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Vážení priaznivci slovenskej kultúry,
uplynul rok a my sa nachádzame v stále zložitej situácii. Programy, ktoré sme mali prichystané v prvých troch mesiacoch, sa
pokúsime uskutočniť v rámci obsiahlejších podvečerov a večerov.
Predpokladáme, že v apríli uskutočníme v rámci Akadémie národnostných menšín v jednom zvykoslovný cyklus o fašiangoch
a Veľkej noci. Našou samostatnou akciou budú dva podvečery
s významnými slovenskými osobnosťami koncom apríla a v máji.
Podrobne budeme o programoch informovať v č. 4, 2021.
Zmenil sa čiastočne aj obsah nášho mesačníka. Pribudlo nekrológov, pretože naši stáli dlhodobí členovia sa dožili zaslúžene vysokého veku a my sme sa s nimi museli rozlúčiť. Na tomto mieste
venujeme spomienku Ing. Antonínovi Mariánovi Svobodovi, CSc.
Bol významným českým dendrológom, ktorý celý svoj pracovný
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život zasvätil Botanickému ústavu Akadémie vied, kam v roku
1955 nastúpil a ako samostatný vedecký pracovník pôsobil až do
odchodu do dôchodku. Bol zakladateľom a členom Dendrologickej sekcie Českej botanickej spoločnosti. Jeho aktívna kariéra
bola poznamenaná udalosťami v roku 1968. Z politických dôvodov sa do krajín, kam siahal jeho hlavný expertný záujem, nikdy
nepozrel. Bol dlhoročným členom Klubu slovenskej kultúry, kam
ho priviedla celoživotná láska k Slovensku. V Košiciach a následne vo Zvolene vyštudoval Lesnícku fakultu. Na Slovensko sa celý
život vracal, a to nielen v rámci spolupráce s kolegami v Arboréte
Mlyňany a na iných miestach. Celý život sa o túto svoju lásku delil
so svojimi dcérami i vnúčatami. V jeho osobe odišiel významný
člen nášho spolku, milý a priateľský človek. Česť jeho pamiatke!
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Slovo redaktora OBSAH
Veľká noc sa blíži

Nastalo predjarie, keď v povetrí cítime kopnejúcu zem pod
lúčmi slnka. Slnko zohrieva aj
nás, odkladáme teplý odev, rozopíname kabáty, bundy, nastavujeme tvár slnku. Z hôr vetrík
prináša vôňu topiaceho sa snehu, osobitú, ktorú môžeme cítiť len v tomto čase. Ľudia sa
hneď radostnejšie pozerajú na
svet. Tak to bývalo, hoci často
snehu vôbec nebolo. Vlani sme
celý marec, apríl a máj prežili Ilustrácia Zuzana Štancelová
v uzavretí domovov a v rúškach. Odpísali sme okrem krátkeho
oddychu v lete vlastne celý rok so striedaním ročných období s nádejou, že rok 2021 bude lepší, že sa dožijeme prvých
jarných dní, nadýchneme sa z plných pľúc, budeme sa túlať
v prírode, skúšať či snežienky, krókusy a bledule naozaj nevoňajú. Alebo že by predsa? Ak aj áno, túto jar to opäť nezistíme.
Uzavretie krajiny, okresu, obce, zakliatie ľudí do ochranných
masiek respirátorov a rúšok stále pokračuje. Vírus mení podobu, je nebezpečnejší. My sme bohatší o skúsenosť, že vždy
môže byť ešte horšie, ako bolo. Dôležité je dobrať sa podstaty
veci. Bez skreslenia, pravdivo. Nedávať falošnú nádej, ale ani
nevyvolávať strach zveličovaním nebezpečenstva. Ľudia boli
vždy obklopení nebezpečenstvom. Len posledné desaťročia nás
zahrnuli komfortom dodržiavania ľudských práv, niektorých
nadmerným konzumom, neodriekaním. Dnes je spoločnosť
rozdelená. Nielen politikmi, ale predovšetkým rozdielnymi
skúsenosťami prežitého života, keď ako príslovie hovorí „Sýty
hladnému neverí“. Inak sa dodržiava opakovaný lockdown majiteľovi vily v rozsiahlej záhrade, inak rodine s deťmi v paneláku
na sídlisku. Niekto ide na futbal alebo do uzavretej reštaurácie,
aby sa rozptýlil po práci, iný sa ani v dlhodobej perspektíve
nemôže tešiť na nič obdobného. A oslobodzujúce vakcíny na
očkovanie sa stále vzďaľujú. Mnohí z nás cestovali na Veľkú noc
domov – na Slovensko. Tento rok sa to asi podarí málokomu.
Všetkým našim čitateľom želáme pokojné predveľkonočné dni
a krásnu Veľkú noc prežiarenú jarným slnkom.
Za redakciu Helena Nosková, marec 2021
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Neznámi slovenskí hrdinovia
Slováci v československých légiách
počas prvej svetovej vojny
II. časť

Dôstojník žandárov – Peter Čeledinský

OSLOBODZOVANIE SLOVENSKA
ČESKOSLOVENSKOU ARMÁDOU
Ešte pred skončením veľkej vojny od 2. novembra 1918 začali české, resp. československé vojenské a četnícke jednotky obsadzovať
územie Slovenska. Pri týchto operáciách sa v novembri a decembri
1918 odohralo viacero vojenských zrážok s maďarským vojskom so
striedavými úspechmi, pričom do konca roka 1918 pod vedením
talianskeho brigádneho generála Luigiho Giuseppeho Piccioneho,
vrchného veliteľa československých vojsk na Slovensku, dobyla
formujúca sa a stále silnejúca československá armáda (najmä po
príchode talianskych legionárov a ďalších navrátilcov z frontov,
vrátane šesťtisíc príslušníkov slovenských dobrovoľníckych gárd)
podstatnú časť západného, stredného a východného Slovenska, kde
po obsadení Prešova a Košíc zanikla separatistická Slovenská ľudová
republika. Československý armádny zbor pod velením generála L.
G. Piccioneho 2. januára 1919 obsadil Bratislavu, pričom sa ustálila demarkačná čiara medzi Československom a Maďarskom. Do
20. januára 1919 bolo pod kontrolou československého vojska celé
územie dnešného Slovenska. V súlade s mierovým plánom dohodových mocností, prezentovaným na Mierovej konferencii v Paríži, armády nových nástupníckych štátov Juhoslávie, Rumunska
a Československa prenikli až na územie Maďarska.
SVETOVÁ BOĽŠEVICKÁ REVOLÚCIA
A ČESKOSLOVENSKÉ VOJSKO I LÉGIE
Ruskí vodcovia Lenin a Trockij v rámci konceptu svetovej boľševickej revolúcie všemožne podporovali aj existenciu Maďarskej

a Bavorskej republiky rád, pričom vodca maďarských boľševikov
Béla Kun bol agentom Moskvy. Maďarská republika rád, resp.
Maďarská republika sovietov alebo Maďarská komúna prevzala
politickú moc v Maďarsku 21. marca 1919, keď predtým stroskotali pokusy premiéra Mihálya Károlyiho o udržanie Uhorska
v jeho historických hraniciach a politicky sa neakceptovali požiadavky povojnového maďarského štátu mocnosťami Dohody,
najmä v súvislosti s rokovaním Mierovej konferencie v Paríži
a Trianone. Vláda v Maďarsku sa dostala do rúk komunistickej
strany na čele s Bélom Kunom. Ustanovila sa tak Maďarská republika rád ako spojenec sovietskeho Ruska a vybudovala si silnú
maďarskú Červenú armádu s cieľom obnovenia veľkého Uhorska
na báze moci sovietov. Súčasne sa začal uplatňovať komunistický
program poštátnenia priemyselných závodov i poľnohospodárskych veľkostatkov, vo vnútornej politike nastúpil tzv. červený
teror, ktorý brutálne perzekvoval politických oponentov a všetky demokratické sily. V apríli 1919 na podnet Dohody napadli
boľševickú Maďarskú republiku rád intervenčné vojská rumunskej a československej armády. Maďarská Červená armáda vo vojenskej kooperácii s Moskvou pripravila mohutnú protiofenzívu.
Sovietska Červená armáda z týchto dôvodov napadla Rumunsko
a maďarským boľševickým jednotkám sa zasa podarilo dobyť
Komárno ako vstupnú bránu na Slovensko. Maďarská Červená
armáda zaútočila v troch smeroch, pričom v rámci najúspešnejšieho útoku na východné Slovensko dobyla Košice, Prešov,
Bardejov a dostala sa až na územie Poľska, v stredoslovenskej oblasti obsadila Banskú Štiavnicu a Zvolen, najmenej sa jej dari-
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prvá svetová vojna, generál M. R. Štefánik a československí
legionári. V roku 2015 malo premiéru aj divadelné predstavenie o slovenských legionároch inscenované matičnými ochotníkmi. V rokoch 2016 až 2017 sa v divadelnej oblasti pokračovalo naštudovaním a inscenovaním scénky venovanej M.
R. Štefánikovi, do ktorej sa v rámci každej reprízy doplňovali
ďalšie a ďalšie zabudnuté osobnosti legionárskeho odboja z radov Slovákov, ako boli Janko Jesenský, Dušan Hatala, Milan
Hatala, Emily Geryk ale aj Jozef Škultéty, doživotný správca MS, či príslušníci bielogvardejskej dobrovoľníckej armády.

Dušan Hatala – bojová scénka

lo na juhozápade, kde sa zvádzali boje o Levice a Nové Zámky,
pretože sa tu nachádzala konsolidovanejšia československá branná moc. V máji a júni 1919 už Kunove vojská okupovali temer
dve tretiny slovenského územia, predovšetkým jeho južné a východné časti, kde vyhlásili bábkovú Slovenskú republiku rád. Po
zložitých rokovaniach, najmä z iniciatívy Francúzska, maďarské
jednotky 4. júla 1919 odišli z územia Slovenska a boli presunuté do bojov s rumunskou armádou. Pod tlakom Rumunska
a súčasne Československa sa koncom júla 1919 dostala Maďarská republika rád do neriešiteľnej vojensko-politickej situácie,
čo dokumentoval i útek Bélu Kuna s komunistickými špičkami
1. augusta 1919 do Rakúska. Zakrátko 6. augusta 1919 rumunské okupačné vojská obsadili Budapešť, pričom sa vytvoril politický priestor na nástup vojenského prevratu admirála Miklósa
Horthyho. Tento proces výmeny vládnych garnitúr v Maďarsku
sa začal v novembri 1919 a 1. marca 1920 maďarský parlament vyhlásil M. Horthyho za regenta Maďarského kráľovstva.

ČESKOSLOVENSKÍ LEGIONÁRI V RUSKU
Väčšia časť československých legionárov sa aj po vzniku Československej republiky, skončení prvej svetovej vojny a Mierovej
konferencie v Paríži, po porážke Maďarskej republiky rád a po
podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy v júni 1920 stále nachádzala v sovietskom Rusku na Ďalekom východe. Odtiaľ sa
československí legionári z Vladivostoku cez Japonsko, Kanadu
a USA pomaly lodnou i železničnou dopravou dostávali do
Francúzska, z Paríža do Prahy a potom domov na Slovensko, poslední pred vyše sto rokmi 13. novembra 1920. Týmto hrdinom
je venovaný aj dokumentárny film Matice slovenskej, ktorý zakončujú stručné biografie Slovákov v československých légiách.
Z ich životopisov vyplýva, že mnohí pochádzali zo štúrovských
rodín a ich starí otcovia a otcovia sa zúčastnili na Slovenskom
povstaní roku 1848 až 1849 (Ján Gustáv Čipka, Ivan Marko
Daxner, Vladimír Svetozár Hurban, Vladimír Daxner, Ján Jesenský), mladší neskôr bojovali v Slovenskom národnom povstaní
(Branislav Manica, Michal Širica, Rudolf Viest), ďalší národne
orientovaní bývalí legionári sa angažovali v Matici slovenskej.

OSLAVY STOROČNICE VZNIKU
ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
V roku 2018 si Matica slovenská dôstojne pripomenula jubilejné
100. výročie vzniku Československej republiky v októbri 1918.
V tejto súvislosti divadelní ochotníci z Mladej Matice a Divadelného odboru Matice slovenskej nacvičili novú verziu dramatickej
scénky týkajúcej sa práve udalostí, ktoré viedli k vzniku Československa. Týkalo sa to predovšetkým legionárov a generála
M. R. Štefánika, ktorých osudy a aktivity tvorili ústrednú tému
celej inovovanej divadelnej hry. Jej dej sa odohrával z pohľadu
vojnového a legionárskeho príbehu Janka Jesenského na pozadí
vypuknutia prvej svetovej vojny. Hra sa s úspechom uvádzala
po celý rok 2018 až do pamätných dní 27. až 28. októbra 2018
v Košiciach, vo Vranove nad Topľou, Lučenci a na rôznych iných
miestach.

STÉ VÝROČIE ÚMRTIA
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
S divadelnou hrou matiční ochotníci vystúpili aj roku 2019 pri
príležitosti stého výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika na
ústrednom celorepublikovom podujatí v Brezovej pod Bradlom.
Séria podobných dramatických scénok sa uvádzala aj v rámci
stého výročia oslobodzovania Slovenska roku 1919 domácim
československým vojskom. Téma československých legionárov sa
stávala pre matičiarov viac a viac zaujímavejšou aj preto, lebo
na Slovensku nie je o ňu až taký záujem, resp. sa jej venuje len
málo historikov, čo je na škodu veci. Postupne sa v tejto súvislosti
začala intenzívna spolupráca s najznámejšou organizáciou zaoberajúcou sa československými legionármi – Československou
obcou legionárskou, ktorá sídli v Prahe. Tá stojí aj za úspešným
projektom „Legie 100“. V rámci nej vznikol pozoruhodný dokumentárny film Legie 100 – hrdinové od Zborova, režírovaný
Jakubom Taberym so sprievodným slovom známeho českého
herca Jiřího Dvořáka, a patrí sem aj akcia známa ako „Legiovlak“. Na niečo podobné sa na Slovensku úplne zabudlo, a to
dokonca aj zo strany štátnych orgánov, čo je zarážajúce! Taktiež
Jozef Škultéty – Ján Richter

POZADIE VZNIKU DOKUMENTU
O SLOVENSKÝCH LEGIONÁROCH
V ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÁCH
Prvé podnety k tematike slovenských legionárov v československom odboji na matičnej pôde siahajú už do roku 2014, pričom išlo o sériu akcií venovaných Karpatskému frontu v rokoch
1914 až 1915. V Stropkove a na stredných školách vo východoslovenskom regióne sa uskutočnili viaceré prednášky na tému
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miatkového úradu v Bratislave. Na súčasnej tabuli je vybratých 57
mien slovenských legionárov, ktorí sa významne podieľali na boji za
slobodu a vznik Československej republiky v Rusku, Taliansku a vo
Francúzsku. Na pamätnej tabuli, ako aj v historickom dokumente,
sa nachádzajú legionári rôznych konfesií, profesií, politických názorov a osudov.

M. R. Štefánik – Teodor Sitarčík

sa matičiarom podarilo vylepšiť dobové kostýmy, vojenské uniformy a doladiť detaily v rámci svojich divadelných predstavení.

