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Výber programov v septembri a októbri 2016
1. 9.–14. 9. Galerie DNM, Vocelova 3, Praha 1
Výstava bábok a scénograﬁe Zuzany Štancelovej
Vernisáž výstavy 2. 9. o 18.00 hod. Výstava je prístupná
v pondelok–nedeľu 9.00–18.00 hod. Pripravil DOMUS SM v ČR.
6. 9.–7. 9. Kysucké múzeum v Čadci
Seminár Materinský jazyk, ľudové obyčaje a tradície pre ZŠ, SŠ
a pedagógov z Turzovky, Čadce, Martina a Žiliny
6. 9. od 13.00–18.00 hod., 7. 9. od 9.00–14.00 hod.
Pripravilo Kysucké múzeum v spolupráci s DOMUS SM ČR.
8. 9. 9.00–15.00 hod. Muzeum Bruntál
Seminár Materinský jazyk, ľudové obyčaje a tradície pre ZŠ, SŠ
a pedagógov
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Múzeom v Bruntále
a Všeobecným a športovým gymnáziom v Bruntále,
vedie PhDr. Ľubica Mezerová a Mgr. Antonín Zgažar.
8. 9. 17.00 hod. Muzeum Bruntál
Literárny podvečer Slovenskí krajania a ich literatúra a tradície
veselo i vážne
Pripravil DOMUS SM v ČR, uvádzajú PhDr. Helena Nosková, CSc.,
PhDr. Ľubica Mezerová.
15. 9. 19.00 hod. kino Lucerna
Premiéra dokumentu THE BEATLES: EIGHT DAYS
A WEEK THE TOURING YEARS. Neznámy príbeh známej kapely
Uvádza MIRIUS FILM DISTRIBUTION http://www.miriusfd.cz,
Studio Canal a DOMUS SM v ČR.
17. 9. Praha 4-Michle
Poznej Michli jinak
Slovenský kaleidoskop populárnych piesní, scénok a prezentácie literatúry,
časopisov a CD. Dramaturgia Zuzana Štancelová.
Pripravil DOMUS SM v ČR.

Detstvom 1945–1953 podľa rovnomennej knihy Ľ. Ulickej, Zdenko Maršálek
príspevkom V plesových střevíčkách sibiřským sněhem, David Kovařík
príspevkom Vysidlování obyvatel z hraničního pásma v okolí slovenskorakouské hranice v letech 1950–1953, Petr Bednařík zoznámi s českým
spravodajstvom o pogrome v Topoľčanoch v roku 1945, Mara Kiope
bude hovoriť o sile slova a Helena Nosková připomene význam slova učiteľ,
vzdelanosť a spomienky na školské roky.
Pripravilo Centrum menšin ÚSD AV ČR v spolupráci s SI a DOMUS SM v ČR.
21. 9. 18.00 hod. Slovenský inštitút, nám. Republiky 3, Praha 1
Literárny podvečer so slovenským spisovateľom, šéfredaktorom časopisu
Pamäť národa Ing. Petrom Juščákom, autorom kníh so závažnou témou
migrácií a násilia na Slovensku v povojnových rokoch
Autor v neformálnej besede predstaví svoje knihy, predovšetkým Odvlečení
a najnovší román zo ženských gulagov na Sibíri rokov 1945–1954
„…a nezabudni na labute!“ Ukážky prednesú Viera Kučerová a Vlado Štancel.
Pripravil DOMUS SM v ČR a SI.
21. 9. 14.00 hod. Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4
Národní zvyky a obyčeje, jak je známe a tradujeme
Pripravil DOMUS SM v ČR.
6. 10. 20.00 hod. Venuše ve Švehlovce
SAMKO TÁLE
Samko Tále smrdí stále! Divadelná monodráma v podaní vynikajúceho
Pavla Seriša rozpráva kruto-nežné zlomky príbehov malých ľudí malého
mesta v trošku pokrivenej optike čudáka Samka Táleho.
Inscenácia je dramatizáciou slávnej novely Daniely Kapitáňovej
Kniha o cintoríne.
www.venuse-ve-svehlovce.cz
8. 10. 18.00 hod. Divadlo Troníček, Vladislavova 22
To ste vy, pán Trenon?
Ochotnícke divadlo z Opatovej uvádza veselohru Johna Patricka.
Pripravili Bona Fide a DOMUS SM v ČR.

20. 9. 18.00–23.00 hod.
Tradičná plavba parníkom po Vltave k 72. výročiu SNP
Pripravila Slovensko-česká společnost v spolupráci so slovenskými spolkami a
spolkami národnostných menšín: DOMUS SM v ČR, Limbora, Etnica
a Sdružení přátel Ruské tradice.

14. 10. 15.00 hod. Liberec, KVKLi, Rumjancevova 14
Seminár pre stredoškolákov o ľudových tradíciách
národnostných menšín na Liberecku
Pripravil DOMUS SM v ČR, vedie RNDr. Jana Kulhánková, CSc.

21. 9. 14.00 hod. Slovenský inštitút, nám. Republiky 3, Praha 1
Migrácie v Československu XX. storočia a ich následky
Medzinárodný workshop sa sústredí na charakter migrácií ľudí po II. svetovej
vojne, premeny v národnostnej štruktúre českých zemí a Slovenska, prejavy
a dopady rôznych migrácií v každodennom spôsobe života vrátane vzdelávania
a užívania materinského jazyka, vytvárania predstáv o možnostiach spolužitia
apod. Workshop otvorí Peter Juščák príspevkom Deportácie z územia ČSR
a postavenie žien v lágroch GULAG, Igors Šuvajevs nadviaže Genealogickými
poznámkami k ruskému homo imperii, pokračovať bude Naďa Pažuchina

Programy DOMUS SM v ČR sa konajú vďaka ﬁnančnej podpore MK ČR,
MŠMT, Magistrátu hl. m. Prahy a Sekce pro lidská práva Úřadu vlády.

21. septembra 2016 o 18.00
privítame v Slovenskom inštitúte v Prahe známeho slovenského
spisovateľa a novinára, šéfredaktora časopisu Pamäť národa
Ing. Petra Juščáka. Jeho knihy „Odvlečení“ a najnovšia kniha
„...a nezabudni na labute!“ získali uznanie v odborných kruhoch,
ale aj u širokej verejnosti. V neformálnej besede sa dozvieme
oveľa viac o jeho ďalšej tvorbe, práci šéfredaktora Pamäti národa,
odbornom bádaní na poli osudov ľudí, často žien odvlečených do
sovietskych lágrov, o ich návratoch i zatratení.
Pred prezentáciou a besedou s autorom sa o 14.00 hod. uskutoční
v SI workshop venovaný núteným migráciám obyvateľov zo
Slovenska v povojnových rokoch, na ktorom vystúpia Ing. Peter
Juščák a ďalší odborníci zo SR a ČR.
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Slovo redaktora OBSAH
Povstania 1944
Koncom augusta alebo
v septembri si pripomíname
Slovenské národné povstanie plavbou parníka SNP
po Vltave. Na parníku sa
stretávajú slovenskí a českí
politici, vojenskí pridelenci z rôznych krajín. Nielen
Slovensko bolo ale v roku
1944 dejiskom povstania.
Zabúda sa na Varšavské
povstanie, ktoré vypuklo
1. augusta 1944. Zorganizovala ho poľská Zemská
armáda a jeho cieľom bolo oslobodiť Varšavu od nemeckých okupantov ešte pred príchodom Červenej armády, ktorá už bola veľmi
blízko a mala zlikvidovať Zemskú armádu, aby mohla byť ustanovená komunistická bábková vláda podriadená Stalinovi. Povstanie
malo malú nádej na úspech a nikto zvonku mu nepomohol. Poliaci,
so spomienkou na Katyň, bojovali svoj boj sami. Červená armáda sa
zastavila na varšavskom predmestí Praga a neposkytla Poliakom ani
zbrane, ani strelivo. Prizerala sa na smrteľný boj Poliakov s okupantmi so symbolickou delostreleckou podporou z druhej strany Visly.
Obyvateľstvo malo byť vyhubené, mesto malo byť zničené. Poliaci,
rozhodnutí bojovať do posledného človeka, spôsobili nepriateľovi
veľké straty. Kapitulovali 3. októbra. Bola zdecimovaná elita poľského národa, Varšava bola zničená, Zemská armáda utrpela zničujúce
straty, zanikli štruktúry poľského podzemného štátu. Keď nemeckí okupanti opustili Varšavu, do rozstrieľaného a zdevastovaného
mesta a okolia vstúpila Červená armáda. Poliakov, ktorých ešte
našla, NKVD zaistila a poslala do sovietskych gulagov, prípadne
zabila. Často sa diskutuje o zmysle tohto povstania, ktoré bolo už
pred vypuknutím odsúdené na nezdar. Pre Poliakov a Poľsko však
zmysel malo. Bojovali, hoci na smrť, o prinavrátenie ľudskej dôstojnosti, o pocit ľudskej spolupatričnosti pri obrane rodnej zeme
medzi dvoma totalitnými režimami. A verili, že sovietske jednotky im pomôžu v boji proti spoločnému nepriateľovi. V tom sa
zmýlili, neposlušné Poľsko malo byť oslabené a donútené prijať
Stalinove zámery.
Helena Nosková, august 2016
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P

resne päť mesiacov od volieb potrebovala vládna strana Sieť
na to, aby sa rozpadla a stratila v prepadlisku dejín. Namiesto
štvorkoalície Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť tak bude Slovensku vládnuť trojkoalícia Smer-SD, SNS, Most-Híd. Keďže päť
vzbúrencov zo Siete posilnilo poslanecký klub Most-Híd a podporu vláde avizovali aj ďalší dvaja poslanci Siete Radoslav Procházka
a Katarína Macháčková, kabinet vládne ďalej, zmení sa však prerozdelenie postov. Most-Híd po Sieti prevezme ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja, namiesto Romana Brecelyho sa
novým šéfom rezortu stane Árpád Érsek z Mosta-Híd, ktorý na doprave pôsobil ako štátny tajomník. Strana Bélu Bugára obsadí aj tri
kreslá štátnych tajomníkov, ktoré zastávali nominanti Siete, post po
Érsekovi na doprave prevezme kandidát SNS. Národniari po posledných preskupeniach síl v Národnej rade SR budú mať rovnako veľký
poslanecký klub ako Most-Híd – obe strany po 15 poslancoch. Obe
strany budú mať rovnako po troch ministerských postoch. Pred pol
rokom by takéto zmeny tipoval málokto.
Čo sa stalo? Ako prvé musíme uviesť, že vlastnú stranu Sieť k zániku zdarne doviedol samotný predseda Radoslav Procházka. Zatiaľ
čo v roku 2015 sa Sieť pod Procházkovým vedením dokázala oklepať

z nádielky, ktorú jej uštedril Igor Matovič, pokiaľ ide o ﬁnancovanie Procházkovej prezidentskej kampane, a z relatívne nižších čísel
opätovne začala dosahovať v preferenčných prieskumoch dvojciferné výsledky – od 10 do 15 percent, začiatkom roka prišiel na Plese
Spišiakov Procházkov nešťastný výstup, ktorý odštartoval pád strany.
Ten sa deﬁnitívne zavŕšil na sneme 13. augusta. Januárový Ples Spišiakov, na ktorom Procházka pod vplyvom alkoholu pripustil vládu
so Smerom, znamenal prvé vážne zemetrasenie medzi samotnými
členmi strany a medzi potenciálnymi voličmi Siete. Sieť odvtedy išla
len dole a pád nedokázala zastaviť ani po voľbách. Hlavným hýbateľom, a to doslova, bol jediný človek – Radoslav Procházka. Nikto nevie vysvetliť, ako rýchlo nádej slovenskej pravice prevalcovalo vlastné
ego a osobné záujmy.
Procházka v sérii zlyhaní najprv zbabral povolebný nástup, keď
detinsky zapieral, že sa nezúčastnil neoﬁciálnych rokovaní so Smerom na úrade vlády. Neskôr nechal napospas poslancov Siete v parlamente, s ktorými nekomunikoval, ešte predtým prišiel o kreslo
podpredsedu NR SR, keď ho najprv ponúkol Andrejovi Hrnčiarovi
‒ ten ponuku prijal. Problém s dodržaním slova mal Procházka okrem spolustraníkov aj s koaličnými partnermi. Každému s výnimkou

Vláda je v defenzíve,
Sieť skončila
Procházku začínalo byť jasné, že stranu, ak má prežiť do konca volebného obdobia aspoň na papieri, musí viesť niekto iný.
Do toho začínajú vstupovať ambície svorky, ktorá sa vrhá na
obhryzenú kosť. Nádeje si samozrejme robil niekdajší prvý podpredseda Andrej Hrnčiar, ktorý narazil veľmi rýchlo. Pätica poslancov
pod jeho vedením najprv začiatkom leta absolvovala pohovory s premiérom Robertom Ficom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) a šéfom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Otázkou bolo, čo
by sa stalo, keby zo Siete odišli a ostali by podporovať vládu. Dostali
kladnú odpoveď – vraj by sa s nimi počítalo.
Napriek tomu pätica skúsila zabojovať o samotnú Sieť. Vybrala si
spoločného, kompromisného kandidáta na predsedu Eduarda Adamčíka, na jeho podpore sa však s Procházkom ani za niekoľko týždňov
dohodnúť nedokázala. Procházka nakoniec na sneme Siete 13. augusta
na post predsedu nekandidoval, voľby vyhral niekdajší minister dopravy Roman Brecely, ktorý pôvodne avizoval, že na šéfa strany kandidovať nebude. Pätica okolo Hrnčiara vzápätí naplnila, čo viackrát
avizovala a vstúpila do poslaneckého klubu Mosta-Híd.
Kruh sa uzavrel, Sieť naplnila scenár, aký pred ňou napísala napríklad SDKÚ-DS. Pavol Frešo si vtedy síce udržal post predsedu, všetci
ostatní poslanci ho však opustili, v parlamente zostal sám a zo značky SDKÚ nemá nič Frešo ani odídenci. Podobnou prehrou všetkých
končí príbeh Siete. Keď sa na to pozrieme z druhej strany, ak sa partia
niekoľkých ľudí nevie dohodnúť na vyriešení problémov na vlastnej
straníckej pôde, táto skupina nemá právo ani schopnosť spravovať štát.
Samotný koniec Siete je tristný predovšetkým v kontexte generačnej
obnovy pravicovej scény. Do Procházku a jeho strany sa na začiatku
vkladali veľké nádeje; ak mal Procházka a Sieť problém s hľadaním nových ľudí, ďalšia nová strana môže čeliť ešte väčším starostiam, pričom
voliči ju od začiatku budú posudzovať aj optikou príbehu Siete. Naozaj
to myslíte vážne, nedobabrete to podobne ako títo, prečo mám veriť
práve vám, to budú otázky, ktorými si prejde akýkoľvek nový pravicový
subjekt po Sieti, ktorý bude mať ambíciu vážne zamiešať karty.
2 Listy
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Okrem konca Siete rámcuje nový kabinet aj ďalší
zvláštny aspekt. Nepamätám si v novodobých slovenských dejinách vládu, ktorá by začínala v takej hlbokej
defenzíve, útlme a bola taká slabá a nevýrazná ako terajšia zostava. Nová vláda akoby nemala žiadnu energiu,
neprišla so žiadnou väčšou, respektíve silnejšou témou.
Keďže opozícia strieľa po všetkom, čo sa hýbe, ministri
sa nateraz schovali za bariéry tlačových oddelení, komunikujú minimálne a viac-menej z donútenia. Neviem,
možno sa mýlim, ale napadá mi slovo strach, všetci do
jedného majú strach. Nepredstaviteľné, ste ministrom
a bojíte sa prezentovať, čo chcete urobiť. Alebo, čo by
bolo horšie, o tom, čo chcete urobiť, ani nemáte konkrétnu predstavu. Na druhej strane útlm na domácej
pôde môže byť zapríčinený vyťaženosťou úradníkov
a ministrov, keďže Slovensko je po prvýkrát predsedajúcou krajinou Európskej únie, s čím súvisí množstvo
agendy, stretnutí a povinností, či už u nás, alebo na
pôde Únie.
V každom prípade možno povedať, že nová vláda sa zatiaľ vôbec reálne nerozbehla a nenadýchla. Čaká ju tradične náročná jeseň, do ktorej okrem boja o návrh štátneho
rozpočtu vstúpi aj pokračovanie prerušených mimoriadnych schôdzí k odvolávaniu ministra vnútra Roberta Kaliňáka a premiéra Roberta Fica. Šéf národniarov Andrej
Danko si zatiaľ ako predseda parlamentu počína ako slon
v porceláne, na rozdiel od predchodcu Richarda Sulíka
však preferenčne rastie. Veľké boje sa dajú čakať pri rozhodovaní o podobe rokovacieho poriadku, ktorým chce
Danko časovo obmedziť vystúpenia poslancov a zakázať
transparenty v rokovacej sále. Napriek tomu, že ekonomika Slovenska napreduje relatívne dobre, mierne stúpa
zamestnanosť aj mzdy, pokiaľ ide o politiku, víziu a ciele,
svetielko na konci tunela vidieť nie je. Vláda ho zatiaľ nerozsvietila a opozícia naň kašle tiež. Chvíľu sa dá ísť potme, ale dlhodobo by to znamenalo zakopnutia, možno aj
Martin Guzi, novinár
veľké pády.
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Odkrývanie
(Spomienka na akademického sochára
Andreja Rudavského)

