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Vážení čitatelia,
už nie sú zvykom oslavy a veľké 
pripomínanie si vzniku Českoslo-
venska, spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. Trvalo s prerušením 
sedemdesiatpäť rokov a to je úc-
tyhodný vek, ak uvážime dobu, 
v ktorej vzniklo, okolnosti, za 
akých vzniklo. Problémom doby 
bol vzrast totalitarizmu, či už na 
nemeckej, alebo na ruskej strane, 
pestré národnostné zloženie, kto-
ré dostalo do vienka po rozpade 
Rakúsko-Uhorska. S ohľadom na 
počet národností bolo jeho ná-
sledníkom, hoci na oveľa menšom území. Snáď už ani netreba pripo-
mínať notoricky známy čechoslovakizmus a problémy, ktoré spôso-
bil na oboch stranách republiky. To boli problémy ideové, ale bola tu 
aj veľká hospodárska kríza, ktorá neľútostnejšie zasiahla ekonomicky 
menej rozvinuté Slovensko. Zasiahla aj novú národnostnú nemeckú 
menšinu predovšetkým v pohraničných regiónoch. Zostup Nemcov 
po vzniku Československa a strate pozícií bol taktiež prudký a tam, 
kde tvorili pre republiku značný kapitál, sa ocitali v biede.
Aj po vojne bola situácia komplikovaná, hoci ju mal vyriešiť od-
sun neslovanských menšín. Snáď to v prvých povojnových ro-
koch tak aj vyzeralo, ale postupne komunistická moc a výchova 
poznačila oba národy – vytrácali sa niektoré dobré vlastnosti.
Po rozpade Československa postupne vzrastala na oboch stranách 
bývalej republiky kultúra konzumu a spoločnosť holdujúca kon-
zumu, ktorý vytláčal iné druhy kultúry. Vytrácala sa normotvorná 
časť spoločnosti v Čechách i na Slovensku, ktorá je posudzova-
teľom hodnôt. V spoločnom štáte, hoci aj pod egidou komunis-
tickej moci, fungovala. Jej súčasťou boli aj disidentské kruhy. Po 
rozpade táto časť spoločnosti zoslabla, možno na Slovensku viacej 
ako v Čechách. Na Slovenku ju nahradila mienkotvorná časť po-
pulácie. Nuž ale mienka nie je norma, ani hodnota.
Čo napísať tridsať rokov po rozpade, keď stále ubúdajú tí, ktorí 
Československo skutočne zažili? Že aj túto časť spoločnej histórie 
je dobré si aspoň raz do roka pripomenúť. 

Helena Nosková, október 2022

K vzniku a trvaniu Československa

Ilustrácia: Dominika Sládková Paštéková
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Najväčšou i  najvýznamnejšou akciou, 
ktorá uvedenú tradíciu refl ektuje 

mnohorakými spôsobmi, je Medzinárod-
ný folklórny festival Jánošíkove dni v Ter-
chovej. Jubilejný 60. ročník ikonického 
multižánrového podujatia sa konal 27. – 31. 
júla 2022. Apropo, Jánošíkove dni boli ako 
jedna z mála veľkých domácich kultúrnych 
akcií zrealizované aj počas covidovej pandé-
mie (2020 – 2021), čo jednoznačne svedčí 
o ohromnej zanietenosti, energii a kreativite 
terchovských usporiadateľov.

HISTÓRIA FESTIVALU
V rámci osláv 15. výročia Slovenského 

národného povstania sa konali 15. – 16. 
augusta 1959 Krajské slávnosti piesní 
a tancov vo Vrátnej. Išlo o  ich prvý roč-
ník, ktorý mal založiť tradíciu pravidelné-
ho organizovania folklórnej akcie v kraji 
Jánošíka. Zmeny súvisiace s  územnou 
reorganizáciou štátu (do platnosti vstúpi-
la 1. 1. 1960) ale spôsobili odklad myš-
lienky každoročného usporadúvania folk-
lórneho podujatia v Terchovej.

Ofi ciálne sa za začiatok dnešných Jáno-
šíkových dní pokladá leto 1963. Slávnosti 
naplánovali organizátori na 24. – 25. au-
gusta uvedeného roku a  boli v  znamení 
250. jubilea smrti legendárneho zbojníc-
keho kapitána. Takmer 20-tisíc nadše-
ných divákov videlo vo Vrátnej bohatý 
program, v rámci ktorého účinkujúci hra-
li, spievali, tancovali i  recitovali. Neza-
budnuteľný Viliam Záborský zo Slo-
venského národného divadla predniesol 

Terchovský „štátny sviatok“
Rozprávanie o jubilujúcich 

Jánošíkových dňoch

Jánošíkovská tradícia, ktorá je neodmysliteľne spojená s rázovitou 
obcou Terchová, bola vlani zapísaná do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 
Už vyše dvesto rokov tvorí jednu z najcharakteristickejších živých 
súčastí širokospektrálnej domácej kultúry a umenia, v historicky 
krajne zložitých existenčných časoch dokázala burcovať národné 
povedomie do boja za ľudskú spravodlivosť, proti zrade, útlaku 
a poníženiu. Bezpochyby tiež prispela k formovaniu česko-slovenskej 
kultúrnej vzájomnosti a vzniku prvého spoločného štátneho 
zväzku našich bratských národov.

počas slávnostného otvorenia báseň Jána 
Botta Smrť Jánošíkova.

Plynutím času prešli Jánošíkove dni rôz-
nymi dramaturgickými, programovými, 
organizačnými a  inými zmenami (vráta-
ne zmien názvu festivalu). Nielen z tohto 
pohľadu sa stal významným rok 1988. Pri 
príležitosti 300. jubilea narodenia Juraja 
Jánošíka bola na vŕšku vedľa Vrátňanskej 
cesty pompézne odhalená jeho monumen-
tálna antikorová socha – dielo Jána Kulicha. 

Plagát „nultého ročníka“ festivalu od akad. 
maliara Zdena Horeckého – v súčasnosti najstaršieho 
aktívneho slovenského výtvarníka. Archív autora textu

Prvý ročník terchovského „štátneho sviatku“ 
(Vrátna, 25. augusta 1963). Foto: Milan Šaradin
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Zároveň prijali usporiadatelia rozhodnutie, 
že folklórne slávnosti budú premiestnené 
z  Vrátnej do centra Terchovej. Odvtedy 
sa ťažiskové programy konajú v amfi teátri 
Nad bôrami, prvýkrát sprístupnenom kul-
túrnej verejnosti v lete 1988.

Od roku 1991 majú Jánošíkove dni 
charakter veľkého medzinárodného fol-
klórneho festivalu. Za ten čas v Terchovej 
účinkovali súbory, skupiny a sólisti z vyše 
30 krajín troch kontinentov. Výraznými 
literami sa do histórie podujatia zapísal 
jeho 42. ročník. Atraktívny multižánrový 
program videlo rekordných 75-tisíc ľudí, 
čo katapultovalo Jánošíkove dni do pozí-
cie najväčšej kultúrnej akcie na Slovensku 
v roku 2004!

ERBOVÝ PROGRAM
Neodmysliteľnou zložkou a  erbovým 

programom festivalu je konský vozový 
sprievod z  Terchovej do Vrátnej – s  hr-
dými krojovanými furmanmi a  hrajúci-
mi muzikantmi. Prvýkrát bol zásluhou 

agilného učiteľa Mira Križa odštartovaný 
v nedeľu 18. augusta 1968 v rámci šieste-
ho pokračovania Jánošíkových dní. Masy 
ľudí neodradili ani hrôzostrašné mrač-
ná visiace nad ich hlavami. Akoby išlo 
o  predzvesť čohosi tragického, osudové-
ho. Nikto z prítomných tisícok milovní-
kov folklóru vtedy v Terchovej nemohol 
tušiť, že už o  tri dni vtrhne na územie 
našej vlasti polmiliónové vojsko piatich 
spojeneckých armád Varšavskej zmluvy... 
Jánošíkove dni boli poslednou veľkou 
kultúrnou akciou v Československu pred 
brutálnou inváziou s fatálnymi dôsledka-
mi.

Hneď po svojom vzniku sa originálny 
konský vozový sprievod stal veľkou atrak-
ciou a hotovým magnetom pre húfy domá-
cich aj zahraničných divákov. Fascinujúca 
harmónia i syntéza vizuálneho (estetického) 
zážitku, hudby, spevu, iskrivej atmosféry, 
prírodnej scenérie a miestneho koloritu vie 
„odzbrojiť“ aj najchladnejšieho kverulanta. 
Autor tohto článku, rodák z Terchovej, od 

Pohľad na Terchovú od sochy Juraja Jánošíka. 
Archív autora textu

Generačná kontinuita je v Terchovej 
samozrejmosťou... Foto: Milan Kosec

Konský vozový sprievod v Tiesňavách. 
Foto: Milan Kosec
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„hrajúcich“ autobusových zastávok. Žiaľ, 
jubilejný 55. konský vozový sprievod do-
platil na vytrvalý lejak. Koníky museli zo-
stať doma a uskutočnilo sa len interiérové 
predstavovanie furmanov a muzík.

Popri dominantných folklórnych vystúpe-
niach boli zrealizované aj muzikantské diel-
ne (kurzy inštrumentálnej hudby), koncerty 
world music, remeselné dielne, Tanečný dom 
pre deti, Noc pri muzike, päť atraktívnych 
výstav (Zdeno Horecký: Život s krajinou; Keď 
sa povie Fero Mucha...; Ornament; Kostýmová 
výprava vo fi lmoch a televíznych inscenáciách; 
Storočnica vzniku slovenskej kinematografi e), 
dve divadelné predstavenia, sedem fi lmo-
vých projekcií, svätá omša za nositeľov 
ľudových tradícií, ohňová šou... Rozhodne 
stojí za zmienku aj vytvorenie ustanovujú-
ceho slovenského rekordu spoločne hrajú-
cich terchovských primášov (predníkov) na 
jednom pódiu (62 muzikantov).

Záverečný galaprogram refl ektoval vla-
ňajší zápis prvku Jánošíkovská tradícia do 

 60. ročník

27.–31. júl 2022    

útleho detstva vnímal sprievod ako jedineč-
ný fenomén svojej obce. Dokonca bol ako 
malé chlapča bytostne presvedčený, že ho 
stráži duch a legenda Jurka Jánošíka... Istot-
ne k všetkému uvedenému prispela aj ma-
gická trasa vedúca cez Tiesňavy, ktoré mnohí 
Terchovci považujú za najkrajší kúsok zeme 
na našej planéte. Vždy som mal v hlbokej 
úcte furmanov a  muzikantov, ktorí boli 
v  rebriniakoch a  spontánne vystavovali na 
obdiv vlastný majestát. Rokmi som tiež za-
čal jasnejšie chápať, aký konkrétny obsah je 
zašifrovaný v slovných spojeniach „kultúrne 
dedičstvo“ či „odkaz dedovizne“. Asi to tak 
muselo byť, že prešli mladé letá a mne bolo 
umožnené participovať na tejto gracióznosti 
a kráse so všetkým, čo k nezameniteľnému 
pôvabu konského vozového sprievodu patrí.

ČOŽE JE TO ŠESŤDESIATKA!
Tohtoročné jubilujúce Jánošíkove dni 

boli v  znamení kľúčového slova (akrony-
mu) K.U.M.Š.T. – s  podtitulom Kúzlo 
umenia modernosti šesťdesiatročnej tradí-
cie. Celkovo sa na deviatich pódiách pred-
stavilo v  rámci 40 programových blokov 
vyše 1  600 účinkujúcich zo Slovenska, 
Česka, Poľska, Talianska a Ukrajiny. Fes-
tival „štartoval“ v osade Jánošovia, rodisku 
legendárneho zbojníckeho kapitána, kde 
bola okrem iného v  rámci atraktívneho 
programu Čože je to šesťdesiatka! vydra-
žená replika historickej Jánošíkovej čiapky. 
Súbežne na šiestich miestach Terchovej sa 
konalo sprístupnenie unikátneho projektu 

 Jánošíkov dom v rodnej osade legendárneho zbojníckeho kapitána, ktorá je situovaná  v úchvatnom hor-
skom prostredí. Osadu Jánošovia, respektíve expozíciu v dome každoročne  navštívia tisícky turistov 
zo Slovenska, Čiech, Poľska i ďalších krajín. Archív autora textu

Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska. Dôstojne 
tiež zarezonovalo viacero jubileí folkloris-
tov a umelcov. Čestné občianstvo Tercho-
vej získali in memoriam najväčší slovenský 
keramikár Ignác Bizmayer (storočnica na-
rodenia) a fi lmový a televízny kameraman 
Vladimír Ondruš (nedožitá osemdesiat-
ka).

Aj napriek dažďu, ktorý ovplyvnil štyri 
z  piatich festivalových dní, usporiadate-
lia vďaka enormnému nasadeniu, úsiliu 
a  obetavosti zrealizovali hodnotnú akciu, 
ktorá musela uspokojiť i  náročnejšieho 
fanúšika ľudových tradícií, kultúry a ume-
nia. Zároveň sa jednoznačne ukázalo a po-
tvrdilo, že dobre „vyzbrojeného“ diváka 
nezaskočí ani dlhšia nepriazeň počasia. 
Mimochodom, jubilujúci festival mal 
v priebehu konania na sociálnych sieťach 
dosah na 732 tisíc ľudí!

DÔVETOK
Úctyhodných šesťdesiat rokov prichádza-

jú do Terchovej desaťtisíce milovníkov folk-
lóru z  domova i  zo sveta, aby cez Jánoší-
kove dni – v kulisách čarokrásnej prírodnej 
scenérie – participovali na neopakovateľnej, 
vskutku magickej atmosfére, ktorá je pre 
tento festival charakteristická už od jeho 
zrodu. A, samozrejme,  zo všetkých sveta 
strán sa ozýva „nebeská“ terchovská muzi-
ka zapísaná v  Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO. Organizátori terchovského 
„štátneho sviatku“ vás už teraz srdečne po-
zývajú na jeho 61. ročník, ktorý sa uskutoč-
ní 2. – 6. augusta 2023.

Peter Cabadaj

Vizuál jubilejného 60. pokračovania Jánošíkových 
dní navrhol ich dlhoročný výtvarník Ján 
Novosedliak. Archív autora textu

Monumentálny Terchovský 
symfonický orchester účinkuje 
len raz v roku – vo fi nále  
sobotňajšieho medzinárodného 
galaprogramu Jánošíkových dní. 
Foto: Milan Kosec
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Akými cestami osudu sa dostane človek k umeleckej práci 
so železom?