PROBLÉMY S PAMÄTNÝMI TABUĽAMI
Na základe podnetu matičiara Jozefa Schwarza z Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava-Petržalka sa roku 2019 uvažovalo osadiť pamätnú tabuľu prezidentom Slovenskej republiky na
sídelnej budove tohto úradu v Bratislave. Majiteľom objektu je
toho času Univerzita Komenského, ktorá na tento podnet reagovala zamietavým stanoviskom. Následne sa plánovalo inštalovanie
pamätnej tabule pri stom výročí pripojenia Petržalky k Bratislave,
konkrétne na Mýtnom domčeku na petržalskej strane. Tento
zámer však zamietlo Mesto Bratislava ako majiteľ budovy. V roku
2019 sa konečne Matici slovenskej podarilo osadiť pamätnú tabuľu Matúšovi Dulovi, významnému slovenskému národovcovi,
politikovi, advokátovi a predsedovi Slovenskej národnej strany
a Slovenskej národnej rady. Tabuľa bola inštalovaná na Dulovom
námestí v Bratislave. Následne sa zrodila idea osadiť pamätnú
tabuľu slovenským legionárom pri príležitosti stého výročia ich
návratu do vlasti v novembri 1920.
MATICU SLOVENSKÚ NEZASTAVILA
ANI PANDÉMIA
V roku 2020, keď Slovensko aj celý svet zastihla či ochromila pandémia COVID-19 a akoby sa zastavil život i pracovné a kultúrne
aktivity, práve tieto nepriaznivé časy umožnili matičným aktivistom
hlbšie štúdium príťažlivej témy o československých legionároch. Vo
veľkom sa študovali literárne a historické pramene, pričom sa zisťovali podrobnejšie informácie o mnohých udalostiach, príbehoch
a osudoch hrdinov v česko-slovenských légiách v Rusku, Taliansku
a vo Francúzsku. Jedným z vrcholov matičných snáh v tomto smere
bolo natočenie dokumentárneho hraného filmu o M. R. Štefánikovi s názvom Vizionári slovenskej slobody: Štefánik a Slováci v prvom
zahraničnom česko-slovenskom odboji. Samotný film je v podstate
zásadným rozšírením spomínanej divadelnej hry. Časť z nej bola verejnosti predstavená aj pri 140. výročí narodenia M. R. Štefánika
počas podujatia v Bratislave. Z ďalších počinov sa Matici slovenskej
podarilo osadenie spomínanej pamätnej tabule slovenským legionárom presne v deň 100. výročia ich príchodu z talianskeho Terstu,
a to konkrétne v Bratislave na budove bývalej Legiobanky. Pôvodný
zámer obsahoval inštalovanie pamätnej tabule aj s fotkami vybraných
legionárov, ale realizácia nebola umožnená zo strany Krajského pa-

ČESKOSLOVENSKÍ LEGIONÁRI
AKO MARTÝRI A HRDINOVIA
Žiaľ, nie všetci Slováci pôsobiaci v československých légiách,
ktorí bojovali na viacerých frontoch prvej svetovej vojny, sa mohli
vrátiť domov a určovať tak ďalšie smerovanie našej vlasti. Hrdinskou smrťou padol v bitke pri Bachmači v marci 1918 práporčík Dušan Hatala, keď viedol svoju čatu do protiútoku. Už roku
1916 tragicky zahynul Dušan Jaroslav Kardoss a to v boji počas nočného prieskumu pri obci Vitoniž. Pri páde z vlaku roku
1918 v staničke Bolotnaja nešťastne zahynul aj Ján Gustáv Čipka.
V roku 1918 hrdinsky padol v bitke pri Buzuluku Štefan Fajnor.
Na západnom fronte vo Francúzsku za oslobodenie slovenského
národa bojoval Jozef Honza-Dubnický, ktorý opustil blahobyt
v USA a pridal sa na podnet generála Štefánika k československým dobrovoľníkom. Taktiež aj Jozef Martin Kristín, otec
národnej umelkyne, herečky a recitátorky a dlhoročnej matičnej
aktivistky Evy Kristínovej. No a Pavel Varsik si prešiel ruskou
aj francúzskou legionárskou anabázou. V Taliansku sa k československým légiám pridal napr. Rudolf Gábriš, po vojne riaditeľ
Tatra Banky v Bratislave, tiež Július Kustra, kníhkupec a zakladateľ MO MS v Košiciach. A boli to aj ďalší, už zabudnutí Slováci...
Zaujímavosťou z matičného pohľadu je, že sa na pamätnej tabuli
nachádza aj mnoho matičiarov, aj profesionálnych pracovníkov
Matice z obdobia existencie prvej Československej republiky.
Boli to: Vladimír Daxner (zakladajúci člen MS), Jozef Honza-Dubnický (člen výboru MS), Mikuláš Gacek (patril k aktívnym
členom MS), Jozef Gregor Tajovský, Janko Jesenský (člen výboru
MS), Rudolf Klačko (v rokoch 1927 až 1932 v Martine zastával
funkciu druhého tajomníka MS), Július Kustra (roku 1919 sa zaradil k zakladateľom MO MS v Košiciach), Martin Oríšek (predseda MO MS v Martine) a Rudolf Viest (pôvodom z národoveckej rodiny, ktorý sa aktívne hlásil k členstvu v MS).
DOKUMENTÁRNA SNÍMKA
NEZNÁMI SLOVENSKÍ HRDINOVIA
Posledným počinom a vlastne vyvrcholením matičnej práce s touto
tematikou je nateraz vytvorenie filmového dokumentu o československých legionároch slovenského pôvodu s názvom Neznámi
slovenskí hrdinovia 1914 – 1920. Slováci v česko-slovenských légiách. Je
to v mnohom syntetické dielo zo všetkých dlhoročne naštudovaných
informácií a relevantných historických, biografických a dokumentárnych faktov o osobnostiach, ktoré si matičiari pripomenuli na pamätnej tabuli, ale aj o takých, ktoré sa na pamätnej tabuli nenachádzajú. Taktiež ponúka informácie o ťažiskových udalostiach, ktoré
formovali dejiny československých légií v Rusku, vo Francúzsku
a v Taliansku. Tento historický dokument Matice slovenskej ponúka jedinečný pohľad na fungovanie a význam našich légií v rokoch
1914 až 1920. Takáto forma podávania informácií o historických
udalostiach a osobnostiach je v dnešnej dobe tou najlepšou vizitkou
ako prilákať širokú verejnosť k tejto, ale aj inej významnej historickej
téme z našich národných dejín.

Pavol Parenička – Marián Gešper – Peter Schvantner
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Rozprávanie
o Svetozárovi
Stračinovi
„Keď preberám nejakú ľudovú pieseň,
musím mať vždy na mysli, že si ju vlastne
požičiavam a raz ju budem musieť vrátiť.
A budem ju musieť vrátiť buď v takej
podobe, v akej som ju prevzal, alebo ešte
v krajšej. A beda mi, až by som ju vrátil
v pokrivenej, pokrčenej alebo spotvorenej
podobe tak, že ju vlastný rodič, teda
národ nespozná.“ (Svetozár Stračina)

viac ako 30 rozhlasových úprav a kompozícií. Niektorí ho považujú
za jednoznačne najlepšieho skladateľa filmovej hudby, akého kedy
Slovensko malo – a už mať nikdy nebude. Zložil soundtrack k viac
ako 150 snímkam, z toho k 78 celovečerným hraným filmom (aj
s plejádou účinkujúcich českých hercov a herečiek).

OD AVANTGARDY K FOLKLÓRU
Svetlo sveta prvý raz uzrel 3. decembra 1940 v Martine. Otec bol
písmomaliarom, matka, ktorá zomrela hneď po pôrode, vyučenou
krajčírkou. Detstvo prežil v Banskej Bystrici – v pôvodnom bydlisku svojho otca. Vyrastal v početnej harmonickej rodine, s vlastnými
(dve sestry) i nevlastnými súrodencami. Získaná skúsenosť ho naučila tolerancii a samostatnosti. Potvrdzuje to aj pekný vzťah, ktorý
si vybudoval k svojej nevlastnej mame. Talentovaný chlapec od štyroch rokov hrával na harmonike, od desiatich rokov sa venoval klavíru v hudobnej škole v Banskej Bystrici. V roku 1955 prichádza na
Štátne konzervatórium do Bratislavy, kde študoval hru na akordeóne
a kompozíciu.
Ako pätnásťročný sa začal starať sám o seba, respektíve rozhodovať
o vlastnom osude. Konzervatórium úspešne absolvoval v roku 1960,
následne študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1960 – 1965).
V kompozícii sa časom prepracoval od menších tanečných foriem
a úprav ľudových piesní k závažným veľkým scénickým dielam pre
divadelné zoskupenia a najmä k hudbe pre hraný film. Začiatkom
60. rokov sa postupne presadil ako autor hudby k divadelným opusom, pantomíme, pásmam poézie, rozhlasovým hrám a televíznym
inscenáciám. Keď sa začala formovať avantgardná divadelná scéna,
patril medzi spoluzakladateľov niekoľkých telies malých javiskových
foriem, ktoré charakterizovali znaky alternatívnej tvorby (Divadlo
obrazov, Divadlo pantomímy, Divadielko poézie). Bolo to obdobie
intenzívnej spolupráce s mímom Milanom Sládkom, režisérom a scenáristom Igorom Lembovičom a inými progresívnymi umelcami.
Hoci folklór musel v priebehu 60. rokov čeliť menšiemu spoločenskému záujmu, Stračina presúva ťažisko svojich aktivít práve na folklórne žánre. Podľa etnomuzikologičky Hany Urbancovej sa „ľudová
pieseň, hudba a ľudová kultúra ako osobitný hodnotový a estetický systém
stali pre neho trvalou inšpiráciou“.

MAJSTROVSKÉ KOMPOZÍCIE

P

acho, hybský zbojník, Noční jazdci, Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, Rysavá jalovica, Vianočné oblátky, Sváko
Ragan, Alžbetin dvor... Kto na Slovensku by nepoznal tieto
audiovizuálne tituly, ktoré sa decéniá vysielajú v televíziách počas celého kalendárneho roka. Mnohí diváci majú istotne v pamäti zafixovanú aj nezameniteľnú hudbu k uvedeným filmom a seriálom, ktorú
bravúrne skomponoval Svetozár Stračina. Začiatkom vlaňajšieho decembra uplynulo osemdesiat rokov od narodenia, koncom februára
2021 štvrťstoročie od jeho úmrtia.
Vytvoril vyše 80 kompozícií a zhruba 50 úprav ľudových piesní
a inštrumentálnej hudby pre profesionálne i amatérske folklórneho
súbory (Lúčnica, SĽUK, Marína a iné), na vysielanie v éteri pripravil

Skladateľova tvorba je pevne ukotvená v slovenskej ľudovej tradícii, ktorú absorboval a pretavoval nekonvenčným, originálnym
spôsobom – hlavne využívaním zvláštností v oblasti rytmu, melodiky a voľbou inštrumentálnych osobitostí. Interes o javiskové
žánre nasmeroval jeho pozornosť k scénickému folklóru. Hudbe
pre súbory sa začal systematicky venovať od roku 1962, keď premiérovo participoval na príprave programu pre Lúčnicu. Spočiatku náhodná kooperácia neskôr prerástla do jednej z hlavných
sfér vlastnej skladateľskej činnosti. Kľúčový východiskový bod
predstavovalo dôkladné štúdium ľudovej piesne a hudby v ich
autentických formách. „V žánri hudby pre súbory nadviazal na
tradíciu symfonického spracovania, ktorú prispôsobil vlastnému ideálu kompozičnej práce s hudobným folklórom“ (H. Urbancová).
Bez akýchkoľvek pochybností možno Stračinu označiť za ikonickú osobnosť folklórneho hnutia na Slovensku. Kardinálne ho
ovplyvnil a formoval nielen ako hudobný skladateľ a upravovateľ, ale i ako dôverný znalec ľudovej kultúry, organizátor, lektor,
zberateľ a iniciátor viacerých edícií autentického hudobného folklóru vo vydavateľskej praxi. Pripomenúť treba tiež jeho plodnú
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Svetozár Stračina zložil hudbu aj k slávnemu filmu Pacho, hybský zbojník (1975). Hlavnú úlohu v ňom bravúrne stvárnil Jozef Kroner. Zdroj – Slovenský filmový ústav

spoluprácu s choreografmi Štefanom Nosáľom, Jurajom Kubánkom, Máriou Mázorovou, Drahomírom Struhárom, Jánom Jamriškom či Jaroslavom Moravčíkom.
Dlhodobá kooperácia s Lúčnicou a jej choreografom a umeleckým vedúcim v jednej osobe Štefanom Nosáľom vyústila do
množstva kompozícií, úprav ľudových piesní a inštrumentálnej
hudby. Rovnaké slová možno použiť aj v prípade SĽUK-u. Majstrovské kompozície S. Stračinu predstavujú dodnes trvalú súčasť
základného repertoáru oboch špičkových telies.

ROZHLAS
Popri tvorbe pre súbory sa od začiatku 70. rokov intenzívnejšie venoval rozhlasovým aranžmánom hudobného folklóru. Na
rozdiel od scénického folklóru, v ktorom uprednostňoval monumentálne formy, rozhlasové úpravy umožnili autorovi rozšíriť
záber na viaceré piesňové a inštrumentálne žánre ľudovej hudby
a obohatiť kompozičnú prácu s folklórom o nové výrazové polohy. Tvorca v rozhlasových úpravách často uplatňoval kombináciu
autentického interpretačného prejavu s vlastným kompozičným
dotvorením. Zdôrazniť treba aj fakt, že Stračina objavil a do širšieho verejného povedomia dostal desiatky ľudových spevákov
a muzikantov, pričom vo svojich aranžmánoch nechal priestor
individualite ich prednesu na pozadí zachovania osobitého regionálneho štýlu.
Umelecký vrchol dosiahli komponistove rozhlasové úpravy
v opusoch, ktoré vznikli z podnetu medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Mnohé diela získali prestížne ocenenia.
Skladateľ v nich nastolil špecifický trend v spracovaní folklórnej
hudby, ktorý zvykneme označovať ako „stračinovský“. Ocenené
nahrávky sa v rámci spomenutej medzinárodnej súťaže dostali do
vysielania takmer 50 európskych rádiostaníc. Súťaž bola istý čas
prerušená, od roku 2003 v nej Slovenský rozhlas – kooperujúc
so šíriteľmi signálu v éteri združenými v EBU-UER (European
Broadcasting Union) – pokračuje pod názvom Grand Prix Svetozára Stračinu.
Vo svojich rozhlasových aranžmánoch skladateľ plnohodnotne zužitkoval všetky možnosti, ktoré poskytujú technické médiá
v oblasti zvukovej montáže, koláže a elektronického dotvorenia
zvuku, inšpirované postupmi elektroakustickej hudby. Maestrova upravovateľská činnosť prenikla vďaka kooperácii s Experimentálnym štúdiom rozhlasu na teritórium autonómnej kompozičnej tvorby.

EXKLUZÍVNE ALBUMY
Unikátny projekt vydávania zvukových nahrávok tradičnej hudby
s názvom Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry Slovenska taktiež nesie jeho silnú osobnostnú pečať. Idea zdokumentovať
hudobnú kultúru regiónov tak, ako sa dovtedy zachovala, vznikla
v hlave významného scénografa a folkloristu Viliama Jána Grusku.
Vedno s kolegom a priateľom S. Stračinom, ako uvádza renomovaná etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová, „nielen zbierali a nahrávali,
ale priamo v dedinách motivovali ľudí na vyhľadávanie piesní, ktoré ich
obec najviac charakterizujú a odlišujú od iných. Od roku 1978 vydali
šesť exkluzívnych albumov, dvoj- aj štvorplatne, so stovkami nahrávok
tradičnej hudby a spevu. Išlo o regióny Orava, Podpoľanie, Liptov, Pohronie, Kysuce a Terchovská dolina, Gemer a Malohont. Napríklad len
z Oravy priniesli Gruska so Stračinom do štúdia 180 účinkujúcich. Treba
si uvedomiť, že na týchto albumoch účinkujú ľudia, ktorí v čase vzniku
Plickovho filmu Zem spieva v roku 1933 boli deti alebo mladí ľudia. Na
Panorámach sú zachytení ešte ako prirodzení nositelia ľudovej kultúry,
a aj preto je počúvanie týchto nahrávok skutočným zážitkom.“
Známa česká herečka Slávka Budínová ako cisárovná Mária Terézia vo filme
Pacho, hybský zbojník. Zdroj – Slovenský filmový ústav

6 Listy

05_07_Cabadaj_Stracina.indd 6

05.03.2021 11:55:27

So Svetozárom Stračinom je tiež neodmysliteľne spojený často reprízovaný šesťdielny historický televízny seriál
Alžbetin dvor (1986). Postavu vplyvného turčianskeho zemana Mathiasa Fabiciho stvárnil populárny český herec
Radoslav Brzobohatý. Zdroj – internet

Obal DVD s filmom o Svetozárovi
Stračinovi (2019). Zdroj – internet

Neodmysliteľnú súčasť
Stračinovho bohatého diela
predstavuje tiež špecifická
oblasť žánru vianočnej hudby. Začal sa ňou systematickejšie zaoberať v priebehu
70. rokov a konkrétnym
rezultátom je niekoľko
pôsobivých cyklov kolied, piesní a pastorel. Invenčne pri ich spracovaní
čerpal nielen z folklórnej
tradície, ale i z brilantného využitia historickej
pramennej bázy opusov
vianočnej proveniencie.

Film & televízia
Rozsiahla, priam monumentálna Stračinova tvorba pre film a televíziu dodnes oprávnene vzbudzuje hlboký obdiv. Začal s ňou v roku
1964, pričom v najväčšej miere sa komponovaniu venoval v 70. a 80.
rokoch. Spolupracoval s režisérmi ako Martin Ťapák, Štefan Uher,
Andrej Lettrich, Martin Hollý, Vladimír Bahna, Martin Slivka, Vladimír Kubenko, Jozef Medveď, Jozef Zachar, Vladislav Pavlovič, Ivan
Teren, Zoro Záhon, Ivan Húšťava, Juraj Lihosit, Ján Zeman...
Fundamentálne ovplyvnil najmä slovenskú hudobnú tvorbu
pre hraný film, do ktorej kreatívne vniesol mnoho nových zvukovo-inštrumentálnych a charakterizačných momentov. Skomponoval
hudbu do 78 celovečerných opusov (vrátane kinohitov strieborného
plátna), pričom v mnohých prípadoch výrazne posunul túto umeleckú sféru do medzinárodných relácií. Mimoriadne bohatá je tiež pro-

dukcia pre televíziu, čo dokumentujú desiatky rozmanitých titulov.
Fascinujúcu mozaiku Stračinovho širokospektrálneho diela dopĺňa
rozsiahly vklad do krátkometrážneho filmu, scénickej hudby k televíznym inscenáciám, rozhlasových a divadelných hier. Príležitostne
sa venoval aj inštrumentálnym opusom, piesňam, skladbám pre sólový nástroj, komponovaniu komornej a orchestrálnej hudby. Nezanedbateľná je tiež hudobno-folkloristická kooperácia s amatérskymi
súbormi, príprava a réžia veľkých programových celkov pre folklórne
festivaly vo Východnej a v Detve...

Nezameniteľný odkaz
„Výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek ,priečinkovému´ zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický
folklór. Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí
sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po sebe ohromné dielo a nezameniteľný
odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie tajničky pokračuje.“
Citovanými trefnými slovami uvádza Asociácia slovenských filmových klubov pôsobivý celovečerný dokument, ktorý o skladateľovi nakrútil medzinárodne uznávaný režisér Pavol Barabáš (2019). Snímka,
na ktorej pracoval niekoľko rokov, bližšie ozrejmuje umelcov život
a dielo prostredníctvom výpovedí najbližších priateľov, kolegov a hudobných expertov. Režisér dôsledne zbieral materiál, aby z privátnych
aj štátnych archívov vyskladal film, ktorým si uctil Stračinov vzťah
k pôvodnej ľudovej hudbe, priblížil jeho systematickú zberateľskú
činnosť a autenticky zachytil tvorivé rozlety i osobné peripetie.
Zainteresovaní vedia, že neúnavný Svetozár Stračina komponoval
doslova do posledného dychu. Skonal nad partitúrou Haravary, premiérového predstavenia SĽUK-u, ktorého sa už nedožil, 26. februára
1996 v Bratislave. Mal iba päťdesiatpäť rokov. Veru, géniovia odchádzajú mladí, aby sa nakoniec stali legendami...
Peter Cabadaj
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Recept na vydávanie literatúry
o výtvarnom umení?

