodenia (21. 7.) nemienime reflektovať
bilanciou chronicky omieľaných historických faktov. Preto si
obdivuhodne činorodého muža bližšie priblížime ako fotografa. Medzinárodne uznávaný astronóm, vedec, cestovateľ,
vojenský pilot, diplomat, vynálezca a konštruktér, francúzsky
generál, zakladateľ prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov a minister vojny novovzniknutej republiky je v tejto pozícii známy len okruhu zasvätených ľudí.

OD PRAŽSKÝCH ŠTÚDIÍ SÚSTAVNE NA CESTÁCH
Fotografickú pozostalosť M. R. Štefánika vďaka jej námetovej
i žánrovej rozmanitosti právom označujeme prívlastkom impo-

M. R. Štefánik na portréte svojho priateľa,
českého výtvarníka Tavíka Františka
Šimona (rok neznámy, zdroj: internet)

zantná. Unikátna kolekcia zhruba 400 negatívov s atypickým
formátom (8 x 8 cm a 8 x 16 cm) sa nachádza v zbierkových
fondoch Slovenského národného múzea v Martine. Rozdeliť
ju možno do niekoľkých tematických okruhov. Najpočetnejšie
zastúpenie má krajinárska fotografia, čo predstavuje vzhľadom
na tvorcovu cestovateľskú vášeň logický a zákonitý jav. On bol
vlastne na cestách od svojich pražských štúdií nonstop.
Zoznam území a destinácií, ktoré navštívil, by zabral veľa
miesta. Štefánik v krajinárskej fotografii harmonicky rozložil
záujem na exteriér aj interiér zobrazovaného prostredia. „Celkové zábery s veľkou dokumentárnou hodnotou“ – uvádza známy
teoretik Marián Pauer – „umožňujú porovnávať premeny,
ktorými v priebehu rokov prechádzali jednotlivé krajiny, mestá
a prírodné scenérie. Zároveň sú dokladom Štefánikovej schopnosti
vidieť charakteristické črty, ktoré krajine dodávajú neopakova-
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M. R. Štefánik: Turkestan (1906, Slovenské národné múzeum v Martine)

teľný kolorit. Výborne, možno intuitívne, pritom využíva hru
svetla, ktorá umožňuje plasticky vykresliť jednotlivé zábery. Také
sú napríklad snímky z Mont Blancu, na ktorých si divák môže
konfrontovať rozľahlosť hôr s malosťou človeka. A predsa to bol
práve človek, ktorý ich pokoril.“

SENZIBILNÝ PÚTNIK
Asi je to tak. Prejde človekom vlna vzduchu, doznie očistením a v tichosti si nájde miesto v osídlach katarznej samoty.
Poznanie, skúsenosť – ani smutná ani veselá, ani tragická ani
euforická. Často sa však stáva, že to niekedy súčasníkovi podráža nohy, lebo nie je hodný vlastnej skúsenosti, znervóznie,
stráca istotu a začína byť vo svojom živote nevítaným hosťom.
Videnie a definovanie pojmu krajina môžeme interpretovať aj
ako uhol slobody a odvahy prejaviť vlastnú osobitú vnímavosť.
Alebo tiež ako schopnosť „zarámovať“ to, čo citlivý tvorca vidí
v hľadáčiku či na displeji – „zvečniť“ okamih a ponúknuť ho
ako postoj, svetonázor, posolstvo, odkaz. Pod tlakom rôznych
zlomov, otrasov a protirečení sa krajina rozvážne preskupuje
do nových vrstiev, súradníc a významov. Senzibilný pútnik
Štefánik to ako fotograf registruje s vysokou mierou empatie

M. R. Štefánik: Alžír (1909, Slovenské národné múzeum v Martine)

a osobnostného zaujatia. Napríklad veľkosť tragédie, ktorú
prinieslo železničné nešťastie v Turkestane (1906), zachytil
vskutku ako profesionálny reportér. Snímky z podhľadu na
rozbité vagóny vyznievajú krajne deprimujúco. Rozľahlosť šírošírej zeme dýcha zo záberu koľajníc, popri ktorých putuje
sprievod s ťavou. Fotograf tak monumentálnosť námetovej
línie umocnil špecifickou atmosférou.
Na pozadí všadeprítomnej deštrukcie starého hodnotového systému sa Štefánik snaží byť korektný a tradičný zároveň. Dokázal si napriek všetkému a všetkým uchovať vlastný
vnútorný čas, rytmus, respektíve nenechal si okolnosťami
pôžitkársky vnútiť tempo, ktoré pozná iba „tu a teraz“, bez
pamäti, reminiscencií, zážitkov a očakávaní. Ako nezainteresovaní pozorovatelia máme vzácnu možnosť byť svedkami
Štefánikových dobrodružstiev, počas ktorých si lepšie ozrejmujeme, preciťujeme a dešifrujeme to svoje videnie a chápanie zobrazovanej reality.

PRVÝ FOTOGRAFICKÝ AKT
Autorov fascinujúci rozhľad a jedinečný cit pre úctu k dedičstvu po predošlých generáciách silno vyžaruje z fotografií historických pamätihodností. Človečenskú dimenziu alžírskych
miest a ulíc ilustruje momentkami úzkych chodníkov s osobitým čarom a fluidom. Snímky z Tahiti, odkiaľ ako hvezdár
pozoroval Halleyovu kométu, nemajú ďaleko k sociologickej
štúdií zachyteného prostredia. Atraktívnosť milieu je často
umocňovaná a zintenzívňovaná protisvetlom, z čoho vznikli
mimoriadne sugestívne krajinárske zátišia.
Ostaňme ešte chvíľku na Tahiti, ktorému patrí v dejinách
slovenského vizuálneho umenia interesantné postavenie. Práve
v tejto exotickej destinácii Štefánik zhotovil prvý slovenský
fotografický akt (1910). Zobrazuje mladú nahú domorodkyňu opretú o kmeň stromu, a cudne si pri tom zahaľujúcu telo.
Ide o esteticky pôsobivé dielo s jemným nádychom šteklivej
erotiky – po technickej aj umeleckej stránke dokonalú fotku.
Slovami chvály a uznania nešetrili ani odborníci na akty. Pravdepodobne je to ale ojedinelý a súkromný záber. Nijaký ďalší
akt v Štefánikovom archíve už nájdený nebol...
Keď spomíname archív a pozostalosť, pripomeňme, že
nesmierne vzácne artefakty, odrážajúce hvezdársku misiu na
Tahiti, tvoria integrálnu súčasť zbierkového fondu Národnej
galérie v Prahe. Figuruje medzi nimi tiež kolekcia drevorezov
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se o autorstve fotografií, a keď musel, mohol argumentovať
– vidíte, tu som bol tiež...
Všetko ale mohlo byť napokon úplne inak. Čo ak len
objektívom svojich aparátov dokumentoval vlastné širokospektrálne aktivity? Pravdu majú asi skôr tí, čo tvrdia, že ide
o neobvyklý úkaz. Alebo napísané inými literami, neexistovalo
a neexistuje veľa fotografov, ktorí by často a radi pózovali na
svojich záberoch tak, ako Štefánik.

NADČASOVÝ TESTAMENT

Prvý slovenský fotografický akt, ktorý zhotovil M. R. Štefánik, vznikol na Tahiti
v roku 1910 (Slovenské národné múzeum v Martine)

a drevorytov, ktoré patria k tomu najcennejšiemu, čo ich tvorca – svetoznámy francúzsky výtvarník Paul Gauguin – zhotovil počas pôsobenia v Oceánii. Súbor jedenástich štočkov
(tri sú rezané obojstranne) Štefánik na Tahiti doslova objavil
a priviezol do Paríža.

Verejnosti nie príliš známe fotografické dielo M. R. Štefánika
možno vnímať ako spontánny dialóg s históriou, ktorej rozmanité tváre, prejavy a súvislosti tvorca zachytil v okamihoch
všedných aj sviatočných. Marián Pauer, znalec témy, dopĺňa:
„Čas by bol bez fotografie ochudobnený minimálne o jeden rozmer svojho obrazu. Bola by len prítomnosť; minulosť by sa stratila
v nedohľadne. V tom je prapôvodný zmysel fotografie – zastaviť
čas, v zlomku sekundy mu nastaviť zrkadlo. Dozaista však môže
byť aj ušľachtilou zábavou. To je bonus, veľmi frekventované
a často nadužívané slovo týchto dní, ktorý dáva fotografia všetkým svojim vyznávačom k dokumentárnej a výtvarnej hodnote
obrazu. Možno takto chápal fotografiu aj náš, postavou síce neveľký, a predsa veľký človek, generál Milan Rastislav Štefánik.
Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami a vo vesmíre sa pokúsil určiť
súradnice svojej duše. Možno tým chcel naznačiť, kadiaľ vedie
cesta k prameňom, v ktorých zazrieme aj naše tváre.“
Keď M. R. Štefánik cestoval v apríli 1910 loďou Mariposa
po Tichom oceáne zo San Francisca na Tahiti, do denníka si
zapísal túto myšlienku: „Kultúra, vedecké poznanie a umelecké
dielo, to sú jediné zbrane, akými sa môžu Slováci trvalo obrniť
proti násiliu a nadvláde, proti lži a bezpráviu. Len vzdelaním,
vedou môžu preniknúť do sveta, stať sa občanmi Európy!“ Citované slová spred 110 rokov, vyznievajúce ako nadčasový testament i posolstvo adresované rodákom, už azda nepotrebujú
nijaké slová navyše.
Peter Cabadaj
Foto: archív SNM

NEOBVYKLÝ ÚKAZ
Poďme ale späť k našej hlavnej téme. Vizuálne posolstvo Štefánikových fotografií sa v konečnom dôsledku stáva v tom najlepšom zmysle slova provokatívnym a naliehavým. Ustavične
putujúci tvorca je ako cestovateľ i fotograf odvážnym samotárom v pozícii tuláka-prieskumníka, vytrvalo obnažujúceho
krajinu znepokojivých extrémov a paradoxov. Neúnavne hľadá,
pričom ani omylom nepotrebuje zachytávať a reflektovať vyzývavé masky ulíc či námestí. Vlastné upokojenie, katarziu i slasť
nachádza v objavovaní navonok skrytých autentických krás,
jaziev i vrások na tvári krajiny, ku ktorej ako tvorca aj človek
pristupuje priam s posvätnou úctou. Istotne práve preto Štefánikove fotografie nenúteným spôsobom vzbudzujú očarenie,
tieseň, súcit, clivotu. Zároveň nemal ani v najmenšom úmysle
minimalizovať vklad seba samého a vlastného estetického vkusu do finálneho tvaru jednotlivých snímok. Opak je pravdou!
Často ho môžeme identifikovať na záberoch, ktoré zhotovil.
Zrejme to súvisí so Štefánikovou ctižiadostivosťou, snahou
byť neustále v epicentre diania, nebyť len obyčajným suchopárnym glosátorom, pozorovateľom či štatistom. Jednoducho
nechcel po návrate do Paríža čeliť možným rozpakom či skep-

M. R. Štefánik: Mont Blanc (neuvedený rok, Slovenské národné múzeum v Martine).
Na najvyššiu horu Európy vystúpil ako astronóm s ťažkou technikou šesťkrát!
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JANKA
Pospíšilová
Rozprávam sa s útlou, krehko pôsobiacou
a vysmiatou slečnou Jankou, ktorá
sa v Českej republike venuje veľmi
nezvyčajnému biznisu – ﬁrewalkingu,
čo je prechod žeravými uhlíkmi.
Na vašich webových stránkach sa dočítame:
„Prechod žeravými uhlíkmi je starodávny
očistný, oslavný či motivačný rituál,
ktorým prešli tisíce a tisíce ľudí bez ujmy.“
O čo presne ide?

I

de priamo o prechod jednotlivca bosými nohami cez pás či
kruh žeravých uhlíkov. Na prechod sa pripravuje spoločne
skupina, no samotný prechod je už individuálna dobrovoľná
záležitosť.
Firewalkingu sa hovorí aj prelomový zážitok. Slovo prelomový
nie je len o lámaní dňa a noci, čiže nejde o čas, keď prechod
nastáva. Reflektuje tiež „lámanie“ predsudkov o sebe, svojich
možnostiach a predstavách. Prelomový večer je o tom, že máme
možnosť „aktualizovať“ náhľad na seba, zmenu, ktorú chceme či
očakávame, náhľad na osobnú motiváciu a hlavne určité dobitie
bateriek, entuziazmu a dôveru v seba samého.
Nikto nie je tlačený do myšlienok či činov, do ktorých sám
nechce vstúpiť. Prostredie je plné rešpektu, podpory (k tomu samozrejme humoru a veselosti) a pohodovej atmosféry. Je to večer, na ktorom si môžeme trochu zharmonizovať svoje vnútro
a súčasne sa nakopnúť do ďalších činností a príležitostí...
Čo všetko klienti môžu okrem samotného prechodu ešte
v daný večer zažiť a zvládnuť?
Oheň má svoje čaro v každú dennú dobu, no tú najmystickejšiu má tesne po západe slnka. Nielen vizuálne, ale aj pocitovo
vnímame určité bytie „na hrane“ či hranici. V rámci zážitkového
večera, ktorý ponúka Mysterium a moja maličkosť, sa stretávame zhruba 3 hodiny pred západom slnka. Postavíme si hranicu,
zapálime ju a rôznymi doplňujúcimi technikami sa spoločne aj
individuálne pripravujeme na večerný prechod, pričom si užívame náš pobyt v prírode. Pritom dôjde aj napríklad na šamanské
bubnovanie, prechod po črepoch skla či relax v prírode.
Program sa líši podľa toho, ako si ho nastaví lektor. Ja mám
rada, keď sa účastníci zapájajú do všetkého od úplného začiatku.
Postavíme si spolu hranicu, spoločne ju s rešpektom zapálime
a doprajeme si čas na rozjímanie. Proste, hostiteľom večera je
oheň. Otázkou ostáva, či prijmete jeho pozvanie.

