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Vážení čitatelia,
prijmite naše ospravedlnenie. Výstava Alexandry Švolíkovej uvedená v novembrovom programe sa nekoná. Miesto nej sme pripravili 
zaujímavú výstavu, na ktorú Vás srdečne pozývame.    

Pozvánka na výstavu 
Kde: Galéria DNM, Vocelova 602/3 Praha 
Kedy:  17.12. o 17.00 
Dokumentačné a muzeálne stredisko 
slovenskej menšiny v ČR uvádza  
     

Február - marec: Výstava „Po stopách slovenských 
krajanov“ Mestské múzeum Bruntál.
Február: Večer fašiangových a veľkonočných zvykov. 
Pre Obec Slovákov v Tepliciach v Kehile v Tepliciach.
Máj:  Svet knihy, predajná výstava, beseda. V spolu-
práci s KSK a DNM.
Máj: Seminár pre študentov  stredných škôl  v Brun-
tále v rámci III. medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Kutúrny pluralismus a multikultúrna výchova II.  
Jún: Múzejná noc  s výstavou „Obrazy sveta Zuzany 
Štancelovej“.
Október: „Pocta Vojtechovi Kociánovi“. Večer k 75. 
narodeninám lyrického tenora ND v Prahe. V spo-
lupráci s SI.
November: IX. pražská konferencia slovenských 
vysokoškolákov a ich hostí s kultúrnym programom 
a exkurziou. Téma „Po stopách slovenských osobností 
v ČR a vo svete“.             
Programy boli uskutočnené vďaka finančnej podpore 
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vďaka pod-
pore MK ČR.
                                               Foto Helena Nosková

Slovensko, 
Slováci, 
súvislosti
výstavu z historických fotografií a pohľad-
níc z fondov Slovenskej národnej knižnice 
v Martine.
Vianočnú atmosféru vytvoria keramické 
dedinky  a vianočné motívy z výtvarnej dielne 
rodičovského centra Jablíčkov z Prahy 10.
Vernisáž výstavy s kultúrnym programom 
centra Jablíčkov sa uskutoční 17. decembra 
2012 v Galérii Domu národnostných men-
šín o 17.00

Výstava potrvá do 14. januára 2013.

Ohliadnutie za úspešnými 
akciami DOMUS SM v ČR          
                                  2012
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Slovo redaktora
nastal čas dlhých nocí a krátkych dní, nastal čas Vianoc. Veríme,  že 
v tomto krásnom čase prajnosti, hojnosti a lásky k blížnemu sa vám 
dostane do rúk aj náš časopis  Možno si nájdete v predvianočnom 
ruchu chvíľku na prečítanie, možno ho odložíte na  dni medzi 27. 
-31. decembrom. Aj tieto stále sviatočné  dni majú svoje čaro. Sú 
už zbavené zhonu  i napätia, či všetko stihneme, či všetko bude 
tak, ako má byť a vôbec. Zrazu je všetko za nami a radosť vítania 
nového roku pred 
nami. Ozdobe-
ný stromček sa 
ligoce v kosých 
lúčoch zimného 
slniečka. Vonku 
sa belie  sneh, 
inokedy zasa nás  
len skúpe strieb-
ro srieňa  láka 
k vychádzke do 
prírody, do ulíc, 
na námestia. 
Privádza  nás do 
kostolov obdi-
vovať betlehemy 
a na chvíľu poza-
staviť čas v rozjí-
maní a spomien-
kach. 
  Po návra-
te domov nás  
obklopujú  ešte 
stále vianočné 
dobroty. Tešíme sa z už rozbalených darčekov. Konečne si môžeme 
sadnúť   s knihou a pokojne čítať, plne sa venovať deťom i vnúča-
tám, ba i starým rodičom a vôbec všetkým, ktorí nás potrebujú. 
Veď  Vianoce pôvodne neboli časom konzumu, ale časom rozjíma-
nia a ústretovosti, v ktorom nikto nemal zostať sám.  
    Dovoľte, aby sme všetkým čitateľom menom celej redakcie 
zaželali krásne, pokojné a požehnané Vianoce, veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti  do  nového roku 2013.
      Za seba si neskromne želáme, aby sme sa s vami mohli stretať 
na stránkach nášho časopisu i v novom roku 2013. 

Za redakciu 
Helena Nosková,  Zuzana Štancelová,  Eva Wankeová 

Vlado  Štancel,  Jan Eisenmann            

Vážení a milí čitatelia,
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V tomto roku Dokumentačné a muzeálne stredisko slovenskej 
menšiny v ČR v rámci projektu financovaného Úradom 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí a projektu Charty men-

šinových jazykov Úradu vlády ČR pripravilo rozsiahle dotazníkové 
šetrenie o výskyte a znalosti slovenského jazyka v českých, morav-
ských a sliezskych regiónoch s vyšším percentom žijúceho sloven-
ského obyvateľstva. Dotazník s osemnástimi otázkami vypracovala 
sociologička dokumentačného strediska Mgr. Ľudmila Jirásková, 
ktorá bola aj hlavným distribútorom. Každá z osemnástich otázok 
mala tri podotázky,  ktoré spresňovali odpoveď respondenta.

Priebeh výskumu
     Na základe štatistických údajov sme pre distribúciu  dotazníka 
vybrali mestá Bruntál (4,7 % Slovákov), Karlove Vary (4,8 % Slo-
vákov),  Jeseník (5,1 % Slovákov), Chodov (4,9 % Slovákov),  Králi-
ky (2,9 %), Semily (1,9 % Slovákov), Brno a Praha taktiež s vyšším 
percentom Slovákov. Do výskumu sme zaradili: 
1) ľudí zo slovenskej národnostnej menšiny s českým občianstvom. 
Zastúpení boli príslušníci mladej, strednej a staršej generácie, pri-
čom staršia generácia prevažovala.  
2) Slovákov pôvodom, ale asimilovaných v prospech českej národ-
nosti a uvádzajúcich českú národnosť. V tejto skupine prevažovali 
príslušníci mladej a strednej generácie.
3) Čechov vyznačujúcich sa úzkym súžitím so slovenskou menši-
nou, slovenským partnerom apod. Všetky generácie boli zastúpené 
temer rovnomerne.
4) Pre porovnanie znalostí  sme zaradili aj skupinu Čechov bez 
vzťahu k Slovákom a Slovensku. V tejto skupine prevažovali prís-
lušníci mladej a strednej generácie.
  Otázky sa zamerali na vnímanie prítomnosti Slovákov zo stra-
ny majoritného  obyvateľstva, na vnímanie a užívanie slovenčiny, 
znalosť slovenského jazyka v bežnej praxi, čítanie kníh a časopisov 
v slovenskom jazyku. Ďalší okruh otázok sledoval vedomosť o slo-
venskej kultúre a jej osobnostiach, záujem o politické dianie na Slo-
vensku,  orientáciu v slovenských zvykoch a tradíciách, informova-
nosť o slovenských spolkoch v ČR a ich činnosti. U respondentov 
sme zachovávali anonymitu. V závere sme požiadali o uvedenie 
dátumu a miesta narodenia, o uvedenie  zamestnania a národnosti. 
Respondenti  mohli vyplniť dotazník samostatne, ale i s pomocou 
distribútora, ak o pomoc požiadali. Vyplnenie dotazníka trvalo 
okolo 15 - 20 minút. Získali sme 743 vyplnených dotazníkov, 
ktoré v súčasnej dobe spracúva do príslušných grafov  sociologička 
dokumentačného strediska.

Z histórie výskumov Slovákov v Čechách 
  Dotazníkovou anketou sme nadviazali na predchádzajúce terén-
ne sledovania v lokalitách  Jeseník, Bruntál, Karlove Vary, Králiky. 
Tieto sledovania sa uskutočnili v osemdesiatych rokoch minulé-
ho storočia a na začiatku deväťdesiatych rokov. Mali byť súčasťou 
budúceho spoločného výskumu slovenských a českých inštitúcií, 
ktorý sa mal zamerať na históriu a súčasnosť Slovákov v českom 
a moravskom pohraničí. Mal zaznamenať ich znalosť slovenského 
jazyka, jeho užívanie a možnosti ich  kultúrneho vyžitia v materin-
skom jazyku. 
  Vo vybraných lokalitách po prvom povojnovom sčítaní v roku 
1950 žilo od 10 do 17 % Slovákov. V nasledujúcom sčítaní oby-

vateľov v roku 1961 bol zaznamenaný pokles slovenského obyva-
teľstva. V uvedených lokalitách sa nachádzalo 5-10 %. Slovákov. Po-
kles spôsobil nielen čiastočný odliv  Slovákov späť na Slovensko, ale  
i skutočnosť, že napr. slovenské rodiny pôvodom zo Sedmohradska 
v Rumunsku, ktoré sa vyznačovali vyšším počtom detí v rodine, 
hlásili svojich potomkov narodených už Čechách k českej národ-
nosti. Obdobne tomu bolo v rodinách Slovákov z Maďarska, Slová-
kov z bývalej Podkarpatskej Rusi, Slovákov z Juhoslávie, Bulharska 
i Francúzska. Tieto skutočnosti sme získavali rozborom sčítacích 
operátov za jednotlivé slovenské lokality  z rokov 1960 a 1970.
   Starší uvedený výskum na konci 20. storočia vychádzal z pred-
pokladu, že slovenské diaspóry v českom a moravskom pohraničí  
sú schopné udržať vo svojom prostredí materinský jazyk, prejavy 
slovenskej hmotnej a duchovnej kultúry, záujem o dianie na Slo-
vensku a budú prípadne schopné udržiavať i naďalej slovenské kul-
túrne povedomie, ktoré prenesú na generáciu svojich potomkov.
   Po roku 1989 sa skutočne v uvedených lokalitách prejavilo ožive-
nie duchovných tradícií i niektorých prejavov materiálnej kultúry. 
Miestni Slováci sa snažili zaradiť niektoré ľudové tradície do miest-
neho koloritu zvyklostí a uplatniť sa s nimi i v súkromnom podni-
kaní v rámci turistického ruchu v Karlových Varoch a v Jeseníku. 
Začali  maľovať kraslice, pliesť výrobky z prútia, vyrezávať drobné 
upomienkové predmety z dreva, vyšívať a pod. Na verejnosť vynies-
li niektoré obchôdzkové hry spojené s výročným zvykoslovným 
cyklom, napr. chodenie s betlehemom, koledy, veľkonočné zvyky, 
a to aj so slovenským sprievodným slovom. Vtedy už českí vnuci 
a pravnuci začali prejavovať záujem o pôvod slovenských prarodi-
čov a často, ako študenti humanitných oborov vysokých škôl, začali 
spisovať seminárne práce o svojich predkoch.
  Ďalšie lokality s nižším percentom Slovákov (Králiky a Semily) 
boli do výskumu zaradené pre porovnanie životaschopnosti sloven-
činy a slovenských tradícií v prostredí výrazne českom. Predbežné 
výsledky ale ukázali, že práve v týchto lokalitách sa prejavuje výraz-

Slovenčina a jej podoby  
vo vybraných regiónoch 
Čiech, Moravy a Sliezska 

Bruntál námestie

I. časť
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nejší záujem o slovenský jazyk, slovenskú kultúru i slovenské tradí-
cie nielen zo strany miestnych Slovákov, ale i zo strany  miestnych 
Čechov.
   Praha a Brno sú osobitými lokalitami. Osciluje tu záujem i nezá-
ujem, častým prejavom je i ľahostajnosť.

Predbežné výsledky výskumu 
   K predbežným výsledkom môžeme uviesť nasledujúce:
 Výrazne sa zhoršila schopnosť rozumieť hovorenému slovenskému 
jazyku, a to i v prípade potomkov zo slovenských rodín, ktorí sa so 
slovenčinou ešte stále stretávajú  v rodine. Väčšina ale uvádza, že je 
schopná bežne sa dohovoriť po slovensky, ale niektoré slová nepozná. 
   Zaniká bežná sčítanosť. Nečítajú sa české, tobôž slovenské knihy 
a časopisy. To má veľký vplyv na vedomosti o slovenskej kultúre, 
reáliách, slovenských osobnostiach kultúry a politickom dianí.  
   Zo slovenskej vedy a kultúry nie je známa temer žiadna osobnosť. 
Jedine staršia generácia uviedla napr. Emíliu Vašáryovú a Ladislava 
Chudíka, u strednej a mladšej generácie sa objavili Pavol Habera, 
Elán a Dara Rolins. Väčšina respondentov uviedla ako osobnosť 
súčasnej slovenskej vedy, kultúry a politiky Roberta Fica, ojedinele 
i Ivana Gašparoviča.
   Záujem o politické dianie je náhodný. Prevažuje domnienka, 
že hospodárska situácia je lepšia v ČR ako na Slovensku. Preto aj 
podľa odpovedí respondentov sa žije lepšie v Čechách ako na Slo-
vensku.
   Všetci oslovení sa vyjadrili v tom zmysle, že Slováci v ČR majú 
rovnocenné postavenie s Čechmi a že sa veľmi dobre vyrovnali so 
všetkými rozdielmi a integrovali sa do českej spoločnosti. Všetci 
oslovení sa vyjadrili k zachovaniu zvykov a tradícií jednoznačne 
kladne. Slováci v českom prostredí by ich mali zachovávať. Z odpo-
vedí na otázky o znalosti slovenských zvykov a tradícií vyplynulo, 
že ale nikto z respondentov už nijaké slovenské zvyky a tradície 
nepozná. Z tradičných slovenských jedál pretrvali v pamäti len 
halušky a len zriedkavo niekto spomenul slovenské syry, menovite 
bryndzu.
  Podľa českých respondentov sú Slováci najobľúbenejšou národ-
nosťou v ČR, ktorej každý Čech rozumie aj bez tlmočníka. Niekto-
rých Čechov pri vyplňovaní dotazníka zarazila skutočnosť, ktorú si 
uvedomili: že už skoro nič o súčasnom Slovensku nevedia.
  Zaujímavý bol okruh otázok týkajúcich sa slovenských občian-
skych združení pracujúcich v ČR. Vo vybraných  lokalitách, v  kto-
rých prebiehal náš výskum o ich existencii nevedeli, ale prejavili 
živý záujem o slovenské časopisy a knihy. Najvýraznejší záujem 
bol v Semiloch,  kde už vyše 15 rokov pôsobí slovenský duchovný 
- administrátor, v celom okrese obľúbený. Pritom Semily a okolie 
nemajú výraznejšie zastúpenie slovenského obyvateľstva. V päťde-
siatich rokoch do troch dedín na Semilsku (Pipice, Smrčí, Stude-
nec)  boli presídlení Slováci zo zátopových oblastí Oravskej priehra-
dy, ktorí našli prácu v miestnom kameňolome, textilke i továrni na 
výrobu detských hračiek. Oni aj ich potomkovia tu žijú dodnes. 
V šesťdesiatych rokoch pribudlo niekoľko slovenských rodín za 
prácou do miestnych tovární a mierny príliv sa prejavil aj na konci 
20. storočia. Miestni Česi, vrátane novo prisťahovaných, získavajú 
kladný vzťah k Slovensku vďaka pôsobeniu slovenského duchovné-
ho, ktorý dbá aj na kultúrne záujmy slovenských farníkov. Snaží sa 
pre nich získať knihy, najmä diela J.G.Tajovského, a M.Kukučína. 
Jeho duchovná činnosť je príkladom hodným nasledovania.
   Hoci z územného hľadiska i počtu obyvateľov sú Králiky a ich 
okolie obdobou Semilska, situácia je tu iná najmä preto, že v Krá-
likách a okolí žijú Slováci zo sedmohradského Rudohoria a Slováci 
z Maďarska. Prebehla tu rýchla asimilácia a aj noví presídlenci zo 
Slovenska s miestom rodiska na Slovensku vykazujúci dobrú zna-
losť slovenčiny  uvádzajú českú národnosť.   