NAIVITA, CHUŤ A ČAS
Rozhovor s vydavateľom Jaroslavom Horečným
V severoslovenskom meste Žilina sídli malé vydavateľstvo Výtvarná agentúra A1, ktoré sa venuje
vydávaniu nekomerčných publikácií s tematikou výtvarného umenia. Jeho dlhoročnou profilovou
aktivitou je predstavovanie výtvarníkov, ktorí žijú a pôsobia (žili a pôsobili) na severnom Slovensku.
Celý originálny a nekomerčný projekt je dielom výtvarného fotografa a príslušníka dodnes stále
(bohužiaľ) neobjavenej skupiny severoslovenských umeleckých fotografov Generácia ´74 Jaroslava Horečného.

Ako sa zrodila myšlienka na tento projekt?
V deväťdesiatych rokoch som založil agentúru,
ktorá pôsobila najmä v oblasti reklamy a propagácie a okrem iného bola postupne slušne
vybavená technológiou na vydávanie tlačených publikácií. Našiel som kvalitných spolupracovníkov, odborných operátorov na spracovanie elektronických publikácií a tlačiareň,
ktorej záležalo na kvalite (Patria Prievidza).
Ďalším predpokladom bolo, že som sa vyznal
vo fotografii a grafike, knižnej grafike a postupoch predtlačovej prípravy publikácií. Ja som
mal vždy blízko k výtvarnému umeniu, sám
sa venujem výtvarnej fotografii a dobre som sa
pohyboval v miestnej výtvarnej scéne v Žiline
a blízkom okolí. Rozhodujúce bolo spojenie
s Milanom Mazúrom, vtedajším riaditeľom Považskej galérie umenia v Žiline. A ešte jeden faktor bol dôležitý: spoločnosť na prelome
tisícročí evidentne zbohatla aj na našom malom Slovensku, ale na
umenie sa stále nedostávalo. Galérie mohli byť spokojné, keď našli
peniaze na základnú réžiu a skromné mzdy pracovníkov, vydať katalóg k výstave miestneho výtvarníka prestalo byť dostupné. Maximálne tak pozvánku na výstavu. Knižná publikácia? Nemysliteľné.
S odstupom času viem, že v tom bolo aj dosť naivity. Vydavateľský
zámer má aj svoju ekonomickú stránku. Vtedy som myslel, že vydám knihu alebo dve z vlastných zdrojov a z ich predaja vzniknú
zdroje na ďalšiu publikáciu. Záujem bol a môžem povedať, že celkom veľký. Účastníci vernisáží si odnášali celé tašky publikácií. Ale
to trvalo len dovtedy, kým sa rozdávalo. Potom to už bolo iné...
Čo je hlavným mottom tohto unikátneho projektu?
Keby som to mal povedať jednou vetou, tak to bolo zdôraznenie kultúrnej jedinečnosti výtvarnej tvorby autorov v regiónoch
Slovenska, o ktorej chceme zanechať informáciu. Programovo sa
žiadne vydavateľstvo nevenuje mapovaniu tvorby výtvarníkov
v regiónoch Slovenska. Pre nedostatok finančných prostriedkov
a preferovanie iných tém dnešná spoločnosť nekladie dostatočnú

pozornosť výtvarnej tvorbe, tvorivým osobnostiam a kultúrnemu odkazu výtvarného
umenia v regiónoch Slovenska. Kultúra je však
základným prvkom, ktorý utvára národ. V časoch globalizačných trendov je potrebné venovať sa zdôrazňovaniu kultúrnej jedinečnosti,
ktorá nás odlišuje od iných národov a kultúr.
Tento vydavateľský zámer si kladie za úlohu prispieť k zmene tohto stavu vydaním publikácií
o významných umelcoch severného Slovenska.
Myslím, že k tejto otázke patrí vyjadrenie názoru, že zachovanie a prezentovanie kultúrnej
bohatosti a tradície je naším najlepším vkladom
do európskej aj svetovej kultúrnej pokladnice.
Aj keď to možno znie trochu ako klišé.
S kým všetkým spolupracujete?
Realizácia projektu je založená na tom, že bude nízkonákladový
a tomuto zodpovedá aj počet spolupracovníkov. V textovej časti
spolupracujem najmä s výtvarným teoretikom Milanom Mazúrom, ktorý je spolutvorca a nadšený podporovateľ projektu a najvýznamnejší spolupracovník. Vďaka za nezištnú spoluprácu patrí
aj ďalším kurátorom a výtvarným teoretikom, ktorí napísali texty k publikáciám, alebo súhlasili s použitím textov vytvorených
skôr. Rád by som menoval výtvarných teoretikov Mariána Pauera
z Bratislavy, Miru Sikorovú-Putišovú z Považskej galérie umenia
v Žiline a Jiřího Pátka z Moravskej galérie v Brne. V predtlačovej príprave najviac spolupracujem s operátorom Jaromírom
Moškořom, kolegom z agentúry. Jazykovú korektúru a preklady
textov sme riešili externe. Neskromne musím povedať, že najvyťaženejším spolupracovníkom v tomto projekte som ja sám. Má
to nesporne svoje výhody – nepotrebujem honorár, mám chuť
a čas na spoluprácu, nevymýšľam problémy, som ochotný a flexibilný. Zaisťujem výber diel, komunikáciu s autorom, vytvorenie
štruktúry publikácie, technickú aj reportážnu fotografiu, redakciu publikácie, grafické riešenie jednotlivých strán knihy a sprievodných materiálov projektu, obsahovú a textovú korektúru,
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spoluprácu s tlačiarňou, logistické a distribučné činnosti. Ale ja
sám sa aj najviac teším z vytvorenej knižky.
Ako vzniká jedna kniha a ako prebieha proces jej tvorby?
Väčšina ľudí si vie predstaviť základné činnosti pri vzniku nejakej
knihy – práca s textom a obrázkami, nejako ich treba usporiadať
na stránkach, všetko sa dnes robí v počítači, možno by na to stačil aj obyčajný Word. Ale nestačí. Pracuje sa v špeciálnych programoch, ktorým je potrebné rozumieť a vedieť ich ovládať. Je
potrebné poznať súvislosti s tlačou a ovládať prácu s fotografiami a množstvo detailov a drobností, ktoré môžu ovplyvniť výsledok. A neustála kontrola a korektúra čiastkových výsledkov. To
je technologická stránka veci, tzv. predtlačová príprava. Trvá celé
týždne, mesiace aj roky. Potom príde tlač, obrovský tlačový stroj
za pár hodín vytlačí jednotlivé stránky knihy. Čo ste pokazili, už
nenapravíte. Ak však hovoríme o procese tvorby publikácie, zdôraznil by som prvú fázu, keď existuje len zámer samotný a vy sa
snažíte ho zhmotniť. Publikácia o výtvarnej tvorbe umelca predpokladá, že sa podrobne zoznámite s genézou autorovej činnosti, získate orientáciu v jeho diele, musíte rozhodnúť, akú bude
mať publikácia štruktúru, ktoré diela zaradíte do knihy a v akom
poradí, ako bude obrazová časť sprevádzaná textom, aká bude
grafická koncepcia knihy. To sú výzvy a vy nesiete nekompromisnú zodpovednosť za výsledok. Postupne zhromažďujete obrazový
a textový materiál, komunikujete s autorom a príde okamih, keď
sa veci vyjasnia a vy už viete, že takto! Toto je riešenie! Zrazu je
všetko na svojom mieste a zdá sa, že všetko do seba zapadá. To
je skutočný proces tvorby, ktorý rád zažívam a priťahuje ma ako
droga. Potom už môže nasledovať „remeselné“ spracovanie.
Aké formy podpory tohto projektu existujú? A aké neexistujú
a mohli by...
Odpovedať na túto otázku znamená hovoriť o peniazoch. Rád by
som sa tomu vyhol, lebo to nie sú len príjemné zážitky. Na konci
publikácií uvádzame prispievateľov k realizácii projektu. V čase,
keď kniha ide do tlače, máte prisľúbenú podporu, publikujete
prispievateľa, ale nakoniec sa podpora nekoná. Uchádzať sa o štátnu podporu znamená „vedieť v tom chodiť“ a tento proces patrí
k najodpornejším činnostiam, aké som zažil. Komisie Fondu na
podporu umenia regionálny projekt zrejme nezaujíma a nepomáha. Našťastie vždy existujú aj priatelia a skutoční fanúšikovia
umenia, ktorí pomôžu. Týmto patrí vďaka.

Z titulov vydavateľstva

Čím je pre vás tento projekt osobne?
Verím v spoločenský zmysel projektu. Osobne mi priniesol dobrý
pocit sebarealizácie, že som nepremrhal príležitosť a využil som
v prospech upozornenia na jedinečnosť výtvarnej tvorby a kultúry regiónu svoje možnosti a energiu. Niekoľkým výtvarníkom
som pomohol, aby si verejnosť viac všimla ich tvorbu a získali
novú silu. Zažívam skutočný tvorivý proces, robím to, čo chcem
a mám rád. Získal som mnoho priateľov, ale aj niekoľko nepriateľov. Niektorí ľudia nikdy nepochopia, prečo to vlastne robím,
lebo si nevedia cez svoje videnie sveta odpovedať na otázku, čo
z toho ten človek má? A možno sa dostanem do umeleckého neba
alebo aspoň do očistca, lebo som aj človek hriešny. Uvidíme.
Aké sú vaše ďalšie edičné plány?
Ako človek znalý možností marketingovej komunikácie by som po
tejto otázke mal vyraziť do útoku a sľubovať, čo všetko ešte urobím.
Je zložitá doba, nie som príliš extrovertný typ, ale ubíja ma nemožnosť normálnej ľudskej komunikácie, ktorá podmieňuje výsledok
aj v mojej vydavateľskej aktivite. Verím, že čoskoro sa podmienky
zlepšia a v tom prípade môžem sľúbiť, že budem pokračovať v tomto
projekte a informáciu o kultúre regiónu spestrím putovnou výstavou
z diel výtvarníkov, ktorá by sprevádzala a dopĺňala pôvodný zámer.
Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš, foto: autor
Doteraz v edícii VÝTVARNÉ UMENIE STREDNÉHO SLOVENSKA
vyšli tieto publikácie:
1. Generácia ´74 – Spomienky, dokumenty, fotografie
2. Princíp krajiny Gustáva Švábika-Macvejdu
3. Vincent Hložník – Život a dielo
4. Vincent Hložník – Kresba a grafické impresie
5. Vincent Hložník – Listy, písomnosti, citáty, spomienky
6. Andrej Barčík – Posledné obrazy z ateliéru
7. Jaroslav Horečný – Fotografické kompozície
8. Jozef Mundier – Sochy
9. Marian Čapka – Rozprávkový svet ilustrácie
10. Ivan Köhler – Fotografické radovánky
11. František Hübel – (Ne)dokončené dielo
12. Jaroslav Horečný – Čičmianske domy
13. Andrej Barčík – Katalóg k výstave v PGU Žilina 2013
14. Marek Ryboň – Red identity
15. Jaroslav Hulka – Fotohriechy
16. Stano Mikovčák – Kovové sny
17. Daniela Krajčová – Krehké vzťahy
18. Milan Krajčo – Zradné lásky
19. Gustáv Švábik-Macvejda – Katalóg k výstave v PGU Žilina 2013
20. Gustáv Švábik-Macvejda – Katalóg k výstave v Kysucká galéria 2019
21. Obrazy na cestách – Kolektívny katalóg k výstave VUSS
22. Pavol Hammel – Farebná pošta (mimo edície)

Z publikácií vydavateľstva
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Jarný
obyčajový
cyklus na
Kysuciach
Jarný obyčajový cyklus tradičného kalendára
na Kysuciach začínal vynášaním Moreny
na Smrtnú nedeľu, dva týždne pred Veľkou
nocou. S týmto dňom boli spojené obradové
úkony, ktorých pôvodným cieľom bolo
zahnať zimu, choroby, smrť a privolať jar.
Viaceré rituály jarného obdobia sa zameriavali
aj na zabezpečenie dobrého zdravia pre
ľudí i hospodárske zvieratá, šťastia v živote
a úspešného priebehu hospodárskeho roka.

Vynášanie Moreny
Počas predveľkonočného pôstneho obdobia, na Smrtnú nedeľu,
dievky moreňárky vynášali Morenu ako symbol zimy a chorôb.
Moreňárkami mohli byť len slobodné dievky, ktoré museli byť rovnako oblečené. Zároveň boli symbolom prichádzajúcej sily prírody –
vegetácie. Morena bola na žrdi vytvorená figurína v ženských šatách,
vypchatá slamou a machom, ktorú pripravovali dievky väčšinou tajne. Odev na Morenu dávali najmä choré ženy, ktoré verili, že s ňou
vynesú preč aj choroby.
Pred obchôdzkou s Morenou museli dievky získať povolenie od
farára a richtára. Skoro ráno pri východe slnka ju štyri dievky zaniesli k potoku, kde ju umyli, a potom sa aj ony poumývali v tečúcej
vode. Následne nosili Morenu po dedine a pred každým domom
zaspievali pieseň Poďakujme Pánu Bohu. Domáci ich za to obdarovali
vajíčkami, ovsom alebo peniazmi. Z toho, čo dievky pri obchôdzke
vyzbierali, dali po skončení obradu časť farárovi a časť richtárovi za
to, že im povolili uskutočniť obchôdzku s Morenou. Zvyšné naturálie mohli použiť na prípravu spoločného posedenia s mládencami.
Dievky nesmeli pri obchôdzke Morenu obrátiť tvárou k dvoru, lebo
by v ňom ľudia ochoreli. Pri vynášaní Moreny spievali piesne, ktoré
patria k najstaršej vrstve obradových piesní na celom území Slovenska:
„Morena, Morena, dze si prebývala?
Na tem vyšném konci, v Panákovem domci.
Morena, Morena, čo si tam robela?
Čo bych som robela, kašu som varela.
Morena, Morena, čo si tam robela?
Čo bych som robela, milého čakala.
Morena, Morena, čo si tam robela?
Čo bych som robela, šaty som látala,
pre svojho milého posceľ som chystala.

Morena, Morena, za to ca vezmeme do humna a tam ca rozbereme,
do studzenej vody, do tej hubočiny, tam ca zahodzíme.“
V obci Dunajov sa spievala podobná pieseň:
„Morena, Morena, gďe si nocovala?
U pana richtara, kapustu rovnala.
U pana richtara, u pana richtara,
kapustu rovnala, kapustu rovnala.
Morena, Morena, za kehos umrela?
Za pana richtara, aj za jeho sina.
Za pana richtara, za pana richtara,
aj za jeho sina, aj za jeho sina.
Morena, Morena, gďe ťa poňeseme?
Dolu pod Polomu, tam ťa utopime.
Dolu pod Polomu, dolu pod Polomu,
tam ťa utopime, tam ťa utopime.“
V obci Vysoká nad Kysucou dievky spievali:
„Morena, Morena,
dze si prebivala?
Tam hore, tam hore,
v richtarovem dvore.
Co si tam robila?
Mlečko som mucila.
Dzeže je to mlečko?
Vrani ho vipili.
Dzeže su te vrani?
Sadaju na domi
Dzeže su te domi?
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Rozbili ich vojni.
Dzeže je ta vojna?
Prepadla sa!“
Kým na väčšine územia Kysúc sa figurína symbolizujúca zimu,
chorobu a smrť vynášala na Smrtnú nedeľu, v dolnokysuckej obci
Rudina (podobne ako v západných a južných regiónoch Slovenska) ju dievky vynášali o týždeň neskôr, na Kvetnú nedeľu, pričom
spievali:
„Viňeseme Morenu aš dolu ku haci,
nech sa nam jar do dzedzini čim skorej navraci,
nech je zdravia, nech je ščascia v tej našej dzedziňe,
a Morenu v bystrej vodze teras utopime.“
Keď dievky prešli s Morenou celú obec, pri potoku jej roztrhali
šaty (miestami ju aj zapálili) a potom hodili do vody, prípadne ju
ešte zahádzali kameňmi. Verilo sa, že ešte v tom roku by sa mala
vydať tá dievka, ktorá prvá do nej hodila kameň. Morena ako symbol zimy a chorôb tak bola zničená. Vynášanie Moreny teda súvisí
s predkresťanskou pohanskou obradovou mágiou – každoročne
sa opakujúci rituál mal zabrániť prepuknutiu morových a iných
chorôb medzi ľuďmi a zvieratami, vyhnať zimu a privolať jar.