Naozaj adeptom na prechod žeravými uhlíkmi nič nehrozí?
Alebo sú malé popáleniny bežné? A je firewalking úplne pre
každého?
Po uhlíkoch prešli už státisíce ľudí skrz-naskrz rôznymi kultúrami. To len vyjadruje, že sa to skutočne dá. Pre bezpečný prechod sú dôležité dva aspekty. Prvým je dobrá príprava koberca
žeravých uhlíkov a počúvanie bezpečnostných inštrukcií. Na to
tam ale je lektor firewalkingu, nebojte sa. A ten druhý aspekt?
Vaša „vypnutá“ hlava a rozhodnutie. Tesne pred prechodom je
potrebné počúvať intuíciu. Keď vás pošle vpred, netreba váhať.
Prechod po uhlíkoch sa neskúša, on sa chodí. Je to taká metafora
k reálnemu životu. Keď sa vydáte za určitým cieľom a začnete
otáľať, zmätkovať, ustupovať, môžete sa pri tom zbytočne zraniť.
Aby ste sa dostali čo najbližšie do tejto vnútornej pohody, ktorá
vám uľahčí prechod po uhlíkoch, trvá firewalkingový večer (hlavne pre prvo-firewalkerov) často aspoň 3 hodiny. Skôr než zranené budete mať nôžky krásne čierne od popola. Nevravím, že si
občas niekto neodnesie malý pľuzgierik zo zatúlaného uhlíka, no
vážnejšie zranenie skutočne nehrozí. A pre koho je firewalking?
Ak máte chuť hľadať a zažívať nové dobrodružstvá, tvoriť zážitky,
potrebujete v živote zmenu alebo si len chcete „oddýchnuť“ úplne inak, toto je večer pre vás. Jediné obmedzenie je zdravotné.
Ak máte závažnú komplikáciu s chôdzou, nebude tento večer asi
vhodnou voľbou. Taktiež sa neodporúča účasť tehotným dámam.
Je pravdou, že ty ako certifikovaná lektorka prechodu po
žeravých uhlíkoch s každou skupinou nielen prechádzaš, ale
aj pretancuješ? Nikdy si sa nebála?
Po uhlíkoch prechádzam pri každej príležitosti. Mať možnosť
s každým po uhlíkoch prejsť aj pretancovať je najlepšia odmena za celé lektorovanie. Keď som sa prihlásila na vzdelávací pobyt, kde som mohla nazrieť pod pokrievku firewalkingu a s tým
spojenými dôležitými vecami, ktoré musí každý lektor poznať,
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vnímať a odžiť si, nemala som v pláne lektorovanie preniesť
z úrovne záľuby a príjemného trávenia času s blízkymi ľuďmi
na úroveň biznisu. Ale počas tohto pobytu som si uvedomila,
že firewalking je krásne spojenie toho, čo mám skutočne rada.
Tanec a pohyb, mystická príroda a svet na prelome dňa a noci
a samozrejme oheň. Počas pobytu mi bolo tak intenzívne umožnené vnímať všetky tieto prvky, že vo mne krásne dozrelo určité
uvedomenie – veď to je presne to, čo ma robí šťastnou a veselou
a rada to budem zažívať častejšie, oveľa častejšie.
Tak to začalo. Verím tomu, že sa človek má po pracovnej
stránke venovať tomu, čo ho baví, robí veselým a byť tam, kde
vidí, že jeho práca má význam. Pre mňa nie je work-life balance (rovnováha medzi pracovným a voľným časom, pozn. redakcie) to pravé. Proste vnímam, že práca je súčasťou života, a o to
viac si ju chcem užívať presne tak, ako každú inú chvíľu života.
A vo firewalkingu, a vlastne aj v ďalších činnostiach, ktorým sa
venujem, vidím pridanú hodnotu. Nie len pre mňa. Neviem, či
je sebecké mať radosť z toho, keď umožním ďalším ľudom zbierať netradičné zážitky, ale ja ju mám. Je to totiž radosť z reakcií
po tom, ako účastníci prejdú sprostredkovaným zážitkom. To je
hodnota pre nich a radosť pre mňa.
A či som sa niekedy bála prechodu po uhlíkoch? Áno, bála. Najväčší strach som cítila pri jednom špeciálnom večere počas môjho zácviku. Doteraz si myslím, že je dobré, že to bolo práve tam.
V bežnom zážitkovom večernom programe sa prechádza po
koberci dlhom 4 metre alebo tancuje v kruhu s priemerom
4 metre. Niekedy sa táto „trať“ prechádza jedenkrát, niekedy
dvakrát, ale väčšinou nie viac ako štyrikrát... To je rôzne. Záleží na type programu aj skupiny. Je to najbežnejšia dĺžka, ktorá
je už sama o sebe veľkou výzvou. Aj skúsený firewalker si rád
pred týmto prechodom prečistí hlavu. Ako som ale pochopila
na výcviku lektorov, mať dôveru v svoju schopnosť prechodu
po uhlíkoch, dôveru v uhlíky a prípravu žeravého koberca a mať
schopnosť udržať svoj vnútorný pokoj aj pozornosť, je nesmierne
cenné, vlastne to je základ. A toto vedel samozrejme aj náš učiteľ,
ktorý nám stupňoval výzvy jednu za druhou. A tak som si spolu
s mojimi kolegami neprešla v jeden vzdelávací večer kobercový pás
dvakrát, ani štyrikrát, ani desaťkrát, dokonca ani päťdesiatkrát za
sebou. Tento koberec som musela prejsť sto osemkrát za sebou!
Keď som sa dozvedela, čo ma čaká, musím povedať, že som
pred touto úlohou cítila strach a neskutočný rešpekt. Keď došlo
na oheň a samotný prechod, ani už teraz neviem, ako dlho to
trvalo. S klasických minút sa stali hodiny. Bola som tak zžitá s celým procesom, že mi to nakoniec ubehlo nesmierne rýchlo. To
bola určite výzva, ktorá prišla v správny moment na správnom
mieste. Bol to taký silný zážitok, že si ho dodnes veľmi dobre
pamätám a vybavujem si ho pri každom firewalkingovom večere.
Tento jeden večer mi vlial do žíl veľa sebadôvery a odvahy. Rešpekt voči ohňu sa ale nevytratil. To by nebolo dobré. Je to silný
živel a neradno sa naň vyvyšovať. Po tomto intenzívnom zážitku
nás čakali aj ďalšie výzvy, ale o tom potom.
Keď sa vrátim k otázke, bála som sa, či nebála. Myslím, že
strach je úplne prirodzená emócia. A je normálne, že ho cítime,
obzvlášť v momente, keď stojíme pred kobercom žeravých uhlíkov. Aj hrdinovia a silné osobnosti cítia strach. V čom je teda rozdiel? V tom, ako ho uchopíme, akceptujeme a postavíme sa mu.
Autorkami a spolumajiteľkami firmy Mysterium si ty
spolu s maminkou Ľudkou. Koho to bol nápad a ako to celé
vlastne začalo? Neprelínajú sa vám rodinné nezhody aj do
podnikania?

Priznám sa, že s nápadnom reálneho spolupodnikania prišla
práve mamina. Ja som sa trochu zdráhala, pretože to znamenalo
mať základňu projektu v Bojniciach na Slovensku, zatiaľ čo ja
som žila a žijem v Prahe. Tiež som sa trochu bála rodinného
vzťahu. Veď koľko ľudí by okamžite súhlasilo pustiť sa s rodičom
bez otáľania do podnikania? Povedala som mamine, že dobre,
môžeme si začať robiť prehľad, ako by sa dala zrealizovať prvá
hra. A čo urobila ona? Za pár dní prišla s úžasným priestorom,
ktorý sme nemohli nechať „pretiecť pomedzi prsty“. A tak som
už nielen nemohla, ale ani nechcela povedať nie.
Hoci som sa zo začiatku podnikania s maminou bála, spätne
vidím, že sme si takto dokonca zlepšili vzťah. Keby som mala
definovať pár bodov, ktoré sú možné v rodinnom podnikaní,
a ktoré ten vzťah zlepšujú, povedala by som že:
• spätná väzba je viac konštruktívna, pretože musí byť,
• viac sa vzájomne chválime a rešpektujeme,
• odkedy spolu pracujeme, asi viac vnímame schopnosti tej
druhej a to, v čom je ktorá silnejšia a vzájomne sa od seba
učíme,
• tiež si často niektoré veci povieme priamejšie a úprimnejšie
či ostrejšie, než by sme si povedali s „nerodinnými“ kolegami
v práci, čo prácu posúva.
Okrem firewalkingu ponúkate v Bojniciach aj tzv. zážitkové či únikové hry, ktoré sú čím ďalej tým viac populárne.
Aké témy spracúvate a kto to všetko vymýšľa? Je o tento druh
zábavy záujem?
Úniková hra je fenomén, ktorý sa stále drží na vysokom
stupni z hľadiska popularity. Prichádzajú k nám ľudia, ktorí
už majú za sebou desiatky únikových hier a návštevy miest-
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ností s hrami majú skoro ako maratón, ale stále k nám chodia
aj ľudia, ktorí hru nikdy nehrali alebo sa o nej dopočuli len
nedávno. My sme začínali pred piatimi rokmi s jednou hrou.
Naši zákazníci boli takí spokojní, že sa dožadovali ďalšej. Tak
sme prišli s druhou hrou. Príbeh sa opakoval a momentálne
máme v repertoári hier päť. Keďže ideálne priestory na vnútorné hry nie je ľahké nájsť, snažíme sa byť trochu inovatívne,
a tak dve z našich únikových hier sú vonkajšie a hrajú sa s mobilnou aplikáciou, čo je nový trend, ktorý sa vo svete ešte len
rozširuje.
A tvorba hier a výber tém? S maminou si hovoríme spoluautorky, pretože celý proces prípravy hry je intenzívna spolupráca. Konkrétnejšie to ale u nás prebieha tak, že ja prídem s témou a príbehom hry. Vymyslím zápletku a úlohy. Keď obidve
vnímame, že nás téma baví a vieme ju uchopiť, pustíme sa do
príprav. Vtedy nastupuje na scénu veľmi intenzívne moja maminka. Hlavne ak ide o vnútornú únikovú hru. Fyzická príprava
priestoru je pod jej taktovkou. Vlastne, je až prekvapivé, ako sa
krásne dopĺňame.
V rámci našej firmy Mysterium sa venujem primárne historickým či tajuplným témam. Proste to, čo v nás evokuje slovo mysterium (slovo je bez dĺžňa, lebo je po latinsky a znamená záhadu,
tajomno). Ja sama mám veľmi rada povesti, legendy, staré mýty,
civilizácie, múdra... Mám pocit, že keď prekonali stovky či tisíce
rokov, majú svoj význam a je naším skoro poslaním na ne nezabudnúť a púšťať si ich do života nielen vážnou, ale aj zábavnou
formou. Takže príprava hier je pre mňa do určitej miery veľká
zábava prelínajúca sa s hobby.
Keď sme vyberali tému úplne prvej hry, brali sme do úvahy
kontext priestoru a lokalitu. Bojnice a ich zámok majú na konte
už nejakú tu „históriu“ a sú opradené mnohými povesťami. Ja
som dlho zvažovala, či sa vydať cestou bojnickej legendy, ale chcela som priniesť aj niečo iné, čo by mohlo, ale aj nemuselo, byť tak
úplne skutočné... Keď som doma navrhla tému starej alchýmie,
stretla sa s nadšením. Do veľkej miery udala tón celej našej práci,
štýlu aj vizuálnej stránke.
Keďže pri príprave hier trávim kvôli kvalitnejšiemu spracovaniu veľa času načítavaním historických faktov, zaujímavostí
aj legiend, narazila som na príbehy či poznatky, ktoré rozšírili
nielen moje všeobecné vedomosti, ale prispeli aj k rozvoju môjho
vnímania sveta.
My sme na selekciu našich tém hrdé. Niektoré sú podložené
viac historickými reáliami, niektoré viac legendami. Hovoríme,
že vďaka mystériu u nás môžete vlastne tak trochu cestovať v čase.
Do obdobia alchýmie, do stredového mestečka Bojnice, do 18.
storočia či na začiatok 20. storočia. O tomto by sa dalo hovoriť
naozaj dlho. Pre istotu som sa z tejto témy už vypísala aj na našom blogu.
V súčasnej dobe nás všetkých ohromila nečakaná situácia okolo koronavírusu, zastavenie podnikateľskej činnosti
a karantény. Dokáže to firma prekonať? Ako ste na tom reálne
teraz po skončení núdzového stavu?
Kríza je určite veľmi náročná pre veľa rôznych oblastí. My
sme v sektore „zábava, zážitkové atrakcie a turizmus“. Keď
vám kríza okreše financie, uvedený sektor je často prvý, na
ktorý dôjde v prípade potreby osobných škrtov. Hoci sa teraz
situácia začína uvoľňovať, nemáme ešte veľké ilúzie. S touto
situáciou sa bojuje ťažko, obzvlášť pokiaľ sa nemôžete ako
podnikateľ dohodnúť na relevantnej úľave určitých nákladov
– nájmy, poplatky... Bola by som veľmi nerada, aby to vy-

znelo ako nejaké vyplakávanie sa nad vzniknutou situáciou či
vzťahmi. Každý biznis operuje s určitými rezervami, aby bol
pripravený na výkyvy trhu. Situácia, ktorá ale nastala, nebola
vôbec bežným výkyvom, a tak je normálne, že podnikatelia,
ktorí platia účty, poplatky, platy volajú po obojstranných
ústupkoch a úľavách. Ostať zo dňa na deň s príjmom 0 € bez
akýchkoľvek jasných predpokladov o tom, čo bude, je veľmi
ťažké. Rôzne odklady poplatkov veľmi neriešia situáciu. Aktuálny stav vnímam ako celospoločenskú krízu, kde by následky
nemali ťahať len niektoré línie. Vnímam to nielen ako malý
podnikateľ v Bojniciach, ale aj ako živnostník a spolupracovník fungujúci v Prahe v oblasti retailu a turizmu.
Čo by vám teraz najviac pomohlo?
Návštevníci Bojníc odhodlaní skúsiť naše únikové hry či firewalking. Ale v každej dobe sme vďační za každé zdieľanie informácií o tom, že sme, čo robíme, aby ľudia mohli na vlastnej koži
odskúšať, aký to je zážitok a v akej kvalite.
Ktoré motivačné princípy z firewalkingu, ktoré učíš vašich
klientov, ti najviac pomohli v tejto stresovej situácii?
Aj vďaka firewalkingu sa mi asi darí rýchlejšie nadobudnúť
vnútorný pokoj, pokiaľ ma niečo rozhodí. Venujem sa viac rozdýchaniu či precíteniu emócií alebo ich vonkajšiemu vyjadreniu,
ak už neviem, čo s nimi. Stres nie je hranica, ktorá by sa nedala
prekonať.
Kde si karanténu strávila? V Prahe, v Bojniciach alebo ešte
niekde inde?
Niekde úplne inde... Na začiatku marca, keď ešte nebolo úplne isté, či sa zavrú hranice, som vycestovala na Bali do Indonézie. Zúčastnila som sa tu retreatu (odpútanie sa od každodenného života, pozn. redakcie), ktorý mi rozšíril znalosti v technike
tanca s ohňom. Je to síce primárne pre moje osobné potešenie
a hobby, ale súčasne mám v pláne tieto znalosti a techniky zapojiť do niektorých mojich večerných „ohňových“ programov.
No a počas môjho pobytu sa zavreli hranice a moja práca bola
značne obmedzená. Fyzicky ma zrazu nebolo treba ani v Prahe
ani v Bojniciach, dalo sa pracovať online, tak sme sa s priateľom
rozhodli prečkať obdobie karantény na Bali (a prenechať prípadné repatriačné lety tým, čo to naozaj potrebovali). Z pôvodných 3 týždňov sa stali 3 mesiace a ešte to na nejaký ten mesiac
vidím. Na Bali sú tiež určité obmedzenia, ale na karanténu sa
tu rozhodne nemôžem sťažovať. Tým, že tu nie sú skoro žiadni
turisti, bývame na jednom mieste už dlhšiu dobu, ľudia si nás
pamätajú, máme možnosť nielen bežný život pozorovať, ale sa
ho aj zúčastňovať, spoznávame ostrov ešte z iného uhla a hlbšie.
Páči sa mi to. V auguste mám ale naplánovaný na Slovensku
firewalking, na ktorý sa teším a dovtedy to chcem späť do Európy nejako stihnúť.
Aké sú tvoje sny a plány do budúcna?
Tancovať s ohňom, chodiť po žeravých uhlíkoch, mať radosť
z práce, mať vo svojom okruhu ľudí, s ktorými sa máme navzájom radi, usmievať sa, tešiť sa zo slnečných dní... A podieľať sa
na dôležitých spoločenských témach aspoň malou štipkou participácie, podpory a pomoci, či už je to téma lokálna, globálna,
týkajúca sa ľudských práv, spravodlivosti alebo našej prírody.
Monika Pulišová
Foto: z archívu Janky Pospíšilovej
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Vplyv I. svetovej vojny na
život a pomery na Kysuciach
Prvá svetová vojna (1914 – 1918) nebola iba dovtedy najväčším ozbrojeným
konfliktom v dejinách ľudstva, ale významnou mierou poznačila geopolitické
usporiadanie povojnovej Európy i životy miliónov obyčajných ľudí. Mala dosah
na život na Kysuciach i na sociálne pomery.
Obec Turzovka

