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Zmena termínov a programu vyhradená!

PROGRAMY
MÁJ 2013

Do 29.5. Galéria SI XL POHĽADOV NA 
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE

JOZEF JANKOVIČ POHĽADOM SABINY 
JANKOVIČOVEJ. Pripravil SI

Do 3.5. Modrá sála SI
FOTOSALÓN SK IVAN KÖHLER: 
FOTOGRAFICKÉ RADOVÁNKY. Pripravil autor 
a SI

2.5. – 3.6. Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, 
Praha 1 SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE

18. ročník divadelného festivalu. Pripravilo Divadlo 
Bez zábradlí v spolupráci s SI

7.5. 18.00 Modrá sála SI FOTOSALÓN SK

ALEXANDER JIROUŠEK: OD TATIER 
K DUNAJU

Súbor vystavených fotografií predstavuje prierez 
autorovou tvorbou so zameraním na slovenskú 
krajinu, prírodu, mestá a pamiatky. Pripravil SI

14.5. 17.00  DNM Slovensko a jeho osobnosti. 
Workshop k X. medzinárodnej pražskej konferencii 
slovenských stredoškolákov. Pripravil DOMUS 
SM v ČR vďaka podpore Úradu vlády ČR v rámci 
Charty menšinových jazykov  

13. – 17.5. 10.00 Modrá sála  SI  DETI  A SVET 
KNIHY

13.5. 10.00  ROZPRÁVKY SÚ POHÁDKY
Bábkové predstavenie pre najmenšie deti tentoraz s 
rozprávkami F. Hrubína a M. Rúfusa.
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka 
Pripravil SI v spolupráci s o. z. BONA FIDE

15.5. 10.00 CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Čítajme deťom 20 minút denne každý deň!  
Komponovaný program, v ktorom známe osobnosti čítajú 
deťom zo svojich obľúbených detských kníh. Pripravil SI 
v spolupráci s o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM a o. 
z. BONA FIDE

17.5. 10.00 TAJOMSTVO Z VANKÚŠA
Stretnutie s tvorcami rozhlasových rozprávok 
spojené s čítaním a počúvaním.
Účinkujú: Ján Uličiansky, Mária Števková a ďalší. 
Pripravil SI v spolupráci s Mestskou knižnicou 
Piešťany

16. – 19.5. Priemyslový palác, Výstavisko 
Holešovice, Praha 7 Svet knihy 2013 Čestným 
hosťom 19. medzinárodného knižného veľtrhu 
a literárneho festivalu je SLOVENSKO

16. – 19.5. Priemyslový palác, Výstavisko 
Holešovice, Praha 7 Svet knihy 2013 Dokumentačné 
a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR 
a KSK na Svete knihy v stánku DNM. Výstavka 
slovenských kníh, periodík so sprievodným slovom 
redaktorov mesačníka Listy Slovákov a Čechov.
19.5. 15.00  Priemyslový palác, Výstavisko 
Holešovice, Praha 7 Svet knihy 2013, stánok 
DNM: beseda so slovenským spisovateľom Igorom 
Válekom a výstavka jeho kníh, Pripravil DOMUS 
SM v ČR vďaka podpore Charty menšinových 
jazykov Úradu vlády ČR

20.5. 10.00 Modrá sála SI ROZPRÁVKY PRE 
DOSPELÝCH ALEBO PRE DETI?
Literárne pásmo pre stredoškolákov.
O tajomnom svete rozprávok a o Pavlovi 
Dobšinskom so slovenským spisovateľom Igorom 
Válekom.
Moderuje: Helena Nosková
Pripravilo Dokumentačné a muzeálne stredisko 
slovenskej menšiny v ČR v spolupráci s SI vďaka 
podpore Charty menšinových jazykov Úrady vlády 
ČR

21.5. 17.00 Kaviareň DNM  
Stretnutie členov DOMUS SM v ČR a členská  
schôdza DOMUS SM v ČR. 
Pripravil DOMUS SM v ČR.

24. – 26.5. Festival Praha srdce národov. Pripravila 
Limbora a Etnika

Z programov Slovenského inštitútu v Prahe, Dokumentačného 
a múzejného strediska a KSK na mesiac máj 2013
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Slovo redaktora
   V tomto roku Ministerstvo kultúry ČR nepodporilo projekt Doku-
mentačného a múzejného strediska slovenskej menšiny v ČR nazva-
ný Výber zo slovenskej kultúry a jej osobností. Keďže ani Minister-
stvo školstva ČR neudelilo projektom DOMUS SM v ČR nazvaným 
Blízki nielen jazykom žiadnu podporu, sme nútení našu kultúrno-
vzdelávaciu činnosť čiastočne obmedziť a prispôsobiť nulovým nákla-
dom. Nemôžeme pozývať hostí zo Slovenska a pripravovať náročné 
programy, vynasnažíme sa však vlastnými silami prezentovať aspoň 
malé ukážky zo slovenskej kultúry a jej osobnosti. 
   Veľmi si vážime ocenenia 
nášho projektu v Sekcii pre 
ľudské práva – Charte na pod-
poru menšinových jazykov. Je 
zameraný na vzdelávanie slo-
venských školákov a stredo-
školákov v ČR v slovenskom 
jazyku a v slovenskej histórii. 
V tomto roku oslavujeme 
desiate výročie organizovania 
pražských medzinárodných 
konferencií slovenských stre-
doškolákov a ich hostí realizá-
ciou X. stredoškolskej konfe-
rencie v Prahe.   
   V máji sa hodláme opäť 
zúčastniť na knižnom veľtrhu Svet knihy. Šťastie sa na nás usmialo, 
zahraničným hosťom Sveta knihy bude v roku 2013 Slovensko. Pred-
stavíme tak v našom stánku publikáciu rozprávok Pavla Dobšinského 
v úprave spisovateľa Igora Váleka. Igor Válek je naším stálym dopi-
sovateľom Listov, a tak využijeme jeho prítomnosť v Prahe a pripra-
víme pre všetkých našich čitateľov posedenie a besedu, kde sa okrem 
neho stretnete aj s celou redakciou Listov.
  Veríme, že neodmietnete ani naše pozvanie na Pražskú múzejnú 
noc. Príprava na ňu je už v plnom prúde, hoci sa uskutoční až 8.6. na 
známej adrese v DNM.
   Predkladáme vám nové číslo Listov ochudobnené o štyri strany. 
Aj v tomto prípade sa nás dotklo výrazné obmedzenie dotácií na 
vydávanie časopisov v jazykoch národnostných menšín. Počet našich 
odberateľov mierne vzrástol, a preto aj v zložitých finančných pod-
mienkach budeme v tomto roku vo vydávaní časopisu pokračovať. 
Veľmi nás poteší vaša odozva na adresu redakcie. Tak ako v minulom 
roku, vynasnažíme sa zohľadniť vaše pripomienky. Preferujeme mai-
lovú poštu, ktorá je rýchla a s nulovými nákladmi.

Za redakciu
Helena Nosková   

Ilustrácia Zuzana Štancelová
     

Ohliadnutie sa za uplynulým štvrťrokom a pohľad do budúcnosti
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Ak ste prezidentom, váš program je naplánovaný minimál-
ne na týždeň dopredu. Zahraničné návštevy sa pripravujú 
s niekoľkomesačným predstihom. A ak hlava štátu dáva na 

nový rok vyznamenania, minimálne deň predtým dostanú agentúr-
ni novinári zoznam ocenených aj s ich životopismi, aby si stihli 
všetko pripraviť. 
   Najvyššia politická liga, akou sú zahraničné návštevy prezidentov, 
sa odvíja od pomerne pevného protokolu. Priestor na improvizáciu 
je minimálny, týka sa gest alebo osobných výrokov, či už trefných 
bonmotov, alebo nešťastných prerieknutí. V každom prípade by 
pojem štábna kultúra mal byť na tejto úrovni naplnený do slova a 
písmena. Inak z toho býva fiasko, veľké priamo úmerne tomu, že 
ide o formálne najvyššiu politickú ligu.
   Elita Slovenska a Česka na sklonku mandátu českého prezidenta 
Václava Klausa ale dokázala, že z aj takého slávnostného aktu, akým 
je udelenie najvýznamnejších štátnych vyznamenaní hlavám štátov, 
sa dá urobiť celkom pekný holubník. 
   Krajiny bývalého Československa si zachovali veľmi blízke vzťa-
hy nielen na papieri, či už ide o politikov alebo bežných občanov. 
Najmä pre Slovákov je Česko stále najbližším štátom, chodia tam 
pracovať, študovať, navštevujú festivaly alebo pamiatky.
   Ako je dobrým zvykom, Václav Klaus absolvoval svoju poslednú 
zahraničnú návštevu na Slovensku. Už niekoľko dní predtým ju 
ohlasovali rozsiahle materiály v médiách, ktoré mapovali Klausovo 
pôsobenie v prezidentskej funkcii, jeho klady i zápory, silné i slabé 
stránky. Obaja prezidenti majú za sebou lepšie i horšie dni, aj keď 
každý inak, a zvlásť u toho slovenského je tých lepších ako šafránu. 

Ako sa nerobí politika 
alebo víťazstvo ješitnosti 

Atmosféru stretnutia rozčerila otázka redak-
tora českého denníka Mladá fronta Dnes 
Luboša Palatu. „Nie je vám ľúto, že najvyššie 
ocenenie, ktoré zo Slovenska dostanete, bude 
cena od Združenia podnikateľov Slovenska?“ 
opýtal sa Klausa. „My si seba navzájom váži-
me a sme vnútorne presvedčení o tom, že sme 
pre vzťahy krajín urobili maximum, možno 
viac ako ktokoľvek iný. Rozhodne viac než 
ten, kto o tom každý deň píše posmešné člán-
ky. Možno by sme si takéto vyznamenania 
zaslúžili, ale nebudeme vám robiť nahrávku 
na to, aby ste túto vec zosmiešnili,“ reagovala 
česká hlava štátu.
   Pridal sa aj Gašparovič. „Ani som neuvažo-
val, že by sme sa mali oceniť štátnymi vyzna-
menaniami. Spolupráca priniesla prospech 
obom našim krajinám. Do tejto pozície, že si 
máme ďakovať, som nejako neprišiel. Ale čo 
sa nestalo, môže sa stať, ešte to môže prísť,“ 
konštatoval. Slovenského prezidenta sa záro-
veň novinári pýtali, či Klausovi nedal ako dar 
aj „nejaké pero“. „Viete si predstaviť, čo by 
napísali títo ľudia, ak by sme si navzájom ude-
lili štátne vyznamenania?“ povedal na záver 
tlačovej konferencie Klaus Gašparovičovi.
   Otázka o vyznamenaniach zasiahla oboch 
aktérov na najcitlivejšom mieste. Dotkla sa 
ich ješitnosti, ktorú sa nenaučili potlačiť za 
celú politickú kariéru. A tak o tri dni schváli-
la česká vláda a slovenský prezident návrh na 

odovzdanie najvyšších štátnych vyznamenaní pre svojho partnera.
  Klaus udelenie vyznamenania Gašparovičovi odôvodnil jeho 
zásluhami o dobré vzťahy oboch štátov. Gašparovič zasa vyzdvihol 
Klausovu zásluhu o pokojný rozpad Česko-Slovenska. 
   Stretnutie hláv štátov sa symbolicky konalo v známej brnianskej 
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vile Tugendhat, kde v roku 1992 vtedajší premiéri Česka a Slovenska 
Václav Klaus a Vladimír Mečiar dohodli rozdelenie spoločného štátu. 
   V každom prípade oba štáty v praxi ukázali, ako by sa politika 
robiť nemala. Namiesto otvorenosti konanie za zatvorenými dvera-
mi, namiesto dôstojnej atmosféry narýchlo zbúchané polouzatvore-
né stretnutie. Najvyššie štátne vyznamenania sa nedávajú z plezíru. 
Prezidenti sa mohli rozhodnúť akokoľvek, majú na to právo, či už 
by sa rozlúčili s vyznamenaniami alebo bez nich. Ak by sa rozhodli s 
predstihom oficiálne odovzdať si štátne ocenenia, bolo by to v poriadku, 
čomu by ale musela predchádzať aj jednoznačná argumentácia ich 
udelenia. Takto ostáva z celej udalosti pocit rozpačitosti a trápnosti. 
Najvyššie štátne vyznamenanie za výnimočné činy sa totiž neudeľu-
je na základe novinárskej otázky. Dúfajme, že išlo len o chybu v 
systéme a nie normu jeho fungovania. 
   P.S. 
   Nedá mi neupriamiť pozornosť aj na skutočnosť, že pokiaľ ide o 
politické váhy, ktoré predstavujú Gašparovič s Klausom, predsta-
vujú absolútne protipóly. Zatiaľ čo Klaus ako muž číslo jedna za 
českú stranu rokoval o rozdelení štátu a neskôr ako premiér, pred-

seda parlamentu a prezident otvorene komunikoval ako politický 
líder svoje názory, Gašparovič vždy boxoval o päť tried nižšiu ligu. 
Celú kariéru bol nevýraznou dvojkou. Tak, ako ho Václav Havel 
odvolal z funkcie generálneho prokurátora ČSFR pre nečinnosť, 
neskôr poslušne kryl chrbát Mečiarovi ako predseda Národnej rady 
SR, a po založení vlastnej strany sa s ňou nedokázal dostať do par-
lamentu. Bez podpory najsilnejšej strany na Slovensku, Smeru-SD, 
by sa nestal prezidentom ani prvý ani druhý raz. Vlastný názor 
prejavoval minimálne, ekonomický, politický či ľudský prínos 
Gašparoviča pre Slovensko a tobôž pre Česko je mizivý. Najväčším 
odkazom prezidenta pre históriu okrem množstva politických kotr-
melcov tak zostane asi jeho slogan, s ktorým kandidoval v troch 
voľbách po sebe – myslím národne, cítim sociálne. 

Martin Guzi
Autor je novinár

Kresby Zuzana Štancelová

STRETNUTIE V GALÉRII
3. apríla sa priaznivci výtvarného umenia stretli v galérii 

DNM na výstave slovenského maliara, grafika, ilustrátora i 
cestovateľa Mira Pograna, žijúceho v ČR na Dobříši. Výsta-

va nazvaná „Figúra a krajina“ obsiahla jeho maľby, grafiky i grafiky 
inšpirované cestami po Japonsku i v ďalších krajinách. Vystavoval 
v Hannoveri, japonskom Kakegawe a Nagane, v Berlíne a v ďalších 
japonských, nemeckých a českých mestách, napr. v Prahe, Ostra-
ve a inde. Narodil sa v Bratislave v roku 1964, študoval na SUPŠ 
v Bratislave, potom na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Pra-
he. Miro Pogran patrí k zrelým osobnostiam po stránke odbornej, 
etickej, ľudskej. Originálne pripravená vernisáž s malým koncer-
tom nemeckého harmonikára bola nečakane príjemným zážitkom. 