Záverom                   
   Výskum podnietil záujem miestnych Slovákov i Čechov v daných 
lokalitách o Slovensko, slovenskú  súčasnosť, vrátane kultúry. Temer 
žiadny záujem sme nezaznamenali o politické dianie na Slovensku, 
a to ani zo strany nových migrantov, ktorí prišli do Čiech po roz-
delení Československa. Každá z lokalít vykazuje svoje špecifiká, 

ktoré vyplynú z počítačového spracovania dotazníka. Tieto sondy 
doplníme kvalitatívnym výskumom, ktorý hlbšie objasní odkláňa-
nie sa záujmu od slovenského jazyka, prinášajúci tiež odklon od 
slovenskej kultúry. Potešiteľným zistením však je, že Slováci a Česi, 
ktorí čítajú slovenské menšinové časopisy vychádzajúce v ČR, majú 
výrazne lepšie vedomosti o súčasnom Slovensku, jeho osobnosti-
ach a kultúre ako ostatné obyvateľstvo. Podľa ich vyjadrenia sú im 
bližšie a zrozumiteľnejšie ako časopisy vychádzajúce na Slovensku, 
ktoré sú navyše pre väčšinu z nich nedostupné. V ankete týkajúcej 
sa obsahu mesačníka Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe 
vedieť viac, čitatelia uviedli, že i naďalej chcú čítať články o kul-
túre a histórii slovenských regiónov a miest, o zaujímavých a popu-
lárnych slovenských osobnostiach žijúcich na Slovensku a v ČR. 
Výrazný úspech zaznamenali články Svetozára Okruckého, Martina 
Guziho, Miroslava Šimka, Moniky Válekovej, Kataríny Kendrovej, 
Adriany Brázdovej a Igora Váleka. Čitatelia ocenili odbornosť a štýl 
autorov, ktorí píšu s láskou k danej tématike a pre čitateľov. Det-
ských čitateľov postupne získava príloha Oriešok i vďaka nápaditému 
a originálnemu výtvarnému spracovaniu.
   Výskum ukázal, že záujem o Slovákov a Slovensko v českých regió-
noch síce nezanikol, ale dostal sa na vedľajšiu koľaj. Vytesnil ho 
na jednej strane dosiaľ nebývalý boom konzumu iných hodnôt, na 
druhej strane boj o existenčné istoty, ktorý v nebývalej miere zasiahol 
Slovákov na Bruntálsku, Jesenicku, Karlovarsku. Zasiahol Slová-
kov aj v ďalších lokalitách, kde sa tento výskum ešte neuskutočnil, 
alebo sa uskutočnil len v malej miere - na Liberecku, Mostecku, 
Sokolovsku. Tieto predbežné informácie budú podrobne spraco-
vané v II. časti tejto štúdie, ktorá bude uverejnená v Listoch č.1-2. 
Časť výskumu bola spracovaná do štúdie Slovak national minority 
in the Czech Republic a bude publikovaná v periodiku Ethnicity, 
Riga 2012. 

   Dokumentačné a muzeálne stredisko slovenskej menšiny v ČR 
ďakuje za finančnú podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí a Úradu vlády ČR, ktorá tomuto projektu udelila finančnú 
podporu v rámci sekcie pre Ľudské práva.      

Helena Nosková
Foto Jiří Nosek    

     
                      Karlovy Vary
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Cez front do Prahy
   Bolo to niekedy roku 1919, keď sa cez frontovú líniu medzi 
maďarskými a československými líniami kdesi pri Vígľašskom zám-
ku na strednom Slovensku dobrodružne prešmykol jeden mladý 
muž. Bol to absolvent prvého ročníka architektúry na budapešti-
anskej technike Emil Belluš. Vracal sa k rodičom do Banskej Byst-
rice pevne rozhodnutý, že ďalej pôjde študovať do Prahy, hlavného 
mesta nového Československa. Vtedy sa začali jeho celoživotné 
sympatie, uznanie ale aj súťaženie s pražským a českým prostre-
dím a s jeho architektúrou. 

Od tradičného k modernému
  „Byl jsi prvním, který jsi razil na Slovensku moderní architek-
turu,“ napísal Bellušovi po rokoch vynikajúci brnenský architekt 
Bohuslav Fuchs. Pražské štúdium však viedli roku 1919 ešte kon-
zervatívni profesori: architekt hlavného nádražia Josef Fanta, ale-
bo Antonín Engel, „autor fádnych budov klasicistického razenia“ 
(V. Karfík). Študenti sa však už obzerali po niečom celkom inom: 
prichádzala funkcionalistická moderna. Aj Bellušov akvarel z tých 
čias nazvaný Pražský kostol je skôr impresionistický než realistický. 
Dá sa však poznať, že to je kostol sv. Ludmily Na námestí mieru 
– Belluš totiž býval neďaleko na Korunnej ulici. Praha si tohto svoj-
ho dočasného obyvateľa neskôr uctila tým, že po ňom pomenovala 
ulicu na sídlisku Stodůlky. 

Najkrajšie obdobie
  Ľudovít Winter, činorodý nájomca piešťanských kúpeľov dlho 
hľadal architekta, ktorý by navrhol pohodlný most cez Váh. Dozve-
del sa, že z Prahy do Bratislavy prišiel schopný mladý Slovák Emil 
Belluš. Vyhľadal ho a zrodilo sa najskvostnejšie dielo slovenskej 
architektúry tých čias: kolonádový, alebo ako ho Belluš tiež nazýval, 
sklený most. Kolonádový preto, lebo pôvodne naň malo nadväzo-
vať stĺporadie na oboch brehoch rieky a sklený preto, lebo ho po 
celej dĺžke rozdeľuje elegantná presklená stena s dvomi leptmi od 
Martina Benku. 
  Most dokončili roku 1933 a tridsiate roky boli architektovým 
najproduktívnejším obdobím. Do centra Bratislavy navrhol kom-
plex budov Ústredného družstva, ktoré bolo centrálou roľníckych 
a potravných družstiev. „Nešlo o to, postaviť objekty, ktoré by na-
dväzovali na tradície drobných ľudových stavieb. Budova Ústred-
ného družstva je typickou stavbou »City«,“ zdôrazňoval vtedy 
architekt. Dodnes tu môžeme vidieť tri krásne pasáže na spôsob 
tých pražských. A v suteréne sú skryté prvé hromadné garáže so 
špirálovou rampou. 

Emil Belluš - zakladateľ 
modernej slovenskej 
architektúry 
Kniha Architekt Emil Belluš, ktorú vydal bratislavský Slovart roku 2010, získala nedávno na Slovensku  výročnú 
cenu časopisu Pamiatky a múzeá a súčasne aj Cenu Spolku architektov Slovenska. Jej autor prof. Matúš Dulla 
pôsobí t. č. v Prahe na Fakulte architektúry ČVUT a pripravil pre náš časopis článok, v ktorom približuje zakla-
dateľské počiny architekta Emila Belluša (1899 – 1979) a jeho vzťah k českému prostrediu. 

Bellušov akvarel kostola sv. Ludmily z čias jeho štúdia v Prahe.
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Kolonádový most v Piešťanoch. Obrázok dole: Belluš (vpravo) a minister zahraničných vecí Edvard Beneš pri otvorení kolonádo-
vého mosta v Piešťanoch roku 1933.
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Politika a sorela
  Belluš, ktorý kedysi v Pešti rozhadzoval ľavicové letáky a spolu-
zakladal Socialistickú stranu, sa po odchode z Budapešti rozho-
dol venovať sa plne architektúre a politiku nechať politikou. Veľké 
problémy s tým mal v stalinských časoch. Vtedy jeho rodine hro-
zilo vysťahovanie z Bratislavy kamsi na vidiek. Údajne ho zachrá-
nil pražský architekt Jaroslav Fragner, ktorý vtedy projektoval pre     
Pražský hrad a prihovoril sa na najvyšších miestach.
  Bratislavský internát Mladá Garda, ktorý krátko potom Belluš 
navrhol (1953), niektorí chápu ako ústupok režimu. Jeho roman-
tická vežička a pás fresiek sú síce poplatné dobe, menej známe však 
je, že tu šikovne skĺbil do veľkého komplexu pre 2 000 študentov 
opakovane použitý typizovaný objekt, určený na stavbu slobodární. 
   Na súbežne vznikajúcom bratislavskom hoteli Devín (1954) sa 
mu už úplne podarilo vyhnúť naturalistickým ozdobám. Vtedy to 
z Prahy komentovali ako „mylnú cestu individuálneho formaliz-
mu“. Nedávno sa však o ňom nekompromisný pražský kritik 
socialistických omylov Zdeněk Lukeš vyjadril: „Je to najlepšia 
sorela, ktorú poznám.“ 

Anonymný scénograf
  Architekti málo vedia o Bellušovej scénografickej práci. On sám sa 
s ňou vôbec nechválil. Vznikala totiž len po večeroch, keď pomáhal 
svojmu švagrovi režisérovi Jánovi Jamnickému (ich rodiny býva-
li spolu v jednom dome) navrhovať scény pre Slovenské národné 
divadlo. Spolu ich bolo 22 a Belluš sa skrýval za pseudonymom 
„Javor“, alebo ich navrhoval celkom anonymne. Zázrakom sa vte-
dy, v čase druhej svetovej vojny, darilo udržať moderný prístup 
k divadlu i k scéne. Napríklad Viliam Tell uvedený v SND 8. 2. 
1942 bola prvá inscenácia Schillera v slovenčine v čase, keď bola 
hra v Hitlerovom Nemecku zakázaná. Jamnický si vtedy pozname-
nal: „Ak ma teraz nezavrú, tak nikdy.“ 

Škola a veda 
  Belluš neskôr v 50. rokoch presunul svoje pôsobenie do oblasti 
školstva a vedy. Po Dušanovi Jurkovičovi bol posledným architek-
tom s titulom národný umelec, stal sa akademikom SAV, podieľal sa 
na založení dvoch vedeckých časopisov a vedeckého ústavu na SAV. 
Ten v jeho začiatkoch viedol spolu s profesorom českého pôvodu 
Karlom Havelkom. Dobre vychádzali už odvtedy, ako mu Havelka 
pomáhal dimenzovať betónovú konštrukciu pozoruhodnej figúry 
trnavského vodojemu (1947). 

Komplex troch budov Ústredného družstva v Bratislave 
(1934 až 1938). 

Na brehoch Dunaja v Bratislave stojí budova Slovenského veslárskeho klubu a dve nástupiská propeleru, ktoré Belluš navrhol 
roku 1930 (na obrázku je objekt na ľavom brehu).
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Architekt s manželkou (Elenou, rodenou Jamnickou) a deťmi 
(Emilom, Jelicou a Pavlom) na streche vlastného rodinného 
domu v polovici 40. rokov. 

Iba neuveriteľných sedem dní mal Belluš na projekt týchto 
mestských domov s malými bytmi v Bratislave (1930).

Bratislavský hotel Devín z roku 1954. 

Belluš (vľavo) nad študentským projektom na bratislavskej 
fakulte s českými profesormi SVŠT V. Karfíkom (vpravo s deť-
mi), G. Čeňkom a J. E. Koulom. 
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Fakulta architektúry
  Najväčším Bellušovým zakladateľským počinom však bola nepo-
chybne bratislavská fakulta architektúry. Povolal na ňu skupinu čes-
kých architektov: zo Zlína prišiel Baťov slávny architekt a Bellušov 
pražský spolužiak Vladimír Karfík, ďalej brilantný kresliar a neskôr 
prvý záchranca bratislavského hradu Alfréd Piffl, sociológ archi-
tektúry Karel Hannauer, syn slávneho neorenesančného pražského 
architekta Jan Evangelista Koula a neskorší zakladateľ slovenské-
ho urbanizmu Emanuel Hruška. Belluš pracoval na fakulte až do 
roku 1971, keď sa už na jeho miesto drali nové normalizačné kádre. 
„Keď zakladateľ z fakulty odchádzal, nikto mu ani ruku nepodal“ 
konštatoval jeho spolupracovník Štefan Šlachta. 
  V budove fakulty, v predsálí jej veľkej auly, ktorá dnes nesie Bellu-
šovo meno, je architektova busta. Zhovievavo a skúmavo sa pozerá 
na vnútro budovy, ktorú tiež postavili podľa jeho projektu. Žiadny 
iný architekt sa dnes neteší v architektonickej obci Slovenska takej 
úcte a uznaniu ako práve Emil Belluš. 
  Belluša som osobne poznal až v závere jeho života, keď chodieval 
na zasadnutia redakčnej rady časopisu Architektúra a urbanizmus, 
ktorý taktiež zakladal. Vtedy prišlo do módy rozoberať fenomén 
zvaný „voľný čas“ a bolo sa treba vyjadriť k článku, ktorý do redak-
cie prišiel na túto tému. Pracovitý Belluš sa tváril, že nerozumie, 
o čom je reč a poznamenal: „Voľný čas? Čo to je? Ja som nikdy 
žiadny voľný čas nemal!“

Matúš Dulla
Foto: J. Malík, V. Hofer, M. Dulla a archív J. Janotovej 

Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. je vedúcim Ústavu teorie a dějin 
architektury Fakulty architektury ČVUT v Prahe.

