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Výber z programov na september – október 2020
10. septembra 20.00 hod.
Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 1499, Praha 3, Žižkov.
Komédia Samko Tále zavíta aj do Prahy!
„Za mňa sa nik nemusí hanbiť, lebo ja veľmi viem, že čo a ako a čo.
Lebo ja mám veľmi inteligenciu. Lebo ja nie som žiadny debil, lebo
mňa si ľudia vážia.“
Srdečne vás pozývame na divadelné predstavenie Samko Tále, ktoré
sa bude konať 10. 9. o 20.00 hod. v divadle Venuše ve Švehlovce,
Slavíkova 1499, Praha 3 - Žižkov.
V monodráme o prostom človeku a jeho nenávisti herecky exceluje
fenomenálny Pavol Seriš, slovenský herec pôsobiaci v Brne.
Inscenácia je dramatizáciou slávnej slovenskej novely spisovateľky
Daniely Kapitáňovej „Kniha o cintoríne“. Predstavenie sa hrá po
slovensky.
Autor: Daniela Kapitáňová
Dramatizácia: Monika Pulišová, Pavol Seriš
Scéna a kostýmy: Daša Krištofovičová
Réžia: Monika Pulišová
Hrá: Pavol Seriš
http://www.pavolseris.com/
http://www.venuse-ve-svehlovce.cz/
Predstavenie sa uskutoční v spolupráci s DOMUS SM v ČR vďaka
finančnej podpore MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

17. septembra
Muzeum Šumperk
Zaniknuté obce na Jesenicku a Krnovsku po roku 1945
a Slováci v týchto regiónoch
Workshop sa uskutoční v spolupráci s DOMUS SM v ČR.
22. – 23. septembra
Krnov, Štátny okresný archív v Bruntále
Stopy slovenských migrácií na Krnovsku
Organizuje DOMUS SM v ČR vďaka projektu MK ČR.
24. – 25. septembra
Štátny okresný archív Čadca
Migrácie Slovákov do Čiech po roku 1945 a seminár
k študentskej konferencii v Gymnáziu Turzovka
Organizuje DOMUS SM v ČR vďaka projektu MK ČR a MŠMT.
5. októbra 17.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova 3, Praha 2
Dominika Paštéková Sládková: Kus cesty s Gulliverom
Výstava v Galérii DNM potrvá do 31. 10. 2020.
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore MK ČR
a Magistrátu hl. m. Prahy.
19. októbra 17.00 hod.
Slovenský inštitút Praha, nám, Republiky, Praha 1
Zabudnutá generácia. Českí architekti na Slovensku
Prednáška prof. Ing. Arch. Matúša Dullu, CSc.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s SI.
20. októbra 17.00 hod.
Galéria DNM, Vocelova 3, Praha 2
Podvečer venovaný slovenským jesenným zvykom a tradíciám
Vstup voľný. Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore
MK ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
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22. októbra 14.00 hod.
Gymnázium Bruntál a Bruntálský klášter
Seminář věnovaný Janovi A. Komenskému, jeho dílu
a významu pro současnost
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka projektu MŠMT ČR.

SRQGHORNRKRG

Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia
vďaka finančnej podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.
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Slovo redaktora OBSAH
Bielorusko, krajina jazier, močarísk a borovíc
Už mesiac sa v médiách hovorí o voľbách
v Bielorusku, ktoré priniesli predĺženie vlády
doterajšieho prezidenta
Alexandra Lukašenka.
Opozícia demonštruje,
žiada opakovanie volieb,
ale autoritársky Lukašenko odmieta zmeny.
Vyhral údajne 80 %
voličských hlasov. Opozícii pomáha verejná mienka ľudí v iných krajinách, politici mnohých krajín vyjadrujú nesúhlas. Lukašenko, pôvodne vyštudovaný učiteľ histórie, spoločenských vied a ekonómie, je
známy tvrdým prenasledovaním svojich odporcov. Neustúpi ani teraz,
veď sa môže oprieť o putinovské Rusko. Putin ale pozoruje a vyčkáva.
Bieloruská opozícia stojí pokojne v uliciach a trpezlivým tlakom vyzýva novozvoleného prezidenta k odchodu.
Bielorusko je zvláštna krajina, ktorá vlastne dosiaľ nemala svoj vlastný štát. V stredoveku Biela Rus patrila do Kyjevskej Rusi, neskoršie do
Litovského veľkokniežactva. Bielorusi spoločne s Litovčanmi a slovanskými národmi bojovali na východe proti Tatárom, na západe proti nemeckým rytierom. Zo stredoveku pochádza aj ich symbol „Pahonia“.
Neskôr patrili do poľsko-litovského štátu. Po troch deleniach Poľska
koncom 18. storočia pripadlo územie Bielej Rusi Ruskému impériu.
Zanikol význam bieloruštiny, ktorá v predchádzajúcich štátnych útvaroch bola štátnym jazykom, dokonca bolo zakázané používať názov
Bielorusko i Biela Rus. V roku 1920 bola po rôznych peripetiách vyhlásená Sovietska socialistická republika Bielorusko. V roku 1922 sa
stala súčasťou ZSSR. Opozičná exilová vláda Bieloruska sídlila v Prahe.
Počas II. svetovej vojny Bielorusko utrpelo veľké škody a stratilo štvrtinu obyvateľstva.
Ani povojnové sovietizované Bielorusko nebolo samostatným štátom. Často sa hovorí, že Bielorusi sú vlastne národom bez vlastnej
histórie. Bielorusi ale majú svoju históriu, svoj jazyk, svoje národné
vedomie, len toto všetko sa vyvíjalo v rôznych štátnych útvaroch. Ako
každý národ majú svoje symboly. Ich stromom je borovica, obľúbenou plodinou sú zemiaky a za národné jedlo považujú dranniky, po
našom zemiakovú babu, podlesníky alebo haruľu. Pahonia je rytier na
koni prenasledujúci nepriateľa. A že ich mali Bielorusi dosť v každom
období.
Helena Nosková, august 2020
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Pražská konferencia
slovenských stredoškolákov
v ČR a ich hostí
Koncom júna sa uskutočnil v Prahe workshop pedagógov a organizátorov
medzinárodnej konferencie stredoškolákov, ktorá je v tomto roku zameraná
na život a dielo J. A. Komenského, jeho platnosť a využitie v súčasnosti.
Stretnutie, ktorého program prikladáme, malo živý a inšpiratívny priebeh.
Zrodil sa návrh štatútu, ktorý predkladáme na ďalšie doplnenie. Súčasne
pripájame rozšírený program zasadania, ktorý naplnil uvedené dva dni
seminára. Pripravuje sa jeho pokračovanie v Broumove.
4. Na záver konferencie organizátor oznámi tematické zameranie
nasledujúceho ročníka.
5. Konferencia sa koná každoročne, termín je spravidla
v 4. štvrťroku bežného roku.

Grémium konferencie

I. ŠTATÚT
Organizátor konferencie
1. Organizátorom konferencie je Dokumentační a muzejní
středisko slovenské menšiny v ČR, z.s., Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2
2. Organizátor konferencie môže požiadať o záštitu nad
konferenciou Veľvyslanectvo SR v ČR a Ústav soudobých
dějin AV ČR.
II. NÁPLŇ KONFERENCIE
1. Konferencia je zameraná na oblasť spoločenskovednú.
2. Poslaním konferencie je iniciovať a podporovať vznik prác
v oblastiach: história, kultúra, umenie a spoločenský život
na území ČR a SR a bývalej Československej republiky.
3. Náplňou konferencie je verejná prezentácia prác žiakov
a ich obhajoba.

III. PRÁCE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
1. Žiaci spracujú práce písomne, v rozsahu max. 15 strán
/bez príloh/ a to samostatne alebo v spolupráci 2 autorov.
2. Práce sa zasielajú v elektronickej podobe organizátorovi
najneskôr 7 dní pred konferenciou.
3. Práca je prezentovaná autorom /autormi/ v rozsahu max.
15 minút. Pri prezentácii v elektronickej podobe je podmienkou
použitie prenosného média USB alebo CD.
4. Po prezentácii nasleduje diskusia k predloženej práci
účastníkov konferencie bez obmedzenia časového limitu.
5. Organizátor prijíma do účasti na konferencii výhradne práce
originálne spracované pre konferenciu. Práce, spracované
pre iné súťaže a konferencie, môžu byť na Pražskej konferencii
prezentované len informatívne na základe predchádzajúceho
súhlasu organizátora.
6. Organizátor súťaže poskytuje žiakom pri spracovaní prác
odborné vedenie a konzultačnú podporu.

Workshop
jún 2020,
úvodné
zasadanie
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V priebehu diskusie

IV. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Súčasťou konferencie je hodnotenie predložených originálnych
prác a ich prezentácie.
2. Práce hodnotí trojčlenná porota v zložení: predseda komisie –
zástupca organizátora a 2 členovia, menovaní organizátorom
pre každý ročník vzhľadom k tematickému zameraniu
konferencie. Organizátor je oprávnený prizvať na hodnotenie
odborníka pre oblasť, na ktorú je práca zameraná.
3. Porota má právo okrem určenia umiestnenia prác na 1., 2.
a 3. mieste udeliť zvláštne ocenenie práci, ktorú považuje za
pozoruhodnú svojím obsahom, alebo formou prezentácie.
4. Porota má právo niektorú cenu neudeliť.
5. Práce sú hodnotené v 2 kategóriách:
1. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl a príslušné
ročníky viacročných gymnázií
2. kategória – žiaci stredných škôl.
V. FINANCOVANIE KONFERENCIE
1. Konferencia je financovaná z prostriedkov verejných rozpočtov
určených na grantové projekty organizátora a z príspevkov
darcov zo súkromných zdrojov.
PROGRAM WORKSHOPU J. A. KOMENSKÝ
A SPOLEČENSKÉ VĚDY V PŘÍPRAVĚ
NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI ČESKÝCH
A SLOVENSKÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ
V PRAZE, LISTOPAD 2020
Připravilo Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR.
■ 29. – 30. júna
PlusPrague, Přístavní 1, Praha 8
Workshop stredoškolských učiteľov k príprave Pražskej
medzinárodnej stredoškolskej konferencie 2020 venovanej výročiu
J. A. Komenského.
■ 29. júna 17.00 hod.
PlusPrague, Přívozní 1, Praha 8
Výučba dejepisu na slovenských osemročných gymnáziách
– PhDr. Alica Virdzeková
Múzeá, kultúrna krajina a pamiatky na príklade nielen okresu
Bruntál. Možnosti ich využitia vo výučbe a pri príprave žiakov
na tohoročnú konferenciu – PhDr. Lubica Mezerová
Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu a spoločenských
vied. O novej publikácii Viliama Kratochvíla a jej využití
pre konferenciu – PhDr. Helena Nosková, CSc.

VI. PUBLIKOVANIE PRÁC
1. Organizátor je oprávnený odporúčané práce publikovať bez
nároku na honorár v časopise Listy Slovákov a Čechov, ktorí
chcú o sebe vedieť viac.
VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Organizátor je povinný rešpektovať všetky platné požiadavky,
vyplývajúce zo zákona na ochranu osobných údajov.
2. Účastníci konferencie berú na vedomie, že kvôli dokumentovaniu konferencie sa zhotovujú obrazové záznamy, ktoré
môžu byť publikované.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Účastníci konferencie a ich zákonní zástupcovia berú
na vedomie tento štatút.
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s.,
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
Spracovala Eva Zajíčková, Foto: Mgr. Antonín Zgažar
■ 30. 6. 9.00 – 12.00 hod.
Výuka dějepisu na českých víceletých gymnáziích
– Mgr. Antonín Zgažar
Společenské vědy na českých víceletých gymnáziích
– Mgr. Šárka Rambousková
Literární semináře na českých víceletých gymnáziích
– Mgr. Marie Vávrová
Príprava konferencie venovanej výročiu J. A. Komenského
– podmienky a hodnotenie – Ing. Peter Juščák
DISKUSIA A ZÁVERY WORSHOPU
Seminár sa konal v ešte nie príliš horúcich dňoch záveru júna. Možno
aj svieža Praha prispela k tvorivej a bezprostrednej atmosféra. Dostali
sme sa aj na prerokovanie diela J. A. Komenského, dokonca na hudbu
a spev, dnes často zabúdané aktivity, ktoré práve v dobe filozofa Komenského boli významnou súčasťou ľudského života a spoločnosti.
Termín tohoročnej konferencie sme stanovili na dni 11. – 13. 11. Je síce
skôr, ale neočakávame nemenné texty, ale hlavne snahu o uchopenie
témy s možnosťou ďalšieho dopracovania a korekcie. Hoci máme štatút
a hodnotiteľov, dôležitá je predovšetkým tvorba samotná, možnosť vymeniť si skúsenosti a stretávať sa.
Seminár moderovala PhDr. Helena Nosková, CSc. a uskutočnil sa vďaka
finančnej podpore Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT ČR.
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Cesta Jozefa Draveckého
od matematiky k diplomacii
Memoáre matematika, cirkevného aktivistu a diplomata Jozefa Draveckého (1947)
Presahy s podtitulom Od matematiky k diplomacii nie sú typickým príkladom žánrovo
jasne definovanej knihy. Miesto tradičného monológu ide totiž o dynamický rozhovor
protagonistu s novinármi Michalom Magušinom a Martinom Lukačišinom v rozsahu
tristostranovej knihy. Navyše náklady na jej vydanie boli pokryté z verejnej internetovej
zbierky. Nič však nemení fakt, že ide o mimoriadne zaujímavú a obsahovo bohatú
publikáciu, ktorá by nemala ujsť pozornosti nielen tých, ktorí sa zaujímajú o matematiku
či diplomaciu, ale každého, kto by sa chcel zoznámiť aj s mimoriadne zaujímavým ľudským
osudom na pozadí zásadných historických zlomov našej histórie.

Z

áber svojho spomínania Dravecký rozdelil podľa životných
etáp, ktoré považuje za kľúčové: detstvo (1947 – 1965),
vysoká škola (1965 – 1970), rodina a vedecká činnosť
doma i v zahraničí (1970 – 1985), matematikom v Tunisku
(1985 – 1987), Nežná revolúcia a začiatok politického pôsobenia (1987 – 1992), vyslanie v Bulharsku (1992 – 1998), zakladanie veľvyslanectva v pobaltských krajinách (1998 – 2005),
práca na ministerstve zahraničných vecí (2005 – 2007) a veľvyslancom pri Svätej stolici (2007 – 2013).
Z tohto tematicko-časového rozdelenia vyplýva, že sa sústreďuje na tri hlavné okruhy, v ktorých prináša mnoho pozoruhodných postrehov a informácií: prvým je okruh činnosti
a osôb tvoriacich slovenskú matematickú komunitu a ich relatívna sloboda, druhým pôsobenie neoficiálneho cirkevného
spoločenstva na Slovensku a tretím zakladanie a prvé kroky
samostatnej slovenskej diplomatickej služby, najprv v kontexte rozpadu federácie a potom už na skutočnej nezávislej báze.
Vo všetkých troch okruhoch, ktoré sa vzájomne prestupujú,
je Dravecký nielen ich autentickým účastníkom, ale priamym
spoluformovateľom. Jeho svedectvo má teda váhu bezprostrednej výpovede a o to je cennejšie historicky i spoločensky;
je aktívnou časťou mozaiky, z ktorej vznikala atmosféra doby
a jej myšlienkové prúdenia.
Dravecký sa do aktivít podzemnej cirkvi zapojil prakticky
hneď, keď sa ako mimoriadne nadaný študent strednej školy
a spišskonovoveský rodák dostal do Bratislavy. Zúčastňoval sa
tajných modlitebných stretnutí a seminárov, poznal sa a aktívne spolupracoval s poprednými predstaviteľmi tajnej cirkvi
na Slovensku, ako boli Vlado Jukl či Silvester Krčméry, neskôr
dokonca aj s kardinálom Korcom. Ako prednovembrový organizátor celobratislavských stretnutí vedúcich študentských
krúžkov a člen Hnutia kresťanských rodín podáva zasvätený
obraz činnosti a aktivít podzemnej cirkvi neoficiálneho cirkevného života v Bratislave, svedectvo o vytváraní duchovného spoločenstva, zapojeného nielen do náboženského života,
ale aj do života verejného a politického, z čoho neskôr vzišlo

demokratické hnutie slovenských kresťanov (Dravecký bol
okrem iného účastníkom zakladajúceho snemu KDH) a jeho
politická formácia, ktorá vo svojej dobe zohrala mimoriadne
významnú úlohu v procese celospoločenskej zmeny pomerov
na Slovensku.
Významovo väčší akcent (takmer dve tretiny svojho spomínania) však Dravecký kladie na druhú polovicu svojho profesionálneho života – diplomaciu. K tomuto obratu v jeho živote došlo prirodzene po novembri 1989, keď sa v júni 1991
stal za KDH námestníkom ministra medzinárodných vzťahov
Pavla Demeša, ktorý mu okrem iného zveril aj agendu zahraničných Slovákov. Dravecký bol ako diplomat v roku 1991
aj pri zakladaní Slovenského historického ústavu v Ríme. Vo
všeobecnosti sa dozvedáme veľa o zákulisí rozhodovacích
a rokovacích mechanizmov i pozadí konkrétnych politických
rozhodnutí v niektorých zahraničnopolitických otázkach, ale

Rodina Jozefa Draveckého
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Prijatie veľvyslanca SR pápežom Benediktom XVI.

aj o tom, ako vnútorná politika štátu ovplyvňuje štátnu politiku v zahraničí. V tomto širšom kontexte stoja za zmienku
hlavne Draveckého postrehy o počiatkoch spolupráce krajín
V4, príčinách rozpadu vlády po odchode KDH z Dzurindovej koalície v roku 2006 kvôli zmluve s Vatikánom o výhrade
svedomia (v záverečnej časti knihy túto otázku rozoberá dosť
podrobne), ako aj o diplomatickom pozadí škandalózneho
prípadu Hedvigy Malinovej.
Konkrétnejší a podrobnejší je Dravecký, čo sa týka jeho troch
osobných diplomatických misií v pozícii veľvyslanca (Bulharsko, Lotyšsko a Vatikán). Tie možno v zástupnom zmysle slova
považovať za príklady jednotlivých etáp v budovaní slovenskej
diplomatickej služby v konkrétnych podmienkach: Bulharsko
v čase delenia federácie a federálneho majetku, Lotyšsko ako zakladanie úplne nového slovenského zastupiteľstva a Vatikán ako
poslanie v krajine so špecifickým postavením a z toho vyplývajúcimi špecifickými diplomatickými konzekvenciami. Okrem
osobných skúseností Dravecký verejnosti odkrýva aj realitu bežnej prevádzky slovenského zastupiteľského úradu v zahraničí,
ktorá je častokrát oveľa prozaickejšia a ešte častejšie diametrálne odlišná od naivných predstáv o diplomatoch tráviacich celý
svoj čas na honosných recepciách. Osobitnú pozornosť si zasluhuje pasáž, v ktorej Dravecký spomína na zakladanie slovenských zastupiteľských úradov v Pobaltí (presnejšie v Lotyšsku so
zastúpením pre Litvu a Estónsko), pretože sa tam otváralo slovenské zastupiteľstvo po prvý raz v histórii, navyše v čase predvstupového procesu týchto krajín do EÚ a NATO. Dravecký
to označuje ako budovanie izolovaného ostrova bez kontinuity,
ktorý bolo potrebné začleniť do tamojšej diplomatickej komunity, nehovoriac o citlivom politickom rozmere celého procesu,
pretože išlo o krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Že to slovenská diplomacia zvládla, je Draveckého osobnou zásluhou.
Najzaujímavejšou časťou Draveckého spomínania sú však
jeho roky v pozícii slovenského veľvyslanca vo Vatikáne (presnejšie pri Svätej stolici) a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov. Dravecký ponúka nekaždodennú možnosť nazrieť takpovediac za oponu fungovania Rímskej kúrie nielen v špecifickej diplomaticko-protokolárnej rovine, ale aj v rovine každodennej politickej a organizačnej prevádzky. Treba oceniť, že
okrem pozoruhodných informácií prináša aj kritický pohľad
na finančné operácie Vatikánu a nezakrýva ani rozpornosť odvolania trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.
Dravecký je nadaný rozprávač i pozorovateľ s výnimočnou
pamäťou, zmyslom pre detail, kontextuálny význam udalosti či
okolnosti, jeho jazyk je kultivovaný a precízny, vie byť súčasne

diplomatický i neformálny, žoviálny i striktný, pútavý i hĺbavý, pričom, ako pripomína František Mikloško, je aj obdarený
humorom, ktorý je vlastný matematikom. Napríklad keď mu
nešlo pri ceste do Lúrd do hlavy, ako môže byť na západ od nás
viac hodín. Čosi ako letný čas totiž vtedy zabudol zobrať do
úvahy. Alebo keď ani ako matematik nepochopil, či platí v Indii
na križovatke prednosť vľavo či vpravo. Osobitné čaro má Draveckého využívanie matematickej terminológie v netradičných
kontextoch: napríklad cestovanie, ktorého si pred rokom 1989
užil naozaj hodne (Gruzínsko, Francúzsko, Anglicko, Rakúsko,
Taliansko, Rumunsko, Moldavsko, Poľsko, India, Tunisko...)

