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Výber z programov DOMUS SM v ČR na november – december 2022
16. novembra  18.30 hod. 
Kino Mat Karlovo námestie, Praha 1
Premiéra dokumentárneho fi lmu Dežo Hoff man – Fotograf Beatles
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR a MHMP.

18. novembra  14.00 hod. 
Gymnázium Hellichova, Praha 1
Spomienka na Zamatovú v Československu
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR a MŠMT.

24. novembra  17.00 hod. 
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
Prípravy na zimný zvykoslovný cyklus na Slovensku, 
v Čechách, na Ukrajine a v Bulharsku
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Akademii 
národnostních menšin vďaka podpore MK ČR a MHMP.

1. decembra  16.00 hod. 
Plus Prague, Přívozní 1, Praha 7
Podvečer venovaný Hane Ponickej a Hele Volanskej 
a umlčaným spisovateľom s Mgr. Igorom Otčenášom 
a Petrom Juščákom
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR a MHMP.
2. decembra – 15. januára
Městské muzeum, Suchardův dům, Nová Paka, Suchardova ul. 68
Obrázky na skle maľované PhDr. Janou Sojkovou ako súčasť 
výstavy betlehemov nadväzujú na tradičné ľudové umenie Čiech 
a Slovenska. 
Pripravil DOMUS SM v ČR s podporou MK ČR.

Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR 
sa uskutočnia vďaka fi nančnej podpore MK ČR, 

Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT v ČR, 
ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

2. decembra  9.00 – 15.00 hod. 
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
Pražská medzinárodná konferencia slovenských a českých 
stredoškolákov o národnostných menšinách v ČR a SR. 
16.00 hod.  Beseda s ukrajinskými žiakmi z Prahy a Hranic. 
Beseda se koná vďaka fi nančnej podpore MHMP.
Program konferencie na str. 19
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka fi nančnej podpore MŠMT 
ČR a ÚSŽZ SR.
3. decembra  10.00 hod. – Praha
Exkurzia po pamiatkach česko-slovenskej vzájomnosti
Sprevádza PhDr. Ľubica Mezerová
Uskutoční sa vďaka fi nančnej podpore MŠMT v ČR a ÚSŽZ v SR.
7. decembra  17.00 hod. 
Muzeum Českého lesa v Tachově
Otvorenie výstavy Dokumentácia slovenských hrobov 
vo vybraných regiónoch ČR
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR.

 MIRIUS FILM DISTRIBUTION 
DOMUS – dokumentační a muzejní středisko Slováků v ČR 

a TRIGON PRODUCTION
si Vás dovolují pozvat na kinopremiéru

slovenského dokumentárního fi lmu

                     

ve středu, 16. listopadu 2022 v 18.30 h. 
do kina MAT,  Karlovo nám. 285/19,  128 00 Praha 2

Pozvánka platí pro 2 osoby
Po premiére Vás zveme na číši vína a občerstvení v kavárně kina MAT

R.S.V.P.: nejpozději do 12. listopadu  2022 na e-mail: miriusfd@miriusfd.cz

Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka podpore MK ČR a MHMP

s podporou MK ČR
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OBSAH              
bývajú nostalgické, často sivé, 
mení sa letný čas na zimný a zra-
zu sa veľmi skráti deň. Začínajú 
sviatkami Dušičiek a  Všetkých 
svätých, keď chodíme na hroby 
svojich blízkych, vo vzduchu cí-
time vôňu astier, chryzantém, 
horiacich sviečok i ihličia, ktorým 
sa pokrývajú väčšinou už len staré 
hroby bez náhrobných dosiek.
Pred rokmi túto nostalgiu a sivosť 
narušil 17. november. Jeho pred-
chodca z roku 1939 začal už 28. 
10. a bol by zaslúžil prídomok kr-
vavý, keďže bol spojený so streľbou 
do demonštrantov protestujú-
cich proti nacistickej okupácii. 
11. novembra zraneniu podľahol študent Jan Opletal. 16. novembra 
Hitler nariadil zatvorenie českých vysokých škôl a nacisti zatkli 1 000 
študentov a učiteľov. Nasledujúci deň popravili 9 študentov, ktorých 
považovali za organizátorov odporu. Po druhej svetovej vojne sa tento 
deň stal Dňom študentstva.
17. november roku 1989 bol sivý deň v sivej Prahe s domami, ktoré 
boli neudržiavané, čo navodzovalo dojem ošúchanosti a zanedbanos-
ti. V podvečer vyšli študenti v Prahe na ohlásený sprievod do ulíc. Išli 
od Vyšehradu a Karlova na Národnú triedu, kde bezbranný sprievod 
napadli ozbrojené oddiely vtedajšej verejnej bezpečnosti. Márne štu-
denti volali: „Máme holé ruce!“ a študentky sa pokúšali zastoknúť kve-
ty za policajné štíty. Verejná bezpečnosť uzavrela celú Národnú trie-
du a použila obušky. Veľa ľudí zmlátila a spôsobila im ťažké zranenia.
Ale ľady v mysliach ľudí sa pohli. Demonštrovali študenti v Brati-
slave, Košiciach, Žiline aj pod heslom: „Rodičia, čo sa nepodarilo 
vám, podarí sa možno nám. Vaše deti.“ Heslo zarezonovalo v strednej 
generácii, ktorá si spomenula na zlaté roky šesťdesiate svojej mladosti. 
A vystúpila s heslom: „Kto, keď nie my. Kedy, keď nie teraz.“ Bola to 
výzva Andreja Hlinku, aby sa v roku 1918 Slovensko pripojilo k no-
vovznikajúcemu Československu.
Zaznelo veľa ďalších hesiel na mnohých demonštráciách všetkých 
miest Československa. Nakoniec všetko dobre skončilo a pripomí-
name si 33. výročie.                    Helena Nosková, november 2022

Novembrové dni

Ilustrácia: Dominika Sládková Paštéková
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Pochádzala zo známej národne uvedomelej a  literárne 
orientovanej famílie. Strýko Janko Jesenský bol význač-
ným spisovateľom, otec Fedor bankárom, zároveň tiež 

riaditeľom, spoluredaktorom časopisu Živena a vedúcim rovno-
menného vydavateľského družstva.

  Silný vplyv žičlivého rodinného milieu, v ktorom vyrastala 
a  osobnostne sa formovala, viedol k  tomu, aby aj mladá Zora 
vstúpila do kultúrneho pulzovania. Doslova sa ponorila do in-
tenzívneho štúdia cudzích rečí a oslovila ju inonárodná umelecká 
spisba. Vzdelanie nadobudla v rodnom Martine, kde vychodila 
ľudovú školu a navštevovala gymnázium (1918 – 1922), ktoré 
však zo zdravotných príčin nedokončila. Keďže mala nepre-
hliadnuteľný muzikantský talent, študovala klavír na Hudobnej 
a  dramatickej akadémii v  Bratislave (1925 – 1935). Potom sa 
vrátila do Martina a štyri roky súkromne vyučovala hru na klavír. 
Vzápätí celú jednu dekádu (1939 – 1949) pôsobila v ženskom 
spolku Živena; konkrétne bola redaktorkou jeho rovnomenného 
časopisu. Pravidelne v ňom uverejňovala básne, poviedky, pre-
klady fragmentov literárnych diel, ďalej aktuálnu publicistiku, 
recenzie nových knižných titulov, články o umení, kultúrnych 
akciách...

ŽIVENA
Príbeh a činnosť Živeny, ktorá stále trvá, majú kľúčový význam 
v  otázke rozvoja ženského hnutia na Slovensku. Dôležitú rolu 
v tomto smere zohrala i (už vtedy) emancipovaná Zora Jesenská, 
ktorej jasnozrivé texty na stránkach mesačníka Živena vzdelávali, 
inšpirovali a  povzbudzovali čitateľky, dodávali im dúšky seba-
vedomia aj  nádeje na lepšiu budúcnosť. Treba pripomenúť, že 
v zaostalých dobových slovenských pomeroch museli ženy čeliť 
otvorenej konfrontácii s rodovými predsudkami, rôznymi obme-
dzeniami a stereotypmi. Drvivá väčšina mužskej populácie mala 
jednoznačný názor na poslanie a užitočnosť žien v spoločnosti.

„...Je rozdiel medzi bývalým pojmom ,starej panny´ (ktorej sa bolo 
také ľahké vysmievať!), ktorá bola prinútená žiť skoro vždy zbytoč-
ným životom, s  pocitom, že je nikomu nie potrebná a  bola preto 
zatrpknutá a  nešťastná a  často na ťarchu iným ľuďom, a  medzi 
dnešnou nevydatou ženskou, ktorá svoj život krásne vypĺňa prácou 
v povolaní a vie, že je i takto osožným členom ľudskej spoločnosti, že 
jej život nebude prázdny a neužitočne premárnený...“ – napísala au-
torka v texte O obmedzení ženského štúdia, ktorý vyšiel v časopise 
Živena č. 11 – 12/1941.

„...Ak sa ženská pre vedu 
alebo umenie, alebo pre veľkú 
lásku k niektorému povolaniu 

i dobrovoľne zriekne šťastia a tepla 
rodinného života a odhodlá 

sa žiť osamelým životom 
s perspektívou opustenosti 

v starobe, neslobodno jej to vyčítať 
ako hriech páchaný proti Bohu 
a národu. Veď sa zriekla práve 

osobného šťastia pre posvätenie 
sa vyšším záujmom.“ Citované 

slová napísala Zora Jesenská 
v priebehu jesene 1941. Koncom 
tohto roka uplynie polstoročie 
od úmrtia tejto medzinárodne 
uznávanej prekladateľky, ale 

i publicistky, literárnej kritičky, 
teoretičky prekladu, esejistky, 

poetky, redaktorky, ženskej 
a občianskej aktivistky (narodená 

3. mája 1909 v Martine).

Žena z rangu 
nezabudnuteľných

 (Polstoročie od úmrtia 
ZORY JESENSKEJ)
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v texte s názvom O zlozvykoch a fráze v poézii – konkrétne, zve-
rejnenom v časopise Kultúrny život (1956). „Možno preto vládne 
povera, akoby básnik nemusel mať taký bohatý slovník, ako potrebuje 
prozaik. Omyl: práve preto, že slov v básní je tak málo, musí mať kaž-
dé maximálny náboj citový, myšlienkový, asociatívny a ich vzájomná 
väzba musí byť taká hutná a dokonalá, že – šaldovsky povedané – celá 
báseň je akoby jediným nedeliteľným slovom.“

  Vlastné literárnovedné štúdie o klasikoch slovenskej a ruskej 
literatúry, reminiscencie na Janka Jesenského i  autobiografi cké 
črty zhrnula autorka do knižného výberu s  názvom Vyznania 
a šarvátky (1963).

PREKLADATEĽKA
Životným partnerom Z. Jesenskej bol divadelný dramaturg, 
kritik a publicista Ján Rozner, s ktorým sa zoznámila pri búrlivej 
diskusii o preklade románu ruského prozaika M. A. Šolochova Ti-
chý Don (1950); neskoršie s ňou spolupracoval pri transponovaní 
Shakespearových Tragédií (1963). Ako čoraz známejšia osobnosť 
Jesenská aktívne vstupovala do diskusií o slovenčine, pozývali ju 
na veľké medzinárodné konferencie. Profesionálnou prekladateľ-
kou umeleckej spisby bola od roku 1956. Aspoň v maximálnej 
skratke uvedieme, že preložila klenoty z ruskej klasiky, ako i diela 
anglickej, francúzskej, nemeckej a českej literatúry (A. S. Puškin, 
A. P. Čechov, F. M. Dostojevskij, N. V. Gogoľ, L. N. Tolstoj, M. 
J. Lermontov, I. E. Babeľ, W. Shakespeare, A. Dumas, G. Flau-
bert, F. Schiller, R. Hochhuth, J. Topol a mnohí ďalší).

  Prekladateľkine tituly dosahovali vysokú umeleckú úroveň. 
Čitateľ tak mohol byť nezriedka v  pokušení, či preklad nie je 
lepší ako originál... Všestranne rozhľadená Jesenská netrans-
ponovala iba slová a vety, ale dokázala tiež majstrovským spôso-
bom pretlmočiť atmosféru ducha doby zobrazovaných čias. Išlo 
o výnimočný prejav „umeleckej spolutvorby“.

  Za zmienku bezpochyby stojí tiež fakt, že problematike pre-
kladateľstva sa venovala aj teoreticky, čo potvrdzuje niekoľko 
erudovaných štúdií a  knižný titul Zvýšiť majstrovstvo prekladu 
umeleckej literatúry (1956).

KONFLIKTY S TOTALITNOU MOCOU
Komunistická ideológia, ktorá bola nastolená po februárovom pre-
vrate v roku 1948, na istý čas poznačila aj názory, dielo a činnosť 

  Bohatá a vo viacerých ohľadoch pozoruhodná esejistická tvor-
ba Zory Jesenskej zahŕňala v mesačníku Živena okrem ženskej 
otázky aj široké spektrum iných tém (vrchárska krajina, repre-
zentantky a reprezentanti výtvarného kumštu, úvahy o literatúre 
a jej prekladaní, poslanie rozprávok a iné).

