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PROGRAM
Program Dokumentačného a múzejného
strediska slovenskej menšiny v ČR
30. 10. Uzávierka prihlásenia žiackych a
študentských prác do X. pražskej medzinárodnej
konferencie slovenských stredoškolákov a ich hostí
na adrese DOMUS SM v ČR, noskova@usd.cas.cz,
lubica.mezerova@seznam.cz, alicka@gmail.cz
12.11. 16.00 Seminár a konzultácie k X. pražskej
medzinárodnej konferencie slovenských
stredoškolákov a ich hostí. DNM, čitáreň a priestory
DOMUS SM v ČR.

5.11. 11.00 Dějiny a současnost slovenské menšiny
v ČR. Prednáška Heleny Noskovej.
Vzdělávací středisko Keplerova, Ústí nad Labem.
8.12. 18.00 Populárne slovenské piesne na vlnách
Vltavy. Koncert talentovaných veľmi mladých
speváčok. Společenská síň DNM, Vocelova 602/3,

Zmena termínov a programu vyhradená!

25. 11. Odovzdanie žiackych a študentských prác do
X. pražskej medzinárodnej konferencie slovenských
stredoškolákov a ich hostí na adrese DOMUS SM
v ČR, noskova@usd.cas.cz, lubica.mezerova@
seznam.cz, alicka@gmail.cz

VAVRO ŠROBÁR A ČESKOSLOVENSKO
Pondelok 4. 11. od 8.30 do 12.30 – Utorok 5. 11.
od 8.30 do 12.00
Spoločenská sála, Dom národnostných menšín
Vocelova 602/3, Praha 2
VAVRO ŠROBÁR A ČESKOSLOVENSKO
Medzinárodná vedecká konferencia venovaná osobnosti Vavra
Šrobára a jeho významu v dejinách česko-slovenských vzťahov
19. a 20. storočia. Konferencia sa uskutoční pri príležitosti
jubilejného 95. výročia vzniku Československa v rámci ČeskoSlovenských a Slovenských dní v České republike a Mesiaca
českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti v roku 2013.
Konferencia sa koná pod záštitou ministra školstva, mládeže
a telovýchovy ČR Dalibora Štysa a ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a vďaka finančnej
podpore MŠMT ČR a ÚSŽZ SR.
Pripravili Slovensko-Česká společnost, Česko-Slovenská
spoločnosť v spolupráci s Ústavom politických vied SAV
Bratislava.
Vstup voľný.
Pondelok 4. 11. o 14.00
Vila, Šrobárova 2100/49, Praha 3 – Vinohrady
SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE
VAVROVI ŠROBÁROVI
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule V. Šrobárovi v Prahe
pri príležitosti jubilejného 95. výročia vzniku Československa
v rámci Česko-Slovenských a Slovenských dní v České
republike a Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti
v roku 2013.
Nad slávnostným odhalením pamätnej tabule Vavrovi

Šrobárovi prevzali záštitu: predseda vlády ČR Jiří Rusnok,
predseda vlády SR Robert Fico, minister kultúry ČR Jiří
Balvín a minister kultúry SR Marek Maďarič. Pamätná tabuľa
bola financovaná z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
a Ministerstvom kultúry SR. Akcia sa koná aj vďaka finančnej
podpore ÚSŽZ SR.
Pripravili Česko-Slovenská spoločnosť, Slovensko-Česká
společnost a JURIS REAL, spol. s r.o.
Vstup na pozvánky.
Pondelok 4. 11. o 18.00
Modrá sála, Slovenský inštitút
Jilská 450/16, Praha 1
DR. VAVRO ŠROBÁR: POLITIK, PUBLICISTA A
NÁRODNOOSVETOVÝ PRACOVNÍK
Prezentácia kolektívnej monografie jednej z výskumných
línií pracovníkov Ústavu politických vied SAV „Osobnosti
slovenskej politiky“. Publikácia zhodnocuje dlhoročnú
politickú, publicistickú a osvetovú činnosť Vavra Šrobára (1867
– 1950) – politika, lekára, pedagóga, publicistu, spisovateľa
a národovca. Vydalo vydavateľstvo Veda v roku 2012.
Akcia sa koná pri príležitosti jubilejného 95. výročia vzniku
Československa v rámci Česko-Slovenských a Slovenských
dní v České republike a Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej
vzájomnosti v roku 2013.
Moderuje: Miroslav Michela.
Pripravili Slovensko-Česká společnost, Česko-Slovenská
spoločnosť v spolupráci s Ústavom politických vied SAV
Bratislava.
Vstup voľný.
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V čase písania týchto riadkov zavítala do Prahy slovenská opera
s Rigolettom G. Verdiho.
Predstavenie bolo strhujúce, evokujúce absenciu etiky a slušnosti
i zločinnosť súčasnosti. Obsadenie bolo výrazne medzinárodné, ale
perfektne zohrané.
Videla som niekoľko inscenácií Rigoletta. Bol to vždy romantický,
smutný príbeh otca a dcéry. Tentoraz bol prvotný hlboký úpadok
mravov spoločnosti, z ktorého vlastne nie je východisko. Rigoletto
musí kolaborovať, aby prežil, a zdá sa , že mu to nerobí problémy.
Požiadavky na kolaboráciu, a tak to býva vždy, rastú až do chvíle, keď ho zasiahnu na najcitlivejšom
mieste a on sa musí postaviť na odpor.
Verdi kedysi narážal na aktuálnu politickú situáciu a jeho narážky sa stali
znovu aktuálne.
Raz napísal: „Všetko, čo sa teraz tvorí, je produktom strachu.“ Slovenská
inscenácia je toho opakom.
Nie je produktom strachu, je už za
onou zlomovou situáciou, keď hlavný
hrdina jasne vidí, že ďalšia kolaborácia
s mocou je nemožná, a to aj za cenu
obete.
Ak neuvažujeme o obeti najvyššej, obeťou môže byť čokoľvek, čo
vnímame vo svojom živote ako niečo pozitívne, čo nám prináša
uspokojenie – práca, ktorá nás baví, pobývanie a aktivity voľného
času medzi ľuďmi, s ktorými sme radi, vzdelávanie sa, uznanie zo
strany druhých apod.
Väčšina slovenských spolkov v Prahe na prahu tohto leta pocítila
na vlastnej koži možnosť straty vyššie vymenovaných pozitív neočakávaným zrodom Slovenského domu v Prahe pod vedením jediného občianskeho združenia. Očakávalo sa zjednotenie Slovákov
v Prahe pod spoločnou strechou. Dosiahlo sa spoločné odmietnutie takto zriadeného Slovenského domu, za ktoré sa postavilo
dvadsať slovenských občianskych združení požadujúcich v spoločnom liste vysvetlenie.
To isté platí aj o Slovákoch vo svete. Už roky ich nezjednocuje
Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ale práve naopak. Bývalí i
súčasní predsedovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí nie sú
vinovatí. Zjednotenie všetkých Slovákov vo svete zatiaľ nie je možné, je ale možné ich pokojné spolunažívanie, ktoré sa aj ukazovalo
byť reálnym v rokoch 2002-2009. Ďalšie možnosti ukáže čas.
Helena Nosková
Ilustrácia Zuzana Štancelová
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QUO VADIS, OPERA?
Je na čo nadväzovať

N

ová sezóna v pražskom Národnom divadle prináša aj trochu netradičné zmeny vo vedení Opery. V histórii Národného divadla i v histórii Štátnej opery sa stalo doposiaľ iba
raz, že operný súbor riadila dáma. Dáma, ktorá Operu vedie teraz,
pochádza zo Slovenska – a to je ďalší unikát: SILVIA HRONCOVÁ, manažérka, teatrologička a tiež bývalá riaditeľka SND v Bratislave, ktorej sa podarilo zachrániť a otvoriť už temer stratenú
novostavbu prvej slovenskej scény. Silvia Hroncová sa teraz ako riaditeľka ujíma oboch pražských operných scén – Opery Národného
divadla aj Štátnej opery.
Mesačník NÁRODNÍ DIVADLO č. 10/2013 uverejnil rozhovor
so Silviou Hroncovou, ktorý ponúkame aj vám.
Pani riaditeľka, nastupujete na vedúcu funkciu v Opere Národného divadla za neblahej situácie, ktorá nastala organizačne celkom nedomysleným pripojením Štátnej opery Praha k opernému
súboru Národného divadla. Ako chcete v tejto nezávideniahodnej
konštelácii postupovať?
Poznám históriu oboch pražských operných súborov a uvedomujem si ich jedinečnosť v kontexte českej kultúry. V prípade
Štátnej opery musíme pripomenúť európsky význam predchodcu – Nové nemecké divadlo, spojené s velikánmi ako sú Gustav
Mahler, Alexander von Zemlinsky alebo Richard Strauss, sľubnú
éru Velké opery 5. května alebo výnimočné počiny ďalších období. Je naozaj na čo nadväzovať. Verím, že sa nám v krátkom čase
podarí presvedčiť členov Štátnej opery, že spoločné organizačné,
finančné a dramaturgické smerovanie v ich dnešnom postavení
v rámci Národného divadla ich umelecky neohrozuje, ale naopak.
V súčasnosti má Národné divadlo dva orchestre, dva zbory a veľký
sólistický ansámbel. Súbory Opery ND i Štátnej opery majú svoje
špecifiká aj rozdielny repertoár. Sú pod jednou spoločnou strechou
a chceme docieliť to, aby sa obidva operné súbory vzájomne umelecky inšpirovali, rešpektovali a mali rovnaké podmienky na prácu. Ak budú oba súbory umelecky kvalitné, budú mať jasnú dramaturgickú líniu, budú sa vzájomne rešpektovať a povedú spolu
umelecký dialóg, môže v rámci Národného divadla vzniknúť veľmi
zaujímavá tvorivá etapa. Teraz vnímam v Štátnej opere určitú únavu. Je prirodzene spôsobená dlhodobou neistotou a častými zmenami. Túto situáciu je nutné stabilizovať. Divadlo nemôže kreatívne
pracovať bez základného organizačného a legislatívneho ukotvenia
a jasne definovaných zodpovedností. Verím, že sa nám v krátkom
čase podarí tieto ciele naplniť.
Ste človek, ktorý prichádza odinakiaľ, pritom k Čechám máte veľmi
blízko a poznáte tunajšie divadelné prostredie. To je predpoklad, že
sa vášmu tímu podarí byť takou úzko spolupracujúcou jednotkou,
ktorá môže byť prínosom obidvom operným súborom.
Cítim veľký záväzok voči obidvom súborom. Nemá zmysel vracať sa do nedávnej minulosti, kedy Štátna opera nevedela, ako
bude vyzerať jej existencia. Teraz sme v situácii, že Štátna opera je
súčasťou Národného divadla. Autonómia oboch umeleckých súborov však zostáva zachovaná, obidva umelecké súbory majú svojich
umeleckých riaditeľov, Roberta Jindru pre Operu ND a Martina
Leginusa pre Štátnu operu, čo je celkom kľúčové. V osobe umeleckého riaditeľa Petra Kofroňa a šéfdramaturga Ondřeja Hučína je
záruka jasne definovaného umeleckého smerovania a dramaturgickej línie pre obidva súbory. Bola by som rada, keby členovia Štátnej opery a Opery ND po všetkých nedávnych peripetiách vnímali
naše vízie pozitívne.
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Silvia Hroncová
Dlho ste sa pohybovali vo svete činohry. Aký je váš názor na postavenie režiséra v opernej inscenácii?
Pozícia operného režiséra je dnes oveľa silnejšia než kedykoľvek
predtým. Operní režiséri sa snažia odkazovať nielen na minulosť,
ale zachytiť aj témy súčasnosti. Mne je táto tendencia veľmi blízka.
Myslím si totiž, že dnes veľmi záleží na komunikácii opery s verejnosťou, s divákmi. Opera má svoju stálu vzdelanú generáciu divákov a je dôležité osloviť tiež nové a mladšie publikum. Pre mňa
je veľmi pozitívnym príkladom varšavská Opera Narodowa, ktorá
dokáže zostaviť dramaturgiu divadla natoľko súčasne a vyvážene,
s kvalitným obsadením a v spolupráci s veľmi zaujímavými režisérmi, že sa im vďaka tomu dlhodobo darí dostať do divadla široké
spektrum divákov včítane mladej facebookovej generácie a podnikateľskej sféry, pre ktorých sa stala návšteva varšavskej opery prestížnou kultúrnou spoločenskou udalosťou.
Bude zaujímavé, do akej miery budete dopĺňať sólistický ansámbel.
Budú to aj mladí speváci zo Slovenska?
Počítame aj s nimi. Nesmierne si vážim spoluprácu s vynikajúcimi umelcami bez ohľadu na ich národnosť. Keď sa ale vrátim k histórii vzniku profesionálneho divadla na Slovensku, tak v r. 1920
napomohli jeho vzniku práve osobnosti českého divadelného sveta.
Česko-slovenské divadelné väzby teda existujú už takmer jedno
storočie. Nebránim sa pokračovaniu tejto tradície, ak to bude pre
oba naše operné súbory výhodné a umelecky inšpirujúce. Všetci si
želáme, aby mali ľudia v divadle chuť do nových operných inscenácií, chodilo k nám rado stále viac divákov a oba súbory Národného
divadla mali vysoký kredit tak doma ako aj v zahraničí.
Z češtiny preložila Jarmila Wankeová
Foto Ilona Sochorová

Oáza so skvelou atmosférou
Véčko
bolo vždy
pred tým,
čo sa mohlo
oficiálne robiť

V roku 1969 sa vo Véčku stretli
Milan Lasica, Olga Schoberová
a Juraj Jakubisko
Foto: Peter Procházka

Š

esťdesiate roky. Viacerí ich označili za zlaté, krásne, nezabudnuteľné. Obdobie, keď zažiarili Beatles, po nich Rolling Stones a ďalšie skvelé kapely, hippies s kvetmi vo vlasoch túžili po
láske, pokoji a mieri. Ľudská noha po prvý raz stúpila na Mesiac,
polmiliónový dav sa zišiel na trojdňovom festivale vo Woodstocku. U nás sme sa každý podvečer schádzali na legendárnom bratislavskom korze, kde každý stretol každého, vymieňali sa vzácne
platne, ktoré sa nedali zohnať tak ako dnes. Mnohí sme sem prišli
priamo zo Zlatých pieskov alebo z kúpaliska na Tehelnom poli a
debatovalo sa o všeličom možnom. O tom, či hokejisti Slovana s
Dzurillom, Nedomanským a Golonkom konečne získajú vytúžený
titul, ako futbalisti Slovana s Joklom, Horváthom a Čapkovičovcami i Zlochovcami kráčajú za ziskom Pohára víťazov pohárov.
Viacerí doslovne citovali dialógy Lasicu a Satinského, hovorilo sa
Vchod do legendárneho klubu v súčasnosti

