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Výber z programov DOMUS SM v ČR na mesiac september
2. septembra 16.00 hod.
Zásmuky, mlyn Davídkov
Čepčenie nevesty
Folklórny program Limbory pri príležitosti svadobného obradu
slovenských členov spolku. V spolupráci DOMUS SM v ČR
vďaka podpore MK ČR.
2. septembra 17.00 hod.
Muzeum Podblanicka, Vlašim
Otvorenie výstavy RNDr. Matúša Kociana, Ph. D.
Príroda za účasti autora
Podrobne v pozvánke. Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka
podpore MK ČR, ktorú udelila projektu DOMUS SM v ČR.
3. septembra 14.00 hod.
Gymnázium GVARZ, Varšavská cesta 1, Žilina
Seminár o J. A. Komenskom k tohoročnej Pražskej
medzinárodnej stredoškolskej konferencii
Hlavný účastník: Gymnázium GVARZ Žilina.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s GVARZ v Žiline
vďaka podpore MŠMT v ČR a ÚSŽZ v SR.

Lezecký kroužek oddílu lezeM
úterý 13.15 – 14.45 hod. nebo 15 – 17 hod.
Probíhá převážně
na školní lezecké stěně
v Josefské ulici

6. – 7. septembra 14.00 – 17.00 hod.
DNM, Vocelova 3, Praha 2
Seminár o J. A. Komenskom k tohoročnej Pražskej
medzinárodnej stredoškolskej konferencii
Hlavný účastník: Gymnázium Broumov.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Gymnáziom
Broumov vďaka podpore MŠMT v ČR a ÚSŽZ v SR.
13. – 24. septembra
ZŠ Jozefská ul. Praha 1
Zápis do lezeckého krúžku (pozri info plagát)
Spoluorganizátor DOMUS SM v ČR vďaka podpore MŠMT
v ČR a ÚSŽZ v SR.
15. septembra 10.00 – 16.00 hod.
Státní oblastní archiv České Budějovice
Medzinárodná vedecká konferencia Československo 1989 – 1992
Pripravil ÚSTR, SOba České Budějovice, Jihočeské muzeum,
Jihočeský kraj.
16. septembra 10.00 hod.
Mendelova univerzita, Brno
Slovenskí osídlenci z rokov 1945 – 1960 v regiónoch Sliezska
v archívnych prameňoch českých a slovenských archívov
Prednáška s diskusiou v rámci konferencie Zmizelé vesnice.
27. septembra 17.00 hod.
Muzeum Kadaň
Vernisáž výstavy Obraz menšín v regiónoch
Spoluorganizátor DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR,
ktorú udelila projektu DOMUS SM v ČR
Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR sa uskutočnia vďaka finančnej
podpore MK ČR, Magistrátu hl. m. Prahy
a MŠMT v ČR, ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

pro bližší info kontaktujte:
Markéta Jirásková 606 168 961
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Slovo redaktora OBSAH
Vážení čitatelia,
prešiel okolo nás
21. august, skoro nečujne, keďže pripadol na sobotu. Niektoré noviny položili otázku okruhu
ľudí, či si pamätajú,
čo robili v tento deň
a ako sa dozvedeli
o okupácii. Dovolím
si aj ja spomienku.
Mala som osemnásť Ilustrácia Zuzana Štancelová
rokov, bývala som v Žiline a učila som sa na skúšku z ruskej gramatiky, keďže som študovala kombináciu história-ruský jazyk.
Milovala som ruskú literatúru XIX. aj XX. storočia, ale gramatika, to bol tvrdý oriešok. Otec navrhol, že aspoň na jeden deň
navštívime Krakov, mal novú motorku a v Krakove sme ešte
nikdy neboli. Mali sme vyraziť skoro ráno 21. augusta. O piatej ráno prišiel otec do mojej izby a povedal, že nikam nejdeme, pretože nás obsadilo vojsko Varšavskej zmluvy. Bolo ešte
kalné ráno, pokiaľ sa pamätám, celý deň bol oblačný. Naproti
domu bol obchod s potravinami, zbiehali sa pred ním vyľakané
ženy, aby mohli nakúpiť zásoby. Muži, mládež postávali v hlúčikoch a rokovali. Behom doobeda sme pohľadom na Dubeň,
vrch nad Žilinou, zistili, že vojaci z neho zostupujú dole do
mesta, dokonca maskovaní kríkmi, alebo vetvami stromov. Vybavila sa mi veštba bosoriek z Macbetha. Aj tam sa mal dať
les do pohybu, aby tento neskutočný jav priniesol smrť hlavnému hrdinovi. Čo sa zdalo nemožné, stalo sa skutočnosťou,
keď sa kráľovskí vojaci, maskovaní vetvami stromov, priblížili
k Macbethovým dŕžavám. Stála som na ulici s tetou, učiteľkou
aprobácie slovenčina-ruština. Bola vrcholne znechutená. Na
bulvár už vstupovali motorizovaní poľskí a ruskí vojaci. Ľudia
k nim pristupovali a lámanou ruštinou vysvetľovali, že „kontrarévolucii net!“ a že sa Brežnev asi zbláznil, pričom pomýlene
vzývali Lenina, aby sa zobudil. Teta s hlbokou iróniou vyhlásila: „Vidíš, aspoň bude s kým konverzovať.“ A odobrala sa variť
obed svojim štyrom deťom. Boli prázdniny, školské jedálne
boli zatvorené a na vtedajšie pionierske tábory sa deti dostávali
len zriedka a za odmenu. Detí bolo veľa a táborov málo.
Helena Nosková, august 2021
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MODRÁČIKOV
NÁVRAT

eď sa chcete dostať do areálu parku a neprebehnete nenápadnú odbočku dolu svahom, musíte buď prebrodiť potok,
alebo prejsť po mostíku, ktorý je taký úzky, že to radšej autom ani neskúšajte. Ale potom – ak máte šťastie na počasie – sa vám
odkryje taká panoráma severozápadných svahov Martinských hôľ,
ktorá vám vyrazí dych. Je to niečo úplne iné, ako keď sa pozeráte
na túto časť lúčanskej Malej Fatry cestou cez Strečno do či z Vysokých Tatier, resp. zo samotného Martina. Tu máte tie hory akosi
bližšie. A práve tu, medzi chotármi mestečka Rajec a obce Ďurčiná,
na pozadí majestátnej horskej panorámy, sa nachádza 27 hektárov
Bioklimatického parku Drienová. Jeho centrom je chalúpka akoby na stračej nôžke, osamelo stojaca uprostred rozľahlej lúky, ktorá
sa potom ako veľká vlna preleje za malý pahorok. Chalúpka zvaná
Gazdovský dom má elektrinu aj vodu, hoci tu vlastne žiadne inžinierske siete nie sú.
„A nikdy nebudú,“ hovorí Dr. Židek a ukazuje dokola celého areálu.
„Ak elektrina, tak zo slnka. Aký by sme to boli bioklimatický park?“
Ešte než vstúpime do samotného areálu parku, všimneme si malé
jazierka plné drobných rybičiek, štvorlístkov a lekien. „Vidíte tie vážky? To sú šidielka,“ ukazuje Dr. Židek, „tie tu nikto nevidel už roky.“
Bioklimatický park Drienová vznikol za účelom obnovy zdevastovanej poľnohospodárskej krajiny. „Bola tu takmer nulová biodiverzita, unavená pôda a vyschnutá krajina,“ hovorí Dr. Židek. „Dnes
môžeme smelo povedať, že sa sem život pomaly vracia. Je to ideálne
miesto na hľadanie väzieb medzi obnovou a ochranou prírodných
zdrojov a ekonomickým záujmom krajiny ako celku. Ale tieto šidielka nie sú náš najväčší úspech. Tým je modráčik.“
Vstupujeme do areálu parku, čo vyruší kŕdeľ husí, kačíc a sliepok.
Gagot, kvákanie, kotkodákanie... Nie, nie je to žiadna exotika, normálne husi, kačice a sliepky, ako kedysi na dvore u starej mamy.
A k tomu samozrejme kozy a ovce. Človek má zrazu pocit, že tú
starú mamu tam kdesi dokonca vidí...
„Mňa vždy zaujímala živá príroda, vyrastal som s tým,“ hovorí Dr. Židek. „V roku 1962 zobrali komunisti mojim rodičom

Listy na návšteve
Bioklimatického parku
Drienová pri Rajci
Víta nás muž so striebornými vlasmi, čelo
uznojené, opálená tvár a ruky po lakte tiež.
Oblečený je v čomsi, čo pripomína vyťahané
kraťasy pod kolená s vreckami, k tomu
zeleno-čierne prepotené tričko, na nohách
vyšliapané, kedysi asi biele botasky... Stisk
ruky je pevný, dlane tvrdé, mozoľnaté,
pohľad priamy, krok strmý. Víta nás očividne
muž tvrdej manuálnej práce, tvorca hodnôt.
Skrátka, víta nás typický genetik, pred
menom RNDr. a za menom tiež čosi. Volá sa
Ladislav Židek a od roku 2014 stojí na čele
pozoruhodného projektu Bioklimatického
parku Drienová.
2 Listy
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pôdu. Keď sme ju zreštituovali, prikúpili sme k nej v rámci Občianskeho združenia Ekoenergia ďalšie hektáre a rozhodli sme sa
aspoň na takomto malom kúsku slovenskej zeme dokázať, že sa
s ňou dá narábať aj inak než intenzívne obhospodarovať a zasypávať umelými hnojivami.“
OZ Ekoenergia sa na čele s Dr. Židekom stará o park dodnes. A je
to starostlivosť 24/7. Či už o zvieratá, rastliny, ale aj o vodu. „Voda
tu bola kľúčom ku všetkému a zadržiavanie vody je vôbec kľúčom
k celej biodiverzite,“ ukazuje Dr. Židek na hlbokú tôňu a rybník
pod kopcom. Tôňa i rybník sú hlboké asi dva metre a vteká do nich
z poldrov malý potôčik, ktorého tok je zadržiavaný niekoľkými malými haťami. „Vodu potrebuje pôda na dorábanie chleba i krmív pre
zvieratá, potrebujú ju živočíchy, ktoré sa v nej množia a tie zase slúžia
ako potrava iným.“

Od rybníka sa dvíha nekosená lúka. Nekosia ju tu úmyselne, aby
sa v spleti trávy a buriny vytvorili vhodné podmienky pre život hmyzu. „Život si sem vďaka tomu našiel cestu. Sedem rokov sme nepoužili ani gram chémie. Po dvoch rokoch sa práve tu na tejto lúke
objavili krtince. Krtince potom obsadili mravce a do mraveniska
kladie svoje larvy motýľ modráčik.“
Návrat modráčika považuje Dr. Židek za doteraz najpádnejší dôkaz ozdravovania prostredia v parku. Na lúke, cez ktorú prechádzame, ich poletujú desiatky. Modráčik je totiž považovaný za tzv. dáždnikový druh, ktorý sa tu objavil po piatich rokoch a vyskytuje sa len
v oblastiach s najčistejšími prírodnými podmienkami. „K tomu ešte
treba ako dáždnikový druh prirátať päť pustoviek, ktoré tu máme,
dokonca jedna sa usadila pod strechou gazdovského domu. Preto
nerobíme ani nič proti myšiam a hrabošom, lebo sa má kto o ne
postarať,“ vysvetľuje Dr. Židek. „Našou úlohou tu je len odstrániť
výrazné rušivé momenty, ktoré prírode prekážajú. My jej nemôžeme rozkazovať, to len kedysi chcel človek rozkazovať vetru a dažďu.
Samozrejme, že si uvedomujeme, že treba dorábať obilie, zemiaky
či fazuľu. Sme však proti maximalizácii výnosov s pomocou herbicídov či pesticídov. Každý organizmus, každá rastlina má v prírode
svoj zmysel. Každé hynutie organizmov, ktoré je vyvolané násilným
zásahom, je aktom proti prírode, je aktom proti harmónii.“
Medzi novšie programy v parku patrí pestovanie vína. Je zatiaľ ešte
v úplnom začiatku. Dr. Židek nám ukazuje 21-árový lán, pripravený
na budúcoročné sadenie viniča. „Chceme tu vysadiť mnoho odrôd
a vyselektovať také, ktoré odolajú tunajším drsnejším severským
podmienkam. Takže tu budú stolové aj muštové odrody.“ Tohto
roku pokusne – a zdá sa, že s úspechom, čo vidieť podľa bujnejúcich
sadeníc – vysadili sto štepov. Cieľom je vybudovať niečo ako genetickú banku. S tým istým zámerom bol vysadený aj vysokokmenný
extenzívny lúkosad z tristo stromov starých ovocných odrôd ako
orechy, oskoruše, slivky, jablone, hrušky, drienky, čerešne či višne.
Už sa na nich pomaly ukazuje prvá úroda. Najdôležitejšie je však
dostať z nich štepy. Park ráta, že na budúci rok vo februári ich bude
zhruba 6-tisíc, ktoré si potom rozoberú ľudia zaoberajúci sa výsadbou a údržbou stromčekov.
Unikátnosť parku spočíva aj v tom, že sa raz ročne organizujú
v tamojšom areáli ekumenické stretnutia, ktorých cieľom je spojiť
prírodné aktivity s duchovným porozumením. „Som veľkým obdivovateľom Antona Srholca,“ hovorí Dr. Židek, keď vstúpime do
Listy 3
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malej chatky nazvanej Pustovňa Antona Srholca na vrchole kopca
s výhľadom na celý areál. Na jednej stene visí veľký Srholcov portrét, na podokenici stojí krásna drevená plastika majstra Vladimíra
Kompánka. „Preto sme tu zriadili tento priestor. Tu si môžu návštevníci oddýchnuť, kontemplovať, niečo prečítať, zastaviť sa na chvíľu
v tomto uponáhľanom svete, ponoriť sa trochu do seba.“ Potvrdením
tohto takpovediac intelektuálno-duchovného rozmeru parku je aj to,
že OZ vydáva aj knižné publikácie. Najzaujímavejšou je bezpochyby
Biografia a bibliografia Jána Frivaldského (1822 – 1895), zabudnutého rodáka z Rajeckej doliny, prírodovedca, zoológa, entomológa,
ornitológa, múzejníka i cestovateľa. Jeho objaviteľské práce zo všetkých týchto oblastí majú európsky rozmer. Jeho zbierka hmyzu tvorí
dnes základ zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti, časť
sa nachádza aj v Prírodovednom múzeu vo Viedni.
Okrem toho neprehliadnuteľnou súčasťou areálu, ktorá súvisí
s duchovným rozmerom prítomným v bioparku, je zvonica Ladislav.
Prečo teda odporúčame navštíviť Bioklimatický park Drienová? Ak
tentoraz vynecháme – čo je fakt ťažké – prekrásnu panorámu hôľ, je
tu možné okrem klasickej návštevy zorganizovať na niekoľko hodín

či dní školenia, teambuildingy, využívať areál parku ako praktické
školiace stredisko pre obnoviteľné zdroje energie. Pre tento prípad sa
už pripravuje výstavba otvorenej rotundy s kapacitou zhruba dvadsať
ľudí, kde môžu prebiehať tímové akcie najrôznejšieho charakteru.
Pre materské a základné školy v parku ponúkajú vzdelávacie a zážitkové programy, exkurzie náučným chodníkom, praktické workshopy a programy pre dobrovoľných ochrancov prírody. Okrem toho
pre lepšiu informovanosť verejnosti má park v Rajci zriadené svoje
infocentrum pod „krycím“ názvom Perníková chalúpka u anjela,
ktoré sa nachádza hneď vedľa kostola sv. Ladislava. Okrem informácii je tu možné zakúpiť si niečo z produktov parku – od špaldovej
múky, medu, muštu až po rôzne druhy sirupov.
Park Drienová sa stáva miestom, kam sa ľudia radi vracajú. Aj o to
v projekte išlo. Všetci návštevníci sú vítaní. A najmä takí, ktorí sa
vrátia domov nielen s istým objemom nových skúseností, ale aj s odhodlaním, že aj oni môžu v rámci svojich možností a podmienok
dokázať niečo podobné. S vedomím, že sa tomu budú venovať dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni.
Text a foto: Igor Otčenáš
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Úcta k predchodcom
je súčasťou úcty
k sebe samým
(Životné jubileum
VOJTECHA ČELKA)
„V Rumburku, kde som strávil dvanásť rokov, som si
neraz kládol otázku, prečo sa my Slováci tak rýchlo
asimilujeme. Nevytýkam nikomu, kto žije v českých
krajoch, keď hovorí po česky, nechce byť nápadný.
Národnosť sa neprejavuje v tom, že neustále na seba
upozorňujeme. Ale vadí mi, keď si niektorí o sebe
myslia, že nikto nevie, že sú Slováci a snažia sa na to
zabudnúť. O každom sa to vie, darmo by to zakrýval.
A skôr berú vážne človeka, ktorý vie odkiaľ a kam patrí,
ako takého, ktorý sa neustále prispôsobuje a otáča
ako kohút na kostolnej veži a pritom stráca svoju
identitu. Asi žiadnu nemal. Vadí mi nezáujem o ďalšie
sledovanie slovenského života, kultúry a spoločnosti,
veď i slovenskosť je obohatením českej spoločnosti.“

