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Výber z programov DOMUS SM v ČR na mesiace december a január
26. novembra na XVII. pražskej medzinárodnej konferencii
slovenských a českých stredoškolákov venovanej výročiu
J. A. Komenského II a národnotným menšinám.
Zazneli príspevky a prezentácie študentov z Broumova, Bruntálu,
Hraníc, Popradu, Tachova a Žiliny.
Hodnotitelia udelili:
I. miesto Lucii Galambošovej z GWARZ v Žiline za príbeh
Kde život začína, láska nikdy nekončí.
II. miesto dvom štúdiam: Martin Dinga, GVARZ Žilina:
MUDr. Vojtech Spanyol a Ondřej Schwarz, Všeobecné
a sportovní gymnázium Bruntál: Karl Schrammel – katolický
kněz proti nacizmu.
III. miesto Natálii Hamrákovej a Viktórii Saloušekovej
z Bilingválneho gymnázia v Poprade za prácu Ľudsko-právna
problematika odsunu Maďarov z ČSR po druhej
svetovej vojne.
Cenu mesačníka Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe
vedieť viac… získal Šimon Ruda z Gymnázia Tachov za štúdiu
Josef Brabenec a Dětský tachovský sbor.
Podrobne sa budeme venovať víťazom a priebehu konferencie
v Listoch Slovákov a Čechov č. 1–2/2022.

9. decembra 17.00 hod.
Městská knihovna Český Krumlov
Vernisáž výstavy Dokumentace slovenských hrobů v regionech
českých zemí
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore ÚV ČR
a ÚSZŽ SR.
15. decembra 17.00 hod.
Výstava sa s ohľadom na koronavírusové opatrenia uskutoční
v náhradnom termíne vo februári 2022
Galéria DNM, Vocelova 3, Praha 2
Výstava venovaná storočnici slovenského filmu „Blatnica
a Jánošík“
V spolupráci s obcou Blatnica pripravil DOMUS SM v ČR
vďaka finančnej Magistrátu HMP a MK ČR.
10. januára 2022 16.00 hod.
Obecní úřad Malšín
Vernisáž výstavy Dokumentace slovenských hrobů v regionech
českých zemí
Pripravil DOMUS SM v ČR vďaka finančnej podpore ÚV ČR
a ÚSZŽ SR.
26. januára 18.00 hod.
Spoločenská sála DNM, Vocelova 3, Praha 2
Ako som sa stala partizánkou
Projekcia celovečerného dokufilmu. Vstup voľný.
Pripravil DOMUS SM v ČR v spolupráci s Mirius, s.r.o.
a vďaka finančnej podpore MK ČR a Magistrátu HMP.
Uvedené programy pripravené DOMUS SM v ČR
sa uskutočnia vďaka finančnej podpore MK ČR,
Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT v ČR,
ktorú udelili projektom DOMUS SM v ČR.

Veľvyslanec J. E. Rastislav Káčer otvoril
XVII. pražskú medzinárodnú konferenciu
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Požehnané Vianoce,
pokojné a čisté ako sneh,
na stole nech rozvoniavajú oblátky a med.
Nech porozumeniu sa mysle ľudí otvoria,
nech láska a dobro v čas vianočný
v každom z nás sa rozhorí a pretrvá
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Vitajte na vianočných trhoch v Augsburgu

Vianoce
v
Augsburgu
Vari žiadne iné nemecké mesto nie je
významnejšie spojené so Slovenskom,
ako je juhobavorský Augsburg. A vice
versa. Jeden stredoveký výrok vraj
dokonca hovorí, že zlatý Augsburg
spočíva na medenej Banskej Bystrici.
Práve z Augsburgu pochádzal jeden
z najvýznamnejších a najbohatších
európskych podnikateľských rodov
– Fuggerovcov, vďaka ktorému
zaznamenali stredoslovenské banské
mestá v 15. storočí taký nevídaný
rozkvet, že jeho stopy vidíme a cítime
až dodnes. Augsburg pritom nie je od
nás tak ďaleko, nejakých znesiteľných
šesť hodín autom z Bratislavy. A stojí
za návštevu v každej ročnej dobe.
Osobitne v tej vianočnej.

Augsburgský
pernikár

N

ajprv trochu z histórie. Mesto založil v roku 15 pred
Kr. rímsky cisár Augustus (odtiaľ odvodené meno
mesta). Po meste Trier je Augsburg druhým najstarším mestom v Nemecku, ktorého vznik možno doložiť dokumentmi. Dnešná ulica Maximilianstraße, vedúca centrom
mesta, bola ako jedna z najvýznamnejších renesančných tepien
súčasťou starej rímskej cesty Via Claudia, spájajúcej Pádsku
nížinu s juhonemeckým Zaalpskom. V 13. storočí sa Augsburg
stáva slobodným cisárskym mestom, čo bol základný predpoklad pre dynamický rozvoj mesta v 15. a 16. storočí. Vďaka
obchodu s textilom a pôsobeniu mocných rodov Welserovcov
a hlavne Fuggerovcov sa Augsburg stal jedným z najvýznamnejších obchodných centier svojej doby. Fuggerovci založili v roku
1521 prvú obytnú kolóniu pre sociálne odkázaných ľudí, tzv.
Fuggerei, ktorá prežila dodnes, takže si v tomto roku obyvatelia
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Vianočný poštový úrad

Vstup na vianočné trhy

Augsburgu pripomenuli 500. výročie jej založenia. Za zlatý vek
Augsburgu sa považuje 16. a 17. storočie, keď sa mesto stalo
jedným z hlavných európskych centier – od obchodu, umenia,
striebrotepectva až po tlač a výrobu vedeckých prístrojov.
V 16. storočí bolo mesto jedným z významných dejísk reformácie. V roku 1530 tu prívrženci učenia Martina Luthera po
prvý raz predniesli svoje tézy, ktoré sa stali základom luteránskej teológie. V roku 1555 bol v tomto meste podpísaný tzv.
Augsburský mier, ktorým sa v Nemecku ukončili boje medzi
katolíkmi a protestantmi.
Okrem Jakuba Fuggera, zvaného Bohatý, patria medzi najvýznamnejších augsburských rodákov alebo osobnosti, ktoré
tu pôsobili, napr. otec W. A Mozarta Leopold, dramatik Bertolt Brecht, vynálezca Rudolf Diesel, podľa ktorého je pomenované augsburské gymnázium technického zamerania,
maliari Hans Holbein starší i mladší, slávni nemeckí futbaloví
reprezentanti Bernd Schuster a Helmut Haller a ďalší.
Mnohí tvrdia, že augsburský vianočný trh patrí k najkrajším nielen v Nemecku, ale aj priľahlom okolí, teda aj v Rakúsku, menovite v Salzburgu. A to je už čo povedať. (Mimocho-

Stánok s pravým augsburským gluhweinom

dom, môžete si to porovnať; ak pôjdete zo Slovenska do
Augsburgu južnou trasou smerom na Mníchov, prechádzate
aj popri Salzburgu a vianočná odbočka do Mozartovho rodného mesta určite stojí za to.) Jeho história sa začala písať pred
piatimi storočiami, keď krátko pred Vianocami rozložili na
miestnom námestí svoje stánky augsburskí pernikári, zvaní
lebzelteri. Muselo to byť atraktívne miesto, lebo, ako dokladá
mestská listina z roku 1498, po viacerých sporoch sa mesto
rozhodlo zjednotiť výzor stánkov a predajcovia si svoje miesta
museli žrebovať. Spolu s predajom sa postupne začali rozvíjať
aj rôzne ľudové zvyky, hlavne takzvané lebzeltenstreiche, čiže
rôzne pestvá a huncútstva pernikárov, z ktorých sa – aj napriek nevôli augsburských konšelov – najväčšmi ujalo čosi, čo
my poznáme napríklad na radvanskom jarmoku. Len miesto
variech miestni mládenci používali prútiky, ktorými na „deň
neviniatok“, teda 28. decembra, šibali lýtka miestnych panien. To akože pre šťastie. Za odmenu od nich očakávali kus
perníka.
Lutherovská reformácia priniesla okrem zmien v niektorých zvykoch aj zvýšenie výberu tovarov na vianočných trhoch. V baroku sa začali objavovať na pultoch vianočných
stánkov ako darčeky bábiky pre dievčatá a hlinené hračky,
a čoraz väčšiu popularitu si začali získavať aj najrôznejšie
sladkosti. Popularita augsburských vianočných trhov, zvaných
Chriskindlesmarkt, sa postupne zvyšovala a dnes – samozrejme s výnimkou nedávneho covidového obdobia – ich navštívi
každoročne vyše milióna hostí z Nemecka, ale aj z mnohých
iných európskych krajín, či zámoria.
Zaraďme sa teda medzi nich aj my a nechajme sa unášať
davom a vianočnou atmosférou. Samozrejme, centrom
vianočného Augsburgu je námestie pred mestskou radnicou.
Stojí tu žiariaci vyzdobený vianočný strom, pod ktorým sa
nachádza vyrezávaný výjav narodenia Pána, pozostávajúci
z veľkých drevených figúr, vyrezaných v dedinke Oberammergau. Pochádzajú z dielne štrnástej generácie slávnej rezbárskej
rodiny Alblovcov, ktorá sa týmto remeslom zaoberá v rodinnej firme už od roku 1552.
Listy 3
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Ale trhy sa nekonali vždy v centre, tam sa dostávali postupne. Rokmi sa presúvali z okrajových častí mesta do jeho
stredu. Dnes je centrom trhov malá dedinka pozostávajúca
zo stánkov s najrôznejším vianočným tovarom a samozrejme
skvelým vianočným punčom zvaným glühwein. Nejaký osobitný recept na vianočný punč v Augsburgu nemajú. Tradične
doň pridávajú kardamóm, vanilku, zázvor, občas hrozienka či
mandle. Ak môžeme odporúčať, výbornú chuť má augsburský
glühwein s trochou čierneho korenia.
Najväčšia koncentrácia ľudí je, prirodzene, práve v strede na
námestí pred radnicou, ale vianočný trh sa rozlieva aj do okolitých ulíc a priľahlých námestí, ako sú Martin-Luther-Platz,
Philippine-Welser-Straße a Maximilianstraße až po Kostol sv.
Mórica.
O spríjemnenie vianočnej nálady a vytváranie primeranej atmosféry priateľstva a vľúdnosti sa v Augsburgu stará kultúrny
a spoločenský program so zameraním predovšetkým na prezentáciu miestneho vianočného folklóru a remesiel. Zlatým klincom programu je však nepochybne anjelská hudba. Ide o tak
trochu neuchopiteľný umelecko-prezentačný žáner, v ktorom sa
kombinujú výjavy zo statického ľudového divadla s barokovou
hudbou v štylizácii postáv anjelov. Alebo by sa to dalo opísať
ako živý orloj. Nejde síce o žiadnu historickú tradíciu, pretože
koncept programu a jeho realizácia vznikli až koncom 70. rokov
minulého storočia, ale za tento krátky čas si získal nesmiernu
obľubu nielen u návštevníkov augsburských vianočných trhov,
ale vyvolal značnú pozornosť aj v zahraničí. Každý piatok, sobotu a nedeľu po otvorení trhov (tie tohtoročné sa otvorili 22.
novembra a končia na Štedrý deň 24. decembra) sa na balustráde nad vchodom do budovy mestskej radnice, premenenej pri
tejto príležitosti na pódium, objaví dvadsaťštyri anjelov, ktorých kostýmy boli inšpirované slávnymi maľbami augsburského
rodáka Hansa Holbeina staršieho. Za zvukov majestátnej organovej hudby sa vo veľkých oknách radnice objavujú anjeli (v ich
kostýmoch vystupujú mladé augsburské dievčatá) a na proscénium vychádzajú ďalší, ktorí majú so sebou hudobné nástroje. Najprv sa ozvú nádherné tóny barokovej trúbky, po ktorej
sa postupne pridávajú k melódii organ, zobcová flauta, lutna,
stredoveká priečna píšťala, harfa a napokon ľudský hlas. Nad
stíchnutým vianočným trhom sa nesú nádherné tóny anjelskej
hudby a všetci máme pocit, akoby na svete nejestvovalo nič, len
samé dobro. Naposledy anjelská hudba zaznie večer 23. decembra, keď anjeli zídu dolu na námestie, aby oznámili ukončenie
augsburských vianočných trhov.
Ak sa chcete o vianočnú atmosféru v Augsburgu podeliť hoci
nepriamo s tými, ktorí sú vám blízki, máte možnosť im odo-

slať priamo z námestia pozdrav cez takzvanú Nebeskú poštu.
Súčasťou vianočného programu je aj každoročné vystúpenie Augsburského chlapčenského zboru (Augsburg Domsingknaben), ktorý zvyčajne vystupuje s tradičným vianočným
programom vo svetoznámej zlatej sále augsburskej radnice.
Chlapčenský zbor sa predstavil pri mnohých spoločenských
i koncertných podujatiach. Spievali pred pápežmi, politikmi
a predstavili sa publiku napríklad v Japonsku, Kanade, Číne,
Ekvádore, Spojených štátoch či Južnej Afrike.
Isteže, aj v tomto prípade sa do vianočného menu primieša
trochu sentimentu, štipka gýča a litre sladkého. Tomu sa asi
nedá vyhnúť na žiadnych vianočných trhoch v Európe. Ale na
svoje si v Augsburgu prídu aj tí, ktorí sa nedokážu baviť len pri
glühweine. V tom prípade môžu navštíviť mestské múzeum
s výborne spracovanou expozíciou o bohatej histórii Augsburgu. Alebo sa môžete poprechádzať po päťstoročnej Fuggerei,
ktorá má v zime neopakovateľnú atmosféru. V každom prípade výlet do Augsburgu stojí za to.