Hornouhorská továreň na vlnené látky v Čadci
(založená v roku 1904) – vyrábali sa v nej látky
pre uniformy rakúsko-uhorskej armády

ŽIVOT V ZÁZEMÍ
Dlhodobá odlúčenosť mužov od domova spôsobila narušenie všetkých základných funkcií rodiny: reprodukčnej,
výchovnej, ekonomickej, ochrannej, regeneračnej i socializačnej. Starostlivosť
o hospodárstvo, domácnosť a výchovu detí
ostala väčšinou na ženách, ktoré prebrali
funkciu gazdu – organizátora jednotlivých
poľnohospodárskych prác. Orali, siali, sadili, kopali, kosili, zvážali úrodu i drevo
z lesov, opravovali domáce náradie, starali
sa o statok a čeľaď. Nikdy sa tak nenarobili ako cez vojnu. Väčšina ich svojím vý-

Žena z Čierneho pri Čadci

zorom zostarla, niektoré sa doslova „zodreli“. Navyše sa začal prejavovať nedostatok
potravín, pretože otcovia zanechali rodiny
bez príjmu a pomoci pri poľných prácach.
Ženy, deti a starci nestačili v dostatočnej
miere pokryť všetky potreby rodiny a vykonávať potrebné práce v poľnohospodárstve, lese a domácnosti. Nemohli si ani
privyrobiť inou činnosťou, z ktorej by mali
peniaze v hotovosti.
Neľahkú situáciu štát zmierňoval poskytovaním sociálnej pomoci rodinám
narukovaných vojakov, vdovám, sirotám
a vojnovým invalidom. Nemajetní rodi-

čia alebo manželky odvedencov dostávali príspevok na výživu vo výške 85 halierov denne; deti mladšie ako 8 rokov mali
nárok na polovičnú dávku. Oprávnené
osoby však tieto podpory často nezískali, lebo príspevky sa neraz priznávali nespravodlivo a ich vyplácanie bolo spojené s úplatkami či vydieraním. Rôznymi
podvodmi sa zarábalo najmä na dávkach
pre ženy. Ak sa aj dostali k prideleným
peniazom, nemohli pokryť skutočné náklady celej rodiny na živobytie.
Nielen zlá hospodárska situácia komplikovala život v zázemí. Ženy mali ne-

Muž z Rakovej
Rakúsko-uhorská dvojkorunová bankovka
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Obligácia uhorskej vojnovej pôžičky v hodnote
100 korún z roku 1916

ustály strach o svojich mužov a synov.
Čakali na každú správu, ako sa majú
a či ešte žijú. Jediné spojenie vojakov
s domovom bolo zabezpečované prostredníctvom poľnej pošty. Listy a pohľadnice prichádzali z frontu sporadicky a správy v nich boli kusé, hlavne
kvôli cenzúre. Obyvatelia Kysúc nemali
ani poňatie, ako to vyzerá na bojisku.
V novinách sa uverejňovali väčšinou
propagandistické správy „o veľkých víťazstvách“, ktoré však obyčajných ľudí
nezaujímali. Skutočný obraz si urobili, až keď prišli domov prví ranení.
Boli vychudnutí, s omrznutými nohami, niektorých manželky a matky ani
nespoznali. Prichádzajúci rozprávali
o hrôzach, čo zažili. Spomínali ruské
fujavice, nehostinné dinárske a alpské
skaly, silnú kanonádu v ukrajinských
stepiach, nekonečné pochody a ústupy.
Človek na fronte mal menšiu hodnotu
ako zviera. Naopak, keby doma zastrelil
v panskej hore srnca alebo jeleňa, „pol
života by ho súdili“.

môže nechať a čo musí odovzdať. Prišli
„fúzatí operení žandári s vyziablym maďarským pisárikom, nakukovali do stodôl
i do komôr a chlievov a brali“. Násilné
rekvirácie prebiehali počas celej vojny. Ceny predmetov dennej potreby
stúpali a životná úroveň rodín klesala.
Bol nedostatok všetkého, najmä potravín a petroleja. Chlieb sa jedával iba na
sviatky. Začal sa prejavovať aj nedostatok zemiakov a bravčovej masti. S ovsom
sa muselo šetriť. Robili sa z neho pagáče
a kaša – pučki. Niektoré rodiny si hlavne
v posledných mesiacoch vojny nemohli
dovoliť kúpiť ani soľ. Zlá ekonomická
situácia a nedostatok potravín mali za
následok hlad a choroby. Na jar a počas
leta v rokoch 1916 a 1917 sa v niektorých obciach rozmohla červienka (dyzentéria, úplavica). Podvyživené deti jedli
nevhodnú stravu a nezrelé ovocie, z čoho
mali ťažké črevné choroby.
Zhoršujúca sa hospodárska situácia
v celoštátnom meradle vyvolala zavedenie prídelového hospodárstva, v rámci
ktorého boli potraviny od roku 1916
takmer výlučne „na lístky“. Prídel na
týždeň bol 4 kg múky, neskôr 1 kg varovej, 1 kg chlebovej a 1 kg kukuričnej
múky. V roku 1918 sa kvalitnejšia
múka vydávala iba na lekársky predpis
v množstve 20 dkg. V mlynoch sa mlelo
len na mlecie výkazy. Ak v nich príslušné orgány našli obilie bez výkazu, bolo
zrekvirované bez náhrady. Situáciu sa
snažili využiť špekulanti, rôzni priekupníci a najmä dedinskí obchodníci, ktorí
tovar odmietali predávať, ale vymieňali
ho za vajcia, maslo a hydinu. Najmarkantnejší bol nedostatok múky, cukru
a plátna, teda artiklov, ktoré obchodníci
schovávali a potom predražené predávali. Nárast cien v priebehu vojny dokladá
nasledujúca tabuľka.
Predmet

Rok 1914 / Rok 1918
korún
/ korún

HOSPODÁRSKA SITUÁCIA –
PRÍDELOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pivo

0,20

2,-

Víno

0,80

40,-

V roku 1915 boli v Uhorsku zavedené
maximálne trhové ceny jednotlivých kľúčových potravín: 1 q obilia stál 40,- K,
1 q zemiakov 9,- K a bravčovej masti
7,- K. Pri nedostatku potravín prekvital čierny trh, ktorý nepoznal nijaké
obmedzenia. To spolu s rekviráciami
obilia (najmä ovsa), potravín (hlavne
zemiakov), dobytka, sena a slamy zhoršovalo už tak zlú ekonomickú situáciu
rodín. Nariadenia určovali, čo si kto

Sódovka

0,20

1,50

Topánky

5 – 6,-

150,-

Soľ

0,12

2,-

Slanina

0,80

32,-

Krava

80 – 100,-

5 000 –
6000,-

Po vypuknutí vojny zmizli z obehu
zlaté a neskôr strieborné mince. Ľudia
ich schovávali a súčasne ich štát stia-

Barošova ulica v Čadci

hol z obehu. Po určitom čase vymizli
aj niklové a bronzové mince. Nahradila ich papierová koruna a dvojkoruna,
posmešne nazývaná Janči Banko. V roku
1918 sa drobné mince razili zo železa.
Školopovinným deťom bolo nariadené,
aby zbierali šrot, handry a papier, ale aj
šípky, jahodové a ostružinové listy a lipový kvet na čaj pre vojakov.
Nedostatok financií na vojnu sa riešil
vypísaním vojnových (válečných) pôžičiek. Investovanie do nich sa deklarovalo ako vlastenecká povinnosť. Niektorí
sa nechali nahovoriť, neraz pod nátlakom notára či richtára, a často dali svoje
posledné úspory. Ak gazda predal prasa
či jalovicu, bol vystavený tlaku, aby časť
sumy upísal štátu. V priebehu vojny boli
vojnové pôžičky vypisované pravidelne,
spolu osemkrát. Tí, ktorí tlaku podľahli,
po vojne väčšinou o svoje peniaze prišli
v dôsledku rozpadu Rakúsko-Uhorska
a vzniku Československa.
Zlé hospodárske pomery, spolu s nenávisťou voči uhorským úradníkom,
žandárom i rôznym špekulantom z radov krčmárov a obchodníkov, viedli
k povojnovému rabovaniu a iným represáliám (nielen) na Kysuciach.
PhDr. Alojz Kontrik
Foto: Alojz Kontrik a archív
Kysuckého múzea v Čadci

Pivnica – sklep v Korni
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Americký lunárny Rover

Česká družica Magion 2

Malý krok pre človeka
V čase, keď sa prvýkrát v histórii podarilo súkromnej spoločnosti Space X Elona
Muska vyslať raketu pilotovanú ľudskou posádkou do vesmíru, prebieha v priestoroch
Výstaviska Holešovice v Prahe výstava pod názvom Cosmos, ktorá potrvá až do konca
augusta. Atraktívnym spôsobom ponúka prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa ľudstvu
podarilo v pomerne krátkej histórii dobývania vesmíru.

Z

a zakladateľov kozmonautiky sa vo všeobecnosti považujú traja významní vedci, a to nemecký fyzik a inžinier
Hermann Oberth, ruský vedec a priekopník raketových letov Konstantin Ciolkovský a americký konštruktér
Robert Goddard. Prvé rakety boli síce vynájdené už v starovekej
Čine, ale najväčší rozvoj zaznamenali asi až v priebehu 2. svetovej
vojny. Z tohto obdobia sú známe napríklad ruské raketomety
BM-13, prezývané Kaťuša, alebo nemecké raketové strely V 2,
ktoré svojím spôsobom predbehli dobu, pretože už využívali kvapalinový motor.
Po 2. svetovej vojne, v období tzv. studenej vojny, začali medzi
Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom preteky v dobývaní vesmíru ešte viac eskalovať. Prvou umelou družicou Zeme bol sovietsky
Sputnik 1, ktorý bol z kozmodromu Bajkonur v kazašskej púšti
vyslaný na orbitálnu dráhu už v roku 1957. Po 1 440 obletoch
vstúpil do zemskej atmosféry a zhorel. Po ňom nasledovala americká družica Explorer 1, ktorá zaznamenala ako prvá existenciu
takzvaných radiačných pásov Zeme, čo bol v tej dobe z pohľadu
vedy jeden z najväčších objavov. Po nich dokázalo vyslať na obežnú dráhu svoje družice vlastnými silami ešte ďalších deväť krajín.
Celkovo sa počet družíc do dnešných dní už pohybuje v tisícoch,
ale väčšina štátov využíva nosné rakety tých najväčších svetových
veľmocí.
Ďalším významným krokom v dejinách kozmonautiky bolo
vyslanie prvého živého tvora na obežnú dráhu. Najslávnejším
psom sa stala asi sovietska sučka Lajka. Bohužiaľ, v tom čase ešte
neexistovala technológia zabezpečujúca bezpečný návrat na Zem
a Lajka zahynula už po pár hodinách zo stresu a prehriatia organizmu. Američania sa od začiatku snažili zaistiť predovšetkým bezpečnosť svojich astronautov, preto aj lety zvierat boli plánované vrá-

tane návratu. Prvou opicou na obežnej dráhe sa v roku 1961 stal
šimpanz Enos, ktorý po dvoch obletoch Zeme v kabíne Mercury
MA-5 úspešne pristál na padáku do mora pri pobreží Portorika.
Najvýznamnejším zlomom v dejinách kozmonautiky bol ale určite let prvého človeka do vesmíru. Bol ním sovietsky kozmonaut
a letec Jurij Gagarin, ktorý v kozmickej lodi Vostok 1 obletel Zem
v roku 1961 za 108 minút. Bohužiaľ už žiadny ďalší let do kozmu
neabsolvoval. Vrátil sa k letectvu a v roku 1968 pri cvičnom lete
zahynul. Prvým Američanom na obežnej dráhe bol John Glen,
ktorý v roku 1962 obletel Zem dokonca trikrát a následne úspešne
pristál. V tejto súvislosti treba spomenúť aj prvú ženu Valentínu
Tereškovovú, ale aj prvého človeka, ktorý vystúpil z lode do voľného priestoru Alexeja Leonova a strávil tam skoro 24 minút.
Leonov sa neskôr zúčastnil aj spoločného sovietsko-amerického
projektu Sojuz – Apollo, keď došlo prvýkrát v histórii k spojeniu
vesmírnych lodí dvoch najväčších rivalov súťažiacich o dobývanie
vesmíru. Táto udalosť mala preto aj veľmi silný politický význam.
Rok 1969 bol prelomový hlavne pre americkú kozmonautiku,
pretože práve v tomto roku sa podarilo kozmickej lodi Apollo 11
dopraviť ľudskú posádku na Mesiac. Milióny ľudí po celom svete
sledovali pri televíznych obrazovkách so zadržaným dychom prvé
kroky Neila Armstronga po mesačnom povrchu. Jeho slávna veta:
„Je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo“
sa navždy zapísala do histórie. Po tejto prvej prelomovej misii
navštívili americkí astronauti Mesiac ešte päťkrát. Úspešný vesmírny program vyvrcholil na konci sedemdesiatych rokov vývojom
raketoplánu Columbia, ktorý bol vo vesmíre ako prvý v poradí,
ale, bohužiaľ, svoju úspešnú niekoľkonásobnú púť nakoniec ukončil v roku 2003 tragickou haváriou, pri ktorej zahynula celá jeho
sedemčlenná posádka. Avšak štafetu po Columbii prevzali ďal-
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Pohľad do pilotnej
kabíny raketoplánu