Vlastne ani neviem, ono sa to vyvíjalo u  mňa postupne, 
ale malo to svoje zákonitosti i  logiku. Kreslil som si rád už 
odmalička, pozoroval som prírodu a  hlavne úžitkové pred-
mety okolo seba. Som ešte z generácie, ktorá si pamätá svo-
ju starú mamu a  tú by som si už nedokázal predstaviť bez 
motyky. Najprv to bol iba pracovný nástroj, ale potom, ako 
som dospieval a začal inklinovať k architektúre a vôbec stava-
niu, začal som v tom nástroji vidieť aj jeho estetickú funkciu. 
Tak som začal skúšať, či by som s tým niečo dokázal urobiť, 

Otvoríte dvere do jeho ateliéru a von sa vyvalí vôňa ohňa a uhlia. Počuť 
zvonenie kovadliny. Strechy ateliéru sa takmer dotýkajú konáre mohutných 

jedlí a smrekov na druhej strane cesty, les je na dosah ruky. Všetko to do seba 
zapadá: priestor, pachy, zvuky. Sme v ateliéri Stanislava Mikovčáka (roč. 1964) 
v Turzovke. Viac ako tridsať rokov sa popri svojej profesii venuje umeleckému 
spracovaniu železa, väčšinou – no nie iba – v kombinácii s drevom. Je autorom 

desiatok sôch a plastík, ktoré zdobia mnoho verejných priestorov, ale aj 
súkromných obydlí. Vystavoval v Moskve, Ríme, Varšave, Krakove i v Čechách. 

A čo je najzaujímavejšie, podľa neofi ciálnych údajov má byť autorom najväčšieho 
počtu prírodných rozhľadní na svete.

MILOVAŤ KOV

a ono sa to postupne stalo mojou vášňou a dnes mi to zapĺňa 
vlastne celý čas. A  prirodzene, asi mám do vienka danú aj 
nejakú manuálnu zručnosť, bez ktorej by tento typ umeleckej 
tvorby nebol možný. Železo je materiál, ktorý vzdoruje času. 
Staré železo je vôňou ohňa opradená hmota a ťažko sa tvaruje. 
O to je však krajší výsledok. To železo symbolizuje život – čím 
niečo človek ťažšie dosiahne, tým si to viac váži.

Ale malo to zrejme nejakú postupnosť, však?
Samozrejme, tridsať rokov som sa profesionálne venoval 

architektúre, som absolventom STU v  Bratislave, kde som 
dokonca tri roky po škole učil. Potom som však dal prednosť 

ROZHOVOR S ARCHITEKTOM A SOCHÁROM 
STANISLAVOM MIKOVČÁKOM
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Rozhľadňa Zákopčie

súkromnej praxi, mal som po revolúcii najväčšiu projekto-
vú kanceláriu v  okrese Čadca. Ak hovoríme o  postupnosti, 
spomínal som, že som začal odhaľovať inú funkčnosť vecí, 
ktoré boli v minulosti navonok celkom obyčajnými pracov-
nými nástrojmi.

Napríklad?
Okrem motyky najmä podkovy, ale aj ojnice, kovanie na 

vráta, brány, staré pánty, pluhy, vlastne všetko, čo už stratilo 
svoju praktickú užitočnosť. Samozrejme, svoje zohralo aj to, 
že som s  týmito vecami viac či menej prichádzal do styku, 
veď pochádzam z kraja, kde boli tieto predmety takpovediac 
dennou a  nenahraditeľnou súčasťou tamojšieho života. Vo 
svojej tvorbe sa im snažím vdýchnuť nový život, vložiť im 
svoj príbeh. Snažím sa spoznať múdrosť našich predkov a za-
chrániť spomienku na nich.

Ste Kysučan, to je svojrázny región, čo sa týka sociálnych, 
ale aj kultúrnych tradícií. Aký vplyv má na vás táto vaša 
regionálna identita?

V mojich dielach sa snažím netradičným spôsobom spájať 
„staré“ Kysuce s moderným pohľadom na svet a priniesť tak 
súčasnej generácii správu o tomto kraji. V tom mi v súčasnos-
ti pomáha aj ďalšia veľmi výrazná umelecká osobnosť nášho 
regiónu a môj skvelý osobný priateľ Gusto Švábik-Macvejda, 
s  ktorým sme počas covidovej „uzávierky“ strávili v  mojom 
ateliéri hodiny a  dni. Robili sme veci, ktoré sa nám páčili, 
bez ohľadu na nejaké vonkajšie vplyvy či názory iných. Gusto 
s drevom, ja so železom a obaja v kombinácii oboch týchto 
materiálov.

Výroba takýchto artefaktov si nepochybne vyžaduje aj tech-
nickú zdatnosť, vytrvalosť a fyzickú silu.

To je stopercentná pravda. Okrem istej predstavivosti to 
chce aj trochu fyzickej kondície, ale ja to chápem trochu inak: 
pre mňa je to odovzdávanie energie do veci, ktorá už bola 
zdanlivo mŕtva, pretože ona sama už svoju energiu vyčerpa-
la. Podľa mňa nie je problém niečo nakresliť, portrétovať, ísť 
maľovať do plenéru, ale mne ide o to vdýchnuť do veci svojou 
energiou aj príbeh. Napríklad príbeh vyhoreného alebo zrú-
teného starého domu, v ktorom som našiel dotyčný predmet 
a ten sa práve snažím premeniť na kus umenia. Napríklad som 
raz na jednom zhorenisku našiel požiarne háky, ktoré som po-
stavil proti sebe a vzniklo z toho dokonalé srdce toho zhore-
ného domu. Nikto tú praktickú vec predtým takto nevnímal, 
ani ju kvôli tomu nevyrobil, a predsa to v nej bolo. Ja som 
tomu pomohol trochu na svet.

Vy ste predtým pôsobili aj v zahraničí. Aký vzťah to malo 
k vašej tvorbe?

Sedem rokov som pracoval v Nemecku, najprv v Stuttgarte, 
potom v Reichenbachu. Venoval som sa hlavne architektúre 
a v istom zmysle to, že som sa venoval niečomu inému a ďalej 
od domova, ma inšpirovalo hľadať súvislosti v predmetoch aj 
pod uhlom ich špecifi ckého historického postavenia v našej 
kultúre. Človek veľa vecí vidí z cudziny s odstupom a niekedy 
aj lepšie. U mňa to platilo potom po návrate domov v ume-
leckej tvorbe.

Údajne ste vraj autorom najväčšieho počtu rozhľadní na 
svete. Ako sa človek dostane k takémuto typu práce?

Platí to slovíčko údajne, takže to neviem potvrdiť. Ale je 
fakt, že som autorom návrhov takmer viac ako dvadsiatich 
rozhľadní na Slovensku, Morave i  v  Čechách. Prišlo to tiež 
prirodzene, ako produkt mojej práce architekta a postupom 
času sa to vyprofi lovalo. Rozhľadňu vnímam ako prirodzenú 
súčasť prírodnej scenérie, snažím sa ich komponovať tak, aby 
odrážali povedzme atmosféru danej krajiny, aby mali nejaký 
svoj špecifi cký výraz. Dôležitým momentom pre mňa bolo, že 
jednu z prvých som postavil so svojimi synmi. Bolo to také 
naše dobrodružstvo, murovali sme spolu, nosili materiál, dis-
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kutovali... Mojím ziskom bolo, že som odovzdal svoj čas de-
ťom a  viem, že aj keď prejde čas, zostane tu po nás fyzická 
stopa a  v  ich pamäti spomienky na chvíle, ktoré sme spolu 
strávili.

Kde všade sa nachádzajú vaše rozhľadne?
V  našom kraji napríklad v  Zákopčí, na Bobovci, potom 

v Svederníku, na Strečne, nad Holíčom, na Orave je to naprí-
klad Brabírka. Do každej z nich som zakomponoval aj nejakú 
svoju plastiku. Teším sa z toho, rozhľadne sú otvorený pries-
tor, človek vidí krajinu a verím, že cez umenie aj sám do seba.

Tvorba ktorých umelcov vás najväčšmi v súčasnosti oslo-
vuje, u koho vidíte estetickú i duchovnú spriaznenosť?

Tu sa vrátim trochu do detstva. Ako som spomínal, veľmi 
rád som kreslil a  takto som si našiel cestu k  dvom českým 
maliarom, ktorí ma ovplyvnili svojou kresbou, hravosťou i re-
alistickosťou na celý život: Jan Hála a  Josef Vodrážka. To sa 
nedá z človeka vymazať. Neskôr som už samozrejme začal vní-
mať modernu, abstrakciu, čo sa snažím pretaviť aj do takých 
tradičných predmetov, ako tu spomíname. Čo sa týka mne 
blízkych autorov, spomeniem troch Rakúšanov: Roberta Pet-
schinku, Franza Seitla a Geralda Nigla, tí všetci pracujú so že-
lezom podobne ako ja, presnejšie povedané, rovnako ho chápu 
a tvarujú. Stretávame sa občas na sympóziách, ako napríklad 
tohto leta v Hollabrune pri Viedni, kde som strávil ako jediný 
Slovák v  príjemnej spoločnosti sedemnástich ďalších európ-
skych sochárov a  výtvarníkov niekoľko dní. Výsledok mojej 
práce – vyše dvojmetrová socha – tam zostal a bude slúžiť ako 
súčasť tamojšieho prírodného areálu.

V  júli ste v  Čadci slávnostne otvorili svoju súkromnú 
galériu. Aké bude jej poslanie?

Upresním to: je to síce „moja“ galéria, ale vystavovať tam 
budú hlavne mladí umelci a  to nielen Kysučania. Ešte ani 
nemá meno. „Moja“ galéria je to v  tom zmysle, že vlastním 
priestory a  fi nancujem prevádzku. Myslím, že takýto pries-
tor do okresného mesta patrí. Ale mám ešte jednu galériu, 

menšiu, a tá je súčasťou rozhľadne na Veľkej Rači. Tam mám 
inštalované zatiaľ len svoje dielo Stroj času, ktoré som vytvoril 
z úžitkových predmetov, čo tam zostali po miestnych obyvate-
ľoch. Takto žijú v Stroji času ďalej a ich odkaz pretrváva.

Ako by ste sa definovali ako človek i umelec?
To, čo robím, robím predovšetkým pre radosť. Nechcem 

sa opakovať ani sa dávať ovplyvniť. Som šťastný človek, lebo 
som si práve v kove našiel záľubu. Mám ho rád, milujem ho, 
stotožňujem sa s ním a snažím sa mu dávať znova život, dušu.

 
Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš

POVEDALI O STANISLAVOVI MIKOVČÁKOVI:
„Stanislav Mikovčák kov spracúva svojskou ojedinelou tech-
nikou. Vo vyhni ho evidentne očarila tvárna schopnosť že-
leza a využíva možností, ktoré sa skrývajú v takomto spôsobe 
spracovania. ...V  cykloch z  posledného obdobia cítime, ako 
sa naplno uvoľnila jeho fantázia, prirodzenosť a spontánnosť. 
Znova nachádzame vecné elementy, ktoré sú v jeho reliéfoch 
prísnejšie koncipované a  v  ktorých sa znovu začína naplno 
uplatňovať i farba, čo nás miestami navádza až k provokatívne 
žiarivým odtieňom. ...Ako sám hovorí: ‘vystúpil som na stani-
ci, kde stál vlak pripravený na odchod, nastúpil som a robím 
to, čo viem, a to, čo viem by nebolo možné bez remesla, akým 
je kováčstvo‘.“

Milan Mazúr, galerista a umenovedec

„Stano je nadšený znalec všetkého, čo vonia dedovizňou, od-
kazom našich predkov. Snaží sa nadväzovať na tento odkaz, 
pretavovať ho do podôb zodpovedajúcich dnešku. Inšpiráciou 
k  jeho sochárskym dielam je práve úcta k  tradícii, pripomí-
najúcej nielen tvrdý život, ale aj tvorivý fortieľ našich predkov, 
ktorí vedeli majstrovsky stvárňovať predmety každodenného 
života.“

Rudo Gerát, spisovateľ a regionalista
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Tieto dva fotóny sú registrované súčasne dvomi proti-
ľahlými detektormi žiarenia gama. Týmito detektor-
mi sú scintilačné kryštály, umožňujúce detekciu ioni-

zujúceho žiarenia v oblasti viditeľného spektra; svetelný im-
pulz (scintilácia) je registrovaný špeciálnymi fotonásobičmi, 

Pozitrónová emisná tomografi a (PET = Positron Emission Tomography) je 
rádiodiagnostická metóda identifi kácie nádorov v živom tkanive ľudského tela. 

Je založená na princípe detekcie dvoch fotónov (žiarenie gama) vznikajúcich v tele 
pacienta pri interakcii pozitrónu s elektrónom. 

Pozitrónová emisná tomografi a 
SCINTILAČNÉ KRYŠTÁLY

prípadne citlivými LED (Light Emission Device) svetelnými 
diódami, a je ďalej elektronicky spracovávaný a zaznamenáva-
ný počítačom; odtiaľ obecne široko užívaný názov počítačová 
tomografia (CT = Computer Tomography). Na báze scinti-
lačných detektorov fungujú taktiež scintilačné kamery a ma-

08_09_Kozma.indd   8 07.10.2022   13:18:37



Listy  9

mografy. PET + CT je unikátne diagnostické vyšetrenie na 
emisnom tomografe PET v  spojení s  celotelovým skenerom 
CT. Ide o  jedno z najúčinnejších zariadení modernej nukle-
árnej diagnostiky.

Najčastejšie používanými scintilačnými detektormi sú 
v nukleárnej diagnostike kryštály jodidu sodného, aktivova-
ného thaliom NaJ(Tl) a  kryštály bizmut germanátu BGO. 
Tieto scintilačné kryštály majú dostatočne vysokú rozlišo-
vaciu schopnosť, relatívne vysoké časové rozlíšenie detekcie 
dvoch „rýchlych“ fotónov, priaznivé mechanické vlastnosti na 
spracovanie (rezanie, brúsenie, leštenie), a hlavne majú vysokú 
radiačnú odolnosť, to jest schopnosť nemeniť svoje vlastnosti 
v priebehu dlhodobého ožarovania. V posledných rokoch sa 
začínajú používať „exotické“ scintilačné kryštály typu GSO 
(gadolinium ortosilikát) a LSO (lutecium orthosilikát). Tieto 
materiály majú extrémne vysoké rozlíšenie, vysokú účinnosť 
absorpcie gama žiarenia a vynikajúcu radiačnú odolnosť.

Pred vyšetrením na pozitrónovom emisnom tomografe je 
treba do tela pacienta vpraviť pozitrónový žiarič, ktorý má 
krátky polčas rozpadu a samozrejme taktiež čo najkratší „bio-

logický život“ v  ľudskom organizme. Pozitrónové žiariče sa 
pripravujú na urýchľovačoch a sú to prevažne rádiofarmace-
utické substancie typu 11C, 13N, 15O a hlavne 18F, ktorá má 
extrémne malý polčas rozpadu približne 110 minút. Preto sa 
najviac používa látka známa ako FDG = 18F – flourodeoxy-
glukóza, a  to hlavne pri neurologických, onkologických 
a  kardiologických vyšetreniach. Pacientovi je aplikovaná in-
jekčne a ten sa podrobí samotnému vyšetreniu na PET kame-
re až potom, čo sa FDG akumuluje (približne sú to desiatky 
minút) vo vyšetrovanej oblasti ľudského tela.