o filmových mayovkách i bondovkách, fandilo sa Dubčekovi, ktorého osud po tragickom 21. auguste 1968 bol už spečatený... A
večer kroky viacerých smerovali do neďalekého Vysokoškolského
klubu, pred dverami ktorého vždy visel strapec mladých, ktorí sa
tam nemohli dostať. Nakoniec sa tam však všetci nejako natlačili.
Aj cez okno do bufetu z Kolárskej ulice... V kamennom a nie príliš
architektonicky vydarenom Véčku potom všetci zažívali neopakovateľnú atmosféru...
História Véčka sa datuje od roku 1963. Čoskoro sa z neho stal
fenomén, oáza, v ktorej nikdy nechýbala výborná atmosféra, skvelá
hudba a pekné baby... Nosilo sa tam prepašované módne oblečenie,
vždy bolo vo vzduchu cítiť, čo práve letelo. Kto chcel byť svetový,
fajčil neuveriteľne silné ligerosky, iným stačili aj tvrdé Sparty, pilo
sa najmä červené víno, niekedy v kombinácii s Coca-Colou, ktorú
vtedy bolo ešte ťažko zohnať. Hral sa neodmysliteľný stolný futbal
a z debatujúcich krúžkov bolo jasne cítiť, či ide o právnikov, filozofov, športovcov alebo muzikantov. Samozrejme, nechýbala skvelá
hudba. Vystupoval tam každý, kto na vtedajšej československej scéne niečo znamenal. Pavol Hammel tam spieval s Prúdmi
Baladu o smutnom Jánovi, Peter Lipa zasa
House of the Rising Sun s Blues Five a je
zaujímavé, že práve v týchto priestoroch
mala svoj prvý oficiálny koncert legendárna kapela Collegium Musicum. Varga, Frešo, Hájek a Vacho 18. marca 1970 odštartovali svoju fenomenálnu kariéru. Na svoje
si prišli aj fanúšikovia džezu, ktorí dodnes
nemôžu zabudnúť na skvelé jam session
troch Lacov – Décziho, Gerhardta a Troppa, populárneho Traditional clubu či iných
narýchlo zostavených zoskupení. Častým
hosťom tejto „výstavnej skrine“ slovenského vysokoškolského života bol aj Jozef
Barina zo skupiny For Meditation. Jeho
cockerovsky zafarbený hlas v skladbách
Hej, pán doktor, Šťastie, Javisko a ďalších
patril neodmysliteľne ku koloritu Véčka:
„Bol to pre mňa takmer druhý domov.
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Fotograf z Véčka Peter Procházka pred výstavou svojich záberov
Hrával som tam v jeho úplných začiatkoch, keď ešte nemal takú
silu ako neskôr. So skupinou Players sme hrávali rôzne inštrumentálky od Shadows či Ventures, neskôr sme to kombinovali s rock
and rollmi Cliffa Richarda a Elvisa Presleyho. Ako študenti sme
sa najskôr doobeda niečo našprtali, potom sa išlo na Zlaté piesky,
úderom tretej hodiny na korzo, kde sme sa poprechádzali a napokon sme zakotvili vo Véčku.“
Véčko malo aj perfektnú polohu. Bolo prakticky uprostred mesta
na Námestí SNP, oproti vchodu stáli nočné autobusy, ktoré mnohí hojne využívali. Pod neďalekou kaviarňou Grand v Manderláku
bol nočný bufet s opekanými klobáskami, vedľa Véčka mliekáreň.
Nadránom už boli pred ňou rožky, chlieb i mlieko v sklenených
fľašiach. Mnohí sa po náročnej noci hneď občerstvili, ale nikdy
nezabudli zaplatiť a nechali tam drobné... „Podľa môjho názoru
malo Véčko štyri rozmery – bratislavský, slovenský, československý
a svetový,“ vraví Kamil Peteraj, textár, básnik a častý hosť tohto
klubu. „A tým sa môže pochváliť len málo „inštitúcií“... Na Véčku
bolo krásne aj to, že nikdy nikomu nepatrilo, žilo autonómnym
životom a bolo také, akí sme boli my. Zažili sme tu fantastické
chvíle, ale aj večery, ktoré neboli veľmi zábavné. Podľa toho, aká
generácia doň chodila, akí ľudia sa v ten večer stretli. Vždy tam však
bolo cítiť silnú pozitívnu energiu. Myslím si, že kus tohto vzduchu,
atmosféry Véčka je vo všetkých mojich textoch, v pesničkách Paľa
Hammela, Mariána Vargu i Fera Grigláka, Jakubiskových a Hanákových filmoch, v dialógoch Lasicu a Satinského. Jednoducho v
každom, kto sem chodieval.“
V natrieskanom Véčku často vystupoval aj Peter Lipa. V týchto
priestoroch začínal so skupinou Blues Five a po kratšej prestávke
začal hrávať s Revivalom: „Véčko má pre mňa dva základné rozmery. Prvý bol spoločenský a druhý hudobný. Oba vzájomne súviseli,
lebo ja som žil hudbou a hudba žila vo Véčku. Preto som hral a
možno aj preto som pri hudbe ostal. Keď som dokonca rozmýšľal
nad otázkou, prečo som neemigroval, možno práve Véčko bolo
jedným z dôvodov. Vedel som, že je to miesto – prostredie, kde
môžem žiť slobodne medzi svojimi a vedel som, že nič také inde
nenájdem.“ Neraz tu spieval aj Pavol Hammel: „Véčko pre mňa
znamenalo veľmi veľa. Jednak som bol s ním úplne prirodzene spätý, lebo som bol vysokoškolák, takže v rokoch 1967-72 som sem
vlastne automaticky patril, ale bol som aj na druhej strane barikády, lebo som vysokoškolákom hrával. Už vtedy som bol bigbíťák...
Véčko dávalo možnosť prezentácie toho, čo sme robili, a tunajšie
publikum bolo meradlo nášho úspechu. Hrávali tu aj konkurenčné
kapely, ale boli to zároveň naši priatelia.“
Vo Véčku sa však nestretávali iba slovenskí hudobníci. Častými
hosťami tam boli Karel Gott, Waldemar Matuška, Helena Von-
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dráčková, Marie Rottrová, Karel Černoch,
Hana Hegerová, Václav Neckář, Jiří Schellinger a mnohí ďalší známi českí muzikanti.
Medzi nimi nemohol chýbať ani líder skupiny Olympic Petr Janda: „Véčko bolo bratislavskou oázou, v ktorej nikdy nechýbala
dobrá nálada. Chodili sem muzikanti, pekné
dievčatá, ľudia z brandže, mal som tu pocit
určitého bezpečia a pokoja. Žiadna návšteva
Bratislavy sa nezaobišla bez toho, aby sme
sem po našich vystúpeniach nezašli. Poznali
sme sa tu s „miestnymi“ – od vedúcich až
po vyhadzovačov. A pritom nešlo o nejaké
špeciálne hudobné zážitky, skôr o nadväzovanie nových kontaktov, o zábavu.“ Kapacita
Véčka bola asi tristo ľudí, no niekedy sa ich
natlačilo aj sedemsto. Najmä vtedy, keď tam
zavítali zahraniční hostia, ktorí v ten večer
vystupovali na Bratislavskej lýre. V rámci
jam session tam bola aj známa skupina Les
Humphries Singers a hosťami boli dokonca aj členovia legendárnych Beach Boys. Po
koncerte v PKO sme ich asi desiati čakali
pred zadným vchodom okolo pol tretej nadránom a zrazu sa objavil charizmatický spevák Mike Love. Prišiel v dlhom bielom kabáte,
za ruky sa držal s atraktívnym dievčaťom a obaja si privoniavali ku
kvetinke. Všetci spolu sme sa vybrali po dunajskom nábreží až do
Véčka...
Okrem pondelka sa tam každý večer v týždni niečo dialo. Neboli
to len tancovačky a populárne diskotéky so Števom Anderkom a
ďalšími propagátormi svetových hitových singlov. Vystupoval tu
napríklad skvelý arménsky mím Jengibarov, jeho vynikajúci slovenský kolega Milan Sládek, Lasica so Satinským predviedli niektoré zo svojich nezabudnuteľných dialógov... Skvelá zábava bola aj
na divadelných večeroch. Divadlo Járy Cimrmana so Svěrákom a
Smoljakom predviedlo jednu zo svojich pätnástich hier Hospoda na mýtince, ktorá má v súčasnosti už vyše tisíc repríz. Dvojica
Vodňanský-Skoumal zažiarila s predstavením S úsměvem idiota,
ale najväčšiu zábavu som zažil s Divadlom Ateliér, ktorej hlavnou
hviezdou bol Josef Dvořák. Zahral tu dve hry s krkolomnými názvami Jděte domu, babi, tady umřel chlap a Držte si klobouk, babi, jedeme z kopce. Divákom tiekli slzy od zábavy, ale nielen im. Nezdržal
sa ani Karel Černoch, ktorého Dvořák oslovoval Charles Negroe a
populárny spevák nemohol od smiechu pokračovať... Častými hosťami vo Véčku boli aj športovci – Golonka, Nedomanský, Tajcnár,
Nepela, Ondruš, Čap- Hudobník Ján Lehotský pred výstavou
kovičovci... Mnohí štu- fotografií Petra Procházku
denti ich mohli vidieť
zblízka a zistili, že sú to
úplne „normálni“ ľudia.
Hokejový fanúšik zrazu
stál vedľa svojho idolu
Václava Nedomanského, ktorého poznal iba z
návštevy zápasu či z televízie alebo z fotografií a
teraz sa s ním mohol aj
porozprávať... Raz tam
zavítal aj tréner hokejistov Slovana Ján Starší
a prosil vedenie klubu,
aby mu oznámilo, keď
do Véčka prídu jeho
zverenci. Vedel, že sa
im tam vždy páčilo, ale
keďže o dva-tri dni majú
mať zápas, tak sa unavia
a nebudú vládať...
Reč už bola o vedení
klubu. Jedným z riadi-

Na stretnutí véčkárov po vyše tridsiatich rokoch sa zúčastnil aj Marián Varga (v strede)
teľov bol aj Juraj Tokár. Ako sa vlastne dostal do Véčka? „Veľmi jednoducho. Ako študent som sa chcel ísť zabaviť a zrazu som zistil, že
majú otvoriť nejaký klub. Ako návštevník som bol v ňom po prvý
raz v roku 1965, no keďže som bol „vzorný a pravidelný návštevník“, tak som už o mesiac bol tam „slúžiacim“ človekom. Pozor, nie
vyhadzovačom, ale tým, čo s ďalšími kolegami púšťal ľudí do klubu,
pomáhal upratovať, vymýšľal programy a všetci sme organizovali
to, čo sa tu začalo úspešne kryštalizovať. Neskôr to už nebola služba, ale Rada klubu, potom som sa stal jej predsedom a napokon i
šéfom Véčka.“ Bolo to v jeho najzaujímavejšom období 1968-70.
Juraj Tokár tam strávil aj večer príchodu sovietskej armády, keď
obrnený transportér vliezol po schodoch do klubu... Málokto už
dnes vie, že vo Véčku sa v tom čase organizovala pomoc občanom
Bratislavy. Spočívala v zabezpečovaní základných potravín, lebo
takáto sieť v prvých dňoch invázie neexistovala. Nechýbali študenti, ktorí robili v tom čase v pekárni, iní zasa roznášali chlieb, maslo
mlieko...“ V čom vlastne bol ten často spomínaný fenomén Véčka?
„Podľa mňa v tom, že vždy bolo o kus cesty vpredu pred tým, čo
sa mohlo oficiálne robiť. Spomenul by som napríklad diskotéku,
ktorá bola u nás prvá, dovolím si povedať, že v celom Československu. Vždy sme udržiavali tradíciu kapiel a mnohé z nich sa dali
dokopy práve tu. Ani jedno kultúrne zariadenie, štátom financované, nemalo taký bohatý program ako my. A pritom sme robili
prakticky amatérsky. Mesačný plat chlapca „na bráne“, ktorý musel
ešte po záverečnej upratovať, bol 120 korún. A špičkoví hudobníci
brali 80-120 korún, ktoré potom nechali v bare. Nešlo tu však ani
o peniaze, každý, kto mal pocit, že niečo znamená, tu chcel byť...
Nikto sa nad nikoho nevyvyšoval, nemal nad sebou gloriolu, všetci
sme si boli „rovní“... Aj v tom bola sila nášho Véčka...“
Dvorným fotografom Véčka bol Peter Procházka. Počas šiestich
rokov (1969-75) tam bol prakticky každý večer. Keď sa tri dni
neukázal doma, rodičia hneď volali do Véčka... „Snom každého
Bratislavčana bolo, aby sa bez problémov mohol dostať do klubu.
Ja som tam po prvý raz fotil Prúdy ako 16-ročný a onedlho ma
angažovali ako fotografa. Robil som vlastne za nocľah a stravu,
občas mi zaplatili nejaký materiál. Počas tých šiestich rokov sa tam
premlelo strašne veľa ľudí, ktorých mám zachytených na mnohých

negatívoch.“ Medzi nimi aj viaceré unikáty. Napríklad aj spoločnú
snímku Karla Gotta a Waldemara Matušku, o ktorých sa hovorilo,
že sa nemajú veľmi radi. Gott mal už niekoľko Zlatých slávikov,
Matuška bol vždy druhý. „Poprosil som ich, aby mi zapózovali, a
ich profesionalita, ochota a slušnosť ma veľmi prekvapili. Matuška
sa už ponáhľal, a preto to urýchľoval: „Dělejte!“ Mávol rukou a ja
som cvakol.“ Koho Stenley – ako Petra Procházku všetci prezývajú
- fotil najradšej? „Asi Mekyho Žbirku, s ktorým sme vyrastali na
jednej ulici. Dobre sa fotil aj Marián Varga, ale i ďalší.“ Napríklad
i Milan Lasica s Jurajom Jakubiskom a vtedajšou veľkou hereckou
hviezdou Olgou Schoberovou: „Vznikla ich zaujímavá spoločná
fotka, ktorú oni nazvali – Veľkí umelci malého sveta.“
Kamil Peteraj raz napísal: „Kresťania majú svoj Rím, mohamedáni Mekku, milovníci výtvarného umenia Louvre, futbalisti Maracanu či Wembley, naša generácia mala svoje Véčko. Považujem to
za osobné šťastie, že sme si našli týchto zhruba päťsto štvorcových
metrov, ktoré boli zároveň korzom, kaviarňou, klubom, azylom,
brlohom, scénou i útulkom pre tých, ktorí sem chodili ako do chrámu slovenského džezu a bigbítu a nachádzali tam absolútny úkryt
pred zúriacim socializmom.“ Zlaté časy Véčka sa skončili na konci
sedemdesiatych rokov, keď sa vymenilo jeho vedenie i muzikantské
generácie. Veľa typických véčkarov emigrovalo, normalizácia zničila aj časť koncertných kapiel, muzikanti radšej zutekali hrať do
zahraničných barov. A predsa som tam zažil ešte raz skvelú atmosféru, pripomínajúcu najkrajšie obdobie tohto ostrova slobody. Bolo
to v rokoch 1978-79, keď tam Lasica so Satinským zažili skvelý
comeback po jednom zo svojich mnohých zákazov. Nahrali prvé
štyri diely televízneho programu Ktosi je za dverami. Diváci v preplnenej sále, sediaci i na schodoch, sa bavili na nových dialógoch
i skvelých hosťoch. Opäť sa raz zjavilo prepojenie Vysokoškolského klubu a Divadla na korze. Ale to je pesnička, ktorá sa už, žiaľ,
odvtedy nezopakovala...
P.S. Po dopísaní článku sa objavila správa, že vo Véčku sa znovu
začínajú organizovať hudobné, divadelné a iné kultúrne podujatia...
Svetozár Okrucký
Foto archív autora
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Etnická asociace Etnica, Slovenské združenie Limbora, Slovenský inštitút, Bona Fide
Vás srdečne pozývajú na 21. ročník tradičného programu
v mesiaci českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

Folklór bez hraníc
večer pri slovenských, moravských, českých tancoch a pesničkách
záštitu prevzal minister kultúry ČR Jiří Balvín

19.10. 2013, 19:00
Divadlo U Hasičů, Římská 45, Praha 2
Účinkujú súbory :

Dúbrava z Prešova, Rosénka,
Limbora, Mime Marmelade, Limborka
Akcia s finančnou podporou: MK ČR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí SR
Zmena programu vyhradená, info: www.limbora.cz, vstupenky v divadle

Příspěvek na auto
P

oslední dobou jsme bohužel nuceni si zvykat
na to, že jasný viník bývá za nejasných okolností prohlášen za nevinného. S hořkostí na
duši přijímáme tento stav jako realitu a už nás ani
příliš nepřekvapuje. Velké pozdvižení může občanům přinést jiný aspekt všedního života, pod kterým je podepsána nedokonalost našeho právního
systému; díky kterému se dobře daří různým podvodníčkům, podvodníkům ale i lobbistům, kdysi
nazývaným úplatkáři. Dneska se budeme zabývat
situací, na kterou zákon nepamatuje, ale která se
občas stává, a na kterou doplácí nikoli strůjci pravidel hry občanské společnosti, ale nevinní lidé. Vše
začíná jako obvykle bohulibým záměrem.
Sociální stát – to zní dobře!
Situace paní Marcely a jejího muže, invalidního
důchodce, se dneska kulantně označuje názvem
„sociálně slabá rodina“. Pochází ze severu Čech a
každou korunu (kdyby aspoň euro) obrací v ruce.
Ke vší smůle se manželům narodila druhá dcerka
s těžkým zdravotním postižením. Protože rodiče
potřebují téměř denně jezdit s dcerou do nemocnice, bez auta se neobejdou. Kde na něj ale vzít?
Jedinou šancí bylo požádat magistrát o příspěvek
na auto. Paní Marcela tak učinila. Dobrá věc se
podařila a rodina si zanedlouho pořídila zánovního
Golfa černé barvy s SPZ XY 11 42. Příběh jako z
pohádky...
Budíček!
Asi po dvou a půl letech blahobytného ježdění autem do nemocnice navštívilo obydlí paní Marcely komando policistů. Přeptali se jí
na jméno, příjmení, a také na to, zda vlastní černý Golf SPZ XY 11
42. Paní Marcela odpověděla kladně. Na to ji strážci zákona vyzvali,
aby si nastoupila do auta a jela s nimi. Na naivní otázku: „Kampak
se jede?“ se jí dostalo strohé odpovědi: „Na policii, protože auto se
zabavuje.“ Nepomohlo přemlouvání, nepomohl pláč, nepomohlo
láteření. Již za hodinu stálo vozidlo na policejním parkovišti a paní
Marcela se vracela domů městskou hromadnou dopravou. Tím
dnem pro ni začalo únavné martýrium. Jak nyní vozit těžce nemocné dítě k lékaři? O tom se raději ani nebudu rozepisovat.
O co kráčí?
Jak se ukázalo, paní Marcela si koupila vůz od pana Jaroslava, který
si ho koupil v autobazaru 100% jistota původu s.r.o. Bazaru vůz prodal Roberto Pampiliony z Německa. Vozidlo bylo řádně přihlášeno
a podle úředních záznamů všechny údaje seděly jak ulité. Razítko,
podpis. Podle právníků je věc tuze jednoduchá. Paní Marcela má
chtít peníze od pana Jaroslava, pan Jaroslav je zase má požadovat
od bazaru 100% jistota původu s.r.o., a tato provozovna ať uspokojí
svoji pohledávku u pana Pampiliona. Jenže! Přinuťte provozovnu
100% jistota původu s.r.o., aby se pustila do hledání pana Pampiliona v Německu, když tato společnost má veškeré papíry o nákupu
auta a jeho zaevidování v pořádku.
Rána do vazu
Popsané skutečnosti neušly pozornosti bdělého úředního oka a
po studené sprše následovala rána do vazu. Paní Marcela přišla nejenom bez náhrady o vůz, ale navíc ji příslušný magistrátní úředník
vyzval, aby vrátila státu peníze, kterými jí na auto po dobu dvou a
půl let přispíval. Jednalo se asi o 100 tisíc korun a podle úředníků
rozhodla o požadavku navrácení skutečnost, že auto, které si paní
Marcela koupila, bylo kradené a od doby zabavení ho nevyužívala.