J. Dravecký ako študent s pápežom Pavlom VI.

nazýva „hľadaním invariantov“ a ak príde reč na rozpad československej federácie, hovorí o nemožnosti „presadzovať presnú
symetriu tam, kde presná symetria nie je“.
V knihe Jozefa Draveckého nejde len o presahy v osobnom
živote, ale v širšom význame aj o presahy do nášho života
v zmysle príkladu, ako si zachovať pevný hodnotový postoj
a pritom naplniť tento život zmysluplným obsahom. Ako je
možné prežiť ho čestne, poctivo a s vierou nielen v Boha, ale
aj v človeka. A v neposlednom rade nám Draveckého memoárová kniha dáva odpoveď na to, čo je možné stihnúť za jeden
ľudský život, najmä ak my ostatní máme pocit, že čoraz menej
z nás a v čoraz menšej miere stačíme tempu a nárokom modernej doby. S trochou nadsadenia možno na príklade života
Jozefa Draveckého povedať, že preňho platí ono biblické „kde
je vôľa, tam je cesta“. Inými slovami, že ak človek chce, tak
stihne všetko. Ba ešte aj o niečo viac.
Igor Otčenáš, foto: archív J. Draveckého
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20 rokov
Múzea kultúry
Čechov
na Slovensku
„Děkuji všem, kteří se o tento dar
zasloužili. Doufám, že dílo, které
tak pěkně začalo, bude pokračovat
a připomínat naše společné dějiny.
S úctou Rudolf Slánský.“ Tieto slová
napísal na prvú stranu pamätnej
knihy Dokumentačného centra českej
kultúry na Slovensku, dnes Múzea
kultúry Čechov na Slovensku, Jeho
Excelencia Rudolf Slánský, veľvyslanec
Českej republiky na Slovensku pri
príležitosti jeho otvorenia. V novembri
uplynulého roku sme si pripomenuli
20. výročie tejto udalosti. Jubileum
je príležitosťou zhodnotiť činnosť
inštitúcie, ktorej hlavným poslaním je
múzejná dokumentácia kultúry českej
národnostnej menšiny na Slovensku
a pripomenúť to, čo bolo za uplynulé
obdobie na jej pôde vykonané.

okumentačné centrum českej kultúry na Slovensku
vzniklo v rámci Slovenského národného múzea v roku
1999 ako reakcia na skutočnosť, že českí obyvatelia
Slovenska sa stali príslušníkmi národnostnej menšiny, v tom
čase čo do počtu tretej najpočetnejšej na Slovensku. Slovenské
národné múzeum začalo úlohu múzejnej dokumentácie kultúry národnostných menšín žijúcich na území Slovenska, ktorá
je súčasťou jeho poslania, mimoriadne intenzívne napĺňať po
roku 1989. Prvé špecializované pracoviská vznikli v rámci Historického múzea Slovenského národného múzea (ďalej SNM
HM) v roku 1993, keď z Oddelenia židovskej kultúry vzniklo
Múzeum židovskej kultúry. V roku 1994 v rámci SNM HM
vzniklo Oddelenie dejín a kultúry karpatských Nemcov, v roku
1997 transformované na Múzeum kultúry karpatských Nemcov.
Obidve pracoviská sa nachádzajú v Bratislave. Tretím pracoviskom bolo v roku 1996 zriadené Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry na Slovensku, v roku 2006 pretransformované na
múzeum, nachádzajúce sa v Devínskej Novej Vsi.
Cieľom Dokumentačného centra českej kultúry na Slovensku,
v poradí štvrtého na dokumentáciu určitého etnika zameraného
pracoviska, bolo „špecificky múzejnými prostriedkami dokumentovať hmotné a duchovné bohatstvo českého etnika na Slovensku,
vytvárať a dopĺňať zbierkový fond predmetov hmotnej kultúry,
ale aj písomností, tlačí a výtvarných prejavov, budovať bázu dát,
obrazových a zvukových nahrávok rozmanitých prejavov kultúry českého etnika a iniciovať výskum súvisiaci s prítomnosťou
a pôsobením Čechov na Slovensku“. Bezprostredným podnetom
vzniku múzea bola vedeckovýskumná úloha Analýza podielu Čechov na hospodárskom, kultúrnom a spoločenskom vývoji Slovenska,
schválená Vedeckou radou Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine (ďalej SNM – EM). Plnenie úlohy
bolo finančne podporené Ministerstvom kultúry SR do tej miery,
že v rámci uvedenej inštitúcie bolo možné zriadiť osobitné pracovisko. Lokalizácia inštitúcie venovanej kultúre Čechov na Slovensku a vzájomným vzťahom Čechov a Slovákov mala logiku
aj z toho dôvodu, že mesto Martin bolo už v 19. storočí centrom slovenského politického a kultúrneho života a práve sem sa
sústreďovali aj kontakty s českou politickou a kultúrnou reprezentáciou. Voľba padla na objekt, ktorý múzeu formou závetu
darovali manželia PhDr. Anna Horáková-Gašparíková, v rokoch
1929 – 1936 správkyňa osobného archívu T. G. Masaryka
a akademik Jiří Horák, významný európsky slavista a folklorista.
Objekt sa nachádza v historickej zástavbe širšieho centra mesta
Martin. Pôvodné priestory bolo nutné najskôr adaptovať a sprístupniť pre potreby múzejného pracoviska. Interiér najväčšej
obytnej miestnosti kombinujúcej funkciu obývacej izby a pracovne bol v zásade zachovaný aj vzhľadom na to, že manželia
Horákovci sa ním snažili zachovať ráz intelektuálneho centra
z konca 19. storočia. Z ďalšieho priestoru pôvodnej spálne sa stala
výstavná miestnosť, z kuchyne pracovňa. Vzhľadom na to, že pôvodnými obyvateľmi boli osobnosti, ktoré stelesňovali spolužitie
českého a slovenského národa – historička, Slovenka Anna Gašparíková a folklorista, Čech Jiří Horák – bolo rozhodnuté, že autentický interiér objektu zostane zachovaný a bude tvoriť stálu expozíciu novozriaďovaného múzea. Toto rozhodnutie bolo v súlade
s textom závetu PhDr. Anny Horákovej: „Môj dom v Martine na
Moyzesovej ulici 620/11, ktorý vlastním, v celosti uznaný podľa vyrozumenia Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody zo dňa 9. 11. 1970 za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, porúčam Slovenskému národnému múzeu – Etnografickému múzeu
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v Martine. Porúčam ho i s predmetmi, ktoré sa v ňom nachodia.
Tento dom zovňajškom i vnútrom zachováva podnes asi posledný podobu i atmosféru staromartinskej buditeľskej domácnosti
v 2. polovici 19. storočia. Snáď ustanovený dedič Slovenské národné múzeum – Etnografický ústav i pri zachovaní pamiatkovej
hodnoty sa rozhodne ako prechodným hosťom v ňom poskytnúť
možnosť štúdia českým a slovenským vedeckým pracovníkom,
ktorí by chceli objavovať historickú minulosť martinsko-turčianskeho kraja, ktorý zrodil básnika Jána Kollára. PhDr. Anna Horáková-Gašparíková, v. r. Martin, 10. 11. 1983.“
Prvou mimoriadne dôležitou úlohou pracoviska sa stalo získavanie zbierkového fondu. Problémom pri jeho budovaní vo vzťahu k múzejnej dokumentácii českej národnostnej menšiny bolo
rozptýlené usídlenie jej príslušníkov na území celého Slovenska
prevažne v jeho administratívnych a priemyselných centrách, výnimočne aj v rurálnom prostredí, jej relatívna mladosť (nárast
počtu príslušníkov českej komunity na Slovensku sa prevažne viaže
k obdobiu po vzniku Československej republiky v roku 1918),
minimálna odlišnosť materiálnej kultúry a vôbec blízkosť kultúrnych prejavov s majoritou. K odlišnostiam patrili okrem jazyka
vyšší sklon k organizovanosti, iné vzťahy v rodine (s emancipovanejším postavením žien), odlišné spôsoby trávenia voľného času,
špecifické prvky v strave a spravidla nižšia religiozita. Až do roku
1993 (rozdelenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky) nemali občania českého pôvodu žijúci na Slovensku potrebu združovať sa na princípe príslušnosti k českému etniku, sami seba ako
príslušníkov národnostnej menšiny nevnímali, ani neboli ako
príslušníci národnostnej menšiny vnímaní. Odlišnosti v kultúre
a spôsobe života spravidla neboli chápané na princípe etnicity,
ale ako dôsledok iného kultúrneho a sociálneho statusu vyplývajúceho z určitého profesijného a tým aj spoločenského zaradenia.
Postupne boli definované tematické okruhy, v rámci ktorých bol
zbierkový fond budovaný:
1. Predmety súvisiace s osobnosťou TGM, členmi jeho rodiny a predmety s uplatnením znakov čs. štátnosti
2. Predmety dokumentujúce pôsobenie českých osobností
na Slovensku, resp. v prospech Slovenska
3. Predmety dokumentujúce spôsob života Čechov na
Slovensku
4. Diela českých výtvarných umelcov žijúcich na Slovensku
5. Rôzne
Vďaka nárastu zbierkového fondu a tým splneniu základného kritéria na priznanie štatútu múzejnej inštitúcie bolo Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku v roku 2004
transformované na Múzeum kultúry Čechov na Slovensku (ďalej
MKČnS) ako samostatnú expozičnú zložku Slovenského národného múzea v Martine.
V súčasnosti tvorí zbierkový fond múzea spolu 2 141 zbierkových predmetov. K najcennejším súborom patrí kolekcia
predmetov súvisiacich s T. G. Masarykom a členmi jeho rodiny,
rozsiahla kolekcia dokumentujúca hnutie TJ Sokol na Slovensku, zbierka plagátov divadelného odboru kultúrneho spolku
Vinohradská richta, založeného českými železničiarmi na území
dnešnej Bratislavy-Koliby, dokumenty Spolku priateľov žehu,
predmety dokumentujúce každodenný i sviatočný život príslušníkov českého etnika na Slovensku, originály knižných väzieb
knihárskeho majstra Jana Vrtílka (1906, Vyškov na Morave –
2000, Žilina), výtvarná pozostalosť knižného grafika Roberta
Broža (1939, Čelákovice – 2011, Martin) a ďalšie. Významnú

kolekciu tvoria predmety pochádzajúce zo širšej rodiny jedného z pôvodných vlastníkov objektu – akademika Jiřího Horáka,
ktoré formou daru poskytli múzeu jeho pranetere.
Keďže expozícia múzea venovaná životu a dielu manželov
Horákovcov je stála, témy zohľadňujúce jednotlivé aspekty prítomnosti českého etnika na Slovensku, resp. pôsobenie českých
osobností v prospech Slovenska sú približované výstavami. Komorný výstavný priestor návštevníkom trvalo prezentuje zaujímavé výstavné tituly, pripravené ako výsledok vlastnej odbornej
činnosti, ale aj pripravené v spolupráci či kompletne zapožičané
inými inštitúciami. K najvýznamnejším vlastným výstavám patrila výstava Masaryk a Turiec, Dva brehy rieky Moravy (venovaná
českým osobnostiam, ktoré sa zaujímali o Slovensko už pred rokom 1918), Neznáme dokumenty známych dejín (plagáty z roku
1918 a ostatných „osmičkových“ rokov pripomínajúcich jubilejné výročia vzniku Československa), Pocta českým profesorom, Za
ideálom a pravdou (T. G. Masaryk v medailérskej tvorbe), České
stopy v Turci a iné. V spolupráci boli pripravené napríklad tituly: Rozhovory s knihou – Robert Brož a jeho knižné lásky, Farebná
paleta tónov Jaroslava Augustu, Pravda a krása v diele Karola Plicku, Z milosti Boží jsem co jsem (Jozef Gašparík Leštinský a jeho
doba), Krásno patrí večnosti (tvorba knižnej grafičky Ľudmily
Mlichovej), Martin Benka a Československá obec sokolská, Karol
Plicka: Praha kráľovská. Poslednou vlastnou výstavou je aktuálne
inštalovaná výstava Index DC, prezentujúca výsledky 20 rokov
trvajúcej akvizičnej činnosti Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Z výstav zapožičaných inými inštitúciami, prevažne zohľadňujúcich významné osobnosti či udalosti českých dejín, je potrebné spomenúť výstavy: Pani Masaryková (venovaná Charlotte
G. Masarykovej, ktorú pripravil Masarykův ústav akademie věd
ČR), Jan Hus v roku 1415 a 600 rokov neskôr (putovná výstava
k 600. výročiu upálenia majstra Jana Husa, pripravená Husitským múzeom Tábor a Spoločnosťou Husovho múzea v Prahe),
S batohom cez hory (Múzeum telesnej kultúry, Bratislava), Život
a doba spisovateľa Karla Čapka (Památník Karla Čapka ve Strži), T. G. Masaryk vo fotografii (Múzeum T. G. Masaryka v Rakovníku) a Etnograf Antonín Václavík (SNM – Múzeum kultúry
Chorvátov na Slovensku). Najvýznamnejšími vlastnými výstavnými počinmi, zároveň rozsiahlejšími aj čo do výstavnej plochy
a preto realizovanými v iných zložkách Slovenského národného
múzea v Martine, boli výstavy Tramping (prvýkrát výstavnou
formou prezentujúca tento významný fenomén súvisiaci s prítomnosťou českého etnika na Slovensku), Číročistý romantik –
Jaroslav Vodrážka 1894 – 1984 a výstava Zveľaďujme! približujúca významnú kapitolu slovenských hospodárskych dejín písanú
s mimoriadnym prispením českých osobností (Štátny ústav pre
zveľaďovanie živností). Do tohto radu výstav môžeme zaradiť aj
výstavné výstupy dlhodobého projektu Múzeá a etniká. Tento
mimoriadny počin vznikol v roku 1995 na pôde Slovenského
národného múzea v Martine v rámci Medzinárodného roka
tolerancie. Jeho cieľom je dodnes cyklické približovanie histórie a kultúry menšín žijúcich na Slovensku v kontexte s kultúrou majoritnej spoločnosti. Prostredníctvom jeho výstupov,
ktorými sú výstava, konferencia a následne zborník zostavený
z prednesených referátov, múzeá kultúr národnostných menšín prispievajú k porovnávaciemu štúdiu tradičnej kultúry na
Slovensku v širších kultúrnohistorických súvislostiach. Týmto
spôsobom prezentujú nielen špecifické javy v kultúre národnostných menšín, ale aj javy, ktoré sú výsledkom dlhodobých
kontaktov s majoritou.
Hana Zelinová
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Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

N
Hopsa, hejsa
do Brandejsa
/potulky Stredným
Polabím.../
Letný predĺžený víkend a pozvanie
na chalupu k priateľom, ktoré sa nedá
odmietnuť. Možnosť stráviť zopár dní
so spriaznenými dušami a zároveň spoznať
pre nás neznámy kúsok krajiny ležiacej iba
zopár kilometrov severovýchodne
za Prahou. Úrodná rovina v povodí riek
Labe a Jizery, kde sa striedajú zeleninové
lány s borovicovými lesmi, zrelé obilné
polia plné kombajnov s mestečkami
a dedinami, ktorých obraz nezameniteľne
poznačila ruka českého baroka.

achádza sa tu súmestie dvoch pôvodne samostatných
miest s bohatou históriou, ktoré boli v roku 1960 zlúčené
do jedného. Vzniklo tak sídlo s najdlhším názvom v Čechách – Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Obdobie asi
najväčšieho rozkvetu zažíval Brandýs za cisára Rudolfa II., ktorý
často a rád pobýval na tunajšom zámku a povýšil ho na kráľovské
komorné mesto. Renesančný zámok bohato vyzdobený sgrafitami
zobrazujúcimi biblické príbehy ako aj profánne výjavy z histórie,
má unikátnu 80 metrov dlhú krytú chodbu „Rudolfinku“, ktorou
cisár prechádzal zo zámku ponad obrannú priekopu do zámockých
záhrad, patriacich vo svojej dobe k najkrajším v Európe. Milovníci
histórie môžu navštíviť v brandýskej časti mesta Arnoldinovský dom
s múzejnou expozíciou či unikátnu renesančnú katovňu – príbytok
kata, dekorovaný sgrafitovým ornamentom. Za návštevu stojí takisto historická synagóga a jeden z najstarších židovských cintorínov
na našom území. Na potulkách starým mestom môžete naraziť aj na
netradičnú novostavbu, budovu postavenú v tvare husitského štítu
– pavézy. Je to novovznikajúca modlitebňa Náboženskej obce Cirkvi
československej husitskej. Len pár krokov od nej sa nachádza malý
kostolík sv. Vavrinca. Pôvodne románsky kostol bol pri gotickej prestavbe za čias Karla IV. vyzdobený freskovou maľbou, ktorej zvyšky
sa zachovali až do dnešných dní.
Stará Boleslav je zase miestom spojeným s osobou sv. Václava, významným pútnickým miestom a strediskom mariánskeho
kultu. Kostol svätého Václava stojaci na mieste jeho mučeníckej
smrti sa nedá prehliadnuť. Kostol sv. Klimenta sa pýši románskymi freskami z 12. storočia a chrám Nanebovzatia Panny Márie
zase ochranným reliéfom madony s Ježiškom, tzv. „Palladiom
země české“ opradeným legendami a turbulentnou históriou.
Len zopár kilometrov od súmestia leží malá dedinka Skorkov,
cieľ cesty a naše dočasné útočisko.
Pár metrov za chalupou preteká rieka Jizera. Prekvapivo čistý
tok nám ponúka fantastickú príležitosť zmerať si s ním sily plávaním v protiprúde a potom sa nechať len tak unášať v letnej
horúčave osviežujúco chladnou vodou stovky metrov dolu prúdom. Na brehoch rieky v tieni prístreškov sa kde-tu krčia trpezlivé siluety rybárov. „Ahóóój!“ nesú sa nad vodou pozdravy
posádok na lodičkách splavujúcich rieku. Buď pochválený čas
letných radovánok a prázdnin!
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Ohník na záhrade horí jasným plameňom, s každou kvapkou
tuku zo špekáčikov viac a viac. S pribúdajúcou tmou sa nad strechou chalupy rozhorí vesmír myriadami hviezd. Šum diaľnice
na pozadí krajiny neutícha. Po nočnej oblohe putuje Starlink,
satelitný vláčik Elona Muska, prebúdzajúci údiv a husiu kožu na
telách žasnúcich divákov. Vzrušujúca zmes obdivu a bázne z vecí,
ktoré nás presahujú. Nebeské znamenie prinášajúce viac otázok
než odpovedí...
LYSÁ NAD LABEM je sympatické takmer desaťtisícové mestečko ležiace v úrodnej nížine pri rieke Labe asi desať kilometrov
od Skorkova. Historické jadro mesta bolo v roku 2003 vyhlásené
mestskou pamiatkovou zónou. Jej asi najvýznamnejšou architektonickou pamiatkou je zámok s priľahlou zámockou záhradou
a parkom. Počiatky výstavby zámku a záhrad spadajú do konca
16. storočia, keď bola Lysá komorným panstvom a loveckým zámočkom Habsburgovcov. Najväčší rozvoj záhrad a parku nastal
na prelome 17. a 18. storočia za panovania Františka Antonína
grófa Šporka, ktorý bol okrem iného veľkým mecenášom sochárskeho umenia. Svoju lásku k nemu realizoval zadaním veľkolepých
sochárskych objednávok pre kúpele Kuks, lovecký zámoček Bon
Repos a francúzsky „libosad“ na zámku v Lysej. Jeho celoživotným osobným sochárom bol Matyáš Bernard Braun, ktorého sám
priviedol z Innsbrucku do Čiech. Majster Braun v spolupráci so
svojím žiakom Františkom Adámkom z Benátok nad Jizerou vytvoril pre záhrady v Lysej sochársky alegorický súbor dvanástich
mesiacov a štyroch ročných období. Neskôr bola do záhrad prevezená aj bohatá sochárska výzdoba zo zámočka Bon Repos – alegorické súbory štyroch vtedy známych kontinentov, štyroch živlov,
siedmych slobodných umení ako aj alegórie Dňa a Noci. Okrem
toho sa v parku nachádza množstvo kamenných váz, dve sfingy,
dva páry levov a šesť sôch antických božstiev od sochára Ignáca
Platzera. Okrem toho bola do mesta prevezená monumentálna
sochárska výzdoba zo zrušenej ermitáže sv. Václava pôvodne vybudovanej neďaleko Lysej. Sochy boli umiestnené na opevnené múry
v tom čase novovybudovaného farského kostola v Lysej, kde vytvorili impozantný vstupný priestor. Týmto historickým vývojom
bol vo francúzskom „libosade“ a v meste Lysá sústredený barokový
sochársky súbor, ktorý nemá obdoby ani v európskom meradle.
Presvedčiť sa o tom môže každý návštevník pri prechádzke starým
mestom a jeho jedinečným zámockým parkom.
BENÁTKY NAD JIZEROU sú mestečkom, kde žije asi
7 500 obyvateľov. Dominantou mesta je zámok postavený na
kopci nad mestom. Svojho času v ňom pobýval napríklad slávny
dánsky hvezdár Tycho de Brahe. Historické jadro mesta je od
roku 1990 mestskou pamiatkovou zónou.
Pre nás je však v tejto chvíli zaujímavá iná vec. Benátky sú
miestom nášho nalodenia sa na kanoe. Čaká nás splavovanie
18-kilometrového úseku rieky Jizery, ktorý býva spravidla celoročne zjazdný na rozdiel od horného úseku rieky, ktorá často
v letnom období trpí nedostatkom vody. Dolný, pokojnejší úsek
rieky, vhodný aj pre nie príliš skúsených vodákov, nie je rozhodne nudný. Strieda sa tu otvorená krajina s lesmi, občas preplávate
menšou dedinkou či chatovou osadou. A hlavne, na rozdiel od
iných splavných riek, ako je napríklad Lužnice, tu nie sú zástupy vodákov a zápchy na rieke. Jizera je ideálnym miestom pre
ľudí, ktorí ocenia súkromie a pokojnú, skoro intímnu krásu krajiny. Tok rieky s brehmi porastenými vysokými vŕbami a jelšami
mi občas pripomína ramená dunajskej delty. Namiesto krúže-