Z

nie to možno neuveriteľne, ale agilný historik, publicista,
organizátor kultúrnospoločenských a vedeckých podujatí
PhDr. Vojtech Čelko, autor citovaných slov, sa 26. júla 2021
v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii dožil sedemdesiatpäťky. Vždy
vynikal fascinujúcou pamäťou, neobyčajným zmyslom pre detail,
darom osloviť a zaujať poslucháča aj čitateľa obdivuhodnou škálou
vedomostí, faktov a súvislostí. Tak ako uvedené zretele patria neodmysliteľne k jeho charizmatickej osobnosti, tak on už celé decéniá
neodmysliteľne patrí do slovenského, respektíve česko-slovenského
kultúrneho a spoločenského diania.
ERUDOVANÉ TEXTY
Bratislavský rodák Vojtech Čelko je dlhodobo výrazným protagonistom širokospektrálneho slovenského života v Českej republike.
V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa systematicky venuje
stredoeurópskym kultúrnym dejinám, problematike česko-slovenských vzťahov a tematike slovenského demokratického exilu. Oprávnene možno konštatovať, že zásadne prispel k dôstojnému návratu
reprezentantov protifašistickej rezistencie, Demokratickej strany
a následne pofebruárových exulantov do kontextu moderných
slovenských dejín a spoločenského diškurzu. Dôležitým rozmerom Čelkovej publicistiky je erudovaná reflexia pulzovania slovenského diania v Prahe, na ktorom roky rokúce aktívne participoval.
Tento zreteľ sa logicky premietol aj do obsahu, ducha a atmosféry
mnohých jubilantových textov. Vyžaruje z nich dôkladná i dôverná
znalosť opisovaného milieu, autenticita, životný nadhľad, jemný humor aj osobnostný šarm, nehovoriac už o funkčnom zakomponovaní rôznych historických reminiscencií a objavných súvislostí.
Pri pohľade do Čelkovho nevšedného životného príbehu
okrem iného zisťujeme, že v Prahe vyštudoval kombináciu dejepis
– hindčina. Vzápätí študoval postgraduálne v Historickom, respektíve Orientálnom ústave ČSAV. V roku 1971 ho po previerke

vylúčili z KSČ, istý čas bol nezamestnaný, neskôr v závode Pragocar požičiaval automobily, pracoval ako samostatný prevádzkový
účtovník a archivár. Dvanásť rokov viedol Mestské múzeum
v Rumburku, v rokoch 1990 až 1993 pôsobil ako riaditeľ Domu
slovenskej kultúry v Prahe. Od roku 1994 až do odchodu na
zaslúžený odpočinok (2008) bol vedeckým pracovníkom Ústavu
pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Ako predseda Spoločnosti generála M. R. Štefánika v Českej republike a tajomník
českej časti Česko-slovenskej komisie historikov významne prispel k prehĺbeniu poznatkov a obojstranne prospešnej kooperácii
medzi odborníkmi z oboch brehov rieky Moravy.
ZO VŠETKÝCH STRÁN
Priestorové dôvody neumožňujú vymenovať všetky fundované štúdie a knižné tituly, ktoré nesú jubilantovu autorskú pečať. Jedno
zaujímavé dielo však spomenieme. Ide o publikáciu Zo všetkých
strán (Praha, 2011), ktorá je výberom z Čelkových textov pôvodne uverejnených na stránkach novín, časopisov a zborníkov v časovom úseku ohraničenom rokmi 1973 – 2010 (štúdie, recenzie,
spomienky, jubilejné články, nekrológy, glosy, eseje, úvahy, publicistické texty, rozhovory a iné). Zvlášť treba z môjho pohľadu oceniť
príspevky, ktorými Čelko reflektuje život a dielo svojich kolegov,
priateľov a spolupracovníkov. Tieto precízne spracované biografické
medailóny sú hodnotným vkladom do komplexného osvetľovania
a sumarizovania všestrannej činnosti viacerých osobností slovenského pôvodu, o ktorých sa na Slovensku, žiaľ, hovorí a píše len veľmi
sporadicky (Dušan Pálka, Jozef Havaš, Soňa Kresáková, Peter Toperczer, Božena Fuková, Peter Poldauf a iní). Základnú faktografickú líniu textov harmonicky dopĺňajú aj umocňujú Čelkove privátne
zážitky s týmito ľuďmi, reminiscencie či odkazy na rôzne historické
a spoločenské udalosti. Vo finálnom tvare ide o ucelené osobnostné
portréty, ktoré sa dobre čítajú a zároveň ponúkajú rôzne prekvapivé
momenty, objavné súvislosti i zaujímavé postrehy.
REŠPEKT K TRADÍCIÁM
Na jednom mieste spomenutej knižky Zo všetkých strán (ide o rozhovor s ním) Čelko priznáva, že nemá „nijakú zvláštnu životnú
filozofiu. Snažím sa byť súdny. Dokážem oceniť vzdelanie a rozhľad,
vytrvalosť v úsilí ísť za svojím cieľom. Imponuje mi altruizmus, veľmi si
cením lojalitu, odvahu, rešpekt k tradíciám a trvalým hodnotám. Úcta
k našim predchodcom je súčasťou úcty k sebe samým... Vážim si svoj čas,
a preto aj uvažujem, do čoho idem, či mi to stojí za to. Hovorím si, že je
tu aj ďalšia generácia, ktorá by mala prevziať štafetu“.
Vždy galantný, elegantný, žičlivý a ústretový Vojtech Čelko svojím
curriculum vitae, tvorbou, konaním, postojmi a správaním napĺňa
mierou vrchovatou obsah vlastných slov. Kto ho mal príležitosť bližšie spoznať, dobre vie, čo má pisateľ týchto riadkov na mysli.
Ad multos annos, milý náš jubilant, vzácny kolega a priateľ!
Peter Cabadaj
Foto: zdroj internet
Listy 5

05_Cabadaj_Celko.indd 5

01.09.2021 12:50:59

Imaginárna krajina, 1985, pastel

Umelecká tvorba nie je
povolanie, ale poslanie
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha. A potom Boh stvoril Krajinu. A Krajina sa stala
Matkou života. Na šiesty deň Boh stvoril Človeka a Človek začal objavovať Krajinu. Niekedy k tomu
potreboval rýľ, inokedy mu stačili farby alebo slovo. Pre tvorbu výtvarníka a vysokoškolského
profesora Jána Kudličku je objavovanie krajiny celoživotným poslaním a nevyčerpateľnou
inšpiráciou. Vstupuje do krajiny s úctou, našľapuje v nej potichu a zaznamenáva jej atmosféru
všetkými zmyslami, aby svoje krajino-záznamy nakoniec vo svojom ateliéri pretavil do
harmonických línií, farieb alebo slova.

S

poločnosť sa už takmer rok a pol vyrovnáva s dôsledkami koronavírusovej pandémie. Ako toto obdobie prežíva
výtvarník a zároveň univerzitný profesor? Ovplyvnilo to
nejakým zásadným spôsobom tvoj život alebo tvorbu?
Toto obdobie určite nejakým spôsobom ovplyvnilo každého.
O to viac nás, ktorí pôsobíme vo vysokom školstve, kde bolo
zavedené dištančné vzdelávanie. Hoci pravidelná komunikácia
so študentmi – ako zadávanie úloh a následné korekcie z mojej
strany – prostredníctvom emailov stále prebiehala, to že som sa
s nimi nemohol stretávať osobne, bolo dosť frustrujúce. Samozrejme, že nič nenahradí výučbu, ktorá prebieha počas bežného
vzdelávacieho režimu. Ako výtvarník som zistil, že mám vďaka
obmedzeniam dosť veľa času. Rozhodol som sa urobiť si poria-

dok v ateliéri, nazrieť do šuplíkov a priečinkov, v ktorých som
nebol možno aj 25 – 30 rokov. Urobil som si vlastne takú revíziu
svojich výtvarných a teoretických vecí a tiež som mal viac času
na vlastnú tvorbu. Celkove sa toto obdobie nepodpísalo zle pod
moje aktivity, lebo som vytvoril veľa nových vecí.
Vysokú školu výtvarných umení si absolvoval v rokoch
1966 – 1972, prípravku u prof. Ladislava Čemického a špeciálku u prof. Jána Želibského. Ako si, ako študent umenia, prežíval dramatické obdobie krátkeho závanu slobody v spoločnosti
a jeho potlačenie v roku 1969 s príchodom sovietskych vojsk?
Obdobie 1966 – 1972 bolo mimoriadne hektické. Prvé uvoľnenie, ktoré prišlo s Dubčekom, novou politickou garnitúrou a iným
spôsobom myslenia, sme ako študenti veľmi privítali, žiaľ, netrvalo
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Krajina II, 1993, kombinovaná technika

to dlho. V roku 1968 sme boli obsadení okupačnými vojskami
a to, čo nasledovalo potom, bolo skoro neznesiteľné. Už názov
normalizácia hovorí sám o sebe, čo sa vlastne dialo. V rokoch
1966, 1967 a 1968 sme podnikali naše prvé cesty na Západ. Boli
sme ako študenti na oberačke hrozna v Champagni, dostal som
sa do Paríža, prichádzali k nám nové knihy a katalógy, otvárali sa
výstavy západného umenia, čiže bolo to celé takým novým pohľadom na život, na tvorbu a na umenie. Ale to, čo prišlo potom, sme
pocítili na vlastnej koži ako priškrtenie a obmedzovanie, napríklad
vynucovaním politických tém, ktoré sme ako umelci mali spracovávať. Ja som sa v ateliéri prof. Jána Želibského špecializoval na
krajinu, takže som bol mimo týchto tém. Krajina vždy bola krajinou. Ja som si riešil svoje spôsoby objavovania krajiny, nazerania
na krajinu a v širšom horizonte som sa snažil vytvárať nový výraz.
Po skončení školy si sa rozhodol pre život vo svojom rodnom meste Ružomberku. Nie je ťažké pre výtvarníka presadiť sa mimo kultúrnu metropolu?
Bolo to moje rozhodnutie, ktoré nebolo ovplyvnené nikým ani
ničím iným. A dnes vidím, keď tak rekapitulujem to, čo sa udialo za
uplynulé desaťročia, že to malo svoj význam. Neľutujem, že som takéto rozhodnutie urobil. Možno by bolo ľahšie pôsobiť v kultúrnej
metropole, ale mne, ktorý sa celoživotne zaoberám témou krajiny,
by asi tá krajina chýbala. Preto som sa rozhodol vrátiť práve do
Ružomberka, kde je okolitá liptovská, ale aj oravská krajina stále
v autentickej podobe. Objavil som tu nové možnosti pohľadu na
krajinu, spôsob ako sa dostať krajine akoby pod kožu. V podstate
mi nikdy nešlo o to, aby som zobrazoval krásu krajiny, ale skôr sa
snažím zobrazovať iné veci, ktoré sú pre mňa dôležitejšie, ako napríklad farebnosti, nálady, rytmy, štruktúry krajiny a podobne. Kontakt s kunsthistorikmi, redakciami či inými kultúrnymi inštitú-

ciami je síce z regiónu, v ktorom žijem, oveľa zložitejší, ale, myslím,
že sa mi darí ho neustále udržiavať. Mám v Bratislave veľa priateľov,
dokonca som tam mal roky aj byt. Snažím sa zároveň spoluvytvárať
aj regionálnu kultúru so širším spoločenským dosahom.
Najčastejšou témou tvojich obrazov je príroda a krajina. Prečo si sa rozhodol zobrazovať vo svojej tvorbe práve túto tému?
V regióne, v ktorom pôsobím, sa mi táto téma ponúka sama.
Nemusím nič vyhľadávať, stačí sa iba dívať a vnímať. To je v podstate princíp celej mojej tvorby. Som veľakrát v krajine a len ju
pozorujem, robím si rýchle krajino-záznamy, fotografujem a takýmto spôsobom si tú krajinu komplexne zmapujem. Potom
pracujem na týchto témach v ateliéri. Nie som typ výtvarníka,
ktorý by si postavil stojan do krajiny a pracoval tam, ale je to skôr
o určitom procese myslenia a zažívania, ktoré následne obsiahnu
tú celkovú tému krajiny v rôznych cykloch. Ako napríklad krajino-priestory, krajino-portréty, krajino-partitúry. Toto sú cykly,
ktoré v mojej tvorbe počas niekoľkých desaťročí už prebehli. Snažím sa k nim neustále vracať novým pohľadom alebo novými
možnosťami technického spracovania.
Poznal si sa osobne s Ľudovítom Fullom, udržiaval si
dlhoročné priateľstvo s pani Ester Šimerovou-Martinčekovou
a fotografom Martinom Martinčekom. Mali tieto významné
osobnosti slovenského umenia na teba nejaký vplyv?
Určite. Mal som to šťastie, že práve v regióne, v ktorom žijem,
pôsobili tieto veľké mená, s ktorými som sa mal česť osobne stretávať a vznikli z toho dlhoročné priateľstvá, až do ich smrti. Často
sme sa navštevovali s Ester Šimerovou-Martinčekovou a Martinom
Martinčekom či už u nich v Liptovskom Mikuláši, alebo u mňa
v Ružomberku a takisto aj s Ľudovítom Fullom, s ktorým to bolo
síce nie veľmi dlhé, ale zaujímavé a intenzívne priateľstvo. Títo ľudia
ma naučili myslieť, ale naučili ma aj pokore, ktorá je pri tvorbe veľmi dôležitá. Každý z nich bol nielen veľkým domácim slovenským
alebo československým autorom, ale aj významným autorom európskeho, ba svetového kontextu. Priateľstvá s týmito osobnosťami mali
pre mňa naozaj rozsiahly až neoceniteľný význam.
V roku 1992 si bol jedným zo zakladateľov Voľného umeleckého združenia ROZETA, ktorého členmi boli okrem výtvarníkov aj architekti, spisovatelia, divadelníci alebo hudobníci. Prečo je podľa teba dôležité, aby sa ľudia z rôznych
oblastí umenia spolu stretávali, tvorili alebo vystavovali?
V určitom období tu nastala potreba stretávať sa častejšie
s ľuďmi z mojej profesie, ale aj iných interdisciplinárnych oblastí. V skupine je vždy väčšia sila, ako keď sa presadzuje človek
sám ako jednotlivec. Bolo to dobrovoľné združenie, kde sme sa
snažili zachovať jednak kvalitu a originalitu tvorby jednotlivých
osobností, ktoré v tom združení fungovali, ale zároveň sme chceli manifestovať našu tvorbu navonok. Uskutočnilo sa množstvo
spoločných výstav na Slovensku aj v zahraničí a takýmto spôsobom sme vytvárali jedinečnú atmosféru v rámci regiónu. V priebehu rokov, v ktorých združenie ROZETA aktívne fungovalo,
sa stalo na Slovensku určitým pojmom a dodnes sa ľudia pýtajú,
či tá ROZETA ešte funguje, alebo čo sa s tým združením stalo.
Takže tým, čo sa v tomto združení za tie roky urobilo, sme podľa
môjho názoru, zaznamenali nejaký kvalitatívny záber, ale aj rast
v rámci bývalého Československa a neskôr Slovenska. Veľmi dôležité bolo prepojenie viacerých umeleckých disciplín ako maľba,
socha, textilné výtvarníctvo, architektúra, konceptuálne umenie,
divadlo, hudba, ale aj literatúra. Spolupracovali sme aj s básnikmi, takže to malo v rámci umenia naozaj široký dosah.
So spisovateľom Jurajom Kuniakom ste vydali niekoľko kníh. Za niektoré z nich ste dokonca získali ocenenia
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Pieta, 1995, kolorované drevo

Krajinoportrét 3, 2020, kombinovaná technika

Krajinopartitúra M1, 2014, kombinovaná technika, 80x120 cm

Najkrajšia kniha Slovenska alebo Prémiu literárneho fondu.
Čo ťa priviedlo ku knižnej tvorbe?
Slovom som sa zaoberal aj pred tým, než začali vznikať spoločné
projekty s básnikom Jurajom Kuniakom. Moje návštevy krajiny
boli vždy nielen o vizuálnej esencii, ale snažil som sa určité veci
koncipovať aj verbálne tým, že som si zapisoval aktuálne situácie.
Mal som vždy rád poéziu, ktorú zbieram už od študentských čias
a dodnes mám obrovskú knižnicu zaujímavých kníh, ktoré vyšli od
60. rokov až po súčasnosť. Kniha sa tak stala prirodzenou súčasťou
môjho vonkajšieho, ale aj vnútorného sveta. Stretnutie s Jurajom
Kuniakom prinieslo zase novú rovinu spolupráce, pretože je to
výborný básnik, ja som výtvarník, a tak sme mali pocit, že môžeme urobiť niektoré spoločné projekty. Tak vznikla naša prvá kniha
Mystérium krajiny, ktorá vyšla pri príležitosti mojej šesťdesiatky,
kde Juraj Kuniak napísal príbeh, ktorý nie je iba o mojom živote,
ale o období od roku 1948, keď som sa narodil, až do roku 2008,
keď kniha vyšla. Reflektoval v nej nielen moje životné kroky, ale
aj pohľad na kultúru všeobecne a tiež politické udalosti. Vznikla
tak zaujímavá kniha, ktorá je v podstate kontinuálnym príbehom.
Monografiu sme pripravovali takmer tri roky formou pravidelných
rozhovorov a vzájomných stretnutí. Kniha získala Prémiu literárneho fondu a aj ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska. Potom vznikli
ďalšie spoločné projekty so sakrálnou tematikou ako Rosa Mystica
o Madone alebo Lamium Album o Pietach. Ale tiež spoločné knihy
s ďalšími kolegami, napríklad Krajina vo mne, je to kniha s výpoveďami o krajine piatich autorov – poetka Mila Haugová, básnici
Juraj Kuniak a Rudo Jurolek, sochár Rasťo Biarinec a ja. Potom
sme robili ešte ďalšie knihy, napríklad Stratená krajina o egyptských púšťach a Kniha o krajine, ktorú som pripravil ako učebný
text pre študentov. Ešte by som rád spomenul knihu Atmosféry,
ktorá je mojou verbálnou výpoveďou. Dlhodobo si robím písomné
záznamy, napríklad zo sedení na záhrade, ale aj zo svojich ciest do

Talianska, Poľska, Prahy atď. Všade pozorujem atmosféru očami
výtvarníka a návštevníka kaviarne. Sú to aj mnohé vnemy z týchto miest alebo krajín. Z toho vznikli poetické útvary, ktoré majú
spoločný názov Atmosféry. Je to taký sumár rôznych miest, kde je
človeku dobre.
Na začiatku 90. rokov si mal prechodné bydlisko aj v Prahe a trávil si veľa času na cestách medzi Prahou a Ružomberkom. Aký je tvoj vzťah k tomuto mestu?
Prahu vnímam ako moje druhé rodisko. Keď som veľmi ochorel
v treťom roku svojho života, tak mi začiatkom 50. rokov zachránili
život vo Fakultnej nemocnici v Krči. Preto hovorievam, že prvýkrát som sa narodil v Ružomberku a druhýkrát v Prahe. Ležal som
v nemocnici rok a vzhľadom na to, že deti sú veľmi vnímavé, naučil som sa dobre aj český jazyk a ten ovládam dodnes. Odvtedy
som podvedome cítil, že by som v Prahe mal aj niečo odžiť a keď
sa mi tam podarilo v 90. rokoch získať byt, bol som z toho nadšený. A myslím si, že tam vzniklo aj ďalšie zaujímavé obdobie mojej
tvorby. Trávili sme tam veľa času s manželkou a deťmi, takže Prahu
vnímam nielen ako svoju záchranu, ale aj ako neustálu inšpiráciu,
kde som si dobíjal svoju batériu. Som kaviarensky typ, v skvelých
pražských kaviarňach som odsedel niekoľko stoviek hodín pozorovaním ľudí, vnímaním atmosféry a rozhovormi so zaujímavými
ľuďmi. Môžem povedať, že kontakt s Prahou bol pre môj osobný
vnútorný, ale aj tvorivý život veľmi dôležitý.
V roku 2012 si bol inaugurovaný za profesora na Akadémii krásnych umení vo Varšave. Prečo si sa rozhodol robiť
profesúru práve v Poľsku?
Inauguračné konania sa na Slovensku robili iba na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave, ale práve v tom období boli
na nejaký čas pozastavené. Chcel som pomôcť Katolíckej univerzite v Ružomberku, a tak som sa rozhodol, že sa o inauguráciu
pokúsim na Akadémii krásnych umení vo Varšave. Nebol som