Proto je podle zákona nutné příspěvek vrátit. Nepomohla ani argumentace, že tím, kdo vozidlo ukradl, nebyla paní Marcela a že s
tímto aktem neměla nic společného. V brečení, žadonění a láteření
už byla mladá maminka zběhlá, ale podobně jako na policisty, ani
na magistrátní úředníky to neudělalo zvláštní dojem.
Socialismus s lidskou tváří
Zatvrzelí úředníci sice připustili, že na podobnou situaci zákon
nepamatuje, ale odmítli upustit od vymáhání dlužné částky. Nicméně ukázali i svoji přívětivější tvář. Paní Marcele poradili, ať požádá
pana ministra o odpuštění dluhu. Tento vysoký státní úředník má
skutečně pravomoc v takové nouzové situaci rozhodnout v tomto
duchu. Pokud by tak skutečně učinil a odpustil by jí celou částku,
paní Marcele by byly vráceny i peníze, které by do této chvíle již
zaplatila.
Konec dobrý, všechno špatně
Pan ministr se několik měsíců radil, posuzoval a zkoumal tento
zapeklitý případ. Nakonec, zřejmě proto, že už bylo po volbách,
paní Marcele nevyhověl. Neshledal žádný důvod, pro který by jí
měl splácení dlužné částky odpustit. Sociálně slabé rodině nezbylo
nic jiného, než se ještě více uskromnit. Splátky totiž byla nucena hradit z pečovatelského příspěvku (ale to se nesmí, to kdyby se
někdo dozvěděl, tak by byl mazec). No a jak vypadá situace dneska?
Paní Marcela se nakonec s nižším životním standardem i podivnou
úrovní naší legislativy smířila. Žije si tam na severu Čech dostatečně chudě a prostě, a pokud neumřela, splácí státu příspěvek na
auto dodnes.
Vlado Štancel
Ilustrace Zuzana Štancelová

7

Košice. V ý k r i č n í k
s otáznikmi ...
Zo spomienok košického rodáka žijúceho v Prahe

V

októbri 2012 priniesli pracovníci organizačného výboru z
Košíc do Slovenského inštitútu v Prahe neobvyklú správu
predovšetkým nám, zahraničným Slovákom. Totiž že príslušné orgány Európskej únie a vláda Slovenskej republiky schválili,
že Košice budú v roku 2013 hlavným mestom európskej kultúry.
Táto novinka nadchla nejedno slovenské srdce. A počas dvojdennej
odbornej besedy nad inšpiratívnou výstavkou obrazov Košíc a okolia, príťažlivého pre podporu cestovného ruchu, sme skutočne nevychádzali z údivu. Najmä my, ktorým už pri vyslovení mena Košice
silnejšie tlčie srdce a ktorí sa veru ani veľmi nehanbia prihlásiť sa do
symbolického „klubu lokálpatriotov Košíc“, keby existoval.
Vyhlásenie Košíc za hlavné mesto európskej kultúry 2013 nie je
možné chápať ako udelenie hrdého titulu, čo by bolo dôvodom
na usporiadanie osláv, ale iba snáď za určitý druh uznania za to,
čo bolo v prospech občanov v poslednom období vykonané. Aj
keď je tu ešte obrovské množstvo otvorených problémov a práce, aj nežičlivci musia objektívne priznať, že Košice v uplynulých
desaťročiach výrazne vyrástli v počte obyvateľov aj čo do krásy.
Opekneli a rozvíja sa kultúra spôsobu života. Skutočnosti našich
dní nás vedú k základnému výkričníku – smerujúcemu aspoň do
dvoch myšlienkových okruhov – ajhľa, kedysi zaznávané Košice sa
dostali na európsku úroveň! Súčasne však my, občianski fanúšikovia
Košíc, musíme držať všetky palce, aby sa im podarilo úspešne splniť
maximum úloh náročného programu, nesmú nás predsa sklamať,
však? Výkričníkov a otáznikov sa pri naplňovaní košického kultúrneho programu 2013 samozrejme môže vyskytnúť viac. Ten vlastne
má prispieť k zviditeľneniu Slovenska. Sám predseda vlády SR pri
otváracom ceremoniáli to jednoznačne podčiarkol, že Košice 2013
nie sú vôbec iba záležitosťou Košíc, ale … celého Slovenska či príslušných orgánov a inštitúcií…
Keď chcem ako „lokálpatriot“ prispieť svojimi čriepkami spomienok na Košice, nebudem tu ako podporné myšlienky k uznaniu
mesta za kultúrne európske mesto uvádzať staršie historické skutočnosti. To už určite rozobrali príslušní odborníci, že európske
uznanie je v správnych rukách. Dlhodobá história mnohých storočí
počas Rakúsko-Uhorskej monarchie nám potvrdzuje, že sa tu ako
vo významnejšom ako len v miestnom alebo okresnom kultúrnom
centre vybudoval okrem najkrajšieho gotického chrámu aj celý rad
šľachtických (Andrášiovci, Forgáčovci) a neskôr aj podnikateľských
Herľany - kúpele, ubytovanie
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(Jakoby, Bauernébl...) palácov, čo dáva mestu už dávno mimoriadny mestský charakter s príslušnou spoločenskou i technickou
infraštruktúrou. Prosím o prepáčenie za myšlienkový skok, že vlastne okolitý východoslovenský ľud si už dávno uvedomil kultúrny
význam Košíc, keď v známej pesničke „Trebišov (Prešov), to valal“
by si nikto ani zo žartu nedovolil vsunúť, že aj Košice sú valal...
Košice, hlavné mesto európskej kultúry 2013, nezaznamenalo v
dejinách nikdy taký prudký rast ako v povojnovom období. Boli a
sme toho svedkami. Hneď po oslobodení Košíc a obnove Československej republiky dostalo mesto historicky najvýznamnejšiu úctu
vo svojich dejinách. Stalo sa na pár dní hlavným mestom obnovenej republiky a bol tu prijatý Košický vládny program, jeden z hlavných vtedajších politických dokumentov nášho štátu. A jazykom
„lokálpatriota“ spýtajme sa len, či nájdeme v republike ešte jeden
„prezidentský“ (Benešov) palác?
V týždňoch, keď československá vláda prijímala v Košiciach svoj
vládny program a mládež školou povinná nastúpila do slovenských
škôl, sme si mohli veľmi zreteľne uvedomiť, ako kruto sa na našej
generácii vypomstila vojna a šovinisticko-nacistická politika Hortyovského Maďarska. Z večera na ráno po obsadení Košíc museli
sa deti zo slovenských rodín učiť v maďarskej škole a rodičia im
nemohli pomôcť pri učení po maďarsky. V apríli 1945 pri nástupe
na slovenskú strednú školu sme museli našich spolužiakov úprimne ľutovať, lebo o slovenčine mali dosť skreslené predstavy, keď aj
doma, aj na ulici sa hovorilo zväčša „košickou šarištinou“. Je to
niečo medzi echt dialektom zo Spiša s poľskými sykavkami ś a ź a
zemplínsko-malohontskou „ušuľanou“ šemšou. Radi sme spolužiakom pomáhali, veď niekedy hrozil až oheň na streche. To keď napr.
študent z Košíc napísal v diktáte „ribi plávali v bistrej vode“. Niektorí profesori iba zalamovali rukami, ale iní aj trhali zošity. Nedá
sa teda konštatovať, že by v povojnovom období bola v Košiciach
vysoká kultúra slova a reči. Až do takej miery, že sa tento handicap
paušalizoval, niekedy až priostroval, čo vyvolávalo napr. v hereckom či umeleckom prostredí akúsi zlú krv.
Na druhej strane prečo
nepriznať, že v povojnovom období rýchleho
ekonomického rozvoja
Košíc a východoslovenského regiónu sa menila
aj spoločensko-kultúrna
a národnostná štruktúra
obyvateľov. Imigrácia do
mesta, nielen napr. od
Humenného, Trebišova či Spiša, ale aj spod
Tatier, od Žiliny, Rajca
či z pravého Liptova,
aby som iba spakruky
uviedol rodiská mojich
kolegov
stredoškolákov, veľmi pozitívne
ovplyvnila kultúru slova v Košiciach. Priniesli
mäkkosť či ľubozvučnosť
slovenčiny. A v našej
súčasnosti sa situácia
výrazne zmenila. Nielen
v rodinách inteligentov,

ale aj na košickej ulici sa hovorí viac-menej spisovne a divadelní
herci či iní umelci nemajú dôvod trpieť komplexom, že pochádzajú z Košíc. Naopak, celá plejáda košických hercov sa objavila na
plátnach našich kín a televíznych obrazovkách. Veru sa tu žiada
uviesť, že prví slovenskí herci, ktorých snímala (skúšobne v r. 1955)
televízna kamera, bola H. Volková a R. Kleis!
Košické divadlo – niekedy nieslo názov štátne aj národné – sa
v povojnovom období významnou mierou podieľalo na šírení osvety a kultúry v meste aj v okolí. Je známe, že mnoho hercov podobne ako aj iných umelcov, profesorov, učiteľov, štátnych úradníkov
a pracovníkov železníc sa prisťahovalo za prácou do Košíc, ktoré
vzrástli zo 70-tisícového na štvrťmiliónové mesto. Či sme u nás
vôbec zaznamenali podobný rast v inom meste? Z kultúrnej oblasti
máme celý rad príkladov, že umelci prichádzali do Košíc s tými
najušľachtilejšími zámermi: pomôcť východnému Slovensku v jeho
kultúrnom rozvoji. Za všetkých žiarivý príklad manželov Borodáčovcov a v posledných rokoch aj Peter Dvorský, žiarivá hviezda svetového operného divadla. Prišli, zorganizovali súbory a vniesli do
divadla nový kolorit. Vo všetkých divadelných súboroch a orchestroch sa vystriedali mnohí významní sólisti, orchestrálni hráči a
dirigenti z rôznych častí republiky. Niektorí z nich si metropolu
východu obľúbili tak, že tam zostali pôsobiť až do dnešných dní.
Zázemie, nielen zákulisie kultúry, je teraz v Košiciach na porovnateľnej úrovni s inými, aj väčšími mestami u nás aj v zahraničí.
Za riaditeľovania J. Borodáča v Košiciach sa zaviedli dopoludňajšie predstavenia pre stredné školy. Bolo to v čase, keď sa na javisku
hrala aj Frimlova opereta nového štýlu, Rose Mary. Bolo to ozaj
niečo nové, z amerického prostredia a mládež vyniesla operetné
melódie na košické korzo, miesto predchádzajúcich klasických
melódií napr. z Cigánskeho baróna a pod. Na školskom divadelnom predstavení vtedy uviedlo Štátne divadlo pre dve stredné školy
hru z nedávneho vojnového obdobia alebo povstania. Samozrejme,
že to bolo pre stredoškolskú mlaď menej zaujímavé ako americká
operetka a pri dvojzmyselnej replike na javisku vybuchol v divadle priamo hurónsky smiech. Riaditeľ Borodáč vstúpil na javisko,
zastavil pokračovanie (prvýkrát v živote, ako sa priznal) deja a predniesol nám prednášku o kultúre chovania mládeže. So záverom,
že až vtedy bude možné hovoriť o kultúre mesta aj národa, keď
občania budú stáť v rade pred pokladňami divadla na dramatické
hry, ako teraz stoja na Rose Mary, keď výslovnosť veľmi komicky
sparodoval podľa košickej, nie anglickej výslovnosti. Žiada sa tu
však uviesť aj ďalší čriepok, že občania Košíc v rovnakom čase si už
obľubovali aj náročnejšie divadelné predstavenia, keď im prinášali
kvalitu. František Zvarík hosťoval ako operný spevák v Košiciach
v Gounodovej opere Faust a Margaréta. Mesto bolo plné nadšenia
a úcty k divadelnému hercovi za to, že
svojím hosťovaním na košickej opernej
scéne preukázal veľkú úctu košickým
milovníkom opery, ktorí si kupovali
vstupenky „na Zvaríka“ a nie na operu
a rozšíril sa názor, že je to náš najlepší
operný spevák.
Urobme však väčší časový skok. Po
viac ako polstoročí od Borodáčovho
školenia mládeže o divadelnej kultúre
som v pracovný deň okolo poludnia pri
prechádzke na košickom korze zbadal
množstvo mladých ľudí vychádzajúcich
z divadla. Na moju otázku, čo je to za
zhromaždenie mladých, povedala mi
„hovorkyňa“ skupiny študentiek: „Boli
sme na Šejkspírovi.“ S takou vynikajúcou výslovnosťou, ako keby sa košická
dievčina bola včera vrátila z Oxfordu!
To by určite potešilo aj p. riaditeľa Borodáča. Veď ním založené divadelné predstavenie pre školy pokračuje aj napriek
popísanej nepríjemnosti o zastavení hry
a prináša svoje plody. Divadlo vychováva mládež k vyššej kultúrnosti Košíc.

Z Košíc však vyšli alebo Košicami prešli mnohí umelci aj práve
z tohto divadelného sveta. Za všetkých spomeňme z posledného
obdobia iba tenoristu Margitu, ktorý šíri našu opernú kultúru viac
v zahraničí ako na domácich operných scénach. V polovici sedemdesiatych rokov sa mi počas služobnej cesty v Zürichu naskytla
neočakávaná príležitosť vidieť dvojicu bývalých operných sólistov z
Košíc (Poláková, Zelenay) spievať party vo francúzskej opere. Nevedelo sa veľmi u nás doma, že sa táto dvojica košických umelcov
úspešne uplatnila na opernej scéne v krajine s mnohonárodnostným obyvateľstvom. Bol som naozaj veľmi dojatý a akosi telepaticky som im vysielal na javisko nielen poďakovanie za umelecké
výkony, ale aj ten osobný krajanský vinš „držte sa, Košičania v tej
prekrásnej krajine“ …!
A akými hrdými svedkami exportu košickej kultúry môžeme byť
teraz? Na vianočnom koncerte v najväčšej hale Českej republiky
vystúpil Placido Domingo (so svetovými sopranistkami Martinesovou a Urbanovou) za sprievodu Štátnej filharmónie a zboru opery
Štátneho divadla v Košiciach. Nemá táto kultúrna udalosť svetový zvuk, keď svetový sólista najväčšej žiarivosti zaspieval vianočnú Tichú noc v češtine so slovenským zborom? Aj táto skutočnosť
potvrdzuje, že titul Európske hlavné mesto kultúry je v Košiciach
v správnych rukách.
Občania oboch našich republík, ktorí Košiciam držia palce, aby sa
jednotlivé akcie ročného programu darilo plniť. A my, „lokálpatrioti“, by sme veru niekde mohli aj pripomenúť, že v okolí Košíc sú
napr. okrem tokajských viníc či blízkych jaskýň aj ďalšie unikátne
prírodné krásy. Ani nie 25 km od Košíc existuje jediný studený
gejzír na európskom kontinente – v Herľanoch, a na Dubníku pod
východoslovenským televíznym vysielačom na Šimonke sú stopy po
opálových baniach, porovnateľné vraj s náleziskami v Austrálii! Čo
sa však dá robiť, keď tieto miesta nie sú iba zanedbané, ale až spustošené? Niet sa čím pýšiť! Zato ale košický Medzinárodný maratón
mieru má takú úctyhodnú tradíciu, že by si zaslúžil aj väčšiu pozornosť napr. pri športových výstavách na Pražskom maratóne či na
veľtrhu Svet knihy v Prahe! Či nie ?
V júli tohto roku bola v Košiciach skupina európskych poslancov
na previerke vynakladania finančných prostriedkov na jednotlivé
„kultúrne“ akcie. Europoslanci odobrili podľa reportáží Slovenskej
televízie priebeh čerpania eurofondov na realizované akcie. Takže
nedá sa na záver nič iné než konštatovať, že Košice ako hlavné mesto európskej kultúry 2013 by si za prvý polrok zasluhovali akýsi
zdvojený výkričník, za kultúru aj ekonomiku?
František Kajňák
Foto archív autora
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Sándor Márai na javisku
V

októbri minulého roka vyšiel v Listoch článok Ingrid
Hohošovej o košickom rodákovi Sándorovi Máraiovi. Rada
by som sa k tomuto spisovateľovi svetového formátu znova
vrátila, lebo jeho život i dielo je v posledných rokoch na Slovensku
stále veľkou témou.
Prv ako sa dostanem k samotnému Máraiovi, chcela by som pripomenúť významnú udalosť tohto roka, ktorá sa týka jeho rodného
mesta - Košíc.
Košice sa stali „Európskym hlavným mestom kultúry” pre rok
2013. „Európske hlavné mesto kultúry” je prestížny titul, ktorý
na podnet gréckej ministerky kultúry Meliny Mercouri udeľuje
Európska únia mestám členských štátov od roku 1985. Od roku
2009 sú za „Európske hlavné mesto kultúry” zvolené každý rok dve
mestá (jedno z pôvodných krajín EÚ a jedno z nových členských
štátov). Cieľom je posilniť európske kultúrne povedomie a zvýrazniť zásadu, že kultúra je súčasťou života.
Slovensku bol spolu s Francúzskom pridelený rok 2013. Ministerstvo kultúry SR ako gestor projektu pre Slovensko vyhlásilo začiatkom
roka 2007 súťaž, do ktorej sa zapojilo deväť miest: Banská Bystrica,
Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a
Trnava. Komisia posúdila projekty a do druhého kola odporučila
štyri kandidujúce mestá: Košice, Prešov, Nitru a Martin. O víťazovi slovenského národného kola sa napokon rozhodovalo medzi
Prešovom a Košicami. 9. septembra 2008 vyhlásila komisia víťaza
– Košice. Získanie titulu so sebou samozrejme nesie finančnú podporu kultúrnych podujatí.
V rámci tohto projektu vznikla v Košickom štátnom divadle inscenácia „Sándor Márai” - tanečné divadlo reflektujúce život Sándora
Máraia a jeho vzťah k rodnej krajine, rodičom, židovskej otázke a
láske k literatúre, stretnutie so smrťou, boj za spravodlivosť a nezávislosť myslenia.
Postava Sándora Máraia má v inscenácii dve podoby - hereckú a
tanečnú. Starý Sándor Márai, ktorého stvárnil herec Peter Cibula,
rozpráva svoj zložitý životný príbeh. Jeho dvojníkom na scéne, mladým Máraiom, je tanečník a zároveň umelecký šéf baletu Andrii
Sukhanov, ktorý do tejto inscenácie pripravoval aj kostýmy.
Pre tento netradičný divadelný tvar vytvorili autori inscenácie aj
netradičný priestor - divák sa stáva súčasťou javiska, kam je usadený, a umelec súčasťou hľadiska, do ktorého je zasadená scéna. Tento
koncept má byť obrazom Máraiovho „iného” pohľadu na Košice.
Dramaturgička a libretistka Zuzana Mistríková veľmi dobre
vystihla zásadné scény zo života tohto velikána. Texty pod fotografiami sú ukážkami z predstavenia, ktoré je na slová skúpe. Spojenie
spisovateľa a tanca sa môže zdať absurdné. Ale len na prvý pohľad.
Ondrej Šoth vo svojich dielach opakovane dokázal, že bez slov sa dá
povedať veľmi veľa. A dôkazom je i táto inscenácia.
Hudba Michaela Kocába, ktorý bol okrem iného v rokoch 20092010 ministrom pre ľudské práva a národnostné menšiny Českej
republiky, spolu s výtvarnou časťou tímu (scéna - Andrej Ďurík)
pomohli choreografovi a režisérovi Ondrejovi Šothovi vytvoriť
emocionálne silnú inscenáciu. Inscenáciu, ktorá si nekladie za cieľ
„prerozprávať“ Máraiov život alebo niektoré z jeho diel. Slovami
Ondreja Šotha: „Zaujímalo nás, čo zažil, čo ho privádzalo k zlomovým rozhodnutiam, ako sa na tomto svete cítil.”
Sándor Márai bol výnimočný spisovateľ s výnimočným osudom.
Stretnutie s ním tvorcov predstavenia hlboko zasiahlo. Verím, že
rovnako silno zasiahlo aj divákov na javisku.
Text a foto Irena Ďuríková
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Košice. Keď môj otec umieral, snívalo sa mu o meste kde sa
narodil,
žil a pracoval, kde poznal každú bránu. Šťastne sa usmieval,
akoby
sa práve vrátil zo záletov. To mesto preňho tvorilo jediný
ozajstný
rámec rodiny.