V roku 2010 mu Slovenská Akadémia vied udelila čestnú plaketu 
Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách.    

Busta Emila Belluša od Milana Lukáča v budove Fakulty archi-
tektúry STU v Bratislave. 

Trnavský automatický mlyn z roku 1938 je Bellušovo v zahra-
ničí najcitovanejšie dielo. Brilantne tu skĺbil funkciu s drsnou 
krásou prostých objemov.
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Nejenom o Vánocích či na prahu Nového roku, ale také při 
různých rodinných oslavách anebo svátečních příležitos-
tech bouchají v domácnostech „šampáňa“, až někdy lítají 

ze stropů jiskry. Ne všichni ale vědí, že to „šampáňo“ vůbec nemusí 
být šampaňské, a že sekt a šumivé víno může být to samé. Jisté je, 
že pro požívání této tekutiny nejsou teoretické znalosti o jejím zro-
du či názvosloví vůbec důležité. Na druhou stranu je určitě dobré 
vědět, co pijeme, za co platíme a v neposlední řadě se můžeme 
konečně i svými znalostmi blýsknout ve společnosti. A proto je ten-
to článek i jistým testem inteligence. Kdo ho dočte, nejenom rozšíří 
svoje obzory, ale také vykáže zdravou míru zvědavosti, která je prý 
známkou vyšší inteligence. Tedy, vzhůru!

Co je šampaňské?

   Šampaňská vína se vyrábějí takzvanou šampaňskou metodou. Ta 
spočívá ve smísení vína a jeho kvašení v lahvích, během kterého 
vzniká alkohol a CO2. Šumivé víno vyrobené klasickou metodou, 
tedy v lahvi, je daleko kvalitnější a také cennější. A tady je nutno 
zdůraznit, že pouze šumivé víno vyrobené v Champagni ve Francii 
může být pojmenované jako šampaňské, jinak bychom měli mluvit 
o šumivém vínu. 
   Jistou modifikací klasicky vyrobeného šumivého vína je transverz-
ní metoda. Víno sice v lahvi kvasí, ale výrobci s ním ještě dodatečně 
manipulují a expedují ho zpravidla v jiném obalu. Méně pracná a 
navíc produktivnější je tanková výroba šumivého vína. Na jejím 
konci jsou šumivá vína běžné kvality.  

Co prozradí bublinky

   Důležitým ukazatelem kvality je tzv. perlení. To má na svědomí 
oxid uhličitý, jenž vzniká ve vínu během fermentace. V závislosti na 
chemickém složení dochází v lahvi ke změně mezi vázanou a roz-
pustnou formou tohoto plynu. Tento proces pak významně ovliv-
ňuje kvalitu bublinek. Dlouhotrvající perlení a drobné bublinky 
CO2 pak na víno prozrazují, že v lahvi trpělivě zrálo několik let, 
aby pak spotřebitele okouzlilo 
jemným perlením.

Třídění šumivého vína a značení 
podle obsahu cukru

   Šumivé víno se třídí na: a) 
šumivé víno, b) jakostní šumivé 
víno (sekt), c) jakostní šumivé 
víno vinařské oblasti (sekt vinař-
ské oblasti), d) pěstitelský sekt.
   Podle obsahu cukru se šumi-
vá vína označují takto:  „brut 
nature“ – nebo „přírodní tvrdé“, 
pokud obsah cukru je pod 3 g/l, 
– „extra brut “ – nebo „přírod-
ně tvrdé“, jestliže obsah cukru 
je mezi 0 g/l a 6 g/l, – „brut “ 
nebo „tvrdé“, jestliže obsah cuk-
ru je nižší než 15 g/l, – „extra 
dry“ nebo „zvláště suché“, jest-
liže obsah cukru je mezi 12 a 20 
g/l, – „sec“ nebo „suché“, jestliže 
obsah cukru je mezi 17 a 35 g/l, 
– „demi sec“ nebo „polosuché“, 
jestliže obsah cukru je mezi 33 g 
a 50 g/l, – „doux“ nebo „sladké“, 
jestliže obsah cukru je větší než 
50 g/l. 

A co barva?

   V bílých vínech stejně jako v sektech by mělo zářit slunce. Doba 
před dvaceti lety, kdy se oceňovalo víno bledé jako voda, je pryč. 
Čím je ve víně víc barvy a žlutosti, tím je dnes přitažlivější.

Jakou kvalitu nabízí současní výrobci šumivých vín?
   
   Od laciných vín nemůžeme očekávat žádné zázraky. Značky, které 
alespoň ti starší velmi dobře znají z dob reálného socialismu, mívají 
přísně reduktivní vzhled, postrádají jiskru, vůni mají skromnou a 
nevýraznou, chuť bývá lepší – plná, extraktivní, přitažlivá. Avšak 
dochuť je rozmazaná, máslová až nahořklá.
  Naopak kvalitní vína mají intenzivní barvu slunce, vynikající 
perlení a drobné bublinky, chuť  vyrovnanou a minerální, dochuť 
plnou, hutnou a přitažlivou. 

A rada na závěr

   Požitek z šumivého vína si nejlépe vychutnáte, když  ho dobře 
vychladíte a ke konzumaci použijete vhodné skleničky. Nejvhod-
nější jsou úzké sklenice, kde vynikne perlení i aroma vína. Dobré 
je koupit si víno několik dnů předem. Nechte ho alespoň dva dny 
vychladit v lednici v rozmezí 5-7 °C. Při otevírání je nutno dbát 
zvýšené opatrnosti, protože v lahvi je velký tlak a zátka může vyle-
tět rychlostí až 300 km za hodinu. Vychlazený nápoj nalévejte do 
nakloněné sklenice, aby víno stékalo po stěně – bude pěnit méně. 
Nalévejte nadvakrát – nejdříve jen trochu, teprve když se víno ve 
sklenici uklidní, dolijte zbytek. 
 

Vlado Štancel
Kresba Zuzana Štancelová

                                              Autor je režisér, scenárista a spisovatel 

ŠUMIVÁ VÍNA
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Možno v dnešnej pretechnizovanej dobe už niekto ani 
netuší, čo slovo šúpolie, resp. šúpolienka znamená. Takže 
poďme si na úvod objasniť tento „terminus technicus“.

ŠÚPOLÍM nazývame listy kukuričného klasu, ktoré sa používajú 
na zhotovovanie úžitkových a dekoratívnych predmetov. A ŠÚ-
POLIENKY sú figúrky, bábiky, ktoré sa z neho vyrábajú.
     Šúpolie sa najskôr používalo na výrobu úžitkových predmetov 
– mís, košíkov, prestierania, rohoží, dokonca papúč. Z historického 
hľadiska je kukuričné šúpolie najmladší pletiarsky materiál.
     Surovinovou základňou na vznik a rozšírenie výroby zo šúpolia 
boli južné regióny Slovenska s vhodnými podmienkami na pesto-
vanie kukurice.
     Figúrky zo šúpolia začali vznikať v období, keď sa deťom hračky 
vyrábali doma, nekupovali sa v obchodoch. Boli veľmi jednoduché, 
možno sa tým dnešným ani veľmi nepodobali. Bábiky väčšinou 
znázorňujú tradičné dedinské pracovné činnosti a remeslá (priadka, 
pekárka, pastierka atď.). 
     A ako sa česká rodáčka pani Mária Katušová dostala k tomuto 
druhu slovenského ľudového umenia?
     Pani Marienka sa narodila pred 70 rokmi v Plzni, do svojich 19 
rokov žila v Karlových Varoch, kde sa zaľúbila do svojho budúceho 

manžela, slovenského režiséra Ota Katušu a s ním sa presťahovala 
na Slovensko, vydala sa a vychovala dve deti. 
     Vďaka svojej mimoriadnej zručnosti a pani Gašparíkovej sa pred 
viac ako 30 rokmi začala venovať výrobe figúrok zo šúpolia. Okrem 
zručnosti je k tomu potreba aj mimoriadna precíznosť a trpezli-
vosť. Podobne ako kvalita bábik, aj pani Marienka prešla za tie roky 
určitým vývojom, pretože začiatky nebývajú ľahké... A čo sa týka 
kvality bábik, podľa pani Marienky je kvalitná tá, ktorá aj keď ju 
hodíte na zem, zostane celá a v pôvodnom tvare.
     Ďalšou dôležitou vecou je samozrejme kvalitné šúpolie. To si 
pani Marienka chodí zbierať sama, aby bolo naozaj kvalitné, pre-
tože v dnešnej dobe je kukurica modifikovaná, čo sa odráža aj na 
kvalite jej listov. A na výrobu jednej bábiky treba použiť viacero 
druhov listov – iné na hlavičku, iné na ruky, rukávce, šaty, telíčko.
     Šúpolie sa zbiera, keď dozrieva kukurica. Pani Marienka ho 
necháva vysušiť v papierových krabiciach. Pred samotným začiat-
kom výroby bábiky sa musí šúpolie namočiť do vody, potom sa síri 
(akoby vyúdi sírnymi parami), aby sa konzervovalo a aby sa z neho 
odstránili drobné nečistoty. Bábika sa formuje v mokrom stave. 
Keďže ich pani Marienka robí naraz viacej, pripraví si niekoľko hla-
vičiek, rúk, telíčok, potom ich oblieka. Nakoniec dá bábiky ešte 

Šúpolienky od Marienky

Pani Katušová pri práci, Plzeň 2012
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raz do sírneho dymu a napokon nechá poriadne vysušiť. Až potom 
dorobí k bábikám „doplnky“ – košík s húskou, chlebík, metličku, 
stolček apod. Priemerne pani Marienka vyrobí okolo 150 bábik 
mesačne.
    Okrem klasických bábik, ktoré má na svojich stránkach www.
folk-art.sk rozdelené na Slovenskú dedinu (rôzne druhy bábik 
predstavujúce klasické dedinské ženy a ich činnosti) a Slovenské 
Vianoce (betlehemy, anjeličkovia a ozdoby na stromček), vyrába 
ešte tzv. XXL bábiky a záložky do kníh.
     Šúpolienky pani Márie Katušovej sú známe takmer po celom 
svete, veď vystavovala v Holandsku, Nemecku, Maďarsku, zúčast-
nila sa na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji. Okrem toho jej 
výrobky používa ako dary pre štátne delegácie aj prezident Sloven-
skej republiky.
     V Čechách býva pani Marienka takmer pravidelným hosťom 
česko-slovenských dní a prehliadok ľudového umenia, úzko spo-
lupracuje s českým zastúpením SACR v Prahe. Nedávno získala 
na Česko-slovenských dňoch v Plzni Cenu za rozvoj česko-sloven-
ských vzťahov a vzájomnosti. Cena je viac ako zaslúžená.
     V súčasnosti hľadá pani Marienka niekoho, komu by odovzdala 
svoje vedomosti a skúsenosti s prípravou bábik, pretože by bola 
naozaj škoda, aby sa tento druh ľudovej tvorivej činnosti vytratil. 
Zatiaľ bohužiaľ neúspešne.
     A tak jej zaželajme, aby jej energia, životný elán, vitalita a najmä 
šikovnosť rúk a dobré oči ešte dlho vydržali!

                                                                            Ingrid Hohošová
                                               Foto autorka a archív M. Katušovej
                                                                Autorka je pracovníčka SI

Ukážka tvorby Márie Katušovej
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Ozdoby a bytové doplnky s vianočnou tematikou symboli-
zujú pre väčšinu z nás čaro a teplo domova. Najmä počas 
posledných dvoch desaťročí sa ich škála výrazne rozšírila. 

K tým najklasickejším – zo skla či prírodných surovín – pribúdajú 
v poslednom období artefakty z nových, menej obvyklých materiá-
lov. Tiež sa spestrili remeselné a umelecko-remeselné techniky ich 
spracovania, ktoré umožňujú vytvárať originálne tvary a stvárne-
nia. Niektoré z nich hraničia s výtvarnými dielami – vyznačujú sa 
uplatnením osobitých myšlienkových a umeleckých, autorsky chá-
paných prístupov. Potvrdzuje to aj časť tvorby žilinskej výtvarníčky 
a architektky Márie Krajčovej, ktorá pracuje s drôtom. Narodila sa 
v Považskej Bystrici, detstvo a mladosť prežila v Púchove. V rokoch 
1983 – 1988 študovala na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave, od roku 1990 žije a tvorí v Žiline. 