8 Listy

06_09_Duben.indd 8

01.09.2021 12:52:17
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tam úplne neznámy, lebo niekoľko rokov predtým som tam robil
aj doktorát z umenia, preto boli radi, že sa tam vraciam a celý
proces inaugurácie mi umožnili. A druhý dôvod bol, že som mal
vo Varšave aj kde bývať, pretože tam žije môj syn Boris s rodinou.
Takže to bolo také prepojenie pracovných a rodinných kontaktov.
Myslím si, že to bola dobrá voľba a rád na to spomínam.
Máš za sebou bohatú pedagogickú prax. Pôsobil si na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Katolíckej univerzite v Ružomberku,
Univerzite Jána Dlugosza v Čenstochovej, Akadémii múzických umení v Katoviciach. Napĺňa ťa výchova mladej generácie rovnako ako vlastná tvorba?
Vo vysokom školstve pracujem už niekoľko desaťročí, ale
ešte predtým som učil na Strednej odbornej škole textilnej a na
ľudových školách umenia, takže profesia pedagóga mi nebola
úplne neznáma. Samozrejme, pôsobenie vo vysokom školstve má
úplne iné parametre a kvality. Ale keď to spätne hodnotím za
uplynulé desaťročia, môžem povedať, že ma to napĺňa, lebo to
nie je iba o odovzdávaní vlastných skúseností, svojich výskumov,
svojich myšlienok, svojej tvorby, ale zároveň dostávam od študentov aj nové podnety. Je to taká vzájomná interakcia medzi výtvarníkom – pedagógom a študentmi, z ktorej majú osoh obidve
strany. Učím to, čo aj profesijne robím a zatiaľ s radosťou túto
činnosť vykonávam a dodnes pôsobím na Katedre výtvarnej výchovy Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Tvoj syn Boris pôsobil a stále pôsobí ako uznávaný scénograf v Národnej opere a vo Veľkom divadle vo Varšave. Robil
scénografiu napríklad v Kráľovskej opere v Londýne, v Štátnej opere v Berlíne, v Opere vo Frankfurte nad Mohanom,
v Metropolitnej opere v New Yorku, v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave, v Divadle Aréna, v Divadle A. Bagara
v Nitre, vo vroclavskej opere, ďalej v Poznani, v Lodži. Jeho
spoločné inscenácie so svetovo uznávaným poľským režisérom Mariuszom Trielińskym boli uvedené vo Washingtone,

v Los Angeles, v Tokiu, v Yokohame alebo v Petrohrade. Mal
si možnosť s ním na niečom spolupracovať?
Čo sa týka scénografie ani nie, ale tým, že Boris je tiež výtvarník, tak mnohé naše rodinné stretnutia a rozhovory sa uberajú
v témach výtvarného umenia alebo architektúry. Veľmi sledujem vývoj v opere a Boris na druhej strane sleduje môj vývoj
vo výtvarnom umení. Na Slovensku sme spolu pripravili veľkú
výstavu pod názvom Krajina otca / Javisko syna. Bola to výstava o priestore, lebo ja chápem krajinu ako nekonečný priestor
a Boris, hoci má priestor v určitom zmysle obmedzený scénou,
stále je aj jeho práca o priestore. Výstava bola inštalovaná vo veľmi
pekných priestoroch Tatranskej galérie v Poprade a neskôr bola
reinštalovaná do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Hľadali sme
v rámci výstavy určité prieniky medzi Borisovou a mojou tvorbou
a tým, že sme do toho zapojili ešte aj texty Juraja Kuniaka a hudbu Petra Machajdíka, vznikol zaujímavý intermediálny projekt,
kde sa stretli výtvarné umenie, architektúra, slovo a hudba.
A čo pripravuješ do budúcna? Môžeme sa tešiť na nejakú
tvoju výstavu alebo na novú knižku?
V roku 2023 by som mal mať životné jubileum, dohodli sme
sa s kurátorom Richardom Gregorom, že sa pokúsime zachytiť
vývinové etapy v mojej tvorbe za niekoľko uplynulých desaťročí
v rámci témy krajiny. Výstava by mala prebehnúť v Galérii P. M.
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a potom plánujeme jej reinštaláciu do Východoslovenskej galérie v Košiciach, ďalej do Bratislavy
alebo aj do Poľska. Čo sa týka literárnych aktivít, dokončili sme
práve prepisovanie mojich denníkov, v ktorých som si zaznamenával dojmy z ciest od 90. rokov, čím vzniklo niekoľko zápisov
z rôznych navštívených lokalít, hlavne z mojich študijných ciest
alebo iba z návštev kultúrnych metropol ako Praha, New York,
Londýn, obvykle spojených aj s návštevou operných predstavení
syna Borisa. Snažil som sa v nich zachytiť atmosféru toho miesta,
krajiny alebo kultúrnej udalosti a malo by to vyjsť na budúci rok
vo vydavateľstve Skalná ruža pod názvom Ján Kudlička Denníky.
Teším sa, je to ďalší rozmer mojej tvorivej činnosti.
Kedy si sa vlastne rozhodol stať výtvarníkom a čo v tvojom
živote predstavuje umelecká tvorba?
Už na základnej škole som rád kreslil a učitelia ma využívali pri
tvorbe násteniek. Potom som pokračoval na ľudovej škole umenia,
hoci v 50. rokoch sa to ešte tak nevolalo. Ale asi najväčší zlom
v mojom vývine bol spojený s osobou českého textilného výtvarníka Josefa Pospíšila, ktorý v Ružomberku pôsobil na Strednej
priemyselnej škole textilnej. Bol skvelým autorom – robil napríklad
tapisérie, ale aj fotografoval. Rozhodol sa pomôcť s formovaním
vtedajšej mládeže tým, že viedol výtvarný krúžok. Pravidelne nám
nosil kvalitné publikácie a monografie európskych a svetových autorov. Chodieval s nami aj do krajiny, často iba pozorovať a nasávať
atmosféru. Myslím si, že práve on naštartoval celkovú klímu tak, že
v Ružomberku vznikla početná skupina výtvarníkov a architektov,
ktorá dodnes funguje. Môj otec bol učiteľ a sám trochu amatérsky
tvoril, takže som v tom pokračoval aj na strednej škole, až som sa
rozhodol ísť ďalej na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.
Umelecká tvorba nie je povolanie, ale poslanie. To poslanie je veľmi dôležité. Ak sme v živote dostali nejaký dar, tak ho treba ďalej
rozvíjať a rozdávať, vytvárať ďalšie hodnoty a tým ovplyvňovať ľudí.
Tvorba vychádza sama zvnútra človeka, prebieha prirodzene bez
násilia. A preto sa to ťažko popisuje slovami, lebo to možno ani
nedokážeme nazvať inak ako tvorivý proces. Ja tak k tomu celý
život pristupujem. Tvorba je pre mňa poslaním.
Rozhovor pripravil: Vladimír Dubeň
Foto: Jozef Martiška, Elena Šišková, Stanislav Bodorík, Peter Surový
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Berounka pod Tetínem

TETÍN

místo svaté Ludmily
a české historie 1. část

Není u nás mnoho míst, kde se zrcadlí jedenáct
století nepřetržitého historického vývoje
a lidských osudů. Mezi nimi zvlášť vyniká Tetín.
V noci z 15. na 16. září roku 921 tam ve svých
61 letech byla zavražděna česká kněžna Ludmila,
manželka prvního historicky doloženého
Přemyslovce, knížete Bořivoje I. Na počest slavné
české světice bude letos k 1100. výročí jejího
osudného úmrtí 18. září Národní Svatoludmilská
pouť v rámci poutního víkendu, jehož program
potrvá tři dny.

S

hrňme známé údaje: kněžna Ludmila byla podle Kristiánovy
legendy dcerou Slavibora, pšovského knížete (Pšované – slovanský kmen na Mělnicku). Podle staroslověnské legendy pocházela ze srbské země. Bližší určení chybí. Původně pohanka, která před
tím, než přijala křesťanský křest, přinášela oběti slovanským bohům.
Bylo jí asi 15 let, když byla provdána za Bořivoje. Z jejich svazku
se dospělého věku dožilo šest dětí, tři dcery a tři synové, mezi nimi
Spytihněv a Vratislav, pozdější česká knížata. Spytihněv, který na
knížecí stolec nastoupil po smrti Bořivoje, je zakladatelem Pražského
hradu jako opevněného sídla. Zemřel asi ve čtyřiceti letech a neměl
žádné děti. Vláda přemyslovského rodu přešla na jeho bratra Vratislava I., jehož manželkou se stala Drahomíra, kněžna z rodu Stodoranů.
Jejich syny byli Václav a Boleslav. Oba je vychovávala jejich babička,
pozdější sv. Ludmila. Mnoho historických prací hledá důvody, proč
snacha Drahomíra nechala matku svého manžela zavraždit a mnohá
i literární díla vybízejí čtenáře k nejrůznějším závěrům. Podle historiků Ludmilu uškrtili na tetínském hradišti Vajgarové Tunna a Gommon z ozbrojené družiny Drahomíry jejím závojem, který posloužil
jako provaz. V Kristiánově legendě se uvádí: „Provaz na hrdlo ji hodili, zardoušením ji zbavili života pozemského.“

Stalo se tak poté, co se obě kněžny měly dělit po smrti Bořivoje o moc. Doba byla poznamenána politickými a náboženskými
střety, které provázely šíření křesťanství v této části Evropy. Příliš
konkrétních dokladů neexistuje, mnohé vyrůstá z legend. Kněžnu Ludmilu uložili na pohřebišti v místech, kde je nyní kostel sv.
Jana Nepomuckého, kulturní památka České republiky. Původní
románský kostelík byl přestavěn. Archeologické nálezy dokazují, že tam bylo v 10. století pohřebiště. Nedaleko stojí kamenná
stéla jako náhrobní kámen s vytesanou legendou. „Mezi únorem
a zářím roku 921 muselo mezi Ludmilou a Drahomírou dojít
k roztržce,“ říká průvodkyně Stanislava Hahnová Šedinová. Kněžna Ludmila měla i jako vdova po Bořivojovi I. v tehdejším přemyslovském rodě důležitou pozici, vlastnila velký dvorec, starala
se o desítky lidí a bezpečnost Tetína. Profesor Jan Royt připomíná,
že Václava vyučovala spolu s knězem Kaichem slovanskému písmu, zatímco kněžna Drahomíra zastupovala nezletilého Václava
na knížecím stolci.
„Povinností každého Čecha je jednou za život přijít na Tetín,“
napsal v letošním Tetínském zpravodaji č. 31 Ladislav Pecka,
průvodce Sdružení sv. Ludmily a náčelník tetínských jeskyňářů
a dodává: „Naši politici a notáblové země české by se měli zmátořit
a vytvořit něco jako rytířský řád jménem naší paní kněžny. Zasloužilé matky, vychovatelky, političky, manažerky, majitelky firmy,
sportovkyně či vědkyně…“
Ostatky sv. Ludmily jsou už téměř jedenáct století na Pražském
hradě. V roce 925 je tam nechal původně do baziliky sv. Jiří přemístit její vnuk sv. Václav. Odborníci ho i za tento čin označují
za panovníka evropského formátu. Tělo kněžny Ludmily bylo zabaleno do plátna a údajně po čtyřech letech po pohřbu, kdy bylo
vyzvednuto, bylo velmi zachovalé. I to možná dalo pevný základ
legendám, které přetrvaly staletí. Vzácnou relikvii – lebku sv. Ludmily je možné uctít jen jednou ročně u příležitosti jejího svátku.
Ostatky jsou nyní uloženy v pokladnici katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě. V době Národní Svatoludmilské
pouti bude relikvie vystavena v kostele sv. Ludmily na Tetíně.
Kníže Bořivoj I. byl pokřtěn samotným arcibiskupem sv. Metodějem na Velké Moravě na tehdejším Velehradě. Čechy byly v té
době krátce pod přímou vládou velkomoravského knížete Svato-
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pluka. Ačkoliv dodnes nevíme, zda je možné tehdejší Velehrad
ztotožnit se současným Velehradem, ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje jsou výjevy,
které tento obřad zachycují. Marta Jelínková z Infocentra Velehrad
zasvěceně návštěvníkům sděluje, že křest knížete Bořivoje sv. Metodějem zachycuje hlavní oltářní obraz v boční kapli sv. Metoděje.
Autorem obrazu je Ignác Raab a je datován do 70. let 18. století.
V kapli sv. Cyrila je freska (vlevo od oltářního obrazu), která přibližuje hostinu na dvoře krále Svatopluka. Na ni byl pozván i Bořivoj, ale jelikož nebyl ještě pokřtěn, seděl podle zvyklostí na zemi
jako pohan. Je to dílo neznámého autora po požáru v roce 1719.
Situaci tato pověst, že kníže Svatopluk zval ke stolu jen ty, kteří
byli pokřtěni, dodnes provází. Důvody však zjevně byly jiné. Kníže
Bořivoj se po neshodách s ostatními knížaty v roce 883 odebral se
svou družinou na Velkou Moravu a podnět k jeho křtu měl jistě
podstatný důvod.
O místě křtu svaté Ludmily se stále diskutuje. Jedna z novějších
verzí uvádí, že byla pravděpodobně pokřtěna jedním z Metodějových žáků na Levém Hradci, k nimž patřil i kněz Kaich. V tomto nejstarším sídle Přemyslovců byl postaven první křesťanský
kostel v Čechách, nejdříve dřevěný, později kamenný, pojmenovaný podle sv. Klimenta. Ve svém článku v Katolickém týdeníku
č. 27–28/2021 popisuje toto důležité období českých dějin historik umění profesor Jan Royt. Ke svaté Ludmile se váže i historie Palladia, mariánského kovového reliéfu, obrázku Panny Marie
s Ježíškem. Podle barokní legendy, jak píše profesor Royt „…měla
Palladium obdržet kněžna Ludmila při křtu od biskupa Metoděje
a následně jej věnovat svému vnukovi Václavovi. Podle jiné verze
legendy dala Ludmila Palladium zhotovit z kovu pocházejícího
z rozlité pohanské modly Krosiny“. Palladium údajně měla kněžna
Ludmila u sebe na Tetíně, kde jej velmi uctívala. Po její smrti jej
zdědil vnuk Václav, vychovávaný v mariánské úctě.
Stojí za to stále si opakovat souvislosti českých a moravských dějin. Šíření křesťanství z Velké Moravy do Čech je s kněžnou Lud-

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

milou spojeno a přetrvalo jedenáct století. Její kult se šířil zejména
od dvanáctého století. Starosta Tetína Ing. Martin Hrdinka vysoce
vyzdvihuje význam první české kněžny pro Tetín a Střední Čechy.
Zdůrazňuje i souvislosti mezi nejstaršími křesťanskými symboly
Moravy a Čech, Velehradem a Tetínem: „Obě obce u příležitosti
zahájení Roku sv. Ludmily v Senátu Parlamentu České republiky
na podzim minulého roku uzavřely Memorandum o spolupráci.
V roce 2015 byl založen spolek Svatá Ludmila 1100 let, který
sdružuje řadu měst, obcí, farností a dalších subjektů. Úcta k této
významné osobnosti přesahuje Středočeský kraj, Českou republiku, Evropu a má svůj ohlas i v USA a Austrálii.“ Obec Tetín se
hlásí také ke svým dalším významným osobnostem: na Tetíně
působil jako kněz v letech 1533 až 1539 Václav Hájek z Libočan,
který tam psal jednu z nejvýznamnějších knih historie českých
zemí Kroniku českou. Ve své bakalářské práci se na tuto osobnost zaměřila i spoluautorka expozice v Muzeu Tetín Bc. Eliška
Švandová.

MUZEUM TETÍN
Počátky Tetína a jeho okolí vynikajícím způsobem mapuje
a přibližuje ve své expozici muzeum, které bylo úspěšně zrekonstruováno k letošnímu výročí. Vedoucí muzea Lenka Viezanová
ukazuje kopii obrazu sv. Ludmily, na kterém je zobrazena s atributem šály či závoje, kterým byla uškrcena. Šála je i ve znaku
obce Tetín. Při slavných výročích bývá často zobrazován portrét
sv. Ludmily z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Vede k ní schodiště,
na jehož stěnách jsou namalovány scény z legendy o sv. Václavovi
a jeho babičce sv. Ludmile asi z roku 1365. V kapli sv. Kříže je 130
deskových obrazů Mistra Theodorika a jeho malířské dílny. Obraz
– portrét sv. Ludmily mají zájemci možnost vidět na přednáškách
v Muzeu Tetín, doporučuje jeho vedoucí Lenka Viezanová. Expozice muzea je rozdělená do tří částí. Má přitažlivou nabídku dokumentů – knih, map, speciální turistickou známku pro rok 2021.
Díky Návštěvnické kartě Berounska mohou návštěvníci k zakoupené vstupence do expozice získat druhou zdarma. Stejná výhoda
platí i pro vstupenky Průvodcovské služby v Tetíně s komentovanou prohlídkou tetínských kostelů. Historická místa jsou popsána
také na informativních tabulích v historickém centru obce.
O založení muzea se zasloužila historička PhDr. Jana Brajerová
(1924 – 2017), která zasvětila svůj odborný život shromažďování
dokumentů a propagaci tohoto symbolu české historie. Místní rodačka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, autorka
knih a článků o Tetíně, sběratelka historických materiálů založila
Historickou síň obce Tetína, z něhož vzniklo k letošnímu výročí
rekonstruované Muzeum Tetín. Průvodkyně ze Sdružení sv. Ludmily na Tetíně Stanislava Hahnová Šedinová vzpomíná na její nepřetržitou energii při propagaci historického místa Přemyslovců
a při procházkách s návštěvníky zdůrazňuje její odkaz. Díky oběma si lze doplnit kusé údaje z kronik, které se o těchto místech
zmiňují. Mnozí s překvapením zjišťují, že na Tetíně pobýval mnoho let kněz Václav Hájek z Libočan, kterému je právem v muzejní expozici věnována pozornost a jehož Kronika česká je jedním
z hlavních zdrojů historických údajů. Dodnes stojí středověká fara,
kde psal Kroniku českou. Kolemjdoucí si nezapomenou vyfotografovat pamětní desku, která tuto osobnost připomíná. Muzeum
si v Tetíně přál už v 19. století také spisovatel a vlastenec Vacslav
Vojáček. V budově muzea je infocentrum a vynikající expozice
s archeologickými a paleontologickými exempláři, dokumentujícími přírodu Českého krasu a osobnosti, spojené s tímto místem.
Marie Kysilková. pokračování v čísle 10/2021
Foto: autorka a Edita Volková
Zdroje: www.tetin.cz
Tetínský zpravodaj č. 31/2021, Katolický týdeník č. 27–28/2021
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Tomáš Winkler v kancelárii prof. Imricha
Sedláka v II. budove MS na Mudroňovej
ulici na jeseň v r. 2012

Matica v srdci,
srdce v Matici
– krédo Tomáša Winklera
Tretí január 1940 – v horehronskej obci Lopej
(neskôr pričlenená k Podbrezovej) sa narodil
Tomáš Winkler. Detstvo prežil v Terchovej,
odkiaľ sa rodina presťahovala do Varína.
Maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej
škole v Žiline. Po absolvovaní Vysokej školy
pedagogickej v Bratislave (odbor slovenčina
– dejepis) v r. 1961 nastúpil do Matice
slovenskej (MS) v Martine, kde pôsobil najskôr
v Literárnom archíve.