Greg Steinmetz
Najbohatší muž všetkých čias
Do osobitnej pozornosti záujemcom o mesto Augsburg možno odporučiť knihu amerického autora Grega Steinmentza
Najbohatší muž všetkých čias, ktorá vyšla aktuálne v lete tohto
roku vo vydavateľstve Absynt. Ide o fascinujúci príbeh renesančného bankára a „Rockefellera“ svojej doby, augsburského
rodáka Jakoba Fuggera, zvaného Bohatý, s ktorého menom
je neodmysliteľne späté baníctvo v okolí Banskej Bystrice,
Banskej Štiavnice a Kremnice. Fugger vlastnil na území vtedajšieho Uhorska niekoľko baní, z ktorých najväčšia sa nachádzala práve v Banskej Bystrici. Meď a striebro z Banskej
Bystrice bolo základňou legendárneho bohatstva Fuggerovcov
a tým aj ich politického významu. Na európskom trhu s meďou
mala meď z Horného Uhorska v čase po roku 1500 podiel vo
výške takmer 40 percent. Montánny koncern Fuggerovcov tým
najneskôr od r. 1522 dominoval tomuto trhu, ktorý zažíval
boom už od čias okolo roku 1500. Obrovské pôžičky pre uhorský kráľovský dvor viedli k tomu, že banské mestá a zvolenský
zámok sa v r. 1505 stali záložným vlastníctvom thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Samozrejme, podnikanie v Uhorsku bolo
pre Jakoba Fuggera len časťou z jeho ohromných aktivít, tvorí
však súčasť histórie Slovenska a v Steinmetzovej knihe má svoje
oprávnené miesto. Napokon, konštatuje autor, v Uhorsku zarobil Fugger počas svojej kariéry viac peňazí než kdekoľvek inde.
Igor Otčenáš
Foto: internet a Igor Otčenáš
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V
Vladimír Karfík
(okolo r. 1960)

Vladimír
Karfík:
architekt
svetobežník

ladimír Karfík sa narodil v slovinskom mestečku Idrija, kde jeho otec, pražský rodák, pôsobil ako lekár
v baniach na ortuť. V roku 1904 sa rodina vrátila do
Prahy. Talentovaný Vladimír sa dal na štúdium architektúry na pražskej ČVUT práve v čase veľkých zmien začiatkom
20. rokov minulého storočia. „Nad hlavami nám už lietali kovové lietadlá a my sme museli navrhovať vilu továrnika
v toskánskom slohu“ – komentoval paradoxy školy tých čias
jeho spolužiak Karel Honzík. Karfík bol racionálne zameraný, podnikavý a smelý. S otcovou finančnou podporou sa po
škole vydal na skusy do zahraničia. V Paríži navštívil slávneho
otca modernej architektúry Le Corbusiera a rok uňho pracoval, pravda celkom zadarmo. Tu sa stretol aj so slávnym
Adolfom Loosom, brnianskym rodákom. Ten však preňho
prácu nemal. Karfík spomínal, že ho zaujalo, ako sebavedomý
Loos hovoril o sebe v tretej osobe. Karfíkovi sa však zakrátko
podarilo získať štipendium do USA, a tam sa prepracoval až
do ateliéru najväčšieho amerického architekta Franka Lloyda
Wrighta. Nikto z našich architektov nemal také excelentné
zahraničné skúsenosti ako odvážny a priebojný Karfík.
V USA sa náš architekt stretol s Janom A. Baťom, ktorý ho
zlákal naspäť do Československa, k sebe do Zlína. Dobre urobil, lebo práve prišla hospodárska kríza a isté miesto bolo na
nezaplatenie. V Zlíne u podnikavého Baťu sa výborne uplatnila architektova racionalita, výtvarný talent i konštrukčné
a pragmatické americké skúsenosti. Baťa vtedy rozhodol, že
pre svoje stavby bude používať výhradne skelet s rozponom
6,15 x 6,15 m, čo boli rozmery odvodené z imperiálnych
merných jednotiek. Jeho architekti potom vtesnávali do tejto
schémy nielen priemyselné, ale aj administratívne, kultúrne

Vladimír Karfík (vľavo) v Chicagu, koncom 20. rokov dvadsiateho storočia

V tomto roku si pripomíname
stodvadsiate výročie narodenia
mimoriadneho českého
architekta Vladimíra Karfíka
(1901 – 1996), činorodého
tvorcu, ktorého diela nájdete
nielen v moravskom Zlíne,
v Partizánskom či v Bratislave,
ale aj Amsterdame, v La Valette
a na americkom kontinente.
Pracoval v Paríži u slávneho
Le Corbusiera, v USA
u nemenej slávneho Franka
Lloyda Wrighta a patril medzi
otcov-zakladateľov bratislavskej
fakulty architektúry.
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Obchodný dom Baťa v Amsterdame

Správna budova firmy Baťa v Zlíne

Vladimír Karfík (tretí zľava) v rozhovore s Le Corbusierom počas jeho pobytu
v Zlíne, celkom vpravo J. A. Baťa

a hotelové stavby, ba Karfík sa dostal dokonca aj k projektovaniu kostola s týmto skeletom. V bratislavskej Petržalke si
totiž vtedy chceli postaviť nový kostol a navštívili Baťu, ktorý
v tom čase staval Dom služieb pri Michalskej bráne, či by im
naň neprispel. Baťa sa ich spýtal, koľko už majú vyzbierané,
a keď mu to prezradili, vyhlásil, že on im za tie peniaze celý
kostol aj postaví. A tak sa aj stalo, Karfík, ktorý projektoval
aj spomenutý Dom služieb, navrhol projekt a kostol s americkým skeletom stojí v Petržalke dodnes.
Baťovo projekčné oddelenie projektovalo aj celý rad nových
tovární a pridružených sídlisk do Európy i do zámoria. Okrem
Bratislavy navrhol Karfík obchodné domy Baťa do Liberca,
Brna či Amsterdamu a podieľal sa na návrhoch viacerých ďalších Baťových výrobných komplexov v Británii, v Spojených
štátoch amerických alebo v dnešnom Chorvátsku. Jeho profesor z pražskej techniky Antonín Engel, zarytý konzervatívec
vyznávajúci klasickú krásu architektúry, o ňom ironicky po-

vedal: „Tušil som, že Karfík svojimi stavbami bude špatiť celú
republiku, ale že nimi bude špatiť celý svet, to som nečakal.“
Vrcholom architektovho zlínskeho pôsobenia bola druhá
najvyššia európska budova tých čias – administratívna budova firmy Baťa. Dnes už je kultúrnou pamiatkou a nedávno
ju pietne obnovili. Stále je príťažlivá svojou eleganciou, hoci
aj ona je založená na spomínanom štandardizovanom skelete. Nechýbajú na nej rôzne špeciality, najznámejšou z nich
je riaditeľská kancelária samotného Jana Baťu, ktorú si dal
zriadiť vo výťahovej kabíne – aby sa mohol pohodlne presúvať
na požadované poschodie.
Karfíkovými rukami prešiel aj celý rad projektov priemyselných závodov na Slovensku, napríklad do Svitu alebo do
Partizánskeho, kde podľa jeho projektu postavili na hlavnom
námestí aj kostol.
Nielen profesijný, ale aj súkromný architektov život bol
pestrý. V USA spoznal svoju prvú manželku Jaroslavu Žižkovú a tam sa s ňou aj v roku 1930 zosobášil. Jaroslava však
Dom služieb Baťa v Bratislave
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Kostol v Baťovanoch
(dnes Partizánske)

v roku 1948 podľahla rakovine pľúc a architekt zostal s dvomi
dcérami sám. V tom čase však už pôsobil v Bratislave, kam ho
povolali projektovať areál chemickej továrne a sídliska pri nej.
Na Karfíka sa vtedy obrátil aj profesor Emil Belluš, o ktorom
sme už v našom časopise písali v roku 2012 (č. 1) a požiadal
ho o pomoc s výučbou architektúry na novozaloženej Slovenskej vysokej škole technickej. Karfík sa dal nahovoriť a jeho
druhým domovom sa na vyše tri desaťročia stala Bratislava.
Dodnes sa na bratislavskej fakulte traduje, že na nej vyrástli
dva typy architektov: bellušovci, ktorí boli viac výtvarne zmeraní a praktickí karfíkovci. U Karfíka študovala v Bratislave
aj významná česká architektka Alena Šrámková. Podľa nej
bol ich profesor „důsledne šetrný, měl rád jednoduchost, nechtěl exhibice, chtěl architekturu, která poctivě přiznáva stavební
technologii, nic nepředstírá a nic nepřehání“.
Pružný Karfík prežil stalinské tlaky začiatkom 50. rokov
minulého storočia typicky pragmaticky – na jeho stavbách
nenájdete zbytočné ozdoby, aké sa na priečeliach v čase socialistického realizmu požadovali. Architekt sa vydal inou cestou –
spojil sa s tromi kolegami stavebnými inžiniermi a vymysleli
originálnu panelovú konštrukciu, z ktorej v priebehu troch
mesiacov postavili v Bratislave prvý československý montovaný panelový dom. Dodnes stojí na bratislavskom Kmeťovom
námestí a je dnes chránený ako technická pamiatka. Karfík
šikovne využil americké a zlínske skúsenosti s prefabrikáciou a namiesto predháňania sa v tom, kto lepšie napodobí
historickú architektúru, ponúkol spôsob, ako možno rýchlo
odstrániť nedostatok bytov v neistých počiatkoch socializmu.
V Bratislave sa architekt po smrti svojej prvej manželky
zblížil so Švédkou Elsou Melin, ktorá tu prednášala nordické jazyky a zakrátko sa aj zosobášili. Ťaživé vtedajšie pomery však jeho manželke nesedeli, vrátila sa do rodnej krajiny
a manželstvo sa rozpadlo.
Počas pôsobenia na bratislavskej fakulte premietol profesor
svoje bohaté projekčné skúsenosti do dvoch mimoriadnych
knižných publikácií. Veľkú pozornosť vzbudila najskôr jeho

kniha Administratívne stavby z roku 1971, ktorá sa zakrátko dočkala druhého vydania a aj prekladu do poľštiny. Ešte
skôr, v roku 1963 spolu s kolegyňou z katedry a s architektom
Marianom Marcinkom – autorom jednej bratislavskej základnej školy, ktorá mala v zahraničí veľký ohlas, napísali knihu
o školských stavbách. Spomenutá kolegyňa Světla Franců, rodená Fialová, bola vtedy už od roku 1961 treťou architektovou
manželkou.
Z architekta sa postupne stávala legenda, ale stále pružne
spolupracoval na viacerých projektoch. Napríklad s ďalším
kolegom Antonínom Rokošným na novej budove farmaceutickej fakulty v Bratislave.
Svetobežník Karfík sa ako 77-ročný neočakávane smelo rozhodol pre ďalšie dobrodružstvo. V roku 1979 sa Malta osamostatnila spod britského protektorátu a hľadala odborníkov
v rôznych oblastiach, medziiným aj v architektúre. Karfík sa
prihlásil a na Malte ho s jeho povesťou radi prijali. Podieľal sa
tam napríklad na rozšírení národného štadióna i na projekte
vily pre ministerskú predsedníčku.
Keď sa vrátil v roku 1982 do Československa, rozhodol sa,
že napíše spomienky na svoj pestrý život. Vyšli v roku 1993
v Bratislave po slovensky a v roku 2012 v Zlíne po česky a je
to skutočne napínavé čítanie. Karfík s nadhľadom hovorí o architektonických štýloch, ktorými bolo minulé storočie preplnené, zdôrazňuje svoje celoživotné baťovské praktické presvedčenie, ale najmä pútavo a vtipne píše o tom, čo všetko
zažil.
Ešte v roku 1984 udelil Americký inštitút architektov Karfíkovi čestné členstvo, ale architekt sa k jeho prevzatiu dostal do
USA až po nežnej revolúcii. Vydal sa vtedy na dlhšiu cestu po
Štátoch a pripomenul si tam svoje prvé smelé kroky i ducha
krajiny, ktorá ho tak silne ovplyvnila.
Posledné roky života strávil Vladimír Karfík so svoju manželkou v Brne. Do posledných dní si zachoval čulosť, skvelú
pamäť i rozprávačský talent a ochotne sa ako uctievaný kmeť
zúčastňoval architektonických a univerzitných akcií.
Karfíkov život sa takmer úplne kryl s minulým storočím a aj
jeho architektonické dielo je pre toto storočie typické. Veľký
znalec a kronikár českej architektonickej avantgardy Otakar
Nový tohto svetobežníka nazval architektom dvadsiateho storočia.
Text: Nina Bartošová a Matúš Dulla
Text vznikol v rámci projektu KEGA č. 022STU-4/2021
Zdroje ilustrácií: Muzeum města Brna, oddělení dějin architektury, fotografie M. Dulla, J. Hofer a Ľ. Stacho.