T

en deň sa niesol v znamení čapíc. Otec mal riﬂovú viacfarebnú
prúžkovanú, syn pletenú, čiernu. Nebolo horúco, no o nejakej
mrazivej zime tiež nemožno hovoriť. Veď bol začiatok júla. Skrátka,
im tie pokrývky hlavy vyhovovali. Boli doma, hádam sa len nebudú
prispôsobovať mne a fotografovi. Mohli sme byť radi, že nám umožnili vstúpiť do ich rajskej záhrady, v ktorej sa okrem veľkých topoľov, briez či tují plazili aj kríky. My sme tam prikvitli práve v čase
dozrievajúcich višní. Domáci pán mi pristavil rebrík, no keď som
si predstavila, ako by taká rozpleštená višňa vyzerala na mojom bielom pulóvriku, hneď som lákavú ponuku odmietla. Až doma som si
spomenula na priateľa ochotného darcu, vlastne jeho kolegu, akademického maliara Milana Laluhu, s ktorým voľakedy v päťdesiatych
rokoch patrili do chýrnej skupiny galandovcov. Laluha mal totiž tieto plody leta veľmi rád. Keby som mu ich priniesla a prezradila, od
koho sú, isto by mu chutili ešte viac. No ani ja, ani môj spoločník
Lacko sme sa k oberaniu ovocia nemali. Dali sme prednosť iným
lákadlám, ktoré sme postrehli v rozsiahlej záhrade pri dome, vlastne

Z diela A. Rudavského

pri domoch, lebo ako sa ukázalo, domy boli až dva. Len čo sme sa po
nešikovnom manévrovaní haspry na bránke dostali z ulice do dvora,
pričom sme nechtiac vypustili von z objektu zvedavú sučku Maju,
začala som vyvolávať pred domom na konci Korytnickej ulice v Podunajských Biskupiciach: „Majstre, kde ste? Už sme tu!“ Prichytila
som maestra in ﬂagranti. Práve modeloval bustu známeho televízneho kameramana Mariána Minárika. Páni, tá podoba! Vykríkla som
vo vytržení: „Pán profesor, veď sa na nej podobáte viac ako v skutočnosti.“ A veruže je to tak. Majster Rudavský na nej zachytil nielen
vernú podobu, ale aj pohľad a celkový Minárikov výraz.
Hoci po celý čas našej pracovnej návštevy dažďu priam nohy viseli nad hlavami, neochvejne sme šli vpred. Teda raz vpred, potom
vzad, ba i do strán. Pretože v tej obrovskej záhrade bolo toľko nádherných objektov na pozeranie. Najmä plastiky zo zváraného železa,
sochy z bronzu, ale aj kameňa i dreva. Každý v nich môže vidieť čosi
celkom iné. O tom abstraktné umenie vlastne je. Jednému pripomínajú ľudskú postavu, inému neúnavný stroj času perpetuum mobile, či nekonečno. Nezainteresovaný by si mohol myslieť, že cudzie
písmenká, priletované k poniektorým plastikám sú hieroglyfy. Ide
síce o dobové písmo, ibaže nie staroegyptské znakové, ale najstaršie
slovanské písmo – hlaholiku. Takže v takej umeleckej záhrade treba
vedieť rozlišovať nielen okrasné či úžitkové dreviny, ale aj výtvarné
artefakty, i keď sú zhotovené tiež z dreva, ako v prípade šindľovej
plastiky, na ktorej sa už podpísal neúprosný zub času.
Akademický sochár Andrej Rudavský bol nesmierne invenčný.
Jeho vynachádzavosť nepoznala hraníc. Dokázal zužitkovať všetko.
Odpadové predmety, akými sú kadejaké odhodené strojové súčiastky, rúrky, trúbky, ozubené kolieska, klince, skrutky. No ako sa mu
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podarilo zapasovať do kovovej sochy voskové plásty, do ktorých včely kladú med, tak nad takým nápadom som ozaj krútila hlavou.
A hlavou som usilovne krútila aj pri obzeraní si jeho veľkolepého
príbytku, ktorý sťaby architekt naprojektoval a vlastnými rukami
aj postavil pre syna Ondreja. Tam, priamo v spomínanej záhrade,
hneď za svojím domom. Jeho známi tú stavbu nazvali rotundou.
Vskutku svojím okrúhlym vzhľadom pripomína románsky kostol.
No na rozdiel od tých dávnovekých rotúnd tento domček nemá
hrubé kamenné múry a je príjemne presvetlený z viacerých strán.
Čelné steny, teda tie spredu, ak môže byť niečo pri okrúhlom tvare
spredu, sú zhotovené z obrovských sklenených tabúľ a spájajú ich
iba tenké rámy, ako na oknách. Nikdy by som nepredpokladala, že
vo vnútornom priestore bude tak príjemne. Ani horúco, ani chlad.
Tak akurát. Nevedela som, kam sa mám skôr dívať. Pred sebou som
mala hotovú galériu obrazov, sôch, grafík, kombinovaných techník.
V očiach mi zostala uložená podobizeň ženy, ktorej hlava prerastá
v nádherné tenké hrdlo huslí. Fascinujúca plastika. Mladý Ondrej dokázal tak vyleštiť obyčajný studený bronz, až som si chvíľami myslela,
že sa dívam na kusisko zlata. Aj otcovi sa podarilo takto vycizelovať
prozaický, chladný, zrejme aj hrdzavý kov do úplne vyšľachtenej dokonalosti. Inak, hrdzu na kove, konkrétne na bronze, či zelený povlak
na medi majstra Rudavského priam priťahovala. Táto farebná patina
dodáva jeho výtvorom osobitný punc výtvarnej hodnoty.
Maestro pokojným krokom prechádzal po svojej žírnej záhrade, kde namiesto mrkvy či kalerábov v riadkoch stáli netradičné
sochy, o ktorých sa pred časom profesor Ferdiš Kostka vyjadril, že
ide o prvé neﬁguratívne objekty v našom sochárstve. Takmer pri
každom objekte sa pristavil a povedal o ňom zopár slov. Môj spoločník Lacko bol ako vo vytržení. Toľko skvostov pokope ho očividne
zaskočilo. Fotografoval priam v extáze. Umelec mal na tvári nielenže
spokojný výraz, ale aj huncútsky úsmev. Začalo popŕchať, ale maestro sa očividne neponáhľal. V kockovanej ﬂanelovej košeli, na ktorej
mal teplákovú bundu, a v štráfkovanej čapici mu určite nebola taká
zima ako mne v tenkom pulóvriku s krátkym rukávom.
Porozprával nám čo-to zo svojej minulosti. To, že obaja s manželkou pochádzajú z Poľska, som vedela už predtým, ale tieto miestne
informácie zatiaľ nezaznamenal nikto. Dozvedeli sme sa, že na miestach, kde teraz stojí ich ateliér aj záhrada, boli pred ich príchodom,
pred takými štyridsiatimi rokmi polia. Až keď si postavili dom,
začali budovať neďaleké sídlisko, a popri ich areáli spravili cestu.
„Stratili sme všetko súkromie. No a keď nám zvedavci a najmä zlodeji párkrát preskočili pletivový plot a ukradli nejednu bronzovú
či medenú sochu, ktorú potom predali v zberných surovinách, neostalo mi nič iné iba obohnať dvor hrubým kamenným múrom.
Policajti, vtedajší príslušníci VB, sa podchvíľou chodili vypytovať,
čo to staviam a prečo to staviam. Obviňovali ma, že sa oddeľujem od
socialistického života. Stálo ma veľa námahy vysvetľovať na úradoch,
že tvorivý človek potrebuje súkromie, aby sa mohol sústrediť na prácu. Nakoniec som povolenie dostal. Ale to už bol múr vytiahnutý
do výšky, aby cezeň len tak ktosi nepreliezol.“
Všetko by bolo pekné a dobré keby... Keby maestro nemal na
hlave tú čapicu, ktorá mu zakrývala pol tváre, zvyšok mu zacláňalo
krepelo, čiže šilt. V tej šráfkovanej šiltovke totiž vonkoncom nebolo
možné rozlúštiť, kto sa pod ňou ukrýva. Pokojne som mohla požiadať niekoho robustného na ulici, nastoknúť mu na hlavu dajakú
maskovaciu parádu a tvrdiť, že ide o jedného z našich najväčších
sochárov, akých na Slovensku máme. Našli by sa určite takí, čo by
mi uverili. Veľmi fajnovo som ho požiadala, či by si ju nemohol
dať dolu, lebo mu tieni tvár. No on ňou len tak pomykal, posunul
o milimeter nabok, a o chvíľu si ju stiahol ešte viac do čela, až sa
čudujem, že kvôli nej videl vôbec pod nohy.
Veľmi som sa potešila, keď som videla prichádzať pani Máriu
Rudavskú. Jemná, milá osôbka, ktorá hneď po našom zvítaní ho-

Súsošie Cyrila a Metoda v New Yorku

Kaplanka s posolstvom
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Andrej Rudavský, Mária Rudavská a Anna Sláviková (autorka nekrológu)

vorí manželovi: „Andrej, a čo to máš na hlave? Veď ti vôbec nie je
vidieť tvár.“ Jáj, či mi len prevravela z duše! Hneď nato mu tú papachu, pripomínajúcu nepodarenú kuchársku čiapku, strhla jedným
šmahom dolu. Konečne som mala pred sebou Andreja Rudavského.
Nebyť nej, nemám jednu použiteľnú fotku. Úchytkom sa Lackovi
pošťastilo cvaknúť párkrát jeho odtajnenú tvár, no len čo nás jeho
manželka opustila, už bola čapica na hlave znova. Darmo som namietala, že by hádam bez nej vyzeral onakvejšie. Nepomohlo. Vždy
ju len tak povozil hore-dolu po strapatých vlasoch, no zostala na
svojom mieste.
Obaja s fotografom sme ostali s otvorenými ústami, keď nás voviedol do ďalšej časti domu, ktorá slúži ako sklad väčších i menších
bronzových plastík. Niektoré majú v sebe okrem prepílených trubiek, kartáčov, rúrok a hadíc aj hlaholské písmená. V otvorenom
átriu sa popýšil súsoším, na ktorom sa umelecky podieľala celá
Rudavských rodina. Základ v podobe čohosi abstraktného zhotovil najstarší člen umeleckého klanu otec Andrej. Manželka Mária
prispela dvoma menšími oltármi, syn Ondrej tam má zmenšeninu
hlavy páva, ktorého vystavuje aj na dvore, dcéra Zuzka, ktorá sa
venuje najmä zhotovovaniu šperkov, priletovala k plastike kamennú
hlavu ženy, a 12-ročná vnučka prispela slniečkom z cínu.
Rozpršalo sa. Našťastie naša exkurzia v teréne skončila. Hostiteľka nás pozvala na malé občerstvenie. Ako som vkročila do predizby
ich domu, otvoril sa predo mnou umelecký svet Márie Rudavskej.
Vo vitrínach či skôr na masívnych policiach stáli bronzoví anjeli,
ktorých nazýva okrídlení ochrancovia. Bdejú nad plameňom sviečok, aby presvecovali tmu, no nespôsobili skazonosný požiar.
Škoda, že chvíle s takýmito ľuďmi preletia tak rýchlo, ako by
dlaňami plesol. Tri hodiny, čo sme u nich strávili, mi sotva pootvorili dvierka do ich magického každodenného života. Mala som na
jazyku tisíc otázok, aj profesionálnych, ba aj súkromných. K samotnému rozhovoru, kvôli ktorému som prišla, sme sa vlastne nedostali.

Stihli sme akurát nafotografovať ich dvoch, k synovi Ondrejovi som
zabehla až na poslednú chvíľu. Narýchlo som zavolala Lacka, aby
ma s ním zachytil aj na snímke. Predsa takú jedinečnú príležitosť
odfotiť sa s chutným brčkavým strapáčikom, spod rúk ktorého vzišli
nádherné graﬁky i plastiky, si predsa nenechám ujsť. To by som dlho
ľutovala. Mala som nutkavú túžbu položiť mu zopár otázok, ako sa
mu v tej Amerike žije, na akej úrovni tam funguje výtvarné umenie,
či má možnosti vystavovať, ako všetkým možným presýtení Američania prijímajú európsku kultúru, no skrátka, len sa mi to tak všetko
v hlave rojilo. Aj som schytila diktafón, ale hneď potom, ako ma
s ním Lacko odfotografoval, vyparil sa ako para nad hrncom. Pravdepodobne nemá rozhovory v láske, rovnako ako jeho otec, ktorý to
naše interview odkladal vyše roka. A odsunul ho aj v ten deň.
Som rada, že sa mi ich všetkých podarilo získať aspoň v obrazovej podobe. I v tomto prípade sa ohlásili gény. Potvrdila to aj
čapica. Ondrej nie a nie tú čiernu pančuchu, ktorú volal honosne
„čiapka“, dať dolu. Stálo ma to hodne prehovárania, pokým si ju na
minútu zložil z tej peknej strapatej hlavičky. Ako keby ňou prekrýval
svoj pôvab. No len čo Lacko dvakrát ťukol spúšťou, už bola pletená
pančucha na hlave, stiahnutá až k nosu. Takto namáhavo som ja
v ten sobotný deň 2. júla 2011 odkrývala tajomstvá krásy rodiny
Rudavských.
Žiaľ, cesty majstra Andreja Rudavského sa skončili 11. apríla
tohto roka. Takmer do posledných chvíľ maľoval a kreslil, iba dva
týždne pred skonom mu oslabenému cukrovkou zlyhalo jeho veľké
srdce. Zanechal nám však mnohé vzácne diela rozptýlené po Slovensku, ale aj v zahraničí. Veď jeho neprehliadnuteľné bronzové súsošie Cyrila a Metoda pred budovou OSN v New Yorku či kamenný
náhrobok sv. Cyrila v átriu baziliky sv. Klementa v Ríme, Tatranská
rapsódia na veľvyslanectve v Dillí i ďalšie práce nám nedajú na neho
zabudnúť.
Anna Sláviková, foto Ladislav Lesay
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Príbehy z hradu Strečno
Svätica a Vrahyňa

II. časť

Žoﬁa Bosniaková (Bošňáková) pochádzala zo starobylého rodu
z Bosny. Narodila sa 2. júna 1609 ako tretie dieťa Tomáša
Bosniaka a Márie Kendrešiovej.