Helena Nosková
Foto Anna Pogranová
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Kamil Peteraj má na konte množstvo textov a básní. Na čo 
si však spomenie, keď ktosi vysloví názov jeho prvého 
textu Jesenné litánie? „Na to, čo sa nazýva atmosféra 

šesťdesiatych rokov: Pražská jar, Dubček, pootvorené hranice, 
opojný pocit z pár mesiacov slobody, úžasný pocit uvoľnenia, 
akási podvedomá zrastenosť so všetkým, čo sa dialo v kultúrnej 
Európe: nemali sme vtedy z Európy žiadne „hemungy“, naopak, 
boli sme stredobodom jej pozornosti, ba zdalo sa, že „hemungy“ 
mali tak trochu oni z nás. Bola tu, samozrejme, obrovská beato-

vá vlna: až dodnes je šokujúci jej univerzalizmus – spájala ľudí 
na celom svete, od Bratislavy až po Viňa del Mar. Aj keď vrchol 
ľadovca tvorila hudba, spájalo nás čosi oveľa viac – životná 
filozofia, reflektovanie sveta, životný štýl i vkus. Kým dnes 
je svet natiahnutý na spružinu deprimujúcich správ, vtedy náš 
svet išiel podľa vychádzajúcich albumov, kníh a filmov. Zdalo 
sa nám – možno naivne – že svet je možné morálne spasiť a že 
v ňom môžu existovať také základné hodnoty ako pravda, česť 
či spravodlivosť. Bolo by zaujímavé skúmať, či beatová vlna 

Kamil Peteraj najradšej textuje celé albumy sám

Nápady si neznačím
Kamil Peteraj – neprehliadnuteľná postava slovenskej hudobnej a literárnej scény. Ako textár sa po prvý raz 
objavil na legendárnej platni Prúdov Zvonky zvoňte koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Potom 
mu texty pribúdali a z viacerých sa stali veľké hity. Vymenovať všetky by zabralo veľa miesta, a tak spomeňme 
len niektoré – Pavol Hammel: Medulienka, Staré kone, nahé jazdkyne, Hermína, Koče plné ruží, Nemám lásku 
v malíčku, Ľalia poľná, Labutie piesne, Miro Žbirka: Balada o poľných vtákoch, Múr našich lások, Biely kvet, 
Nechodí, Denisa, Atlantída, Modus: Dievčatá, Úsmev, Balíček snov, 99 zápaliek, Ty, ja a môj brat (Sklíčka), 
Kapely starnú, Keď vrelo véčko, Roberta, Marika Gombitová: Vyznanie, Koloseum, Ateliér duše, Robo Grigo-
rov: Pocta Majakovskému, Bol raz jeden žiak, Modlitba lásky, Spoveď chuligána, Edo. Rozsah jeho hudobných 
spolupracovníkov, pre ktorých textoval, je však oveľa širší: Peter Lipa, Robo Opatovský, Vašo Patejdl, Elán, 
Richard Müller, Collegium Musicum, ale aj Miro Noga so Štefanom Skrúcaným. Peterajova tvorba sa však 
neobmedzila len na hudobné texty, jej rozsah je oveľa širší. Opäť prinášame len jej výber – básnické zbierky: 
Sad zimných vtákov, Čas violy, Lipohrádok, Minútové básne, Aleluja, schúlená,  V slepých uličkách, Voňavé 
tajomstvá, Čo sa šepká dievčatám, Toto je moja reč. Knihy pre deti a mládež: Malá myš a veľký slon, Celý 
rok sa hráme. Humoristické knihy: Lode v delíriu, Motýľ z iného neba. Filmy a muzikály: Smoliari, Husári, 
Svadby z klobúka, Baal, Cyrano z predmestia, Adam Šangala.
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šesťdesiatych rokov a s ňou mládežnícke hnutia napr. vo Fran-
cúzsku a Nemecku sa neskončili tak trocha aj vďaka brutálnej 
okupácii Československa. Boli sme aj potom „bigbíťáci“, ale už 
s ťažkými jazvami: poznačení smrťou Jana Palacha, emigráciou 
najlepších kamarátov, stratou práve tej európskej perspektívy. 
Niekedy na začiatku tohto všetkého vznikli Jesenné litánie, môj 
prvý text pre Prúdy, ktorý zhudobnil Pavol Hammel.“
   V tom čase už mal Kamil Peteraj za sebou na knižnom trhu 
tri zbierky básní. Prvú báseň uverejnil v roku 1964 v časopise 
Slovenské pohľady. O rok nato debutoval zbierkou Sad zimných 
vtákov a jeho kniha vyvolala rozruch a protichodné reakcie. Vo 
svojej tvorbe nasleduje úsilie básnikov tzv. trnavskej skupiny. A 
po texte pre Prúdy sa stal tretím básnikom – po Rudolfovi Sku-
kálkovi a Tomášovi Janovicovi – ktorý nerobil len poéziu, ale 
aj texty. Aký to bol preňho prechod – od básní k textom piesní? 
„Nebol jednoduchý, lebo v tom čase bola slovenčina i sociolo-
gické povedomie spoločnosti trochu iné ako dnes. Teraz už má 
Bratislava svoje zákutia i mestský slovník, ktorý vtedy neexisto-
val. A práve na ňom stojí pop-music, lebo je v nej veľa zaujíma-
vých výrazov.“ Aký bol vtedajší rozdiel medzi písaním textov a 
poézie? „Podstatný. Medzi básňou a textom je asi taký rozdiel 
ako medzi ľadovým a pozemným hokejom. Oboje sa síce hrá s 
hokejkami, na brány, no terén, po ktorom sa pohybujete, je úplne 
iný. Pop-music je asi ako ten ľadový hokej. Hrá sa vo väčšej 
rýchlosti, pred veľkým publikom, musíte to vedieť psychicky 
zniesť, dostanete niekoľko faciek od slávy, kopancov, po kto-
rých sa musíte spamätať a čo najrýchlejšie sa vrátiť na zem...“
  Keď už sme spomenuli Pavla Hammela, patrí sa pridať aj 
Mariána Vargu. Kamil Peteraj s ním spolupracoval už v Prúdoch 
a potom aj v jeho superskupine Collegium Musicum, kde sa 
podieľal najmä na skvelom dvojalbume Konvergencie a neskôr 
aj Divergencie. Ako si spomína na prvé stretnutia s Mariánom? 
„Pamätám si na to dosť presne. Najmä na letný augustový deň 
1968, keď sme sa  prechádzali s Mariánom po meste a on ma stiahol 
do vtedajšieho Štúdia Čs. rozhlasu. Tam mi pustil skladbu Čier-
na ruža, ktorú nahrali Prúdy a bol to pre mňa nezabudnuteľný 
zážitok. Trošku oneskorene som sa dostal k beatovej muzike, 
lebo som bol „vážny“ človek. Skončil som konzervatórium, kde 

som študoval hru na husliach a venoval som sa vážnej hudbe. 
Možno povedať, že Marián ma vtiahol do tohto žánru a o dva-
tri mesiace som napísal spomínané Jesenné litánie.“ Kým Varga 
nosil Peterajovi hudobné podklady, Hammel zasa zhudobňo-
val jeho texty. K čomu má vlastne najbližšie? „Je mi to jedno, 
či píšem text prvý, alebo či ho píšem tak, že mám k dispozícii 
hudobný materiál. Oba spôsoby sú rovnako dobré a výhodné. 
Azda len prezradím, že som rád dodržiaval na albumoch asi 
takúto zásadu: polovicu textov na hudbu, polovicu, ktoré sa 
zhudobnili. Neviem prečo, ale z takto textovaných albumov 
som mal pocit akejsi vyváženosti.“ Potom sú ešte albumy, ktoré 
Kamil Peteraj otextoval celé. Napríklad  Na II. programe sna 
či Stretnutie s tichom s Hammelom a Vargom, alebo debutový 
sólový projekt Mira Žbirku Doktor sen. „Najradšej robím celé 
projekty sám. Nie zo samožerstva, skôr preto, že ho mám pod 
lepšou kontrolou. Môžem si ho aj dôkladnejšie dramaturgicky 
rozvrhnúť a ak tam niečo nie je v poriadku, buntošiť a trápiť 
svojich spoluautorov.“ Možno sem zaradiť aj dva albumy mladej 
speváčky Kristíny. Ako sa vlastne zrodila spolupráca s ňou? Pre 
mnohých aj dosť nečakaná –  po textoch pre Žbirku, Hamme-

Kamil Petaraj pri odovzdávaní ceny

Kamil Peteraj a Miroslav Žbirka
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S pádem komunismu vykvetly kolem nás stohy možností, jak 
se pustit do podnikání. Jak bohulibá věc! Monopol státu na 
všechno zmizel a my, svobodní občané, jsme dostali šanci uká-

zat světu, co umíme. Řada lidí to vzala za správný konec a dnes jsou 
z nich úspěšní podnikatelé. Ovšem ne všem se daří tak, jak by si 
představovali. Výsledkem jsou kuriozní situace, které by byly, pokud 
by nešlo o hodně, akorát tak pro zasmání. Jeden takový příběh jsem 
ze svého deníku investigativního novináře vyšťoural pro čtenáře časo-
pisu Listy. 

Úvod do problému
  Paní K. se vdala za občana Italské republiky a z manželství vze-
šlo pěkné zdravé dítě. Jelikož bylo ze smíšeného manželství, rodiče 
jej zapsali na Česko-italské gymnázium. Chlapeček pilně studoval 
a po letech zmíněné gymnázium s úspěchem dokončil. Obdržel 
maturitní vysvědčení a jeho vstup do života vypadal růžově. Po 
několika letech se synovi paní K. naskytla možnost zajímavého a 
finančně dobře ohodnoceného zaměstnání. Jedinou podmínkou 
bylo doložit ukončené středoškolské vzdělání. A tady celé martý-
rium se smutným koncem začíná. Nepořádný syn totiž vysvědčení 
ztratil. „To se stát může,“ pomyslel si. „Půjdu do školy a nechám si 
vystavit duplikát,“ řekl si a vyrazil.

Zklamání č. 1
   Po příchodu do školy ke svému údivu zjistil, že žádné gymnázium 
tam už není. V prostorách bývalého lycea byly zřízeny jesle. Neu-
spokojený a poněkud rozmrzelý žadatel se rozhodl oslovit úřady. 
Věřil, že s jejich pomocí problém vyřeší. Svůj byrokratický maraton 
zahájil na odboru školství MHMP. Tam mu poradili, aby se obrá-

JAK (NE)PŘIJÍT O DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍla, Vargu, Lehotského, Grigorova a ďalších... „Svojho času ma 
oslovil producent Braňo Jančich s tým, že má veľmi dobrú pes-
ničku, ktorá však nemá dobrý text. Vypočul som si ju. Celkom 
sa mi páčila a urobil som pár skíc. Kristína prišla do Bratislavy, 
vyskúšal som ju a veľmi ma oslovila. Nielen tým, ako pekne 
vyslovuje, ale aj svojou jemnosťou, citovosťou a čistotou, ktorú 
má v sebe. Tak som jej napísal text k piesni Ešte váham a odvte-
dy spolupracujeme.“
   Okruh Peterajových spolupracovníkov je už poriadne široký. 
Často dostáva otázku, s kým pracuje najradšej. „S tými, s kto-
rými robím dodnes. Teda Meky Žbirka, s ktorým sa mi pracuje 
skvele. Robo Grigorov neobyčajne ctí text a na jeho pesničkách 
to aj vidno. S Pavlom Hammelom som začínal a asi s ním nikdy 
neskončím. Janko Lehotský ma vždy prekvapí skvelou melódiou 
a veľmi rád robím aj s Mariánom Vargom.“ Kamil Peteraj píše 
pre rôznych spevákov. Prihliada na to, kto to bude spievať? Nie-
len, či ide o muža alebo ženu, ale aj na rôzne typy interpretov, či 
na rozdiely generácií. „Pochopiteľne. Aj keď niektoré texty sú 
univerzálne a môže ich spievať ktokoľvek. Pokiaľ ide o generá-
cie, na žiadne neverím. Verím na rovnaké pocity, rovnaké krvné 
skupiny, na to, že čo je dobré, je dobré bez ohľadu na to, či je to 
pre dvadsať- či päťdesiatročných. Totiž, to, čo je dobré, pozná-
te podľa miery pravdy, ktorú pesnička tlmočí. Jednoducho – ja 
delím pesničky na pravdivé a nepravdivé. Takmer každý autor 
napíše viac tých druhých. To jednoducho tiež patrí k žánru, ktorý 
je vlastne akýmsi smetiskom tých najrôznejších nápadov a tém.“ 
Ako je to s tými nápadmi? Zvykne si ich Kamil Peteraj hneď 
poznačiť? Niekto má poznámkový blok aj na nočnom stolíku... 
„Nič si neznačím. Ak, tak iba zopár „signálnych“ slov, či akúsi 
kľúčovú metaforu. To sú dve-tri slová napr. Dievča do dažďa, 
alebo podaktoré sú aj názvami – Balada o poľných vtákoch. To 
ostatné je už technická práca a schopnosť dlhé hodiny sedieť nad 
jedným hárkom papiera či pri počítači.“
   Nedávno do Peterajovej literárnej rodiny pribudli ďalšie deti. 
Kniha Bosá v priesvitných šatách obsahuje básne a sentencie dopl-
nené originálnymi ilustráciami výtvarníka Martina Augustína. Spo-
lu s ním ponúkol Peteraj svetu aj ďalšie unikátne umelecké dielo. 
Úryvky básní na vzácnom japonskom papieri s jemnými maľbami. 
Prevzal za to aj cenu literárnej kritiky Zlaté pero za rok 2012, ktorú 
mu odovzdal jeho kamarát a blízky spolupracovník Janko Lehotský. 
„Keď ľudia počujú slovo poézia a básne, tak sa trochu zľaknú a majú 
pocit, že toto umenie je len pre nejakú špecifickú skupinku. Myslím 
si však, že poézia je pre každého, kto hľadá niečo iné, ako nachádza 
vo filmoch či románoch. Kniha Bosá v priesvitných šatách je predsa 
však najmä pre ženy,“ poznamenal Kamil Peteraj. A čo treba podľa 
neho k napísaniu dobrej básne alebo textu? „Schopnosť ukradnúť 
chvíli to, čo chcela navždy uniesť do zabudnutia. Zastaviť chvíľu, 
ktorá je krásna. Je to také jednoduché, až to bolí. A sieť slov je taká 
deravá.“ 

Svetozár Okrucký
Foto archív autora

Kamil Peteraj, Miroslav Žbirka a Pavol Hammel
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til na Národní archiv, z Národního archivu ho poslali do Státní-
ho oblastního archivu a odtud jeho kroky směřovaly na okresní 
soud. Slečna úřednice pomocí Obchodního rejstříku přišla na to, 
že původní Česko-italské gymnázium s.r.o. jako firma pořád exis-
tuje, ale je v insolvenci a likvidátor nebyl jmenován. Jako poslední 
možnost před návštěvou psychiatra zvolil středoškolák bez papírů 
návštěvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zklamání č. 2
   „Na MŠMT sedí odborníci na slovo vzatí,“ řekl si vystresovaný syn 
paní K., polknul jeden lexaurin a s nadějí vyrazil do úřadu. Názor 
expertů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zněl: čin-
nost Česko-italského gymnázia byla převedena na Jiné gymnázium 
a toto Jiné gymnázium se po čase sloučilo s Dalším gymnáziem. 
To znamená, že nástupnickou školou Česko-italského gymnázia 
je Další gymnázium, jehož ředitel je povinen dohledat potřebné 
materiály a vystavit opis. Tato slova zněla v uších posluchače jako 
rajská hudba. Hned nazítří vyrazil do Dalšího gymnázia.

Zklamání č. 3
  Jak se nakonec ukázalo, návštěva Dalšího gymnázia nesplni-
la kýžené očekávání, pouze nešťastnému absolventovi rozvráti-
la trávení. Pan ředitel totiž prohlásil, že Další gymnázium sice je 
nástupnickou školou Jiného gymnázia, ale Jiné gymnázium nebylo 
nástupnickým ústavem po Česko-italském gymnáziu. Jiné gym-
názium pouze převzalo část činnosti, tedy vyu-
čovací obory a to nelze charakterizovat jako 
nástupnictví. Tudíž mu žádný opis nevystaví a 
to z jednoduchého důvodu. Listinné materiály z 
Česko-italského gymnázia se v Dalším gymnáziu 
nenacházejí.

Naděje umírá poslední
   Naději pro řadu lidí tonoucích mezi paragra-
fy a názory úředníků může představovat šikovný 
advokát. K jednomu takovému se ze zoufalství a 
s vidinou vzdalujícího se zaměstnání propracoval 
i náš smutný hrdina. Ten mu sice potvrdil, že pan 
ředitel Dalšího gymnázia má pravdu, zároveň mu 
ale poradil jak postupovat. Doporučil obrátit se 
na Státní oblastní archiv a řešit problém v sou-
činnosti s touto organizací. Podle Archivního 
zákona č. 499/2004 Sb. totiž musí každý původ-
ce dokumentů při likvidaci projednat uložení 
dokumentů vzešlých z činnosti dané právnické 
osoby. To znamená, že veškerou dokumentaci 
měli jednatelé Česko-italského gymnázia uložit 
do SOA v Praze. Tam tedy vedou stopy, po kte-
rých se s vypětím všech sil vydal psychicky zcela 
vysílený absolvent Česko-italského gymnázia...