Na rozhraní štyridsiatych a päťdesiatych rokov pracovala Jesen-
ská v Matici slovenskej (1949 – 1952). Popri tom viedla rusistic-
ký seminár na Filozofi ckej fakulte UK v Bratislave, kde vycho-
vala celú prekladateľskú generáciu. Štyri roky bola redaktorkou 
v bratislavskom vydavateľstve Tatran (1952 – 1956).

POETKA
Hoci kultúrna verejnosť pozná Zoru Jesenskú najmä ako špič-
kovú prekladateľku, k rannej fáze jej literárnej tvorby neodmys-
liteľne patria básne. Poéziu systematicky uverejňovala jednotlivo 
alebo vo dvojiciach a v cykloch v časopise Živena (prírodná ly-
rika, „kolorované obrázky“, intímne verše, hudobné inšpirácie).

Spievajúci čas láska moje čelo
pršia dni zelené do mojich rán
na slovo čakám čo by priletelo
odomknúť smútku sedem brán

Ľahnem si do neho tak ako do trávy
bude to láska? bude to smrť?
Možno mi stratený domov môj objaví
na ktorý nemôžem zabudnúť 

Ružové hudby povetrím plynú
Čerešne kvitnú. Prišla jar
Ó Pane zruš moju neznámu vinu
a ukáž svoju tvár

(báseň Zelené dni, 1935)

Okrem poézie si Jesenská v začiatkoch svojej tvorby vyskúšala aj 
iné literárne druhy a žánre. Registrujeme napríklad kratšie prozaic-
ké útvary či dokonca drámu. „... V lyrickej básni je menej slov než 
v poviedke, v básnickej zbierke menej než v románe,“ uviedla neskôr 
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– za starého Uhorska s tým, čo zažívali Slováci počas režimu ste-
lesňovaného A. Novotným. Literárni tvorcovia zúčastnení na ak-
tíve (v drvivej väčšine vlastníci legitimácie komunistickej strany) 
viac ráz prerušili brilantnú Jesenskej reč, ktorá bola predzvesťou 
dubčekovskej jari, spontánnym aplauzom...

ŠTB STRAŠILA AJ PO SMRTI
Isteže, nikoho zorientovaného v  domácich pomeroch nemohlo 
prekvapiť, že Zora Jesenská rezolútne odsúdila inváziu takmer 
polmiliónovej armády Varšavskej zmluvy do Československa 
v auguste 1968. Čoskoro jej to spôsobilo veľké problémy s na-
stupujúcou  normalizačnou mašinériou. Brutálny fyzický atak 
zo strany represívnych policajných zložiek zažila na vlastnej koži 
v marci 1969 – po legendárnom víťazstve československých hoke-
jistov nad Sovietskym zväzom na majstrovstvách sveta v Štokhol-
me. Vzápätí na hrubé násilie voči nevinným ľuďom reagovala 
textom zverejneným v českom periodiku Listy pod názvom První 
rázní vystoupení polície Slovenské socialistické republiky. Besniaci 
režim článok využil na nechutnú až zvrátenú propagandu a škan-
dalizovanie,  stranícka tlač kydala na autorku tie najodpornejšie 
vulgarizmy. Netrvalo dlho a jej excelentný preklad Pasternakovho 
románu Doktor Živago „nariadením stiahli z obehu a celý náklad 
skartovali“. Preklady a  iné tituly komunistická moc z  knižníc 
odstránila a  Jesenská bola prvou perzekvovanou intelektuálkou 
vylúčenou zo slovenskej kultúry, resp.  verejného života. Zlý 
zdravotný stav, fyzickú aj psychickú vyčerpanosť ešte prehĺbilo 
ochorenie na leukémiu...

  Štátna bezpečnosť (ŠtB) mala z Jesenskej panický strach do-
konca aj po smrti tejto výnimočnej ženy. Pochovali ju za ne-
skutočných „bezpečnostných“ opatrení na Národnom cintoríne 
v drahom Martine. Zbabelý komunistický režim prenasledovali 
obavy, že by pohreb medzinárodne uznávanej osobnosti koncom 
roka 1972 mohol vyústiť do spontánnej protištátnej manifestá-
cie. Bezohľadnosťou a šikanovaním preto zakazoval ľuďom účasť 
na smútočnej rozlúčke, hermeticky uzavrel všetky prístupové 
cesty do Martina, trestal tých, ktorí neuposlúchli príkazy.

Zory Jesenskej. Zreteľne to badať a cítiť najmä v jej zbierkach repor-
táží Bola som v Sovietskom zväze (1949) a Cesta do Moskvy (1952).

  Postupne ale prišlo vytriezvenie z naivného opojenia. Začala 
sa prehlbovať Jesenskej dezilúzia a odpor voči mocenským prak-
tikám totalitného režimu, s ktorým napokon prišla do otvorené-
ho konfl iktu. Nebojácne kritizovala napríklad skutočnosť, že sa 
u nás z ruskej literatúry prekladali a vydávali aj diela, ktoré nikdy 
nikto nečítal. V tejto súvislosti treba uviesť, že pre Zoru Jesenskú, 
fatálne zamilovanú do Ruska, neexistoval pojem sovietska litera-
túra – len ruská literatúra. Vedela presne, že pre „literatúru nie je 
rozhodujúci režim, ale jazyk a duch národa, a talent tých, ktorí sa 
odvážia jeho osudy zobraziť slovom“.

  Odvážnej a adresnej kritike z jej strany nebol ušetrený ani Zväz 
slovenských spisovateľov, ktorý nedokázal čeliť zostrenej cenzúre 
v záverečnej fáze Novotného politickej a  straníckej éry. Smutno-
trápnu rolu zohrali naši tvorcovia na pamätnom IV. zjazde česko-
slovenských spisovateľov v Prahe (jún 1967). Bolo treba zachra-
ňovať česť a dôstojnosť slovenskej literárnej obce, aby si verejnosť 
nemyslela, že ju reprezentujú len pokrytci, dogmatici a pätolizači.

  Hviezdna chvíľa Zory Jesenskej prišla na aktíve slovenských 
spisovateľov, konanom 13. decembra 1967 v  Bratislave. Ako 
tvrdili účastníci zasadnutia, práve jej priamočiare slovo zapa-
ľovalo ducha a  dvíhalo myseľ. Rodáčka z  Martina v  emotívne 
ladenom prejave hovorila aj o  jeho  slávnej minulosti a veľkých 
osobnostiach, ktoré v  metropole Turca žili. Spomínala ich od-
vahu a statočnosť, keď išlo o boj za práva a dôstojnosť slovenské-
ho národa. Porovnávala politický útlak – pokiaľ ide o  cenzúru Ukážka autorkinho rukopisu

Obálka časopisu Živena
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  Názory, každodenné zvyky, dramatické okolnosti i  pozadie 
smrti a pohrebu svojej manželky zobrazil s veľkou emotívnou si-
lou Ján Rozner v rozsiahlom románe s dokumentárno-biografi c-
kými prvkami Sedem dní do pohrebu (2009). Toto majstrovské li-
terárne dielo zdramatizovalo a s veľkým ohlasom uviedlo Sloven-
ské komorné divadlo v Martine (2012).

REAGOVAL IBA EXIL
Keď Zora Jesenská slávila šesťdesiatiny (1969), viacerí literárni 
historici a  kritici sa doslova predbiehali v  ódach na jubilantki-
ne dielo. Jeden z nich napríklad v odborárskom denníku Práca 
tvrdil, že „ženy z  rodu s  tradíciou jesenskovcov mali iba to, čo si 

vybojovali a  niekedy dokonca vyvzdorovali svojou intelektuálnou 
energiou“. Iní pisatelia-gratulanti obdivovali jej rozhľadenosť, 
bohatú prekladateľskú činnosť, zásahy do národných osudov či 
lásku k slovenčine.

  Uplynuli iba tri roky a správu o Jesenskej úmrtí (skonala 21. 
12. 1972 v Bratislave) si zo strachu nedovolili zverejniť tlač, roz-
hlas ani televízia. Všetci museli povinne a poslušne mlčať. Reago-
vali len slobodné exilové médiá, podľa ktorých „Slovensko stratilo 
veľa. V Zore Jesenskej mnohí stratili svoje svedomie. V nie tak dávnej 
minulosti, pri smrti ľudí podobných významu Zory Jesenskej, zalkal 
Hviezdoslav smútkom žalostným, ktorý vkladal do svojich rozlúč-
kových veršov. Dnes tak už básnik na Slovensku robiť nesmie... Zora 
Jesenská patrila medzi tých duchov, ktorí osvetľovali prítomnosť svoj-
mu ľudu a kriesili jeho nádej na lepšie časy a na vieru človeka v člove-
ka. To je ten hlavný dôvod, pre ktorý sa skláňame nad jej čerstvým 
hrobom. A keby prišlo na to, žeby ľudia z mnohotisícového zástupu 
exulantov mali položiť kyticu kvetov na jej hrob, napriek tomu, že po 
dlhé roky bola členkou komunistickej strany, spravili by to aj vyslovení 
antikomunisti, lebo si vedia vážiť človeka, ktorý sa v rozhodnom oka-
mihu postavil na stranu pravdy a slobody svojho ľudu.“

  Fragment z pôsobivého nekrológu Imricha Kružliaka, ktorý 
uverejnila exilová tlač a  odznel aj na vlnách Rádia Slobodná 
Európa, už azda nepotrebuje nijaký ďalší komentár. Výstižne 
zhodnotil zásluhy statočnej ženy, ktorú bývalý totalitný režim na 
dvadsať rokov dôsledne vymazal zo všetkých kartoték knižníc, 
akoby ani neexistovala. Teraz Zoru Jesenskú vymazávame z pa-
mäti my našou vlastnou ľahostajnosťou, nezáujmom a povrch-
nosťou. Žiaľ, tieto smutné slová platia i  o  jej milovanej rodnej 
Turčianskej záhradke...

Peter Cabadaj

ZDROJ: 
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine, TASR
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Na úvod klasická otázka: kde sa 
začala vaša cesta od hudobníka 
k výtvarníkovi? Inými slovami: aký 
bol váš prvotný impulz začať s vý-
tvarnou tvorbou?
Noty idú s  farbami dokopy, takže tá ces-
ta bola celkom prirodzená. Ak má človek 
umelecké cítenie, môže ho prejavovať ako 
hudobník i ako výtvarník, to sa vôbec ne-
vylučuje. Mňa to navyše teší, lebo o  tom 

Farebná pošta 
Pavla Hammela

Pavla Hammela netreba naozaj nikomu na Slovensku či v Čechách 
predstavovať. Vyše pol storočia patrí k špičke modernej slovenskej 

populárnej hudby, mnohé jeho pesničky doslova zľudoveli a jeho albumy, 
či už sólové, alebo so skupinou Prúdy, patria k slovenskej kultúrnej 

klasike druhej polovice 20. storočia. Aj po vyše piatich desaťročiach je 
stále aktívny a koncertuje, ako naposledy v septembri, keď absolvoval 
v sprievode špičkových slovenských hudobníkov (Griglák, Valihora, 

Preložník, Šarišský, Frešo jr.) turné po slovenských mestách pri príležitosti 
50. výročia vydania dnes už klasického albumu Zelená pošta. Koncerty 

boli súčasne spomienkou na dvoch Hammelových celoživotných 
spoluhráčov Mariana Vargu a Fedora Freša pri príležitosti ich nedožitých 

75. narodenín. V lete pokračoval aj v koncertnom projekte Hammel 
na hrade, v rámci ktorého v prírodnom prostredí slovenských hradov 

a zámkov (zámok Hlohovec, hrad Strečno, Kežmarský hrad a Šarišský 
hrad) predstavil komornejšie verzie svojich obľúbených pesničiek v triu 

s Jurajom Burianom a Petrom Preložníkom.
Pavol Hammel sa však okrem hudobnej tvorby čoraz intenzívnejšie 

presadzuje aj ako výtvarný umelec, pričom sa venuje predovšetkým maľbe.

je život. Ale inak mám rád, ak niekto robí 
hudbu a ovláda remeslo, čo platí aj o výtvar-
nom umení. Ja som samouk, maľovanie je 
pre mňa relax. Vlastne sa to začalo tak, že 
mi kamaráti – výtvarníci dali plátno, farby 
a tak som začal. Vtedy som zistil, že farby 
mi niečo hovoria a pri maľovaní som zotr-
val. Nikdy som nemaľoval preto, aby som 
vystavoval, ani vo sne by mi nenapadlo, že 
raz prejavia o moje diela záujem milovníci 
umenia a už vôbec nie umelecké galérie.

Je pre vás ako vyťaženého 
hudobníka a spoločensky 
aktívneho človeka problém skĺbiť 
maľovanie s hraním, prípadne 
naopak? Predsa len ide o dva rôzne 
druhy umenia...
Maľujem, keď to na mňa príde. V kotolni, 
trikrát dva metre, pri štyridsaťwattovke, ne-
mám tam ani denné svetlo. Ale práve vďaka 
tomu mám na obrazoch také výrazné farby. 
Vo vnútri mám totiž pocit, že málo žiaria, 
ale keď vyjdem s obrazom na dvor, vidím, 
že to nie je pravda. Chodím s otvorenými 
očami a svoj štýl som si nachádzal postup-
ne. Kompozície mojich obrazov sú nieke-
dy aj dielom náhody. Najväčšmi ma baví, 
ak si môžem dopriať hrubé nánosy olejo-
vých farieb. Už ani nemaľujem štetcami, 
ale špachtľami. Väčšinu motívov skladám 
z  geometrických tvarov či z  ich úlomkov 
a názvy im dávam podľa toho, čo mi naj-
väčšmi pripomínajú. Raz som bol na pra-
videlnej zdravotnej kontrole a moja lekárka 
pri tejto príležitosti radostne zvolala: „Pali, 
ty máš krásny krvný obraz.“ A  tak vznikli 
moje takzvané krvné obrazy.