Americký raketoplán Endeavour

šie modernejšie verzie raketoplánov ako Challenger, Discovery,
Atlantis a Endeavour. Tieto impozantné stroje lietali do vesmíru
hlavne za účelom budovania Medzinárodnej vesmírnej stanice
ISS pravidelne až do roku 2011, kedy bol program pod názvom
Space Shuttle z rozhodnutia americkej vlády oficiálne ukončený.
Sovietsky raketoplán Buran, ktorý mal byť pýchou sovietskej
kozmonautiky, sa už do aktívneho používania, z dôvodu rozpadu
Sovietskeho zväzu v roku 1989, nikdy nedostal.
Nás môže tešiť skutočnosť, že dobývanie vesmíru sa neobišlo
ani bez československej stopy. Naše dve malé krajiny sa zapísali
do histórie nielen vyslaním umelých vesmírnych družíc Magion
v rámci programu Interkosmos, ale aj úplne prvým kozmonautom z inej krajiny ako boli USA a Sovietsky zväz Vladimírom
Remkom. Úspech Slovenska zavŕšil v roku 1999 slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorý strávil vo vesmíre spolu s medzinárodnou posádkou na palube lode Sojuz TM-28 celkovo 8 dní.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Vozidlo na prieskum
Marsu Opportunity

Šimpanz Enos

Prvý československý
kozmonaut
Vladimír Remek
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Ján Marták

Storočnica
Slovenského
národného
divadla
1920 – 2020
JÁN MARTÁK:

1. marca 2020 uplynulo 100 rokov od
založenia Slovenského národného divadla.
Pri tejto príležitosti požiadala naša
spolupracovníčka Mirjana Šišoláková
niekoľko významných protagonistov
prvej slovenskej scény, aby vyjadrili svoj
vzťah k jubilujúcemu divadlu. Doposiaľ
to boli riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr,
sopranistka Ľubica Vargicová, basista Peter
Mikuláš (Listy č. 5) a tenorista Michal
Lehotský (Listy č. 6). V tomto čísle sa
predstavia osobnosti, ktorých mená síce nie
sú známe na prvé počutie, ale operu si bez
nich nevieme predstaviť. Člen Zboru Opery
SND Ján Marták a korepetítorka sólistov
Milada Synková.

Z

bor je neodmysliteľnou súčasťou tých najslávnejších diel
operných velikánov. Mnohé skladby sú niekedy možno
širokej verejnosti známejšie ako samotná opera, stačí
spomenúť Zbor Židov z Verdiho opery Nabucco. Samozrejme,
že ho má v repertoári aj Zbor Opery Slovenského národného
divadla – vynikajúce vokálne teleso so storočnou tradíciou. Už
v prvej sezóne mal 30 členov, dnes ich je 54. Zbormajstrom je
v súčasnosti Pavel Procházka. Dvadsať rokov pôsobí v tomto
súbore aj Ján Marták, v hlasovom odbore bas. V čom sú špecifiká práce v zbore a aké sú jeho želania jubilujúcemu divadlu?

Začnem trochu z iného konca. Operní sólisti často zdôrazňujú,
a bývajú to práve tí najlepší z najlepších, aký význam pre správny
vývoj ich hlasu malo postupné budovanie repertoáru od lyrickejších postáv k dramatickejším. Viacerí začínali starou hudbou,
neskôr spievali Mozarta, Rossiniho, potom Verdiho a k Puccinimu a nebodaj Wagnerovi sa dostali až v pomerne zrelom veku.
Mnohí si zničili kariéru, ak sa do dramatických postáv púšťali
príliš skoro. V porovnaní s týmto sa mi vždy javilo rozporuplným, že mladý človek sa musí hneď po nástupe do operného
zboru naučiť celý repertoár divadla bez ohľadu na štýl, v akom sú
jednotlivé opery napísané. V tomto považujem umeleckú prácu
operného zboristu za veľmi náročnú, spojenú s rizikom predčasného opotrebovania hlasu. Preto za neoddeliteľnú súčasť činnosti
člena operného zboru považujem aj spoluprácu s hlasovými pedagógmi, účasť na interpretačných kurzoch a podobne. Samozrejmou súčasťou pôsobenia zboristu je aj herectvo a choreografia.
Pokiaľ ide o mňa, vždy som sa chcel venovať hudbe, takže
umelecká práca v opernom zbore je pre mňa veľmi inšpirujúca.
Priame angažovanie sa vo vrcholných dielach najnáročnejšieho
druhu hudobného divadla prináša síce niekedy veľkú námahu,
avšak vzájomný pocit duchovného obohatenia diváka i umelca je
po úspešnom predstavení veľmi príjemný.
Už samotná skutočnosť, že sa inštitúcia dožíva sto rokov,
je vážnym dôkazom jej opodstatnenosti a dôležitosti. Za toto
obdobie sa na našej reprezentačnej opernej scéne uskutočnilo množstvo výnimočných projektov. Samozrejme, že takmer
v každom z nich účinkoval aj operný zbor. Náročné dramatické
opusy sa v našej opere uvádzali už v prvých rokoch jej existencie.
Hral sa tu napríklad Wagnerov Bludný Holanďan či prvá časť
jeho vrcholnej tetralógie Zlato Rýna alebo dokonca aj Smetanova Libuša a Bellov Kováč Wieland. Z toho vyplýva, že už v tom
čase musel byť tunajší operný zbor veľmi vyspelý. Aj počas vyše
dvadsiatich rokov svojho pôsobenia v divadle som zažil viaceré
dramaturgicky progresívne počiny, napríklad premiéru Brittenovej opery Peter Grimes s dirigentom Jaroslavom Kyzlinkom, Janáčkovej Jenůfy a Věci Makropulos alebo aj Šperkov Madony od
Ermanna Wolfa-Ferarriho, takmer neznámej, ale nádhernej ope-
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ry, ktorú naštudoval bývalý šéfdirigent Opery SND Friedrich
Haider. Rád by som spomenul aj hudobné naštudovanie Pucciniho Turandot s Ondrejom Lenárdom.
Opera SND zohrala ťažiskovú úlohu v procese vzniku a vývoja slovenskej opery. V priebehu stovky rokov založila a postupne prehlbovala tradíciu, ktorú treba mať na pamäti, a ja by
som chcel nášmu divadlu úprimne zaželať, aby sa mu aj v budúcnosti darilo na ňu nadväzovať a stále ju rozvíjať. Verím,
že naši potomkovia budú o ďalších sto rokov radi bilancovať
snaženie nás všetkých.

MILADA SYNKOVÁ,
KOREPETÍTORKA SÓLISTOV OPERY SND
Vysoká, štíhla, vždy elegantná, upravená a usmiata, to je pani Milada
Synková. Desiatky operných sólistov prešli a dodnes prechádzajú jej
prípravou, a hoci im neodpúšťa žiadnu chybičku, veľmi si ju vážia
a dá sa povedať, že ju doslova zbožňujú. Vidieť to pri každom stretnutí: rozžiarené oči a srdečný, nefalšovaný úsmev. Pani Synková okrem
korepetítorskej práce často hrá v orchestri SND na klavíri, na organe alebo čembale a sprevádza sólistov na koncertných vystúpeniach.
Patrí medzi služobne najstarších pracovníkov jubilujúceho divadla.
Milada Synková hovorí: Vyrástla som na Morave, najprv vo
Vsetíne, potom v Brne, kde som študovala hudbu. Neskôr som
prišla do Bratislavy, tu som dokončila hudobné a pedagogické
štúdiá. Pôvodne som mala v úmysle byť členkou Slovenského
filharmonického zboru, do ktorého som urobila konkurz a čakala som na uvoľnenie miesta. Vtedy ma upozornil archivár
Opery SND, že sa uvoľní miesto korepetítorky opery, či by
som to neskúsila. Išla som na konkurz. Ten som spravila a 1.
mája 1963 som nastúpila do Slovenského národného divadla.
Odvtedy stále pôsobím ako korepetítorka pre sólistov opery
a nepretržite pracujem v SND, už veľmi, veľmi dlho, 57 rokov.
Mojimi rukami prešlo niekoľko generácií spevákov. Niektorých
som aj učila, 35 rokov som bola pedagógom na VŠMU. Za
takú dobu sa vystriedalo veľmi veľa ľudí, takže niektorí z našich
súčasných sólistov boli mojimi žiakmi, dnes by mohli byť aj
mojimi deťmi, ale sú kolegami a priateľmi. Zoznámili a spriatelili sme sa pri tej ťažkej a zodpovednej práci, akou je príprava
operného partu a oni prijali moju metódu prísnych nárokov.
Milada Synková

Bez toho, aby bol človek tisícpercentne pripravený, nemôže
vstúpiť na javisko, kde musí všetko spievať spamäti, plus ešte
sa zladiť so všetkými kolegami, s orchestrom, s dirigentom, so
zborom, s priestorom javiska, je to ozaj náročná práca a tá príprava trvá veľmi dlho. Často aj rok.
Samozrejme najlepšie je, keď sólista príde na hodinu s korepetítorom pripravený aspoň na 60 %. Potom začíname spolu
detailizovať veľmi pomalým tempom – to je totiž najrýchlejšia
metóda – pomalým tempom – všetko poriadne, dôkladne preberať. Záleží na diele, ktoré sa má študovať. Ak je dielo klasická
literatúra, sólista je schopný pripraviť sa na to úplne sám. Akonáhle máme romantické alebo veristické opery, treba rešpektovať
veľké melodické oblúky a náročnosť zvuku, nakoľko orchester je
omnoho väčší a sprevádza spevákov s veľkou intenzitou. Keď sa
zaoberáme prípravou modernej opery, treba zvoliť inú taktiku
naštudovania. Opery 20. storočia sú mimoriadne náročné intonačne a rytmicky. Zápis treba dôsledne prečítať, text musíme
maximálne využiť na vytvorenie takmer «filmovej» atmosféry.
Moderné diela sa nepodobajú operám s číslovanými scénami, ale
dej sa posúva stále ďalej bez návratu k hudobným alebo textovým
frázam. Vždy som rozmýšľala, ako uľahčiť intonačné naštudovanie modernej opery. Používam teraz metódu vychádzať z určitých
úsekov skladby, kde sa dá nájsť «ústredný» tón, ku ktorému je
možné sa v pamäti «vrátiť». Moderné opery mávajú málo melodických fráz a orchester často vôbec nepodporuje speváka. A tak
až po zvládnutí intonačnej, rytmickej a textovej stránky diela je
možné zamerať sa na vytvorenie adekvátneho výrazu. To si vyžaduje prekonať bariéru cudzieho jazyka. Teraz spievame v šiestich
svetových jazykoch. A navyše, napríklad u Suchoňa a Janáčka,
musíme prejsť na takmer recitatívny, deklamačný spôsob spevu,
aby sa zdôraznil štýlový charakter skladby.
Práve som v SND skončila svoju 57. sezónu, čo je viac ako
polovica oslavovaného výročia. Bola som pri všetkom, čo sa tu
odohrávalo, čo sme produkovali, čo sme museli prežiť, napríklad prestavbu Historickej budovy v 70-tych rokoch, prechod
do novej budovy, bolo toho relatívne dosť. Priala by som divadlu dostatok financií od ministerstva kultúry, pretože kultúra je
niečo NAD. Potrebuje financie, aby sa mohli uvádzať náročné
diela, ktoré sú prekrásne na javisku a sú prínosom pre každého,
kto má rád tento druh umenia, príde sa pozrieť a odovzdá sa
tomu opernému, baletnému alebo činohernému predstaveniu.
Som presvedčená, že SND si zaslúži pozíciu významnej kultúrnej inštitúcie a bolo by dobré, keby aj jeho podpora bola
predovšetkým zo strany ministerstva kultúry vyššia.
Pokiaľ ide o divákov, zápas o diváka je odrazom našej produkcie. Keď máme operu alebo balet, ktoré sú krásne inscenované, adekvátne obdobiu vzniku určitej opery či baletu, ľudia
sa o tom dozvedia a chodia na predstavenia. Akonáhle je už
dielo vo výraze na javisku inscenačne preskočené o niekoľko
storočí, väčšinou si ho ľudia neobľúbia a nechodia. To je ten boj
o diváka. Uvediem príklad: prvá operná premiéra v stej sezóne
bola Rusalka. Inscenátorom sa podarilo vytvoriť dielo, ktoré
určite bude priťahovať divákov. Je to pôžitok pre uši, lebo je to
nádherná hudba, je prekrásne obsadená našimi sólistami, ale aj
javiskový obraz je nádherný. Konečne máme rozprávku, ktorá je
síce aj trošku zmodernizovaná, ale v podstate je stále rozprávkou,
či ide o kostýmy, o svetlá, o réžiu, o to, čo vidíte na javisku. Keď
sa divadlá znovu otvoria, som presvedčená, že tam o divákov nebudeme bojovať. Diváci budú bojovať o vstupenky.
Mirjana Šišoláková, foto: archív SND
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V službách tvorivosti
k 90. narodeninám
Miša Kováča Adamova
Náš jubilant pochádza z Opatoviec nad Žitavou
(dnes súčasť Zlatých Moraviec), kde prišiel na svet 24. 5. 1930.
Doc. Michal Kováč Adamov, CSc., občianskym menom
Michal Kováč, je spätý s mestom Martin a s jeho kultúrnymi
inštitúciami. Jeho rozsiahla činnosť historika, literárneho vedca,
dramatika, teatrológa, muzeológa a bibliografa ho významovo
spojila s celým Slovenskom, nevynímajúc Banskú Bystricu.
Michal Kováč Adamov

M.