V obci Rudina spievali:
„Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela?
Dala som ich svätému Jánu,
aby odomykal zelenú trávu,
zelená tráva povyše kolien,
chlapcom na pierka, dievkam na vence,
bude nedeľa.“
V niektorých obciach tento úkon nazývali chodenie s letečkom,
kým v obci Vysoká nad Kysucou chodili dievčatá s majkou:
„Haj, haj, haj, zelena sa haj.
Na tento majiček po dzesac vajiček,
na teto vetvički po štiri stuštički,
na tieto stuštički po štiri grošički,
a ku temu, a ku temu ze štiri vdolečki,
haj, haj, haj, zelena sa haj.
Navarime, navarime červeneho vina,
opojime, opojime hanbliveho sina.
Navarime, navarime červenej poliefki,
opojime,opojime tie hanblive dziefki.
Haj, haj, haj, zelena sa haj.“

Kvetná nedeľa
Veľký týždeň, nazývaný tiež Svätý alebo Pašiový týždeň, začína na
Kvetnú nedeľu, týždeň pred Veľkou nocou. V tento deň si kresťania pripomínajú vstup Ježiša Krista do Jeruzalema, aby tu oslávil
veľkonočné sviatky. Zástupy ľudí ho nadšene vítali a pod nohy mu
hádzali palmové ratolesti ako symbol víťazstva. Tento symbol bol
u nás nahradený kvetmi, od čoho vznikol názov Kvetná nedeľa. Táto
posledná pôstna nedeľa sa nazýva aj Nedeľou utrpenia Pána, počas
ktorej sa v kostole cez bohoslužby čítajú pašie (časť evanjelia) opisujúce umučenie Ježiša Krista.
Obyčaje spojené s Kvetnou nedeľou patria do jarného cyklu,
ktorého základným motívom je príchod a oslava jari, a s ňou súvisiaci začiatok poľnohospodárskych prác. Uctievanie zelene je
známe už z predkresťanských obradov a cirkev ho zaradila do svojich obradov v 7. storočí, čím prispela k udržaniu tohto zvyku až
dodnes. Ľudia si dávali v kostole posvätiť rozvité vŕbové prútiky
– bahniatka (kočanky), ktoré tým nadobúdali ochrannú funkciu.
Zapichovali sa za hradu na povale a za rámy obrazov, aby chránili
dom a jeho obyvateľov pred požiarom či bleskami. Niektorí ich
pri búrke dávali na kôpku a zapálili, aby ochránili svoj príbytok
pred bleskom. Posvätené prútiky sa vkladali aj do prvej vyoranej brázdy ako ochrana pred búrkou a krúpami a aby bola dobrá
úroda a obilie malo veľké klasy. Gazdovia ich dávali aj koňom za
chomút, keď išli na jar prvýkrát na pole. Využívali sa tiež v magických liečebných praktikách. Ľudia verili, že keď kňaz začína na
Kvetnú nedeľu spievať v kostole pašie, na tajných miestach sa otvárajú poklady. Takisto sa verilo, že v tento deň duchovia sušia peniaze; pokúšali sa ich nájsť viacerí hľadači.
Na Kvetnú nedeľu chodili staršie dievčatá po skončení svätej omše
po moju či po mojičku. Išlo o obchôdzku s bahniatkami zviazanými
do kytičiek (neskôr so zelenými ratolesťami ozdobenými farebnými
stuhami) ako symbolom prebúdzajúcej sa prírody. Dievčatá so sebou
nosili košík na výslužku a z domu do domu spievali a vinšovali:
„Odpuscice nám, gazdinky premilé,
že sme prišli a doniesli ratoliestky zelené!
Chudobné zme, s tým prozbu začíname,
dnešnú Kvetnú nedzeľu vám pripomíname!“

V tejto obci spievali aj pieseň:
„Haj, haj, zeleni maj.
Hoj, hoj, nove letko,
nemeškaj nam telko.
Stracila som laliju,
prišli chlapci našli ju.
Dajce chlapci laliju,
až ma doma nebiju.“
Za obchôdzku boli dievčatá odmenené koláčmi, časom peniazmi.
Neskôr dostávali aj vajíčka, ktoré následne spoločne maľovali pre
šibačov. V goralských obciach Svrčinovec a Čierne bolo prinášanie
zelenej ratolesti magickým obradom, ktorý nahrádzal absentujúcu
obchôdzku s Morenou. V tento deň sa obvykle konzumovali varené
cestoviny a strukoviny, aby sa zabezpečila ich bohatá úroda.
PhDr. Alojz Kontrik, foto: Kysucké múzeum Čadca
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Gabriela
Kotmanová
S mladou a sympatickou pani
učiteľkou Gabikou, triednou
4. B v ZŠ Eden v Prahe 10, sme
sa rozprávali nielen o neľahkej
situácii v školstve ovplyvnenej
covidom-19, ale aj o nádeji,
ktorú vidí vo veľkých dušičkách
malých detí.

P

ovinná karanténa výrazne zasiahla do mnohých oblastí
našej spoločnosti a školstvo je rozhodne jednou z nich.
Ako vy zvládate novú situáciu vyučovania na diaľku
a aké máte odozvy od svojich žiakov či ich rodičov? Čo vám
a im robilo najväčšie problémy?
Na začiatku som si vôbec nevedela predstaviť, ako budeme
takto fungovať. Ale postupne sme si všetci našli svoj systém
a zladili sa so žiakmi. V našej škole vznikol tím školiteľov,
ktorý pomáhal ostatným kolegom s technickou stránkou online výuky, ďalej tím technickej podpory pre žiakov a rodičov,
ktorý odpovedá na dotazy online aj telefonicky, teda akási
forma call centra, škola v rýchlom čase zabezpečila požičanie
techniky žiakom, aby sa mohli zapojiť do dištančnej výuky so
svojimi spolužiakmi... S rodičmi sme riešili hlavne problémy
pripojenia sa na online hodinu, ako odovzdať vypracované
úlohy, ale teraz sa to už väčšina detí naučila, takže to zvládajú aj sami, prípadne spoločne hľadáme riešenie. Rodičia mali
možnosť vyjadriť sa k dištančnej výuke v dotazníku, ktorý
slúži na zefektívnenie našej práce a vyučovania online. Vzájomná spolupráca rodičov a školy je veľmi dôležitá a v období
karantény sa určite prehĺbila.
Dokážete si situáciu dištančného vyučovania predstaviť do
budúcna ako udržateľný model normálneho bežného procesu
vyučovania?
Len ako sekundárny model, ktorý je doplnkom vyučovacieho
procesu. Akési spestrenie. Ale určite si neviem predstaviť fungovanie v tomto režime dlhodobo alebo úplne. Škola nie je len
o učení, ale aj budovaní sociálnych vzťahov, ktoré sa bohužiaľ
nedajú efektívne budovať online. Veľa žiakov sa už nemohlo doč-

kať návratu do školy, tešili sa na kamarátov, učiteľov... a to už
o niečom vypovedá.
Akú známku by ste dali českému školstvu za to, ako zvládlo učenie na diaľku a všetko, čo s ním súvisí? A vôbec, ako
vnímate samotnú otázku známkovania žiakov na školách?
Asi by som to ohodnotila slovne, nie známkou, a všetkých
učiteľov by som pochválila. Prejsť z bežnej výuky na dištančné
vzdelávanie v priebehu niekoľkých dní a udržať si štandard,
na aký sme zvyknutí v triede, je náročné. Na jednej strane
zvládať vymoženosti techniky, absolvovať rýchlokurz Teams,
do toho pripraviť obsah vyučovacej hodiny (najlepšie dva varianty, ak by niečo nefungovalo), kontrola úloh... Za splnenie
týchto úloh by si každý zaslúžil čo najlepšiu známku. Pre mňa
je ideálom kombinácia známky a slovného hodnotenia, kde
môžete konkrétne vyzdvihnúť prednosti žiaka, pochváliť a povzbudiť ho, ale aj upozorniť na nedostatky.
Po štúdiu ste učili v Bratislave v ZŠ Cádrova, teraz ste
súčasťou učiteľského kabinetu ZŠ Eden v Prahe. Na základe vašich skúseností, máte pocit, že sa školstvo v týchto dvoch hlavných mestách líši? Odpozorovali ste nejaké
zvláštnosti či iné prístupy?
Medzi mojím pôsobením v Bratislave a Prahe prešlo niekoľko rokov (máme 4 deti, takže som sa trochu zasekla na
materskej). Ako čerstvá učiteľka som učila frontálne, nemala
som ani toľko možností spoznať iné formy učenia. Odstupom
času vidím, že sa prístupy vo vyučovaní zásadne zmenili k lepšiemu. A zmenil sa hlavne aj môj prístup. Snažím sa, aby hodiny deti bavili, a zároveň sa niečo naučili. Takže škola hrou.
V rámci projektu Erasmus má naša škola ZŠ Eden v Prahe
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rozbehnutú spoluprácu so ZŠ Cádrova v Bratislave. Bolo veľmi milé vrátiť sa na pôdu, kde som začínala. Po vzájomnej
návšteve v školách sme mali možnosť vidieť fungovanie oboch
systémov a navzájom sa obohatiť o nové nápady. Každý si
odniesol niekoľko inovatívnych myšlienok, ktoré by sa dali
realizovať. Ďalšie návštevy by mali absolvovať aj žiaci. Táto
spolupráca je akýmsi symbolom toho, že Česko aj Slovensko
majú k sebe blízko. Diferenciácia prístupov vychádza z osobnosti učiteľa a je asi jedno, akej je národnosti.
Čo vnímate ako najväčší nedostatok českého školstva,
ktorý ovplyvňuje aj váš každodenný pracovný život?
Zatiaľ som nenarazila na žiadny nedostatok, ktorý by výrazne ovplyvnil môj pracovný život.
Menia sa rokmi postoje žiakov a rodičov k vzdelávaniu?
Vidíte nejaké výraznejšie posuny vo vnímaní toho, čo je
v rámci vzdelania skutočne dôležité?
Myslím si, že nijako zvlášť sa nezmenil postoj rodičov
a žiakov k vzdelávaniu. Vždy bola skupina, ktorá mala záujem
o vzdelanie a na druhej strane tí, ktorým je to jedno.
Vzdelanie by malo byť viac zamerané na praktický život,
pretože máme deti, ktoré perfektne ovládajú techniku, naprogramujú vám hru, ale pre praktický život sú takpovediac
nepoužiteľné. Mne sa veľmi páči zaradenie rozvoja finančnej
gramotnosti už na základnej škole, kde sú žiaci vedení k zodpovednosti a hlavne sa dozvedajú informácie, ktoré budú v živote určite potrebovať. A myslím si, že si tým ušetria mnoho
problémov.
So svojou triedou ste sa zapojili aj do projektu Kreativní
partnerství, ktorý organizuje Společnost pro kreativitu ve
vzdělávání. S riaditeľkou spoločnosti Slovenkou Katarínou

Kalivodovou sme ponúkli rozhovor v novembrovom čísle
časopisu. Z pohľadu pedagóga, prečo si myslíte, že by mala
byť vo vyučovaní prítomná kreativita? Vy ste už v tomto
projekte v minulosti participovali, spomeniete si na nejaký
príbeh dieťaťa, v ktorom hral projekt veľkú úlohu?
Práve pri zapájaní do podobných projektov sa prejavia deti,
ktoré sa na hodinách aktívne nezapájajú. V tomto projekte
si sami zvolia umenie, ktorému sa chcú venovať ako kolektív
a naučia sa spolupracovať. Zistia, že aj nápad, ktorý sa na
začiatku zdá bláznivý, môže byť dobrý a nemusia sa báť výsmechu a kritiky od ostatných. Kreativita jednoducho nemá
hranice. A ak to je spôsob, ktorý pomôže žiakom povedať svoj
názor bez hanbenia sa, prejaviť svoju jedinečnosť a upevniť im
sebavedomie, tak prečo ho neaplikovať práve vo vyučovaní.
Spomínam si na jedno dievčatko, ktorého školské výsledky neboli veľmi dobré, ale nádherne kreslilo. A pri realizácii
projektu zrazu vynikala, mala pocit výnimočnosti, videla, že
je v niečom dobrá. Možno nakoniec pôjde na umeleckú školu
a kreativita bude cesta, ktorou sa vydá.
Prečo ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? Bola to vaša detská túžba odjakživa? Čo vás na školstve lákalo? Ste stále šťastná, že ste si vybrali práve toto poslanie? Čo vás na
deťoch fascinuje najviac?
Ja som v tomto mala jasno už od začiatku. Učiteľkou som
chcela byť odjakživa. Druhou alternatívou bolo povolanie
zdravotnej sestry.
Veľkou motiváciou pre mňa bola pani učiteľka Klaudia Repašská (SPgŠ Levoča), ktorá nás učila slovenský jazyk a literatúru. Keď som videla, s akým nadšením nám hovorí o básListy 13
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nikoch a číta básne, tak som vedela, že by som raz chcela učiť
s takým nadšením ako ona.
U detí ma najviac fascinuje ich bezprostrednosť, hravosť,
nedokážu sa pretvarovať, keď ich niečo nebaví, tak vám to
jednoducho dajú najavo.
Na Univerzite Komenského v Bratislave ste študovali učiteľstvo slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Do Prahy
ste sa presťahovali s celou rodinou kvôli manželovej práci.
Podarilo sa vám plne prejsť na češtinu, alebo vám ešte pred
vašimi malými českými zverencami ujde nejaké to slovenské
slovíčko? Ak áno, čo na to oni hovoria?
Bola to veľká zmena, ale chceli sme ako rodina zostať spolu.
V tom čase boli deti malé, takže bolo ľahšie zbaliť sa a presťahovať. Chýbala nám a aj stále chýba rodina, ktorá celá žije na
Slovensku.
Ale spoznali sme tu množstvo vynikajúcich ľudí v okolí aj
v práci. Chlapci si našli veľa kamarátov v škole aj na hokeji,
ktorý trénujú. Na začiatku som si vôbec nevedela predstaviť,
že sa budem môcť v ČR vrátiť do školy po skončení materskej
dovolenky, vzhľadom na moju kvalifikáciu. Prvým krokom
bolo miesto asistentky pedagóga a neskôr mi pani riaditeľka
prejavila veľkú dôveru tým, že som dostala možnosť učiť. Absolvovala som skúšku z českého jazyka, ktorá je jednou z podmienok práce v školstve a dokončujem si CŽV štúdium na
Pedagogickej fakulte (učiteľstvo 1. stupňa). Som si vedomá
toho, že stále je čo vylepšovať, pretože aj keď Česi a Slováci
majú k sebe veľmi blízko a dorozumieme sa bez problémov,
tak český jazyk má svoje špecifiká nielen v oblasti gramatiky,
a značne sa odlišuje od slovenčiny. Ale to sú veci, ktoré sa dajú
naučiť. Takže sa stále učím a pracujem na tom. Jediné, čo sa
mi asi tak rýchlo nepodarí zmeniť, je slovenský prízvuk.
Keď som na začiatku nastúpila do práce v ZŠ, tak sa ma žiaci
často pýtali, či som z Ukrajiny, podľa prízvuku ma zaradili
tam. Teraz sa ma niekedy pýtajú, či som z Moravy, takže sa
zdá, že sa už zlepšujem.

Ak sa mi niekedy podarí povedať omylom slovenské slovo,
tak hneď zisťujú, čo to znamená. Rodičia uvítali možnosť, že
ich deti majú príležitosť sem-tam započuť slovenčinu, a zatiaľ
sa nikto nesťažoval. Práve naopak, stretla som sa len s pozitívnym ohlasom.
A na záver mám jednu osobnejšiu otázku, aké je to byť
matkou štyroch synov? Najmä teraz počas karantény, keď
ste všetci doma. Musíte mať doma hotovú trmu-vrmu. Alebo sa mýlim a vládne u vás pevná disciplína?
Je to krásne a zároveň náročné. Našťastie sme na nich dvaja,
takže sa to zvláda ľahšie. Často sa ma ľudia pýtajú, či by sme
nechceli ešte dievčatko, ale ja som úplne spokojná s týmto mojím
hokejovým tímom, ktorý som si už ako-tak vycvičila. Je pravda,
že všetko musím mať vopred presne naplánované a zorganizované, a keď sa niekedy počúvam, tak si pripadám ako veliteľ, ktorý
vydáva stručné a jasné rozkazy. Akurát sa nie vždy splnia.
Na chladničke nám visia všetky rozvrhy s vyznačenou online
výukou, aby som vedela, kto sa kedy má pripojiť. Ja učím tiež
online zo školy, starší chlapci sa pripoja sami z domova a veľkou pomocou je aj to, že najmenší Ondrejko je prváčik, takže
chodí normálne do školy.
Niekedy je to u nás divoké, hlavne teraz, keď sú rôzne obmedzenia a chýbajú im tréningy, pohyb, kamaráti, tak dokážu
byť pekne hluční. Ale našťastie máme tolerantných susedov,
ktorým to nijako nevadí.
Na druhej strane máme ako rodina viac času, ktorý trávime
spoločne. Takže príslovie, že všetko zlé je na niečo dobré, platí
aj v tomto prípade.
Text a foto: Monika Pulišová
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Co se také dělo
před pouhými (?) 100 lety
V roce 1917 zažilo Rusko dvě revoluce: ta podzimní, později oficiálně nazývaná „Velká říjnová
socialistická“ vyvolala postupně velký exodus obyvatel, zejména příslušníků protibolševických
armád, inteligence, aristokratů i zámožnějších lidí. O několik let později noví vládcové – bolševici –
nepohodlné vědce přímo vyháněli: přiměli je odcestovat organizovanými vlaky i loděmi na Západ.
Na rozdíl od dnešních, většinou ekonomických imigrantů odcházeli z důvodů ryze politických.
Vyhnanci se často ocitli bez prostředků v neznámé cizině. Mnozí skončili v Paříži, Berlíně nebo
i Bělehradě, ale významnou úlohu jako jejich útočiště sehrála Praha.

M

ezitím se mladá Republika československá potýkala s obtížemi při budování nové, demokratické společnosti: značné
prostředky plynuly třeba do zaostalé Podkarpatské Rusi.