Vysoká škola ekonomická a Farmaceutická
fakulta UK v Bratislave
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Vivat
Ľubomír
Feldek!
Básnik, dramatik, prozaik, esejista,
inovátor v literatúre pre deti,
prekladateľ i teoretik prekladu,
literárny teoretik a historik, autor
memoárovej spisby, aforista,
publicista, scenárista, editor,
redaktor, humorista.... Logicky sa
tlačí do úst dráždivá otázka, čím
vlastne nie je tvorivý fenomén zvaný
Ľubomír Feldek? Kam nesiaha?
Tento rozptyl nie je rozptyľovanie –
je tvárny, čiže aj mnohotvárny...

Ž

ijúca legenda modernej slovenskej literatúry, kultúry
a umenia prišla na tento svet pred osemdesiatimi piatimi
rokmi 9. októbra 1936 v Žiline. „Skúšku z dospelosti“
zložil na jedenásťročnej strednej škole v rodnom meste, v roku
1959 absolvoval štúdium slovenčiny na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Redaktorčil vo vydavateľstve Mladé letá, bol
robotníkom v tlačiarni, redaktorom závodného časopisu Tes-

la v Nižnej na Orave, žil „na voľnej nohe“, neskôr pôsobil ako
redaktor poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a zároveň
dramaturg divadla Poetická scéna v Bratislave. V novembri 1989
sa aktívne zapojil do hnutia Verejnosť proti násiliu, redigoval
kultúrnu prílohu Ahoj, Európa v denníku Verejnosť, potom
emigroval do Prahy, bol v slobodnom povolaní, v súčasnosti žije
v Bratislave.
Keby sme mali uviesť enumeráciu všetkých diel, ktoré Ľubomír Feldek napísal, zhltlo by to veľa času a ešte viac priestoru. Prvé básne mu zverejnil školský časopis Mladý priekopník
(1950) a Kultúrny život (1951). Spočiatku nadväzoval na českú a slovenskú medzivojnovú poéziu, vzápätí i na európsku
a svetovú básnickú tvorbu. Vedno s generačnými vrstovníkmi
vystúpil v roku 1958 s programom deklarujúcim požiadavku
zmyslovej konkrétnosti, práva na metaforu a experiment a prihlásenie sa k tradíciám avantgardnej poézie. Hovoríme o takzvanej trnavskej skupine básnikov – Konkretistoch, ktorú
okrem Feldeka tvorili Ján Ondruš, Ján Stacho a Jozef Mihalkovič (všetko kľúčové postavy slovenskej umeleckej spisby).
Termín odvodila literárna kritika od „konkrétnej pamäti“,
ktorej význam pre modernú poéziu zdôrazňoval český básnik
Vítězslav Nezval, a tiež na základe odporu spomenutých autorov proti abstraktnej dekoratívnej lyrike 50. rokov. Konkretisti
mierou vrchovatou prispeli k vymaneniu sa domácej literatúry
z osídiel socialistického realizmu, schematizmu, ideologických
doktrín a zotrvačného pritakávania totalitnému režimu. Vlastnou tvorbou akcentovali návrat k vnímavosti detstva, cez zmyslovú metaforu zachytávali svet domova, rodiny, bežné predmety pretvárali fantazijnou imagináciou...
Knižne debutoval Feldek skladbou pre deti vo veršoch i v próze Hra pre tvoje modré oči (1959). Úspešne sa v nej vyhol moralizovaniu, charakterizujúcemu tradičný model spisby pre deti,
a na jeho miesto postavil obrazotvornosť a zmyslovú sviežosť.
Kreatívne uplatnil nový prístup k najmenšiemu čitateľovi so
zámerom zrušiť didaktický odstup autora od dieťaťa. Uvedenú
skladbu začlenil aj do svojej prvej básnickej zbierky Jediný slaný
domov (1961), aby zdokumentoval úsilie o jednotu estetických
princípov pri tvorbe pre deti aj pre dospelých. Spoločne s Miroslavom Válkom zásadne posunuli literatúru pre najmenších čitateľov k hravosti, nenásilnému poznávaniu, imaginácii a aplikácii
zvukomalebných vlastností jazyka.
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Milovanie v pokročilom veku, Slovák na Mesiaci, Lekárnička zamilovaných, Van Stiphout, Homo scribens, Poznámky na epos, Prvá
vodka po smrti, Moja žena Oľga a nekonečno, Životopis vo veršoch, Na skle maľované & Z dreva vyrezané, Umenie neodísť, Horor
v horárni, Teta na zjedenie, Perinbaba, Princ a večernica, Botafogo,
Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok, Čiernobiela kniha rozprávok... To je len „za hrsť“ názvov kníh z obdivuhodne
bohatého a širokospektrálneho diela Ľubomíra Feldeka, ktoré
vzniklo za 70 rokov (!) vlastnej literárnej činnosti. Niekoľko spisovateľových titulov vyšlo popri iných európskych a svetových
jazykoch aj v češtine. V uplynulom decéniu to boli najmä rozprávkové knihy (Dveře do pohádek, 2013; Pohádky, 2016).

ROZHOVOR SLOVÁKA S ČECHOM
(Ľubomír Feldek)

Mariánske námestie v Žiline v čase spisovateľovho narodenia. Archív Petra
Cabadaja

„Jaký je rozdíl v našich mentalitách?“
chce vedieť Čech – a Slovák otvára
hneď srdce, spraví z dejín stručný výťah:
„Keby mal Tolstoj Čecha lekára
a riekol by mu: ,Už ma to tu ničí
a hneď chcem odísť!´ – Čech by zvolal:
,Ne! Nejsem si jist, Lve Nikolajeviči...´
A Lev by zomrel v Jasnej Poľane.
Náš Dušan Makovický ani v slove
sa nevzpriečil. ,Hneď? Dobre. Ideme.´
Lev zomrel na staničke v Astapove...“
„Jste spontánnější?“ „Asi budeme...
A za tabletky, milý doktor, vďaka.
U nás by volali už funebráka.“

možné prostredie pre živý organizmus, ako súčasť či skôr nevyhnutnú
podmienku krvného obehu. Preto – aj preto – nie je ochotný dívať sa
nezúčastnene na veci spoločné, zavrieť sa do vlastnej dielne a z pohodlnej bezpečnosti pričuchávať smradu a nehybnosti.“
Monumentálna Feldekova prekladateľská činnosť systematicky
rozvíja tri základné programové línie: preklady z ľudovej poézie
iných národov, preklady klasickej drámy a preklady modernej
svetovej poézie. Posledná spomenutá línia je tvorcovou najbohatšou bibliografickou položkou. Apropo, Personálna bibliografia
Ľubomíra Feldeka, ktorú vydala Slovenská národná knižnica
k jeho osemdesiatinám, obsahuje úctyhodných 2024 chronologicky radených záznamov. Odvtedy už ale prešlo päť rokov a celkový počet autorových knižných titulov, článkov a prekladov sa
zvýšil o niekoľko desiatok (možno stoviek) ďalších bibliografických jednotiek.
Každý, kto mal možnosť diškurovať s ikonickým žilinským
rodákom, vie, že ide doslova o „chodiace dejiny“ literatúry, kultúry a umenia. Hádam ani niet významnejšieho slovenského
tvorcu žijúceho v uplynulých siedmich desaťročiach, ktorého
by nepoznal. A všetci, pravdaže, poznali jeho. Pre fajnšmekrov
a milovníkov jazykových hier a žonglovania, duelov so slovenčinou, šťavnatých slov, archaických výrazov, zabudnutých názvov
bola Feldekova reč vždy bohatým žriedlom opojnej radosti. Týka
sa to v plnej miere aj mojej maličkosti. Nezabudnuteľné spoločné
chvíle s jubilujúcim maestrom, ako i telefonické rozhovory (tých
je ďaleko viac) vždy voňali a voňajú jedinečnou mágiou okamihu, ktorú labužnícky nasávam všetkými zmyslami.
Nebolo cieľom tohto príspevku rekapitulovať a zhodnotiť tvorbu 85-ročného Ľubomíra Feldeka. Snažili sme sa „len“ naznačiť
jeho celoživotnú oddanosť slovutnej pani Literatúre. Platilo to
aj vtedy, keď metal bleskami štipľavej satiry a mystifikácie, keď
bezbreho fabuloval, fantazíroval, súkal kalambúry, či duchaplne
obnažoval a parodizoval národné mýty, predsudky a stereotypy.
Uvedené inštrumenty majú vyárendované presné miesto v dielni
každého skutočného milovníka literatúry. Zrejme preto iba v literatúre aj profesionáli ostávajú milovníkmi...
Ad multos annos, milý a vzácny jubilant Ľubomír Feldek,
k tomu pevné zdravie, neutíchajúci životný elán a ešte veľa
dobrých knižiek!
Peter Cabadaj
Autor fotografií: Peter Procházka

(zo zbierky Lekárnička zamilovaných, 2004)
Azda s najtrefnejšou jubilantovou charakteristikou prišiel už
pred 35 rokmi prozaik,
esejista a niekdajší predseda Matice slovenskej Vladimír Mináč. Napísal, že
„Feldek je pozitívny hrdina
– je to hrdina vernosti. Ak
by mal vzniknúť v našom
nevernom čase mýtus o vernosti, Feldek by bol zaiste
jedným z jej heroldov. Je
verný v užšom, intímnejšom
zmysle slova: rodine, Žiline, priateľovi. Ale je verný
aj na širšom priestranstve,
spoločenstvu, národu generácií. Najmä však v prvom
i poslednom rade je verný
literatúre. Je to človek zliaty
s literatúrou, literatúra mu
Svadba Ľubomíra
je, pred všetkými vecami´
a Oľgy Feldekovcov
(15. 9. 1962).
– je to jeho životný postoj
Zdroj – internet
a vierovyznanie. Preto – aj
preto – o nej toľko vie. Pociťuje literatúru ako jediné
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Kysuckí
Gorali
Gorali ako špecifická
etnografická a jazyková skupina
žijú v horských oblastiach
severných a západných
Karpát na slovensko-poľskom
pohraničí, z čoho pramení
aj ich názov pochádzajúci
z poľštiny. Popri Orave a Spiši,
menej Liptove a Gemeri, sú
zastúpení aj na severozápade
Slovenska – na Kysuciach,
v hornatej oblasti v povodí
rieky Kysuca a jej prítokov.
V minulosti Kysuce patrili do
Trenčianskej stolice a zvykli
sa označovať aj ako Horná
Trenčianska. V súčasnosti sa na
tomto území nachádzajú okresy
Čadca a Kysucké Nové Mesto;
patrí sem aj niekoľko obcí
Žilinského okresu.

2

P

rvá písomná zmienka o Kysuciach pochádza z roku 1244,
ale až 14. storočie je obdobím osídľovania a dosídľovania
starších obcí na žilinskom práve. Na prelome 15. a 16.
storočia bol región zaľudňovaný na základe valaskej kolonizácie, ktorá najväčší rozsah a intenzitu zaznamenala v 16. storočí.
Koncom 16. storočia začalo valaské osídlenie prerastať do kopaničiarskeho osídlenia. V tom čase o nové územia a novovytvorené obce zvádzali zápasy panstvá Strečno (majetky na horných
Kysuciach) a Budatín so sídlom v najjužnejšom výbežku Kysúc,
kým severozápadná časť regiónu patrila bytčianskemu panstvu.
Pôvodne sa do územných sporov zapojilo aj Těšínske kniežatstvo (v konečnom výsledku neúspešne). Jedine obec Snežnica
patrila panstvu Starý hrad; na dolných Kysuciach nachádzame
tiež majetky niekoľkých zemianskych rodov. Kopaničiarska kolonizácia v sledovanej oblasti prebiehala v niekoľkých etapách a jej
hlavná fáza spadá do 17. storočia. V jeho 1. polovici vzniklo najviac kopaničiarskych usadlostí, ktoré sa postupne sformovali na
samostatné obce.
Z hlavných horopisných celkov Kysuce tvoria na severe
Moravsko-sliezske Beskydy a Jablunkovské medzihorie, na východe Kysucké Beskydy, na juhu Kysucká vrchovina, na juhu
a západe Javorníky. Územie regiónu tvorilo aktívnu kontaktnú
zónu viacerých etnických spoločenstiev (najmä Slováci, Česi –
presnejšie Moravania a Slezania, Poliaci) a možno ho rozčleniť na
dolné Kysuce (okolie Kysuckého Nového Mesta), horné Kysuce
(okolie Čadce) a Bystrickú dolinu, ktorá býva vnímaná aj ako
východné Kysuce. Za goralskú oblasť sa považuje územie obcí
Skalité, Čierne, Svrčinovec, Oščadnica (v odbornej literatúre aj
Horelica), ktoré ležia v Moravsko-sliezskych a Kysuckých Beskydách.