Na detaily nehody si spomínam ako cez závoj hmly. Úder ma zasiahol
nečakane, úplne ma skolil. Iba som vedel, že to už ďalej nevydržím
a musím odísť; navždy a neodvolateľne.
Dodnes žijem medzi dvoma vlakmi, medzi dvoma útekmi.
Mal som štrnásť rokov a ušiel som z domu.

Musel som odísť. Opustil som krajinu, keď sa
v nej nielen že nedalo
slobodne písať a hovoriť, ale ani slobodne
mlčať.

Tlačová konferencia
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Poklad sakrálnej gotiky v Tvrdošíne

Prechádzky Slovenskom 4

Prechádzku v minulom čísle LISTOV sme absolvovali v slovenských veľhorách, tentoraz prírodný „chrám“
vymeníme za chrámy postavené ľudskou rukou a pozornosť obrátime na výnimočné sakrálne stavby. Aj preto,
že si v tomto roku pripomíname malé výročie – pred piatimi rokmi Výbor UNESCO rozhodol o zápise súboru
drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva.

D

revo a človek. Už azda odveká symbióza, ktorej korene
– aspoň z dnešného pohľadu – sú tak hlboko v histórii
svetského poriadku, že asi ani nenahmatáme ich pomyselný začiatok. Drevo na jednej strane prístupné svojím hojným
výskytom v našich zemepisných „končinách“, na druhej strane
vzácne svojou prirodzenou schopnosťou napĺňať odveké potreby
človeka. Na vytvorenie bezpečného obydlia, na výrobu nástrojov
potrebných pre každodenný i sviatočný život, na udržiavanie tepla
v rodinnom kozube. A to aj v prenesenom slova zmysle, keď pod
rodinným kozubom chápeme príbytok pre Boha a vieru i miesto,
kde človek nachádza útočisko pre svoje ideály a ich predstaviteľa.
Tu sa už dostávame k veľmi špecifickému využitiu dreva – ako
materiálu na stavbu drevených kostolov. Iba okrajovo k danej problematike treba pripomenúť, že význam drevených kostolov pre
minulé (teda samotných tvorcov), súčasné aj budúce generácie spočíva podľa odborníkov predovšetkým v prezentácii ich originálneho
stavebno-konštrukčného a výtvarno-dekoratívneho riešenia, keď
daný prírodný stavebný materiál zhmotňuje kresťanskú ideológiu
a náboženský rítus. Z tohto pohľadu je dôležité si pri ich návšteve
všimnúť skutočnosť, že v takýchto chrámoch nedominuje umelá
okázalosť, ale prirodzene víťazia účelnosť, jednoduchosť a pravdivosť. Ako pravé trojjediné hodnoty uznávané kresťanstvom... Prejdime k súčasnosti. K ochrane týchto významných svedkov našej
nepríliš dávnej minulosti, nenásilnej snahe dokázať ich nadčasovú
spätosť s duchom národa pod Tatrami i úsiliu zapísať ich na stránky
kroniky, ktorá eviduje to najlepšie, čo ľudstvo doteraz na modrej
planéte vytvorilo.
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To už hovoríme o zvýšenom a napokon úspešnom úsilí Slovenska dopísať ďalšie naše kultúrne pamiatky do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (WHL). V júli 2006
príslušní odborníci a inštitúcie podali prostredníctvom vlády SR
– popri protitureckej pevnosti v Komárne a Kostolíku sv. Margity
v Kopčanoch a slovanskom hradisku v Mikulčiciach – do Paríža
návrh na zápis súboru drevených kostolov slovenskej časti karpatského horského pásma. Na otázku „Prečo?“ (ktorá určite zaznela
aj z úst kompetentných v hlavnom meste Francúzska), zaznela
stručná odpoveď: „Kostoly sú dôkazom styku západnej a východnej kultúry i prienikom ľudového a profesionálneho staviteľstva!“
V schválenom zozname teda figuruje osmička drevených chrámov
troch konfesií postavených na dnešnom území Slovenska v 16. –
18. storočí: rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove a Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne; evanjelické artikulárne
kostoly v Kežmarku, Hronseku a Leštinách a gréckokatolícke chrámy (cerkvi) – Kostol sv. Mikuláša v Bodružale, Kostol sv. Michala
archanjela v Ladomírovej a Kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej
Bystrej. Pristavme sa teraz pri dvoch skvostoch z osmičky menovaných a pozrime sa na ne bližšie.
Oravský gotický poklad
Pýchou Tvrdošína (dávneho administratívneho centra hornej
Oravy) a zároveň najstaršou tunajšou zachovanou stavebnou pamiatkou je Kostol všetkých svätých, situovaný v strede miestneho cintorína. Mimochodom, celý cintorín je od stredoveku obohnaný
murovanou hradbou, ktorej obranný charakter je zreteľný vďaka

kostol má pôdorys pravidelného gréckeho kríža (na čom má zásluhu popradský staviteľ Muttermann) a bol vlastne pristavaný k už
existujúcej murovanej budove školy. Stavba spočíva na obvodových múroch a štvorici točitých stĺpov, ku ktorým neskôr pribudli
podperné. Ďalšia výnimočnosť kostola je uchovaná vo vonkajšom
omazaní hlinenou omietkou, čo mu na prvý pohľad pridáva akýsi
pocit „domáckosti“ a civilnosti. Keď však vojdeme do impozantného interiéru a pozrieme sa nahor, privíta nás drevená valená klenba
a pod ňou priestor, v ktorom nájde miesta na sedenie jeden a pol
tisíc veriacich. Interiér s barokovým zariadením zdobia maľované
biblické výjavy od spišských maliarov z prvej polovice 18. storočia, zaujmú predovšetkým výjavy zo Starého i Nového zákona. Po
celom obvode sa nachádzajú drevené empory s poprsnicami, ktoré
zdobia zas maľby s biblickými výjavmi z 2. polovice 17. storočia.
Jadrom celého vnútorného priestoru je barokový oltár a centrálne
orientovaná kazateľnica. Mimoriadne vzácna kamenná krstiteľnica
je z pieskovca, vzácne sú aj dva navzájom prepojené organy využívajúce pri produkcii výbornú vnútornú akustiku. Na podlahe kostola
sú zvyšky kamenných epitafov, jedinou murovanou časťou je sakristia. Ide o školu spomínanú v úvode našej prechádzky po kostole,
ktorá bola údajne pôvodne postavená ako hostinec.
Nádhera a pieta vnútorného priestoru
niekoľkým malým strielňam. Táto gotická stavba (len v 20. storočí
prešla viacerými „rukami“, keď ju jeho koncom cirkev darovala štátu a najprv bola spravovaná Oravskou galériou, až zakotvila v mestskom majetkovom „súpise“) pochádza asi z druhej polovice 15.
storočia a prešla renesančnou úpravou v 17. storočí. Drevenej zrubovej stavbe jednoduchej pozdĺžnej dispozície dominuje vo vnútri
neskorobarokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých
svätých. Vieme, že jeho predchodcom bol nízky oltár, z ktorého
sa dodnes zachovalo krídlo s maľbou sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa.
Strednú časť oltára pôvodne tvoril obraz Oplakávanie Krista z 15.
storočia, ktorý však (ako, žiaľ, mnoho našich kultúrnych pamiatok!) v roku 1919 odviezli do Budapešti a kto ho chce vidieť dnes,
musí navštíviť Szépmuvészeti múzeum... Ako sme už hovorili, interiér kostola bol dotvorený v polovici 17. storočia. Pri prehliadke
návštevníkov určite zaujmú obrazy apoštolov, neskororenesančná
zlatá kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 (zachovali
sa iba traja) a obraz sv. Juraja sediaceho na koni nebojácne bojujúceho so šarkanom, ktorý je súčasťou výzdoby víťazného oblúka.
Ide o temperu na dreve pochádzajúcu z obdobia okolo roku 1653.
Jedinečným výtvarným prvkom kostolného interiéru je rovný
maľovaný strop lode s motívom iluzívnych kaziet a dekórom pestrofarebných kvetov. Naozaj prekrásne klenbové maľby, predstavujúce
klenbu s hviezdami i anjelov a navodzujúce gotickú mystiku priestoru. Priam vťahujú návštevníka do duchovného sveta a ním (nami)
nastolených otázok. Z hľadiska fenoménu „národnej pamäte“ a starostlivosti o ňu je potešiteľná skutočnosť, že odborná rekonštrukcia
a reštaurácia tvrdošínskeho Kostola všetkých svätých bola už v roku
1994 ocenená plaketou EUROPA NOSTRA a kostol (so štatútom
národnej kultúrnej pamiatky) sa zaslúžene dočkal najskôr zápisu do
zoznamu európskeho a dnes už i svetového kultúrneho dedičstva.
Ako hovorí jeden z odborníkov na problematiku, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Žiline M. Dudáš: „Svojou architektúrou,
konštrukčným riešením a celkovým výrazom predstavuje výnimočný drevený sakrálny objekt gotizujúceho charakteru“.

Pozvánka za Hviezdoslavom
Nepatrí sa, aby sme našu návštevu jedinečnej duchovnej architektúry skončili – v krčme. Hoci i v dávno zabudnutej a prekrytej.
Bodku pretavíme teda radšej ešte do jednej súvisiacej pozvánky.
V spomínanom súbore pamiatok má svoje pevné miesto i drevený
artikulárny kostol v ďalšej oravskej obci Leštiny, vzdialenej necelých sedem kilometrov od Dolného Kubína. Tento skvost drevenej
architektúry naozaj nemôžete minúť. Všetci miestni vás nasmerujú
na prvé opýtanie sa, navyše kostol stojí majestátne na vyvýšenine
asi v strede dediny, v pomerne veľkom areáli ohradenom dreveným plôtikom. Stále hore, stále po niekoľkých desiatkach schodov
a ste tam. Bol postavený v 17. storočí na príkaz kapitána hradnej
stráže Oravského hradu a prvým „vicišpánom“ Jóbom Zmeškalom.
Pôvodná stavba bola bez veže a bez zvonov. V 70. rokoch 18. storočia bol kostol zrekonštruovaný, zmenami prešla fasáda aj interiér. V roku 1977 bola postavená zvonica a neskôr bola s kostolom
spojená prekrytým schodiskom. Možno ho poznáte napríklad zo
známej filmovej adaptácie Eža Vlkolínskeho, keď doň v peknej rustikálnej scéne v nedeľu vchádzajú veriaci a pred nimi nás do deja
ľubozvučnou slovenčinou vovádza herec Viliam Záborský – sťaby
Pavol Országh Hviezdoslav. Ozaj, veď bard slovenskej poézie, rodák
z neďalekého Vyšného Kubína, bol práve v tomto kostole aj pokrstený! A ešte pozvánka k pozvánke: v kostole sa každú nedeľu konajú
bohoslužby. Príďte sa pozrieť, práve vtedy majestátnosť funkčnej
sakrálnej architektúry vyznieva najucelenejšie. A nedajte sa odradiť
ani prípadným snehom a mrazíkom, najmä koncom októbra to
nie je v týchto častiach hornatej a severne položenej časti Oravy
nič výnimočné. Vtedy obrys dreveného kostola akoby sa vznášal na
belobe nevinnosti a lákal pridať sa k nej. Kto by odolal?!
Text a foto Igor Válek
Artikulárna nádhera v Kežmarku

Artikulárny skvost v Kežmarku
Kežmarok (nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti našich
veľhôr) sa zas právom pýši jedinečným artikulárnym chrámom
vybudovaným v roku 1717, ktorý predstavuje jeden zo skvostov
sakrálneho stavebného umenia i z celoslovenského, ba vlastne
celosvetového!, pohľadu. Ako jeden z pätice zachovaných drevených artikulárnych kostolov je svedkom čias, keď podľa nariadení
(artikúl) šopronského snemu z roku 1681 mohli protestanti stavať
kostoly iba mimo mestskej aglomerácie. Bez použitia železných
klincov, ako aj bez veže a zvonov umiestnených v nej. Zrubový
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Bajkal –
jezero mnoha tváří

Jaro na Bajkale, květen: nový život vzniká, starý život pomalu zaniká (Mys Choboj, ostrov Olchon)

N

a jihu Východní Sibiře naleznete největší sladkovodní jezero na světě. Největší světovou zásobárnu pitné vody. Jezero, jehož rozloha 31 500 km2 je přibližně rovna rozloze
Belgie. Jezero hluboké 1637 m, jež se řadí na první místo žebříčku
nejhlubších jezer světa. Jezero zapsané v r. 1999 do seznamu UNESCO. Jezero napájené více než 150 řekami a říčkami, ale odvodňované pouze jednou řekou, Angarou. Jezero, jehož vzhled není
dva dny po sobě stejný. Jezero, které je 6 měsíců zamrzlé. Dovolte mi, abych vám představila Bajkal, Bajkalské jezero či Bajkalské
moře, jak jej s oblibou nazývají místní. Když stanete tváří v tvář
této obrovské vodní mase, uvědomíte si, jak příroda dokáže být
kreativní a záhadná zároveň. A musíte jí poděkovat za vytvoření
ráje na zemi, kde přírodní zákony ovládají životy místních obyvatel
a kde šamanští bohové mají poslední slovo.
Sušený omul na pultech tržiště (Listvjanka)