Kováč prišiel pracovať do Matice slovenskej (MS)
hneď po skončení štúdia slovenčiny a literárnej vedy
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1956). Do
Martina tak prichádza rozhľadený, teoreticky dobre podkutý knihovník, kultúrny publicista, ale aj znalec folklóru, divadelník a obetavý organizátor. Pochopil, že Turiec predstavuje mimoriadne bohatý
zdroj kultúrnej ponuky a výmeny.
Významne sa zapísal do dejín slovenskej bibliografie. V prvom
období svojho pôsobenia v MS vybudoval pracovisko teórie a koordinácie bibliografie, ktoré sa zaslúžilo o zrod slovenského národného
bibliografického systému. V roku 1981 sa zaslúžil o Úpravu v koordinácii bibliografickej činnosti s nadrezortnou pôsobnosťou, na
základe ktorej funguje do dnešných dní Koordinačná rada Slovenskej národnej knižnice (SNK) pre bibliografickú činnosť a metodicko-koordinačné semináre, akými sú Dni regionálnej bibliografie,
Dni retrospektívnej bibliografie, Bratislavské bibliografické dni
a Dni vedeckých knižníc.
Bolo prirodzené, že Mišo Kováč Adamov, bibliograf orientovaný
na literárnu vedu, ktorý zostavil bibliografiu Poznajme súčasnú slovenskú literatúru za roky 1945–1960, vypracoval projekt zriadenia
centrálneho slovenského literárno-múzejného pracoviska – Pamätníka slovenskej literatúry – a neskôr sa stal jeho riaditeľom. Nikdy
nezabudol zdôrazniť, že každá literárno-múzejná expozícia je vlastne
„exponovanou“ – vystavenou – bibliografiou, neraz i biografiou alebo aj archívom.
M. Kováč je zakladateľom slovenského literárneho múzejníctva
a autorom monografie Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982),
ktorá je považovaná za veľmi úspešné dielo.
Literárne a hudobné múzeum (LHM) v Banskej Bystrici má vo
svojom zbierkovom fonde množstvo artefaktov súvisiacich s jeho

menom, predovšetkým ako autora predlôh bábkových hier. V období normalizačnej éry zažil viacero postihov. Komunisti mu zakázali publikovať a verejne vystupovať, a práve preto písal aspoň
pre ochotnícke súbory – dôvodom bola aj jeho dcéra Martinka,
ktorá bola v detskom veku. V zbierkovom fonde LHM sa nachádzajú fotografie a bábky z jeho najznámejšej ľudovej bábkovej hry
Tekvičky, ktorú naštudovali členovia bábkarského súboru Strojárik Martin pod režijným vedením Martina Kolesára a Stanislava
Chrena. Bábky a scénu vyhotovil Miroslav Čobrda podľa návrhov
scénografa Jozefa Cillera. Vedúci súboru Strojárik Stanislav Chren
mu ponúkol spoluprácu, a tak vznikli ďalšie ľudové hry. V sezóne
1980/1981 to boli Prvohry, ktoré v múzeu dokumentujú tzv. rubovce – symbolické a totemové bábky; v sezóne 1983/1984 ľudová hra

Gratulácia pri životnom jubileu PhDr. Ľudmily Mazalovej v r. 1993 v budove
MS na Hostihore
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Mišo Kováč Adamov pri prezentácii
nových publikácií v Turčianskej knižnici
v Martine v r. 2015

Počas besedy v priestoroch SNK 19. 10. 2019 (vľavo doc. Augustín Maťovčík, vpravo PhDr. Darina Janovská)

Tomášik a Katarínka, ktorú na fotografiách zvečnil známy martinský
fotograf Filip Lašut. Kováčove hry pre deti prevzali aj iné bábkarské
súbory. Je autorom viacerých scenárov pre film, rozhlas a televíziu.
M. Kováč Adamov neustále približuje výnimočný turčiansky vklad
do ochotníckeho divadelníctva na Slovensku na stránkach odbornej
(Slovenské divadlo, Javisko), ale aj regionálnej tlače.
Ako literáta si jubilanta pripomíname publikáciami Matica slovenská – obrazová pamätnica, ktorá vyšla v r. 1963, Historický rok,
pamätnica z osláv storočnice MS v roku 1963 (1966) a zatiaľ poslednou Slovenské ľudové betlehemské hry (2018).
Z bohatého repertoáru aktivít M. Kováča Adamova spomenieme
aspoň mimoriadne úspešné realizácie vlastných scenáristických
projektov ľudového pochôdzkového divadla Matica v dejinách – dejiny v Matici – ojedinelý projekt k 125. výročiu vzniku Matice slovenskej (1988). Začínal v Martine-Hostihore sprievodom – ľudovým
pochôdzkovým divadlom s 2 739 hercami, profesionálnymi, ochotníckymi a zvykoslovnými skupinami z domova i zo zahraničia, ktoré
uviedlo v 75 obrazoch v uliciach mesta scénické kompozície. V nich
oživili výjavy z dejín Slovákov od Samovej ríše a Veľkej Moravy až
po prítomnosť. Podobné scenáre s divadlom v uliciach pripravil pod
názvami Župy v Matici – Matica v župách v roku 1993, Prispenia
Martina – svätého i Turčianskeho v roku 1997, Cesty k Memorandu
a SNK (2001) a i.
V kultúrnych dejinách má svoj podiel na vzniku a udržiavaní
tradícií umeleckých podujatí: Slovesná jar, Večer pri Vajanskom,
Martinské kultúrne slávnosti, Scénická žatva ale aj Palárikova Raková a Gorazdov Močenok.
Mišo Kováč Adamov zachránil pred zbúraním jadro starého Martina a vybojoval pre martinský cintorín pozíciu Národného cintorína ako aj jeho historické pamiatkové postavenie. Sám v rozhovore
pre Turčianske noviny dňa 6. 4. 1993 povedal: „Centrum Slovákov
patrí do Martina. Martin má ,génius loci‘ – duch miesta, viažuci sa na
Maticu slovenskú a naopak Matica na Martin. Duchovnosť Martina
vytvárajú Národný cintorín, zbierky Matice slovenskej a Slovenského
národného múzea, ale aj Turčianskej galérie. Ten duch tu je a cítia ho aj
návštevníci, ktorí do Martina prichádzajú. Tu je geneticky zakorenený
a nedá sa vykoreniť.“
Po Nežnej revolúcii pôsobil vo funkcii námestníka ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 – 1992), kde mohol
tvorivo uplatniť svoje skúsenosti nadobudnuté počas práce v MS.
Svojou činnosťou v tejto funkcii výrazne prispel k záchrane i osamostatneniu centrálne riadených inštitúcií – knižníc, múzeí, galérií,

osvetových stredísk. Do oblasti starostlivosti o pamiatky zapracoval
nové princípy, napríklad aj návrhy na zápis prvých objektov do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V rokoch 1993 – 1994 bol
správcom MS v Martine. Bolo to síce krátke obdobie, počas ktorého
sa uskutočnil významný pokus o „matičný koncert“ dvoch jej zložiek – inštitucionálnej a spolkovej. Súčasne od roku 1993 prednášal
kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne. Svoje profesionálne pôsobenie završuje v Slovenskej národnej
knižnici v Martine. V súčasnosti sa venuje vlastnej literárnej tvorbe.
Vďaka jeho veľkorysosti, ústretovosti, podpore a porozumeniu
sa podarilo zrealizovať viacero pozoruhodných projektov v Martine,
Turci aj na iných miestach Slovenska či dokonca v zahraničí. Môžeme len súhlasiť s kultúrnym historikom Petrom Cabadajom, ktorý
skonštatoval: „Máloktorý smrteľník si za svoje činy vyslúži bezvýhradné
uznanie a trvalú úctu tých, pre ktorých žil, tvoril, organizoval, a na
ktorých mu bytostne a neodvolateľne záležalo. Širokospektrálna osobnosť M. A. Kováča harmonicky prepája nadčasový tvorivý duch starého
Martina s dneškom. V mojom ponímaní ide o posledného mohykána
oných zašlých čias, ktorý sa nevzdáva a naďalej neúnavne s kresťanskou
pokorou k životu i blížnemu prehlbuje a rozvíja univerzálne odkazy
a posolstvá minulosti. Patrí mu za to naša veľká, úprimná vďaka.“
Nášmu jubilantovi, vzácnemu človeku a dobrému priateľovi želáme veľa pevného zdravia a stále prílivy nových tvorivých síl! Pevne
veríme, že v plnom zdraví sa stretneme s touto významnou osobnosťou slovenských kultúrnych dejín v septembri v priestoroch SNK
na Hostihore a budeme mu môcť odovzdať malý darček – vlastnú
personálnu bibliografiu.
Iva Poláková
Snímky: archív SNK

Mišo Kováč Adamov – čerstvý deväťdesiatnik
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Slovensko v kocke,
dojmy a príbehy na jednej ceste
Mala som to tak akosi nastavené už od malička, že som turistiku vo voľnej prírode pestovala
ako jednu z najčastejších foriem využitia voľného času. Boli na to u nás na dedine kdesi
medzi Slovenským rajom a Slovenským rudohorím podmienky. Navyše veľká časť mojich
rovesníkov sa zapodievala tým istým. Vo voľných chvíľach sme behali na lyžiach po
Dobšinskom kopci, v lete zasa okolo Veľkého Radzima, na Stolicu alebo si vyšli zaplávať
na priehradu Dedinky. Postupne sa okruhy našich ciest rozširovali o ďalšie: Vysoké Tatry,
Pieniny, Nízke Tatry – okolie Kráľovej hole, Slovenský kras... Môžem povedať, že Slovensko
mám prechodené krížom-krážom. I keď miest, kde som nebola, zostáva stále dosť.

P

reto som stále zvedavá, čo na Slovensku nájde niekto iný,
zavedie ma tam, kde to ešte nepoznám a to, čo poznám,
mi ukáže netuctovo, neošúchane.
Najmä teraz v posledných týždňoch, keď k nám z médií a odinakiaľ prichádzajú správy, ako turistický ruch v dôsledku pandémie
koronavírusu utrpel a že na Slovensku je to najpostihnutejšie
odvetvie hospodárstva, ma zaujíma, ako z toho tamojšie kraje
vyjdú.
Keď sa v Českej televízii na ČT 2 objavil začiatkom tohto roka
šesťdielny seriál (po tridsiatich minútach stopáže) V karavanu
po Slovensku, v ktorom herec a moderátor Dalibor Gondík
vyrazil v karavane sólo na potulky po Slovensku, dychtivo som
čakala na každý nasledujúci diel. Očami Čecha odkrýval mnohé mne neznáme lokality, robil to bezprostredne, živo, s veľkým
zaujatím a sám sa akoby nechával prekvapovať a vyjadroval údiv
nad novými vecami.
Cestu začal v juhozápadnom cípe Slovenska a v hlavnom meste Slovenska Bratislave, aby sa následne odpichol a prešiel Žitným ostrovom, po ramenách Dunaja, ukázal nám kolový mlyn
v Jelke a cestoval ďalej smer severo-severo-východ až do Strážovských vrchov. Tvorcovia zvolili kombináciu odkrývania prírody
s nadväzovaním kontaktov s miestnymi obyvateľmi a myslím, že
to bolo dobré.
V druhom diele na salaši pod Malým Rozsutcom bol nezakryto ohúrený prostredím, vyjadril rešpekt k práci baču, ale nepodkladal sa pred ním ani nerobil nešikovného preto, že nevie dojiť
ovce. Jánošíkov kraj vyzýval aspoň sa dotknúť tematiky zbojníctva. To, že niekdajší dom Juraja Jánošíka namaľoval historik
Martin Benka, som ako keby prepočula. Martin Benka, ako je
známe, bol maliar. Objavom v tomto diele pre mňa, no možno
aj pre iných, bol zatopený vápencový lom v Šútove. Smaragdovomodrá voda... Ešte nikdy som tam nebola.
Tretí diel patril Liptovu. Prekvapilo ma, koľko minerálnych
prameňov je v Liptovskom Jáne – až trinásť, a v bezprostrednom
okolí ďalších desať. Kúpeľ v jednom z nich – termálnom – sa ako

nenútená reklama ponúkal sám. Poznamenávam, že informácie
o kraji a tzv. reálie sú dávkované veľmi proporcionálne. Divák
nie je nimi zahltený, no dozvie sa podstatné (napr. objem vody
v nádrži Liptovská Mara, jej výstavba a pod).
Čo asi obsahoval štvrtý diel venovaný Vysokým Tatrám a Spišu, si možno ľahko predstaviť. Cesta viedla od Štrbského plesa
cez Starý Smokovec, kde sa pristavila pri architektúre tatranských
osád. Prácu nosiča si Dalibor vyskúšal štyridsaťkilovou vynáškou
z Hrebienka na Zamkovského chatu. Po návšteve Kežmarku
s jarmokom tradičných remesiel nasledovala návšteva Levoče.
Škoda, že sa kamera v kostole sv. Jakuba nepristavila pri oltári
majstra Pavla...
Piaty diel: Slovenský kras v porovnaní s Tatrami je pre turistu
hračka. Lenže pichľavý porast po celom hrebeni a stráňach Slovenského krasu vám cestu môže riadne okoreniť. Neraz som to
okúsila na vlastných (holých) nohách. Dalibor pre mňa v Hrhove objavil vodopád, ku ktorému som ja nikdy nedošla. Zádielska
dolina patrí k neodmysliteľným pohľadom z auta, autobusu či
vlaku, ak cestujeme Turnianskou dolinou z Rožňavy do Košíc.
Skaly predstavujú magnet pre horolezcov. Do partie miestnych
horolezcov Dalibor zapadol, ako keby s nimi liezol odjakživa.
Liezť s nimi na homoľu už bolo o čosi ťažšie („ľahko, ľahko,
ono sa to povie...“). Kde je pomyselná hranica medzi západným
(stredným) a východným Slovenskom? Niekde tam. A odrazu sa
televízny štáb ocitol v Košiciach. Ocenila som zábery kameramana na nádherné fasády domov na pešej zóne. Cieľ tejto cesty bol
v Medzilaborciach. V Múzeu Andyho Warhola (ako inak?).
V poslednom, šiestom diele došiel televízny štáb až k severovýchodnému cípu krajiny, 9 kilometrov od poľských a 6 a pol
kilometra od ukrajinských hraníc. Mysleli ste si, že tam „už nic
není?“. A potom príde predvedenie toho, ako také nič môže vyzerať. Les v národnom parku Poloniny. (Pôvodný význam rusínskeho slova poloniny bol: horské lúky nad pásmom lesa.) Večerná obloha s nespočetným množstvom hviezd – keďže je tu
menšie svetelné znečistenie. Vzácne drevené kostolíky, ktorých
je tu údajne až 42. Pri návšteve jedného z nich (v Uličskom Kri-
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Večer pri ohníčku

