Listy
SLOVÁKOV A ČECHOV,

Ročník 29
Cena 30 Kč / 1,20 €

6
2022

ktorí chcú o sebe vedieť viac

Jarmila Wankeová – V Slovenskom inštitúte o divadle • Igor Otčenáš – Veselý chlapec – Roman
Féder • Alojz Kontrik – Hudobný a tanečný folklór kysuckých Goralov – I. časť • Anna Sláviková
– Pod taktovkou režisérky – filozofky • Vladimír Dubeň – Nie je vždy rozhodujúca forma, ale
obsah • Iva Poláková – Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografie • Peter Cabadaj – Za Karolom
Divínom • Igor Otčenáš – Slovenská a česká knižnica • Petr Kuneš – Muzeum vskutku národní •
Študentské listy – Ondřej Schwarz: Karl Schrammel – katolický kněz proti nacismu •

I_OB_titul_06_2022.indd 1

15.06.2022 9:26:20

Výber z programov Slovenského inštitútu v júli a auguste

Výber z programov DOMUS SM
v ČR na júl a august
29. júna 14.00 hod.
Dom národnostných menšín, Vocelova 603/2, Praha 2
Zasadanie slovensko-ukrajinsko-českej detskej skupiny tvorcov
prílohy Oriešok a mladých horolezcov s exkurziou
po pražských pamiatkach česko-slovenskej vzájomnosti.
Program sa uskutoční vďaka finančnej podpore Magistrátu hl. m. Prahy.
7. – 9. júla
Slováci z Kysúc na Krnovsku
Terénny výskum v rámci DOMUS SM v ČR v spolupráci so
študentmi z Bruntálu a Krnova. Výskum sa uskutoční vďaka
finančnej podpore MK ČR a MŠMT.
23. júla 17.00 hod.
Muzeum Antala Staška, Stanový-Zlatá Olešnice
Zrubové stavby v Čechách, na Morave a v Sliezsku v porovnaní
so zrubový staviteľstvom v slovenských regiónoch
Prednáška Heleny Noskovej spojená s prezentáciou. Program sa
uskutoční vďaka finančnej podpore MK ČR, ktorú udelilo DOMUS
SM v ČR.
1. – 14. augusta
Galéria DNM
Zuzana Štancelová deťom
Výstava ilustrácií k detskej prílohe Oriešok v časopise Listy Slovákov
a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac. Vernisáž 1. augusta o 18.00 hod.
15. augusta – 9. septembra
Galéria DNM, Vocelova 603/2, Praha 2
Jana Petrová: Radosť z tvorby
Výstava mladých slovenských výtvarníkov spolku ARTEM
v spolupráci DOMUS SM v ČR. Vernisáž výstavy sa bude konať
15. augusta 2022 o 18.00 hod. Výstava sa uskutoční vďaka finančnej
podpore MK ČR, ktorú udelilo DOMUS SM v ČR.
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení čitatelia,
v minulom čísle sme vám predstavili riaditeľku Slovenského inštitútu v Prahe, osobnosť slovenského diania nielen v Prahe, ale
aj v celej ČR. Široký záber šírenia
kvalitnej slovenskej kultúry dokladali po celé dva roky programy Slovenského inštitútu, jeden
z nich – prázdninový – prinášame
na protiľahlej strane. Predkladáme ho tiež z dôvodu upozornenia
na zmeny, o ktorých sa v ňom dočítate. Slovenský inštitút sa v lete
sťahuje a na jeseň bude otvorený
v nových priestoroch. Pri písaní Ilustrácia Dominika Sládková Paštéková
týchto riadkov si uvedomujem,
že aj týmto súčasným priestorom zrejme mnohí z nás privykli vďaka
aktuálnym a kvalitným podvečerom, výstavám a vďaka príjemnej
a vzdelanej hostiteľke. Ľubica Krénová sa odborne venuje teatrológii a sama napísala niekoľko fundovaných monografií, ktoré vyvolali veľký ohlas aj medzi českými čitateľmi. Veď herci Ladislav
Chudík, Milan Kňažko, Martin Huba patria v Česku k tým najobľúbenejším, aj Česi si radi prečítajú knihy o ich živote, hereckých
príležitostiach, divadelnom a filmovom prostredí. Dynamického
Milana Kňažka autorka spodobňuje ako hráča mnohých príležitostí,
Ladislav Chudík a Martin Huba nás zasiahnu etikou a nezabudnuteľnými hereckými postavami, ktoré stále rezonujú v českom prostredí. Toto všetko a veľa ďalšieho zachytila vo svojich knihách divadelná kritička a dnes už spisovateľka Ľubica Krénová, vyslankyňa
slovenskej kultúry v Čechách.
Slovenský inštitút v rámci tohoročného Sveta knihy pozval na
stretnutie so spisovateľom Silvestrom Lavríkom, autorom knihy
Posledná barónka, ktorá netradičným spracovaním novodobej histórie na Spiši v rámci veľkých dejín Európy vyvolala veľký záujem
aj odbornej verejnosti. Možno sa mnohí z vás zúčastnili nielen tohto, ale aj ďalších stretnutí so slovenskými autormi – Ivanou Gibovou a Danielom Majlingom. Obidvaja autori píšu o alarmujúcich
problémoch súčasnosti, či už je to život tridsiatnikov v Bratislave,
alebo o záhadách slovenského juhu.
S prianím krásneho leta

Helena Nosková, jún 2022
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V Slovenskom inštitúte

O DIVADLE
O tom, že Slovenský inštitút v Prahe rozbehol sériu kvalitných podujatí, sa priaznivci divadla
a literatúry mohli presvedčiť aj 17. mája tohto roku. Predstavil nám dve knihy o divadle:
Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka) autorky Dagmar Inštitorisovej (vyd. V//art, o. z.
Bratislava v spolupráci s VŠMU Bratislava) a Horák – Polák s podtitulom Hovory o divadle
z pera Karola Horáka (Slovart 2020). Punc autenticity dodala podujatiu prítomnosť všetkých
menovaných protagonistov a špeciálneho hosťa Božidary Turzonovovej, ktorá čítala ukážky
z diel a zaspomínala na spoluprácu s režisérom Polákom. Podujatie s prehľadom a zasvätene
moderovala riaditeľka Slovenského inštitútu Ľubica Krénová.

O knihách s divadelnou tematikou diskutujú (zľava): Karol Horák, Dagmar Inštitorisová, Ľubica Krénová,
Roman Polák a Božidara Turzonovová

D

agmar Inštitorisová je výskumno-pedagogickou pracovníčkou Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre oblasť dejiny a teória divadla. Špecializuje sa na
problematiku interpretácie divadelného
diela. Ako nám prezradila, jej záujem
o divadlo siaha veľa rokov naspäť, rástol a prehlboval sa najmä s návštevami
divadelných predstavení v Martine, kde
chodila na všetky premiéry. V knihách –
ako povedala – zúročuje dlhoročnú skúsenosť s divadlom; prirodzene pozná aj
repertoár iných scén, teda aj tvorbu Ka-

rola Horáka z Prešova. Pred niekoľkými
rokmi (2007) napísala o Horákovi knihu Čítanie v mysli dramatika (Karola
Horáka). Postupne sa k tejto sérii pridali
ďalšie knihy, a to Čítanie v mysli scénografa (Jozefa Cillera) a Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka). Posledný
z menovaných titulov predstavila na spomínanom podujatí v Prahe. Ako uviedla,
nechcela rozprávať v chronologickom slede, snažila sa podať jednotlivých tvorcov,
predstaviť ich poetiku, obraznosť, podnety, ktoré nimi hýbu atď. Zohľadňovala
názor kritickej teatrologickej obce a potom svoje vlastné pocity.

A teraz k druhej knihe. Dramatika, prozaika, pedagóga na FF Prešovskej univerzity, zakladateľa divadelného festivalu
vysokoškolákov Akademický Prešov Karola Horáka spája s Romanom Polákom,
jedným z popredných divadelných režisérov na Slovensku, spolupráca trvajúca
niekoľko desaťročí. Preto mohli viesť
naozaj zasvätený dialóg o divadle. Na
Divadelnej fakulte VŠMU ovplyvnil Poláka najmä Miloš Pietor. Ten bol známy
ako odporca popisného, deskriptívneho
realizmu borodáčovského typu. Vplyv
tohto pedagóga na svojom umeleckom
vývoji Polák nepopiera ani po rokoch.
Prvé roky profesionálneho pôsobenia
strávil Roman Polák v Štátnom divadle
v Košiciach a v Divadle SNP v Martine.
Sám o nich hovorí ako o období zrenia.
Potom išiel do bratislavského Divadla Korzo ´90. Tam sa etabloval a zostal
tam desať rokov až do roku 2000. Prišli
hosťovania v Činohre SND v Bratislave,
následne režíroval niekoľko hier ako stály režisér, napríklad Eva Maliti Fraňová:
Krcheň nesmrteľný (2003), Hypermarket Viliama Klimáčka (2005), Popol a vášeň Christophera Hamptona
(2006). V apríli 2006 sa stal riaditeľom
Činohry SND a na poste zotrval do
mája 2008. V rokoch 2013 až 2017 bol
opäť riaditeľom činohry SND. Priebežne režíroval aj na Novej scéne, v Slovenskom komornom divadle Martin,
Štúdiu L+S v Bratislave, v Činoherním
klubu v Prahe, Městskom divadle Brno
a ujímal sa aj réžií operných predstavení (Barbier zo Sevilly v Opere SND
Bratislava, 2013, Bludný Holanďan,
Národní divadlo Brno, 2013 a iné), aj
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sa rozbiehal do sveta (Chicago, Paríž,
Tallin a i.). Výpočet divadelných réžií
R. Poláka by presiahol možnosti tohto
článku. Pripomeňme si, že niektoré sme
mali možnosť vidieť aj v Prahe v rámci
festivalu Slovenské divadlo v Praze v Divadle Bez zábradlí. Spomeniem Vražda sekerou v Sankt Peterburgu F. M.
Dostojevského, Ujo Váňa A. P. Čechova
a iné. V súčasnosti uvádza Činohra SND
v Bratislave v réžii Romana Poláka hru
Ruské denníky. Polák zdramatizoval
hru ruskej spisovateľky Anny Rachmannovovej. Zobrazuje osud mladého dievčaťa z kultúrnej rodiny počas revolúcie
v r. 1917 a následnej občianskej vojny
v Rusku.
Ale vráťme sa k podujatiu v Slovenskom
inštitúte v Prahe. Karol Horák: „Roman

Aľa Rachmanovová, Roman Polák: Ruské denníky.
Hra, ktorá sa aktuálne hrá v SND Bratislava.
Zľava Zdena Studenková, Božidara Turzonovová
a Emil Horváth.

„Počas gymnaziálnych rokov ma Okresný
osvetový ústav v Trenčíne ako mladého
autora a študentského divadelníka vysielal na rôzne divadelné festivaly. Na školení divadelníkov v bratislavskej YMCE
bol jedným z prednášajúcich Karol Horák. Po prednáške som za ním zašiel
a poprosil ho, aby si prečítal môj scenár
z predrevolučných poém Majakovského,
ovplyvnených futurizmom. Na druhý deň
mi vrátil scenár a povedal mi, že je to nezmyselne rozdelené medzi desať recitátorov a nemá to ani hlavu, ani pätu. Dosť
ma to urazilo. Nájsť desať hercov na gymnáziu bolo takmer nemožné. Tak som sa
rozhodol, že to budem hrať sám. Vzniklo
divadlo jedného herca.“
(Horák – Polák. Hovory o divadle, s. 220).
Jarmila Wankeová
Foto: archív SI Praha,
archív Slovenského národného divadla
Polák režíroval sedem mojich hier. Zachoval si podobu tvrdohlavého tvorcu. Na
začiatku bol prezieravý voči dominantnej
forme divadla a k tomu, či sa alternatívne
divadlo dá robiť v klasických divadlách.“
Spoluprácu s Karolom Horákom označil
Roman Polák ako DOBRODRUŽSTVO
VYTVÁRANIA. Vzájomne sa inšpirovali.
Spomenul ale aj ich prvé stretnutie kedysi
dávno, keď mu Karol Horák jeho text,
ktorý on hodlal inscenovať so študentským divadlom, s odmietavým postojom
vrátil. Takéto prvé sklamania sa asi vryjú
do pamäti. (I keď po rokoch o tejto epizóde Roman Polák hovoril s úsmevom
a možno trochu aj na pobavenie publika.)
Bolo to takto:

Martin Huba v role Henrika v hre Christophera Hamptona Popol a vášeň.
Réžia Roman Polák. Činohra SND, 2006
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Veselý chlapec
ROMAN FÉDER
ROMAN FÉDER (nar. 1966 v Bratislave)
je vyštudovaný herec. Ale publikum
ho nepozná len z divadelných dosiek
(napríklad z Novej scény),
ale – a vari najmä – ako muzikanta,
entertainera, speváka, humoristu či
moderátora. Ale vari najväčšmi zo
všetkého ako kapelníka a hráča na trúbku
a husle v old-time kapele FunnyFellows,
s ktorou rok čo rok zbrázdia doslova
celé Slovensko. A samozrejme nikdy
nevynechajú ani Českú republiku.
Čo bolo na počiatku? Herec, či muzikant? Alebo to bolo naopak?
Ja som mal jedno i druhé doma v rodine, rodičia sa venovali
hudbe i amatérskemu herectvu, takže muzicírovanie i herectvo
šlo u mňa ruka v ruke. Najskôr som sa v pezinskej Ľudovej škole
umenia učil hrať na husle a neskôr som navštevoval literárno-dramatický odbor. Takže som absolvoval klasickú cestu dieťaťa,
u ktorého sa detský záujem o hru na hudobný nástroj, herectvo
a verejné vystupovanie všeobecne postupne upevňoval, až prerástol do vážneho záujmu a napokon sa stalo mojím povolaním.
Vážny záujem nastal už na strednej škole, keď sme miesto vyučovania a nepopulárnych písomiek chodili na súťaže a festivaly.
Tam som spoznal, aké to je byť medzi rovesníkmi s rovnakými
hodnotami a vzťahom k literatúre alebo hudbe. Dodnes sme priatelia a časť z nich žije aj za riekou Moravou.
Štúdium herectva ste absolvovali v roku 1990 na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave a prvý angažmán ste získali v Trnavskom divadle. Povedzte nám niečo o svojej hereckej kariére