Prvé písomné zmienky o goralských obciach
Všetky goralské obce na Kysuciach vznikli pravdepodobne skôr,
než prvé písomné zmienky o nich. Ak by sme sa však pridŕžali
datovania podľa prvej písomnej zmienky, Horelica (Horelicza) sa
spomína v roku 1593 ako Podprašivá (Pod Prassywu), prípadne
Prašivá a patrila Budatínskemu panstvu. Od roku 1661 už bola
súčasťou Strečnianskeho hradného panstva. V roku 1943 sa zlúčila s Čadcou, ktorej mestskou časťou sa stala s právnou účinnosťou od 1. januára 1944. Horelica patrí trvale k farnosti Čadca, ktorej vznik sa datuje pred rok 1674. V roku 1734 postavili
v Čadci nový murovaný barokový farský Kostol sv. Bartolomeja
(sviatok 24. augusta). V súčasnosti sa v Horelici konajú boho-
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služby v Kaplnke Ružencovej Panny Márie (sviatok 7. októbra),
ktorá vznikla úpravou z bývalej základnej školy.
Obec Oščadnica (Ossczadnicza) vznikla z rozptýlených valaských sídel ako samostatná dedina; prvýkrát sa spomína v roku
1613 ako Javorszke (Javorské, Podjavorské). Jej súčasný názov sa
objavuje až v roku 1624. V obci malo majetkové podiely Budatínske a Strečnianske panstvo a v rokoch 1662 – 1691 bola
poddanskou dedinou mesta Žilina. Potom už natrvalo patrila
panstvu Strečno. Do roku 1749 spadala pod čadčiansku farnosť,
následne sa stala filiálkou farnosti Skalité. Samostatná farnosť
Oščadnica bola zriadená v roku 1788. Nový murovaný barokovo-klasicistický Kostol sv. Štefana kráľa (sviatok 20. augusta)
bol dokončený v roku 1804. Od roku 1921 sa novou patrónkou
kostola stala Nanebovzatá Panna Mária (sviatok 15. augusta).
V roku 1946 začala výstavba kalvárie, ktorú oščadnickí veriaci dokončili v priebehu jedného roka. Reliéfy zastavení Krížovej cesty boli zhotovené v Chrámovom družstve v Pelhřimove.

1. Skalité, 1. tretina 20. storočia
2. Goralská oblasť na Kysuciach
3. Zrubový dom č. 445 v Čiernom,
2. polovica 20. storočia
4. Gorali zo Skalitého, koniec 19.
storočia
5. Zrubové domy v Oščadnici, 2.
polovica 20. storočia
6. Svrčinovec, osada u Deja, 2.
polovica 20. storočia
7. Obytný dom so stodolou
z Oščadnice (datovaný 1806)
v Múzeu kysuckej dediny vo
Vychylovke
8. Kostol Panny Márie Ružencovej
vo Svrčinovci po dokončení
v roku 1945
9. Ženy z Čierneho v sviatočnom
odeve, rok 1930
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10. Dievka z Horelice
v sviatočnom odeve,
50. roky 20. storočia
11. Ženy zo Svrčinovca
v sviatočných
plachetkách,
2. polovica
20. storočia
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V rokoch 1947 – 1948 bol na vrchole kalvárie postavený Kostol
Sedembolestnej Panny Márie (sviatok 15. septembra).
Z roku 1613 pochádza prvý písomný záznam o obci Svrčinovec
(Swrcsinowecz), ktorá patrila Budatínskemu panstvu. V období
medzi rokmi 1658 – 1662 sa stala trvalou súčasťou Strečnianskeho panstva. Svrčinovec patril k farnosti Čierne, ktorá bola založená
v roku 1796. Kostol Panny Márie Ružencovej (sviatok 7. októbra)
začali stavať až v roku 1936. Kvôli vypuknutiu 2. svetovej vojny
bol dokončený a vysvätený v roku 1945. Dňa 1. júla 2001 bola
v Svrčinovci zriadená farnosť sv. Cyrila a Metoda (sviatok 5. júla).
V roku 1638 sa prvýkrát spomína obec Čierne (Cserne, Czierne) ako súčasť majetku Budatínskeho panstva, v roku 1662 je
už zapísaná v urbári Strečnianskeho panstva. Farnosť v Čiernom
bola založená v roku 1796. Tamojší neogotický Kostol sv. Ignáca
z Loyoly (sviatok 31. júla) bol postavený v rokoch 1876 – 1888.
Skalité (Szkoltye) je prvýkrát písomne doložené v roku 1641
a pôvodne patrilo Budatínskemu panstvu, od roku 1769 panstvu Strečno. Samostatná farnosť Skalité vznikla odčlenením
od farnosti Čadca v roku 1749, ktorej súčasťou bola prechodne v rokoch 1761 – 1767. Kostol sv. Jána Krstiteľa (sviatok 24.
júna) bol postavený v rokoch 1787 – 1793. Farár Jozef Badík,
ktorý tu pôsobil v rokoch 1878 – 1919, už v roku 1893 konštatoval podobné nárečie obyvateľov obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec a Oščadnica a súčasne dodal, že všetci obyvatelia sú rímsko-katolíckeho vyznania.

Osobitosť kysuckej goralskej oblasti
Kysucká goralská oblasť je vývojovo mladšia a menšia v porovnaní s oblasťami na Spiši a Orave. Najvýznamnejším znakom tunajších goralov je nárečie, v ktorom sú popri slovenských zastúpené aj prvky poľského jazyka. Goralská tradičná kultúra sa z pohľadu svojho vývoja určitými znakmi líši od slovenskej (kysuckej)
i poľskej kultúry. Napríklad v hudobnom folklóre je iná skladba
hudobných nástrojov ako v kysuckých muzikách. K typickým
nástrojovým zoskupeniam patrili goroľske muzyky – goralská
dvojka (dvojzvukové gajdy, 1. husle) i gajdošská trojka (dvojzvukové gajdy, 1. husle, husľová kontra). V obyčajovej kultúre
je špecifikom obcí s goralským osídlením absencia obchôdzok
s Morenou v jarnom období. Iba v Oščadnici na Nižnom konci
je zaznamenané praktizovanie tohto zvyku, čo možno považovať
za dôsledok historického osídľovania územia obce a inklinovania

tunajšieho obyvateľstva k tradičnej kysuckej (slovenskej) kultúre,
na rozdiel od obyvateľov žijúcich od Vyšného konca po slovensko-poľské hranice, ktorých etnokultúrny profil bol ovplyvnený
goralskou kultúrou.
Za zmienku stoja aj odevné tradície, hoci tradičný odev kysuckých goralov sa výrazne nelíšil od odevu obyvateľov negoralských
obcí, ako tomu bolo v prípade Spiša a Oravy. Určité rozdiely
možno vidieť pri súkenných nohaviciach. Tie sa podobne ako
v goralských obciach na území dnešnej Českej republiky a Poľska, susediacich so severozápadným Slovenskom, nazývali nogavice, nie portki ako v goralských obciach na Spiši, Orave a Liptove či v priľahlej pohraničnej oblasti Poľska a v poľskom regióne
Podhalie. Môžeme to považovať za dôkaz intenzívnych kontaktov
goralského a miestneho (kysuckého) obyvateľstva a vzájomného
premiešavania kultúr v tzv. Trojmedzí.
Nohavice kysuckých goralov mali výrazne oblúkovito tvarovaný
sed so sedlom a spojovací šev nohavice posunutý zo stredu zadnej
časti nohy mierne na bok. V obciach Čierne a Skalité sa vyskytovali
nohavice len s jedným rázporkom na pravej strane (z pohľadu nositeľa). V obci Oščadnica ich okrem čiernej šnúrky zdobila červená
a modrá šnúrka; bočné švy nohavíc boli zvýraznené paspulovaním
(obrúbením) úzkym pásikom čierneho súkna. V Skalitom bol rázporok dekorovaný podobne ako v Oščadnici. V Čiernom sa vyskytovali nohavice s rázporkom, olemovaným výlučne pásikom
zeleného súkna a s atypickým strihom, ktorý sa inde na Slovensku nevyskytoval. Na lýtkach boli švy umiestnené na zadnej strane
nohy, nie však v strede, ale posunuté mierne ku krajom. Na boky
sa šev stáčal až na úrovni kolena, čo je strihová konštrukcia podľa
T. Mrázeka (2021) zachytená v knihe strihov krajčírskeho cechu
z Bratislavy z roku 1762. Spodné rázporky nohavíc sa zapínali na
3 – 5 železných alebo mosadzných háčikov s očkami.
Z etnického hľadiska sa gorali na Kysuciach považujú za Slovákov a ich tradičná kultúra predstavuje prechodné slovensko-poľské kultúrne pásmo. Aj ich nárečie, v minulosti nesprávne považované za dialekt poľského pôvodu, sa pri dlhodobých (slovensko-poľských) jazykových kontaktoch fonologicky, morfologicky
a lexikálne vzdialilo od poľských dialektov a priblížilo sa ku kysuckým nárečiam. Na rozdiel od oravských či spišských goralov
kysuckí gorali sami seba ani svoje obce či dialekt neoznačujú ako
goralské. Naopak, manifestujú svoje slovenské etnické povedomie a považujú sa za súčasť slovenského etnického územia (iba
niekoľko predstaviteľov inteligencie z radov príslušníkov goralskej etnografickej skupiny na Kysuciach manifestuje svoju „goralskosť“ a hlási sa k svojmu goralskému pôvodu). Rovnako negoralské obyvateľstvo Kysúc ich nepovažuje za goralov, hoci si uvedomuje isté odlišnosti, najmä v jazykovej oblasti. V dôsledku čoraz
zriedkavejšieho používania nárečových prejavov v každodennom
živote možno predpokladať postupné vytratenie aj tejto osobitej
črty goralského obyvateľstva na Kysuciach.
Napriek uvedenému sa dá konštatovať, že gorali na Kysuciach
prispeli k formovaniu niektorých špecifík tradičnej kultúry svojich lokálnych spoločenstiev. Ovplyvnili sformovanie nových kultúrnych javov a vzťahov, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkali
rôznych sfér spôsobu života a tradičnej kultúry na území severovýchodne od Čadce. Niektoré mali v ľudovej tradícii centrálne
postavenie, iné stáli na okraji záujmu lokálneho spoločenstva.
Utvárali sa v úzkej spojitosti s príležitosťami a určitými životnými
okruhmi, ktorých boli odrazom.
PhDr. Alojz Kontrik
Foto: archív Kysuckého múzea a Alojz Kontrik
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Zomrel
choreograf
Juraj Kubánka
Nad ránom 19. júla 2021 zomrela v Bratislave vo
veku 92 rokov folklórna legenda, spoluzakladateľ
a dlhoročný umelecký vedúci Slovenského
ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraj
Kubánka. Celý život zasvätil folklóru, získal si
aj medzinárodnú reputáciu a patrí medzi naše
najvýraznejšie choreografické osobnosti.

P

riekopnícky spojil základné prvky ľudového tanca s novým,
moderným vnímaním tanečného kumštu a jeho vyjadrovacích foriem. Za vyše štyri desiatky rokov vytvoril okolo 250
tanečných kreácií (menších, väčších až celovečerných), pričom aktívne rozvíjal aj ďalšie remeslá, lebo nebol iba choreografom a tanečníkom, ale tiež scenáristom, režisérom, pedagógom a hercom.

VZŤAH BUDOVANÝ OD MALIČKA
Svetlo sveta uzrel 31. októbra 1928 v obci Turie pri Žiline. Detstvo prežil na Liptove, v malebnom regióne, kde má folklór
bohatú tradíciu a hlboké korene. Študoval na Lekárskej fakulte UK (1947 – 1949), stál pri zrode Lúčnice i SĽUK-u, v roku
1957 absolvoval obhájením záverečnej práce Povesť o Jánošíkovi
a hôrnych chlapcoch štúdium choreografie tanca na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave. Kľúčový vplyv na jeho osobnostné formovanie mala bezpochyby agilná mamička Bronislava
Kubánková, ktorá popri pedagogickej činnosti na Základnej
škole v Liptovských Sliačoch venovala mimoriadnu pozornosť aj
osvetovým aktivitám – viedla napríklad divadelných ochotníkov
a založila vôbec prvý detský folklórny súbor vo vtedajšom Československu.
Nejeden raz Kubánka v rozhovoroch spomenul, že sa do tanca
zamiloval ešte ako drobné chlapča. „Úplne od malička som sa motal
okolo hercov, spevákov i tanečníkov a nasával všetko, čo sa týkalo kumštu. Krepčil som hádam skôr, ako som vedel poriadne chodiť a písať...
Vyrastal som v prostredí, kde folklór ešte plnil svoju pôvodnú funkciu, bol
súčasťou každodenného života na dedine. Vtedy sa pri každej spoločenskej príležitosti hralo, spievalo, tancovalo, rozprávalo. Takže všetko, čo je

vo folklóre krásne a pravdivé, som nasával s materinským mliekom. A to
som túžil odovzdávať ďalej.“
Prvé Kubánkove choreografické diela mali v SĽUK-u premiéru už v roku 1950 (začínal vedno s neskorším slávnym filmovým
a televíznym režisérom Martinom Ťapákom). Keď ho ako všeobecne uznávaného folkloristu – bol aj laureátom titulu zaslúžilý
umelec – po okupácii Československa spojeneckými armádami
Varšavskej zmluvy (21. 8. 1968) z politických dôvodov zbavili funkcií v SĽUK-u, akceptoval v roku 1971 ponuku robiť choreografa
v Štátnom súbore pre srbskú ľudovú kultúru v Budyšíne (Bautzen,
nemecká spolková krajina Sasko). Folklórny súbor Lužických Srbov
dosiahol pod jeho taktovkou vysokú umeleckú úroveň a ocenenia
doma i v zahraničí. V Nemecku účinkoval Kubánka aj vo Vojenskom súbore E. Wienarta, v telese Berliner Tanzensemble, v Nemecko-srbskom divadle v Bautzene participoval na tvorbe úspešného muzikálu Krabat... Kooperoval tiež s veľkým poľským štátnym
folklórnym telesom Ślask, Lúčnicou, Podduklianskym ukrajinským
ľudovým súborom, Divadlom Romathan v Košiciach, Laternou
magikou v Prahe, Divadlom bratov Mrštíkovcov v Brne, Československým štátnym súborom piesní a tancov i s niekoľkými amatérskymi folklórnymi kolektívmi na Slovensku.