   Mária Krajčová začala drôtik zo svojho drotárskeho klbka odví-
jať práve pri tvorbe závesných vianočných ozdôb, pozdravov a 
obrázkov. Týmto jej prvotinám predchádzala návšteva expozícií 
Považského múzea v Žiline v Budatínskom hrade roku 1992, kde 
ju zaujali historické výrobky slovenských drotárov. Ich trpezlivým 
štúdiom sa veľa naučila. Osvojila si z nich overené remeselné postu-
py používané pri ručne viazanom drôte: výstavbové princípy, výple-
ty (slučkový, lineárny) a ozdobné prvky (ploché i priestorové špirá-
ly, šišky, zvončeky, kvietky). O štyri roky neskôr ich premietla do 
svojej modernej úžitkovej i voľnej tvorby. V nej odkaz drotárskeho 
remesla vo veľmi príťažlivých podobách, popretkávaných radosťou 
z tvorby, približuje súčasníkom. Charakteristickým znakom tvor-
by Márie Krajčovej je kombinácia tradičných drotárskych prvkov s 
riečnymi kameňmi a kúskami plechu. Svojou povahou sú to mate-

Drôtené 
Vianoce 
Márie 
Krajčovej
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riály striedme a v pôvodnom stave chladné i neosobné. Umelkyňa 
ich však svojím láskavým videním spojeným so zámerom zachova-
nia remeselnej tradície premieňa na originálne diela.
   Ako už bolo vyššie naznačené, počiatky tvorby Márie Krajčovej 
sú spojené s drobnými bytovými doplnkami, predovšetkým s plo-
chými závesnými ozdobami, ktoré tvarovala zo včelárskeho a pozin-
kovaného drôtu. V jej tvorbe sú prítomné až do súčasnosti, pričom 
kreuje ich najrozmanitejšie obmeny. Často v nich zhmotňuje via-
nočné motívy tak svetské – stromčeky, hviezdičky, zvončeky, sne-
hové vločky, sánky, ako aj sakrálne – betlehemské kométy, rybič-
ky, anjelov, ktoré štylizuje do hravých podôb. Niektoré podkladá 
textíliou a rámuje, čím sa stávajú obrázkami kreslenými drôtom 
rôznych hrúbok. Z miniatúr spomínaných motívov v kombiná-
cii s papierom alebo kožou vytvára originálne vianočné pozdravy. 
K jednotlivým námetom sa viacnásobne vracia a variuje ich roz-
manité kompozície – vznikajú tak zaujímavé kolekcie plné fantázie 
a invencie. Výtvarne sú založené na jednoduchom princípe plynulej 
kresby drôtom, ktorý je výtvarnému vyjadreniu tohto materiálu v 
podobe hladkej línie najprirodzenejší.
   K veľmi osobitým motívom v autorkinej tvorbe patrí štylizo-
vaný betlehem, svätá rodina s Ježiškom v jasličkách, „nakreslená“ 
jedným ťahom drôtu. Striedmosť výrazových prostriedkov vyjad-
ruje prostotu a duchovný význam zobrazenej udalosti. Výtvarníč-
ka tento betlehemský motív často rôzne modifikuje a rozvíja ho 
nielen na ploche – v ozdobách a pozdravoch, ale aj v priestore. 
Predovšetkým v úžitkovo-dekoratívnych predmetoch – v rôznych 
typoch adventných vencov a svietnikov. Všetky ich vytvára prak-
tické a vkusné. Aby potešili oko, ale tiež aby slúžili svojmu účelu a 
použiteľnosťou boli rovnocenné prácam z obvyklejších materiálov.       
Pripomeňme, že sú to pri práci s drôtom náročné kritériá.
   Prejavuje sa v nich osobitý výtvarný rukopis autorky, charakte-
ristický zmyslom pre skratkovité videnie tvaru a štylizáciu. Zatiaľ 
čo niektoré z diel sú kresbami drôtom v priestore a vyznačujú sa 
ľahkosťou a vzdušnosťou, iné autorka skladá z drobných dekora-
tívnych komponentov z drôtu, plechu a kameňa. Zo striedmej 
farebnej kombinácie týchto materiálov vznikajú figurálne i archi-
tektonické skladby bohato štruktúrované rozmanitými výpletmi a 
ornamentálnymi prvkami. Obsahové posolstvo väčšiny z nich je 
založené na kresťanskej symbolike (Traja králi, Betlehem).
   Myšlienka vianočného mystéria, autorkou naplno prežitá, sa stala 
hlavným motívom už dvojice jej výstav a našla svoje uplatnenie 
aj na troch typoch vianočných pohľadníc. Aj takýmto spôsobom 
výtvarníčka nielen udržiava, ale aj propaguje a aktualizuje pozoru-
hodné remeselné a výtvarné hodnoty drotárskej tradície a sprítom-
ňuje ich súčasníkom.

Monika Váleková 
Foto archív M. Krajčovej

Autorka je historička umenia
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Slovenskí drotári prenikli takmer do všetkých častí sveta. Zná-
mi boli nielen v Európe, ale aj na americkom či ázijskom 
kontinente. Hoci rodnú obec opustili takmer bez peňazí, iba 

s batôžkom jedla a základným pracovným náradím, svojou šikov-
nosťou a podnikateľským talentom sa dokázali presadiť aj v cudzích 
krajinách. V jednotlivých štátoch sa stretávali s odlišnými život-
nými a pracovnými podmienkami, kultúrou, zvykmi či zákon-
mi. Jazykovo i etnicky najbližším prostredím pre nich však boli 
susedné Čechy. Napriek tomu, že podmienky na prácu tu vďaka 
zákonným úpravám neboli priaznivé, prichádzali sem spoza hra-
níc stovky drotárov. Pražská obchodná komora v snahe ochrániť 
miestnych klampiarov v roku 1878 zakázala slovenským drotárom 
výrobu a predaj plechového tovaru. Až do zániku drotárstva po 2. 
svetovej vojne sa tu remeslo udržalo iba vo vandrovnej forme. Do 
Čiech preto odchádzali menej podnikaví drotári najmä z Kolárovíc, 
Štiavnika a Kysúc, ktorí si u miestnych obyvateľov rýchlo získali 
obľubu. Opravovali hlinený i plechový riad a vyrábali jednoduché 
drôtené výrobky, ktoré podomovým spôsobom aj predávali. Neskôr 
sa ako podomoví obchodníci zaoberali odpredajom drobného, 
najmä galantérneho tovaru z veľkoobchodov. Ich cesty smerovali 
najmä do veľkých miest, kde si drotári spoločne prenajímali byty. 
V mnohých prípadoch boli viazaní k hospodárskym usadlostiam 
a majerom, kde zároveň vypomáhali a dostali tak zdarma nocľah či 
stravu. Medzi drotármi a majiteľmi bytov či hospodárstiev sa čas-
to vytvoril priateľský vzťah. Ako príklad možno uviesť drotárov zo 
Štiavnika, ktorí bývali v Prahe na zámočku Marie Štěpánkovej na  
Malvazinkách, ktorá im poskytla azyl vo svojom obydlí na dobu 
20 rokov bezplatne. Štedrú pomoc drotári dostávali aj od známeho 
priemyselníka, etnografa a antropológa Vojtecha Náprstka a jeho 
manželky Anny.  
   Vzhľadom na živnostenské obmedzenia v Čechách si mnohí dro-
tári svoj nízky príjem kompenzovali hľadaním ďalšej práce. Často 
boli odkázaní na milodary domácich obyvateľov, ktorí im mnoho-
krát darovali jedlo či odev, aj keď pre nich prácu nemali. K ďalším 
možnostiam ich zárobku patrilo stráženie ovocných záhrad, pomoc 
pri zbere a sušení ovocia či vykonávanie drobných opráv v domác-
nostiach. 
   Neobvyklú aktivitu rozvinuli v Čechách najmä drotári z obce 
Kolárovice pri Bytči. Spolu s džarkami chodili počas vianočných 
sviatkov najmä v mestách, ale aj v dedinách spievať koledy po 
domoch, krčmách, neskôr i po kaviarňach. Karel Procházka vo svo-
jej štúdii O Betlemech z roku 1908 prináša zaujímavý opis betle-
hemcov: „Milý jas do života plného trudu vnáší milým našim drota-
rům doba vánoční, o níž chodívají s Betlemem. Tento Betlem buď sami 
si staví nebo jinému jej dávají zhotoviti. S těmito jeslemi chodívají 
obyčejně tři, z pravidla věkem sobě blízcí. Betlem obyčejně nosí každý 
jeden den střídavě a jeden býva pokladníkem.“ 
   Ľubozvučné a pre obyvateľov Čiech aj dobre zrozumiteľné slo-
venské koledy zaujímavo dotvárali celkovú atmosféru Vianoc. 
Drotári – koledníci chodili zvyčajne traja, starší muži, ale aj mladší 
chlapci, aby sa pri nosení pomerne ťažkého betlehemu mohli strie-
dať. Jedného spomedzi seba poverili vyberaním peňazí, ktoré boli 
popri jedle ich najčastejšou odmenou. Betlehem mal spravidla tvar 
štvorcovej drevenej debničky s dvierkami na pánty či bez nich. So 
zatvoreným pôsobili drotári na ulici nenápadne a debničku otvárali 
iba pri návštevách domácností a pohostinstiev, kde spievali. Keď 
vstúpili do domu, obyčajne sa postavili do radu vedľa seba, pozdra-
vili sa Pochválený buď pán Ježiš Kristus a zaspievali koledy, ktoré 
poznali z ich rodnej obce. Texty týchto piesni však boli pozmenené 
a obsahovali často skomolené slová ovplyvnené češtinou.

   Niekoľko vianočných kolied drotárov z Kolárovíc zozbieral a uve-
rejnil aj Karel Procházka v práci Kolárovičtí dráteníci z roku 1905, 
jednou z nich bola i táto:

Zhuru zhuru pastuškove, povjem vam,
že sa nam narodzel  Kristus Pan.

Včera sa nám Kristus Pan narodzel.
Chodzel s nama od večera celu noc,
berme sebe Pána Boha na pomoc.
Zajmime si tu uličku ke dvoru,
zaspivajme tu pesničku o Bohu.

A spíš – li ty hospodarku, či čuješ,
či nam jaku koladečku daruješ ? 

Darujem vam dva tri groše, aj kolač,
ešče k temu groš, penjazy na spomjec.
Avšak to vam mily Pán Boh zaplací.
Matka Boží stokrac vicej nahradi.

  Betlehem nosili drotári zavesený na krku pomocou kožených 
remeňov alebo špagátu. Vo vnútri debničky sa nachádzali fareb-
né, z dreva alebo papiera vyrezávané figúrky, znázorňujúce narode-
nie Ježiša Krista v maštali. Aby dobre vynikli, často ich osvetľovali 
sviečkou. Drotári si prenosný betlehem zhotovovali buď sami alebo 
ho dali vyrobiť šikovnejším majstrom. Karel Procházka v citovanej 
práci Kolárovičtí dráteníci spomína istého invalida Pavla zo Slané-
ho, ktorý si napríklad za zhotovenie takéhoto betlehemu účtoval za 
debničku 30 grajciarov, za pántiky 16 grajciarov, za kšandu (traky) 
8 grajciarov a za prácu 1 zlatku. Keďže išlo o nákladnú investíciu, 
zaobchádzali s ním veľmi opatrne, aby ho mohli použiť aj v nasle-
dujúcom roku. Aby ho zbytočne neprenášali a nepoškodil sa, počas 
leta si ho odkladali u známych, ktorým dôverovali. Drotári cho-
diaci s betlehemom a spievajúci koledy obyčajne s touto tradíciou 
začínali už v adventnom čase pred Vianocami a pokračovali aj po 
Novom roku. V tradičnom jednoduchom odeve, často s viazanicou 
drôtu či drobnými výrobkami boli v cudzom prostredí neprehlia-
dnuteľní a vzbudzovali u domácich obyvateľov súcit. Dochádzalo 
však aj k situáciám, kedy české úrady drotárom betlehem zhabali, 
považujúc tento zvyk za formu žobrania. O tom, že sa koledovanie 
drotárov v českých krajinách stalo významnou súčasťou ich zárobku, 
svedčia aj ich opätovné žiadosti o vrátenie betlehemu. V niektorých 
prípadoch im úrady vyhoveli a na základe písomného povolenia 
umožnili koledovanie aspoň na Štedrý deň. Ak ho však nenávratne 
zhabali, drotári si zaobstarali nový, prípadne chodili spievať koledy 
aj bez tohto typického symbolu Vianoc. 
   Hoci korene zvyku siahajú ku drotárom z Kolárovíc, v období 
medzi dvoma vojnami nadobudlo koledovanie oveľa širšie rozme-
ry. Venovali sa mu nielen drotári, ale najmä podomoví obchodníci 
z Kysúc, ktorí predávali ich výrobky a neskôr svoj sortiment rozší-
rili o galantérny tovar. Aj keď postupne z predaja vyčlenili drotár-
ske produkty, domácim obyvateľstvom boli naďalej označovaní za  
drotárov. 
   Tradícia koledovania drotárov v Čechách počas Vianoc sa po 2. 
svetovej vojne vytratila tak, ako sa z ulíc postupne vytratili i títo 
slovenskí remeselníci či podomoví obchodníci. 

                                                               Katarína Kendrová
                                       pracovníčka  Považského múzea v Žiline

        Autorka je etnologička

DROTÁRI KOLEDNÍCI
Zo života drotárov v Čechách 

Slovenské koledy při jesličkách prozpěvují nejen děti na Slovensku. Chodívají dráteníci Slováci po krajích čes-
kých s truhličkou, jako by s oltáříčkem otevíracím, po vsích i v městech a zpívají. 
                                                                                                              (Čeněk Zíbrt: Hoj, ty štědrý večere, 1910)



15

Cudzí koledníci na Moravskom Slovácku, rytina podľa obrazu 
Alfonza Muchu, 80. – 90. roky 19. storočia, reprodukcia 
z časopisu Český lid, 1898

Drotár z Dunajova, odpočívajúci pri Českých Budějoviciach, 
1948, archív Považského múzea v Žiline

Drotári – koledníci v Čechách, reprodukcia z knihy Kolárovičtí 
dráteníci, 1905

Adolf Liebscher: Drotári s betlehemom, vydal pravdepodob-
ne F. J. Jedlička v Prahe, publikované v: Slovenskí drotári na 
historických pohľadniciach (M. Váleková, Žilina, 2010)

 Adolf Liebscher: Drotárikovia s betlehemom, vydal F. J. Jed-
lička v Prahe, Slovenský národný archív v Bratislave, publiko-
vané v: Slovenskí drotári na historických pohľadniciach (M. 
Váleková, Žilina, 2010)
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Jeden z priam odvekých symbolov Vianoc. Svätá rodi-
na – Ježiško, Mária a Jozef – obklopená ľuďmi i zviera-
tami v jaskyni, kde sa zrodil večný život... Jedným slo-
vom – betlehem. Už mnohé desaťročia ho v mnohých 
podobách poznáme a vytvárame i na Slovensku. Jeden 
z najpozoruhodnejších nájdete v Banskej Štiavnici. 
Radí sa medzi najväčšie drevené pohyblivé betlehemy 
... V pozoruhodnom rezbárskom stvárnení a umelec-
kom priemete Ing. arch. Petra Chovana (1969), rodáka 
z malej neďalekej dedinky Dekýš.