SOA Praha – hop nebo trop
   Život už je takový. Nepřináší jenom radosti 
a dobré zprávy, ale také ty nepříznivé. Do SOA  
žádné podklady z Česko-italského gymnázia 
nedorazily. Podle vyjádření vysokého úředníka 
archivu měl likvidátor Česko-italského gymná-
zia uložit dokumenty v archivu. To se bohužel 
nestalo. A vzhledem k tomu, že škola doposud 
jako právnická osoba existuje, jsou veškeré práv-
ní úkony oprávněni provádět její dva jednatelé.

Naděje umřela
   Tito dva jednatelé ovšem nejsou k mání. Kon-
takty na ně neexistují, adresa trvalého bydliště 

JAK (NE)PŘIJÍT O DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
uvedeného v Obchodním rejstříku není aktuální, a tak není možné 
zjistit, kde archiv školy skončil. SOA se sice písemně obrátil na jed-
natele s výzvou, aby jim poskytli informace, kde jsou dokumenty 
uloženy, ale jak to dopadne, nikdo neví. Jisté je pouze to, že pokud 
zástupci Česko-italského gymnázia nebudou reagovat, zahájí SOA 
správní řízení v rámci něhož může jednatelům uložit sankci. To 
je vše. Pokud tito dva lidé podklady již nemají, protože je třeba 
ztratili, bude muset syn paní K. zřejmě znovu skládat maturitní 
zkoušku.  

Poučení:
- doklady o ukončení vzdělání pečlivě uschovávat
- navštěvovat školy, u kterých je větší pravděpodobnost, že do něko-
lika let neukončí činnost

   Malý vědomostní kvíz (Vylosovaný výherce obdrží jeden výtisk 
knihy Ze života občanské společnosti zdarma!):
   Abychom se vyhnuli podobným problémům jako syn paní K., je 
lepší za A: doklad o ukončení vzdělání pečlivě uschovat anebo 
za B: vůbec do školy nechodit. 

Vlado Štancel
Ilustrace Zuzana Štancelová
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Od Klenovca do Terchovej
   Miesto pravdepodobnej Jánošíkovej skrýše ukázali v sobotu 16. 
marca v Utekáči v okrese Poltár. Podľa historických záznamov sa 
podarilo neďaleko Klenovca identifikovať lokalitu, kde ho chytili. 
Symbolicky verejnosti toto miesto ukázali 300 rokov po prezrade-
ní. Pri starej horárni v miestnej časti Ďurkovka odhalili drevenú 
sochu hrdinu. Samotná skrýša bola dlho rébusom, najmä označenie 
Jablonka. Podľa indícií však „zamerali“ práve Utekáč a Jablonku, čo 
bola zaniknutá osada, ktorú však zbojník poznal. Záhadu vyriešil 
miestny lesník Stanislav Bystriansky, ktorý nám povedal: „Ako dieťa 
som sem chodil k starému otcovi. Ten sa ma vždy pýtal, kadiaľ som 
prešiel. Pýtal sa, či som šiel cez Jablonku. Takto som prišiel na to, že 
označenie Jánošíkovej skrýše nemusí byť vôbec vymyslené. Presnejšie 
označenie však dnes nedokážeme určiť, pretože sa tam hovorí o jedli, 
oproti ktorej je buk s vysekanou rukou...“ 

   Zahanbiť sa nedali ani rodáci. V terchovskej osade Jánošovia, 
rodnej osade Juraja, hneď na druhý deň odhalili bronzovú pamätnú 
tabuľu. Priamo na mieste, kde sa podľa tradícií narodil. Miesto je 
podľa predsedu Združenia turizmu Terchová Jozefa Miča súčasťou 
chodníka Jánošíkovým chotárom:  „Ľudia, ktorí budú týmto cho-
tárom prechádzať, sa tu môžu zastaviť, pozrieť si pamätnú tabuľu 
a odfotiť sa pri nej. Budú oveľa spokojnejší, že majú túto možnosť 
a vedia, kde presne sa Jánošík narodil.“ Autorom tabule je tiež Ter-
chovec, akad. sochár Milan Opalka: „Jánošíka som zobrazil v plnej 
sile. Mladého, pekného človeka, ktorý svoj tragický osud obetoval pre 
dobro priateľov a rodákov...,  ktorý bdie nad týmto národom a verím, 
že v zlých časoch opäť ‚šibne do doliny‘!“ Dvojdňové podujatie Smrť 
Jánošíkova ponúklo ukážky tvorby ľudových výrobcov, remeslá, 
tvorivé dielne pre deti, filmy o Jánošíkovi, ukážku pravej domácej 
zabíjačky, folklórne vystúpenia či zinscenovaný príbeh o poprave. 
Považské múzeum počas oboch dní sprístupnilo Jánošíkovu expo-
zíciu doobeda bezplatne a poobede so zľavou. Je dobré, že mnohí 
návštevníci túto možnosť využili.
                                                                                   
Legendárna dvadsaťpäťka
   Vďaka bohatstvu archívov a práci historikov dnes už vieme cel-
kom verne zrekonštruovať tých Jurkových 25 rokov života, ktoré 
do našej národnej histórie neodmysliteľne patria už viac ako tri sto-
ročia... Juraj Jánošík sa narodil niekedy pred 25. 1. 1688 v Tercho-
vej, kde vyrástol na spomínanej samote. Mimochodom, údajne v 
rodine, ktorej meno sa opakovalo na zoznamoch poddaných poru-
šujúcich vtedajšie zákony. (Žeby rebelantstvo hlboko zakorenené 
v génoch?) Pokrstený bol v kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. 
Do povstaleckého vojska kniežaťa Františka II. Rákociho vstúpil na 
výzvu istého plukovníka Winklera koncom roku 1707 a slúžil tam 
v pešom pluku. Po porážke v bitke pri Trenčíne slúžil v cisárskej 
armáde na Bytčianskom zámku. Práve medzi jeho hrubými múr-
mi sa odohralo osudové stretnutie. Na sútoku Váhu a Kysuce, 
kde zámok dodnes stojí, sa Jánošík zoznámil s väzneným vodcom 
zbojníckej družiny Martinom Mravcom alias Tomášom Uhorčí-
kom. Nevieme presne, čo sa medzi týmito dvomi mužmi udialo, 
no je zrejmé, že mladý vojak pomohol na jeseň1710 zbojníkovi 
ujsť. A nielen to, odhodil i rovnošatu, nasledoval ho na zbojnícky 
chodníček a už v roku 1711 po ňom prevzal kapitánsku  valašku. 
Zbojníčenie bolo vtedy však veľmi vratkou činnosťou, balansom 
medzi životom a smrťou! Prvýkrát Jánošíka aj s Uhorčíkom chytili 
hneď na jeseň 1712 v Klenovci. Uhorčík totiž prestal zbíjať, oženil 
sa tam a vieme, že Jánošík v mladej rodine trávil zimu. Zlapali ich, 

Slovensko na Jánošíka 
nezabúda
V tomto roku si pripomíname dva dátumy spojené 
s ľudovým hrdinom, legendárnym zbojníckym kapitá-
nom Jurajom Jánošíkom: v januári to bolo 325. výročie 
narodenia a v marci 300. výročie popravy.

Trpký koniec národného hrdinu
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no podplatení úradníci zbojníkov prepustili. Slobodný vzduch ale 
nedýchali dlho, oboch ich – znovu u Uhorčíka – chytili začiatkom 
roku 1713. Tentoraz im želiezka na ruky zaklapli liptovskí žandári. 
To už priháralo najsilnejším plameňom. Liptovská stolica a jej sedria 
mali veľký záujem Jánošíka nielen chytiť, ale aj na výstrahu potres-
tať. Veď ozbíjal grófku von Schardonovú kdesi medzi Východnou 
a Važcom a za tento zbojníkov čin musela samotná stolica z vlast-
ných prostriedkov platiť grófke odškodné. Podobne museli Liptá-
ci načrieť do kasy aj za oravského zemana Zmeškala a do tretice 
Jánošíka prenasledovali za prepad kaštieľa Ladislava Okoličániho v 
Okoličnom. Dňa 16. marca 1713 bol Jánošík obvinený z viacerých 
lúpeží, ba aj z vraždy kňaza Vertíka z farnosti Domaniže v Suchej 
doline pri Fačkove. Mimochodom, aby sme nezabudli, súdu nad 
Jánošíkom predsedal podžupan a zástupca Liptovskej stolice Oko-
ličáni – ten, čo prišiel o kaštieľ! V prípade vraždy pri Fačkove Jáno-
šík vypovedal, že na domanižského občana strieľali akýsi Turjak a 
Plavčík z Dunajova. Jánošíkov obhajca Palugyai odmietol predne-
senú obžalobu, najmä – dnes už s určitosťou vieme, že nepravdivé! 
– obvinenie z vraždy. Obhajca na obhajobu „klienta“ uviedol, že 
Jánošík prešiel od Rákociho povstalcov k cisárskemu vojsku a dôvo-
dil, že ako najmladší člen zbojníckej družiny nemohol zodpove-
dať za skutky starších spoločníkov. Nepomohli však ani jeho slová, 
17. marca podrobili Jánošíka mučeniu, čo súd zdôvodnil tým, že 
obžalovaný nič nepriznal a na veľa otázok ani len neodpovedal. Po 
útrpnom mučení súd vyniesol najťažší rozsudok smrti. Koniec už 
teda poznáme všetci – ešte v ten deň (niekde sa uvádza 18. marec) 
bol Juraj Jánošík popravený obesením na hák...          

Osudný Liptovský Mikuláš
   Už nám za tragickým príbehom chýba len povestná bodka. No 
pozor! Kumpán Uhorčík totiž pri procese, ktorý sa začal 19. apríla 
1713, bol zhovorčivejší ako jeho kapitán. Prezradil skrýšu v Čič-
manoch so súknom pre 300 paholkov, mericu peňazí i zbrane 
schované v Terchovej. Tieto skutočnosti posúvajú všetko do iné-
ho zorného uhla pohľadu. Nasvedčujú tomu, že Jánošík asi počí-

tal s možnosťou opätovného 
vypuknutia povstania a pri-
pravoval výstroj pre vojenský 
oddiel. Možno toto bol pravý 
účel jeho zbojníckej „karié-
ry“, čomu by nasvedčovala 
aj skutočnosť, že bol naďalej 
v kontakte s plukovníkom 
Winklerom...
  Nechajme však nateraz doha-
dy dohadmi, nevyrábajme ďal-
šie kapitoly legendy a dôve-
rujme historikom, že ešte 
príde čas, kedy odoženú 
posledné mráčiky otáznikov 
sponad osudu nezvyčajného 
človeka. V rodnej Terchovej 
tak generácie rodákov už 
robia, a to širokým spekt-

rom podujatí, pomenovaní i artefaktov. Už sme písali, že k spomienke 
sa pridali aj v iných častiach Slovenska, zaostávať nemôže ani osu-
dový Liptovský Mikuláš...
   Juraja Jánošíka popravili 17. marca 1713 na Šibeničkách na vte-
dajšom východnom konci mesta. Hrdinovi v meste, ktoré jeho oči 
videli naposledy, venovali celý tento rok. Nečudo, že tunajšie Mú-
zeum Janka Kráľa (MJK) sa pustilo do príprav aktivít už oveľa skôr. 
(Hoci podujatia na slovensko-poľskej úrovni sa začínajú v Martine, 
kde Slovenské národné múzeum pripravuje v spolupráci s Poľským 
múzeom vo Varšave výstavu o legendárnom zbojníckom kapitánovi. 
Jej historickú časť zastrešuje Ružena Antolová, odborná pracovníč-
ka Múzea Janka Kráľa.) Ako nám povedala, priamo v Liptovskom 
Mikuláši sa pripravuje iná výstava, ktorú MJK realizuje s poľským 
mestom Ziwiec. R. Antolová pripravuje aj knihu: „Mala by predstaviť 
súčasnú úroveň poznania jánošíkovskej problematiky, teda to, čo dnes 
vieme a čo sme sa dozvedeli z historických dokumentov. Jednu kapito-

lu tejto knihy dodá autorka z poľskej strany.“ Smerom k prameňom 
pripomeňme, že legenda o Jánošíkovi kolovala medzi ľuďmi dlhé 
desaťročia, naplno však ožila až v 19. storočí vďaka agilnému Miku-
lášťanovi Fejérpataky-Belo-
potockému. V roku 1829 sa 
v meste uskutočnila poprava 
posledného zbojníka Mateja 
Tatarku a on sa na nej tiež 
zúčastnil. „Pod vplyvom tejto 
popravy sa začal viac zaují-
mať o Jánošíka, Uhorčíka a 
o dokumenty, ktoré sa vtedy 
nachádzali v mikulášskom 
archíve,“ dodáva Antolová.
    Na návštevníkov mesta už 
čaká nová prehliadková tra-
sa súvisiaca s jánošíkovský-
mi historickými reáliami, 
pred pár dňami sprístupnili 
výstavu Jánošík – karpat-
ský zbojník vo vestibule 
mestského úradu. Onedlho 
ich v novom šate privíta 
i mučiareň, miesto Jánoší-
kovho mučenia. Turistickou 
značkou by malo byť označené miesto popravy v časti, ktorú dnes 
miestni poznajú ako „Textilka“. Niekde tam, v oblasti záhradiek 
naposledy vydýchol najznámejší zbojník na Slovensku. Hoci sa tak 
stalo pred 300 rokmi, Slováci naň nezabúdajú podnes...

Text a foto Igor Válek

Akad. sochár M. Opálka a šéf terchovského turizmu J. Mičo, 
medzi nimi pamätná tabuľa

Tu sa pred tristo rokmi narodil  
Juraj Jánošík
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Keď v roku 1918 vzniklo Československo, mal Dominik Tatar-
ka päť rokov. Mohol byť protipólom obrazu slovenského 
dieťaťa, tak ako si ho predstavovala istá dobročinná organi-

zácia, nazvaná České srdce. Jeho detstvo a mladosť sú ale dôkazom, 
že skutočnosť sa často veľmi líši od predstáv nepoznaného. Zo slo-
venských samostatných detí vyrastali výborní študenti, ktorí začali 
rýchle vypĺňať medzery medzi slovenskou inteligenciou a intelek-
tuálmi.   
  Detstvo a mladosť Dominika Tatarku pripomínalo osudy mno-
hých jeho rovesníkov zo slovenských roľníckych rodín. Jeho rodičia 
mali svadbu veľmi mladí, ženích mal dvadsaťdva rokov a nevesta 
Žofia Čanstochová mala vtedy šestnásť. Mladí manželia si kúpili 
domček pri potoku v Drienovom, kúpili si koňa, kúsok poľa a lesa. 
O krátky čas sa im vždy po roku a pol narodilo jedno dieťa. Pred 
Dominikom bolo šesť dievčat. On bol siedmy - vymodlený chla-
pec u Panny Márie v Czenstochovej. Po ňom sa narodilo posledné 
dieťa, opäť dievčatko. Otec Jozef Tatarka musel narukovať, začala 
sa I. svetová vojna. Domov sa dostal len raz na krátku dovolenku. 
Z vojny sa nevrátil, stratil sa niekde v Rusku, ktoré ho pohltilo a už 
nikdy o ňom nevydalo žiadne svedectvo. Dominik len z rozpráva-
nia vedel, že jeho otec bol láskavý, pracovitý a hrdý človek. Sestry si 
pamätali na maškrty, ktoré im vždy nosil z jarmoku. O početnú rodi-
nu nedospelých dcér a jedného syna sa starala matka, vdova. Po celý 
život ale Dominik pociťoval určitú neúplnosť a veľkú citovú viaza-
nosť na matku, ktorá na rozdiel od idealizovaného otca bola reálna.  
  Dominika vychovávali predovšetkým ženy – mama, stará mama 
a sestry, občas tety, kmotry. Ale aj strýkovia, kmotrovia a tak, ako 
to bývalo zvykom, i všetci dospelí v obci. Ba aj tí, ktorí len obcou 
prechádzali, či to už boli podomoví obchodníci, drotári, vandrov-
níci. Zastavili sa v niektorom z domov, vyrozprávali rôzne príhody 
a pobrali sa ďalej do sveta. Väčšinou do Čiech, alebo aj do Poľska. 
Dominik Tatarka bol hrdý na svoj pôvod, na svojho otca roľníka. 
Podľa jeho vlastných slov „roľník sa nikdy o nič neprosí. Všetko 
si vie a musí urobiť sám. Zasiať, vypestovať, vyšľachtiť. Bol som 
gazdov syn, ktorý od nikoho nič nechce a ktorý, keď si neurobí, 
nemá.“ Bol hrdý na svoje priezvisko Tatarka, pretože to boli zboj-
níci, ktorí podľa vtedajších predstáv bohatým brali a chudobným 
dávali. Podľa jeho slov i histórie (pozri článok Igora Váleka o jánoší-
kovskej tradícii) „jedného Tatarku sťali páni v Liptovskom Mikuláši 
a po tomto Tatarkovi zostal opasok a širák. Nie obesili, ale sťali ho. 