O

d roku 1968 bol redaktorom Národných novín – periodika, ktoré vzniklo v augustových dňoch. Odmietol
okupáciu Československa v auguste 1968, organizoval
protestné akcie, angažoval sa vo vysielaní tajnej rozhlasovej stanice Kriváň. V tom istom roku z riadiaceho postu matičnej bibliotéky prešiel na pozíciu zástupcu šéfredaktora kultúrno-spoločenského dvojtýždenníka Matičné čítanie, ktorý až do r. 1970
bránil demokratické vymoženosti „Pražskej jari“. Písali doň
osobnosti ako M. Eliáš, A. Habovštiak, R. Chmel, J. Chovan,
C. Kraus, P. Liba, P. Maruniak, M. Rúfus, D. Tatarka a iní. Postoje nezmenil ani po nástupe normalizácie, za čo ho r. 1970
spoločne s Ivanom Kadlečíkom, Pavlom Hrúzom, Jaroslavom
Rezníkom st. a inými z politických dôvodov prepustili z MS.
Chvíľku bol nezamestnaný, potom pracoval v robotníckych povolaniach. V r. 1971 prijal miesto ošetrovateľa v psychiatrickej

liečebni v Sučanoch, tu pracoval 2 roky. V rokoch 1973 – 1979
bol robotníkom na stavbách priehrad Liptovská Mara a Čierny
Váh. Jeho priezvisko sa pomaly ani nesmelo nahlas vyslovovať
v Martine. Písal však stále. I vtedy, keď nebolo nádeje na uverejnenie. Tvoriť mu síce nikto nezakázal, nedovolili však publikovať. Písanie do zásuvky ho neuspokojovalo, a tak písal do
periodík pod pseudonymami (Ján Ličko, Anton Grieško). Používal skratky a značky (twi, wit, re, er, frk, TW). Spolu s Petrom
Štrelingerom napísal dvojzväzkové biografické miniatúry slovenských spisovateľov Kto proti osudu (1976, 1978). V tomto
diele však nemohol byť uvedený ako autor. Nedal sa však zlomiť
neprajnosťou politických pomerov, ešte pred odchodom z MS
spracovával literárnu pozostalosť po J. M. Hurbanovi. Odniesol
si výpisky, ktoré po večeroch pri stavaní priehrad sumarizoval, až
vznikla kniha Perom a mečom. Mohla vyjsť až po zrušení zákazu autorovej publikačnej činnosti (r. 1982). Následne v r. 1987
vychádza život a dielo v dokumentoch – Jozef Miloslav Hurban
– Život zvoniaci činom.
Jazvy na duši a ťažko zahojiteľné krivdy ho zaiste utvrdili
v tom, že treba písať o ľudskom utrpení. O tragických osudoch
známych postáv slovenskej histórie napísal faktografickú knihu
Cesty na popravisko (1988). Toto obdobie Tomáš Winkler vystihol v rozhovore pre Nový Život Turca v r. 2000 týmito slovami: „Overili sa napríklad ľudské väzby, priateľstvá. Boli blízko nás
ľudia a podržali nás. Patril k nim Theo H. Florin či Vladimír Mináč. Vďaka Mináčovej intervencii na vyšších straníckych miestach
sa mi podarilo dostať do Vydavateľstva Osveta, kde som mohol redigovať síce len zdravotnícku literatúru, aby som nič nepokazil, ale
bol som znova pri tom, čo mi bolo blízke. Mal som pocit, že robím
záslužnú robotu.“1
Tak sa dostal k jednej z najťažších a najzodpovednejších prác
vo Vydavateľstve Osveta – redigovanie odbornej medicínskej literatúry v redakcii, cez ktorú viedli dvere nejedného úspešného
lekára, nielen z martinskej fakultnej nemocnice, ale aj z ďalekého
okolia, najmä z Čiech. Docenti a profesori si podávali u neho
kľučky a Winkler sa stáva známym a populárnym redaktorom
vtedajšej vedeckej medicínskej verejnosti. Uvedieme chronologicky publikácie, ktoré T. Winkler preložil v tomto období
(1984 – 1989) z češtiny:
• Somatológia: Cvičenia / Ivan Dylevský, František Šťastný,
Stanislav Trojan – Martin: Osveta, 1984 – 219 s. (Učebnica pre stredné zdravotnícke školy)
• Ošetrovateľstvo pre rehabilitačných pracovníkov / Mária
Doležalová – Martin: Osveta, 1985 – 160 s. (Učebnica
pre stredné zdravotnícke školy)
• Klinická propedeutika / Jiří Neuwirth. – Martin: Osveta,
1985 – 341 s. (Učebnica pre stredné zdravotnícke školy)
• Doplnok k učebnici fyziky: učebné texty pre zdravotnícke
školy / Oľga Králová, Ivan Ohnůtek, Václav Šůla – Martin: Osveta, 1986 – 135 s.
• Laboratórne cvičenia z fyziky / Ivan Ohnůtek, Václav
Šůla, Oľga Králová. – Martin: Osveta, 1986. – 199 s.
• Chémia I. / Ján Čipera, Vincent Novický – Martin: Osveta,
1987 – 367 s. (Učebnica pre stredné zdravotnícke školy)
• Embryológia: učebnica pre lekárske fakulty / Eduard Klika – Martin: Osveta, 1987 – 311 s.
• Klinická biochémia 2 / Gustáv Kováč, Blahoslav Hejda,
Marie Lichovská – Martin: Osveta, 1987 – 187 s.
• Klinická propedeutika / Jiří Neuwirth – Martin: Osveta,
1991 – 355 s. – Martin: Osveta, 1987 – 367 s.

12 Listy

12_13_Polakova.indd 12

01.09.2021 12:55:03

•

Biológia človeka v obrazoch / Stanislav Trojan – Martin:
Osveta, 1991 – 80 s.
V čase Nežnej revolúcie vychádza publikácia Československo –
príroda a umenie od Jiřího Havla, o ktorej preklad do slovenčiny
sa taktiež zaslúžil T. Winkler.
Toto „medicínske obdobie“ vystihol pri poslednej rozlúčke
s T. Winklerom P. Parenička slovami: „Zrodil sa novodobý lekár
umierajúceho komunistického času Tomáš Winkler, ktorý sa snaží
v tomto období literárne hľadať odpovede na základné otázky nášho
spoločenského bytia: Kto sa postaví proti osudu? Prečo sa dostali na
popravisko? Aké býva tragické hľadanie domova? Čo je posledným
časom nesmrteľných? Kto sú svedkovia časov minulých? A hlavne
dlho budeme mŕtvi?“
V novembri 1989 nastali zmeny aj v živote Tomáša Winklera. Takmer po dvadsiatich rokoch sa vrátil do MS, aby pôsobil
v redakcii Slovenských národných novín i Slovenských pohľadov ako zakladateľská osobnosť Slovenského literárneho ústavu
i riaditeľ Pamätníka národnej kultúry, ale aj vedecký tajomník.
V rozhovore pre Literárny týždenník v r. 1990 konštatuje: „Za
ten čas i pri všetkých obmedzeniach sa táto inštitúcia stala obrovským ústavom. O čom sme len snili, nesmelo robili prvé krôčiky, to
sa stalo skutočnosťou. Tento potenciál treba zapojiť do kultúrneho
potenciálu národa.“2
V r. 2001 – 2005 prednášal dokonca aj na Filozofickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici.
Tomáš Winkler sa vo vedeckom výskume orientoval na:
a/ biografie osobností národnej kultúry
Napísal monografiu Tragické hľadanie života (1991) o Dušanovi Makovickom, osobnom lekárovi L. N. Tolstého a biografické rozprávanie o posledných chvíľach našich spisovateľov Čas
pred nesmrteľnosťou (1998). Knihou Jozef Škultéty – svedok
čias minulých (2003) charakterizoval výnimočnosť jednej z najväčších kultúrnych osobností dejín Slovenska.
b/ matičné dejiny
• Matica slovenská v rokoch 1919 – 1945 a 1945 – 1954,
obe vyšli v r. 1971;
• Vrastanie do času (1992);
• Matica slovenská: dejiny a prítomnosť (2003 v spoluautorstve s Michalom Eliášom). Do knihy prispeli aj Ľ. Bartalská,
M. Kovačka, P. Maruniak, A. Maťovčík, C. Žuffa, P. Sabov...
Uvedené knižné tituly (30) tvoria len časť publikačnej činnosti
autora. Zostavil viacero zborníkov, bol editorom a vydavateľom
diel Jozefa Cígera Hronského, autorsky sa podieľal na tvorbe
Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia (2001). Prenasledovanie odporcov komunistického režimu počas normalizácie
priblížil v autobiograficky štylizovanom románe ...dlho budeme
mŕtvi (2008).
Prispieval predovšetkým do matičných periodík (Matičné čítanie, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, Slovensko),
ale aj Literárneho týždenníka, Javiska a Kultúrneho života. Odborné a populárne texty bol schopný pripraviť takmer na počkanie, vyznačovali sa jasnosťou, štylistickou, obsahovou i jazykovou precíznosťou a prezrádzali vysokú mieru poznania, ako aj
ľudskú múdrosť autora.
Výberovú personálnu bibliografiu Tomáša Winklera zostavil
Karol Petrovský3 v r. 2007 pri príležitosti autorových 65. narodenín a vydala ich Matica slovenská. Ide len o výber a zďaleka
nie všetkého pozoruhodného, čo by si zaslúžilo čitateľovu pozornosť. Rozsah publikačnej činnosti je v skutočnosti oveľa širší.
Žiaľ, k dnešnému dňu je súpis už uzavretý.

Najbližší priatelia zvykli pri okrúhlych výročiach pozdraviť
oslávenca formou článočka či rozhovoru v regionálnej tlači.
Spomínam si na január r. 2016, pri 75. narodeninách T. Winklera som zverejnila ako pracovníčka Informačného ústredia MS
na webovej stránke MS gratuláciu dlhoročného priateľa Martinčana – Matičiara Petra Mišáka. Následne som bola upozornená
správcom MS, že tento článok musím okamžite z webovej stránky odstrániť!
Pritom som stále presvedčená, že Tomášovi Winklerovi vždy
išlo o MS. Sám svoj vzťah k tejto najstaršej vedeckej a kultúrnej
ustanovizni na Slovensku vyjadril výstižne v časopise Slovensko
v r. 2005: „Moje miesto je tam, kde je Matica. V dobrom i zlom.“4
Pozemská púť Tomáša Winklera sa skončila 19. apríla 2021
vo veku 81 rokov. Rozlúčili sme sa s ním v Dome smútku na
Národnom cintoríne v Martine v kruhu blízkych a priateľov.
V osobnosti Tomáša Winklera stratila MS, slovenská kultúra,
literatúra a publicistika jedného zo svojich najvýznamnejších
i najvýraznejších predstaviteľov. Odišiel významný slovenský literárny vedec, kultúrny historik, publicista, redaktor, organizátor
literárneho života a jej dlhoročný pracovník.
Cesta jeho myšlienok a výziev k ľuďom sa nekončí.
Tomáš Winkler: „Ľudia budú žiť stále v nádeji na lepší a spravodlivejší svet, ľudstvo speje k svojej dokonalosti, ale cesta k nej je plná
prekážok a bude posiata pamätníkmi ľudskej statočnosti a odvahy.“5
Česť jeho pamiatke!
Iva Poláková
Foto: z archívu autorky
Poznámky:
1
WINKLER, Tomáš a BUKOVSKÁ, Zuzana, 2000. Je to krásne mať niekoho rád
...In: Nový život Turca. Roč. 9/40, č. 14, s. 4.
2
ŠTRELINGER, Peter, 1990. Štipendium školy života – hovoríme so spisovateľom
Tomášom Winklerom. In: Literárny týždenník. Roč. 3, č. 17, s. 1 a 11.
3
PETROVSKÝ, Karol, 2007. Tomáš Winkler – personálna bibliografia. Martin:
Matica slovenská, 2007. 68 s. ISBN 978-80-7090-838-9.
4
WINKLER, Tomáš a Peter MIŠÁK, 2005. Cieľom je čin. In: Slovensko. Roč. 27,
č. 3 – 4, s. 5 – 6.
5
WINKLER, Tomáš, 2011. Cesty na popravisko. Martin: Matica slovenská. S. 8.
ISBN 978-80-8128-021-4.
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Nanotechnológia je nositeľom novej globálnej
technickej revolúcie, ktorá zasahuje všetky
oblasti ľudskej činnosti. Obsahuje vývoj,
výskum a využitie elektronických súčiastok,
akými sú integrované obvody, čipy, optické
vlákna a optické senzory (fotosenzory) používané
v mikroelektronike (mikro = 10-6) s tým rozdielom,
že ide o súčiastky o tri rády, teda tisíckrát menšie
(nano = 10-9). Takto sa nanosúčiastky približujú
rozmerom atómov a molekúl; nanoroboty,
teda roboty vyrobené z atómov, majú rozmery
niekoľkých desiatok nanometrov
(1 nm = 10-9 m). Medzi najznámejšie
nanoštruktúry, ktoré majú technický význam,
patria senzory, mikroelektronické zariadenia,
ktoré transformujú fyzikálny signál na elektrický
impulz. Najznámejším fotosenzorom je solárny
článok, ktorý svetelný impulz (slnečné svetlo)
transformuje na elektrický prúd a nachádza tak
významné uplatnenie v tzv. solárnej energetike.

V

medicíne a biológii sa začínajú významne uplatňovať
biosenzory. To sú zariadenia kombinujúce biologický
signál s fyzikálnym alebo chemickým detektorom, teda
transformujú určitý fyzikálny alebo chemický signál na iný, lepšie merateľný signál, ktorého časť tvorí biologický materiál. Konštrukcia biosenzora vyžaduje implantáciu biologického materiálu
do vhodného pevného materiálu, ku ktorému je možné pripojiť detekčné a záznamové zariadenie. Pri konštrukcii biosenzora je možné použiť takmer ľubovoľný biologický materiál, od
mnohobunečných organizmov až po jednotlivé bunečné biomakromolekuly (enzýmy, DNA). Detekčné zariadenie závisí na
povahe signálu produkovaného biologickým materiálom. Bioelektrodynamika je vedecký odbor, ktorý skúma elektromagnetické a fotónové vlastnosti biologických systémov na úrovni
molekúl (DNA) a buniek. Významné je skúmanie tzv. autoluminiscencie biologických systémov z hľadiska objasnenia súvislostí
medzi chemickými procesmi v bunkách živých organizmov. Autoluminiscencia je veľmi slabé biologické žiarenie biologického
systému; jeho registrácia by bez extrémne citlivých detekčných
zariadení, akými sú v súčasnosti nanočipy, nebola možná.
Výroba takýchto super miniatúrnych štruktúr vyžaduje použitie elektrónových a atómových mikroskopov s vysokým rozlíšením a enormným zväčšením na zostavovanie super miniatúrnych súčiastok (napríklad v optoelektronike sa už používajú
fotosenzory skonštruované na báze iba dvoch molekúl). Takzvané „silové mikroskopy“, ktoré využívajú magnetickú rezonanciu, umožňujú detekciu veľmi slabých signálov v elektromagnetickom poli; použitím týchto mikroskopov je možné pozorovať
a vytvárať miniatúrne biologické objekty, akými sú napríklad
baktérie, vírusy, bielkoviny a iné biologické štruktúry. Atómové
mikroskopy, zobrazujúce atómové štruktúry molekúl, umožňujú navrhovať a vyrábať komplexné štruktúry miniatúrnych rozmerov a formovať ich vlastnosti v atómových dimenziách.

Biosenzory
– budúcnosť
biotechnológie
Biosenzory nachádzajú uplatnenie všade tam, kde ich použitie
prináša oproti klasickým nebiologickým senzorom určité výhody. To sú: vysoká selektivita odozvy, rýchlosť merania, dostatočná stabilita v priebehu analýzy a opakovateľné použitie, pričom
odpoveď senzora by mala byť presná, správna a reprodukovateľná. V súčasnosti nachádzajú biosenzory uplatnenie v medicíne,
ekológii, kontrole potravín a pri biotechnologických procesoch.
V medicíne sa uplatňujú v klinickej diagnostike. Pri ochrane životného prostredia sú využívané na detekciu znečistenia ovzdušia,
v potravinárstve napríklad pri analýze zloženia potravín (presné
stanovenie obsahu sacharidov a tukov). V biotechnológiách sa
významne podieľajú na riadení procesov (merania koncentrácie
živín) a pri kontrole kvality (stanovenie kontaminácie).
Biosenzory predstavujú významný prvok tzv. personalizovanej
medicíny, teda liečenia a vyliečenia konkrétneho pacienta s konkrétnym onemocnením. V tomto prípade slúžia ako diagnostické
zariadenia pre určeného pacienta napojené na databázu lekárov
v on-line systéme. Ako molekulárne biomarkery predstavujú
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modernú diagnostickú technológiu aplikovanú vnútri biologickej štruktúry pri detekcii nebezpečných chemických a biologických látok. Biosenzorické zariadenia sú významné pri skúmaní
vlastností molekúl (DNA) a molekulárnych interakcií z hľadiska
vzniku nemocí, akými sú napríklad Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, nádorové onemocnenia, atď.
V spojení s nanoštruktúrami sa biosenzory postupne stávajú
súčasťou bežných lekárskych diagnostických metód s vysokou
účinnosťou využitia. V modernej biochémii majú význam pri
štúdiu vlastností molekulárnych procesov a taktiež detekcie chemických a biologických látok. V spojení s aplikáciami na úrovni
nanosystémov umožňujú experimentálne štúdium vlastností živej hmoty, predovšetkým jej schopnosti odovzdávať elektromagnetické vlny. Súčasné významné biotechnologické pokroky, spojené s aplikáciou biosenzorov, dávajú tušiť, že čoskoro sa priblíži
doba „molekulárnych robotov“, keď bude vyrobený prvý umelý
mikroorganizmus. Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A. - Institut Technologických Aplikací, s.r.o., Praha
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Za Viliamom
Turčánym
Nesmierne mi je ľúto, že
o PhDr. Viliamovi Turčánym, CSc.,
Dr. h. c., píšem už len v minulom
čase, keďže nás 9. mája 2021 vo
veku 93 rokov v Dome seniorov sv.
Jána v Šelpiciach pri Trnave opustil.
Do večnosti odišiel významný
básnik, prekladateľ, literárny vedec
a charizmatický človek, ktorý bol šesť
decénií neodmysliteľnou súčasťou
slovenského kultúrneho, umeleckého
i vedeckého života.
MUŽ POROZUMENIA
Každý, kto ho mal možnosť bližšie spoznať, vie, že išlo
o európsky rozhľadeného vzdelanca, muža plného energie,
vždy sršiaceho nápadmi a tvorivými plánmi. Jedným dychom
musíme k tejto „vizitke“ pripojiť mimoriadnu pracovitosť
a skromnosť, ako i excelentný prednes básní – dokonca aj
v staroslovienčine! Mal veľkorysé porozumenie pri hodnotení
činov aj výčinov svojich mladších kolegov a priateľov, lebo
vedel, že každý ľudský skutok sa dá napokon pochopiť, ak má
o to človek úprimný interes. Závideniahodné bolo jeho ľudské porozumenie, ktorého sa nám tak často nedostáva, hoci
práve porozumenie je to, čo nás môže v aktuálnom zvlčilom
svete zachrániť, po čom tak veľmi bažíme.
Naoko vyznieval ako nenápadný až utiahnutý človek,
ktorý ale bol, paradoxne, „práve tým v tlakoch totality nepotlačiteľný. Konaním nie tvrdý, ale trvajúci na hodnotných
riešeniach.“ Disponoval zároveň vzácnou schopnosťou vyvinúť maximálne nezištné úsilie a energiu na to, aby sa dobrá
vec podarila. Neochvejne veril, že nijaká doba nie je až taká
márna, aby v nej nebolo možné spraviť niečo pre lepšie časy,
duchovnú obživu, potešenie a radosť ľudí.
Na tento svet prišiel 24. februára 1928 v západoslovenskej
vinohradníckej obci Suchá nad Parnou, kde vychodil ľudovú

Zdroj TASR (2014)

školu. Maturoval na Štátnom gymnáziu v Trnave (1947), vyštudoval kombináciu slovenčina – francúzština na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave (1952). Krátky časový interval pracoval ako redaktor v nakladateľstve poľnohospodárskej literatúry Oráč, od roku 1952 až do svojho odchodu na zaslúžený
odpočinok bol vedeckým pracovníkom v literárnovedných
ústavoch Slovenskej akadémie vied, dva roky pôsobil ako lektor na Univerzite Instituto Orientale v Neapole (1970 – 1972).

BÁSNICKÁ TVORBA
Spomedzi trnavských gymnazistov, ktorí prispievali do študentského časopisu Jas, sa od počiatku javil ako vyzretý literárny i prekladateľský talent. Už v časopiseckých juveníliách
(1946 – 1949) kládol akcent na formu básne (viazaný verš,
strofická kompozícia, eufónia, invenčný rým). Zjavne v nich
dominuje náboženská tematika, duchovné prvky a spirituálne
ladenie. Myšlienkovo aj formálne inšpiroval mladého Turčányho básnik slovenskej katolíckej moderny Janko Silan.
Prvá kniha veršov Jarky v kraji (1957) mu vyšla až tesne
pred dovŕšením tridsiatky. Získal za ňu Cenu Ivana Kraska –
najlepší debut roka. Zbierku možno označiť za nepriamu polemiku s dobovou zjednodušenou poetikou literárneho schematizmu. Neskôr, po istom uvoľnení formy v knihe V toku
(1965) a čiastočne tiež v zbierke U kotvy (1972), sa vo svojich
básnických opusoch vrátil ku klasickým tvarom poézie (Aj
most som ja, 1977; Srdce DrSc., 1987; Oheň z Neho, 1992,
Rada a dar, 1995; Srdce zve a vyzváňa, 1998; V okraje jarkov,
2000; Obrazy, čiže Mária i nám, 2002). Virtuózne zvládnutie klasických foriem a zvolené tematické okruhy radia Turčányho dlhodobo medzi najčítanejších slovenských básnikov,
čo potvrdzujú aj viaceré výbery z jeho lyriky (Oliva, 1974;
Piesne, 1978; Zrkadlová sieň; Až do najsladších končín, oba
1988; Učitelia národov, 1990; Kráľovstvo ducha, 1992; Prsteň,
2007). Pozoruhodné sú aj tituly, v ktorých tvorca majstrov-
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sky prebásnil vizuálne impresie z umeleckých opusov; či už je
to kniha archeológa Jozefa Vladára Venuše slovenského praveku
(1979), alebo fascinujúce dielo zostavené z ilustrácií Vincenta
Hložníka Rozhovor (1984).