 
Kedy ste vyšli z tej kotolne a kde 
všade ste doposiaľ predstavili svoje 
diela verejnosti?
Prvú výstavu som mal v roku 2005 v Ga-
lérii Jozefa Kollára v  Banskej Štiavnici 
spoločne s  fotografi ami Kamila Peteraja 
a  v  Mestskej galérii Holičského zámku. 
Tých výstav bolo odvtedy neúrekom, 
napríklad v  Dome umenia v  Bratislave, 
v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, v Ša-
rišskej galérii v  Prešove, v  Považskej Bys-
trici, Audi centrum Bratislava, kde som 
vystavoval spoločne s  Marianom Komáč-
kom a Pavlom Maria Schulzom, v Micha-
lovciach, Topoľčanoch, v synagóge v Nitre, 
vo Zvolene, v Žiline v Galérii F, v zahraničí 
zase na XII. ročníku Medzinárodnej výsta-
vy umenia D´Arte San CrispinoItalia, od-
kiaľ som si priniesol cenu poroty, v Grot-
tamere, v Moskve, aj v Kyjeve. Zaujímavý 
bol aj projekt spoločnej výstavy s Braňom 
Jánošom SOMSIJESMESTESÚ v  Galé-Pavol Hammel na vernisáži v Žiline
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rii v podkroví v Štátnej vedeckej knižnici 
v Banskej Bystrici.

Niet pochýb, že ako hudobník 
a interpret ste ovplyvnili estetické 
cítenie dvoch generácií. Máte 
podobnú ambíciu v tomto smere aj 
ako výtvarník?
Niekedy maľujem týždeň v kuse a potom 
dva mesiace nič. Ale vôbec to neberiem 
vážne, najväčšmi ma baví, ak si môžem 
dopriať hrubé nánosy olejových farieb. 
Nerobím z toho žiadnu vedu, nepoznám, 
čo sú to tvorivé muky, nesiaham si kvôli 
maľovaniu na život. Nezápasím s  ambí-
ciou byť originálny, nepoznám takzvaný 
tvorivý pretlak či nedostatok inšpirácie. 
Ale ak som s obrazom nespokojný, aj nie-

odkázaný na ich predaj. Je to skvelý darček 
na Vianoce, vždy dám nejaké zarámovať. 
Veľa mojich obrazov sa nachádza v súkrom-
ných galériách.

Čím je pre vás výtvarná tvorba? Ako 
vnímate odlišnosti povedzme hu-
dobnej kompozície a obrazu?
Pre mňa je podstatné najmä nové poznanie, 
že vďaka maľovaniu získavam inú dimenziu 
styku s  divákom. Hudba, najmä na kon-
certe, má omnoho väčšie možnosti ovplyv-
niť pocity ľudí, ale obraz je mĺkvy, čiže 
musí niečo vyžarovať, aby niekoho oslovil. 
A v tom je asi to umenie.

Ako by ste charakterizovali 
prepojenie vlastnej hudobnej 
tvorby s tým, čo vyjadrujete, 
respektíve čo sa pokúšate vyjadriť 
svojím výtvarným jazykom?
Vždy som spieval civilne, inak som ani ne-
vedel, a v tomto duchu sa rodí aj štruktúra 
mojich autonómnych maliarskych útvarov 
s celkom voľnými výkladovými podtextami. 
Maľujem intuitívne, niekedy ani nerozmýš-
ľam vopred, čo idem robiť, inšpirácia pri-
chádza spontánne, až keď mám pred sebou 
čisté plátno. Nešetrím farbami a keby niekto 
chcel odstraňovať vrstvy z  mojich plátien, 
zistil by, že sú pod nimi dva, tri iné obrazy. 
V tejto súvislosti mi prichádza na um citát 
od Emila Nolde Hansena, jedného z prvých 
expresionistov: „Neexistujú pevné estetické 
pravidlá. Umelec tvorí dielo poslúchajúc 
svoju prirodzenosť, svoj inštinkt. Sám pred 
ním stojí prekvapený a ostatní s ním.“ To je 
presne môj prípad.

Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš
Foto: Igor Otčenáš 

Reprodukcie obrazov: Jaroslav Horečný, 
Výtvarná agentúra A1, knižná publikácia 

Pavol Hammel Farebná pošta, 2018

POVEDALI O VÝTVARNEJ TVORBE PAVLA HAMMELA

Hammelove obrazy nesú v sebe silu imaginácie a tvorivej fantázie: sviežosť, úp-
rimnosť, večne trvajúci úžas a nekonečnú radosť z objavovania.

Milan Mazúr, výtvarný kritik

Jeho umenie ľudia milujú nielen kvôli láske k jeho hudbe, piesňam, ktoré sa stali 
evergreenmi i fi lozofi ou ľudskej existencie, ale aj pre obrazy radosti, myšlienky 

a veselej farebnosti, ktoré v druhom pláne otvárajú divákovi svet hodnôt a bytia.
Ľuboslav Moza, kurátor

Maľovanie ho nielen teší, ale i napĺňa. Krvné obrazy monocytov, leukocytov, 
trombocytov a lymfocytov ho inšpirovali k maľovaniu dynamických, farebných 
a abstraktných kompozícií. Voľba témy je náhodná, daná okamihom zaujatia 

a inšpirácie.
Eva Ľuptáková, kurátorka

koľkokrát ho premaľujem. Sám neviem, 
čo si mám o nich myslieť, ale ak v niekom 
vyvolávajú nejaké emócie a páčia sa, je to 
príjemné.
Tak, ako v hudbe, nepochybne 
máte svoje výtvarné vzory, 
respektíve výtvarných umelcov, 
ktorých dielo vás nejakým 
spôsobom oslovuje či inšpiruje?
Zo svetových autorov mám rád také osob-
nosti, s  ktorými sú spojené avantgardné 
príbehy. Napríklad Salvador Dalí. Hlbo-
ký dojem vo mne zanechal aj predstaviteľ 
viedenského modernizmu Gustav Klimt, 
hlavne svojím obrazom Bozk. Páčia sa mi aj 
maľujúci muzikanti, napríklad Bob Dylan. 
Bravúrny kresliar bol aj John Lennon. Ma-
ľuje aj Paul McCartney, tiež bývalý člen 
skupiny Beatles a  ja mám rád hlavne jeho 
surrealistické a fauvistické kompozície.

O vaše obrazy je veľký záujem 
predovšetkým u súkromných 
zberateľov. Sledujete ich osudy?
Za obrazmi mi nie je ľúto, naopak, som rád, 
že sa dostanú k ľuďom. Rozhodne nie som Stretnutie s tichom IV

Neznáma
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Za zvyky zimného obdobia sú považované mnohé, ktoré 
sa slávili ešte pred 21. decembrom, keď sa podľa kalen-
dára začína zima. Keď v 4. storočí cirkev ustanovila 25. 

december za deň narodenia Ježiša Krista, z hľadiska kresťanských 
tradícií sa vianočné obdobie začínalo sláviť štyri týždne (nedele) 
pred sviatkom Narodenia Pána 1. adventnou (z  lat. adventus – 
príchod) nedeľou (27. november – 3. december), ktorá je zároveň 
začiatkom kresťanského liturgického roka. Je to aj začiatok pôst-
neho obdobia, lebo Synoda v Aachene v roku 922 zakázala taneč-
né zábavy aj svadby počas adventu, aby odstránila predslnovrato-
vé zábavy a hry obľúbené v stredovekej Európe. Preto posledná 
tanečná zábava pred Vianocami bývala a dodnes býva na Katarí-
nu (25. novembra). 

Z hľadiska ľudových tradícií sa za začiatok vianočného obdobia 
považuje obdobie po sviatku svätej Kataríny. Niektorí ho roz-
deľovali na obdobie predvianočných obyčají a vianočných obyča-
jí. Dni svätého Ondreja, Mikuláša, Lucie a Tomáša sa považovali 
za stridžie dni, ku ktorým sa radil aj predadventný sviatok sv. 
Kataríny. Tento názov vychádzal z poverovej predstavy, že v pred-
vianočnom čase sa aktivizujú démonické sily, stelesnené v postave 
bosorky, strigy.

SVÄTÁ KATARÍNA (25. NOVEMBER)
Na sviatok svätej Kataríny (resp. v  jeho predvečer) chodievala 
po dedinách maska Katreny. Stelesňovala zlú a trestajúcu bytosť, 
ktorou matky strašili deti už mesiac vopred. Bývala to obyčajne 
staršia žena, oblečená do starých, neraz roztrhaných šiat. Neskôr 
si na tvár natiahla pančuchu s nalepenými veľkými zubmi zo ze-
miakov, aby bola čo najškaredšia a budila hrôzu. Pri vstupe do 
domu sa pýtala rodičov na správanie detí a podľa miery nepos-
lušnosti ich trestala. Stávalo sa, že veľmi neposlušné dieťa Katrena 
vyniesla z  domu a  dala sa obmäkčiť až prosením, nariekaním 
a  sľubmi dieťaťa, že už bude dobré, a  pustila ho domov. Táto 
ženská maskovaná bytosť nenavštevovala všetky príbytky, iba tie, 
kde mali malé deti.

S dňom svätej Kataríny sa na Kysuciach viazali aj praktiky ľú-
bostnej mágie, napríklad zdvíhanie hrnčekov. Realizovalo sa za 
účasti desiatich dievčat, najčastejšie na priadkach. Deväť z nich 

Kalendárne obyčaje zahŕňajú komplex zvykov a obradov viažucich sa 
k významným sviatočným dňom a cyklicky sa opakujúcim výročným situáciám. 
Medzi najdôležitejšie patrili obyčajové tradície viažuce sa k slnovratom, najmä 
k zimnému slnovratu (21. december), ktorý symbolizoval znovuzrodenie Slnka 

a tým aj zánik starého a vznik nového života. Zimné obdobie zároveň poskytovalo 
dostatok voľného času na jeho oslavovanie. Korene týchto obradov siahajú až do 

počiatočných štádií vývoja ľudskej spoločnosti. Vznikali v súvislosti s bezmocnosťou 
vtedajšieho človeka voči prírode, ktorej javy si neraz nevedel vysvetliť. Pomocou 
rôznych magických úkonov a zaklínaní sa snažil dosiahnuť hmotné zabezpečenie 

seba i svojej rodiny, a súčasne ovplyvniť prírodu, ktorá ho obklopovala.

Obyčaje predvianočného obdobia

Stridžie dni na Kysuciach

vyšlo na dvor, desiata poukladala pod hrnčeky rôzne predmety, 
ktoré mali určovať osud toho-ktorého dievčaťa na budúci rok. 
Keď sa dievky vrátili do izby, každá zdvihla jeden hrnček. Ukrytý 
prsteň znamenal zásnuby, venček vydaj, obilné zrno bohatého 
ženícha. Batôžtek predpovedal, že dievka odíde do služby; bá-
bika, že sa prespí (narodí sa jej nemanželské dieťa). Uhlík veštil 
slzy a korálka smútok. Naopak, peniaz hovoril o veľkom vene či 
dedičstve, drievko o smrti niekoho blízkeho.

Ďalším katarínskym zvykom bolo, že dievča vložilo do džbánu 
toľko prútikov, koľko prianí chcelo vysloviť. Každý prútik musel 
byť z  iného druhu ovocného stromu. Prútik, ktorý do Vianoc 
rozkvitol, hovoril o  splnení toho priania, ktoré reprezentoval. 
Svedčí o  tom aj zariekanie, ktorým dievky umocňovali účinok 
veštebnej praktiky:

Plieskanie bičom
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častejšie uložené na fare, prípadne v  škole. Aj z  toho dôvodu 
sa oblátky nepiekli v  každom dome, ale ich pripravoval učiteľ 
alebo organista, prípadne v niektorých dedinách ich piekli ženy 
na fare. Práve na Katarínu chodili deti po dedine vyberať obilie, 
ktoré sa zomlelo a z múky sa napiekli oblátky. V každom nav-
štívenom dome zaspievali:

„Na deň svätej Kataríny
vyspevujú žiaci pilní:
Idú sviatky vianočné,
hej, gazdinky, statočné,
podľa peknej pamiatky,
dajte žitka na oplátky,
nech je miera skopčená,
Pán Boh vám to požehná.“

Po upečení vianočných oblátok ich deti poroznášali po dedine. 
Oblátky boli súčasťou Štedrej večere a jedli sa potreté medom, 
niekde i  cesnakom. Zvyk konzumácie oblátok sa vo väčšine 
rodín zachoval až do súčasnosti. 

„Prútiky! Budem vás opatrovať až do Vianoc.
Čerešňový prútik! Ak rozkvitneš, budú celý rok
zdraví moji rodičia a moji bratia a sestry.
Prútik z hrušky! Ak ty rozkvitneš do Vianoc,
budem zdravá a pekná ja.
A ty, slivkový prútik, ty môžeš splniť moje
najväčšie želanie. Tvoje kvety budú znamenať
moju svadbu!“

K tomuto dňu sa však viazali aj úkony ochrannej (apotropaj-
nej) mágie. Pastieri trúbením na pastierske rohy a  plieskaním 
biča vyháňali strigy z  dediny na krížne cesty, kde sa v  záujme 
vlastnej bezpečnosti nemali zdržiavať žiadni okoloidúci. Za túto 
činnosť boli pastieri odmenení zemiakmi a obilím od obyvate-
ľov každého domu, pred ktorým narobili hluk v zmysle ochrany 
pred nečistými silami.