vom) sa dozvieme aj niečo o východnej liturgii. Cez Vihorlat
sa cesta v karavane vinula smerom na juh. Vo vinárskej oblasti
Tokaj navštívil Dalibor svojho dávneho priateľa. Tu už atmosféra
bola viac „svetská“ než v prítmí kostolíkov. Čaša vína na záver na
Zemplínskej šírave. Rozlúčka so Slovenskom a výrok: „Cesta je
cíl. To se mi na Slovensku dokonale vyplnilo“, pôsobili presvedčivo.
Nech bola divácka odozva na seriál akokoľvek rôznorodá, hlasy
odobrujúce prevažovali nad tými, ktoré seriálu kde-čo vyčítali.
Urobila som si krátky sumár najvýstižnejších ohlasov z jedného
aj druhého súdka, pričom aj pri kritických ohlasoch treba rozlišovať, či je kritika konštruktívna alebo znevažujúca.
„Dalibore, velmi vám děkuji za bezvadnou a velmi inspirující
reportáž z cesty po Slovensku. Na Slovensku jsem byl několikrát ještě
za „starých“ časů a docela jsem od té doby zapomněl, jak Slovensko
v dnešní době vypadá. Takže moc děkuji za připomenutí krás našich
sousedů, určitě se k nim ještě nyní v důchodu zajdeme občas znovu
podívat.“ Petr Kubík
„Pokud dáte do názvu s karavanem, nečeká jeden pořad o Slovensku s Gondíkem, ale o karavanu, úskalí a možnostech, kde se
usídlit. Nebo máme jet k pánovi na farmu a zaparkovat mu tam
s karavanem? Pořad dost zklamal a mělo by se to spíš řadit do pořadu
Objektiv nebo Toulky po Slovensku.“ Jan
„Predpokladám, že veľa ľudí nepozná miesta ako Jelka pri Dunaji
s kolovým mlynom alebo maličké Šútovo so zatopeným lomom alebo
Manínsku tiesňavu. Slovensko nie sú len Tatry. Veľká a Malá Fatra
sú oveľa menej preplnené a v obciach na podhorí sa dá takmer všade
dobre ubytovať, najesť a nájsť pamiatky. Len ma strašne mrzí, že
namiesto výstupu na Veľký Rozsutec, ktorý je považovaný za jeden
z najkrajších vrcholov, sme sledovali výrobu syra (čo je fajn, ale nemusí to mať takú dlhú minutáž), zo Šútova je priam povinnosť vyjsť
na Veľký Kriváň, najvyšší vrchol Malej Fatry a v Blatnici by mal
každý návštevník absolvovať okruh na Tlstú a Ostrú s návštevou jaskyne Mažárna... Ale ináč fajn dokument a príjemný moderátor. Určite dopozerám až do konca. Pozdravujem z Liptova.“ Pavol Bačík
„Díky za pohodový relax pořad s inspirací na pár pěkných míst u sousedů na Slovensku s možností cestování karavanem.“ Roman Skála
„U sledování těchto toulek se cítím dobře, a to je pro mě víc než
dobře. I když je mi jasné, že je to reklama na půjčování karavanů,
cítím se obohacena jak slovem, tak – a to hlavně – obrazem.“ Sa. I.
Stotožňujem sa s posledným názorom. Nebolo toho málo, čo
nám séria potuliek po Slovensku ukázala. Tvorcovia to robili
s vkusom, striedali miesta známe s menej známymi, dávkovali
vyvážene a s mierou fakty s vychutnávaním si krajiny, dojmami
z nej. Dokázali zaujať divákov, ktorí majú Slovensko precestované, aby tiež odhalili kúty, kde zablúdi len málo turistov.

Smaragdová voda
v zatopenom lome v Šútove

V karavanu po Slovensku
Česká televize 2020
Námet: Dalibor Gondík
Regina Květoňová
Scenár: Radka Lokajová
Kamera: Jiří Červenka
Réžia: Jakub Wehrenberg

Na Hrebienku
pred vynáškou

Jarmila Wankeová
Foto: archív Dalibora Gondíka
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Holešov

HOLEŠOV
(Mestečko na hanácko-valašskom pomedzí)
Na hraniciach medzi Hanou a Valašskom, sedemnásť kilometrov severozápadne
od Zlína, na západnom okraji Hostýnskych vrchov sa nachádza mestečko Holešov.
Žije tu približne 12-tisíc obyvateľov a do širšieho povedomia sa zapísalo vďaka barokovému
zámku s jedinečnou záhradou s raritným vodným kanálom v tvare gigantického
Neptúnovho trojzubca. Táto vodná plocha je centrom a kulisou každoročného podujatia
Holešovská regata, na ktoré sa tešia záujemci a diváci zo širokého okolia.

N

emenej zaujímavá je i história tohto mesta, ktoré
vzniklo na križovatke dvoch bočných trás takzvanej
Jantárovej cesty. V katastri obce boli objavené však
aj pozostatky neolitickej osady, datované do obdobia viac ako
6-tisíc rokov pred naším letopočtom.
Trvalé osídlenie osady spadá do doby bronzovej, ako dokladajú objavené pohrebiská z doby 2 000 rokov p. n. l.
Prvé písomné zmienky o Holešove sa datujú začiatkom
12. storočia. Meštianske domy na námestí majú dodnes zachované gotické a renesančné pivnice. Podobu dnešného námestia Dr. E. Beneša dotvára kostol Nanebevzetí Panny Marie
s Černou kaplí, morový stĺp zo začiatku 18. storočia a „moderná“ fontána s pomerne tradičnou kamennou guľou. Neďaleko námestia sa nachádza malé múzeum kováčskych remesiel
v holešovskej „Zemanově kovárně“.
O prosperite mesta v období raného baroka svedčí veľkorysá
výstavba zámku a jeho záhrad, ktoré smelo konkurovali samotným záhradám kroměřížskym.

K špecifickým rysom mesta patrila v období rokov 1455 až
1919 židovská obec s jedným z najvyšších počtov obyvateľov
na Morave. V období jej najväčšieho rozkvetu sa Holešov stal
centrom a útočiskom ultraortodoxných Židov, z ktorých vzišlo viacero slávnych kabalistických učencov, čo z mestečka učinilo pútnické miesto ortodoxného judaizmu. Bezprostredne
po skončení 1. svetovej vojny sa v Holešove odohral posledný
protižidovský pogrom v českých krajinách pred druhou svetovou vojnou a na začiatku dvadsiatych rokov vzniklo v Holešove agresívne české fašistické hnutie – Národná obec fašistická.
Tieto udalosti predznamenali prakticky likvidáciu a zánik židovského obyvateľstva v meste.
O turbulentnej histórii holešovských Židov dodnes svedčí
budova synagógy, na našom území raritnej stavby židovskej
modlitebne tzv. poľského typu a židovský cintorín, na ktorom
sa nachádza asi 1 500 náhrobkov. Najznámejším náhrobkom
je tumba svetoznámeho učenca a rabína Sabbatai ben Meir
Ha-Kohena, zvaného Šach. Tento duchovný učiteľ sa narodil

26 Listy

26_27_Pogran.indd 26

04.08.2020 9:32:14

Zámok Holešov - záhrada

Zámok Holešov - nádvorie

Holešov - námestie

Holešov - židovský cintorín

v litovskom Vilniuse, pôsobil v tunajšej synagóge a v Holešove aj zomrel v roku 1663. K jeho ostatkom vedú dodnes kroky
mnohých pútnikov z celého sveta a jeho hrob je pokrytý podľa židovských zvyklostí kamienkami a útržkami modlitieb na
poskladaných papierových lístočkoch.
Najobľúbenejším turistickým cieľom v meste je bez pochybností Holešovský zámok s rozľahlým zámockým parkom, pozoruhodným systémom vodných kanálov a unikátnou sústavou ovocných sadov, ktoré majú vzácny genofond viac ako
50 odrôd ovocia s kontinuitou od 16. storočia dodnes. Zámok prešiel v posledných rokoch nákladnou rekonštrukciou
a v rámci prehliadkového okruhu je veľkým lákadlom návšteva zámockej hvezdárne, ktorou vás prevedie hvezdár v barokovom kostýme.
Pravidelný letný festival Holešovská regata sa odohráva
v kulisách zámockých záhrad a je kombináciou „adrenalínového“ zápolenia netradičných plavidiel miestnych nadšencov
– recesistov – na vodách záhradných kanálov, popových a rockových koncertov pod holým nebom a veľkolepých ohňostrojov. Vskutku pravé a nefalšované „barokové“ podujatie!
K Holešovu neodmysliteľne patrí aj príbeh, akoby vystrihnutý z legiend či rozprávky, príbeh „hanáckeho obra“ Josefa
Drásala. Najvyšší človek, aký kedy existoval v českých krajoch, tu žil, zomrel a je tu i pochovaný (1841 – 1886). Narodil sa v chudobnej rodine brusiča ihiel Johanna a jeho manželky Magdalény ako tretie z ich šiestich detí a vyrástol do
neuveriteľnej výšky cca 241 centimetrov. Žiaden hodnoverný
dôkaz o jeho výške sa síce nezachoval, dá sa však pomerne
presne stanoviť podľa kópie jeho kostry, uloženej v Anatomickom ústave lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Za jeho abnormálnym vzrastom stála zrejme nadmerná produkcia rastového hormónu, spôsobená poruchou mozgovej
hypofýzy. Poruchou, ktorá ho asi dvadsať rokov živila, keď
Josef vystupoval ako varietná a cirkusová atrakcia po celej Európe. Preslávil sa nielen svojou výškou, ale aj silou a mimoriadnou chuťou do jedla, ktorá bola vraj len málokedy celkom
uspokojená. Počiatočné komplexy menejcennosti, prameniace z výšky vybočujúcej normálu, sa nakoniec premenili na
hrdosť. Jeho vystúpenia predchádzali legendy o tom, ako dokázal zodvihnúť prevrátený voz plne naložený obilím, jednou
rukou porazil býka, preniesol balvan, s ktorým ani nepohol
pár volov, či priniesol pred cisára Napoleona III. strieborný
podnos, na ktorom bolo naskladaných niekoľko liliputánov.
Niet divu, že sú po Josefovi Drásalovi pomenované najťažšie
preteky bike maratónu v ČR, ktorý každoročne štartuje z holešovskej zámockej záhrady.
Josef Drásal umrel vo veku 45 rokov, údajne na suchotiny.
Ešte za jeho života prejavilo Britské múzeum záujem o jeho
kostru, čo však Josef odmietol, chcel, aby jeho kosti odpočívali v pokoji na holešovskom cintoríne.
V celosvetovom meradle bol tento holešovský Goliáš pätnástym najvyšším známym človekom, v Európe mu patrí
desiate miesto.
Ak vás niekedy vaše kroky či cesty zavedú do Zlínskeho
kraja, určite nevynechajte príležitosť zastaviť sa aspoň na krátko v Holešove, mestečku, ktoré má pre svojich návštevníkov
pripravenú plnú hrsť zaujímavostí a priam rozprávkových prekvapení.
Text a foto: Miro Pogran
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ZBOHOM, majestátna
a hrdá Evička
V nedeľu podvečer 14. júna tohto roku dotĺklo srdce jedinečnej dcére slovenského
národa – herečke, vynikajúcej recitátorke, pani Eve Kristinovej.

M

ilovníci Thálie chodili na jej
predstavenia do Slovenského
národného divadla, v ktorom
pôsobila plných štyridsať sezón. Ešte
pred podpísaním stáleho angažmán
účinkovala na javisku našej prvej scény ako speváčka v predstavení Rok na
dedine, neskôr ako sólistka-speváčka si
zahrala aj v rovnomennom filme Martina Ťapáka. Od svojho nástupu do SND
v roku 1949 vytvorila približne deväťdesiat postáv, z toho dvadsaťpäť veľkých.
Jej rozsah bol široký. Striedali sa úlohy
írečitých dedinských žien, ale aj majestátnych vladárok. Nezabudnuteľnou
zostane v mysliach divákov v hre Bačova
žena, ktorá mala premiéru v roku 1968.
Ako neraz spomínala: „Už samotné skúšobné obdobie bolo veľkým zázrakom.
V celom vtedajšom východnom bloku
vychýrený a hosťujúci režisér komédií
Karol L. Zachar sa celých desať rokov
márne uchádzal o možnosť režírovať
túto tzv. dedinskú drámu. Nedal sa odradiť námietkami vedenia divadla a po
celý ten čas intenzívne pracoval na režijnej príprave. A keď napokon vedenie
rezignovalo a umožnilo naštudovanie,
Zacharovo poňatie hry ako antickej tragédie zvíťazilo na celej čiare. Premiéra
bola triumfálna.“
Ktorá úloha utkvela v jej pamäti?
„Herec, ako každý človek, máva v súkromnom živote jasnejšie i ťažšie obdobia. Životu nebezpečným sa môže
stať, ak takéto jeho ťažké obdobie má
svoj zrkadlový odraz i v postavách,
ktoré vytvára. Čiže jedna súvislá nepreniknuteľná čierňava, ktorú už nemusí
ľudsky uniesť. Mala som veľké šťastie,
že práve v takejto čierňave som prekvapujúco dostala úlohu Pani Felice v komédii Carla Goldoniho Štyria grobia-

ni. A táto jasavá postava, čo vie, že nad
chmárami večne svieti jasné slnce, ma
zachránila.“
Do dôchodku odišla hneď, ako dovŕšila stanovený vek – k poslednému
dňu roku 1987. Prečo sa tak rozhodla?
„K tomuto dátumu stiahlo vedenie činohry z repertoáru hru Milana Ferka
Pravda Svätoplukova, v ktorej som nielen hrala, ale som ju aj milovala. A milovalo ju aj obecenstvo. Na toto predstavenie bola hŕba objednávok. Ľudia
vtedy, rovnako ako aj dnes, cítili potrebu napiť sa z čistého žriedla. A vedenie
hru stiahlo! Tak som sa rozhodla, že
spolu s ňou v rovnako plnej výpovednej
sile odídem z divadla i ja.“
Jej herecké kreácie dokázali oceniť aj
filmoví a televízni tvorcovia. Hrdá vladárka Lucrezia Borgia zostane rovnako