REMINISCENCIE
Mám svoje mesto rád s tým vencom promenád,
kde svrčkovia i z blát vám spustia serenádu,
kde z balkónov i z vrát sa klonia vnady vnád,
čo držia patronát – čo v meste majú vládu.
Toto svoje vyznanie adresoval básnik Trnave, ktorá ho ako
historické mesto, respektíve centrum duchovného života, kultúry a vzdelanosti hlboko ovplyvnila. Isteže, vrúcny vzťah prechovával aj k rodnej dedine Suchá nad Parnou. My však ešte
zostaneme aspoň chvíľku v slovenskom Ríme, kde prežil stredoškolské letá. „Mal som to šťastie“ – spomína v jednom interview
– „že sme tvorili silné ročníky so záujmom o vzdelanie a literatúru. Vedomie, že nie som sám, že predo mnou boli na gymnáziu takí študenti ako Mihálik či Válek, ma veľmi inšpirovalo
a povzbudzovalo k tvorbe. Bezprostredne som mal pred sebou
silnú skupinu mladých básnikov a literátov, podnecovali ma aj
moji spolužiaci. S poéziou som sa tak stretával i v konfrontácii
s nimi. Pre našu tvorbu bolo dobré aj to, že vychádzal zborníček
Trnavský gymnazista, v ktorom sme publikovali.“
Kardinálnym spôsobom prispel Turčány k šíreniu a erudovanej propagácii dedičstva slovanských apoštolov a spolupatrónov Európy svätých Cyrila a Metoda. Premostením ich
univerzálneho odkazu do súčasnosti svojím dielom jedinečne
sprítomnil obraz o duchovnom, pedagogickom, kultúrnom
a umeleckom účinkovaní solúnskych bratov medzi našimi
predkami. Zároveň cez prizmu vlastnej básnickej reflexie
priniesol originálny pohľad na charakter, význam a dôsledky
ich civilizačnej misie. Brilantné Turčányho prebásnenie Proglasu zo staroslovienčiny do modernej slovenskej reči a fundované texty, ktoré o tomto opuse Konštantína Filozofa napísal,
zaraďujú našich dávnych predkov do kontextu a súradníc kultúrnych národov vtedajšej Európy.

ŠPIČKOVÝ PREKLADATEĽ
Mimoriadne bohatá prekladateľská činnosť zahŕňa klasickú
taliansku (Michelangelo Buonarroti, výbery poézie od sicílskej školy cez stredovek a renesanciu až po začiatok 20. storočia), francúzsku (P. de Ronsard, S. Prudhomme, F. Villon, P.
Verlaine, Ch. Baudelaire...), antickú (Vergílius, Ovídius...),
nemeckú (H. Heine...), maďarskú (S. Petöfi...) a inú poéziu
(napríklad aj swahilskú ľudovú tvorbu). Osobitný literárny
a kultúrny význam majú preklady jednotlivých častí Danteho legendárnej Božskej komédie: (Peklo, 1964 – v spolupráci s Jozefom Felixom; Očistec, 1982; Raj, 1986). Bravúrne
preklady Viliama Turčányho, za ktoré získal viaceré domáce
i medzinárodné prestížne ocenenia, charakterizuje maximálne rešpektovanie formy a štýlu, čím vniesol do slovenského
literárneho kontextu nový kvalitatívny rozmer. Nehovoriac už
o tom, že kľúčovo prispeli k šíreniu dobrého mena slovenskej
prekladateľskej školy v medzinárodných reláciách.
Ako literárny vedec sa systematicky venoval skúmaniu poetologicko-verzologických otázok slovenskej poézie, jej vzťahom

k inonárodným literatúram, ako i tematike básnického prekladu. Zavŕšením bádateľskej činnosti je dvojzväzkový výber
z Turčányho štúdií Cestami poézie (2003). Medzi významné
tituly tejto proveniencie nesporne patria i monografie Na
krásnu záhradu Hollého Jána (1972), Petrarcov vavrín (1974,
s vlastnými prekladmi tvorby slávneho talianskeho básnika
a predstaviteľa renesančného humanizmu) a Rým v slovenskej
poézii (1975). Výber z poézie Jána Hollého v interpretácii
Viliama Turčányho (1975) označila Eva Fordinálová za „priam
kultúrnu senzáciu a najkrajší prejav vzťahu slovenskej inteligencie k nášmu múdroskromnému obrovi“.

RYTIER A PEVEC
Pri príležitosti 90. narodenín vyšla v rodnej obci Suchá nad
Parnou monografia Viliam Turčány: Rytier a pevec (2018).
Editorka Gabriela Spustová v záverečnom sumarizačnom texte uvádza, že autor „vo svojich básňach reflektuje život, ktorý
ho postretol, so všetkými jeho nuansami. Vyjadruje sa v nich
ku všetkému, čo v živote pokladal za cenné, dôležité a hodné
pamäti vekov, no nepohŕda ani témami všedného dňa. V jeho
diele rezonuje viera v dobro, krása a láska, sebareflexia a reflexia sveta, jazyka a literatúry. Za svedkov a garantov nadčasových myšlienok si k svojej poézii prizýva veľkých básnikov a mysliteľov, súčasných i minulých, vrátane kníh Svätého
písma. Svojím vzdelaním stavia most k literárnej tradícii, na
ktorú je hrdý a dokáže ju vo svojej tvorbe majstrovsky využiť“.
Tieto slová už azda nepotrebujú nijaký ďalší komentár.
Česť pamiatke Viliama Turčányho!
Peter Cabadaj

Zdroj TASR (2009)
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Oprava funkcionalistického skvostu:

Kolonádový most v Piešťanoch
Vyvrcholenie rekonštrukcie Kolonádového mosta v Piešťanoch bolo príjemnou udalosťou tohto leta. Tento
most, inak zvaný tiež sklený či promenádový, vedie ponad Váh a spája Kúpeľný ostrov s centrom Piešťan.
Je najdlhším krytým mostom na Slovensku a ako mnohé piešťanské objekty je i on Národnou kultúrnou
pamiatkou SR. Hoci od iných miestnych pamiatok sa Kolonádový most odlišuje tým, že je obdivovanou
pamiatkou funkcionalistickou, ktorá si už v dobe svojho vzniku vyslúžila medzinárodný obdiv.

J

eho autorom sa na prianie vtedajšieho riaditeľa a zveľaďovateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera stal dnes významný, vtedy začínajúci, slovenský architekt Emil Belluš. Vďaka nemu stavba
na jednej strane pôsobí čistým dojmom a na strane druhej je plne
funkčná – pôvodná vozová časť je oddelená sklom od krytého
chodníka výhradne pre peších, ktorí sú tak chránení pred nepriaznivým počasím. Most je vybavený dvoma radmi dizajnových
lavičiek, aby si návštevníci Kúpeľného ostrova mohli oddýchnuť
a pozorovať malebný tok Váhu. Okrem mosta z dielne E. Belluša
pochádza i budova hlavnej pošty v Piešťanoch. Medzi jeho ďalšie
ikonické objekty patria napríklad Národný dom v Banskej Bystrici, vodojem v Trnave alebo budova dnešnej Generálnej prokuratúry, hotel Devín a Nová radnica v Bratislave.
Kolonádový most nahradil pôvodnú drevenú lávku v roku
1933 a nedlho po dostavaní bol zničený nemeckými vojskami
– na konci vojny roku 1945. Obnovenia sa most dočkal medzi
rokmi 1953 – 1956. Prvá rekonštrukcia obnovenej podoby sa
začala až po 65 rokoch v r. 2019 a na začiatku leta – 2. júla 2021
– prebehlo slávnostné uvedenie do prevádzky.
Súčasná podoba Kolonádového mosta sa snaží čo najlepšie
vystihnúť pôvodnú podobu, vrátane steny s drevenými rámami
okien, vkusných lavičiek i farebnosti – typickej piešťanskej bledo-tyrkysovej, ktorá doplňuje dominujúcu bielu farbu. Opravené
boli i priestory na oboch koncoch mosta, ktoré pôvodne slúžili na

kioskový predaj, ale dnes sa ich funkcia zmenila. Na strane Kúpeľného ostrova vznikol výstavný priestor Galéria MÓLO Mestského kultúrneho strediska Piešťany a jeho prvým hosťujúcim autorom sa stal známy slovenský výtvarník Otis Laubert. Na strane
mestskej pešej zóny sa novo nachádza informačné centrum. Nejde
si nevšimnúť, že na moste ani po prestavbe nechýbajú dva sklenené lepty podľa návrhov Martina Benku, ktoré boli ako zázrakom
zachránené pánom Hanicom pri zničení mosta v r. 1945. Tieto
folklórne vyobrazenia nesú názvy Na salaši a Piesne Detvy. Lepty
vraj pôvodne mali byť štyri, ale k tomu nedošlo. Na moste bola
samozrejme zachovaná aj ikonická Kühmayerova socha Barlolamač a pribudla i socha snáď najväčšej osobnosti Piešťan Ľudovíta
Wintera. Zároveň boli opravené nápisy pripomínajúce Trajánovu
oslavnú báseň Saluberrimae Pistinienses Thermae (Uzdravujúce
piešťanské kúpele) a slová z Matúšovho evanjelia „Vstaň a choď“
po latinsky Surge et ambula, ktorými Ježiš oslovuje uzdraveného
zázrakom.
Kolonádový most v obnovenej podobe zasa dôstojne dotvára
celkový ráz piešťanských kúpeľov. Vo svojej nie celkom strohej
čistote slúži ako príjemné miesto na zastavenie sa, nie iba nevšímavé prejdenie, a taktiež znovu plní svoju už na počiatku
plánovanú spoločenskú úlohu: byť korzom.
Alexandra Brocková
Foto: autorka
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Herečka
matiek
a ťažko
skúšaných
žien
V pondelok 19. apríla zomrela vo veku
83 rokov vynikajúca herečka a recitátorka,
dlhoročná členka Divadla Andreja Bagara
v Nitre, pani EMÍLIA DOŠEKOVÁ.

U

ž ako mladá herečka stvárnila postavu matky v rovnomennej Čapkovej hre. A či sa dokázala vžiť do
takejto náročnej a generačne vzdialenej úlohy? „I keď
naozaj šlo o postavy žien, ktoré mali o dvadsať, tridsať rokov
viac, ako som v skutočnosti mala ja, nemala som s tým problém.
Trošku tomu napomôže aj maska a parochňa, no najdôležitejšie
je vnútro herca. V čase, kedy som ja hrala v Čapkovej Matke,
som už mala toho hodne za sebou. Jednak môj osobný život.
Ten mi poskytol dostatok inšpirácií – otcova smrť, keď som mala
sotva osem rokov, ťažký život v mladosti – to všetko ma hlboko
poznačilo. Navyše, už som mala dve deti, takže ja som vedela,
o čom hrám, keď som stvárňovala smutné, priam tragické, životom skúšané ženy. Takmer všetko, o čom sa v Čapkovej hre
hovorilo, som prekonala na vlastnej koži.“
V súkromí bola obetavá mama dvoch synov a úlohy matiek
jej prideľovali viacerí filmoví aj televízni režiséri. „Je pravdou,
že tých matiek som si zahrala neúrekom“ – prezradila mi v nejednom rozhovore. „Vlastne takmer všetky moje väčšie úlohy, či už
na javisku, ale hlavne vo filmoch a televíznych inscenáciách, boli
matky. V obidvoch filmoch Milana Ferka: Keby som mal pušku,
Keby som mal dievča, som matkou, aj v Jedenástom prikázaní, aj
v Nepokojnej láske. Režisér Marcel Dekanovský z košickej televízie
ma tiež obsadil v hranom krátkom filme Plánka do hlavnej postavy, kde som hrala veľmi chudobnú ženu – matku, ktorej zomrelo dieťa. Radostné úlohy to určite neboli, no ja som ich hrala rada.
Cítila som, že mi sedia, že ich dokážem precítiť a teda ich zvládnem. Mohla som do tých postáv dať všetko, čo je vo mne. Takže
som sa sústredila na to, aby som ich zahrala čo najvernejšie.“

Život Milky Došekovej nebol vonkoncom jednoduchý a radostný. A napriek tomu sa vedela schuti zasmiať. Takmer na
všetkých fotografiách, ktoré som s ňou videla, sa usmieva,
a nie je to úsmev trpký, akýsi nasilu, ani teatrálny herecký.
Vedela byť nesmierne ironická a z hľadáčika objektov nevynechala ani seba. Nesťažovala si na svoj život, hoci jej detstvo
poznačila druhá svetová vojna...
„Nielen detstvo, ale celý môj život bol ťažký,“ – pokračovala
v spomínaní. „Začalo sa to tým, že na začiatku vojny nás otec
presťahoval na Záhorie, do Gbelov, odkiaľ pochádzal. Ako na
potvoru, Záhorím sa prehnal front a my sme sa ukrývali v repnej
jame pred Nemcami, aj Rusmi. Bola to dosť nedôstojná a nepohodlná skrýša, ale potrebovali sme prežiť. Keď otec odišiel na vojnu, my tri ženy – mama, sestra a ja – sme išli bývať do maminho rodičovského domu v Krupine. Tam to vraj malo byť pre nás
bezpečnejšie. Svojím spôsobom aj bolo, ibaže dom stál na odľahlých lazoch, kdesi úplne na konci sveta. Ak som chcela prísť do
školy načas, musela som vstávať za tmy a prejsť štyri kilometre
dolu z kopca a cestou nazad zasa uraziť štyri kilometre do brehu.
Keď som pri tých takmer horolezeckých výpravách dvakrát po
sebe dostala zápal pľúc, doktorka odporučila mame, aby ma dala
do detského domova. Tak som sa dostala do decáku v Dunajskej
Strede, kde boli zväčša opustené deti. Zazlievala som mame, že
ma tam dala, hoci ona to urobila s dobrým úmyslom. Chcela som
odtiaľ utiecť, no vydržala som v domove jeden rok a potom som
sa vrátila k mame a sestre.“
I keď poznala aj odvrátenú tvár detstva, usilovala sa prichýliť sirotu z Kórey. „Moje radostné detstvo sa skončilo, keď nás
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otec nechal samotné. Žili sme v biede, doslova sme nemali čo jesť,
nevedeli sme sa dočkať konca vojny a otcovho návratu. Nedočkali sme sa. Mesiac po definitívnom ukončení svetovej vojny môj
otec zomrel na tuberkulózu. Mal iba tridsaťdeväť rokov. Tam sa
začína kríza celého môjho nasledujúceho života. Stala som sa
sirotou, vedela som, aké je to ťažké byť bez rodiča, zrejme aj preto
som prehovárala mamu, aby si adoptovala kórejskú sirôtku. Bolo
to krátko po americko-kórejskej vojne. Mama by jej isto rada pomohla, no videla veci o čosi triezvejšie ako ja. Veď mala čo robiť,
aby uživila nás, svoje vlastné deti.“
Po skončení gymnázia v Šahách vyštudovala Milka dvojročný Odborný divadelný kurz, v ktorom bol aj Vlado Müller,
Zdena Grúberová, Hana Hegerová i Leopold Haverl. Ešte ako
študenti dostávali menšie úlohy v SND. Takto spomína: „Od
prvých chvíľ, ako som prišla na ODK, som sa začala prejavovať
ako charakterová herečka. Najlepšie mi šli Tajovského postavy
nad päťdesiat rokov. Jedna z mojich prvých úloh bola v Kubovi,
hrala som Košáričku, čo je žena v zrelom veku.“ A to mala krátko po sedemnástinách. Neskôr zvládla aj Vysokú školu múzických umení. „Ladislav Chudík mi pomohol nazrieť do tajov
recitácie, preto si na neho vždy spomeniem s úctou. No milovala
som činohru a tej som sa chcela venovať.“ Hneď po absolvovaní VŠMU nastúpila do vtedajšieho Krajového divadla v Nitre. „Neprišla som do neznámeho prostredia. Práve vtedy sa stal
riaditeľom nitrianskeho divadla bývalý tajomník VŠMU Ondrej
Rajniak. Keďže ma dobre poznal a vedel, čo je vo mne aj po hereckej stránke, okamžite mi ponúkol angažmán. Doslova mi to
nadirigoval. Dostala som síce ponuku aj z Prešova, ale Nitra bola
blízko Bratislavy, kde som mala veľkú lásku – študenta VŠMU.
Takže táto ponuka mi lepšie vyhovovala. Prijatie v tomto kolektíve bolo pre mňa bezbolestné. Vtedy tam bol Dušan Blaškovič,
Korenčiovci, Paľo Haspra. Mala som dvadsaťjeden rokov a tomu
zrejme zodpovedali aj postavy, ktoré som sprvoti dostávala. Šlo
najmä o záskoky. Hrávala som princezné a podobné úlohy, ktoré

mi vonkoncom nesedeli. S výnimkou jediného predstavenia Pavla
Kohouta Taká láska, kde som robila Majku, som bola s mojimi
výkonmi nespokojná. Počas jednej sezóny som dala trikrát výpoveď. Riaditeľ Rajniak ma však vždy prehovoril, aby som sa
neunáhlila a chvíľu vydržala, vo vtedajšej divadelnej sezóne nemali pre mňa vhodný repertoár. A urobil dobre. Vlastne aj ja. Od
nasledujúcej sezóny (1958 – 1959) začali pre mňa krásne časy.
Prvá moja veľká rola prišla v Jesenského Demokratoch, kde mi
režisér Pavol Haspra dal úlohu Hanky, v ďalšej som si zahrala
titulnú postavu Lizu Doolittlovú v Shawovom Pygmalione, za
postavu Abbie v O´Neillovej hre Túžba pod brestami som získala
cenu Zväzu slovenských dramatických umelcov.“
Po pätnástich divadelných sezónach, počas ktorých odohrala takmer päťdesiat premiérových postáv, z medzičasom
premenovaného divadla Andreja Bagara v Nitre odišla. Zvolila si sólovú dráhu. „Odjakživa som mala rada poéziu. Pri jej
čítaní som cítila zvláštne chvenie. Veď aj preto som sa každoročne zúčastňovala celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy
Neumannove Poděbrady. Roku 1966 mi na tejto súťaži udelili
čestné uznanie, o rok neskôr som si za prednes poézie Edgara Lee
Mastersa a Andreja Voznesenského v kategórii profesionálnych
recitátorov odniesla víťazný vavrín. No, koho by nepotešilo takéto víťazstvo? Tento úspech vlastne odštartoval celú sériu mojich recitálov a autorských aj interpretačných programov. Prvým
z nich bol recitál Alternatíva času, ktorý mal premiéru v roku
1969 v bratislavskom Divadle na Korze. Pozostával z kompozície svetových a slovenských básnikov R. Jeffersa, E. L. Mastersa,
L. Ferlinghettiho, B. Brechta, J. Jesenského, E. B. Lukáča, ale
aj výrokov Šalamúna, ktorými sa púšťa do rozhovorov s obecenstvom o láske, priateľstve, zodpovednosti za zmysel života. Bol
to akýsi protest proti vtedajšej politickej moci. Naspievala som
pesničky s textami Milana Rúfusa, Ľubomíra Feldeka, až som sa
naplno oddala šansónu. Veľký ohlas mal aj recitál Edede bedede
zostavený z veršov F. Halasa, Ľ. Feldeka a F. G. Lorcu, s ktorým
som vystupovala na Slovensku, aj v pražskom Ateliéri a Semafor
klube.“
Práve tento recitál možno považovať za akýsi odrazový
mostík prechodu z recitácie do šansónu. Prepracovávala sa
k nemu postupne, založila si kapelu, účinkovala v kultúrnych
domoch, osvetových strediskách cez Slovkoncert.
Najväčší úspech zožal recitál Kto má kľúče od jazera...
„Tento názov som si požičala z básne nášho jedinečného básnika Milana Rúfusa. Je to akýsi dialóg medzi dospelým človekom
a dieťaťom a celý znie: Nepýtaj sa moja dcéra, kto má kľúče od
jazera... Bol zostavený z poézie Milana Rúfusa, Hansa Sachsa
a z výberu Kollárových Národných spievaniek. S veľkým potešením som sledovala obecenstvo, ktoré pozostávalo najmä z mladých ľudí, ktorí sústredene sledovali nielen moje recitácie a spev,
dokonca som tam aj tancovala, ale aj džezové improvizácie skupiny Egona Gnotha.“
U publika zarezonoval aj program s názvom Háčkovaný
rok. Chcela ním vzdať hold výtvarníkovi, vydavateľovi a grafikovi Tomášovi Píseckému.
I keď nás táto veľká herečka, narodená 14. júna 1937 v Šali,
opustila, jej altovo zafarbený, dramatický, akoby mierne zrnitý hlas, ktorým dokázala virtuózne narábať, sa uchoval na
mnohých CD, ba aj v rozhlasovom archíve. A na jej divadelné, znamenito stvárnené, poväčšine vážne a osudom skúšané
ženy nemožno zabudnúť, rovnako ako na jej šansónové vystúpenia.
Text a foto: Anna Sláviková
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Skvělá kniha
skvělého
autora –
REPUBLIKA
NAŠA
V roce 1969 vyšla
v bratislavském
nakladatelství Mladé letá
na svou dobu pozoruhodná
kniha. Autor Václav Huňáček
byl Čech, takže text vyšel
v překladu do slovenštiny
(znalci tvrdí, že ne zcela
dokonalém). Proč kniha
vyšla na Slovensku, se lze jen
dohadovat: možná proto, že
v době počínající normalizace
byly na Slovensku poměry
v kultuře přece jen volnější.