PET + CT je zariadenie skonštruované pre nukleárnu diag-
nostickú medicínu, ktoré využíva sústavy scintilačných kryš-
tálov, registrujúcich koincidencie dvoch fotónov v opačných 
smeroch, pričom zdrojom žiarenia je samotný pacient. Moder-
né PET + CT kamery majú stovky až tisíce takýchto detek-
torov namontovaných v  tvare desiatok prstencov vrstvených 
do niekoľkých skupín. Telo pacienta sa postupne posúva cez 
jednotlivé sektory tomografu a počítač na základe registrova-
ných impulzov vytvára zodpovedajúce súbory príslušných 
trojdimenzionálnych zobrazení. Počítačové záznamy sa ďalej 
spracovávajú, analyzujú, kombinujú, prekrývajú a posúvajú; 
týmto je možné dosiahnuť skutočne veľmi kvalitné zobraze-
nie. Preto patrí toto diagnostické vyšetrenie medzi najkvalit-
nejšie, a to s vysokou možnosťou zobrazenia i veľmi malého 
nádoru s vysokým priestorovým rozlíšením.

Myšlienka využitia pozitrónovej emisnej tomografi e na 
báze scintilačných detektorov bola prezentovaná už v polovici 
minulého storočia, keď boli skonštruované prvé jednoduché 
gama kamery s malým rozlíšením zobrazenia v Royal Hospital 
v Londýne a na univerzite v Pennsylvánii. Avšak na zavedenie 
do bežnej praxe bolo treba vyčkať zhruba ďalších 50 rokov, 
keď boli objavené a vyrobené nové scintilačné materiály s ex-
trémne vysokým energetickým, časovým a priestorovým rozlí-
šením – kryštály typu BGO, GSO a LSO. Zároveň začala byť 
používaná nová digitálna technológia efektívneho elektronic-
kého spracovania registrovaných optoelektronických signálov 
z  fotonásobičov a  LED diód prostredníctvom sofi stikovanej 
počítačovej techniky.

Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A. - Institut Technologických Aplikací, s.r.o.
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Alfons Mucha sa narodil v roku 1860 v Ivančiciach na 
Morave, v časoch vrcholiaceho českého národného ob-
rodenia. Už ako mladý chlapec sa stal nadšeným podpo-

rovateľom myšlienky nezávislého českého národa. Štúdium ab-
solvoval v Mníchove a v Paríži, kde sa neskôr aj usadil a pôsobil 
ako ilustrátor a grafi k. Prelomom v jeho kariére bolo stretnutie 
s herečkou Sarah Bernhardt, pre ktorú vytvoril plagát k diva-
delnému predstaveniu Gismonda. To mu prakticky cez noc 
prinieslo veľký ohlas u francúzskej verejnosti a Sarah Bernhardt 
s ním uzavrela spoluprácu na ďalších šesť rokov. V tomto obdo-
bí pre ňu navrhoval okrem plagátov aj scénografi u a kostýmy na 
predstavenia. Súbežne vytvoril množstvo reklamných plagátov, 
kresieb, pastelov, akvarelov, ale aj interiérových návrhov, dekora-
tívnych panelov alebo úžitkových predmetov. Ústrednou témou 
jeho diela bola najmä oslava prírody a krásy ženského tela. Bol 
ovplyvnený symbolizmom, hnutím Arts and Crafts a anglickým 
dizajnérstvom. V Paríži udržoval priateľstvo so sochárom Augus-
tom Rodinom a maliarom Paulom Gauginom. V  roku 1900 
v rámci Svetovej výstavy v Paríži vyzdobil na objednávku zástup-
cov rakúsko-uhorskej monarchie pavilón Bosny a Hercegovi-
ny, za čo získal od komisie výstavy striebornú medailu.

V priestoroch Valdštejnského paláca v Prahe práve prebieha výstava jedného 
z najvýznamnejších maliarov obdobia secesie a vrcholného predstaviteľa art nouveau 

Alfonsa Muchu. Prierezová výstava mapuje – prostredníctvom autorových diel z rodinnej 
kolekcie spolu s pôsobivým architektonickým stvárnením Evy Jiřičnej – najdôležitejšie 

etapy umelcovho života. Návštevník má možnosť vidieť obrazy, sochy, grafi ky, fotografi e, 
plagáty, ale aj šperky, z ktorých niektoré sa verejnosti predstavili úplne prvýkrát.

Vo svete podľa Muchu

Ale jeho vrcholným dielom sa stal súbor dvadsiatich veľko-
formátových obrazov Slovanská epopeja, v ktorých maliar za-
chytil dejiny slovanských národov od praveku až po súčasnosť. 
Túto myšlienku Mucha rozvinul pri svojom pobyte v Amerike, 
kde ho podporil zámožný americký investor Charles R. Crane, 
ktorý sa o dejiny slovanstva živo zaujímal a zároveň bol vplyv-
ným členom slobodomurárskeho cechu. Alfons Mucha praco-
val na Slovanskej epopeji na zámku Zbiroh viac ako šestnásť 
rokov a  v  roku 1928 boli obrazy ofi ciálne odovzdané mestu 
Praha ako dar českému národu. Toto veľkolepé dielo je mo-
mentálne k videniu na zámku v Moravskom Krumlove, ale časť 
jeho fragmentov je prezentovaná aj v rámci pražskej výstavy.

V  prvej časti expozície sú umiestnené vzácne autopor-
tréty autora z  jeho parížskeho obdobia a  tiež portréty jeho 
rodinných príslušníkov vrátane Muchovej manželky Maru-
šky a  šperkov, ktoré pre nich umelec vytvoril. V ďalšej čas-
ti možno vidieť sériu prelomových plagátov z  divadelných 
predstavení Sarah Bernhardt, na ktorých zaujme skutočnosť, 
že svetoznáma diva hrala aj mužské úlohy, ako je napríklad 
Shakespearov Hamlet. Výstava pokračuje olejmi z  výzdoby 
Nemeckého divadla v New Yorku alebo fotografi ou autora 
v  uniforme slobodomurárskeho cechu. Je známe, že Alfons 
Mucha bol držiteľom 33. škótskeho ritu, čo je vlastne najvyš-
ší stupeň zasvätenia, ktorý môžu slobodomurári dosiahnuť. 
Výstava je obohatená o pravidelné premietanie fi lmu českého 
režiséra Romana Vávru Svet podľa Muchu, ktorý približuje 
život tohto všestranného umelca očami jeho syna Jiřího. Hor-
ná časť výstavy na poschodí je venovaná Slovanskej epopeji, 

Portrét Jaroslavy, olej na plátne, rok 1927 – 1935 Autoportrét doma pri robote, Paríž, olej na plátne, rok 1889 – 1900
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detailom niektorých obrazov, kresieb z  tohto cyklu a  infor-
mácii o ich vzniku. A v záverečnej časti výstavy sa stretneme 
so skupinou olejomalieb s ľudovou alebo biblickou tematikou 
vrátane návrhov vitráží pre Katedrálu Svätého Víta v Prahe. 
Asi najviac v tejto časti prekvapí farebná litografi a z roku 1922 
– s veľmi aktuálnou témou – pod názvom Rusko potrebuje 

obnovu, zobrazujúca nešťastnú ruskú matku, ktorá drží v ná-
ručí spiace dieťa. Aj toto dielo svedčí o tom, že Alfons Mucha 
nebol iba geniálny maliar a erudovaný znalec slovanskej histó-
rie, ale zároveň aj osvietený vizionár. A výstava vo Valdštejn-
skej záhrade je toho dôkazom.

Text a foto: Vladimír Dubeň

Rusko potrebuje obnovu, farebná litografi a, rok 1922

Madona v ľaliách, olej a tempera na plátne, rok 1905 Slovanská epopeja I, Slovania v pravlasti, náčrtky ku kompozičným nápadom

Vitrážové okno Katedrály Sv. Víta v Prahe, tuš a akvarel na papieri, 1931

Narodenie Pána, olej na plátne (matka a dieťa so zelenou jašteričkou), okolo roku 1920
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Vlevo od křižovatky s tramvajovými kolejemi je domek, 
zvaný obvykle U  Bílé kuželky. Byl založen už v  17. 
století pro lužickosrbské studenty (odtud i název ulice 

U  Lužického semináře). Poslední léta svého života tu trávila 
významná česká herečka Slávka Budínová. Když odešla v roce 
2002 do hereckého nebe, domek chátral. Utrpěl i za velké po-
vodně ve stejném roce. Až po dlouhých peripetiích ho získala 
fi rma RUDOLF JELÍNEK z Vizovic, proslulá výrobou kvalit-
ních ovocných destilátů, zejména slivovice. Nákladně a skvěle 
ho zrekonstruovala, aby ho využila pro originální muzeum 
věnované ovocným pálenkám a historii jejich vzniku. Zaklada-
telé zasluhují pochvalu, že nezapomněli ani na herečku, které 
věnují v interiéru výstavu Všechny tváře Slávky Budínové.

Muzeum, otevřené denně, nabízí návštěvníkům téměř hodi-
novou prohlídku bez průvodce, zato s  využitím nejnovějších 
možností audiovizuální techniky. Prohlídka pro maximálně 12 
osob začíná každých 15 minut a před dveřmi každé ze tří částí 
je časový údaj informující, za kolik minut a sekund se otevřou 
příslušné dveře. První expozice je věnována osudům rodiny za-
kladatelů fi rmy – Jelínkovým. Vznik fi rmy se datuje na konec 
19. století, ale navazuje na tradici výroby ovocných destilátů 

Na stránkách Listů byly už články o Národním muzeu v Praze i o svérázném 
Muzeu historických nočníků a toalet. Další taková neobvyklá instituce vznikla 
nedávno na turistické trase vedoucí od stanice metra Malostranská na Klárově 

směrem na Kampu a Karlův most.

TAKÉ SLIVOVICE 
MÁ SVÉ MUZEUM

na Valašsku, tedy ještě o dalších tři sta let zpět. Schopní podni-
katelé, personifi kovaní postavami herců, promlouvají o  svých 
osudech k návštěvníkům prostřednictvím projekcí. Je smutné, 
že značná část rodiny byla obětí druhé světové války a nacistů.

V další místnosti s pohodlnými sedátky na „valašských kopcích“ 
ukazuje panoramatická projekce emotivní příběh o tom, jak ros-
tou na Valašsku ovocné stromy – základ budoucí pálenky – od 
jara do zimy a  jak nás tradiční slivovice provází celým životem. 
Krátké fi lmové záběry jsou doprovázeny hudbou i efekty jako jarní 
vítr nebo letní žár. V předposlední části expozice dostane návštěv-
ník brýle a zažívá to, co prožívá švestka od okamžiku, kdy opustí 
strom, přes postupné zpracování a kvašení, destilaci, až po zrání 
destilátu a jeho lahvování. Poslední část expozice je věnována tech-
nologiím, které jsou nezbytné k výrobě pálenek, některé exponáty 
jsou originály ve skutečné velikosti. Na panelech po celou dobu 
prohlídky se návštěvník dozví řadu zajímavých údajů.

VĚDĚLI BYSTE NAPŘÍKLAD
• co je andělská daň? Tak se v  palírně říká jevu, kdy se 

ze sudu ročně odpaří přibližně 2 % destilátu. Konkrétní 
výše záleží na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu.
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• kolik ovoce je třeba na výrobu lahve 0,7 l slivovice 45 %? 
Podle odrůdy a  cukernatosti ovoce je to minimálně 
6,9 kg – tedy cca 787 švestek. Při průměrné úrodě se 
tudíž na jednom stromě urodí švestky pro pět tako-
vých lahví.

• že firma pěstuje ovoce i ve svých sadech v zahraničí, 
např. hrušky v Chile nebo švestky v Bulharsku?

• část produkce je „košer“, tedy vyráběná za přítom-
nosti rabína při zachování přísných předpisů – košer 
produkty se vyváží hlavně do USA. Část výrobků 
značky RUDOLF JELÍNEK směruje na Slovensko, 
do Německa, Polska, Kanady a další exportní trhy.

Na závěr prohlídky obdrží návštěvník degustační set se 
třemi „panáky“ (slivovice, hruškovice a  slivovice s  lipovým 
medem) a třemi valašskými jednohubkami. Muzeum je tedy 
jedno z mála podobných, kde se návštěvníkovi dostane nejen 
poučení zábavnou formou, ale i něčeho pro chuťové buňky. 

Další nápoje a občerstvení si může v degustačním baru, v létě 
i  na zahrádce, objednat. K  zakousnutí tu nabízejí takzvané 
„valašské menu“, tedy například kyselicu, halušky s brynzou 
a špekem či domácí švestkový koláč. Většina návštěvníků na 
závěr zamíří do prodejny s  širokým sortimentem produktů 
fi rmy RUDOLF JELÍNEK – vesměs v typických lahvích zva-
ných podle tvaru „budík“ – je to nejen slivovice, ale i meruň-
kovice, hruškovice, pálenka z kdoulí či oskeruší nebo i elixír 
z rakytníku s obsahem 14,7 % alkoholu. Malá balení mohou 
posloužit jako suvenýr z Česka nebo dárek přátelům.

Tyto řádky nejsou určeny alkoholikům, ale těm, kteří si rádi 
pozvednou s přáteli sklenku, je-li k  tomu důvod. Takže NA 
ZDRAVÍ!

Text: Petr Kuneš
Foto: archiv spol. Rudolf Jelínek + autor (1)
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Aké to bolo, narodiť sa a žiť v malej dedinke Krajná Poľana, 
neďaleko Svidníka počas 1. svetovej vojny? Ťažké. Otec 
odišiel na front a neskôr tam, bohužiaľ, aj padol. Členovia 

rodiny síce boli zamestnaní na píle, ktorá patrila k továrni Th o-
net, ale keď prišli uhorské vojská, dedinu podpálili a všetci museli 
utekať. Existuje rodinná spomienka spojená s  touto udalosťou, 
ako sa ich mladá mama, utekajúc s tromi deťmi, najmladší mal 
dva roky, zastavila nad údolím a horiacou dedinkou a malý Fran-
tišek povedal: „Ako šumne naša chyša horí.“ Až o mnoho rokov 
neskôr reagoval na tento zážitok, ktorý v ňom stále musel byť, 
a urobil plastiku s názvom Útek z horiacej obce.