Stará Boleslav

Lysá nad Labem

nia pelikánov nad hlavami vás však poteší bleskový let rybárika
riečneho nad vodnou hladinou. Jeho charakteristická silueta so
špicatým zobákom a výrazným kovovo sa lesknúcim operením sa
ako lietajúci drahokam občas objaví nad riekou. Dolný tok Jizery
je ideálnou trasou na celodenný výlet. Rieka ponúka veľa miest
vhodných na zastavenie spojené s odpočinkom či kúpaním sa
v osviežujúco chladnej vode. Na trase z Benátok do cieľa v Káranom vodákov čakajú dve miesta, kde je treba lode vyniesť na breh
a po suchu presunúť o kus ďalej a vyhnúť sa tak nebezpečným
hatiam u Kačovského mlyna a v Otradoviciach. Vyčerpávajúce
informácie o možnosti prenajatia lodí a splave dolného toku rieky Jizery nájdete na webových stránkach www.najizeru.cz.
Zážitkami nabitý prázdninový víkend sa pomaly končí. Čaká nás
návrat do reality všedných dní. Diaľnica na Černém mostě v Prahe je
nepriedušne uzavretá. Už z diaľky vidíme blikajúce reflektory hasičských a sanitných vozov. Narastajúca kolóna áut, ktorých náhlenie
prerušila fatálna dopravná nehoda kamióna a dodávky. Náš „návrat
do civilizácie“ tentokrát nie je ani trochu príjemný...
Text a foto: Miro Pogran
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100 rokov Slovenského
národného divadla
1. marca 2020 uplynulo sto rokov od vzniku Slovenského národného divadla.
V tomto čísle dávame priestor členke Činohry SND Emílii Vášáryovej, ktorá
nastúpila do divadla v roku 1964, aby vyjadrila svoj vzťah k tejto inštitúcii.

E

mília Vášáryová je členkou činohry SND od roku 1964.
Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení v roku
1963 nastúpila najprv do divadla Nová scéna v Bratislave,
no po niekoľkých mesiacoch ju prijali do Činohry Slovenského
národného divadla, kde pôsobí doteraz. Vytvorila množstvo nezabudnuteľných, rôznorodých postáv. Hrá v televízii, v rozhlase,
v slovenských aj českých filmoch a v českých divadlách. Je profesorkou na VŠMU v Bratislave. Za svoju hereckú prácu získala
uznanie doma aj v zahraničí. Napríklad najvýznamnejšie ocenenie za divadelnú tvorbu na Slovensku Dosky (Maria Callas v hre
Terrencea Mc Nallyho Majstrovská lekcia Marie Callas, 2002,
Stevie v hre Edwarda Albeeho Koza alebo kto je Sylvia, 2004),
Českého leva za postavu Věry Horeckej vo filme Jana Hřebejka Horem-pádem 2004, slovenskú filmovú cenu Slnko v sieti za
hlavnú postavu vo filme režiséra Marka Škopa Eva Nová, 2016.
Slovenskí novinári ju v roku 2000 vyhlásili za herečku storočia.
Pri príležitosti stého výročia založenia Slovenského národného

Láskavé bohyne, foto Collavino

divadla si zaspomínala na svoje začiatky, aj na vrtkavé herecké
šťastie.
Emília Vášáryová: Prvé divadlo, do ktorého som nastúpila, bola
bratislavská Nová scéna, kde som bola 7 mesiacov a trošičku som si
skúsila, čo znamená hrať v profesionálnom divadle. Potom som išla
na konkurz na rolu Ofélie do SND. Túto postavu hrala pani Zdena
Gruberová, vtedy veľká hviezda a ja som sa stala jej alternantkou.
Vďaka nej som videla, ako sa tvorí taká veľká rola, takže to bola
pre mňa výborná škola. Vtedy sme skoro všetky Shakespearove hry
hrávali na veľkej scéne, v historickej budove SND. Režisérom bol
Tibor Rakovský, s ktorým som priebežne robila aj v televízii. On
sa neobyčajne venoval nám, mladým, trávil s nami celé hodiny, aj
mimo skúšok. Uvádzal nás do toho, čo znamená stáť na veľkom
javisku. Starší kolegovia si nás, samozrejme, obzerali, pozerali sa, čo
a ako robíme. Ja som mala v divadle takého anjela strážneho, vzácnu umelkyňu, pani Hanu Meličkovú. Keď som si nevedela rady,
bola som si istá, že mi pomôže. Bolo to ťažké, ale spomínam na to

Emília Vášáryová, foto Martin Črep
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Divadelný román, Zdena Studenková,
Emília Vášáryová, Božidara Turzonovová, Emil Horváth, foto Ctibor Bachratý

Dnes večer nehráme, František Kovár,
Emília Vášáryová, foto Radovan Dranga

Divadelný román, Emília Vášáryová, Emil Horváth,
Božidara Turzonovová, foto Ctibor Bachratý

s láskou. Vlastne išlo o to, či obstojím alebo nie. Zdá sa, že som
obstála (smiech). Zvláštne, že mi to ani neprichodí tak dlho, hoci
je to veľmi dlhá doba.
Mirjana Šišoláková: Mali ste počas nej naozaj veľa krásnych
hereckých príležitostí, stretávali ste sa s uznaním, ale aj s kritikou...
Kritici k nám boli často nemilosrdní. V Bratislave vychádzal
Večerník, tam som bola každú chvíľu na pranieri. Vyčítali mi,
napríklad, že mi nie je dobre rozumieť a podobne. Naštudovala
som za sezónu aj päť rolí, veľmi veľa som hrala, samozrejme, aj
v televízii, aj vo filme a to už niekomu prekážalo. Tak sa tam
zrazu objavilo v nejakej kritike, že už by sa mala šetriť, že veľmi

veľa pracuje. Vysvetlila som si to po svojom a začala som pracovať
ešte viac.
V divadle je to stále ako na hojdačke, tak ako v živote. Človek
niekedy vie, že sa mu možno niečo podarilo, no viem aj to, že
keď stojím na javisku, polovica ľudí ma možno berie, polovica
neberie. Na týchto veciach si nezakladám, je to veľmi vrtkavé.
Ale boli aj hry, ktoré mali naozaj veľký úspech, obrovské ovácie.
A potom si prečítate o sebe v kritike, že konečne po tridsiatich
rokoch ukázala, že má talent. Takže v divadle sa jednoducho
treba obrniť a nebrať to celkom vážne. I keď ja si všetky kritiky,
ktoré vyjdú, prečítam, hovorím si, že vo všetkom je zrnko pravdy. Vždy som sa zamyslela nad tým, čo napísal recenzent, neignorujem ich celkom.
Za tých viac ako 50 rokov vášho pôsobenia v SND sa niekoľkokrát zmenila politická situácia v krajine a to sa vždy dotklo aj samotného divadla a ľudí v ňom. Či už išlo o repertoár
alebo inscenačné postupy. Ako ste to vnímali?
Mala som šťastie, že som nikdy nemusela robiť veci, ktoré by
som nechcela hrať. Hoci odmietnuť sa to nedá, veď štátny zamestnanec nemôže odmietnuť rolu. To len dnes si niektorí myslia, že sa to dá, ale jednoducho to nejde. Ale, ako hovorím, nikdy
som nemusela účinkovať v hrách autorov, ktorých som si nevážila a pracovať s ľuďmi, s ktorými by som nikdy nepracovala. Ani
v časoch normalizácie, keď sa naozaj hralo všetko možné. Toto
ma obišlo. To je moja veľmi pozitívna bilancia. Myslím si, že
vždy všetko bolo akoby férové. Povedala som si, že v tomto som
mala veľké šťastie...
Patríte medzi tie slovenské herečky, ktoré často dostávajú
príležitosť v českých filmoch a hráte aj v českých divadlách...
Stále chodím hrávať aj do Čiech, ale teraz máme v Divadle
Aréna v Bratislave československý projekt, ktorý som mala
robiť pôvodne v Činohernom klube v Prahe k výročiu republiky. Hrám matku v nádhernej hre Tennessee Williamsa Sklenený zverinec v réžii Martina Čičváka a v úlohe mojej dcéry
alternujú dve mladé české herečky Ivana Uhlířová a Tereza
Marečková (premiéra 6.10.2017, pozn. red.). Mám radosť
z toho, že českí herci chodia do Bratislavy a že ja môžem hrať
v Čechách.
Stá sezóna Slovenského národného divadla sa síce skončila
predčasne, ale určite máte pre svoju domovskú scénu prianie
do ďalších rokov...
Mám pocit, že Česi milujú divadlo, majú ich veľmi veľa – pre
dospelých i pre deti – a v Prahe hrá každý večer množstvo divadiel.
To sú neuveriteľné čísla. Keď si uvedomím, že podľa prieskumu,
ktorý robil Osvetový ústav na Slovensku, len 1,8 percenta našich
obyvateľov bolo raz v živote v divadle, tak je to ťažké. Čo želám
sebe a všetkým, čo sa ešte vedia nadchnúť pre prácu v divadle
a robia ju dobre? Aby sa divák nestrácal do tej zvláštnej, neviem,
ako to mám nazvať, hluchote k tomu, čo divadlo hovorí. Lebo
divadlo treba počúvať, v divadle sa hovoria myšlienky geniálnych autorov. Želala by som si, aby sa našlo veľa ľudí, ktorí ešte
budú chcieť do divadla prísť a stretnúť sa. Živý človek so živým
človekom, vidieť živého herca, pocítiť neopakovateľnosť chvíle,
ktorá sa deje každý večer na javisku, chvíle, ktorá sa už nikdy
nezopakuje, pretože to je jedinečná záležitosť času, ktorý práve
prežívame spolu s divákom. To sú zázračné veci, ak toto neprestane fungovať, tak si myslím, že práve preto divadlo prežije, a tak
mu želám, aby žilo ešte veľmi dlho.
Spracovala Mirjana Šišoláková
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Děti v Řekách

Khamoro

Romská národnostní
menšina v České republice
Romové vyzvali na prvním světovém kongresu v Londýně v roce 1971 světovou
veřejnost, aby místo Cikán bylo užíváno pojmu Rom. Romština patří k indoevropské
jazykové rodině, k větvi novoindických jazyků. Označení Rom v překladu z romštiny
znamená muž nebo člověk (k tomu „romni“ je romská žena) ve smyslu příslušnosti
ke komunitě. Romové je souhrnné označení pro různé etnické skupiny, které mají
společný původ, jazyk a mnoho kulturních rysů.

N

ejvýznamnější a nejpočetnější
skupinou žijící v České republice, asi 75 – 85 % jsou „slovenští
Romové“, kteří na území Čech a Moravy
přišli po druhé světové válce, během níž
byla značná část původních českých, moravských a německých Romů vyhlazena.
Další významnou větví romské komunity jsou olašští Romové, asi 10 %, ti do českých zemí začali přicházet z Valašska (dnešní Rumunsko) v druhé polovině 19. století.
Olachy tvoří další dvě skupiny: Lovárové
a Kalderaši (ti ale na území ČR prakticky
nežijí). V olaššské komunitě se mluví výhradně romsky, resp. olašskou romštinou.
Zbývající část tvoří „maďarští Romové“
a v nepatrném počtu také němečtí Sinti (Sintové), původních „českých Romů“ je v ČR
mizivé procento v důsledku holocaustu.
K romské národnosti se při sčítání lidu
v roce 2011 přihlásilo něco málo přes třináct tisíc obyvatel, ti se přihlásili buď k romské nebo ke kombinaci romské a české
národnosti. Tj. v kontextu sčítání lidu, kde se
ale část obyvatel ČR k žádné národnosti nepřihlásila, se k romské identitě hlásí zlomek
těch, kteří jsou na základě kulturních znaků

za Romy označovaní. Kvalifikované odhady
pořízené koordinátory pro romské záležitosti
a romskými poradci na základě konkrétních
znalostí prostředí a souvislostí a na základě
definice: „Za Roma považujeme takového
jedince, který se za Roma sám považuje, aniž
by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil, a/nebo
je za Roma považován významnou částí
svého okolí na základě skutečných či domnělých antropologických, kulturních nebo
sociálních indikátorů.“ Tyto odhady pracují
s počtem kolem čtvrt miliónu Romů, což
jsou asi 2,3 % obyvatel České republiky.
Romštinu jako svůj rodný jazyk (nebo jeden
z rodných jazyků) však při sčítání lidu 2011
uvedlo celkem 40 370 obyvatel. V hlavním
městě Praze se k romské národnosti na základě stejného měření přihlásilo 368 osob.
Podle kvalifikovaných odhadů viz výše žije
na území hlavního města asi dvacet tisíc lidí
příslušejících k romské komunitě. Nejvíc
Romů žije v Ústeckém a Moravskoslezském
kraji. Konkrétně je výraznější koncentrace
romské komunity: severní Morava (Ostrava,
Karviná), severní Čechy (Děčín, Ústí nad
Labem), velká města (Praha, Brno).

Vznik menšiny a proměny jejího
statusu ve 20. století
Do střední Evropy a na území dnešní České
republiky Romové přicházeli asi od konce 14.
století pravděpodobně z území dnešní Indie.

První republika 1918 – 1938
Romská komunita, resp. tehdy dobově
označována za Cikány, byla během první republiky oficiálně uznána za svébytnou národnostní menšinu. Ve sčítání lidu

Romské děti na
besídce Spolku
semilských Romů
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Iva Bitová

Monika Bagárová

v roce 1921 a 1930 byla romská národnost,
stejně jako židovská, zvláštně vymezena, tj.
bylo možné se k ní přihlásit, aniž by dotyčný např. musel zároveň uvést romštinu
jako mateřský jazyk nebo svou identitu
jakýmkoliv způsobem prokazovat. Nicméně Československo nadále vůči Romům
uplatňovalo zákon o potulce z roku 1885
a státní úřady Romům nadále věnovaly
specifickou pozornost. Snaha o radikální
asimilaci se projevila v roce 1927 přijetím
zákona 117/1927 Sb. o potulných Cikánech, čímž «řešení romské otázky» nabylo
zcela konkrétní podobu: zásadní význam
se připisoval řádně vedené evidenci Romů,
resp. soupisům všech kočovníků, mezi něž
se počítali i Romové polousedlí, tedy ti,
kteří se přes zimu zdržovali na stálém místě,
nicméně během sezóny cestovali za prací.

Porajmos – holocaust Romů
1939 – 1945
Na sklonku roku 1939 nařídilo ministerstvo vnitra Protektorátu Čechy a Morava, aby se Romové okamžitě usadili,
tj. bylo úředně znemožněno kočovat.
Kdo se nařízení nepodřídil, byl umísťován do kárných pracovních táborů.
V létě roku 1942 vznikají na území Protektorátu tzv. cikánské tábory (na místě
původních kárných a sběrných) v Letech
u Písku a Hodoníně u Kunštátu. V táborech byly od této doby vězněny celé rodiny.
Romové, zahrnutí v rámci nacistické segregační a likvidační politiky do skupiny tzv.
asociálů (jako vězni byli označeni hnědým
nebo černým trojúhelníkem), byli nacistickým režimem na základě norimberských
rasových zákonů označeni za rasově méněcenné a z toho důvodu určeni k likvidaci.
V mnoha ohledech se jejich osud ve Třetí
říši a na okupovaných územích shodoval
s osudem evropských Židů, přesná evidence se však v případě této skupiny nevedla
a počty obětí jsou dodnes velice neurčité.

Protektorátní cikánské tábory byly v gesci protektorátních úřadů a měly sloužit
ke koncentraci před odsunem vězňů do
vyhlazovacích táborů. V prosinci 1942
vzniká ve vyhlazovacím táboře Osvětim II
Březinka tzv. cikánský tábor se zvláštním
zacházením, obdobně jako tzv. terezínský
rodinný tábor pro Čechoslováky židovského původu. Tam byla od jara 1943 až
do července 1944 deportována naprostá
většina těch, které nacistická legislativa
považovala za Romy, tj. romská komunita
z celé okupované Evropy. V tomto táboře,
stejně jako v těch předchozích na území
Protektorátu, umírali vězni denně na nelidské podmínky (hlad, nemoci, nulová
hygiena). V noci z 2. na 3. srpna 1944
bylo během jedné noci zplynováno bezmála 3 000 Romů z celé Evropy, osvětimský cikánský tábor byl tímto způsobem
kompletně zlikvidován pravděpodobně
z důvodu blížící se Rudé armády. Celkový
počet obětí romského původu je zhruba
na půl milionu.
Romové, kteří žili na území České republiky před druhou světovou válkou,
byli v průběhu druhé světové války vyvražděni v koncentračních táborech, holocaust přežilo cca 600–1 000 „moravských Romů“. Původní romská komunita
byla prakticky vyhlazena. Podobně jako
mnozí Židé, i nepočetné romské skupinky přeživších byly v řadě případů svými
někdejšími spoluobčany a sousedy přivítány s nechutí.