Přesto se československá vláda rozhodla ruským běžencům pomoci.
Cílem bylo zachovat pro očekávané budoucí svobodné Rusko inteligenci. V roce 1921 bylo rozhodnuto zřídit takzvanou Ruskou pomocnou akci (Akci ruské pomoci). Osobně se angažoval prezident
ČSR T. G. Masaryk i ministr zahraničí Edvard Beneš; oba pomoc
považovali za apolitickou, bez zasahování do dění v SSSR. Bývalý
premiér Karel Kramář, jehož žena byla Ruska, podporoval spíše monarchistickou část emigrantů. Ve státním rozpočtu byly na tyto účely, např. stipendia pro ruské studenty, vyčleněny značné prostředky.
Díky dotacím také mohli proslulí ruští učenci jako byli třeba sociolog P. N. Savickij, historik A. A. Kizeveter, filozof a literární kritik
A. L. Bem či literární kritik J. A. Ljackij (autor Praktické učebnice
ruského jazyka) pokračovat ve vědecké práci. Někteří přednášeli i na
zdejších vysokých školách, v Brně to byl například filolog R. O. Jakobson, v Bratislavě slavista V. A. Pogorelov.
Pro dorost bylo založeno Ruské gymnázium v Moravské Třebové
a po určitou dobu fungovaly i ruské vysoké školy nejen humanitního
směru (Ruský pedagogický ústav J. A. Komenského), byl tu třeba
i Ruský institut zemědělského družstevnictví. V nich, ale i na českých a zčásti i slovenských vysokých školách, mohli mladí přesídlenci dokončit vysokoškolské vzdělání a připravit se na předpokládané
profesní působení ve vlasti osvobozené od bolševické vlády. Když se
později ukázalo, že jejich návrat do vlasti nebude dlouhodobě reálný,
začali svoje nadání uplatňovat v hospodářství hostitelské země. Pro
ni to mělo i jistý pozitivní efekt: získala tisíce zejména mladých, per-

spektivních lidí, kteří zčásti doplnili válkou početně oslabené obyvatelstvo.
Ve 20. letech dvacátého století vydávali ruští imigranti vlastní časopisy, například Na čužoj storone (V cizině, Na cizí půdě) Volja
Rossiji (Svoboda Ruska) nebo Svojimu puťjami (Svými cestami). Do
nich přispívali i známí ruští básníci žijící v zahraničí. Nejznámější
byla Marina Cvetajeva, ta žila několik let v Praze a okolí. Hlavní
město Československa milovala a věnovala mu i svou poezii. V Praze uveřejnila poprvé drama Fénix z prostředí duchcovského zámku
a s hlavní postavou Casanovy. Knižní produkce pražských ruských
emigrantských nakladatelství – jak díla předrevolučních spisovatelů
jako Lev Tolstoj, tak i vlastní tvorba vzniklá už v zahraničí – byla
posílána i do dalších center ruské emigrace. Směřovala i do Ruska –
zpočátku legálně, ale postupně jako tam „zakázané ovoce“. O působení ruských běženců napsal v 60. letech italský slavista E. Lo Gatto,
že Praha byla středisko, které přispělo „… k soustředění vědeckých
sil… pod ochranou prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka a konečně přítomností četných československých legionářů, kteří bojovali na Sibiři proti Rudé armádě“.
Bohaté kolekce produkce zmíněných nakladatelství jsou soustředěny v pražské Slovanské knihovně. Značná část knižní a časopisecké
kolekce byla bohužel po 2. světové válce z iniciativy poválečného
ministra, akademika Zdeňka Nejedlého předána československou
vládou Sovětskému svazu. Osudy někdejších ruských utečenců a jejich rodin jsou už jinou kapitolou: někteří prchli před Rudou armádou na Západ, jiní byli v roce 1945 odvlečeni jako “zrádci vlasti“ do
SSSR. Část potomků žije u nás dodnes.
Petr Kuneš, foto: Slovanská knihovna NK Praha
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Zomrel
Ondrej Demo
Nadovšetko oddaný
slovenskej ľudovej piesni

ších krajanských folklórnych zoskupení. Pre rozhlas pripravil
vyše 450 hudobno-slovných relácií. Z vysielania poslucháčsky
mimoriadne obľúbenej Klenotnice ľudovej hudby vyšiel do
roku 1993 súbor dvadsiatich gramofónových platní, sedem
kolekcií nahrávok a niekoľko magnetofónových kaziet tohto
unikátneho cyklu. Pre budúce generácie sú na jednotlivých
nosičoch zachytené autentické „starosvetské“ svadby, obradové zvykoslovné prejavy, betlehemské tradície, vianočné
obyčaje, koledy a vinše, poprední i menej známi sólisti a inštrumentalisti.

Vo veku nedožitých úctyhodných 94 rokov
zomrel 19. decembra 2020 významný
etnomuzikológ, folklorista, scenárista
a režisér, zbormajster, dirigent, publicista,
neúnavný organizátor hudobného života
a dlhoročný redaktor Slovenského rozhlasu
Ondrej Demo. Posledná rozlúčka so
zosnulým sa konala 5. januára 2021
v rímskokatolíckom Kostole Sedembolestnej
Panny Márie vo Vajnoroch.

N

arodil sa 14. januára 1927 v požitavskej obci
Branovo. Vrúcny vzťah k ľudovému umeniu a folklóru ho sprevádzal už od detstva. Prehĺbil si ho a celistvo rozvinul počas vysokoškolských štúdií v Bratislave, kde ho
pedagogicky viedli také renomované osobnosti ako hudobný
skladateľ Eugen Suchoň a muzikológ Jozef Kresánek.
Od roku 1953 intenzívne spolupracoval s rozhlasom, ktorý
mu poskytol široký priestor na zberateľskú činnosť slovenského folklóru, jeho systematickú prezentáciu a sprístupňovanie.
Kardinálnym spôsobom tým ovplyvnil generácie vyznávačov
nášho jedinečného ľudového umenia a kultúry. Na cestách za
folklórom navštívil okolo 350 lokalít v rôznych kútoch našej
vlasti, 50 slovenských osád v zahraničí. Skúmal a zaznamenal
ľudové zvyky vo Vojvodine (Srbsko), v Rumunsku, Maďarsku,
vo Francúzsku, v USA a Kanade, vyhotovil nahrávky tamoj-

O KLENOTNICI
„...Aj ja osobne pokladám Klenotnicu ľudovej hudby za svoj
najväčší úspech. Objavujú sa občas hlasy, či sa ľudová hudba ďalej vyvíja. Pri nahrávkach som sa presvedčil, že je stále
živá, že sa ďalej vyvíja v rôznorodých podobách vo vokálnych
i inštrumentálnych prejavoch. Dôkazom sú mnohé dedinské
folklórne skupiny. Iste, súčasný moderný životný štýl vytláča
ľudovú pieseň a ľudové zvyky už z mnohých oblastí života.
Presvedčil som sa však, že nejestvuje hudba, spev bez človeka,
bez ľudí. A ľudia zovšadiaľ svoju pieseň potrebujú a nijaká
populárna hudba im ju nemôže nahradiť. Mám radosť z toho,
že pribúda mladých ľudí, a najlepšie to vidieť vo Východnej,
Terchovej, Myjave, Detve a na
ďalších festivaloch, ktoré sa ku
kráse ľudovej piesne a hudby
s hrdosťou hlásia.“
Nesmierne agilný a činorodý Ondrej Demo scenáristicky pripravil aj viacero dokumentárnych filmov o autentickom folklóre, čím sa mu
podarilo preniesť Klenotnicu ľudovej hudby na televízne obrazovky. Opomenúť nemožno ani jeho
zásadný podiel na vzniku
medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Prix de
musique folklorique de
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Radio Bratislava, dlhoročnú aktívnu účasť v programových
radách folklórnych festivalov, založenie Orchestra ľudových
nástrojov Slovenského rozhlasu (bol umeleckým vedúcim,
dramaturgom i manažérom tohto špičkového telesa) a Speváckeho zboru Jána Pavla II. vo Vajnoroch (prvý dirigent a zbormajster), vydanie mnohých odborných kníh a štúdií, metodických príručiek, časopiseckých textov (Slovenská hudba,
Rytmus a iné)... Demova dlhodobá systematická vedeckovýskumná práca, dirigentská a organizačná činnosť by si zaslúžili
samostatnú štúdiu, ak nie priam monografiu.
O SVOJEJ PRÁCI
„Pri svojej práci sa prakticky vždy presviedčam o tom, že
pieseň nestačí počuť raz, dva razy. Treba ju počúvať celé roky.
Spievať ju spolu s tými, čo ju znova po každý raz hlboko prežívajú, radujú sa, ale aj smútia s ňou. Až vtedy, zdá sa, objaví v nej človek neobyčajné čaro, krásu hudby i poéziu slova,
vlastne až potom sa stáva pieseň aj jeho a zapíše si ju hlboko
do srdca. Vlastne až vtedy si človek akosi podvedome uvedomuje, že pieseň, to nie je iba krása, to je pravda sama. Zostáva pre nás všetkých prameňom živej vody i národnej hrdosti.
Ale predovšetkým vzácnym a večne sviežim darom kultúrneho
dedičstva.“
Medzi Demove posledné knižné tituly patrí erudovaná
monografia o svojom staršom kolegovi a priateľovi Pavlovi Tonkovičovi (Hudobné centrum, 2013) a záslužný opus
Vianočné ľudové koledy, vinše a hry, ktorý vydala Matica slovenská v novembri 2014. Publikácia obsahuje notové
a textové prepisy záznamov 213 kolied z hudobného archívu
Slovenského rozhlasu (RTVS). Jednotlivé záznamy boli vyhotovené v časovom rozpätí tridsiatich rokov (1965 – 1995)
a ide o hodnoverný obraz tradičného vianočného repertoáru
bezprostredne spätého s koledami, vinšmi a betlehemskými
hrami v mnohých lokalitách našej vlasti, ako i medzi Slovákmi
žijúcimi v prostredí Bihorských hôr v Rumunsku.

rozhlas (Zlatý mikrofón za Klenotnicu ľudovej hudby, 1986),
Konferencia biskupov Slovenska (Cena Fra Angelica, 2005),
Slovenský ochranný zväz autorský (Veľká cena SOZA, 2007),
Matica slovenská (Zlatá medaila MS za rozvoj národného kultúrneho života, 2012), Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Cena ministra kultúry SR za celoživotný prínos v oblasti hudobného folklóru, 2018), obce Terchová a Branovo
(udelenie čestného občianstva, 2005 a 2007), atď.
EPILÓG
Dvanásť rokov som mal možnosť s ním kooperovať na programoch Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove
dni v Terchovej. Obdivovali sme na ňom nielen vysoko profesionálny prístup, enormné nasadenie, obrovské spektrum
vedomostí a maximálnu koncentráciu, ale tiež fascinujúcu vitalitu a životný nadhľad. Tieto vlastnosti a príslovečná energia
sprevádzali Ondreja Dema do záverečných chvíľ jeho dlhého
a plodného života. Niekoľko dní pred vlaňajšími Vianocami
nám poslal sugestívny vinš. Žiaľ, sviatkov Božieho vtelenia,
vykúpenia, pokoja a lásky, ktorým venoval toľko bádateľského
úsilia a tvorivej energie, sa už nedožil...
Česť pamiatke Ondreja Dema!
Peter Cabadaj
Foto: Milan Kosec

O ĽUDOVEJ PIESNI
„Musíme si uvedomiť, že slovenská ľudová pieseň je rezultátom umeleckej fantázie mnohých generácií, mnohých pokolení nášho ľudu. Kryštalizácia tejto umeleckej tvorby je výsledkom storočí. To, čo ľud prijal za svoje, nasledujúce pokolenia
overili a stalo sa to majetkom celej kultúrnej spoločnosti. Slovenská pieseň je spätá so životom a históriou nášho národa,
každá pieseň, ktorá vznikla, mala svoje opodstatnenie. A slovenská ľudová pieseň má množstvo osobitných znakov s prostredím, kde sa zrodila – s lesmi, lúkami, poliami a s ľudom.
Ja si osobne cením jej krásu napríklad v lyrických piesňach,
ako sú uspávanky či trávnice. Trávnice patria vôbec medzi najkrajšie piesne, ktoré u nás vznikli – a nie sú u iných národov.
To, čo majú Terchovci, Šumiačania, Šarišania, Oravci, Gorali,
Podpoľanci, Myjavci, nedá sa to všetko pospomínať, je plne
svojské a pritom veľmi krásne. No a to ma púta a podnecuje stále do ďalšej a ďalšej práce v oblasti folklórnej hudby.
A potom práce je tam ešte aspoň pre päť generácií folkloristov
a etnografov, a ja by som z nej chcel urobiť čo najviac. Lebo
ani ďalej si svoj život bez tejto mojej veľkej lásky – ľudovej
hudby a piesne – neviem predstaviť.“
Všestranné aktivity, dosiahnuté výsledky a zásluhy tohto
charizmatického človeka ocenili napríklad Československý
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Na ceste
do
Janských
Lázní
Secesná Kolonáda

Druhá vlna koronavírusovej pandémie nám opäť
znemožnila väčšinu bežných aktivít, a tak sme
prinútení byť čoraz kreatívnejší vo využívaní
nášho voľného času. Našťastie opatrenia nie sú až
také prísne ako u našich krajanov na Slovensku,
takže jednou z možností stále zostáva poznávanie
krás, ktoré nám ponúka naša krajina. Ak sa
niekedy vyberiete na výlet do rozprávkového
prostredia Krkonôš, určite neobanujete svoje
rozhodnutie. Jedným z často navštevovaných
turistických cieľov sú aj kúpele Janské Lázně,
známe nielen liečbou pohybového aparátu
a dýchacích ciest, ale aj krásnym okolím.

P

okiaľ sa do Janských Lázní vydáte od železničnej stanice
v Svobode nad Úpou pešo, tak určite zvoľte poznávaciu
cestu okolo Farmaparku Muchomůrka. Hneď prvé, na čo
narazíte, je vyhliadkové miesto s altánkom v tvare muchotrávky, ktoré sa spomína už v sprievodcoch po okolí Janských Lázní
z konca 19. storočia. Bolo to vraj obľúbené miesto odpočinku
významnej návštevníčky kúpeľov, princeznej Almy Thum-Taxisovej, rodenej Belcredi, ktorá tu prežila vpád pruských vojsk
v roku 1866.
Odtiaľ už je iba pár krokov k desiatim zastaveniam, ktoré pripomínajú veľké drevené rozprávkové skulptúry. Nájdete tu obrovské lavice, stoly, stoličky, ba dokonca aj posteľ. Ale tiež troch
pomocníkov Krakonoša – Odpadníka, Automora alebo Větrovca
s drevenými knihami z výtvarnej dielne Bosorka z Janských Lázní. Pri bránkach na začiatku Krakonošovej cesty môžu návštevníci zvonením na zvon Krakonoša upozorniť na to, že práve vchádzajú na jeho cestu. Drevení pomocníci vás privedú až k ohrade
Farmaparku Muchomůrka, kde na detských návštevníkov čaká
niekoľko druhov domácich zvierat. Chovajú tu ovce, kozy, sliepky, husi, morky, králiky, prasiatko Mášu alebo koníky a poníky,
na ktorých sa deti môžu previezť.
Za farmaparkom sa po udržovanej lesnej ceste dostanete až do
Janských Lázní, ktorých kúpeľné domy sú rozložené na okolitých
kopcoch. Po krátkej prechádzke Dolnou promenádou sa pred
vami otvorí centrum malebného mestečka s Hornou promenádou,
ktorej dominuje skvostná secesná budova Kolonády od viedenské-

ho architekta Petra Paula Branga, postavená v roku 1904 významným trutnovským staviteľom Janom Blažkom. Je hlavným centrom kultúrneho života v meste, lebo sa v nej konajú pravidelné
tanečné večery alebo hudobné vystúpenia rôznych žánrov. Cez deň
Kolonáda slúži kúpeľným návštevníkom ako kaviareň.
História mesta podľa trutnovského kronikára Simona Hüttela
siaha až do 11. storočia, keď bol zbrojnošom rytiera Albrechta
z Trautenberka, Janem z Chockova, objavený teplý prameň, ktorý
bol neskôr pomenovaný ako Janův. Prvé správy o využívaní termálnej vody na kúpeľné účely pochádzajú až zo 14. storočia. Po bitke
na Bielej hore v roku 1621 sa Janské Lázně dostali do majetku
slávneho vojvodcu Albrechta z Valdštejna, ten ale pre nedostatok
peňazí dal panstvo do zálohy cudzej šľachte. V roku 1677 nechal
knieža Jan Adolf I. zo Schwarzenbergu postaviť v okolí prameňa
šesť nových budov, čím vlastne položil základy dnešného kúpeľného mesta. Do roku 1867 boli Janské Lázně súčasťou Svobody nad
Úpou a až v roku 1965 získali štatút samostatného mesta.

Krakonošovi pomocníci
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Novogotický Kostol svätého Jána Krstiteľa

Pokladňa do Farmaparku
Muchomůrka

Farmapark Muchomůrka

Z ďalších zaujímavých stavieb mesta možno spomenúť novogotický Kostol svätého Jána Krstiteľa z 19. storočia. Kostol je
umiestnený na kopci pri ceste z Detskej liečebne Vesna a svojím
štýlom trochu pripomína kostoly anglického vidieka. Pozostáva
z pretiahnutej lode, štvorcového presbytára s priľahlou sakristiou
a samostatne prístupnou kostolnou vežou. Od roku 1993 je stavba chránená ako štátna kultúrna pamiatka.
Keď budete z centra Janských Lázní pokračovať ďalej, narazíte pod kopcom na vyhlásené lyžiarske stredisko pod Čiernou
horou. Ak však nepatríte k vášnivým lyžiarom, ktorým súčasná
pandemická situácia aj tak príliš nepraje, môžete pokračovať
lesnou cestou okolo Hotela Vladimír až k umelo vybudovanej
populárnej atrakcii, ktorou je Cesta korunami stromov. Nachádza sa v srdci majestátnych lesov Krkonošského národného parku
a vizuálne dokonale priblíži každému návštevníkovi jedinečnosť
krkonošskej prírody. Trasa meria viac ako 1500 metrov a môžete
na nej detailne pozorovať krásu miestnych stromov od koreňov až
po ich koruny. Človek sa tak stane aspoň na chvíľu súčasťou lesného života a spozná mnoho živočíchov a rastlín, ktoré sa nikde
inde nevyskytujú. Cesta končí úchvatným výhľadom zo 45 metrov vysokej veže, vďaka ktorému sú vrcholky lesných velikánov,
starých niekedy aj 150 rokov, doslova na dosah ruky. No a takýto
zážitok sa isto natrvalo zapíše do pamäti, ale aj do srdca každého,
kto toto krásne kúpeľné mesto niekedy navštívi.
Text a foto: Vladimír Dubeň

Krakonošovo posedenie

Krakonošova posteľ
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Slavkovská mohyla

Slavkov u Brna
Austerlitz
(Make love,
not war!)
Je sychravý, nevľúdny zimný
deň. Navigácia v aute ukazuje
posledných pár kilometrov do cieľa
našej cesty. V obci Prace, takmer
na dohľad zadaných súradníc, sa
však vyskytne nečakaná prekážka.
Je december, záver roka a podobne
ako u nás doma na Dobříši, aj
v obci Prace finišujú rekonštrukčné
práce na obnove miestnych
chodníkov a cestnej vozovky.
Počasie-nepočasie, bola by škoda
nezužitkovať dotačné peniaze
viazané termínom realizácie
projektov.