T

omáš Bosniak bol kapitánom dnes už zaniknutého hradu
Šurany a pevnosti Fiľakovo. Za svoje zásluhy v boji proti
Turkom získal majetky v Šuranoch a v roku 1609 mu bol
udelený titul baróna. Za dobrú kresťanskú výchovu vďačila Žoﬁa
hlavne svojej opatrovateľke Alžbete Telegdiovej. Vo veku 17 rokov
sa Žoﬁa vydala za baróna Michala Šeréniho. Jeho rod pochádzal
zo Sedmohradska, ale vlastnil majetky aj na Morave. Po svadbe sa
presťahovali na moravský hrad Světlov neďaleko Uherského Brodu. Krátko po tom však Michal Šeréni ochorel a zomrel. Pod vplyvom zbožnej a milosrdnej Žoﬁe odkázal v poslednej vôli peniaze na
podporu chudobných, kláštorom v Uherskom Hradišti i v Skalici,
a na opravu kostola v Bojkoviciach. V rovnakom roku postihla Žoﬁu ďalšia rana, keď zomrela aj jej matka. V cudzom prostredí Žoﬁi
komplikovali život aj pozostalí rodinní príslušníci jej manžela, a tak
sa nakoniec na žiadosť svojho otca vrátila do Šurian. Otcovi pomáhala vychovávať svoje mladšie sestry a starala sa o chod domácnosti.
Pomáhala vdovám, sirotám a starým ľuďom. Prezývali ju anjelom
Šurianskeho hradu.

Portrét Žoﬁe Bosniakovej (publikoval L. Zrubec) a jej podpis

Erb rodiny Bosniak, namaľoval
akad. maliar Stano Lajda

Netrvalo dlho a o Žoﬁinu ruku požiadal František Vešeléni
(*1605), ktorý slúžil vo Fiľakovskej pevnosti pod jej otcom, Tomášom Bosniakom. František Vešeléni sa preslávil ako vojenský veliteľ v boji proti Turkom i Švédom. Neskôr bol hlavným kapitánom
Uhorska a od roku 1655 uhorským palatínom. Získal grófsky titul
a bol vyznamenaný Rádom zlatého rúna, najvyšším vyznamenaním
Rakúska a Španielska. V čase sobáša s dvadsaťročnou Žoﬁou sa však
jeho kariéra iba rozbiehala. Časť Strečnianskeho panstva patrila jeho
matke, Kataríne Deršﬁovej. Jej manžel a Františkov otec Štefan Vešeléni zamenil svoje zvolenské majetky za druhú časť, a tak sa v roku
1630 stal František majiteľom celého panstva Strečno.
Po svadbe sa mladomanželia usadili v pohodlnom kaštieli v Tepličke nad Váhom, ktorý postavili Deršﬁovci. Žoﬁa tu porodila dvoch
synov, Adama (*1630) a Ladislava (*1633). Naďalej žila zbožným
a ctnostným životom, založila s manželom útulok s nemocnicou pre
chudobných, chorých, opustených a siroty. Vešeléniovci boli aj patrónmi kostolov v dedinách ich panstva. Už za života Žoﬁe ju ľudia
nazývali svätou ženou.
Do tejto doby spadajú udalosti, ktoré podrobne popisuje Alexander Lombardini. Podľa svedectiev ľudí sa František Vešeléni v rokoch
1627 – 1633 dopustil násilných činov na šľachticoch. Na jeho príkaz vraj sluha zabil Jána Horvátha, sám mečom zabil Pavla Bárdyho
a usiloval o život Františkovi Révaiovi. Svedectvá však ostali bez odozvy a ohnivý mladý rytier naďalej stúpal po rebríčku svojej kariéry.
František Vešeléni pre svoje povinnosti trávil s rodinou veľmi málo
času, a tak Žoﬁa spravovala Strečnianske panstvo sama. František po
smrti jej otca prevzal funkciu kapitána Fiľakovského hradu a tam
sa aj väčšinou zdržiaval. V roku 1644 sa Žoﬁa presťahovala na hrad
Strečno, ktorý ju a jej rodinu mal uchrániť pred nepokojnými rokmi
v čase povstania Juraja I. Rákociho.
Hrad Strečno bol síce bezpečný, v 17. storočí bol dokonca najlepšie
opevneným hradom na Považí a dosiahol svoju maximálnu pôdorysnú
veľkosť, neposkytoval však veľa pohodlia. V roku 1644 Žoﬁa ochorela a 28. apríla zomrela vo veku 34 rokov. Pochovaná bola v hradnej
kaplnke. František Vešeléni hrad Strečno nadobro opustil a druhýkrát
sa oženil. Vraj sa ešte za života Žoﬁe zaľúbil do Anny Márie Séčiovej,
ktorej sa prezývalo „Muránska Venuša“. Podľa niektorých sa vybájený
manželský trojuholník dočkal aj románového spracovania.
Po smrti Žoﬁe Bosniakovej hrad Strečno začal chátrať. V roku
1654 síce ešte prebehli nutné opravné práce, ale po prezradení sprisahania, ktorého jedným z hlavných strojcov mal byť práve František
Vešeléni, stal sa hrad príťažou aj samotnému cisárovi Leopoldovi I.
K vyzradeniu síce došlo až po Františkovej smrti (1667), obvinený
bol ale aj jeho syn Ladislav, ktorý sa radšej odsťahoval na vešeléniovské majetky do Poľska. Strečnianske panstvo mu bolo zabavené.
Hrad Strečno bol najprv vážne poškodený (1674) a nakoniec cielene
zničený (1698), aby sa v ňom neopevňovali proticisárski povstalci.
Z kedysi mocnej pevnosti sa stala ruina.
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Než sa tak stalo, stihli noví majitelia Strečnianskeho panstva, Ján
Jakub a Fridrich Lőwenburgovci hrad prehľadať a v hradnej krypte
našli rakvu s takmer neporušeným telom Žoﬁe Bosniakovej. Správa
o náleze sa rýchlo rozšírila a ľudia, ktorí stále spomínali na svoju
dobrodinku, chodili na hrad vzdávať jej úctu. Ján Jakub Lőwenburg
dal pre nich rýchlo upraviť priestory kaplnky. V roku 1698 bolo telo
premiestnené do krypty kostola v Tepličke na Váhom. S biskupským
súhlasom bolo Žoﬁine telo vystavené k verejnej úcte. Do novej Loretánskej kaplnky pristavanej ku kostolu v Tepličke umiestnili rakvu
so skleneným vekom. Župan Trenčianskej stolice Ján Ilešházi dal
Žoﬁi vyhotoviť nový katafalk, rakvu aj šaty. Ďalšie dve storočia sa
ľudia chodili pozerať na sväticu zo Strečna a ctili si jej pamiatku.

1. apríla 2009 duševne chorý človek vyniesol telesné ostatky pred
kaplnku a zapálil ich. To málo, čo zostalo, sa opäť uložilo do kaplnky
a miesto úcty sa zachovalo. Rok od 2. júna 2009 do 2. júna 2010 bol
vyhlásený rokom Žoﬁe Bosniakovej.
Sväticu Žoﬁu a vrahyňu Benignu teda spájal hrad Strečno, ktorý sa
im, cudzinkám, stal načas domovom v nebezpečných časoch. V mladom veku obidve zaujali miesto po boku významných mužov uhorského kráľovstva, čo bol pre ženu zaiste neľahký údel. Vo svojej dobe, dobe
mužov, nachádzali útechu v modlitbách a prílišnej zbožnosti. Preukázali
však taktiež silu a statočnosť. To sú nakoniec aj vlastnosti spájané s heraldickou ﬁgúrou leva, ktorú mali Benigna Maďarová i Žoﬁa Bosniaková
vo svojom erbe.
Martina Bernátová, Považské múzeum Žilina

Hore hrad Strečno v dobách minulých a dole v dnešnej podobe
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Slovenské pohľady
170. výročie vzniku
V rámci jubilejnej 50. Slovesnej jari sme si pripomenuli na pôde Turčianskej
galérie v Martine aj 170. výročie vzniku časopisu, ktorý významným spôsobom
ovplyvnil a zasiahol náš národný, kultúrny, spoločenský či duchovný vývin.
Reč bola o Slovenských pohľadoch (SP), ktoré považujeme za najstarší stredoeurópsky časopis, ktorý vychádza kontinuálne a ktorý sa aj dnes teší dobrému
zdraviu, kondícii, a to zásluhou čitateľov aj autorov.
Stretnutia sa zúčastnili významné autority
slovenského literárneho a literárno-vedného
života: Marián Tkáč, predseda MS, súčasný šéfredaktor SP Bystrík Šikula, dlhoroční
redaktori, ale aj autori SP Tomáš Winkler,
Mišo Kováč – Adamov a Peter Štrelinger.
Marián Tkáč okrem iného uviedol, že málokto vie, že SP sú vlastne jedným z desiatich
Hurbanových detí. Hurban, keď sa oženil
s Aničkou Jurkovičovou, tak o 7 mesiacov sa
„narodili“ SP a o 9 mesiacov neskôr sa narodil
Svetozár Hurban Vajanský, ktorý zomrel pred
100 rokmi.
Doc. Pavol Parenička podrobne priblížil
vznik a prvé obdobie SP. Zamýšľal sa nad
tým, kde treba hľadať korene Slovenských
pohľadov a Orla tatranského. Myslí si, že
u mladých štúrovcov, v ich študentských
spoločnostiach, predovšetkým v Bratislave
a v Levoči. Jedna z ich hlavných činností
bola literárna. Prezentovali svoju tvorbu na
stretnutiach a najlepšie diela začali publikovať. Najprv si viedli rukopisné časopisy.
Tlačou vyšiel v r. 1836 Almanach, ktorý Štúr
zostavil. Vyvolal obrovský ohlas zo strany

Maďarov, ktorí odmietli českú a slov. literárnu tvorbu, pokiaľ sa neuzákonila spis. slovenčina. V 30. a 40. rokoch vychádzalo veľa
almanachov, ročeniek nielen na Slovensku,
ale aj v Čechách – najznámejšie Kvety. Od
1. augusta 1845, keď začali vychádzať SNN
s prílohou Orol tatranský, sa stali publikačnou tribúnou mladej nastupujúcej štúrovskej generácie (J. Chalupka, A. Sládkovič,
J. Kráľ). V roku 1846 zakladá Slovenské pohľady Jozef Miloslav Hurban, ktorý v nich
uverejnil rozsiahlu monograﬁckú štúdiu Slovensko a jeho život literárny, v ktorej ponúkol
doterajšie dejiny slov. literatúry. Zdôraznil,
že Slovenské pohľady v revolučnom období
národného prebudenia Slovákov a činnosti
štúrovskej generácie zohrali významnú úlohu. SP, ktoré Jozef Miloslav Hurban vydával
v rokoch 1846–1847 a 1851–1852, sa stali
zrkadlom myslenia slovenskej inteligencie,
ako aj slovenskej spoločnosti. Boli priestorom obrany a podpory slovenského jazyka, slovenskej literárnej tvorby, ako aj cestou
k poznávaniu slovanských národov a uvedomeniu si potreby slobody pre rozvoj jednot-

livca a spoločnosti. V Slovenských pohľadoch
sa odráža celá Hurbanova duša. Búrlivá, vášnivá, dobromyseľná, romantická, otvorená,
priama, veselá, milujúca Boha, národ, cirkev,
hľadajúca spravodlivosť a dobro pre slovenský ľud. Chápal človeka v jeho celistvosti,
dobre poznajúc jeho slabosti. No zároveň sa
cítil byť zodpovedný za prebudenie a naplnenie kultúrnych, estetických, spoločenských,
národných a politických potrieb – ktoré si
prostý človek neuvedomoval. Hurban, 1846:
„Aj mi teda musíme sa už raz naučiť bit Slovákmi. A najprú to musíťe Vi učeňi a osvjeťení
ludja slovenskí.“
Obnoveným vydaním Slovenských pohľadov sa zaoberal významný slovenský historik
Tomáš Winkler. Upozornil, že ich prerušené
vydávanie obnovili roku 1881 Svetozár Hurban Vajanský a Jozef Škultéty. Vydavateľmi
Slovenských pohľadov boli Pavel Mudroň
(1881 – 1890), Andrej Halaša (1890–1892),
Jozef Škultéty (1893–1916, 1919) a Matica slovenská (1922–1952). Do roku 1952
vychádzali SP v Martine. Od roku 1953,
keď sa stali orgánom Zväzu slovenských
spisovateľov, začali vychádzať v Bratislave.
Zdôraznil, že so značkou SP sú neodmysliteľne spojené významné osobnosti literárnej
vedy: Andrej Mráz, Stanislav Mečiar a Milan
Ferko. M. Ferko z nich vytvoril moderný
časopis. Nebál sa dať priestor emigrantským
autorom, ktorí v tom období boli vylúčení
z publikovania v Československu. Priestor
dal aj spisovateľom z Ruska, balkánskych
štátov, Nemecka či Rakúska. V roku 1993 sa
výrazne zaslúžil o navrátenie Slovenských pohľadov pod „krídla“ Matice slovenskej, ktorá
sa stala ich vydavateľom. Potom sa šéfredaktormi stali Štefan Moravčík a dnešný Bystrík
Šikula, ktorý sa ujal slova. Na stretnutí uviedol, že prioritami SP sa v posledných rokoch
stala veda, literatúra zahraničných Slovákov
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(z Vojvodiny), literárny a kultúrny život v regiónoch, mladá literatúra a umenie. Bystrík
Šikula: „Moja skúsenosť bola taká, že najväčšie
talenty sa rodili v regiónoch. Napr. tituly vychádzali z Kysúc, z Oravy, z východného Slovenska. Keď sme potrebovali nový titul, chodili sme
po literárnych súťažiach (Jašíkove Kysuce, Wolkrova Polianka), medzi mladých talentovaných
ľudí. Takto vyšli prvé knižky F. Hladkému, Petrovi Balčíkovi...“ Dnešná mládež nevie, čo sú
SP. Je presvedčený, že všetko závisí od učiteľa
slovenského jazyka a literatúry. Treba, aby
medzi študentov chodili mladí spisovatelia.
Upozornil na anketu k 170. výročiu SP, ktorá vychádza v SP pravidelne každý mesiac
od začiatku roka a bude prebiehať do konca
roka. Anketové otázky sú:
1. V tomto roku si pripomíname 170. výročie Slovenských pohľadov, jedného z najstarších literárnych časopisov v Európe. Ako
hodnotíte toto historické obdobie a na ktorú
jeho etapu by ste chceli osobitne upozorniť?
2. O Slovenských pohľadoch sa právom
hovorí, že od svojho vzniku odrážali a reﬂektovali život slovenského národa v meniacom
sa dobovom kontexte a kultúrno-spoločenských podmienkach. Udržuje časopis aj dnes
kontinuitu a píše pars pro toto ďalšiu kapitolu národných dejín v stredoeurópskom
priestore?
3. Odstup od minulosti prináša súčasnosť, odstup od súčasnosti prinesie budúcnosť.
Ako vidíte budúcnosť Slovenských pohľadov
na pozadí ich historického a súčasného vývoja? K čomu by sa mal časopis vracať, čo by
mal sledovať a kam by mal smerovať?
Na tieto otázky doteraz odpovedali: Peter Mulík, Mária Bátorová, Dušan Kerný,
Gustáv Murín, Miroslav Pius, Hana Košková, Jozef Špaček, Anton Hykisch, Dalimír
Hajko, Viera Švenková, Jaroslav Rezník, Zlata Matláková, Jozef Čertík, Ladislav Šimon...