v pamäti divákov ako rázna Bičianka
z doliny, či jazyčnatá gazdiná z Rysavej
jalovice. Vari ani jedny vianočné a novoročné sviatky sa televízny program
nezaobíde bez jej excelentných výkonov. Z tých veľkých postáv šľachtičien
a dám z vysokej spoločnosti spomeňme
ešte Lady Macbeth, Kleito v Atlantíne,
Getrúdu v Hamletovi, či Máriu Tudorovú. Z typicky národných diel hru Kubo,
Ženský zákon, Statky-zmätky, Škriatok.
Neobmedzovala sa len na prózu,
ktorú načítala pre Slovenský rozhlas.
Účinkovala tiež v rozhlasových hrách
pre dospelých, čítala rozprávky pre deti,
no najmä vynikala svojimi jedinečnými
recitáciami. Spolu s kolegom Jurajom
Sarvašom naštudovali veľkú poému
o láske majstra Jána Smreka Básnik
a žena. Narecitovali ju nielen pre rozhlasových poslucháčov, ale prešli s ňou
celú bývalú Československú republiku.
Vo svojom repertoári však mala aj poéziu štúrovcov, Hviezdoslava, Beniaka,
Krčméryho, Žarnova, Dilonga, Rázusa
i Rúfusa. Našťastie, stihla tieto skvosty
nahrať na magnetofónové kazety a vydať vo vlastnom náklade.
Pracovitá, nebojácna, húževnatá.
Takú ju poznali kolegovia z divadla, z rozhlasu, televízie, no aj jej známi i celá jej rodina. Veď už od malička bola vystavovaná zložitým skúškam
života. V roku 1940 odsúdili jej otca,
vtedy majora Slovenskej armády, ktorý
bol počas 1. svetovej vojny členom légií
pod vedením M. R. Štefánika, na trest
smrti. Keď som sa jej spýtala, ako vnímalo tieto udalosti 12-ročné dievča, odpovedala: „Rozsudok nemeckého vojenského súdu, proti ktorému sa otec ako
dôstojník Slovenskej armády odvolal,
bol potom zmiešaným slovensko-ne-
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meckým vojenským súdom zmenený
na doživotný žalár, lebo prezident prvej
Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso nepodpísal žiaden rozsudok trestu smrti.
Žilo sa nám dosť ťažko, ale my deti,
sme to až tak nevnímali. Všetko niesla
na svojich útlych pleciach naša vzácna
matka.“
Evka mala šestnásť rokov, keď počas
Slovenského národného povstania robila partizánsku spojku a rozviedku.
Na moju otázku, či si uvedomovala
nebezpečenstvo, ktoré jej hrozilo, keď
prenášala pod blúzkou muníciu, som
dostala odpoveď: „Dnes mnohí nie sú
ochotní niesť zodpovednosť za svoje
činy. Bola som presvedčená, že to, čo
robím, je potrebné a správne. A na to,
čo mi hrozilo, ak by ma chytili, som sa
vôľovo vnútorne pripravovala, aby som
pri výsluchoch nepodľahla a nezradila.“
Ani po skončení vojny nebolo konca
trápeniu v ich rodine. Veď bola dcérou
generála Jozefa M. Kristina. „Otca po
februári 1948, pretože odmietol vstúpiť
do KSČ, degradovali a vyhodili z armády. V roku 1951 ho opäť zatkli a po mučivých výsluchoch odsúdili na štyri a pol
roka v najtvrdšej nápravnej skupine. Na
akési úvahy či lamentácie nebolo času.
Musela som sa držať, ako som najlepšie
vedela, a zo všetkých síl pomáhať našej
statočnej, už vtedy veľmi chorej matke,
spolu so štyrmi mladšími súrodencami
aj finančne.“

veľkých rybách. Druhoradí prišli na rad
neskôr.“
Šťastím pre slovenskú kultúru bolo,
že sa pani Eva Kristinová nezľakla obrovských prekážok, ktoré jej podchvíľou
sťažovali a znepríjemňovali cestu. Cestu
nahor. Na samotný vrchol hereckého
umenia, aké možno v našich podmienkach dosiahnuť. Ona ich dosiahla. Zúročila všetky hrivny, aké jej život a Pán
Boh, v ktorého hlboko verila, daroval.
Svoj nádherný hlboký alt cibrila krásnou slovenčinou a bezkonkurenčným
dramatickým prejavom. Uplatňovala ho
najmä pri recitovaní slovenských balád
a vlasteneckých veršov, pri ktorých citlivejším poslucháčom naskakovali zimomriavky. Za svoje umelecké výkony dostala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy. „Možno pokladať takéto
vysoké vyznamenanie za istú satisfakciu
uplynulých krívd?“ spýtala som sa jej.
„Rodičia ma svojím príkladom naučili,
že sa nemá na krivdy spomínať, ale žiť

pre budúcnosť. Udelenie Radu Ľudovíta
Štúra som prijala i za nich s hlbokou úctou a vďakou“, zaznela jej odpoveď.
Pred pol rokom sme odprevadili na
večnosť autora biografie o Eve Kristinovej, publicistu a spisovateľa Jána Čomaja. Obaja sa stanú pre nás, ktorí sme
tu zostali, nezabudnuteľnými. Aj Čomaj
s knihou memoárov Eva Kristinová. Spomienky herečky, aj pani Eva Kristinová,
ktorá sa narodila 5. augusta 1928 v sídelnom meste pána Váhu a Tatier, pod
zrúcaninami nedobytného Trenčianskeho hradu. Márne ho obliehali Tatári
i Turci. Stál nepokorený aj po ich ničivých vpádoch. Je to priam symbolické.
Aj táto žena so vztýčenou hlavou a nepokorenou hrdosťou vedela prežiť množstvo úskalí od detstva až po svoj skon.
Zomrela dôstojne, napriek dlhotrvajúcej
bezvládnosti, s čistou mysľou a hrdosťou
na svoj národ, ktorý tak milovala.
Anna Sláviková

V Katedrále svätého Šebastiána sa konala v utorok 7. júla 2020 zádušná sv. omša za zosnulú pani Evu Kristinovú. Celebroval ju predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru
J. E. Mons. František Rábek, koncelebrovali rektor Katedrály don Peter Hasidlo, otcovia Ján
Ďurica, SJ a Milan Hudaček, SJ. Svätú omšu sprevádzala na organe Lenka Malovcová, na
husliach Katarína Jablokovová. Nejedno srdce zaspomínalo na hlas pani Evy Kristinovej,
ktorý sa vrúcne vznášal k výšinám, keď na Devíne, posvätnom mieste nášho národa, recitovala Konštantínov Proglas: „Čujte, čujte toto, Sloveni, dar tento drahý vám Boh z lásky daroval...“ S láskavým dovolením otca biskupa Františka Rábeka uvádzame prepis jeho homílie,
ktorá odznela na svätej omši.

Život však ide dopredu napriek všetkým prekážkam. Po skončení gymnázia
v máji l948 prijali Evu Kristinovú do
dvojročného doškoľovacieho kurzu pri
Štátnom konzervatóriu v Bratislave.
A už po jeho prvom ročníku do Slovenského národného divadla. Ako to možno vysvetliť? „Podľa Bagarovej koncepcie
sa na Slovensku zakladali ďalšie divadlá
a ja som dostala dve ponuky. Šla som
sa poradiť s vedúcim nášho doškoľovacieho kurzu, šéfrežisérom SND Jozefom
Budským. Nechápal, prečo chcem prijať
angažmán, keď mám pred sebou ešte rok
štúdia. Keď som povedala, že musím ísť
pracovať, aby som pomáhala rodičom,
rozhodol, že ma nepustí a prijal ma za
elévku činohry.“ Išlo o päťdesiate roky.
Ako je možné, že obstála aj s nevhodným kádrovým posudkom? „Na začiatku päťdesiatych rokov sa šlo najprv po
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Eva Kocianová je lékařka slovenského
původu. Teprve nedávno se rozhodla
ukončit svoji lékařskou praxi, odejít do
penze, a vrátila se ke svému vysněnému
koníčku – zahradě.

P

rožila jste celý aktivní život v Čechách. Jaké máte
vzpomínky na dětství a mládí na Slovensku?
Vzpomínám velmi ráda. Měla jsem hodné rodiče.
Mám dvě starší sestry. Narodila jsem se na den svatého Matěje. Měla jsem dětskou obrnu a maminka se mnou strávila měsíc v nemocnici, než jsem poprvé na ochrnuté noze pohnula
palcem. Vyrůstala jsem na vesnici Vlčkovce u Trnavy. Měli
jsme volný život, spoustu kamarádů. Můj otec byl zaměstnanec cukrovaru. Bydleli jsme v novém velkém domě, kde
bylo dalších deset rodin s dětmi, takže jsem tam měla hodně
vrstevníků.
Jen kousek odtud byla veliká panská zahrada, která původně patřila místní buržoazní rodině. V padesátých letech jim
byla vyvlastněna. Říkali jsme jí potom „družstevná záhrada“.
Rostly tam exotické dřeviny, bylo to tam krásné. Později tam
vybetonovali plac, vlastně taneční parket. V neděli odpoledne jsme tam chodili celá vesnice na promenádu. Hrávala tam
k tanci kapela, dokonce i můj otec v ní hrál na klarinet a na
bicí. Slavily se tam dožínky a další vesnické svátky. Jako děti
jsme chodily na slavnosti ještě v krojích. Pod zástěrkou jsme
měly bílou suknici, v ní byla kapsa na kapesník a vzadu byla
plizovaná, krásně se zvedala, když jsme se v tanci točily.
Na zahradě hned vedle domu moje maminka pěstovala zeleninu, ovocné stromy. Zahradu měla jako z pohádky, čistou,
bez plevele.
Jaké byly vaše představy o životě? Co vás zajímalo? Co
jste chtěla dělat?
Základní školu jsem studovala ve Vlčkovcích a Križovanech. Protože jsem se dobře učila, šla jsem na Střední všeobecně vzdělávací školu do Trnavy. Moje rodina mě ve studiu
podporovala. Moje nejstarší sestra byla geodetka, ta prostřed-

ní vystudovala pedagogickou fakultu a rodiče chtěli, abych
i já měla vysokou školu. Bavily mě kytky. Vytvářela jsem herbáře, maturovala jsem z biologie a chtěla jsem jít studovat na
zemědělskou školu zahradní architekturu. Moje profesorka
biologie se mě ptala, zda bych přeci jen radši nešla na medicínu. Přesvědčovala mě, že bych mohla pomáhat lidem. Dobře
mi to znělo v uších a šla jsem to zkusit.
Jak se stalo, že jste nakonec studovala v zahraničí? Jak to,
že to bylo tehdy možné?
Medicínu jsem nejprve studovala v Bratislavě. Tam jsem se
seznámila se svým budoucím manželem Vojtou. Byla jsem teprve ve třetím ročníku, když on končil studium zpěvu na hudební fakultě VŠMU. Vojta měl ambice a byl si i vědom kvalit
svého hlasového fondu. Chtěl získat práci v nějakém větším
operním divadle, třeba i v zahraničí. Shodou okolností v tom
roce 1967 navštívila hudební fakultu rakouská umělecká
agentura a on měl možnost jim předzpívat. Konkurz udělal,
dostal angažmá a v srpnu nastupoval do divadla v Klagenfurtu, kde snad hned první role byl Jeník v Prodané nevěstě.
Znali jsme se teprve rok, přesto chtěl, abychom se vzali, aby
mě pustili za ním do Rakouska. Svatbu jsme měli jen malou.
Přerušila jsem studium, někdy v listopadu jsem dostala pas
a Vánoce jsme už slavili spolu v Klagenfurtu.
Po premiéře bývaly oslavy v divadle. Při té příležitosti mě
Vojta představil jako svoji ženu. Poptal se a já jsem tak našla práci laborantky v krajské nemocnici. Měla jsem dobrou
znalost němčiny, kterou jsem získala na SVŠ Trnava. Jazyk nás
tehdy učila starší paní, Němka, která se provdala do Trnavy.
Byla na nás přísná, ale to bylo dobře. Učili jsme se zpaměti
Heinricha Heineho Lorelei nebo Goetha. Vždycky jsem byla
mezi trojkou a čtyřkou, i když jsem se poctivě snažila. Ale
když jsem přijela do Rakouska, okamžitě jsem byla schopná
se domluvit.
V létě 1968 jsme přijeli domů na dovolenou, hned nato
vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Po návratu do Rakouska jsem udělala státní zkoušku z jazyka německého a byla přijata ke studiu na lékařské fakultě Univerzity
Karla Franze ve Štýrském Hradci. Získala jsem stipendium.
Na základě pracovní smlouvy mého manžela jsme v té době
měli trvalé doložky a mohli jsme ještě nějakou dobu cestovat
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volně mezi Československem a Rakouskem. Podařilo se mi
ukončit tři semestry. Na podzim 1969 se situace zkomplikovala. Vrátili jsme se domů. Vojta nechtěl dále být v angažmá
v cizině. Ostatně ani jeden jsme nechtěli zůstat v zahraničí.
Znamenalo by to emigraci. Vlastně se nám celou dobu stýskalo po domově. Vojta získal angažmá v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici. Tenkrát se mi narodil můj
první syn Matúš. Po porodu jsem ještě po krátký čas odjížděla do Grazu, abych získala zápočty na klinice za podzimní
semestr. Potom jsem na dva roky studium přerušila. V roce
1972 na jaře jsem opět nastoupila na školu v Martine. Studia
jsem ukončila státnicí zrovna ten rok, kdy Vojta získal stálé
angažmá v Národním divadle v Praze.
Následovala jste manžela do Čech. Jaké to bylo? Jak jste
to vnímala?
V roce 1973 se narodil můj druhý syn Vojtěch. V září 1975
jsem promovala. Na Mikuláše ráno jsme nasedli do „stěhováku“ a vydali se na cestu. Odcházeli jsme s vědomím, že
budeme daleko od rodiny. Nicméně jsem věděla, že musím
důvěřovat manželovi. Byla jsem šťastná, že dostal angažmá
v Praze. Pro něho to byl velký úspěch. Manžel měl náročné
povolání, já jsem měla náročné povolání, do toho dvě malé
děti a v Praze jsme byli bez pomoci rodiny. Hned po příjezdu
do Prahy Matúš nastoupil do první třídy. Vojta ho vodil do
školy a mladšího Vojtu do jeslí. Já jsem získala místo ve Fakultní nemocnici na Bulovce. Se dvěma malými dětmi jsem
se nechtěla věnovat velkému oboru. Nastoupila jsem na dermatologii. Tam jsem strávila pět let, abych splnila podmínky
k atestaci.
Později jste pracovala v Ústavu lékařské kosmetiky, prvním ve své době v ČSSR.
Seznámila jsem se náhodou s jeho ředitelkou MUDr. Olgou Fišerovou, která docházela na Bulovku, aby získala svoji
druhou atestaci, kterou potřebovala k výkonu vedoucí funkce.
Nabídla mi tam uvolněné místo na dermatologii. Prováděly
se zde všechny dermatologické výkony, ale věnovala se větší
pozornost estetice. Bylo to skutečně první pracoviště tohoto
typu v Čechách, pobočka byla i v Bratislavě. Lékařská péče
byla v ČSSR zdarma, jen v těchto dvou ústavech se za výkony
platilo. Přesto tam bylo vždy narváno.
V kroji první zprava