Návšteva u Daniely Hrtkovej, 
dcéry sochára Fraňa Gibalu

Keď som začínala rozmýšľať o tomto stručnom texte venovanom autorovi, ktorého som nemala to 
šťastie osobne poznať, bola som dosť bezradná. Pretože nie som výtvarná teoretička a ani skúsená 
spisovateľka či novinárka, napadla mi jediná možnosť a to osobné stretnutie. Po drobnom úsilí 
sa mi podarilo nadviazať kontakt a pani Daniela ma pozvala na návštevu. Potrebovala som sa 

stretnúť s jeho životom inak než prostredníctvom suchých neplastických informácií. Sochy ako 
pomník Janka Kráľa či Samuela Mikovíniho som vlastne poznala ako niečo, čo bolo súčasťou 
Bratislavy. Ale až po návšteve u pani Daniely a jej rodiny v Bernolákove sa mi predostrel jeho 

život, ktorý vlastne prepojil celé 20. storočie od jeho začiatku až po 80. roky.

Malý František chodil do školy v  Klatovej Novej Vsi, ale 
rodina bola veľmi chudobná. Nemali doma ani ceruzky, farbič-
ky, tak na hodiny výtvarnej výchovy radšej nechodil. Dokonca 
mu hrozilo, že z nej prepadne. Dostal poslednú šancu: Dones 
čokoľvek, čo urobíš: nakresli, vymodeluj! Zachránil ho pán farár, 
priniesol mu hrudu vosku z kostolných sviečok a František vy-
modeloval koňa. Len tak, bez prípravy. Musíme si toho koníka 
samozrejme len predstaviť, pretože žiadny záznam nemáme, ale 
pravdou je, že kôň je náročná téma. Človek musí mať za sebou 
štúdie kresieb. Samozrejme, deti sa do týchto herkulovských 
úloh púšťajú najradšej. S ľahkosťou im vlastnou. Keď mi o tom 
pani Daniela rozprávala, v mojich predstavách sa mi pod prs-
tami roztápal vosk s jeho vôňou a charakteristickým povrchom. 
Dokázala som si predstaviť, že to v  malom chlapcovi otvorilo 
dvere do nových priestorov. A nielen jeho tento moment doslova 
osvietil, ale aj v škole sa nad malou soškou divili, najskôr neverili, 
že ju modeloval sám. Ale kto teda? Rozhodne na koniec rozpoz-
nali chlapcov nesmierny talent. Sochou koňa to teda celé začalo, 
zaradila sa medzi kone už dávno vytesané do kameňa či odliate 
do bronzu, stala sa odrazovým mostíkom k veľmi špecifi ckému 
životu sochára.

Prišiel čas štúdií a Fraňo sa vydal na druhý koniec republiky – 
do Hoříc vo východných Čechách. Bola to jediná kameňosochár-
ska škola toho času v Československu. Fraňo dostal štipendium, 
inak by nebolo možné, aby šiel študovať. Zo Slovenska toho roku 
prišli traja chlapci: Ján Hučko, František Draškovič a František 
Gibala. Neskôr všetci traja spoločne študovali aj na pražskej Aka-
démii výtvarných umení. Draškovič a Gibala u Bohuslava Kafku 
a Hučko u Otokara Španiela. Medzi Fraňom Gibalom a Kafkom 
vznikol veľmi dobrý vzťah, zostali v  kontakte až do Kafkovej 

Utek z horiacej obce 
Klatová – Nová Ves

Pani Daniela Hrtková
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smrti. Po absolvovaní školy v  roku 1937 žil František dva roky 
v Prahe, prenajal si ateliér a  sám mal dojem, že sa jeho kariéra 
sľubne rozbieha. Po rozdelení republiky v r. 1939 odišiel do Pre-
šova za matkou. Učil na strednej škole. Po roku učenia odišiel do 
Bratislavy, aby začal rozvíjať svoj profesionálny život. Vybudoval 
si kamenárstvo. Vo februári 1945 sa oženil a mal štyri deti.

Keď som sa spýtala pani Daniely, čo otec robil počas 2. svetovej 
vojny, povedala: „Robil sochy.“

Toto minimalistické vyhlásenie sa mi zdá s ohľadom na život 
sochára Františka Gibalu úplne komplexné. Celé pokračovanie 
jeho života sa plne spájalo s jeho prácou. Aj svoju rodinu vtiahol 
do tohto deja, nie že by deti pokračovali v jeho stopách, ale doká-
zal všetkých zaujať natoľko, že prežívali s ním jeho nadšenie. Keď 
sa narodila dcéra Daniela, práve bol hlboko ponorený do dokon-
čovania sochy anjela, a  tak sa na ňu prvý deň neprišiel pozrieť, 
ale všetkým tým, čo nasledovalo, samozrejme svoj drobný hriech 
vykúpil. Nakoniec oveľa neskôr dcére tohto anjela priniesol a dal 
jej ho s tým, že patrí jej.

Na Slovensku môžeme nájsť Gibalove sochy či pomníky na 
mnohých miestach. Uvediem len stručne pomník M. R. Štefá-
nika v Trebišove (zlikvidovaný v 50. rokoch, existuje len sadrový 
model), socha Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, socha Janka 
Kráľa v petržalskom Sade Janka Kráľa v Bratislave, pomník karto-
grafa Samuela Mikovíniho na dunajskom nábreží, Jar Zemplína 
v Michalovciach či Návrat do vyvraždenej obce v Tokajíku.

Nevidela som všetky jeho sochy, videla som vlastne len pár jeho 
pomníkov, ale videla som komorné drobné plastiky doma u pani 
Daniely, a to ma utvrdilo v mojom prvotnom pocite, že pre mňa 
je Gibala autorom portrétov. Civilný bravúrne modelovaný por-
trét či už Andreja Kmeťa alebo Ľudovíta Štúra sú neoddiskutova-
teľné artefakty. Menej rozumiem jeho pomníkom a súsošiam veľ-
kých gest alebo pátosu. Mrzí ma, že som nemohla navštíviť ateliér 
Fraňa Gibalu, lebo tam človek najviac pocíti kontinuitu práce 
a ťah, ktorý táto jednotiaca línia v sebe má. Rada by som videla 
rôzne štádiá dokončenosti jeho plastík, aj to má v sebe návod na 
hlbšie pochopenie autora.

Ale moje stretnutie s pani Danielou Hrtkovou bolo plné rezo-
nujúcich momentov, za čo som jej veľmi vďačná, a  tak ako jej 
otca, aj ju si veľmi vážim.

Text a foto: Dominika Paštéková

Samuel Mikovíni, Bratislava

Pamätník umučených na Brezine, Trenčín

Komorná plastika

Janko Kráľ, 
BratislavaJanko Kráľ, model k pomníku
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Hana Lasicová: 
Všetko o mojom otcovi
(Ikar, 2022)

V druhom a rozšírenom 
vydaní s  jedinečnými 

fotografi ami a  dokument-
mi vyšla nedávno kniha 
Hany Lasicovej Všetko 
o  mojom otcovi, ktorá je 
v  tejto podobe vzhľadom 
na nečakaný odchod Mila-
na Lasicu v  júli minulého 
roku vlastne holdom jej 
otcovi ako jednej z najvý-
raznejších osobností slo-
venskej kultúry druhej po-
lovice 20. storočia. A nie-
len jej, žiada sa dodať, 
lebo Milan Lasica nebol 
iba skvelý komik, herec, 
režisér, spevák, moderátor, riaditeľ divadla, kultúrny dejateľ a au-
tor, ale aj – nech to znie akokoľvek profánne – angažovaný spolo-
čenský a politický človek. To všetko viac či menej vieme, ale zato 
sme veľmi nevedeli (a Lasica si to pomerne úzkostlivo chránil), 
aký je to vlastne človek, keď nevystupuje na javisku či v televízii, 
prípadne niečo nekomentuje v  novinovej glose. A  práve tento 
dôvernejší, intímnejší rozmer Lasicovej osobnosti nám približuje 
hravá a grafi cky výborne spracovaná kniha jeho dcéry s mnohý-
mi fotografi ami, faksimile rukopisov a dokumentov, ukážkami 
zo scenárov, ako aj s  textami pesničiek. Je to vlastne dialogic-
ká kniha, pretože nevznikla tradičným spôsobom spracovania 
spomienok a  úvah, ale v  rozhovoroch dcéry s  otcom, ktoré sa 
potom prepletajú celou knihou. Každá kapitolka je samozrejme 
predosielaná „úvodom do problematiky“, teda kontextuálnym 
zasadením daného obdobia a daných osobností, o ktorých bude 
reč (rodina a priatelia), do súvislostí. Takto sa postupne odkrýva 

SLOVENSKÁ 
A ČESKÁ 
KNIŽNICA

„všetko“, čo sme o Milanovi Lasicovi nevedeli, hoci to „všetko“ 
je relatívne a preto napísané zámerne v úvodzovkách. Cudzí člo-
vek totiž všetko vedieť nemusí a  ani ho to nemá čo zaujímať, 
aj napriek tomu, že – čo sa hercom a vôbec mediálne známym 
osobnostiam stáva – vstupom cez televíznu obrazovku či fi lmové 
plátno mávame my ostatní pocit, že dotyčnú osobnosť poznáme, 
sme v dôvernom vzťahu, veď je u nás každý večer v obývačke, 
a preto máme o ňom právo vedieť všetko. Toto v dialógoch Mi-
lana Lasicu s dcérou Hanou naozaj nehrozí, rozhovor otca s dcé-
rou nikdy neprekročí hranicu prílišnej dôvernosti a predsa máme 
pocit, že sa o Milanovi Lasicovi dozvedáme viac, ako sme vedeli 
doposiaľ. Okrem toho na mnohých miestach ich dialógu zaiskrí 
presný lasicovský bonmot, akoby mimochodom prehodená vtip-
ná poznámka, veselý postreh, za ktorým sa však skrýva oveľa viac.

Hana Lasicová hovorí, že koncepciu knihy ladili po dohode 
s otcom skôr rodinne, pretože o jeho profesijnom živote sa toho 
napísalo už dosť. V konečnom výsledku je to však tematicky vy-
vážená kniha, pretože popri rodinnom sa dozvedáme veľa nové-
ho aj o Milanovi Lasicovi ako hercovi a verejne známej osobe. 
Ale ono to asi celkom nejde viesť dve naratívne línie vedľa seba, 
aby sa v  niektorých bodoch či životných okamihoch nepreťali 
alebo nepreplietli. U Milana Lasicu to platilo dvojnásobne.

Tereza Brodská: 
Moje máma 
Jana Brejchová
(Universum, 
2022) 

Nie je to iba laický názor di-
váka, očareného českoslo-

venskou kinematografi ou šesťde-
siatych rokov minulého storočia: 
Jana Brejchová bola fi lmovou 
hviezdou európskeho formátu 
(ba Jan Werich na jej adresu po-
vedal, že vlastne našou jedinou 
fi lmovou hviezdou), aj keď jej 
osud v  tej časti, ktorú nemohla 
nijako ovplyvniť, nedoprial naplno rozvinúť svoj talent práve 
v  tomto kontexte. V  medziach tých možností, ktoré jej doba 
umožnila, však Jana Brejchová zanechala v československej fi lmo-
vej kultúre nezmazateľnú stopu, zhmotnenú v podobe desiatok 
fi lmových, hlavných i vedľajších rolí. Toto i mnohé iné zachytáva 
jej dcéra Tereza Brodská v spomienkovej knihe Moje máma Jana 
Brejchová. Motívom vzniku tohto poloautobiografi ckého diela – 
ako píše Brodská v úvode – je, že vznikla predovšetkým ako pri-
pomenutie výnimočnej hereckej dráhy jej matky (nar. 1940). Je 
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to vlastne herečkino rozprávanie, do ktorého dcéra ako autorka 
veľmi nevstupuje. Vzniká z toho čitateľsky zaujímavý asociačný 
prúd spomienok, úvah a refl exií, ktoré neraz prekračujú osobný 
rozmer príbehu hlavnej protagonistky. Zasahujú ale aj do širšie-
ho spoločenského kontextu, ktorý nebol o nič menej dramatic-
ký, ako osobný život jej samotnej. Týka sa to napríklad zákulisia 
nakrúcania nekonformných fi lmových diel v čase totality, ale aj 
v dobách takzvaného spoločenského odmäku, keď vznikali kľú-
čové diela českej novej vlny, ako aj Brejchovej vlastne dodnes nie 
celkom známej medzinárodnej fi lmografi e. Vznikla tak kniha, 
ktorá citlivým tónom a primeraným spôsobom poodhaľuje pri-
vátny svet verejne známej a  obľúbenej osobnosti, a  súčasne aj 
odkrýva zdanlivú tajuplnosť či nedosiahnuteľnosť atraktívneho 
sveta vysokej spoločnosti a  umeleckej bohémy v  historických, 
spoločenských i politických súvislostiach.

Brodská zostavila matkin príbeh v klasickej časovej postupnosti 
podľa zásadných etáp v Brejchovej živote, čo signalizujú už názvy 
samotných kapitol knihy. Nejde len o zjednodušenie čitateľovej 
orientácie v herečkinom životnom príbehu, ale v mnohých vý-
znamoch aj o zvýraznenie toho, čo vo svojom živote považovala 
Jana Brejchová za kľúčové, pokiaľ išlo o jej fi lmografi u, hereckú 
kariéru a samozrejme aj osobný život. Takto sledujeme viac-me-
nej náhodnú cestu obyčajného pražského dievčaťa k  fi lmu, 
k objaveniu jej nesmierneho hereckého talentu a potom etapu 
za etapou od zrodenia hviezdy cez žiarivé šesťdesiate roky až po 
poslednú rolu vo fi lme Kráska v nesnázích. S tým sa samozrejme 
prepletajú peripetie herečkinho osobného života, spojeného so 
štyrmi výraznými fi lmárskymi i divadelnými osobnosťami, po-
kiaľ išlo o  jej osobný život, ale aj – a niekedy najmä – pokiaľ 
išlo o výrazné režisérske osobnosti, počnúc Milošom Formanom, 
cez Jiřího Krejčíka, Evalda Schorma, Karla Kachyňu, až po Ji-
řího Svobodu či Jana Hřebejka. Z  textu samozrejme cítiť silné 
emocionálne puto dcéry s matkou, čo poľudšťuje a  intimizuje 
Brejchovej životopisný obraz, ktorého súčasťou sú prirodzene 
aj herečkine osobné pády a umelecké nezdary. To sú najsilnejšie 
pasáže knihy, ktorej veľkým plusom je aj bohatá fotografi cká vý-
bava a kvalitné grafi cké spracovanie.

Šárka Gmiterková: ON 
(NFA, 2022)

Kníh o  prvej mužskej hviezde československého fi lmu Ol-
dřichovi Novom vzniklo už niekoľko, spomeňme titul ON 

přichází od Ondřeja Suchého, Tisíc tváří Kristiána: po stopách 
Oldřicha Nového od Blanky Kovaříkovej, životopisnú knihu ON 
od Ladislava Turysa, a spomenúť možno aj pasáže o Oldřichovi 
Novom v obsiahlej knihe Pavla Taussiga Neznámí hrdinové.