Bajkal – jezero nebo moře?
Bajkal je opředen mnoha tajemstvími, a možná právě proto již
odpradávna připoutával pozornost mnoha národů. Jedno tajemství
se ukrývá již v samotném názvu jezera. To především souvisí s národy, které v historii Bajkal obývaly. A že jich nebylo málo! Právě
proto se dodneška nemohou vědci dohodnout, jak vlastně název
Bajkal vznikl. Představme si tedy několik zajímavých variant názvů.
V době bronzové žil v Přibajkalí tulský národ, Kurykánové, jež
jezero nazývali Baj-Kul´ - Bohaté jezero. Evenkové (také nazývaní
Tunguzové) místu propůjčili název Lama - Moře. Před burjatským
a ruským osídlením žili u Bajkalu také Jakuté, kteří pak byli burjatským národem vytlačeni na sever, do dnešní Jakutské oblasti. Jakuté nazývali jezero Baj-Kel´ - Bohaté jezero. Burjaté posvátné místo
nazývali Bajgal-Nuur - Jezero Bajkal, což se nejvíce blíží dnešnímu
názvu, či také Bajgal-Dallaj - Věčně stojící moře. Dokonce i v Číně
tehdy již věděli, že na Sibiři se rozkládá jezero, které ve svém jazyce
nazývali Paj (Bej) Chaj - Severní moře.
Burjaté, původní obyvatelé Přibajkalí
O osidlování Bajkalu by se toho dalo říci mnohé, avšak to není
účelem mého článku. Přesto vás chci upozornit na jedno etnikum,
které Přibajkalí obývalo již odpradávna. Jsou to již zmínění Burjaté,
původní obyvatelé Přibajkalí, kteří údajně od neolitu osídlili oblast
Předbajkalí, etnické Burjatsko, jež se nachází v oblasti ostrova
Olchon. Burjaté se často spojují s Mongoly. Není divu, protože oba
národy jsou mongoloidní rasy, existují dohady i o tom, že Burjaté
přišli z mongolských stepí. Mají svůj jazyk, burjatštinu, která patří do rodiny altajských jazyků, do skupiny jazyků mongolských.
Nejvíce se burjatština podobá mongolštině. Pokud jedete na Bajkal
a zajímáte se o náboženství a kulturu, určitě nebudete zklamaní.
Zároveň si uvědomíte, že v Rusku nejsou jen pravoslavné chrámy
a kněží s dlouhými vousy. V Přibajkalí se totiž díky Burjatům stře-
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Mys Burchan: Skála Šamanka s jeskyní, ve kterém se v dávných dobách konaly šamanistické obřady. Nejposvátnější místo
burjatských šamanistů, silně nabité energií (ostrov Olchon)
távají tři náboženství. Za tradiční burjatské náboženství se pokládá šamanismus, přičemž nejposvátnější místo všech burjatských
šamanistů najdete na ostrově Olchon, v Mysu Burchan. Byli byste
překvapení, kolik šamanistů v dnešní době existuje. Šamanismus
se u Bajkalu ujal zcela přirozeně, protože takové jezero ke vzývání
přírodních božstev přímo vybízí. V Zabajkalí je ovšem mezi Burjaty rozšířen buddhismus, v Rusku oficiálně uznaný v r. 1741. Buddhismus Burjaté přejali od Mongolů, v dobách, kdy byli podrobeni
mongolským chánům. V současné době však mnozí Burjaté dobrovolně přecházejí ke křesťanství - pravoslavné víře, která hýbe celým
Ruskem. Přesto můžeme věřit v to, že Burjaté si udrží svoji identitu
a díky jejich tradicím a zvykům zůstane Bajkal i nadále kulturně
rozmanitým.
Co jste možná o bajkalské vodě nevěděli
Bajkal láká svojí výjimečností - ať už svojí rozlohou, hloubkou, tak
i svojí přírodní krásou a tajemností. Když stanete na jeho březích,
cítíte svěží vzduch, slyšíte vlny omývající oblázky či písečná zrnka
všech velikostí a barev. Racci, dvakrát větší než evropští, krouží nad
vašimi hlavami. Připadáte si jako u moře, ve kterém však je pouze
sladká voda, voda průhledná a hrající všemi barvami, v níž se odráží
hřebeny přibajkalských pohoří Chamar Daban, Barguzinského
hřbetu a mnoha dalších.
Jedinečnost Bajkalského jezera se skrývá v mnohém. Bajkal je unikátní zásobárna sladké a pitné (!) vody. To znamená, že bajkalskou
vodu můžete bez obav pít, jak v Irkutsku z kohoutku, tak z lahví
anebo rovnou z jezera. Při cestách kolem Bajkalu rozhodně nemáte
problém s nedostatkem vody. Mám s tím vlastní zkušenosti – při
putování po Svatém Nosu jsme byli plně odkázáni na vodu z Bajkalu. Po prvotní nedůvěře a obavách ze zdravotních problémů jsme
po dni zjistili, že je opravdu možné vodu pít bez újmy na zdraví.
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Určitě vás napadne otázka, jak je to vůbec možné?
Jezero je nasyceno enormním množstvím mikroorganismů, jež se zasluhují o dokonalou filtraci vody. 90 %
planktonu tvoří korýš Epishura baikalensis, přičemž
jedna Epishura přefiltruje 800 ml vody za den. Zároveň zde žijí drobné rybky, které mikroorganismům
ze všech sil pomáhají - jedna taková rybka se jmenuje golomjanka, lat. Comephorus. Mnohé dokonalé
„přírodní filtry“, ať už mluvíme o mikroorganismech
nebo o rybách, jsou endemické. Z jakéhosi záhadného důvodu je složení bajkalské vody takové, že jen
v ní dokážou tyto organismy přežít. Samotná voda a
její obyvatelé je právě to, co vědce nejvíce fascinuje.
Již řadu let se pokoušejí v laboratoři vytvořit bajkalskou vodu, a daří se jim to jen částečně. Chemickým
složením se sice výsledný vzorek shoduje se složením
bajkalské vody, avšak jakmile v ní chtějí chovat bajkalské endemity, hynou. Proč? To nikdo nedokáže
vysvětlit.
Neméně zajímavé je, že na rozdíl od jiných velkých světových jezer, pouze v Bajkalu existuje život ve
všech jeho hloubkách. I na samotném dně naleznete
nejen mikroorganismy, ale i již zmíněné golomjanky. Omul, nejznámější průmyslová bajkalská ryba,
endemit, se vyskytuje v jezeře až do hloubky 500 m.
Pokud si zajdete do Bajkalského muzea v Listvjance, můžete se spolu s výzkumným týmem virtuálně
v batyskafu ponořit na samotné dno Bajkalu, více
než 1,5 km hluboko a přesvědčit se sami. Jestli se ale
nechcete potápět, můžete hledět do opravdové vody
venku jen tak, celé hodiny, dny. A pokud budete mít
štěstí (ideálně v období po roztání ledu, tj. květen),
můžete pouhým okem pohlédnout až do hloubky 40
metrů. Průhlednější než Bajkal je jen Sargasové moře,
ve kterém můžete dohlédnout až do hloubky 66 m.
A pokud budete mít ještě větší štěstí, můžete nad
hladinou zahlédnout drobný černý pohyblivý objekt.
To bude nejspíše hlavička něrpy bajkalského, jediného sladkovodního tuleně na světě. Jak je možné, že
tuleň žije právě zde, je záhadou. V současnosti žije v Bajkalu asi
10 000 tuleňů, jež převážně můžete spatřit na Uškanjich ostrovech,
nedaleko poloostrova Svatý Nos.
Když Bajkal pokryje led
Celou dobu mluvím hlavně o tom, co se děje pod hladinou,
celoročně. Ale copak se asi děje na hladině, když přichází zima a s
ní stabilní teploty hluboko pod bodem mrazu? V prosinci Bajkal
začíná zamrzat, pro úplné jeho zamrznutí je třeba jeden měsíc. Poté
se oficiálně povoluje přístup na tuto obrovskou zamrzlou plochu.
Začátkem ledna se již s jistotou otevírají ledové cesty, které umožňují křižovat autem Bajkal křížem krážem (po cestách vytyčených
dopravním značením!). Po Bajkalu se oficiálně přestává jezdit začátkem dubna. Neoficiálně se ovšem jezdí dále, na své vlastní nebezpečí. To se ovšem někdy nevyplácí, a proto se nezřídka dočítáte
v místním tisku, že se tu a tam auto s rybáři propadne do vody.
Přesto uprostřed zimy se nemusíte vůbec bát, že by se pod vámi led
probořil. Tloušťka bajkalského ledu se totiž pohybuje v rozmezí 70
cm až 1,5 m, přičemž v místech, kde se led hromadí, může být led
tlustý až 2 metry. Pro představu, kolik ledu se v zimě na Bajkalu
vytvoří: pokud by led najednou roztál, hladina Bajkalu by stoupla
o 8-14 cm.
Zima na Bajkalu je skutečná pohádka. Zamrzlá voda na příkrých
skalách, kry ledu, jež se tříští o břehy jezera a tvoří tak kerná pole
a nánosy. Pokud máte štěstí a led není zasněžený, pak se můžete
kochat tmavým průzračným ledem s obrazci z bílých prasklin. Led
na Bajkale je obrovská živá masa. Nikdy si nemůžete být jisti, kdy
led praskne, kdy se nějak změní. Co den, to jiný ledový povrch.
Bajkal je zkrátka magické místo, ke kterému musíte přistupovat
s úctou a respektem. Říká se, že Bajkal má duši a ne vždy je k lidem
milosrdný. A já tomu i věřím.
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Symboly buddhistické burjatské kultury: „stúpa“ a chrám
„dacan“ (Barguzinská dolina)
Bajkalský led. Jev, kdy led kdysi popraskal, vytvořily se oblé
kry, které následně opět zamrzly

Zátoka v rybářské osadě Katuň. Elektřinu a přístupovou silnici byste hledali jen těžko... (Čivyrkujský záliv, poloostrov Svatý Nos)
Život u Bajkalu… a pozor na medvědy!
Bajkal je místo, které turisty láká celoročně. Nejvíce jich přesto
přijíždí v létě, když je teplo, tj. v červnu a červenci. Ovšem pokud
nemáte davy turistů rádi a pokud vám nevadí chladnější počasí a
chcete si i tak vychutnat magii bajkalských míst, přijeďte kdykoliv,
kromě léta. To platí zejména pro ostrov Olchon a tradiční turistickou vesničku, Listvjanku, vzdálenou 70 km a hodinu cesty z Irkutsku. V létě tam bývá neúnosné množství lidí, jsou to přeci jen nejznámější místa. V Listvjance se poprvé setkáte s jezerem, při dobré
viditelnosti na protějším břehu vzdáleném 40 km uvidíte vrcholky hřbetu Chamar Daban a pokud se přepravíte přívozem přes
Angaru, můžete nasednout na „Krugobajkalku“. Anebo se můžete
z Listvjanky vydat po 70 km dlouhé Velké bajkalské cestě až do
osady Jelancy. Všechny cesty bajkalskou tajgou se ovšem doporučují zdatným turistům a dobrodruhům, kteří jsou správně vybaveni
pro pohyb v přírodě. Bajkalské břehy jsou povětšinou pusté, bez
většího osídlení. Nemůžete tedy počítat s možností nákupu jídla,
vše si musíte s sebou nosit na zádech. A musím vám říci, že turistika v odlehlé přírodě, v hlubokých lesích, ve kterých nepotkáte
ani živáčka a kde se nikomu nedovoláte (není tam signál, nikdo
ho nepotřebuje), je nabíjející a relaxující dobrodružství. Pokud
nechcete brouzdat liduprázdnou přírodou, raději si v Listvjance
pochutnejte na vyhlášené lahůdce, dušeném omulovi či omulovi
nasoleném, sušeném či ještě zauzeném. Pokud máte raději uzbeckou kuchyni, dopřejte si uzbecký plov či šašlik, za ceny lidové.
Jelikož jsem se zmínila o tichých a hlubokých lesích tajgy, možná
vás napadne jejich spojení se všemožnou zvěří, jako například sobolem, liškou či medvědem. Ano, u Bajkalu medvědi žijí. Medvědi,
míšové či mišutkové (jak je místní nazývají) jsou lidmi přijímáni,

přesto jsou to ale obávaná zvířata. Zkušený lovec do hlubokého lesa
bez zbraně nejde. Ne nadarmo jsou medvědi nazýváni „hospodáři
tajgy“. V jižní oblasti Bajkalu, především v obydlených oblastech,
se s medvědem nepotkáte tak často, ovšem směrem na sever se tato
možnost zvyšuje. Vůbec nejvíce medvědů žije v oblasti na severu
Bajkalu, jež se vyznačuje panenskou přírodou a zkrátka je to ráj na
zemi. Méně, ale také dost medvědů je pak na hornatém poloostrově
Svatý Nos (mluví se o 100 kusech), a právě tam jsem měla s medvědem tu čest. Naštěstí si naší skupiny nevšiml a to je dobré znamení.
Říká se totiž, že když vás medvěd nechá bez povšimnutí, velká tajga
vás přijímá do svého nitra. Pokud byste měli strach a chtěli byste
zvolit zaručeně bezpečné místo pro poznávání bajkalských krás, pak
můžete zvolit návštěvu ostrova Olchon. Tam medvědi nikdy nežili
a nežijí, jediný medvěd se tam zatoulal, když zapomněl usnout a na
kře se přeplavil z pevniny na ostrov.
O Bajkalu a jeho nádherných mysech, zátokách, horách, dolinách
(zmiňme zejména Tunkinskou dolinu a Barguzinskou dolinu), o fauně a floře bych mohla povídat hodiny. Pokud jsem vás alespoň trochu
nalákala na bajkalskou tematiku a chcete se dozvědět více i o životě
u Bajkalu, podrobnosti se můžete dočíst v knize Bohumíra Janského
– Bajkal, perla Sibiře či na mém blogu siberianblog.wordpress.com.
Bajkal je místo, které stojí za návštěvu. Pokud si chcete prožít dny
v panenské tiché přírodě, ať už u jezera či v horách, Bajkal je vám
nakloněn. Nezklame vás, ale nadchne! A až se nasytíte bajkalskou
přírodou, zvu vás na projížďku Transsibiřskou magistrálou dále na
východ, na konec světa, až do Vladivostoku. O tom zase příště.
Text a foto Zuzana Zahrádková
Původem Slovenka 2. generace píšící česky
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Neurofyziológia
hľadá boha

Farský kostol sv. Mikuláša v Chebe

Nedávno nám na internetových novinách (http://www.novinky.cz/veda-skoly/265506-vedci-nasli-boha-vruznych-castech-lidskeho-mozku.html) priniesli „dobrú zvesť“ (euange-lion, evanjelium – dobrá zvesť). Prinajmenšom sa to môže zdať na základe nadpisu článku - „vedci našli Boha v rôznych častiach ľudského mozgu“.
Dlhá cesta, ktorú zahájil Déscartes, (pokiaľ teda pominieme antických filozofov, ktorí sa postavili k náboženstvu
kritickým spôsobom a snažili sa hľadať zdroje náboženskosti a pojmu boha v ľuďoch samých), ako sa zdá, dospela
k svojmu cieľu.
„Kde sa nachádza boh“
U Déscarta a jeho dôkaze božej existencie sa ale na chvíľku zastavme. Celá história cirkvi je síce plná, až preplnená, rôznymi dôkazmi
božej existencie, Déscartov odkaz sa ale stal významným predelom
v dejinách „západného myslenia“. Zdá sa, že práve jeho práca priniesla podmienky pre určitý prístup k náboženstvu a bohu, ktorý
zreteľne môžeme sledovať až do dnešných čias. Keď sa pozrieme do
východísk jeho dôkazu božej existencie a celého jeho filozofického
prístupu, nájdeme jeden zaujímavý moment.
Keď sa povie meno Déscartes, určite nám na mysli vyvstane slávna
formulka zo školských lavíc „Cogito ergo sum“ (myslím, teda som).
Ide o východisko, aspoň pre Déscarta jediné, zo základného problému filozofie, a to, na čom stavať ako na základnej istote pri premýšľaní nad svetom. Zjednodušene povedané, ak prebieha niečo ako myslenie (nech už o čomkoľvek), musí nutne existovať ten, kto myslí. On
sám postavil filozofické skúmanie na základnej pochybnosti. V jeho
prípade pochybnosti úplne o všetkom, čo kedy bolo povedané a čo si
kedy myslel, čo by sám nepodrobil dôkladnému skúmaniu. Tak, aby
sa „nedostal do situácie“, kedy by jeho teórie stavali iba na niečom,
čomu verí, ale nemá dostatočne overené ako isté.
Ako potom postavil otázku existencie boha? V krátkosti a so značnou dávkou zjednodušenia; vzhľadom na to, že sme schopní rozmýšľať o niečom, ako je nekonečno, dokonalosť atď., i keď s niečím
takým nemôžeme mať žiadnu skúsenosť (nič na svete a v našom
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živote predsa nie je ani nekonečné, ani dokonalé), musí nutne
existovať niečo, alebo presnejšie niekto, kto nám túto predstavu
či myšlienku „vštepil“ – teda ten, kto taký je – boh. Potom, preto,
že existencia povedzme stojí vždy vyššie, než idea/myšlienka, musí
boh nutne existovať. V tejto chvíli pre nás nie je ani tak dôležité, či
Déscartes dokázal alebo nedokázal, že boh existuje, ale to, že vlastne jeho existenciu podmienil ľudskou mysľou. Keby ľudská myseľ
o ňom nebola rozmýšľala, tak by vlastne nebol. I keď to nevyjadril
explicitne, dá sa obrazne a s istou dávkou zveličenia povedať, že
Déscartes „uvrhol boha do našej mysle“.
Veda hľadá pôvod náboženstva
Neskôr, spolu s Nietzscheovým „prehlásením boha za mŕtveho“
a potrebou „osvietensko-pozitivistického ducha doby“ – vedeckého
vysvetlenia sveta vyvstala nová otázka. Náboženstvo sa stalo objektom vedeckého skúmania a vlastne novým priestorom, ktorý už
nebol vyhradený iba teológii. Viac-menej súčasne prišlo prekvapenie, že existujú aj iné náboženstvá a náboženské systémy ako je
kresťanstvo – či aby sme boli presnejší, uznanie aj iných náboženstiev za „hodné pozornosti pre svoje hodnoty a nie iba k odsúdeniu
a christianizácii“. Konkrétne hlavne budhizmus sa stal výrazne oceňovaným náboženstvom, predovšetkým pre jeho morálny kredit.
Tak ruka v ruke s  pozitivisticko-racionalistickým nárokom, ktorý
v podobe aj humanitných vied, čo mali nahradiť teologický pohľad

na náboženstvá a nahradiť pôvodný zámer „rozšíriť
jediné pravé náboženstvo a priniesť evanjelium do
celého sveta“, začala sa riešiť skôr otázka náboženstva a nie boha. Do istej miery sa dá povedať, že
otázka toho, aké náboženstvo je to jediné a pravé
(teda presnejšie dokazovanie toho, že kresťanstvo je
to jediné a pravé), vyvstala otázka, čo vlastne náboženstvo je a kde sa berie.
S náboženským zápalom sa začalo hľadanie
pôvodu náboženstva. Pritom určite neprekvapí, že
kresťanstvo bolo obvykle vnímané tak či tak ako
určitá vrcholná podoba náboženstva. Aristoteles
bol „znovuvzkriesený“. Prinajmenšom jeho myšlienka, že pokiaľ nájdeme počiatok a „vládnucu
ideu“ (arché), budeme schopní vysvetliť všetky
súvislosti toho, čo skúmame. Ďalšie meno, ktoré
musíme spomenúť, je Darwin. Ten sa neodmysliteľne zapísal aj do dejín humanitných odborov.
Aj jeho teória (či jeho dôkaz už existujúcej teórie)
o vývoji druhov na základe prirodzeného výberu
určite prispela k horúčkovitému hľadaniu počiatočnej formy „primitívneho náboženstva“ smerujúceho k stále dokonalejším formám a dospievajúceho
až k monoteizmu a ku kresťanstvu samotnému.
Kedy stupne dokonalosti boli merané a porovnávané predovšetkým na základe toho, či je dané
náboženstvo morálne a vyžaduje od svojich členov
morálne správanie.
I keď sa cesta rozštiepila na niekoľko vyšliapaných
chodníčkov, smer ostával taký istý. Nadto v množstve prípadov bolo kresťanstvo nakoniec nahradené
vlastne vedou samotnou alebo prinajmenšom svetom a človekom bez náboženstva. Tak psychológovia vytvárali teórie o počiatku náboženstva v duševných pochodoch a predovšetkým v duševných
poruchách či chorobách. Určitým spôsobom je tak
v takýchto teóriách obsiahnuté minimálne implicitne, že náboženstvo a náboženskosť je viac alebo
menej „záležitosťou“ psychickej poruchy a dospelý
a duševne vyrovnaný človek by náboženstvo vlastne
nemusel potrebovať. Príkladom nám môže byť Freud a jeho ponímanie počiatku náboženstva. Náboženskosť je u neho redukovaná
na „neurotické odreagovávanie úzkostných tenzií“. V jeho prácach
sa môžeme dočítať; že v prvotnej „pra-tlupe“ postavenej na prvotnom patriarchálnom usporiadaní došlo k prvotnej vražde otca (ako
vládcu tejto spoločnosti) jeho synmi, pretože túžili po sexuálnom
vzťahu so svojou matkou (a inými ženami v tlupe, ktoré „náležali“
hlave rodu) – tu spoznávame známy Freudov „Oidipov komplex“.
Po tejto prvotnej vražde ale nasledoval prvotný pocit viny, ktorý
bol príčinou predstavy strašlivého pomstychtivého boha na nebesiach ako aj prvého sexuálneho tabu – konkrétne zákazu sexuálnych
vzťahov medzi príbuznými. Počiatok náboženstva hľadal Freud
v pocite viny, strachu a potrebe udobrenia si nahnevaného otca,
pričom ďalšie formy náboženstiev sú iba sofistikovanejšie verzie
vychádzajúce z tohto základu. Náboženské rituály zasa prirovnával
k „ritualizovanému chovaniu“ neurotikov.
Obdobným smerom sa vybrala aj cesta počiatku sociológie náboženstva. Iba v jej poňatí alebo poňatí prvých sociológov sa boh
javil ako zbožštenie spoločnosti samotnej. Podoba náboženstva
potom vychádzala z podoby danej spoločnosti. Keď postúpime na
tejto ceste o pár krokov ďalej, dostávame sa napríklad k Nietzschemu, alebo ku komunistickým ideológom. V obidvoch prípadoch
sa náboženstvo chápe vlastne ako ideológia mocných, vďaka ktorej ovládajú spoločnosť a zamedzujú slobodnému sebavyjadreniu
človeka a oslobodeniu sa spod ich nadvlády. I keď pochopiteľne
vychádzajú z iných východísk a majú tak aj iné chápanie oslobodenia sa od tejto „myšlienkovej nadvlády mocných“.
Ani výsostná veda, ktorá sa zaoberá náboženstvom – religionistika
– sa všetkým týmto redukcionistickým prístupom k náboženstvu
neubránila (nakoniec z nich všetkých historicko-kultúrne vyras-