A

uto teda zostáva stáť uprostred uzavretej obce a my musíme
zdolať posledný asi kilometrový úsek cesty pešo. Asfaltová
cesta za dedinou je plná nánosov rozmáčanej hliny rozťahanej dobrých pár stovák metrov ťažkou stavebnou technikou. Stúpame mierne do kopca k monumentu týčiacemu sa na horizonte. S každým krokom viac a viac sa človek stáva súčasťou krajiny,
súčasťou polí nasiaknutých vodou, chladom a krvou. Stúpaním do
kopca sa zvlnená krajina doširoka otvára očiam pútnikov. Neďaleko
cesty je pod statnou lipou rozložená navoskovaná plachta a dvojica
chlapov otĺka dlhými drevenými palicami vrcholok stromu. Lipové vrtuľky víria vzduch. Tisícky dozretých semien pomaly klesajú
k zemi. Viac ako symbolické entrée...
Nachádzame sa pod Mohylou mieru, historicky ojedinelým
pamätníkom s mierovým posolstvom, ktorý stelesňuje pietu
a smútok za stratenými životmi. Mohyla stojaca na mieste najkrvavejších bojov na českom území, na mieste Bitky Troch cisárov, ktorá si 2. decembra 1805 vyžiadala okolo 60 000 mŕtvych.
Bitka pri Slavkove (či Austerlitze), kde proti sebe stáli koalícia
vedená ruským cárom Alexandrom I. spolu s rakúskym cisárom
Františkom a francúzska armáda pod velením cisára Napoleona I. Spojenecké vojská disponovali armádou v sile asi 90 000
mužov. Ich protivník, na počet mužov slabší, bol však vojensky
o mnoho skúsenejší. V tomto krvavom vojenskom ťažení slávil
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Napoleon triumfálne víťazstvo. Zdecimované spojenecké vojsko
bolo prinútené opustiť bojisko a v zmätku sa stiahnuť k Slavkovu. Šiesteho decembra bolo na slavkovskom zámku podpísané prímerie, nasledované takzvaným prešpurským mierom,
prinášajúcim Rakúsku značné územné straty. Slavkovská bitka
sa stala významným pojmom v dejinách a sám Napoleon si ju
cenil najviac zo všetkých vojenských výprav, ktoré kedy viedol.
Toto jeho víťazstvo bolo však vykúpené cenou desiatok tisícov
obetí rozosiatych po krajine, po jej poliach, pahorkoch a rybničných hrádzach.
Mohyla mieru je ojedinelý vojenský pamätník. Nie je venovaný ani hrdinským víťazom, ani statočným porazeným. Stojí na
bojisku ako memento na počesť všetkých obetí bitky pri Slavkove. S myšlienkou na vybudovanie pamätníka prišiel vlastenecký
brniansky kňaz a pedagóg Alois Slovák a medzi rokmi 1910
a 1912 ju zrealizoval významný architekt Josef Franta. Budova
navrhnutá v secesnom štýle spodobňuje staroslovanskú mohylu
vybudovanú z lomového kameňa a tvorí ju štvorboký ihlan vysoký viac ako 26 metrov. Ten je zakončený 10 metrov vysokým
medeným starokresťanským krížom vyzdobeným figurálnymi
reliéfmi. Postavy nesúce štíty na rohoch stavby symbolizujú
Francúzsko, Rakúsko, Rusko a Moravu. Vo vnútri stavby sa nachádza kaplnka, pod ktorej podlahou je umiestnené ossarium
– kostnica. V nej odpočívajú ostatky nájdené v priestoroch bývalého bojiska. Každoročne na prelome novembra a decembra
sa tu koná spomienkový akt uctenia pamiatky padlých. Stojíme
pri mohyle na vrchole kopca. Nedávno položené kytice a vence
v kaplnke pomaly vädnú. Hľadíme do studenej a mokrej krajiny
rozloženej pred našimi očami. Z holých bezlistých konárov padajú na zem kvapky vody. Mocné genius loci tohto zvláštneho
miesta sa prihovára k nášmu vnútru. Nebránime sa mu a návštevu multimediálnej expozície Bitva tří císařů Slavkov/Austerlitz 1805, ktorá bola v roku 2010 sprístupnená v renovovanom
múzeu v susedstve mohyly, si necháme na inokedy.
Pomalými krokmi zostupujeme z kopca do dediny so zaparkovaným autom. Myslím na to nepredstaviteľné množstvo
chlapov a chlapcov v uniformách, ktorí sa tu pred viac ako dvesto
rokmi brodili hlinou so zbraňami v rukách a z ktorých možno
väčšina ani netušila, kde sa to vlastne ocitli a začo bojujú. Hľadí-

me do uzimenej šeriacej sa krajiny a niekde vzadu na jej horizonte
práve dosadá lietadlo na pristávaciu dráhu letiska Brno-Tuřany.
To na slavkovský zámok mám spomienky spojené s minuloročným slnečným a teplým letom. Celé roky sme ho pri našich
cestách z Čiech na stredné Slovensko míňali bez povšimnutia.
Teraz je však situácia iná a úplne nová. Ako novopečení „starí
rodičia“ vezieme na Slovensko dcéru spolu s našou prvorodenou vnučkou Leou. No a presun tohto vzácneho pokladu na
našej pomerne dlhej trase vyžaduje viacero zastavení. Zámocké záhrady slavkovského zámku ležiace priamo na našej trase
sú ideálnym miestom na malú prestávku a odpočinok. Pre verejnosť voľne prístupný zámocký park v Slavkově u Brna patrí
k najvýznamnejším historickým záhradám na území Moravy.
Viac ako 15-hektárový park zažil počas svojej existencie obdobia slávy no i chátrania a nezáujmu. Dnešná podoba parku je odrazom jeho obnovy pri príležitosti konania sympózia
UNESCO o barokových záhradách, ktoré sa tu konalo v roku
1977. V tomto čase došlo k veľkorysej rekonštrukcii zámockého parku, ktorá vychádzala z pôvodných projektov z roku 1774
a vrátila mu jeho niekdajšiu barokovú podobu. Ústredným
motívom architektonickej kompozície parku sú dva záhradné
bazény umiestnené v ose západného vstupu spolu s párom vodných nádrží položených symetricky mimo tejto osi. Veľkorysé
priestranstvo dotvárajú barokové plastiky s mytologickou tematikou umiestnené na bohato dekorovaných podstavcoch. Do
tejto prísne geometrickej kompozície parku sú vsadené solitérne kusy mohutných ihličnatých a listnatých stromov. Od roku
1996 sa v zadnej časti parku nachádza golfové ihrisko so šiestimi jamkami. K parku patrí aj záhradníctvo so skleníkmi a tzv.
Panskou škôlkou, kde sa pestovali sadenice pre park a polesie
šľachtického rodu Kounicov. V roku 2005 bola započatá nová
výsadba stromov, boli doplnené torzá lipových alejí i upravené
okolie čínskeho pavilónu. V roku 2018 začalo veľkorysé reštaurovanie barokových sôch, ktoré pokračuje dodnes.
Práve tu na slavkovskom zámku a v jeho oválnej historickej
sále bolo v roku 1805 uzavreté prímerie medzi Francúzskom
a Rakúskom.
Nakŕmená Lea spokojne spí a spolu s ňou je spokojný aj zvyšok
našej „posádky“. Hrdý čerstvý dedko, ktorý si len pomaly zvyká
na túto svoju novú rolu, tlačí parkom kočík a jedným okom
obdivuje jeho vzácny odpočívajúci obsah. Druhým okom sa
kochá barokovými sochami osvetlenými slnečnými lúčmi, ktoré
bez slov rozprávajú svoje pradávne príbehy. V jednom záhradnom zákutí narazíme na monumentálnu figurálnu kompozíciu.
Svoj milostný zápas tu spolu zvádzajú do kameňa zakliati Amor
a Psyché. A mne tak nejak samovoľne naskočí do mysle slávny
slogan kvetinových detí „Make love, not war!“
Text a foto: Miro Pogran
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Ivan Kamenec

Tragédia slovenských Židov
Popredný slovenský historik Ivan Kamenec (1938), pracovník Historického ústavu SAV
a jeden z najcitovanejších slovenských odborníkov na politické a kultúrne dejiny Slovenska
v 20. storočí a na obdobie vojnovej Slovenskej republiky, vydal v roku 1991 kľúčové dielo
o jednej z najtragickejších etáp vojnovej histórie Slovenska a slovenskej histórie vôbec –
deštrukcii židovskej komunity na Slovensku pod názvom Po stopách tragédie. Po tridsiatich
rokoch od prvého vydania tohto priekopníckeho diela slovenskej historiografie vyšla
koncom roku 2020 (vydavateľstvo Premedia, v edícii Civilizácia) jeho rozšírená verzia, ktorú
odporúčame do pozornosti (nielen) záujemcom o dejiny Slovenska v 20. storočí.

D

ôvodom nášho odporúčania siahnuť po tejto knihe
je však nielen to, že ide o jej rozšírenú a dopracovanú verziu, čo je výsledok praktického vedeckého výskumu, ale v neposlednom rade aj to, že temná téma
diela akoby znovu ožívala. Možno nie v takej dramatickej
polohe ako pred osemdesiatimi rokmi, ale nemožno nevidieť
v útrobách dnešnej spoločnosti existenciu spodných prúdov,
podomieľajúcich brehy, o ktorých sme si mysleli, že sú pevné a vynášajúcich bahno, o ktorom sme si mysleli, že ho už
odplavil čas.
Už sám osud knihy je vďaka téme i peripetiám s jej vydaním hodný pozornosti. Ivan Kamenec začal na jej texte pracovať už pred päťdesiatimi rokmi v podobe svojej dizertačnej práce. Ako sám autor pripomína, bola to relatívne prajná
doba, keď najmä v humanitných vedách na Slovensku bolo
ešte možné prelamovať ideologické obmedzenia a skúmať aj
historické kontexty tabuizovaných tém, akou bola nepochybne problematika holokaustu v období vojnovej Slovenskej
republiky. Rukopis knihy, ktorý dostal prvotné imprimatur
dokonca aj od budúcich hlavných normalizačných ideológov,
však oficiálne pred novembrom 1989 nikdy knižne nevyšiel.
Údajne nebolo žiadúce zaoberať sa tzv. negatívnymi témami
a niektorým strážcom ideologickej nepoškvrnenosti sa zase
zdalo spracovanie témy ako nemarxistické. (Čo je paradox,
lebo niektorí slovenskí revizionistickí historici v zahraničí
i doma ju v deväťdesiatych rokoch zase označili za produkt

marxistickej historiografie.) Kniha nevyšla ani v samizdate,
hoci niekto skopíroval jeden z piatich existujúcich exemplárov
rukopisu a prepašoval ho (bez vedomia autora) do zahraničia.
To už však prišla nežná revolúcia a kniha mohla legálne vyjsť.
Ako sme už spomenuli, Kamencovo dielo Po stopách
tragédie je staré už pol storočia. Treba preto podotknúť, že
problematika výskumu holokaustu, antisemitizmu a dejín
slovenskej židovskej komunity bola medzitým rozpracovaná
ďalšími slovenskými historikmi a dnes už dosahuje parametre európskej historiografie. Po stopách tragédie je však stále
základné referenčné a neobíditeľné dielo v tejto problematike, čo dokazuje jeho priekopnícku výnimočnosť a nadčasovosť. Vzhľadom na historický kontext vzniku knihy však
táto výnimočnosť nespočíva iba v stanovení základného
rámca výskumu, ale aj v osobnej odvahe autora venovať sa
tejto tragickej etape slovenskej histórie, na ktorú by mnohí
najradšej zabudli, zamietli ju pod koberec alebo prekrútili jej
interpretáciu a dôsledky. Kamenec však k písaniu svojej práce
pristupoval ako historik v duchu motta Victora Huga, že „niet
nenávratnejšieho prepadliska, ako vypovedať pravdu; kto sa
do toho prepadliska odváži, musí dôjsť až na dno“.
V duchu tohto motta preto skúma tzv. riešenie židovskej
otázky na Slovensku vsadenej do hospodárskeho, sociálneho,
politického, nacionálneho i náboženského kontextu. Poukazuje na zložitosť koexistencie židovskej komunity s väčšinovou populáciou najmä v súvislosti s národno-emancipačnými
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Interiér synagógy v Kolíne, foto Jiří Nosek

Prezident Andrej Kiska udelil v roku 2017 historikovi Ivanovi Kamencovi
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

snahami Slovákov, z čoho bol v druhej polovici roku 1938
umelo vyrobený jeden z „najdôležitejších“ vnútropolitických
problémov. Z tohto historického a politického podhubia potom odvíja chronológiu udalostí od projektov autonómnej
vlády na riešenie židovskej otázky k prvým protižidovským
opatreniam vo verejnom živote. Rozoberá právne normy a ich
praktický dosah v súvislosti s prijímaním prvých arizačných
zákonov a eskaláciou protižidovskej politiky a jej miesta vo
vnútorných zápasoch režimu. Kamenec túto etapu veľmi príznačne označuje ako recept na zbohatnutie, čím odkrýva kľúčový motív celého procesu, to jest ako národno-emancipačná
kamufláž v podstate od začiatku prekrývala to najpodstatnejšie
– rozkradnutie židovského majetku. (Človeku nevdojak príde
na um – aj vo svetle súčasného zatýkania slovenských tzv. prominentov, policajtov, prokurátorov a sudcov – paralela, ako sa
tzv. boj za samostatnosť Slovenska po roku 1989 rýchlo zvrhol
na obludné privatizačné rozkrádanie štátneho majetku.)
Samozrejme, nie je možné ignorovať ani širší dobový kontext, v ktorom dominuje faktická podriadenosť vojnovej
Slovenskej republiky nacistickej tretej ríši, kde bola protižidovská doktrína oficiálnou súčasťou vládnej politiky. Ale ani
toto vazalské postavenie nesníma zodpovednosť z ľudáckej
elity za deportácie a fyzickú likvidáciu občanov vlastného
štátu. Antisemitizmus, hovorí Kamenec, nevznikol na Slovensku, ale dobová politická garnitúra, reprezentovaná pro-

Pamätník holocaustu v Kadani, foto Jiří Nosek

minentnými predstaviteľmi HSĽS, ktorí sa na prelome rokov
1938 – 1939 dostali k moci, si urobila z protižidovskej doktríny „trvalú a organickú súčasť svojho politického programu“.
Za to v konečnom dôsledku zaplatilo životom viac ako 70-tisíc ľudí.
Nové vydanie svojej knihy Kamenec rozšíril o podkapitolu, v ktorej rozoberá rôzne formy odporu židovskej komunity
voči dôsledkom antisemitskej politiky ľudáckej vlády. Sleduje, ako tento odpor postupne mení svoj charakter z charitatívno-obranného na účasť v aktívnom ozbrojenom boji,
vrátane účasti v SNP. Tým dopĺňa svoje „stopovanie“ tragédie slovenských Židov v rokoch 1938 – 1945 do podoby
komplexného obrazu, ktorý je súčasne reflexiou i varovaním,
sondou i obžalobou. Kamenec zdôrazňuje, že podiel predstaviteľov vojnovej Slovenskej republiky na holokauste a jej
zločinoch proti ľudskosti nemožno prehliadať, ani ho zatajovať. O to väčšmi, dodávame, že dnešná mladá generácia
vyrastá zásadne ovplyvňovaná sociálnymi médiami, ktorých
možnosti manipulovať s historickými faktami a deformovať
ich interpretáciu sú doslova bezbrehé. A týka sa to aj problematiky židovského holokaustu ako takého a likvidácie slovenských Židov konkrétne. To je hlavné posolstvo Kamencovej
knihy, ktorá ani po pol storočí nestratila nič na svojej aktuálnej naliehavosti.
Igor Otčenáš, foto: Jiří Nosek a internetové zdroje

Synagoga v Žiline, priečelie, foto Jiří Nosek
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Ptáci roku
2021
v Čechách
a na
Slovensku
Ptákem roku 2021 se v Česku stalo káně lesní,
slovensky myšiak hôrny. Slovenským „vtákom
roka“ se stala pipíška chochlatá, tedy chocholouš
obecný. Ačkoliv je káně nepochybně četnější, oba
letošní ptáci patří k poměrně běžně se vyskytujícím
letcům. Možná právě proto jsou často přehlíženi.
Česká společnost ornitologická (ČSO) pro tento
rok zvolila běžného, velmi známého dravce,
podobně tak Slovenská ornitologická spoločnosť
(SOS) letos sáhla po běžném pěvci, ačkoliv je dnes
výrazně ohrožen. Kromě snahy vzbudit zájem
veřejnosti o všímání si přírody, zejména ptactva,
je cílem obou ornitologických společností poukázat
i na možnosti ochrany životního prostředí.