A tento opasok si ľudia zachovali a vystavovali ho v mikulášskom 
múzeu dlhý čas. Len potom si povedali, že Tatarka, Tatarka, kto to 
je, a tak Tatarkov opasok a širák pridali k Jánošíkovým.“
   S týmito predstavami Dominik vyrastal. Získaval pocit, že aj on 
sa musí zastávať slabých, biednych a odporovať mocným. Stal sa 
rebelom a vydržalo mu to po celý život. Otca, túto archetypálnu 
silu, autoritu presahujúcu najmä v slovenskom roľníckom prostredí 
do polovice XX. storočia, hľadal po celý život. Nachádzal ale len 
zástupné náhrady, ktoré sa s postupom času ukázali byť falošné. 
  Matka, ktorá musela prevziať mužskú úlohu, stará mama i sestry 
ho vychovávali podľa biblie. Biblia bola ostatne jedinou knihou, 
ktorú si Dominikova matka v nie častých voľných chvíľach čítala. 
Syn si matky veľmi vážil, onikal jej, ako ostatne bolo na Slovensku 
zvykom ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Od matky 
odvodzoval svoju identitu: „Teraz moji mladí súčasníci veľmi zloži-
to a tragicky uvažujú a tom, čo je to identita. Pre mňa to vždy bolo 
a zostalo otázkou vnútorného vzťahu s matkou: chcel som a musel 
zostať jej hoden. Svojej mame musel som sa páčiť, ona ma musela 
uznávať. To bola moja identita napriek všetkým rozdielom.“
   Môžeme sa však domnievať, že nielen matka tvorila jeho identi-
tu. Bolo ňou aj Drienové, malá obec pri Váhu, neďaleko Považskej 
Bystrice, krásna príroda, údolie s tiesňavami, nad ktorými sa dvíhal 
Manín, najvyšší vrchol Súľovských vrchov. Miestni ľudia, ich spôsob 

Mladé letá 
Dominika 
Tatarku 
a Slovensko 
dvadsiateho 
storočia

Opatrovanie detí

Marec na lesnom chodníku detstva, v pozadí Manín
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života, utvárali identitu budúceho spisovateľa. Mal rád hospodárske 
zvieratá, predovšetkým koňa, ktorý bol súčasťou ich hospodárstva 
a o ktorého sa staral. Vážil si práce, na žatvu sa obliekal do sviatoč-
ných šiat, ako vtedy bolo zvykom. Veď sa zberal chlieb, boží dar, 
preto človek musel byť riadne, čisto a sviatočne ustrojený.
  So vznikom Československa začal chodiť do slovenskej ľudovej 
školy. V prvej triede ho po slovensky a slovenčinu učil český učiteľ 
Mikuláš Littera, potom český učiteľ Damborský, obdivovateľ Pavla 
Dobšinského, ktorý požičiaval Dominikovi zošitky s Dobšinského 
rozprávkami, porekadlami a prísloviami.  
  Učitelia v ľudovej škole poznali chlapcovo nadanie, a tak matka 
poslala syna do Nitry na osemročné klasické gymnázium. Pri gym-
náziu bol seminár s biskupským internátom, a tak mohol Dominik 
študovať zadarmo. Jeho spolužiakom bol Alfonz Bednár. Dominik sa 
dostal z malej slovenskej dediny do mesta. Začal čítať knihy, oslovilo 
ho dielo sv. Augustína. Dokázal ho interpretovať tak dobre, že ho za 
odmenu prijal na hrade biskup Karol Kmeťko. Po štyroch rokoch 
prešiel spolu s Alfonzom Bednárom na štátne reálne gymnázium 
v Trenčíne. Povinnými predmetmi boli: náboženstvo, jazyk vyučujú-
ci (slovenský), latinský, francúzsky, nemecký, dejepis, zemepis, mate-
matika, prírodopis, chémia, fyzika, deskriptívna geometria, filozofic-
ká propedeutika, kreslenie, krasopis a telesná výchova. Nepovinné 
predmety boli: jazyk ruský, praktické cvičenia a tesnopis. 
  V Trenčíne, meste textilného priemyslu, sa budúci spisovateľ 
stretával s robotníkmi a nezamestnanými. Rád sa s nimi zhová-

ral a postupne sa rodila jeho ľavicová orientácia. Živil sa dávaním 
kondícií, býval v skromnom podnájme, začínal literárne tvoriť. 
Využíval skúsenosti, ktoré získal pri počúvaní rozprávania príhod 
v ranom detstve v Drienovom, rozprávania nezamestnaných robot-
níkov pri Váhu v Trenčíne. Vzor videl vo svojej matke, keď mu 
rozprávala rozprávky. Chcel takto písať, jasne a zrozumiteľne pre 
každého. Jeho cieľom bolo stať sa intelektuálnym rozprávačom.
  Na gymnáziu ho oslovila filozofia a francúzština. Maturoval 
v roku 1934 a českí profesori trenčianskeho gymnázia ho navrh-
li na štipendium do Prahy. Na štúdiá do Prahy odišiel spoločne 
s Alfonzom Bednárom. Mladý Tatarka si vybral Filozofickú fakultu. 
Najprv uvažoval o štúdiu čistej filozofie, no rozhodol sa pre odbor 
praktickejší, aby sa mohol stať stredoškolským profesorom. Vybral 
si jazyk československý a jazyk francúzsky.
  Praha ho oslovila. Vnímal jej kultúrnu rozmanitosť, ktorú tvo-
rili pražskí Nemci, židia a ďalšie národnosti. Našiel si v nej veľa 
priateľov - Eduarda Goldstückera, Jana Drdu, Lumíra Čivrného, 
Jaroslava Seiferta, Jozefa Polišenského a ďalších. Jeho priatelia väčši-
nou boli ľavicovo orientovaní. Ako štipendista nemal veľa voľného 
času. Musel sa sústavne učiť, mať dobré študijné výsledky, aby si 
udržal štipendium. Pritom dával kondície a písal svoje prvé povied-
ky. Veril, že keď získa postavenie stredoškolského profesora, bude sa 
môcť venovať aj písaniu.

Helena Nosková 
Foto Jiří a Štěpán Noskovi

Pokračovanie v ďalšom čísle  

Pohľad do rozprávkovej scenérie Súľovských skál v marci

Rozprávková hlava bájneho zvera v Súľovských skaláchSlovenská drevenica
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Výtvarné vzdelanie umelec získal v Prahe, ktorá sa na tridsať 
rokov stala jeho pôsobiskom. Kvôli rozdeleniu Českoslo-
venska sa v roku 1939 presťahoval do Martina, kde sa usadil 

natrvalo. Najskôr žil v byte s ateliérom, ktorý mu poskytlo mes-
to. Posledných dvanásť rokov 
života prežil vo vlastnom dome 
s malou galériou. V ňom bolo 
po umelcovej smrti v zmysle 
jeho závetu zriadené Múzeum 
Martina Benku, spravované Slo-
venským národným múzeom 
v Martine. Podľa umelcovho žela-
nia zostal interiér domu v takej 
podobe, ako keď v ňom maliar 
žil. Pôvodné zariadenie, diela 
umelca, jeho osobné veci a hod-
notná knižnica, najvýstižnejšie približujú Benkovu tvorivú osobnosť, 
zdroje inšpirácie, okruh jeho záľub, či životný štýl.
   V malej galérii sú prezentované diela ilustrujúce najvýznamnejšie 
etapy umelcovej tvorby. Predstavujú malý zlomok z viac ako 9000 
olejomalieb, kresieb a grafík, ktoré umelec daroval štátu.
   Martin Benka sa narodil v roku 1888 v Kiripolci, dnešnom 
Kostolišti, pri Malackách. Pochádzal z viacpočetnej rodiny, mal 
piatich starších súrodencov. Po skončení ľudovej školy v rodisku 
navštevoval maďarskú štátnu základnú školu v Malackách. Talento-
vaný Martin už v detstve prejavoval vzťah nielen ku kresleniu, ale 
aj k hudbe, preto sa popri škole učil hrať na husle. Keďže Benkovi 
rodičia nedisponovali finančnými prostriedkami potrebnými na 
kvalitné umelecké štúdium, v roku 1903 odišiel Martin do Hodo-
nína, kde sa učil za maliara – natierača. 
   Po získaní výučného listu v roku 1906 odišiel za starším bratom 
Jánom do Viedne, kde sa sezónne živil profesiou, v ktorej sa vyučil. 
Vo voľnom čase navštevoval obrazárne a výstavy. Tie mu posky-
tovali pravidelný kontakt s výtvarným umením. Istý čas pracoval 
v ateliéri českého maliara Emanuela Neumanna. Tu sa zoznámil 
s českým redaktorom a prekladateľom Jánom Jozefom Langnerom, 
ktorý prejavil záujem o Benkove maliarske prvotiny. Keďže talent 
mladého umelca rozpoznal, morálne i finančne ho podporoval aj 
potom, keď mu sprostredkoval štúdium u vynikajúceho českého 
krajinára Alojza Kalvodu. Koncom roku 1909 Benka nastúpil do 
jeho súkromnej maliarskej školy a po istom čase sa stal Kalvodovým 
asistentom. Popri kvalitnej výučbe získal Benka vo svojom učiteľo-
vi i priateľa. Navštevovali spolu koncerty, viedli debaty o umení. 
Benkovmu umeleckému rastu napomohlo, že ho Kalvoda zoznámil 
s českými umelcami – maliarmi, sochármi i hudobníkmi. Mladý 
maliar teda plnými dúškami vstrebával umelecké dianie v Prahe. 
  Kalvoda a jeho študenti trávili letné prázdniny na českom a 
moravskom vidieku, odkiaľ si prinášali do školského ateliéru 
množstvo krajinárskych štúdií. Jedno z diel, ktoré Benka namaľoval 
v lete 1912, v nasledujúcom roku vystavil v pražskom Rudolfine na 
výstave Krasoumnej jednoty pre Čechy. Tento obraz Štúdia smre-
kového lesa, nazývaný aj Slnečný svit v lese, ktorým sa Benka prvý-
krát verejne prezentoval, zaujal nielen návštevníkov výstavy, ale aj 
dobová kritika sa o ňom vyjadrila priaznivo. Umelec obraz predal 
a za získané peniaze odcestoval na Oravu. Svoje pocity z toho, keď 
bol prvýkrát obklopený a doslova ohromený slovenskou horskou 
krajinou, vyznal vo svojich pamätiach, ktoré vyšli knižne. Jeho oko 

zvyknuté na rodnú rovinu plnú svetla prekvapili vysoké kopce a ich 
tmavá farebnosť. Tento zážitok ho vyprovokoval k tomu, aby našiel 
vlastný výraz, ktorým by vyjadril svoje pocity a dojmy z malebnej a 
zároveň dravej krajiny a zaznamenal ju na plátno.   
  Benka sa v roku 1914 osamostatnil a presťahoval do vlastného 
ateliéru. Počas prvej svetovej vojny opustil Prahu a žil u rytiera 
Vlastimila Klenku v Miloňoviciach. Postupne, vzďaľujúc sa od 
impresionistických náladových kompozícií, príznačných pre škol-
ské obdobie, utváral si svoj vlastný rukopis s osobitým výrazom. 
  Zatiaľ čo v počiatkoch tvorby častejšie maľoval rodnú rovinu, 
neskôr po roku 1920 ho priťahovali najmä hornatejšie regióny Slo-
venska. Svoju tvorbu vnímal ako poslanie národu, preto sa rozho-
dol vychádzať z domácich koreňov. Zobrazoval krajinu, ktorá však 
mala pre neho význam len v tesnom spojení s človekom a jeho 
prácou. Benka bol otvorený výdobytkom moderného maliarstva, 
ale ako sám hovoril, čerpal z neho toľko podnetov, aby zostal verný 
svojmu umeleckému programu – zachytávať esprit slovenskosti. Na 
väčšine jeho obrazov sa objavuje človek pri prácach na poli, drevo-
rubači i pltníci obkolesení horskou prírodou. Benkov umelecký 
program sa vyhranil v 20. rokoch 20. storočia. Domácu krajinu 
monumentalizoval a ľudí v nej  fyzicky i duševne idealizoval. 
   V 20. a 30. rokoch Benka spoznával Európu – cestoval napríklad 
do Poľska, Nemecka, Francúzska, Holandska, Talianska. Pod vply-
vom nových skúseností a kontaktu s hlavným centrom európskeho 
maliarstva – Parížom na začiatku 30. rokov 20. storočia odvážnejšie 
experimentoval s kompozíciou tak, že do popredia obrazu maľoval 
detail ľudskej postavy (Pastierik). V 30. rokoch, ktoré predstavujú 
vrcholné obdobie umelcovej tvorby, počas početných potuliek po 

Martin Benka
V tomto roku si pripomíname 125. výročie narodenia významného slovenského umelca Martina Benku. Do 
dejín výtvarného umenia sa tento vynikajúci maliar a ilustrátor zapísal ako zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny. 
Svojim osobitým maliarskym podaním slovenskej krajiny obohatil európske výtvarné umenie, za čo získal v roku 
1937 významné ocenenie – striebornú medailu na svetovej výstave v Paríži za dielo z vrcholného obdobia jeho 
tvorby Krajina z Terchovej.
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rôznych končinách Slovenska, vytvoril množstvo študijných kre-
sieb – hutných záznamov krajiny, ktoré v ateliéri uplatnil pri tvorbe 
veľkých plátien a naplno v nich rozvinul svoj maliarsky program 
(Matkina pieseň). 
   V spomínanom období sa Martin Benka intenzívne venoval aj 
knižnej tvorbe. Koncom 20. rokov 20. storočia začal spolupracovať 
s pražským vydavateľstvom Leopolda Mazáča. Tvoril obálky pre 
knihy vydávané v edícií mladých slovenských autorov. Po príchode 
básnika Jána Smreka do Prahy sa táto spolupráca zintenzívnila. Od 
roku 1927 sa podieľal tiež na tvorbe školských čítaniek vydávaných 
Maticou slovenskou v Martine. V roku 1938 sa presťahoval do ate-
liéru na Mánesovej ulici v Prahe. Na dome, v ktorom žil, bol krát-
ko po smrti umelca osadený reliéf od slovenského sochára Fraňa 
Štefunku. Po príchode do Martina roku 1939 sa venoval okrem 
voľnej tvorby aj úžitkovej – vytvoril množstvo exlibrisov, navrhoval 
bankovky, známky, venoval sa prácam pre architektúru a ilustroval 
knihy. Najznámejším titulom s jeho kresbami, ktorý vyšiel dokonca 
v niekoľkých vydaniach, boli trojzväzkové Prostonárodné sloven-
ské povesti zozbierané Pavlom Dobšinským. Martin Benka zomrel 
v roku 1971 a je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. 
   Prierez tvorbou Martina Benku prináša výstava venovaná 125. 
výročiu jeho narodenia a 100. výročiu vystavovania s umelcami 
Združenia výtvarných umelcov moravských v Hodoníne. Je inšta-
lovaná na symbolickom mieste – v priestoroch Galérie výtvarného 
umenia v Hodoníne od 20. marca do 2. júna 2013. Pozostáva z viac 
ako sto diel – rozmerných olejomalieb, študijných náčrtov, kresieb 
a skicárov zo zbierky Slovenského národného múzea – Múzea Mar-
tina Benku z rokov 1910 až 1960. Diela zachytávajú viaceré umel-
cove obľúbené regióny Slovenska (najviac sa mu prihováral Liptov) 
a tiež rané diela z Moravy a Čiech. Výstavu pripravila kurátorka 
fondu Múzea Martina Benku Mgr. Anna Oláhová.