B. Šikula upozornil na vytvorenie novej
webovej stránky: http://pohlady.sk/
Pozval prítomných na:
• vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať dňa 22.–23. 9. v Trenčianskych Tepliciach. Organizátorom je Spolok slov. spisovateľov a
• seminár pri 170. výročí založenia a 135.
výročí obnoveného vydávania Slovenských
pohľadov, ktorý sa uskutoční dňa 4. 10. 2016
v Zichyho paláci v Bratislave (z ktorého sa
určite zostaví aj zborník v tlačenej verzii).
Peter Cabadaj poznamenal, že Kniha Svedectvo kontinuity, ktorú edične pripravil
v roku 1982 Rudolf Chmel pri príležitosti
storočnice SP, by mohla mať pokračovanie.
Lebo si myslí, že už dozrel ten správny čas,
aby sa niektoré veci prehodnotili. Zdôraznil,

že SP predstavujú v dejinách našej kultúry
zvláštny fenomén nielen svojím vekom, ale
i myšlienkovým a umeleckým dedičstvom,
ktoré zostalo zväčša zabudnuté v hrubých
zväzkoch jednotlivých ročníkov. Nachádzajú sa tu texty autorov: S. H. Vajanského,
J. Škultétyho, M. Kukučína, A. Škarvana, Š. Krčméryho, J. Vlčka, D. Chrobáka,
A. Mráza, J. Felixa, K. Rosenbauma, I. Kusého a mnohých ďalších.
Peter Štrelinger si zaspomínal so slovami: „Pamätám si, ako som vstúpil do MS ako
30-ročný chlapec. Našiel som tu Miška Kováča, Ivana Kadlečíka, Tomáša Winklera, Jara
Rezníka, A. Augustína Baníka, ktorý doniesol najkrajšie rukopisy Štúrovcov do Martina.
Nemohol som nezačať písať. Bolo pre mňa obrovskou cťou, keď som napísal prvý príspevok
do SP, bola to analýza o Svätoplukovi, redaktorom bol Milan Šútovec. Zároveň uviedol
do života bibliofíliu Autografy slovenských
spisovateľov 2016, ktorú vydal pri príležitosti 50. výročia SJ v Martine. Ide o 14
rukou písaných textov slovenských spisovateľov a 14 ilustrácií slovenských výtvarníkov.
Mišo Kováč – Adamov oboznámil prítomných s faktom, že dokonca Knižnica v Bielom Dome vo Washingtone vlastní celú sériu
SP (celý archív po r. 1945), tento najstarší
a najkrajší výnimočný európsky literárny časopis. Zaslúžil sa o to minister Miloš Pietor
a J. Marták).
„Jozef Miloslav Hurban zanechal v periodiku, ktoré tvoril a vydával za ťažkých podmienok – nadčasové dielo. Preto je dôležité si uvedomiť, že štúrovská generácia ponúka aj dnes
aktuálny obraz o slovenskom národe, z ktorého
je potrebné sa poučiť. Na budúci rok si pripomíname aj 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (18. 3. 1817), bude to jeho
Rok ...“ skonštatoval na záver P. Cabadaj.
Ivana Poláková
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Rub a líc vystěhovalecké
politiky meziválečné ČSR
Názory na vystěhovalectví se v meziválečném
Československu uplatňovaly v několika rovinách.
Na stránkách speciálních časopisů Naše zahraničí,
Československá emigrace, Krajan, Vystěhovalec, Emigrant
i v řadě deníků a jiných časopisů se myšlenky autorů
ubíraly ke sledování nebezpečí a obtíží, které na vystěhovalce
čekaly. Média proto obracela pozornost k sociální
ochraně vystěhovalců poskytované mateřským státem.
Na druhé straně porovnávala výhody a nevýhody, které
z vystěhovalectví měl nebo mohl mít československý stát.
Vystěhovalecké otázky se přetřásaly i na jiných místech
a úrovních. Zabývaly se jimi úřady, ministerstva. Také
československý parlament jednal o vystěhovalectví. Živé
byly interpelace poslanců dělnických stran. Ve prospěch
vystěhovalců působily dobrovolné organizace.
Co určovalo tón ve vystěhovalecké politice?
Československý ústav zahraniční hledal podstatu vystěhovalectví
v jeho příčinách, v jeho formách a úrovních a v psychologii vystěhovalce. Důkladné poznání mechanismu spontánního procesu, jakým vystěhovalectví bylo, pokládal za základní postup, jímž je možné
z vnějšku do tohoto procesu vstupovat, tlumit ho, usměrňovat, řídit.
Navzdory mnoha volným diskusím v časopisech a ve státním aparátu se musel ČÚZ držet zásad vystěhovalecké politiky, které určoval
zákon a které ovšem nevytyčovaly celému problému přesné hranice
a prostor. Byla to na jedné straně zásada, že podle vystěhovaleckého
zákona z roku 1922 je rozhodnutí vystěhovat se záležitostí svobodné
vůle jednotlivce. Na druhé straně měl stát v jakési záloze druhou zásadu, která vyplývala z prostředků jeho moci, tzn., že mohl tuto první
zásadu zrušit a vystěhovalectví zakázat.

Dohromady to představovalo, že vystěhovalecká praxe byla komplikovanou realitou, v níž se střetává několik zájmů, které jsou často
protichůdné a které vycházejí od jednotlivce, rodiny, společnosti a státu.
Zákonem stanovená zásada svobodného stěhování a dosavadní zkušenosti s vystěhovalectvím včetně potřeby jeho ochrany či využívání
k hospodářskému prospěchu ČSR nesly v sobě nebezpečí, že tento
vnější zásah se širokým systémem informací o vystěhovalectví a pro
vystěhovalce se bude podílet na vyvolávání další emigrace.
Přes možnost takového působení bylo také zřejmé, že vyspělá aktivní informační a poradenská služba je hlavní cestou k ovládání vystěhovaleckého procesu a zároveň i přemostěním nedůvěry vystěhovalců
ve státní orgány, které se přece jen snažily vystěhovalectví v bezprostředním styku s ním omezovat (především v místech, kde neúnosně
narostlo).

První vyhodnocení situace
Československý ústav zahraniční vyhodnotil dosavadní situaci v řízení vystěhovaleckého procesu, když konstatoval: Opatření státních
orgánů a veřejné správy uspokojuje potřeby vystěhovalců zákonnou
cestou. Je to však uspokojování všeobecných potřeb, které nepřihlíží
ke zvláštním potřebám jednotlivců. Těm se snažily vyhovět dobrovolné charitativní spolky. Opatření státních orgánů a podpora vystěhovalců dobrovolnými spolky nebyly v zásadě rozporné. V některých
případech se státní proti-emigrační působení uskutečňovalo právě
prostřednictvím dobrovolných organizací. Ukazuje to příklad Spolku
sv. Rafaela.
Tento katolický spolek položil své hlavní poslání do potírání pro-vystěhovalecké činnosti různých agentů, kteří ve slovenských župách
získávali pro dopravní a jiné ﬁrmy vystěhovalce. Po dohodě s ministerstvem sociální péče zasílal Spolek sv. Rafaela přes biskupské ordinariáty všem farním úřadům na Slovensku provolání o náhončí práci
vystěhovaleckých agentů. Informoval tak o nebezpečí, které vyplývá
z ukvapeného vystěhovalectví. Provolání se četlo v kostelech, kde bylo
také vyvěšeno. Doporučovalo se v něm, aby si zájemci o vystěhování
požádali o informace u Spolku sv. Rafaela v Praze, který žadateli poslal
rozbor vystěhovaleckých možností vypracovaný ministerstvem sociální péče.

Jak odstranit nedostatky
vystěhovaleckého procesu
Zvládání proti-emigračního působení
a podávání informací o vystěhovaleckých možnostech podobnými způsoby,
jako v případě Spolku sv. Rafaela, mělo
ovšem mnoho organizačních a dalších
nedostatků. Proto se práce ČÚZ začala
soustředit právě na organizační stránku.
Prvním činem, jímž tento ústav vstoupil do řízení vystěhovaleckého procesu,
bylo vydání Vysťahovaleckej príručky pre
úrady, sociálnych pracovníkov a vysťahovalcov (Praha: ČÚZ 1929). Podnět k sepsání této příručky vzešel z porady, kterou svolala Meziministerská komise pro
vystěhovalectví a kolonizaci při ministerstvu sociální péče v září 1928 do Bratislavy. Příručka se měla stát výchozím
bodem k vytvoření celostátní poradenské
a informační služby pro vystěhovalce
v důležitých místech vystěhovaleckého
odlivu.
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Od centrálně organizovaného poradenství se očekávalo, že vedle
předcházení nerozvážnému vystěhovalectví (ochranou před agenty
dopravních společností atd.), může působit proti-emigračně v širším
slova smyslu. Předpokládalo se, že by místní poradenská služba prováděla rozbor hospodářských a sociálních podmínek v obci, okrese
a kraji, které vedou k vystěhovalectví, a dávala podněty ke zlepšení
pracovních příležitostí v zemědělství, průmyslu a v živnostech. Přínos poradenské služby se také spatřoval ve vytvoření dobrých vztahů
s těmi, kteří se již rozhodli vystěhovat se. Dobré vztahy s vystěhovalci, kteří právě odcházeli za hranice, se považovaly za důležitý krok
k vytváření kulturních a hospodářských styků krajanů s Československem. Poradenská služba měla zároveň pracovat i ve zpětném procesu,
při reemigraci.
V ideální představě o řízení vystěhovaleckého procesu mělo zpravodajství zahraničních důvěrníků doplňovat informační službu ČÚZ
v určitý celek. Základem bylo místní poradenství, které se ústav pokoušel budovat na Slovensku společně s Krajinským výborem pro Slovensko,
Československým červeným křížem, Okresními osvětovými organizacemi,
Spolkem sv. Rafaela a Ústřední Charitou.
Místní poradenská služba byla prvním stupněm či prostředkem,
jímž se ČÚZ pokoušel ve 30. letech ovládat vystěhovalectví z ČSR.
Dalšími prostředky měly být oblastní poradny na Slovensku jako součásti tohoto ústavu. Jednalo se o poradny ve Zvolenu, v Žilině a Bratislavě. Z toho v Žilině k založení poradny nakonec nedošlo. Zjistilo
se totiž, že osoba pověřená vedením poradny byla údajně ve spojení
s paroplavebními společnostmi. Hrozilo proto nebezpečí, že bude
emigraci v Žilině a okolí spíše propagovat než eliminovat. Bratislavská
poradna začala pracovat až od roku 1936.

Další možnosti
ČÚZ ovlivňoval vystěhovalecký proces i jinými formami. Podával
stovky informací ústně, písemně, prostřednictvím rozhlasu, novin
a časopisů. Pro média vydával „Korespondenci Československého ústavu
zahraničního pro domácí tisk“. Z názvu přednášek, rozhlasových relací

a brožur si můžeme udělat obraz o tom, do jaké míry mohly podávané informace působit proti-emigračně: např. Vyhlídky pro vystěhovalce
v Argentině, Bude ČSR kolonizovat?, Rady vystěhovalcům do Francie,
Naši v cizině na šikmé ploše, Čeští horníci, kteří v Argentině pěstují bavlnu, Včelařství v teplých zemích výhodnou živností, Vyhlídky pro rolníky
vystěhovalce do Jugoslávie, Ako sa hospodári v Kanade, Ako získať farmu
v Kanade atd.
Zprostředkování a podávání vystěhovaleckých informací bylo
jednou částí řídící práce, jíž mělo být vystěhovalectví usměrňováno.
Druhou část tvořilo přímé sjednávání pobytu Čechů a Slováků v zahraničí, které nabylo v době hospodářské krize na zvláštním významu.
Všeobecnou hospodářskou krizí byly vystěhovalecké proudy značně oslabeny, neboť se zmenšily imigrační možnosti především pro
průmyslové dělnictvo, přičemž krizí vyvolaný nedostatek pracovních
příležitostí naopak zvýšil v ČSR zájem o emigraci. Do této situace
zapůsobily na veřejnost novinové zprávy o projektech zámořských kolonizačních podniků.

Kolonizace zemědělské půdy v zámoří
Novinové zprávy o možnostech získat někde ve světě půdu mocně
zapůsobily na českého a slovenského zemědělce, ale nejen na zemědělce. Hlavním nedostatkem zpráv bylo to, že se jednalo jen o náměty a návrhy formulované jako reálné možnosti. ČÚZ soukromé
kolonizační podniky odsoudil a případným zájemcům nedoporučil.
Pokud se jednalo o kolonizaci půdy, kterou zprostředkovávaly vlády
cizích států nebo organizace těmito vládami pověřené, podílel se na
usazování zájemců z ČSR.
Na počátku 30. let platila kritika ČÚZ zejména návrhu na umísťování československých zemědělců v Ecuadoru. S tímto projektem
přišel krajan dr. K. Vohnout. Dalším pochybným podnikem byl plán
kolonizačního družstva „Nová vlast“ pro usídlování v Brazílii. Oba pokusy a další podobné vzbudily mnohonásobně větší zájem, než by se
bývalo dalo realizovat. Například v době, kdy se roznesla zpráva o kolonizaci půdy v Ecuadoru, bylo jednání vlastně jen v přípravách, a to
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s perspektivou teprve za dva nebo tři roky umístit v této jihoamerické
zemi přibližně 30 zemědělských rodin z Československa. K nejistotám, jak budou Středoevropané snášet podnebí v rovníkové zemi, bylo
nutno přičíst nejméně 40 tisíc korun na cestu a na zakoupení půdy,
farmy, nářadí atd. Přesto byl zájem veliký.
Kolonizační družstvo „Nová vlast“, které sice pomocí vkladů svých
členů získalo určitý kapitál, bylo také daleko od skutečných možností
usazovat české a slovenské zemědělce v zahraničí. V roce 1930 odjeli zástupci „Nové vlasti“ do Brazílie, aby zjistili, jaké jsou možnosti
k získání půdy pro československé osadníky. Našli vhodné pozemky
na severu brazilského státu Paraná, ale projekt se uskutečňoval zdlouhavě, přestože československé zastupitelské úřady i krajané v Brazílii
přesídlení doporučovali.
Když ČÚZ kritizoval soukromé iniciativy k hromadné kolonizaci,
které vycházely z československého prostředí, činil tak v souladu se
zněním vystěhovaleckého zákona, který podobné podniky skupinového vystěhovalectví zakazoval. ČÚZ si zároveň dobře uvědomoval,
že se prostým zákazem nic neřeší. Zájem o zemědělskou kolonizaci
v cizině neutuchal, spíše se zvětšoval. Fakt, že v zahraničí byla opravdu
stále volná zemědělská půda, působil sám o sobě. Aby ČÚZ vyhověl
domácí poptávce, spolupracoval se zahraničními společnostmi a také
s jednotlivci (většinou krajany). Tak se mu podařilo umístit jednotlivé
československé rodiny v zahraničí.
ČÚZ během své meziválečné existence jednal s mnoha zástupci zahraničních společností. Kupříkladu s francouzskou stranou řešil návrh na vytvoření smíšené československo-francouzské společnosti pro
kolonizaci československými vystěhovalci v severní Africe. Projednával dále návrh paraguayského honorárního konzula ve Vídni o československém zastoupení v mezinárodní společnosti pro kolonizaci
v Paraguayi a další návrhy o umísťování československých zemědělců
v Brazílii, Peru, Turecku a jinde. Vedle toho zprostředkoval místa pro
jednotlivce i z nezemědělských povolání.