Toto umelecké dielo, ktoré nájdete v príjemných priesto-
roch jedného z domov na Radničnom námestí, zobrazuje 
vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších historických 

miest (od roku 1993 zapísaného v Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO) na Slovensku. Momentálne rozmery betlehe-
mu sú impozantné: dĺžka viac ako 21 m, šírka 2,5 m a výška 3 m. 
Oživuje ho viac ako osem stovák (!) postavičiek, z toho asi 400 je 
pohyblivých. Vieme však, že drevorezba nie je ukončená, nakoľko 
téma – Banská Štiavnica, jej minulosť, pamiatky a príroda, mýty 
a symbolika – je pre nápaditého a usilovného autora nevyčerpateľ-
ným zdrojom nápadov, tém a inšpirácie. Poďme sa teraz na dielo 
jeho umu a rúk pozrieť bližšie.                                                  

Unikátny 
betlehem 
v Banskej 
Štiavnici
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   Celá drevorezba banskoštiavnického betlehemu je rozdelená hie-
rarchicky. Základ tvoria permoníci, známi vládcovia podzemia, a 
historický erb mesta. Nad nimi sú znázornené spôsoby stredove-
kého dobývania zlata a striebra, vychádzajúce z historických doku-
mentov. Vidíme tu napríklad povrchovú ťažbu, ryžovanie zlata, 
premývanie i vyvážanie rudy z bane. Nechýba hutnícka pec, výroba 
zlata a striebra či razenie mincí. Klepoce banský „gápeľ“ poháňaný 
konskou silou, „rumpáľ“, spoznáme vetranie v bani. V centre celé-
ho diania je, ako ináč!, samotný biblický motív: betlehem a narode-
nie Ježiška, ktorému sa klaňajú traja králi a za nimi zástup pastierov 
i baníkov. Nad uvedenými motívmi priam tróni panoráma Ban-
skej Štiavnice s jej dominantami a najznámejšími stavbami. Čel-
ný pohľad tvorí do perspektívy roztvorená hlavná štiavnická ulica, 
tzv. Horný trotuár. Po ňom kráča legendárny (a dodnes každoročne 
oživovaný) Salamandrový sprievod na čele s pastierom nesúcim jaš-
tericu. Za ním, vďaka dômyselnému hnaciemu mechanizmu, krá-
čajú ďalšie postavičky, povestné pre sprievod i mesto samotné. Nad 
ulicou vidíme historické školy: chemickú, lesnícku i banícku, ale i 
neodmysliteľnú botanickú záhradu.                                                                                    
     V strede drevorezby je Námestie sv. Trojice s morovým stĺpom, budo-
va prvej Banskej akadémie na svete (!), Kostol sv. Kataríny, radnica a 
súsošie Panny Márie. Neďaleko Starý zámok, gotické sochy sv. Bar-
bory a sv. Kataríny, Klopačka, Piargska brána, pod ňou Kammerhof, 
niekdajšie sídlo komorských grófov a sídlo hlavnej banskej komory. 
Prehliadnuť nemôžeme postavy Márie Terézie a Františka Lotrin-
ského...                                                                                                             

   Pravú stranu tvorí Kalvária s púťou veriacich, Kostol Nanebovza-
tia Panny Márie, bývalé cirkevné gymnázium, hotel Grand, kato-
lícka fara, kostolík Sv. Alžbety... Osobitý kolorit celému celku 
dodávajú krčmičky a v nich sa odohrávajúce banícke a študentské 
tradície: slávnostný banícky Šachtág (prijímanie do cechu nových 
členov),  postavy neomylného prezídia, harmonikár, pivný dispečer...                                                                                         
    Na ľavej strane sa týči Nový zámok a vidíme neúspešné oblieha-
nie mesta Turkami. V pozadí sa čnie legendárne Sitno s rozhľad-
ňou, vystrúhané podľa dobovej fotografie. Nechýba, pravdaže, 
postavička „štiavnického Nácka“ s povestným kufrom, keďže je stá-
le na cestách.  Dolu vidíme aj uhliarov pri výrobe dreveného uhlia, 
pozoruhodný je rez banskými šachtami, v ktorých sa lopotia baníci, 
odčerpáva voda...                                                             
  V strede miestnosti okolo nosného stĺpa pribudla najnovšia 
časť betlehemu – ukazujúca remeslá a remeselníkov pôsobiacich 
v banskom meste. V spodnej časti premáva vláčik (známa Štiav-
nická Anča) a nad ňou už pracujú sudári, korytári, kolesári, tesá-
ri, peciari, kamenári, tehliari, mlynári, pekári, cukrári, mäsiari. 
Nechýba dielňa fajkárov, výrobcov známych fajok „štiavničiek“. 
Úplne navrchu pulzuje štiavnický trh a na ňom vyhráva muzika.                                                
Čo dodať? Azda len toľko, že vždy lepšie raz vidieť ako dvakrát 
čítať. Vyberte sa teda do Banskej Štiavnice, najlepšie v čase via-
nočných sviatkov za krásou nevídanou, do dreva vykresanou...                                                                                       
               
                                                                    Text a foto Igor Válek
                                                         Autor je spisovateľ a publicista
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Zbierkové fondy všetkých múzejných pracovísk orientova-
ných na dokumentáciu kultúry jednotlivých národnost-
ných menšín boli budované úplne od začiatku s tým, že 

k dispozícii mali len súpisy zbierok podobného zamerania v tzv. 
materských inštitúciách. Tento proces bol spojený s nemalými pro-
blémami vyplývajúcimi z politických udalostí 20. storočia, v rámci 
ktorých boli na území Slovenska okrem iného aktuálne aj presuny 
celých etnicky vymedzených skupín obyvateľstva s následným reál-
nym zánikom hmotných dokumentov ich kultúry. Táto skutočnosť 
zároveň podmienila mimoriadne emotívny vzťah majiteľov k tým 
predmetom, ktoré sa podarilo zachovať. Je však  potrebné konšta-
tovať, že veľká časť zbierkových fondov  predmetných múzeí vznikla 
na základe darov, čo je dokladom toho, že príslušníci jednotlivých 
etník vznik múzeí národnostných kultúr vítajú a považujú ich za 
istú formu satisfakcie postoja štátu k nim. 
   Múzeá kultúr národnostných menšín na rôznej úrovni spolupra-
cujú s príslušnými spolkami združujúcimi členov tej – ktorej komu-
nity a zároveň úzko spolupracujú navzájom. Najlepším dokladom 
tejto spolupráce je dlhodobý projekt Múzeá a etniká (od 1995). Ten 
v určitej časovej periodizácii prezentuje vybraný kultúrny fenomén, 
priblížený z hľadiska toho – ktorého etnika formou výstavy a vedec-
kej  konferencie. Okrem výstavy je výstupom i zborník obsahujúci 
prednesené  príspevky, umožňujúce hlbšiu analýzu akcentovaného 
javu. Do tohto času boli uvedeným spôsobom prezentované témy 
svadby (Svadba na Slovensku, 1995), Remeslo a jarmok (1997),  
Tradície staviteľstva a bývania (1999), V záhrade pokoja - oby-
čajové tradície spojené s úmrtím a pochovávaním (2001), Chute 
a vône Slovenska - tradície kulinárnej kultúry na Slovensku (2008) 

Múzeá kultúr 
národnost-
ných menšín 
(2)

Otvorenie výstavy Deti vetra, Muzeum Bruntál, február 2011  

a doteraz posledný projekt Ohýbaj ma mamko – narodenie, detstvo 
a mladosť v ľudovej kultúre Slovenska (2010). 
   V rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea je 
samostatnou  zložkou Slovenské národné múzeum – Múzeá v Mar-
tine, ktorého súčasťou sú dve zo špecializovaných múzeí orientova-
ných na dokumentáciu kultúry  konkrétnych národnostných men-
šín -  Múzeum kultúry Čechov na Slovensku a Múzeum kultúry 
Rómov na Slovensku. 
Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Čechov na Slo-
vensku vzniklo v roku 1999. Podnetom k jeho vzniku bol fakt, že 
v roku 1993, po rozdelení Československa sa česká komunita na 
Slovensku stala ďalšou národnostnou menšinou, čo do početnosti 
oficiálne treťou najpočetnejšou. Pre potreby hlbšieho štúdia české-
ho fenoménu, etablujúceho sa v podmienkach života na Slovensku 
do novej situácie v pozícii národnostnej menšiny bola formulovaná 
vedeckovýskumná úloha Analýza podielu Čechov na hospodárs-
kom, kultúrnom a spoločenskom živote Slovenska. Na jej základe 
sa mohlo pristúpiť k budovaniu pracoviska – Dokumentačného 
centra kultúry Čechov na Slovensku. Toto pracovisko bolo situo-
vané do objektu, ktorý SNM v Martine získalo formou závetu od 
manželov PhDr. Anny Horákovej, rod. Gašparíkovej a jej manžela 
akademika Jiřího Horáka, dvoch osobností symbolizujúcich naj-
pozitívnejšie tradície spolupráce českého a slovenského národa. 
Nachádza sa v staršej zástavbe mesta, v objekte s vlastnou histó-
riou akoby predznačujúcou jeho neskoršie poslanie. Jeho prvým 
známym majiteľom bol Žigmund Melfelber (1843 Púchov – 1923 
Martin), národnokultúrny dejateľ a právnik, v rokoch 1881 – 1888 
starosta mesta Turč. Sv. Martin, manžel Ludmily Daněkovej. Spo-
lupracoval s predstaviteľmi českého kultúrneho a verejného života 
a bol v príbuzenskom vzťahu s českým historikom J. Gollom. 
   Cieľ pracoviska bol formulovaný nasledovne: špecificky múzej-
nými prostriedkami  dokumentovať hmotné a duchovné bohatstvo 

Z výstavy Deti vetra, dobová fotografia. Múzeum rómskej 
kultúry. Február 2011, Muzeum Bruntál
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   Expozícia SNM – Múzea kultúry Čechov na Slovensku tak dnes 
ponúka návštevníkovi akúsi kombináciu návštevy múzejnej inšti-
túcie približujúcej zásadné fakty zo života týchto dvoch osobností 
významných v kontexte českej i slovenskej vedy a kultúry vráta-
ne priblíženia ich rodinného zázemia a návštevy u „Horákovcov“ 
v autentickom prostredí, ktoré dodnes dýcha ich prítomnosťou. 

  PhDr. Anna Horáková – Gašparíková (28. 10. 1896, Martin 
– 23. 2. 1987, tamtiež) bola dcérou významného slovenského 
buditeľa - kníhtlačiara a kníhkupca Jozefa Gašparíka Leštinského 
pôsobiaceho v centre slovensko – českých kultúrnych a politických 
kontaktov, vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine. Po absol-
vovaní štúdia histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej 
v Prahe (ako v poradí druhá slovenská profesionálna historička) 
bola Alicou Masarykovou, ktorá  ju spoznala pri práci v Spolku 
slovenských žien Živena, oslovená, aby prevzala funkciu správkyne 
osobného archívu prezidenta Československej republiky Tomáša 
Garrigue Masaryka. Túto funkciu zastávala v rokoch 1929 - 1936) 
až do sobáša s Jiřím Horákom, slavistom a folkloristom, patriacim 
do „okruhu“ TGM. Svoj pozorovateľský talent približujúci roky 
strávené v bezprostrednej blízkosti prvého prezidenta ČSR a jeho 
rodiny uplatnila v publikácii U Masarykovcov, ktorá vyšla až po 
jej smrti, v r. 1995. S akademikom Horákom sa však poznala už 
skôr, pretože téma zbojníckeho folklóru ho pravidelne privádzala 
do archívu Matice slovenskej v Martine i do kníhkupectva jej otca, 
Jozefa Gašparíka Leštinského, ktorého domácnosť bola akýmsi 
ostrovom porozumenia a podpory pre české osobnosti prichádza-
júce do Martina. K jej ďalším prácam patrí historická monografia 
Povstanie Rákocziho a Slovania (1930) a syntetická práca Tisícroč-
né Slovensko (1947). Venovala sa aj literárnej histórii a rozsiahlou 
editorskou prácou sa podieľala na propagácii slovenskej kultúry 
v zahraničí. 
   Akademik Jiří Horák  (4. 12. 1884 Benešov – 14. 8. 1975, Mar-
tin) absolvoval štúdium slavistiky a germanistiky na Filozofickej 
fakulte Českej univerzity v Prahe v roku 1906. Habilitoval v roku 
1919 (v odbore porovnávacích dejín slovanských literatúr a slovan-
ského ľudového rozprávania), v rokoch 1922 až 1926 pôsobil ako 
mimoriadny profesor Filozofickej fakulty Masarykovej univerzi-
ty v Brne, od roku 1926 bol profesorom na Filozofickej fakulte 
Univerzity Karlovej v Prahe. Bol členom Českej akadémie vied 
a umení, Kráľovskej českej spoločnosti náuk a mnohých ďalších 
významných vedeckých spoločností. Pod vplyvom svojich uči-
teľov študoval ľudovú slovesnosť, osobitne českú a slovenskú, ale 
aj ľudové obyčaje a slávnosti a  liečiteľstvo. Spočiatku sa venoval 
hlavne porovnávaciemu štúdiu slovanských literatúr. Zaoberal 
sa prevažne obdobím národného obrodenia, tvorbou romanti-
kov  a realistov, osobitne v ruskej, ukrajinskej  a českej  literatúre. 
Z literatúry vychádzal aj pri štúdiu folklóru, ktorému sa nako-
niec venoval úplne a stal sa jedným z najvýznamnejších predsta-
viteľov československej folkloristiky. Jiří Horák vychoval niekoľko 
generácií mladých literárne a folkloristicky zameraných slavistov.  
V rokoch 1932-1933 bol dekanom FF Univerzity Karlovej v Prahe, 
v rokoch 1933-1934 prodekanom a zároveň riaditeľom Slovanské-
ho seminára. Významné je jeho pôsobenie v Československej aka-
démii vied: v rokoch 1952-1954 bol vedúcim Kabinetu pro lidovou 
píseň, v r. 1954-1957 vedúcim folkloristického oddelenia Kabi-
netu pro etnografii a folkloristiku ČSAV a v rokoch 1957-1964 
riaditeľom Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Prahe. 
Vo svojom diele monograficky zhodnotil dielo mnohých 
predstaviteľov slovanských literatúr a slavistiky (Z dějin 
literatur slovanských, 1948 - súbor 52 štúdií a rozpráv). 
Ako folklorista sa zaoberal hlavne rozprávkou a českými a sloven-
skými ľudovými piesňami. Jiří Horák sa venoval porovnávacím 
dejinám slovanských literatúr, slovanskej folkloristike a histórii 
národopisu. 