Monika Váleková
Autorka je historička umenia, kurátorka, SNM v Martine – 

Múzeum Martina Benku
Foto Igor Válek

Interiér múzea Martina Benku v Martine
Budova tohto múzea (dole)
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Alojz Drahoš sa narodil v roku 1954 v Zohore. V rokoch 
1969-1973 študoval rezbárstvo na SŠUP v Bratislave 
u akad. sochára Ludvíka Korkoša. Na bratislavskej Vysokej 

škole výtvarných umení absolvoval v roku 1981 u prof. J. Kulicha 
na katedre figurálneho sochárstva. Počas vysokoškolského štúdia ho 
tvorivo obohatil študijný pobyt v talianskej Perugii. 
  Často uvažujem o mieste sochárstva v ľudskom živote. O jeho 
veľkom význame v minulých kultúrach. O obdive dneška k jazdec-
kým pomníkom, pamätníkom, náhrobkom alebo voľne stojacim 
plastikám, reliéfom, medailám či pečatiam. Sú nositeľmi pravdivej 
historickej informácie pre budúce generácie. Umeleckej hodnoty, 
ktorú potrebujeme poznať. Sem patria aj sochy a reliéfy obdobia 
socializmu, ktoré nás obklopujú na každom kroku, a z ktorých 
mnohé vysoko prekračujú vtedajší európsky štandard. Kde sa dnes 
nachádza socha? Bude žiť aj bez príkazov investovať vyčlenené per-
centá stavieb do umeleckých diel? „V dnešnej dobe má sochárstvo 
zhoršenú pozíciu. Vo verejnom priestranstve, ako exteriérové umenie, 
sa vyskytuje len sporadicky. Socha jednoznačne patrí aj do architektúry. 
Práve preto, že v nej chýba, sú dnešné architektonické projekty stro-
hé. Socha potrebuje priestor na svoje umiestnenie. Aby vyznela. V tom 
bolo i je postavenie sochy oveľa náročnejšie oproti plošným výtvarným 
disciplínam. Dúfam, že vývoj umenia bude len dobrý. Lebo všetko sa 
vyvíja. Umenie si svoje miesto vždy nájde. Presviedča nás o tom histó-
ria. Aj keď niekedy lepšie, inokedy horšie. Umenie patrí človeku. Nik 
iný ho nevytvorí.“  
   Alojz Drahoš je osobitým umelcom dnešnej slovenskej výtvarnej 
scény. Nedal sa cestou nekonečného vyčkávania na dotyk múzy. 
Vždy bol nesmierne pracovitý a na tejto báze začal budovať svoj 
tvorivý program. Poznať, spracovať, nadviazať a vytvoriť originálne, 
nové. „Čerpal som z mnohých mne blízkych a podnetných umeleckých 
vzorov. Vždy ako inšpiráciu. Moore, Manzu, Marini, ale i velikáni 
Michelangelo, Donatello a mnohí iní. Z českých umelcov ma fascinu-
je Vladimír Preclík. Disciplínou tvorby a šírkou záberu. Jeho tvorba 
ma úžasne oslovuje.“ Autor sa vypracoval na renomovaného sochá-
ra a medailéra. Umelca, ktorého tvorba nadväzuje na tú najlepšiu 
sochársku tradíciu. Je blízka človeku. Pohladí krásou a myšlienkou. 
Vyprovokuje do náročných úvah. Zaujme a zostáva. To je najlepšia 
vizitka hodnoty obdivu tvorcovi, modelujúcemu život a ľudí, ktorí 
ho žijú tak, ako dokáže iba on. 

Alojz Drahoš 
   Umelecké dielo tohto umelca siaha od  komornej plastiky, medai-
ly, tvorby reliéfu až k monumentálnej interiérovej a exteriérovej 
tvorbe. Pracuje s estetikou vzácneho a s jemnosťou krásneho. Mož-
nosti na uplatnenie týchto tvorivých predstáv mu dalo čaro dreva. 
Lákalo ho štruktúrou, mäkkosťou línií a tvarov. „Otec a taktiež jeho 

ALOJZ  
DRAHOŠ
Tvorca trojrozmernej krásy

„Keď človek prejde okolo sochy 
a nevšimne si ju, 
to nemôže byť dobrá socha.“

List, bronz - mramor, v - 52 cm, 2002
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Torzo, kararský mramor, v - 80 cm, 2013

Dobré ráno III, (Pohľad do ateliéru), bronz, v - 70,5 cm, 2008

Justícia II, bronz, v - 65,5 cm, 2009
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otec boli kolárski majstri. To remeslo už nejestvuje. Bola v ňom práca 
s drevom a kovom. Patril k nemu rozum a logika, presnosť. Všetko, čo 
sa dnes môže nazývať tvorivosť.“ Mimoriadne obľúbeným autorovým 
materiálom je bronz. Pretavený do drobných komorných plastík, 
reliéfov, plakiet, medailí. „Najradšej tvorím v klasických sochárskych 
materiáloch. Tie dnešné, syntetické typu arte povera nezavrhujem. 
Keďže učím na škole, prezentujem ich študentom. Ja som však v prís-
tupe k sochárskemu materiálu klasik. Vyhovuje mi čistota a pravosť.“  
Alojz Drahoš syntetizuje vo svojej sochárskej tvorbe voľné i dyna-
micky vyvážené kontrasty objemov. Reliéfnu kresbu i nepravidelne 
zvlnené plochy. Rozohráva fascinujúcu hru svetiel a tieňov. Otvára 
mysliteľské nekonečno. Lebo taká je jeho tvorba. Vo forme zrelá, 
príťažlivá a ľudskému vnemu harmonizujúca. V nej však jestvuje 
svet poznania. Túžob a krásy, kde dominujú desiatky základných 
filozofických otázok. A citlivý človek ich veľmi rád rieši. 
  Medzi autorove významné práce patrí socha M. R. Štefánika 
v nadživotnej veľkosti (Zohor, 2009 – 10), pamätná tabuľa A. 
Hlinku (Zohor, 2010 – 11). Venuje sa tvorbe pamätných tabúľ, ale 
i fontán (fontána na Zrínskeho ul. v Bratislave a v Studenom). 
  Za medailérsku tvorbu získal vo svete mnohé ocenenia. „Viem, 
že plaketa a medaila majú svoje miesto aj v budúcnosti. Patria do 
sochárskej disciplíny. Na Slovensku má stáročnú kontinuitu (kremnic-
ká mincovňa robí bez prestávky od začiatku 17. storočia). Aj minca je 
kus umenia. Plaketa je stále rozšírená.“ 
  Diela Alojza Drahoša sú zastúpené v zbierkach SNG Bratislava, 
Galérie Nitra, AVS Praha, Národnej banky Slovenska, Múzea min-
cí a medailí v Kremnici a v súkromných zbierkach po celom svete. 
Umelcove výstavy na Slovensku a v cudzine sa rátajú na desiat-
ky. Okrem iných bol úspešným účastníkom niekoľkých svetových 
medailérskych výstav v Budapešti, Prahe, vo Viedni, Švajčiarsku, 
Nemecku, Francúzsku, Portugalsku a v USA.
  Niekoľko rokov bol pedagógom na VŠVU, od roku 1992 pôsobí 
na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK. Je členom 
Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a Združenia 
medailérov Slovenska.
  Zúčastnil sa na viacerých sympóziách, napr. v Ružbachoch i v Ter-
chovej (1986, 2005). Je držiteľom viacerých cien a uznaní. (Medzi-
národný festival umenia v Taliansku a i.) 
  „Milujem hory a prechádzky v nich. V prírode vidím ostré hrany 
a obliny. Ostrosť a mäkkosť. Tak rád vkladám tieto protipóly do mojich 
sôch. Možno preto sú živé. Ako príroda. Lyžujem a bicyklujem sa v nej. 
Som jej súčasťou. Mám dcéru a syna. Dievča sa venuje šperku. Mám 
z toho radosť.“ 
  Alojz Drahoš je nositeľom Identifikačného kódu Slovenska.
  Žije v Bratislave a tvorí v Zohore.

Text a foto Ľuboslav Moza
Autor je teoretik a historik umenia, galerista a umenovedec

Maska XIV, bronz - mramor, v - 47 cm, 2002

Hlava, bronz, v - 55 cm, 2012

Motýľ, 
bronz - mramor,
v - 32 cm, 2004
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Čítanie zo Slovenska (1.)
Redakcia LISTOV sa rozhodla formou pravidelnej rub-
riky a mojím autorským zaštítením skúmať slovenské 
literárne „luhy a háje“ a ukazovať, čo dobré na čítanie 
aktuálne ponúkajú. Na pár kníh teda upriamime pozor-
nosť každý mesiac, za čo som redakcii vďačný a verím, že 
sa z úrody i žatvy budeme tešiť vždy všetci spolu. V mar-
ci sme začali najmenšími čitateľmi a pokračovali nahor 
po pomyselnom rebríku vekových kategórií a zároveň 
i po „šteblíkoch“ druhov a žánrov literatúry. S použi-
tím podobného „kľúča“ sa do našej virtuálnej knižnice 
pozrieme i teraz... 

Minule sme teda úvodné riadky venovali najmenším čita-
teľom, resp. starším z ich rodu, ktorí dobre vedia, že 
harmonický a zmysluplný vývoj malého človeka je bez-

prostredne spojený s dobrou knihou. Ako noc s Mesiacom, Sln-
ko s dňom...  Bim, bim-bam, bim-bam-bom! – zvoní z našej veže 
zvon... 
   Stačí možno trochu, trošilinku privrieť oči a predchádzajúci veršík 
zaznie v ušiach azda každému jasným – a či až jasavým! – tónom, 
chcelo by sa napísať. Veru, je to tak, zvony sú odvekým nástrojom 
komunikácie, a preto majú dar reči. Možno aj preto sa skúsený 
literát Peter Mišák rozhodol zozbierať do jednej „zvonice“ devät-
násť Najkrajších slovenských povestí o zvonoch (Vydavateľstvo 
GEORG). Ľudia si navzájom – i svojmu okoliu – ich ústami ozna-
movali dôležité správy – veselé i smutné. Nezameniteľný, doďaleka 
sa nesúci vysoký zvuk srdca zvona narážajúceho o jeho ladne tvaro-
vané telo bol jasným posolstvom o tom, čo sa stalo a či o tom, čo 
sa blíži. Bim! – svet je o človiečika bohatší; Bam! – o dušu chudob-
nejší; Bom! – na dedinu zletel nenásytný červený kohút; Bim-bam-
bom! – blíži sa smrteľné nebezpečenstvo odeté do rúcha tureckého 
krvilačníka, utekajte!
  Ba naši predkovia dúfali, že onen kovový zvuk zaháňa aj zlých 
duchov, veľké búrky, blesky a im podobné nepríjemnosti v živote 
ľudskom. To sme sa už však ocitli kdesi v rovine mytológie, povier, 
bájí, rozprávok a povestí. Aj na tajomne lákavom chodníčku strá-
nok tejto knižky, príjemne pritemnenom príbehmi. Udalosťami, 
ktoré sa stali-nestali. Prifarbenými čarom pútavého rozprávania, 
ktoré na svojich vzdušných krídlach priniesli zvony z hlbín studne 
slovanského i slovenského času-nečasu i výšin vŕškov, majestátnych 
kostolov i skromných zvoničiek. Spisovateľ, rozprávač – podobne 
ako predtým Samo Chalupka i Milan Rúfus (v poézii) a či Jozefovia: 
Cíger-Hronský a Horák (tiež v povestiach) – pozorne počúvali tie 
bronzové nástroje kužeľovitého tvaru, zavesené na drevenom jarme. 
Prešiel za ich hlasom kus Slovenska, počúval aj ľudských pamätní-
kov, čítal listy papiera zažltnuté dychom času a vkladal do tvori-
vej pece polienka inšpirácie. Aby zo strán knihy odlial veľký zvon, 
ba skôr zostrojil zvonkohru, v ktorej znie hlas zvonov. Od okraja 
Žiliny až po Komjatnú, od Strečna až Gombáš (dnes Hubovú), 
od banských miest až po Martin... Ale aj od tajomného gréckeho 
bojovníka staroveku cez ľstivých Tatárov stredoveku až po prenasle-
dujúcich žandárov novoveku.
   V posledných desaťročiach sme si  – nielen na Slovensku – zvykli 
typickú ľudovú architektúru navštevovať hlavne v skanzenoch a na 
pár výnimočných lokalitách roztrúsených naprieč krajinou pod Tat-
rami a Fatrami. Po rokoch sa nedávno konečne na knižnom trhu 
zjavila výborná kniha erudovanej odborníčky Janky Krivošovej 
Slovenská ľudová architektúra (TRIO publishing), ktorá nám 
všetko naznačené umožní „navštíviť“ aj v prípade, že medzi spomí-
nané architektonické, historické a urbanistické hodnoty nemôžeme 
ísť osobne. Ba prostredníctvom fotografií ukáže i to, čo už dnes 
nestojí. Výtvarníčka, pedagogička a ochranárska aktivistka dokáza-
la zúročiť výsledky dlhoročného záujmu o problematiku i poznat-

ky terénnej dokumentácie tak, že priniesla komplexný pohľad na 
veľkú časť dedičstva predkov. Navyše, „nasvietený“ precítenou 
poéziou básnika lyriky vidieka Milana Rúfusa a zdokumentovaný 
množstvom fotografií a nákresov.                                                                                    
   Ponúknutý pohľad na obrazy (starého sveta) ľudovej architektúry 
je nielen úplný, ale je zároveň aj prajnou spomienkou na dielo gene-
rácií, na ich technický kumšt a umelecký cit. Ale napríklad aj na 
kostoly, humná, maštale i chlievy pre dobytok a sypárne na úrodu. 
Veď aj zrno bolo treba zomlieť na múku a kone, čo ju odviezli do 
sýpky, zas podkovať... Kniha nezastavila čas, iba pripomína, že ako 
obdivujeme zaniknuté kultúry inde vo svete, musíme si uvedomiť, 
že vzácne hodnoty máme doma. Ostáva sa autorke i vydavateľstvu 
za upozornenie poďakovať a využiť ho ako pozvánku.
   Pamätám si, ako keby to bolo včera. V historickej prvej budove 
Matice slovenskej v Martine odovzdávali v roku 1992 ocenenia lite-
rárnej súťaže Svetového festivalu slovenskej mládeže. Pre mimoriad-
nu cenu poroty z rúk Petra Karvaša si na vyvýšené pódium sťažka, 
opierajúc sa o barly, vystúpal drobný, detskou obrnou celoživotne 
postihnutý tridsiatnik Ivan Šobáň. Odvtedy som sa s ním stretol už 
neraz, vždy v súvislosti s literatúrou (vydal päť básnických zbierok, 
stal sa členom Spolku slovenských spisovateľov), poväčšine jeho 
vlastnou tvorbou. Postupom času som si čoraz intenzívnejšie uvedo-
moval jeho postihnutie – potrebou a schopnosťou literárne tvoriť. 
Aj vo svojej aktuálnej šiestej zbierke, vydanej k životnému jubileu 
s cielene silným názvom Zo života života (Bianko), sympatickou 
a ruku podávajúcou poéziou, ktorá svojím civilizmom, úprim-
nosťou a nevyumelkovanosťou prekonáva kánony učebníc poetiky 
a ponúka priestor. Na pochopenie hĺbok a výšok ľudských radostí, 
ale aj túžob a sklamaní. Ako píše v doslove iný básnik z Liptova 
Jaroslav Rezník: „(Šobáň) vie udržať na uzde spontaneitu dynamiky 
slova a zbaviť ho všetkých nefunkčných ozdôb... ide za holou kožou 
myšlienky.“ Patrí sa dodať, myšlienky hodnej zapamätania. „Slovo 
slovu/ slovo dalo. A čakalo,/ či ho dodrží?“, pýta sa poet v jednej zo 
svojich básní. Sám dané slovo dodržal a ponúkol ho ako vieru v silu 
človeka, ktorý víťazí, lebo sa nevzdáva. Lebo vie, že zo života treba 
čerpať silu a šíriť ju dobrým slovom ďalej.                                        