a o tom, ako a prečo ste postupne vydeľovali čoraz väčší tvorivý
priestor hraniu s kapelou...
Do divadla som nastúpil po revolúcii a nesedelo mi celkom to,
ako vedenie divadla narábalo s potenciálom a talentovanými členmi
súboru. Deväťdesiate roky a nástup Mečiara sa podpísali aj na umeleckej práci a moja osobná nespokojnosť ako mladého „kandrdasa“
vyústila do stretov, ktoré viedli k odchodu z divadla. Bolo mi to ľúto,
lebo som ešte tesne po nástupe a aj počas štúdia účinkoval v Trnavskom divadle s Jarom Filipom, Mariánom Geišbergom, Aničkou Šiškovou... Ich odchod z divadla dosť oslabil tvorivého ducha
a k veslu sa dostali povedzme to tak, že iní a tí mi „nevoňali.“
FunnyFellows ste založili v roku 1993, ale predtým ešte kapelu
Bratislava Hot Serenaders. Dnes sú to dva odlišné súbory, hoci
hrajú hudbu z rovnakého historického obdobia. Prečo ste si založili menšiu kapelu?
Vždy ma zaujímalo obdobie, ktoré v histórii hudby vyústilo do
swingu a džezu. Bolo to obdobie živelnej viacnárodnej „muchlanice“ na portfóliu prisťahovaleckých vĺn. Rôzne prvky, ktoré si
do USA prinášali prisťahovalci a tiež otroci. Zaujímalo ma aj to,
ako vytvárali nové nástroje. Veľkou podporou v štúdiu mi bol
Bob Brozman, ktorý zmapoval slovenský vklad do tejto muchlanice. Ján Dopiera a jeho hudobný nástroj dobro a pred tým
rezofonická gitara boli významným vkladom do svetovej hudobnej histórie. Fascinovala ma možnosť, len tak prísť niekam, hoci
aj na ulicu, vybrať kornet a hrať. Treba dodať, že niečo podobné
bolo za socializmu v ČSSR nemožné.
Ako by ste charakterizovali štýl hudby, ktorú hráte?
To si zasluhuje širšie vysvetlenie. Old-time hudba nie je jednoliaty hudobný štýl. Možno preto, že ho tvoria všetky národné
hudobné prvky. Vysťahovalecké vlny do Ameriky trvali niekoľko
desaťročí a na nový kontinent prichádzali za prácou a novým životom ľudia nespočetných národností, teda aj s rôznymi etnickými a kultúrnymi koreňmi. Korením do toho všetkého bola
africká a ázijská kultúra, hoci nesmieme zabúdať ani na domáce
pôvodné indiánske obyvateľstvo. V tomto „taviacom kotlíku“
potom vznikali rôzne kultúrne smery, hudobníci vytvárali rôzne
zoskupenia pri rôznych príležitostiach. Názov old-time je vlastne
len názov pre celé dlhé obdobie až po vykryštalizovanie dvoch
smerov hudobnej kultúry v Amerike – country a hot dance, respektíve džezu. Old-time, to je rané blues, hill-billy, minstrely
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kočovných kabaretov, gospel, spirituál aj ragtime. Inak dovolím
si pochváliť sa, že pán Tomáš Janovic mi raz povedal, že sa mu
páčime preto, lebo je to džez a swing s takým prešporáckym nádychom. To si veľmi cením.
FunnyFellows je na slovenské pomery vskutku ojedinelé hudobné zoskupenie, navyše hráte hudbu, o ktorej bežný slovenský či
český poslucháč nemá širšie povedomie...
Máte pravdu, toto naozaj nie je muzika, ktorá by nejako hlboko súvisela s naším slovenským či českým kultúrnym kontextom,
hoci k nám prenikla a nepochybne ovplyvnila vývoj populárnej hudby v oboch našich krajinách. Ale je to hudba nesmierne
komunikatívna, vcelku prostá, takže si rýchlo dokáže nájsť svojich poslucháčov, ktorí nemusia nutne vedieť, kde vznikla, ako
vznikla a prečo. My sa ju navyše snažíme ponúkať v pôvodných
aranžmánoch, obohacovať ju o autorský vklad, ale v medziach
štýlovej a žánrovej čistoty. Nahrávky realizujeme podľa dochovaných dobových materiálov s dôrazom na autentickosť atmosféry
zábavy z prelomu storočia. Hráme hudbu veselú, zábavnú, bez
otravných decibelov a technických efektov. Snažíme sa aj o dodržiavanie kostýmovej vernosti a tým dodať našim vystúpeniam
väčšiu autentickosť. Sme naozaj vyťažení, hráme, či sme v pred-covidových časoch hrali takmer stopäťdesiatkrát ročne.
Hovorili ste, že old-time hudba prenikla aj k nám. Máte vo svojom repertoári aj nejaké slovenské a české skladby v tomto žánri?
Samozrejme, občas sú to dokonca najžiadanejšie čísla nášho programu. Kombinujeme pritom humor s kabaretom, napríklad v pesničkách Jaj, Zuzka, Zuzička, Sladké ústa máš, Život je jen náhoda
a mnohé ďalšie, vyhrabávame aj napoly, alebo celkom zabudnuté
šlágre. Snažíme sa o to, aby sme poslucháčom priblížili atmosféru
doby, ukázali, že Slovensko nemalo iba fujaru, valašku a krpce, ale aj
svoju mestskú kultúru, napojenú na svetové kultúrne prúdy.
Mohli by ste nám teraz predstaviť, ktorí veselí chlapci hrajú vo
vašej kapele?
Začnem od ťažkej hudobnej tonáže, čiže od suzafónu. Na ten hrá
Daniel Valášek (roč. 1973). Pochádza z Veľkých Uheriec a okrem
toho hráva aj v Hudbe ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je to
aj šachista, svedomitý otec a odborník na zabúdanie tzv. buzi tašiek.
Na akordeón hrá Pavol Ivičič, (roč. 1981). Je to veselý človek, ale
má aj dobré vlastnosti. Rád pracuje s deťmi, a preto pôsobí aj ako
učiteľ hudby. Ako rodený Skaličan má rád vínko a svoje pohodlie.
Na klarinet a tenor saxofón hrá Marek Berky (roč. 1974) pôvodom
z Prešova, ktorý občas fušuje aj do spevu. Je to vášnivý rybár. V mladosti vyhral aj súťaž klarinetistov vo Francúzsku Na bicie nástroje
hrá Milan Ruček (roč. 1968). Ten je našou kapelovou legendou.
Občas si ho diváci pamätajú ešte z formácie PrúdyTradicionalBand,
ale aj so spolupráce s Vašom Patejdlom a podobne.
Okrem vlastných vystúpení sa podieľate aj na komponovaných
programoch spoločne s poprednými slovenskými hercami.
Mohli by ste nám niektoré z nich priblížiť?

Tých programov máme samozrejme viac a sú aj tematicky rôznorodé, hoci základ, to jest dobová old-time muzika, zostáva.
V programe Pressburger Menu ponúkame hudobno-zábavnú
mozaiku zaujímavostí zo spoločenského prostredia (nielen) Bratislavy. V alternáciách v tomto programe vystupujú Csongor Kassai, Zuzana Tlučková, Anka Šišková, Miro Noga či Janika Kolářová. V programe Veselé synkopy sa snažíme poslucháčom priblížiť
atmosféru dvadsiatych a tridsiatych rokov v New Orleanse, srdci
džezu. V programe Zdvihnúť kotvy! znejú humorné spomienky
na život lodníkov a námorníkov z histórie slávnej Kriegsmarine
C&K. S Csongorom Kassaiom ako protagonistom zase ponúkame Melody Perkelt, komponovaný ako rýchlokurz predvojnovej
galantnosti a noblesy, aká kedysi vláda v spoločenských kruhoch
v Budapešti, Viedni i v Prahe.
Vieme, že ste veľkým priaznivcom Jaroslava Haška a jeho vojaka
Švejka...
Samozrejme, Švejka sme nemohli vynechať, lebo je to jedinečný fenomén, ktorý sa snažíme poslucháčom i divákom priblížiť v programe Švejkoviny, alebo abstinenčný večierok podľa
Jaroslava Haška. V tomto hudobno-divadelnom predstavení sa
vraciame do rokov 1914 až 1918 a s humorom spomíname na
monarchiu. Deje sa to v rámci historickej rekonštrukcie prvého rádiového vysielania pre menšiny v českom jazyku, ktoré sa
uskutočnilo vo Viedni v máji 1914. Profesor Koloman Pružinka
zostavil toto pokusné vysielanie a my sme sa bádaním, a trochu
náhodne, dopracovali k jeho zápiskom. Dielo Jaroslava Haška
sme sa snažili do toho citlivo zapracovať.
Keď sme už v Čechách, ako sa vám tu hrá? Ktoré sú vaše najobľúbenejšie miesta, kam sa radi vraciate?
V Čechách sa nám hrá výborne, pretože je tu inteligentné
a vnímavé obecenstvo. Prídeme radi všade, či do Karlových
Varov, Mělníka, Jihlavy, Třebone, Telče, ale aj Zlína, Ostravy
a Uherského Hradišťa. No samozrejme nemôžem opomenúť ani
Prahu a Brno. 19. 6. koncertujeme v Jihlave, 13. 8. v Rožňove
pod Radhoštem a 28. 8. vo Vyškove na dožinkách.
Ale aby nebola reč len o FunnyFellows. Aj keď ste s kapelou naozaj vyťažený človek, viete si nájsť čas aj na svoju pôvodnú profesiu...
Máte pravdu, mám spoločnosť Féder Teáter, čo je vlastne také
hudobno-bábkové divadlo. Hráme pre deti i dospelých. Spracovávame príbehy z regiónu, z pera pezinských rodákov, ako napríklad od spisovateľa Vinca Šikulu, ale hráme aj vlastné autorské
námety. Ponúkame rôzne komorné predstavenia, výchovné koncerty, pouličné, ale aj historizujúce divadlo z 16. storočia. Tu už
ale začína výmena generácií, lebo tomuto divadlu šéfuje moja
dcéra Sidónia a vymýšľa rôzne veselé, ale aj poučné a hravé predstavenia. Tak snáď som tu nebol nadarmo.
Za rozhovor ďakuje
Igor Otčenáš
Foto: zdroj internet
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Hudobný a tanečný folklór
kysuckých Goralov I. časť
Na severozápade Slovenska v dôsledku kolonizácie na valaskom práve dominovala
štýlová vrstva pastierskej hudobnej kultúry. Oblasť Kysuckých Beskýd s goralským
osídlením reprezentuje hudba prechodného charakteru so znakmi goralského
hudobného dialektu, najmä v obciach Skalité, Čierne a Svrčinovec. V piesňach
prevládala zostupná melodika so zväčšenou kvartou a malou septimou,
po obsahovej stránke najmä pastierska a zbojnícka tematika.

Z

ákladný nástrojový inštrumentár
kysuckej goralskej oblasti tvorili pastierske píšťaly a dvojzvukové
gajdy oravského typu. Gorali na Kysuciach
používali bezdierkové píšťaly – tzv. goralské
koncovky, najčastejšie vyrábané z bazového, prípadne jaseňového konára, ktorého
vnútro sa vyvŕtalo. Ich dĺžka sa pohybovala okolo 50 cm. V menšej miere sa zdobili
jednoduchým vyrezávaním. Hralo sa na ne
prefukovaním a následným prikrývaním
a odkrývaním koncového otvoru prstami. Od starších typov koncoviek, ktoré sú
považované za najstaršie píšťaly na území
Slovenska, sa líšili materiálom aj vyššie opísanou technológiou výroby. Rífové koncovky
(ríf – stará dĺžková miera – 0,779 m), bežné v ostatných kysuckých obciach, sa totiž
vyrábali z liesky v dĺžke až 90 cm a to tak,
že konár sa rozštiepil, vyžliabkoval a spojil
pomocou miazgy. Následne sa koncovka
omotala čerešňovou alebo brezovou kôrou.
Popri goralskom type koncovky si Gorali v menšej miere zhotovovali aj pastierske
šesťdierkové píšťaly z bazového, javorového
alebo jaseňového konára. Po jeho vysušení
sa vnútro vyvŕtalo, pričom dĺžka píšťalky
dosahovala 30 až 50 cm. V dolnej polovici
sa vyrezalo šesť hmatových otvorov. Spojením šesťdierkovej a rovnako dlhej bezdierkovej píšťaly pomocou kožených remeňov,

Postup zhotovovania
bezdierkovej píšťaly koncovky

mosadzných alebo medených obručí vznikla dvojačka. Neskoršie sa vyrábala aj zo slivkového alebo čerešňového dreva.
Špecifikom kysuckých pastierov, vrátane
Goralov, bola výroba a používanie fujary
trombity (nazývanej aj tromba). Ide o bezdierkovú trúbu, ktorá dosahovala dĺžku viac
ako 5 metrov. Vyrábala sa zo smrekového,
ale aj jedľového, neskôr lipového dreva.
Vhodný bol mladý smrek, mierne ohnutý
a rozšírený smerom dole ku koreňu. Výhodou bolo, ak mal vyhnitý stred, lebo sa dal
ľahšie vydlabať. Po zrezaní a olúpaní kôry sa
kmeň po dĺžke rozštiepil a vydlabal sa pomerne tenký žľab, ktorý mal vplyv na silu
zvuku i ladenie. Trombita sa smerom hore
zužovala, podobne aj jej vnútorný otvor.
Dôležité bolo spodné rozšírenie nástroja,
čiže rezonančný „roztrub“. Vydlabané polovice sa zlepili miazgou a po celej dĺžke sa
špirálovito omotali čerešňovou alebo brezo-

Folklórna skupina Dedovanka z Oščadnice v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke

vou kôrou, ktorá sa musela predtým opatrne odlúpiť zo stromu. Ešte čerstvá mala
dostatok miazgy, pomocou ktorej dokonale
priľnula k hudobnému nástroju. Po čiastočnom vyschnutí miazgy došlo ešte k pevnejšiemu stiahnutiu oboch častí nástroja, aby
neunikal vzduch. Na požadovaný tón sa
trombita ladila postupným skracovaním.
Pôvodne boli trombity kvôli svojej veľkosti
umiestnené pri kolibe pod strechou, stabilne na jednom mieste – neprenášali sa. Slúžili hlavne ako signálne nástroje pastierov
pri dorozumievaní sa na veľké vzdialenosti,
keďže ľudský hlas nemal taký dosah. Ohlasovalo sa nimi nebezpečenstvo vlčej svorky
alebo príchod či odchod pastierov zo salaša.
Gorali mali svoju špecifickú signálnu sústavu (jednotlivé zvuky a ich kombinácie), ktorou sa líšili od negoralských pastierov.
Na salaši v obci Čierne sa hrala a spievala
pastierska pieseň:
„Gajdošku, z gajdami,
pobiraj, še s nami,
/: bedžeš num gajdovač,
keč pudeme z ofcami. :/
Z ofcami pudeme,
hore doľinami,
/: bedžeš num gajdovač,
do kroku z ovečkami. :/
Do kroku z ofcami,
bedže num vešolo,
/: bedže tu radošči,
na paši z ovečkami. :/
Zagraj mi, gajdošku,
ab_ch mjol dobr_ krok,
/: ňebedem uš chodžič,
jo z ofcami napřezrok. :/“

Šesťdierková
píšťala

6 Listy

06_07_Kontrik.indd 6

20.06.2022 13:14:10

obsadenie časté dodnes. Aj na Skalitom
a Čiernom v neskoršom období existovala
goroľská muzika v zložení: husle, kontra
a „veľká basa“. V goralskej hudbe neskôr
pribudol druhý kontráš, čím sa pôvodne
trojčlenná muzika zmenila na štvorčlennú. V obci Čierne v tomto zložení často
hrali a spievali pieseň:
„Zagraj mi, muz_čka,
pekňe do koľečka,
/: ľebo mi tu přišla,
moja kochanečka. :/“