Prednedávnom však vyšla o Oldřichovi Novom (a prvé vydanie 
sa okamžite rozchytalo) vskutku výpravná a reprezentatívna kniha 
ON autorky Šárky Gmiterkovej, odbornej asistentky Ústavu fi lmu 

a audiovizuálnej kultúry FF Masarykovej univerzity v Brne, ktorá 
sa dlhodobo zaoberá výskumom súčasných aj historických foriem 
hviezdnej slávy a  venuje sa aj problematike fi lmového herectva 
a fi lmového kostýmu. Kniha je vo svojej podstate výsledkom jej 
šesťročného doktorandského výskumu, zhmotneného v dizertač-
nej práci Kristian v montérkách. Hvězdná osobnost Oldřicha Nového 
mezi kulturními průmysly, produkčními systémy a politickými režimy 
v letech 1936 – 1969. Na tomto základe potom Gmiterková veľ-
mi precízne a  s  hĺbkovou znalosťou veci buduje obraz Oldřicha 
Nového nielen ako prvej skutočnej mužskej fi lmovej hviezdy čes-
koslovenskej kinematografi e, ale aj ako osobnosti s ďalekosiahlym 
kultúrnym i estetickým vplyvom v prvorepublikovej spoločnosti, 
ba aj v  časoch protektorátu 
a  po skončení vojny. Autor-
kiným kľúčovým konceptom 
je v  tomto zmysle Nový ako 
celebrita, ktorej „konzistentný 
priebeh tvorivej dráhy pred-
stavuje výsledok jeho vlastnej 
aktivity, jednania a  kompro-
misov“. Predstavuje nám ho 
ako osobnosť v  kontexte ro-
diacej sa kinematografi ckej 
kultúry, keď sa po období 
ľahkých komédií, ktoré ob-
sahovo a  tematicky zodpo-
vedali vtedajšiemu chápaniu 
fi lmu ako komerčnej komo-
dity, začína ozývať čoraz čas-
tejšie volanie po umeleckej 
kvalite nakrúcaných fi lmov. 
Gmiterková názorne dokladá, ako sa v tejto situácii postup-
ne vynárajú obrysy Oldřicha Nového v postavení fi lmovej hviezdy 
s nádychom svetovosti, s „cielene pestovanou eleganciou“ a aj s nie 
obvyklou možnosťou vyberať si (ako majiteľ divadla nebol na fi lme 
tak fi nančne závislý) náročnejšie fi lmové roly.

Pôvodnosť Gmiterkovej knihy spočíva v  hlbšom zábere do 
podložia Nového umeleckej kariéry v  období protektorátu 
a po znárodnení divadla a kinematografi e po februárovom puči 
v roku 1948. Nového na rozdiel od mnohých prvorepublikových 
hviezd neuchránil ani tak jeho celebritný status, ako skôr pevný 
osobný postoj vo vzťahu k manželke Alici židovského pôvodu, 
s ktorou sa nikdy nerozviedol, aj keď žil napriek statusu hviezdy 
prvej veľkosti pod stálou hrozbou, že ju odvlečú do koncentrač-
ného tábora. A samozrejme aj schopnosť adaptovať sa na novú 
dobu a miesto smokingu si obliecť montérky.

Kniha Šárky Gmiterkovej neodomyká trinástu komnatu Ol-
dřicha Nového, ale napriek tomu je to skvelá príležitosť pozrieť 
sa pod neobvyklým uhlom späť nielen do histórie jednej výraznej 
umeleckej osobnosti, ale aj do jedného výseku histórie fi lmového 
umenia, ktorého globálny sociálny, spoločenský a estetický do-
pad nemá konkurenciu. Igor Otčenáš, foto: zdroj internet
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Profesijné umelecké smerovanie tejto našej divy nebolo 
priamočiare. Hoci výborne maľovala a vynikala v mate-
matike, jej celoživotnú dráhu herečky ovplyvnila spiso-

vateľka Božena Slančíková-Timrava. Vďaka tete Timrave, 
podľa ktorej bol pomenovaný aj ochotnícky súbor v  rod-
nom Lučenci, spoznala magické čaro divadelného prostredia 
a  podľahla mu. Rada recitovala, lákalo ju divadlo, ešte ako 
študentka gymnázia začala chodiť do tohto súboru, s ktorým 
sa zúčastnila súťažnej prehliadky amatérskych divadiel Jirás-
kov Hronov. Zažili tam taký úspech, že krátko po návrate 
domov sa defi nitívne rozhodla pre herectvo.

No jej sny takmer stroskotali. Otec jej predčasne zomrel. A súk-
romný kozmetický salón jej mamy ako živiteľky dvoch dcér 

Nezameniteľný sýty, zamatový, altový hlas a mnohostrannosť hereckého prejavu jej 
umožnili stvárniť rôznorodé postavy. Hrala naivky, kurtizány, matky aj starenky, 

princezné či ježibaby v televíznych inscenáciách a fi lmoch. Nahrala množstvo 
rozhlasových hier pre dospelých, no najmä rozprávky pre malých poslucháčov. 

Tajomstvo svojho kumštu si nenechala pre seba, ochotne zaúčala študentov na Katedre 
operného spevu VŠMU i Cirkevného gymnázia, kde 31 rokov prednášala hereckú 

tvorbu, umelecký prednes a javiskovú reč. Herečka a pedagogička, zaslúžilá umelkyňa, 
držiteľka Ceny Aničky Jurkovičovej, Ceny Karla Čapka, Krištáľovej ruže, Kvetu Tálie 

či Zlatej slučky za dabing. Mgr. art. EVA RYSOVÁ, narodená 16. 8. 1932 v dedine 
Hajnáčka pri Lučenci, nedávno oslávila deväťdesiatku.

Život je len náhoda

po Februári 1948 znárodnili. Trvalo nejaký čas, pokým mamu 
presvedčila, že chce študovať herectvo. Hoci žili veľmi skromne, 
mama napokon privolila a pani Eva začala študovať na VŠMU. 
Prvý angažmán po skončení vysokej školy dostala v Armádnom 
divadle SNP v Martine (1955 – 1960), kde jej český režisér Oto 
Haas ponúkol úlohu Hanky v hre Pacient 113 od dramatika Pet-
ra Karvaša. Zahrala si tiež Sofoklovu Antigonu a zakrátko rolu 
v hre Večne mladá história po boku Štefana Kvietika. V hľadisku 
sedel istý lekár, ktorý prejavil o mladú herečku mimoriadny zá-
ujem. Prostredníctvom dramaturga a  výborného herca Danie-
la Michaelliho sa zoznámili. Ten mladý muž sa čoskoro stal jej 
manželom, s ktorým prežila 53 rokov a majú spolu syna Micha-
la, pôvodne tiež herca, ktorý žije s rodinou v Kanade.

Šarmantná dáma 
a pani herečka 
(k 90. narodeninám 
herečky Evy Rysovej)
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A  prečo po piatich sezónach opustila martinské divadlo? 
Kvôli bývaniu. V  Trnave práve otvárali divadlo, do ktorého 
prešiel z  martinského súboru šéfrežisér Dezider Janda. Stal 
sa šéfom trnavského divadla a  ponúkol pani Eve angažmán 
aj s bytom. V Trnave odohrala veľa krásnych postáv, zotrvala 
tam päť rokov, zahrala si v predstaveniach Škola žien, Sen noci 
svätojánskej, Prefíkaná vdova, Sluha dvoch pánov, v ktorých 
mohla uplatniť svoj zmysel pre komiku i šarm. Herecké pred-
nosti pani Rysovej si všimla aj režisérka z bratislavskej Novej 
scény Magda Husáková-Lokvencová, ktorá ju obsadila do te-
levíznej inscenácie Plynové lampy. Mala s ňou aj iné, dlhodo-
bejšie plány. Žiaľ, dostala mozgovú príhodu a zomrela. Jednu 
sezónu účinkovala pani Eva v Krajskom divadle v Nitre, no 
na Novej scéne na ňu nezabudli. Ponúkli jej dlhodobý an-
gažmán, takže v ňom zakotvila na plných štyridsať rokov. Na 
spomínanom javisku si zahrala desiatky dramatických i kome-
diálnych postáv pre deti i  dospelých divákov. Šlo o nádher-
né úlohy, napríklad v Shakespearovom Hamletovi i  v ďalšej 
jeho inscenácii Sen noci svätojánskej, potom v Čapkovej hre 
Adam Stvoriteľ, v hre Oscara Wilda, R. Th omasa Osem žien, 
aj v ďalších hrách nášho i svetového repertoára. V ére muzi-
kálov sa jej ušla rola starej Cigánky v Balade o zlodejovi koní 
(Cigáni idú do neba), vo Fidlikantovi na streche, stvárnila tiež 
tetu Mimi v muzikáli Beatles.

Keďže ide o muzikál, mohlo by sa zdať, že svoju rolu spieva-
la. No vyviedla ma z  omylu: „Netvrdím, že neviem spievať, 
predpokladom každého profesionálneho činoherného herca je aj 
isté hudobné nadanie. Zaspievala som si vo viacerých činoher-
ných predstaveniach. Ale nebol to školený spev, nahradila som ho 
hereckým podaním.“

Paradoxom je skutočnosť, že vyše tridsať rokov učila adeptov 
operného spevu na VŠMU v Bratislave. Medzi jej vydarených 
žiakov patria sólisti SND Peter Mikuláš i  Ľubica Rybárska, 
dnes už operné hviezdy svetového formátu... A zasa mi podala 
vysvetlenie: „Áno, aj mnohí mladší operní speváci, ktorí sú dnes 
sólistami SND i ďalších operných scén, boli mojimi žiakmi. Ibaže 
ja som ich neučila spievať, ale som im prednášala hereckú tvorbu, 
ktorá bola dlhé roky u interpretov vážnej hudby dosť zaznávaná. 
Dnes už nestačí iba postaviť sa na javisko a zaspievať svoj part. 
Na profesionálnych scénach, ktoré uvádzajú dramatické operné 
diela, vystupujú speváci, od ktorých sa vyžaduje aj kvalitný he-
recký výkon. Pevne verím, že im moje skúsenosti, ktoré som im 
s láskou toľké roky odovzdávala, poslúžili k dobrému.“

Aj keď odišla z Novej scény, nezostala bez práce. Jej vďační 
absolventi z VŠMU, kde učila 31 rokov, založili po revolúcii 
konzervatórium a ponúkli jej miesto pedagóga. Ich ponuku 
prijala a  učila až dovtedy, kým nezačala nakrúcať vinársku 
ságu Búrlivé víno, pretože obidve náročné práce by už vo svo-
jom pokročilom veku nezvládala. S  postavou vtipnej babky 
Aničky Roznerovej, ktorá má kladný prístup k životu, sa urči-
te hravo stotožnila, veď všetci jej kolegovia si ju pri skúškach, 
predstaveniach, aj počas nakrúcania veľmi pochvaľovali.

Poslednou fi lmovačkou v úctyhodných 87 rokoch bolo 
účinkovanie v  klipe speváka Mira Jaroša k  detskej pesničke 
Plyšový psík.

Hlas, ktorý je pre herca rovnako dôležitý ako jeho zovňaj-
šok, využívali režiséri na stvárnenie autoritatívnych postáv – 
kráľovien, zlých nevlastných matiek, macôch, ale aj rozpráv-
kových ježibáb, a  to najmä v  Slovenskom rozhlase. Tomuto 

médiu venovala pani Eva Rysová kus svojho profesionálne-
ho života. Keď som sa jej spýtala, čo pre ňu rozhlas a  jeho 
vysielanie znamená a  či ho počúva stále, prezradila: „Účin-
kovať do Slovenského rozhlasu, vtedy Československého rozhlasu 
na Slovensku, som chodila vždy veľmi rada. Nebola to stresová 
robota, aj keď šlo o  veľké projekty, akými boli napríklad pon-
delkové nahrávania rozhlasových hier. Na Leninovom námestí, 
dnes Jakubovom, sme sa práve v  tie pondelky, kedy mali všetky 
divadlá voľné dni, postretávali viacerí kolegovia z rôznych diva-
diel. Nielen bratislavskí, ale aj z Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice 
a neraz aj z Košíc či Prešova. Boli to jedinečné stretnutia, kedy 
sme mali príležitosť pohovoriť si vzájomne o našej práci. Rada si 
na tie časy spomínam. Rozhlasu som zostala verná dodnes, no už 
len ako poslucháčka.“

Na veľkých umelcov sa nezabúda, ani keď práve nie sú na 
javisku. Na televíznej obrazovke sa podchvíľou stretávame 
s nezabudnuteľnou, zaujímavou a šarmantnou dámou, ktorá 
stvárnila vyše 200 rozmanitých postáv v  televíznych insce-
náciách, seriáloch i fi lmoch.

Želáme pani Eve Rysovej čo najlepšie zdravie, aby si do-
kázala vychutnávať svoj tretí vek aj v  zariadení domova pre 
seniorov, obklopená množstvom prajných obdivovateľov jej 
veľkého hereckého kumštu.

Mgr. Anna Sláviková, foto: archív autorky
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Pri svojej poslednej návšteve v Bratislave prednedávnom 
som nazrela do galérie na prízemí, kde práve prebieha-
la výstava českých hračiek. Stretla som sa so známym 

Igráčkom, legendárnou fi gúrkou v  podobe rôznych profesií 
– lekár, hasič, záhradník, policajt... – s drevenými, plyšovými, 
nafukovacími hračkami. Niektoré boli veľmi nápadité, zame-
rané na rôzne vekové kategórie detí. Ako mi povedala riaditeľ-
ka Českého centra Bratislava Monika Koblerová, výstava je pu-
tovná, bola v Londýne, v Paríži, v Tel Avive, Šanghaji aj inde.

PANI RIADITEĽKE SOM POLOŽILA 
EŠTE NIEKOĽKO OTÁZOK:
Kto do Českého domu chodí a čo tu môže uvidieť či zažiť?
Český dom je miestom stretávania sa ľudí naprieč generáciami. 
Výstava Mini Wonders je toho ideálnym dôkazom, pretože pri-
chádzajú dve aj tri generácie naraz. Prarodičia a rodičia spomí-
najú a hovoria deťom či vnukom, že sa s  tým či oným hrávali 
a deti objavujú nové hračky, ktoré len nedávno prišli na trh. Na 

Pred tromi rokmi otvorili na Prepoštskej ulici v bratislavskom Starom Meste Český 
dům. Z rokov predtým sme poznali České centrum na Hviezdoslavovom námestí, kde 
sa konali rôzne aktivity s českou účasťou. Zažila som tam napríklad besedy s českými 

spisovateľmi, výstavy výtvarných diel atď. Teraz ma zvedavosť poznať nové sídlo priviedla 
do historickej budovy zo začiatku 17. storočia s krásne zrekonštruovaným interiérom. 
Priestory budovy poskytujú kancelárske zázemie pre zastúpenia vládnych organizácií 

a agentúr, galerijné priestory, zasadaciu miestnosť aj multifunkčný priestor s nádherným 
výhľadom do susediacej Lisztovej záhrady Univerzitnej knižnice.