Přechodné období 1945 – 1948
Poválečný postoj vůči národnostním
menšinám byl poměrně nekompromisní.
Podstatné části z nich se Československá republika zbavila jejich vystěhováním (Němci) nebo se o to (např. v případě Maďarů i části Poláků) alespoň
pokoušela. V případě, že se z různých
důvodů přesídlení nepodařilo, docháze-

lo k násilné asimilaci a rozptylu. Po roce
1945 v rámci největší migrační vlny, která
se dotkla území dnešní České republiky,
došlo i k výraznému přesunu osob romského původu ze Slovenska do Česka, ať
již na základě vlastního rozhodnutí nebo
na základě rozhodnutí státu. Dospělí
pracovali převážně v nekvalifikovaných
profesích a byli rozptýleni na celém území
s větší koncentrací v průmyslových městech severních Čech, severní Moravy a ve
Slezsku. Romové se tak, stejně jako další
skupiny obyvatel, ať už dobrovolně nebo
nedobrovolně, zapojili do procesu znovuosídlení českého pohraničí, které bylo
vyprázdněno na základě jiné národnostně
podmíněné migrace – vysídlení obyvatel německého původu. Vysídlení Němců na základě principu kolektivní viny,
tedy příslušnosti k národnosti, byl svým
způsobem precedent, jak obdobně zacházet s jinými než slovanskými národnostmi
žijícími na území tehdejšího Československa a docílit tak slovansky homogenního
státního celku Čechů a Slováků.
Početné komunity poválečných romských migrantů byly vytrženy ze svého
tradičního prostředí, musely se přizpůsobit způsobu života v cílových destinacích,
kde si vytvářely složité vztahy s místním
většinovým obyvatelstvem. Velká část přesídlenců přicházela z osad na slovenském
venkově převážně do anonymního prostředí českých průmyslových měst.
První oficiální poválečný soupis cikánské národnosti z roku 1947 zachycuje zhruba sto tisíc obyvatel romského
původu na území celého Československa, z toho přes šestnáct tisíc připadalo
na České země a víc jak osmdesát tisíc na
Slovensko. Jak bylo řečeno výše, v případě
území dnešní České republiky se de facto
jednalo o novou romskou komunitu bez
tradičních vazeb na dané území ale i Česko jako takové.
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Období reálného socialismu 1948 – 1989
Protektorátní zákony pozbyly platnosti, druhá poválečná československá ústava – Ústava 9. května adresována „lidu ČSR“
– se o existenci národnostních menšin ale vůbec nezmiňuje. Ani
se o uznání etnické svébytnosti Romů bezprostředně po uchopení moci Komunistickou stranou neuvažovalo, na rozdíl od
předválečné republiky neměla romská komunita, obdobně jako
další národnosti, status národnostní menšiny. Nicméně došlo ke
zrušení prvorepublikového zákona 117/1927 Sb. o potulných
Cikánech. Na základě paragrafu 150 čl. 2 trestního zákona správního 88/1950 Sb. byli Romové na úrovni zákona zrovnoprávněni
s ostatním obyvatelstvem země, což je další legislativní změna.
Až do roku 1954 lze vysledovat návrhy na uznání svébytnosti
romské kultury, pokusy o vytvoření statusu národnostní menšiny, zabezpečení rozvoje romského jazyka a vytvoření samostatných, samosprávných romských komunit.
Tento trend byl ale jednoznačně zastaven v říjnu roku 1958,
kdy vznikl zákon 74/1958 Sb. o „trvalém usídlení kočujících
osob“, v principu navázání na nacistickou politiku. V paragrafu 1
se hovoří o tom, že „národní výbory poskytují osobám, které vedou
kočovný způsob života, všestrannou pomoc, aby mohly přejít k usedlému způsobu života; zejména jsou povinny těmto osobám pomáhat
při opatřování vhodného zaměstnání a ubytování a působit vhodnými výchovnými prostředky soustavně k tomu, aby se staly řádnými pracujícími občany“. Třetí paragraf vyjmenovává sankce: „Kdo
setrvá při kočovném způsobu života, přestože mu byla poskytnuta
pomoc k trvalému usídlení, bude potrestán pro trestný čin odnětím
svobody na 6 měsíců až 3 léta.“
Ačkoliv zákon byl formulován obecně vůči všem osobám bez
trvalého bydliště, tj. v zákoně se explicitně nehovoří o Romech,
byl používán a často zneužíván zejména proti romské komunitě.
Často byla úřední moc vnucena i těm, kteří byli v Čechách a na
Moravě za prací a své trvalé bydliště měli v některé východoslovenské osadě. Jakmile byli odchyceni, tak byli přinuceni se s celou svou rodinou přestěhovat do místa výkonu státem určeného
zaměstnání.
Rudolf Dzurko ve své vzpomínkové knize píše: „V roce 1959
udělali komunisti oficiální soupis kočujících cikánů a já jsem do toho
taky tenkrát spadnul, i když jsem nekočoval a ani nikdy jsem neseděl
v cikánským voze s plachtou. Koho tenkrát chytli na ulici, toho se-

Spolek semilských Romů, rodiče s dětmi
na besídce

brali a odvedli na národní výbor. Slibovali, že budou dávat cikánům
nový byty. Brali nám otisky prstů, fotografovali nás jako zločince a do
občanky jsme dostali razítko: Vzati do celostátní evidence.“
J. Červeňák zase uvedl: „Jedenkrát jsme dostali policejní přípis, že
za námi v určitý den přijedou na statek a že nemáme nikam chodit.
(...) Posadili nás a pak jednoho po druhém volali dovnitř. Namáčeli
nám prsty do jakési barvy a dělali nám otisky na papír. Nikdo nám
nevysvětlil, proč to s náma provádějí. Vzali si od nás občanky (...)
a zapsali: Byl vzat do cikánského soupisu.“
V případě kočovných Romů, zejména olašských, probíhalo
usazování mnohdy radikálními metodami. Policie během nočních razií prořezávala kola maringotkám, odváděla nebo střílela
koně. Během šedesátých let drtivá většina Romů podlehla tlakům
a usadila se v přidělených bytech, což pro mnohé byla první zkušenost s takovýmto typem bydlení.
Od poloviny 60. let dochází k násilnému rozptylu romské
komunity na základě vládního usnesení 502 z roku 1965 a tak
dochází k další nucené migraci Romů ze Slovenska a usazování
Romů ve velkoměstech, dochází k dalšímu zásadnímu narušení
pro Romy klíčových rodových vazeb. Rozptyl měl zároveň vyřešit
nedostatek nekvalifikovaných dělníků v určitých oblastech tehdejší ČSR a zároveň nezaměstnanost mnohých Romů především
z východního Slovenska. Tehdejší nomenklatura se domnívala,
že zlepšením materiálních podmínek se změní i mentalita Romů
a jejich způsob života se přizpůsobí většinovému životnímu stylu.
S příchodem Pražského jara v roce 1968 došlo i k emancipaci
romského hnutí. Vzniká celorepublikový Svaz Cikánů-Romů, jehož hlavní činností byl boj za uznání romského etnika jako oficiální národnostní menšiny. V nastupující normalizaci na počátku
sedmdesátých let byl Svaz donucen svou činnost ukončit. Politika
odsunu a rozptylu romských obyvatel sice byla oficiálně ukončena a následující léta byla ve znamení z hora prosazované a řízené
„společensko-kulturní integrace“, což ale často znamenalo vytlačování Romů do ghett na okrajích měst (např. sídliště Chanov,
koncentrace Romů v těžbě se přizpůsobujícímu Mostu). Romské
děti byly přesouvány do zvláštních škol. Ve velkém rozsahu byly
odebírány rodinám do dětských domovů. Vyhlášky ministerstva
zdravotnictví pak umožnily sterilizaci romských žen bez jejich
souhlasu a vědomí. Skutečné problémy Romů související s násilným rozpadem tradiční struktury romské komunity se zastíraly

Rozlučka s létem
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materiální podporou – plošně vyplácenými dávkami, které Romy
paralyzovaly a v mnohém je naučily spoléhat se až příliš na stát.
Podobný přístup přetrvával i v osmdesátých letech. Romové
stále nebyli uznanou národnostní menšinou, přesto se pořizovaly
soupisy na základě etnicity. Rozhodující přitom nebyla sebeidentifikace zúčastněného, ale názor zapisujícího.

V demokracii a tržní ekonomice 1989 – 2018
Probouzí se emancipační hnutí. Vznikají politické strany a hnutí. V prvních polistopadových volbách se zástupci Romské občanské iniciativy (ROI) na kandidátkách Občanského fóra dostávají do parlamentu. S postupným rozvojem občanské společnosti
ministerstvo vnitra záhy registruje desítky romských občanských
sdružení, které svoji práci zaměřují především na vzdělání a rozvoj
kultury a začínají vycházet první romská periodika, např. Romano
džaniben, který založila romistka Milena Hübschmannová.
Romové se spolu s dalšími národnostními skupinami stávají
státem uznanou národnostní menšinou, a tak i objektem a snad
i subjektem specifické státní politiky.
Nedochází sice k plošným přesunům ani rozptylům, ale paternalistický přístup státu k romské komunitě pokračuje.
Brzy po změně režimu se projevují dluhy z doby minulé. Nekvalifikovaní Romové, často absolventi zvláštních škol, mnohdy
s nedostatečnými pracovními návyky, se ocitli mezi prvními nezaměstnanými a mnohdy jimi zůstali dodnes, svůj podíl na situaci nese rasismus, který je v české společnosti stále přítomný.
Část majoritní společnosti vyžaduje tvrdší represi a kritizuje
neúčinnost sociálního systému a jeho zneužívání ze strany Romů.
Na straně druhé sílí snahy o faktickou, nejen deklarovanou, integraci, a nikoliv asimilaci Romů a hledání cesty k efektivní kompenzaci sociálního znevýhodnění. Jako cesta k řešení začala být
vedle asimilace a dorovnávání šancí považována také kultivace
specifické romské identity, kultury, a zvláště romského jazyka.
Jako příklad za všechny uveďme některé události, které měly
rasový podtext:
Tibor Danihel, Písek, † 24. září 1993
Tibor Berki, Žďár nad Sázavou, † 13. května 1995
Helena Biháriová, Vrchlabí, † 15. února 1998
Milan Lacko, Orlová-Lutyně, †17. května 1998
Ota Absolon, Svitavy, † 20. července 2001

Na přelomu tisíciletí spor o zděný plot, který měl oddělovat
holobyty u Matiční ulice v Ústí nad Labem od běžné obytné zástavby na druhé straně ulice.
V dubnu 2009 provedla skupina neonacistů žhářský útok na
dům ve Vítkově, obydlený romskou rodinou. Následkem útoku
byli popáleni tři lidé; nejvážněji byla popálena dvouletá holčička.
Na přelomu 20. a 21. století začaly zájem Romů přitahovat
mj. Velká Británie a Kanada. Zpočátku některým motivovaným
Romům umožnily tyto země úspěšnou asimilaci, avšak pod náporem větších skupin, které začaly neúměrně zatěžovat štědré
sociální systémy těchto zemí, se tyto státy začaly dalšímu přílivu
romských přistěhovalců z Česka bránit.
Dlouhá léta se táhl politický spor o budoucnost soukromého
vepřína v Letech u Písku, který se nachází v blízkosti někdejšího
tzv. Cikánského tábora – přestupní stanice do vyhlazovacího tábora Osvětim II Březinky. V současné době je vepřín státem vykoupen a jsou uvolněny peníze na vznik rozsáhlého památníku.
V devadesátých letech vzniká stálý poradní a iniciační orgán
vlády – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny v oblasti romské integrace. Rada se systémově snaží naplňovat integraci Romů
do společnosti. Snaží se zabezpečit součinnost ministerstev a plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv,
jimiž je ČR vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě
informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky
vlády, které se týkají romské komunity.
Zároveň se menšinovou politikou zabývá Rada vlády pro národnostní menšiny, ta je také poradním a iniciativním orgánem
vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků. Na rozdíl od Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, která je zřízena pouze na základě jejího Statutu, který schvaluje vláda, Rada vlády pro národnostní menšiny je vedle svého
Statutu zřízena na základě zákona.
Velký problém současnosti, který není na vládní úrovni stále
koncepčně řešen, je problematika tzv. sociálně vyloučených lokalit. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR jich bylo
v roce detekováno přes 600 a žilo v nich až 115 000 obyvatel. Nejvíce se jich nachází v kraji Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém
a Moravskoslezském. Obyvateli jsou převážně Romové.
Tamara Nováková, foto: Patrik Samko,
a z webových stránek

Před soutěží v Řekách

Soutěž ve skákání v pytlích
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Zabudnutý
maliar
doktora
smrti
Ľudovít Feld v mladosti

„Nikdy som nemal program. Hľadal
som vždy len krásu, prosto, krásu.
Nemusel som hľadať program, mne
ho dal život.“ Takto opísal svoje diela
Ľudovít Feld, malý veľký maliar
Košíc. Tieto slová bezpochyby dávajú
priestor nahliadnuť do jeho duše.
Poďme spoločne odhaliť aj ďalšie
zákutia života tohto nezabudnuteľného
výtvarníka minulého storočia.

bol katolíkom, kresťania zasa preto, že bol Židom. Zostal sám
vo svojom svete. Na živobytie si zarábal maľovaním rodného mesta a to najmä uličiek, dvorov a iných zákutí. Neskôr
otvoril súkromnú výtvarnú školu. Do tohto zabehnutého života zasiahla Viedenská arbitráž a Košice sa ocitli v Maďarsku.
Onedlho začala druhá svetová vojna spolu s rôznymi obmedzeniami voči Židom, to najhoršie prišlo v roku 1944, keď sa
začalo s prípravami na deportácie. Úradníčka, ktorá spisovala
menný zoznam, sa pri pohľade na jeho meno zháčila a zámerne ho vynechala. Bola to jeho bývalá žiačka. Po vytvorení
centrálneho geta v mestskej tehelni zostal Lájos báči v tomto mestskom gete sám. Napriek tomu, že mal neusporiadané
vzťahy s rodinou, si zabalil maliarske potreby a prihlásil sa do
Dóm z Orlej ulice, 1955

N

arodil sa v marci 1904 v Košiciach do chudobnej
židovskej rodiny. Okrem toho, že vyrastal v nezdravých podmienkach vlhkého bytu, ho v detstve
postihla aj obrovská tragédia, vo svojich ôsmich rokoch prestal rásť. Po vyšetrení mu lekári diagnostikovali hypofizárne
trpaslíctvo, ochorenie, pri ktorom hypofýza neprodukuje rastový hormón. Za tento hendikep sa mu mnohí smiali, o to
tvrdšie však na sebe pracoval.
Počas štúdia na reálnom gymnáziu sa prvýkrát stretol s výtvarným umením a začal sa prejavovať jeho talent. Odporučili
mu kresliarsku školu Eugena Króna, svojho času najvýznamnejšiu na Slovensku, kde študoval spolu s Jakobym, Collinásym, Sokolom a ďalšími významnými maliarmi. Štúdium bolo
plodné aj prednáškovou činnosťou, kde predstavovali svoje
diela poprední mladí avantgardní maliari Foltýn, Schiller,
Bortnyik a pod. Títo samozrejme ovplyvnili tvorbu Krónových žiakov. Felda však tento nový štýl vyjadrenia neoslovil,
na druhú stranu ho zaujal sociálny rozmer ich tvorby. V roku
1925 odišiel študovať na akadémiu do Budapešti, kde sa zdržal osem rokov. Miestni pedagógovia poznali pomery, z akých
prišiel. Dostal sociálne štipendium a mohol bezplatne navštevovať ateliéry.
Po nástupe pravicového extrémistu Gyulu Gömbösa do premiérskeho úradu sa stupňujú antisemitské prejavy, Feld prichádza o štipendium a vracia sa do Košíc. K telesným útrapám
sa pridávajú aj duševné. Azda aj preto konvertoval ku katolicizmu, namiesto úľavy mu to, bohužiaľ, prinieslo len ďalšie
trápenia. Rodina aj ostatní Židia ho začali odmietať, pretože
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Ľudovít Feld v Osvienčime
po oslobodení prvý vľavo dole

Košická tehelňa, 1944

tehelne na vlastnú žiadosť. Vybral si spoločnosť svojich, od
ktorých bol odvrhnutý, miesto samoty vo vyľudnenej štvrti.
Miestny dozorca, ktorý ho poznal, mu dokonca ponúkol, aby
tábor opustil. Odmietol, a tak ho spolu s ostatnými odtransportovali do Osvienčimu.
Veľkú časť maďarských transportov posielali esesáci rovno
na smrť, Feld však zaujal Mengeleho svojím trpasličím vzrastom a zaradil ho do detského baraku. Ako je o ňom dobre
známe, obľubovaľ ľudské anomálie a priam zvrátene hendikepovaných ľudí. Nepochybne tak mal skončiť aj náš hrdina,
zachránil ho ale jeho kumšt. Stal sa totiž osobným maliarom
doktora smrti. Musel maľovať nielen Mengeleho samotného, ale aj jeho hrôzostrašné pokusy na úbohých ľuďoch, čas-

to deťoch. Kresby na konci dňa vždy odovzdával, po vojne
sa nikdy nenašli. Oslobodenie tábora sa blížilo, no nemecká
mašinéria sa točila do posledných dní. V takomto duchu mali
dopadnúť aj spolubývajúce deti, ktoré zavolali na nástup, aby
ich odviedli z tábora. Duchaprítomný Feld ich od toho odhovoril a poradil im, aby sa radšej skryli. Pod najspodnejšími
pričňami v základoch baraku sa desať dní schovávalo pätnásť
detí bez jedla a vody až do oslobodenia tábora.
Z celej rodiny mu zostal len brat Ignác a sestra Frida, ku
ktorej sa presťahoval do Bratislavy, kde maľoval ulice starého
mesta. Košice mu veľmi pripomínali prežité útrapy, po troch
rokoch sa však vyrovnaný vracia do rodného mesta a začína
kresliť výjavy z prežitých hrôz. Zo socialistického realizmu
je mu blízky len sociálny motív, ktorý zobrazuje bez hrdinského pátosu príznačného dobe. Taktiež pokračuje v pedagogickej činnosti, väčšina povojnových košických výtvarníkov
u neho začína. Jeho diela nám zobrazujú každodennú rutinu
a meniacu sa podobu Košíc. Stále sa vyrovnával so svojím pôvodom, aby sa nakoniec vrátil k judaizmu. V meste ho bolo
vidieť s povestnou stoličkou a skicárom až do vysokého veku.
Svojich diel sa nerád vzdával a keď už, tak ich predal hlboko
pod cenu. Starobu prežíva osamote v panelákovom byte, kde
ho až na pár výnimiek nenavštevujú ani jeho úspešní žiaci.
V nemocnici ho ešte stihnú navštíviť dve deti, ktorým zachránil život v lágri a lúči sa s nimi slovami, že teraz už môže
zomrieť... Po veľkých duševných i telesných útrapách zomiera
vo veku 87 rokov. Pochovaný je na židovskom cintoríne
v Košiciach.
V roku 2015 sa podarilo v synagóge na Puškinovej ulici
otvoriť Galériu Ľudovíta Felda, miesto, kde si môžeme prezrieť jeho diela a zahĺbiť sa nad ich odkazom. Týmito obrazmi
a kresbami, ako aj výstavou Judaika a Jeruzalem očami Jindřicha Buxbauma, vás rada prevedie kurátorka Jana Teššerová. Galéria bude otvorená na základe vašich individuálnych potrieb, preto sa odporúčam vopred informovať na telefónnom čísle +421
905 644 842. Budem rád, ak toto duchovné miesto navštívite
a o to viac spoznáte dielo tohto malého veľkého človeka.
Ivo Mráz, foto: archív Východoslovenskej galérie
a kresby webumenia.sk
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Viliam Meško osemdesiatročný

Múza mu zverila
inštrumenty
Osemdesiatnik Vilo Meško.
Fotoarchív Petra Cabadaja

K

oncom tridsiatych a v prvej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia uzrela v Jánošíkovom kraji
svetlo sveta silná generácia hudobníkov,
spevákov a tanečníkov. Niekoľko jej členov podnetne zasiahlo do vývinu slovenského folklórneho hnutia, všetci prispeli
k tomu, že v decembri 2013 bol prvok
Terchovská muzika zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva ľudstva UNESCO. Najvýraznejším žijúcim protagonistom tohto generačného kruhu je Viliam (Vilo) Meško, narodený
15. júla 1940 v osade Podolina nad Vyšnými
Kamencami.
Počas obdivuhodnej šesťdesiatročnej
tvorivej dráhy prešiel zaujímavou vývinovou cestou, na ktorej stretol, spoznal
a rozvinul priateľské vzťahy s plejádou
osobností nášho umenia, kultúry a spoločenského diania. Zároveň platí, že vlastnou všestrannou činnosťou úspešne reprezentoval nielen seba a Slovensko, ale
i rodnú Terchovú.
Od útleho detstva spieva, tancuje a hrá –
ľavou i pravou rukou – na mnohé hudobné
nástroje (husle sólo, husle kontra, basa, heligónka, akordeón, ústna harmonika, rôzne
píšťalky, fujara, drumbľa a iné). Keď mal
trinásť rokov, stal sa primášom chýrneho
terchovského mládežníckeho zoskupenia.
Neskôr profesionálne tancoval v SĽUK-u,
hral, spieval a tancoval v PUĽS-e v Prešove,
bol členom Opery Slovenského národného
divadla, kde okrem spevu v prípade potreby
aj zatancoval. Krátko pracoval ako asistent
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„Všetko veru nepoviete iba slovom či pesničkou. Tá príde –
odíde. Dakto ju počuje len raz..., hoci ty ju zanôtiš aj sto razy
a zakaždým máš z nej radosť, ale mám pocit, že odíde so mnou...
Aj z pamäti ľudí sa vytratí..., ako aj tanec. Tiež sa pominie.
V tebe i tých druhých. No a voľakedy chceš povedať aj viac.
Povedať tak, aby to zostalo, aby si ty zostal v tom. Aj za sto rokov
budú vedieť, čo si si myslel, ako si mal rád to, čo bolo a čo je...,
lebo aj drevo vie rozprávať“ (Viliam Meško).

v Slovenskom filme, hral v desiatkach celovečerných, stredometrážnych, televíznych či dokumentárnych snímok – predovšetkým s folklórnou tematikou. Najviac
hereckých príležitostí mu poskytol Martin
Ťapák (okrem iných titulov aj v slávnom
filme Pacho, hybský zbojník), preto nebola náhoda, že Vilo Meško účinkoval v „bilančnom“ dokumente o režisérovej životnej
púti a bohatej umeleckej tvorbe (2017).
Plynutím času – buď ako sólista, alebo
s vlastnou muzikou – absolvoval nespočítateľné množstvo festivalov doma
i v zahraničí, vystúpil na prestížnych
medzinárodných akciách, nahral niekoľko platní, dlhodobo spolupracoval s rozhlasom.

konca horolezci vyniesli na Nanga Parbat v Himalájach! Renomovaný hudobný skladateľ Svetozár Stračina, ktorého
osemdesiatku si pripomenieme začiatkom
decembra, voľakedy trefne uviedol, že
„drevo je pre Vila Meška hudbou i sochou,
je zmyslom života“.
Nevyčerpateľný inšpiračný zdroj umelcovej rezbárskej činnosti predstavujú
bohaté zážitky z detstva, dôkladná znalosť
terchovského koloritu a reálií, spomienky
na nositeľov ľudových tradícií... Námety
čerpá tiež z národnej histórie a mytológie,
pričom najbližšie má, logicky, k jánošíkovskej legende.