Mládenci a dievky zo Svrčinovca vo sviatočnom odeve, medzivojnové obdobie

Skrátením trombity asi na výšku človeka
(zhruba 150 cm) vznikol roh, nazývaný aj
pastiersky. Vyrábal sa podobnou technikou ako trombita, len bol väčšmi zahnutý.
Jeho menšie rozmery umožňovali lepšiu
manipuláciu, hlavne jednoduchšie prenášanie pri sťahovaní sa pastierov, i keď to
bolo na úkor dosahu zvukových signálov.
Po dlhodobom používaní či vyschnutí sa
trombity alebo rohy vkladali do vody, aby
drevo trochu napučalo, čím sa obnovilo
ich dobré utesnenie, ktoré malo značný
vplyv na kvalitu zvuku.
Typické pre Goralov na Kysuciach boli
aj dvojzvukové gajdy, v obciach Svrčinovec a Čierne doplnené pomocným čerpacím mechom duchočem (dúchadlom),
ktorý umožňoval spievať popri hraní.
V obci Skalité sa používali gajdy s chľipiokem (chlipákom), dreveným rúrkovitým náustkom, pomocou ktorého sa
fúkal do mechu vzduch. Špecifické boli
aj tým, že mali šesť hmatových otvorov,
na rozdiel od oravského typu gájd, ktoré
ich mali sedem. Základom tohto aerofónu bol nafukovací mech (ťemlov) z vypracovanej a vzadu pevne uzatvorenej
(zviazanej) kože z mladej kozy. K nemu
bol cez otvor po odrezanej prednej nohe
pripojený náustok – fúkač. Cez otvor
po druhej prednej nohe bola pripojená
burdónová jednotónová basová píšťala – veľký huk, ktorý tvoril harmonický
sprievod gájd a vzhľadom na svoju dĺžku
spočíval na pleci smerom dozadu. Otvor
po krku vypĺňala jednoduchá melodická
píšťala – gajdica s jedným tónotvorným
zariadením, teda piskvorom (piskorom),
a so šiestimi hmatovými otvormi vpredu
(jeden z nich býval až v oblúku) a jedným
zozadu. Zhotovovala sa z tvrdšieho dreva,
najčastejšie z ovocných stromov (slivkového, čerešňového, orechového dreva), ale aj
z javora, aby sa dali kvalitne vypracovať
dierky a vnútorný otvor. Gajdica aj huk

boli ukončené ozvučnicou z dreva alebo
z opracovaných, niekedy aj za horúca
ohnutých kravských (volských) rohov,
prípadne z mosadze. V 20. storočí boli
ich drevené časti kvôli spevneniu i výzdobe vylievané cínom či olovom. Zvuk gájd
sa považoval za zvuk napodobňujúci hlas
ovce.
Dvojzvukové gajdy sa pôvodne používali
ako sólový nástroj, neskôr boli súčasťou
gajdošskej muziky. Najmä na Skalitom
a Čiernom sa vyskytovala tradičná gajdošská muz_čka (goroľ muz_ka) v nástrojovom zložení: husle a dvojzvukové gajdy.
Neskôr k nim pribudli druhé husle –
kontry. V sprievode gajdošskej muziky sa
v obci Skalité spievala k tancu pieseň:

U Goralov na Kysuciach sa v prípade
sláčikových hudobných nástrojov (huslí)
ojedinele stretávame aj s ich archaickými podobami, nazývanými korýtka alebo válovce. Ich rezonančná skrinka bola
vyrobená vyžľabením, väčšinou z javorového dreva. Zakrytá bola samostatnou
hornou klenutou doskou zo smrekového
dreva. Takéto nástroje nemali luby; ich
stred bol nepatrne zúžený a korpus zaoblenejší. Mali krátky krk, najčastejšie
ukončený vyrezávanou hlavou vtáka. Ich
dĺžka bola do 50 cm. Mávali dve alebo tri
struny. Sláčik lukovitého tvaru sa vyrábal
z jedľového dreva. V 19. storočí používali goralské muziky na Kysuciach aj doma
vyrobené korýtkové trojstrunové basičky
(„malé basy“). Pôvodne to boli najväčšie a najhlbšie ladené sláčikové nástroje.
V priebehu 20. storočia sa začali trochu
zväčšovať, hlavne kvôli potrebe silnejšieho

„Išla Gabr_ša,
hore gurami.
/: Střetla gajdoša,
střetla tam gajdoša,
na pľecu z gajdami. :/
Zagroj gajdošku,
zagroj tum mojum.
/: Jo bed_m tvojum,
jo už bed_m tvojum,
frajerkum, uprimnum. :/
Tak uňi graľi,
bojitky naše.
/: Až num roskvitl_,
až num roskvitnul_
t_ naše salaše. :/“

Hra na trombity
a lesný roh v Múzeu
kysuckej dediny
vo Vychylovke

V Čierňanskej doline sa najmä pri detských hrách používali kozoky zhotovené
z kravského rohu ako náhrada veľkých
gájd.
Už od 18. storočia bol na celom území
Slovenska ustáleným archaickým obsadením sláčikových hudieb: primáš (vedúci huslista), kontráš (hrajúci druhé husle)
a hráč na basu. Na Kysuciach je takéto

zvuku. Basičky goralských hudobníkov sa
od ostatných kysuckých muzík líšili nielen ladením, ale aj technikou hry a držaním. Hráč ich mal zavesené na remeni cez
krk. Basičky dodávali goralskej hudbe jej
typický zvuk.
Pokračovanie v ďalšom čísle
Text a foto: PhDr. Alojz Kontrik
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PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Pod taktovkou
režisérky – filozofky
Do svojich filmových diel vnáša kus vlastného optimizmu a pre ňu typického mladistvého espritu.
Nakrútila viacero prospešných a poučných dokumentov, ako napríklad: 9-dielny film o vývine ľudského
plodu – Na konci je život, publicistický 7-dielny seriál Variácie, v ktorom približuje prostredie filmu
i televízie, no sú medzi nimi aj diela prezentujúce úspechy zahraničnej ekonomiky Prosperita Made in
Japan, všíma si život „stratených“ ľudí – Žila som na ulici či výstražný dokument Televízia, ktorá zabíja.
Ako režisérka a scenáristka stojí za celovečerným hraným, viackrát oceneným filmom Kráľ umiera,
oceneným hraným filmom Evina krížová cesta-Náhradná matka, v USA oceneným hraným detským
filmom Natalka. Doteraz nakrútila viac ako 80 autorských diel. Režisérka, scenáristka, kameramanka,
fotografka, grafička, vysokoškolská pedagogička PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

S

te absolventkou Filmovej a televíznej fakulty Akadémie
múzických umení v Prahe, vyštudovali ste odbor hraná filmová a televízna réžia. Aká bola situácia v 80-tych rokoch
– prijímali na túto školu študentov zo Slovenska bez problémov?
Na začiatku 80-tych rokov sa už situácia uvoľňovala. Bolo to
cítiť aj v tom, že sme vďaka prof. Antonínovi Brousilovi mali
pravidelné premietania úžasných zahraničných, veľmi ideolo-

gicky kontroverzných filmov. Vôbec, celá atmosféra bola skvelá,
lebo znovu začal rozmach tvorby a voľnejších umeleckých názorov. FAMU som absolvovala v roku 1985 s červeným diplomom,
dokonca aj s Cenou rektora. Mojím ročníkovým vedúcim bol
režisér Ludvík Ráža.
V ročníku sme boli len štyria, ja som bola jediná žena. Mojimi
spolužiakmi boli Milan Šteindler, Milan Cieslar, Štefan Semjan.
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A či prijímali študentov zo Slovenska bez problémov? Na to môžem len povedať, že Praha bola, je a vždy bude kozmopolitné
mesto na rozdiel od Bratislavy. Pražania nemajú problém so žiadnou národnosťou. Ale v prípade umeleckej školy nerozhoduje,
kto je akej národnosti, Slovák či Čech, ale či má alebo nemá talent. Na FAMU študovalo veľa Slovákov, napríklad aj Juraj Jakubisko alebo môj spolužiak na kamere Martin Štrba či fotografi
ako Tono Stano a Tibor Huszár.
Mojím absolventským filmom bol celovečerný hraný film Čisté svědomí, ktorý dostal aj Cenu Českého literárního fondu. Na
to som fakt hrdá. No a moja absolventská teoretická práca bola
o predstaviteľovi francúzskej novej vlny – režisérovi Françoisovi
Truffautovi.
Dokonca sa mi podarilo dostať v roku 1984 aj na polročnú stáž
do Paríža, kde som mala možnosť sa s ním osobne stretnúť. Moju
prácu François Truffaut, alebo sebareflexia ako spôsob videnia sveta
neskôr knižne vydali v Slovenskom filmovom ústave.
Pre mňa bol pobyt vo Francúzsku nezabudnuteľným zážitkom
a prelomom v mojej tvorbe. Ten francúzsky spôsob života, rozmýšľanie o umení a vôbec to niečo, čo má každý národ, ma veľmi
silne ovplyvnilo v mojej tvorbe. Dodnes z toho čerpám.
Medzi prvé vaše ocenenia patrí Cena Prix Italia za réžiu absurdnej drámy francúzskeho dramatika rumunského pôvodu
Eugėne Ionesca: Kráľ umiera (1994). Čo si všímala a ocenila
odborná kritika na tomto diele?
Ide o divadelnú hru predstaviteľa svetovej klasiky, ktorá bola
uvedená na mnohých svetových pódiách, no ja som ju stvárnila
filmovou optikou. Je to príbeh o vladárovi, ktorému sa rozpadá
kráľovstvo, všade vládne chaos, no on napriek všetkému zlému,
čo ho obklopuje, nechce zomrieť. Zákony života však nepustia,
či je človek bohatý, či chudobný, keď nadíde jeho čas, musí odísť.
Hra je zaujímavá aj tým, že vlastne kráľ nezomrie násilnou smrťou. Žije absurdne dlho až neuveriteľných 400 rokov a jedného
dňa sa dozvie, že v krátkom čase umrie. Má na to 80 minút!
A my ako diváci sledujeme tých posledných 80 minút v živote
človeka. Od momentu, keď neverí tomuto oznamu, cez hnev
a panický strach, po zmierenie, rekapituláciu života až po odovzdanie sa smrti. Je to skvelá a zároveň veľmi ťažká hra. Čítala
som ju, keď som mala 33 rokov a uchvátila ma. Veľmi som ju
chcela stvárniť. Novinári sa ma pýtali, prečo sa mladá režisérka
chce zaoberať smrťou. Odpovedala som, že práve Kristove roky
(33) sú asi tie, keď človek prvýkrát začína prehodnocovať určité
veci vo svojom živote. Dala som si záležať na výbornom obsadení: hlavnú postavu stvárňoval Leopold Haverl, jeho prvú, racionálnu manželku hrala Ida Rapaičová, jeho druhú mladšiu, silne
emocionálnu manželku stvárnila Anna Javorková, lekára a kata
Emil Horváth ml., slúžku Milada Rajzíková.
V Taliansku, konkrétne v Toríne, odkiaľ som si odniesla Prix
Italia Torino, ocenili najmä originálne režijné uchopenie tejto
témy. Ja som celé rozpadajúce sa kráľovstvo prirovnala k starému práchnivejúcemu a chátrajúcemu kráľovstvu. Všetko je už
na hranici zrútenia a tam sa aj pohybujú herci. Podobne ako
sa rozpadáva ľudské telo. Všetky predstavy a strachy kráľa sa
premietajú ako panoptický orloj. Celá režijná metóda vychádzala z koncepcie Laterny magiky. Neexistovali hranice, kde
začína a končí ateliér, všade sa premietalo, všade sa zobrazovali fantazijné predstavy umierajúceho kráľa, navyše s prizmou
absurdného humoru. Práve preto sa mi hra veľmi páčila, lebo
mala v sebe neuveriteľný absurdný humor. A práve ten humor
celú tému umierania nesmierne odľahčil. Veď koniec koncov

život ako taký je absurdná komicko-tragická dráma s jasným
koncom.
Hru sme nacvičovali počas celého leta s úplným hereckým obsadením. Nie je zvykom, zvlášť u filmu či v televízii, skúšať viac
ako týždeň, ale ja som chcela, aby celý náš tím prežil dva mesiace
v zovretí myšlienok o sile umierania a vyrovnania sa so smrťou.
Herecký koncert Hafiho, teda pána Haverla, pani Idy či Anky
bol toho jasným dôkazom.
Venovali ste sa aj programom pre deti. Takou je poviedka
Natalka, ktorá si v roku 2002 odniesla z amerického Chicaga
Hlavnú cenu v kategórii Detský program. Šlo o silnú konkurenciu?
Môžem povedať, že naozaj silnú. Môj film vybrali spomedzi
220 filmov, zaslaných z celého sveta. Tento film som nakrútila
pre Slovenskú televíziu a poviedka Natalka je z triptychu Čarovala ryba, aby bola chyba... Bola to vlastne moja prvá a zatiaľ aj
posledná réžia detského filmu. A hneď aj pozbierala cenu. Asi by
som sa mala nad tým zamyslieť a ešte niečo detské nakrútiť...?
Nemožno o vás povedať, že ste feministicky orientovaná, no
nezabúdate na to, že ste žena a hájite ženské práva, ako sa dá.
V roku 2002 ste nakrútili dokument o postavení žien na Slovensku, film nesie názov Po meči a po praslici, čo je známy
výraz pre príbuzenstvo alebo rodinný sobáš na udržanie rodokmeňa. Za túto snímku ste získali Prvú cenu Centra nezávislej
žurnalistiky. Na čo ste kládli v tejto práci veľký dôraz?
Problematike rovnosti žien a mužov sa venujem priebežne v dokumentárnej aj hranej tvorbe. Film Po meči a po praslici dokonca
získal aj cenu Svetovej banky. Nasledovali ďalšie filmy: ako dokument Biele vrany - film o pojmoch ako sú moc a ženy, resp. o nemožnosti žien sa presadiť v slovenskom parlamente a vláde. No
a ďalší bol hraný film Prstene pre dámu, kde som na príbehu vdovy
po preslávenom španielskom bojovníkovi El Cidovi demonštrovala pojem štátna vdova. Tie paralely s mnohými prvými dámami
sú dodnes veľmi živé. Či už to bola Jacqueline Kennedyová, Lady
Diana a mnohé ďalšie. Dokonca sa teraz s témou prvých dám točí
v USA obrovský televízny seriál. To je svedectvom toho, že spomenutá téma je stále mimoriadne aktuálna a pre mňa je potešujúce,
že som s touto témou prišla ako jedna z prvých.
Keď sa to tak vezme, povolanie kameraman či režisér bolo
ešte donedávna aj u nás považované za výlučne mužské. Vlastne ste jednou z prvých slovenských žien, ktorá sa takejto profesii venuje už od ukončenia školy, čo je takmer štyridsať rokov.
Rešpektujú vás chlapi v štábe alebo v redakciách pri príprave
scenárov?
Rešpekt sa získava tvrdou prácou. A hlavne vďaka jasným signálom, že človek vie čo chce, je pripravený a rozumie tomu, čo
robí. Ak to všetko je tzv. na mieste, myslím si, že ani muži nemajú problém ženu rešpektovať na mieste režisérky či kameramanky. Dnes už celosvetovo pribúdajú najmä režisérky v dokumentárnom filme (na rozdiel od hraného filmu, kam nás veľmi
nechcú pustiť mužskí kolegovia, pretože ide o veľmi prestížnu
funkciu). Ale aj kameramanky majú skvelé výsledky na celom
svete. Jediný problém však je, že ak už ide o oceňovanie, vždy
ťaháme za kratší koniec. Vezmite si Oscarov. Tam doposiaľ bolo
ocenených len zopár žien režisérok či kameramaniek. A o tom, že
na svete sú veľmi talentované, niet pochýb.
9-dielny náučný seriál Na konci je život odvysielala Slovenská televízia viackrát. Isto poslúžila svojimi vhodnými a odbornými radami ženských lekárov budúcim mamičkám. Aké
reakcie naň ste zaznamenali?
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To je už veľmi dávna história! Bolo to ešte na začiatku mojej
režisérskej dráhy. Bola som čerstvou absolventkou FAMU a ešte
som vtedy pracovala ako pomocná režisérka u Juraja Jakubiska
a Juraja Herza. No a veľmi som túžila už točiť ako samostatná režisérka. Kedysi to nebolo ako dnes, že režisérom môže byť ktokoľvek, kto má peniaze alebo drzosť. Najskôr bolo treba mať vysokú
umeleckú školu. A svoj pomyselný rebrík k vytúženej profesii si
musíte vyšliapať vo funkcii asistenta réžie a pomocného režiséra.
Až potom vám je umožnené postaviť sa za kameru ako režisér
a natočiť svoj prvý vlastný film.
Moja sestra Lenka, novinárka a scenáristka, bola vtedy v druhom
stave a napadlo jej, že by napísala 9-dielny scenár o každom mesiaci
tehotenstva. O tom, čo všetko tehotná žena prežíva po psychickej
aj fyzickej stránke. Od prvého mesiaca až po pôrod. Napísala to
skvele a ja som si prizvala na spoluprácu aj výborných spolupracovníkov, akým bol napr. hudobný skladateľ Vašo Patejdl. Ten mi
zložil hudbu do všetkých 9 dielov. Točilo sa vtedy na 35-mm film.
Dnes to je už nepredstaviteľné. No ja som bola odvážna mladá
režisérka, a tak som sa pustila s vervou a odvahou sebe vlastnou do
filmovania. Na tú dobu (rok 1987) to bol vcelku veľmi revolučný
seriál. Rozoberali sa tam aj rôzne chúlostivé témy, ktoré vtedy ešte
nemohli byť publikované, akými sú napríklad sex v tehotenstve alebo manžel pri pôrode. Dnes už sme dávno tieto veci odtabuizovali,
ale vtedy to bola úplná revolúcia. Na Kolibe sa šepkalo, že to je tá
Vavrová, čo točila aj pôrod a iné chúlostivé veci...
Svoju všestrannosť ste preukázali v prípade režijného naštudovania divadelnej hry scenáristu Pera Olova Enquista
Obrázkari o slávnej švédskej spisovateľke Selme Lagerlöfovej
v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Po úspechu bola táto inscenácia uvedená aj v pražskom Divadle na zábradlí. Je veľký rozdiel inscenovať hru pre javiskových alebo televíznych divákov?
Určite. Ja som sa divadelnej réžii dosť dlho vyhýbala, nakoľko
mám veľmi silné obrazové videnie a vždy mi v divadle prekážalo,
že je to tak trochu tzv. o pár hercoch a dvoch stoličkách. Ale potom ma oslovila dramaturgička Janka Liptáková a priniesla skvelú
hru od švédskeho autora Pera Olova Enquista s názvom Obrázkari. Tá hra bola o spisovateľke, držiteľke Nobelovej ceny Selme
Lagerlöfovej, ktorá bojovala celý život s démonom alkoholizmu
svojho otca. Celá hra bola z filmárskeho prostredia, o filmových
hercoch a režisérovi, a tak som sa rozhodla, že do toho idem. Téma
a prostredie ma chytili. No a samozrejme, že som sa zase nezabrzdila a celú hru som poňala veľmi výtvarne obrazovo netradične.
Práca v divadle je oveľa sústredenejšia, čo sa týka práce s hercom.
A samozrejme je tam niečo, čo nikdy filmový či televízny režisér
nezažije – a to je priamy kontakt a reakcia herca s publikom.
Vo filmografii sa o vás píše, že sa vyznačujete vzťahom k filozofickým témam, či už je to v hranej alebo dokumentárnej
tvorbe. Ako sa tá filozofia prejavuje?
Od detstva som bola veľmi hĺbavé dieťa. Už ako malá som sa
zamýšľala nad témami, ktoré asi nie sú úplne typické pre deti.
Zaujímal ma a stále zaujíma vesmír, jeho vznik a vôbec aj kvantová fyzika a všetky veci spojené s naším bytím. Ale paradoxne nie
som typický pochmúrny introvert. Mám rada farby, radosť a som
veľmi optimisticky a konštruktívne založený človek.
Toto mám asi po našej maminke. Maminka Helenka (novinárka a šéfredaktorka vedeckého časopisu) bola veľmi hlboký a vzácny človek. Bola veľmi empatická a ľudská. Tiež sa od detstva
zaujímala o filozofické témy. Nemala ľahký život, ale vždy bola
maximálne konštruktívna a mala zmysel pre humor. Bohužiaľ nás
minulý rok opustila.