Český dům v Bratislave 
ponúka širokú škálu podujatí

workshopoch, ktoré sme k výstave zorganizovali, mali príležitosť 
vyhrať sa so stavebnicou Totemo, ktorá je ekologická a zároveň 
podporuje rozvíjanie detskej kreativity. Základnú štruktúru 
Českého domu predstavuje Galéria Českého centra v  prízemí, 
ktorá prináša temporálne prezentácie výtvarníkov, dizajnérov či 
fotografov, a sála v podkroví, ktorá je priestorom na podvečerné 
stretnutia s  autormi či umelcami. Program Českého centra sa 
usiluje pokrývať všetky umelecké žánre a zámerne vyhľadáva pro-
jekty, v ktorých sa stretáva české so slovenským.
Aké typy podujatí sa tu konajú a aká je návštevnosť?
Nová výstava po skončení Mini Wonders predstaví aktuálnu 
tvorbu Evy Eisler, českej dizajnérky, šperkárky, profesorky na Vy-
sokej umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Predstaví sériu objek-
tov nazvanú I kameny mají paměť, v ktorej prepája prírodné tvary 
a  matérie. Do konca tohto roka predstavíme ešte fotografi ckú 
tvorbu Antonína Kratochvíla, dizajnové objekty sklárskeho vý-
tvarníka Jakuba Berdycha a prehliadku českého úžitkového skla 
nazvanú Czech In.

Sídlo Českého domu na Prepoštskej ulici č. 6
Pavel Kosatík prezentuje svoju knihu Slovenské století v spoločnosti 
Martina M. Šimečku (zľava doprava)
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Zapájate sa do medzinárodných festivalov a veľtrhov?

Český dom nie je kultúrnym solitérom, ale pevnou súčasťou bra-
tislavskej a slovenskej kultúrnej mapy. V máji bol súčasťou Noci 
múzeí a galérií a bol otvorený verejnosti do hlbokej noci. V júni 
sa zapojil do Víkendu otvorených parkov a  záhrad, pretože sa 
nachádza v obkolesení objektov s vlastnými záhradami, ako je už 
spomínaná Lisztova záhrada, alebo záhrada domu Albrechtov-
cov. Pred niekoľkými dňami otvoril svoje priestory Bielej noci, 
čo je festival prezentujúci svetelné umelecké objekty autorov 
z celého sveta. V galérii počas víkendu Bielej noci predstavil svo-
je diela český výtvarník Benedikt Tolar, ktoré si stihli pozrieť viac 
ako tri tisícky návštevníkov. Noc literatúry, ktorú České centrum 
zároveň organizuje v spolupráci so združením EUNIC a amba-
sádami, a to nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku, hostila 
čítanie z českej a slovenskej knižky v podaní slovenskej herečky 
Lenky Libjakovej a herca Mestských divadiel pražských Tomá-
ša Milostného. Fotografi ami Antonína Kratochvíla bude Český 
dom súčasťou Mesiaca fotografi e a  taktiež „Uličkou fotografi e 
na Prepoštskej“ a  výstavou Jakuba Berdycha a úžitkového skla 
sa pripojí k programu Bratislava Design Week 2022. Sami sme 

Funguje dom aj mimo podujatí ako miesto, kde možno pobud-
núť alebo sa informovať o kultúrnych podujatiach v Česku?

České centrum v  Bratislave vďaka Českému domu získalo 
priestor aj na výučbu češtiny a  organizovanie certifi kova-
ných skúšok úrovne C1. Ak potrebujete certifi kát pre svoju 
prácu alebo pre dobrý pocit, môžete si spraviť prípravný kurz, 
v ktorom si overíte, že sú vaše znalosti na požadovanej úrov-
ni, a prihlásite sa na skúšku organizovanú Ústavom jazykovej 
a odbornej prípravy a váš certifi kát bude mať pečať Univerzity 
Karlovej. V Českom dome sídli aj kancelária CzechTourismu, 
kde sa môžete zastaviť po materiály informujúce o  českých 
kultúrnych pamiatkach a  možnostiach cestovania po celej 
Českej republike. Ak hľadáte miesto na stretnutie česko-
slovenských obchodných partnerov, aj na túto príležitosť tu 
Český dom a jeho priestory sú.
Ktoré osobnosti ste tu mali v nedávnom čase?

Český dom je miestom, kde môžete na podujatiach stretnúť naj-
rôznejšie osobnosti českej a slovenskej kultúrnej scény. Nedávno 
bol hosťom Českého centra spisovateľ a novinár Karel Hvížďala, 
ktorého spovedal slovenský sociológ Martin Bútora, a  herečka 
Magda Vášáryová. Alebo český historik Pavel Kosatík, ktorý pre-
zentoval svoju novú knihu Slovenské století v spoločnosti komen-
tátora a  spisovateľa Martina Šimečku. Knihy s podpismi auto-
rov, ako aj drobné dizajnové prezenty či hračky z výstavy Mini 
Wonders, sú dostupné v malom obchodíku na prízemí Českého 
domu. Sme radi, keď naše aktivity nie sú jednorazové, ale ostá-
vajú ďalej „žiť“ ako predmety v dizajnshope, ale aj prostredníc-
tvom sociálnych sietí, kde nájdete množstvo fotografi í, streamov 
či videí z našich podujatí. Okrem stránok Českého centra, kde 
nájdete všetky podrobnosti o našich aktivitách nových, aj už re-
alizovaných, máme pod svojou správou aj web České stopy (ces-
kestopy.sk), ktorý je kultúrnou križovatkou prinášajúcou našim 
sledujúcim prehľad o podujatiach s účasťou českých umelcov po 
celom Slovensku.             Rozhovor pripravila Jarmila Wankeová

iniciovali vznik komunitného festivalu Prepoštská United, ktorý 
organizujeme spoločne s partnermi na Prepoštskej. Festival po-
núka multižánrový program pre širokú verejnosť a počas neho 
ožíva krásna kráľovská ulička kultúrou.
Organizujete podujatia aj v iných mestách Slovenska?
České centrum realizuje kultúrne aktivity po celom Slovensku 
v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku a ďalšími partner-
mi a je pevnou súčasťou siete pravidelných podujatí konaných nielen 
v hlavnom meste. Dlhodobo vyváža do všetkých regiónov Slovenska 
tzv. putovné výstavy v novom programe Putovky, určené deťom aj 
dospelým, ktoré sa venujú literatúre, fotografi i, československým 
historickým osobnostiam a významným udalostiam. Ponuku Puto-
viek nájdete na webe Českého centra, a ak ste knižnica, občianske 
združenie alebo iná kultúrna inštitúcia, môžete si niektorú z nich 
bezplatne zapožičať a vystaviť. České centrum pripravuje turné auto-
rov do miest, ako sú Piešťany, Žilina, Prešov, Košice, Banská Bystrica 
a ďalšie, alebo podporuje miestnych organizátorov, ktorí privážajú 
českých umelcov na svoje regionálne podujatia a festivaly.

Výstava Mini Wonders, foto: Peter Korček
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CURRICULUM VITAE
Maturoval na chýrnom Šafárikovom štát-

nom reálnom gymnáziu v Prešove. Pôvodne 
chcel ísť na medicínu, napokon študoval 
slovenčinu a francúzštinu na Filozofi ckej fa-
kulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Ako 
člen východoslovenskej partizánskej skupi-
ny Čapajev (s číslom legitimácie 175) bojo-
val v SNP. Prvé mesiace po vojne bol redak-
torom Spravodajskej agentúry Slovenska, 
potom zahraničným spravodajcom denní-
ka Národná obroda a  súčasne redaktorom 
a  hlásateľom vysielania Francúzskeho roz-
hlasu pre ČSR, redaktorom týždenníka Pa-
rallele v Paríži. Zároveň študoval na Sorbon-
ne (1945 – 1947) a fi lmovej vysokej škole 
v Paríži (1946 – 1947). Od 15. novembra 
1948 bol zamestnancom československej 
vládnej delegácie pri Valnom zhromažde-
ní OSN; pracoval v  sekretariáte ministra 
zahraničných vecí Vlada Clementisa. Vyše 
dve decéniá pôsobil v  Československom 
štátnom fi lme v Bratislave (1949 – 1972), 
postupne ako lektor, dramaturg, scenárista 
a  napokon ako umelecký vedúci tvorivej 
skupiny. V  roku 1965 sa stal členom Pa-
tafyzického kolégia v Paríži v hodnosti Re-
gent ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé 
oblasti, spoluzakladal časopis Analogon 
(1969), vstúpil do československej surrealis-
tickej skupiny (1971), ktorej vedúcou osob-
nosťou a  hybnou silou bol básnik, kunst-
historik, znalec českej a svetovej umeleckej 
avantgardy Vratislav Eff enberger.

Invázia vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 
1968, defi nitívny koniec dubčekovskej idey 
socializmu s ľudskou tvárou a následná éra 
takzvanej normalizácie postihla aj Alberta 

Marenčina, ktorý na vrchole tvorivých síl 
musel nedobrovoľne zanechať fi lmársku 
i  pedagogickú činnosť. Dostal výpoveď, 
mal zákaz ofi ciálne publikovať a až do od-
chodu na dôchodok pracoval v Slovenskej 
národnej galérii (1972 – 1987). Spočiatku 
viedol Kabinet insitného umenia, neskôr 
Centrálnu evidenciu zbierok.

ČO NEVOŠLO DO DEJÍN
Inšpirovaný tvorbou André Bretona bol 

Marenčin od mladých liet fascinovaný surre-
alizmom. Zaujala ho zmes lekárskych správ 
a fotografi ckých ilustrácií z Nadji (1928) či 
vrchol surreálnej esejistiky v Spojených nádo-
bách. O mnoho rokov neskôr v interview po-
vedal, že „ak by som mal jednou vetou vyjadriť 
svoj vzťah k surrealizmu a jeho úlohe v mojom 
živote, neuviedol by som na prvom mieste ume-
lecké prejavy, ku ktorým ma inšpiroval, ale tú 

Spisovateľ, tvorca samizdatovej literatúry, prozaik, esejista, 
satirik, memoárista, básnik, dramatik, rozhlasový a fi lmový 

lektor, scenárista a dramaturg, prekladateľ, publicista, 
kunsthistorik, výtvarník, kritik, pedagóg, múzejník, 

dokumentarista, úradník, patafyzik, pokračovateľ surrealistického 
hnutia, ľavicový intelektuál, partizán, milovník a propagátor 

francúzskej kultúry, mystifi kátor...

Tým všetkým stihol za svojho dlhého života byť Albert Marenčin 
(26. 7. 1922 Bystré nad Topľou – 9. 3. 2019 Bratislava). 

Často zvykol hovorievať, že nevedel, čo je umenie... 
„Robil som jednoducho to, čo mi robilo dobre...“

Muž mnohých tvárí
(K storočnici narodenia Alberta Marenčina)

hlbokú duševnú metamorfózu, ktorú vo mne 
vyvolal tým, že ma zbavil rôznych predsudkov 
a zábran vo sfére vnútorného života, a že ma 
naučil vnímať svet znovu tak, ako som ho vní-
mal v čase môjho detstva“.

Ako vysokoškolák začal písať rozhlasové 
hry (Záchranná hamovka, 1942; Nový ži-
vot, 1943 a i.), na vysielanie v éteri adapto-
val novely a drámy, neskôr mu knižne vy-
šiel fi lmový román Predná hliadka (1950) 
s tematikou SNP. V roku 1971 vydal ako 
bibliofi lskú tlač báseň Okamih pravdy, 
v normalizačnom období publikoval svoje 
literárne texty a koláže už len v zahraničí 
a  v  domácich disidentských surrealistic-
kých zborníkoch. Samostatne mu v  sa-
mizdate vyšli zbierky satirických poviedok 
Davidovým prakom (1979), „spovedí a vy-
znaní“ Nikdy (1984) a  „výber z  tvorby 
1977 – 1987“ Návraty na Muráň (1987). 
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Hotová monografi a o výtvarníkovi Júliuso-
vi Jakobym Košický pustovník mohla vyjsť 
ofi ciálne až v roku 1988.

Po Nežnej revolúcii sa vrátil ako pedagóg 
na Filmovú a  televíznu fakultu VŠMU, 
znovu začali vychádzať jeho preklady 
z  francúzskej literatúry, pokračoval aj vo 
výtvarnej činnosti a expozičných aktivitách 
– najmä v  rámci surrealistickej skupiny. 
V  marci 1998 mu priatelia zorganizovali 
autorský večer v Moliérovom divadle v Pa-
ríži, dlhší čas bol viceprezidentom multikul-
túrneho projektu Cap á l´est (Smerovanie 
na východ). Išlo o stretnutia frankofónnych 
básnikov strednej a východnej Európy.

Všetky Marenčinove diela vyšli knižne 
po novembrových udalostiach roka 1989: 
súbor netradičných spomienkových próz 
Ako som sa stretol s niektorými pozoruhodný-
mi ľuďmi (1993), básnická zbierka Okamih 
pravdy (1994), spoločné vydanie dvoch sa-
mizdatových kníh esejí Nikdy a Návraty na 
Muráň (1996)... Memoárový, respektíve 
autobiografi cký charakter majú rozhovory 
s  Olegom Pastierom Nezabúdanie (2004), 
knihy Dezertéri alebo ľudský faktor (2008), 
Zo zápisníkov 1968 – 2008 (2011), Čo ne-
vošlo do dejín (2012)... Pripomenieme tiež 
Marenčinove autorstvo slovenskej časti in-
teresantného opusu Labyrintom tajomstva 
alebo Sprievodca po magických miestach Čes-
koslovenska (1991).

HORKÁ CHUŤ STOROČIA
Kritické, iróniou a humorom nadľahčené 

úvahy Kacírske myšlienky (2016) zrkadlia tak 
spoločenské a politické otázky, ako i cnosti 
a neresti, s ktorými je človek dennodenne 
konfrontovaný, respektíve ich dokáže seri-
ózne analyzovať, inokedy zas žartovnými 
nápadmi riešiť. Celý tento pestrý súbor 
anekdot, úvah a  príbehov charakterizuje 
bežná publicistická reč, neznižovanie sa 
k bulvárnemu tónu a slovníku, ale ani vy-
vyšovanie sa do fi lozofi ckého teoretizovania.