PRIEKOPNÍK A INOVÁTOR
Nezameniteľný choreografický rukopis a poetiku Kubánkových
tanečných kompozícií charakterizuje unikátna priestorová kresba,
citlivé prehodnotenie miery štylizácie pôvodného folklórneho
materiálu v obdivuhodne tvorivom rozpätí a bohatstvo tanečných
motívov so širokým tematickým záberom a javiskovou atmosférou.
Podľa renomovaného estetika, folkloristu a vysokoškolského pedagóga Juraja Hamara, súčasného generálneho riaditeľa SĽUK-u, bol
Kubánka „priekopníkom a inovátorom v tom, že nespracovával len pôvodné predlohy tradičných ľudových tancov, ale mnoho z nich pretváral
do choreografií aj scénických kompozícií. Pracoval s epickou linkou piesní, vytváral na javisku príbehy. Maľovaní zbojníci či Tatranskí orly, to
sú priam malé balety ukryté do jednej choreografie“.
Okrem spomenutých diel patria do zlatého fondu SĽUK-u aj
ďalšie Kubánkove fascinujúce choreografie (Podpolianska mlaď,
Biela plť na Váhu, Tatranská zima, Dupák, Kuruci, tanečné divadlo Hrachová baba a Jurošík...), hudbu preňho komponovali Tibor
Andrašovan, Ján Cikker, Alexander Moyzes, Svetozár Stračina a iní
majstri. So SĽUK-om precestoval Kubánka viac ako 60 krajín, jeho
bravúrnym choreografiám tlieskali ľudia po celom svete. Napriek
trpkej skúsenosti z normalizačných čias sa od SĽUK-u neodvrátil
a pri súbore verne stál až do posledných chvíľ svojho života. Chodil
na všetky premiéry, no „rád si prišiel aj len tak zaspomínať“.
Ľudovú pieseň a tanec vnímal Kubánka ako výraz tvorivej sily
človeka, ktorý ich prostredníctvom vzdáva úctu životu, ako i zemi
a koreňom, z ktorých vzišiel. Akcentovanie krásy a mravnosti pokladal za hlavnú úlohu profesionálneho interpreta, lebo tvoria kardinálnu náplň ľudového umeleckého prejavu. Ako zvykol hovorievať,
interpreti musia hodnoty krásy a mravnosti trpezlivo „spoznávať, zaujať k nim svoj vlastný postoj a ten ďalej vypovedať majstrovskou formou
v príslušnej umeleckej reči“. Nemal však na mysli žiadnu formu autorskej nadradenosti, supremácie vo vzťahu k ľudovému kumštu. Práve
naopak, keďže ide o sústavné hľadanie nových možností a spôsobov
odkrývania krásy a mravnosti ľudovému umeniu vlastných. Bez veľkej úcty, bázne a pokory to ale podľa Kubánku nepôjde, lebo iba
takto možno skvostné kultúrne dedičstvo našich predkov zachovať
i pre budúce generácie. Dlhodobá činnosť ikonickej postavy folklórneho hnutia Juraja Kubánku bola ocenená niekoľkými prestížnymi
slovenskými aj poľskými vyznamenaniami. Najvyššieho domáceho
oficiálneho uznania sa dočkal v roku 2008, keď mu vtedajší prezident
SR Ivan Gašparovič udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ľudovej kultúry a umenia.
Česť jeho pamiatke!
Peter Cabadaj, Foto: archív autora
Listy 13

13_Cabadaj_Kubanka priste.indd 13

06.12.2021 14:34:25

Uhlíková
stopa
a Zelená
dohoda
(Green Deal) O
Kvalita životného prostredia
je významným imperatívom
súčasnej doby. Indikátorom
znečistenia životného
prostredia priemyselným
výrobkom (napríklad
automobilom), alebo
i samotným výrobným
procesom (napríklad
automobilovým priemyslom)
je tzv. „uhlíková stopa“. Tento
pojem, ktorý predstavuje
ukazovateľ kvality životného
prostredia, definuje sumu
všetkých skleníkových
plynov (oxidov, metánu
a halogénových uhľovodíkov),
emitovaných do ovzdušia.
Obvykle sa kvantifikuje
prostredníctvom merateľných
emisií oxidu uhličitého CO2
v gramoch na centimeter
kubický.

statné emitované plyny sa často v údajoch o uhlíkovej stope zanedbávajú, bolo by teda treba používať
termín „skleníková stopa“. Všeobecne užívaný pojem „uhlíková stopa“ bol a je popularizovaný energetickými
a ropnými spoločnosťami, aby tak bola zámerne odvedená
pozornosť od opatrení voči nim a časť zodpovednosti za klimatické zmeny bola taktiež prenesená na iné subjekty. V každom prípade je uhlíková stopa indikátorom dopadu ľudskej
činnosti na životné prostredie a klimatické zmeny, je ukazovateľom spotreby rozličných druhov energií a ekologickej
kvality priemyselných výrobkov, ktorý je možný indikovať na
rozličných úrovniach od miestnych cez národné, až po európske a svetové.
Orgány Európskej únie presadzujú tzv. uhlíkové clo ako jeden z legislatívnych nástrojov udržateľnosti kvality životného
prostredia. Jeho zmyslom je zavedenie mechanizmu „uhlíkového vyrovnania“ pri hraničných transferoch priemyselného
tovaru tak, aby ceny dovážaných výrobkov odrážali taktiež ich
emisie. Týmto sa bude vyvíjať patričný ekonomický tlak na
ostatné krajiny, ktorými sú napríklad Čína a India, aby tiež
začali znižovať emisie; inak im bude hroziť strata konkurencieschopnosti na významných európskych trhoch.
Zelená dohoda (GREEN DEAL), o ktorej sa veľmi často
hovorí, je jedným z najužitočnejších programov na dosiahnutie udržateľnosti kvality životného prostredia práve prostredníctvom indikácie, kvantifikácie a komparácie priemyselných
výrobkov a zodpovedajúcich výrobných procesov. Jedným
z významných nástrojov tohto programu je práve digitalizácia. Kvalifikované analýzy údajov poskytujú firmám a podnikom užitočné informácie o uhlíkovej stope na danom stupni
výrobného procesu. Pritom je treba analyzovať tiež dopady
recyklácie samotných výrobkov, toto samozrejme platí taktiež pre ich obaly. Ide o rozsiahle súbory dát, ktoré by nešlo vyhodnocovať, keby neboli v digitálnej podobe. Podniky
monitorujú údaje o využívaní elektriny, plynu a vody: sledujú výrobné i nevýrobné technologické procesy a zariadenia,
ktoré by mohli mať vplyv na dlhodobé znižovanie napríklad
spotreby vody, elektriny a plynu. Dnes už trh disponuje vyspelými technológiami, ktoré umožňujú sledovať a znižovať
uhlíkovú stopu a organizovať procesy výroby v súlade s ekologickými požiadavkami; optimalizujú ich tak, aby dochádzalo
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k znižovaniu spotreby energií a materiálov. V dlhodobej perspektíve sa rieši digitalizácia v oblasti spracovania papierovej
dokumentácie, respektíve otázka jej náhrady za elektronickú
verziu. Dnes už aj malé a stredné firmy vynakladajú patričné
finančné prostriedky na udržateľnosť; je to proces digitalizácie, ktorá otvára priestor i týmto firmám; tieto potom pracujú
tak, aby efektívne využívali svoje zdroje.
V súčasnosti GREEN DEAL predstavuje napríklad významné uplatnenie pri efektívnom využívaní obnoviteľných zdrojov v kombinácii so skladovaním vyrobenej ekologicky čistej
energie (tzv. batériové skladištia). Využitie fotovoltaických
solárnych panelov v spojení s batériami a vodíkovými zdrojmi
energie majú možnosti komplexne vyriešiť energetické potreby výrobného objektu, ktorý sa tak stáva úplne nezávislým
na odberoch elektrickej a tepelnej energie zo siete. Vytváranie digitalizovaných systémov sledovania údajov, organizácie
práce a komunikácie medzi týmito systémami majú taktiež
nezanedbateľný vplyv na zníženie uhlíkovej stopy v pozemnej, námornej a leteckej doprave. Prostredníctvom tzv. cloudových riešení (skladiská dát) je možné optimalizovať využívanie súčasných prírodných energetických zdrojov vo veľkom
rozsahu. GREEN DEAL vyžaduje sledovanie, kvantifikovanie
a monitorovanie uhlíkovej stopy výrobných procesov a jednotlivých výrobkov; to potom umožní výrobným podnikom
pracovať efektívnejšie a pritom významne prispievať k šetreniu životného prostredia.
Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A.-Institut Technologických Aplikací, s.r.o. Praha
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Z predstavenia Krížová cesta, foto: Ctibor Bachratý

Dokument
o Milanovi
Sládkovi
Hovorí medzinárodným jazykom – vlastným telom. Nepotrebuje pri tom
ani tlmočníka. Tí, ktorí ste mali možnosť vidieť čo i len jedno z predstavení
majstra pantomímy Milana Sládka, či už to bola Hrča, Únos do ticha, Starinár,
Obeť, Dar, z novších Carmen alebo Kráľ Ubu, isto ste zostali nadšení, čo
všetko dokáže tento umelec vyjadriť bez slov, bez rekvizít, bez náročných
scén. Stačí mu vlastná tvár, dokonca niekedy aj skrytá pod maskou. Vystačí
si s rukami, nohami, vlastne pracuje s celým telom. Vhodným pohybom,
mimikou a gestami dokáže vyjadriť náladu i celý príbeh.

T

ento svoj dar rozvíjal už od malička, hoci vonkoncom
netušil, že grimasy, ktoré robí pred zrkadlom, do istej
miery súvisia s pantomímou. Tak verne parodoval susedov, až z toho mala nepríjemnosti celá jeho rodina. A keď
neskôr držal v rukách úžasnú knižku od českého autora Františka Kožíka Najväčší z pierotov, bol doslova očarený. Našťastie
jeho dve sestry boli krajčírky, a keď videli, ako ich brata baví
predvádzať kadejaké harlekýnske kúsky, uprosili mamu, aby
im dala posteľnú plachtu, z ktorej mu ušili prvý pierotovský
kostým.
Nadanie prejavoval aj počas štúdia na Umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, rozvíjal ho i na VŠMU. Neskôr svoj
talent cizeloval v Divadle E. F. Buriana v Prahe spolu s Eduardom Žlábkom. Keď mal asi dvadsať rokov, videl vystúpenie Ladislava Fialku. Ten robil krátke pantomimické formy,
Sládek sa pustil do celých hier.

V roku 1958 odohral v Bratislave viacero celovečerných
programov s názvom Večer pantomímy.
Po návrate z Prahy do Bratislavy hral v divadle na Malej
scéne SND, plánoval založiť vlastné pantomimické divadlo na Suchom mýte. No vstup okupačných vojsk do Československa prekazil jeho zámer. Keďže bol práve na dovolenke
v Juhoslávii, rozhodol sa pre emigráciu do Švédska. Po dvoch
rokoch našiel stály prístav v nemeckom Kolíne nad Rýnom,
kde vyše päťdesiat rokov žije. Tu založil vlastné divadlo Kefka,
v ktorom pôsobí dodnes. Mesto Kolín nad Rýnom preslávil
nielen svojím ansámblom, ale stalo sa v povedomí divákov
mestom pantomimického umenia.
Doterajší tvorivý život nášho veľkého míma esenciálne zachytil v 92-minútovom dokumentárnom filme scenárista a režisér Martin Šulík. Kladie v ňom dôraz na žánrovú pestrosť
majstra pantomímy svetového významu. Ako sám Milan Slá-
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dek prezrádza, spočiatku sa schovával za figurínu zvanú Kefka,
akoby to ani nebol on – súkromná osoba – ale priam jeho spoločník alebo dvojník. A prečo svoje divadlo a vernú postavičku
Kefka nazval tak, ako ju nazval? „Keď som po skončení strednej
umeleckej školy študoval v Prahe u chýrneho E. F. Buriana,
neustále som na internáte hľadal svoju kefku na zuby. Tak mi
to pomenovanie prischlo.“
Jeho predstavenia v Kolíne nad Rýnom navštevuje stále veľa
divákov, no so svojimi bývalými žiakmi aj talentovanými kolegami medzinárodného obsadenia cestujú za divákmi tiež do
zahraničia. Dalo by sa povedať, že je známejší a vyhľadávanejší v cudzine, on sa však k Slovensku a Slovákom stále hlási.
Jeho odchody – do Čiech za štúdiom, neskôr po okupácii
Československa emigrácia do Švédska a zakotvenie v Nemecku – akoby v ňom znova vyvolávali túžbu po rodnom Slovensku. Vracal sa sem vždy, keď sa dalo. Napriek tomu, že mal
zabehnuté divadlo v Kolíne, rozhodol sa vybudovať v Bratislave na brehu Dunaja divadlo pantomímy. Doslova z ruín
starej budovy zrekonštruoval reprezentatívny stánok kultúry
– Divadlo Aréna. Do tohto projektu investoval veľa energie,
síl, vzácneho času, pomocou vplyvných priateľov rozbehol
činnosť pohybového divadelného súboru, ale pre nezáujem
podporovateľov tohto stánku, pantomimické divadlo zaniklo
a prešlo do rúk iného majiteľa.
Dokumentárny film je urobený triezvo, zrozumiteľne, chronologicky, bez zbytočných hektických okrás, ktoré sú dnes
v móde a často zatieňujú podstatu predstavovanej osobnosti.
Mím Milan Sládek zostal napriek svetovým úspechom človekom skromným, pracovitým a neodrádza ho ani úctyhodný