Drevo ako hudba,
socha aj zmysel života
Rezbárstvu venuje Vilo Meško intenzívnu pozornosť od roku 1959, keď významný sochár Alexander Trizuljak hľadal
v SĽUK-u medzi tanečníkmi model na
hlavnú sochu vojaka na bratislavskom
Slavíne. Nakoniec si vybral staršieho brata
Františka, s ktorým chodieval vnímavý
a učenlivý Vilo do ateliéru na každé sedenie.
Pozorne pritom sledoval majstra pri práci.
Ten ho nielen veľa naučil, ale i zoznámil so
špičkovými odborníkmi na drevo.
Ako rezbár vytvoril Vilo Meško
mimoriadne rozsiahle dielo, ktoré sa nachádza v mnohých súkromných zbierkach
doma aj vo svete, v slovenských galériách
a múzeách. Sošku terchovského páru doVilo Meško na Jánošíkových dňoch v rodnej obci.
Foto: Milan Kosec
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Viliam Meško: Terchovskí muzikanti hrajú a spievajú
(drevorezba, 1980; v zbierkach Považského múzea Žilina)

Terchovská muzika
Vila Meška
(prvá polovica
80. rokov). Sprava:
Ján Miho, Tomáš
Meško, Vilo Meško,
Ladislav (Vlado)
Mihalčatín.
Fotoarchív Petra
Cabadaja

Osobitnú rolu v kontexte jeho širokospektrálneho diela zohráva sakrálna tvorba. Meškove plastiky sú štylizované, rezané
úsporne a výrazne zároveň. Zvyčajne majú
zachovaný tvar daný klátmi a kolíkmi dreva, z ktorého boli zhotovené. Ich veľkosť
je rôzna, povrch spravidla hladký, niektoré
majú stopy po dláte alebo je na nich čiastočne kôra. Tmavá kôra dodáva soškám
nielen drsnosť, ale i kontrastnú farebnosť
obohatenú ešte morením dreva zemitými
kolormi. Okrem voľných plastík, sošiek
madon, betlehemcov, citlivo upravených
samorastov (korpusov) a iných diel vytvoril umelec niekoľko veľkorozmerných
drevorezieb a reliéfov s námetom terchovských muzikantov.

90 výstav po celom svete
Svetobežník Vilo Meško vie toho vskutku
veľmi veľa. Ťažko posúdiť, či je viac muzikant alebo ľudový rozprávač, rezbár alebo
spevák, tanečník alebo herec. Úplne vážne
ale treba zdôrazniť, že jeho univerzálny
talent vyviera z dôkladných znalostí rodného prostredia a precíteného osudového
vzťahu k Jánošíkovmu kraju. Unikátna
terchovská ľudová tradícia, fascinujúca
prírodná scenéria, drsné životné podmienky, remeselný fortieľ ľudí, povestná
bujará fantázia a žartovanie sa naplno premietli do Vilovho osobnostného naturelu.
On k tejto rozmanitej genetickej výbave
pripojil cieľavedomú chlapskú robotu,
trpezlivosť a zdravú ambicióznosť, vychádzajúcu z uvedomenia si vlastných kvalít,
schopností aj možností. S takto nakumulovanou energiou už desaťročia dobýja
domáce i zahraničné javiská, respektíve
priestory galérií alebo múzeí.
Vernisáže výstav jeho majstrovských
plastík a sôch sú pre divákov jedinečným
vizuálnym aj sluchovým zážitkom. Kreatívny umelec zvykne svoje diela okrem slov
šarmantne „okomentovať“ tiež neodola-

teľnou terchovskou/slovenskou muzikou
a spevom. V tej chvíli je úplne fuk, či
preberá na heligónke, cifruje na husliach,
drží v rukách basičku, fúka do fujary alebo
kúzli s drumbľou. Inak povedané, na čo
siahne, to vydáva sugestívne autentické
svedectvo o kumšte, virtuozite a fatálnom
vzťahu k vlastnému poslaniu šíriť a propagovať hodnoty slovenského ľudového
umenia. Terchovského rodáka registrujú
v tejto výrazovej polohe azda vo všetkých
európskych krajinách, v USA, Kanade, ale
tiež na africkom a ázijskom kontinente.
Deväťdesiat dosiaľ uskutočnených samostatných výstav (!) po celom svete flagrantne
demonštrovalo tvorcovu jedinečnosť, originálnosť, súzvuk pevných rezbárskych rúk
s jemnými ciframi hudobných inštrumentov, a najmä osudové zrastenie s našou
ľudovou kultúrou.

Hral trom prezidentom naraz
Ako viem z vlastnej skúsenosti, mnohí
Slováci žijúci v Kanade aj USA majú vo
svojich domovoch Vilove drevorezby či
platne. Nakoľko hovoríme o Amerike,
oprášime jednu zaujímavú historku. Pred
vyše štvrťstoročím (1994) sa v meste Cedar Rapids (štát Iowa) slávnostne otváralo
Národné české a slovenské múzeum. Ceremoniál poctili svojou prítomnosťou až
traja vtedajší prezidenti – Bill Clinton,
Václav Havel a Michal Kováč. Nekompromisnej ochranke prezidenta Spojených štátov amerických vôbec nešlo do
hlavy, čo to drží Vilo Meško v rukách.
Zrejme si mysleli, že môže ísť o nejakú
tajnú teroristickú zbraň alebo rafinovanú
drogovú skrýšu... A keď to Terchovec rozbalil a priložil k ústam, nervózni „amíci“
boli v stave plnej pohotovosti. Nakoniec
vyšlo najavo, že má v rukách len akýsi
čudný hudobný nástroj. Upokojili sa a šéf
Bieleho domu diskrétne podišiel k Vilovi
Meškovi. Zvedavo doslova hltal preňho

totálne neznámy zvuk dreveného inštrumentu a uznanlivo kývol hlavou.
Evidentne ho to zaujalo. Bezprostredne po doznení detvianskych fujarových
tónov prezident svetovej veľmoci – mimochodom, taktiež hudobník, čiže kolega – spontánne zatlieskal a poznamenal: „Ja som Clinton, Bill.“ Šarmantného muzikanta z kraja Jánošíkovho
to ale nijako nevyviedlo z rovnováhy
a kontroval po svojom: „Teší ma. Ja
som Meško, Vil.“

Osemdesiatročný mládenec
Hoci decéniá žil v Bratislave a teraz v neďalekej Rovinke, rodný Jánošíkov kraj, ktorý
hrdo a úspešne reprezentoval na štyroch
kontinentoch, má trvalé miesto v umelcových spomienkach. „Bola to krása“ –
uvádza v knihe Keď sa povie Terchová:
vyznanie rodisku – „počúvať po večeroch
spevy dievok a mládencov, ktoré sa rozliehali
celým krajom. Veľakrát som hral na svadbách
a iných zábavách. Dodnes si presne pamätám
pesničky chlapov a žien, ktoré si s obľubou
spievali. Museli sme vedieť zahrať všetky pesničky, keby nie, tak by bolo s nami zle-nedobre. Aj keď sme sedeli na pántoch, ktoré boli
dosť vysoké, vyšší terchovskí chlapi by na nás
boli ľahko dočiahli...“ (1994).
Životný príbeh a rozmanité dielo
originálneho tvorcu a čerstvého osemdesiatročného mládenca inšpirovali filmárov k vzniku piatich dokumentárnych snímok (Múza mu zverila inštrumenty, Neďaleko do Terchovej, Veruže mi zahraj..., Vilo
Meško z Terchovej, Keď terchovské srdce bije
– Vilo Meško). Jedinečný umelcov prínos
k udržiavaniu, zveľaďovaniu a propagácii
národného kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov bol ocenený niekoľkými
prestížnymi vyznamenaniami. Pripojila
sa i Terchová, ktorá slávnemu rodákovi
udelila v roku 2006 čestné občianstvo.
Peter Cabadaj
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Praha a její
botanické zahrady

Botanickou zahradu má zpravidla každé větší město u nás i ve světě. Metropole Česka je tak trochu výjimkou:
botanické zahrady má vlastně hned tři (de facto čtvrtá je v areálu zahradnické školy v Malešicích, je přístupná
volně ve všední dny). Ta menší – bohužel i mezi obyvateli metropole méně známá – je univerzitní; patří
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Její historie sahá až do druhé poloviny 18. století, na současném místě
v ulici Na Slupi nedaleko Karlova náměstí sídlí přes 120 let. Koncem války, v únoru 1945, utrpěly některé skleníky
při náletu angloamerických letadel. Na třech a půl hektarech jsou tu venkovní expozice s mnoha tisíci květin, keřů
a stromů včetně unikátního exempláře jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba). Součástí jsou samozřejmě i skleníky
s tropickými a subtropickými rostlinami. Jednou z expozic je Flóra Česka a Slovenska. Parkovou část můžeme
běžně navštívit. Zahrada pořádá různé akce, například výstavy a přehlídky orchidejí, bonsají, masožravých rostlin,
ale i andulek či akvarijních ryb.

B

otanická a dendrologická zahrada je také v areálu
ojedinělého rozsáhlého zámeckého parku v Průhonicích v bezprostřední blízkosti hranic hlavního města.
Přírodně krajinářský park v údolí potoka Botič a jeho přítoků
má celkem neuvěřitelných 220 hektarů a je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR; areál je zapsán na seznamu
UNESCO. Součástí je přirozený les, rybníky a samozřejmě
i rozsáhlé alpinum, rovněž tak ojedinělé sbírky 800 druhů
rododendronů a růží. Díky bezprostřední blízkosti hlavního města je zejména na jaře cílem mnohých Pražanů s dětmi
i cizinců, žijících dočasně či trvale v Česku. Procházet a relaxovat tu mohou dlouhé hodiny.
Pražská veřejnost zná ovšem hlavně Botanickou zahradu
hlavního města Prahy v trojské kotlině. Je zařízením metropole, která ji ve značné míře financuje. Byla založena před
50 lety, ale fakticky funguje až posledních osmadvacet sezón.
Součástí je ojedinělý krytý skleník Fata Morgana s originální

konstrukcí ve tvaru písmene S. Uvnitř jsou rostliny tří oblastí:
nejprve projdete mezi těmi, které jsou přizpůsobeny extrémnímu suchu a slunečnímu záření; je tu velký baobab dovezený až z Madagaskaru. Do další části se návštěvník dostane
podzemní štolou, která přechází v tropické jezero – vlastně
největší sladkovodní nádrž u nás. Zdejší flora deštného lesa
vyžaduje teplé a vlhké klima. A závěrečná část pavilonu je naopak ochlazovaná, aby v ní mohly vegetovat rostliny typické
pro vysokohorské regiony zeměkoule. Po celý rok tu kvetou
masožravé rostliny. Vždycky na jaře se tu koná výstava živých
motýlů. Návštěvnici sledují jejich zrod z kukly, fotografují je
z bezprostřední blízkosti a ti jim mnohdy i sednou na hlavu
nebo na ruce.
A co všechno si lze prohlédnout ve venkovních prostorách?
Je tu japonská i ornamentální zahrada, pivoňková louka
s bohatou sbírkou magnolií, expozice rostlin severoamerické
prérie a polopouště i řada dalších míst pro potěchu oka. V jar-
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ních měsících jsou vidět rozkvetlé sakury. V oddílu medonosných rostlin nalezneme dokonce úly, které poskytují med
a přinášejí zahradě i určitý profit. Vedle poučení a potěšení
z pohledu na květiny a rostliny se dá odpočinout na volně
přístupných loukách či lavičkách. Z nich se naskýtá – bez přehánění – jedinečný pohled na město, především Pražský hrad.
K mimořádným úspěchům zahrady patří třeba to, že tu
nedávno vykvetla dvojice vzácných masožravých láčkovek
uťatých. Odborníci jsou nadšeni tím, že jde o samčí i samičí
rostliny, takže po opylení bude možné získat semena pro jejich
další pěstování a poskytovat je i příbuzným organizacím. Kdykoliv po delší době znovu přijdete, najdete něco nového. Zahrada se stále rozšiřuje a doplňuje.
Botanická zahrada v Troji neslouží jen k prohlídkám flory,
pořádají se tu na přání i svatby a nabízejí se různé aktivity
zaměřené na dětské návštěvníky – třeba zábavná hra HLEDEJ
14 NEJ… (rostlin). Naučné stezky procházejí celým přírodním areálem, je tu i vinařská stezka. K botanické zahradě patří

Laskavému návštěvníkovi doporučuji vchod
ze severní strany od sídliště Bohnice (u zastávky
autobusů 144 a 102 jedoucích od metra C Kobylisy).
Potom si můžete pohodlně prohlížet jednotlivé části
rozsáhlého areálu, aniž byste museli stoupat do
příkrého vrchu a prohlídku končíte nedaleko areálu
ZOO, odkud vás autobusy dovezou k metru C
Nádraží Holešovice. Parkování u obou zahrad
je hodně problematické.
rozsáhlá vinice sv. Kláry; po vinobraní jsou zdejší hrozny zpracovány ve vlastním sklepě s moderní technologií. Ve vinotéce
pak můžete ochutnat vína odrůd jako Ryzlink rýnský, Rulandské modré či Tramín červený. Půllitrové lahve zdejšího vína je
možné zde i zakoupit. V sousedství vinohradu najdeme malou,
zdaleka viditelnou kapličku sv. Kláry, kde se koná jednou týdně bohoslužba.
Česko má téměř 40 botanických zahrad, což je na velikost
země značné číslo. Většina z nich se sdružuje v Unii botanických zahrad. Rozsáhlá je mezinárodní spolupráce, zejména se
slovenskými zařízeními tohoto typu.
Text: Petr Kuneš
Foto: Botanická zahrada HMP, Z. Kiesenbauer (1), autor (1)
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V Österreichisches Museum für
Volkskunde vo Viedni sa nachádza
zaujímavý fond – vzorkovnica
slovenských a moravských výšiviek
a čipiek s ľudovými motívmi
z pozostalosti Emilie Flöge. V roku 2012
vydalo múzeum katalóg výstavy tejto
zbierky. Autorkou katalógu je Kathrin
Pallestrang.1 (Všetky citácie, ktoré
sú v texte použité, pochádzajú z tejto
publikácie).

Slovenské
a moravské
textílie vo
viedenskom
múzeu

Z

bierka Emilie Flöge obsahuje 350 textilných jednotlivín – fragmentov pestrofarebných, čierno-bielych a čisto
bielych výšiviek na bielom podklade a na tyle. Zbierka
tiež obsahuje čipku, najmä paličkovanú. Patrí do nej aj niekoľko
pokrývok hlavy (čepcov) a niekoľko iných častí odevu. Textílie
pochádzajú predovšetkým zo západného Slovenska (Nitra, Pata,
Šoporňa, Piešťany, Trenčín, Čataj, Viničné, Báhoň, Zliechov,
Bošáca, Bzince, Rybany, Trnava...), objavuje sa aj východné Slovensko, Morava a Moravské Slovácko. Nájdeme aj lokality ako
Detva, Važec, Liptovská Lúžna, Jarok, Prievidza. Fragmenty výšiviek a čipiek boli vystrihnuté alebo odpárané z väčších kusov
textílií – z košieľ, sukní, čepcov a zo záster. Zbierka je zaujímavá
jednak z hľadiska slovenskosti artefaktov, no nemenej zaujímavý
je i jej kontext.

PÁR SLOV O ZBERATEĽKE
Znalci výtvarného umenia alebo záujemcovia oň meno Emilie
Flöge iste poznajú. Celoživotná priateľka slávneho secesného maliara Gustava Klimta Emilie Louise (1874 – 1952) vlastnila spolu so sestrou módny salón Schwestern Flöge, ktorý sa nachádzal
na prestížnej Mariahilfer Strasse v centre Viedne. Emilie modely
nielen vyrábala, ale ich aj sama navrhovala.
Okolo roku 1900 bolo „en vogue“ (v móde) zaujímať sa o ľudovú kultúru a umenie.2 Bolo tiež módou zakladať si zbierky.
Zodpovedajúc teda charakteru doby a dobovému vkusu na prelo-

Aké kreácie mohli z textílií vzniknúť, ukazuje na internete voľne dostupná
fotografia samotnej umelkyne Emilie Flöge z roku 1913. Šaty umeleckého
vzhľadu majú vsádku – typickú výšivku plným stehom, pochádzajúcu z obce
Rybany zo západného Slovenska z druhej tretiny 19. storočia

me 19. a 20. storočia, zbierala Flöge vzorky textilného ľudového
umenia. Slúžili jej ako inšpirácia pri tvorbe modelov. No nielen
to. Hoci si svoju zbierku cenila a vystavovala ju vo vitríne prijímacieho salónu, viaceré kusy vzoriek sú poznačené dodatočným
opracovaním. Je teda jasné, že sa na ne nepozerala ako na nedotknuteľné umelecké diela, získané výlučne pre inšpiráciu, ale
používala ich ako pracovný materiál, ktorý neraz priamo zapracovávala do svojich modelov. Pestrofarebné výšivky, nežné čipky
a jemné bordúry získavala od rakúskych zberateľov – aristokratov
zvučných mien. Samotnú Flöge môžeme nazvať „aristokratkou
módy“. Patrila k tým osobnostiam, ktoré určovali „glamour“
v životnom štýle odchádzajúcej habsburskej monarchie. Často
je označovaná ako „rakúska Coco Chanel“. Zaujímali ju najmä
ornamenty, vzory a farby.
Emilie Flöge cestovala niekoľkokrát v roku do Paríža a do Londýna. Výsledkom týchto ciest boli nové druhy látok a aktuálne
módne trendy, ktoré prinášala do Viedne. Vo svojom salóne zamestnávala 80 krajčírok. Jej zákazníčky pochádzali z bohatých
kruhov najmä židovských priemyselníkov. Hoci sama Emilie
Flöge navrhovala aj „reformné šaty“3 alebo umelecké modely,
veľká časť jej odevov patrila k tzv. mainstreamu. Aplikovala na
nich síce prvky odevnej reformy, ale šaty, ktoré vytvárala pre potreby bohatých klientok, boli viac späté s módou, s vkusom a potrebami klientok než s odevnou reformou. Reformná móda napredovala hlavne v USA, v Anglicku a neskôr dosť vehementne
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v Nemecku. Je zrejmé, že Klimt jej odevnú tvorbu ovplyvňoval
a ona zas ovplyvňovala jeho.

PREČO PRÁVE ZVÄČŠA SLOVENSKÉ TEXTÍLIE?
Jednoznačne môžeme konštatovať, že zviditeľniť Slovensko, jeho
ľudové umenie a najmä textilné umenie, nám pomohli výstavy.
Z katalógu sa dozvedáme, že Slovensko bolo na prelome 19.
a 20. storočia považované (našimi západnými susedmi) za krajinu pastierov a roľníkov, za krajinu nepoznanú, svojráznu a nedotknutú časom. Z dnešného pohľadu akoby trochu s nádychom
až niečo „exotické“. Takéto vnímanie Slovenska a jeho ľudového
umenia potvrdzuje aj výrok rakúskeho etnológa Wilhelma Heina, spoluzakladateľa Österreichisches Museum für Volkskunde,
ktorý posudzoval slovenské príspevky pre Česko-slovanskú výstavu v roku 1895 v Prahe. Výstava sa tešila veľkej pozornosti
verejnosti. Hein sa o slovenskom ľudovom umení vyjadril takto:
„... tieto prekrásne práce jedného národa, žijúceho ďaleko od ruchu (sveta)... žijúceho (akoby) len pre seba samého a svoj dom,
podnietia množstvo etnografických a etnologických otázok...“
Výstava prispela podstatnou mierou k objaveniu vidieka Čiech,
Moravy a Horného Uhorska (dnes Slovenska). Okrem toho bola
s odstupom času považovaná za predohru vzniku Československa v roku 1918. V neposlednom rade mala dôležitý význam pre
pražskú secesiu, s ktorou bola Emilie Flöge v živom kontakte
prostredníctvom viedenských secesistov.
No nielen pražská výstava upozornila širokú verejnosť na
slovenské ľudové umenie a život v Hornom Uhorsku. V roku
1873, teda skôr, než slovanská výstava v Prahe, sa konala Svetová výstava vo Viedni. V rámci výstavy bola v Prátri zriadená
„medzinárodná dedina“ z roľníckych domov z Vorarlbergska,
Sedmohradska, Chorvátska, Haliče, Ruska a Alsaska. Neskôr
k nim pribudol dom z Kľačna v Hornom Uhorsku, ktorý vzbudil veľký záujem. Dom bol počas celej Svetovej výstavy obývaný nemecky hovoriacim manželským párom a ich deťmi z obce
Tužina neďaleko Kľačna. Podľa Karla Juliusa Schröera táto inštalácia pripomínala „dom Robinsona izolovaného (doslovný
preklad: zabedneného) na ostrove“. Opäť tvrdenie, ktoré pre nás
vyznieva možno trochu šokujúco, ale ukazuje, ako sme boli vnímaní našimi susedmi.
Nemôžeme v tejto súvislosti zabudnúť na výstavu slovenských
výšiviek 1887 v Turčianskom svätom Martine, ktorú zorganizoval spolok slovenských žien Živena a ktorá sa konala v čase
po Svetovej výstave vo Viedni a pred Česko-slovanskou výstavou
v Prahe. Spolok propagoval okrem iného aj nosenie ľudových
krojov pri spoločenských príležitostiach.
Boli to teda pravdepodobne vyššie spomínané výstavy, ktoré
pritiahli pozornosť Emilie Flöge. Módnu návrhárku upútala
zaiste práve pestrosť a mnohorakosť slovenského kroja, možno
stáročia nemenného, no na malom geografickom priestore veľmi
mnohotvárneho. Veď inak by sa nezrodili príslovia „čo dolina,
to kroj“ alebo „čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš“. Naše kroje
môžeme spokojne nazvať slovenským „haute couture“. Neskonštatujeme nič mimoriadne, ak povieme, že predovšetkým podľa
výšivky sú slovenské kroje relatívne ľahko regionálne identifikovateľné.