Príjemné čítanie praje Igor Válek 
Autor je spisovateľ a literárny publicista
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V prvý aprílový štvrtok 4. 4. 2013 sa v Modrej sále Slovenské-
ho inštitútu konala vernisáž výstavy fotografa a výtvarníka 
Ivana Kelly Köhlera nazvaná FOTOGRAFICKÉ RADO-

VÁNKY.
  Za obdobie, čo pracujem v SI, to bolo moje druhé stretnutie 
s týmto umelcom. Jeho prvá výstava nazvaná JUDE OSUDY sa 
konala na pôde SI už v júni 2007. Vtedy som do jej prípravy nebola 
až tak zainteresovaná a jej autora som vnímala len ako veľmi zvlášt-
neho a extravagantného človeka. No veď je to predsa umelec...
    Na príprave jeho druhej výstavy som sa podieľala viac, s pánom 
Köhlerom som komunikovala telefonicky aj prostredníctvom e-
mailu. A mal toho teda veľa „na srdci“, čo sa týkalo výstavy. Neustále 
sme niečo riešili, vymýšľali, upravovali, až som si v duchu niekedy 
hovorila, že ten chlap bude asi pekne otravný, pán umelec, stále 
niečo vymýšľa...
     Ale už vtedy sa začínal môj pohľad na osobu, ktorú som poznala 
len veľmi okrajovo, meniť. Hoci bol náročný na prípravu výstavy, 
dalo sa s ním rozumne hovoriť, dokonca niekedy aj ustúpil zo svo-
jich požiadaviek. 
   Podobne náročné to bolo aj pri inštalácii výstavy. O tom by 
mohol rozprávať hlavne môj kolega Zbyněk. Výstava je pomerne 

Ivan 
Kelly 
Köhler
„Radosti 
zo života 
nemám 
nikdy 
dosť.“

rozsiahla, priestorovo i obsahovo, stále sa niečo presúvalo, stále bolo 
treba niečo písať, tlačiť...
    Ale výsledok rozhodne stojí za to. A zistila som, že Ivan je rovna-
ko náročný aj na seba. Jednoducho umelec. Ale popritom dokáže 
atmosféru odľahčiť, svojou neustále dobrou náladou nakaziť aj 
ostatných.  
   V podobnom duchu sa niesla aj vernisáž výstavy. Začala sa síce 
asi o 20 minút neskôr, pretože sme čakali na jedného z Ivanových 
hostí, hudobníka Jiřího Stivína, ktorý spestril vernisáž hudobnými 
vstupmi. Výstavu otvorili ľudia, ktorí Ivana veľmi dobre poznajú, 
majú čo povedať k jeho tvorbe a aktivitám a tiež majú vôbec čo 
povedať i publiku – Zuzana Mináčová, Igor Wasserberger, Antonín 
Matzner a Fedor Gál.
   Súčasťou vernisáže bol aj krst knihy Fotografické radovánky Ivana 
Kelly Köhlera, ktorú vydala Výtvarná agentúra A1 Jaroslava Horeč-
ného v Žiline. Krstným otcom sa stal ďalší Ivanov kamarát, riaditeľ 
holešovického hotela Absolut Juraj Málik. Kniha je vlastne prvou 
retrospektívou Ivanovho života vo fotografii a výtvarnom umení. 
Sú v nej kapitoly, ktoré zahŕňajú najobľúbenejšie témy jeho živo-
ta (ktoré zachytáva na svojich obrázkoch) – fašiangy, jazz, masky 
a strašidlá, zátišia, erotické a africké sny atď. 
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   V 70. rokoch 20. storočia ho okúzlila príťažlivosť fašiangových 
slávností a najmä fašiangových masiek, ktoré fotí v okolí Rajca, 
Kysúc a stredného Považia. V čase fašiangov cestuje z dediny do 
dediny, aby toho stihol vyfotiť čo najviac. 
   Už 10 rokov organizuje v Žiline Carneval Slovakia, karnevalový 
sprievod fašiangových masiek.
    S rovnakým zanietením sa už veľa rokov venuje fotografovaniu 
osobností svetovej i domácej jazzovej scény a organizovaniu jaz-
zových koncertov a festivalov. Jeden takýto festival zorganizoval 
v roku 2012 dokonca v jednom žilinskom nákupnom centre...
     Ale vo svojom fotografovaní sa venuje aj vážnejším témam. Ako 
som už spomínala, jeho prvá výstava v SI bola v roku 2007 a pod 
názvom JUDE OSUDY v nej Ivan predstavil tému holokaustu 
a tragický osud mladých žien deportovaných do koncentračných 
táborov. Vážnosť a zložitosť tejto témy sa snaží obohatiť o prvok lás-
ky, ktorá existovala aj v takomto prostredí a bola o to viac dôležitá.
    To je len malá vzorka toho, čomu sa Ivan Köhler venuje. A to sa 
k fotografovaniu dostal náhodou, bez akejkoľvek skúsenosti s foto-
aparátom a fotografovaním ako takým, keď sa stal fotografom vo 
Vlastivednom múzeu v Českej Lípe koncom 60. rokov 20. storočia.
  Jeho neúnavnosť, aktivita a nadšenie sú nákazlivé. Je stále pro-
duktívny a naplnený optimizmom. Žije v Žiline, kde je známou 

osobnosťou, s každým sa pozná, s každým sa zastaví na kus reči. 
Ako sám hovorí v spomínanej knihe, odpočíva zriedkakedy, pre-
tože tvorba je druh neustálej posadnutosti. Český historik umenia, 
publicista a básnik Tomáš Mazáč hovorí, že Ivan je všade, dokonca 
dokáže byť na viacerých miestach naraz: „Podozrievam ho, že nikdy 
nespí a že vie lietať. Mohol by pokojne byť básnikom alebo filozo-
fom, no on je po celý život verný fotografii. A krásnym ženám.“
   Hádam najlepšie ho vystihujú nasledujúce riadky, ktoré o se-
be napísal: „Som celoživotne oslobodený od slušného správania. 
Využívam vo svojej brandži všetko, čo sa mi ponúka, čo mám 
k dispozícii. Inšpirujem sa cudzími podnetmi, ale pretváram a pri-
spôsobujem ich svojim zámerom a svojmu obrazu. Byť samoukom 
má svoje výhody, naučil som sa samostatnosti a sebadôvere a tiež 
tvrdohlavosti. Chlap musí byť škaredý ako noc, ale keď má pri sebe 
krásnu ženu, jeho škaredosť sa premení na neodolateľnú krásu. 
Celý život pozorujem, prežívam a čítam neuveriteľné veci, ale tú 
naozajstnú radosť z nich cítim, až keď o nich niekomu porozprá-
vam. Neviem si predstaviť, že by som dokázal žiť bez hudby. Je ako 
svetlo v tme, ktoré nikdy nevyhasne.“

Text a foto Ingrid Hohošová
Autorka je informatička SI

 Ivan Köhler a Antonín Matzner. Ukážky z tvorby I. Köhlera 
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Scénografie není běžné povolání. Co vás přivedlo k myšlence stát 
se scénografem?
  Priťahoval ma dizajn, architektúra aj maľba. Urobil som talentové 
skúšky na viacero odborov a vybral som si práve scénografiu na 
Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Scénografia má totiž 
ďalší rozmer prepojenia s literatúrou a hudbou. 
Zvedavosť ma však ťahala ďalej a ďalej. Túžil som získať skúsenosti v 
cudzine. Na bratislavskej škole sa vtedy neponúkali zahraničná šti-
pendiá. Preto ma lákalo štúdium v Prahe, kde táto možnosť bola. V 
druhom ročníku magisterského štúdia som vycestoval do Londý-
na na Saint Martins College, Art Institute. Osem mesiacov v takej 
prestížnej škole bola naozaj veľmi dobrá skúsenosť.
 
Zajímalo by mne, čím jste se tam zabýval? Jak vypadá takové stu-
dium v cizině?
  Bakalárske štúdium na St. Martins sa štúdiu v Prahe možno 
trochu podobá, ale magisterské štúdium sa vydáva úplne iným 
smerom. Sústredí sa na „performance“. To znamená, že štu-
denti pracujú prakticky so všetkými formami médií a nielen s 
divadlom. Vyskúšal som si tam nové možnosti. Hlavným tútorom 
bol Peter Brooks. Pod jeho vedením som pracoval na niekoľkých 
projektoch. Výstupom mohol byť napríklad film, výstava, videoin-
štalácia, knižka, vlastne čokoľvek.

Po téhle světové zkušenosti jste se vrátil do Prahy dokončit studia a 
začal jste i v praxi pracovat pro divadla v Česku. Jak se vám podařilo 
se tu prosadit?
    Áno, u profesora Jana Duška som dokončil magisterské štúdium.
Prvé inscenácie som robil už počas štúdia na VŠMU. Ukonče-
nie štúdia na DAMU nehralo v mojej profesijnej kariére nijakú 

významnú rolu. V začiatkoch som spolupracoval predovšetkým 
s ľuďmi, ktorých som spoznal práve na škole. Scénografi sa tam 
stretávajú s režisérmi, dramaturgmi, produkčnými i kostýmovými 
výtvarníkmi na spoločných prednáškach. Študenti tiež spolupra-
cujú na školských projektoch. 

Po škole jste v Česku zůstal a oženil se. Pro jakéhokoliv výtvarníka 
– umělce je rodina velká zátěž; má větší odpovědnost. Jak jste se 
vyrovnal s tímto úkolem?
   Nikdy som si takúto otázku nepoložil. Rodina ma veľmi podporu-
je. Možno i vďaka tejto podpore nepociťujem nijaké bremeno. Idem 
od realizácie k realizácii, venujem sa iba divadlu a rodine. I keď sa 
domnievam, že žiadna divadelná profesia v Česku nie je hodnotená 
zodpovedajúcim spôsobom v porovnaní s okolitými štátmi. 
 
Vraťme se k vaší praxi scénografa. Čím vším jste prošel, kterými 
divadly, jaké máte zkušenosti s režiséry?
  Pracoval som v Dejvickom divadle v Prahe spolu s jeho ume-
leckým šéfom režisérom Miroslavom Krobotom. Realizovali sme 
inscenáciu „Muž bez minulosti“, ktorej bola udelená Cena Alfréda 
Radoka za „Inscenáciu roka“. Z našej spolupráce je v súčasnosti 
možné vidieť inscenáciu „Brian“ v Dejvickom divadle a „Idiot“ 
v bratislavskom divadle Astorka Korzo ´90. Spolupráca s týmto 
režisérom je pre mňa vždy veľká radosť.
  Ďalšími z inscenácií, ktoré sú stále na repertoári, sú „Soukromá 
vichřice“ Vladimíra Párala a „Chudí v Lodži“ Steva Sem-Sandber-
ga v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde som robil viacero 
inscenácií s režisérom Thomasom Zielinským.
   V Divadle v Celetné sa práve hrá inscenácia „Vytrvalý princ“ 
Pedra Calderóna de la Barcu a v Divadle Kolowrat inscenácia textu 
Lenky Lagronovej „Z prachu hvězd“. Obe hry sú v réžii Štěpána 
Pácla, ktorý je dvojnásobným laureátom ceny Alfréda Radoka ako 
talent roka. Je najmladším z režisérov, s ktorými som doposiaľ spo-
lupracoval. To sa ale rozhodne neodráža na kvalite jeho práce. Jeho 
výnimočný talent ho stavia na úroveň skúsených režisérov.
   Veľkú príležitosť som dostal pred časom v Divadle Komedie, keď 
som spolupracoval na inscenácii „Poslední chvíle lidstva“. Vychádza-
lo sa z objemného, niekoľkostostranového diela dramatika a kritika 
spoločnosti Karla Krausa. V tomto úctyhodnom diele sa venoval 
počiatkom prvej svetovej vojny, jej priebehu a svetu po jej skončení. 
Takmer dokumentárnou formou predstavil celospoločenskú škálu 
od obyčajných ľudí až po vyššie vrstvy. Hra bola rozdelená do troch 
častí. Každú časť režíroval iný režisér. K tomu bolo potrebné vytvo-
riť priestor, ktorý by tri časti kompromisne zjednocoval a zároveň 
vytváral univerzálnu platformu pre všetkých troch režisérov. Praco-

Andrej Ďurík
scénograf, který hledí za obzor

„Top Girls“, Západočeské divadlo Cheb, 2007
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val som viac s typológiou priestoru, ako so samotným obrazom. Z 
textu vychádza logika vývoja celého priestoru počas inscenácie; ide 
o akýsi chronotop cesty. 

Máte možnost dát vaší scénografii nějaký filozofický rozměr?
   Snažím sa o autenticitu vo svojej práci. Každá inscenácia je sama 
osebe jedinečná a má aj pochopiteľne svoju filozofiu. Bez nej by 
išlo skôr o scénické výtvarníctvo, maľovanie kulís. Scénografia je 
priestorové riešenie pre inscenáciu. A s priestorom pracujem veľmi 
intuitívne. 
 
Rozhodl jste se pro doktorské studium. Kam si myslíte, že vás zavede?
   Pre mňa je vzdelávanie sa v odbore samozrejmosťou. Na doktors-
kom štúdiu už nejde o praktickú scénografiu, ale o teoretický odbor 
scénológiu. Ide skôr o vedecký výskum ako o umeleckú činnosť. Na 
tomto poli sa zaoberám priestorom v teoretickej rovine. Akademic-
ká pôda mi sprostredkováva komunikáciu s teoretikmi, čo je pre 
mňa veľmi prínosné. Zároveň tiež učím študentov. Myslím, že ozaj 
každý, kto chce v odbore niečo dosiahnuť, sa musí neustále vzde-
lávať, aby neustrnul na mieste, alebo sa nezacyklil do seba samého. 
Cesta vzdelávania je pre mňa cestou životnou. A nielen cestou, ale i 
zmyslom a filozofiou, ktorá sa odráža v diele samom.
 
Děkuji za rozhovor
 

Zuzana Štancelová

Autorkou fotografií je Irena Ďuríková,
autorkou portrétu Gábina Fárová.

„Brian“, Dejvické divadlo, 2012

„Poslední chvíle lidstva“, Divadlo Komedie, 2011

„Z prachu hvězd“, 
Národní divadlo, 
Praha, 2013

„Muž bez minulosti“, Dejvické divadlo, 2010



V nádobí Zepter Masterpiece lze smažit bez tuku, 
vařit s minimálním množstvím nebo zcela bez vody 
a až tři jídla současně na jedné plotýnce. Unikátní 
kombinace ušlechtilé oceli, speciálně navržené 
poklice, okraje nádoby a patentovaného akuter-
mického dna umožňuje vaření v uzavřeném cyklu. 
Potraviny si tak uchovají nejen svou přirozenou barvu, 
aroma a chuť, ale i obsah vitaminů, minerálních látek 
a stopových prvků.

Eva Čermáková, dlouholetá zákaznice společnosti 
Zepter a výherkyně soutěže Zepter clubu o sadu nádo-
bí Standard

Už 14 let vaříte najednou celý oběd 
v integrovaném systému na jedné 
plotýnce. Co na tomto originálním 
„Zepter“ způsobu přípravy jídla vy 
osobně oceňujete?   
Je to úplně úžasná věc, protože na jed-
né plotýnce uvaříte úplně všechno. 
Ušetříte nejen elektrickou energii, ale
i čas strávený u plotny. Nemusíte 
běhat kolem spousty hrnců, vaříte 
zdravě a všechno jídlo je uvařeno 

během 45 minut, maximálně jed-
né hodiny. Když jsem vůbec poprvé 
v roce 1994 na návštěvě u manželo-
vých rodičů viděla vaření v komín-
ku, tak jsem tomu nejdřív moc ne-
věřila. Komínek mě musel vyloženě 
přesvědčit v praxi. Jakmile jsme si 
s manželem sami vyzkoušeli tento 
způsob vaření – v nejspodnější nádo-
bě jsme uvařili polévku, nad ní se v páře 
připravovaly brambory a brokolice, 
zatímco vedle na pávi se dělalo maso 
–, byli jsme doslova unešeni.