Pravoslávny chrám sv. Petra a Pavla v Karlových Varoch
tá). Pravdepodobne práve preto, aby sa oprostila od teologického
prístupu k náboženstvu, vlastne prebrala novú vládnucu ideu doby.
Keď sa chirurgickým rezom oddelila od teológie (prinajmenšom vo
vlastných očiach), začala hľadať počiatok alebo základné princípy
náboženstva v ekonomických, psychologických, sociologických,
politických a politologických, antropologických a iných aspektoch
ľudskej existencie. Prekvapivo sa potom náboženstvo stalo v rámci
teórií výsledkom týchto prvkov a bolo na ne v nemálo prípadoch
redukované.
Na tomto mieste ale treba dodať, že nie celá religionistika je
takáto redukcionistická. Odohralo sa aj dosť pokusov o „prelom“
v chápaní náboženstiev a ich javov. Jedným príkladom môže byť
fenomenológia náboženstva na čele s Mirceom Eliadom, ktorá sa
pokúšala o prístup k náboženstvu a jeho javom (fenoménom) ako
k svojbytnému spôsobu ľudského života. Práve pre to, že ostatné
prístupy značne redukujú náboženstvo vždy a iba na konkrétny
prvok ľudského života, ktorý ho tak nemôže postihnúť obecne
a v jeho celistvosti. Keď sa potom bude náboženstvo chápať iba
z týchto aspektov, nemôže byť pochopené vo svojej celistvosti. Náboženstvo by sa podľa fenomenológov náboženstva malo chápať
špecifickým spôsobom, a to práve cez náboženstvo samotné; tak,
aby sa vysvetlili a vysvetľovali konkrétne náboženské javy a najlepšie v kontexte s tými istými javmi v rámci iných náboženských
systémov. Skrátka, aby sa náboženstvo a jeho javy skúmali v rámci náboženstva samotného ako špecifického ľudského duševného
a duchovného priestoru.
Pokračovanie nabudúce.
Veronika Civínová
Foto Jiří Nosek
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Juraj Kukura
„Kapitoly slovenského hereckého umenia majú síce krátku, ale čarovnú históriu. Akoby sprevádzali spoločnosť a život
vo chvíľkach intimity i radosti. Tvorili ich osobnosti, ktorých umenie formovalo ľudí pri výbere zmysluplnosti bytia.
Približovali svetovú klasiku, fantastickú modernu i slovenskú hru. A ľudia to vnímali, spoznávali a rástli. Často sa vraví
o tom, čo by dokázali naše hviezdy s hereckým umením v Amerike. A všetci vedia, že by dokázali. Jedným z najlepších
slovenských hercov, ktorý divadlo nielen hrá, ale predovšetkým ním žije, je Juraj Kukura. Výborný umelec, excelentný herec, jeden z najznámejších doma i v Európe. Videl som jeho absolventské predstavenie v divadielku Reduta. Už vtedy som
si uvedomil, koľko energie, kreativity a perspektív sa skrýva v mladom chlapcovi s fúzikmi. V človeku, ktorý herectvom
žije v každom predstavení.“
Juraj Kukura sa narodil 15. marca 1947 v Prešove. Štúdium
herectva absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Mal devätnásť rokov, keď ho režisér Ivan Balaďa obsadil do
jednej z hlavných úloh vo filmovom spracovaní románu Margity
Figuli „Tri gaštanové kone“.
Od roku 1970 bol členom súboru legendárneho Divadla na
Korze v Bratislave. Bolo to divadlo v podzemí, kde hrali kreatívne
a herecky jedinečné osobnosti slovenského divadla. Súbor sa stal
legendou, ktorá žije dodnes. Budova dnes nemá na stene ani malý
štítok, akú veľkú dobu reprezentovala a žila. Škoda.
Po zrušení Divadla na Korze prešiel Juraj Kukura do súboru Novej
scény a neskôr do Slovenského národného divadla. Spolupracoval
s jedinečným režisérom Milošom Pietorom. Dokázal prijať a rozvíjať celkovú podobu režisérovej poetiky. Takto vznikali legendárne,
vždy vypredané divadelné predstavenia, kde stvárnil postavu Ďura
Ľavka v Tajovského hre „Statky-zmätky“ (1972), Filinta v Moliérovom „Mizantropovi“ (1972), Astrova v Čechovovom „Ujovi Váňovi“
(1974), Pištu Bučáka v Tajovského „Novom živote“ (1978), titulnú
úlohu v Čechovovom „Platonovovi“ (1979) a Chlestakova v Gogoľovom „Revízorovi“ (1982).
Televízne inscenácie boli dobrou a v tom čase tiež váženou reklamou hereckého umenia. Vznikali na základe hodnotných predlôh
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vo filme i v televízii. Účinkoval v mnohých seriáloch a filmoch,
napr. v trojdielnom koprodukčnom filme „Via Mala“ (1985),
vo filmoch „Otto – Der Liebesfilm“ (1992), „Workaholic“ (1996),
„Apokalypse 99 – Anatomie eines Amokläufers“ (2000) a v mnohých
ďalších, v seriáloch „Dedičstvo Guldenburgovcov“ (1987), „Klinika
pod palmami“ (1996) atď. Vytvoril hlavné postavy v dvoch dieloch
televíznej kriminálky „Tatort“(Miesto činu). V roku 1989 nakrútil
šesťdielny anglický televízny film „Traffik“, ktorý dostal štyri ceny
britskej akadémie, medzinárodnú cenu Emmy za najlepší dramatický seriál.
Po roku 1989 sa postupne vracal na domáce filmové plátna a
obrazovky. Stvárnil titulnú postavu v Jakubiskovom filme „Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý“(1992), s Jozefom
Kronerom si zahral v televíznom filme „Cudzinci“ (1992), hlavnú úlohu vytvoril v slovenskej dráme Tábor padlých žien (1997)
a v pôvodnom rozprávkovom filme „Sokoliar Tomáš“ (2000). Za
televízny film „Voľnomyšlienkár“ (2001) mu bola na festivale Art
film v Trenčianskych Tepliciach udelená cena Igric.
Dodnes účinkoval vo viac ako tridsiatich celovečerných filmoch, v
130 televíznych filmoch a inscenáciách a v 37 televíznych seriáloch.
Za film „Zrozen bez porodu“ bol Juraj Kukura nominovaný na cenu
za najlepší mužský herecký výkon na MTF Monte Carlo 2011.
Od roku 2002 je riaditeľom bratislavského Divadla Aréna. Vďaka
nemu sa z tohto divadla stala reprezentačná scéna umenia, ktoré
môžeme nazvať progresívne a ojedinelé. Za postavu Martina v
„Koze“ bol Juraj Kukura ocenený cenou Dosky 2004 za najlepší mužský herecký výkon. V roku 2011 mala v pražskom Činohernom klube premiéru inscenácia hry Martina Čičváka Kukura,
bilancujúci monológ o živote umelca v domácom a zahraničnom
divadelnom prostredí, v ktorej Juraj Kukura stvárnil titulnú rolu.
Za herecký výkon v tejto výnimočnej inscenácii bol nominovaný
na najprestížnejšie české divadelné ocenenie – cenu Thálie.
Ako mimoriadna umelecká osobnosť dostal za herecké umenie ocenenie „nositeľ Identifikačného kódu Slovenska“.

a ich sledovanosť, práve pre pôsobivé herecké výkony, bola vysoká.
Namiesto povrchnosti a nič nehovoriaceho zabíjania času vytvárali
skutočné hodnoty, na ktoré človek nezabudol ani v ďalších mesiacoch. Vracal sa k nim a rozmýšľal.
Juraj Kukura v nich stvárňoval zásadné postavy vo vzácnych adaptáciách kľúčových diel svetovej i domácej tvorby. Jaga v Shakespearovom „Othellovi“, Oidipa v adaptácii Sofoklovej tragédie, Antonia
vo „Vojvodkyni z Amalfi“, Eugena Onegina, Mihvoka v „Adamovi
Šangalovi“, Keana v inscenácii rovnomennej životopisnej hry A.
Dumasa atď. Televízna inscenácia „Mário a kúzelník“ podľa poviedky T. Manna, v ktorej Juraj Kukura vytvoril titulnú postavu, bola
ocenená cenou Strieborná nymfa na Medzinárodnom televíznom
festivale v Monte Carle.
Vo filme stelesňoval predovšetkým mužné úlohy. Za výkon vo
Vláčilovom filme „Stíny horkého léta“ dostal v roku 1978 Cenu za
mužský herecký výkon na festivale v Karlových Varoch. V československej produkcii hral v mnohých filmoch. „Zbehovia a pútnici“
Juraja Jakubiska (1968), „Eden a potom“ A. Robbe-Grilleta (1970),
„Javor a Juliana“ Š. Uhera (1972), „Koncert pre pozostalých“ D.
Trančíka (1976), „Deviate srdce“ J. Herza (1978), „Božská Ema“ J.
Krejčíka (1979) a ďalších.
Z televíznej tvorby sú dodnes najznámejšie seriál „Straty a nálezy“
(1975), filmy „Letokruhy“ (1972), „Nebezpečné známosti“ (1980),
„Triptych o láske“ (1980), „Mesiac na dedine“ (1981) a ďalšie.
V roku 1984, počas nakrúcania filmu Via Mala v zahraničí bol
bezdôvodne odsúdený za opustenie republiky a bol mu zabavený
majetok. Dostal angažmán v nemeckom Münchner Kammerspiele. Neskôr v rokoch 1985 – 1989 v Schauspielhaus Hamburg.
Svet ho prijal. Bol herecký talent, ktorý dokázal každú úlohu rozvíjať. Hosťoval v mnohých prestížnych zahraničných divadlách.
Spolupracoval s významným nemeckým režisérom Petrom Zadekom. Okrem viacerých divadelných inscenácií vytvorili výborný
film „Divoké päťdesiate“ (1983). V nemeckom prostredí sa presadil

Juraj Kukura tvorí a striedavo žije v Bratislave, v Hamburgu
a v Prahe.
Ľuboslav Moza
Foto archív Juraja Kukuru
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Antonia
Miklíková,

herečka so silným charakterom,
dušou plnou lásky pre krásu
a umenie

Tentokrát jsem požádala o rozhovor slovenskou herečku, která
nežije v České republice. Vedlo mne k tomu přání dozvědět se něco
ze zákulisí uměleckého života, o kultuře a vztahu ke kultuře v jiné
zemi Evropy.
Nejprve se tě zeptám, jak se stalo, že jsi zatoužila studovat na pražské
Divadelní akademii?
Ako študentka Párovského gymnázia v Nitre som sa prihlásila
do dramatického krúžku. Tam som sa zoznámila so staršími spolužiakmi a kamarátmi, s Mišom a Ondrom Spišákom, s Petrom
Gáborom... Hrali sme spolu divadlo a zamilovali sme sa do neho.
Pôvodne som chcela študovať psychológiu, ale Ondro Spišák mi
poradil, aby som skúsila DAMU v Prahe, keďže som hrala, kde
sa dalo! A prijali ma. Bolo to krásne obdobie. Prežili sme na škole
aj našu Zamatovú revolúciu. Spávali sme všetci v škole a hľadali
spoločne východisko zo situácie. Martin Mejstřík, šéf revolúcie u
nás na škole, prišiel už v prvých dňoch štrajku s nápadom, že je
treba hneď urobiť niečo zásadné. Povedal, že som Slovenka, a na
vtedajšieho socialistického prezidenta Gustáva Husáka ako Slováka
by to mohlo zapôsobiť, aby podal demisiu. Boli sme v niečom úplne naivní. Tak sme sa partia 5-6 ľudí vybrali na Hrad do kancelárie
prezidenta. Chceli sme mu odovzdať náš list s požiadavkou demisie. Samozrejme, že nás neprijal, ale list sme odovzdali.
V tomto vypätom období, kedy študentom išlo skutočne o zmenu, som dala podnet aj na drobnú revolučnú akciu „Špinavé prádlo“. V Prahe na internátoch
vtedy neboli práčky, a tak Slováci a cezpoľní posielali
kufre s bielizňou po autobusoch domov a späť. Prišlo
mi na um, že by sme mohli už večer do „tašiek so
špinavým prádlem“ pridať aj letáky. Môj otec ráno
takým spôsobom prebral v Nitre „špinavé prádlo“ a
roznášal informácie o štrajku v Prahe do podnikov
v Nitre. Takto to prebiehalo aj v ostatných mestách.
Neskôr ako hovorkyňa slovenských študentov v Prahe
som prehovorila na balkóne Melantrichu vedľa Václava Havla.
Po absolvování pražské Divadelní fakulty jsi odešla do
Francie?
Až o tri roky neskôr. Po škole som nastúpila do
Divadla Andreja Bagara v Nitre. Mojím prvým nitrianskym predstavením bolo „Motýľom nik nerozkáže“.
Za tri roky som šla z roly do roly a vypracovala som sa
k určitej istote aj vďaka výborným kolegom v nitrianskom divadle. Vo filme som účinkovala predovšetkým
v Čechách. Spolupracovala som so skvelými režisérmi – Ivanom Balaďom, Jaromilom Jirešom, Milošom
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Zábranským... Ale rada spomínam aj na slovenský film Tiny Diosy
„Ticho po búrke“ a na nežnú spoluprácu s režisérom Stanislavom
Párnickým.
Co tě tedy přesvědčilo opustit tak zajímavou práci?
Pozvali ma na cirkusovú stáž do Blois vo Francúzsku. Nevedela
som v tom čase po francúzsky ešte ani slovo. Túžila som sa ten
tajomný jazyk naučiť. Už ako študentka na DAMU som sa, neviem
ani z akého dôvodu, podpisovala Antonia de Mii na fotky spolužiakom. Po stáži som si v nitrianskom divadle zobrala neplatené voľno
a išla som študovať francúzsky jazyk na Sorbonnu do Paríža.
Po čase sa mi doma našetrené peniaze míňali a začala som pátrať
po nejakej práci. Na UNESCO hľadali niekoho, kto vie po slovensky, po česky, po rusky. Konkurz som urobila, pretože som mala aj
požadované pedagogické vzdelanie. Stačila som ešte v Nitre prejsť
z gymnázia a urobiť si maturitu na strednej škole pedagogickej v
Leviciach, túžila som po práci s deťmi.
Mojou prácou boli projekty pre štáty strednej a východnej Európy a severnej Afriky. Porovnávali vzdelanostnú úroveň detí predškolského veku, prvej a druhej triedy základných škôl v týchto krajinách. Vypracovávala som dotazníky pre deti v rôznych jazykoch.
Na tom som robila poobede a večer; doobeda som bola často v
škole. Na Sorbonne som si urobila aj dvojročný diplom z drama-

turgie. Táto práca mi pomohla zdokonaliť sa v písaní francúzštiny
aj v hovorení. Patrila som medzi tie poctivé post-socialistické deti,
ktorým keď povedali, že musia niečo zvládnuť, tak oni zabrali a
poctivo to urobili.
Podívala jsi se také do těchto zemí?
Áno, začala som lietať lietadlom, dovtedy som sa presúvala hlavne autobusmi a vlakmi. Vďaka tejto práci som sa naučila zvládať
aj počítač a rôzne programy, čo je dnes samozrejmosťou, ale v 90.
rokoch to bolo pre herečku niečo nové. Mala som slušný plat a
zabezpečenú existenciu vo Francúzsku. Popri tejto práci som začala
prekladať francúzske hry. A to ma pomaličky vrátilo späť k divadlu.
Po roku som z UNESCO odišla, keď už som začínala mať dostatok
práce v umeleckej oblasti.
To by mne zajímalo! Jak slovenská herečka stane na prknech francouzského divadla?
Prvú hereckú skúsenosť som mala vo filme. V Paríži ma pozvali
na konkurz prostredníctvom hereckej agentúry Jessiky Horvátovej
v Prahe, kde som bola zapísaná. Casting na titulnú postavu som
vyhrala. Televízny film sa volal „Pour l’amour d’Helena“ a Helena
bola pôvodom Češka.
Bolo to vzrušujúce točiť prvýkrát s francúzskymi hercami a režisérom. Na hotelovej izbe ma po každom filmovacom dni čakala kytica kvetov. Herca si produkcia vážila a rozmaznávala ho.
Vo Francúzsku ma vždy pobavil ten neuveriteľný skok z absolútneho luxusu do obdobia bez filmovania, kedy sa herec vrátil domov
do teplákov a na obed mal len bagetu s džemom alebo v kaviarni kávu s jedným croissantom. Herec sa tam viac pohybuje hore
- dole. Je to taká umelecká sínusoida a nevyrovnanosť v zárobkoch
aj v práci.
Film „L’art de la fugue – Umenie unikať“ mladej francúzskej
režisérky bol pre mňa s odstupom času dosť symbolický... Vždy