ílo seznamuje mladé čtenáře čtivým způsobem s jednotlivými regiony tehdejšího Československa – počínaje
východním, středním a západním Slovenskem přes Moravu, Slezsko, Prahu a kraje v Čechách. Rozhodně nejde o strohý
popis údajů, ale o stovky zajímavostí z historie, zeměpisu, přírody
i jazykovědných údajů. Autor PhDr. Václav Huňáček (později docent – byl by jistě snadno získal i profesuru, ale byl příliš skromný
asi jako profesor Matulka v podání Jindřicha Plachty z filmu Škola základ života) působil celý život jako vyučující na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studenti ho milovali a říkali
mu „chodící encyklopedie“; při prvním semináři se každého zeptal, odkud je. I když byl posluchač třeba z malého městečka na
východě Slovenska, dokázal mu jmenovat, jaké památky v jeho
rodišti jsou, kdo jsou významné osobnosti místa apod. Během
studia svěřence dokázal naučit cestovat po vlasti i po okolních zemích. Jeho pedagogická a vědecká činnost byla nesmírně obsáhlá
– od historie a jazyků především slovanských národů přes reálie,
vlastivědu (včetně české vlastivědy pro cizince) až po teorii a praxi průvodcovské činnosti, výuku angličtiny pro rusisty a ruštiny
pro anglisty, přednášel i o náboženských poměrech Arménů pro
arménisty či Albánců pro albanisty. Léta patřil k organizátorům
a vyučujícím Letní školy slovanských studií, kam se sjížděli bohemisté z celého světa. Je spoluautorem vynikajícího etymologického
slovníku 1000 vlastních jmen zemí, měst a přírodních objektů
z celého světa.
Ale vraťme se ke knize samotné jen několika citáty. V pasáži věnované nejstaršímu člověku na našem území: „…najstarší, u nás
dosiaľ známy človek je stopäťdesiattisíc rokov starý Neandertálec
z Gánoviec pri Poprade, ktorý nám v travertíne zanechal… podstatnú časť svojho človečenstva – výliatok lebečnej dutiny, alebo ináč
– skamenený mozog.“ Při srovnávání česko-slovenských a slovensko-českých vztahů připomíná: „Dvaja z najväčších predstaviteľov
českého obrodenia – Ján Kollár a Pavol Jozef Šafárik – boli Slováci
a slávny Otec národa František Palacký študoval na bratislavskom
lýceu.“ Často vtipně uvádí fakta, ne každému známá: „Rovnako ako stredné Čechy má aj stredné Slovensko Prahu. Lenže táto je
omnoho, omnoho menšia.“
Z desítek upozornění na fakta, jevy a osobnosti, ne vždy obecně známé: „Spolok gazdovský, založený roku 1845 zásluhou Samuela Jurkoviča v Sobotišti pri Senici, bol prvým úverovým družstvom
v celej Európe.“ Nebo: „Na ceste do Mlynian, v neďalekej dedine Jelenec pri Nitre, je zaujímavý neveľký, ale pravý prales jedlých
gaštanov … Podľa povesti vznikol asi pred sedemsto rokmi, keď na

Bratislava
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Bytča – renesančný kaštieľ

Bratislava – Slovenské národné divadlo

naše územie vpadli Tatári. … Zo všetkých evropských krajín sa latinčina jako rokovací úradný a štátny jazyk najdlhšie udržala …
na Slovensku … do roku 1848. Po latinsky sa tu vydávali … prvé
bratislavské a uhorské noviny, ktoré vydával Matej Bel.“ V části věnované Ostravsku: „Ostravská vysoká škola banská a hutnícka je
pokračovatelkou najstaršej vysokej školy baníckej na svete v Banskej
Štiavnici a prvej českej banskej akadémie v Příbrami.“ „…pri prehliadke Chebu sa obyčajne zabúda, že … sa tu narodil matematik
Jan Widmann, neskoršie profesor na univerzite v Lipsku, ktorý roku
1489 jako prvý zaviedol vo svojej tlačenej aritmetike symboly: + pre
plus a – pre mínus pri sčítaní a odčítaní.“
V podkapitole o rozdílech v liturgii různých náboženství, nazvané „Ako má vyzerať kostol vo vnútri“ například uvádí: „Pravoslávni popi zastávali názor byzantského patriarchu z Carihradu
a rozhodne hlásali, že organ a vôbec nástrojová hudba v kostole je
najväčší hriech. Pripúšťali jedine zborový spev bez sprievodu nástrojov. … V kostole nesmú byť ani žiadne sochy, ale patria tam obrazy
svätých zvané ikony…“ O vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými
svatostánky: „Chrámy všetkých týchto piatich vyznaní sú v každom
väčšom východoslovenskom meste. Niekde sa ich zišlo všetkých päť aj
v menšom meste alebo aj na dedine.“ K zajímavým údajům v knize
patří např.: „Vôbec najstaršia známa svätyňa u nás je pravdepodobne Kilenc fa – Deväť stromov pri Silici v Juhoslovenskom krase.“
Pan prezident Zeman by měl radost, kdyby si v Huňáčkově
knize přečetl: „Už od roku 1911 sa znova a znova objavuje na papieri plán veľkolepého spojenia troch najväčších veľtokov na území
našej vlasti …vodné dielo, ktoré by prieplavmi spojilo rieky Labe,
Odru a Dunaj … s Baltickým a Čiernym morom.“ Autor soudí
o budoucnosti díla optimisticky, bohužel po půlstoletí to na realizaci příliš nevypadá.
V části věnované Praze se uvádí mimo jiné: „Veľké slovo na Rudolfovom dvore mal lekár a všestranný prírodovedec Tadeáš Hájek
z Hájku. ...Jeho slovenský kolega, lekár a rektor pražskej univerzity
Ján Jesenský zvaný Jessenius, prvý raz verejne pitval v Prahe ľudské
telo.“ Při zmínce o kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně píše,
že „…tu stál hostinec, v ktorom básnik Samo Tomášik roku 1834
zložil text hymny Hej, Slované.“ Když hovoří o jihočeské perle
– městě Český Krumlov, upozorňuje: „Tu roku 1958 postavili
prvé otáčivé hľadisko v celej Európe …“ Nebo při zmínce o dobývání polodrahokamů v blízkosti Turnova: „Český granát je vzácny
preto, že pyrop v podobnom složení sa nachádza mimo Čiech iba

na jedinom mieste na svete – … v Juhoafrickej republike.“ Pozoruhodných citací z knihy Republika naša by se dalo uvést ještě
moc a moc.
Docent Huňáček se dožil 87 let. V září 2018 se sešly desítky jeho bývalých posluchačů a přátel na vzpomínkové liturgii
v řeckokatolickém kostele sv. Klimenta. Ale už u příležitosti jeho
75. narozenin byl vydán na jeho počest sborník Rýžoviště zlata
a doly drahokamů, obsahující Huňáčkovu práci o křesťanech
v Iráku a sousedních zemích. Následuje na třicet vysoce odborných statí domácích i zahraničních autorů ze široké oblasti slavistiky i specifických článků majících vztah k jeho vědecké a pedagogické činnosti, jako např. o počátcích christianizace Arménie
a kavkazské Albánie apod. I pro laika je zajímavá vzpomínka na
oslavence, kterou napsal jeho přítel Vagaršak Šagiňjan, vyučující
arménštinu na pražské alma mater. S láskou vzpomíná na setkání
s Huňáčkem a rozhovory s ním vedené zčásti i v arménštině.
A nedávno jako pocta Václavu Huňáčkovi vyšlo i zvláštní číslo revue pro východní křesťanství Parrésia se vzpomínkami jeho
studentů, kolegů a přátel. Autor těchto řádků by byl rád, kdyby
tento článek byl dalším kamínkem do mozaiky originální, dá se
říct renesanční osobnosti Václava Huňáčka.
Petr Kuneš
Foto: Jiří Nosek a Helena Nosková

Východné Slovensko – pravoslávny chrám
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Slovenská a česká knižnica
Zora Mintalová Zubercová: Ako sme kedysi žili
Vladimír Mišík: Byl jsem dobrej
(Rozhovory s Ondřejem Bezrem z let 1999, 2006, 2017, 2019, 2020)

Zora Mintalová Zubercová je významná slovenská etnologička, historička a múzejníčka. Svoj
profesionálny život zasvätila práci v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Je autorkou
a spoluautorkou piatich expozícií v Múzeu slovenskej dediny a okrem toho kurátorsky pripravila
desiatky etnografických výstav, napísala viac ako dvadsať knižných publikácií a množstvo štúdií
a článkov predovšetkým z oblasti etnografie Slovenska.

V

roku 2015 vydala jedno z kľúčových popularizačných diel
slovenskej etnografie Tradície na Slovensku (vydavateľstvo
Slovart), v ktorom sa venovala predovšetkým duchovnej
a spoločenskej kultúre, sviatkom a výročným zvykom našich predkov, obradom, pričom súčasťou knihy bol aj receptár s tradičnými
jedlami, ako aj piesne, riekanky a pranostiky.
To, čo zostalo takpovediac bokom (vo fyzickom, určite nie kultúrno-etnografickom zmysle), teda materiálna kultúra Slovákov
a kolobeh ich každodenného života, je obsahom autorkinho ďalšieho
významného titulu pod názvom Ako sme kedysi žili s podtitulom Obrazy každodenného života našich predkov (aj toto dielo vyšlo vo vydavateľstve Slovart). Autorka s nespochybniteľnou vedeckou akríbiou
podávanou zrozumiteľným, popularizačným jazykom opisuje v tomto diele v slede ročných období život v južných nížinách aj severných
horských regiónoch Slovenska a to, ako pred desaťročiami – v 19.
storočí a v medzivojnovom období 20. storočia – žili ľudia na dedine
i v mestách. Zameriava sa pritom na niekoľko tematických okruhov:
ako kedysi vyzerali mestá, dediny a obydlia, aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo neho, aké boli možnosti trávenia voľného
času, ako sa kedysi hrávali deti, aké bolo dobové vzdelávanie, oblečenie a hygiena a ako vyzerali všedné i sviatočné dni našich predkov.
Tieto otázky si moderná slovenská historiografia a etnografia od
polovice 20. storočia veľmi dlho nevšímala. To možno pripísať ide-

ologicky sprofanovanému obrazu Slovenska ako krajiny roľníkov
a pastierov (teda v súlade s dobovou konvenciou takmer výlučne ako
krajiny ľudí fyzickej práce, teda akože skutočných tvorcov hodnôt
a ich vidieckeho spôsobu života). Ignorovalo sa, že na Slovensku boli
aj mestá, obchody, banky, priemysel, že tu žila šľachta či mešťania,
ktorí mali svoj každodenný spôsob života, hodnoty, ktoré vyznávali.
Takmer sme sa nedozvedeli, v akom prostredí a ako žili naši predkovia
z rôznych spoločenských vrstiev a ako to súviselo s ich minulosťou.
Pritom aj Slovensko bolo súčasťou modernizačného pohybu, hoci
iste nie takého dynamického, ako to bolo v západnej Európe. No aj
na Slovensku sa postupne formovala inteligencia, aj na Slovensku sa
stavali manufaktúry a továrne, budovali mestá a knižnice, kládli sa
koľajnice, po ktorých chodili vlaky a budovali sa cesty, po ktorých
chodili autá. Minulosť Slovenska bola naozaj pestrá, treba sa k nej
konečne priznať so všetkým, čo ju tvorilo. Priznať sa, že sme mali aj
šľachtu, že sme mali hrdé banícke mestá, že naši remeselníci a obchodníci rozvážali svoj tovar po svete, že Mária Terézia bola aj naša
panovníčka, veď sme nežili niekde mimo priestor a čas. V mestách,
mestečkách i na vidieku žili remeselníci, miestna inteligencia, šľachta,
bohatí mešťania, neskôr i majitelia tovární. Autorka takto postupne
od dedín do mestečiek i miest, od domov a do rodín, skladá obraz
života ľudí, ich práce, toho, čím žili a čo ich zaujímalo. Jej ambíciou
je opísať, čo všetko na území Slovenska existovalo, zdôrazniť všetky
súvislosti a ich význam, pričom mnohé, ako sa ukazuje, treba vlastne
znovuobjavovať už aj pre (nielen) mileniálovú generáciu.
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Pre lepšie pochopenie koncipovala svoju knihu v pomyslenom pozdĺžnom – horizontálnom – geografickom reze sever – juh, pretože
podľa jej názoru sa takto mohli najlepšie prejaviť rozdiely a odlišnosti
v nížinných a horských oblastiach, či išlo o zástavbu dedín a mestečiek, o základný stavebný materiál, o pôdorysné členenie obytných
domov aj ich zariadenie, o rozdiely v pestovaní plodín, v chove dobytka, v stravovaní, v odeve, v textíliách a podobne. Treba ešte dodať,
že veľkým plusom knihy sú dobové fotografie významných slovenských dokumentaristov Pavla Socháňa, Jána Dérera a iných.
Mintalovej Zubercovej kniha je mimoriadne vydareným a poučným príspevkom do debaty o zmysle národnej kultúry a jej význame pri formovaní moderného národa. Jej zmysel, ako hovorí sama
autorka, tkvie v tom, „aby si ľudia uvedomili, že všetko má svoj začiatok, význam i súvislosti. Pretože všetci spolu sme niesli štafetu historických súvislostí, vytvorených generáciami našich predkov“.

Možno to vyznie ako oslí mostík, ale nech. Aj kniha rozhovorov
hudobného publicistu Ondřeja Bezra s rockerom Vladimírom Mišíkom Byl jsem dobrej (vydavateľstvo Galén) je v mnohých významoch
knihou o tom „ako sme kedysi žili“. Prinajmenšom ako, v čom a čím
žila Mišíkova generácia mladých ľudí dospievajúca koncom 60. rokov. Ba vlastne aj generácie po nej s presahom až do dneška. Pretože
ak je Vladimír Mišík reprezentantom tejto generácie, neobíditeľným,
vyše polstoročným fenoménom modernej českej kultúry a vari najvýznamnejším českým rockovým spevákom, tak tento presah naozaj trvá. Dôkazom toho je nielen to, že Mišíkova hudba a pesničky
sa stali (a stále sú) prirodzenou súčasťou osobného života mnohých
z nás (za všetky – a za mnohých – vari možno spomenúť úžasnú
a dodnes nesmiernu emocionálnu silu vyžarujúcu skladbu Slnečný
hrob alebo akou slávnou kuriozitou pražskej topografie sa stal vďaka
nemu bufet Špejchar), ale aj šesť cien Anděl Českej hudobnej akadémie za rok 2019, ktoré 72-ročný Mišík získal v najrešpektovanejších
kategóriách Album (Jednou tě potkám), Sólový interpret, Skladba, Videoklip, Najlepšia folková a Najlepšia rocková nahrávka roka.
Táto kniha, ktorá vyšla v pôvodnom vydaní k Mišíkovej (roč.
1947) sedemdesiatke, nie je ani tradičnou autobiografiou, ani konvenčnou publikáciou. Ide v podstate o záznam rozhovoru (či skôr
rozhovorov), ktorý trval s prestávkami dvadsať rokov, čiže ide v istom
zmysle o sumarizačné úvahy doplňované tým, „čo život dal“. A Miší-

kovi toho najmä v ostatnej životnej fáze toho osud nadelil naozaj
dosť. Okrem iného – či hlavne – rozlúštenie záhady okolo osoby jeho
amerického otca, plus spomínaný umelecký triumf. K tomu všetkému je kniha doplnená Mišíkovými textami, vrátane tých, ktoré neboli nikdy nahrané, veľkým množstvom unikátnych i nepublikovaných
fotografií, podrobnou diskografiou, veľmi detailnou faktografiou,
dobovými recenziami a reflexiami Mišíkových priateľov, spolupútnikov-hudobníkov (o. i. Jan Hrubý, Vladimír Guma Kulhánek, Olin
Nejezchleba, Vladimír Merta, Jiří Dědeček, Karel Haloun...) i rodinných príslušníkov.
Je zrejmé, že kniha o Mišíkovi nemôže byť len o Mišíkovi. Presnejšie, nie je možné, aby kniha o umeleckom a osobnom živote Vladimíra Mišíka nebola súčasne aj knihou o dobe, v ktorej žil a ktorú –
vzhľadom na svoj významný, ba v niektorých aspektoch vari aj zásadný generačný vplyv – do istej miery aj formoval. Nehovoriac o tom,
ako mohutne spopularizoval českú poéziu zhudobnením Kainarových, Hrabětových, Reynkových, Skácelových či Gellnerových básní.
Ako jedináčik žijúci so slobodnou slovenskou matkou v rozdelenom
byte na Letnej sa dokázal prehrýzť nemilosrdným prostredím pražskej ulice, ako vyučený tesár bez akéhokoľvek hudobného vzdelania
sa presadil medzi študovanými hudobníkmi, získal si ich rešpekt, stal
sa symbolom odporu voči komunistickému establišmentu, ikonou
modernej českej rockovej hudby, na chvíľu dokonca poslancom najvyššieho zákonodarného zboru... Práve toto prepletanie osobného so
spoločenským je vari najcennejšou devízou tejto knihy a dôvodom,
prečo nemusí zaujať iba fanúšikov rockovej hudby. Treba podotknúť,
že toto prepletenie nie je násilné, ale plynie celkom prirodzene. Vychádza totiž z Mišíkových jasných hodnotových pozícií, čo sa týka
nielen jeho politických a umeleckých postojov, ale aj hodnotenia
vlastného života, ktorý sa nezaobišiel bez šrámov, karambolov i kompromisov. Ale je to aj zásluhou Ondřeja Bezra, ktorý viedol svoje rozhovory s ním korektne, no nie vyhýbavo, s rešpektom, no nie podlízavo, vďaka čomu vznikol nanajvýš čistý Mišíkov ľudský a umelecký
obraz bez klišé, silenej heroizácie a zbytočnej slovnej vaty.
Okrem toho sa Bezrove rozhovory s Mišíkom dotýkajú aj oblastí
mimo hudby, najmä literatúry (Mišík je prekvapujúco zdatný čitateľ), filmu, samozrejme politiky i českých moderných dejín. Ale to
najdôležitejšie, ako podotýka Ondřej Bezr, je, že príbeh Vladimíra
Mišíka sa ešte naozaj nekončí.
Igor Otčenáš, foto: zdroj internet
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Časopis Fraktál
(s podtitulom literatúra horizontálne a vertikálne) –
potrebná a súčasne reprezentatívna platforma
Od r. 2018, keď vyšlo prvé číslo I. ročníka literárneho štvrťročníka Fraktál, časopis ponúkol
množstvo zaujímavých, ale aj výnimočných príspevkov. Možno sa opýtať, komu je časopis určený,
veď na Slovensku vychádza niekoľko literárnych časopisov s rôznym zameraním aj periodicitou.
Články vo Fraktále majú záber nielen na literatúru, ale aj na príbuzné umelecké a vedecké disciplíny.
Časopis sa snaží podchytávať autorskú a čitateľskú scénu doma aj za hranicami.