ZÁVEROM
Fakty, ktoré sme v krátkosti načrtli, vypovedajú o kontexte,
v ktorom vznikala zbierka Emilie Flöge. Sú to súvislosti, ktoré
ozrejmujú cennosť a význam tohto vzácneho a zaujímavého fon-

Obálka katalógu Kathrin
Pallestrang Die Textilmustersammlung Emilie Flöge

du. „Hodnota zbierky Emilie Flöge, z hľadiska národopisného
spočíva vo význame dobového dokumentu, ktorý je dôkazom
záujmu o vidiecke obyvateľstvo v priebehu 19. storočia...“
Emilie Flöge svoju zbierku inventarizovala, spracovávala. Svedčia o tom číselné a abecedné označenia odkazujúce na inventárne listy. V akom časovom úseku zbierka vznikala, nie je známe.
V roku 1938 salón sestier Flöge zanikol. Zákazníčky, ktoré pochádzali prevažne z prostredia židovskej veľkoburžoázie, ako už
bolo spomenuté na inom mieste, „sa stratili“. Časť zbierky bola
pravdepodobne zničená počas požiaru jej bytu v roku 1945. Objem škôd taktiež nie je známy. Časť jej pozostalosti sa dnes nachádza v súkromných zbierkach.
Viedenské Volkskunde Museum sa rozhodlo sprístupniť tieto
pozoruhodné textilné fragmenty verejnosti prostredníctvom výstavy v kontexte osobnosti Emilie Flöge a jej módnej tvorby, ktorá aj
v spätosti s Gustavom Klimtom zaujíma významné miesto v dejinách umenia. Lebo „veci nemajú nijakú materiálnu alebo myšlienkovú (duchovnú) hodnotu ,per se‘ (samé o sebe), túto hodnotu
nadobúdajú prostredníctvom kontextu, v ktorom vznikajú“. Sú to
objekty krásne. Je v nich zhmotneného veľa času, námahy, remeselného umenia a výnimočného estetického cítenia.
Výstava týchto textilných exponátov sa konala 25. mája až
2. decembra 2012 vo Viedni. Katalóg k výstave vyšiel v edícii
„Objekt im Fokus“, ktorá slúži na prezentáciu výstav o objektoch a zbierkach z depozitárov OMV. Cieľom edície je podnietiť
výskum hmotnej kultúry v múzeu.
Spracovala Anna Peťová, SNM v Martine
Poznámky
1
Pallestrang, Kathrin. Die Textilmustersammlung Emilie Flöge : im Österreichischen
Museum für Volkskunde / Pallestrang, Kathrin. - Wien: Österreichisches Museum
für Volkskunde, 2012. – 83 s., fareb. fotogr., 22 cm – (Objekte im Fokus; Bd. 2). –
ISBN 9783902381217
2
Tu si dovolíme malý exkurz do dejín umenia. Vidiek, ľud a ľudovosť sa dostali do
centra pozornosti umelcov prostredníctvom romantizmu, ktorý ich „objavil“. „Primitívnosť“ ľudového umenia nadobudla pozitívny význam – ako čosi jednoduché,
pôvodné, prirodzené a elementárne. „Primitívne umenie“ sa stáva dôležitým impulzom pre rozvoj moderného umenia a rodí tzv. „pionierov moderny“ – Gustava
Klimta a Josefa Hoffmanna a s ním viedenské dielne – Wiener Werkstätte. Nimi sa
následne nechávajú inšpirovať napr. Paul Gaugin, Vasilij Kandinskij. Zdôrazňovanie
ľudovosti bolo pre mnohonárodnostnú monarchiu dôležité. Tento fenomén určoval
kultúrne hranice jednotlivých národov v Rakúsko-Uhorsku.
3
Koncom 19. storočia sa do popredia prvýkrát v histórii dostala otázka ženskej emancipácie, ktorá súvisela i s odevnou kultúrou. Výsledkom bolo odloženie šnurovačky, vlečky aj
živôtikového drieku na šatách. Charakteristickým odevom žien bojujúcich za emancipáciu sa stali voľné, tzv. reformné šaty, podobajúce sa princesu, zaviedol sa kostým.
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Smutné pripomenutie
za Štefanom Hanakovičom
Vo veku nedožitých 89 rokov nás
10. júna 2020 opustil slovenský
bibliograf, knihovník, historik,
publicista, dlhoročný pracovník
i správca Matice slovenskej, riaditeľ
Spolku sv. Vojtecha a katolícky
aktivista PhDr. Štefan Hanakovič
(narodený 20. augusta 1931, Košolná,
okres Trnava).

Š

tudoval na saleziánskom súkromnom gymnáziu v Šaštíne, potom
v Galante. V marci 1950 bol zatknutý a odvezený na ideologickú prevýchovu do Podolínca, následne na
politickú výchovu do Kostolnej a na
dvojmesačnú pracovnú povinnosť na
Priehradu mládeže. V štúdiách pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, odbor knihoveda – slovenčina. Mimoriadny záujem
o knihy a archívne dokumenty ho profesijne zaviedol do Matice slovenskej (MS)
v Martine, kde pôsobil vyše tri desaťročia. Od roku 1956 v nej pracoval na výskumných i vedeckých pozíciách – ako
vedúci katalogizačného oddelenia, retrospektívnej bibliografie a napokon vedúci
výskumu bibliografického systému Slovenska. Okrem iného sa v inštitúcii podieľal na záchrane skonfiškovaných kláštorných a knižničných fondov. V MS
neskôr zastával aj funkciu tajomníka
(1990 – 1992) a správcu (1992 – 1993).
Po matičných rokoch sa presunul do
Spolku svätého Vojtecha v Trnave, obnoveného po komunistickom režime
v roku 1990. V pozícii riaditeľa tu v rokoch 1992 – 2002 rozvíjal najmä edičnú
činnosť spolku a venoval sa aj obnove
členskej základne. V rokoch 2003 – 2005
pôsobil ako riaditeľ Diecéznej historic-

kej knižnice biskupa Štefana Moysesa
v Kláštore pod Znievom (okres Martin).
Vo vedecko odbornej oblasti sa venoval knižničným fondom, knihovníctvu,
bibliografii, dejinám MS, knižníc, ale
aj osobnostiam národného a duchovného života Slovákov. Je autorom veľkého
množstva odborných článkov, štúdií
a monografií: Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov (1961), Katalógy
a ich budovanie v ľudových knižniciach
(1963), Muzeálna slovenská spoločnosť
(1969), Podmienky výstavby bibliografického systému na Slovensku a jeho ideový
projekt (1980), Dejiny Spolku svätého
Vojtecha (2005) a Dr. Andrej Radlinský
– kútsky farár (2006).
Ako spoluautor sa podieľal na Slovníku knihovníckych skratiek (1963), na
Bibliografii slovenských kníh 1901 – 1918
(1964), na Slovenskej knihovníckej terminológii – výkladovom slovníku (1965), na
Literárnomúzejnej bibliografii (1970), na
Informatike v publikáciách štátnych vedeckých knižníc na Slovensku – súpis za
roky 1961 – 1970 (1971), na Metódach
bibliografie (1983), na Výmennom formáte pre bibliografický (dokumentačný)
a katalogizačný záznam (1989), Na vlnách času (1995) a na publikácií Kristov
pútnik na Slovensku – druhá pastoračná
návšteva pápeža Jána Pavla II. (1996).

V r. 1963 bol zostavovateľom Knižničného sborníka 1962 – 1963 a zborníka
príspevkov k teórii a praxi s názvom Metodika bibliografie (1985). Redigoval aj
časopis Knižnice a vedecké informácie.
Poslednou autorovou publikáciou
sú Dejiny Slovenskej národnej knižnice
– historické predpoklady, podmienky jej
vzniku a účinkovania do roku 1960 –
úvahy a svedectvá, ktorú vydala Slovenská národná knižnica v Martine v roku

Publikačná činnosť Štefana Hanakoviča
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Štefan Hanakovič s vtedajším ministrom kultúry SR Ladislavom Snopkom na 1. ročníku CMD v Terchovej v r. 1990. Foto Filip Lašút

2013. Autor v úvode na strane 11 píše:
„Tieto dejiny sme písali v presvedčení, že
Slovenská národná knižnica, jej imaginárny ideál, dokonca aj zrealizovaný, aj
keď mimo kultúrnych centier, vznikol ešte
pred založením MS, pričom sme sa snažili dokázať, že napriek dlhoročnej spätosti s MS sa pomaly presadzovala idea
samostatnej, zákonom ustanovenej SNK,
ktorá po vzniku Slovenskej republiky nereprezentovala iba slovenský národ, ale aj

Publikačná činnosť Štefana Hanakoviča

jeho štátnu zvrchovanosť.“ (1. júla sme si
poniektorí pripomenuli 20. výročie založenia samostatnej SNK.)
Štefan Hanakovič sa zúčastnil aj
prvého ročníka Cyrilometodských
dní v Terchovej. Univerzálny odkaz misie svätých bratov zo Solúna,
slovanských apoštolov a spolupatrónov
Európy reflektujú viaceré jeho texty.
Miloval svoj rodný kraj, ale aj rodný
kraj svojich detí. Fascinovalo ho martinské horské prostredie. S manželkou
vychoval tri deti.
Za svoju celoživotnú vedeckú a literárnu činnosť získal viacero ocenení
a vyznamenaní, medzi nimi Cenu mesta
Martin a Trnava, Pamätnú medailu
predsedu TTSK a v r. 2011 sa stal čestným občanom Senohradu.
Posledná rozlúčka sa konala v Kostole
sv. Martina a následne na Národnom
cintoríne v Martine. Medzi množstvom
prítomných smútiacich nechýbal ani
predseda vlády SR Igor Matovič, žilinský diecézny biskup Tomáš Galis a ďalšie osobnosti duchovného, politického,
kultúrneho a vedeckého života.
Každé putovanie je charakteristické
tým, že sa chceme dostať do cieľa. Je
povzbudzujúce, ak sa objaví akýkoľvek
jeho záblesk. Ak je však cesta pridlhá,
pútnikovi veľmi pomôže, keď sa zastaví

a obzrie sa späť. Môže ho posilniť to,
že vidí, aký kus cesty už prešiel... Táto
cesta môže byť kľukatá, plná nástrah,
ale aj tvorivá a radostná. Jej pekné aj
smutné stránky nám však dokazujú,
že toto dielo nie je iba ľudské. Cítime
Božiu prítomnosť...
Česť pamiatke vzácneho človeka.
Text a foto: Iva Poláková

Trnava, 2003
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o chystané výstavě

Před šesti lety jsi se představila pražskému publiku svou
autorskou výstavou v Domě národnostních menšin. Svá dílka jsi vystavovala společně s tvorbou svého manžela Petra
Sládka a přátel z Polska. Co se za tu dobu v tvém uměleckém
životě změnilo?
Veľa sa toho zmenilo aj v našom dome v Českom Krumlove. Syn Max vyrástol a potreboval svoju vlastnú izbu a my sme
chceli ďalší ateliér. Uvedomujem si, že kedysi pred dvoma storočiami v tomto dome žili dve kompletné rodiny baníkov, ktorí
pracovali v grafitových baniach. Úroveň života sa veľmi zmenila,
my tu žijeme traja a túžime po väčšom priestore. Budovanie nás
veľmi baví. Môj nový ateliér je pod strechou nášho pôvodného domu. Ale pred tromi rokmi sme dokonca kúpili malinký
domček kúsok od nás, ku ktorému sa nedá prísť autom. Petr
musel stavebný materiál navážať fúrikmi. Pôvodne sme si mysleli, že to bude keramická dielňa. Kúpili sme takú malú piecku.
A poďme do toho. Medzičasom sme obidvaja zistili, že nás viac
láka grafika. Domček obýva môj muž, ale bude to dielňa pre
nás obidvoch. Stoja tam tlačové lisy a chceli by sme tam tlačiť aj
vyrábať knihy.
Knihy jsou krásná disciplína, ale jak si to představujete
konkrétně?
Mám ambície robiť kurzy. Na pedagogickej fakulte sme organizovali napríklad ilustrátorský maratón. Tu kúsok od nás
býval v penzióne indonézsky spisovateľ, ktorý pozýval umelcov
z celého sveta. Stretli sme sa, on mi ukazoval novú poviedku a ja
som ho pozvala na fakultu. Urobili sme si hrubý preklad a keď

sme niečomu nerozumeli, osobne nám to vysvetlil. Zobrali sme
dlhý pruh papiera a ktokoľvek prišiel, mohol si naň niečo nakresliť. Keď sme celú tu akciu dokončili, papier bol plný nápadov.
Hovorila som si: „Tak, po takejto skúsenosti by som mohla začať
tú knihu ilustrovať.“ Na túto akciu by som nadviazala. Alebo
by som ľuďom ponúkla možnosť zobrať si obľúbený text, urobiť ilustrácie, zviazať do knižky. Každý by mal možnosť urobiť si
a odniesť so sebou autorský výtlačok.
Co se změnilo v Českém Krumlově? Když jsme se posledně
bavily o uměleckých galeriích v tomto městě, nebyla jsi příliš
optimistická. Otvírají se nové příležitosti nebo spíš ubývají?
Pred časom sa tu objavila iniciatíva urobiť niečo pre miestnych
umelcov. Priestor, ktorý sa volá Prádelna a nachádza sa v bezprostrednej blízkosti galérie Egone Schiele Art Centrum, fungoval na
základe dobrovoľnej práce ľudí. V budúcnosti by sa zakladatelia
chceli zamerať na tvorbu miestnych umelcov vo všetkých žánroch
vrátane filmového klubu, koncertov. Vidím to ako beh na dlhú
trať. Budova je zatiaľ v dezolátnom stave, a preto sa tam konajú
len krátkodobé výstavy, vlastne len vernisáže. Pravdu povediac
v súčasnosti všetci, ktorí chcú vidieť konkrétnu výstavu, prídu len
na vernisáž. To je všeobecný jav, ktorý sa netýka len skutočne významných inštitúcií ako je Národná galéria a podobne.
Zajímalo by mne, zda a jakým způsobem tyto společenské
tendence ovlivňují tvoji tvorbu?
Určite ma to ovplyvňuje. Viac si robím pre seba alebo robím
veci s konkrétnym zameraním. Nevenujem sa toľko tvorbe čistého umenia. Na druhú stranu svojim projektom sa venujem stále.
Používam techniky od keramiky, cez textil až ku grafike, tvorím
ilustrácie. Vymyslím si príbeh, ktorý sa potom objavuje v mojich
objektoch, ale aj v ilustráciách, niekedy sa to dotkne aj textilu.
Uvedomujem si, že moja ambícia vystavovať sa zmenšila. Súvisí
to aj s tým, že som prestala učiť na pedagogickej fakulte, kde sa
požadovali výkony. Stále som sa preto musela snažiť vystavovať.
Hodnotenie výstav sa orientovalo podľa úrovne galérie. Najvyšší
stupeň bola Národná galéria, nižší stupeň boli tie oblastné výstavné priestory. Zdalo sa mi to limitujúce, uberalo mi to chuť do
práce. Mňa oslovuje daný konkrétny priestor. Môžem vystavovať
kdekoľvek, ak ma to inšpiruje.
Takže ty jsi vlastně dobrodruh?
Áno, v tomto smere určite. V tomto sme sa s Petrom vždy
zhodli. Živili sme sa tým, že sme reštaurovali staré interiéry, ale
aj sme tie priestory oživovali. V Českých Budějoviciach je ulica,

Zátišie v záhrade
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ktorú sme takto prešli od začiatku do konca. Okrem toho, že
sme tam napríklad maľovali strop, urobili sme aj pekné výstavy
našej tvorby.
Zmínila jsi se, že pracuješ s příběhem. Jak to probíhá?
Aj keď tvorím čistý art, má to vždy príbeh. Čistú abstrakciu
obdivujem, ale nechcem to robiť. Hrozne ma nebaví, keď sa
niečo opakuje. Rada objavujem niečo nové.
Co jsi objevila nového pro svoji připravovanou výstavu
v Galerii DNM letos na podzim?
To je celé objavné. Začalo to tým, že sme sa rozhodli na záhrade chovať baranov. Pozvali sme strihača a ten nám povedal, že
tú striž vlastne nikto nechce. Prvé rúno sme vyhodili, ale druhé
už nie. Páčila sa mi vôňa, farba aj hmota toho materiálu. Zúčastňujem sa sympózia v Galante, kde sa pracuje technikou Artexu.
Chemicky upravené rúno sa ďalej spracováva. Doma pracujem so
surovým materiálom. Rúno strčím do vankúša, dám do pračky.
Zaujala ma téma „mužské fúzy“. Dcéra, ktorá žije v Taliansku,
pricestovala na dovolenku a pomáhala mi. Pracovali sme ihlou,
zabodávali sme rúno do podkladu. Takto sa robí plsť. My sme vytvárali vrstvy, fúzy sú plastické. Pri tom sme okamžite vymysleli
nové sloveso: „knířily jsme“. Tak vzniklo päť obrazov fúzatých
mužov z čistej radosti z práce s ovčím rúnom.
Ďalšiu prácu mi prerušila pandémia. Reagovala som na
situáciu tým, že som sedela v ateliéri a modelovala malé figúrky. Keď sa pandémia prevalila, boli sme na výlete tu
v južných Čechách a naraz sme prišli do takej malej dediny a tam ponúkali „knihy zdarma“. Našla som tam úžasnú
knihu o Gulliverovi s nádhernými rytinami. V tej chvíli mi
bolo jasné, čo urobím. Gulliver sa stal mojou nosnou témou.
V auguste som sa zúčastnila textilného sympózia v Galante
a z toho vzišiel môj úmysel vytvoriť veľké ruky, ktoré sa zavesia na stenu. To, čo tu robím ručne, mi dokážu spraviť na
stroji.
Do cesty ti přišla kniha o Gulliverovi a ty jsi se s tématem
ztotožnila. Zajímalo by mě, kdo jsou ti obři a trpaslíci? Jakou
roli hrají ve tvém životě?
Pre mňa je nebezpečné myslieť si, že som obor, a pri tom som
trpaslík. Alebo to môžem vnímať aj tak, že ľudia okolo mňa si

Bábka Hrabal

myslia, že sú obri, v skutočnosti sú len trpaslíkmi. Človek by mal
vidieť seba takého, aký je.
Vrátim sa k vývoju môjho syna Maxa. Veľa sme čítali. Začal
s tým Petr, ktorý mu robil v škole asistenta. Keď sa hyperaktívny
Max nevedel upokojiť, išli do vedľajšej miestnosti a tam si čítali.
Max ľúbi antiku ako ja. Zhodou náhod sme objavili autora Ricka Riordana, ktorý popularizuje grécke, rímske, egyptské ságy,
severské mýty. Max tam prvýkrát počul, že hyperaktivita nie je
niečo negatívne, ale môže to byť úžasná vlastnosť, ktorá ho niekam dovedie. Bohovia Ricka Riordana sú obrovskí, sú to obri.
Tak strašne hlučne spolu hovoria, že ich nikto nepočuje. Na to,
aby sa mohli rozprávať s obyčajnými ľuďmi, sa musia zmenšiť.
Pripomína mi to veľké osobnosti, ktoré som v živote stretla. Skutoční obri žijú aj medzi nami.
Pre mňa to bol vždy môj otec Milan Paštéka. A ešte by sa našlo pár skvelých ľudí, ktorých som v živote stretla. Napríklad
architekt Vladimír Šlapeta, ktorý nás učil modernú architektúru.
Ďalej je takým obrom Adriena Šimotová. Na vysokej škole bola
mojou oponentkou diplomovej práce.
Jak bys na závěr popsala, co návštěvníci na výstavě uvidí?
Výstava Kus cesty s Gulliverom bude o tom, ako zhmotniť ilúziu pocitu veľkosti a maličkosti. Od malých keramických figúrok
až k obrovitým fúzom. Figúrky žijú svoj život nezávisle na obroch, ktorí staticky pozorujú dej okolo seba. Ručne tkané plátno,
privezené zo stredného Slovenska, neglazovaná keramická hlina
mnohých odtieňov a ovčie rúno, to sú materiály, z ktorých je
zostavený môj príbeh cesty s Gulliverom.
Děkuji ti za zajímavý pohled do tvojí tvorby. Nezbývá než
všechny srdečně pozvat na připravovanou výstavu, která
bude v Galerii DNM přístupná od 5. 10. do 31. 10. 2020.
Pozvánka je uvedena v programu.
Děkuji za rozhovor
Zuzana Štancelová