českého etnika na Slovensku, vytvárať 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 prí-
tomnosťou a pôsobením Čechov na Slovensku. 
   Vzhľadom na uvedené i vzhľadom na špecifiká českej komuni-
ty žijúcej v podmienkach minoritného života na Slovensku, ktorej 
najmasívnejší príchod sa viaže k obdobiu po roku 1918 i vďaka 
optimálnemu stavu interiéru reprezentujúcemu tzv. buditeľskú sta-
romartinskú domácnosť zo začiatku 20. storočia bolo rozhodnuté, 
že stála expozícia bude venovaná priblíženiu života a diela manželov 
Horákovcov a téma kultúry Čechov na Slovensku bude vzhľadom 
k verejnosti predostrená formou výstavných a iných prezentačných 
podujatí. 

Hana Zelinová
Foto Jiří Nosek junior
Autorka je etnologička 

Vedie Dokumentačné stredisko Čechov na Slovensku 

V továrni Slovena zavádzali  koncom 19. storočia textilnú 
výroby robotníci z Čiech a Moravy  

Dokončenie nabudúce
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Medzi významné osobnosti slovenského výtvarného prejavu 
patrí nesporne meno Záboj Bohuslav Kuľhavý. Mimori-
adne tvorivý a nadaný, ktorého tvorbou sa vinie zásadná 

línia postmoderny. V prvých kontaktoch jeho obrazov s verejnosťou 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia vstupuje medzi vtedajších 
progresívnych a jedinečných maliarov osobitosť  a originalita tvor-
by tohto umelca. Toto obdobie v celom Československu charakte-
rizuje pekná doba, kedy sa tvorcovia vo všetkých oblastiach kultúry 
usilovali priblížiť Európe a svetu. Dnes vieme, že oni veľmi často 
predovšetkým kvalitou tvorby európske umenie predbiehali. Bohuš 
Záboj Kuľhavý od svojich začiatkov pracoval s krásou farby, s oblý-
mi „zrkadlami“, do ktorých vmaľovával na sebe nezávislé príbehy či 
pocity. To všetko na podklade štúdia popredných svetových teoreti-
kov umenia a filozofov. Umelecká verejnosť veľmi rýchlo pochopila 
výrazný vstup umelca s novou tvorbou a myšlienkami. Od tých čias 
vyniká autorova tvorba na každej výstave. Dokázal to, čo niekomu 
trvá desaťročia. Vytvoril si vlastný rukopis, ktorý mu poskytoval 
jednak nesmierne pole možností, ale predovšetkým vývoj.  
   Narodil sa 9. februára 1937 v Závažnej Porube. Po skončení stre-
doškolských štúdií v Liptovskom Mikuláši sa profesionálne vzdelá-
val v ateliéroch popredných umelcov skupiny Mikuláša Galandu.
Do slovenského umeleckého života vstúpil mimoriadne osobito. 
Formoval základy postmoderny. Cez krásu tematickej a tvarovej 
rozmanitosti postavenej na silnom humánnom základe zdôrazne-
nom hlbokým vzťahom k slovenskej krajine. Okrová farba, prepis 
súčasnosti, fotografické detaily figúry, násobenie lineárnych línií, 
rozdelenie významov v obrazovej ploche. Jeho tvorba sa rozvíjala na 
každej výstave, cez stretnutia so zahraničím. Patril k najprogresív-
nejším umelcom tej doby. Bol rešpektovaný nielen doma, ale i vo 
svete. Dokazujú to mnohé tlačové materiály kolektívnych výstav, 
kde často bolo jeho dielo reprezentantom, vytlačeným po celej plo-
che plagátu, tej ktorej výstavy.
  Umelec šiel v rozvoji svojej tvorby systematicky dopredu. Na 
náročnej ceste poznávania a skúšania si uvedomoval, že práve touto 
cestou sa dá dosiahnuť jedinečný výsledok, ktorý bude slúžiť nielen 
milovníkom umenia, ale aj spoločnosti pri hľadaní optimálneho 
spoločenského poriadku. Umenie je totiž tým fenoménom, ktorý 
dokáže predznačiť dobu. Treba ho vedieť čítať. Tvorba tohto tvorcu 
dodnes objavuje a ponúka možnosti, ako ňou možno riešiť zložité 
problémy dnešnej doby.
   Tak ako jeho umelecké dielo, s ktorým sa možno stretnúť dnes 
už na celom svete, tak aj rozhovory s týmto výtvarníkom sú pre 
mňa stretaním s realitou úvah a tvorby. S filozofickými podkladmi, 
ktoré sú súčasťou dneška a mali by formovať tvorbu budúcnosti. 
Prinášam rozhovor s touto osobnosťou. S umelcom, ktorého tvorba 
patrí k tomu najlepšiemu, čo na Slovensku vo výtvarnom prejave 
vzniká. Záboj Bohuš Kuľhavý je maliar, ktorého diela majú už dnes 
vysokú hodnotu. Považujem ich za silu budúcnosti. Vnímam ich 
ako investičné obrazy, pre ich neopakovateľnosť a objavnosť pre 
budúce generácie. V tom je ich pôsobivosť a sila, ako aj ponuka 
už dnes. 

Aký bude názov nášho rozhovoru?
Postmodernizmus? Tak aký?

Prečo?
   V roku 1995 istý historik umenia napísal, že dovtedajšie výsled-
ky postmoderného maliarstva sú vlastne predĺženým pop – artom. 
Citujem: “Postmoderné je v zmysle všeobecnej pragmatiky mysle-
nia a jazyka to, čo je práve za postmoderné považované.“ Prijatie 

tejto relativizácie všetkého za všeobecne platné pravidlo by vo vše-
obecnosti prinieslo ťažko odhadnuteľné škody, najmä v morálne  
– etickej oblasti. 

Čo tým myslíš?
  Napriek oponentúre postmoderných teoretikov voči osvieten-
stvu a doteraz pretrvávajúcim industriálnym pravidlám je nárok 
aj takéhoto postmodernizmu na epochálne ambície úplne legitím-
ny a oprávnený. Prečo? Pretože postmodernizmus – to nie je len 
„predĺžený pop – art“. Podľa môjho názoru základný omyl tohto 
postmodernizmu je v tom, že – keďže vznikol v industriálnej dobe 
– riadil sa a riadi sa naďalej industriálnymi pravidlami. 
    Príkladov je určite veľa. Často sme hovorili o rozptýlení subjektu.
Rozptýlenie subjektu a tomu zodpovedajúce poňatie obrazovej plo-
chy jednoducho neexistuje. Počnúc Benátkami 1980. A eklektic-
ké radenie rôznych, či skôr kadejakých hodnôt vedľa seba nikdy 
neprekročilo hranice kontrastu, s ktorým moderné umenie taktiež 
narába. Ale napriek tomuto všetkému industriálnu dobu prezentu-
je továreň, to je zisk.
   Postmodernú dobu charakterizuje počítač, vedomosti, moc!

Čo definuje charakter súčasnej doby?
  Nie maliarstvo, ale veda. Keď sa maliarstvo nebude na tejto dobe 
spolupodieľať adekvátnym maliarskym výsledkom, „doba“ sa 
nezmení.

A čo veda o umení?
Umenoveda musí opustiť doterajšie systémy, či skôr praktiky hod-
notenia jednotlivých maliarov. 
   Vo všeobecnosti industriálna stratégia myslenia vzývala na jednej 
strane stálosť hodnôt a jednotu, subjekt (v jeho rôznosti a rozma-
nitosti). 
  Na druhej strane chýbal akýkoľvek systém a metodika hodnotenia 
odborných výsledkov. Názor, že ak sa má dostať maliarovi tých „15 
minút slávy“, musí mať šťastie byť na správnom mieste v správ-
nom čase, doposiaľ pretrváva. Ale je v zjavnom rozpore so zásadami 
industriálnej spoločnosti. Táto pomaly „zľudovelá“ zásada by moh-
la byť jednou zo zásad postmodernej zvyklosti. Tak ako text všetci 
ľudia nečítajú rovnako, tak aj každý pokus o jednotný význam sveta 
v maľbe je klamanie a reálna je jedine dekonštrukcia, strata autorít, 
vzývanie plurality, rozmanitosti s kvalitatívnym výsledkom rozptý-

Umelec, ktorý tvorbou odhaľuje 
skutočný život

Záboj Bohuslav Kuľhavý
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lenia subjektu. Toto vzývanie „rozličností“ vyústilo do „ústredného 
názoru“: „Všetko je rozdiel“. A keďže sa logicky nepodarilo preko-
nať hranicu kontrastu, tak „spolužitie“ rôznych elementov prebieha 
dôsledne na eklektickom základe.
  Doterajšie výsledky alternatívneho postmodernizmu dokazujú, 
že správna cesta, aspoň pokiaľ ide o maliarstvo, vedie cez filozo-
fa Welscha a jeho opustenie CELKU, povýšenie kontrastu na inú 
štýlovú kvalitu (pričom úloha kontrastu nielen že zostáva zacho-
vaná, ale možno ho vhodne dávkovať), čím sa dosiahne uvoľnenie 
možností obrazovej plochy (nie rozptýlenie). Práve táto metóda má 
rozhodujúci význam, pretože provokuje vznik tvorivých skúsenos-
tí, použiteľných aj v iných odvetviach ľudskej činnosti. Zásadný 
význam tejto metódy je v tom, že hodnotenie kontrastu možno 
vhodnou „manipuláciou“ premeniť na empatickú kvalitu. Takto 
bolo možné skomponovať ideu nového svetového usporiadania na 
týchto nových, nie doterajších lineárnych zásadách. 
  Filozof a teoretik umenia Derrida považuje za primárnu reč post-
moderného maliarstva techniku koláže, pretože jej inherentná 
„rôznorodosť“ zaisťuje, že význam, ktorý bol realizovaný na jednej 
strane, je nejednoznačný a divák je neustále vyzývaný k tomu, aby 
v takejto nejednoznačnej nestálosti nachádzal nové významy.
   Nuž ale toto všetko je možné dosiahnuť realizovaním rôznych 
kvalít na primerane uspôsobenú obrazovú plochu. Tento akt sa 
začal v týchto končinách realizovať začiatkom druhej polovice 60-
tych rokov XX. storočia. Správnosť tohto postupu potvrdilo The 
Metropolitan Museum of Art v New Yorku, aj sekretariát OSN.
   Na jednej strane tohto obrysového náčrtu máme jednako len line-
árnu metodiku koláže (a pod.), končiacu v slepej uličke predĺžené-
ho pop–artu (a pod.), a na druhej strane syntetickú perspektívnu 
realizáciu panoramatického časového rozpätia napríklad od staro-
vekých mytológií po budúcnosť.
   V týchto polohách vidím napĺňanie humanitných hodnôt infor-
matizovanej spoločnosti tretieho tisícročia. A to ma núti vysloviť 
názor, že v kvalitách: počítač – vedomosti – moc sa mi v prípade 
takéhoto maliarstva prefix post javí ako dosť dýchavičný.

  Záboj Bohuslav Kuľhavý sa zúčastnil desiatok samostatných 
i kolektívnych výstav u nás i v zahraničí. Za svoju tvorbu získal 
ceny a odmeny. Credit The Metropolitan Museum of Art, New 
York, 1989, Diplome d´Honneaur L´Association Le Culturales du 
Raincy, La Municipalité, Paris, 1996 a ďalšie. Je čestným členom 
Silvermine Guild Arts Center, New Canaan, Connecticut (1987). 
Vytvoril niekoľko vzácnych monumentálnych realizácií. Dominan-
tou v jeho tvorbe je maľba. Výtvarné diela autora sú súčasťou desia-
tok galerijných  a zbierkových fondov u nás i v zahraničí.
  Je zakladateľom postmoderny, umeleckého smeru, v ktorom 
spolujestvuje viac typov výtvarnej reči, viac námetových okruhov 
v jednom obraze.
   Je Nositeľom Identifikačného kódu Slovenska.
                                                                              Ľuboslav Moza
                                                                          Foto archív autora
                Autor je teoretik a historik umenia, galerista a umenovedec

Zem, 1970

Albín, Diego, Milan a ja

 Analýza Ciao Umberto
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Letošní soutěž Talent Country Rádia opět objevila pro hud-
bymilovné posluchače nová jména. V tomto poměrně uni-
kátním soutěžním projektu pro hudební skupiny a sólisty, 

hrající country, folk, bluegrass, trampskou píseň nebo podobný 
žánr vybírá nejprve porota desítku nejzajímavějších autorských 
osobností. Jejich písničky se hrají po dobu jednoho měsíce, aby se s 
nimi mohli posluchači seznámit. Jejich hlasy nakonec rozhodují o 
vítězi. V době, která je prostoupená zájmy lobbistů, ovlivněná růz-
nými mafiánskými praktikami, je sympatické, že je tu platforma, 
která objevuje nové tváře a vychází ze skutečného zájmu poslucha-
čů. Letošní první cenu získal Daniel Király.

Mohla bych se vás zeptat, kdo to vlastně je ten pan Daniel Király?
   Pán Daniel Király je obyčajný človek, ktorý býva v Českej repub-
like už deväť rokov. Snaží sa tu podnikať. Má tu rodinu, dve krás-
ne deti. Zatiaľ sa ani nepovažujem za nejakú významnú osobnosť, 
dokonca ani za speváka. Muzike sa venujem, lebo ma naozaj baví. 
Keď vezmem gitaru do ruky, cítim sa neskutočne dobre. Hlavne 
keď prídem z práce domov, môžem sa pri tom odreagovať. Práve 
vtedy mi koľkokrát napadne nejaký pekný text či melódia. Zapíšem 
si to. Baví ma vytvárať niečo, čo zostane. Nápady zaznamenávam a 
prípadne ich niekomu pustím. Nemusí to byť hneď tri milióny po-
slucháčov, predvediem to manželke, kamarátom, alebo to pridám 
na facebook.
  Od istého času som si začal všímať, že ľudí to naozaj zaujíma. Páčia 
sa im moje texty, ktoré hovoria o obyčajnom živote, melódie, ktoré 
nie sú komplikované, ale zrozumiteľné. Zdá sa mi, že zložité texty 
a melódie si ľudia nemôžu zapamätať a ani zaspievať. Preto som 
vymyslel svoje motto: Robiť jednoduché, ale zaujímavé pesničky.
  Stáva sa, že začujem, ako moja žena ide po chodbe a spieva si 
nejakú moju melódiu, ktorú pritom počula iba raz. Nieje to pekný 
pocit?