V predvianočnom období sa piekli aj vianočné oblátky (oplát-
ki, oplatky), ktoré do ľudového prostredia prenikali od stredo-
veku prostredníctvom cirkevných vplyvov. Na ich výrobu bolo 
potrebné špeciálne náradie: kliešte – oblátnice, ktoré boli naj-

Zuzana Vaňousová - Liatie olova na Ondreja

Zuzana Vaňousová - Trasenie plota na Ondreja.jpg Sv. Katarína - svätý obrázok
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So sviatkom svätej Kataríny súvisí aj nasledujúca pranosti-
ka: „Na Katarínu hus na ľade a na Vianoce na blate.“; resp. „Na 
Katarínu hus na blate a na Vianoce na ľade.“

SVÄTÝ ONDREJ (30. NOVEMBER)
Svätý Ondrej bol pôvodne pokladaný za patróna ženatých mužov, 
preto sa k nemu utiekalo o pomoc každé dievča, ktoré sa chcelo 
vydávať. Podľa predstavy, že každý človek sa rodí s vopred daným 
osudom, dievky sa usilovali nazrieť do svojej budúcnosti, spoznať 
meno svojho nastávajúceho a jeho povolanie. Rôznymi praktika-
mi ľúbostnej mágie zisťovali smer, ktorým odídu z rodičovského 
domu za svojím vyvoleným, i čas, kedy sa vydajú. Dôležitú úlohu 
pri tom zohrávali zrakové vnemy, obrazotvornosť, losovanie aj 
obradná, teda tolerovaná krádež.

Často už v predvečer tohto sviatku sa dievčatá zišli v uzamknutej 
izbe, kde ich nikto nerušil, aby spoločne liali olovo. Tento veštebný 
úkon si vyžadoval dôkladnú prípravu. Jedna z nich musela ukrad-
núť kľúč v dome, kde býval muž menom Ondrej, a následne ho aj 
vrátiť. Nesmel ju pri tom nikto vidieť, lebo by sa kúzlo nevydarilo. 
Každá z dievok si na kovovú naberačku či lyžicu vložila kúsok olova 
a podržala ju nad ohňom. Keď sa olovo roztopilo, liala ho cez uško 
kľúča do studenej vody v hrnci, pričom odriekala:

„Olovo, olovo, lejem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa,
dajže mi Ty znať, akého remesla muža budem mať.“

alebo iná verzia:
„Ondreju, Ondreju, nad Tebou olovo leju.
Dajže mi to znati, s kým ja budem pri oltári státi.“

Olovo v studenej vode stuhlo a pri veľkej dávke fantázie uká-
zalo dievčaťu, čo chcelo vedieť. Napríklad jej nastávajúci mal byť 
kováč, ak olovo malo tvar kladiva. Puška veštila vojaka, tehla 
murára a pod.

Rovnako v predvečer Ondreja chodili dievky triasť dreveným 
plotom. Z ktorej strany počuli zaštekať psa, tým smerom sa mali 
vydať. V niektorých kysuckých obciach triasli plotom až trikrát, 
pričom mysleli na mládenca, ktorého chceli za manžela. Celý 
úkon sprevádzali zaklínaním:

„Plote, plote, trasiem ťa, svatý Ondrej, prosím ťa,
dajže mi to vedeti, kde ja budem na takto rok bydleti.“ 

alebo:
„Ploce, ploce, trasem ca,
svatý Ondrej, prosím ca,
zima venku duho stác, preto bych ja rada znac,
s kerého konca budzem muža mac.“ 

Mládenci chodievali často sledovať dievčatá a napodobňovali 
štekanie psov alebo zavíjanie vlkov, aby ich pomýlili. Ak dievča 
nepočulo štekot, malo sa vydať za toho, kto sa jej v noci prisnil.

Inou praktikou ľúbostnej mágie bolo kopanie do svine, ktorým 
dievky zisťovali dobu vydaja. Večer na Ondreja sa potichu pri-
kradli k  cudziemu chlievu. Koľkokrát po nakopnutí sviňa za-
krochkala, o toľko rokov sa mala dievka vydať. Ak nezakrochka-
la, znamenalo to, že sa vydá do roka. V Oščadnici ešte v prvých 
desaťročiach 20. storočia chodievali dievky hádzať vence do poto-
ka. Prinášali si toľko vencov, koľko sa im páčilo mládencov. Vence 
postupne hádzali do vody a pri tom si pomysleli na niektorého 
z nich. Ak sa veniec zachytil pri brehu, mali sa vydať za toho, na 
koho práve mysleli. Ktorý veniec odplával, odplavil aj mládenca. 
Ak dievčatá chceli zistiť, či sa do roka vydajú, vložili do vody 
čerešňovú halúzku. Ak vykvitla do Štedrého dňa, čakala ich svad-
ba; ak vykvitla až na Božie narodenie, museli s vydajom počkať.

Niektoré zo spomínaných veštieb sa vykonávali na páračkách či 
priadkach, ku ktorým sa viazali aj iné spôsoby veštenia. Dievky 
spoločne vyšli napríklad pod stenu (pred dom), kde do náručia 
nabrali polienka a odniesli ich do izby. Každá porátala svoje, a ak 
ich počet bol párny, znamenalo to, že sa do roka vydá. Prípad-
ne si dievky vyzuli krpce (od medzivojnového obdobia topánky) 
a zhasli svetlo. Následne jedna krpce (topánky) zamiešala a pou-
kladala ich do radu smerom k dverám. Tá, ktorej krpec (topánka) 
bola najbližšie pri dverách, sa mala vydať ako prvá. Náročnejším 
veštením bolo trasenie postele, pričom sa odriekali podobné slová 
ako pri trasení plota. Potom však muselo dievča 99-krát prezliecť 
vankúš, ľahnúť si naň a do rána sa jej mal prisniť jej nastávajúci.

PhDr. Alojz Kontrik
    Kysucké múzeum

Ľudová hudba Romana Capka zo Skalitého

Oltár Kostola sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou
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Pôvodný zámer, prečo sa tento súbor 
dal dokopy, bolo urobiť jednu in-
scenáciu pod názvom La Putyka. 

Avšak jej prijatie českou verejnosťou bolo 
také pozitívne, že sa bratia Novákovci roz-
hodli založiť divadelnú spoločnosť Cirk La 
Putyka, ktorá funguje úspešne už trinásť 
rokov. Súbor dnes tvoria herci, hudobní-
ci, akrobati, tanečníci, ale aj športovci. Ich 
najnovší počin s názvom BOOM vol. 2, 
ktorý je možné vidieť v  divadle Jatka78 
v  Holešovickej tržnici, vznikol v  spolu-
práci so študentmi Kyjevskej akadémie 
divadelného a  cirkusového umenia. 
Svetovú premiéru malo predstavenie na 
medzinárodnej prehliadke Edinburgh 
Fringe Festival, kde zaznamenalo obrov-
ský úspech ako u odbornej verejnosti, tak 
aj u nadšených divákov. Spolupráca s ukra-
jinskými študentmi začala hneď v prvých 
dňoch vojnového konfl iktu, keď princi-
pál Cirku La Putyka oslovil prorektorku 
kyjevskej školy Ninu Araya a  poskytol 
mladým kolegom v  divadle Jatka78 azyl 
a  zázemie na  vytvorenie spoločnej insce-
nácie. Divadlo tak dostalo hlboký osobný 
rozmer, pretože jeho aktéri v ňom hovoria 
predovšetkým sami o sebe a o vzájomnom 
poznávaní sa. Pred divákmi sa tak otvára 
svet sociálnych sietí, ktorý je takým ty-
pickým symbolom závislosti práve pre 
najmladšiu generáciu. Podstatný rozdiel 
je ale v  tom, že obsah správ kyjevských 
umelcov nám zrazu približuje krutosti voj-
ny v  priamom prenose. Mladí ľudia roz-
právajú svojimi očami o tom, kedy a kde 

BOOM vol. 2

ich nečakané vojnové udalosti zastihli. 
Dôležitým aspektom celého predstavenia 
je aj to, že ansámbel dokáže hovoriť o váž-
nych veciach s  humorným nadhľadom 
a  bez zbytočného pátosu. Zo súboru po 
celú dobu sála osviežujúci príval mladistvej 
energie a  nápaditej kreativity. Inscenácia 
BOOM vol. 2 ale nie je iba o  technolo-
gickej izolácii alebo o  vojne. Jednotlivé 
postavy v  druhej časti rozprávajú svoje 
vlastné predstavy o  živote v  slobodnom 
svete, v  ktorom sa na javisku pravidelne 
stretávajú a  navzájom prelínajú. K  tomu 
využívajú atraktívnym spôsobom všetky 
moderné prostriedky cirkusového ume-
nia ako párovú akrobaciu, šály, kruhy, 
žonglovanie, cyr wheel, čínsku tyč, ale aj 
klauna, break dance, street dance alebo 
súčasný tanec. To všetko je ešte umocne-
né dramatickou autorskou hudbou Igora 
Ochepovského a  Kryštofa Záveského, 
scénografi ou Pavly Kamanovej a  do-
konalou svetelnou show Karlosa Šimka. 
Prekvapivým momentom je, keď herci pa-
radoxne vyzývajú divákov, aby si uprostred 
predstavenia zapli svoje mobilné telefóny, 
lebo časť predstavenia prebieha zároveň aj 
na Instagrame. Ale pôsobivý je aj záver, keď 
artisti rozdávajú náhodne vybraným divá-
kom objatie, svoje umelecké diela, alebo si 
len prídu sadnúť do hľadiska na kus reči. 
Rodinnú atmosféru divadla dokresľuje aj 
to, že divákov pred predstavením pri vcho-
de víta sám principál a po predstavení sa 
s nimi všetci účinkujúci prídu osobne roz-
lúčiť. Avšak ani rodinný charakter divadla 

Nový cirkus je dramatický žáner na pomedzí divadelného umenia 
a cirkusu. Vznikol vo Francúzsku v 70. rokoch 

20. storočia a postupne sa rozšíril do celej Európy. Najznámejším 
reprezentantom tohto žánru je asi slávny Cirque du Soleil so 

stálym sídlom v kanadskom Montreale, ktorý vyráža pravidelne 
so svojou veľkolepou show po celom svete. Ale od roku 2009 

zaznamenal nový cirkus výrazný „boom“ aj v Českej republike 
a to hlavne vďaka súboru Cirk La Putyka vedeného jeho 
umeleckým riaditeľom Rostislavom Novákom mladším.

nijako nezmenšuje skutočnosť, že Praha 
má v  súbore Cirk La Putyka svetový fe-
nomén a v ich novom predstavení BOOM 
vol. 2 silnú a dojímavú show, ktorú diváci 
absorbujú s otvorenými ústami od začiatku 
až do konca.

Text a foto:Vladimír Dubeň
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E lektrónový mikroskop je v princípe elektrónovou ob-
dobou  optického fotónového mikroskopu, v  ktorom 
sú optické prvky (šošovky) nahradené elektromagne-

tickými prvkami a namiesto fotónov sú na skúmanie vzoriek 
použité elektróny. Rozlišovacia schopnosť a maximálne použi-
teľné zväčšenie optického mikroskopu sú ohraničené vlnovými 
dĺžkami viditeľného spektra svetla v  rozsahu 340 až 760 nm 
(1 nm = 10-9 m). Fyzikálna hranica rozlišovacej schopnos-
ti optického mikroskopu je 200 nm a  maximálne zväčšenie 
mikroskopu s kvalitnými optickými prvkami a konfokálnym 
objektívom dosahuje hodnoty 1500-násobného zväčšenia. 
Vlnové dĺžky urýchlených elektrónov sú o  niekoľko rádov 
menšie než vlnové dĺžky fotónov viditeľného svetla. Preto 
má elektrónový mikroskop niekoľkokrát vyššiu rozlišovaciu 
schopnosť a  dosahuje o  mnoho vyššie zväčšenie – až jeden 
milión. Prvé elektrónové mikroskopy (ELMISKOP) zostrojil 
a vyrobil prof. Ernest August Ruska z Heidelbergu v rokoch 
1937 až 1955; až v  roku 1986 mu bola udelená Nobelova 
cena za fyziku za práce na poli elektrónovej optiky.

Ľudské oko umožňuje vidieť 
svet okolo nás. Niektoré 

vzdialené objekty, akými sú 
napríklad hviezdy na oblohe, 

však potrebuje mnohonásobne 
priblížiť, čo mu umožňujú 
ďalekohľady. Iné objekty 

z mikrosveta naopak zväčšiť, 
a to umožňujú mikroskopy. 

Prvé „drobnohľady“ zostavené 
už v 16. storočí v Holandsku 

neboli zložité a využívali 
zväčšenie pomocou optických 

šošoviek; jeden z takýchto prvých 
„optických“ mikroskopov 

zostrojil v roku 1610 i slávny 
hvezdár Galileo Galilei. Prvý, 
skutočne optický mikroskop 

zostrojila až v roku 1847 fi rma 
Carl Zeiss, čím zahájila prvú 
priemyselnú výrobu týchto 

prístrojov.