Svatba v kostele Kapucínů
v Klagenfurtu 1967

V oboru estetické medicíny jste byli průkopníky?
Ano, ale já jsem nezažila úplné začátky tohoto ústavu. Přišla
jsem tam o nějakých dvacet let později. Toužila jsem dělat estetickou chirurgii. Ta se ale prováděla na jiném oddělení. My
jsme prováděli dermatologickou chirurgii, drobnější výkony,
například řezání mateřských znamének, odstraňování fibrónů, výrůstků na kůži, „facelift“. Byla jsem ráda, že jsem tuto
práci vzala a zaškolila se. Později jsem se mohla osamostatnit
a věnovat se této práci dalších 22 let.
Ústav lékařské kosmetiky sídlil v paláci Adria v centru
Prahy na dobré adrese. Bylo to exkluzivní prostředí, kam
docházely tehdejší televizní hvězdy. Jak jste to vnímala?
Jak to na vás působilo?
Na oddělení nás bylo asi osm lékařů. Pacienti se hlásili na
recepci. Přicházeli tam lidé z celé Prahy, ale i z celé republiky. Z těch slavných si vzpomínám na Petra Štěpánka. Kromě
českých občanů jsem měla v delší péči i manželky diplomatů
z egyptského a malajského vyslanectví. Vzpomínám si, že
jsme dokonce někoho z nich pozvali s manželem domů na
Vánoce a oni pozvání přijali. Mám na to hezké vzpomínky.
Do práce v Ústavu jsme musely chodit upravené, učesané,
nalíčené, s nalakovanými nehty. S pacienty se jednalo vlídně,
aby se předešlo konfliktům. Co je zajímavé, již tehdy tam fungovalo oddělení alternativní medicíny, prováděla se akupunktura. Samozřejmě tam byla chirurgie, kde lidem upravovali
víčka, nebo se prováděl „lifting“. Vývoj za těch třicet let, co
tam nepracuji, obrovsky pokročil. Dnes se například místo
„liftingu“ doporučují výplně apod. Díky této práci jsem si
dodělala svoji druhou atestaci z korektivní dermatologie.
Po devadesátém roce se změnou režimu jste si otevřela
svoji soukromou praxi. Jak jste na to našla odvahu?
Listy 31

30_32_Stancelova.indd 31

03.08.2020 14:33:34

Na vernisáži výstavy fotografií syna Matúše Kociana, biologa a katolického kněze, v září 2019

V devadesátých letech se Ústav lékařské kosmetiky vlivem
okolností ocitl na hraně své existence. Zakrátko svoji činnost
ukončil. Většina lékařů totiž odcházela do soukromé praxe.
V době, kdy se objevila možnost soukromého podnikání,
jsme zrovna dostavovali rodinný dům. Bylo mi čtyřicet osm
let a zdálo se mi, že bych ještě mohla něco dokázat. Pro moji
praxi jsme vyhradili celé přízemí domu. Splnila jsem požadované podmínky, tak jsem získala povolení k lékařské činnosti.
Začala jsem místnost vybavovat, a to bylo ještě v době, kdy
nebylo téměř nic k dostání. Vojtu to tenkrát stálo hodně úsilí,
když mi s tím pomáhal.
Ještě než jsem ordinaci otevřela, chtěla jsem získat zkušenosti
a praxi v oboru v Německu. Vojta v roce 1986 hostoval v Kaiserslauternu a v Trevíru, ten rok jsem tam s ním strávila a získala
přátelské kontakty. V roce 1993 jsem odešla na zkušenou do
Trevíru, kde jsem půl roku pracovala u kožní lékařky Krabové. Její ordinace zabírala prostor celého patra jednoho domu.
Fungovala tam recepce a následovalo asi šest místností propojených chodbou. Nejprve byla vstupní ordinaci, v druhém pokoji
ošetřovala bércové vředy, ve třetím prováděla akupunkturu, ve
čtvrtém dělala epikutánní testy, alergologii, pátý sál byl operační, kde jsem operovala. Z mojí práce byla nadšená, protože jsem
byla zvyklá dbát při tom i na estetiku. Ráno v sedm jsem musela
přijít, v sedm patnáct jsme začínali. V pondělí jsem přišla ve
vyžehleném plášti a v pátek jsem v něm odešla, aniž bych si za
celou dobu sedla. Nebylo kde a ani nebyl čas. Stále se pracovalo.
V kumbálku byl kávovar, kde jsme si dávali kávu, ale jen ve stoje. Byl to úžasný příklad, který jsem hodlala následovat. Naučila
jsem se tam dělat stěry plísní, seškrabávat je z nehtů a potom
kultivovala v laboratoři. Rozhodla jsem se to dělat i v mojí ordinaci. Sehnala jsem si pomůcky a koupila mikroskop. Nevím,
zda to bylo po roce či po dvou, tato vyšetření přešla pod kontrolu specializovaných laboratoří v rámci systému zdravotní péče.
Ale bylo to škoda. I v tom rozhoduje lidský faktor a stěr může
být provedený nedůsledně. Potom je výsledek negativní, nic se
neprokáže. Plíseň roste dál.

Německá ordinace mi byla příkladem, i když jsem neměla
zaměstnance, kromě jedné sestry. Denně jsem ordinovala
a jeden den v týdnu jsem operovala v malém operačním sále.
Bylo to v sobotu kvůli anestezioložce, která jindy nemohla.
Pracovala jsem od osmi do dvanácti a od jedné do pěti celá ta
dlouhá léta. Večer jsem musela podklady zpracovávat ručně,
dokud jsem neměla počítač.
Pacienty jsem neobjednávala, brala jsem je, jak přišli. Slyšela
jsem, když bouchla branka. Také jsme ji už museli dvakrát
vyměnit za těch dvacet dva let. Čekárna byla malá, bylo tam
jen pět křesel. Pokud přišel někdo navíc a viděl, že je plno,
většinou odešel a vrátil se jindy. Někdy tady ještě v pět hodin
seděli tři pacienti, ale já jsem je nikdy nevyhodila. Pak jsem
tu byla do šesti.
Praxi jste nedávno ukončila a zdá se, že jste se vrátila
k tomu, co vás původně tolik přitahovalo. Pěstujete květiny,
zkrášlujete svoji zahrádku.
Asi ano. Vždy jsem se o to zajímala. Celý život jsem něco
pěstovala, i zeleninu. Teď se snažím, aby mi tu stále něco kvetlo. Na jaře mám sněženky, fialky, konvalinky, primule. Sleduji
probouzení jara kolikrát už v únoru. Potom se přidají další,
přibývá barev, je to pestřejší. S radostí si užívám přírody.
Byly to hezké roky, když jsem tu pracovala, ale člověk musí
umět včas skončit. I když klasik Samo Chalupka říká: „Oj, veď
padnúť za národ – oj, veď to nebolí!“
Zpětně si uvědomuji, že jsem měla bohatý profesní život
i díky mé rodině, podpoře svého muže Vojty, který mi pomáhal s administrativní prací, jako skvělý organizátor mi
zařídil i to, co bych časově nezvládla. Například skvěle vařil
a vaří slovenská jídla: brynzové halušky, kapustnicu s uzeným
a s houbami, granadír, strapačky. Domnívala jsem se, že budu
mít více času, ale není tomu tak a pokud mám volno, ráda se
věnuji svému malému vnoučkovi Kryštofovi.
Děkuji za rozhovor Zuzana Štancelová
Titulní foto Zuzana Štancelová a další z archivu paní Kocianové
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Milé deti,
prežili ste školský rok 2019/2020 bez vyučovania od marca do konca júna. Učili ste sa doma, ale aj veľa
ďalších činností bolo veľmi obmedzených – vyučovanie v hudobných školách, zaujímavé krúžky či už to
bola keramika, informatika, športové hry a ďalšie. Pravda, dalo sa prečítať veľa kníh, namaľovať obrázky,
skonštruovať lietadlá i všeličo iné. Za našich detských čias sme my dievčence vyšívali obrusy, prestierania
a hocičo, na čo naše oko padlo. Plietli sme, háčkovali, tie zručnejšie šili. Nielen na bábiky, ale aj na seba.
Prípadne pri šití pomáhali mamám a starým mamám – stehovať, obšívať, párať, prišívať gombíky. Záslužnou
prácou bolo štopkanie deravých ponožiek celej rodine, umývanie a utieranie riadu, čistenie zeleniny, zametanie
dlážky a utieranie prachu. Mali sme na rozdiel od chlapcov tú nevýhodu, že mamičky a staré mamičky bývali
cez deň častejšie doma ako otcovia, ktorí prichádzali až večer. Chlapcom sa ušlo menej domácich prác. Ale
keď boli otcovia a starí otcovia doma, pomáhali im tam, kde to domácnosť potrebovala. U Indiánov len muži
pletú teplé ponožky z ovčej a kozej vlny a indiánski chlapci sa to od nich učia. U nás sa učili rúbať drevo,
opravovať to, čo sa doma pokazilo. Veď televízia nebola a človek by sa unudil na smrť. Iste ste to sami skúsili
a napíšete nám, čo sa vám podarilo či nepodarilo.
Vaša redakcia
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Jarný Váh sme zanechali za Žilinou v Hričovskom kanále. Letné slnko prehrieva jeho vodu.
Vtedy, dnes už kedysi dávno v šesťdesiatych rokoch, nastal náš čas splavovania Váhu. Mali sme
gumený pontónový čln, volal sa Kača. Vošli sa do neho maximálne 4 deti okolo 12 – 15 rokov.
Všetci sme vtedy čítali knihu Pätnásťročný kapitán J. Vernea a Váh nám dal možnosť, aby
sme sa pri troche fantázie tak aj cítili. Stačilo k tomu málo. Vedieť plávať, zobrať čln, nasadnúť
v Žiline do vlaku, vystúpiť vo Vrútkach, zísť k Váhu, spustiť čln na vodu, nasadnúť a plávať dolu
vodou na Žilinu, cez Hričov k Bytči. Bytča nás vítala vežami kostola a malebného kaštieľa.
O studni na nádvorí kaštieľa a Váhu sa rozprávala stará povesť. Vraj na dne hlbokej studne žil
starý šarkan so zelenými šupinami a dlhým rozoklaným jazykom i chvostom. Bol stále hladný.
Miestni obyvatelia mu každý deň museli do studne hádzať potravu – živé zvieratká, zeleninu,
ovocie, chleby, maškrty, čo dom dal. A sami mali málo. Keď mal šarkan málo, napaprčil sa
a švihal chvostom. Váh sa začal vlniť čoraz viacej, vysoké vlny sa dvíhali, zhadzovali pltníkov
z pltí do hlbokej vody a beda tomu, kto nevedel plávať. Jedného roku prišlo veľké sucho a strašný
šarkan v studni zosychal, až napokon na jeseň skapal. Ľudia si oddýchli a začalo pršať.
Nižšie na druhom brehu Váhu sa vypínajú Súľovské skaly – rozprávkové skalné miesta zo
žltého pieskovca. Pred Považskou Bystricou sme minuli cestu do známej Manínskej tiesňavy,
nad ktorou čnel Veľký a Malý Manín. Obidva vrchy i Manínska tiesňava patria do spomínaných
Súľovských skál. A tak sme plávali ďalej po prúde okolo mesta Považská Bystrica, ktorá vďačí
sa svoj vznik a rozmach práve Váhu. Patrí k nej starý stredoveký Považsky hrad i novší barokový
zámoček Orlová.
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Svoju púť v člne sme končili na priehrade pri Púchove.
Priehrada vznikla zatopením dvoch dedín. Stavali ju od roku
1949 do roku 1958. Keď stavali železobetónový múr, vyvrel
prameň silnej minerálnej vody. Bol veľmi agresívny, ničil betón
i železo, a tak sa musel vymyslieť nový spôsob stavby. Nazývajú
ju Priehradou mládeže, pretože ju stavali mladí ľudia, chlapci
a dievčatá. Vďaka minerálnemu prameňu vznikli nové kúpele
Nimnica. Liečia sa tu deti, ktoré majú problémy s prieduškami
a kašľom. Prvú priehradu na Slovensku obkolesujú Strážovské vrchy s kopcami vysokými
okolo 500 – 600 metrov. Sú porastené bukovými i zmiešanými lesmi. Voda priehrady býva
v posledných rokoch teplá, ale nie príliš čistá. Tak tomu bolo aj v minulosti, hoci sa do nej
vlievali čisté potoky a riečky. V priehrade žijú kapry, zubáče, šťuky, sumce, úhory i ďalšie
druhy rýb. Nemajú to ale jednoduché, pretože voda sa stále otepľuje. Vymizli raky, ondatry
i vydry. O nutriách na Váhu nemáme správy. Zatiaľ čo na českých riekach a rybníkoch ich je
neúrekom. Možno ich zjedli šťuky a ďalšie dravé ryby, ktoré v Čechách nemáme. Za čias našej
plavby po Váhu bývala voda priehrady chladná, teplejšia voda bola len v jeho prítokoch. A tak
sme pri Púchove priveslovali k brehu, vytiahli čln na breh a keďže bol gumový a nafukovací,
vypustili sme z neho vzduch a s poskladaným člnom sme nastúpili v Púchove do vlaku
a cestovali sme nazad do Žiliny. A spolu s vodou Váhu ubiehali aj letné dni nášho detstva.
Ale nemohli sme len plávať po Váhu, samozrejme. V lesoch a na stráňach čakali lesné plody
– maliny, huby, černice, čučoriedky, brusnice. A tak z nás boli zasa len suchozemci-zberači.
Ešte šťastie, že Váh mal prítoky, v ktorých sa dalo po zbere nielen kúpať, ale aj plávať. Najmä
keď sme si na potoku postavili pleso. Pravda, dali sa využiť aj mestské bazény a kúpaliská.
Nebolo to ale také dobrodružné ako cesta na člne dolu Váhom.

Oriešok • Občasník pre malých čitateľov v slovenčine a češtine. Vydáva Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.
Redakcia: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2, Tel.: 281 924 808, 603 824 370, 607 237 093
E-mail: anazuz@volny.cz; anele@seznam.cz Internetovú verziu nájdete na www.klubsk.net
Graﬁcká úprava Zuzana Štancelová. Toto číslo vyšlo ako príloha časopisu Listy 7–8/2020. Do tlače odovzdané 4. 8. 2020.
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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Binga Crosbyho
Vánoční

inspirace
Vzdělávací program

Erasmus+

můj příběh:

Ivan Lendl

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

dialog
JIŘÍ BÁRTA

s Josefem Čihákem

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

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce

06.03.2020 15:39:50

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

O

O
O

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

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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Kontakt: Franklin s.r.o., náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555,
e-mail: franklin@franklin.cz

Nabidka-Franklin_2020-final.indd 1

2.4.2020 9:27:19

6 dní
2 súťaže
10 sekcií
viac než 80 filmov
seminár Dox in Vitro
fokus Poľsko
profil Wojciech Smarzowski

www.cinematik.sk