Odkud pocházíte? Jste z hudební rodiny?
  Som zo stredného Slovenska, z Partizánskeho. V pätnástich ro-
koch som dostal prvú gitaru ako darček na Vianoce. Presne si pa-
mätám, koľko stála. Bolo to 990 korún. Bola vymodlená. Pomery 
našej rodiny boli skromné, nemohli sme si dovoliť všeličo.
   V tom čase som počúval bratov Nedvědovcov. Oni boli tým spúš-
ťacím mechanizmom, že som si vôbec zobral gitaru do ruky. Keď 
sme napríklad šli von opekať, vždy ma štvalo, ako tí chalani režú do 
gitár. Hovoril som si, keď to ten Nedvěd dokáže tak pekne zahrať, 
dokážem to aj ja.  
   Púšťal som si ich pesničky z kazety, jednu i druhú stranu, stále do-
kola, i dvadsaťkrát denne a pritom som trénoval, hral som s nimi. 
Nezriedka aj do dvanástej, do jednej v noci. Stále som počúval, 
ako hrajú akordy. Tie sú dané, ale predsa len každý má iný spôsob 
hry, ako ich chytí, rôzne finty. Chcel som na to prísť. Môj vlastný 
brat tomu nerozumel a hovoril mi: „Prečo ty sa stále len do tej tmy 
kukáš?“

V letošním roce jste se díky vynikajícímu umístění v soutěži prosla-
vil. Co tomu předcházelo?
   Všetky moje piesne, ktorých je oveľa viac, než teraz prezentujem, 
ležali v pracovni, v šuplíku. Raz som išiel autom do práce a počúval 
rádio. Vtedy informovali o vyhlásení súťaže. Mne stačilo otvoriť ten 
šuplík, vybral som požadované tri kúsky a odoslal. Ani som veľmi 
nedúfal.

Jak byste charakterizoval svůj hudební styl?
   Sám to nemôžem zaškatuľkovať. Určite to nie je čistý folk alebo 
country, ani folkrock. Dokonca  mi niekto povedal: „Počúvaj, to už 
ide trochu do toho popu.“ Tak či tak, necítim sa byť ani popovým 
skladateľom či spevákom. Jednoducho robím, čo sa mi páči a zatiaľ 
sa zaradiť do štýlu nechcem. Dokonca mi pripadá, že by ma to 
obmedzovalo. Povedal by som si, tu nemôžem použiť dobro ako 
hudobný nástroj, lebo to sa k folku nehodí. A to by bola škoda. 
Naopak. Pokiaľ sa mi dobro a jeho tón bude hodiť do nejakého 
motívu, použijem ho, bez ohľadu na to, v akom štýle sa primárne 
používa.

objev letošní sezóny. Nový písničkář na české 
hudební scéně.

Daniel Király,
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Zpíváte česky, což je nezbytné pro zpěváka, který se chce uplatnit v 
českém šoubyznysu. Jak jste na své češtině pracoval?
   Žijem tu roky. Moja žena, moji priatelia sú Česi. Čeština sa pri-
rodzene vlúdila do mojej reči. Ovplyvnilo ma aj podnikanie. Zá-
kazníci, ktorí prichádzajú za mnou, sú nedôverčiví. Pocítil som 
nutnosť hovoriť po česky, aby som vzbudil ich dôveru. Koľkokrát 
sa mi stane, že príde aj Slovák a nepozná hneď, že som krajan, či že 
spolu hovoríme po česky.
  Aj keby som nemal tieto životné skúsenosti, kvôli spievaniu by 
som bol taktiež nútený po česky sa naučiť. Na svoj rodný jazyk 
ale nikdy nezanevriem, pohrávam sa s myšlienkou, že napíšem aj 
nejaké slovenské pesničky.

Letos jste se vyšvihl na výsluní, splnil se vám sen, začínáte spolupra-
covat se zajímavými osobnostmi hudební scény. Zajímalo by mne, 
se kterými? Jaké máte další plány?
  Žijem tu, píšem české texty, spievam po česky, ale mojím veľ-
kým vzorom je slovenský hudobník Alan Mikušek. Páči sa mi jeho 
countryrockový štýl. Možno to je práve ten smer, ktorým by som sa 
rád vydal ďalej aj ja. Poznám komplet celú jeho diskografiu. Vďaka 
charitatívnemu koncertu, ktorý sa uskutočnil 17. júna tohto roku 
na Slovensku, sme sa zoznámili a skamarátili. Ani sme sa predtým 
nezišli, aby sme skúšali. Stretli sme sa skutočne až na pódiu. Na to 
nikdy nezabudnem, ako sme si spolu zahrali. Naviac sme pomohli 
dobrej veci. Do tejto akcie som venoval svoju výhru z Talentu. Bola 
to gitara vymenená za získaný poukaz a ktorú sme tam dražili. 
  Teraz pripravujem vianočný koncert. Bude sa konať 19. decembra 
v Klube Mlejn. Pozvanie prijal Samson Lenk, ktorý bude vystupo-
vať ako môj hosť. A ja už myslím aj na nasledujúce Vianoce, chcel 
by som v tom pokračovať. Čo sa ostatných koncertov týka, neplá-
nujem ísť všade. Páčilo by sa mi navštíviť povedzme päť festivalov 
do roka a zakončiť turné jedným pekným kvalitným koncertom. 
Ak by ľudia mali záujem, vždy môžem pridať.

Zajímalo by mne, jak vidíte českou hudební scénu vy, který jste 
vlastně nováčkem? Je uzavřená, konzervativní, nebo naopak cítíte 
podporu publika, které je zvědavé na nové tváře?
   Platí, že každý, kto začína, to má  ťažké. Nestačí napísať pesnič-
ku, postaviť sa na pódium a publikum príde. Takto to nefunguje. 
Nechcem priamo hovoriť, že všetci ľudia sú konzervatívni, ale zažité 

koľaje sú vyjazdené a hlboké. Rádiá hrajú stále to isté dookola, všet-
ci to majú napočúvané a akoby nehľadali nič nové. Novú pesničku 
zavrhnú ešte skôr, než doznie. Na druhej strane ma teší, že mám 
obrovský fanklub na internete, mladí ľudia mi píšu na facebook 
rôzne dojmy, oznamujú, že prídu na koncert a tak. Za podporu 
som vďačný, ale obecne cítim, že publikum tu je naozaj náročné. 
Len tak niekoho nepodporí.
   Mám zaujímavý postreh. Celá country scéna tu v Čechách veľmi 
starne. Bardi z country kapiel sú už v dôchodkovom veku a mladí 
chýbajú. Nevidím nových, mladých autorov, ktorí by sa postavili 
na pódium a predviedli niečo zmysluplné. Existuje plno mladších 
kapiel, ktoré spievajú stále o tom istom kamióne, o tom údolí a 
o tej rieke, ale je to všetko zámerne napodobňujúce tie predošlé 
úspešné hity. Alebo vezmú cudziu pesničku v angličtine, preložia ju 
a hrajú. Veľký zmysel v tom nevidím, lebo málokedy sa naozaj podarí 
vystihnúť pôvodný zámer. S muzikantmi starne aj publikum. 
   Teraz to vyzerá, že som sa ja pasoval do roly niekoho, kto tú dieru 
vyplní. Tak to nie je. Prial by som si, aby bolo viac mladých a na 
country folkovej scéne to bolo živé. 
   Píšem si všetky texty sám, vymýšľam aj hudbu a aj naďalej v tom 
chcem pokračovať. Keď tvorím pesničku, musí text i melódia pô-
sobiť harmonicky ako celok. Mám kladné ohlasy, ľuďom sa páčia 
moje pomalšie kúsky. Píšu: „Konečne niekto nový!“ 

Tím vám dávají za pravdu. Na co se můžeme těšit, co plánujete a na 
co ještě nás můžete pozvat?
   Pripravujem svoje prvé autorské CD, ktoré by malo byť i žánrovo 
pestré, aby prvá pesnička nebola taká istá ako ta posledná. Určite 
si prizvem aj zaujímavého hosťa. Možno viac sa teším na  koncerty. 
Jaromír Nohavica kedysi povedal: „CD vypáliš, koncert nie.“ Ten 
má vždy ozajstnú, nefalšovanú atmosféru. Teraz je čas, kedy sa oslo-
vujú festivaly a plánuje sa jar a leto. Informovať sa všetci budú môcť 
na mojich oficiálnych stránkach: www.danielkiraly.cz
   Všetkým fanúšikom ďakujem za podporu a teším sa, že sa spoloč-
ne uvidíme na niektorom z mojich koncertov.

Děkuji za rozhovor.

Zuzana Štancelová
Foto Veronika Hanušová (snímek u titulku) a Pavel Jiřík 



24

Prechádzka po Národnom 
cintoríne (2)                          

Keď sa pozrieme z križovatky zhruba v druhej tretine cintorí-
na naľavo, vidíme malý pomník z tatranskej žuly a na ňom 
vytesané meno Ján Bulík. Doktor práv, iniciátor založenia 

Matice slovenskej v Juhoslávii, jej prvý predseda a najvýraznejšia 
osobnosť dolnozemských Slovákov medzi dvoma vojnami. Vyvr-
cholením jeho aktivity bolo odmietnutie fašistickej totality a aktív-
na účasť na odboji. Zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen. 
Pomník, ktorý je len symbolický, bol odhalený pri príležitosti 250. 
výročia príchodu Slovákov do Vojvodiny.                                                                     
   Keď sa na križovatke obrátime doprava, upúta nás zaujíma-
vý pomník – symbolizuje šošovku fotoaparátu. Nečudo, veď ide 
o hrob fotografistu, filmára i etnografa Karola Plicku (s manželkou 
Máriou). Čech milujúci Slovensko a dlhé desaťročia v jeho kon-
činách pôsobiaci nám zanechal veľké kultúrne dedičstvo, zbieral 
ľudové kroje, zapisoval notový materiál a nakrútil prvý celovečer-
ný dokumentárny slovenský film Zem spieva, ktorý právom našiel 
miesto v Zozname chráneného kultúrneho dedičstva UNESCO. 
(Ozaj, v neďalekej dedinke Blatnica môžete navštíviť i Múzeum 
Karola Plicku, kde sa o ňom dozviete oveľa viac.) Ďalej, po pra-
vej strane, je nenápadný hrob z čierneho mramoru, patriaci prvej 
slovenskej  profesionálnej speváčky ľudových piesní Janke Guzovej 
– Bekovej. Pôsobila v rozhlase, spievala, koncertovala, napríklad aj 
s ľudovými hudbami viacerých primášov. V roku 1968 odišla do 
emigrácie v USA, kde sa ľudovou piesňou prihovárala krajanom. 
Ocenená bola „Cenou slovenského srdca“, ktorú jej udelila Kanad-
ská liga. Po novembri 1989 sa opäť z rozhlasu ozvali ľudové piesne, 
vydavateľstvo MS vydalo sugestívnu knihu jej spomienok. Chod-
níček na tejto strane lemujú hroby osobností prevažne prevezených 

zo zahraničia. Hneď vedľa vidíme vysoký pomník z tatranskej žuly 
s menom Jozefa Lettricha, predsedu SNR a politika, ktorý v roku 
1948 odišiel do emigrácie v USA...                                                
   Medzi dvomi šumiacimi lipami (ako jeho Bačova žena medzi dvo-
mi mužmi) odpočíva Ivan Stodola – dramatik, inovátor realistickej 
hry z ľudového prostredia, tvorca modernej spoločenskej komédie 
a historickej hry. Bačovu ženu sme už spomenuli, pridáme Marínu 
Havranovú či Jožka Púčika a jeho kariéru... Pracoval ako hlavný 
župný lekár, inšpektor a úradník ministerstva zdravotníctva. Výstiž-
ný je pomníček na jeho hrobe – otvorená kniha. V ďalšej časti aleje 
sú dva malé urnové hroby – Bela Pollu, ktorý zomrel v roku 2000 
v Bratislave a bol známym matičným činovníkom, archeológom 
a historikom. Vedľa neho, na mramorovej doske, čítame – Dr. 
Juraj J. Cincík. Bol to kultúrny historik, výtvarník a spolutvorca 
krásnych kníh vydávaných v Matici slovenskej. Venoval sa sakrálnej 
tvorbe a po druhej svetovej vojne emigroval do USA. 
 Opäť sa blížime na križovatku chodníkov, kde po ľavej strane 
vidíme dva zaujímavé pomníky. Prvý je z červenej žuly a je pod 
ním pochovaný básnik Ján Čietek – Smrek. Spolutvorca vitaliz-
mu a senzualizmu v slovenskej poézii. Básnik, prekladateľ, editor, 
autor poézie pre deti i dospelých (napr. Básnik a žena, Cválajúce 
dni), ktorý sa ako legendárny šéfredaktor časopisu Elán v pražskom 
Mazáčovom nakladateľstve postaral o významný publikačný pries-
tor pre celú generáciu slovenských autorov. Z pomníka na nás hľadí 
prostredníctvom busty od majstra T. Bártfaya.
  Fraňo Štefunko, autor viacerých pomníkov na Národnom cin-
toríne, má vlastné umelecké dielo aj na svojom hrobe. Ide o polo-
obnažené ženské telo – nadživotnú podobu manželky Angely, 

V minulom čísle Listov sme sa vydali na prechádzku po Národnom cintoríne v Martine. Jedinečnom pietnom 
mieste, na ktorom svoj večný sen sníva mnoho velikánov národných dejín... A práve viacerých z nich si pred-
stavíme v druhej časti našej reportáže, kráčajúc po „území“ tejto národnej kultúrnej pamiatky. 