Svoje dlhoročné, praxou získané vedomosti a skúsenosti
odovzdávate poslucháčom na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Ktorý predmet učíte, a má naša mládež
záujem študovať filmové umenie alebo sa spolieha len na dovoz hotových filmov zo zahraničia?
Tento rok to už bude neuveriteľných 12 rokov, čo učím.
Nikdy som si nemyslela, že tak dlho budem chcieť byť na škole.
Ale stretnutia s mladými ľuďmi mi dávajú niečo, čo sa nedá nahradiť len prácou pri filme alebo štúdiom odborných kníh. Učím
viacero predmetov: réžiu hraných aj dokumentárnych filmov,
scenáristiku, vizuálne štúdiá, dramaturgiu, vediem ateliéry réžie.
Vždy ma poteší, keď vidím, že napriek dovozu hotových filmov
zo zahraničia, mladí ľudia chcú vyjadriť niečo svojské.
Od apríla prebiehajú oslavy stého výročia založenia Miestneho odboru najstaršieho ženského spolku na Slovensku –
Živeny. Na záver osláv sa budú premietať aj filmové dokumenty o členkách Živeny, ktoré nakrútili študenti Paneurópskej
vysokej školy pod vaším vedením. Z čej strany vyšla iniciatíva
a na čo ste vo filmoch kládli dôraz?
Na našu školu, konkrétne na pani dekanku prof. Ivetu Radičovú sa obrátila Dr. Alena Bučeková z bratislavskej pobočky Živeny.
Aj keď naša škola nie je typickou umeleckou školou, ale masmediálnou fakultou, podujala som sa s niektorými študentkami
nakrútiť malé mini-portréty týchto ženských osobností. Zopár
ich už vzniklo. Je predpoklad, že ešte ďalšie pribudnú. Je fajn, keď
sa študenti, resp. študentky zaujímajú aj o históriu a tiež o ťažké začiatky, ktoré mali ženy – spisovateľky, buditeľky, maliarky,
koncertné umelkyne – pred sto rokmi. Dnes sme už chvalabohu
hodný kus prešli, ale stále je čo naprávať.
Čo pripravujete v tomto období? Je o vás známe, že okrem
réžie ste sa posledné roky začali výrazne prejavovať aj ako
dizajnérka...
Momentálne nakrúcam celovečerný dokumentárny film o herečke Božidare Turzonovovej. V máji oslávila neuveriteľných 80 rokov
a tento dokument bude takou filozofickou reflexiou o jej živote. Ja
som o pani Dači nakrútila pred desiatimi rokmi dokument pre Českú televíziu s názvom Neobyčejný život paní Turzonovové a tých
desať rokov prebehlo neuveriteľne rýchlo. Posunuli sme sa o hodný
kus dopredu. Ona aj ja. Takže bude zaujímavé odsledovať, ako pani
Dača prehodnotila určité veci vo svojom živote, aj v tvorbe.
No a nedávno, koncom roka, mi vyšla kniha s názvom Etika
režiséra, kde sa zaoberám takou vzácnou hodnotou, ako je etika.
Je to vidieť na každom kroku. Vulgárnosť, necitlivosť, opovrhovanie základnými pravidlami slušnosti, nerešpektovanie Etického
kódexu sú na dennom poriadku. No a ja si to všímam na práci
režiséra. Práve preto vyšla táto kniha.
Okrem iného, teraz dopisujem ďalšiu knihu o storyboardingu.
A už štvrtým rokom pripravujem ako producentka, scenáristka
a režisérka 33. ročník udeľovania výročných národných cien za audiovíziu Igric. No ešte mám v talóne ďalšie dva dokumentárne filmy.
A čo sa týka grafického dizajnu. Áno, tomu som prepadla práve v období covidu, kedy sa veľmi nedalo nakrúcať. Vlastne ešte
ako dievča som veľmi zvažovala, či nepôjdem študovať kostýmové
výtvarníctvo, alebo dizajn. Ale nakoniec rozhodla réžia. Spolu so
sestrou Lenkou sme založili e-shop www.apropoyou.sk, kde vytvárame vlastné umelecké diela pretavené do odevných výrobkov
a do šperkov. Veľmi ma to baví a je to pre mňa aj pre Lenku taká
„záhradka“, kam sa utiekame, keď si chceme oddýchnuť a relaxovať. Takže nudiť sa ozaj nebudem.
Mgr. Anna Sláviková
Foto: archív Yvonne Vavrovej
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Nie je vždy rozhodujúca
forma, ale obsah
V súčasných divadelných vodách nie je
až tak mnoho vecí, ktoré možno označiť
ako unikát, ale rozhodne k nim patrí
Celkom malé divadlo z Levíc manželov
Rii a Peťa Mészárošovcov. Toto komorné
umelecké združenie možno v pravom
slova zmysle nazvať aj československým,
pretože Peťove korene siahajú do Českej
republiky, hoci celý svoj život žije na
Slovensku. A práve Celkom malé divadlo
oslavuje tento rok dvadsiate výročie
svojho fungovania.
Kedy a ako vzniklo Celkom malé divadlo?
Ria: Celkom malé divadlo vzniklo ako spontánny projekt, ktorý
si pri svojom vzniku ani zďaleka nekládol ambíciu dvadsaťročnej
existencie. Ja a Peťo sme boli čerstvo zosobášení a predtým sme hrali
v rôznych divadlách. Samozrejme po tom, čo sme nadviazali vzťah,
sme sa snažili pôsobiť v jednom súbore. Zároveň sme ponúkali do
repertoáru tituly, ktoré nás oslovovali, ktoré nám konvenovali. Neochota, nesúhlas nie sú vždy na škodu. Podnietilo nás to skúsiť ísť
svojou cestou, svojím videním. A tak v roku 2002 vzniklo Celkom
malé divadlo.
Vaším dlhoročným režisérom bol Edo Šebian. Kedy začala vaša
spolupráca a robíte divadlo niekedy aj s inými režisérmi?
Petr: Náš „dvorný“ režisér Edko Šebian stál hneď na počiatku
Celkom malého divadla. Ako som už spomínal, naša snaha o prezentáciu bola svojím spôsobom osobitá. Edo Šebian presne napĺňal
naše predstavy divadelného tvaru. Výsledkom bola veľmi úspešná
prvá inscenácia Záhrada bez zeme. Nebol dôvod meniť režiséra...
Najmä keď si rozumieme ľudsky aj divadelne. Neskôr sme oslovili aj
iných režisérov, resp. oni oslovili nás. Nakoľko sme otvorení každej
zmysluplnej spolupráci, prikývli sme. Najprv ma oslovil môj kolega
Vladimír Tóth, ktorý bol sám autorom textu Príbehy z medziposchodia s úmyslom inscenovať túto predlohu. Súhlasili sme. S pribúdajúcimi rokmi sme spoločne cítili, že skĺzame do istej rutiny.
Vtedy sa objavil náš dlhoročný priateľ Peter Luptovský, ktorý nás
zasvätil do sveta alternatívneho, resp. fyzického divadla. Zrealizovali
sme s ním 4 inscenácie: O skutkoch a jestvovaniach, Take on me!,
Malé upratovanie a Play Karenina. V súčasnosti pracujeme s Valentínom Kozaňákom na predstavení Ako uvariť žabu. Pripravujeme

ďalšie predstavenie so Zuzanou a Vojtechom Kolejákovcami z Bratislavy Kedy to bolo naposledy? Spolupráca s inými režisérmi je
z časti vynútená aj vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav Edka
Šebiana.
Máte v repertoári takmer dve desiatky inscenácii. Je vôbec
v kapacite herca ovládať všetky tie texty?
Ria: Mať v repertoári dve desiatky inscenácií je možné práve preto, že sme komorným divadlom, ktorého chrbticu tvorí náš herecký tandem: Ria a Petr Mészárošovci. Zložitejšie je to, samozrejme,
s inscenáciami, v ktorých participujú viacerí aktéri, či už herci, alebo podporný tím. Pochopiteľne niektoré inscenácie vyšli z módy,
a keďže sme aj zostarli, tak v niektorých hrách by sme už zrejme
neboli hodnoverní. Sú však inscenácie, ktoré majú viac ako pätnásť
rokov a stále ich máme ešte v repertoári. Čo sa týka textov a pamäti,
je to z roka na rok ťažšie. Vtedy je nutné uskutočniť tzv. oprašovač-

Play Karenina, 2014, foto Anton Trebuľa Kečkár
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Príbehy z medziposchodia 2005, foto CMD

ku, tzn. skúšku na občerstvenie pohybu a textu. Ale telo a hlava si
zatiaľ pamätá. Vo väčšine prípadov naozaj stačí jedna skúška.
Vaše inscenácie sú obvykle postavené na dvoch hercoch. Akým
spôsobom hľadáte vhodné predlohy pre tento typ komorného
divadla?
Petr: Prioritou je naozaj nájsť divadelné hry s minimálnym obsadením. Najlepšie muž a žena. Spôsoby ako sa dopátrať k takýmto
textom sú rôzne. Raz ma zaujme niečo na divadelnom festivale,
niekedy ma niečo zaujme prostredníctvom (zrejme už neexistujúceho) magazínu Divadlo žije, vysielanom na ČT. Inokedy sa hlboko
ponorím do štúdií synopsií v divadelnom ústave. Musím priznať,
že české divadelné pole je oveľa úrodnejšie ako slovenské. V Českej
republike je oveľa viac prekladov, pôvodných diel. Niektoré si dovolíme upraviť pre naše potreby. Dokonca sme si niektoré, samozrejme za finančný obnos, dali preložiť. A dokonca, niekedy ma
zaujme len silný konflikt aj v hre s viacerými či dokonca mnohými
postavami. V takom prípade konflikt extrahujem a prepíšem na
komorný počet postáv. To je prípad napr. Razumovskej Záhrady
bez zeme, alebo Stodolovej Bačovej ženy. Režisér Peter Luptovský
dokonca išiel ešte ďalej, keď dvojzväzkové dielo Anna Karenina
upravil na štyri postavy, z ktorých bola dokonca jedna nemá, na
hodinové predstavenie. Práca s textom, výber a úprava zaberá väčšinou gro času pri tvorbe inscenácie.
Je dramaturgia Celkom malého divadla zameraná iba na nejaký
konkrétny výber inscenácii alebo ste otvorení hrať čokoľvek?
Ria: Ako už Peťo zmienil, sme otvorení každej spolupráci v prípade, že cítime, že nás to niekam posúva. Či už herecky, ľudsky
alebo aspoň v snahe niečo nové, iné skúsiť. Čokoľvek hrať asi nie
sme schopní, ale inscenácie, ktorým veríme, sme ochotní uchopiť
akýmkoľvek spôsobom. Z tohto titulu sme vyskúšali klasické konverzačné divadlo, fyzické, pohybové, aj divadlo pre deti. Nie je vždy
rozhodujúca forma, ale obsah.
Obaja ste zamestnaní v inej oblasti ako je divadlo. Ako stíhate
popri svojom povolaní odohrať aj päťdesiat predstavení ročne
a netrpieť pri tom ponorkovou chorobou?
Petr: Ja stále tvrdím: nebudú vás hodnotiť podľa toho, či máte
doma upratané, ale podľa toho, čo ľuďom odovzdáte. Preto sa
snažíme žiť aktívne. Ako sa to všetko dá stihnúť je veľakrát aj pre
mňa záhadou. Všetko je otázkou priority. Navyše možno bude pre
niekoho nepredstaviteľné, že okrem zamestnania a divadla hrám
aktívne ľadový hokej (dnes už len na amatérsko-veteránskej úrov-

ni), hrám v kapele, ktorá vystupuje na svadbách a plesoch, chodím
do prírody tak aktívne, že som prešiel cestu hrdinov SNP... Ria sa
aktívne venuje folklóru, tancovala v niekoľkých folklórnych súboroch. Máme tri deti, jednu vnučku. Kocúra, psa a záhradu. Čas je
komodita, ktorú si nekúpiš. Treba ju rozumne využívať.
Hrávate divadlo po celom Slovensku, ale aj v zahraničí.
V ktorých krajinách ste hrali a ako reagujú na vaše predstavenia
zahraniční diváci?
Ria: Nedávno sme si robili bilanciu, nakoľko tento rok oslavujeme 20. výročie divadla. Hrali sme v Českej republike, Veľkej Británii, Belgicku, Lotyšsku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku a na Ukrajine.
V prípade predstavení je nutné rozlíšiť, či ide o činoherné, tzn. predstavenie s textom v slovenskom jazyku, alebo o neverbálne predstavenie. Pohybu, výrazu, emócii rozumejú všade vo svete. V prípade
hovoreného slova išlo zväčša o predstavenia pre Slovákov, prípadne
Čechov žijúcich v zahraničí. A reakcie? Zatiaľ sme sa nestretli s apatiou, odmietnutím. Všade prijali naše divadlo vľúdne, až nadšene.
Manželská poradňa 2018, foto Mária Búryová