Elektrónová 
mikroskopia
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tiny. Efektívna metóda zvýšenia kontrastu a rozlišovacej schop-
nosti elektrónových transmisných mikroskopov využíva zníženie 
energie „zobrazovacích elektrónov“. A na tomto princípe funguje 
práve elektrónový transmisný mikroskop LVEM. Je určený hlav-
ne na skúmanie v mikrobiológii.

Elektrónová mikroskopia je vedecké a priemyselné odvetvie, 
ktoré sa zaoberá vedou, výskumom, výrobou a  využitím elek-
trónových mikroskopov v  technologickej praxi. Predstavuje vý-
znamnú aplikáciu elektrónovej optiky a mikrooptiky s presahom 
až do nanotechnológií. Elektrónový mikroskop našiel uplatnenie 
v mnohých odvetviach ľudskej činnosti: okrem biológie napríklad 
aj v automobilovom priemysle (kontrola kvality karosérií, kontro-
la obsahu palív a olejov), vo výrobe chemikálií a exotických sub-
strátov, v kriminalistike (identifi kácia splodín strelného prachu), 
v  priemysle polovodičov (výroba mikročipov) a  tak ďalej. Dnes 
nanotechnológie dobývajú svet, ale bez elektrónových mikrosko-
pov by ľudstvo mohlo o nanotechnológiách iba snívať. Nanotech-
nológia je nositeľom novej globálnej technologickej revolúcie vo 
všetkých odvetviach ľudskej činnosti. Rozmery nanosúčiastok 
(nano = 10-9) sa blížia rozmerom molekúl a atómov; výroba ta-
kýchto miniatúrnych súčiastok sa nedá uskutočniť bez využitia 
elektrónových mikroskopov. Silová mikroskopia, ktorá využíva 
magnetickú rezonanciu, umožnila registrovať veľmi slabé elektro-
magnetické signály; použitím mikroskopov tohto typu (atómové 
mikroskopy) je možné zviditeľniť napríklad atómové štruktúry 
miniatúrnych biologických objektov, akými sú vírusy, baktérie 
a  bielkoviny. Laserové mikroskopy (vyvinuté na pracoviskách 
IBM) sa používajú na bezkontaktné meranie profi lov, veľmi ten-
kých vrstiev materiálov alebo ich tvarov s presnosťou na úrovni 
jednotiek nanometrov. Kombináciou svetelného lúča s laserovým 
skenujú laserové skenovacie konfokálne mikroskopy povrch a zís-
kavajú nielen optické štruktúry na úrovni jednotiek nanometrov, 
ale taktiež údaje o povrchu s vysokým rozlíšením.

Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A. - Institut Technologických Aplikací, s.r.o.

Prvý československý elektrónový mikroskop vyrobili v Ústave 
prístrojovej techniky ČSAV v  Brne v  druhej polovici minulé-
ho storočia pod vedením prof. Armina Delonga, ktorý za svoje 
objavy a prácu v  tejto oblasti získal v  roku 2005 českú štátnu 
cenu Česká hlava. Táto mu bola udelená nielen za celoživotný 
prínos pri výskume a vývoji v odvetví elektrónovej mikroskopie, 
ale taktiež konkrétne za vynález a  výrobu elektrónového mik-
roskopu LVEM (Low Voltage Transmission Electron Microsco-
pe). Tento unikátny prístroj predstavuje kombináciu optického 
a  elektrónového mikroskopu. Hlavným prínosom mikroskopu 
tohto typu (elektrónový transmisný mikroskop) je výrazne lep-
šia schopnosť zobrazovať biologické vzorky v prirodzenom stave. 
Biologický výskum uskutočňovaný za pomoci klasického elek-
trónového mikroskopu bol umožnený iba umelým zväčšením 
atómovej váhy pozorovaných vzoriek, teda implantáciou atómov 
ťažkých kovov do skúmaných preparátov. Napríklad membrány 
buniek sa zviditeľnili „pokovaním“ iónmi osmia, irídia alebo pla-

Listy  13
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Zuzana Pustaiová: 
One Day Every Day 
(vlastným nákladom, 2022)

Popredná slovenská fotografka Zuzana Pustaiová (nar. 1990 v Le-
viciach) vydala v máji tohto roku vlastným nákladom s podpo-

rou niekoľkých organizácií veľmi zaujímavú a  vizuálne príťažlivo 
spracovanú fotografi ckú knihu One Day Every Day (Jeden deň kaž-
dý deň). Pustaiová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave, kde sa spočiatku venovala maľbe a až neskôr presedlala 
na fotografi u. Okrem toho študovala aj na Univerzite aplikovaných 
vied v  Bielefelde a  od januára tohto roku je doktorkou umenia. 
Svoje fotografi cké práce vystavovala na mnohých výstavách doma 
i v zahraničí (Bratislava, Praha, Montreal, Los Angeles, Vevey a inde) 
a získala aj niekoľko významných ocenení (o. i. prvú cenu i Grand 
Prix na výstave Rovinj Photodays, je fi nalistkou výstavy Interphoto 
Grand Prix v Bialystoku, má čestný zápis na výstave Latitute Life 
APS v Taliansku), v  roku 2018 sa stala na Slovensku fotografkou 
roka. Z  jej nedávnych výstavných projektov spomeňme výstavu 
Fotopotulky (Mikrofestival súčasnej slovenskej fotografi e, vý-

SLOVENSKÁ 
A ČESKÁ 
KNIŽNICA

stavná sieň MSKS v Humennom), Vissage(s) d‘Europe 2022 
Berge de Seine Rive Droite – Pont Marie (Les Nautes) v Paríži 
alebo výstavu Portréty 2012 – 2022 v synagóge v Leviciach.

Vo všeobecnej rovine možno povedať, že Pustaiová vo svo-
jich fotografi ckých dielach skúma rôznorodosť súčasnej spoločnos-
ti a  transformatívne zmeny spoločenských i  individuálnych úloh 
v  rodinných vzťahoch – medzi príbuznými, priateľmi či rôznymi 
spoločenskými skupinami, ako to dokumentuje napríklad v cykloch 
Tváre rodiny, Banálne príbehy, Rodinný album či Medzihra. Zá-
kladnou charakteristikou jej umeleckej výpovede je zmysel pre hu-
mor, žart i iróniu, s ktorými pristupuje k demaskovaniu kultúrnych 
stereotypov, pokiaľ ide o spoločenskú rolu pohlaví, vek, tradíciu a za-
členenie do spoločnosti.

Jej debutová kniha One Day Every Day je vyústením projektu, 
na ktorom autorka pracovala dva roky. Je to netradičná, hravá 
kniha so šesťdesiatimi farebnými fotografi ami poskladanými 
do akéhosi detského rozkladacieho leporela, ktorého listy-fo-

V našej novembrovej rubrike budeme 
hovoriť o fotografi ckých knihách. Jedným 
z dôvodov je, že v novembri sa každoročne 

v Bratislave už po 32-krát koná Mesiac 
fotografi e, ktorý organizuje Stredoeurópsky 
dom fotografi e, a neinak je to aj tohto roku 

(viac info na www.sedf.sk). Tým druhým 
proste to, že vyšlo niekoľko naozaj pekných 

slovenských i českých fotoknižniek, 
o ktorých by bolo škoda sa nezmieniť.
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tografi e môže záujemca skladať v rôznych kombináciách. Vý-
sledkom toho sú neraz nečakané a prekvapujúce vzťahové či 
obrazové súvislosti nielen medzi osobami, objektmi či štylizo-
vanými predmetmi na fotografi ách, ale aj v ich protikladnej, 
ba naopak harmonizujúcej farebnosti. Je to akoby detská hra 
na objavovanie neobjaveného. Autorka vo svojich fotogra-
fi ách tematizuje bežný život človeka a spoločnosti. Kladie si 
otázky o  zmysluplnosti toho, čomu človek venuje svoj čas, 
koľko druhých „ja“ máme vo svojich životoch, aké masky si 
nasadzujeme v  rôznych životných situáciách, až sa napokon 
strácame sami v  sebe i  sami pred sebou. Ako sama autorka 
hovorí: „Séria obsahuje viacero vrstiev. Jednou sú už spomí-
nané masky, ďalšou sú činnosti a samozrejme aj naše správa-
nie. Tieto vrstvy sa navzájom ovplyvňujú, prelínajú, dopĺňajú 
a menia. Práve túto zmenu a vzájomné ovplyvňovanie sa vyu-
žívam pri skladaní knihy.“

Pustaiovej súbor ešte v  neknižnej podobe vyvolal pomer-
ne značný medzinárodný ohlas. Spomeňme aspoň zisk Grand 
Prix  na festivale Rovinj Photodays 2021 v  Chorvátsku, bol 
fi nalistom bienále Images Vevey vo Švajčiarsku (2021), bol 
publikovaný v  knihe MOJO Flavour vydanej v  Taliansku, 
uverejnený na medzinárodnej platforme PHmuseum, vysta-
vený na festivale Charta v Ríme a od začiatku roku 2022 bol 
vystavený v Bratislave, Ljubljane, v Rovinji a  v Paríži. A na 
záver to najlepšie: kniha sa objavila na short liste tridsiatich pia-
tich najlepších fotokníh z celého sveta ašpirujúcich na zisk ceny za 
najlepšiu prvú autorskú fotoknihu PhotoBook Awards v Paríži za 
rok 2022.

Pavel Scheufl er:
Pivo za císaře pána 
(Slovart, 2022)

Z celkom iného žánrového fotosúdka (a v tomto prípade to 
platí takmer doslova) je fotokniha Pavla Scheufl era Pivo 

za císaře pána. Pavel Scheufl er (1950) je český publicista, his-
torik fotografi e a  fotograf špecializujúci sa na dejiny fotografi e 
od roku 1918. Je majiteľom rozsiahlej zbierky obsahujúcej viac 
ako 30-tisíc historických fotografi í, ktorú založil už jeho starý 
otec v dvadsiatych rokoch 
minulého storočia. Kniha 
Pivo za císaře pána je po 
knihách Praha za císaře 
pána (2018) a  Krkonoše 
za císaře pána (2021) už 
treťou v poradí zo Scheu-
fl erovho voľného cyklu 
výberov historických 
fotografi í z  tejto zbierky 
(s  niekoľkými výnimka-

mi), ktorý vzniká v spolupráci s popredným slovenským vyda-
vateľstvom Slovart.

Kľúč k odhaleniu zmyslu a posolstva tejto knihy ponúka sám 
jej podtitul: Staré fotografi e rozprávajú. Rozprávačmi dobových 
obrazov o  fenoméne piva a pivnej kultúre sú v  tomto prípade 
fotografi  z  časov monarchie, ako napríklad Rudolf Bruner-
Dvořák, Jan Benda, Hynek Fiedler, František Beneš a  mnohí 
ďalší, často neznámi autori. Ich fotografi e s  prirodzenou do-
bovou štylizovanosťou však rozprávajú o pive nielen ako o čes-
kom národnom nápoji, ale aj o pive – presnejšie o výrobe a pití 
piva – ako výsledku remeselnej zručnosti českých pivovarníkov 
(ale aj debnárov, ľadárov, výčapníkov a vôbec všetkých, ktorých 
profesie – i  tie dnes už zaniknuté – nejako súvisia s  kultúrou 
piva). V tomto zmysle nás Scheufl erov výber dobových fotografi í 
(klasických čiernobielych, ale aj kolorovaných) sprevádza celým 
technologickým procesom výroby piva od zberu chmeľu, vare-
nia, výroby sudov, dopravu až po skladovanie.

Ale to je len jedna časť príbehu českého piva za cisára pána. Tou 
druhou, možno dôležitejšou, je spoločenský, či vari až historic-
ký význam piva v českej spoločnosti v predvečer zániku rakús-
ko-uhorskej monarchie. Presnejšie povedané význam prostredia, 
v ktorom bolo pivo akýmsi komunikačným tmelom, alebo, ako 
o tom píše v úvode knihy novinár a milovník piva Josef Vomáč-
ka, v  ktorom bolo pivo spojovateľom. Týmto prostredím boli 
samozrejme krčmy, hostince a reštaurácie, kde sa robila i rodila 
politika, uzavierali i rušili obchodné dohody, kde sa nadväzova-
li i  končili ľudské vzťahy. V  tomto smere je Scheufl erov výber 
pozoruhodnou prehliadkou rudimetárnosti i kultivovanosti toh-
to prostredia, dobovej spoločenskej atmosféry, životnej úrovne, 
samozrejme módy staviteľskej, dekoratívnej i  v oblečení, ale aj 
kuriozít a bizarností (napríklad návšteva slávneho francúzskeho 
sochára Augusta Rodina v roku 1902 v Čechách, plzenská pivná 
spoločnosť Mha, reštaurácia v tvare slona, alebo záhadná stolná 
spoločnosť tzv. Prežrancov, po ktorej okrem inscenovanej foto-
grafi e nezostala v histórii iná stopa).

Výborne grafi cky spracovaná kniha je kultivovaným príspev-
kom k zmapovaniu najstarších dejín fotografi e v Českej repub-
like a nepochybne (samostatne i v rámci celého cyklu) prispeje 
k popularizácii českej fotografi e a jej historického odkazu.