K

áně lesní, ačkoliv se ve volné přírodě řadí k těm nejlepším
stratégům v přežití, může být ohrožováno lidskými zásahy do krajiny. Vzhledem k tomu, že patří ke smělým predátorům drobných živočichů scházejících se v okolí polí, může
být káně snadno otráveno jedem, který člověk strojí na hlodavce.
ČSO proto na svých stránkách vyzývá, aby si lidé všímali svého
okolí a případně i nahlásili, když se setkají s uhynutými jedinci.1
Na Slovensku je ptákem roku celoevropsky chráněný chocholouš obecný,2 jenž se ve 21. století setkává s čím dál větším úbytkem. Tento pták je svým životním stylem velmi navázán na
člověka, proto se s ním můžeme setkat i ve městech či průmyslových zónách. Bohužel v posledních letech patří k nejrychleji
mizejícím ptačím druhům ve střední a západní Evropě.3 SOS tak
svou volbou navazuje na loňského ptáka roku, jímž byla jarabica poľná (česky koroptev polní), u které je rovněž zaznamenán
úbytek jedinců, což nejčastěji souvisí s dlouhodobými změnami
v zemědělství (scelování pozemků, pesticidy, mechanizace atd.).4

„Krmítko do každé rodiny“
Nejen ve svém okolí jsem si začala všímat obrovský zájem o krmítka a pozorování ptáků. V březnu minulého roku si možná
mnozí nebyli jisti správným určením sýkory, zatímco po roku
stráveném v pandemii a s krmítkem na okně, si někteří hrdě lá-

Sýkora modřinka v letu (Sýkorka belasá)

mou hlavu v rozeznání čížka lesního od zvonohlíka zahradního,
nebo alespoň můžou prohlásit, že vědí, že není snadné rozeznat
sýkoru babku od sýkory lužní. Kdo má na okně krmítko, už zjistil, že v průběhu dne televizi takřka nepotřebuje, pozorování ptáků umí člověka upoutat. I program je poměrně přesný, pokud je
na krmítku „prostřeno“, ptáci často mají své „hodinky“, které se
dají po pár dnech odpozorovat. První tři měsíce roku jsou velmi
vděčné pro dokrmování ptáků a když se v okolí začnou zdržovat,
je šance na jaře vidět hnízdění a v létě vylétávání mláďat. Většina
ptáků, kteří hnízdí v lidském okolí nepředstavuje pro člověka
žádné nebezpečí. Na to se mimo jiné snažila ČSO upozornit volbou ptáka loňského roku, jiřičkou obecnou (slovensky belorítka
obyčajná), která má podobně jako vlaštovky tendenci stavět si
svá hnízda na lidských obydlích. To v některých lidech vyvolává
zbytečné obavy, které můžou pro ptáky dopadnout tragicky.
Co se týče oněch „ptačích hodinek“, v Česku i na Slovensku
v lednu probíhalo tradiční sčítání ptáků. Obě události byly určeny
nejširší laické veřejnosti, lidé mohli do připravených formulářů
sesbírávat data z pozorování ptáků na určitém místě, nejčastěji
právě z domácích krmítek. V České republice tradičně obsazují
první místa sýkory koňadry a vrabci, nicméně pěkně zpracované
příručky a rady od ČSO, které celou událost doprovázejí, můžou vzbudit širší zájem o ptactvo a možnosti jeho ochrany a také
zvýšit povědomí o ornitologii. Možná i současná náročná doba,
spoutaná do domovů, napomohla nárůstu zájemců ochotných se
podělit o své lokální poznatky z krmítek s odborníky.

Myšiak a myšolov, pipíška a pepíš
Rozdíly a podobnosti mezi českým a slovenským názvoslovím
můžou být strůjci nedorozumění či dokonce úsměvných rozepří
v mnoha bilingvních rodinách. O ptačím názvosloví to platí dvojnásob. Když se na krmítko odváží běžný černý pták s výrazně oranžovým zobákem, jeden vidí kosa, jiný zase drozda, jsou však ale
i tací drozdi, u kterých se domácnost shodne, to však za podmínky,
že se nepustí do pří o druhová jména. Zatímco pro Čechy je například drozd zpěvný, Slovák si vystačí s tím, že tentýž pták je drozdem plavým. S ptáky rodu Turdus je to složité. Marně bychom
ve slovenštině hledali také strakapouda, jehož slovenský název se
řídí čeledí, tj. je to další ďateľ, přesto se strakopud či strachopud
dochovalo, byť jen jako jedno z mnoha lidových označení.5
Abychom tedy v česko-slovenských rodinách měli v roce 2021
o jednu roztomilou tahanici méně, vyjasněme si zde názvosloví
dvou letošních ptáků roku. Slovenský pták roku pipíška chochlatá se česky řekne chocholouš obecný, latinsky Galerida cristata. Je
z čeledi skřivanovití, spolu se skřivany polním a lesním. Podobně
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Čížek lesní (Stehlík čížik)

jako v češtině je i ve slovenštině název čeledi – škovránkovité, určující pro název slovenských skřivanů – škovránok. Ptákem roku
se stal chráněný malý pěvec nevýrazného zbarvení s čupřinou na
hlavě. Na první pohled je zřejmé, že český rodový název upřednostňuje výraznou chocholku na hlavě, zatímco slovenský se řídí
pípavým zpěvem daného ptáka. Mezi českými lidovými označeními bychom nalezli i označení trpělka, pepíš, pepiška nebo také
pipíška, analogické se slovenským odborným názvem.6
Káně lesní, lat. Buteo buteo, bylo v češtině označováno také
jako káně myšilov. Ještě v 19. století byl tento pták jmenován
myšolov.7 Podobná označení bychom našli ve většině slovanských jazyků, např. v polštině myszolów, rovněž to platí pro slovenské označení pro káně – myšiak. Podobně tak ve slovenštině
nacházíme vedle pojmenovaní myšilovka či myšilov, také výrazy
kaňa nebo kaňúr jako starší označení pro káně.
Většinou lze v rozdílech slovenského a českého ptačího názvosloví najít i mnoho podobností, jen se musí hledat v lidových či
zastaralých končinách našich řečí. Ať už na obloze zahlédnete
myšiaka, myšilova, káně nebo kaňu, vězte, že je to týž pták, který
se stal specifickým symbolem letošního roku. Když ve městě potkáte chocholatého pěvce, můžete mít co dočinění s ohroženým
jedincem, který ještě před několika desetiletími patřil k nejčetnějším, tedy chocholoušem obecným, alias pipíškou chochlatou,
slovenským ptákem roku. Nalezené podobnosti, nejen ty jazykové, pak můžou dopomoci k respektování vzájemných rozdílů s vědomím, že nám jde o tu samou věc. Nejen ve prospěch
daného ptáka, jehož rozlet nezná narýsovaných hranic, ale také
pro každodenní vyrovnávání se se světem a životem neradno
zanedbávat, že pod stejnými názvy se mohou skrývat rozdílné
představy a rozdílnými názvy lze označovat tytéž postavy.
Text a foto: Alexandra Brocková

Brhlík lesní (Brhlík obyčajný)

Mlynařík severoevropský
(Mlynárka dlhochvostá)

Poznámky:
Více na stránkách ČSO: https://www.birdlife.cz/ptak-roku-2021-kane-lesni/.
Více na stránkách SOS/BirdLife Slovensko: http://vtaky.sk/stranka/88-Vtak-roka.html.
3
Viz více: https://www.birdlife.cz/aktualni-stav-populace-chocholouse-obecneho-v-mlade-boleslavi/.
4
Viz více: https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/ptaci-zemedelske-krajiny/moznosti-podpory-koroptve-polni-v-zemedelskych-kulturach/.
5
Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968. Dostupné online: https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=Strachopud&s=exact&c=V006&cs=&d=peciar#.
6
Fialová Karpenková, Z. České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného
hlediska. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozoﬁcká
fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. Dostupné z: https://is.cuni.
cz/webapps/zzp/download/120037566/?lang=en. Str. 100.
7
Tamtéž, s. 26.
1
2

Sýkora uhelníček (sýkorka uhliarka)
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Tibor Majláth

S

NEPÓNI
Sochy sveta
zázrakov
a úvah
Nepóni sú umelecké zázraky a úvahy,
ktoré vznikajú v ateliéri bratislavského
architekta Tibora Majlátha. Sú to bytosti
alebo individuality, z ktorých možno
variabilne až bizarne zostaviť skupiny
tvoriace príbehy, podľa potreby aj
z rozprávkových svetov. Jestvujú predsa
aj filozofické bájky, plné životných
príbehov na zamyslenie. Nositelia nových
myšlienok a poznania ľudského bytia.

autorovou tvorbou som sa stretol nedávno – v lete 2020 ako
kurátor reprezentačnej výstavy umelca a jeho kolegu (Mariána
Zaymusa) v galérii Bratislavského hradu. A uvedomil som si,
že toto umenie je výrazom zložitej ľudskej existencie.
V živote i v umeleckom svete vidíme, cítime, počujeme tisíce
zážitkov v každom časovo nedefinovateľnom okamihu. Tieto zdanlivo reálne vnemy tvoria hodnotový a poznatkový systém nášho života. Z nich sa odvíja tvorivá fantázia tvorcu, ktorá rozširuje náš
rozumový i pocitový aparát, jednoducho stimuluje vývoj a zmenu.
Tvorba umelca je vyjadrením jeho talentu a to obohacuje svet. Je
šťastím človeka, že dokáže dať svetu viac.
Tak v živote, v snívaní, ako aj v tvorbe Tibora Majlátha stretávame tváre bez úsmevu, zamračené alebo akoby prichytené pri čine.
Zvláštne kompozície sci-fi príbehov z vesmírnych svetov, kde úsmev
treba hľadať. Cez pestrosť, bohatosť kreativity a čistej, detskej fantázie. Tibor tvorí galériu osobností, ktoré potešia bohatstvom farieb,
zaujmú tvarovými doplnkami a nápadmi, avšak z ich tvárí stále žiari
výzva. Dá sa objaviť ľudská myšlienka v zlomku sekundy? Možno
byť stále vážny a pritom šťastný? Obdivujeme vždy práve to, čo si
obdiv zaslúži? Prečo sú tie vymyslené hlavy tak výrazne iné?
Umelec suverénne vstupuje každý rok medzi svojich fanúšikov samostatnou výstavou z novej tvorby. Ľudí fascinuje vždy niečo nové.
A výstavy nesú úspechy. Zaslúžene.
Autorove skulptúry predstavujú súhrn predstáv a pokusov o tvorbu inšpirovanú prvkami architektúry, svetom prírody, vzduchu,
zeme, vody. Výrazné zastúpenie – najmä v posledných rokoch – má
motív ľudskej tváre poznačenej emóciami a maskami, deformovanej
zvieracími znakmi. V niektorých objektoch nájdeme prvky divadelného umenia, klaunov, mytologické a rozprávkové črty. Všetky tieto
inšpirácie, farebnosť a tvary dodávajú sochám nadrealistický nádych.
Tibor Majláth (nar. 1953 v Topoľčanoch) absolvoval štúdium
na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave v roku 1977. V ateliéri pracoval na širokej škále projektov v oblasti občianskej výstavby vrátane interiérov, kde kládol dôraz na architektúru ako súčasť
umenia. Spolupracoval s výtvarníkmi už v štádiu vzniku konceptov
návrhov stavieb a interiérov.
Postavy a tváre vytvára z papierovej hmoty doplnenej o sadrové
prvky, koláž a maľbu. Zúčastnil sa viacerých výstav, jeho diela sa
nachádzajú v domácich i zahraničných zbierkach.
Žije a tvorí v Bratislave, stále v byte, kde naproti nemu býval Julo
Satinský.
Ľuboslav Moza
Foto: archív autora
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Studio
Alta
online
6. února se na streamu konala premiéra
experimentálního představení CERN
– urychlovač částic. Připravil ji spolek
TABULA RASA v koprodukci se Studiem
Alta. Tvůrci uvedli projekt, který téměř
v ničem nepřipomíná běžnou divadelní
produkci. Nazývají ho vizuálně hudební báseň,
luminiscenční esej. Kolektiv autorů pracoval
pod režijním vedením Braňa Mazúcha.
TABULA RASA
Projekce

K

dyž se Studio Alta v roce 2020 stěhovalo z Holešovic na
Prahu 8 do prostor barokní Invalidovny, změnilo se daleko více než jen místo jejich působiště. Podzimní nouzový
stav znemožnil uskutečnit bienále festivalu slovenského performativního divadla Hybaj ho! V online podobě představili jen
pár ochutnávek. Na desátý ročník v jevištní podobě se můžeme
těšit v tomto roce. Klasická představení se nahrazují programem
uváděným na internetu prostřednictvím sociálních sítí. Kromě

TABULA RASA
Zrcadla odrážející
světlo

toho každou středu večer po celý únor probíhala speciální akce
v podobě dvacetiminutové audiovizuální instalace na fasádě západního křídla Invalidovny s názvem Kabinet kuriozit. Projekt
navazuje na performativně-výtvarnou instalaci organizovanou
v předchozích letech. Magický náboj, surrealistické bizarnosti byly tentokrát prezentované v podobě projekce nebo dalších
světelných efektů, které připravili technici z Alty. Vzhledem k
nenadálému zhoršení pandemické situace je nový audiovizuální

TABULA RASA
Vybavení scény
a projekční plocha
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Audiovizuální instalace
na fasádě západního
křídla Invalidovny

pořad Dreamtime of Invalidovna s podtitulem Breathing zrušený.
Další informace o online akcích najdete na facebookové stránce
Studio Alta. Podobně magickým výkřikem do tmy byla i online
premiéra CERN – urychlovač částic.
Spolek TABULA RASA založili v roce 2019 Mikoláš Zika,
Jeník Tyl, Jan Brejcha, kteří absolvovali studium na katedře
produkce a scénografie alternativní a loutkové tvorby pražské
DAMU. Režisér Braňo Mazúch si již vybudoval pověst zajímavého progresivního umělce. V současnosti vede katedru alternativního a loutkového divadla, kde také studoval.
Inspirační zdroje představení CERN – urychlovač částic stojí
na několika pilířích. Intelektuálně se prý tvůrci nechali ovlivnit
cyklem přednášek Claudea Lévi-Strausse Antropologie a problémy současného světa, dále se zmiňují o hadronovém urychlovači
částic LHC, vybudovaném a fungujícím výzkumném středisku
ve Švýcarsku. Z pohledu diváka nejsou tyto zdroje více než atmosférickým jevem, který snad má vliv na dění na jevišti, ale jen
těžko specifikovatelný.
Věcná část představení je postavena na využití všelijakých
přístrojů pocházejících prý ze zrušeného kabinetu fyziky, nebo
se jedná o technické vybavení nalezené ve sklepení Divadla na
Vinohradech. Hry s těmito mobilními i statickými objekty jsou
fascinující. Zrovna tak zajímavé je celkové pojetí inscenace, které
nejvíce připomíná svět abstraktního umění. Zdá se, že nalezené
předměty jsou většinou nějaké optické přístroje. Tvůrci s nimi
kouzlí světelné efekty domodelované moderní elektronickou
nebo až industriální hudbou. V abstraktním melodramatu nevystupují herci, ale figury v overalech s maskou. Jejich individualita je potlačena. Ovládají přístroje jako loutky, sami nenápadní,
neživé technice nechávají hlavní roli. V případě premiéry CERN
– urychlovač částic, kde technika hraje hlavní roli a účinkování živých aktérů je minimalizováno, je dokonce užití digitálního
média pro přenos logické a vhodné. Výsledek je bližší video žánru
než divadlu.
V prvním dějství jsou hlavními protagonisty malé mechanické
přístroje upevněné na kovových kartáčích. Pohyb těchto samohybů vzniká různými způsoby. Do pohybu jsou uváděné malými
elektromotory, napájenými proudem přívodními kabely, za které
manipulátoři tahají a pohyb usměrňují. Ten se přenáší na kovové štětiny kartáčů, jejichž minimální tření umožňuje pitoreskní
tanec přístrojů.
V druhém dějství vystupují dva projektory, světlo z nich dopadá na projekční plochu ve tvaru kruhu. Každý z těchto starých,