Skepse na závěr
Na základě zkušeností s umísťováním československých vystěhovalců-jednotlivců (skupinovým umísťováním se zabýval Zemský ústřední
úřad práce) v zahraničí a ze zkušeností s kolonizačními podniky došel
v roce 1933 ústav k překvapujícímu závěru. Konstatoval, že přes veškeré pokusy institucí bylo vystěhovalectví z ČSR řízeno, ﬁnancováno
a usměrňováno jen iniciativou a rozhledem vystěhovalců samotných.
Fáze neorganického vystěhovalectví byla sice částečně utlumena, ale nestalo se tak podle mínění ČÚZ vnějšími (státními) řídícími faktory, nýbrž hospodářskou situací, to znamená
krizí. Předpokládalo se proto, že po
odeznění krize se objeví možnosti zaměstnat v zahraničí pracovní sílu, která nenalezne uplatnění v ČSR. Ústav
se měl na tuto novou situaci připravit.
Od poloviny 30. let do konce meziválečné ČSR se proto ČÚZ pokoušel zvládat tento úkol komplexně.
Ovšem v praxi se dál soustřeďoval
převážně na informační službu o přistěhovaleckých podmínkách zvláště do Francie, Kanady a Latinské
Ameriky. Jednal s československými
zastupitelskými úřady, krajanskými
spolky a zahraničními kolonizačními společnostmi. Snažil se zabezpečit
lepší podmínky k usazování českých
a slovenských zemědělců ve Francii,
tzv. kolonů, nájemců zemědělských
usedlostí za polovinu výtěžku úrody.
Obavy z existence ČSR po mnichovském diktátu se odrazily v narůstajícím zájmu o vystěhovalectví.
ČÚZ byl zavalen žádostmi o informace, která povolání a v kterých
zemích je možné získat. Nejvíce do-

tazů přišlo na vzdálené mimoevropské země: Kanadu, Austrálii, Nový
Zéland a jihoamerické státy.
Úkoly, které si ČÚZ na počátku roku 1929 zadal, vycházely ze stavu československé vystěhovalecké politiky a z potřeby vystěhovalecký
proces ovládat. Předpoklady, které k tomu měl, jako spolek a nikoli
státní orgán, a objektivní podmínky vyplývající ze společenské a politické reality předmnichovské republiky způsobily, že mnohá předsevzetí nedodržel. Přispěl však k popularizaci krajanské otázky v ČSR
a naopak v prostředí Čechů a Slováků v zahraničí oživil zájem o české
země a Slovensko.
Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR
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Šťastná knižná sedmička
Na stránkach časopisu viac-menej pravidelne
„nasvecujeme“ tie knihy z produkcie
vydavateľstiev na Slovensku, ktoré sú niečím
výnimočné – a tiež aj vďaka tomu oceňované
odbornými porotami v rôznych súťažiach –
a ich vydanie nesie v sebe viacero pridaných
hodnôt, určených, pravdaže, vždy ich čitateľom.
Výnimkou nie sú ani nasledujúce riadky
predstavujúce šťastnú sedmičku publikácií.
Odzrkadľujúcich výnimočné osobnosti nedávnej
histórie, sprítomňujúce kultúrne bohatstvo
aj priúčajúce deti kráse literárneho slova
prostredníctvom pútavých príbehov...
Podnetný knižný odkaz
„V roku 1919 obnovila Matica slovenská svoju činnosť. K rozvoju
národnej kultúry chcela vo folklóre prispieť aj zberateľskou činnosťou. Na
takúto náročnú úlohu hľadala zberateľa – hudobníka. Na odporúčanie
Leoša Janáčka vstúpil koncom roku 1923 do matičných služieb dirigent
speváckeho zboru Českej ﬁlharmónie Karol Plicka. Prišiel so zámerom, že
sa po roku, dvoch vráti do Prahy. Napokon z nich bolo pätnásť...“
Práve tieto slová, ktoré nájdete v nedávno vydanej krásnej knihe
o veľkom priateľovi Slovenska, sú pomyselnou a zároveň aj faktickou verzálou na začiatku úžasného príbehu, neopakovateľného diela
a – vysoko aktuálne – aj vynikajúceho autorského a vydavateľského
počinu. Hovoríme, pravdaže, celý čas o profesorovi Karolovi Plickovi (1894–1987), zberateľovi folklóru a fotografovi, choreografovi
i zbormajstrovi, hudobnom vedcovi, spisovateľovi, muzikantovi aj
ﬁlmárovi. Ale aj o jeho dobre známom, no v posledných rokoch
tak trochu neprávom zabúdanom, zdokumentovanom úprimnom
vzťahu k Slovákom a Slovensku a zároveň o nedávno vydanej knižnej
monograﬁi z autorskej dielne znalca (tak teoretika, ako aj historika) fotograﬁe Mariána Pauera a vydavateľskej produkcie Slovart-u.
Vynikajúca monograﬁa mimoriadne podrobne mapuje plný život
a bohatú tvorbu tejto (hlavne medzi príslušníkmi mladších generácií) pomaly neprávom zabúdanej osobnosti. Bez akéhokoľvek umelého zveličovania treba zvýrazniť, že určite bude patriť k úplným vrcholom celej vydavateľskej sezóny. Spomínaná dôstojná a podnetná
knižná pocta veľkému človeku a jeho dielu ponúka nielen široký
výber z umelcovej tvorby pozostávajúcej z vyše 250 fotograﬁí zo
širokospektrálnej tvorby, ale aj zasvätené texty o jeho živote a diele,
zábery z legendárneho ﬁlmu Zem spieva a či snímky profesora Plicku pri práci. Nechýbajú cenné úryvky z jeho doposiaľ nevydaných
spomienok, faksimile zápiskov a korešpondencie, rukopisy notových zápisov, ktorých, hoci to znie neuveriteľne, zostalo štyridsať
tisíc. Nájdeme aj fotograﬁe z rodinného albumu... Mať doma knihu
fotograﬁí Karola Plicku, ktorých vyšlo naozaj dosť, jedna krajšia ako
druhá, patrilo kedysi k dobrým „mravom“, ba priam k základnému vybaveniu každej rodinnej knižnice. Spomínaná kniha je nielen
skvelou možnosťou, ako sa k tomuto zvyku vrátiť, ale ponúka ešte
niečo dôležité. Ba až veľmi podstatné. Profesor Karol Plicka rád
a často zdôrazňoval celoživotné očarenie dvomi láskami – dobrým

Výstižná obálka vynikajúcej monograﬁe

svetlom a krásnym Slovenskom. Skúsme teda aj dnes vnímať jeho
odkaz, pútavo sprítomnený po každej stránke kvalitnou knihou, ako
výzvu na – ak ho doteraz nemáme – zaktuálnenie svojho vlastného
pozitívneho vzťahu k Slovensku.

Ocenenia pre matičné knihy
Pre Vydavateľstvo Matice slovenskej bola tohoročná jar výnimočná,
aj náš pohľad na niekoľko kníh z bohatej produkcie bude bonusový.
Príjemne hrejivý, hoci meteorologická podoba jari bola-nebola príliš
príjemná. No vydavateľstvo – a pravdaže aj čitatelia – sa vyhrievali
v teplých lúčoch. Zaslúžene, pretože do utešene sa rozrastajúcej zbierky ocenení zaknihovalo rovnú desiatku trofejí z „pódií“ viacerých
knižných súťaží.
Do dvadsiatky Najkrajších kníh Slovenska za rok 2015 sa právom
dostala kniha Jozefa Tatára Turčianske povesti II s ilustráciami popredného slovenského výtvarníka Petra Uchnára. Podrobnejší rozhovor
s ním nájdeme v magazíne Slovensko 3/2015. Známy Medzinárodný
dom umenia pre deti, bratislavská BIBIANA každoročne vyhlasuje
súťaž o najkrajšie a najlepšie detské knihy. Aby to bolo pestrejšie –
vždy podľa jednotlivých ročných období. Najlepšou detskou knihou
zimy sa stal druhý zväzok jedinečnej „zážitkovej vlastivedy“ Ondreja
Sliackeho Divy Slovenska II., ktorý sa v úvode k tejto adekvátne
knižne spracovanej dobrej myšlienke vyjadril veľmi presvedčivo: „Usiloval som sa... cez príťažlivé, neraz až dobrodružné príbehy presvedčiť
mladých čitateľov, že Slovensko nie je len neveľké geograﬁcké územie
v srdci strednej Európy. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí svojou odvahou,
zmyslom pre pravdu a dobro, tvorivými schopnosťami toto územie kultivovali, zveľaďovali, naplnili ľudskosťou...“ Literárny fond začal ten-
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Milé deti,
prázdniny sa skončili a nastali povinnosti. Keď sme boli my, vaši starí rodičia, malí, podaktorí sme sa do
školy celkom tešili. Cez leto sme ustali, pretože sme museli viacej pracovať, pomáhať rodičom. Dievčatká
i chlapci pracovali na záhradách, oberali ovocie, či už doma alebo v lese. Chodenie na maliny, čučoriedky,
brusnice nebolo len zábavou. Skúste si nazbierať vedro malín. Už len výstup na hole za čučoriedkami bol
slušný športový výkon. A v škole sme mohli pekne sedieť, učiť sa nové zaujímavé veci. Televízia ešte nebola,
PC neboli, a tak škola bola naším „oknom do sveta“. Vtedy boli učitelia vážené osoby, pretože toho vedeli
viacej ako my. V časoch našich prastarých rodičov bývalo na južnom Slovensku zvykom, že každé dieťa
donieslo 1. septembra učiteľovi živého kohúta, za to, že ho bude dobre učiť. Teraz naopak deti na začiatku
školského roka dostávajú od školy kornúty cukríkov, aby sa im v škole po celý rok páčilo. Je to zvyk, ktorý
k nám prišiel z Nemecka, ale v Česku a na Slovensku sa veľmi neuchytil.
Milé deti – želáme vám krásny a úspešný nový školský rok 2016/2017!
ustali sme – unavili jsme se
čučoriedky – borůvky
brusnice – brusinky
vedro – vědro
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Na Morave vo Vlčnove a okolí sa dodnes hrá stará stredoveká hra chlapcov nazývaná „Jízda
králů“. Je to krásna ľudová tradícia, ktorá sa odohráva v júni, spravidla na Turíce, väčšinou v sobotu. Chlapci – kráľova družina – si z dediny vyberú svojho kráľa. Býva ním chlapec vo veku 11–14
rokov, ktorého oblečú do ženských šiat a do úst mu vložia ružu, pretože počas celej obchôdzky,
ktorá trvá aj niekoľko hodín, musí mlčať. Kráľova družina oblečená do krojov na koňoch, spoločne
s nemým kráľom obchádza celú dedinu s vyvolávačom a pomocou veršíkov vyberá peniaze a poživeň pre seba a kráľa. Celou dedinou za ozýva typické „Hýlom, hýlom, máme kráľa dôvtipného,
ale veľmi chudobného. Prispejte mamička na kráľa... atď. A ľudia prispievajú, veď je to hra. Táto
hra bola rozšírená až do 19. storočia všade v Čechách a na Morave. V Čechách sa nazývala
„Jízda lesního krále“. Kráľ nebol oblečený do ženských šiat, ale do stromovej kôry a zeleného
lístia. Podobne bola vystrojená aj jeho družina. Odborníci pátrajú po pôvode tohto krásneho
zvyku. V Čechách im vychádza, že šlo o veľmi starú, až mytologickú tradíciu voľby lesného kráľa,
ktorý sa stal na celé leto ochrancom lesa. Obdobné zvyky nájdeme aj vo Francúzsku, Anglicku,
Škótsku, Nemecku, proste v krajinách s lesným bohatstvom, ktoré takéhoto ochrancu potrebovali.
Traduje sa, že táto družina spoločne s kráľom potom celé leto v lese aj žila a tak ho chránila. Moravská tradícia je očividne mladšia a údajne sa odvíja od historickej povesti o kráľovi Matyášovi
Korvínovi, ktorý po prehranom boji s Jiřím z Poděbrad sa musel dostať nepoznaný od Uherského
Brodu do Trenčína, a tak sa preobliekol do dievčenských šiat. So zvyškami svojej družiny obchádzal aj dediny, kde družiníci prosili o jedlo, pretože žiadne iné prostriedky nemali a boli odkázaní
na chodenie po pýtaní. Na pamiatku toho sa začala každoročne konať na Slovácku Jízda králů
a koná sa dodnes. Ako taká je aj zapísaná organizáciou UNESCO do zoznamu Majstrovských diel
ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

rusadlá – svatodušní svátky, Letnice
rusalný kráľ – letniční král, lesní král
Turíce – Svatodušní svátky, Letnice
poživeň – obživa, jídlo
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Obyčaj ale môže mať tatársky či dokonca kirgizský pôvod. Kráľova tvár je totiž zakrytá zvislými stuhami, ktoré mu visia z čapice, podobne ako kirgizským jazdcom, ktorých chránia proti
slnku a prachu. V Kirgizsku chlapci hrajú podobné hry vychádzajúce z jazdy na koňoch. Volanie
Hýlom, hýlom, hálom sa zas zdá byť ugrofínskeho pôvodu, ale môže pochádzať aj z tatárčiny.
A ako to bolo na Slovensku?
Na Slovensku tieto tradície „rusalných kráľov“ zanikli už v dávnej minulosti. Máme záznamy,
že od XVI. storočia ich dôsledne zakazovala cirkev, ktorá ich považovala za pohanský obyčaj.
Zakazovala ich aj vrchnosť. Vadilo jej najmä zakrývanie tvárí maskami z lesnej kôry a lístia, prezliekanie sa do starých kožuchov s prevrátenou srsťou von, tance, hluk a vôbec ľudová zábava
mládeže. Najdlhšie sa tento zvyk udržal na Gemeri a v Honte. Bol spojený aj s voľbou „rusalnej
kráľovnej“, ktorá so svojou dievčenskou družinou v pestrých krojoch obchádzala dedinu.
Na Morave sa „Jízda králů“ stala v druhej polovici 20. storočia skôr zvykom, ktorý patrí do detského folklóru. V Čechách a na Slovensku zanikla oveľa skôr, ako sa mohla touto detskou tradíciou stať. Mnohé zvyky boli po roku 1989 obnovené a zažívajú svoju renesanciu. Je škoda, že sa
to nestalo aj u lesného kráľa a rusalných kráľov na Slovensku. Pravda, tradícia si vyžaduje kone
a chlapcov, ktorí na nich budú vedieť dobre jazdiť. Ale veď práve to je nielen krásna hra, ale aj
šport, ktorý vyžaduje celoročnú prípravu. A lesov máme dosť.
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to rok odkrajovať z koláča novej reprezentatívnej súťaže – o Cenu
Literárneho fondu. Medzi siedmich ﬁnalistov sa dostala dvojica
autorov Vydavateľstva Matice slovenskej: Ľuboš Jurík s monumentálnym a aj čitateľsky úspešným románom o významnom Slovákovi
20. storočia Alexander Dubček: Rok dlhší ako storočie a Katarína Mikolášová s hravou detskou prózou Bojnickí búbeli, ktorú
tiež ilustroval Peter Uchnár a s autorkou nájdete rozhovor v už
spomínanom Slovensku. Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov už dlhé roky oceňuje najkrajšie knihy a propagačné
materiály o Slovensku. Fanfáry za prvé miesto v kategórii Najkrajšia
kniha o regióne zneli za rok 2015 monograﬁi kolektívu autorov pod
vedením Miloša Jesenského s názvom Kelti: Veľká kniha o Keltoch
v Žilinskom kraji, ktorá v minulom roku rozšírila kolekciu reprezentatívnych knižných publikácií vydávaných Maticou slovenskou
v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a jeho kultúrnymi
inštitúciami. (Len pripomeniem, že sú to knihy o drotárstve, goraloch, Jánošíkovi a palatínovi Turzovi).
Hrejivé správy prišli aj z regionálnych súťaží, ktoré vyhlasujú okresné a krajské knižnice. Knihou horného Považia sa stali už
spomínaní Bojnickí búbeli, Knihou Turca sa stala publikácia Ranogotický Kostol sv. Margity v Turčianskom Jasene autorky
E. Martinusíkovej o takmer už zabudnutom kultúrnom skvoste
tejto časti Slovenska; v súťaži o Knihu Kysúc sa na treťom mieste
umiestnila fantazijná mládežnícka próza skúseného rozprávača Laca
Hrubého Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza. Napokon v súťaži časopisu Knižná revue o Vydavateľstvo roka sa Matica slovenská
umiestnila na treťom mieste, hneď za vydavateľskými gigantmi
Slovart a Ikar...
Ako reaguje na tieto hrejivé správy riaditeľ Vydavateľstva Matice
slovenskej Stanislav Muntág?
„Úprimná vďaka všetkým, ktorí si všimli a ocenili plody našej práce!
Pre nás je to, samozrejme, výzva a záväzok pokračovať v práci – je tu
ďalší rok, na stole máme ďalšie zaujímavé knižné projekty a najviac
nám záleží na tom, aby ich v tej záplave nových knižných titulov našli
a ocenili samotní čitatelia.“
Igor Válek, autor je spisovateľ a publicista