Igor Otčenáš, foto: zo zdrojov internetu
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Narodili ste sa v Bratislave, od 
detstva ste inklinovali k umeniu. 
Kto vás nasmeroval na dráhu 
výtvarníčky a spisovateľky?

Už od detstva som mala rada rozpráv-
ky a vedela som čítať ako päťročná. Pre-
to som si získala priazeň učiteľky v prvej 
triede, často ma nechala čítať celej triede, 
keď si musela odskočiť do zborovne pre 
zošity. Mamička sa so mnou učila básnič-
ky a  ona bola prvá, ktorá mi povedala, 
že báseň má zaujať diváka, rozcítiť, lebo 
predstavuje myšlienku autora. A tak sa mi 
darilo vyhrávať súťaže v  recitácii. To bol 
už len krôčik k tomu, aby som si uvedo-
mila, že umenie mi je súdené. Cítila som, 
že je pre mňa úplne prirodzené. Kreslila 
som od detstva, ale nepovažovala som to 
za čosi výnimočné.
No mali ste aj inú záľubu...

Tou bolo tancovanie v baletnom štúdiu 
blízko bytu, kde som bývala. Milovala 

Autorka milujúca deti
V ich prítomnosti sa cíti nadmieru dobre. Inak by nespoznala ich pocity a túžby, ktoré 
vplieta do rozprávok a čarovných príbehov. A keď tie krehké, no pútavé texty obohatí 

o utešené kresbičky, získa si detské srdiečka a zároveň vnímavých čitateľov. Doteraz napísala 
a ilustrovala desať kníh, ktoré vydala vo vlastnom vydavateľstve Seneca Publishing Company, 

založenom v roku 2002. Spolu s ďalšími knižkami, ktoré vyzdobila svojimi maľbami či 
kresbami a vydala v iných vydavateľstvách, sa ich nazbieralo zo tridsať. Venuje sa však aj 

literatúre pre dospelých. Okamihy zo štúdií i dlhodobého pobytu v medzinárodnom ateliéri 
výtvarníkov v Paríži zachytila v knihe Paríž – sen: Zápisky z Paríža. Ilustrátorka, maliarka, 

spisovateľka a fotografka DANICA PAULIČKOVÁ (1953).

som balet, dlhé hodiny som trávila u pani 
Fuchsovej, ktorá mi kázala predtancová-
vať ostatným žiakom kroky, keďže som 
sa to rýchlo učila. Tancovala som sólové 
úlohy a získala si tak lásku publika. Vtedy 
som sa rozhodla byť baletkou, no netušila 
som, že mamička rozhodne inak. Bála sa 
o moje zdravie, nakoľko ona mala prob-
lémy s  nohami. Keď som už nemohla 
aktívne tancovať, tak som baletky aspoň 
kreslila. Baletné špičky mám odložené 
dodnes ako vzácnu spomienku.
Po skončení VŠVU ste odišli na 
štúdium ilustrácie a grafi ky do 
Paríža. Bolo také jednoduché 
v tých časoch odísť študovať na 
Západ?

Mala som to šťastie, že školy mali medzi 
sebou vzájomné dohody o poskytovaní štú-
dií v zahraničí – stáží. A ešte väčším šťastím 
bolo, že na takéto štúdium vybrali aj mňa. 
Teda urobila som skúšky a prijali ma.

Prečo ste si vybrali práve 
Francúzsko?

Vyrastala som na francúzskych básni-
koch a prečítala vari všetkých v  tej dobe 
pre nás dostupných autorov, akými boli 
Verlaine, Rimbaud, Baudelaire a  mno-
hí iní, ale všetko to boli české preklady. 
Chcela som ich čítať v origináli, ísť úpl-
ne do hĺbky, a tak som sa začala učiť po 
francúzsky. Nedarilo sa mi zvládať ťažkú 
gramatiku, nakoniec som si povedala, že 
sa to naučím priamo v Paríži, ktorý je pre 
každého umelca túžbou. V tej dobe som 
už bola prijatá na VŠVU, a tak smer bol 
jasný. Po skončení štúdia som sa vybrala 
do Francúzska na Vysokú školu dekora-
tívnych umení, kde mali grafi ku a  ilu-
stráciu. Absolvovala som skúšky a  tešila 
som sa, že ma na stáž prijali. Mala som asi 
anjelička, ktorý mi to doprial. Reč som 
sa učila postupne, veď ku kresleniu som 
ju až tak nepotrebovala. Bolo to krásne 

Beseda v Hlohovci 2021
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obdobie, hoci som bola bez fi nančných 
prostriedkov a v tej dobe sa u nás nedala 
získať ani podpora. Aby som získala pe-
niaze, našla som si zamestnanie. Pracovala 
som pre vydavateľstvo Magnard, robila 
som ilustrácie, a to mi veľmi fi nančne aj 
umelecky pomáhalo.
Z týchto študentských čias, ale 
aj z neskorších pobytov v Paríži, 
kde ste tvorili, ste napísali 
knihu Paris – le rêve. Zápisky 
sú v podobe poézie, prozaických 
textov, citátov, kresieb, ukážok 
z výtvarníckych prác i fotografi í...

Omnoho rokov neskôr som sa znovu 
ocitla v  Paríži v  Cité Internationale des 
Arts. Je to krásny projekt, kde sa kaž-
doročne stretávajú umelci z  celého sveta 
a  majú možnosť komunikovať, vyme-
niť si skúsenosti a  zároveň aj pracovať 
v ateliéroch. Je to celkom blízko Louvru 
a Notre Dame, takže si umelec môže užiť 
aj mesto. Vtedy som vytvorila množstvo 
zápiskov, básní, kresieb a malieb. Denne 
som sa vracala s množstvom fotografi í. To 
všetko som neskôr použila v mojej kniž-
ke Paris – le rêve a  zároveň som urobila 
výstavu s prezentáciou knihy vo Francúz-
skom kultúrnom stredisku v Bratislave. Je 
to vzácna spomienka. Dúfam, že kniha 
robí radosť aj ostatným.

Neskôr sa mi naskytla príležitosť pokra-
čovať v štúdiu maľby v New Yorku. Opus-
tila som Paríž a vydala sa za oceán. Bolo 
to obdobie plné zážitkov a  prekvapení, 

nakoľko som sa ocitla v úplne inom svete. 
Chystám knihu z  tohto pobytu, snáď sa 
mi raz podarí.
Medzi prvé vaše tvorivé počiny 
patrí Motýlia kráľovná...

Áno. Mojou prvou samostatnou kniž-
kou bola Motýlia kráľovná. Keďže som 
neustále pracovala pre iné vydavateľstvá, 
robila najmä ilustrácie k  textom iných 
autorov a  k  učebniciam, mala som už 
skúsenosti. Mojím veľkým snom bolo vy-
dať vlastnú knižku vo vlastnom vydava-
teľstve. Podarilo sa mi to. Napokon vyšla 
nielen po slovensky, ale aj v jazyku anglic-
kom a českom.
Zvieratká sú často nositeľmi vašich 
príbehov, v ktorých približujete 
deťom tieto stvorenia, zároveň 
ich aj mnohému prospešnému 
naučíte. Možno vaše práce 
považovať aj za edukatívnu tvorbu?

V mojich príbehoch zvieratká vystupu-
jú často. Rada ich aj kreslím, lebo sa mi 
niekedy ľahšie vyjadruje cez ich nakres-
lené postavičky. Knižka Motýlia kráľovná 
bola pre mňa výzvou, pretože bola prvá 
a patrí k mojim favoritom.
Do knižky Sklenená črievička 
ste vybrali najkrajšie rozprávky 
z okolitých krajín, vlastne podtitul 
knihy je Rozprávky z Európy. 
Podľa čoho ste ich vyberali?

Táto knižka patrí k  mojim výnimoč-
ným. Trvalo mi tri roky, kým som zo-

zbierala národné rozprávky z každej kra-
jiny EÚ. Potom ma čakala úprava textu, 
preklad a  ilustrovanie. Nazvala som ju 
podľa rozprávky o  Popoluške, ktorá má 
vo Francúzsku črievičku zo skla. Vyrobi-
la som ozajstnú črievičku priamo zo skla, 
keďže sa venujem práci aj s  týmto ma-
teriálom. To bol môj začiatok tvorby so 
sklom. Na krste a výstave ilustrácií k tejto 
knižke bola sklenená črievička aj vystave-
ná.
Už v roku 1980 ste získali 
ocenenie: Prvá cena mladého 
grafi ka. Za čo ste ju dostali a čo 
kritika na vašej práci vyzdvihla?

Medzi moje prvé ocenenie patrila cena 
Mladý grafi k. Ako mamička som mala 
malé dieťatko, a  keď môj syn spinkal, 
mala som čas, aby som ho kreslila. Vtedy 
vznikol súbor grafík o mojom synčekovi. 
Kritici si zrejme všimli úprimnosť a nehu, 
ktorú som do svojej tvorby vložila. Toto 
ocenenie mi urobilo veľkú radosť a  po-
sunulo ma v práci. Dostala som ponuky 
na ilustrovanie kníh a tejto práci sa venu-
jem doteraz.
V roku 2002 ste si založili vlastné 
vydavateľstvo Seneca Publishing 
Company. Čo vás k tomu viedlo 
a v čom je pre vás starorímsky 
fi lozof a spisovateľ Seneca 
príkladom?

Od skončenia školy som sa venovala 
i stále sa venujem ilustrovaniu, okrem voľ-

Deti rady čítajú rozprávky Najkrajšie rozprávky Danice Pauličkovej
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nej tvorby. Táto práca mi umožňovala pra-
covať na malom formáte a  vo  svete detí, 
ktorý som spoznávala. Mala som malé deti 
a  často som im vymýšľala príbehy a  roz-
právky. Tak vzniklo neskôr aj vydavateľ-
stvo, lebo som túžila mať ideálnu knižku 
podľa svojich predstáv. Samozrejme, ešte 
som netušila, čo všetko ma čaká. Vždy 
som sa učila od veľkých ľudí, čo niečo do-
kázali a boli múdri. Seneca patrí k  výni-
močným fi lozofom. Jeho slová sú dodnes 
aktuálne. V  jeho mene je aj slovko SEN 
a to sa mi tiež páčilo. Múdry sen. Nedávno 
som vydala aj knižku jeho myšlienok a ci-
tátov s mojimi kresbami.

Samozrejme, aby som mohla knižky vy-
dávať, je s tým spojené aj zháňanie spon-
zorov, grantov, a  tak zatiaľ stále bojujem. 
V  práci umelca je to prirodzená vec, už 
som si zvykla, že ľudia sa radi pozerajú na 
obrazy, ale málokto z nich si ich môže aj 
kúpiť. Niekedy mám šťastie na ľudí, ktorí 
majú radi knižky pre deti a moju prácu. 
Mám množstvo projektov, ale nie všetky 
sa mi darí realizovať. Okrem toho mi veľa 
času zaberá aj voľná tvorba.
Medzi prvé knižky, ktoré vo 
vašom súkromnom vydavateľstve 
vyšli, boli Macíkove tajomstvá. 
Inšpirovala vás plyšová hračka?

Tých macíkov mám doma viacero. 
Viem, že takmer všetky deti sa s ním rady 
hrajú a v postieľkach sa k nemu túlia ako 
ku kamarátovi. Objímajú ho, keď im 
je smutno, a  tak som im tiež chcela dať 
malého kamaráta v podobe mojej knižky. 
Moje deti mi boli vždy inšpiráciou a často 
sú to deti aj z besied v škôlkach a školách. 
Možno v budúcnosti sa z nich potešia aj 
moje vnúčatká.
Kedysi neboli deti také náročné 
ako sú dnes. Postačila im bábika 
zhotovená zo zvyšných kúskov 
látky, ktoré zostali pri šití šiat. 
Hlavná hrdinka z knižky Handrová 
bábika, malé dievčatko Danka, si 
obľúbila svoju hračku z handričiek 
a brala ju všade so sebou, aj na 
výlety. V rukách detí hračky ožívajú, 
a vy ich vzťah s dieťaťom opisujete 
i kreslíte, akoby mali priam dušu. 
Akú spätnú väzbu dostávate od 
malých čitateľov alebo ich rodičov?

Moja handrová bábika je ozajstná, mám 
ju z Londýna, kde som nejaký čas žila, a je 
na kľúčik, vie kývať hlavičkou a  spieva 
pesničku. Snažila som sa ju oživiť v príbe-
hu. Mám doma veľa hračiek z detstva, aj 

z detstva mojich detí. Niekedy sa mi zdá, 
akoby to boli živé tvory. Hrdinka Danka je 
ako ja a všetko v knihe sa podobá mojim 
pocitom a skúsenostiam, o ktorých píšem. 
Deti veľmi oceňujú moju klasickú kresbu, 
ilustráciu, napriek súčasným nezrozumi-
teľným trendom. Majú rady príbehy, kde 
dobro víťazí. Snažím sa ich tak vychovávať 
k dobru, pravde a spravodlivosti cez prácu, 
ktorú robím.

Najväčším ocenením mojej práce sú 
priamo deti a čitatelia, pre ktorých tvorím, 
a keď si ma vybrali z mnohých, bolo to pre 
mňa úžasné ocenenie. Aj preto, lebo ich 
očká i duša sú čisté, a niet za tým iných 
úmyslov, ako sa úprimne tešiť. A to je pre 
mňa inšpiráciou, ktorá mi pomáha v ďal-
šej práci.
Niektoré vaše knižky vyšli aj 
v cudzích jazykoch. Na akom 
princípe funguje takéto inojazyčné 
vydanie?