som mala pri sebe cestovnú tašku alebo kufor a pohybovala som sa
na staniciach či letiskách.
Vo Francúzsku sa potvrdilo, že patrím k divadlu a divadlo je
silne prítomné v mojom osude. Nešla som v Paríži k nemu cielene, ale moje kroky ma intuitívne k nemu doviedli späť. Začalo sa
to prekladaním francúzskych divadelných hier. V Prahe, v Divadle
Bez zábradlí sa hrá už pätnásť rokov moja vôbec prvá hra, ktorú
som preložila – „Blbec k večeři“, v origináli „Diner de con“ od
Francisa Vebera. Videla som ju v divadle Varieté v Paríži a bola
som presvedčená, že je to jedna z najvtipnejších konverzačiek, aké
som videla. V Prahe ju režíroval Jiří Menzel, ale ešte predtým ju
uviedol Peter Gábor v Martine a potom aj Roman Polák v Košiciach. V prekladaní som pokračovala, a tak som sa zoznámila s dramatikom Jean-Claude Brisvillom. Neskôr s riaditeľom ComédieFrançaise Jean-Pierre Miquelom, ktorý si ma zobral ako asistentku
réžie; a ako asistentka som spolupracovala v Comédie-Française aj
s Yves Gascom na dvoch hrách. To som ale už začala hrať pravidelne
v divadle Moliére.
Do predstavení, v ktorých som hrala, som vždy nejakým spôsobom vložila aj slovenčinu, moju drahú, zdrobneninkovú. Buď sa
tajomná dáma modlila v záhadnom slovenskom jazyku, alebo si
pospevovala neznámu pieseň...
V predstavení „Fureur d’aimer“ boli aj dlhšie texty v slovenčine. Počas môjho účinkovania v divadle Moliére som stretla Milana Kňažka, ktorý bol vtedy ministrom kultúry, a robili sme spolu
projekt o Miroslavovi Válkovi. Spolu s vtedajším riaditeľom divadla Moliére a Milanom Kňažkom sme vytvorili spoločný projekt
– európsky festival poézie, divadla a hudby „Cap à l‘Est“, ktorý
sa odvtedy koná v Banskej Štiavnici. Stala som sa výkonnou riaditeľkou tohto festivalu a bola som ňou do roku 2007. Predstavenia
boli viacjazyčné alebo prekladané naživo. Stretávali sa tam básnici
a umelci z celého sveta, bol to taký môj milovaný babylon jazykov.
Úžasné miesto spoznávania sa národov a národností cez umenie.
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Ve Francii jsi měla možnost se setkat se
zajímavými osobnostmi, ale i se slavnými lidmi. Můžeš nám vyprávět o svých
zkušenostech?
Autor a spisovateľ Jean-Claude Brisville je jednou z najvýraznejších osobností v mojom umeleckom živote.
Stal sa mojím priateľom. Teraz má už
deväťdesiat rokov, ale stále je to človek,
ktorý ma vie obohatiť. Je medzi nami
zvláštne intelektuálne prepojenie, priateľstvo a dôvera. Skoro každý deň si
telefonujeme, napriek tomu, že som
na Slovensku alebo v akejkoľvek časti sveta. Vieme sa hodiny rozprávať o
knihách, filmoch, horoskopoch, ale aj
futbale, ktorému ja rozumiem veľmi
málo.
Počas môjho pôsobenia v divadle
Moliére som sa podieľala na organizovaní českej sezóny v Paríži Bohemia
Magica. Viedla som časť venovanú básnikom s názvom Poeticus, v rámci ktorej som predstavovala českých básnikov
na javisku divadla Moliére. Pozvala
som Dagmar Havlovú, aby čítala otváraciu báseň. Priala si stretnúť sa s Alai-
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nom Delonom. Zohnala som ho a začali
sme si telefonovať. Určite ťa, Zuzanka,
neprekvapí, keď poviem, že má jedinečný šarm.
S Annie Girardotovou sme sa striedali
na javisku v divadle Moliére niekoľko
mesiacov.
Mojím domovským divadlom bolo
veľa rokov divadlo Moliére, zahrala som
si v tomto hniezde poézie a umenia
Beatrice v „La vita nova“ od Danteho,
Donnu Annu v Donovi Juanovi, Cudzinku v Brisvillovej Cudzinke a mnohé
iné tajuplné či zmyselné postavy.
Systém divadiel vo Francúzsku je iný
ako v Čechách alebo na Slovensku.
Poznáš to?
Určitě nám to vysvětli!
Stály súbor vo Francúzsku nájdete
len v Comédie-Française. V ostatných
divadlách sú herci platení len za odohraté predstavenie, nemajú stály zamestnanecký pomer. Repertoárový systém
funguje tiež len v Comédie-Française.
V ostatných divadlách sa hrá v blokoch.
V štátnych divadlách je to niekoľko
týždňov alebo mesiacov. V súkromných,
pokiaľ chodia diváci. Potom sa hra stiahne a naskúša sa nová. Brisvillove „Souper“ s Claudom Brasseurom a Cladom
Richom sa hralo niekoľko rokov, čo
znamenalo obrovský úspech. Na dekoráciách sa tiež šetrí, divadlo neplatí
toľko technikov a personálu. Dekorácia
stojí stále na javisku a nemení sa za inú.
Šepkári sú zriedkaví. Väčšinou to nie
je divadlo, ktoré si najíma hercov, ale
spoločnosť alebo produkcia, ktorá bude
na javisku divadla skúšať či hrať novú
hru.

Podle tvých zkušeností soudím, že Francouzi jsou vlastně velice zvědaví, proto u nich cizinci nejen naleznou uplatnění, ale často mají
i úspěch. Jak bys je ty sama charakterizovala?
Áno, sú zvedaví. Sú to neskutočne tvoriví ľudia. Majú veľký vzťah
ku kultúre, k svojmu kultúrnemu dedičstvu. A majú nádhernú krajinu. Vo Francúzsku akoby sa zlialo všetko trošku z celého sveta.
Majú priezračné Stredozemné more, dravé Alpy, divoké Atlantické
pobrežie, zvlnené Vosges, zemité vinohrady, zelené jazerá... Majú
prírodu, ktorú si chcú chrániť. Vážia si to, čo vyprodukujú. Kupujú
si vlastné víno, syry, koňaky a dokážu sa o nich nekonečne rozprávať a vychutnávať si ich. Jedným z mojich miest je Bretónsko
– Bretagne, plná kapusty, slanej vône, ústric a modrých okeníc.
V ktoromkoľvek mestečku či dedinke po celom Francúzsku nájdete
trhy s domácimi výrobkami, chrumkavým chlebom a čerstvučkou
zeleninou. Základom kuchyne pre mňa je dobrý produkt a v tom
vás Francúzi nesklamú. A potom už len voňať a rozprávať sa o tej
vôni...
Mám pocit, že Francouzi i velmi investují do umění, do filmu...
Áno, ale aj do Francúzska prišla kríza a tá zmenila zvyky v divadle
i vo filme. Teraz, keď pripravujeme nové projekty, často skúšame
zadarmo. Filmov sa točí menej. Tri filmovacie dni dnes neprinesú
to, čo pred pár rokmi. A honoráre klesli nielen umelcom, ale aj
technickým pracovníkom.
Francúzi majú iný sociálny systém pre hercov. Herec odvádza
z každého predstavenia či filmovania peniaze do hereckej asociácie.
Pokiaľ nehrá, asociácia sa podieľa na jeho odvodoch. Samozrejme
musím mať odpracovaných niekoľko rokov a hodín – honorárov
počas roka.
Súkromné divadlá sa tiež združujú a pomáhajú si. Do spoločnej
kasy platia stoličkovné za každé odohraté predstavenie, za každú
predanú stoličku. Môže sa stať, že predstavenie krachne a nehrá sa
tak dlho, ako sa predpokladalo. Potom mu pomáhajú práve z tohto
spoločného balíka peňazí.
Sedíme spolu a hovoříme v Nitře. Kde tedy dnes žiješ a pracuješ?
Môj partner je Nitran ako ja, takže žijeme spolu v Nitre aj v
Paríži, kde mám byt a prácu. Aj keď teraz hosťujem aj v Divadle
Andreja Bagara v Nitre, v predstavení „Sladká Charity“.
Vo Francúzsku čítam poetické texty a hru Jean Claude Brisvilla
„Oľga“, ktorá opisuje život Čechova a Olgy Knipper. Verejné čítania majú vo Francúzsku veľkú tradíciu. Ľudia sú naučení počúvať
a majú radi hovorené slovo... Čaká ma oprašovačka hry Zbláznená
láska v Paríži. A séria diskusií s deťmi v Nitre o francúzskej literatúre a poézii.
Obvykle se na závěr ptávám na budoucnost. Jaké máš plány a sny?
Chcela by som, aby umenie zostalo stále pri mne, aby zostala pri
mne krása, krása života, inšpirácia, tvoriví ľudia, dobre víno, jedlo,
humor, moje priateľky a láska.
Děkuji za rozhovor.

Zuzana Štancelová
Foto archív Antonie Miklíkovej
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Obyčajný
neobyčajný
človek
Jednou zo znamenitých študentských prác ocenených
na IX. Pražskej medzinárodnej konferencii slovenských
stredoškolákov a ich hostí 2012 bola obsiahla štúdia
Obyčajný neobyčajný človek Michala Viskupa a Anny
Holešovej z Gymnázia Varšavská cesta v Žiline pod
vedením prof. PhDr. Alice Virdzekovej. Rozsiahla štúdia
za zaoberá tematikou pracovných táborov z 50. rokov
minulého storočia, známych ako PTP, osvetľuje historické súvislosti ich vzniku a následne približuje život
Róberta Uškovitša, ktorý tam strávil dlhší čas, obsahuje
zapísané rozhovory, bibliografiu, archívne dokumenty
i fotografie.
Uverejňujeme prvú, obecnejšiu časť práce. Celá štúdia
je publikovaná na www.klubsk.net. Konferencia sa
uskutočnila vďaka finančnej podpore Úradu pre SlováPreukaz PTP-VTNP
kov žijúcich v zahraničí a Úradu vlády ČR, Sekcie pre
ľudské práva.
jedného obyčajne-neobyčajného človeka, ktorý bol v období totaÚvod
Slováci a Česi k sebe mali vždy mimoriadne blízko. Podobné
jazyky, kultúra, politická situácia, ale hlavne spoločné dejiny nás
spájajú ako v našich, tak aj v očiach ostatných národov. Nie nadarmo sme po dlhé roky tvorili jeden štát, a aj keď po jeho rozdelení
ľudí ovládla istá antipatia k svojim bývalým bratom, postupne sa
znovu zbližujeme. Čoraz viac Slovákov odchádza do Českej republiky, či už za prácou, vzdelaním alebo za láskou. My sme sa vám
rozhodli ukázať, že takzvaná migrácia nebola vždy len dobrovoľná,
a to nielen počas prvej republiky, ale aj pri plnom fungovaní obnoveného spoločného československého štátu – konkrétne v období
komunistickej totality.
Mali sme na výber viaceré témy, z ktorých väčšina sa vzťahovala na rôzne slovenské osobnosti, či už súčasné alebo historické.
O väčšine z nich však už bolo napísaných niekoľko prác, článkov,
štúdií či životopisov. My sme sa preto rozhodli predložiť vám príbeh

litného režimu nútený opustiť Slovensko a ako člen pomocných
technických práporov prežil niekoľko ťažkých rokov v Česku.
Pred tým, než sme začali písať, sme si stanovili niekoľko cieľov.
Prvým z nich bolo priblížiť vznik a situáciu v pomocných technických práporoch začiatkom 50. rokov, ktoré priamo ovplyvnili
život nášho pamätníka. Ďalším, najdôležitejším z našich cieľov,
bolo spracovať život a príbeh tohto statočného človeka a ukázať, že
migrácia nemusí byť vždy len dobrovoľná.
Aby sme tieto ciele dokázali splniť, naše prvé kroky viedli do
archívu a knižníc, kde sme získali potrebné pramene. Súčasne
sme si dohodli stretnutie s pamätníkom doby – pánom Róbertom
Uškovitšom, ktorý sa s nami podelil o svoje ťažké spomienky a tiež
ďalšie dokumenty, písomnosti a fotografie. Zúčastnili sme sa taktiež
rôznych akcií, venovaných práve bývalým PTP-ákom a osobne sa
stretli s viacerými z nich, čo nám prinieslo nové pohľady na vec,
ale aj ďalšiu literatúru, za ktorú vďačíme hlavne MUDr. Jaroslavovi
Václavkovi.
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Pán Uškovitš v dobe vojenskej služby

Našu prácu sme rozdelili na dve hlavné kapitoly. V prvej kapitole sa zaoberáme historickým vývojom PTP od ich vzniku v roku
1950, cez pomery v nich, až po ich zánik v roku 1954. Druhá
zachytáva život a osudy nášho pamätníka Róberta Uškovitša s dôrazom na jeho roky prežité v pomocných technických práporoch.
Tieto sú rozčlenené na viaceré podkapitoly. Prácu ďalej dokresľujú
prílohy – dobové fotografie a dokumenty zo súkromného archívu
pána Uškovitša, ako aj fotografie z akcií, ktorých sme sa pri spracovávaní tejto problematiky zúčastnili.
1 Historický vývoj PTP
V jeseni 1947 až do februára 1948, teda počas československej
vládnej krízy, KSČ využila situáciu na násilné uchopenie moci.
Po prijatí ústavy 9. mája 1948 KSČ naplno začala prebudovávať
republiku na plnohodnotný socialistický štát. Priamym následkom tejto politiky bolo odstraňovanie nepohodlných ľudí, ktorí by
mohli ohroziť novonadobudnutú totalitnú moc. K tomuto využívali väznice, pracovné tábory alebo aj armádu, konkrétne pomocné
technické prápory – PTP.
Začiatkom 50. rokov 20. storočia sa PTP stali dôležitým nástrojom
na mimosúdne postihovanie nepohodlných osôb, ktoré by mohli, či
už reálne, alebo len vykonštruovane, ohrozovať totalitný režim. Ľudia umiestnení v týchto táboroch boli kategorizovaní ako politicky
nespoľahliví, čo im spôsobovalo problémy aj v neskoršom živote.
Na začiatku júna 1950 bol generálovi J. Procházkovi predložený
rozsiahly materiál, ktorý navrhoval zriadenie pomocných technických práporov, v ktorých by vojaci dostali len minimálny výcvik
bez zbrane. Tento dokument navrhoval zaradiť do nich aj osoby
s nevyhovujúcim triednym pôvodom – synov veľkostatkárov či živnostníkov. Návrh po prerokovaní vstúpil do platnosti 14. júna a bol
realizovaný rozsiahlymi čistkami v armáde, pričom s „nespoľahlivými“ sa do PTP dostalo mnoho občanov nemeckej a maďarskej
národnosti.
Tábory boli rozmiestnené po celej Československej republike
a vojaci do nich boli zaraďovaní bez ohľadu na to, kde sa narodili.
Nebolo neobvyklé, že sa vojak dostal do tábora vzdialeného aj pol
republiky. Pre totalitný režim to dokonca v mnohých prípadoch
bolo priam žiadúce, pretože takto dokázal znížiť návštevy na mini Pozri príloha – Dokument č.10.
 Tamže
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mum a tým spomaľoval správy o nevyhovujúcich podmienkach
v táboroch.
Vojaci v táboroch totiž boli označovaní písmenom E, teda ako
„politicky nespoľahliví“, a to sa s nimi nieslo celý život. Nemohli sa zúčastňovať na niektorých aktivitách bežného života, pretože
podľa paranoidného vedenia štátu by mohli ohrozovať moc, ktorú
nadobudli. Nesmeli vycestovať a boli pod neustálym dozorom.
Pritom dostať sa do PTP nebolo nič ťažké, pretože pravidlá boli
extrémne benevolentné a dovoľovali kádrovacím komisiám zaradiť tam takmer kohokoľvek – dňa 28.1.1949 vydalo ministerstvo
národnej obrany smernicu, ktorá upravovala spôsob výberu brancov. „Za politicky závadné boli pokladané:
1) osoby, ktoré sa dopustili trestných činov retribučných (kolaborácia,
prihlásenie sa k okupantom, funkcionárstvo v kuratóriu a Hlinkovej
mládeži...), aj keď za to neboli stíhané;
2) osoby národne nespoľahlivé;
3) osoby, ktoré sa dopustili trestných činov podľa zákona na ochranu
republiky č.50/23 Sb. alebo na ochranu ľudovodemokratickej republiky č.231/48 Sb. a boli za to odsúdené alebo sú za to stíhané;
4) osoby podozrivé z protištátnej činnosti;
5) osoby, ktoré boli postihnuté opatreniami akčných výborov alebo
opatreniami podobnými;
6) osoby dodané do táborov nútených prác;
7) osoby odsúdené podľa zákona pre trestné činy podľa zákona o stíhaní čierneho obchodu č.14/47 Sb. alebo pre iný čin podobného charakteru;
8) osoby, ktoré Štb pokladá za závadné z iných, tu neuvedených dôvodov.“
Ak bola zistená „závadnosť“ takéhoto branca, bol odovzdaný do
rúk vojenského spravodajstva, ktoré malo právo rozhodnúť o spôsobe jeho zaradenia. Takisto velitelia „plnohodnotných“ rôt často
zaraďovali na prekádrovanie vojakov, ktorí boli nejakým spôsobom
problémoví (mali problémy s alkoholom, opakovane neuposlúchli
priamy príkaz a pod.).
Nadriadení boli kapitola sama osebe. Mnoho z nich si užívalo
rýchlo získanú moc alebo si ventilovalo svoje rozčarovanie z preradenia k „podradným“ práporom častými výbuchmi a násilníckymi
sklonmi. Nebolo nič neobvyklé, ak vojak dostal sedem „ostrých“,
teda sedem dní vo väzení za nezapnutý gombík na košeli, alebo
vojak pracoval aj 14 hodín, pretože za 8 nedokázal splniť neľudskú
normu a potom za ňu nedostal plat. „Bol som raz osobne svedkom,
ako chlapci od roty A pri poobednej smene nesplnili plán kvôli závalu
sloja. Npor. Sebera ich nechal v bani až do rána a hneď po príchode do
lágru ich bez odpočinku a jedla nechal nahnať na cvičák, kde sa museli
rozostúpiť tak, ako sú na pracovisku a museli rukami naznačovať svoju
prácu. Jedni naznačovali, ako kopú, druhí ako nakladajú lopatou atď.
Toto divadlo trvalo viac než tri hodiny. Ako chlapci potom vyzerali, nie
je potrebné komentovať.“ 
1.1 Zánik PTP
Postupný úpadok v kombinácii s úmrtím J.V. Stalina a K. Gottwalda donútili vládu rozpustiť PTP. Dovtedy však tábormi prešlo
zhruba 60 000 vojakov, z toho až 25 000 dostalo klasifikáciu E.
Posledný tábor zanikol v júli 1954. Na PTP však nadviazali technické tábory – TP. Tieto už neboli zostavované z politicky nespoľahlivých brancov a vojaci dostávali plnohodnotný výcvik so zbraňou,
stále však boli zamerané prevažne pracovne a boli využívané ako
zdroj lacnej pracovnej sily. Ani ich podmienky sa veľmi nezlepšili
a vojaci, ktorí do nich boli zaradení, o sebe často hovoria ako o
PTP-ákoch.
 ŠTAIGL, J. Pomocné technické prápory, s. 406.
 DROBÍLEK, A. et al. Hořké vzpomínaní II. Z dopisů a vzpomínek
chlapců pétépáků, s. 187 – 188.
 BÍLEK, J. Pétepáci aneb Černí baroni úplně jinak, s. 111
 ŠTAIGL, J. Pomocné technické prápory, s. 422.