Tri ukážky z mnohých Plickových pohľadov na dobové Slovensko
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Sladká odmena za hodiny strávené
pri dejepisných súťažiach
Študenti osemročného Gymnázia
na Varšavskej ceste v Žiline sa už
niekoľko rokov zapájajú do projektu Nenápadní hrdinovia v boji proti komunizmu, ktorého tvorcami je
občianske združenie Nenápadní
hrdinovia a najmä jeho predseda
František Neupauer.
Kto sú tí nenápadní hrdinovia? Odpoveď
na túto otázku môže byť rôzna. Myslíme
však ľudí, ktorí boli perzekvovaní a zastrašovaní, neprávom a násilne väznení, odvážaní
na nútené práce do gulagov, ľudí, ktorí boli
odtrhnutí od svojich blízkych. Prečo? Lebo
boli nepohodlní, nevyhovujúci bývalému totalitnému režimu.
Študenti z celého Slovenska majú možnosť zapojiť sa do tohto projektu, ktorý je
každoročne slávnostne otvorený v predvečer
výročia Sviečkovej manifestácie v Bratislave v roku 1988 a slávnostne vyhodnotený
v predvečer spomienky na november 1989.
Projekt umožňuje žiakom vyhľadávať a zachytiť písomne a audiovizuálne príbehy ľudí,
ktorých životné osudy tragicky poznačili
roky totalitného režimu. Na začiatku je snaha nájsť človeka, ktorý na vlastnej koži pocítil prenasledovanie totalitného režimu. Po
vypočutí a nahratí jeho príbehu začína do-

Atómium, Expo 1958

Brusel, budova, kde zasadá Európsky parlament

slovne detektívna práca ‒ vypátrať čím viac
informácií o dobe, procese, uväznení. A ako
správni historici navštevujeme archívy, ale aj
knižnice, pátrame po potomkoch, rodine...
Výsledkom všetkého tohto úsilia sú práce,
ktoré hodnotí komisia a autori najlepších
prác majú možnosť prezentovať ich na študentskej konferencii. Práce našich študentov
sa každoročne prebojovali do ﬁnále a ich
autori mali možnosť zúčastniť sa na zaují-

mavom programe, ktorý bol pre nich pripravený. Čerešničkou na torte pre víťazov je
pozvanie od europoslancov na návštevu Európskeho parlamentu.
Nebolo to inak ani tento rok. V apríli na
pozvanie pána europoslanca Eduarda Kukana 8 študentov s ich konzultantkou navštívilo Brusel a Európsky parlament. Nastal deň
D ‒ 26. 4. 2016. O dvadsiatej druhej hodine
sme odchádzali s ďalšími pozvanými spoločným autobusom z Bratislavy. Cieľ ‒ Brusel.
Čakalo nás asi 15 hodín cesty. Počas cesty sa
vystriedali všetky druhy počasia ‒ pršalo, fúkal studený vietor, dokonca v Nemecku snežilo. Ale my sme boli v suchu a teple a dúfali
sme, že kým dorazíme na miesto určenia, tak
sa aprílové počasie umúdri.
Konečne Brusel! Po dlhej ceste sme boli
na mieste určenia ‒ pred hotelom Aviation. Rýchlo sme sa ubytovali, osviežili a plní
očakávaní sme sa išli zoznámiť s metropolou Európskej únie. Mali sme zabezpečenú
sprievodkyňu, ktorá nám ukázala centrum
Brusela s hlavnými pamiatkami a atrakciami. Nemožno nespomenúť Grand Place,
ktorý je na zozname svetového dedičstva
UNESCO. Dominantnou stavbou je gotická radnica z 15. storočia s vežou vysokou
96 m, na ktorej je umiestnená socha sv. Michaela, patróna mesta. Ďalšou významnou
stavbou je Maison du Roi (Kráľovský dom),
v ktorom sa v súčasnosti nachádza múzeum. Príjemnú atmosféru tohto hlavného
námestia okrem zachovaných domov zo 17.
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Bruselské námestie

storočia dotvárajú početné kaviarničky ako
aj obchodíky, v ktorých si možno kúpiť rôzne suveníry a belgické pralinky. Deň plný
dojmov sme ukončili na slávnostnej večeri
s pánom europoslancom v reštaurácii Le

nasledoval presun na výstavisko na okraji Bruselu, kde sme mali možnosť pozrieť
si Atómium a záhradu Európy. Aj po vyše
50 rokoch nás táto atrakcia neprestane
udivovať. Kovová konštrukcia predstavuje
kryštál železa, ktorý sa skladá z 9 gúľ predstavujúcich atómy. Atómy sú umiestnené na
vrcholoch kocky a jeden atóm je v strede.
Jednotlivé gule sú navzájom prepojené tunelmi, ktoré symbolizujú neviditeľné sily
medzi atómami. Toto bola posledná atrakcia, ktorú sme na našej exkurzii navštívili.
A pretože všetko sa raz skončí, skončil sa
aj náš pobyt v Bruseli. Čakala nás dlhá cesta
domov, ktorá sa predĺžila kvôli nekonečným

zápcham na diaľnici v Nemecku. Nevyspatí, ale plní dojmov sme šťastne docestovali
domov.
Naša veľká vďaka patrí pánovi europoslancovi za pozvanie na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli. Veľkú zásluhu
na úspešnom priebehu exkurzie mal jeho
asistent JUDr. Jaroslav Šimonič, ktorý
excelentne organizačne zabezpečil celú
akciu, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.
Nesmieme zabudnúť ani na pánov šoférov,
ktorí bravúrne zvládli všetky nástrahy cesty
a šťastne nás doviezli najskôr do Bruselu
a potom späť do Bratislavy.
PhDr. Alica Virdzeková

Cikajúci chlapček

Paon na malebnom Grande Place. Neďaleko námestia sa nachádza Manneken Pis,
bronzová soška cikajúceho chlapčeka, obliehaná množstvom nedočkavých turistov,
ktorí sa chcú pri ňom odfotografovať.
Vyvrcholením nášho programu bola návšteva Európskeho parlamentu. Po prehliadke parlamentu a oboznámení sa s fungovaním tejto inštitúcie nasledovala diskusia
s pánom poslancom Kukanom. Svoj pobyt
v EP sme zakončili návštevou plenárneho
zasadnutia, počas ktorého prebiehalo hlasovanie. Po obede v parlamentnej jedálni

x

Listy 17

16_17_Virdzekova.indd 17

9/13/2016 2:20:47 PM

Čriepky z Toskánska
Nad zvlnenou toskánskou krajinou, jej úrodnými vinicami, lánmi pšenice a šafránu,
olivovými hájmi a alejami tují a cyprusov sa na kopci nad údolím Val d´Elsa
dvíha k nebu stredoveké San Gimignano. Toto mestečko, ktoré si vďaka vysokým
rodovým vežiam vyslúžilo prezývku „stredoveký Manhattan“, skutočne v malom
pripomína zoskupenie newyorských mrakodrapov. Z pôvodných 75 veží sa síce
zachovalo iba 15, silueta unikátnych mestských štvrtí San Matteo a San Giovanni
však i dnes pôsobí priam neskutočne, surrealisticky.

San Gimignano – ulička

Mestské veže vznikali na začiatku 12. storočia, kedy slúžili nielen k obrane mesta,
ale vyjadrovali taktiež prestíž a moc jednotlivých panovníckych rodov. Hrdé bohaté
rodiny stavali veže stále mohutnejšie, až ich
výšku musela mestská rada obmedziť zákonom. To však nezabránilo ambicióznemu
rodu s ﬁštrónom postaviť na svojom pozemku teda rovno veže dve, ktorých výška bola
dohromady samozrejme najvyššia v celom
meste. Tak vznikli sangimignanské stredoveké „dvojičky“.
Vďaka kompaktnosti mestečka, ktoré si
dodnes zachovalo svoj charakter, a množstvu
stredovekých pamiatok bolo San Gimignano
zapísané na zoznam svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Rozkvet mesta, ležiaceho na dôležitej obchodnej a pútnickej ceste Via Francigena
z Ríma na sever sa zastavil v 15. storočí, kedy
sa San Gimignano ocitlo na okraji záujmu
a pozornosti, vďaka čomu sa však dokonale
zakonzervovalo a zachovalo v neporušenej
podobe až do súčastnosti.
Dnes je opäť v obložení más – zástupov turistov z celého sveta. V jeho krivolakých ulič-

kách a na jeho námestiach môžete zažiť neopakovateľné hudobné vystúpenia muzikantov či hercov potulného bábkového divadla.
Čo by si však žiadny návštevník nemal nechať ujsť, je návšteva katedrály na námestí
Piazza del Duomo. Tento kostol s jednoduchou fasádou v sebe ukrýva nádhernú výzdobu z 12. storočia. Na jeho múroch sú tlmočené príbehy Biblie fantastickou rečou stredovekých fresiek, tromi výpravnými cyklami
výnimočných kvalít – výjavmi z Posledného
súdu, Pekla a Raja.
Kým však vstúpite do chrámu, musíte
prejsť dôkladnou prehliadkou a v prípade, že
nemáte /teda hlavne dámy/ dostatočne zahalené ramená či stehná, obdržíte svetlozelené
zásterky či pláštiky, takže vo vnútri v kostole
to vyzerá ako zhromaždenie ľudí, medzi ktorými sa prechádza tím chirurgov, ktorí práve
opustili operačnú sálu.
A nad vašimi hlavami se odohrávajú fascinujúce príbehy o stvorení sveta a človeka,
o uhnietení Evy z Adamovho rebra, o Noemovi, ktorý po potope sveta začal pestovať vín-

San Gimignano – dvojičky

nu révu a po nadmernej konzumácii vína sa
opil a odhalil svoje mužstvo celému svetu na
obdiv, či výjavy z pekla, ktoré si nezadajú s najodvážnejšími scénami z erotických časopisov.
Aké relatívne je vnímanie nahoty, toho, čo
sa môže, toho, čo je vhodné a čo už nie!
Námestie zázrakov zaiste vyrazí dych väčšine návštevníkov Pisy. Mramorová čipka
baptistéria, dómu a kampanily – tejto ikony
talianskeho cestovného ruchu, človeka úplne
očarí. A to by šikmá veža „Torre Pendente“
ani nemusela byť naklonená. Námestie – tento skvost pisanského stredovekého staviteľstva
žiari slnkom, presvetleným belostným kameňom na pozadí blankytného talianskeho
neba. Dokonalý pohľadnicový výjav.

San Gimignano – katedrála
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Pisa – kedysi mocné a výbojné prístavné
mesto, jedno z najbohatších miest stredozemia pretavilo svoje bohatstvo a skúsenosti
z plavieb do Afriky a Orientu do pokladov
architektúry, sochárstva a maliarstva. Je večnou škodou, že súbor nástenných malieb
v Campo Santo – krížovej chodbe pohrebiska, vybudovaného v susedstve dómu, bol nenávratne zničený pri požiari mesta bombardovaného americkými vojskami v júli 1944,
kedy v Pise zahynulo 10 000 obyvateľov.
Steny pohrebiska, kedysi žiariace radostnou
sviežosťou Gozzoliho fresiek, ohoreli a spustli. Omietka s nástennými maľbami opadala
a zostalo po nich iba torzo podmalieb.
Piazza dei Miracoli zostalo akoby zázrakom ušetrené vojnovej skazy, takže môžeme
dodnes obdivovať napríklad monumentálne
bronzové dvere južnej priečnej lode dómu, bohato vyzdobené ﬁgurálnymi motívmi, výjavmi z Nového zákona, vytvorenými v 12. storočí sochárom a architektom Bonannom.
V strednej časti Toskánska leží hlavné
mesto provincie rovnakého mena – Siena,
odveký rival Florencie. Historické a kultúrne centrum s výborne zachovalými stredovekými stavbami, vybudovanými z tehál, ktoré
udávajú charakteristický rys architektúry
tohoto mesta, považovaného za jedno z najkrajších v Taliansku.
Centrum mesta je obkolesené hradbami
a mestskými bránami chrániacimi poklady,
ako sú napríklad Palazzo Pubblico, gotická
radnica s vežou Torre del Mangia vysokou
102 metrov, veľkolepý dóm Santa Maria Assunta – jedna z najpôsobivejších gotických sakrálnych stavieb na Apeninskom polostrove.
Na hlavnom námestí Piazza del Campo,
charakteristickom svojím pozvoľna sa zvažujúcim vejárovitým tvarom, vytvárajúcim
prirodzený amﬁteáter, sa okrem radnice
nachádzajú hrdé renesančné paláce a plastikami vyzdobená sienská studňa Fonte Gaia.
Piazza del Campo je každoročne svedkom
Palia, koňského dostihu, ktorému predchádza sprievod v historických kostýmoch
– tradícia, ktorá sa od 13. storočia nezmenila. Súvisí s existenciou kontrád, sienskej
špeciality. Kontrády tvorí 17 historických
obvodov, do ktorých patrí od narodenia až
do smrti každý obyvateľ mesta. Kontrády,
ktoré pôvodne vznikli na základe remeselných cechov, majú štatút právnickej osoby,
v ktorej čele stojí Capitano. Každá kontráda
má svoj symbol, heslo, vlajku, kostol so svojím svätým patrónom. Kontrády podporujú
svojich členov, medzi sebou navzájom však
často pestujú nepriateľstvo „na život a na
smrť“. A práve Piazza del Campo, ako neutrálne územie, je miestom súperenia kontrád v slávnom konskom dostihu Palio. Štvrť,
ktorej reprezentant vyhrá, má právo usporiadať bujarý večierok na území štvrti, ktorá
dostih prehrala. Pouličnú „party“, pri ktorej

Pisa – šikmá veža

tečie prúdom lahodné červené víno Chianti,
také typické pre tento región.
Neďaleko Sieny sa na pahorku obkolesenom poliami, vinicami a olivovými hájmi
nachádza mestečko Monteriggioni, vybudované Sieňanmi v 13. storočí. Malo slúžiť
ako opevnená hliadka na stráži pred vojenskými vpádmi znepriatelenej Florencie.
Mestečko chráni masívny prstenec hradieb
dlhý 570 metrov a tento zakonzervovaný kúsok stredoveku je dnes vyhľadávanou atrakciou vo večnom obležení turistov.
Mimo hlavných turistických trás ležia zvyšky kláštora San Galgano, ktorých kamenné múry sa týčia k nebu už sedem storočí.
O čo menej turistov sem zavíta, o to silnejšie
genius loci tu môžete pocítiť. Nie div, že si
toto bývalé cisterciánske opátsvo a jeho lokalita „zahrala“ vo ﬁlme Andreja Tarkovského
Nostalgia.
Vôbec sa mi zdá, že najlepší spôsob, ako
objavovať čaro Toskánska, (ktoré mimochodom patrilo ešte v 60. rokoch dvadsiateho
storočia k najchudobnejším regiónom Európy – na rozdiel od dneška, keď patrí k tým
najbohatším a najdrahším…) je sadnúť na
bicykel a bočnými okreskami si vychutnávať
krásu tejto úrodnej zvlnenej krajiny, ktorá
v sebe ukrýva nesmierne bohatstvo a kultúrne poklady snáď na každom kroku.
A tak, ak sa mi ešte niekedy podarí opať
zavítať do tohoto kúta Európy, nenechám si
ujsť okrem návštevy Florencie práve tento
spôsob poznávania sveta.
Miro Pogran, foto autor

Siena – radnica s vežou

La Pedrera
Monteriggioni

San Galgano – opustený kláštor
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Divadelné večery
slovenských ochotníkov v Prahe
Spolky Domus SM v ČR
a Bona Fide nám tohto roku
v máji umožnili prvé hosťovanie
ochotníckeho súboru z Čadce
s inscenáciou MUDr. I. Stodolu:
Jožko Púčik a jeho kariéra.
Po predstavení nasledovalo
príjemné neformálne posedenie
divákov s tvorcami. Keďže odozva
bola dobrá, rozhodli sme sa
spolu so spolkami Bona Fide
a Dokumentačným a múzejným
strediskom slovenskej menšiny v ČR
pokúsiť sa z podujatia učiniť tradíciu
a slovenských ochotníkov z rôznych
regiónov Slovenska v priestoroch
DNM privítať dvakrát ročne...