V Belgicku sme napr. vypredali tri predstavenia. V lotyšskej Rige
sa zamilovali do mojej Anny Kareniny. Zrejme najvrúcnejšie prijatie sme zažili na Ukrajine, kde sme dokonca vyhrali medzinárodný
festival. Diváci na Ukrajine boli naozaj prajní a ocenili bez ohľadu
na národnosť kus dobrej roboty. Našou túžbou je sa tam opäť vrátiť a verím, že sa nám to, aj napriek nepriaznivej súčasnej situácii,
v blízkej budúcnosti vyplní.
Ako uvariť žabu 2022, foto Vladimír Dubeň
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Zvyšky od obeda 2008, foto CMD

Zúčastňujete sa aj divadelných prehliadok a festivalov? Získali
ste prípadne aj nejaké významné ocenenia za svoju tvorbu?
Petr: Ak by som mal vymenovať všetky ocenenia, ktoré sme dosiahli, bol by to dlhý a nudný zoznam. Preto nespomeniem úplne
všetky. Zameriam sa len na tie najzaujímavejšie: pre Riu a mňa to
bola devätnásťkrát cena za herecký výkon, dokonca raz za hereckú
súhru (nevedel som dovtedy, že sa taká cena udeľuje), mnohokrát
sme zvíťazili na krajskom festivale, niekoľkokrát na celoslovenskom.
S inscenáciou Návšteva mladej dámy sme získali Zlatého gunára
na Kremnických gagoch za najlepšiu komédiu roka na Slovensku,
Grand prix na medzinárodnom festivale Lichtart v Rivnom na
Ukrajine s inscenáciou O skutkoch a jestvovaniach. Nie všetko sa
dá zmerať nejakým umiestnením. Boli sme vybraní reprezentovať
Slovensko na festival SPOT of WEST v Belgicku, kde sme boli
konfrontovaní bez rozdávania umiestnení so súbormi z Kolumbie,
Austrálie, Belgicka, Japonska, Lotyšska a iných krajín. Hlavne je
nutné povedať, že ocenenia sú príjemné, ale nie je to to hlavné,
prečo hráme divadlo.
Ktorú zo svojich inscenácií hráte najradšej a prečo?
Petr: Veľmi ťažko zodpovedateľná otázka. To je ako matky sa opýtať, ktoré dieťa má najradšej... Každá inscenácia je iná, špecifická,
úspešnejšia, menej úspešnejšia, málo úspešná... aj tak svoje dieťa budete mať radi. Možno je jednoduchšie odpovedať na otázku, čo sa mi
dobre hrá, alebo, čo rád hrám. Rád hrám všetko, s čím sa dokážem
stotožniť. Čo má istú výpovednú hodnotu. Ale ak môžem za seba
povedať, mám dve obľúbené postavy – Helvera v Helverovej noci
a Jeana v Slečne Júlii. Ale teraz keď tak hlavou premietam, čo som
všetko hral, tak je mi ľúto, že som spomenul len dve postavy. Vynárajú sa mi ďalšie, ktoré neboli o nič horšie (aspoň podľa môjho názoru)
a mám ich rovnako rád. Skôr mi napadá, ktoré postavy nerád hrám
(z rôznych dôvodov a je ich minimum), ale tie nebudem spomínať.
Pandémia covidu na dlhší čas prerušila divadelné aktivity na celom Slovensku. Pripravujete v súčasnom období nejakú novú
inscenáciu?
Ria: V súčasnosti máme za sebou úspešnú premiéru českého autora Petra Strnada Ako uvariť žabu. Dieťa sa narodilo, urobilo prvé
kroky a sami sme zvedaví, aké bude v živote úspešné. Zároveň už
dlhší čas pripravujeme komédiu Kedy to bolo naposledy. Tento text
bolo nutné preložiť do slovenčiny z francúzštiny. Jedna aj druhá inscenácia bola, respektíve bude slovenská premiéra. To znamená, že
naše divadlo ju uvedie pre slovenské publikum ako prvé.

Ako sa vám pracuje pod taktovkou nového režiséra s dlhoročnými skúsenosťami zo šalianskeho divadla?
Petr: S Valentínom Kozaňákom sa poznáme „sto rokov“. No
dobre, aby som nepreháňal... tak od roku 1992. Poznám jeho
tvorbu, jeho réžie. Sám som bol niekoľko rokov členom šalianskeho divadla. Nie je preto náhodou, že sme sa stretávali na
divadelných, ale aj nedivadelných podujatiach. Počas jedného
nekonkrétneho večera „slovo dalo slovo“ a začala spolupráca.
A aká je? Dala by sa opísať aj jedným slovom: dobrá... ale aj
druhým: inšpiratívna... My sami sme cítili už dlhší čas, že sa
akoby nikam neposúvame, že síce ponúkame kvalitu, ale aj kvalita môže byť stereotypná. Valentín nám fúkol do plachiet nový
vietor. Pustili sme sa možno na neprebádané územia a opustili
naše preverené teritórium, ale stojí nám to za to. Kto neobjavuje, nepoznáva... Samozrejme, krok do neznáma je spojený s istými obavami, ale reakcie divákov po premiére svedčia o tom,
že sme urobili dobre.
Čo pre vás osobne znamená v živote divadlo a prečo to robíte už
dve desaťročia?
Play Durrenmatt 2017, foto Mária Búryová

Ria: Tak toto je pre mňa asi najťažšia a najosobnejšia otázka. Navyše mám pocit, že žiadate hodnotenie pred koncom či v polovici
cesty. Verím, že divadlo budeme robiť naďalej. A v otázke je aj konštatovanie, že ho robíme dve desaťročia. To nie je pravda, miernejšie povedané úplná pravda. Pravdou je, že celkovo dvadsať rokov
tvoríme a hráme v Celkom malom divadle. Ale inak hráme divadlo
oveľa dlhšie.
Petr: Ja som prvýkrát postrehol v sebe isté vlohy k divadlu až na
strednej škole. Študentské programy, invencia, triedny šašo, to je
jasná kvalifikácia na VŠMU. No a čuduj sa svete – neprijali ma.
Pokus som vo svojej spupnosti viac neopakoval.
Ria: U mňa to prebiehalo veľmi podobne. Neprijatá, neopakovať.
Petr: Po určitých rokoch som sa ale dostal do dnes už neexistujúceho Slovenského pohronského javiska. Bol to súbor kategórie
A (skôr narodení vedia, o čom hovorím). No a odvtedy vďačím divadlu za veľa. Aj v osobnom živote. Nebáť sa vystúpiť pred masou.
Prečítať kvantá literárnych diel.
Ria: Vedieť argumentovať. Poznať známe postavy, známych autorov, tvorcov, porotcov, kritikov, ale aj prvé lásky.
Petr: Keď vznikol film, mnohí predpovedali zánik divadla. Divadlo však zostalo. Zostalo po stáročia. Už od staroveku. A bude
večné. Je nám cťou byť jeho súčasťou.
Text a foto: Vladimír Dubeň
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Pavol Socháň – lyrik
národopisnej fotograﬁe
V rokoch 2021 a 2022 si pripomíname 160. výročie narodenia
a 80 rokov od smrti zakladateľskej osobnosti novodobej slovenskej
fotografie, popredného etnografa, zberateľa, výtvarníka,
publicistu, prozaika, propagátora prírodného liečiteľstva
a vlastenca Pavla Socháňa (6. 6. 1862 Liptovský Mikuláš-Vrbica
– 23. 1. 1941 Bratislava). Pri tejto príležitosti sprístupnil Rodný
dom súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši dňa
2. marca 2022 výstavu s názvom Pavol Socháň – lyrik národopisnej
fotografie, ktorú pripravila pred 10 rokmi Slovenská národná
knižnica v Martine v spolupráci so Slovenským národným
múzeom. Autorkou výstavy je odborná pracovníčka SNK
Dana Lacková, manažérom projektu Peter Cabadaj, autorom
grafickej úpravy výstavy a katalógu Igor Štrbík a autorom
architektonického riešenia výstavných prvkov Ján Novosedliak.

V

ýstavu otvoril Štefan Packa, správca Rázusovho domu, ktorý
zdôraznil, že rodiskom Pavla Socháňa, tak isto ako Martina Rázusa i Márie Rázusovej-Martákovej, je Vrbica (časť L.
Mikuláša). Úvodné slovo patrilo primátorovi L. Mikuláša Jánovi Blcháčovi. Nasledovalo scénické pásmo o živote a tvorbe Pavla Socháňa v podaní mladých študentov pod vedením Eda Hrbatého s hudobným sprievodom Jakuba Gejdoša a Petra Benického.
Po kultúrnom programe si prítomní rôznych vekových skupín
mohli prezrieť na 22 paneloch 140 dokumentov a fotografií
z bohatého Socháňovho života. Na jednotlivých výstavných
paneloch mali možnosť nahliadnuť do života P. Socháňa a zoznámiť sa s jeho rodinou, štúdiami – doma aj v zahraničí, priateľmi, pôsobením v Martine, v Prahe, v Mníchove, v Amerike,
s jeho bohatou publikačnou činnosťou, dramatickou tvorbou,
výstavnými aktivitami, fotografickým umením až po záverečnú
časť života v Bratislave. Zvlášť cenné sú fotografie vyhotovené
z originálnych sklenených negatívov, starých vyše sto rokov, tzv.
kabinetné pohľadnice (pozitívy naliepané na kartónový podklad

Obálka katalógu Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografie

s pretlačou), ktoré sa na Slovensku nachádzajú v obmedzenom
množstve. V Národnom múzeu v Prahe majú približne 230 kusov. Ďalej fotografie, ktoré vyhotovil P. Socháň počas pobytu
v Amerike a priniesol ich Peter Cabadaj zo svojej zahraničnej
cesty. Cenné sú maliarske práce – zvlášť žiacke zošity, tzv. kreslenky, do ktorých si kreslil od svojich trinástich rokov.
Celý život P. Socháňa bol poznamenaný hlbokým umeleckým
záujmom o slovenský ľud. Od malička vnímal silu a krásu prírody, ktorá ho neustále oslovovala.
Návštevníci výstavy mali možnosť získať aj slovensko-anglický katalóg, v ktorom sa mohli začítať do autentických výpovedí a myšlienok P. Socháňa, ale i hodnotení znalcov jeho života
a diela. „Náš pomerne malý národ je vo svojich dejinách bohatý na
veľkých mužov. Keď študujeme ich životopis, prídeme k tomu, že
podstatou ich veľkých činov bola vždy len – smelosť a vytrvalosť.“
(Pavol Socháň)1
Smelosť a vytrvalosť. To boli vlastnosti, ktorými sa mohol hrdiť
i Pavol Socháň. Vyše tridsať rokov zápasil s prenasledovaním uhor-

Kresba Pavla Socháňa s názvom Muž z Liptova
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skými štátnymi orgánmi. Za svoje vlastenectvo bol vylúčený zo
všetkých uhorských škôl. Pred nepriaznivým osudom na Slovensku našiel útočisko v Prahe. Vedomý si svojho výtvarného nadania
odišiel študovať na Akadémiu výtvarných umení (1881) a súčasne
navštevoval prednášky z dejín umenia a národopisu na filozofickej
fakulte českej univerzity. Socháňov organizátorský talent nedal na
seba dlho čakať. Videl, že Slováci v Prahe nemajú svoje centrum,
kde by sa schádzali, vzdelávali i zabávali. S touto myšlienkou sa
stotožňoval aj Jaroslav Vlček, netrvalo dlho a P. Socháň vypracoval stanovy a na poradnom zhromaždení navrhol názov spolku
Detvan, na počesť básnickej skladby A. Sládkoviča (1882). Takže
tento rok slávi slovenský spolok Detvan v Prahe, s najdlhším trvaním a tradíciou, 140. výročie svojho vzniku. Počas jeho existencie
sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií a každá mu vtlačila svoju
nezameniteľnú pečať a charakter. Z tvorivého a kritického prostredia spolku vyšli desiatky talentovaných osobností, z ktorých
sa postupom času stali poprední reprezentanti slovenskej politiky,
diplomacie, vedy, kultúry, literatúry a umenia.2
Socháňov záujem o fotografiu sa prejavil počas pražských
štúdií, definitívne sa pre túto činnosť rozhodol v Mníchove vo
fotografickom ateliéri Theodora Menzla. Svoje znalosti o fotografii zavŕšil získaním výučného listu vo fotografickom ateliéri
prestížneho pražského fotografa Jindřicha Eckerta. Nadviazal na
tradíciu prvého slovenského fotografa, pôvodne maliara, Jozefa
Božetecha Klemensa. V Socháňovi dozrelo presvedčenie, že fotografický aparát mu bude najlepším pomocníkom pri napĺňaní
národopisných a vlasteneckých cieľov.
V Martine (1893 – 1912) prežil najkrajšie roky svojho bohatého a plodného života. Martinské roky predstavujú vrchol Socháňovej fotografickej, národopisnej, dramatickej, publicistickej,
kultúrno-osvetovej i spoločenskej činnosti. V metropole Turca si
zriadil vlastný fotoateliér. Pevné odhodlanie venovať všetky svoje sily preštudovaniu umeleckej tvorby slovenského ľudu nadobudol na študijnej ceste na Morave v roku 1886. Pred objektív
staval jednoduchého človeka – nositeľa hodnôt ľudovej kultúry.
Za dôležitý dátum vo vývine nášho národopisu sa považuje
rok 1887, vtedy bola v Martine zorganizovaná pamätná Výstava slovenských výšiviek, na príprave ktorej Socháň významne
pomáhal. Menej sa už ale vie, že robil sprostredkovateľa medzi
dedinskými vyšívačkami a záujemcami o ich výrobky. Výšivky
ponúkal aj módnym časopisom a salónom vo viacerých európskych mestách. Socháňov rozsiahly zbierkový materiál sa zaskvel
na Národopisnej výstave československej v Prahe v roku 1895.
Pomáhal i pri zavádzaní vyšívania ľudových motívov na českých
školách, ktoré sa šírilo vďaka aktivitám Umeleckej besedy pod
vedením Renáty Tyršovej.
Celkovým rozsahom, žánrovou pestrosťou, ako aj novátorským prístupom položil P. Socháň základy novodobej fotografie
na Slovensku. Túto líniu ďalej rozvíjali Karol Plicka, Eugen Lazišťan, Igor Grossmann a ďalší.
Publikačná činnosť Pavla Socháňa je dokladom jeho zberateľskej, výskumnej, dokumentačnej a fotografickej orientácie. Je
autorom titulov:
– Habánská majolika a českobratrští exulanti v Uhrách (1906),
– Domový průmysl pro spotřebu krojovou (1911),
– Slovenská majolika (1911),
– Kroje lidu slovenského (1911),
– Slovenské vyšívání lidové (1911),
– Otázka umeleckého priemyslu ľudového na Slovensku – séria
článkov (1924).