Jaké jsou vaše zkušenosti s nádobím 
Zepter po více jak čtrnácti letech 
používání?

Stručně řečeno, neměnila bych. 
Nádobí je úžasné a myslím si, že to 
byla naše nejlepší investice. Dří-
ve jsme vařili s velkým množstvím 
tuku, protože ve smaltovaném ná-
dobí to ani nijak jinak nešlo, jídlo 
by se připálilo. Smaltované nádo-
bí nás tedy doslova nutilo vařit 

nezdravě. Nádobí Zepter celou naši 
rodinu přesvědčilo o tom, že lze vařit 
zdravě a zároveň chutně.

Jaký výrobek jste si u společnosti 
Zepter koupila jako úplně první? 
Úplně prvním výrobkem, kte-
rý jsme si koupili u společnosti 
Zepter, byla v  roce 1997 základní 
sada nádobí Zepter Masterpiece. Pak 
následovaly tlaková poklice Syncro-

-Clik, systém Quadra, pánev wok, 
mixér MixSy, který je úplně úžas-
ný, nebo systém VacSy pro vakuové 
uchovávání potravin.

Doporučila byste výrobky společnos-
ti Zepter i ostatním lidem?

Rozhodně bych je doporučila 
každému, kdo chce jíst a žít zdravě. 
Je to investice, která se rozhodně vy-
platí, a je to investice nejen na celý 
život, ale doslova na celé generace, 
takže nádobí budou používat i vaše 
děti.  Naše rodina vaří v nádobí Ze-
pter už čtrnáct let. Od té doby, co ho 
používáme, tak fi rma Zepter hodně 
zdokonalila své produkty. S nádo-
bím jsme velmi spokojení. Pro mě 
osobně je společnost Zepter jednou 
z nejdůvěryhodnějších fi rem v České 
republice, protože svým zákazníkům 
nabízí nejen kvalitní zboží, ale spo-
lečně s ním jim přináší i zdraví.

Na jedné plotýnce 
 uvaříte VŠECHNO!

www.zepter.cz

BEZPLATNÝ TEST VAŠEHO ZDRAVOTNÍHO STAVU 
PRO 2 OSOBY

Chcete dát svým nejbližším  to  nejcennější – zdraví? 65 % všech zdravotních problémů je způsobeno nesprávnou výživou!OBJEDNÁVEJTE SE na homeart@zepter.cz, nebo na tel. č.: 221 990 826.

átek 

nosti 
ádo-

o 70% méně energie 
na vaření

o 80% méně tuku pro 
zdravý život

o 70% více času 
pro vás
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Milí mladí čitatelia,
prinášame vám článok Mgr. Alice Virdzekovej, ktorý sme zaradili ako jed-
nu z inšpirácií na prípravu študentských prác do súťaže o najlepšie práce 
X. pražskej medzinárodnej konferencie slovenských stredoškolákov a ich 
hostí, ktorá sa uskutoční v Prahe v novembri 2013. Autorka si vybrala 
nespracovanú tému z regionálnych dejín a zasadila ju do celkového rámca 
historických udalostí.   

OSOBNOSTI V NOVODOBEJ HISTÓRII. RODINA TVRDÝCH  

Úvod

  Politický vývoj na Slovensku a spoločenské dianie počas 20. storočia  
ovplyvnilo množstvo životov. Tento článok sa sústreďuje na osudy významnej 
žilinskej rodiny Tvrdých, z ktorej pochádzalo viacero slovenských náro-
dovcov a ktorej potomkovia žijú v Žiline dodnes. Primárne je zameraný 
na životné osudy JUDr. Vojtecha Tvrdého,  jeho zásluhy o rozvoj Žiliny a 
podiel na celospoločenskom dianí.  
   Snažila som sa zachytiť jeho životnú cestu a názory na pozadí historic-
kých udalostí, ako bol vznik ČSR, vyhlásenie autonómie Slovenskej kraji-
ny, obdobie Slovenského štátu, povojnové obdobie až po obdobie totalit-
ného režimu; poukázať na to, akým spôsobom vplývali jednotlivé režimy 
na vybranú rodinu, bez ich samotného hodnotenia. 
   Tejto problematike sa nevenuje prakticky žiadna literatúra, okrem 
niekoľkých článkov publikovaných v regionálnych novinách. Vychádza-
la som z pramenných materiálov, uložených v Štátnom archíve Bytča 
– pobočka Žilina. Množstvo rodinných dokumentov a spomienok bolo 
získaných od žijúcich potomkov rodiny, ktorých som osobne navštívila, 
prípadne ich kontaktovala písomne či telefonicky, a to hlavne MUDr. Žig-
munda Adamicu, RNDr. Irenu Uherkovichovú, RNDr. Tatianu Mede-
kovú a PhMr. Annu Šusterovú, dcéru Vojtecha Tvrdého, ako aj mnohých 
ďalších. Niektorí z nich už medzičasom zomreli, o to vzácnejšie sú zápisy 
ich spomienok a rozprávania, ktoré pomohli dotvoriť celkový obraz doby. 
Pri pátraní po rodine Tvrdých a ich životných osudoch som spolupracovala 
s Mgr. Monikou Pramukovou.
 Pri spracovávaní problematiky boli použité metódy analýzy, kompará-
cie a syntézy. Viedla som dokumentáciu z návštev príbuzných členov 
rodiny i rôznych miest, v ktorých žili alebo sa zaslúžili o ich vybudo-
vanie. Zároveň som zhromažďovala obrazovú dokumentáciu, ktorú 

tvoria rôzne archívne listiny a fotografie, či už mnou zhotovené, ale-
bo poskytnuté potomkami tejto rodiny. Výrazne mi pomohli archív-
ne materiály, získané zo Štátneho archívu Bytča - pobočka Žilina. Po 
vytriedení a analýze získaných materiálov bol zostavený tento článok. 
 
Významní členovia rodiny Tvrdých

  Do významnej žilinskej rodiny Tvrdých patrilo veľa vzdelancov, teológov, 
filológov, právnikov a pod. Mnohí z nich sa podieľali na kultúrnom a 
politickom živote spoločnosti, a to nielen Žiliny, ale aj celého Slovenska. 
Zásluhou niektorých boli v Žiline postavené významné stavby, ktoré mestu 
doteraz dodávajú charakteristický ráz a prispeli k jeho zveľadeniu a rozvoju.
  Do tejto rodiny patrí aj Juraj Tvrdý (1780 v Žiline – 1865 v Nitre), vyštu-
dovaný teológ a vysvätený kňaz, ktorý po roku 1832 zastával vysoké cirkev-
né funkcie – rektor biskupského seminára, riaditeľ ústavu pre vyslúžilých 
farárov a deficientov, čestný opát hradňanský, trenčiansky archidiakon. 
  Už v začiatkoch svojej cirkevnej činnosti bol ovplyvnený bernolákovcami 
(F. X. Fuchs, O. Mesároš), preto sa sústredil vo svojich aktivitách najmä na 
formovanie mladej generácie a snažil sa o zvýšenie vzdelanosti a národnej 
uvedomelosti.1 Bol organizátorom kultúrne - spoločenského života, zaslúžil 
sa o konštituovanie Matice slovenskej, podporoval slovenskú tlač, rozvoj 
školstva a pomoc chudobným študentom. Podieľal sa na založení novín 
Pešťbudínske vedomosti a Spolku sv. Vojtecha. Dal obnoviť sochu Panny 
Márie na Mariánskom námestí v Žiline a nechal na nej vytesať slovenský 
nápis. Taktiež nechal opraviť Burianovu vežu a staré žilinské zvony, pričom 
na jednom z nich bolo potom odliate jeho meno. Prispieval článkami do 
časopisov a novín (Cyril a Metod, Katolícke noviny a i.).
  Ďalšou významnou osobnosťou, pochádzajúcou z tejto rodiny, bol Joze-
fov brat Štefan (1788 v Žiline – 1862 v Bytči). Podobne ako brat aj on 
bol vysvätený za kňaza a pôsobil ako kaplán v Hornom Hričove a v Bytči. 
Zastával aj funkciu  nitrianskeho kanonika katedrálnej kapituly, neskôr 
hradňanského archidiakona ako aj žilinského archidiakona a zároveň bol 
spovedníkom nitrianskej kapituly. 
  Bol stúpencom štúrovskej spisovnej slovenčiny a po roku 1849 sa angažo-
val v slovenskom národnom hnutí a spolu s bratom Jurajom hlasoval za 
časopis Cyril a Metod v hattalovskej úprave. Taktiež bol ľudovýchovným 
pracovníkom, od roku 1846 spolu s E. Geromettom organizoval na Považí 
spolky miernosti, a v roku 1849 sa stal dozorcom biskupského sirotinca 
v Žiline.
   Významným vzdelancom, ktorý prispel k rozvoju vzdelania a kultúry, 
bol Peter Tvrdý (1850 v Žiline – 1935 v Myjave). Po štúdiách na rôznych 
školách získal jednak filologické a jednak teologické vzdelanie, rozhodol 
sa však pre štúdium práva a krátko potom i filozofie v Pešti. V roku 1872 
však bol vylúčený kvôli svojmu konfliktu s prof. Kerékgyártóom.2 Ako 
štipendista vyštudoval v rokoch 1874 – 1877 na historicko-filozofickej 
fakulte v Petrohrade, kde zložil skúšky z gréckeho, latinského a ruského 
jazyka a získal profesorský diplom. Okrem už menovaných jazykov ovládal 
tiež francúzsky, maďarský, nemecký, poľský a ukrajinský jazyk. Následne 
pôsobil ako profesor jazykov v Chersone a Jerevane. Presadzoval koncep-
ciu stredoškolského vzdelávania dievčat v ruskom školskom systéme a rok 
pôsobil dokonca ako riaditeľ dievčenského gymnázia v Baku, kde zaviedol 
vyšší nadstavbový ženský kurz a presadil ako prvý nepovinný predmet 
latinčinu. 
   Niekoľkokrát bol ocenený za svoju činnosť v oblasti knihovníctva a peda-

1 Ovplyvnil napr. J. Kozáčka, A. Ľ. Radlinského, F. V. Sasinka, J. Slotu  a  iných.
2 „Nech žije Kollárova pamiatka! Preč, dolu s Kerékgyártom!“ – významný protest 
proti maďarskému šovinizmu, maďarizácii, ohrozovaniu Matice slovenskej a sloven-
ských gymnázií.

Busta JUDr. Vojtecha Tvrdého, odhalená v r. 2000 primátorom mesta 
Žiliny na stene Mestského divadla
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gogiky, napr. bol vyznamenaný Radom sv. Anny,  Radom sv. Stanislava. Bol 
povýšený do šľachtického stavu. Po odchode do penzie sa usadil v Odese, 
kde pracoval na diele Zápisky pedagóga s kritickým pohľadom na úroveň a 
systém vzdelávania v cárskom Rusku, ktoré obsahovalo aj progresívne návrhy 
novej organizačnej  štruktúry ruského školstva. Dielo však bolo zničené 
počas 1. svetovej vojny. Bol členom samosprávneho oddelenia mestskej 
rady v Odese a taktiež členom Jazykovedného odboru Matice slovenskej.
   V roku 1919 dobyli Odesu boľševici, a tak odišiel spolu s českosloven-
skými legionármi do Československa, kde pracoval v knižnici v Bratislave a 
popritom sa venoval tvorbe slovníkov, ale aj prekladom ruských literárnych 
diel (L.N. Tolstoj, F.M. Dostojevskij). Ďalšími jeho dielami boli napr. 
Slovník inojazyčný, Česko-slovenský diff erenciálny slovník, Slovník latinsko-
slovenský, Slovník slovensko-latinský, Slovenský frazeologický slovník, Rusko-
slovenský slovník a i. Vrcholom jeho lexikologickej činnosti bolo vydanie 
Slovenského frazeoloického slovníka, kde stabilizoval slovnú zásobu i s gra-
matickým odôvodnením jednotlivých javov. Zaslúžil sa o ustálenie normy 
spisovnej slovenčiny, keď otvorene vystúpil proti teórii jednotného česko-
slovenského jazyka. Na kritiku českých jazykovedcov3 reagoval článkami 
v novinách, napr. Národné noviny (1923,1931), Slovák (1923), Slovenská 
reč (1932-1933) a i. Mal tiež podporu ďalších významných osobností slo-
venskej vzdelanosti, napr. H. Bartoka, M. Rázusa alebo J. Škultétyho.

Predkovia Vojtecha Tvrdého
   Tento článok je primárne zameraný na rodinu JUDr. Vojtecha Tvrdého, 
preto sa podrobnejšie sústredím iba na jeho rodinnú vetvu. Jeho starým 
otcom bol Štefan Tvrdý st. Pracoval ako drevoobchodník a oženil sa s vdo-
vou Júliou Szégeňovou, ktorá mala z prvého manželstva päť detí, a násled-
ne sa im zo spoločného manželstva narodilo ďalších päť – Mária, Štefan 
ml., Ján, Jozef a Júlia. Za zmienku stojí najmä Štefan ml., ktorý v rokoch 
1923 – 27 pôsobil ako starosta Žiliny. Počas svojej funkcie zriadil mest-
skú sporiteľňu, ktorú neskôr prevzala Tatrabanka, dal postaviť tri mestské 
činžovné domy, vydláždiť v meste cesty a i.
   Prostredný syn Ján bol otcom Vojtecha Tvrdého. Pôsobil ako učiteľ na 
Rímsko – katolíckej škole v Žiline, ale aj ako organista v kostole. Oženil sa 
s Máriou Karasovou a mali spolu štyri deti. 
  Najstarším ich synom bol už spomínaný Vojtech, ktorému sa budem 
venovať osobitne. Po ňom nasledovala dcéra Mária (1898 – 1930) a bola 
rovnako ako otec učiteľkou v rímsko-katolíckej ľudovej škole. Jej manžel 
Jozef Čajka bol notárom v Udvarde. Ochorela na týfus a mesiac po pôrode 
syna Antona zomrela. V poradí tretie dieťa bola dcéra Júlia (1903 – 1989), 
ktorá sa tiež uberala učiteľskou cestou a pôsobila v katolíckej škole v Žiline. 
Vydala sa za Františka Adamicu (1892 – 1979), ktorý pracoval ako poš-
tovný úradník. V období Slovenskej republiky sa stal prednostom pošty 1 
v Žiline. Ich deti boli Ing. František Adamica a MUDr. Žigmund Adamica, 
ktorý pre spracovanie tejto problematiky poskytol množstvo cenných foto-
grafi í i spomienok. Posledný syn Štefan zomrel ako 18-ročný na sarkóm.

JUDr. Vojtech Tvrdý

Obdobie Rakúsko – Uhorska (1896 – 1918)

   Začiatky života Dr. Vojtecha Tvrdého spadajú do obdobia Rakúsko – Uhor-
ska. Narodil sa 11. októbra 1896 v Žiline. Po ukončení ľudovej školy 
v Žiline navštevoval gymnázium v Trenčíne a potom Rímsko-katolícke 
biskupské gymnázium v Nitre, kde v roku 1914 maturoval. Pre výborné 
študijné výsledky bol vybraný na štúdium teológie v Budapešti, kde okrem 
teológie študoval fi lozofi u a fi lológiu (gréčtinu, hebrejčinu, aramejčinu). V 
5. ročníku odišiel zo seminára (v roku 1918) a vrátil sa domov na Slovensko. 