B

udeme prezentovať ochotnícke súbory,
ktoré uvádzajú na javisko predovšetkým
pôvodnú slovenskú tvorbu, tak ako to bolo
v prípade uvedenia už spomínanej hry Ivana Stodolu, ktorý patrí k najvýznamnejším
slovenským dramatikom. Vyrastal v kultúrnom prostredí, vyštudoval medicínu v Bu-

dapešti a Berlíne, celý život pôsobil ako
lekár. V roku 1951 bol odsúdený na základe
vykonštruovaného obvinenia a protiprávne
uväznený. Po prepustení na amnestiu žil na
penzii a písal predovšetkým autobiograﬁcké
a memoárové diela. Jeho komédia Jožko Púčik a jeho kariéra vznikla v roku 1931 a bola

uvádzaná v Prahe. Našla si svojich priaznivcov aj medzi slovenskými krajanmi v Nadľaku, Sarvaši i inde. Keďže práve v tomto
roku si pripomíname 70. výročie návratu
slovenských krajanov po II. svetovej vojne
do Československa vrátane ich usídľovania
v pohraničí českých krajín, DOMUS SM
v ČR veľmi privítal uvedenie tejto komédie
v DNM v podaní ochotníckeho súboru Jána
Palárika z Čadce.
Víťazom minuloročného XIX. ročníka
novomestského Festivalu Aničky Jurkovičovej – celoslovenskej prehliadky neprofesionálnych divadelných súborov sa stal divadelný súbor Divadlo 21 z Opatovej. Súťažili
s hrou amerického autora Johna Patricka
„To ste vy, pán Tanner?“ na motívy hry Opalu má každý rád... v réžii Romana Oravca.
Cenu za najlepší ženský herecký výkon si odniesla Ivana Oravcová, herečka tohto súboru
– v hlavnej úlohe slečny Opaly.
Len na okraj pripomíname, že v Prahe
a v ČR sme mali možnosť túto komédiu
zhliadnuť od roku 2007 v skvelom podaní
Květy Fialovej, Nadi Konvalinkovej, Lubomíra Lipského a ďalších hercov pod názvom Manžel pre Opalu. John Patrick je
známy americký dramatik, ktorý je nositeľom Pulitzerovej ceny a ďalších významných
ocenení. Narodil sa v roku 1907 v Kentucky, prežil veľmi neradostné detstvo,
uznávaným dramatikom sa stal až v roku
1945, keď si za prvé zarobené peniaze kúpil
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prežil veľmi neradostné detstvo, uznávaným
dramatikom sa stal až v roku 1945, keď si za
prvé zarobené peniaze kúpil farmu a stal sa
farmárom. Príbehy o Opale, dobrosrdečnej,
svojráznej žene začal písať v rokoch 1961–
1975. John Patrick nenávidel vojny, veľkomestá, ľudskú tuposť, spoločenské večierky a príliš normálnych ľudí bez vlastných
názorov, schopných zaradiť sa kamkoľvek.
Sme radi, že môžeme uviesť práve komédiu tohto dramatika v novej úprave, so
slovenskými hercami v Divadle Troníček
8. októbra.
Jadro terajšieho ochotníckeho súboru
obnovilo starú miestnu tradíciu divadelníctva, ktorá siaha do začiatkov 20-tych
rokov minulého storočia. V miestnej kultúre samo sa nič nespraví. Nie raz túto
pravdu pocítila aj Ľubica Lišková, správkyňa kultúrneho strediska v Trenčíne-Opatovej a vedúca súboru Divadlo 21. Pritraﬁli sa viaceré úspechy. Napríklad drámu
Drotár zhrdzavených duší, ktorú uviedli
ako prvý divadelný súbor vôbec, videlo
viac ako 2500 divákov od Trenčína cez
Senicu, Bratislavu či Michalovce. Úspešní
boli aj na divadelných prehliadkach, napríklad z Gorazdovho Močenka si odniesli
viacero cien a uznaní. Vrcholom doterajšieho divadelného snaženia bolo získanie
spomínanej ceny Laureáta festivalu Aničky
Jurkovičovej, ako aj získanie ocenenia za
ženský herecký výkon.
„Také príbehy nás vždy povzbudia, pretože ochotníctvo je o improvizácii v daných
konkrétnych priestorových i ekonomických
podmienkach,“ hovorí Ľ. Lišková a dodáva,
že tieto súvislosti a nároky zvládne iba kolektív šikovných a vytrvalých nadšencov.
Divadlo 21 z Opatovej pri Trenčíne privítame v Prahe 8. októbra v Divadle Troníček, kde od 18.00 uvedú spomínanú hru.
Po predstavení bude nasledovať neformálne
stretnutie s tvorcami predstavenia. Všetkých
priaznivcov divadla srdečne pozývame!
DOMUS SM v ČR
a Magdalena Pajanková

Použité zábery sú z májového predstavenia v Prahe
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Čarovný svet bábik
Svet, ktorý by sa páčil nejednému malému dievčatku, svet
pripomínajúci nám časy nie tak dávno minulé a predsa tak
vzdialené dnešku, svet, ktorý sa stal útočiskom Moniky Cmierovej.
Aj takto sa dá nazvať unikátna výstava bábik pani Moniky
z Rožňavského Bystrého.

pochádzajú. Blízke sú mi ﬁlmové bábiky i tie z rozprávok známeho
slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského.“
Keď sa začala venovať tomuto koníčku a po dedine sa rozšírilo,
čomu sa venuje, ľudia i kamarátky jej začali nosiť staré látky, gombíky, čipky a hlavne bábiky. S manželom si začali tieto veci zhromažďovať a nebyť týchto darovaných vecí, zbierka by nemala tú podobu,
ktorú má dnes.
Bábiky nekupuje, dostáva ich od miestnych ľudí, príbuzných
i známych, ale aj od detí z miestnej základnej školy, kde pracuje
ako školníčka. Boli to najmä historické, ktoré našli doma na povale
a nechceli ich vyhodiť. Postupne ich začala obliekať do dobových
šiat i krojov.
Na výrobe šatôčok je jedinečné hlavne to, že sú vyhotovené bez
pomoci šijacieho stroja. Pretože pani Monika všetko šije ručne,
iba pomocou ihly. Neskôr jej aj deti začali nosiť poškodené bábiky,
ktoré s tmelom a silikónom opravovala. Taktiež nosia časti bábik,
z ktorých potom skladá ďalšie a dorába im ručičky či nožičky. Moni-

M

onika Cmierová mala od malička veľmi blízko k umeniu, pretože pochádzala z rodiny umelcov. Otec so strýkom boli akademickí maliari a bratranec zasa reštaurátor
kostolov. Možno aj tento impulz ju viedol k tomu, že aj ona chcela
študovať maliarstvo, no ako to často býva, zostalo to iba pri nenaplnenom sne. Pretože začala študovať na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Rožňave.
K umeleckej tvorbe ju priviedli dve skutočnosti. Prvým impulzom
bol dar od svokry, pani Cmierovej. Pred viac ako pätnástimi rokmi ju k šitiu a oprave starých bábik priviedla bábika v heľpianskom
kroji s postieľkou, ktorú svokra pani Moniky darovala každému zo
svojich štyroch detí a jednu dostala teda aj ona s manželom. Už vtedy sa začala zaoberať myšlienkou vlastnoručného opravovania bábik.
Druhou zlomovou situáciou v jej živote bola náhla smrť otca pani
Cmierovej, ktorý zomrel na jej tridsiatku. Bola to pre ňu obrovská
rana, ktorú naozaj veľmi ťažko znášala. A keďže nešťastie nechodí po
horách, ale po ľuďoch, v tom istom čase jej vážne ochorela aj mama.
Aby sa dokázala vyrovnať s problémami a opäť našla zmysel svojho
života a svetlý bod, začala sa venovať výnimočnému koníčku, ktorý
sa stal jej útočiskom. A tým boli bábiky.
Dnes má vo svojej zbierke vyše päťsto bábik a tristo bosoriek. Ako
sama hovorieva, bavia ju najmä tie z dávnej minulosti, moderným
nevie prísť na chuť. Novodobé bábiky nie sú podľa nej až také kvalitné ako tie vyrobené pred rokmi. Chýba im duša a príbeh. Nevie
ich poobliekať ani im ušiť niečo na mieru. „Najviac ma zaujímajú
poškodené, ktorým viem dať novú podobu, podľa toho, z akého regiónu
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ku Cmierovú v tom
podporuje celá rodina
a z času na čas jej s tým
aj pomáha.
Nejednu starú a poškodenú bábiku musela
poskladať zo starších
kusov bábik. Práve to ju
na tom baví a inšpiruje. Niektorá sa hodí do
krojových šiat, iná do
dobových kostýmov či
pôsobí ako rozprávková
postavička.
V jej zbierke nájdete
napríklad kúsky z Ruska,
zo Švajčiarska, Ameriky
i zo Srbska. Najväčšia bábika meria 125 centimetrov, najmenšia dva centimetre. „Bábiky si
cením o to viac, že mi ich darovali ľudia a pôvod takmer každej jednej
poznám dodnes. Mám k nim preto patričnú úctu. Tú najväčšiu mi darovalo dievčatko z miestnej školy.“
Medzi unikáty patrí aj stodesaťročná porcelánová bábika s pôvodom vo Francúzsku, ktorú jej daroval istý pán Hedmeg z Rožňavy. Kúpil ju pre nevestu za 200 eur, a keďže sa rozbila, daroval ju
Monike Cmierovej. Tá ju zreparovala, opravila jej rozbitú tváričku
a dnes je uložená v starožitnom kočíku. Všetky bábiky má pani
Cmierová uložené v jednom trojizbovom byte, kde svoju zbierku
vystavuje. Nájdete tu aj rôzne princezné, grófky, nevesty, vojakov,

klaunov, pirátov, historické hračky či staré bábkové divadlá a všakovaké bosorky.
Celú jej obrovskú zbierku dopĺňa tristokusová zbierka bosoriek.
Pretože bosorky jej vraj priniesli šťastie. Preto okrem bábik našla zberateľka zaľúbenie aj v bosorkách. Kdesi čítala, že prinášajú
šťastie, a tak si ich začala kupovať. Predpokladá, že v jej záľube bude
pokračovať aj jej dcéra, ktorá má k bábikám blízky vzťah. „S plánmi do budúcnosti si zatiaľ hlavu nelámem. Moja zbierka ostane zrejme v mojej obci, alebo ju darujem nejakému múzeu. Predovšetkým
chcem, aby zostala dlhé roky v dobrých rukách,“ dodáva pani Monika
Cmierová.
Ak máte nejakú bábiku,
ktorej už nemáte čas sa venovať, nevyhadzujte ju, dajte jej šancu a darujte ju pani
Monike, ona sa o ňu postará.
Kontakt na zberateľku: 0902
753 777.
„Občas nám treba načrieť do
starých dopukaných truhlíc, pohladkať veci minulé, pritisnúť
k srdcu staré zažltnuté čipky.
Občas sa nám treba aspoň na
chvíľočku zastaviť a zaspomínať na to, čo bolo, čo odvial čas.
A tak si spoločne pripomeňme
čaro dávnych tradícií.“ (motto
pani Moniky Cmierovej, vášnivej zberateľky bábik a bosoriek). Miroslava Jančulová, foto: autorka
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Ivan
JUREČKA
Ivan (*1984) je mladý
slovenský herec a performer
žijúci v Prahe, ktorý sa však
v poslednom čase dostal do
povedomia svojimi výtvarnými
prácami vyrobenými
z vinylových platní a iného
netradičného materiálu.

P

ochádzaš zo stredného Slovenska,
narodil si sa v Banskej Bystrici.
Kde si strávil detstvo a ako si naň
spomínaš? Prirovnávali ťa už v detstve ku
„komediantom“?
Presne tak, som rodák z Banskej Bystrice
a mám to mesto a kraj veľmi rád. Komediantom som asi nikdy nebol, ale tichá myška v kolektíve tiež nie.
Kto ťa v detstve a v dospievaní najviac
ovplyvnil a formoval?
Tak určite rodičia, súrodenci, spolužiaci...
asi taká klasika. Nemal som v detstve, ani
potom, nikoho ako vzor. Skôr sa cítim ako
nejaký samorast.
Na strednej škole si sa učil za vojaka –
zdravotníka a šesť rokov si pôsobil ako

profesionálny vojak v Armáde SR. To nie
je bežný štart pre kariéru herca. Čo bolo
tvojou ambíciou a prečo si nakoniec zmenil svoje smerovanie?
Mám vojenskú strednú školu v odbore vojenský zdravotník. Ambíciou bolo
pomáhať ľuďom. A prečo armáda? Už
ani neviem... Asi som sa moc pozeral na
Ramba.
V praxi som ale zistil, že sa k pacientom
nedostanem a zmenilo sa to na nekonečné
a nudné služby, papierovanie a neskutočnú
byrokraciu okolo každého úkonu. Vtedy
som si povedal, že takto sa nechcem vidieť
o niekoľko rokov a že potrebujem zmenu.
Herectvo si študoval najskôr na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, neskôr si
odišiel do Brna na Janáčkovu akadémiu
múzických umení, kde si štúdium ukončil. Vedel by si porovnať spôsob výučby,
možnosti následného uplatnenia a vôbec
samotné štúdium na týchto dvoch vysokých školách?
Nechcem sa púšťať do nejakého hlbokého
porovnávania... predsa len z JAMU, tobôž
z AU som už nejaký ten rok preč. Akadémia
je mladá škola a v dobe, keď som tam študoval ja, sa dosť hľadala. Boli tam aj napríklad
problémy s akreditáciou, štrajk študentov,
dosť punkové podmienky na prácu... Teraz už ale majú zrekonštruované priestory,
granty, veľa nových mladých doktorantov.
Neviem posúdiť, ako je to tam teraz.
JAMU má dlhú históriu, tradíciu, systém
práce, zázemie, priestory... je to iný level.
V Brne si však po štúdiách neostal a nateraz si sa usadil v Prahe. Ako vnímaš Prahu a jej atmosféru? Vyhovuje ti? Ako sa
tu cítiš?
Po JAMU som nastúpil do Divadla Continuo. Je to medzinárodný divadelný súbor,