Pohľad na panely výstavy Pavol Socháň v Rázusovom dome v L. Mikuláši

Je autorom vyše 500 článkov i štúdií, ktoré uverejňoval v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch (Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Český lid, Kruh mládeže, Národné Listy, Národné noviny, Národopisný sborník, Naše Slovensko, Prúdy, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Slovenské
pohľady...).
P. Socháň inicioval vznik Muzeálnej slovenskej spoločnosti
v Martine, v spolupráci s Elenou Maróthy-Šoltésovou tu založil a redigoval časopis Živena, aktívne sa venoval ochotníckemu
divadlu. Ako dramatik, herec i režisér v jednej osobe pôsobil
v Slovenskom spevokole. I v súkromnom živote sa Socháňovi
darilo. Oženil sa tu s Boženou Anderovou, dcérou kníhtlačiara,
s ktorou mal sedem detí.
Mozaika Socháňovej osobnosti by nebola úplná bez jeho záujmu o zber, využívanie a propagovanie liečivých rastlín, hlavne
v časopisoch Slovenské ovocinárstvo a Slovenský včelár. Známa
je jeho zbierka sedemdesiatich plechovíc, v ktorých starostlivo
ukladal nazbierané bylinky.
Pavol Socháň bol spoločenský človek, mal zdravý humor, výbornú pamäť a svojím hereckým nadaním bol skvelý imitátor
nielen zvierat, ale i ľudí. Týmito slovami si spomínal: „...ako
pražský študent chodieval som do Martina, kde som obyčajne zabával spoločnosť všelijakými humoristickými prednáškami, ktoré som
v Prahe ,vodkoukal´ od hercov, ktorých som všetkých vedel hlasom
i prednesom napodobniť...“3
Pavol Socháň odišiel na večnosť 23. 1. 1941. Miestom jeho
posledného odpočinku je Národný cintorín v Martine, uprostred hrobov významných národných dejateľov. Autorom travertínového náhrobku je Dušan Jurkovič.
V L. Mikuláši, Bratislave a v Prahe sú po ňom pomenované
ulice i pražská škole nesie názov – Základná škola Pavla Socháňa.
Ak vás náhodou vietor zaveje do konca roka na Liptov, nezabudnite zavítať do Rázusovho domu na okraji Liptovského
Mikuláša...
Text a foto: Iva Poláková
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2
CABADAJ, Peter a Dana LACKOVÁ, 2012. Detvan – slovenský spolok Detvan
v Prahe (1882-2012) – katalóg výstavného projektu Slovenskej národnej knižnice,
zrealizovaného pri príležitosti 130. výročia vzniku slovenského spolku Detvan v Prahe.
Martin: Slovenská národná knižnica, 40 s. ISBN 978-80-8149-004-0.
3
LACKOVÁ, Dana, 2011. Pavol Socháň (1862-1941): lyrik národopisnej fotografie:
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Za Karolom
Divínom

Dňa 6. apríla 2022 zomrel v Brne po dlhej chorobe
vo veku 86 rokov prvý československý olympijský
medailista v krasokorčuľovaní, dvojnásobný
majster Európy, držiteľ medailí z majstrovstiev
sveta, renomovaný tréner (Kanada, Maďarsko,
Dánsko, Fínsko), expert a rozhodca Karol Divín.
Elegán na ľade s racionálnym úsudkom dosiahol
väčšinu svojich športových triumfov vo farbách
Slovana Bratislava (1959 – 1964).

R

odičia sa zoznámili v rumunskom meste Arad, on prišiel
na tento svet 22. februára 1936 v Budapešti. Postupne žil
v Plzni, Bratislave, Prahe, Kanade a Brne. V rodnom liste
mal priezvisko Finster, ktoré otec Anton zmenil krátko po druhej
svetovej vojne, keď sa família presťahovala z Budapešti do Plzne.
Ako s odstupom decénií Karol Divín uviedol, „otec mal obavu, že
v Plzni bude nemecky znejúce priezvisko vzbudzovať nedôveru. Otcova babička sa volala Divínová, otec si spomenul na jej meno a nechal
sa premenovať. Do Bratislavy sme tak v roku 1947 prišli už ako
Divínovci... Som Východo-Stredoeurópan, lebo ak by som bol Západo-Stredoeurópan, tak by som musel byť sčasti aj Bavor, a to nie som“
– žartoval v roku 2016 pri preberaní ocenenia Športová legenda.
Vtedy rozprával aj historky zo svojej návštevy obce Divín, ktorá sa
nachádza medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou. „Sadol som si do
auta a pozrel hradnú zrúcaninu, ktorá sa volá takisto ako ja...“
Mladého Karola spočiatku lákal futbal a tenis, čo ale nevoňalo otcovi, ktorý chcel mať zo syna krasokorčuliara. Práve prísny a cieľavedomý otec bol jeho prvým trénerom. Ohľadom prípravy budúceho

slávneho športovca dokázal šikovne využiť každú príležitosť. Keď bol
napríklad v letných mesiacoch problém s ľadovou plochou, požiadal
o možnosť trénovať v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Najprv ale žiadosť
Divínovho otca úrady zamietli. Dôvod? „V minulosti povolené korčuľovanie v ľadovej jaskyni malo za následok, že teplo, vyvíjajúce sa
zdržovaním sa viac osôb v jaskyni, od veľkých žiaroviek roztápalo
inovať na strope a stenách jaskyne, a tým poškodzovalo prírodnú
krásu jaskyne, lebo inovať, ktorá následkom tepla zmizla, nevytvorí
sa už v takej kráse, v akej pôvodne bola“ – čítame v súvekom dokumente, ktorý vydal Miestny národný výbor Dobšiná. Z titulu svojej
funkcie nakoniec zakročil predseda Krajského národného výboru
v Košiciach. Rozhodol, že mladí talentovaní krasokorčuliari môžu
trénovať v ľadovej jaskyni po dohode s jej vtedajším „majiteľom“
– Pohostinským a všeužitočným kombinátom v okrese Rožňava...
Prvý titul európskeho šampióna získal Karol Divín roku 1958
v Bratislave. Tvrdil však, že nie celkom zaslúžene. „Výbornú jazdu
som predviedol rok predtým na majstrovstvách Európy vo Viedni.
Môj najväčší súper Alain Giletti vo voľnej jazde dva razy spadol,
a napriek tomu vyhral. Rozhodcovia si to však zrejme pamätali
a hoci o rok neskôr v Bratislave som nejazdil výborne, lebo išla na
mňa chrípka, zvíťazil som. Raz som teda vyhral, keď som nemal,
a raz som nevyhral, hoci som mal...“
Na zimnej olympiáde v Squaw Valley (1960) po povinných cvikoch
viedol. „Škola“, ako prvú časť pretekov nazývali, bola jeho silnou
stránkou – Divínove kresby na ľade vždy charakterizovala geometrická
presnosť. Sľubný náskok vzbudzoval veľké nádeje a stupňoval emócie.
Dvaja slovenskí lyžiari, s ktorými zdieľal Divín v olympijskej dedine
spoločnú izbu, boli jeho výkonom fascinovaní. „Keď som viedol po povinných cvikoch, tí lyžiari sa so mnou chceli staviť, že vyhrám. Ja som to
odmietol, lebo som vedel, že na Davida Jenkinsa vo voľnej jazde nikto
nemá. Oni ma provokovali, lebo nepoznali situáciu, ale vysvetľoval som
im, že to neprichádza do úvahy,“ spomínal po rokoch. Napokon získal
na olympiáde striebornú medailu. Voľnu jazdu absolvoval so zaťatými
zubami, lebo počas prípravy vo Vysokých Tatrách utrpel komplikované zranenie. Televíznym kamerám mal vtedy predviesť svoj aktuálny
krasokorčuliarsky šperk – trojitý rittberger. Dvakrát ho skočil, ale vôbec nebol spokojný. Pri dopade po treťom pokuse zacítil silnú bolesť.
Lekári mu diagnostikovali natrhnutý bočný úpon krajčírskeho svalu.
Ani netušil, že taký sval vôbec existuje...
Zakrátko po ukončení aktívnej športovej kariéry prešiel Karol
Divín na trénerskú dráhu. Podobne ako kedysi jeho otec, aj on
obľuboval netradičné tréningové miesta. Keďže mal nespochybniteľné zásluhy, vtedajší komunistický režim umožnil legendárnemu krasokorčuliarovi dvojročný pobyt v Kanade. Zodpovedne
sa vrátil domov, ale do krajiny „javorového listu“ ho často pozývali na kratšie stáže. Po Nežnej revolúcii žil 17 rokov v Kanade
a rozhodne stojí za zmienku, že trénoval aj Briana Orsera, neskoršieho olympijského víťaza, ktorý dosiahol ešte väčšie úspechy
ako tréner. Napríklad Japonca Juzurua Hanjua doviedol k dvom
olympijským triumfom.
Istý čas spolupracoval Divín aj so známym českým krasokorčuliarom Michalom Březinom. Keď slávil osemdesiatiny, usporiadali
v Brne na jeho počesť veľkolepú šou. Nechýbali na nej Michal
a Eliška Březinovci, majster Európy Tomáš Verner a iní. Jubilant
si už korčule neobul, ale oceňoval výkony zúčastnených tradičnými „šestkami“ – podľa starého bodovacieho systému. Išlo o jedno
z posledných verejných vystúpení Karola Divína.
Česť jeho pamiatke!
Peter Cabadaj
Zdroj fotografií: internet
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Slavomír Kontúr:
Z Ružomberka
do Korytnice
(Dejiny miestnej železnice a kúpeľov do roku
1918) (vlastným nákladom, 2022)

K

eď sa valia kolóny turistov a dovolenkárov do a z Vysokých Tatier, len menšina z nich odbočí na križovatke v Ružomberku smerom na Liptovskú Osadu,
Donovaly a Banskú Bystricu. Ale kto odbočí, nikdy neoľutuje,
v lete, či v zime. Nie kvôli Donovalom (ktoré mali byť slovenským St. Moritzom, len to akosi nevyšlo), ale kvôli prekrásnej
ceste rozhraním Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, v ktorej strede
sa nachádza odbočka smerom ku kedysi vychýreným kúpeľom
Korytnica.
Hradská však nebola jedinou spojnicou Korytnice takpovediac s vonkajším svetom. V rokoch 1908 až 1974 ju s neďalekým Ružomberkom (a teda s veľkou železničnou traťou, ktorou sa privážali vzácni kúpeľní hostia z celého Rakúsko-Uhorska) spájala úzkorozchodná železnica. A práve o nej je mimoriadne (autorsky a graficky) vydarená, odborne podkutá
a čitateľsky príťažlivá kniha Slavomíra Kontúra Z Ružomberka
do Korytnice, s podtitulom Dejiny miestnej železnice a kúpeľov
do roku 1918.
V relatívne krátkom čase ide o druhú knihu o ružombersko-korytnickej železnici (pri príležitosti uplynutia stodesiatich rokov od otvorenia jej prevádzky vyšla v roku 2014
kniha niekdajšieho pedagóga na Katedre železničnej dopravy
Žilinskej univerzity Dušana Lichnera To bola naša Korytnička). V tomto prípade si stačí prelistovať pár strán a je jasné, že
to nie je iba výnimočne podrobné faktografické kompendium
(s rozsahom 368 strán, s 265 kvalitne reprodukovanými fotografiami, množstvom schém a plánov a niekoľkými stovka-

mi odkazov na pôvodné zdroje a archívne pramene) o jednej
unikátnej (zaniknutej) technickej pamiatke, ale že v tej knihe
je aj srdce jej autora. Nečudo, Slavomír Kontúr vyrastal priamo na železničnej stanici v Liptovskej Osade, kadiaľ vláčik
do Korytnice chodieval. „Zjavoval sa ako úkaz,“ spomína si
na chvíle, keď ho ako dieťa pozoroval. Táto detská fascinácia
sa pretavila do celoživotného záujmu, ktorého výsledkom je
jedinečný knižný dokument o sláve a zániku tejto známo/neznámej dopravnej stavby, ako aj korytnických kúpeľov, ktoré
stretol, žiaľ, o dvadsať rokov neskôr rovnaký osud.
Kontúrova kniha je však súčasne aj jedinečným sprievodcom históriou ružombersko-korytnického kraja na prelome
19. a 20. storočia v širšom dobovom kontexte. Okrem informačnej nasýtenosti (pre veci neznalého recenzenta tejto knihy je napríklad prekvapením, že sa už v tej dobe uvažovalo
o železničnom prepojení z Ružomberka do Banskej Bystrice)
z knihy vanie samozrejme trochu nostalgia, ktorá však neprekrýva dobre zdokumentovanú a opísanú dynamiku podnikateľského ducha doby a priebojnú húževnatosť ľudí, s akou
bola táto stavba realizovaná a prevádzkovaná. To isté sa týkalo
vlastne aj korytnických kúpeľov, ktorých historický vzostup
samozrejme so železnicou úzko súvisel.
Na knihe treba oceniť aj (alebo najmä) to, že si nevšíma
iba hmotnosť tejto stavby a prírodné jedinečnosti kraja, vďaka
ktorým sa korytnické kúpele preslávili, ale približuje aj osud
významných osobností, spojených s rozvojom korytnickej železnice a kúpeľov, ako aj celého regiónu. Napríklad Václava
Kocha, cisársko-kráľovského finančného radcu v Ružomberku, ktorý stál pri základoch budúceho rozvoja kúpeľov v Korytnici, budapeštianskeho lekára Šiklóšiho či korytnického
lekára Jozefa Ormaia, ktorý presadil ideu stavby železnice.
Práve osud týchto osobností, samozrejme ruka v ruke so stovkami robotníkov, ktorí sa na stavbe podieľali, je dokladom
výnimočnosti konštruktérskych a manažérskych schopností
a pracovných výkonov našich predkov v relatívne primitívnych podmienkach začiatkov uhorskej priemyselnej revolúcie. Tento ľudský prvok je v Kontúrovej koncepcii knihy
veľmi dôležitý. Napokon on sám hovorí, že zmyslom nie je
len regionálnu železnicu postaviť, ale predovšetkým „prepájať
a zbližovať ľudí; to bolo a je na lokálkach vo svojej podstate to
najvzácnejšie a najcennejšie“.
Pretože autor mapuje osudy Korytnice a jej železnice do
roku 1918, môžeme predpokladať, že komplexný obraz tejto jedinečnej úzkokoľajky, dokazujúcej zručnosť a technickú
zdatnosť našich predkov, ako aj osud kúpeľov s tým súvisiaci,
bude doplnený zmapovaním aj obdobia od vzniku Československa až po zánik železnice v roku 1974 a kúpeľov po divokej
privatizácii v 90. rokoch minulého storočia. V každom prípade treba povedať, že tento výsledok Kontúrovej štvorročnej práce si zaslúži absolutórium nielen u fanúšikov železníc,
o ktorom niet pochýb, ale aj u všetkých, čo majú radi krásne
múdre knihy, voňajúce starými časmi.
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Josef Koudelka: Deníky
(Host, 2021)