Z predstavenia Figarova svatba, foto: Ctibor Bachratý

Figarova svatba, foto: Ctibor Bachratý

vek. I po 80-tke je stále činný. Na tieto jeho pozoruhodné
vlastnosti je zamerané nové dielo režiséra Šulíka a kameramana Richarda Krivdu, ktorí dokázali vhodne zužitkovať a skĺbiť
množstvo fotografií aj archívnych videozáberov z predstavení.
Ukážky sú oživené a aktualizované komentárom majstra Sládka, no aj odobrené vyjadreniami erudovaných znalcov divadelného kumštu, akým je jeho spoluúčinkujúci v úplných začiatkoch – herec Milan Lasica, výtvarníčka a bábkárska scénografka Jana Pogorielová, predstaviteľka jeho prvej Colombíny
z roku 1958 herečka Eva Mária Chalupová, básnik a dramatik
Ľubomír Feldek či uznávaný teatrológ prof. Vladimír Štefko
a iní. Tento vzácny dokument, ktorý tvorcovia nakrútili už
minulý rok, prináša veľa zaujímavých informácií. Nešťastný
koronavírus prekazil jeho uvedenie v kinách hneď po realizácii, a tak sa teraz dostáva k divákom v podobe DVD nosiča.
Jeho projekcia sa konala 19. júla za účasti tvorcov, vrátane
majstra Sládka. I keď sa v dokumente nenašiel priestor pre
ďalšie Sládkove aktivity, ako je jeho záslužná pedagogická činnosť, jeho pôsobenie vo funkcii riaditeľa Arény či režisérsky
post pri realizácii viacerých projektov, ide o záslužný počin
v oblasti slovenskej kultúry, ktorá vďaka Milanovi Sládkovi
prerástla rámec jeho rodnej vlasti.
Dúfajme, že sa maestrovi podarí stále zapĺňať divadlo Kefka, v ktorom pôsobia aj viacerí jeho žiaci z Európy. Že si nájde
čas zavítať do Čiech i na rodné Slovensko, aby si aj naši diváci
mohli pozrieť jeho netradičné predstavenia, plné umeleckých
pohybových figúr, masiek, úžasných kostýmov, no najmä hry
ľudského tela, ktorým vie majster pohybového divadla, zakladateľ modernej slovenskej pantomímy Milan Sládek tak
excelentne narábať.
Je naozaj chvályhodné, že on, svetoobčan (otec bol Slovák
zo Záhoria a mama pochádzala z Moravy) narodený v Streženiciach, čo je dnešná časť Púchova, žijúci istý čas v Prahe,
potom vo Švédsku a teraz v Nemecku, sa stále hlási k svojim
rodným koreňom. Veď, ako sám hovorí: „Ak by som Slovensko a Slovákov i Čechov nemal rád, prečo by som sa domov
neustále vracal?“
Anna Sláviková
Listy 17

16_17_Slavikova Sladek.indd 17

08.12.2021 9:45:25

Slovenská
a česká
knižnica
Z komunistického
Československa odišli/utiekli
za oných čias tisícky ľudí.
Veľká väčšina z nich si našla
za hranicami od Ameriky
po Austráliu či Južnú Afriku
svoj nový domov, ľudské
šťastie i profesijné uplatnenie.
A niekoľko si dokonca vydobylo
vo svojom odbore aj globálne
uznanie. Nepochybne medzi nich
patrí aj český jazzový gitarista,
skladateľ i moderátor
Rudy Linka.

DOMOV JE POCIT

domov nemusí mať podľa Linku nejaké konkrétne kontúry,
ale môže to byť len pocit, „který máme v našem srdci a který nám pomáhají vyvolat naši přátelé, a vzpomínky, které se k
nim vážou“, navyše ako cieľ nemusí byť tým najdôležitejším,
lebo ešte dôležitejšie je byť na ceste samotnej. Tu je možné
nájsť paralely s Kerouacovým dielom Na ceste, ktoré Linka
považuje za svoju bibliu. Túto knižku mal dokonca v batohu
s niekoľkými osobnými potrebami a skautským ešusom, keď
odchádzal z Československa.
Linkovo rozprávanie je predchnuté nielen láskou k hudbe,
ale predovšetkým láskou k ľuďom a miestam, ktoré poznačili
jeho osobný život, ako je napríklad okolie pražskej Peterskej
veže, kde prežil svoje detstvo, a v neskorších rokoch New
York.
Linkovou cennou devízou je presvedčivá úprimnosť. Napokon sám hovorí, že v živote si človek nemusí nič vymýšľať.
Je to rozprávanie človeka, ktorý spoznal svet veľkých hudobných pódií i malých klubov, svet veľkomiest i šumavských
dedín, pričom všade dokázal nájsť kľúč k srdciam i mysliam
tých, ktorých na svojich cestách stretol, či už v rodnej Prahe,
v Štokholme, v New Yorku, alebo na Prachaticku. Sám sa
síce považuje za romantickú dušu a dobrodruha, no dokáže
byť v niektorých súdoch a postojoch veľmi racionálny i konzekventný. Napokon, je to jazzový muzikant, ktorý vie, že
základom improvizácie je dokonalé zvládnutie hudobného
nástroja, čo nejde bez zmyslu pre disciplínu a bez trpezlivosti.
Nie je veľa takých rozprávačov vlastných životov, ktorí by
nevysúvali do popredia vlastnú osobu, ale naopak, ktorí by
sami seba dokázali tak citlivo vsadiť do prostredia, v ktorom
sa ocitli a v ktorom žili, aby tým dokázali presvedčivo vyrozprávať svoj životný príbeh. Rudy Linka je takým rozprávačom,
lebo on sám je i nie je hlavnou postavou vlastného príbehu. Je
tu totiž okrem neho ešte niečo, čo má miesto vari vyššie ako
samotný rozprávač: hudba. Tá bola, je a bude alfou a omegou

Rudy Linka: Na cestě domů... vždycky
Nakladatelství Universum, 2021

O

svojich životných cestách i necestách a hľadaní domova v emigrácii veľmi pútavo rozpráva vo svojej
autobiografickej knihe Na cestě domů… vždycky. Po
absolvovaní klasickej gitary na Pražskom konzervatóriu sa
pražský rodák Linka rozhodol začiatkom roku 1980 emigrovať do Švédska, kde štyri roky študoval skladbu na Štokholmskom hudobnom inštitúte. Získal švédske občianstvo a súčasne aj štipendium na prestížnej bostonskej Berklee College
of Music. Potom študoval v New Yorku, kde sa usadil. Ako
muzikant vystupoval s takými svetovými jazzovými esami,
ako napríklad John Scofield, George Mraz či John Abercrombie. Od roku 2005 organizuje v českých mestách jeden
z najprestížnejších jazzových festivalov v strednej Európe Bohemia JazzFest.
Linkova kniha – ako to naznačuje titul – je vlastne knihou
o trvalom vracaní sa domov, pričom fyzicky tých domovov
môže byť v jeho ponímaní viac, nielen ten jeden, kde sa človek narodil a vyrástol. Že vlastne každá cesta za nejakým cieľom je v istom zmysle návratom domov, aj keď tento cieľ môže
byť geograficky na druhom konci sveta. Pričom paradoxne
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Linkovho života, prepletá sa neoddeliteľne jeho osudom, lebo
je to láska až do smrti.
Linkova kniha je čítavým obrazom života človeka, ktorý obstál
v tvrdej konkurencii, za čo vďačí svojmu talentu, vytrvalosti a odhodlaniu. Jeho život je výsledkom rozhodnutia s touto konkurenciou sa konfrontovať, teda rozhodnutia odísť z neslobody do
slobodného sveta. A treba oceniť aj výborné grafické spracovanie
knihy s bohatým fotografickým materiálom, vhodne ozvláštnené
autorovými rukou písanými poznámkami.

LASICA A SATINSKÝ,
KOMIKSOVÍ, VEČNE ŽIVÍ
Peter Gärtner a Ďuro Balogh:
Radostná správa (Komiksový príbeh
Lasicu a Satinského z čias, ktoré
humoru nepriali)
Monokel, 2021

K

nihy môžu vznikať rôznym spôsobom. Táto pozoruhodná kniha, ako povedal v jednom rozhovor Peter Michalík
z vydavateľstva Monokel a autor námetu, vznikla ako výsledok „obrazu, takého bliku, keď som zrazu uvidel dvojicu L+S
ako komiksové postavičky“. A treba povedať, že nápad vyrozprávať príbeh Divadla na korze na pozadí turbulentných 60. rokov
v podobe príbehového komiksu, je nápadom za milión. Michalík
potom svoj nápad realizoval s pomocou Petra Gärtnera, absolventa scenáristiky na VŠMU, principála vlastného bábkového divadla a šéfa festivalu Hviezdne noci, ďalej ilustrátora a grafického
dizajnéra Ďura Balogha (o. i. ilustroval knižky Dušana Dušeka,
Toni Revajovej, Astrid Lindgrenovej a iných autorov), ako aj Miroslava Dacha, pedagóga z Katedry réžie a dramaturgie VŠMU,
ktorý sa špecializuje na autorské divadlá 60. rokov a ktorý v tomto prípade pôsobil ako odborný poradca. A samozrejme, konzultantom vlastného komiksového príbehu bol aj Milan Lasica,
ktorý sa vydania knihy, žiaľ, už nedožil.
Senzačné na tejto knižke je to, že jej autormi nie sú vrstovníci
L+S, ale v podstate deti (Balogh je ročník 1975, Michalík 1985
a Gärtner 1986) tých, ktorí boli v tom historickom čase, ktorý
komiks Radostná správa zachytáva, sami ešte deťmi. Nič lepšie
nedokumentuje nadgeneračnosť L+S nielen ako humoristov, ale
nadovšetko ako vtipných a o to hĺbavejších glosátorov svojej doby,

jej absurdít a nezmyslov, vysmievačov ťapákovského hejslováctva,
ako pravých literárnych potomkov Bajzu, Záborského, Jesenského, Kalinčiaka, Chalupku, Kukučína, Timravy či Stodolu. To jest
tej línie slovenskej literatúry, ktorá sa vysmievala z tuposti slovenskej kocúrkovčiny a našej zápecníckej vystrašenosti, nemeniacej
sa bez ohľadu na to, či sa to odohrávalo v kulisách rakúsko-uhorského vyrovnania alebo normalizácie o sto rokov neskôr. Mnohí
sme síce skeče či výstupy L+S vnímali ako podprahové politikum
a uťahovanie si z komunistického režimu, lebo sa to vari inak
v danej dobe ani nedalo (Milan Lasica v jednom rozhovore povedal, že diváci si tam sami nachádzali, čo chceli), ale ten záber
bol širší. Odkrylo sa to okrem iného najvýraznejšie pri ich voľnej
divadelnej adaptácii Bajzovho Reného (Náš priateľ René, 1986),
či na filmovom plátne v dialógoch filmu Pacho, hybský zbojník,
kde sa za rozmarnou veselosťou príbehu a pozoruhodnou vypointovanosťou replík, z ktorých už mnohé zľudoveli, skrývala trpká grimasa múdrych komikov z našej neochoty či neschopnosti
prijímať zložitosť sveta, či z nedostatku vôle prekročiť vlastný
tieň. Inými slovami, šlo o stret zaostalého s moderným, racionality s poverami, otvorenosti s uzavretosťou, čo sa dnes, v čase pandémie, prejavuje až s mrazivou jasnosťou.
Ako sa píše v úvodnej poznámke vydavateľa, komiksový príbeh
Milana Lasicu a Júliusa Satinského vychádza zo skutočných reálií
Bratislavy na prelome 60. a 70. rokov. Bola to doba, keď uvoľňovanie politickej a spoločenskej atmosféry v poststalinistickom
Československu zvalcovali v auguste 1968 okupačné vojská,
v dôsledku čoho sa postupne znovu začalo všeobecné glajchštaltovanie, známe ako normalizácia. To sa samozrejme dotklo aj intelektuálneho a umeleckého života krajiny, ktorého pozoruhodnou
súčasťou bola aj krátkodobá existencia bratislavského Divadla
na korze. Pre dvojicu protagonistov L+S, z ktorých sa prakticky
cez noc stali priam kultové postavy, to znamenalo zákazy, nútené
odchody a snahu odstaviť ich z verejného a kultúrneho života.
O tom, že sa napokon podaril pravý opak, svedčí (nielen) tento
komiksový príbeh, v ktorom hrajú veľmi dôležitú úlohu aj ďalšie
postavy, neoddeliteľne spojené so slávnou érou Divadla na korze, predovšetkým jeho riaditeľ Kornel Földvári, bývalý redaktor
časopisu Kultúrny život. Autori mu ako „nezávislému pozorovateľovi“, ktorý by nebol nejako agilný, ale mal by zdravý úsudok
a zmysel pre humor L+S (ako hovorí v úvode postavička ML),
právom vymedzili v komikse veľmi výrazný priestor, v ktorom
nielen sekunduje hlavným protagonistom.
Príbehovou súčasťou komiksu, ktoré vtipne a výstižne dokresľujú onen historický čas nádejí a sklamania, sú aj ikonické momentky zo slovenskej histórie 60. rokov minulého storočia: elegantná šípka Alexandra Dubčeka do vody na kúpalisku v Santovke, či hokejista Jozef Golonka poklepkávajúci hokejkou na ľade
po vsietení gólu Sovietom na ZOH v Grenobli vo februári 1968.
A mnoho ďalších reálnych dobových postáv, ako Janko Borodáč,
Gustáv Husák, režisér Ján Roháč, herec Miroslav Horníček, speváčka Zora Kolínska, Jan Werich, spolupútnici a pokrvní bratia
L+S Peter Mikulík a Martin Porubjak.
Radostná správa nie je stavaním pomníka pre L+S (napokon,
Satinský už svoj na Dunajskej ulici v Bratislave má), ale vtipným nápadom, ako vzdať nepatetickú poctu dvom osobnostiam
modernej slovenskej kultúry, ktoré urobili z humoru skutočné
nadčasové a nadgeneračné umenie.
Igor Otčenáš
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Za krásami
hriešneho
mesta