zřejmě divadelních, projektorů promítá takovým způsobem, že
vzniká jednoduchý pohyb obrazu – vlnění. Pohyb světelných
kreací je doprovázen zvlášť sofistikovaným zvukem. Autor hudby
Petr Slunéčko si pohrál s lidskou řečí. Hlas přednášejícího je natolik deformovaný, že text postrádá původní smysl i kontinuitu,
zbývá jen dojem, rytmizované kusy původního sdělení.
V dalším dějství se v temném prostoru objevují dva světelné
objekty – malý kruhový, který bychom mohli nazvat tečkou
a druhý ve tvaru úsečky, který by se snad dal považovat za čárku.
Prostor pak patří na chvíli tanci těchto symbolů.
Předposlední dějství je scénograficky nejzajímavější. Na scéně
se objevuje kulatý stůl sloužící jako točna. Na něm jsou umístěna
dvě zrcadla, která se pravidelně točí v kruhu. Světlo na ně dopadá
z reflektorů umístěných po stranách. Stále máme možnost sledovat
kontinuální práci manipulátorů, kteří scénu připravují a prohlubují její vizuální efekt. Umístí další zrcadla, tentokrát mobilní na
zem. Tato se nyní pohybují zřejmě zcela nahodile a divák, soustřeďující se na spektakulární podívanou vytvářenou loučemi světel,
pozoruje jejich proměnlivost. Prostor je nyní výrazně grafický, temnou plochu protínají bílé louče světla měnící tvar a směr tak, jak
dopadají na zrcadla a zase jsou odrážena různými směry.
Konečně v posledním dějství se objevují barevná světla plující
prostorem jako kyvadla. V matně osvětleném prostoru se nyní
změnily i figury manipulátorů, vidíme je jako siluety, jejichž
podoba nabyla geometrického tvaru.
Mnoho divadelníků se nevydává cestou těchto vizuálních
„spektáklů“. Je pochopitelné, že takové dílo vzniká z popudu scénografů, výtvarníků. Chápu tvůrce jako ty, kteří tvoří formou
hry a jejich cílem není primárně sdělovat cokoliv konkrétního.
Celkový obraz, jimi vytvořený, je pohyblivý, těkavý, měnící se,
neurčitý, ale i záhadný a fascinující stejně jako náš svět, ve kterém
žijeme, pokud se na něho podíváme prizmatem kvantové fyziky.
Snad, možná, měli tito intuitivní tvůrci něco takového na mysli,
jestliže dali přímo do názvu největší světové středisko zkoumající
právě jevy kvantové mechaniky. Přesto že téma, ze kterého tvůrci
vyšli, je rozkročeno od antropologie po kvantovou fyziku, podařilo se v projektu udržet styl a soustředění na stále se přetvářející obraz, který před divákem během představení metamorfoval
do všech jednotlivých světelných i hmotných kompozic. Spojení
nadšených scénografů inovátorů a zkušeného režiséra se v tomto
případě vyplatilo.
Zuzana Štancelová,
foto: TABULA RASA a archív Studia Alta
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Židovská problematika 2. svetovej vojny
Na medzinárodnej konferencii slovenských stredoškolákov 27. 11. 2020 zaznela aj
štúdia Emy Balážovej a Michaely Želonkovej Židovská problematika 2. svetovej vojny
v nadväznosti na prvý transport žien z Popradu. V zložitých podmienkach pandémie
študentky a ich konzultant Mgr. Miroslav Andráš odviedli plnohodnotnú prácu na
novej téme. Účastníci konferencie ich ocenili III. miestom. Výňatky z rozsiahlej štúdie
predkladáme, celú štúdiu uverejňujeme na www.klubsk.net
DOPAD DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
NA ÚZEMIE SLOVENSKA
Ešte pred začiatkom vojny sa spoločnosťou začala šíriť protižidovská propaganda, založená na silnej pozícii židovského obyvateľstva v hospodárstve krajiny. Od 23. januára do 5. marca 1939
zasadala na území Slovenska komisia s názvom Sidorov komitét,
ktorá mala za úlohu venovať sa prvej protižidovskej legislatíve.
Po vzniku Slovenského štátu sa začal tlak na židovskú komunitu stvrdzovať. 18. apríla toho istého roku sa prijalo vládne
nariadenie č. 63 o vymedzení práv Židov. Ďalšími nariadeniami
prišlo židovské obyvateľstvo o základné ľudské, majetkové a občianske práva. Po tejto rýchlej eskalácii prišlo vyvrcholenie 9.
septembra 1941 po prijatí židovského kódexu. Deportácie do
koncentračných táborov prebiehali od 25. marca do 20. októbra
1942. Slovenska republika zaplatila za každého z 58 000 Židov,
ktorí boli odvezení, 500 ríšskych mariek. Ďalšia vlna deportácií
pokračovala až v roku 1944 po okupácií Slovenska Nemeckom.
Od septembra do marca bolo vyvezených viac ako trinásťtisíc
Židov. Len málo z tohto obyvateľstva deportácie prežili. O život
prišlo približne 75 % vtedajšieho židovského obyvateľstva žijúceho na území Slovenska...
ŽIDOVSKÁ PROBLEMATIKA
Medzi jednu z najcitlivejších a najtragickejších problematík Slovenskej republiky v rokoch 1938 – 1945 patrí židovská otázka.
V týchto krutých rokoch bolo zavraždených a zlikvidovaných vyše
70 000 ľudí. Vyše pol storočia uplynulo od tejto hrôzostrašnej
katastrofy, no spomienky preživších navždy ostanú v ich pamäti.
V Uhorsku v polovici 19. storočia žilo viac ako 240 000 Židov.
Židia a ich celá komunita bola sociálne odlišovaná od iných
skupín. Tak sa začal vytvárať silný antisemitizmus. Krátko po
vzniku Československej republiky sa zložité slovensko-židovské
vzťahy dostali do politických smerov. V týchto časoch sa dialo aj
30

veľa rebelovaných nepokojov, kedy na viacerých miestach vznikli
vzbury a ľud zničil hlavne židovský majetok, obchody alebo krčmy. Novoodchovaná generácia židovských detí, ktoré boli vzdelávané na území Československa, nemala vôbec šancu akokoľvek
zmeniť verejnú mienku o Židoch. Proces zbližovania sa síce uskutočňoval, ale nebol čas ho dotiahnuť do konca. Hlinkova slovenská ľudová strana za všetky sociálne zmeny obviňovala Židov.
Príčinou bola všadeprítomná židovská konkurencia.
Za jednu z možností riešenia tejto celkovej problematiky so židovským národom považovali snahu o ich dobrovoľnú emigráciu
do iných štátov, a to Palestíny, Veľkej Británie, Austrálie, Juhoafrickej republiky. No vysťahovanie sa nejavilo ako veľmi úspešné. Nastali mnohé politické, administratívne i materiálne problémy. Židia, ktorí nevlastnili žiaden majetok, prakticky nemali
možnosť, nemali prostriedky na založenie nového života v inej
krajine. Taktiež sa v skupine Židov našli aj tí, ktorí neprejavili

1. transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora
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žiaden záujem o vysťahovanie, lebo územie Slovenska považovali
za ich rodnú vlasť. Nemali teda dôvod sa sťahovať. Krajina, ktorá
bola odhodlaná prijať týchto emigrantov, vyžadovala určitú finančnú pomoc. ...
Začiatkom jari, v mesiaci marec, židovská problematika dosiahla
svoj strop. „V kasárňach pod Gerlachom v Poprade bolo zriadené
sústreďovacie stredisko s kapacitou 1 200 osôb, do ktorého boli
od 21. marca dovezené židovské dievčatá z celého východného
Slovenska.“ (Chalopecký, 1998, s. 276). Žien a dievčat z Popradského okresu bolo 60. V okrese Poprad bolo 15. decembra 1940

Ženy a dievčatá nastúpené v tábore v Osvienčime

960 Židov. Pri ďalšom spočitovaní v júni 1942 bolo na území
okresu len 106 Židov. Niektorí obdržali výnimky, z celkového
počtu 28 z nich tvorili lekári. Keď sa skončila 2. svetová vojna,
naspäť sa vrátilo približne len 20 Židov, no máloktorí ostali bývať
v meste.
Technická príprava deportačných vlakov začala už 5. 3. 1942.
Ministerstvo dopravy a verejných prác, odbor železničný, malo
pripraviť šesť transportných súprav za týchto podmienok: služobný voz zriadený pre lekára a sanitnú službu, desať nákladných vozňov pre Židov, dva nákladné vozne pre batožinu, jeden nákladný
voz pre proviant transportu, jeden osobný vozeň pre eskortnú
čatu, pätnásť nákladných vozňov pre Židov. Jedna strana nákladných vozňov, v ktorých sa prepravujú Židia, musí byť pevne
uzavretá a zaistená tak, aby ani zvonku, ani zvnútra nemohla byť
otvorená. Každý nákladný vozeň bol vybavený jedným vedrom
s prikrývkou. (Nižňanský, 2010, s. 43)
Prvý židovský transport žien odišiel zo Slovenska 25. marca
1942, keď v Poprade muselo nastúpiť do nákladných vozňov tisíc
mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Do tábora
docestovalo len 999. Z popradskej stanice sa vlak pohol o 20.20
hod. a slovenské územie pri Čadci opúšťal krátko po 4. hod. ráno
26. marca. O niekoľko hodín neskôr podrobili obete prvého
transportu už povestnej selekcii na rampe osvienčimského tábora. Po príchode do tábora ženám vytetovali identifikačné čísla od
1 000 po 1 998. Taktiež bolo nájdených pár chýb v dokumentácii a počtoch žien. Zoznam, vyhotovený Nemcami, obsahoval
len 997 mien. Práve v tento osudný deň 26. marca 1942 dostal
transport novú definíciu. Židia boli nazývaní ako tovar a boli
transportovaní na smrť. Podľa doposiaľ známych informácií od
pamätníkov prežilo iba 20 žien z prvého transportu. Z Popradu
a z bratislavskej Patrónky smerovali ženské transporty do Osvienčimu, zo Serede, Novák a Žiliny boli židovskí muži posielaní do
táborov v Ľublinskom dištrikte.

OSUDY PREŽIVŠÍCH
Celé to začalo tým, že mestský bubeník chodil po uliciach a vyhlasoval, že všetkým židovským ženám, ktoré majú minimálny
vek 16 rokov sa prikazuje, aby prišli do registračného úradu.
Ženy a dievčatá, ktoré sa nahlásili, boli neskôr prevezené do
vojenských barakov, ktoré sa nachádzali v Poprade. Po krátkom
čase a spamätaní sa si uvedomili, že to nebude také jednoduché.
Dostávali rôzne rozkazy na plnenie práce. Keďže sa prihlásili na
prácu, boli si vedomé, že budú musieť aj pracovať. Čistili baraky,
drhli podlahy a steny. Boli zmätené, nikto im presne nepovedal,
čo sa deje, kam pôjdu, aké tam budú podmienky, kedy sa vrátia.
Žili v nevedomosti. Postupne privážali do barakov aj iné ženy.
Prišli aj staršie ženy, ktoré neboli veľmi vítané. Nikto si nevedel
vysvetliť prečo prišli, či sa obetovali za ich vnučky alebo dcéry?
Doteraz nám nie je známa odpoveď. Osudný deň nastal 25. marca 1942. Ženy dostali príkaz zbaliť si všetky svoje veci a nastúpiť
si vonku do radu. Vládol obrovský chaos. Nikto z nich nevedel,
kam ich odvezú, mysleli si, že len do nejakej fabriky alebo továrne na topánky. Opak bol pravdou. Ženy a dievčatá sa dostali
na vlakovú stanicu v Poprade, kde onedlho prišiel vlak s mnoho
vagónmi. Vagóny však boli pre dobytok, neboli to tie klasické so
sedadlami. Chýbali tam schody alebo nástupne rampy. Dostali
príkaz urýchlene nastúpiť dnu. V snahe nastúpiť im bránili ich
sukne a vysoko postavené vagóny, tak zvané dobytčiaky. Dvere
vagónov boli tak vysoko, že si museli navzájom pomáhať a podávať si ich ťažké batožiny. Mnohé z nich prepadol strach a panika.
Plakali. Pre väčšinu to bolo prvý raz, kedy museli opustiť svoj
domov. Na oblohe svietil mesiac, keď posledné dievčatá nastúpili
do vlaku. Gardisti skontrolovali vlak a uzavreli dreve vagónov
kovovou harpúnou. Vlak sa pohol z popradskej stanice o 20.20
hod. plný ustráchaným mladých židovských žien. Cestovali v krutých podmienkach, bola zima, nedostali ani jedlo, ani
vodu. Boli natlačené na seba. O niekoľko hodín prišli do Poľska,
do tábora Osvienčim. Otvorili sa dvere vagónov a dievčatá do-

Spomienkový vlak k 70. výročiu transportu

stali príkaz vystúpiť z nich. Vagóny boli veľmi vysoko od zeme,
preto museli zoskakovať. Dievčatá si stále neuvedomovali, kde
prišli. Boli oblečené v ich najlepších šatách, vyslané do neznáma
za túžbou ísť pracovať na pár mesiacov a zarobiť si nejaké peniaze.
Bohužiaľ, nevedeli, že mnohé z nich tu čaká krutá smrť. Kráčali
v hmle a zime do neznáma. Keď prešli za bránu, bolo im povedané, aby si zložili batožinu na jednu kopu. Museli dlhé hodiny stáť
vonku na zime, kým ich veliteľka esesáčka Johanna Langefeldová
nezistila, čo sa bude diať ďalej. Zrazu sa otvorili dvere do Bloku
Príloha LISTY 3/2021
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5 a dievčatá vošli dnu. Tlačili sa, kričali, nevedeli sa dočkať tepla
a jedla. Realita však bola iná. Na zemi bola špinavá slama. Žiadna elektrina, žiadna tečúca voda. V celej budove bolo k dispozícií
len 10 latrín pre 997 žien. Jediná možnosť oddychu bolo ľahnúť
si na špinavú slamu. Bolo tam neskutočné množstvo vší a ploštíc. Tie ich štípali a znepríjemňovali im život. Hygiena tam bola
na bode mrazu.
Ani slnko nestihlo vyjsť a dievčatá už boli hore. Museli nastúpiť vonku do radov. Čakala ich prijímacia procedúra. Vyzliekli si
všetky šaty, zložili šperky. Bolo to pre nich veľmi nepríjemné a potupné stáť holé pred cudzími ľuďmi. Prvých 200 bolo nútených
podstúpiť krutú gynekologickú prehliadku. Surové správanie dozorkýň im to všetko ešte viac zhoršovalo. Oholili im hlavy a chlpy na celom tele. Po celej tejto procedúre im prikázali vyjsť von
a postaviť sa do radu. Čakala ich dezinfekcia. Spočívala v tom,
že museli vojsť do veľkého bazéna, ktorý bol napustený dezinPamätník obetiam koncentračného tábora

Vstupná brána do Auschwitz – Birkenau

fekčným prostriedkom. Táto procedúra sa opakovala každé 4 týždne. Prakticky to bola ich jediná možnosť, kedy sa mohli okúpať.
Čistiaci prostriedok ich štípal na celom tele. Po umytí dostali
oblečenie po mŕtvych vojakoch, ktoré bolo ešte špinavé od krvi.
Niektorým bolo to oblečenie tak veľké, že tričko im siahalo až
po členky. Nedostali ani spodnú bielizeň. Nič. Tie, ktoré stáli
medzi prvými v rade mali aspoň možnosť si pohľadať lepšie drevené topánky, aj keď síce všetky boli vyrobené na väčšiu a širšiu mužskú nohu.
Ich hlavnou úlohou bolo z dievčat spraviť bytosti bez identity. Keď im oholili
vlasy, dievčatá si už ani nepripadali ako
ženy. Bolo to pre nich veľmi ponižujúce.
Jedným z hlavných znakov ženy je menštruácia. Aj o tú prišli, na to, aby ju žena
mohla mať, potrebuje mať určitý objem
telesného tuku v tele, čo ony nemali.
Na jednej strane to brali ako pozitívum,
lebo hygienické podmienky tam boli
katastrofálne. Nikto si nevie predstaviť
nesprchovať sa týždeň, nie to vôbec. Na
otupenie ich mysle dostávali dennú dávku brómu. Tá často spôsobovala chaos
a zmätok v ich hlavách. Ako si Edita pamätá, v objekte kde sa nachádzali, vedľa Bloku 10 bol postavený jeden veľký
32

tehlový múr, ktorý uzatváral dvor. Blok 11, nazývaný ako blok
smrti, sa nachádzal na opačnej strane dvora. V tábore boli aj
samotky pre rôznych zajatcov, či už politických, špiónov alebo
vojenských. Smutná skutočnosť je, že z ich samotiek vyšli len
vtedy, keď ich išli popraviť. „Rena Kornreichová (väz. č. 1716)
spala na tej strane baraku pri obloku s výhľadom na dvor. Oblok
bol síce zatlčený doskami, ale v noci sa dívala cez škáry a videla
popravy ruských vojnových zajatcov. Jeden z väzňov jej neskôr
povedal, že uniformy, ktoré majú dievčatá oblečené, patrili zajatcom, ktorých tam popravili.“ (Duke Macadam, 2020, s. 150).
Dievčenské raňajky boli veľmi slabé. Podľa ich opisu dostávali
iba tekutú formu, teda čaj. Chuť čaju sa vôbec nedala porovnať
s tým dnešným, aký pijeme my. Niektorým pripomínal kávu,
iným zase iba vyvarenú vodu s odpornou príchuťou. Lea a Edita
sa snažili si aspoň trochu zlepšiť podmienky v tábore a prišli na
to, že týmto čajom si dokážu umyť aj zuby a tvár. „Hlad vie
človeka veľmi, veľmi potrápiť, ale byť bez vody je stokrát horšie.
Ten smäd bol neznesiteľný, priznáva Edita.“ (Duke Macadam,
2020, s. 151). Ako ďalšie a jediné jedlo dňa dostavali polievku.
Bola uvarená zo zhnitej zeleniny, ktorú našli vonku pod vrstvou
snehu, a mäso, ktoré im občas plávalo v tanieri, bolo z mŕtvych
koní z frontu. Bolo to odporné, nejedlé, no bohužiaľ nemali na
výber. Ak chceli prežiť, museli to zjesť. Na druhej strane, keď
tú polievku zjedli, postihli ich nepríjemné
tráviace ťažkosti a hnačky.
Hlavnou úlohou pracovných táborov
bolo zničiť ľudí rôznymi spôsobmi. Niektorí sa prepracovali na smrť, iní zomreli
na hlad a smäd, našli sa aj takí, ktorých
postihla choroba. Bola tu aj skupinka ľudí,
ktorí si mysleli, že keď nebudú pracovať,
tak ich pošlú domov. Opak bol pravdou.
Nepráca a lenivosť sa trestala smrťou.
Dozorkyne, ktoré dohliadali na poriadok
boli veľmi kruté. No našli sa medzi nimi
aj tie, ktoré vedeli, o čom je väzenský život
a nenápadne sa snažili dohovoriť mladým
dievčatám, aby pracovali, bola to ich jediná šanca na prežitie.
Auschwitz z vtáčej perspektívy
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.
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ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

Francouzská 4, Praha 2
tel.: +420 778 085 444
francouzska@salon-no1.cz
instagram.com/salon_no.1/
www.hairsalon-no1.cz
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e-mail: franklin@franklin.cz

Nabidka-Franklin_2021-final.indd 1

03.02.2021 10:23:52