Dom v Českom Krumlove
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Fenomén Banksy
Street art, niekedy nazývaný aj „post graffiti“, je žáner výtvarného umenia, ktorý sa
vytvára na verejných miestach, väčšinou na ulici. Street art umelci netvoria iba vo vlastnej
krajine, ale často cestujú do cudziny, aby rozšírili svoje dielo po celom svete. Veľmi
často sa ale stretávajú s nepochopením, a preto sú ich diela premaľovávané a tým utrpia
nenávratné škody. K popredným reprezentantom tohto žánru patrí aj britský výtvarník
Banksy, ktorého neautorizovaná výstava pod názvom The World of Banksy
– The Immersive Experience práve prebieha v pražskom Mánese.
anksy, svetový fenomén, ktorého nikdy nikto nevidel
a ani nikto netuší, kto to vlastne je, svoje výstavy po
svete neautorizuje, pretože presadzuje myšlienku, že
umenie je tu pre všetkých a autorské práva by podľa neho
nemali vôbec existovať. Ani organizátor pražskej výstavy –
nemecká firma Heinen Handels – sa netají tým, že polovica diel, ktoré na výstave uvidíte, sú repliky, ktoré vytvorili
podľa predlohy študenti Akadémie výtvarných umení v Prahe.
Pravé originály sú ukryté iba medzi grafikami v druhej časti
výstavy, ale organizátori údajne z bezpečnostných dôvodov
nechcú prezradiť, o ktoré presne ide. Banksy je dokonca aj
proti tomu, aby sa s jeho dielami obchodovalo, o čom svedčí
príhoda, ktorá sa odohrala v roku 2018 v londýnskej aukčnej
sieni Sotheby´s, kde sa hneď po vydražení jeho slávneho diela Dievča s červeným balónom v prepočte za 29 miliónov

B

korún, obraz začal sám skartovať. Banksy priamo do rámu
namontoval skartovacie zariadenie ovládané na diaľku. Zhrozený zberateľ nakoniec ale vôbec nemusí ľutovať, pretože sa
obraz nezničil úplne celý a tým, že získal nový príbeh, sa jeho
hodnota na trhu umeleckých diel ešte zvýšila. Avšak aj s Banksyho pouličnými dielami sa obchoduje. Jeho graffiti, ktoré sa
pred Vianocami v roku 2018 objavili na stene jednej z garáži
na predmestí waleského mesta Port Talbot, predal jej majiteľ
galeristovi Johnovi Brandlerovi za 3 milióny korún. Galéria
dielo oplotila a miesto sa tak stalo vyhľadávanou atrakciou pre
turistov z celého sveta. Banksy väčšinou strieka svoje diela na
steny cez šablóny, takzvané stencily a objavujú sa na netradičných miestach – ako napríklad na stene v pásme Gazy. Jeho
diela sú hlavne o provokujúcom obsahu, ktorý upozorňuje
na nejaký problém príznačný pre našu dobu. V Benátkach

Ozbrojení vojaci maľujú na stenu symbol mieru

Milenci s mobilnými telefónmi
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na námestí svätého Marka napríklad vystavoval v čase Benátskeho bienále súbor obrazov s obrovskou výletnou loďou,
ktorá práve vplávala do mesta pod názvom Benátky v oleji,
ktorým chcel pravdepodobne upozorniť na dopad masového turistického ruchu na kultúru a životné prostredie. Tento
„happening“, ale ukončili miestni policajti, ktorí Banksyho
z námestia vykázali, lebo nemal údajne zaplatené miesto. Podobnú akciu, ktorou sa snažil upozorniť na relativitu hodnoty
umenia, urobil priamo na ulici v americkom Chicagu, kde
nechal nenápadného staršieho pána predávať originály svojich
obrazov za symbolickú cenu 60 dolárov za kus. Okoloidúci si
stánok s obrazmi takmer nevšímali a fiktívny predavač v podstate nemal celý deň čo robiť. Nakoniec si nejaké obrazy kúpil
pán, čo zariaďoval byt, starenka, ktorej sa zapáčili ako ozdoba
interiéru vo vlastnom dome, ale požadovala na ne polovičnú
zľavu a novozélandská turistka, ktorá chcela mať pamiatku na
Chicago. Celkový výnos za celý deň nakoniec činil iba 435
dolárov. Ale noví majitelia mali určite šťastný deň, keď sa nakoniec dozvedeli, čo si to na ulici kúpili za poklad. Bohužiaľ
sa Banksyho diela nevyhli ani nevedomému zničeniu, ako napríklad kýchajúce krysy v londýnskom metre, ktoré odstránila
upratovacia služba spolu s inými graffitmi, ale aj krádežiam,
ako napríklad trúchliaca žena na dverách parížskeho klubu
Bataclan, ktorú v roku 2019 ukradla organizovaná skupina.
Aj to je dôkaz, že tento originálny umelec, ktorý vyšiel z bristolskej undergroundovej školy street artu a ktorý naďalej tají
svoju identitu, bude svojím dielom svet neustále prekvapovať
a súčasne dokumentovať dobu a spoločnosť, v ktorej žijeme.
Výstava v pražskej Galérii Mánes potrvá až do konca septembra 2020.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Chlapec so sánkami chytá do úst snehové vločky

Figurína Banksyho v ateliéri

Ježiš s nákupnými taškami

Britský policajt prehľadáva malé dievčatko
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Lásky na
celý život
Dosiahol vari najvyšší stupeň uznania, aký sa v slovenskej kinematografii dosiahnuť dá.
Ocenili ho soškou Igrica – slovenského Oscara, v roku 2019 dostal Slnko v sieti, čo je druhá
najvyššia cena. Celovečerný hraný film Drak sa vracia zaradili medzi dvadsaťpäť najvýznamnejších
filmových diel v UNESCO. Týmto úspechom však predchádzal dlhý a tvrdý zápas o svoje
umelecké predstavy. Filmový režisér, scenárista, pedagóg, básnik, v rokoch 1989 – 1991
predseda Slovenského filmového zväzu EDUARD GREČNER (1931).

P

ráci vo filme zasvätil celý svoj život. Na filmoch Zbabělec (réžia Jiří Weiss), My z IX.A a Slnko v sieti (réžia
Štefan Uher) spolupracoval ako pomocný režisér, neskôr už bol samostatným režisérom. Filmárčina ho opantala
natoľko, že sa stala preňho vášňou. Nebol však ochotný robiť
politické kompromisy, a tak mal na dvadsať rokov dvere do
sveta tohto kumštu zatvorené. I tak sa mu podarilo nakrútiť
zopár pozoruhodných celovečerných diel, akými sú Každý
týždeň sedem dní (1964), Nylonový mesiac (1965), Drak sa
vracia (1967) i televízne filmy Čarodejnica (1969) a Mŕtve oči
(1970). Keď mu potom zakázali robiť hrané filmy, veľmi tým
trpel. Po novembri 1989 napísal scenár k filmu Pozemský nepokoj podľa poviedky D. H. Lawrencea Lišiak a v roku 1992
ho nakrútil. O štyri roky neskôr dokončil celovečerný film
Jaškov sen. Bol to posledný hraný film nakrútený v Slovenskej
filmovej tvorbe a zakúpila ho americká televízia, čo je zriedkavý úspech nielen na Slovensku.
Novela spisovateľa Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia
vás vzrušovala už od študentských čias. Čo je na nej také
inšpirujúce, že si zaslúžilo jej sfilmovanie?
Očarenie. Slovenská literatúra disponuje vo svete celkom
ojedinelou kapitolou, ktorá dostala meno „lyrizovaná próza“.
Už v názve sa ukrýva dominantný akcent na poéziu. Dobroslav Chrobák napísal novelu Drak sa vracia štýlom, ktorý vyvoláva poetickú atmosféru deja pomocou nádhernej slovnej
lyriky v portrétoch postáv, ktoré tvoria osnovu deja. Podrobne
popisuje pocity, ktoré postavy rozochvievajú či už spomienkami alebo konkrétnym konaním. Dej sa vyhýba dialógu.
To ma nadchlo. Chcel som vytvoriť filmovými prostriedkami

silu týchto emócií, u Chrobáka dosiahnuté slovom, u mňa
obrazom. Bol to komplikovaný zápas po celkom novej ceste
slovenského filmu, ktorý bol dovtedy zaťažený divadlom.
Film je podľa mňa vizuálnym umením, tým je neopakovateľný a sám sebou.
Príbehu dedinského vydedenca, osamoteného vyhnanca, hrnčiara Martina Lepiša ste venovali mimoriadnu pozornosť. Prípravy i samotné nakrúcanie vám zabrali deväť
plných rokov. Dalo sa v 60. rokoch minulého storočia nakrúcať tak dlho jeden film?
Vytvorenie filmu trvalo necelý rok. Príprava v podobe scenára sa predlžovala pre nechuť vedenia na experiment dovtedy

Eduard Grečner,
Drak sa vracia
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Eduard Grečner ako režisér

nevyskúšaný, ale aj pre nedôveru dobovo neurčeného deja.
Požadoval sa film zo súčasnosti a s optimistickým záverom.
Vďaka dramaturgovi Albertovi Marenčinovi sa to napokon
dostalo do plánu výroby. Metafory a skryté významy vo filme boli našťastie neodhalené (spor kolektívu s výnimočným
jedincom).
Na stvárnenie hlavného hrdinu ste si vybrali českého
herca Radovana Lukavského. Ako sa vám s ním spolupracovalo?
Jednoducho povedané skvele. Poznal som ho počas štúdií
v Prahe z prednesu poézie v poetickej kaviarni Viola. Bol
preduchovnelým hercom, v mojom obsadení bol na prvý pohľad terčom nenávisti v prostredí zabudnutej horskej obce.
Bol to tiež model vtedajšej spoločnosti, jasný pre každého,
kto vie premýšľať, vtedy však diskrétne ukrytý.
Vašou prvotinou bol hraný film Každý týždeň sedem dní
o dvoch vysokoškolákoch a ich traume po zhodení bomby
na Hirošimu. Námet na tento pocitový film ste našli v poviedke Ivana Stadtruckera. Naozaj v tých časoch mladých
ľudí trápili takéto problémy? Nebola to len spoločenská
objednávka? Ba na istý čas bol tento projekt zamietnutý,
šéfdramaturg Albert Marenčin uvažoval o jeho pozastavení.
Trauma v roku svetového napätia 1962 bola veľmi aktuálna kvôli možnosti atómovej vojny, táto trauma je i dnes,
len v súčasnosti sa zakrýva povrchným zábavným balastom,
ale je stále reálna. Nijaká „spoločenská objednávka“, naopak.

Vtedajšie „zamietnutie“ bolo rovnako kvôli novosti narácie,
odlišnej od „klasiky“, obavy z „inakosti“ dejového prúdu.
Ako to bolo s Tatarkovou novelou Kohútik v agónii?
Po premietnutí filmu Nylonový mesiac chcel Dominik Tatarka urobiť so mnou film. Kohútik v agónii bola jeho uverejnená novela o zbytočnej smrti v Povstaní. Začali sme sa
schádzať a vymýšľať. Plán nám nevyšiel, lebo došlo k vojenskej okupácii štátu a aj on, aj ja sme sa stali nepohodlnými.
Z plánu neostalo nič.
Vo filmárskej literatúre vás uvádzajú ako jednu z kľúčových postáv slovenskej vetvy československej novej
vlny. V súčasnosti ste jediným žijúcim tvorcom z obdobia
50. a 60. rokov minulého storočia. Ako ste vnímali vaše včleňovanie sa do toho imaginárneho umeleckého sveta?
Umelecký svet vtedajšej doby nebol „imaginárnym“, ale celkom konkrétnym svojím úsilím zobraziť v umení svet taký,
aký naozaj je a nie podľa predpisu „radostný na ceste ku komunizmu“. Bol som pri tom ako mladý umelec a veril som,
že pravda zvíťazí, ale zvíťazila sila a zbrane. Bola to škoda pre
kultúru, lebo doba sa podobala renesancii, bola nabitá chuťou
tvoriť a naplno žiť. Nielen film, ale celá kultúra zažila vtedy
krásne časy rozmachu myslenia, imaginácie, chuti a odhodlania premeniť útlak „koncentračného tábora mieru“ na slobodu myslenia a tvorby. Rozmach bol však krátky. Normalizácia

Eduard Grečner, Drak sa vracia
– Radovan Lukavský
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(ako volali znovunastolenú diktatúru poslušnosti) pochovala
ideály na dvadsať rokov dlhú dobu pokorenia „hrdinov“.
Počas štúdií na FAMU v Prahe vašimi spolužiakmi boli
Miloš Forman, Zdeněk Borovec, Jaroslav Dietl, Václav
Nývlt, z ktorých vyrástli veľké osobnosti. I vám sa podarilo
rozbehnúť sľubnú budúcnosť, natočili ste výborné filmy,
okrem spomenutých filmov Každý týždeň sedem dní, Drak
sa vracia to bol aj Nylonový mesiac podľa poviedky Jaroslavy Blažkovej, Čarodejnica, Mŕtve oči, Príbeľská vzbura
Janka Kráľa, no potom sa za vašou kariérou zacvakli dvierka. Prečo?
Jednoducho: odmietol som sa pokoriť, kľaknúť na kolená
a kajať sa, dať vyhlásenie, ktoré nezodpovedalo pravde. Riaditeľ mi vtedy pri previerke povedal, že dostal príkaz potrestať
ma. Tak ma „prevelili“ do dabingu, kde „nemôžem ideovo
škodiť“. Tam som pracoval v réžii dabingov.
Po novembrovej Nežnej revolúcii ste sa chopili príležitosti a nakrútili ste dávno plánovaný hraný film Jaškov sen.
Znova ste sa vrátili k svojmu obľúbenému Chrobákovi.
Pocítili ste rozdiel pri nakrúcaní počas socializmu a po odstupe rokov v časoch trhovej demokracie?

Večer poézie

Pravdaže, trhová ekonomika uplatnená v umení je základný
omyl poprevratovej kultúrnej politiky, ktorý „nabobtnal“ až
do evidentného nezmyslu, ktorý hlása riaditeľ audiovizuálneho fondu, „že film je biznis, nech si hovorí, kto chce, čo chce“.
No a ja hovorím, že Fond bol založený na podporu kultúrnych
diel, ktoré by sa pod tlakom trhu nedali realizovať. Je dedičom
fondu Pro Slovakia. Film, samozrejme, vyžaduje peniaze, ale
o tom nie je reč. Reč je o tom, že film je predovšetkým vážnym
a potrebným umením a až potom biznisom, „nech si hovorí,
kto chce, čo chce“. Štát sa má starať o životné prostredie rovnako ako o kultúru. Pravda, ak kultúru chce mať a nie iba
predávať.
Neškrie vás zánik slovenskej pôvodnej filmovej tvorby
a slovenského filmu vôbec?
Je to oveľa viac ako „škrie“. Úprimne sa čudujem, že to treba
na Slovensku stále hovoriť. Dokonca aj filmárom.
Ako ste prijali zvesť, že váš film Drak sa vracia sa dostal
medzi dvadsať filmových diel reprezentujúcich Slovensko
do archívov UNESCO v Paríži a nedávno vám v Spojených
štátoch amerických odovzdali ocenenie a vaše dielo zaradili medzi päťdesiat najvýznamnejších filmových snímok
sveta?
O tom UNESCu viem. O Amerike viem iba to, že film
Jaškov sen americká televízia zakúpila a mňa zavolali, aby som
ho osobne uviedol. Pre mňa bolo vysokým vyznamenaním, že
som za to získal ocenenie „Posol Slovenska 1998“ a vedomie,
že Amerika vie byť aj kultúrou, nielen biznisom. To povzbudzuje k rozumu aj u nás.
Film nie jedinou vašou láskou a vášňou. Už od mlada sa
venujete poézii. Uverejňujete básne v Literárnom týždenníku, vyšli vám tri básnické zbierky, keď vám je smutno
či veselo, píšete ďalšie. Dá sa vyjadriť slovami, čo pre vás
poézia znamená?
Poéziou sa zaoberám dlhšie ako filmom, od mladosti až
podnes. Vydal som aj knihu Film ako voľný verš (2017) a tri
knižky poézie. Vzhľadom na to je pochopiteľné, že poézia je
pre mňa duchovnou vášňou a pomáha mi žiť aj vtedy, keď mi
(fondy) upierajú peniaze na pripravený film s odôvodnením,
že na seba nezarobí.
Anna Sláviková, foto: archív E. Grečnera
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Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov
Študentky IV. A triedy popradského gymnázia EMA BALÁŽOVÁ
a MICHAELA ŽELONKOVÁ napísali zaujímavú štúdiu Rok 1968 v Poprade.
Štúdia bola pre svoju originalitu ocenená Cenou mesačníka Listy Slovákov a Čechov.
Podstatnú časť štúdie publikujeme.
ÚVOD
Komunistický režim môžeme definovať ako totalitný politický režim, v ktorom bola povolená len jedna komunistická
strana. Komunizmus si vyhradzoval právo na absolútnu moc,
považoval sa za jediný zdroj pravdy a vďaka tomu získal neobmedzenú politickú moc. Všetky opozičné strany, vrátane
kultúrnej a náboženskej, boli zakázané. Totalitný štát popieral
základné práva človeka. Mal moc nad komunikačnými prostriedkami, vzdelaním, výchovou a organizáciou kultúrneho
života. Prevládala silná cenzúra, ak išlo o antikomunistické
diela, tak v plnom rozsahu. Korene komunistického režimu
siahajú až do Ruska, kde vznikol v roku 1917. Za zakladateľa
sa považuje Vladimír Iľjič Lenin.
Vytvorenie vlastného štátu pre Česko a Slovensko tvorilo
v minulosti veľký problém. Snaha o zjednotenie začala už
v 18. storočí počas národného obrodenia a následne pokračovala v 19. storočí. Česko bolo pre Slovensko najvýhodnejším
partnerom pre spojenie po rozpade Rakúsko-Uhorska po prehre v prvej svetovej vojne. V dôsledku dlhodobej nespokojnosti oboch národov a silného útlaku z rakúskej a maďarskej
strany sa Česko a Slovensko rozhodli spojiť svoje sily v jednom štáte. Najväčšími problémami prvej Česko-slovenskej
republiky, ktorá vznikla 28. októbra 1918 po uzavretí Trianonskej mierovej zmluvy, bola silná maďarizácia, ktorá začala
už v 19. storočí. Taktiež zlá ekonomická situácia, ktorá bola
ovplyvnená povojnovou hospodárskou krízou a neskôr pádom
burzy v roku 1929, čo zapríčinilo celosvetovú hospodársku
krízu. V novovzniknutom štáte taktiež nepanovali žiadne demokratické tradície. V roku 1939 sa po podpísaní Mníchovskej dohody prvá Česko-Slovenská republika rozpadla a na
území Slovenska vznikla samostatná Slovenská republika. Na
území dnešnej Českej republiky vznikol Protektorát Čechy
a Morava. Po Slovenskom národnom povstaní v auguste 1944
boli okolité štáty naďalej okupované nemeckou armádou. Na
Slovensku a v Protektoráte Čechy a Morava sa uskutočňova-

lo vypaľovanie obcí, vyvražďovanie obyvateľstva a deportácia
židovských občanov do koncentračných táborov. Česko-Slovensko sa dostalo pod nadvládu Komunistickej strany v roku
1948. Komunistický režim v Česko-Slovenskej republike sa delí
na tri obdobia: budovateľské obdobie (1948 ‒ 1968), pražská jar
(1968) a normalizácia (1969 ‒ 1989). Prvým krokom bol Februárový prevrat, takzvaný Víťazný február. Česko-Slovensko patrilo počas tohto obdobia k východnému bloku a taktiež bolo
členským štátom Varšavskej zmluvy. Česko-Slovensko zažívalo
jedno z najtvrdších období komunizmu po prevrate v roku
1948 a v prvej polovici 50. rokov. Toto obdobie označujeme
za jedno z najbrutálnejších. Boli vykonávané justičné vraždy
a ľudia boli väznení v koncentračných a pracovných táboroch.