Dušičková atmosféra pri vstupe na cintorín     
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ktorú vytesal z carrarského mramoru a seba stvárnil ako... kak-
tus v kvetináči pri jej nohách. Keď sa pozrieme na východ, cel-
kom pri múre sa na pomníku v lúčoch chladnúceho slnka zalesk-
ne medené srdce. Umiestnené je na hrobe teoretika a historika 
umenia, estetika a filozofa Mariána Várossa. Z tohto miesta, ten-
toraz smerom na sever, vidíme hrob Andreja Lettricha, filmové-
ho režiséra, ktorého pomník má tvar malej pyramídy. Za mnohé 
jeho filmy spomenieme aspoň adaptáciu Zelinovej románu Alžbe-
tin dvor o osudoch viacerých generácií turčianskych zemanov.                                                                                            
   Keď sa z tejto križovatky vrátime chodníkom smerom na západ, 
na pravej strane míňame hrob Jána Bodeneka, rodáka z neďalekých 
Vrútok. Redaktora a prozaika, ktorý v silne sociálne orientovanom 
diele, určenom predovšetkým mladému čitateľovi, prechádzal od 
hľadania pravdy v konkrétnom jave až po širšiu myšlienku vzni-
ku spravodlivej spoločnosti. Autor novely Ivkova biela mať, ktorej 
akoby „ilustráciu“ vidíme i tu. Neďaleko je hrob Ferdinanda Hoff-
manna, plodného divadelného režiséra, dramaturga, prekladateľa, 
publicistu i dramatika, žiaľ, na Slovensku päť desaťročí neznámeho, 
keďže musel emigrovať a bol z dejín našej teatrológie umelo vyma-
zaný. Až v ďalekom Buenos Aires naštudoval niekoľko divadelných 
hier. Vrcholom jeho snažení bolo spracovanie Dilongovej drámy 
Gorazd z cyrilometodských čias. Jeho pozostatky boli uložené na 
cintoríne v rámci Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže 
4. augusta 1995.

   Symbolicky nežný je na prvý pohľad pomník charakterizujú-
ci ženu pochovanú pod jeho kameňom – spisovateľku a poetku 
Mašu Haľamovú. Skromný pomník z tatranskej žuly bol zhotove-
ný podľa jej vlastného priania, veď práve v slovenských veľhorách 
prežila najkrajšie roky života spolu s milovaným manželom MUDr. 
Jánom Pullmanom, s ktorým aj spoločne odpočívajú v tichu 
Národného cintorína. 
   Malé symbolické osvieženie pred koncom našej prechádzky pred-
stavujú kroky popri historickej studni z polovice 19. storočia pri 
cestičke. Je nielen nostalgická svojím zjavom, cenná svojím vyho-
tovením, ale aj dodnes funkčná. V jej hĺbke 18 metrov stále zurčí 
voda, ktorú môžeme použiť na poumývanie náhrobníkov či výme-
nu vo vázach pre kvety...
  Po ľavej strane ďalší chodník lemujú skvosty umeleckej tvorby 
moravského sochára Frantu Úprku. Ako prvý vľavo stojí hrob 
Andreja Halašu, prvého slovenského režiséra, zakladateľa ochotníc-
keho divadla na Slovensku, prekladateľa, etnografa a právnika. S 
Jozefom Škultétym (viac o ňom v prvej časti našej reportáže) viedol 
Divadelnú knižnicu a po Jánovi Franciscim prevzal a oživil edíciu 
Slovenský divadelný ochotník, v ktorej vydal vyše tri desiatky hier, 
čiastočne pôvodné práce, ale aj vlastné preklady. 
   Piaty hrob v tom istom rade je opäť zaujímavý nielen pomníkom 
od spomínaného Úprku, ale aj osobnosťou, ktorá pod ním sníva 
svoj večný sen o lepšom živote Slovákov. Ide o Pavla Mudroňa, 
politika, advokáta a predsedu prvej SNS. Jeho brat, dvojča Michal, 
bol tiež politik, advokát a publicista. Tento zas odpočíva pod netra-

dičným pomníkom pripomínajúcim zlomený stĺp, 
ktorý je symbolom predčasne ukončenej životnej 
púte – veď umrel takmer o 30 rokov skôr ako brat... 
Jeho hrob je priam obklopený členmi významnej 
rodiny Pietrovcov. Do tejto patrila aj známa sloven-
ská herečka Naďa Hejná, ktorej na hrobe „vyrastá“ 
sivý pylón aj s menom milovaného manžela Víta, 
odpočívajúceho po jej boku. 
   Už len telegraficky, ako sa hovorí. V tejto časti cin-
torína nájdeme i hrob prekladateľky Želmíry Gaš-
paríkovej, redaktorov Ambra a Miloša Pietrovcov, 
historika Jána Šikuru, knižného grafika Dušana Šulca 
či maliara Viliama Ruttkay – Nedeckého. Známou 
martinskou rodinou bola aj rodina Jozefa Gašparíka, 
kníhtlačiara a kníhkupca, príležitostného literáta...                                                                                         
  
  Našu dvojdielnu prechádzku po Národnom cin-
toríne v Martine, významnom pietnom mieste, 
skončíme aktualitou i nadčasovou pozvánkou... 
Slovenská národná knižnica, Matica slovenská a 
Mesto Martin (v ktorých správe je cintorín) pra-
videlne pripravujú pri príležitosti Pamiatky zosnu-
lých na Národnom cintoríne pietnu spomienku. 
Tohtoročný program bol venovaný 120. výročiu 
narodenia kňaza, literáta a organizátora národné-
ho života Štefana Krčméryho. Po slovenskej štát-
nej hymne účastníci položili vence k centrálnemu 
pomníku, nasledoval kultúrny program (zaznela 
husľová ukážka turčianskej ľudovej piesne, báseň 
i pieseň Š. Krčméryho), príhovor evanjelického 
farára v Martine, modlitba tunajšieho rímskokato-
líckeho dekana a hymnická pieseň Kto za pravdu 
horí. Pokračovala aj tradícia kladenia venčekov na 
hroby významných osobností, okrášlené boli hro-
by viac ako 200 národovcov, matičiarov, literátov, 
umelcov i politikov, ako aj ďalších predstaviteľov 
všetkých sfér verejného i kultúrneho života. Ak 
budete mať cestu do Martina počas „dušičkových 
dní“ v roku 2013, príďte i na Národný cintorín. 
Vzdať úctu a spomenúť si... 
       
Dokončenie z minulého čísla
                                                                              
                                             Text a foto Igor Válek

  

Hrob básnika Jána Smreka



novinka

k n i h y  m o d e r n í h o  č l o v ě k a

RODOKMENY
SLAVNÝCH KYTAR

699 Kč

MAKRONKY
149 Kč 

JSTE ŠPATNÝ ČLOVĚK,
PANE GUMO! 1

199 Kč

MAZLÍČCI Z VLNY
299 Kč

ERIC CLAPTON 
- ILUSTROVANÝ ŽIVOTOPIS

699 Kč

DEN BEZ MASA
499 Kč

KRONIKA
PICKWICKOVA KLUBU

399 Kč

KEITH RICHARDS 
- ŽIVOT ROCKERA

699 Kč

ENCYKLOPEDIE
TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ 

699 Kč

FOTOKUCHAŘKA ASIE
299 Kč

DIVÁ BÁRA A JINÉ DÍVKY
NA ÚTĚKU

249 Kč

NÁLADY NELY NÁLADOVÉ
199 Kč

n o v i n k y  –  w w w. s l o v a r t . c z

TAJEMNÁ MÍSTA ZEMĚ
799 Kč

UMĚNÍ OD POČÁTKU 
DO SOUČASNOSTI

999 Kč

VELKÁ ENCYKLOPEDIE PSŮ
799 Kč

JEAN DE LA FONTAINE
BAJKY
299 Kč
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   ani sme sa nenazdali a sú tu Vianoce. Symbolom dnešných Vianoc je ozdobená jedlička a pod 
ňou darčeky. 
   Dávnejším symbolom Vianoc bol betlehem - mesto, v ktorom sa podľa starej legendy narodil 
Ježiško. Betlehemy si ľudia stavali sami - niektorí ich vyrezávali z dreva. Robili sa aj z hliny alebo 
z chlebové cesta. Vystrihovali sa z papiera. Farbili sa pestrými farbami, zdobili sa živou čečinou 
a machom. To preto, aby v ľuďoch vyvolali predstavu lesa a priniesli do domu jeho vôňu. Svoje 
miesto v betleheme mali domáce zvieratá, veď Ježiško sa narodil v chlieve. A tak bola nablízku 
kravička, ovečky, somárik a ďalšie zvery. Betlehemy sa začali stavať počas adventu v každej 
rodine a veľký, spoločný betlehem sa staval v kostole. Každý deň sa postavil kúsok betlehema a 
ľudia si tak každý deň pripomínali, že Vianoce sa blížia. Keď sa dostaval, bol Štedrý deň. Niektoré 
betlehemy boli pohyblivé, plné pracujúcich remeselníkov, pekárov i cukrárov. Ale aj tie veľmi 
jednoduché prinášali Vianoce a boli ich ozdobou i pripomienkou až do sviatku Troch kráľov.  

Milé deti,

Vaša redakcia



škriepila sa - hádala sa
trma-vrma - zmatek, tlačenice

zadubený - natvrdlý

   Prišla zima a tma. Jasným svetlom žiarili len výklady obchodov v meste. Malý 
Jurko pozoroval vyzdobené vitríny. Mamička ho pevne držala za ruku, aby sa jej 
v tej vianočnej trme-vrme nestratil. A tak si cestu domov razili traja. Traja? Veď 
boli len dvaja. Tretím bol strážny  Anjel, ktorý dostal malého Jurka na starosť. Vraj 
máme všetci takého strážneho ducha, ale malé deti ho potrebujú najviac. Aj anjel 
sa občas rád pozrel do načačkaných výkladov, ale len na chvíľu. Len oči odtrhol a 
už z chlapcovej bundy zbadal len kúsok, ktorý mizol za rohom.  
   „Ešte sa párkrát vyspíš a bude Štedrý deň,“ povedala mamička Jurkovi, keď ho 
ukladala do postieľky. „Mal by si napísať Ježiškovi.“ Mamička sa s úľubou  pozrela 
na svojho malého chlapca a tíško odišla z izby. Jurko nemohol zaspať. Len sa 
zatvorili dvere, vyskočil z postele, našiel papier, ceruzku a začal písať. Vôbec mu 
nevadilo, že nevie písať. Veľmi dobre vedel, ako listy vyzerajú, a tak ich napodobnil. 
Písal: „Milý Ježiško, strašne by som si želal vééééľké auto!“ List nalepil na oblok 
lepiacou páskou tak, aby ho mohol čítať len Ježiško. Spokojne vliezol do postele 
a zaspal. Taký to bol šikovný chlapec!  
   Rodičia občas požičiavajú svoje deti starej mame a starému otcovi, aby mali 
čas aj na iné veci; trebárs si tajne prečítať, čo Jurko napísal. Otecko opatrne sňal 
list a podíval sa naň. „To je jasné, chce auto!“ povedal otec a podal list zvedavej 
mamičke. 
  „Nie, nie,“ škriepila sa ona. „Vidím tam čosi iného.“ 

   „To by ma teda zaujímalo, čo?“ ozval sa otec.
   „Neviem, čo to je, ale je to určite veľké. Možno lopta, alebo hokejistická prilba,“ fantazírovala.
  „Ja mu kúpim auto s ovládačom. Bude radosťou bez seba,“ rozhodol sa otec.
   Bohužiaľ jediný, kto úplne presne vedel, čo Jurko chce, bol Jurkov strážny Anjel. Snažil sa tým 
zadubeným rodičom naznačiť, čo si ich syn naozaj želá. A tak keď išla mamička do škôlky, naraz pri nej 
zatrúbilo veľké auto. Zľakla sa, ale nič nepochopila. Oteckovi zasa iné veľké auto prekrížilo na diaľnici 
cestu. Hneval sa a nadával. Anjel mu kričal do ucha: „Dívaj sa!“ Ale ani to nepomohlo.
   Vianoce už boli pred dverami. Jurko ochutnával vianočné pečivo, zdobil s oteckom stromček a v duchu 
si stále opakoval: „Prajem si veľké auto, veľké!“  Bol celý nedočkavý. Zato strážny Anjel sa trápil. Stále 
znova ukazoval rodičom obrázky veľkých áut v televízií, pridával ich do časopisov a kníh, ktoré čítali. 
Úprimne musel skonštatovať, že nikdy v živote nestretol takých zadubencov.
   Konečne prišiel ten krásny a sviatočný deň. Jurko bol taký dobrý, až  sa ticho, ktoré sa rozostrelo 
doma, zdalo byť hudbou. Mamička klopkala s riadom v kuchyni, na kredenci tikali hodiny a otecko 
cengal pohárikmi v obývacej izbe. Po večeri otvorili dvere do izby so stromčekom a Jurko tam vletel ako 
blesk. Tlieskal, skákal a kričal od radosti. To bola nádhera! A bolo to tam. Uprostred balíkov jeden veľký 
s mašľou! Ale to bola práčka pre mamičku.

cengal - zvonil
ceruzka - tužka

gombička - knoflík

lopta - míč
riad - nádobí

s úľubou - láskyplně, se zalíbením
načačkaný - nazdobený



   Po rozbalení darčekov sedel Jurko smutne s loptou v lone a s autom na ovládanie pri nohe. 
Smutný anjel ho pozoroval. „Sklamal som,“ myslel si, „nepodarilo sa mi to.“ Náhle si uvedomil, že deň  sa 
ešte neskončil.
   Práve išla mamička do kuchyne umyť riad a pozrime sa! Netečie voda! 
  „Otecko!“ volá mamička „ Zavolaj niekam, netečie voda!“
A otecko povie: „Čo by som volal, dole stojí nejaké veľké auto. Asi prišla pohotovosť z vodárne.“
   Šup – a Jurko už sedel na okne. Áno, pod oknom stojí veľké auto. „ Je krásne a je moje,“ myslí si ten 
chlapec. Nemusel ani ocka prehovárať. Obaja sa obliekli a vyrazili von. Tam už stáli ľudia a dohadovali sa: 
„Čo sa to stalo s vodou?  Vraj zamrzla. Čo s tým teraz budú robiť? Pristavia nám cisternu? Budú to teraz 
opravovať? V tom mraze?“
   Čo hovoria ľudia, nebýva nikdy veľmi dôležité. To, čo sa stalo, bolo báječné. Jurkovi dovolili, aby si sadol do 
toho veľkého auta. Mohol otáčať volantom, vrčať ako motor, stískať všetky gombičky a lomcovať páčkami. 
Teraz bol naozaj šťastný.
   Keď večer v posteli spokojne zaspal, odpočíval i jeho strážny Anjel. Skončila mu šichta. Čo na tom, že 
druhý deň už tam auto nestálo, Jurko mal teraz doma iné na ovládač a ešte aj loptu na hranie futbalu.
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Riešenie: vypínač lampy, tienidlo lampy, medvedia tlapa, chýba ceruzka, anjel škúli, vzor na vankúši, kniha pod 
posteľou, vzorka na pyžame, písmo v liste, úsmev chlapca.
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