ktorý sa venuje fyzickému a poetickému
divadlu. Tam som prvýkrát začal pracovať
s rôznymi druhmi materiálov v rôznych
priestoroch. (S Continuom sme napríklad
robili predstavenia pri jazere, v starej pieskovni, v idúcom vlaku a pod.) Veľa sme
cestovali a keď sme skúšali na domovskom
statku, bývali sme v maringotkách, pomerne ďaleko od mestského ruchu... taká romantika. Tam som vydržal tri roky, a potom
som sa rozhodol vrátiť sa do Brna. Tam ale
akosi nebola pre mňa v tom čase práca, tak
som skúsil odísť do Prahy.
No, na začiatku som to zvládal ťažšie.
Z maringotky a romantiky do chaosu Prahy... mnoho hluku, turistov. Bolo to ťažké.
Potom som si ale povedal, že všetok ten chaos nemusím nechať na seba pôsobiť a že si
môžem aj v Prahe vytvoriť svoj „svet“, kde
sa budem cítiť fajn. Myslím, že sa mi to aj
podarilo.
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Máš pekne rozbehnutú kariéru ako herec,
tanečník aj performer. Bol si členom medzinárodného súboru Divadla Continuo,
pôsobíš vo významnom a výraznom divadelnom štúdiu Farma v jeskyni, zahral si
si aj v Mahenovom divadle v Brne, absolvoval si množstvo workshopov a rôznych
projektov. Ako ty sám vnímaš svoje divadelné smerovanie?
Ja sám seba považujem za „herca“ v tom
zmysle, že sa rád hrám. A divadlo je na hranie sa ideálne. Tak po JAMU a činohre som
sa teda vydal cestou pohybového divadla
v Divadle Continuo. S ním som sa dostal aj
do švajčiarskej školy.
Čo plánuješ do budúcna v rámci divadelnej práce?
Sám neviem. Uvidíme. Ničomu sa nebránim a teším sa, čo nového ešte skúsim.
Zahral si si aj vo viacerých ﬁlmoch. Prezradíš nám, v ktorých? Ako vnímaš túto
pracovnú skúsenosť?
Hral som v pár študentských ﬁlmoch pre
Akadémiu umení a pre VŠMU, tiež v pár
krátkych ﬁlmoch ešte na JAMU, nejaké reklamy. Film je v porovnaní s divadlom úplne iné médium. V niečom ľahšie, napríklad
keď sa záber natočí, tak je hotovo, ale má aj
tú stránku, že keď je už ﬁlm hotový a vy viete, že to nebolo dobré, už sa s tým nedá nič
urobiť. V divadle máte šancu to v budúcej
repríze urobiť lepšie, zdokonaľovať sa.
Okrem práce herca sa, najmä v poslednej
dobe, intenzívne venuješ tvorbe z vinylových platní, z ktorých ručne vyrezávaš
portréty a najrôznejšie obrazy a sochy.
Ako si sa k tomu dostal? Čím ťa zaujali
práve vinylové platne? Popíšeš nám proces prípravy? A čo ťa inšpiruje pri tvorbe?
Ako som spomínal, tak s výrobou rôznych záležitostí, aj z vinylových platní, som
začal v Divadle Continuo. Vlastne všetky
handmade vecičky, čo predávam, začali ako
darčeky pre mojich blízkych. Tie sa zapáčili
natoľko, že som v tom pokračoval, neustále
som si prácu komplikoval až doteraz, keď už
sa tým v podstate živím.

Gramofónové platne sú úžasný materiál.
Pri normálnej izbovej teplote sa dajú rezať
ako sklo, ide do nich rôzne vyrezávať, keď sa
nahrejú, majú podobné vlastnosti ako textil,
no, jednoducho, je to paráda. Nehovoriac
o tom, že platne sú akýmsi archetypálnym
materiálom a nepoznám nikoho, kto by ich
doma, buď v minulosti, ale aj dnes, nemal.
Čo sa týka procesu, je to takto: Najskôr
nápad. Tých mám väčšinou oveľa viac, ako
času (úsmev). Potom musím ten nápad,
zväčša nejakú fotku, upraviť do podoby, aby
to celé držalo a po vyrezaní sa mi to v rukách nerozpadlo. To si nakreslím najskôr na
papier a tým si vytvorím šablónu (snažím
sa z platní využiť všetko a minimalizovať
odpad, takže používam na šablóny papierové obaly, v ktorých som platne kúpil).
Cez šablónu si motív prekreslím na platňu a môžem vyrezávať. Vyrezaný tvar ešte
musím dočistiť, na zadnú stranu vyrezaného motívu nalepím očko, aby sa to mohlo
zavesiť, originálny kartónový obal platne
obrátim naruby, nastriekam naň svoje logo
a kontakty a je hotovo. Priemerne to trvá
asi 5 hodín.
Nápady sú rôzne. Podľa toho, o čo ide.
Okrem individuálnych objednávok, keď
mi niekto napíše, že chce nejaký darček, sa
venujem aj rôznym inštaláciám. Robil som
napríklad inštalácie pre rôzne hudobné podniky, tam si to žiadalo skôr hudobné motívy,
ale aj napríklad interaktívnu výstavu, kde
som vyrobil asi 130 3D vytvarovaných motýľov, ktorí visia v Divadle Kámen aj s funkčným gramofónom a diváci si pred predstavením môžu pustiť do slúchadiel nejakú platňu
a kochať sa poletujúcimi motýľmi. Tiež jedna
dvojmetrová socha anjela bola vytvorená pre
Up-town cafe na Vinohradoch.
Kedysi si vyrábal aj šperky. Po kom si tak
manuálne zručný? Chodievaš na dizajnérske trhy, kde sa podobné handmade
výrobky predávajú? Kde všade môžeme
vidieť tvoje práce?
Vyrábal som vo väčšom aj šperky z hodinových súčiastok. Ešte stále sa tomu trochu

venujem, ale už na to nie je veľa času. Tiež
je to materiálovo a priestorovo náročnejšie.
Platne sú super. Vezmem vŕtačku, pár platní
a môžem vyraziť kamkoľvek a pracovať tam.
So šperkami z hodín musíte mať všetky kolieska, matičky, háčiky, proste všetko rozdelené, nakúpené, roztriedené podľa veľkosti... a je to náročnejšie. Ale stále ma to baví.
Neviem, po kom som zručný. Obaja rodičia sú z dediny a tam sa nezaobídete bez
aspoň základnej zručnosti. Takže asi po
oboch.
Chodievam v Prahe na Prague Fashion
markety, Petit markety, Dyzajn markety, ale
aj na iné akcie po celej ČR. Asi je najlepšie
sa pozrieť na môj kalendár akcií na stránke i1art.cz, kde by malo byť všetko aktuálne. Mám ale aj veci v rôznych kamenných
obchodoch v Prahe, napríklad v Parazitu,
v obchode Ostrof, Cvrk, Phono, v Českom
Krumlove v Disc Classic, vymýšľam spoluprácu s jedným obchodom v Plzni, tak uvidíme, kde všade ešte sa moje veci budú predávať.
Mimo iného mám v pláne skúsiť aj tvorbu „machových“ graﬁtov. Ide o techniku,
kde sa zmes machu a pár iných ingrediencií
nanáša na podklad, väčšinou stenu, a presne
v tých miestach začne ten mach rásť a vytvoria sa tým graﬁty, alebo akýkoľvek obraz
z machu. Uvidíme, ako to pôjde. Momentálne je to v štádiu pokusov nájsť správny
druh machu a správnej zmesi.
Aké máš plány do budúcna?
Ja veľmi neplánujem. Ale pracujem na
tom, aby som sa mohol živiť tým, čo ma
baví. Momentálne je to kombinácia divadlo
a handmade tvorba. Ako to bude ďalej, neviem. Možno sa opäť budem viac venovať
divadlu, možno nie. Uvidíme. Život je bohatý na výzvy a tak uvidím, kam ma to ešte
v živote zaveje.
Monika Pulišová
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Zuzana
MAURÉRY
Narodila sa 23. septembra 1968
v Bratislave. Vysokú školu múzických
umení v Bratislave absolvovala v roku
1990. Talent a výnimočnosť tejto
mimoriadnej herečky sa rodil od detstva.
Prednášal som jej počas vysokoškolského
štúdia dejiny umenia. Tie povahové
vlastnosti, ktoré som si vtedy všimol,
jej zostali dodnes. Prostota a prirodzenosť,
skromnosť a trvalá snaha po vzdelaní.
Preto o nej vravím ako o výnimočnej.
Desať rokov vystupovala na doskách Radošinského naivného divadla. Hrala, spievala a tancovala v štrnástich predstaveniach.
S tvorivým nasadením pre ňu vlastným. Tu
si získala srdcia divákov, vyproﬁlovala sa ako
herečka veľkého a všestranného talentu. Na
iných scénach si osvojila pravidlá muzikálového herectva, v ktorom dosahuje dodnes
najvýraznejšie úspechy. Boli to najmä úlohy
v predstaveniach Kabaret (Divadlo Astorka),
Ples v hoteli Savoy (Nová Scéna) a Mníšky
(Theatro G-Dur). Začiatkom tohto tisícročia bol záujem o muzikál na vzostupe.
A umelkyňa sa mu venovala s plným nasadením, na našich i českých javiskách. Niekto
to rád horúce, či Donaha (Nová Scéna), Pomáda, Vlasy. Dostáva cenu Literárneho fondu. Nezabúda však ani na klasickú činohru, kde zanechala v divákoch trvalý dojem
v Hamletovi (divadlo Aréna) a hre Sekretárky (Malá scéna Národného divadla). Zuzana
Mauréry prepožičiava svoj hlas v dabingu,
najmä kresleným postavičkám. Hrala vo
ﬁlmoch Čierna pani, Quarteto, Horím vo
vetre, Návrat bocianov a ďalších. S veľkým
úspechom absolvovala náročný angažmán
vo viedenskom Raimund Theater v muzikálových predstaveniach. Zuzana Mauréry
vie vďaka svojmu talentu divákov prekvapiť.
Nielen situačným zhostením sa možností,
ktoré divadlo ponúka, ale hereckým prejavom, ktorý jej dáva charakter zrelej, dobrej
umelkyne. Jej prítomnosť na javisku je vždy
vnímaná s veľkým záujmom. Lebo vie hrať.
Presvedčivo, s nadhľadom a zároveň spontánne, osobnostne. Jej úloha v televíznom
seriáli Odsúdené je herectvom vyspelej herečky, ktorá postupne dosahuje ten pomyselný vrchol herectva, po ktorom všetci túžia,

ale dosiahnu ho len niekoľkí. Hrala temer
v dvadsiatich muzikáloch, významné úlohy
stvárnila temer v dvadsiatich piatich ﬁlmoch
a televíznych seriáloch. Je nesporne jednou
z najtalentovanejších herečiek súčasnosti. Je
nositeľkou Identiﬁkačného kódu Slovenska.
laureátkou ocenení Slnko v sieti a Igric.
Cenu za ženský herecký výkon Krištáľový
glóbus získala v roku 2016 za hlavnú úlohu
vo ﬁlme Učiteľka. Mimoriadny ﬁlm o ľuďoch
rôznych charakterov a postojov. Film o tom,
že doba sa mení iba zdanlivo, ľudské charaktery však zostávajú. Sú iba prepracovanejšie.
Zuzka patrí medzi niekoľko skvostov slovenského herectva dneška. Film Učiteľka to iba

potvrdil. Lebo je rozdiel hrať divadlo a žiť
ním. Zuzana Mauréry zahrala pod vedením
skúseného režiséra úlohu ženy s prevrátenými hodnotami i ľudskými vlastnosťami.
Milovala táto postava predovšetkým samu
seba? Alebo ju tak fascinovala moc, ktorú
uplatňovala na každom, kto jej mohol podliehať? Moc so skromným úsmevom. Vo
ﬁlme bez prázdnych efektov, kde herecké
postavy neformovala dramatická hudba, ani
ﬁlmové efekty, ale herectvo ako také? Film
je o ľuďoch. Dobrých aj zlých. Zuzana je
umelkyňa. Vynikajúca osobnosť, ktorá stále
tvorivo i ľudsky rastie. Žije v Bratislave.
PhDr. Ľuboslav Moza PhD., galerista
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Milan
Veselý

N

arodil sa 1. decembra 1939 v Bratislave. Absolvoval bratislavskú Školu umeleckého priemyslu (1958).
Umelecké dielo Milana Veselého je na slovenskej i zahraničnej tvorivej scéne nezastupiteľné. Originálne stvárňoval obrovské výstavné, prezentačné, poznávacie projekty. Vždy skromne, iba zdanlivo
v pozadí bol hlavným dirigentom tej tvorby, kde umelec jeho formátu
určuje konečný výsledok. Jeho práca, predovšetkým tá veľkoformátová,
vyžadovala súhru kolektívu. V menších projektoch, ako návrh plagátov, logo a podobne sa podpisoval pod úspešný výsledok sám. Jeho
prácu charakterizovala harmónia a proporčnosť, estetika a racionálna koncepcia, cit pre priestor a výraz. Avšak autorova kreativita bola
založená predovšetkým na talente, zrelom poznaní súvislostí a vzťahov.
Vo svojej tvorbe sa cielene a úspešne venoval úžitkovej a propagačnej

graﬁke, priestorovým inštaláciám výstav a dizajnu.
Tvorivý prvok často vniesol do spolupráce autorských kolektívov. Je málo tvorcov v tejto stále slabo
poznanej výtvarnej disciplíne, ktorí by dosiahli
v našom i medzinárodnom meradle takú pestrosť
prístupov a rozsah realizácií ako Milan Veselý.
Autora poznám od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Odvtedy sledujem aj jeho dielo. Vývoj,
úspechy a jedinečnosť. Charakterizoval by som ho
ako ﬁlozofa výtvarnosti. Dokázal uvažovať. Premyslieť myšlienku či požiadavky. V tom bol najlepší.
Nekonﬂiktný, premýšľajúci umelec, ktorého kreativita a impresia sa snúbili s obrovskými poznatkami
a prácou rozumu. Veľmi som si vážil jeho osobnosť.
Tvorcu, ktorého dielo zostáva súčasťou našej kultúry.
Medzi autorovými návrhmi a realizáciami, resp.
čiastočnými realizáciami výtvarných priestorových
riešení nesporne treba uviesť Literárne múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Múzeum ľudového
umenia na ostrove Slanica (Orava), výtvarné riešenie
výstav Korunovačné slávnosti, Rimania na Dunaji,
Vývoj hradu Devín a Kelti na Dunaji. V rokoch
1967–1989 bol spoluautorom výtvarného riešenia
deviatich ročníkov Bienále ilustrácií Bratislava.
Bol vedúcim graﬁkom výstav a riešenia expozícií
Agrokomplexu a viacerých muzeálnych expozícií.
Výtvarne riešil päť ročníkov výstav Trenčín mesto
módy, štyri ročníky Textilných výstav v Liberci. Bol
spoluautorom výstavnej graﬁky a typograﬁckých
riešení svetových výstav Brusel, Montreal, Osaka
a ďalších výstav pre podniky Výstavníctvo a Incheba
v mnohých štátoch sveta. Z ním zostavených výstavných expozícií boli ocenené Múzeum židovskej kultúry (Bratislava, Prešov), Tragédia slovenských židov
(Osvienčim) a mnohé ďalšie. Je autorom plagátov pre ﬁlmy J. Jakubiska,
M. Uhra a M. Ťapáka, pre Divadlo na Korze a Novú scénu, Divadlo
Astorka Korzo ‘90, SNG a ďalšie. Jeho rukopis nesú desiatky knižných
úprav pre vydavateľstvá.
Milan Veselý bol renomovaným umelcom. Za svoju tvorbu obdržal
desiatky ocenení. Brnenské bienále plagátu, Cena Zväzu slovenských
architektov, Mladých liet, Trienále plagátu Trnava a viaceré ceny Najkrajšia kniha roka, Pamätná medaila prezidenta republiky (2001),
medaila Ch. Sofera, Leader in Qualita 2004, Berlín, International
Award the best Enterprise Image 2007, Bukurešť. Je nositeľom Identiﬁkačného kódu Slovenska.
Z tohto sveta odišiel navždy v roku 2015.
PhDr. Ľuboslav Moza PhD., galerista
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