Prekladateľ dostane hotový text. Vždy sa 
snažím nájsť dvojjazyčného prekladateľa, 
to znamená, že vie po slovensky, no aj ten 
druhý jazyk ovláda ako svoj rodný. Knihu 
Sklenená črievička prekladala rodená An-
gličanka, ktorá sa vydala za Slováka. Básne 
o Paríži zasa spisovateľka Slovenka, ktorá 
natrvalo žije v Paríži a  vzala si Francúza. 
A knihu Žiarivý kameň preložil nemecký 
študent, ktorého matka je Slovenka.

Rozprávková knižka Kto je na svete naj-
mocnejší, ktorá vyšla aj vo francúzštine, sa 
vždy spomína v mojich otázkach pre deti 
na besedách. Je pre mňa zaujímavé počú-
vať ich odpovede.

Žiarivý kameň, rozprávková kniha, 
ktorú som vydala aj v nemčine, obsahuje 
príbehy venované mojej mamičke. V tom 

čase nás práve opustila. Jej vďačím za 
mnohé, vychovala ma k  láske k umeniu 
a literatúre. A názov je podľa jej náhrob-
ného kameňa a jednej rozprávky, ktorá je 
v knihe.

Malí kamaráti je knižka, ktorá rozpráva 
príbeh kuriatka a psíčka. Je určená malým 
čitateľom, ktorí vlastne s  čítaním iba za-
čínajú. Je vytlačená v slovenskom aj anglic-
kom jazyku, a dieťa sa môže týmto spôso-
bom zároveň učiť aj angličtinu. Sama som 
učila deti v škole angličtinu prostredníctvom 
príbehov a  presvedčila som sa, ako takýto 
spôsob výučby dokáže zaujať žiakov, zároveň 
im uľahčiť spoznávať cudziu reč.
Prostredníctvom knižky 
Riekanky, básničky pre naše 
detičky spoznávajú deti slovenské 
riekanky, pesničky, veršíky 
a možno sa vďaka nim naučia aj 
recitovať?

Riekanky, básničky som zozbierala zo 
svojho detstva a dala do knižky, lebo si mys-
lím, že mnohé z nich sa už vytrácajú a mla-
dé mamičky ich môžu čítať svojim deťom. 
Aby nezabudli na svoju slovenskú tradíciu.
Nedávno vám vyšla pôvabná 
knižočka na pohľad a poučná 
svojím obsahom Zázračný 
herbárik. Môžete nám ju priblížiť?

Moja zatiaľ posledná knižka Zázračný 
herbárik je určená päť – šesťročným de-
tičkám, aby sa naučili niečo o rastlinkách. 
Dúfam, že im bude aj inšpiráciou, aby si 
niečo nakreslili a vytvorili samy. Je veľmi 
dôležité, aby sa deti rozprávali s  rodičmi 
o zdraví. Zatiaľ je to novinka a netrpezlivo 
čakám na ohlasy.

Zhovárala sa: Mgr. Anna Sláviková
Foto: archív Danici Pauličkovej

Čítanie kníh Danice Pauličkovej v Paríži
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9.00 hod. PREZENTÁCIA
9.30 hod. 
ZAHÁJENIE KONFERENCIE ZÁSTUPCOM 
VEĽVYSLANECTVA SR V ČR A MŠMT ČR

Gymnázium Hranice
vedúca PhDr. Zdenka Lajdová
Linda Straková, Ellen Straková: 
Ľudka a Miro. Příběh učitelky a vojáka z povolání z Makova, 
kteří žijí v Hranicích
Jakub Adzima, Ctirad Polášek: 
Jeden život ve dvou kulturách. O rodině primáře dětského 
oddělení, učitelky a jejich dětí, původem ze Žiliny, žijících 
v Hranicích

Life Academy Poprad
vedúci Mgr. Miroslav Andráš
Timotej Šoltýs: 
Politický systém ČSR (s dôrazom na menšiny)
Alexandra Mišková: 
Nemecká otázka v čase 2. svetovej vojny
Karina Kokoruďová, Lucia Harabinová: 
Vyhladzovanie Rómov v čase 2. svetovej vojny 

Program Pražskej medzinárodnej konferencie slovenských a českých 
stredoškolákov na tému Národnostní menšiny, jejich původ, 
kulturní tradice v regionech ČR a SR. Příběhy a prezentace.

Konferencia sa koná pod záštitou MŠMT ČR a Veľvyslanectva SR
dňa 2. 12. 2022 od 9.00 hod. v Domě národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2

DISKUSIA
Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál
vedúci Mgr. Antonín Zgažar
J. Putner: 
Z osudů vrbenských Němců
Ondřej Schwarz a Tomáš Měrka: 
Andrej Šuhaj. Osudy bratra Nikoly Šuhaje na Bruntálsku
Anežka Vrbová: 
Emmerich Machold a jeho továrna za 2. světové války
Thaisa Otipková a Anežka Vašíčková: 
Grohmannovi ve Vrbnu ve Slezsku
Jana Němcová a Emma Černotová: 
Židé na Bruntálsku

Gymnázium Varšavská, Žilina
vedúca PhDr. Alica Virdzeková
Martin Dinga: 
Darina Bancíková, prvá slovenská evanjelická farárka
Lucia Galambošová: 
Zachránené deti
Michaela Maliková: 
Katolícky dom v premenách času
Emilia Jurítková: 
Dievčenské gymnázium v Žiline

DISKUSIA
Gymnázium Broumov
vedúca Mgr. Šárka Rambousková
Simona Kollertová, Kristýna Wehrichová: 
Mohla jsem zůstat
Leona Frydrychová, Eliška Doubravová: 
Musela jsem odejít
Gymnázium Tachov
vedúca Mgr. Iva Váchová
Johana Polanská, Sibyla Řezníčková: 
Rusínské tradice ve vesnici Branka na Tachovsku

Gymnázium Turzovka
vedúca Mgr. Veronika Mieresová
Katarína Gordanová, Barbora Puškárová:  
Náboženstvo v slovenských a českých dejinách od 
konca 2. svetovej vojny po súčasnosť

DISKUSIA 
VYHODNOTENIE ŠTÚDIÍ A PREZENTÁCIÍ
ZÁVER KONFERENCIE 

Konferenciu pripravil DOMUS SM v ČR s odbornou záštitou 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR vďaka fi nančnej podpore 
MŠMT ČR a ÚSŽZ SR.
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Obraz č. 1: 
Fungus Rock, Gozo

Fungus Rock – „Hríbová skala“ je kamenný útvar vy-
nárajúci sa z  mora neďaleko  rozoklaného pobrežia 

a útesov Dweira maltského ostrova Gozo. Masívny, vá-
pencový, 60 metrov vysoký solitér opradený legendami 
je po stáročia až dodnes chránený pred nezvanými hosťa-
mi. Rytieri svätého Jána presvedčení o jedinečnosti tohto 
miesta tu v  18. storočí vybudovali prepojenie skaliska 
s pevninou pomocou prísne stráženej „lanovky“ a každý 
votrelec riskoval trest v podobe trojročnej otrockej služ-
by pri veslách na rytierskych galérach. Dôvodom týchto 
opatrení bolo, že tu maltézski rytieri objavili miesto vý-
skytu tzv. maltézskych húb veriac, že ide o hríby s takmer 

zázračnými farmakologickými účinkami a zároveň o je-
diné unikátne miesto ich výskytu na celom svete. Prášok 
so sušených „maltézskych hríbov“ rytieri využívali ako 
prostriedok na zastavenie krvácania v obväzoch na rany, 
či ako liek na úplavicu. Farmakológovia študujú lekárske 
účinky Fucus coccineus melitensis dodnes a  vďaka ich 
záujmu boli rozlúštené mnohé tajomstvá a dohady okolo 
týchto „zázračných“ húb. Jednak to, že nejde o  žiadne 
huby, ale rastlinu, ktorá svojím tvarom huby iba pripo-
mína. Iróniou je i to, že táto „endemická rastlina“, hoci 
vzácna, rastie i  na iných miestach maltských ostrovov, 
ba i  širšieho Stredomoria a  ďalekého východu. Skalis-
ko Fungus Rock je však dodnes prírodnou rezerváciou, 
kontinuálne chránenou už takmer 300 rokov. A oblasť 
Dweira sa i vďaka nemu stala skutočne výnimočnou lo-
kalitou lákajúcou turistov a  hlavne potápačov z  celého 
sveta.

Jesenné blues
/ohliadnutie sa za letom v troch dejstvách/
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Obraz č. 2: 
Zaha Hadid veže, Bratislava

Na najvyššom poschodí nového komplexu Nivy vznikla bá-
ječná multifunkčná zelená strecha. Tento netradičný par-

kový priestor ponúka obyvateľom a  návštevníkom Bratislavy 
viac ako 500 metrov dlhú bežeckú dráhu, množstvo možností 
cvičenia na exteriérových strojoch, pingpongové stoly a miesta 
na cvičenie jogy, hranie šachových partií či nerušený odpočinok 
na čerstvom vzduchu uprostred veľkomesta. Okrem toho sa tu 
nachádza 134 stromov, tisíce stebiel trávy, komunitná záhrada 
a priestory na grilovanie, detské preliezačky, pohodička a  vý-
hľad, ktorý stojí za to! Napríklad na protiľahlý rozrastajúci sa 
rezidenčný Sky Park s  vežami svetoznámej architektky Zahy 
Hadid. Táto britská architektka irackého pôvodu, predstaviteľ-
ka dekonštruktivizmu a parametricizmu, obdržala v roku 2004 
ako prvá žena v histórii Pritzkerovu cenu za architektúru. Kom-
plex vežiakov na území bývalej priemyselnej zóny, kde kedysi 
stála rafi néria Apollo, bol jedným z posledných projektov, na 
ktorom táto slávna architektka spolu so svojím štúdiom praco-
vala pred svojou smrťou v roku 2016. Nový, dodnes sa rozras-
tajúci komplex obytných a komerčných budov vzniká v úzkej 
väzbe na svoje okolie. Súčasťou areálu sú veľkorysé parkové 
a vodné plochy, ako aj historická budova Jurkovičovej teplárne, 
ktorá patrí medzi slovenské národné kultúrne pamiatky. Citlivo 
zrekonštruovaná industriálna budova dnes ponúka co-workin-
gové priestory s kaviarňou a reštauráciou. Keď najbližšie poces-
tujete autobusom do hlavného mesta Slovenska a  vystúpite 
v podzemí novej autobusovej stanice Bratislava-Nivy, neváhajte 
a vyvezte sa výťahom do najvyššieho podlažia tohto komplexu. 
Zelená strecha vás určite milo prekvapí a možnože i nadchne, 
rovnako ako mňa pri poslednej návšteve môjho rodného mesta.

Obraz č. 3: Český Krumlov 
a Chvalšiny, Južné Čechy

Vytúžené babie leto sa tento rok nejako nekoná. Studené 
a upršané počasie sa drží žezla už niekoľko týždňov. Jedi-

ným bonusom sú košíky plné hríbov, tie naozaj rastú „ako huby 
po daždi“. Prechádzka zmoknutými uličkami Českého Krumlo-
va, tentokrát takmer bez turistov, má však svoje čaro i v tomto 
nevľúdnom počasí. Putin v Rusku vyhlásil mobilizáciu a moja 
žena má obavy, či budeme mať na zimu dostatočnú zásobu pali-
vového dreva a brikiet. Zima sa blíži a spolu s ňou klope na dvere 
môjho srdca neodbytné a vytrvalé jesenné blues.

Do Krumlova sme si odskočili z víkendového pobytu v neďa-
lekých Chvalšinách. Táto obec, ležiaca na území chránenej kra-
jinnej oblasti Blanský les s dominantou hory Kleť a s bohatou 
históriou, má asi 1 200 obyvateľov a  jej centrum bolo v  roku 
1990 vyhlásené chránenou pamiatkovou zónou, ktorej najstaršie 
stavebné vrstvy siahajú až do 13. storočia. Na námestí sa týči 
neskorogotický kostol sv. Maří Magdalény, v ktorom sa zachovali 
fragmenty nádherných gotických nástenných malieb, ako aj pô-
vodný drevený strmý krov. Presbytár je zaklenutý sieťovou klen-
bou, loď klenbou krúženou s pretínajúcimi sa rebrami. Kostol 
tvorí monumentálnu kulisu Nadačnému domu Chvalšiny, ktorý 
sa nám stal útočiskom na víkendový pobyt. Objekt spravuje 
Nadácia Adelaida, ktorá si dala za cieľ prispievať na starostlivosť 
o tých z nás, ktorí sú v dôsledku svojho zdravotného stavu čias-
točne alebo úplne odkázaní na pomoc druhých, prednostne na 
osoby s poruchou autistického spektra. Z bývalej polorozpadnu-
tej barokovej fary tak vznikol veľkoryso zrekonštruovaný dom, 
ktorý má prednostne slúžiť na ozdravné  pobyty autistických 
osôb a takisto tých, ktorí sa o nich starajú. Sedíme v spoločenskej 
miestnosti pri fľaške dobrého vína a vo vybranej spoločnosti ľudí 
otužilých a zocelených životom. Počúvame príbehy ľudí, s ktorý-
mi sa život nemaznal a nemazná, a predsa nestrácajú optimiz-
mus a nádej. A ja si pripadám stále viac a viac nepatrične. Choď 
niekam, ty mizerné jesenné blues! Nemáš nárok, ani náhodou! 
Prestaň už naháňať strach!