N

ie je veľa českých alebo slovenských umelcov, ktorým sa
podarilo presadiť vo svetovej konkurencii. Výnimkou
bezpochyby je však Josef Koudelka, ktorému vo vydavateľstve Torst vyšla kniha Deníky. Ide o výber zo šesťdesiatich
ôsmich denníkov, ktoré si tento legendárny český fotograf viedol
od svojej emigrácie z Československa v roku 1969 a ktorý pripravil fotograf a teoretik umenia Tomáš Pospěch. Unikátnosť
tejto knihy spočíva aj v tom, že na dlhé roky predstavuje jedinú
možnosť, ako sa k zápiskom dostať. Koudelka totiž celé svoje
fotografické dielo odovzdal do Umeleckopriemyselného múzea
v Prahe a ďalších českých galérií, ale originály denníkov sa rozhodol venovať Pamätníku národného písomníctva v Prahe, a preto
budú sprístupnené verejnosti až o dvadsať rokov.
Koudelka si svoje denníky začal viesť z potreby robiť si osobné i pracovné poznámky. Spočiatku šlo viac menej o náhodné
a fragmentárne poznámkovanie, ktoré sa však postupom času
obsahovo zmenilo na pravidelné glosovanie. Postupne sa menil aj formálny vzhľad denníkov. Od polovice rokov si Koudelka všetko zaznamenával do diárov s rozmerom 12 x 17 cm.
Na obálku a na chrbát si dopisoval rok a chrbát ešte spevňoval
izolačnou páskou. Tomuto formátu už potom zostal verný,
čo sa týkalo aj samotného zapisovania: na vnútornom obale
vpredu a vzadu si písal hlavné bonmoty, heslá, pravidlá, zvyšok zapĺňal rôznymi postrehmi a zaujímavosťami. Zapisoval
si zážitky z ciest, predsavzatia, opakujúce sa sny, opisy miest,
komentáre k fotkám, technické parametre. Zapisoval si svoje
schôdzky, mená ľudí, s ktorými sa zoznámil, dátumy, tele-

fónne čísla, adresy a aj útržky z rozhovorov s kolegami fotografmi. Texty dokresľoval, lepil k nim výstrižky z novín alebo
negatívy, zvýrazňoval farebnými fixkami, opätovne sa k nim
vracal, podčiarkoval, prepisoval. Podľa toho, ktorú krajinu či
mesto navštívil, si spočiatku viedol aj zápisník. Ten napríklad
niesol názov „Londýn“, „Paríž“, „Brusel“.
Koudelkove Deníky možno vnímať nielen ako nahliadnutie
do osobného a osobnostného sveta fotografa, ale aj ako autorský návod k hlbšiemu pochopeniu jeho vrcholných diel.
Napríklad cyklu Cigáni, ktorý dodnes patrí medzi špičkové súbory svetovej dokumentárnej fotografie, alebo cyklu Invázia,
jedinečnej kolekcie fotografií zachytávajúcich vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Prahy. Niektoré z týchto fotografií sa vďaka svojej brutálnej autenticite stali doslova ikonickými a sú
súčasťou svetového fondu umeleckej dokumentárnej fotografie. Tie sa za pomoci zahraničných novinárov podarilo vyviesť
z Československa do Spojených štátov, kde ich svetoznáma
agentúra Magnum z dôvodu Koudelkovej ochrany pred prípadnými postihmi do sveta distribuovala pod pseudonymom
P. P. – Prague Photographer.
Koudelka sa usiloval o zachytenie jedinečnosti okamihu,
„tej jedinej“ fotografie, ktorou by vystihol to podstatné.
V tomto zmysle sa tematicky zameriaval na obyčajných ľudí
a ich spôsob života. Ešte v Československu fotografoval tramping a život na dedinách, v čom pokračoval aj v emigrácii.
Objektom jeho záujmu boli predovšetkým dediny v Portugalsku či Grécku, španielske fiesty alebo psychiatrické ústavy na
juhu Talianska.
Postupne sa však odkláňal smerom k fotografovaniu ekologicky zdevastovanej krajiny, resp. poznačenej vojnovými konfliktmi či zánikom civilizácie (napr. severné Čechy, kam sa po
návrate do Československa vracal, ale aj vo Walese či Libanone). Podobný fotografický projekt robil aj v Izraeli.
Pokiaľ ide o osobnú rovinu, Koudelka si do denníkov zaznamenával aj mnoho dôverných zápiskov o partnerkách,
sexe, narodení detí, ich dospievaní, pocitoch z návratu do
rodnej vlasti, rodinných stretnutiach, o chorobách. To celé je
ešte ilustrované dosiaľ nepublikovanými Koudelkovými fotografiami z ciest.
Koudelka síce väčšinu svojho osobného i tvorivého života prežil na západe, ale bol to bytostne človek z východnej
Európy, ktorý mal veľmi odmeraný vzťah k západnému konzumnému spôsobu života a honbe za materiálnymi statkami.
Takýto život ho v princípe nezaujímal, stránil sa ho, nanajvýš
občas zašiel na výstavy a koncerty. Jeho zaujímala predovšetkým sloboda – sloboda osobná i politická. A najväčšmi zo
všetkého si cenil nezávislosť a kládol dôraz na autenticitu,
ktorá bola pre jeho fotografie typickou už od raných čias.
Na záver dajme slovo ešte zostavovateľovi knihy Tomášovi Pospěchovi, ktoré vari najpregnantnejšie vystihuje posolstvo tejto
pozoruhodnej publikácie: „Ako najdôležitejší príbeh v knihe
vnímam príbeh o slobode. Je to o tom, že človek sa rozhodne
odísť do emigrácie, čím síce stráca domov, ale získava slobodu.
A Koudelka robil celý život všetko preto, aby s darom slobody,
ktorý získal, keď o svoj domov prišiel, zachádzal čo najlepšie.“
Igor Otčenáš
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Muzeum vskutku NÁRODNÍ
Kdyby mohl hrabě Kašpar Maria Šternberk, význačný český
učenec první poloviny 19. století, vidět dnešní podobu instituce,
jejímž předním zakladatelem byl, asi by nevěřil vlastním
očím. Před více než sto lety, v roce 1818, spolu s dalšími
vlastenci věnoval svoje bohaté umělecké sbírky a ty se staly
v prostorách Šternberského paláce na pražských Hradčanech
základem Vlastenského muzea, jak zněl ve staré češtině první
název dnešního Národního muzea v Praze. Vlastní budovu
v novorenesančním slohu podle projektu architekta Schulze
získala tato pozoruhodná kulturní instituce teprve v samotném
konci 19. století. Před 100. výročím vzniku Československé
republiky prošla historická budova náročnou generální
rekonstrukcí a byla slavnostně znovu otevřena 28. října 2018.

K

dyž jsem se po letech vydal na prohlídku impozantní
budovy na Václavském náměstí, setkal jsem se u vchodu
se skupinkou odcházejících zahraničních návštěvníků;
jeden se netajil emocemi: „Mám z toho životní zážitek.“ Po
dvou hodinách jsem odcházel plný dojmů a dal jsem mu zcela za
pravdu. První, co mě šokovalo, byl ohromný počet návštěvníků,
zejména rodin s dětmi. Byli mezi nimi i cizinci žijící u nás
a také turisté. Byla sice sobota, ale situace je podobná i ve všední dny. V těch navštěvují muzeum celé školní třídy, pro některé
děti jde jen o povinnost, ale i ty si uvědomí nádheru toho,
co vykonali předci a co ještě zdokonalili naši současníci. Aby
uspokojilo zvědavost hostí, má muzeum – asi jako jediné u nás
– otevřeno denně, včetně pondělků.
Už čelný pohled na budovu muzea z Václavského náměstí je
fascinující: nad výraznou fontánou vidíme soubor soch alegoricky představujících české země – vedle nadživotní Čechie
jsou figury zobrazující Moravu a Slezsko i řeky Labe a Vltavu.
Na průčelí budovy je ze všech stran umístěno 72 nápisových
desek se jmény osob, které měly vztah k dějinám národa:
vedle takových jako Karel IV., Rudolf II., Jan Hus (o té se
vedly spory, jejich výsledkem bylo naopak vybudování Šalounova pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí), Tycho
de Brahe – dánský astronom na dvoře Rudolfa II., dále například Jan Jessenius – slovenský lékař proslulý provedením první veřejné pitvy a jedna z obětí popravy představitelů protihabsburského povstání v roce 1621. Některá další jména už

ale lidem 21. století
mnoho neříkají.
Návštěvníka už při
vstupu šokuje impozantní schodiště,
známé například
i z koncertů, které byly v minulosti pořádány na
jeho schodech v 17
hodin 17 minut a přenášeny televizí. Posloužilo také při
natáčení našich i zahraničních filmů
a zobrazovalo významné světové budovy. Prostory interiéru jsou
vyzdobeny díly proslulých českých malířů a bustami velikánů
české kultury a veřejného života. Autory malířské výzdoby byli
význační představitelé tak zvané generace Národního divadla – Václav Brožík, František Ženíšek, Vojtěch Hynais a Julius
Mařák, jehož zobrazení českých hradů a památných míst
nalezneme na stěnách podél schodiště spojujícího první
a druhé patro. Ač vypadají jako fresky, jde o malby na plátně,
nalepené na stěny. V mohutném Panteonu je téměř pět desítek bust význačných osobností naší historie, jako jsou např.
stavitel svatovítského chrámu Petr Parléř, obrozenci Jungmann a Dobrovský, spisovatelé Němcová
či Jirásek, malíři Petr Brandl a Mikoláš
Aleš, skladatelé Smetana a Dvořák, autor
Slávy dcery Ján Kollár, slovenský básník
Pavol Országh Hviezdoslav, ale i císař
František Josef I. přispěl na stavbu vysokou částkou. Některá jména jsou však
dnes už poněkud zapomenuta. Plastiky (sochy) v životní velikosti zobrazují
T. G. Masaryka, Jana Amose Komenského, „otce národa“ historika Františka
Palackého, Jana Nerudu a dalších šest
význačných osobností. Několik plastik
bylo za minulého režimu z ideologických
důvodů dočasně odstraněno.
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Kdo navštívil Národní muzeum před mnoha lety třeba se
školní výpravou, tomu zůstala v paměti kostra plejtváka myšoka (modré velryby), zavěšená na stropu jedné z přírodovědných expozic. Během rekonstrukce historické budovy prošel
tento exponát náročným (a nákladným) restaurováním, při
němž byly kosti pečlivě očištěny a zbaveny zbytků tuku. Navíc k němu přibyl další – věrný model plejtváka malého. Jedna
z expozic, které byly zachovány z původní koncepce, je mineralogická se stovkami vzorků kamenů, jednotně umístěnými
v původních schránkách a vitrínách, dokonale renovovanými
a opatřenými moderním osvětlením. Při generální rekonstrukci
byly v historické budově zrušeny a přeneseny do nového objektu kanceláře a badatelny, čímž se rozšířily výstavní plochy.
Dnes je na tisících metrech čtverečních řada sálů s 80 000
sbírkových předmětů (z celkového počtu 20 milionů exponátů
ve vlastnictví NM), přehledně uspořádaných podle zásad moderního výstavnictví. Z někdejších nevyužívaných dvoran pod
otevřeným nebem vznikla zastřešením atria, sloužící kulturním
akcím i jako místo odpočinku pro zákazníky jednoho z bister,
kde si lze za rozumný peníz zakoupit občerstvení. Pozornost si
zasluhují i stánky s vkusnými suvenýry připomínající některé
z exponátů. V suterénu jsou rozsáhlé šatny.
Vedle stálých expozic jsou v prostorách muzea pořádány i příležitostné výstavy; jedna se nazývá Slavní čeští skladatelé. Ve
velkém sále jsou originálně řešené panely představující životy
a díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka
a Bohuslava Martinů, lze tu vůbec poprvé vidět třeba ocenění
za jejich tvorbu. Druhá místnost dává možnost vyslechnout si
úryvky z jejich děl za doprovodu světel v několika řadách postupně se rozsvěcujících a zhasínajících v souladu se zvuky hudby. Jiná výstava – Czech Press Photo 2020 představuje nejlepší
fotografie předních autorů oceněné v roce 2020.
Zlatým hřebem prohlídky historické budovy je návštěva hlavní
kupole: vyjedete-li výtahem do nejvyššího, třetího patra, čeká
vás ještě 62 schodů (bohužel nebylo technicky možné zprovoznit poslední úsek pro vozíčkáře). Na samém vrcholu je podlaha
ze zvláště odolného skla, přesto – i kvůli omezené prostoře – je
návštěvnost regulována. Odměnou je skvělé panorama města
s výhledem ještě lepším než z ještě vyšší žižkovské televizní
věže: před návštěvníkem se otevírá pohled nejen na sousední
Václavské náměstí, ale i panorama četných částí města na všech

světových stranách. Zvlášť při jasném počasí jde o nezapomenutelný zážitek.
Z historické budovy muzea byla vybudována spojovací chodba
do nové části, kde dříve sídlilo Federální shromáždění ČSSR
a posléze i rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Po obou
stranách chodby dlouhé 62 metrů jsou promítány záběry z nejnovější historie naší země. Té je také věnována expozice v nové
budově. Ale to už je jiná kapitola…
Petr Kuneš
Foto: autor a NM
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Karl Schrammel
katolický kněz proti nacismu
Na Pražskej medzinárodnej konferencii slovenských a českých
stredoškolákov hodnotitelia vysoko ocenili originálnu prácu nazvanú
Karl Schrammel – katolický kněz proti nacismu a udelili jej II. miesto.
Napísal ju Ondřej Schwarz, žiak septimy Všeobecního a sportovního
gymnázia v Bruntále. Štúdia vyniká odborným i citlivým prístupom.
Obsah

Městská knihovna v Bruntále se nachází v téměř 100 let staré budově
zvané Petrin, ve které dnes sídlí i základní škola. Když jsem jednou
z knihovny odcházel, všiml jsem si nenápadné pamětní desky, umístěné na rohu této budovy. Je na ní napsáno: „Zde působil P. KARL
SCHRAMMEL, 1907 – 1945, poslední ředitel chlapeckého semináře, umučen nacisty v koncentračním táboře Buchenwald.“ Toto
mě okamžitě zaujalo. Kdo to byl Karl Schrammel? Nikdy jsem o něm
předtím neslyšel. Proto jsem se rozhodl bádat. V této práci bych Vás,
vážení čtenáři, chtěl blíže seznámit s životem a smrtí Karla Schrammela, katolického kněze německé národnosti, antifašisty a oběti nacistického režimu.

mi ovlivnila láska jeho otce
k hudbě.
Karlovým snem bylo stát
se lékařem, proto v roce 1918
zahajuje studium na gymnáziu ve Frýdku. V roce 1922
pokračuje ve studiu na gymnáziu v Moravské Ostravě,
Karl Schrammel
kde také 16. 6. 1926 odmaturoval. Během studia se zajímal o hudbu a byl členem hnutí katolické mládeže, což ho ovlivnilo
natolik, že se rozhodl místo lékařem stát se knězem.
Do olomouckého kněžského semináře nastoupil kvůli zdravotním
problémům až v roce 1927. Rok se léčil se zánětem plic v Žárech
u Města Albrechtic. I přes oslabené zdraví byl dobrým studentem,
zvláště vynikal v předmětech praktické teologie.
Dne 13. března 1932 byl v Olomouci vysvěcen na kněze a na Velikonoční pondělí téhož roku vedl svou první bohoslužbu ve farním kostele
v Novém Jičíně, kde od roku 1928 žil se svou rodinou.
V dubnu 1932 byl v novojičínské farnosti ustanoven kooperátorem.
Jeho zdravotní stav stále nebyl dobrý, navíc v té době vážně onemocněl
i jeho otec, který umírá 27. 5. 1932. Jeho sestra Berta 14. 2. 1932
vstoupila do kongregace Chudých školských sester de Notre Dame,
takže kdyby nebylo Karla, tak by jeho matka zůstala sama.