Pamätník Jozefa Bonka na Námestí sv. Egídia v Poprade
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me zachytiť aj v 28-člennej skupine právnikov, ktorí sa prihlásili k demokratizačnému procesu. Cieľom Sovietskeho zväzu
bolo ukončenie revolučných myšlienok, ktoré môžeme sledovať vo výzve „Dvetisíc slov“, ktorá vyšla 11. júla. Kvôli tlaku
slovenského vedenia bolo usporiadané mimoriadne zasadnutie OV KSS. Sovietsky zväz prisľúbil stiahnutie vojenských
jednotiek Šumava a zvolanie zjazdu strany 9. septembra. Po
dohode, ktorú uzavreli ZSSR, NDR, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko a ČSSR počas Bratislavskej konferencie 3. augusta,
stiahli svoje vojská za hranice Československa. Sovietsky zväz
považoval Bratislavskú konferenciu za neúspešnú. Plán invázie bol podporený piatimi zainteresovanými krajinami Varšavskej zmluvy 18. augusta. Vojenský zásah priniesol do bývalého Československa okolo šesťdesiattisíc vojakov. Vojaci
si mysleli, že budú čeliť kontrarevolúcii, ktorá sa do Československa šírila od západných mocností. KSČ odôvodňovala
vstup vojsk pozývacím listom.
Pamätná tabuľa na rok 1968 na Námestí sv. Egídia v Poprade

Hlavným objektom tejto brutality boli najmä politickí odporcovia, členovia opozičných strán, intelektuáli, nábožensky založení ľudia a v neposlednom rade aj obyčajní ľudia, ktorí nevyhovovali štátu. Občania, ktorí nesúhlasili s politickým stavom v štáte, sa mohli priraďovať buď k politickým odporcom
alebo navonok spolupracovať, nespôsobovať zbytočné problémy a neupozorňovať na seba. Najradikálnejšou možnosťou
bolo emigrovať zo štátu, čo sa v tej dobe považovalo za trestný
čin. Na hraniciach boli tisícky ľudí zajatých a neskôr potrestaných. Až 17. novembra 1989 sa na území Česko-Slovenska
odohrali udalosti, ktoré boli hlavnými spúšťačmi takzvanej
Nežnej revolúcie. Nespokojnosť s politicko-spoločenským komunistickým systémom ako prví vyjadrili študenti, ku ktorým
sa neskôr pridali herci, dôležité osobnosti a aj bežný ľud. Na
území Slovenska vzniklo demokraticko-politické hnutie Verejnosť proti násiliu, ktoré vyhralo prvé slobodné voľby v júni
1990. Na čelo štátu sa po demisii Gustáva Husáka dostal
Václav Havel.

UDALOSTI V POPRADE V ROKU 1968
Post vedúceho tajomníka Komunistickej strany Slovenska
v Poprade v roku 1968 zastával Imrich Piatnica. Členovia pléna nesúhlasili s jeho funkciou, neskôr bol zosadený z postu generálneho tajomníka. Zástupcovia pléna OV KSS podporovali
politiku Alexandra Dubčeka. 23. mája 1968 prijali nové opatrenia týkajúce sa prinavrátenia pôdy družstevníkom a otázky
týkajúce sa cirkvi. Do pléna boli postupne dosadzovaní progresívne zmýšľajúci ľudia, ktorí nahradili prívržencov komunizmu, ktorí boli na tieto funkcie dosadení po druhej svetovej vojne. Dlhodobá dôvera v nové vedenie KSČ sa u bežných
obyvateľov zvyšovala. Snažili sa o mnohé zmeny v poľnohospodárskej oblasti. Pokusy o vytvorenie Demokratickej strany
vo Svite vyvolávali obavy o budúcnosti štátu a jeho politiky.
Najvýraznejšie boli personálne zmeny. Mnoho pracovníkov
vymenilo prácu z odborných pracovísk na východnom Slovensku za lepšie platenú na západnom Slovensku. Medzi najviac
postihnuté firmy patrili Pozemné stavby a Vagónka, v ktorej sa
obávali štrajkov po znížení platov. Revolučné zmýšľanie môže34

21. AUGUST 1968
V noci z 20. na 21. augusta vstúpili okupačné armády na územie Československa. Vstupom vojsk bolo priamo ohrozené aj
mesto Poprad, ktoré naň upozorňovalo mestským rozhlasom.
Vyzývali k pokoju a chceli zabrániť šíreniu zbytočnej paniky. Naprieč mestom sa pohybovali tanky plné vojakov a ich
vojenských zásob. Začiatok prebiehal pokojne a v uliciach
sa vyjadroval odpor voči násiliu. Obyvateľstvo nevykazovalo
žiadne kontrarevolučné pokusy. Vojská pokračovali priamo
do Svitu, no našli sa aj malé výnimky, ktoré zastavili na Námestí svätého Egídia pred kníhkupectvom. V poobedňajších
hodinách po ukončení pracovnej smeny sa pracovníci Pozemných stavieb a Vagónky snažili sťažiť presun vojakov cez
mesto. Cesta bola zatarasené žeriavom a nákladným vozidlom
Pozemných stavieb. To donútilo vojakov zastaviť ich vozidlá
a vystúpiť z tankov. Priebojní študenti a mladí ľudia využili
túto situáciu k povrchovému poškodeniu vojenských vozidiel.
Na Námestí svätého Egídia, v tej dobe Námestí Duklianskych hrdinov, sa zhromaždilo viac ako 3000 ľudí. Väčšinu
zastupovali študenti a mladí ľudia. Ich prioritou bolo spomaliť a sťažiť priechod vojsk. Ako hlavnú zbraň používali päste
a svoje telá. Pár minút po 13. hodine sa z tankov číslo 622
a 638 začalo strieľať smerom k štátnej poisťovni. Táto streľba
bola vyprovokovaná útokom s kameňmi na vojská a ich vozidlá. Zasiahnutých bolo 15 osôb. Jednou z nich bol aj Jozef
Bonk (24. 7. 1949 – 21. 8. 1968), ktorý podľahol zraneniam
brušnej dutiny na mieste. Medzi obete týchto striel patrilo
aj 6 detí vo veku od 11 do 13 rokov. Za ďalších 14 zranených
boli považovaní: Pavel Lauf (22. 3. 1956), Helena Jakubkovičová
(10. 9. 1935), Milan Zádražil (24. 7. 1949), Jozef Košút (25. 2.
1952), Jozef Blasák (2. 3. 1950), René Blažek (19. 10. 1955),
František Ovčiarik (14. 1. 1930), Štefan Klein (21. 12. 1957),
Jozef Lítický (5. 1. 1932), Viera Galasová (20. 1. 1956),
Karol Barila (16. 7. 1945), Ján Valentík (20. 6. 1932), Viliam
Šoltýs (19. 5. 1955), Miroslav Čuchta (5. 2. 1957). Šiestim
z nich bola poskytnutá rýchla lekárska pomoc a hospitalizácia.
Na obyvateľstvo Popradu bolo strieľané aj zbraňou malého
kalibru. Verejnosť táto situácia veľmi šokovala a svoju spolupatričnosť prejavili transfúziou krvi v najbližšej transfúznej stanici
v Spišskej Sobote. O dva dni neskôr bol uskutočnený pohreb
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Jozefa Bonka v Hôrke, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1000 ľudí.
Pohreb bol súčasne aj dôstojnou demonštráciou. Na čele smútiacich ľudí bol nesený banner s nápisom „Ja nevinný zomrel
som rukou sovietskeho vojaka.” Na jeho počesť bola v roku
1968 umiestnená pamätná tabuľa na dome číslo 27 v Poprade.
Krátko po tom bola odstránená. Na svoje pôvodné miesto bola
zavesená 6. februára 1990 po Nežnej revolúcii. „ZNB – skupina vyšetrovania VB v Poprade 21. augusta, 7. a 9. septembra
1968 začala trestné stíhanie proti neznámemu páchateľovi pre
trestný čin ublíženia na zdraví a pre pokus o trestný čin vraždy.“ (Chalupecký a kol., 1998, s. 341) Avšak sovietska prokuratúra oznámila, že čísla strieľajúcich tankov sú neznáme, a tak
sa vyšetrovanie prerušilo 9. 9. 1969.

OBYVATELIA POPRADU
A ICH SPOMIENKY
21. august 1968 bol pre mnohých ľudí jedným z najvýznamnejších dní, ktorý zažili. Zapísal sa do dejín slovenského a českého národa. Ľudia žili v obavách, strachu a nevedomosti, čo
sa tento deň udeje. Cieľom tejto práce bolo aj nájsť pamätníkov z tohto obdobia. Pre mnohých to bola silná emocionálna spomienka, obdobie, na ktoré nie každý z nich spomínal
s radosťou. Prekonali ťažké časy, ktoré im utkveli v pamäti
navždy. Naším cieľom bolo priblížiť čitateľom túto dobu.
Vďaka ochotným ľuďom z okolia Popradu, ktorí zažili tieto
tragické udalosti, sme mohli bližšie nahliadnuť do ich každodenného života a ich pohľadu na túto situáciu. Podelili sa
s nami o ich najsilnejšie momenty a spomienky. Z dôvodu, že
opýtaní chceli ostať v anonymite, neuvádzame mená.

PRÍBEHY ĽUDÍ PO VPÁDE
SPOJENECKÝCH VOJSK
„Pamätám si, ako som na dvore vešala plienky na šnúru, ako
išli tí Rusi okolo nás. Ani som sa nenazdala a zrazu boli u nás.
Veľmi som sa bála. Ách, keď na mňa namierili, prvé, na čo
som pomyslela, bolo, že už sa nedožijem zajtrajška. Bolo nás
vidno z cesty, mali sme len taký jednoduchý plot. Rýchlo som
sa schovala. Človek mal strach, nevedel, čo sa deje, čo sa bude
diať, nevedeli sme absolútne nič. Ľudia boli všade, nakupovali
plné tašky potravín. Každý sa bál, že bude vojna. Boli tu dlho,
príživníci, vyžierali nás. Nikde nič nebolo, celý obchod bol
prázdny. Ľudia vykúpili všetko. Múku, cukor, robili si zásoby na horšie časy. Tu v Poprade zastrelili chlapca na námestí.
Medzi ľuďmi vládol strach a nevedomosť. Niektorí ľudia do
nich hádzali paradajky, to je moment, ktorý ma v tie smutné a ťažké chvíle aspoň trochu rozveselil. Nikdy by som už
nechcela zažiť túto dobu. Vôbec som sa nemohla stotožniť
s ich konaním ani so samotnou vládou. Bolo to neskutočne
náročné obdobie aj pre mňa ako civilistu, matku dvoch detí.
Jediná vec, ktorá bola lepšia a za čo som bola vďačná, bolo
to, že sme boli spojení s Českom. Bolo to lepšie. Teraz sú pre
nás ako cudzinci, predtým sme boli bratia. Bola to hlúposť sa
rozdeliť. Bola som na materskej a starala som sa doma o deti,
nepociťovala som to možno až tak ako chlapi. Keďže ja som
sa nerozumela do politiky, bola som vtedy mimo diania a nechápala som, prečo sa to všetko deje. Ale určite to malo oveľa

Nástenka s názvom „Príchod okupantov“ nachádzajúca sa v Podtatranskom múzeu
v Poprade

viac negatívnych prínosov ako tých pozitívnych. Pamätám si,
ako môj manžel cestoval z Moravy 3 dni. Prešli pár kilometrov a už im hlásili, že ďalej nejde vlak, veľa prestupovali. Tie
dni boli nekonečné, už som si myslela, že sa nevráti domov,
že ho niekde odstrelili. Nie a nie sa domov dostať.“ (Mária X,
63 rokov)
„Mala som vtedy 18 rokov. Práve som ukončila štúdium
na gymnáziu. Ako veriaca som si mohla podať prihlášku na
štúdium medicíny, ktorú som aj ukončila. Som posledná zo
siedmich detí, dievčat, moje staršie sestry takúto možnosť nemali, pretože sa rodičia nechceli vzdať svojho náboženského
presvedčenia. Vnímala som veľké zmeny, bol to iný život. Pri
zahájení štúdia koncom septembra 1968 sme sa zhromažďovali v posluchárňach, aby sme my, študenti, zabezpečili
24-hodinovú ochranu akademickej pôdy. Uvedomila som
si, že aj ja mám právo na vzdelanie, právo zhromažďovať sa.
Padla železná opona, navštívila som krajiny znepriatelené socialistickému režimu a nestačila som sa čudovať ich vysokej
životnej úrovni, no doma nás presviedčali o opaku. 21. august
mám stále pred očami. Pamätám si ulice plné vojsk, tankov.
Prekvapenie a zdesenie ľudí, ktoré vládlo, prešlo neskôr do
odporu. Ľudia začali klásť tankom zátarasy, nadávali vojakom, hádzali do nich kamene. Zúčastnila som sa na tom aj ja.
Sú to silné a nezabudnuteľne spomienky. Neskôr ale došlo aj
k streľbe. Do nohy bol postrelený aj jeden člen z mojej rodiny, ktorý ťahal ďalšieho mladého zastreleného študenta, Jána
Bonka, z jednej popradskej ulice do obchodu. Pred rokom
1968 sa nám nežilo veľmi dobre, bola som ešte dieťa a už som
to vnímala. Dobre si pamätám, ako mojich rodičov a staršie
sestry prenasledovali za náboženské presvedčenie a za to, že
mali v znepriatelenej krajine príbuzných, ktorí tam počas totality emigrovali. Opisovať vám súčasnosť nebudem, lebo ju
žijete aj vy, opíšem vám život v tom období a mienku si urobíte sami. Vzhľadom na to, že ja som mala v tom období len
18, vnímala som len niektoré obmedzenia. Sloboda náboženského presvedčenia, právo na vzdelanie, právo zhromažďovať
sa, železná opona, niektorý tovar bol nedostatkom a čakalo
sa naň v dlhých radoch, napríklad na banány, mäso. Tovar zo
západu sa vôbec nepredával. Časť bola k dispozícii v Tuzexe,
kde sa nakupovalo za bony, ktoré sa väčšinou dali získať len na
čiernom trhu. Vyžadovala sa politická angažovanosť širokých
Príloha LISTY 9/2020

33_36_Studentske listy.indd 35

35

01.09.2020 9:37:20

más, povinné boli prvomájové pochody, spartakiády. Ako
vzor bol predstavovaný Sovietsky zväz, preto sa ruština stala
povinným jazykom. Učili sme sa ju už od 4. triedy základnej
školy a bola aj povinným maturitným predmetom. V slovenskom jazyku sa častejšie používali slová ako „súdruh” . Aj učiteľ bol súdruh učiteľ, nie pán učiteľ. Ďalej sa používali výrazy
ako marxisticko-leninský, buržoázny, imperialisti a podobne.
Vždy, keď si na to spomeniem, vybavia sa mi vojská, tanky
a hlavnou kľúčovou spomienkou je streľba na námestí. Zasmiala som sa neskôr na tom, keď mi švagor rozprával, že mal
zapnuté rádio a ráno 21. 8. o štvrtej hodine počul, ako rozprávajú, že nás obsadili vojská Varšavskej zmluvy, že máme zachovať pokoj, neklásť odpor. Pomyslela som si, že ktorý blbec
ráno o štvrtej hrá rozhlasovú hru. Ráno sme boli ale prekvapení, že išlo o realitu. Nikdy by som už nevrátila túto dobu.
Nesúhlasila som vôbec s danou vládou, naše názory sa vôbec
nezhodovali. Spojenie s Českom som brala ako život v manželstve. V škole sme mali družbu so žiakmi z Prahy, z Ústí nad
Orlicí. Písali sme si medzi sebou a navštevovali sme sa. Môj
bežný deň bol dosť fádny a presne nalinajkovaný, presne som
vedela, čo môžem, čo nemôžem. Po roku 1968 som bola študentkou medicíny, takže som celý svoj čas venovala štúdiu. Po
skončení štúdia som si nemohla vybrať svoj odbor, ale musela
som pracovať v odbore, ktorý mi určil nadriadený. Aj personálnu a mzdovú politiku ovládala komunistická strana prostredníctvom systému nomenklatúry, a tak boli vyzdvihované
povolania, ktoré súviseli s represívnou politikou, a to armáda
a bezpečnosť, alebo s hospodárskymi prioritami, napríklad
baníci a hutníci. A tak bol plat baníka dvojnásobne väčší ako
plat lekára. Určite to malo pozitívny význam. Na záver by
som chcela povedať, že ja a moja generácia sme mali to šťastie,
že sme zažili dve prelomové obdobia 1968 a 1989. Tieto roky
patria k najvýraznejším veciam, ktoré nás mohli stretnúť. Je
dobre, že táto generácia, vy, ešte minimálne tuší, čo sa dialo.
Aj keď mám dojem, že na hodinách dejepisu alebo občianskej
náuky to nepreberajú úplne hĺbkovo.“ (Anna X, 69 rokov)

ZÁVER
Cieľom tejto práce bolo oboznámiť čitateľa so situáciou v Poprade v roku 1968. Zamerali sme sa na komunistický režim
a osud občanov pri vstupe spojeneckých vojsk. Počas písania
práce sme používali odbornú literatúru z archívu zo Spišskej
Soboty a taktiež sme navštívili Podtatranské múzeum v Poprade, kde sme získali ešte viac poznatkov. Za kľúčovú súčasť tejto práce považujeme osobné svedectvá pamätníkov 21.
augusta 1968, ktorí nám bližšie priblížili situáciu z pohľadu
bežného človeka.
V prvej kapitole sme poukázali na politickú situáciu v okolí
Popradu. V meste Poprad počas tohto roku panoval nepokoj
a všade šíriaci sa strach. Silná cenzúra a nátlak Sovietskeho
zväzu ovplyvňoval každodenný život. Počas tohto roku dochádzalo k veľkým štrajkom firiem ako Vagónka a Pozemné stavby. Bližšie sme priblížili situáciu z 21. augusta 1968. Venovali
sme sa dôvodom vstupu vojska a reakcii obyvateľov Popradu
a popradského zastupiteľstva. Zo začiatku panoval v meste
zmätok, ktorý sa neskôr zmenil na masový odpor. Občania
v uliciach verejne protestovali a bránili tankom v ďalšom postupe. Podarilo sa im zdržať ich postup ďalej do Svitu až na
36

štyri hodiny. Tento deň si vyžiadal svoje obete. Za tieto činy
nebol nikto potrestaný.
Druhá kapitola popisuje životy bežných občanov. Opýtaným sme položili 14 otázok ohľadom ich vnímania vpádu
spojeneckých vojsk, rozpadu Česko-Slovenska, výhod spoločného štátu, ich najemotívnejších spomienok a celkového
vnímania režimu. Pre väčšinu opýtaných to bol zážitok s dlhodobou traumou a poukazuje na to, že si z daného obdobia
pamätajú veľa detailov. Svedčí to o tom, že tieto udalosti ich
veľmi zasiahli a nesú sa s nimi celý ich život.
Dá sa povedať, že toto obdobie, čo aj každý potvrdí, sa nieslo v duchu obrovského strachu. My len môžeme dúfať, že takáto situácia sa už nikdy nezopakuje. Zistili sme, že celých
50 rokov od daných udalostí zanechalo stopu v duši staršej
generácie, ktorá tieto udalosti prežívala autenticky. Nezabudnime na tých, ktorí sa vzopreli režimu a bojovali, dokázali
vybojovať slobodu pre nás a ďalšie generácie.
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.

BIM66
S t a r o m ě s t s k á

r a d n i c e

RETROSPEKTIVA

ú n o r

2 0 1 3

•

VEČERNÍ GALERIJNÍ AUKCE
31
BŘEZNA 2020 18.00

P r a h a

galerie G7 • květen, červen 2013 • prostějov

Obalka_Final.indd 1

OBALKA.indd 1

SLOVÁKOV A ČECHOV,

4

12 / 2019
Ročník XV.

Časopisy

3
2020

ktorí chcú o sebe vedieť viac

duben 2020

45 Kč

49 Kč
S PŘÍLOHOU

Davis Cup:
Slovensko
ČR 1:3

Nezapomenutelný

Eduard Cupák
Evergreeny

31. ROČNÍK

Listy

28/02/2020 16:09:46

5/6/13 10:11:39 AM

Magazín
starší
generaci
Maga
zín pro sta
r ší ge
ne raci

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

Koronavirus

Binga Crosbyho
Vánoční

inspirace
Vzdělávací program

Erasmus+

můj příběh:

Ivan Lendl

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

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

Letáky a Corporate Identity

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.
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O
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ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

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

Thermia Palace

Ensana Health Spa Hotel
Kontakt a rezervácie:
Tel.: +421 33 775 9953, Email: res.pn@sk.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com/thermia-palace/sk