N
Veterný mlyn Molen de Gooyer

Amsterdam, honosná metropola
Holandska, je už na prvý dojem
živým a multikultúrnym mestom,
ktoré ponúka svojim návštevníkom
pestrú paletu všemožných lákadiel.
Nájdu sa v ňom milovníci histórie,
rovnako ako znalci umenia,
gurmáni obľubujúci výborné syry
či ľudia, ktorí uprednostňujú ľahkú
zábavu v podobe „coffee shopov“,
ochutnávok piva alebo návštevy
štvrti s červenými lampami.
A samozrejme, nemožno zabudnúť
ani na tých, ktorí sa radi plavia
po vode, či pred jazdou autom
preferujú radšej bicykel, alebo
s láskou pestujú doma na záhrade
tulipány. To všetko, ale aj omnoho
viac nájdu návštevníci v zákutiach
mesta, ktoré sa niekedy nazýva aj
hriešnym.

ávštevu Amsterdamu je najlepšie začať od historickej
budovy železničnej stanice Amsterdam Centraal z roku
1889, ktorá je skutočným srdcom mesta, pretože je nielen najdôležitejším železničným uzlom Holandska, ale zároveň
stanicou metra, centrom mestskej hromadnej dopravy a lodným
prístavom. Stanica je vybudovaná na troch umelých ostrovoch,
podložených 8 687 drevenými piliermi a jej architektmi sú Pierre
Cuypers a Adolf van Gendt. Interiér na oko starej budovy je veľmi moderný, plný obchodov, kaviarní, reštaurácií a iných služieb
pre cestujúcich. Zo stanice sa hlavnou triedou Damrak poľahky
dostaneme až na námestie Dam, ktoré je v ktoromkoľvek období
plné ľudí z celého sveta. Tomuto námestiu dominuje Kráľovský
palác, považovaný za najvýznamnejšiu historickú pamiatku holandského zlatého veku. Je to baroková stavba zo 17. storočia,
postavená architektmi Jacobom van Campenom a Daniëlom
Stalpaertom a pôvodne mala slúžiť ako radnica. Hneď vedľa
Kráľovského paláca sa nachádza gotický kostol Nieuwe Kerk
z 15. storočia, ktorý je druhým najstarším kostolom v celom
Holandsku. Stal sa miestom korunovácie holandských kráľov
a svadieb členov kráľovskej rodiny. Bohoslužby sa v ňom už nekonajú, prebiehajú tu už len výstavy a organové koncerty. A keď už
sme v centre Amsterdamu, nemožno si nevšimnúť sieť vodných
kanálov, ktoré sa tu nazývajú grachty. Ťahajú sa do polkruhu okolo železničnej stanice Amsterdam Centraal, lemujú asi 90 umelých
ostrovov a dá sa nimi prejsť cez 1 500 mostov. Tri hlavné kanály

Rijksmuseum
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Rembrandtov
dom

Herengracht, Keizersgracht a Prinsengracht boli vybudované
v 17. storočí, zatiaľ čo najstarší kanál Singl obklopoval mesto už
v stredoveku približne od 15. storočia. Slúžil ako vodná priekopa
chrániaca mesto pred nepriateľmi. Kanál spája jazero IJseelmeer
s riekou Amstel. Prehliadka mesta z paluby niektorej z množstva
vyhliadkových lodí, ktoré sa v amsterdamských kanáloch ponúkajú, je skutočne silným zážitkom pre každého, kto mesto navštívi.
Kúsok ďalej od námestia Dam sa dá dôjsť peši ku Rembrandtovmu domu zo 17. storočia, v ktorom maliar skutočne žil a tvoril. Je to pôvodne židovský trojposchodový dom, ktorý si mohol
Rembrandt dovoliť iba vďaka sobášu s bohatou manželkou Saskiou. Napriek tomu mal Rembrandt, kvôli svojmu bohémskemu
štýlu života, veľké problémy so splácaním dlhov spojených s kúpou tohto domu. V dnešnej dobe slúži Rembrandtov dom ako
múzeum, v ktorom možno vidieť okrem niektorých jeho olejov
a rytín aj artefakty z umelcovho života – kuchyňu, posteľ, ateliér
alebo zachovanú ryteckú dielňu aj s prácami jeho žiakov. Koho
však hlbšie zaujíma Rembrandtovo dielo, mal by určite navštíviť Rijksmuseum nachádzajúce sa v južnej časti Amsterdamu.
Je to najväčšie a najvýznamnejšie múzeum v celom Holandsku.
Ponúka rozsiahlu zbierku obrazov holandského maliarstva od 15.
storočia až do roku 1900. Zbierka kladie dôraz predovšetkým na
holandských majstrov 17. storočia, takže tu máme možnosť vidieť

Kráľovský palác na námestí Dam

Eye fimové múzeum

Stanica Amsterdam Centraal

Coffe shop v centre Amsterdamu
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Van Goghovo múzeum

kolekciu Rembrandtových obrazov vrátane azda najslávnejšieho
diela Nočná hliadka alebo nádherné obrazy Johannesa Vermeera, Jana Asselijna a Fransa Halsa. Zaujímavosťou je, že obraz
Nočná hliadka bol iba nedávno po troch storočiach reštaurovaný,
pretože v minulosti ho nechala amsterdamská radnica orezať zo
všetkých štyroch strán. Takže tento rok ho už môžu návštevníci
Rijksmusea vidieť v plnej kráse tak, ako ho pôvodne Rembrandt namaľoval. Rekonštrukcia obrazu prebiehala pomocou umelej
inteligencie a jej postup bol po celú dobu prenášaný živo na internete. Hneď vedľa Rijksmusea na námestí Museumplein môžu
milovníci umenia navštíviť ďalší skvost Amsterdamu Van Goghovo múzeum, ktoré bolo postavené v 70. rokoch 20. storočia. Patrí
medzi 25 najnavštevovanejších múzeí na svete a ukrýva rozsiahlu
zbierku 200 obrazov a 400 kresieb tohto umelca, vrátane tých
najslávnejších ako sú Jedáci zemiakov, Slnečnice alebo Spálňa
v Arles. No a pre milovníkov filmového umenia stojí isto za návštevu aj moderné múzeum filmu Eye Film Museum, otvorené
v roku 2012 holandskou kráľovnou Beatrix a svojim kryštalickým moderným tvarom pripomínajúce vesmírnu loď. Múzeum
je umiestnené v severnom Amsterdame na brehu rieky IJ a dá
s k nemu dostať bezplatne trajektom. Múzeum slúži ako archív
holandskej a svetovej kinematografie, je v ňom sedem kinosál,
kde sa premietajú súčasné a klasické filmy, dve galérie – jedna na
stálu expozíciu filmu a druhá na aktuálne filmové výstavy, obchod so suvenírmi a obrovská kaviareň s výhľadom na rieku Ij.
A kto by sa chcel pokochať ešte nádherným výhľadom na starý
Amsterdam, hneď vedľa filmového múzea stojí vyše 100-metrová
vyhliadková veža Look Out, z ktorej vidno celé mesto ako na
dlani. Pri návšteve holandskej metropoli azda nemožno vynechať
ani najnavštevovanejšiu atrakciu na brehu kanála Prinsengracht,
a síce Dom Anny Frankovej, v ktorom sa rodina Frankovcov počas druhej svetovej vojny viac ako dva roky ukrývala pred nacistami a deportáciou do koncentračného tábora. Múzeum približuje
život židovského dievčaťa Anny Frankovej, ktorá sa stala známou
najmä vďaka svojmu denníku. Písala si ho po celú dobu, čo sa
so svojimi rodičmi, sestrou a ďalšími štyrmi ľuďmi začali ukrývať
v zadnej časti domu. Ich úkryt bol, bohužiaľ, nakoniec odhalený
a Anna zomrela tesne pred koncom vojny vo februári 1945 v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Ten, kto by chcel prísť po tejto
smutnej téme a vyčerpávajúcom dni plnom zážitkov a nových informácii na trochu ľahšie myšlienky, môže vo večerných hodinách

Rembrandtov obraz Nočná hliadka

Dom Anny Frankovej

navštíviť ešte štvrť De Waalen, inak vyhlásenú aj ako štvrť s červenými lampami, kde sa legálne ponúka prostitúcia. Zaujímavosťou
je, že sa rozkladá v okolí najstaršieho holandského kostola Oude
Kerk z 13. storočia. Kedysi sa práve na tomto mieste nachádzalo
množstvo kláštorov, ktoré boli v období kalvinizmu v 16. storočí
zrušené a od roku 1811 bolo v Amsterdame vďaka blízkosti prístavu povolené poskytovanie sexuálnych služieb. Avšak od 30. rokov
minulého storočia bolo rozhodnuté, že prostitútky nesmú zákazníkov oslovovať priamo na ulici, iba z červeno osvietených okien
domov. Návštevník tu nájde množstvo nočných klubov, múzeum
sexu, erotické divadlo, informačné centrum o legálnych aspektoch
prostitúcie a hlavne veľa „coffee shopov“. Prechádzka večerným
Amsterdamom určite stojí za to, pretože tu môžete zažiť to, čo
nikde inde na svete. Iba si treba dávať pozor na cyklistov, ktorých
sú v centre tisíce a nemajú radi, keď im vstúpite na ich cyklocesty,
označené červenou farbou. Človek až nadobudne pocit, že cyklisti tu majú absolútnu prednosť úplne pred všetkými účastníkmi
dopravy. Ale inak návštevníkom Amsterdamu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Je to krásne, kozmopolitné a veľmi liberálne mesto,
ktoré sa oplatí aspoň raz za život navštíviť.
Text a foto: Vladimír Dubeň
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Gymnázium Hranice slaví 150 let
Uvádíme historii Gymnázia Hranice, jež se nachází v Olomouckém kraji a kde také studovalo
mnoho slovenských studentů. Byly to především děti vojenských důstojníků, jež pracovali v místních
kasárnách, ale i děti rodičů, jež se přestěhovali ze Slovenska do města na řece Bečvě. Gymnázium
Hranice patří k nejstarším školám v regionu. Naše gymnázium mělo v průběhu své existence několik
názvů. Autorka se pokusí stručně zaznamenat vývoj a historii školy.
1. České obecní reálné gymnasium v Hranicích 1871–1872
a německé reálné gymnasium 1873–1922.
Boje o českou střední školu v Hranicích v 70. letech 19. století
byly součástí národnostních bojů mezi vládnoucí německou
menšinou a českou většinou ve městě. Myšlenka založení české
střední školy souvisí s mohutným vlasteneckým hnutím, s uvolněním politické situace, jež se projevilo tak, že začala vznikat
česká gymnasia (dnešním pravopisem už jen gymnázia). V roce
1870 přibylo české gymnasium v Přerově a v roce 1871 ve Valašském Meziříčí, Třebíči a u nás v Hranicích.
2. České komunální gymnasium v Hranicích 1912–1920
V uvedené době do života školy hluboce zasáhla první světová
válka. Mobilizace v r. 1914 přinesla okamžité obsazení školy vojskem. Po odchodu vojáků byla ve škole umístěna rezervní vojenská nemocnice. Pro vyučování zůstaly v budově jen dvě místnosti, proto se vyučovalo v místnostech na radnici, ve vojenské škole,
řádila chřipková epidemie, zkrátka situace byla velmi náročná.
3. České státní reálné gymnasium v Hranicích 1920–1939
Život na gymnáziu v období první republiky probíhal relativně
v klidném rytmu. Studenti vzpomínali na prezidenta T. G. Masaryka a oslavovali ho. Navštěvovali filmová představení, chodili do
kroužku vzdělávacího, pěveckého, hudebního. Cvičili na veřejných vystoupeních, účastnili se Majálesů. Mobilizace v roce 1938
pronikavě zasáhla do pravidelného života školy. 15. březen 1939
byl smutný i na hranickém gymnáziu, neboť německá armáda
obsadila školu. Za pevný postoj neuzavřít školu byl tehdejší ředitel Florián Beneš zatčen a později zahynul v koncentračním
táboře v Osvětimi. V boji za svobodu padlo čtrnáct studentů,
vězněni byli i profesoři.
4. Gymnasium v Hranicích po 2. světové válce
Osmiletá reálná gymnázia zanikla na základě požadavků levice, která si přála podle sovětského vzoru jednotnou školu. Tento
záměr prosadil komunistický ministr školství Zdeněk Nejedlý. Ve školním roce 1948–1949 zahajuje škola vyučování jako
čtyřleté gymnasium. Nastalo mnoho změn ve společnosti, a to
se samozřejmě promítalo do školství. Podle zákona o jedné škole