Kniha Horká chuť storočia (2018) je 
netradičnou formou interview, ktorý s Ma-
renčinom viedol špičkový kunsthistorik, 
fi lmový architekt a scénograf Juraj Mojžiš. 
Témy vyselektovalo ich 55-ročné priateľstvo 
a pre oboch fundamentálne otázky ako prí-
klon k ľavicovým či pravicovým postojom, 
avant-gardistické vnímanie umenia, vzťah 
ku knižkám a slovenskému fi lmu... Ide však 
len o malú časť zo zmesí pocitov, vôní a chu-
tí storočia, v ktorom najčastejšie dominova-
lo sklamanie, pach a horký apetít.

Medzi ťažiskové slová, ktoré charakteri-
zujú Marenčinovu literárnu tvorbu, patrí 
nadhľad. On sám, akoby jedným dychom, 
uvádza, že „nadhľad sa nezískava automa-
ticky vekom, a  nie je len vecou životných 
skúseností, poznatkov či vzdelania, ale ove-

ľa viac závisí od mimorozumových daností 
a schopností človeka, od jeho kultúry, senziti-
vity, charakteru, citových a mravných kvalít 
a  napokon aj od jeho cieľavedomého úsilia 
a  odvahy vyštverať sa aj za cenu rizika na 
tú pomyselnú duchovnú ,rozhľadňu´, z kto-
rej dovidí ďalej a pochopí lepšie svet aj seba 
samého ako tí, čo si pohodlne sedia v kresle 
svojho blahobytného svedomia“.

Niekoľko slov si bezpochyby zaslúži 
aj tvorcov celoživotný oduševnený vzťah 
k surrealizmu. 

„Z hľadiska našej národnej kultúry“ – uvá-
dza Bohuslav Kováč – „je Marenčinovo stret-
nutie s duchom surrealizmu mimoriadne vý-
znamné, pretože znamená zvláštnu kapitolu 
v nie veľmi príťažlivých dejinách slovenských 
intelektuálov, ak ich raz niekto napíše. Vďa-
ka surrealizmu sa slovenský intelektuál Albert 
Marenčin plne zúčastnil na najväčšom dobro-
družstve 20. storočia, ktorým bolo hľadanie 
slobody romantikmi revolúcie.“

KĽÚČOVÁ ROLA
Slovenské národné povstanie bolo do 

konca osemdesiatych rokov najspracová-
vanejšou látkou domácej kinematografi e. 
Filmové diela refl ektujúce najvýznamnejšiu 
kapitolu moderných slovenských dejín cha-
rakterizuje – povedané veľmi jemne – ich 
rôznorodá umelecká a výpovedná hodnota. 
Kritika, zaoberajúca sa danou tvorbou kom-
plexnejšie a v širších súvislostiach, rozlišova-
la tituly z Povstania od titulov o Povstaní. 

Názorne to ilustrovala na príklade dvoch 
umelecky pozoruhodných fi lmov vzniknu-
tých v  roku 1948 – na Vlčích dierach od 
Paľa Bielika a  Bielej tme od českého reži-
séra Františka Čápa. Scenár k  obidvom 
dlhometrážnym snímkam napísal Leopold 
Lahola – vedno s Petrom Karvašom – profi -
lový slovenský dramatik povojnovej éry. 
Hoci Vlčie diery ako fi lm zo SNP zožal 
– s istými výhradami – po nástupe komu-
nistického režimu ofi ciálnu slávu, Bielej 
tme bolo vytknuté, že pred konkrétnou 
historickou situáciou uprednostnila nadča-
sový (univerzálny) pohľad. Nasledujúce päť-
desiate roky jednoznačne ukázali, kadiaľ ve-
die pomyselná hranica umeleckej hodnoty 
– nie medzi Vlčími dierami a Bielou tmou, 
ale medzi týmito fi lmami a  skutočnosťou, 
čo prišlo po nich. Azda len s výnimkou inej 
Bielikovej snímky Kapitán Dabač (1959) 
nebolo v tom decéniu nakrútené nič, čo by 
sa umelecky vyrovnalo prvým dvom dielam 
nesúcim autorský rukopis Leopolda Laholu 
(od roku 1949 žil v zahraničí).

K  očividnej zmene prichádza až začiat-
kom šesťdesiatych rokoch, a to tak v myš-
lienkovej rovine, ako i  v  samotnom uhle 
vnímania látky. Kľúčovú rolu zohral (nie-
len) v tomto ohľade práve Albert Marenčin 
– ako  scenárista i  dramaturg. Zrelý hraný 
debut režiséra Stanislava Barabáša, povied-
kový fi lm Pieseň o sivom holubovi (1961), 
má v slovenskej kinematografi i výnimočné 
miesto. Jednak naštartoval rozmach domá-

Albert Marenčin: Koláž 3 (1970 – 1979; v zbierkach Galérie Ernesta Zmetáka)
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cej fi lmovej tvorby v „zlatých šesťdesiatych“, 
a  zároveň bol melancholickým, baladicky 
tónovaným pohľadom na ľudské osudy 
uprostred SNP očami detí. Dovtedy ohľad-
ne refl exie Povstania niečo nevídané a neslý-
chané. Okrem režiséra musíme spomenúť aj 
významný vklad scenáristov diela Ivana Bu-
kovčana a A. Marenčina.

Druhou snímkou, ktorú treba pripome-
núť, je Polnočná omša (1962) nakrútená 
podľa rovnomennej divadelnej hry Petra 
Karvaša, ktorý bol vedno s  Marenčinom 
a českým režisérom Jiřím Krejčíkom tiež jej 
spoluscenáristom. Zobrazenie povstaleckej 
tematiky v  Polnočnej omši nedominuje, 
akcent sa kladie na morálne zretele. Rezul-
tátom je strhujúca psychologická dráma 
o malomeštiactve, zbabelosti a zúfalej snahe 
prežiť i za cenu popretia všetkých elemen-
tárnych mravných a  ľudských princípov. 
Alebo povedané inak: ide o  výkrik člove-
čenskej dôstojnosti proti fašizmu v  akej-
koľvek forme, proti egoizmu, závisti a bez-
hraničnej chamtivosti.

ALAIN ROBBE-GRILLET
Spolu s  Karvašom kooperoval Marenčin 

scenáristicky aj na inom pamätnom titu-
le – hranej satirickej tragikomédii Prípad 
Barnabáš Kos (1964), ktorú režíroval Peter 
Solan. Film sprevádzali od začiatku realizácie 
obrovské problémy. Schvaľovanie trvalo ne-
uveriteľných sedem rokov, vedenie Sloven-
skej fi lharmónie sa snažilo výrobu snímky 
otvorene bojkotovať, a  to zákazom členom 
telesa v nej účinkovať, respektíve akokoľvek 

diela Zlé myšlienky a  iné (1993) bol vôbec 
prvým edičným titulom dnešného známeho 
rodinného vydavateľstva Marenčin PT.

Do knihy Básnici a  rebeli (2014) zaradil 
Marenčin desať erudovaných medailónov 
osobností, ktoré považuje za zakladateľov 
modernej francúzskej poézie a za buričov rú-
cajúcich staré modely, šablóny a konvencie. 
Apollinaire, Jarry, Breton, Cocteau, Ferry, 
Michaux, Césaire, Ionesco, Péret a Robbe-
-Grillet sú v jeho vnímaní nositeľmi pozitív-
neho myslenia a  tvorivosti vrátane fantázie 
– „najväčších hodnôt, aké človek nachádza 
v poézii a cez poéziu v sebe samom“.

Aspoň v maximálnej skratke sa zmienime 
tiež o Marenčinovej výtvarnej činnosti, pres-
nejšie jeho kolážach. Blízky priateľ a najväč-
ší znalec témy, už spomenutý Juraj Mojžiš, 
v tejto súvislosti píše: 

„Do krajiny znakov Marenčinových koláží 
možno vstúpiť viacerými vchodmi, ale všet-
kým by mal byť spoločný vzťah medzi textom 
a obrazom. Veď obrazovú abecedu svojej lite-
rárnej i výtvarnej činnosti od začiatku vytváral 
v jednote i napätí, ktoré spoluurčovali jej ráz. 
Rozoznateľné sú predovšetkým v tematickej zo-
vretosti i významovej konštruovanosti, v  toku 
jeho celého diela. Asi sa oplatí sledovať ho ako 
rešpektovanú rieku, ktorá sa v  istej chvíli ra-
zom stratila z povrchu spoločenského poznania 
i uznania, ale o to významnejšie fungovala ako 
spodný prúd v nových väzbách.“

Ešte veľmi dlho by sme mohli hovoriť 
o  mužovi mnohých tvárí, ktorý pracoval 
naprieč odvetviami, žánrami a  etapami. 
Hoci bol  nesmierne činorodou osobnos-
ťou, vedel potlačiť svoje ego tvorcu, aby 
mali priestor iní. Duch doby, hlavne ten 
politický, mal k nemu vždy blízko. Napriek 
tomu dokázal Albert Marenčin, ktorého 
storočnicu narodenia si pripomíname, zá-
sadným spôsobom ovplyvniť vývoj kultúry 
a umenia na Slovensku.

Peter Cabadaj

participovať na tvorbe diela pranierujúceho 
malomestské prežitky, pokrytectvo a  in-
trigánstvo. Hlavnú rolu presvedčivo stvárnil 
známy český herec Josef Kemr.

Vďaka Marenčinovmu úsiliu, roz-
hľadenosti, rečovým dispozíciám a dobrým 
kontaktom nakrúcal u  nás legendárny 
francúzsky avantgardný spisovateľ a  režisér, 
jeden zo zakladateľov nového románu Alain 
Robbe-Grillet. Konkrétne išlo o dve sloven-
sko-francúzske koprodukčné snímky: Muž, 
ktorý luže (1968), Eden a  potom (1970). 
Titulné úlohy si týchto nekonvenčných, 
experimentálne ladených fi lmoch zahrali 
slávni francúzski herci Jean-Louis Trintig-
nant a  Catherine Jourdan. Pripomenieme, 
že Eden a potom bol nadlho posledným ko-
produkčným opusom spájajúcim domácu 
(nielen) kinematografi u so západoeurópsky-
mi tvorcami.

Zovšeobecňujúco možno konštatovať, že 
dejiny moderného slovenského fi lmu sú bez 
Alberta Marenčina nemysliteľné. Dramatur-
gicky participoval na 40 hraných tituloch, 
z ktorých viaceré predstavujú vrcholné diela 
nášho audiovizuálneho umenia.

OBRAZOVÁ ABECEDA
Marenčinov hlboký vzťah k  milované-

mu  Francúzsku, jeho bohatej histórii, lite-
ratúre a kultúre, predstavuje tému na extra 
spracovanie. Vytrvalo prekladal poéziu, pró-
zu, esejistickú aj scenáristickú tvorbu (mar-
kíz de Sade, P. Valéry, A. Camus, J. Prévert, 
T. Tzara, R. Desnos, L. Aragon, P. Eluard 
a  mnohí ďalší). Apropo, preklad Valéryho 

Albert Marenčin: Koláž 1 (1967; v zbierkach Galérie 
Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch)

Albert Marenčin: Koláž 2 (1965; v zbierkach 
Galérie Ernesta Zmetáka)

Albert Marenčin v bazéne
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Príloha slovenských vysokoškolákov v ČR

Majestátna pevnosť Hohensalzburg, ktorá nikdy nebola 
dobytá, a  preto je najzachovalejšou pamiatkou 
svojho druhu v  strednej Európe, neprehliadnuteľným 

spôsobom tvorí panorámu mesta, rovnako ako strechy tesne vedľa 
seba nakopených kostolov. V  komplexe kláštora svätého Petra sa 
nachádza najstaršia stredoeurópska reštaurácia a v Katedrále svätých 
Ruperta a  Virgila, miestnych patrónov, sa doslova skrývajú dva 
obrazy významného českého barokového maliara Karla Škrétu, 

Po stopách básnika 
Georga Trakla v Salzburgu

Keď sa v kultúrnom kontexte hovorí o Salzburgu, asi sa človeku najskôr vybaví prídomok 
Mozartove mesto. Napriek tomu, že sa po prechádzke centrom mesta zdá, že to, čím žije 
Salzburg naozaj najviac, je hudba, nie je to jediná význačnosť, ktorú je možné zohľadniť 

v itinerári návštevy. So Salzburgom je neodmysliteľne spojený i významný rakúsky básnik 
Georg Trakl (1887 – 1914).

keďže nie sú nijako označené. Po celom Salzburgu sú poschovávané 
aj kamenné tabule s Traklovou poéziou.

Básnik sa narodil 3. februára 1887 v Salzburgu do obchodníckej 
rodiny. Jeho matka sa síce narodila neďaleko Viedne, ale mala české 
korene, zatiaľ čo jeho otec maďarské. Obaja pochádzali z miest na 
území, kde sa dnes stretávajú slovenské, české, rakúske a maďarské 
hranice, čo z nich robí príklad premiešanej rakúsko-uhorskej rodiny. 
Georg Trakl v Salzburgu žil do svojich 21 rokov, ale s poéziou údajne 
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začína už v trinástich. Jeho rané básne majú bližšie 
k impresionizmu a sú často situované do salzburskej 
krajiny, palácov a záhrad.

Neskôr sa jeho poézia vyvíjala iným smerom; 
takisto ako sa postupne mení celá nálada 
v Európe. Trakl sa stal významným predstaviteľom 
expresionizmu a  jeho básne na seba berú ťažobu 
situácie prvej svetovej vojny a  jej predohry. 
Niektoré z nich dokonca píše priamo na bojiskách 
haličského frontu. Bol tragickým básnikom 
s  tragickým životným osudom. V  priebehu jeho 
začínajúcej kariéry farmaceuta sa mu otvára 
ľahký prístup k opiátom, na ktorých si postupne 
vybuduje závislosť, navyše jeho situácii neprispieva 
ani láska k  vlastnej sestre a  skorá smrť otca. 
Odchádza do Innsbrucku, kde pracuje ako lekárnik 
a prispieva do avantgardného literárneho časopisu 
Der Brenner. V  tejto dobe ho začína anonymne 
fi nančne podporovať Ludvig Wittgenstein. 
Neskorší nástup na východný front a  vojnové 
hrôzy, ktoré umocňuje aj jeho pozícia vojnového 
lekára, zanechali nezmazateľné stopy na jeho 
duševnom zdraví a v poľskom meste Grodek, dnes 
ukrajinskom Horodok, sa po známej bitke pokúsil 
o samovraždu po tom, čo údajne neuniesol, že sa 
mal bez liečebných prostriedkov starať o deväťdesiat 
smrteľne ranených vojakov. Následne je prevezený 
do vojenskej nemocnice v Krakove. Wittgenstein, 
ktorý sa za ním vydal, Trakla už živého nezastihol, 
pretože sa predávkoval kokaínom. Jeho život sa tak 
skončil v 27 rokoch.