Na práci v PTP

2 Život Róberta Uškovitša
Róbert Uškovitš sa narodil 5. 12. 1928 v podhorskej obci Papradno v okrese Považská Bystrica manželom Jánovi Uškovitšovi a Janke
Uškovitšovej, rodenej Majeríkovej. Jeho matka bola domáca a otec
pracoval ako správca ľudovej školy. Spoločne s mladším bratom
a staršou sestrou prežili šťastné, i keď skromné detstvo, plné hier,
športu a výletov s rodinou a priateľmi – tak slovenskej, ako i českej
národnosti.
Bol veselé a otvorené dieťa, ktoré vymýšľalo veľa huncútstiev. Už
ako päť- či šesťročný ušiel so starším kamarátom bez dovolenia na
trojkolke do Považskej Bystrice. Takú namáhavú cestu ešte nedokázal sám zvládnuť, takže ho kamarát nakoniec musel tlačiť. Po nástupe do školy sa veľa nezmenilo. Pracovali tam prevažne českí učitelia,
ktorí boli mimoriadne aktívni a vymýšľali pre svojich žiakov rôzne
akcie. V zime nacvičovali divadelné predstavenia, lyžovali a korčuľovali sa, v ostatných obdobiach hrávali volejbal, futbal a inak
športovali, čo ich udržiavalo zdravých a v dobrej nálade. Róbertov
otec dokonca založil futbalový klub zložený z dedinčanov, ktorí ku
hre často pribrali aj týchto učiteľov.
Zmysel pre dobrodružstvo však mladého Róberta neopustil. Raz
ho kamaráti nahovorili, nech sa s nimi ide hojdať na nalomenom
konári borovice, ktorý jeho váhu neuniesol a zlomil sa. Ako on sám
vraví, spravil si dieru do chrbta. No ani táto skúsenosť ho nenaučila opatrnosti. Naďalej načierno rybárčil, naďalej si aj so sestrou
skracoval cestu zo Šebešťanov na Starovec po vode, v hajove (pozn.
člnok), ktorý mohol dostať na druhú stranu Váhu len rúčkovaním
po natiahnutom lane. Dnes so smiechom spomína na svoju nerozvážnosť: „No ale predstavte si, som bol ešte taký špunt, a tak silnejší
prúd by bol stačil na to, že by čln mi bol ušiel spod nôh, ja by som bol
čľupol do Váhu a sestra ktovie, kde by sa zastavila.“
14. marca 1939 vznikla prvá Slovenská republika a Česi boli nútení opustiť jej územie, čo zranilo nielen ich, ale aj ich slovenských
priateľov. Pán Uškovitš na toto obdobie spomína: „No a potom
prišli tie smutné chvíle, vlastne najprv bolo rozdelenie Československa,
potom Česi museli odísť, pre nich to bolo dosť bolestivé, tak sme sa

potom ešte stretávali na Javorníkoch, Portáši na Bielom kríži a je tam
viac takých chát. Ešte si dokonca na mená pamätám - aj tých četníkov,
ako sme vtedy hovorili, aj tých ďalších.“
Po obnove ČSR ako člen Československého zväzu mládeže
v maturitnom ročníku žilinského gymnázia pomáhal pri stavbe trate mládeže Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. A jeho huncútska povaha sa prejavila aj tu. Pán Uškovitš nám s melancholickým
úsmevom rozprával: „A dokonca keď tá Anča vtedy ešte chodila, taká
stará lokomotíva, namazali sme vazelínou koľaje, ale len na pár, asi
desiatich metroch a tá Anča mala také serpentíny, lebo bolo tam stúpanie, no a tak prišiel vlak zdola na stanicu, zapískali odchod a mašinke
sa začali len tak pretáčať kolesá, no to boli parády.“
Čo navždy zmenilo pohľad na svet tohto mladého človeka? Čo
zničilo jeho plány do budúcnosti, sny a nádeje? Komunistický
režim. Túžba vládnucej strany vytvoriť socialistický štát odstránením každej prekážky stojacej v ceste tomuto cieľu. Medzi iným aj
„nepohodlných“ ľudí, predovšetkým s inými politickými názormi,
alebo ľudí bez priamej ekonomickej závislosti na štáte.
Začalo to obvinením Róbertovho otca, Jána Uškovitša 5. novembra
1948 verejným obžalobcom ľudového súdu v Trenčíne z podporovania fašistického režimu, alebo inak protikomunistických činov.
Jedným z nich bolo údajné „prenasledovanie“ istého študenta, ktorý nedochádzal pravidelne do školy, alebo absurdné obvinenie, že
pri futbale nútil žiakov hrať sa na Rusov a Nemcov tak, aby Rusi
prehrali. Na súde v Trenčíne dňa 3. decembra 1948 bol oslobodený, podľa slov nášho pamätníka „(...) lebo kohokoľvek by bol požiadal,
bol by išiel zaňho, najmä učitelia.“ Napriek tomu, že ho súd uznal
nevinným, pán Ján bol prepustený a istý čas bez zamestnania.
Po tejto udalosti mladý Róbert náhle stratil možnosť štúdia na
vysokej škole (túžil študovať elektrotechniku) a musel úplne zmeniť svoju predstavu o budúcnosti. Najskôr chcel pracovať v zemevrtoch, nakoniec si v lete 1949 spravil mesačný kurz a nastúpil ako
učiteľ do Národnej školy Horná Tižina – Staňova rieka. Po necelom
roku práce dokonca zastupoval riaditeľa, ktorý mal úraz.
Dňa 1. októbra 1950 dostal povolávací rozkaz a s túžbou mať
vojenskú službu čo najskôr za sebou okamžite narukoval. Priradili
ho do Košíc k protitankovému hipomobilnému delostrelectvu, B 5,
pluk 11. Tu absolvoval 2 mesiace základného výcviku i prvú ostrú
streľbu na Bankove.
Po týchto 2 mesiacoch náhle predvolali niektorých vojakov na
politické previerky, medzi nimi aj Róberta Uškovitša a jeho dobrého priateľa Tibora Tara.
Pán Uškovitš spomína: „No a tak pekne krásne pri tých previerkach
hovorí politruk: ,O čo máte záujem?´ Ja hovorím: ,O rádiotechniku,´rád
by som bol išiel na vysokú školu elektrotechnickú. ,A o koňotechniku nie?´ ironicky. Tak už som vedel, že je čosi zle.“ V priebehu
niekoľkých dní Róbertovi – s označením E, čiže politicky nespoľahlivej osobe, Tiborovi a niekoľkým ďalším preverovaným vojakom
odobrali zbrane a presunuli ich do Mesta Libavá na Moravu, k 53.
PTP. A takto sa náš pamätník dostal do Česka, ktoré chcel už dávno
spoznať, lenže spôsobom, ktorý si nepredstavoval ani v tých najhorších nočných morách.
V Meste Libavá do roku 1945/6 žilo takmer výhradne nemecké obyvateľstvo, po tomto roku násilne vysťahované. Následne tu
vznikol vojenský tábor.
Na tomto mieste nastali zlé časy pre mnoho odsúdených – právom či neprávom, na „nútené práce“.
A tu sa začali aj najhoršie chvíle života Róberta Uškovitša, jeho
premena z mladého chlapca na „starého“ muža, taká rýchla a drastická, akú v dnešnej dobe prežije málokto.
 Pozri príloha – Dokument č. 6, 7.
 Pozri príloha – Dokument č. 8, 9.
 Pozri príloha – Obrázok č. 9.
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Počas pobytu v tábore

PTP-áci mali skutočne tvrdý režim. Toto sú spomienky nášho
pamätníka naň: „Vstávali sme okolo šiestej, pol siedmej alebo tak nejako. V letnom období možno aj troška prv, v zimnom aj neskoršie. Po
hygiene a tak ďalej bol nástup, denný program, čiže program na deň,
rozdelili sa služby, lebo niektorých nechávali ako dozor alebo stráž
v tom objekte, kde sme boli. Všetko muselo byť zabezpečené. Potom sme
vypochodovali o nejakej siedmej na pracovisko, najneskoršie to mohlo
byť v zimnom období do ôsmej, záležalo, ako to bolo ďaleko. Niekde
nás aj autom dovážali, niekde sme išli peši. Pracovalo sa v jednom kuse
do nejakej tretej alebo štvrtej hodiny, častejšie do tej štvrtej. Cez obed,
len kde tu, kde bolo väčšie pracovisko, prišiel aj nejaký bufet mobilný,
doviezli aj nejaké mlieko alebo chlebík, keksy. Ale museli sme si to
zaplatiť. Tam nebol žiadny prídel, žiadna desiata. Na ťažkých pracoviskách sme mali zvýšenú normu a obed bol výdatnejší, ba niekedy sme
aj na raňajky mali špek, slaninu. Keď sme prišli domov, tak sme mali
nejaký obed. Keby to bývalo blízko, tak by to bolo ináč zariadené, bolo
by to tam, kde sme boli ubytovaní, ak nás neviezli. Jedlo sme mali až
po práci. Potom bol nástup a okolo osemnástej alebo devätnástej hodiny bol večerný rozkaz a tam bolo povedané, kto zlyhal, kto odvrával,
kto patrí do korekcie, kto do väzenia. Väčšinou boli také výstražné tie
rozkazy. Potom sme mali prípravu na nocľah, na odpočinok a to bývalo
okolo deviatej, desiatej hodiny, takže sme mali celý deň využitý.“
Pri tom všetkom dostávali minimálnu mzdu, z ktorej polovicu
odovzdávali ako platbu za zabezpečenie základných potrieb (t.j.
ošatenie, ubytovanie, pracovné nástroje ...) a štvrtinu veliteľovi, aby
peniaze náhodou „nestratili“. Zostávajúcu štvrtinu mohli minúť
podľa vlastného uváženia. V praxi to znamenalo, že „politicky
nespoľahliví“ vojaci prišli v dôsledku zákonných a nezákonných
zrážok minimálne o 90 Kčs denne.10
Život v táboroch nebol vôbec ľahký. Príslušníci PTP sa stretávali s každodenným šikanovaním z radov nižších i vyšších
dôstojníkov, ktorí ich brali len ako prostriedok na ventilovanie
svojich nálad. Pán Uškovitš spomína: „Potom nás pucovali každý deň. Najmä tí od cudzích útvarov. Keď to bolo v meste a mali
jednotlivca vybraného, mal rozopnutú košeľu, alebo čiapku
nemal predpisovo, tak hneď do pozoru! A už začal vyšetrovať.
Keby bol odvrával, tak hneď zavolá posádkového dozorcu a už
tam zberajú.“ Niekedy aj s ťažkými či smrteľnými následkami:
„...ale aj na ostro veliteľ strieľal, keď sme išli z vychádzky večer.
Tú sme mali do polnoci asi, ale to bolo za bieleho dňa, sa ešte
pamätám, ako veliteľ na jedného príslušníka PTP kričal, aby
nespieval, lebo spieval si a neprestal, tak veliteľ vytiahol pištoľ
a strieľal doňho. Do nôh, tak mal prestrelené stehná.“
„Vojaci“ robili na stavbách letísk, budov, ciest, klčovali lesy
a podobne. Pri takejto práci sa stávali mnohé úrazy, o to častejšie, že sa nehľadelo na zdravotný stav „politicky nespoľahlivých“ pri ich presúvaní do PTP a zväčša ani v nich. Potvrdil to
10 BÍLEK, J. Pétepáci aneb Černí baroni úplně jinak, s. 67.
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aj náš pamätník: „Na ošetrovňu som pomerne málo chodil, ale
tam boli nielen zranenia, ale mali aj choroby už z domu a na
to štát neprihliadal vtedy. Napríklad pľúcne choroby tam boli,
TBC.“ Často sa stalo, že pri kopaní kanálov a iných prácach pod
zemou ich zavalilo, pretože nikto nesledoval bezpečnosť, ale len
rýchlosť a efektívnosť práce. Niektoré úrazy však spôsobili sami
PTP-áci svojou nerozvážnosťou: „No a jeden chlapec dostal
rozkaz bubnovú miešačku čistiť, odstavenú, od betónu vysekávať, vliezol do nej a vypínač bol tlačítkový. Keď sme išli z práce
– a to bol práve uhol, že sme do tej miešačky nevideli – tak
niekto len tak buchol do toho, teda zapol tú miešačku a išli sme
ďalej. Ten chlapec sa nedostal von, tak ho tam dosekalo,“ hovorí
pán Uškovitš so smútkom v očiach.
Róbert Uškovitš však mal šťastie v nešťastí. Na istý čas sa dostal
na správu budov a získal tým isté výhody, ako povolenie na neobmedzený pohyb po celom objekte. Náplňou jeho práce bolo zmapovať ho a robiť nákresy opustených aj obývaných budov.
Najhoršia udalosť, na ktorú si náš pamätník spomína, bol jeden
večerný rozkaz. Večerné rozkazy. Chvíle, kedy sa naučili očakávať
len nemilé prekvapenia. Na toto prekvapenie však nebol pripravený
nik. Mal to byť jeden z posledných rozkazov v ich životoch. Krátko
po ňom mali byť prepustení. Ich očakávania zničila jediná veta.
„Zostávate na výnimočnom cvičení do neurčita.“
Niektorí PTP-áci, predovšetkým tí starší, ale aj muži s manželkami a deťmi stratili všetku nádej. Prišli si do ošetrovne po smrť.
A lekári, často tiež „politicky nespoľahliví“, im ju dopriali. Stačilo
ponechať voľnejší prístup k liekom.
Velitelia sa snažili podkopať aj ich vieru, avšak v PTP-ákoch bolo
stále toľko odvahy a presvedčenia, že tento cieľ uskutočniť nedokázali. Zo spomienok nášho pamätníka: „Alebo raz nás zavolali asi tak
ani nie po pol roku do kultúrneho strediska. To bolo nejaké kino a tam
sa malo hovoriť na tému politika, duchovenstvo a tak ďalej. Prišli
tam pokrokoví kňazi. Nejaký Hromádka a spol., lenže aj my sme boli
z opačnej strany pokrokoví, lebo sme mali za sebou predsa len... verím,
hej, verili sme, boli sme veriaci, aj keď jednoduchí ľudia. Tak jedným slovom bolo veľké zhromaždenie, všetkých vojakov zvolali a začali
hovoriť, že Biblia klame, že je to všetko faloš a tak ďalej a keď už toho
bolo moc, tých zlých rečí, no tak pekne vystúpil jeden vojak a hovorí :
,Veď ja som vás učil na Cyrilo - Metodskej fakulte v Prahe a vy takto
zradcovsky rozprávate? Takto haníte našu cirkev?´ A tak ďalej, jedným
slovom, úžasne začal hovoriť, a my šum veľký, potom tuším aj potlesk
sme spravili, bol to doktor Josef Zvěřina. No tak keď takto hovoril
a my sme sa k tomu priklonili, tak jednoducho naraz dali do zajačích
a dôstojníci okamžite: ,Nástup a rozchod!´, všetko to zrušili, tak sme
im to prekazili. Samozrejme, ten Zvěřina mal potom ťažkosti.“ Tento
odvážny a hrdý Čech patril medzi „skutočne vzácnych ľudí“, na ktorých pán Róbert Uškovitš dodnes s láskou spomína.
Michal Viskup a Anna Holešová
Foto osobný archív pamätníka
Pamätník 53. PTP v Meste Libavá