Nekonečné dažde skončia a spoza ťažkých sivých oblakov isto 
opäť zažiari slnečný svit.

 Text a foto. Miro Pogran
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I. Úvod
Psal se leden roku 1945. Ke svému konci se chýlil jeden z největ-
ších vojenských konfl iktů, které kdy lidstvo zažilo. Spojenecká 
vojska postupně osvobozují území okupována Němci. Dochází 
k uzavírání a  evakuování koncentračních táborů.1 Nacisté však 
nechtějí dopustit, aby spojenci vězně osvobodili. Probíhají proto 
tzv. pochody smrti,2 které si vyžádaly kolem čtvrt milionu obětí. 
Do jednoho z nich byl zařazen také tehdy sedmnáctiletý židovský 
chlapec Petr Beck, který dokázal přežít a utéct.

Poděkovat bych chtěl zvláště Mgr. Antonínu Zgažarovi, který 
mne celou prací vedl, poskytl mi dostatečné informace a materiály, 
bez kterých bych tuto práci nemohl sepsat, a dalším, kteří mi byli 
ochotni pomoci a dodat podklady pro vypracování této práce. 

II. Petr Beck a jeho rodina
Petr Beck se narodil v Bruntále v roce 1927. Jeho maminka Alž-
běta pocházela ze  židovské podnikatelské rodiny Oppenheimů, 
která žila v Horním Benešově. Její tatínek August vlastnil malou 
továrnu na likér Berggeist3, která měla značný úspěch. Petrův 
otec Artur Beck, absolvent vídeňské medicíny, pocházel z rodi-
ny Julia Becka, která v Horním Benešově provozovala „Hostinec 
u modrého lva“. Artur Beck si v Horním Benešově a později také 
v  Bruntále otevřel ordinaci. Jakmile získal v  Bruntále byt, celá 
rodina se sem přestěhovala.

V Horním Benešově vyrůstal Petr spolu se svým mladším bratrem 
Pavlem až do roku 1936, kdy se přestěhovali do Bruntálu. V této 
době začínají útoky Němců proti Židům. V tomto městě ale rodina 
pobývala pouze dva roky. Když se v roce 1938 vystupňovaly útoky 

K vynikajúcim prácam, ktoré zazneli na Pražskej medzinárodnej 
konferencii slovenských a českých stredoškolákov, patrí štúdia Petra 

Kaufmanna zo Všeobecního a sportovního gymnázia v Bruntále.
 Skrátenú uverejňujeme.

proti Židům, naskytla se jeho mamince možnost odejít s rodinou 
do Ameriky na základě affi  davitu4. Bratr matky mohl pomoci ži-
dovské rodině k emigraci. Ten však dal nakonec přednost jednomu 
z jejích bratrů. Po tzv. mnichovské dohodě5, kdy byl Bruntál obsa-
zen německou armádou a stal se přímou součástí Německé říše, se 
celá situace změnila. Ačkoliv Artur Beck neztratil všechny německé 
pacienty, a dokonce k němu chodili také někteří nacisté, rodina se 
přestěhovala do Rožnova pod Radhoštěm. Bydleli ve vilce, kterou 
vlastnil doktor Beck spolu se svým bratrem Otakarem. Petr začal 
navštěvovat českou měšťanskou školu. Po vyhlášení protektorátu 
přichází v roce 1940 zákaz pobytu Židů v lázeňském městě, a tak se 
Beckovi opět museli přestěhovat, tentokráte do Prostějova.

Osudy Petra Becka, 
chlapce, který přežil 

pochod smrti

Petr Beck

Sedmnáctiletý Petr Beck (rok 1945)
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Petr začal pracovat u Jaroslava Vilímce v malé fi rmě, kde se vy-
učil elektrikářem. Od rodiny občas dostával ovoce nebo sladkosti, 
na které neměl jako Žid nárok. Beckovy také navštěvovala jejich 
vídeňská teta, která jim pomáhala a dovážela nejpotřebnější věci.

III. Transport do Terezína
Zásadní zlom nastal pro rodinu v  roce 1942. Celá rodina se 
musela dostavit na seřadiště k  transportu v Olomouci. Do Te-
rezína6 Beckovi odjíždí 8. července 1942. V té době se už v Te-
rezíně nacházel Petrův strýc Otakar, který byl členem Aufbau-
kommanda7. Díky němu se Petr dostal na práci do terezínské 
elektrárny. Zařazen byl do Elektroabteilungu 8. Opravoval topná 
tělesa, pracoval v instalačních skupinách, ale také u síťařů, kteří 
opravovali venkovní elektrické vedení. Petr se tak příležitostně 
dostal mimo židovské ghetto9.

Členové Elektroabteilungu nebyli zařazováni do dalších trans-
portů. Petr by tak mohl v Terezíně zůstat zřejmě až do osvobození. 
Poslední transport z Terezína do Osvětimi 10 se uskutečnil 28. říj-
na 1944, naneštěstí do něj byli zařazeni také Petrovi rodiče i bratr 
Pavel. Petr učinil odvážný krok – nechtěl opustit svou rodinu. 
Dobrovolně se tak přihlásil do transportu, který vedl do Osvětimi.

IV. Osvětim
Po příjezdu do Osvětimi viděl Petr maminku a bratra naposledy. 
Josef Mengele11 ho poslal spolu se svým otcem napravo, naopak 
maminku a bratra Pavla (tehdy třináctiletého) nalevo. Prakticky 
všechny věci jim byly odebrány. Petrovi se podařilo propašovat 
v ponechaných botách hodinky a nějaké marky. Po příchodu do tá-
bora museli jít do skutečných sprch a obdrželi vězeňské šatstvo.

Tatínek pracoval v táboře jako krejčí, Petr přišel do Osvětimi 
jako vyučený elektrikář. Vedení tábora tehdy shánělo lidi z oboru, 
v Elektroabteilungu jich pak bylo asi čtrnáct. V baráku v Osvěti-

mi žili kromě Čechů také Poláci a ruští zajatci, od kterých se Petr 
naučil trochu rusky, čehož později využil. 

Petr musel jako elektrikář dojít v  sedm hodin ráno na ná-
stup, poté všichni společně odešli do zděné budovy, kde ve třech 
místnostech probíhaly elektrikářské práce. Celou dobu byli pod 
dohledem čtyř příslušníků SS12, jednalo se ovšem o  odborníky 
z  jejich oboru. Petr se tak mohl příležitostně pohybovat po tá-
boře, když byla jeho práce zapotřebí. Dostával se do styku s vět-
ším počtem vězňů, díky čemuž mohl získat nějaké jídlo. Oblíbe-
nou položkou směny byly cigarety. Díky tomu se zde Petr naučil 
kouřit.

V. Pochod smrti
V  lednu roku 1945 byl Petr Beck zařazen do pochodu smrti. 
O  svém otci v  této době nevěděl nic. Na cestu obdržel jeden 
chléb, pro čtyři vězně pak byla určena pouze jedna konzerva. 
Na někoho nezbylo nic, někdo toho měl více. Petr neměl tušení, 
kudy a jak dlouho jdou. Kdo už nemohl pokračovat, ten byl za-

Oslava 90. narozenin Petra Becka

Beseda Petra Becka se studenty 
Všeobecného a sportovního 
gymnázia v Bruntále (rok 2015)

B-13785: vězeňské 
číslo Petra Becka 
v Osvětimi

střelen a ponechán na místě. Z vyčerpání si Petr k jednomu z těl 
lehl na zem. Naštěstí nepřišel nikdo na to, že žije. Čekal, než celý 
pochod přejde. Nevěděl, kde se nachází, měl ale štěstí – došel až 
ke Katovicím. V opuštěných dřevěných domech našel nějaké šaty, 
dokonce zde přespal. Druhý den sem již přišla Rudá armáda13.

Rusové mu dali najíst, jídlo bylo hodně mastné, a to u podvyži-
veného Petra vyvolalo zdravotní komplikace. Ocitl se ve vojenské 
nemocnici, kde strávil asi čtrnáct dní, než mohl zase normálně 
jíst. Rusové ho poté zpovídali. Chtěli získat podrobné informace 
o životě v koncentračním táboře. 

Petr chtěl vstoupit do Československé armády, což v  té době 
nebylo možné, neboť ho neměli jak dopravit k našim vojákům. 
Rusové mu nabídli práci u exploatačního oddělení14. Petr u nich 
pracoval neofi ciálně, než byl 1. března 1945 zařazen do Rudé 
armády. Rusové mu v  srpnu 1945, kdy odcházeli z Katovic do 
Sovětského svazu, nabídli, aby šel s nimi. Nabídku nepřijal.

Petr se dozvěděl, že v Katovicích při Červeném kříži15 pracuje 
Československý červený kříž. Ke svému překvapení se tam setkal 
se svým tatínkem.

VI. Osudy rodiny po válce
I přes kruté zážitky a ztráty nejbližších Beckovi nevztahovali na-
cistické zločiny na všechny Němce. Po návratu do Českosloven-
ska se Artur Beck usadil v Horním Benešově, Petr jezdil jako šo-
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fér u pražské obchodní společnosti. V roce 1948 se přestěhovali 
zpět do Bruntálu. Doktor Beck dostal přidělený byt a ordinaci, 
brzy se stal ředitelem zdravotní služby.

V  50. letech se opět začíná projevovat antisemitismus16. 
Artur Beck byl z funkce ředitele odstraněn a začal pracovat jako 
praktický lékař v nedalekém Leskovci. Nevyužil nabídku, aby si 
otevřel ordinaci ve Vídni. Ke konci života pracoval jako obvodní 
lékař v Bruntále, a to až do svých 76 let.

Petr Beck se stal vedoucím velkoprodejny v Bruntále. Po válce 
obnovil kontakty s vídeňskou tetou. Když mu povolili cestu, jezdil 
s manželkou k tetě do Vídně i v dalších letech, vždy na pět dní. 

VII. Závěr
Se svými zážitky z války se Petr Beck dlouho nesvěřoval. Z po-
čátku pro něj nebylo lehké o těchto věcech mluvit. Názor změnil 
až po sametové revoluci17. Zúčastnil se několika besed, kde popi-
soval své životní osudy a život v Terezíně a Osvětimi a apeloval 
na mladé posluchače, aby nedopustili návrat nacismu a  fašis-
mu, nebo podobných režimů. V roce 2015 veřejné vystupová-
ní ukončil. Neustálé připomínání prožitého utrpení mu dělalo 
problémy. 

Stal se čestným občanem Bruntálu, v  roce 2008 mu byl při-
znán status válečného veterána a v roce 2017 obdržel od preziden-
ta republiky Miloše Zemana Řád Tomáše Garrigua Masaryka18 za 
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. 

Petr Beck zemřel 7. března 2019 ve věku 91 let. Prožil věci, 
které jsou pro nás v dnešní době prakticky nepředstavitelné. Po-
važuji proto za velice důležité si neustále připomínat tyto udá-
losti, ač jsou tragické, aby nevymizely z  povědomí nás všech. 
Z těchto událostí bychom si všichni měli vzít ponaučení, aby se 
již nikdy nemohly opakovat.
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Poznámky:
1 Nacistické tábory, které za druhé světové války sloužily k věznění lidí v nelidských 
podmínkách.
2 Pochody vězňů koncentračních táborů ke konci druhé světové války, při kterých byli 
vězni nuceni pochodovat v nelidských podmínkách do cílových táborů. 
3 „Horský duch“.
4 Písemné prohlášení.
5 Dohoda Německa, Itálie, Velké Británie a  Francie z  roku 1938. Nejcitelnějším 
bodem pro Československo bylo odstoupení pohraničních oblastí (Sudet) Německu, 
ve kterém žili Češi spolu s Němci.
6 Pevnost, která zahrnovala věznici gestapa a  židovské ghetto. Terezín sloužil jako 
přestupní stanice zvláště do Osvětimi.
7 Označení pro první transport do Terezína – jednalo se o pracovní jednotku, která 
měla za úkol provést pracovní úpravy Terezína.
8 Oddělení elektrikářství.
9 Uzavřená část města, ve které museli žít Židé.
10 Největší nacistický koncentrační tábor na území Polska.
11 Německý lékař, jenž v Osvětimi vybíral oběti, které měly být poslány do plynové 
komory. Nechvalně známý díky svým experimentům s vězni.
12 „Schutzstaff el“ („Ochranný oddíl“) – nacistická organizace (původně určená jako 
osobní stráž), která se starala o bezpečnostní aparát Německa.
13 Tehdejší armáda SSSR. Měla velkou zásluhu na konečném vítězství spojenců 
ve druhé světové válce.
14Oddělení, jehož úkolem bylo opravovat na frontě prakticky vše, co se dalo.
15 Mezinárodní organizace, která působí zejména v humanitární oblasti.
16 Označení pro nenávist vůči Židům.
17 Období politických změn z roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu.
18 Vyšší státní vyznamenání České republiky.

Sázení lípy na počest Petra Becka

Slavnostní předání státního vyznamenání Petru Beckovi z rukou prezidenta repub-
liky (rok 2017)
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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
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