A

k si pozrieme, kto sú autori článkov, zistíme, že
okrem slovenských básnikov, prozaikov, literárnych
vedcov, prekladateľov všetkých generácií doň prispievajú doktorandi na katedrách slovakistiky alebo cudzích jazykov z rôznych univerzít nielen na Slovensku (napr. na Masarykovej univerzite v Brne), profesori na katedrách slovenskej literatúry, redaktori Rádia Devín či iných rádií, z Čiech
pravidelne prispievajú básnik a vedecký pracovník ČAV Petr
Hruška, básnik, prozaik, prekladateľ a dramaturg pražskej
literárnej kaviarne Petr Borkovec, Libor Magdoň, prispievatelia zo Slovinska... Mnohí majú stále rubriky, napríklad
Borkovec rubriku HMYROM! Hruška rubriku NA CESTE.
Krátky text, v ktorom opisuje zážitok. Či pripomienku niekoho. Nekĺže sa po povrchu a má vtipnú pointu. Alebo NA
DOSAH, v ktorej Hruška na striedačku s L. Magdoňom
predstavujú českých básnikov a prozaikov slovenskému
publiku. Rubrík je v časopise hojne, čo je, myslím, dobre.
Orientujú čitateľa, čo pri čítaní rubriky očakávať, texty v časopise rozvrstvujú. A-B-E-C-E-D-A; AGORA; ANKETA;
BESEDA; ESEJ; KRITIKA; KYVADLO; základné literárne
rubriky POÉZIA, PREKLAD a PRÓZA, a tiež ZAČIATKY; ďalej SPOMÍNAME; SYMPOSION; ŠTÚDIA; kľúčové

tematické rubriky TÉMA a V ZÁBERE, ale aj mnoho ďalších v rôznych obmenách. Pre čitateľov Listov možno bude
zaujímavé uviesť, že vo vlaňajších číslach 3 a 4 v rubrike
SPOMÍNAME boli uverejnené spomienky rôznych kolegov
spisovateľov, no aj vedcov na spisovateľa Pavla Vilikovského
najmä cez jeho knižné diela a ich reflexie. Z Čiech tam bol
príspevok slovakistky Jany Pátkovej Češi jako čtenáři slovenské literatury a Lubomíra Machalu K divadelní adaptaci Vilikovského románu „Letmý sneh“ v Astorce. Ako mimoriadne
zaujímavý som v čísle 1/2021 zachytila článok Břetislava
Ditrycha ŠTEFÁNIK (I SE ŽENAMI) V ROMÁNOVÉM
PODÁNÍ. O M. R. Štefánikovi vyšli početné publikácie;
jeho život a osudy približujú tiež tri romány (Ladislav Narcis Zvěřina: Milan Rastislav Štefánik, román československého
hrdiny, vyšiel v Prahe v rokoch 1928 – 1934, ďalej kniha
Mariany Čengel Solčanskej Generál M. R. Štefánik a dokumentárny román Jozefa Banáša Prebijem sa! Štefánik: muž
železnej vôle.) Břetislav Ditrych píše o románoch: „Přečetl
jsem zmíněné romány nejen jako zvědavý čtenář, ale také
jako publicista, který se o Štefánika již dlouho zajímá.“ Zaujíma ho najmä to, ako sú v nich predstavené ženy, ktoré hrali
v živote M. R. Štefánika dôležitú úlohu. Svoje poznatky po-
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VÝŇATKY Z TEXTOV
UVEREJNENÝCH VO FRAKTÁLE:
V prvom rade médiá nie sú iba pasívnymi
prostredníkmi medzi adresantom a adresátom,
pretože sú producentmi informácií.
BESEDA > I. Komanická
Neoliberalizmus nám cez eufemizmy „vedomostnej“
a „kreatívnej“ spoločnosti vnucuje svoje predstavy
– aj o univerzite, vzdelávaní alebo tvorbe. V rámci
transformačných procesov redukujú celé inštitúcie na
platformy a systém štandardov.
BESEDA > I. Komanická
Takže ja sa nebojím zániku kníh, ja sa bojím
čitateľov určitých kníh a ich neschopnosti adekvátnej
reakcie.
TÉMA (II) > Balla (J. Rožňová)
Pripravované reformy MK SR nepomôžu
jednotlivcom, organizáciám, oblastiam kultúry
a druhom umenia, ktoré boli najväčšmi zasiahnuté
covidovou krízou a akútne potrebujú pomoc.
TÉMA (I) > R. Passia
Spoločnosť dnes rovná sa hospodárstvo a politika
EDITORIÁL > S. Chrobáková Repar

tom rozvádza vari na desiatich stranách spolu s fotografiami
Luise Weiss, Giuliany Benzoniovej a ďalších ľudí, s ktorými
sa Štefánik počas svojej životnej púte stretol. Je to čítanie
pútavé, ba strhujúce!
Keď som sa zmienila o rubrike SPOMÍNAME, tak sa pri
nej pristavím ešte raz: V čísle 2/2020 je úchvatné spomínanie
na nedávno zosnulého Alberta Marenčina. Ako stojí v úvode:
„Celý život zasvätil avantgardnému umeniu, ku ktorému privoňal ako začínajúci novinár priamo v Paríži po 2. svetovej
vojne.“ Dodávam, tí z nás v Prahe, ktorým sa nelenilo prijať pozvanie na stretnutie s Albertom Marenčinom (bol tu
viac ráz, napríklad na pozvanie Kabinetu slovakistiky FF KU,
na knižnom veľtrhu Svět knihy), alebo si prečítali niektorú
z jeho spomienkových kníh, to, pravdaže, vedia. Scenáristická
postkoláž vo Fraktále toto poznanie ešte rozširuje, je veľmi
svieža a dopĺňajú ju fotografie úžasných koláží Alberta Marenčina s datovaním od roku 1946 až po rok 1964.
Ako veľmi zaujímavá sa mi javí rubrika KYVADLO. O jednej a tej istej knihe tam referujú dvaja recenzenti, a to často
veľmi odlišne alebo z rôznych zorných uhlov. Som presvedčená, že to zaujme aj čitateľa, ktorý danú knihu nemá prečítanú. Úvahy, rozhovory, ankety... to všetko tam nájdeme. Spomínam si, že ma nesmierne zaujal rozhovor s filozofom vedy
a matematikom Ladislavom Kvaszom o jeho knihe Priestor
medzi geometriou a maliarstvom. Je to autor, ktorý sa pohybuje na rozhraní medzi vedou a umením, čo je veľmi vzrušujúce.
Kniha vyšla v češtine, autor už vyše desať rokov žije v Prahe.
Kto sa zaujíma o filozofiu ako vednú disciplínu a nové prúdenia v rámci tohto odboru, v každom čísle nájde článok, ktorý
mu priblíži trendy vo svetovom myslení. Spomínam si, že vlani, keď sa rozbiehala pandémia covidu, sa k tomuto problému
s veľkou znalosťou vyjadril slovinský filozof svetového renomé
Slavoj Žižek pod názvom „S trýzňou budeme musieť vybudovať inú normálnosť.“ Filozofka Laura Kladeková, pravidelná
prispievateľka do Fraktálu, dáva priestor filozofom ako Theodor Münz, Edita Steinová či Vladislav Suvák.
Zaiste by sa dalo pokračovať v uvádzaní tém aj celých pasáží. Z tých niekoľkých málo príkladov, ktoré som uviedla,

je zrejmé, že Fraktál napĺňa to, čo o ňom uvádza redakcia
v projekte literárneho periodika na Slovensku: prečo podtitul
„literatúra horizontálne a vertikálne“?
Základným mottom časopisu je jeho žánrová i umelecká
pestrosť, názorová pluralita a otvorenosť, a teda aj medzigeneračné pôsobenie. Na prvom mieste nás však vždy a všade
zaujíma umelecká kvalita: slovenskú literatúru (i myslenie
o nej) predstavujeme ako celok v jej reprezentatívnom móde,
a pridávame veľa ďalších „bonusov“ – kultúrno-spoločenské,
hodnotové či duchovné presahy, ktoré však s literatúrou, resp.
umením priamo súvisia.
Časopis založila, vedie a koordinuje poetka, spisovateľka
a literárna vedkyňa Stanislava Chrobáková Repar, redakčne sa
na jeho príprave spolupodieľajú literárni kritici a vedci Dušan Teplan (FF UKF Nitra) a Eva Urbanová (FF KU Ružomberok). Do redakčného okruhu patria významní tvorcovia
a myslitelia literatúry: Balla, Miroslav Brück, Marek Debnár,
Igor Hochel, Zdeňka Kalnická, Valerij Kupka, Marián Milčák, Jozef Palaščák, Peter Stanley Procházka, Gabriela Rakúsová, Jitka Rožňová a Marta Součková.
Pre Slovensko a jeho literárnu kultúru sa Fraktál stal – a to
pomerne rýchlo – potrebnou a súčasne reprezentatívnou platformou. Žiaľ, redakcie, ako je aj táto, dnes fungujú bez možnosti čo len jedného pracovného úväzku; celkové nastavenie,
výnosy a dotácie nepostačujú na náklady a výdavky spojené
s dôstojnou (de facto bežnou) redakčnou prevádzkou časopisu. Preto sa rozbehla kampaň za zachovanie kvalitatívnych
východísk, v tom aj finančných očakávaní či potrieb Fraktálu
– napriek medziročnému zníženiu dotácie z Fondu na podporu umenia. Jej úspešný priebeh dáva tušiť, že ľudia z okruhu
literatúry, ale aj mnohí neznámi či anonymní podporovatelia
z oblasti kultúry sa o časopiseckú kvalitu na slovenskej scéne
dnes už vedia pobiť.
Jarmila Wankeová
Autorom obálok časopisu je výtvarník Ján Juhaniak
Časopis Fraktál vychádza vďaka podpore
Fondu na podporu umenia
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Vzducholoď nad hvezdárňou

Rozjímanie
na konci leta
/a pár fotografií.../
Tak a je tu opäť koniec leta! Jednoducho
nastal a mne sa zdá, že akosi prirýchlo. Deň
stíha deň a než sa nadeješ, ďalší týždeň je fuč.
Čo týždeň – celý mesiac, celé celučičké leto.
V mysli lovím úlomky spomienok na tento
čas, ktorý mám odjakživa spojený s detstvom
a prázdninami, ale s pribúdajúcimi rokmi
nejako stráca onen intenzívny prísľub
večnosti, snov a dobrodružných výprav.

Z

internetu na mňa vyskakujú správy z Afganistanu,
z krajiny, ktorá sa zmieta v kŕčoch, ako ranené zviera.
Z trupov vzlietajúcich lietadiel padajú k zemi ľudské
telá. Ako vtáci, ktorých krídla ochromeli strachom. Otvoreným oknom vstupujú do podkrovia vzdialené zvuky metalovej hudby. Koncert pod holým nebom na konci leta v neďalekej tehelni. „Noc je ještě mladá!“ Píšem článok do Listov
a snažím sa myslieť na niečo pekné...
Spomínam na výlet s priateľmi na Šumavu, na miesta, kde
sa zastavuje čas. Lesy plné húb, hlavne oranžovožltých „lišek“,
ktoré sú tak skvelé v smotanovej omáčke. Občas nájdeš i pravý „hříbeček“. Šumavskými lesmi pretekajú potoky a riečky
s charakteristickou zeleno-zlatou farbou, rovnakou ako na
sklenenom oltári „kostelíka svatého Vintíře v Dobré Vodě“.
Nikde inde na svete vraj nenájdete podobný. Hrdzavý anjel na
cintoríne za kostolom spína ruky k modlitbe a kútikom oka

Pražská Eiffelovka

pozoruje rozkvitnutú lúku a zopár turistov, ktorí si k nemu
našli cestu, asi omylom.
Myslím na viac-menej náhodou objavený pútnický kostol
v Strašíne neďaleko Kašperských Hor. Pôvodne románska
stavba, dnes „baroko nejbarokovatější“, že už viac barokové
ani nemôže byť. A tá stáročná aleja, ktorá k nemu vedie kroky
pútnikov! Ani neviem prečo, som si zrazu spomenul na Hobita a jeho cestu tam a zase späť...
V hlave mám spomienky na rodinné stretnutie na Slovensku. Stretnutie, ktoré sa plánovalo s veľkým predstihom
a ktoré, chvíľku to tak vyzeralo, sa možno ani neuskutoční.
Niektoré hraničné prechody sa zatvárali, na niektorých sa
„bojovalo“ s covidovými opatreniami i políciou. Usmiaty colník sa zazubil, podivil, že v aute s českou ŠPZetkou všetci
rozprávajú po slovensky, skontroloval QR kódy v covid pasoch a mávnutím ruky nás prepustil na Slovensko. A tak sme
sa po mnohých rokoch opäť zišli komplet, veľká rozvetvená
rodina, nielen zo Slovenska a Čiech, ale i z Anglicka a Indie. Na záhrade horel každý večer ohník a opekali sa klobásy
a kukurica. Vietor v nočnej búrke vyvrátil vysoký agát, ktorý
zavalil strechu kôlne...
Rozpomínam sa aj na nedávny prímestský výtvarný tábor
pre deti z Dobříša a okolia. Kreslíme pod palmami a olivaStrašínske baroko
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Dobrá Voda - sklenený oltár

Chvála vody

mi v susedstve miestneho rybníka Papež. Na začiatku leta tu
vyrástla nová predajňa exotických rastlín. Hotová botanická
záhrada. „Je libo pomerančovník, nebo statný citronovník?
Fikus nebo rozkvetlý kaktus? Třímetrový? Nebo se vám do zahrádky hodí více staletý olivovník, dovezený přímo ze slunného Španělska?“ Sedíme s deťmi v tieni prapodivných rastlín,
tak nejako mimo čas a priestor a tvoríme. Na konci výtvarného týždňa sa pomyselná voliéra zaplní zástupom monotypií.
Tamto letí orol s ostrými pazúrmi, dobromyseľná sova, trilkujúci škovránok i tak trochu „poťouchlý papoušek“.
No a nesmiem zabudnúť ani na to, koľko nadšenia a radosti dokáže vykúzliť návšteva dobrovoľných hasičov s červeným
hasičským autom a poriadnou hasičskou hadicou. Keby som
sa nebál prísneho oka GDPR, priložím aj fotku rozžiarených
detských tvárí!
Nasleduje spomienka na romantickú jazdu lanovkou a prechádzku pod pražskou Eiffelovkou. Na Petříne je dosť rušno
a pred bludiskom stojí dlhý rad na lístky. Dvesto rokov starý
historický kolotoč s vyrezávanými pozlátenými koňmi sa pomaly otáča a nad Štefánikovou hvezdárňou sa vznáša Zeppelin.
Spolu s mojou ženou hľadíme na vzducholoď a myslíme na
to, aká je Praha krásna...
Text a foto: Miro Pogran

Stáročná strašínska alej

V tieni olív

Pod palmami
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Gabriel
Jonáš
Gabo Jonáš je fenomenálny hudobník,
ktorého dielo obdivuje celý kultúrny
svet. Klavírnemu prstokladu dáva pri
improvizáciách slobodu. Rešpektuje
vnútornú štruktúru hudobnej myšlienky,
s ktorou sa vyhráva, rozvíja ju, aby jej
vložil vždy neopakovateľný a autorsky
jedinečný výraz.

O

sobnosť umelca tvorí jeho dielo. Jazz je prevažne
hudba bez slov. Zážitok vzniká z emócií. Kvalitu
umenia tvorí zážitok s pridanou hodnotou krásy,
poznania, filozofie, energie. Gabo Jonáš je jednou zo svetových hviezd v slovenskej hudbe. Temer univerzálny muzikant,
čo sa hudobných nástrojov týka. Tvorca s dokonalým hudobným sluchom. Ľudia ho poznajú, ako sedí za kráľovským nástrojom, klavírom. To, prečo ho obdivujem, je jeho vnútorná sloboda, dokonalosť a prostota experimentov. Práve ľahkosť
tvorby každého tónu vie vytvoriť nie remeselnú, ale nadčasovú
harmóniu bytia v momente vnemu. Gabo Jonáš je vzácny talent našej kultúry. Človek s veľkým intelektom a citom pre audio
krásu. Keď počúvam jeho prsty na klávesoch, vnímam jemnosť
ich energie. Tvorím si naratívne rozprávania pocitov a budujem
niečo, čo by sa mohlo nazvať podnetným pokojom ducha.
Gabriel Jonáš sa narodil 23. 11. 1948 v Kukučínove, okres
Levice. Popredný slovenský jazzový klavirista vyštudoval konzervatórium, odbor akordeón a gitara. V roku 1969 ho prijali
na jazzovú školu do Grazu, v roku 1973 získal štipendium na
jazzovej škole v Bostone, no ani na jednu z nich nenastúpil.
V Amerike sa pohyboval v inšpirujúcom prostredí newyorských jazzových klubov a džemoval s jazzovými hviezdami ako
S. Jones, B. Dorham. J. Newman, A. Zoller, A. Heath a ďalší. Na československej jazzovej scéne debutoval v roku 1975
a získal hneď cenu pre najlepšieho sólistu a cenu za svoje duo
s bicími nástrojmi v Kroměříži. Nasledovalo koncertné turné
s J. Stivínom a prvé nahrávky pre Panton ako jazzové trio
s pražskou rytmikou s vlastnými kompozíciami.
V rokoch 1976 – 1978 sa zúčastnil poľských jazzových festivalov, kde treba pripomenúť elegantné dvojtýždenné turné
s dnes legendou hudby Czieslawom Niemenom.
V roku 1977 nahral svoje prvé LP ako kvartet s vlastnými
kompozíciami. Prvý sólový album Impresie je z roku 1978. Je
neprekonateľným vrcholom slovenského jazzu.
V roku 1980 bol pozvaný na medzinárodný hudobný festival BHS ako sólista a tiež ako duo s pražským klaviristom
E. Viklickým. Pokračuje v nahrávaní ďalšej LP s pražským

gitaristom L. Andrštom a dosahuje mnohé ďalšie úspechy.
V roku 1990 nahrával sólo LP s názvom Gentle Rain a o rok
neskôr sa stáva jazzmanom roka a nositeľom ceny L. Martonika. Neskôr jeho umenie reprezentujú koncerty s talianskym klarinetistom G. Mirabassim, ďalšie CD Nevergreens,
potom platňa Spiritual from the heart, na ktorej tvorili duo
so speváčkou s mimoriadnym hlasom J. Kocianovou, laureátkou Identifikačného kódu Slovenska. CD The Zodiac nahral
s flautistom Jiřím Stivínom, nasledoval album Alchymica musica opäť so Stivínom a ďalšie s mimoriadnym hudobníkom
Matúšom Jakabčicom, laureátom Identifikačného kódu Slovenska.
Pokračoval s kolekciami ďalších úspešných nahrávok doma
i v zahraničí s významnými hudobníkmi.
Od roku 2010 spolupracuje na 3 projektoch (Jam-Session,
VocalEase, Chansons & Songs). V rámci nich pomáha v raste nastupujúcej generácii jazzmanov. Koncom minulého roka
mu vyšiel album Gabo Jonáš Live.
„So Stivínom sme si rozumeli. Nemám problém sa chytiť, keď
začne niekto hrať. Hneď viem, aká je to tónina, čo sa k tomu
hodí. To sa mu páčilo. Asi rok sme koncertovali takýmto štýlom.
Všade sme mali úspech.“
„Hrať jazz je luxus všade na svete, v Európe a dokonca aj
v Amerike. Uživia sa len tí naj naj naj. Skoro všetky veľké osobnosti jazzového sveta pôsobili v iných žánroch – muzikáloch
a podobne.“
„Chodil som sporadicky aj na newyorskú jazzovú školu, kde učil
Atilla a ďalšie veľké jazzové osobnosti. Na jednej hodine u klaviristu Harolda Maberna som bol vyvolaný, ale namiesto riešenia
harmonického príkladu ma Mabern požiadal niečo zahrať kolegom študentom. Bola to pozitívna výzva zo strany učiteľa.“
Gabriel Jonáš je laureátom Identifikačného kódu Slovenska.
Žije a tvorí v Bratislave.
Ľuboslav Moza
Foto: archív autora
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Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov
V minuloročnej konferencii jedno z I. miest udelila porota rozsiahlej štúdii Martina Havlíka
z oktávy GVARZ v Žiline. Výňatky z tejto práce predkladáme. Celá štúdia je k dispozícii
na www.klubsk.net pod Aktualitami.