Česko-slovenská republika (1918 – 1939)

   V roku 1918 zanikla Rakúsko-uhorská monarchia a miesto nej vznikli 
nástupnícke štáty, medzi nimi aj Česko-slovenská republika. Tým sa zme-
nila celková politická, spoločenská, sociálna i kultúrna situácia, čo ovplyv-
nilo aj život Vojtecha Tvrdého. Pokračoval v štúdiu práva na Slovensku a 
v roku 1922 ho ukončil v Bratislave. Pretože doktorát získal na Alžbetín-
skej maďarskej univerzite,4 nebol mu uznaný. Bol nútený nanovo absolvo-
vať rigorózne skúšky na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave, kde bol 
15. marca 1924 slávnostne promovaný na doktora práv.
   V rokoch 1922 – 1924 Dr. Tvrdý pôsobil ako slúžny na Okresnom úrade 
v Žiline a v Kysuckom Novom Meste. Dňa 11. 6. 1924 sa oženil s Kamilou 
Kurhajcovou. Dcéra Anna Mária sa narodila 25. 1. 1926 a syn Ján Jozef sa 
narodil 29. 5. 1936 v Žiline.
  V r. 1925 zložil sudcovskú a advokátsku skúšku a v r. 1927 si otvoril samo-
3 Napr. B. Mlynařík, F.V. Peřinka, A. Pražák.
4 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 7.

statnú advokátsku kanceláriu v Žiline, na Hurbanovej ulici č. 9, v dome J. 
Karasa (v susedstve kláštora františkánov). Jej činnosť trvala až do 9. apríla 
1945, kedy ju prevzal Dr. Ján Jirásek za odstupné 80 000 korún. 
  Mal bohatú klientelu, zastupoval mnohé významné osobnosti politic-
kého života, najmä členov HSĽS, obchodníkov a živnostníkov, statkárov. 
Napríklad Dr. Jána Drobného, krajinského prezidenta v Bratislave, kto-
rý žaloval Jozefa Hraneca, majiteľa a vydavateľa časopisu Kysucké hlasy 
a jeho redaktora Michala Višňovského, pre ohováranie v tlači.5 Podobný 
charakter mal prípad poslanca NZ za HSĽS, Štefana Surovjaka, ktorý 
žaloval redaktorov časopisu Železničiar, Ivana Frličku a Václava Fialku pre 
obsah článku Ľudácka bublina.6 Riešil aj mnohé majetkové spory a pre-
vody, vypracovával kúpnopredajné zmluvy, napr. zmluvu uzavretú medzi 
Gejzom Čákym a Jánom a Jozefom Hollým na nehnuteľnosti v katastri 
obce Budatín, medzi veľkostatkárkou Hubertou Majlátovou z Gbelian 
a Lesným spoločenstvom v Lutišiach.7 Zastupoval aj veľkostatkára grófa 
Ballestréma z Kuneradu v otázke lesného statku a reštitúcií majetku po 
jeho otcovi grófovi Vallentínovi Ballestrémovi,8 grófa Gejzu Čákyho, ktorý 
žaloval obec Povinu o vlastníctvo pozemku, či spor o lúku v Budatínskej 
Lehote s Ondrejom Salátom a jeho spoločníkmi9 a i. 
   Od roku 1918 bol členom Slovenskej ľudovej strany a od roku 1927 
funkcionárom HSĽS. Aj napriek tomu mal korektný postoj k iným poli-
tickým stranám a udržiaval priateľské styky s osobami rôznych národnos-
tí a politického presvedčenia, napr. s Vojtechom Spanyolom (Žid), Žig-
mundom Weitheimerom (Žid), Alexandrom Martonom (Žid), Martinom 
Mičurom (predseda Čs. strany lidovej), Antonom Sedláčkom (komunista), 
Jánom Ursínym (člen agrárnej strany) a i. 
  Boli mu blízke názory Andreja Hlinku, aby oba bratské národy rovno-
právne žili v spoločnom štáte, čo sa prejavovalo aj v období prvej ČSR v 
jeho verejných vystúpeniach, napr. slávnostná reč pri príležitosti 10. výro-
5 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 214.
6 Ministerstvo vnútra  SR,  Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu  217.
7 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 382.
8 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 370.
9 Ministerstvo vnútra SR,  Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 395.

Dcéra Dr. Vojtecha Tvrdého, Anna Mária Šusterová, rodená Tvrdá, rodin-
ný archív PhDr. Perašínovej
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čia vyhlásenia ČSR, ktorú predniesol na Námestí slobody (dnešné Marián-
ske námestie v Žiline), reč k 10. výročiu prijatia Martinskej deklarácie ale-
bo prednáška Slováci a Masaryk, ktorú predniesol v r. 1932 pri príležitosti 
narodenia T. G. Masaryka.
  V roku 1929 sa stal členom mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré ho 
zvolilo v roku 1932 za právneho zástupcu mesta Žiliny. Zároveň bol práv-
nym radcom mesta a zúčastňoval sa zasadnutí mestského zastupiteľského 
zboru, mestskej rady, právnickej, fi nančnej a iných komisií a na požiadanie 
im poskytoval právne rady. Revidoval všetky právnické listiny mesta, roz-
ličné zmluvy, dodávacie podmienky. Zastupoval mestských zamestnancov 
v právnych záležitostiach a vykonával právne úkony, ktoré boli v záujme 
mestského obyvateľstva, napríklad zastupoval mesto v pozemkovom spore 
medzi obcou Závodie a mestom,10 v trestnej veci proti redaktorom časopi-
su Naše hlasy pre osočovanie rady mesta, že zle hospodárila s fi nančnými 
prostriedkami, 11 alebo zmluva uzavretá medzi ČSČK a mestom o zriadení 
autostanice prvej pomoci12 a i.
  Bol oddaný mestu, v ktorom sa narodil a žil, napísal niekoľko článkov 
z histórie mesta, ktoré boli uverejnené v časopise Nový svet (1927). Zaslúžil 
sa o odhalenie pamätnej tabule Jurajovi Tvrdému, ktorá je umiestnená na 
Katolíckom dome v Žiline a predniesol slávnostnú reč pri jej odhalení, 
v ktorej okrem iného o Jurajovi Tvrdom povedal: “Náš rodák, človek pev-
ného charakteru, nezlomnej vôle, neúnavnej činnosti, čistého života a pla-
menného srdca“.13

  
Roky 1938 – 1939

   V 2. polovici  30. rokov sa prehľbili vnútorné rozpory v ČSR, ale vzrástlo 
aj ohrozenie zo strany susedných štátov (Maďarska, Poľska a hlavne Nemec-
ka). Zároveň sa zvýšila aktivita HSĽS za presadenie autonómie a naplnenie 
Pittsburskej dohody. Táto aktivita bola výrazná aj v Žilinskom okrese, kde 

10 Ministerstvo vnútra SR , Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 87.
11 Ministerstvo vnútra SR , Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 95.
12 Ministerstvo vnútra SR , Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 112.
13 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 472, s.1.

sa konali rôzne zhromaždenia. K najvýznamnejším patrilo aj zhromaždenie 
HSĽS v Žiline 23. 1. 1938, na ktorom vystúpil aj A. Hlinka, K. Sidor a 
iní. Účastníci prijali rezolúciu, v ktorej sa hovorí: „Vstúpili sme do jubi-
lejného roku vzniku nášho štátu a Pittsburskej dohody...  Žiadame, aby 
bola uvedená do života. Taká je vôľa prevažnej väčšiny slovenského národa 
a v demokracii žiadame túto vôľu rešpektovať. Osvedčujeme sa za autonó-
miu, za kresťanské Slovensko, za celý program nášho vodcu Andreja Hlin-
ku.“14 Aj Dr. Vojtech Tvrdý sa zúčastňoval spolu s inými členmi strany 
na rôznych akciách, napr. na manifestačnom zhromaždení v Žiline v lete 
1938, kde rečnil za ľudovú stranu Ferdinand Závodský.15

   Dňa 12. júna 1938 sa konali obecné voľby. V Žiline získala najviac hla-
sov HSĽS (2619), potom sociálni demokrati (1366), komunisti (1047) a 
židovská strana (1034), zvyšných 8 politických strán získalo 2259 hlasov.16 
Hoci HSĽS mala najviac hlasov a nárokovala si miesto starostu, z poli-
tických  dôvodov  to  nebolo  možné. Starostom sa stal J. Bača,  sociálny 
demokrat a prvým námestníkom prof. Mišík za Slovenskú ľudovú stranu. 
  Po mníchovskej konferencii mali udalosti rýchly spád. V dňoch 5. – 6. 
októbra 1938 sa v Žiline uskutočnilo rokovanie Výkonného výboru HSĽS, 
ktoré podporili aj ostatné politické strany17 a bola podpísaná spoločná 
Žilinská dohoda, Dr. Tisom bola vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny 
a vytvorená autonómna vláda na čele s Dr. Jozefom Tisom.
  Dr. V. Tvrdý ako predseda miestnej organizácie HSĽS v Žiline sa obrátil 
na Dr. J. Tisu, aby na základe svojej právomoci povolil usporiadať verejný 
lampiónový sprievod po uliciach Žiliny a verejné zhromaždenie, pretože 
ešte od všeobecnej mobilizácie platil zákaz zhromažďovania. Dr. Tiso vyho-
vel a prijal 1. vládny výmer – povolenie zorganizovať v Žiline manifestačný 
sprievod a oslavy. Tento sprievod sa uskutočnil 6. 10. 1938 večer o 18:00. 
Účastníci prešli mestom a zastavili sa pred radnicou, kde sa im z balkónu 
prihovorili Dr. Tiso, senátor Anton Hancko, Karol Sidor a Vojtech Tvrdý.
  V zmenenej politickej situácii dochádza aj k zmenám vo vedení mes-
ta. Dňa 19. novembra 1938 bol zvolený za starostu mesta Žilina Dr. Voj-
tech Tvrdý. Pri tejto príležitosti predniesol svoju programovú reč, v ktorej 
14 ŠTANSKÝ, P. Žilina a autonomistické úsilia v rokoch 1918 – 1938. In Pamätný  
Žilinský   6. Október,s.64.
15 Pozn. prejav mu vypracoval V. Tvrdý.
16 ŠTANSKÝ, P.  Žilina a autonomistické úsilia v rokoch 1918 – 1938. In Pamätný  
Žilinský   6. október, s.65.
17 Pozn. agrárna, živnostenská, národnosocialistická, národná, fašistická strana

Manželia Ján a Mária Tvrdí s deťmi: zľava - Júlia Adamicová (rodená Tvrdá), Vojtech Tvrdý, Mária Čajková (rodená Tvrdá), dole - Štefan Tvrdý, 
rodinný archív MUDr. Žigmunda Adamicu
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okrem iného uviedol: „Náš nový režim na Žilinskej radnici bude sa riadiť 
len zásadami spravodlivosti, slušnosti, objektivity a všeobecného dobra. 
Nedostaneme sa do slepej uličky straníckych záujmov. Chceme realizovať 
občiansku konsolidáciu nášho milovaného mesta.“18

  Z hľadiska národnostného zloženia, podľa posledného sčítania ľudu z 21. 
12. 1930, žilo v Žiline 17 431 obyvateľov, z toho podľa ofi ciálne uzná-
vanej teórie jednotného československého národa, československej národ-
nosti bolo 13 836, nemeckej 1 465, židovskej 1 076, iné 36 a ruskej 20 
obyvateľov. Takisto  z  náboženského hľadiska bolo obyvateľstvo rôznoro-
dé. Prevahu mali síce katolíci (13 190), ale početne tu boli zastúpení aj 
evanjelici (900) a židia (2498),19 čo sa odzrkadlilo aj na zložení mestského 
zastupiteľstva. Starosta si postupne získal dôveru zástupcov všetkých skupín 
(katolíka Ružičku, evanjelika Ruppelda, židovského rabína Stránskeho).

Slovenská republika (14. 03. 1939 – apríl 1945)

Komunálna činnosť JUDr. Tvrdého

   Aj po vzniku Slovenskej republiky zastával miesto starostu mesta Žiliny 
Vojtech Tvrdý a snažil sa pozdvihnúť mesto, na čele ktorého stál. Obrátil sa 
na slovenskú vládu so žiadosťou posilniť a zveľadiť žilinské podniky a zamed-
ziť prekladanie úradov a podnikov do iných miest, aby sa zlepšila hospodár-
ska situácia v meste. Zároveň navrhol vytvoriť siedmu župu: „Mesto Žilina 
by bolo najvhodnejšie za sídlo župy severozápadnej časti Slovenska, tvorili by 
ju okresy Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Veľká Bytča, Považská Bystri-
ca.“20 Toto sa mu však nepodarilo presadiť, sídlom župy sa stal Trenčín.

18 Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 491.
19 Štatistický lexikón obcí v Krajine slovenskej. Praha: Orbis, 1936, s.124.
20 Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 122, s.3.

  Bol členom správnych rád niekoľkých priemyselných podnikov v Žiline,21 
čo tiež využíval v prospech mesta. Napríklad od Slovenských elektrární zís-
kal pre mesto výhodnú zmluvu, podľa ktorej malo mesto na tridsať rokov 
zaistené bezplatné verejné osvetlenie bez investícií a udržiavacích nákladov. 
  Mal veľký záujem o svoje rodné mesto, o čom svedčí aj jeho vystúpe-
nie pred komisiou predstaviteľov mesta ohľadom situácie mesta Žiliny 
(15.1.1940), kde vyhlásil: „Mesto upadlo, namiesto očakávaného rozma-
chu prišli debakle... Sme povinní konať v záujme nášho mesta Žiliny.“22  
„Nemôžeme sa na vývin dívať, dopustiť sa letargie...  ale musíme upozorniť 
všetkých činiteľov v Bratislave na situáciu a jej následky. K tomu treba 
každého pritiahnuť.“23 
  Napriek zložitej hospodárskej a politickej situácii v období vojny sa mu 
podarilo dosiahnuť rozvoj mesta a istú prosperitu. „Mesto prevádza také 
verejné investície, aké sa ani za normálnych čias nikdy nekonali... Mesto 
robí investície asi za 20 miliónov Ks.“24 Na tento cieľ získal štátne subven-
cie, napr. na reguláciu vodovodu, výstavbu ciest a pod. V meste sa v tomto 
období vybudovali niektoré stavby, ktoré slúžia dodnes. Medzi najzná-
mejšie stavby tohto obdobia patrí rekonštrukcia budovy farského kostola 
a priľahlých častí, napr. balustráda pod farským kostolom, sanácia budovy 
ľudovej školy a na jej mieste výstavba Domu katolíckej kultúry a výchovy 
– dnešného divadla.
   Z verejných stavieb sa v rokoch 1942 – 1945 postavila budova tržnice, 
kolónia Svojdomov za evanjelickým kostolom, štadión, rozšíril sa mestský 
vodovod z Turia, regulovali sa rieka Rajčianka a potok Všivák. Zriadený bol 
park na Bôriku s reštauráciou Kamélia - Sad slobody. Starosta sa pričinil o 
založenie mestského a drotárskeho múzea, ktoré bolo slávnostne otvorené 
za prítomnosti prezidenta 7. 7. 1942. Urobila sa kabelizácia vnútorného 
mesta, upravili sa všetky sady, vybudovali sa mestské činžiaky a domy pre 
zamestnancov. Opravili sa viaceré budovy, napr. Hlinkov dom - pôvodne 
sokolovňa, neskôr kino Úsvit a iné. Vystaval sa bitúnok s kafi lériou, bolo 
vydláždené Námestie slobody (dnešné Mariánske námestie).
   Do roku 1942 fungovala mestská rada, komisie aj zastupiteľstvo. Dňa  
21. 11. 1942 bolo zastupiteľstvo rozpustené a všetka mestská právomoc 
bola sústredená v rukách vládneho komisára. Vznikol poradný zbor, zvolá-
vaný štyrikrát do roka riešiaci aktuálne otázky mesta. Vládnym komisárom 
v Žiline bol opäť menovaný Vojtech Tvrdý. Túto funkciu zastával od konca 
roku 1942 do začiatku roka 1944. 

Dokončenie v budúcom čísle.

21 Pozn. v Slovenských elektrárňach, súkenke, celulózke.
22 Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 476, s.1.
23 Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 476, s.3.
24 Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina: JUDr.  Vojtech 
Tvrdý – Pozostalosť, č. katalógu 61, s.6.

Dr. Vojtech Tvrdý s manželkou Kamilou a synom Jánom, rodinný archív 
PhDr. Perašínovej

Náhrobok JUDr. Vojtecha Tvrdého a Kamily Tvrdej, rodenej Kurhajcovej
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