Dětství a studium

Působení v Bruntále

Karl Schrammel se narodil 22. 9. 1907 ve Frýdku rodičům německé
národnosti Karlovi a Bertě Schrammelovým. Karl měl také jednoho
sourozence, o čtyři roky mladší sestru Bertu. Ve Frýdku byla v té době
více než polovina obyvatel německé národnosti, přesto ale Karl i Berta skvěle ovládali i český jazyk, který je naučila jejich maminka, jež
v mládí navštěvovala českou školu. Dále byli také jejich matkou vedeni
k víře, což mělo na život obou sourozenců značný vliv. Karla také vel-

Dne 1. září 1932 nahradil Karl Schrammel odcházejícího prefekta P. Viktora Ehlera na arcibiskupském chlapeckém semináři Petriniu v Bruntále, určeném pro německy mluvící chlapce. Byl pověřen
výukou hudby a zpěvu. Kromě toho se zapojil do seminárního sboru a orchestru. V květnu 1933 přebírá jejich vedení od předchozího
vedoucího A. Macholda při slavnostním symbolickém předání taktovky během hudební akademie semináře. V následujících letech or-
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Karl Schrammel ve skupině seminaristů stojí třetí zleva

ganizoval v Bruntále spoustu koncertů, kde hráli jak klasickou, tak
i lidovou hudbu. Kromě této činnosti také spolupracoval s prefektem
P. Ernestem Kretschmerem na divadelních hrách, které si tehdejší
bruntálská společnost zamilovala. I tady měl samozřejmě na starost
hlavně hudební stránku představení.
Zároveň vyučoval náboženství v dívčí škole Řádu německých rytířů,
vyučoval hře na klavír a na varhany.
Karl Schrammel byl mezi studenty i kolegy velmi oblíbený. Zde je
svědectví jednoho z jeho studentů Josefa Scharberta: „Byl velmi nadaným duchovním správcem mládeže. S našimi osobními záležitostmi jsme
chodili raději k němu než ke spirituálovi nebo vlastním prefektům.“ Další
z jeho studentů na něj vzpomínal takto: „Ředitel Schrammel byl velmi oddaným vychovatelem mládeže. Kdykoli jsme za ním přišli s prosbou
nebo osobními problémy, vždy jsme u něho našli porozumění a přátelské
pochopení. Každoroční seminární hudební a pěvecké akademie v prosinci a květnu dávali svědectví o neúnavném úsilí, se kterou mládež seznamoval s našimi velkými hudebníci tvůrci. […] Jako starý štafelštajnista
chodil zvláště o prázdninách se staršími seminaristy na pout,“ vypovídá
o Schrammelovi jeho kolega prefekt P. Ernst Kretschmer. Schrammel
byl dokonce tak oblíbený, že když byl z neznámého důvodu jmenován
administrátorem fary v Moravském Kočově nedaleko Bruntálu, vedení semináře protestovalo, což způsobilo, že olomoucký arcibiskup vzal
toto rozhodnutí zpět.
Karl Schrammel se i během působení na semináři věnoval studiu
hudby. Účastnil se řady kurzů, např. kurzů v salcburské konzervatoři
(1935 a 1937) nebo kurzu chorální hudby u P. dr. Gregora Schwaka
OSB v jugoslávské Banje Luce (1938). Kromě hudby také pokračoval
ve studiu teologie, ze které v tomto období získal doktorát.
Na počátku prázdnin 1938 byl Karl Schrammel jmenován vícerektorem kněžského semináře v Olomouci.
Po mnichovské dohodě 29. 9. 1938 přišly veliké změny. Jako pedagog německé národnosti byl nucen opustit olomoucký seminář a generálním vikářem pro říšskou část olomoucké arcidéze Msgre. Martinem
Nathanem byl poslán do vidnavského kněžského semináře, kde byl 1.
11. 1938 vratislavským arcibiskupem Adolfem, kardinálem Bertramem
ustanoven druhým kaplanem ve Vidnavě, vícerektorem vidnavského
semináře. Zde vyučoval chorální zpěv, dějiny a teorii hudby a německý
Seminář Petrinium v roce 1926

jazyk. Ani donucení k odchodu neovlivnilo jeho přátelství ke kněžím
české národnosti, protože se podle svědectví P. Vincence Hurníka jako
vicerektor spravedlivě zasazoval o zájmy českých bohoslovců.
Dne 10. března 1939 umírá ředitel bruntálského chlapeckého semináře Msgre. Franz Hobich. Na popud rodičů žáků a přátel semináře
byl Martinem Nathanem na tuto roli navrhnut právě Karl Schrammel,
který ji 1. 5. 1939 přijímá a 15. 5. 1939 je jmenován arcibiskupem Prečanem ředitelem semináře. V souvislosti se jmenováním také dostává
církevní vyznamenání tzv. limbo ornatus, což mu umožnuje nosit na
klerice děkanský límec.
Téhož roku se však Němci pokusili zabrat část budovy bruntálského
arcibiskupského semináře pro potřeby Hitlerjugend. Karl Schrammel,
přestože byl německé národnosti, s nacistickou ideologií nesouhlasil,
proto chtěl nacistům jejich plány zhatit. A to se mu nakonec podařilo
tak, že pronajal budovu semináře wehrmachtu, čímž zabránil nacistům,
aby využili prostory semináře pro vytvoření nacionálně-socialistického školícího střediska pro mládež. Tím si však u nacistů udělal velký
vroubek.
Dne 1. září 1939 byla činnost semináře pozastavena. Karl Schrammel byl poté jmenován duchovním správcem bruntálské jednotky
wehrmachtu, duchovním správcem ve vojenském táboře v Lomnici
a zajateckém táboře pro důstojníky v Dolní Dlouhé Loučce. Mládeži
se však nepřestal věnovat, organizoval pravidelná setkání pro katolickou
mládež i jejich rodiče. To se samozřejmě nelíbilo nacistům, protože jim
tak odváděl mládež, která by mohla být indoktrinována do nacistické ideologie. Dále také nacistům škodil šířením „nevhodné literatury“
a sabotováním sňatku katolického děvčete s evangelickým vojákem
wehrmachtu.
Jeho protinacistické aktivity se mu však staly osudnými. Gestapo ho
označilo za sabotéra a 7. července 1941 byl zatčen a převezen do vězení
v Opavě. Odtud byl 29. 10. 1941 poslán do koncentračního tábora
určeného pro politické vězně v Dachau.

Věznění v KT Dachau
V Dachau obdržel vězeňské číslo 28677 a byl umístěn na kněžský
blok číslo 26. Jako po celý svůj život, tak i v koncentračním táboře
se věnoval hudbě, 8. 12. 1941 se stal vedoucím kněžského sboru při
táborové kapli. V táborovém sboru se dokonce setkal i s jeho bývalým školitelem z jugoslávské Banji Luky, P. dr. Schwakem OSB,
který do Dachau dorazil na jaře roku 1944. Kromě něj se také setkal
s kolegy z Olomouce, např. s Bedřichem Hoffmannem nebo P. Janem Smolíkem.
Karl Schrammel byl i v této špatné situaci stále nebojácný a skrz
dopisy informoval přátele a známé o hrůzách koncentračního tábora. Z jeho dopisů se například dozvídáme o osudu faráře Smolíka,
který zemřel 26. 8. 1942 vysílením: „Faráře Smolíka z Nových Lublic
jsem nosil na ramenou 14 dní k apelu, dosáhl svobody skrze komín.“
Skrze dopisy přátelům a rodině se mu také podařilo získat například liturgické předměty, ale asi nejvýznamnějším přínosem byla
socha Panny Marie, dříve určená pro kapli salvatoriánů v klášteře
pod Cvilínem, kterou se Msgre. Nathan rozhodl poslat díky
Schrammelovi právě do Dachau. Tato socha byla umístěna v táborové kapli a dnes je známá jako „Naše milá paní z Dachau“. Dnes
Seminář Petrinium v 30. letech 20. století

Príloha LISTY 6/2022

22_24_Studentske listy.indd 23

23

20.06.2022 13:27:32

Mariánská soška „Naše milá
paní z Dachau“

Záhlaví plakátu ke Slavnosti
vysvěcení chlapeckého
semináře v Bruntále

ji můžeme najít v dachauském klášteře karmelitek. Kromě dopisů
se zakázaným obsahem také Karl Schrammel pašoval hostie z táborové kaple a rozdával je mezi kněží neněmecké národnosti, kteří
měli do kaple zakázaný přístup, i přes veliký trest, který by ho při
přistižení čekal.
Nakonec jej však štěstí opustilo. Dne 23. září 1943, když byl jeden
z jeho dopisů adresovaný jeho příteli, kde popisoval realitu koncentračního tábora, zachycen. Na tento moment vzpomíná v knize „Jako kněz
v koncentračním táboře“ P. Leopold Althofer: „S bolestí vzpomínám na
svého nezapomenutelného přítele Karla. Když jsem jednoho večera dorazil
unaven z fabriky ke svému baráku, již mne očekával. V jeho bledém obličeji jsem zároveň postřehl jen stěží ovládané vzrušení. ‚Dobře, že jsi tady
– už na tebe dlouho čekám. Musím se někomu vypovídat.‘ ‚Pojď Karle‘,
odpověděl jsem a chodili jsme po blokové uličce nějakou dobu tam a zpátky. ‚Víš‘, vyprávěl, ‚měl jsem příšernou smůlu. Napsal jsem jednomu příteli
jasný tajný dopis a popsal v něm pravdivě všechny zločiny SS v našem táboře – všechno, co jsem věděl. Už mě to dlouho trápilo na duši, že veřejnost
neví nic o tom, jak se tady s lidmi zachází. Tento dopis byl SS nešťastnou
náhodou objeven a zabaven. Nevím, co se se mnou stane, jsem připraven
na nejhorší.‘ Přesto všechno se Karl neukázal být slabým. Jen mne ze srdce
prosil, abych na něj myslel ve svých modlitbách, až bude táborovým gestapem převzat k vykonání rozsudku. Rozloučili jsme se vřelým stiskem ruky.“
Přes závažnost tohoto prohřešku trest dlouho nepřicházel, ale osud
Karla Schrammela už byl zpečetěn. Na příkaz Berlína byl dne 4. 12.
1944 společně s českým trockistou Hermanem Taussigem spoután
a oblečen jenom v dřevácích, lněných kalhotách a lněné blůze při čtrnáctistupňovém mrazu byl odvezen dobytčákem do koncentračního
tábora Buchenwald. Schrammel byl odeslán s označením RU (Rückkehr unerwünscht, neboli „návrat nežádoucí“) a s poznámkou Sonderbehandlung (neboli „zvláštní zacházení“).
V Buchenwaldu už jej však čekala pouze smrt. Podle názoru jeho
spoluvězňů byl do Buchenwaldu převezen kvůli strachu ze svědectví
ostatních duchovních o jeho popravě.

národní vyhledávací služby v Arolsen byl 5. 2. 1945 převezen do Norimberku na gestapo a zde jeho stopy končí. Jeho matka pak údajně
dostala peněžní poukázku s poznámkou „5. 2. 1945 propuštěn“. Podle
P. Tyla byl Schrammel přidělen k tzv. Scheisskomandu, ale na popud
právě P. Tyla ho táboroví lékaři údajně české národnosti prohlásili za
dočasně práce neschopného. Nejspíš 5. 2. 1945 měl být údajně převezen na gestapo do Norimberku, doopravdy byl však popraven a tajně
spálen příslušníky SS. Ti však zapomněli spálit pytel s pilinami, které
měly nasát krev po popraveném, a u něj našel P. Tyl čepici po jugoslávském vojínu, která patřila právě Schrammelovi.
Dne 10. 11. 1945 konstatoval popravu Karla Schrammela na základě výpovědi P. Františka Štveráka mezinárodní soud s válečnými
zločinci. Okresní soud v Bruntále však Karla Schrammela prohlásil za
mrtvého až o téměř tři roky později, a to 14. 1. 1948 s datem úmrtí
3. 2. 1945.
I přes persekuci Schrammelovy rodiny nacisty jeho matka bohužel
ztratila československé občanství, protože se jejich rodina neúčastnila
aktivního odboje. V Československu však mohla zůstat až do smrti,
která přišla v roce 1952.
Po únoru 1948 se na Karla Schrammela téměř zapomnělo. Jeho
památka nebyla politicky únosná, protože byl německé národnosti, a ještě k tomu katolický kněz. Po sametové revoluci se povědomí
o jeho osobě opět zvedlo a na 100. výročí od jeho narození 19. 10.
2007 mu byla na budově Petrina zásluhou členů Klubu Za starý Bruntál odhalena pamětní deska.

Závěr
Karl Schrammel byl antinacista, přestože byl německé národnosti.
Zasazoval se za zachování bruntálského chlapeckého semináře Petrinia
před obsazením Hitlerjugend, za líčení reality koncentračního tábora
v dopisech nebo pomoc kněžím neněmecké národnosti v koncentračním táboře by neměl upadnout v zapomnění. Je škoda, že i přes jeho
hrdinské činy byli členové jeho rodiny trestáni jako ostatní nacisté
a sudetští Němci, kteří se přihlásili k Hitlerovi. Po roce 1948 jméno
Karla Schrammela bylo úplně vymazáno z dějin Bruntálu. Jako Němec
a katolík se nehodil novému politickému režimu.
Jsem však rád, že jeho památka opět ožila a že jsem Vás mohl seznámit s jeho životním příběhem.

Zdroje a použitá literatura
Petr Tesař: Karl Schrammel – takřka neznámá oběť holocaustu
Mgr. Ctibor Navara: Poslední ředitel semináře v Bruntále
Katalog výstavy Svědkové lidskosti: Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých
křesťanů v letech 1938-1945: Zpěvák a hudebník, upřímný kněz
https://www.dumrynovice.cz/virtualni-galerie-svedkove-lidskosti-n25693.htm

Věznění v KT Buchenwald a smrt
Osudy Karla Schrammela po příjezdu do Buchenwaldu nejsou zcela
jasné. Podle zprávy P. L. Arthofera byl Schrammel již tři dny po svém
příjezdu do tábora pověšen. Podle svědectví kněží, která byla publikována P. Bedříchem Hoffmanem, Emilem Valaskem i Rudolfem
Grulichem se Schrammel stal členem táborové duchovní správy. Dne
5. 2. 1945 byl povolán na velitelství a obklopen skupinou SSmanů.
Poté údajně jeden z jeho českých spoluvězňů P. František Štverák našel
prostřelený a zakrvácený baret, který Schrammelovi patřil. Podle mezi24
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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.

O

O
O

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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