Zobrali jej všetko
Príbeh Lýdie Piovarcsyovej
ARIZÁCIE
Úspešné podnikateľské aktivity Židov boli už od stredoveku
jedným zo základných zdrojov antisemitizmu. Špecifické oblasti
židovského podnikania, ako bankovníctvo, poskytovanie pôžičiek či prevádzkovanie pohostinských zariadení vyvolávali u ľudí
závisť a túžbu po ich majetku. Cieľavedomá koncepcia prevodu
židovského majetku do rúk Slovákov, čiže arizácia, sa začala vytvárať v období autonómie a počas vojnovej Slovenskej republiky
sa realizovala v dvoch líniách. Okrem ideologických cieľov chcela
Slovenská republika arizáciou dosiahnuť aj finančný zisk či zlikvidovanie židovskej konkurencie.
Evolučná fáza arizácie vychádzala z plánov vytvorených ešte počas autonómie a praktizovala sa až do rokovaní v Salzburgu v júli
1940. Presadzovalo ju hlavne umiernené krídlo HSĽS. Táto fáza
bola založená najmä na princípe relatívnej dobrovoľnosti a čiastočnej spolupráci medzi arizátorom a vlastníkom.1 Medzi hlavné
donucovacie prostriedky k arizácii zo strany štátu patrili napr.
revízie živnostenských oprávnení alebo dosadzovanie štátnych zástupcov do väčších židovských podnikov.2 Prijatím prvého arizačného zákona3 č. 113 Sl. Z. z 25. 4.1940 bola stanovená konkrétna podoba arizácie.4 Z právneho hľadiska ju zastrešovali župné
úrady a Hospodárska úradovňa predsedníctva vlády (HÚVP) na
čele s Augustínom Morávkom.5 Radikálne krídlo HSĽS, ktoré sa
dostalo k moci po salzburských rokovaniach, nesúhlasilo s priebehom arizácie, a preto predseda vlády Vojtech Tuka dňa 11. 9.
1940 pozastavil účinnosť prvého arizačného zákona, podľa ktorého bolo do tej doby arizovaných približne 50 podnikov.6
Po tom, ako Snem Slovenskej republiky dňa 3. 9. 1940 schválil tzv. zmocňovací ústavný zákon, nestálo nič v ceste spusteniu
revolučnej arizácie.7 Druhý arizačný zákon zo dňa 30. 11. 1940
nerátal s výkupom, ale s núteným poštátnením židovského podniku a jeho následným odpredaním.8 V prípade arizácie žiadateľ
za podnik zaplatil likvidačnú hodnotu, inak bol podnik zlikvidovaný, aby nebránil kresťanskej konkurencii. Vládnymi nariadeniami boli obmedzené práva židovských majiteľov na slobodné
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nakladanie s ich majetkom. Arizačný proces sa rapídne urýchlil, nakoľko arizátori neboli vyberaní podľa kvalifikácie, ale na
základe korupcie či klientelizmu. Záštitu nad arizáciami prebral
Ústredný hospodársky úrad (ÚHÚ), na čelo ktorého sa dostal
vyššie spomínaný karierista a radikál Augustín Morávek.9 Ako
úrad bol podriadený iba predsedovi vlády a v rozhodovaní o arizácii si zachovával autonómnosť od ostatných orgánov Slovenskej
republiky.10
Do marca 1942 bolo židovským majiteľom odobratých približne 12 300 podnikov, z ktorých bolo k 25. októbru 1941
11 272 zlikvidovaných.11 Z ekonomického hľadiska neboli arizácie výhodné, nakoľko sa takmer celý zisk v hodnote 1,1 mld.
slovenských korún použil na „osídľovací poplatok“, pričom štát
prišiel o veľkú časť kvalitných podnikov.12 Arizácie pripravili Židov o prácu a urobili z nich „nepotrebných“ občanov určených
na transport.
ARIZÁCIE A LIKVIDÁCIE PODNIKOV V BRATISLAVE
V hlavnom meste Slovenskej republiky sa nachádzalo veľké množstvo židovských podnikov, a preto sa prvá vlna arizácie začala už na jar
v roku 1940.13 Koordinoval ju mestský notársky úrad spolu so župným úradom. Do marca 1940 bolo zlikvidovaných 66 najbohatších
živností, zameraných hlavne na textilný či potravinový priemysel.14
V druhej, revolučnej, fáze arizácie, ktorá v Bratislave trvala do konca
roka 1941, bolo zlikvidovaných sedem veľkopodnikov a viac ako 980
maloobchodov.15 Bratislavská župa bola po Šarišsko-zemplínskej druhá v počte zlikvidovaných podnikov, k októbru 1941 to dovedna činilo
2 187 závodov.16
HISTÓRIA STEINEROVCOV V BRATISLAVE
Dejiny kníhkupeckej rodiny Steinerovcov v Bratislave môžeme
chronologicky rozdeliť do troch generácií. Sigmund Steiner sa
narodil v moravskom Kojetíne do rodiny obchodníka so železom.
Po tragickej smrti svojho otca ho mama vyzvala, aby sa aj so súrodencami presťahovali za starším bratom Adolfom do Bratislavy.
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Sigmundove začiatky v Bratislave boli veľmi ťažké. Situácia sa pomaly začala zlepšovať až po jeho svadbe s Josephinou Bendinerovou v roku 1848.17 Napriek pôvodnému úmyslu stať sa rabínom,
bol učiteľom vtedajšej židovskej základnej školy. S manželkou sa
presťahovali na Klariskú ulicu, kde sa im v roku 1848 narodil
syn Hermann.18 Sigmund založil v Bratislave antikvariát. Počas
šesťdesiatych rokov sa mu začal zhoršovať zrak, až oslepol. Z toho
dôvodu ich podnik už od roku 1869 viedol syn Hermann.
Druhá generácia znamenala pre Steinerovcov výrazné zvýšenie
prestíže rodiny, ale aj úspechy v podnikaní. Mladý Hermann mal
18. 11. 1877 svadbu s mladou, osemnásťročnou, Selmou Goldebergerovou.19 Počas ich 47-ročného manželstva mali desať detí,
z ktorých sa deväť dožilo dospelosti. Pani Selma bola hlavou domácnosti, kým Hermann sa venoval podnikateľským, meštianskym a náboženským aktivitám. V roku 1880 manželia kúpili
trojposchodový dom na Ventúrskej 22, kam sa presťahoval antikvariát a mnohodetná rodina Steinerovcov. Vzhľadom na rastúcu
popularitu antikvariátu sa Hermann rozhodol založiť pobočku na
Suchom mýte.
Po smrti Hermanna Steinera v roku 1926 a jeho manželky dva
roky predtým sa majiteľmi antikvariátu stali synovia Jozef a Maximilián. Pobočku na Suchom mýte viedol už od predvojnových
čias najstarší syn Wilhelm. Významným členom rodiny bol aj syn
Siegfried, ktorý bol spoluzakladateľom sionistického združenia
Mizrachi a taktiež prevádzkoval advokátsku kanceláriu.20 Jeho
brat Gustav Steiner vyštudoval medicínu a jeden rok sa v praxi
zdokonaľoval v Nemecku. Všetky deti Hermanna Steinera pokračovali v silnej náboženskej tradícii a boli aktívnymi členmi
ortodoxnej náboženskej obce. Rodina Steinerovcov sa medzi rok-

Sigmund Steiner
1821 – 1907

mi 1919 – 1936 rozrástla o sedemnásť detí a rodinný antikvariát
prekvital.21 Všetko zmenila až druhá svetová vojna.
PRÍBEH LÝDIE PIOVARCSYOVEJ
Lýdia Piovarcsyová, rodená Steinerová, sa narodila 2. 4. 1933
do významnej bratislavskej židovskej rodiny Steinerovcov.22 Jej
otec Jozef Steiner bol spoluvlastníkom známeho antikvariátu
Steiner. S manželkou Margitou, rod. Abrahámovou, mali harmonické manželstvo.23 Margita bola jedna z najkrajších Bratislavčaniek, pracovala ako pokladníčka v antikvariáte a vždy sa obliekala
elegantne. K dcére mala relatívne vlažný vzťah, a preto sa o ňu
už od mala starala rakúska vychovávateľka. Vďaka tomu sa malá
Lydka naučila po nemecky a neskôr aj po maďarsky.
Antikvariát Steiner, ktorý sa nachádzal v Bratislave na Ventúrskej ulici č. 22, založili v roku 1847 Lýdiini prastarí rodičia.24 Pôvodne slúžil ako požičovňa kníh, ale neskôr sa rozšíril na kníhkupectvo a predajňu vzácnych tovarov. Nachádzali
sa v ňom rôzne známe publikácie, ale aj rytiny a hudobniny.
Stého výročia sa nanešťastie nedožil, v roku 1941 ho arizoval
slovenský spisovateľ Ľudovít Mistrík-Ondrejov. Najvzácnejšie
publikácie stihla rodina presunúť do Jablonice, kde ich neskôr
znehodnotili Rusi. V súčasnosti sa na jeho mieste nachádza obnovený antikvariát, založený v roku 1991 zásluhou pani Selmy
Steinerovej.25
Detstvo malej Lydky bolo ovplyvnené antisemitskými nariadeniami. V Bratislave navštevovala ortodoxnú židovskú školu na Zochovej ulici. Krátko po vzniku Slovenského štátu sa
oproti ich domu na Ventúrskej ulici nasťahovali príslušníci

Josephine Steinerová
1814 – 1890

Selma Steinerová
1859 – 1924

Hermann Steiner
10. 8. 1848 – 1926

Jakub Abrahám

Jakob Joseph Steiner
5. 5. 1887 – 15. 8. 1942

Ela Abrahámová

Margita Steinerová
1. 1. 1907 – 15. 8. 1942

Lýdia Piovarcsyová
2. 4. 1933
Karol Piovarcsy
24. 2. 1931 – 2014

Karol Piovarcsy
4. 6. 1954

Karol Piovarcsy

Katarína Piovarcsyová

Jana Piovarcsyová
18. 9. 1958

Tomáš Piovarcsy

Rodokmeň rodiny Steinerovcov
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ozbrojených jednotiek nemeckej nacistickej strany. Z tohto dôvodu trávila letné prázdniny v roku 1939 u starých rodičov v Bánovciach nad Bebravou. V meste stretla aj Jozefa Tisa, ktorý tu
pôsobil ako kaplán.
V roku 1941 sa o arizáciu antikvariátu Steiner prihlásil Ľudo
Ondrejov. Zo začiatku tu nechal pracovať Lydkinho otca Jozefa
a jeho brata Maximiliána, nakoľko nemal na prevádzku antikvariátu dostatočné skúsenosti.26 Knihy z podniku predával alebo
odnášal do Matice slovenskej a za utŕžené peniaze si kupoval
alkohol. Situácia sa rapídne zmenila 12. júna 1942, keď Ľudo
Ondrejov poslal ministerstvu vnútra Slovenskej republiky list,
v ktorom píše: „Prehlasujem, že vo svojom kníhkupectve v Bratislave, na Ventúrskej ul. č. 22 nepotrebujem týchto Židov: Maxa
Steinera, Jozefa Steinera, Regínu Lebensfeldovu, Žigmunda Steinera
a Viliama Steinera.“27 Našiel si za nich náhradu v osobe pána
Viliama Fábryho z Martina.

Rodičia pani Lýdie Piovarcsyovej v Trenčianskych Tepliciach

Poznámky:
1
NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 12.
2
MIČEV, S. et al. Slovenské národné
povstanie 1944, s. 43.
3
Celý názov zákona: o židovských podnikoch a židoch zamestnaných v podnikoch.
4
NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 16.
5
HALLON, Ľ. et al. Kronika Slovenského
štátu 1939-1941, s. 158.
6
Tamtiež, s. 158.
7
Tamtiež, s. 180.
8
NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 23.
9
NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 21.
10
Tamtiež, s. 22.
11
Tamtiež, s. 76.
12
MIČEV, S. et al. Slovenské národné
povstanie 1944, s. 43.
13
HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava,

s. 208.
Tamtiež, s. 209.
Tamtiež, s. 210.
16
NIŽŇANSKÝ, E. et al. Arizácie, s. 76.
17
TRANČÍK, M. Medzi starým a novým,
s. 38.
18
Tamtiež, s. 39.
19
Tamtiež, s. 59.
20
Tamtiež, s. 134.
21
Slovenský národný archív Bratislava,
Sčítanie ľudu 1930, Bratislava 1930.
22
Pozri príloha, dokument č. 1.
23
Pozri príloha, obr. č. 2.
24
TRANČÍK, M. Medzi starým a novým,
s. 46.
25
Pozri príloha, obr. č. 12, 13.
26
Pozri príloha, dokument č. 3.
27
HRADSKÁ, K. Židovská Bratislava,
s. 212.
14
15

Foto: zdroj autor a súkromný archív Lýdie Piovarcsyovej

Otec Jozef Steiner, spolumajiteľ antikvariátu Steiner

Jednoročná Lýdia

Lydka s mamou pred domom
na Ventúrskej 22
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Lýdia s rodičmi
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Pani Piovarcsyová s manželom

Lýdia po vojne

Pani Piovarcsyová v dobe nahrávania rozhovoru
Lýdia pred maturitou v Gymnáziu v Kežmarku

Obnovený antikvariát Steiner

Pani Lýdia pred pamätnou tabuľkou antikvariátu Steiner
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Vážení a milí priatelia, pedagógovia, žiaci a študenti!
DOMUS SM v ČR v spolupráci s vami pracuje od začiatku roku 2021 na príprave
tohoročnej konferencie. Jej uskutočnenie predpokladáme v druhej polovici novembra,
podľa covidových pravidiel. Konferencia sa uskutoční prezenčne v Prahe, alebo on-line
ako v minulom roku. Témou je pokračovanie prác o diele Jana Amosa Komenského,
histórii, prejavoch v súčasnosti, prepojení s praxou atď.
Práce v rozsahu 4 – 15 strán sa budú odovzdávať v digitálnej podobe do 14. 11. 2021
na e-mailovej adrese: anele@seznam.cz
Predpokladáme, že konferencia v Prahe sa uskutoční 25. – 27. 11. 2021. Cestovné a ubytovanie
účastníkov hradí DOMUS SM v ČR. Podrobné informácie sú v predkladanom štatúte.

Pražská konferencia slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí
ŠTATÚT

I. Organizátor konferencie
1. Organizátorom konferencie je Dokumentační a muzejní
středisko slovenské menšiny v ČR, z.s.,Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2
2. Organizátor konferencie môže požiadať o záštitu nad
konferenciou Veľvyslanectvo SR v ČR, MŠMT v ČR
a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
II. Náplň konferencie
1. Konferencia je zameraná na oblasť spoločensko-vednú.
2. Poslaním konferencie je podnecovať /iniciovať/ vznik prác
v oblastiach história, kultúra, umenie a spoločenský život
na území ČR a SR a bývalej Československej republiky.
3. Náplňou konferencie je verejná prezentácia prác žiakov a ich
obhajoba.
4. Na záver konferencie organizátor oznámi tematického
zameranie nasledujúceho ročníka.
5. Konferencia sa koná každoročne, termín je spravidla
v 4. štvrťroku bežného roku.
III. Práce účastníkov konferencie
1. Žiaci spracujú práce písomne, v rozsahu max. 15 strán (bez
príloh) a to samostatne alebo v spolupráci 2 autorov.
2. Práce sa zasielajú v elektronickej podobe organizátorovi
najneskôr 7 dní pred konferenciou.
3. Práca je prezentovaná autorom /autormi/ v rozsahu max.
15 minút. Pri prezentácii v elektronickej podobe je
podmienkou použitie prenosného média USB
alebo CD.
4. Po prezentácii nasleduje diskusia k predloženej práci
účastníkov konferencie, kde nie je určený časový limit.
5. Organizátor prijíma k účasti na konferencii výhradne práce,
originálne spracované pre konferenciu. Práce, spracované pre
iné súťaže a konferencie, môžu byť na Pražskej konferencii
prezentované len informatívne na základe predchádzajúceho
súhlasu organizátora.
6. Organizátor súťaže zabezpečuje žiakom pri spracovaní prác
odborné vedenie a konzultačnú podporu.

IV. Podmienky súťaže
1. Súčasťou konferencie je hodnotenie predložených
originálnych prác a ich prezentácie.
2. Práce hodnotí 3 členná porota v zložení: predseda komisie –
zástupca organizátora a 2 členovia, menovaní organizátorom
pre každý ročník vzhľadom k tematickému zameraniu
konferencie. Organizátor je oprávnený prizvať k hodnoteniu
odborníka pre oblasť, na ktorú je práca zameraná.
3. Porota má právo okrem určenia umiestnenia prác na 1., 2.
a 3. mieste udeliť zvláštne ocenenie práci, ktorú považuje za
pozoruhodnú svojím obsahom, alebo formou prezentácie.
4. Porota má právo niektorú cenu neudeliť.
5. Práce sú hodnotené v 2 kategóriách:
1. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl a príslušné
ročníky viacročných gymnázií
2. kategória – žiaci stredných škôl.
V. Financovanie konferencie
1. Konferencia je financovaná z prostriedkov verejných
rozpočtov určených na grantové projekty, a z príspevkov
darcov zo súkromných zdrojov.
VI. Publikovanie prác
1. Organizátor je oprávnený doporučené práce publikovať bez
nároku na honorár v časopise Listy Slovákov a Čechov, ktorí
chcú o sebe vedieť viac.
VIII. Ochrana osobných údajov
1. Organizátor je povinný rešpektovať všetky platné požiadavky,
vyplývajúce zo zákona na ochranu osobných údajov.
2. Účastníci konferencie berú na vedomie, že pre
dokumentovanie konferencie sa zhotovujú obrazové záznamy,
ktoré môžu byť publikované.
VIII. Záverečné ustanovenie
1. Účastníci konferencie a ich zákonní zástupcovia berú na
vedome tento štatút.
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s.,
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.
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ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.
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NEJVYŠŠÍ CENĚ
06/11/2019 14:35:42

ZA VA Š I NEM OVITO S T
724 144 844

J A N A Š M Í D O VÁ
MAKLÉŘ PRO PRAHU
A STŘEDOČESKÝ KRAJ
PRODÁNO VÍC JAK
100 NEMOVITOSTÍ
O H O D N O C E N Í VA Š Í
NEMOVITOSTI ZDARMA
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