Pamätné tabule sa začínajú pri jeho rodnom 
dome na Waagplatz 1a, kde od roku 1973 sídli 
traklovské pamätné a  výskumné centrum. Na 
niektorých miestach sa nachádzajú do kameňa 
vyryté celé básne, najmä tie, ktoré sú spojené 
s  miestami v  Salzburgu alebo jeho atmosférou. 
Zatiaľ sa takto po Salzburgu a jeho okolí nachádza 
okolo desať kamenných dosiek s  básňami 
a  postupne od roku 1985 sa tak vytvára cesta 
po takzvaných „Traklových miestach“. Takýto 
„prechádzkový“ spôsob pripomínania si básnika 
navyše korešponduje s  jeho záľubou v  chôdzi 
a v prechádzaní sa.

Na prvej zastávke nachádzame báseň Die schöne 
Stadt (Krásne mesto), ktorá je síce údajne napísaná 
vo  viedenskom prostredí, ale podľa Kunderovho komentára je 
o  Salzburgu. Druhá zastávka je v  dome, kde mal Traklov otec 
v prízemí železiarstvo. Rodina v dome neskôr žila, no dnes sa v ňom 
nachádza kaviareň Café Glockenspiel a Vianočné múzeum. Tretia 
zastávka sa nachádza na Pfeifergasse 3, kde mala rodina pozemok aj 
so záhradným domčekom. Trakl tu vraj v mladosti písal svoje prvé 
verše. Ďalej sa presúvame ku škole, ktorú básnik síce navštevoval, ale 
nebol v nej príliš úspešný. A to najmä kvôli problémom s klasickými 
jazykmi. Túto školu opustil a  venoval sa farmaceutickým štú-
diám. Piata zastávka je pri  evanjelickom kostole Christuskirche, 
na Schwarzstraße 25, kde nájdeme tabuľu s  básňou Ein Winter-
abend (Zimný večer). Pokračuje sa do lekárne v Linzer Gasse, kde 
Trakl nadobudol potrebnú prax, aby sa mohol stať lekárnikom, 
keďže vtedy nebolo nutné mať na  túto profesiu stredoškolský 
diplom. Lekáreň sa volala U bieleho anjela a báseň, ktorá je vystavená 

vedľa bývalého vchodu, sa volá Im Dunkel (V tme).
Z  lekárne sa podľa číslovania pamätných miest 
vydávame k  cintorínu vedľa kláštora St.-Peters-
Friedhof, ktorý fi guruje hneď v  niekoľkých 
Traklových veršoch. U  vrchného vchodu sa pri 
výstupe z  lanovky na Hohensalzburg stretávame 
s básňou St.-Peters-Friedhof. Ďalšia tabuľa, tento raz 
s básňou Am Mönchsberg, sa nachádza u Kláštora 
svätého Petra (Stiftes St. Peter). Na Mönchsberg, 
teda Mníšsky kopec, sa Trakl chodieval 
prechádzať často a hovorí sa, že tento kopec bol 
jeho obľúbeným útočiskom, keď chcel utiecť 
pred rodinnými alebo školskými povinnosťami. 
Avšak je aj miestom, ktoré pre neho muselo byť 
zaťažené spomienkou na chlapca, s ktorým sa na 
kopci v  detstve hrával a  neskôr o  neho prišiel. 
Tento chlapec sa podľa niektorých komentárov 
objavuje aj v  iných básňach, napríklad ako Elis. 
V  zámockom parku Mirabellgarten stretávame 
báseň Musik im Mirabell. Pri podvečernej 
prechádzke parkom stretávame podobné i opačné 
obrazy k tým, o akých píše básnik. Fontány sú stále 
v  prevádzke a  môžeme počuť ich spev, ale park 
nie je útočiskom tichých a  vážnych samotárov, 
ako stojí v básni, naopak je plný korzujúcich ľudí 
s  deťmi, zamilovaných párov a  turistov. Naopak 
sochu fauna v parku stále nájsť môžeme. Traklove 
meno nesie aj pešia lávka, Traklsteg, keďže sa 
básnik veľmi rád prechádzal v okolí rieky Salzach, 
ktorá mestom preteká. Za železničným mostom je 
umiestená báseň Vorstadt im Föhn, situovaná do 
básnikovho vnímania atmosféry okolia bitúnka. 
Ďalší zámocký park, ktorý Trakl rád navštevoval, 
je pri  zámku Hellbrunn, kde je umiestená 
tabuľa Die drei Teiche in Hellbrunn. Údajne táto 
zámocká záhrada Traklovi natoľko učarovala, že 
sa v nej dokonca nechal zamknúť, aby tam mohol 
nocovať. Kúsok od Hellbrunnu sa nachádza 
dedinka Anif, ktorá taktiež patrila k častým cieľom 
básnikových výletov. Vedľa vstupu do miestnej 
knižnice je k  videniu báseň Anif. Najnovšie 
umiestenou, a preto poslednou básnickou tabuľou 
tejto prechádzky sa vraciame späť do zámockého 
parku Mirabellgarten. Tam nachádzame báseň 
Naturtheater, obrastenú brečtanom, a  neďaleko 
skupinu, ktorá tu v  júlový podvečer tancuje pod 

šírym nebom v Heckentheater foxtrot.
Traklovi vyšlo veľa básní počas života v zmienenom časopise Der 

Brenner a  dva roky po sebe vyšli básnické zbierky Básne (1913) 
a Sebastián v sne (1914). Zvyšok diela bol vydaný posmrtne. Jeho 
slovenskými prekladateľmi sú Július Lenko a  Mila Haugová. Do 
češtiny jeho básne preložili Bohuslav Reynek, Ludvík Kundera 
a Radek Malý.

Text a foto: Alexandra Brocková
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Po dynamickom živote v Prahe bola táto zmena ešte väčšmi 
do očí bijúca. Zrazu mi nevrčali električky pod oknom, 
dokonca sa zdá, že sa aj jediná linka miestneho bybanen 

pohybuje akoby bez zvuku, a keď je človek zahĺbený do vrúcneho 
online rozhovoru, stane sa, že si jeho príchod ani len nevšimne. 
Na uliciach prevláda ticho, čím nemyslím hrobové ticho, skôr 
príjemný harmonický ruch mesta, ktorý sa dá prirovnať k našej 
predstave o pokoji. Stretnúť sa s nadávajúcimi a nespokojnými 
spoluobčanmi je skôr raritou ako každodenne opakujúcou sa si-
tuáciou a cesty hromadnou dopravou sa z ďaleka nedajú prirov-
nať k obvyklým zážitkom z ciest v akomkoľvek metre. Sedadlá 
nie sú obsadené ľuďmi otrávenými životom – čo je žiaľ pohľad 
príznačný pre väčšinu miest obývaných postmodernou spoloč-
nosťou. Mojou pointou by tu mala byť odlišnosť v mentalite ľudí 

Ak sa človek ocitne v tomto malom 
mestečku v zálive fj ordov, obklopenom 
horami niekde ďaleko na severe – ak sa teda 
ocitne v Bergene – pravdepodobne ho pri 
prvom kontakte obostrie obrovský pokoj 
obsiahnutý v lokálnej atmosfére. 

Kúzlo Bergenu
(Reportáž z Bergenu)

na celospoločenskej úrovni, odlišnosť, ktorú pocíti bežný turista 
pohybujúci sa v slávnej lokalite prístavu Bryggen, odlišnosti oči-
vidné pre každého obozretného človeka, ktoré však nepredpokla-
dajú priamy kontakt či rozhovor s miestnymi.

Medzi všeobecne známe fakty patrí, že tu všetko funguje na 
technickej aj spoločenskej úrovni. O tom, že sú obyvatelia Nór-
ska nesmierne priateľskí a nápomocní, ma uistila (medzi inými) 
príhoda mojej spolubývajúcej, ktorá sa pri hľadaní bezlepkových 
potravín obrátila na nórsky rozprávajúceho kupujúceho, ktorý si 
dal tú námahu vyhľadať ďalšieho „konzultanta“, aby jej otázky 
mohli nájsť správne odpovede a  nakoniec sa ešte uistil, či ne-
potrebuje ďalšiu pomoc. Na tento prípad by sme mohli zarea-
govať ako údivom, tak vetou: „Jasné, veď sa nikam neponáhľal, 
pri takomto živote majú ľudia kopu času byť nápomocní“, čo je 
v  skutku pravdou. Nadmerný stres aj nadmerný pracovný čas 
obchádza Nórov tak, ako lacný alkohol. Práve kvôli rozsiahle-
mu voľnému času majú každodenne príležitosť športovať, chodiť 
do prírody, vyhľadávať nové a nové hobby, užívať si spoločnosť 
rodiny a priateľov, čo zároveň prispieva k ich pozitívnemu dušev-
nému rozpoloženiu.
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Musím sa však priznať, že som sa po niekoľkých dňoch začala 
neskutočne nudiť. Bola som zvyknutá na neustály ruch, dianie 
okolo seba, na neprestajné rozptyľovanie a bláznovstvá. Myslela 
som si, že tie v  Bergene nenájdem, až neskôr som pochopi-
la, že toto miesto má svoju značne odlišnú a veľmi zaujímavú 
dynamiku. Od mladej Nórky som sa dozvedela, že šialenstvo 
– a teraz ponechávam interpretáciu tohto slova na čitateľovi – 
je prítomné, len nie zjavné. Na šialenstvo tu potrebujete mať 
čuch a vedieť, kde ho hľadať. Je tak trochu skryté. Najjedno-
duchšie sa nachádza, ak prežijete nočný život s mladými. Vte-
dy sa mesto zmení priam na nespoznanie spolu s jeho ľuďmi, 
v ktorých sa po pár pohárikoch prebudí párty šelma. Nóri sú 
pokladaní za najhoršie publikum, aké môžu interpreti zažiť – to 
boli slová Nóra, ktorý mi objasňoval, prečo nemá rád koncerty. 
Podľa môjho názoru sú tu ľudia neskutočne dobrí v nastavení si 
balansu medzi krajnosťami života. Dokážu praktizovať umenie 
tichého športu vo svojej samote a kombinovať ho s účasťou na 
„rave party“ v  horskej jaskyni a  to v  rozmedzí jedného dňa. 
Práve tento balans je kľúčom k ich dobrému životu a je niečím, 
čo by mohlo – a malo by – inšpirovať ľudí fascinovaných sever-
ským prostredím.

Človek, ktorý by tvrdil, že je Bergen kultúrne nezáživné 
mesto, tomuto prostrediu vôbec neporozumel. Práve naopak – 
je priam ťažké si nájsť odpočinok od všetkých festivalov a pod-
ujatí, ktoré prezentujú prostredie mesta vždy v  inom sfarbe-
ní. Kreatívnych ľudí tu rozhodne nie je málo, len nie je nikdy 
známe, v ktorom kúte sa skrývajú. Určite ich nenájdeme „pro-
menádovať sa“ po uliciach. Zúčastniť sa kultúrnych podujatí je 
práve príležitosťou spoznať tých, ktorí hýbu životmi z úzadia, 
pravdepodobne z kopcov a skál dych berúcej prírody, ktorú si 
Nóri tak hrdo privlastňujú.

Ak by som mala priložiť prívlastok k tomuto miestu, vybrala 
by som si slovo nežnosť. Bergen od človeka nič nežiada, nemá-
te pocit, že potrebujete byť niekým či patriť niekam. Je zložité 
nájsť odpoveď na otázku, či je to tými ľuďmi, alebo šepotom hôr 
– možno oboje. A práve toto je pre mňa tou najprekvapivejšou 
lekciou: vedieť, že existujú miesta, kde ma víta nežnosť a mne 
neostáva nič iné, iba sa jej otvoriť. A samozrejme cestovať.

Text a foto: Sofi a Gálová

Lampáš pripravila a koordinuje Alexandra Brocková, FHS UK Praha.

25_28_Lampas.indd   28 07.10.2022   13:28:02



VEČERNÍ GALERIJNÍ AUKCE
31     BŘEZNA 2020 18.00

Naše studio tvoří nejen grafi ci, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu. 
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafi ckých výstupech.

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.

u dětí a batolatu dětí a batolatu dětí a batolat

S t a r o m ě s t s k á  r a d n i c e 

 RETROSPEKTIVA

ú n o r  2 0 1 3  •  P r a h a

g a l e r i e  G 7  •  k v ě t e n ,  č e r v e n  2 0 1 3  •  p r o s t ě j o v

BIM66

Milan Dedek

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB Ka

le
nd

ář
e

Kn
ih

y 
a 

ka
ta

lo
gy

Ča
so

pi
sy

Le
tá

ky
 a

 C
or

po
ra

te
 Id

en
tit

y

Kontakt:  Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555, 
e-mail: franklin@franklin.cz

22

S PŘÍLOHOU

3
2

. 
R

O
Č

N
ÍK

únor 2021                          45 Kč

Generální partner 
Českého tenisového svazu

Kluby 
v karanténě

Aryna Sabalenková

s Michalem Hrdličkou

můj příběh:

dialog

Sraz 
české 
reprezentace

S PŘÍLOHOU

3
2

.
R

O
Č

N
ÍK

C
en

ík
 s

lu
že

b 
N

o.
1 

  F
ra

nc
ou

zs
ká

 4

H
ai

r 
Sa

lo
n 

N
o.

1 
  N

aš
e 

pr
ác

e

Řada Oribe nejvyšší výkon a sofi stikovanost 
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.

Složení bez parabenů a chloridu 
sodného.

Bezpečné použití i u barvených vlasů 
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

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.

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

www.hairsalon-no1.cz

ORIBE 

Listy
SLOVÁKOV A ČECHOV,      ktorí chcú o sebe vedieť viac

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

12                         
2020

Jarmila Wankeová – Na Slovensku udeľovali výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá • Peter Cabadaj 
– O Kukučínovom tajnom písme • Petr Kuneš – Tak trochu malý Babylon: Vojvodina • Igor  Otčenáš 
– Zakliaty v koňovi • Dominika Paštéková Sládková – Vianoce • Mirjana Šišoláková – SOVA – prvá 
online premiéra v 101-ročnej histórii SND • Igor Otčenáš – O bohyniach, šeptuchách a bosorkách 
• Vladimír Dubeň – Divadlo nemusí byť krásne, musí byť úprimné a dôsledné • Peter Cabadaj – Za 
Boženou Plocháňovou • Iva Poláková – Môže jar prísť až koncom leta? • Miro Pogran – Šumava 
(malá pozvánka do pohraničia) • Radovan Čaplovič – Náhorný Karabach – horská Čierna záhrada 
s pohnutými dejinami (1. časť) • Ľuboslav Moza – Vojtech Rušin • Eva Zajíčková – Odišla pani Mária 
Kendžírová • Zuzana Štancelová – Výstavy v roce 2020 • Študentské listy • Helena Nosková – Program 
Pražskej medzinárodnej konferencie stredoškolákov k výročiu úmrtia Jana Amosa Komenského • 
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