a vzdělávání č. 31/1953 vznikla osmiletá základní škola, na kterou navazovaly tři ročníky výběrové střední školy.
5. Jedenáctiletá střední škola 1953–1960 byla místo
gymnázia též v Hranicích.
6. SVVŠ neboli střední všeobecně vzdělávací škola 1960–
1968 fungovala v Hranicích na základě úpravy školní
docházky – devítiletá základní škola a tři roky střední
všeobecně vzdělávací školy.
7. Nechceme čtenáře unavit podrobnostmi, tak rovnou
uvedeme školní rok 1968–1969, kdy se započala éra
čtyřletého gymnázia.
8. Poslední změna nastala 1. září 1994, od uvedeného data
má škola charakter víceletého gymnázia, a to šestiletého.
Hlavním cílem hranického gymnázia je připravit všestranně
vzdělaného studenta-absolventa na vstup na vysokou školu, na
vstup do dalšího života. Současné pojetí studia Gymnázia Hranice má povahu všeobecného studia, nedochází již ke klasickému
dělení tříd na větev humanitní, přírodovědnou a technickou.
Studenti podle svého zájmu a své budoucí profesionální orientace
se mohou rozhodnout pro výběr několika volitelných předmětů.

Letošní oslavy k 150. výročí Gymnázia Hranice
Organizace oslav v roce 2021 nebyly nikterak jednoduché.
Všichni víme, jaká byla situace na jaře roku 2021, školy zavřené, republiku zasáhl lockdown. Jak máte v dané situaci něco organizovat, plánovat, když nevíte, co bude na podzim? Nakonec
vše dobře dopadlo a to, co jsme naplánovali, se realizovalo: Den
otevřených dveří a dvě vystoupení v Divadle u Vlasáků. Výsledek? Samé kladné recenze. Obrovský zápal učitelů i studentů při
vytvoření programu byl jasný – hlavně ať jsou diváci, naši hosté,
spokojeni. My jsme do všeho vložili plno energie, elánu a to se
vyplatilo. Jsme rádi, že oslavy 150. výročí existence Gymnázia
Hranice byly důstojné a že jsme si je společně užili.
Vivat, crescat, floreat Gymnázium!
Marie Vávrová, absolventka (1974)
a učitelka na Gymnáziu Hranice
(Zdroj: Almanach Gymnázia Hranice k 100. výročí)
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„Ak je
generálkový
týždeň, domov
chodím len
spávať“
Rozhovor s herečkou
Janou Oľhovou

P

ochádzate z Myjavy. Akou slovenčinou ste hovorili
počas svojich školských rokov? Mali ste šťastie na
slovenčinárov?
Na Myjave sa hovorí “tvrdou“ slovenčinou, u nás doma sme
hovorili spisovne, keďže moja mama bola učiteľka. Veľmi prísna a dobrá učiteľka. Milo si spomínam na slovenčinárku pani
Čechvalovú, ktorá ma učila na gymnáziu a mala som ju veľmi
rada.
Mali ste dosť zreteľnú či len neurčitú predstavu o tom, čo je
herectvo a na základe čoho ste sa rozhodli vydať sa týmto
smerom?
Vedela som možno rozlíšiť, kto je dobrým hercom, aj keď
o herectve som mala hmlistú predstavu. Môj brat Marián sa
tiež rozhodol byť hercom a ja som tiež po tom tajne túžila.
Mali ste v tých časoch herecké vzory a kto k nim patril?
Jasné že áno. Bol to práve Maroš, môj brat. Keby som zašla za hranice, tak ma uchvacovala herečka Romy Schneider
a herec Jean Gabin. U nás „doma“ to bola hlavne Hana Hegerová. Púšťala som si jej platne a spievala spolu s ňou šansóny plné emócií a poznačené tým, že bola herečkou, nielen
speváčkou. Z českých herečiek som obdivovala Ivu Janžurovú,
Jiřinu Jiráskovú, Danu Medřickú, no a na Slovensku to boli
Ctibor Filčík, Ivan Mistrík, Mária Prechovská... Boli to všetko ľudia-herci, z ktorých mi naskakovali zimomriavky. Skvelý
indikátor dobrého herectva.

Prvý raz som ju na javisku videla ako Alžbetu
Bátory v rovnomennej hre režiséra Silvestra
Lavríka, s ktorou sa vtedajšie Divadlo SNP
Martin predstavilo na festivale Slovenské
divadlo v Praze v divadle Bez zábradlí v roku
2002. Postava Bátoryčky prečnievala ponad
ostatné. Jednak koncepciou režiséra, ktorý
Bátoryčku predstavil ako výnimočne inteligentnú
osobnosť, prevyšujúcu svoje okolie, ale aj ako
krutú a násilnú ženu posadnutú všelijakými
intrigami voči jej podriadeným osobám aj osobám
s rovnocenným postavením. A prečnievala
v podaní Jany Oľhovej. Bola krutá, náladová,
vŕšila sa na iných, ale divák vnímal pohnútky
jej správania a v mnohom ohľade si získala jeho
sympatie. Od predstavenia uplynulo už dvadsať
rokov, no na ten výkon si spomínam dodnes.
Keďže divadelný festival sa už nekoná a dostať sa
z Prahy do divadla na Slovensko je dosť náročné,
videla som herečku v nasledujúcich rokoch
prevažne vo filmoch či televíznych inscenáciách.
V pamäti mi utkvela napríklad postava vo filme
Dom režisérky Zuzany Liovej či jedna z vedľajších
úloh vo filme Sladké starosti (režisér Juraj Herz).
Vždy bola neprehliadnuteľná, v úlohe výrazná.
Keď bola v auguste tohto roku Jana Oľhová
na Bratislavskom hrade vyhlásená za jednu
z nositeliek ceny Identifikačný kód Slovenska,
rozhodla som sa osloviť ju a požiadať o rozhovor.
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V inscenácii Les A. N. Ostrovského
v Slovenskom komornom divadle v Martine
Foto: archív Jany Oľhovej

Ako sa zmocňujete postáv, do ktorých vás obsadia? Vyhovujú vám režiséri, ktorí majú o postave – ako súčasti celku –
konkrétnu predstavu, alebo ste radšej, keď vám ponechajú
priestor?
Už spomínaný brat Maroš sa raz v rozhovore vyjadril, že
postavy sa zmocní tak, že k nej pristúpi zozadu a chytí ju pod
krk... Na to nie je návod. Aj prístupy režisérov sú rôzne. Každého režiséra poteší, ak ho ako herečka inšpirujem a nemusí
mi hovoriť o každom kroku na javisku.
Máte režisérov, ktorí sú vášmu naturelu a spôsobu práce
blízki, prípadne si ceníte ich vklad do divadelnej tvorby
(Roman Polák?) a prijmete rolu, ak viete, že sama seba budete musieť posunúť do polohy dosť odlišnej, než akú viete,
alebo by ste rada stvárnili?
Konkrétne Roman Polák je veľmi výnimočný režisér a mala
som s ním viackrát možnosť spolupracovať, ale stretla som sa
s ďalšími vynikajúcimi režisérmi aj z mladšej generácie. A čo
sa týka posúvania do polohy dosť odlišnej, to predsa robím
v hereckej práci stále. Ideálne je „ušiť si“ postavu tak, aby sa
mi interpretovala dobre a aby som v každej chvíli vedela, prečo práve tak na javisku konám.
Bola vám vnútorne blízka postava Alžbety Bátoryovej napríklad tým, ako sa vedela postaviť voči palatínovi Jurajovi Thurzovi?
Som rada, že spomínate na túto postavu, ktorú ste videli
v Prahe, pretože mám výborný zážitok z Pardubíc, kde sme
hrali a z foyer som začula manželov, ktorí si brali kabáty zo
šatne: „Taková blbost a oni měřili takovou dálku.“ Ale ja si na
Bátory veľmi rada spomínam. Napokon Čachtický hrad, kde

žila, veľmi často navštevujem, keďže tam máme chalupu, tak
občas mrknem na svoje panstvo.
Čítala som nedávno rozhovor so scenáristom Petrom Kolečkom, ktorý z divadla prešiel teraz viac na film. Povedal:
„Divadlo mi chybí tak napůl. To, co nepostrádám, je divadelní společnost... U divadla se všechno neskutečně táhne.
Pár hodin se zkouší a pak se o tom do večera kecá u vína.
U filmu by člověk mezitím udělal velké množství práce.“
Ako to vnímate vy?
Pozor, pozor, pri víne sa dajú vyriešiť dosť podstatné veci! Ja
seba vnímam hlavne ako divadelnú herečku, takže všetko, čo
sa týka divadla, mi je blízke. Petra Kolečka som si náhodou
privolala výťahom na festivale v Karlových Varoch, kde vykríkol: „Vy jste hrála v mém seriálu Hrobári!“ Dokonca poznal
moje meno, tak ma to potešilo.
Je o vás známe, že pôsobíte na rôznych miestach a v rôznych úlohách. Okrem toho, že hráte v relatívne dosť od
seba vzdialených lokalitách (Martin, Bratislava), učili ste
herectvo na Akadémii umení FDU v Banskej Bystrici, na
Konzervatóriu v Žiline a toho času učíte na Konzervatóriu
Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Za prácou precestujete stovky kilometrov, najmä vlakom. Zážitky, ktoré prežili vaše deti pri odprevádzaní, čakaní a cestovaní
s vami, spísala vaša dcéra Tereza Oľhová v knihe Nespúšťaj
oči z trate! Zážitky sú podávané v úsmevnej polohe, autorka vie zľahčiť aj dosť dramatické situácie, keď napríklad
ujde dôležitý vlak – a čo teraz? Tento neraz náročný spôsob života navodzuje úvahy, čo všetko sa zmestí do jedného
dňa, ako sa to všetko dá stihnúť a za akú cenu...
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S bratom Mariánom Geišbergom
v hre Sarah Ruhlovej Dea Loher
– Mobil mŕtveho muža v SND
Bratislava, foto: archív Jany
Oľhovej

V čom vám vyhovuje bývanie na strednom Slovensku?
Do Martina som sa prisťahovala hlavne kvôli skvelému
divadlu. Je tu výborný kolektív hercov no a okolo nádherné
hory... čo si viac priať?
Mať šesť detí je isto náročné pre každého. Pre herečku asi
tým viac. Teraz sú vaše deti už dospelé. Ale aj tak sa opýtam
na harmonogram a deľbu prác vo vašej rodine.
Harmonogram je v našej rodine slovo, ktoré asi nepoznáme,
pretože každý deň je celkom odlišný od ďalšieho. Ak je generálkový týždeň v divadle, domov chodím len spávať... Ak som
doma, doháňam zameškané „domáce práce“. Mám rada dni,
keď ráno nemusím ísť nikam, môžem si robiť, čo len chcem,
alebo si jednoducho dlhšie pospať. Náročné to bolo hlavne,
keď boli deti malé, lebo divadlo sa hrá predovšetkým večer...
Vaše výkony boli viackrát ocenené. Cenu Literárneho fondu
ste dostali za postavu Juany v inscenácii Don(a) Juan(a),
za postavu Zuzy v inscenácii Skon Paľa Ročku a za postavu Faidry v inscenácii Faidra. Akú váhu pripisujete oceneniam?
Ocenenia za herecké výkony ma vždy potešili, ale zároveň
som cítila ešte väčšiu zodpovednosť. Aj tak viete, že začínate
znova od nuly.
Ako dlho si v sebe nosíte jednu postavu, keď už, povedzme,
prestane byť na repertoári? Ak ju treba vedome prekryť novou postavou (trebárs aby ste sa dokázali dostatočne sústrediť na novú postavu), je to ťažké?
Nosíte v sebe veľa postáv, možno niekedy aj viac ako desať
naraz. Väčšina ľudí u hercov obdivuje najmä schopnosť zapamätať si toľko textov, ale to je paradoxne pre mňa to najjednoduchšie alebo „základné“. Zložitejšie je zachovať si emočnú
pamäť a zahrať postavu vždy tak, aby to bol opäť jedinečný
zážitok. Jednak pre diváka a napokon aj pre mňa, že mi to
stále, ako sa hovorí, dobre „hrá“.

V čom vás v divadle môžeme vidieť v súčasnosti?
V SND v Bratislave hrám v súčasnosti v inscenáciách Bál,
Dobrodružstvo pri obžinkoch, Pohreb alebo svadba, Kubo,
Divadelný román. V SKD Martin je to Pitínskeho Matka
a pripravujeme inscenáciu Leonce a Lena od Georga Büchnera.
Vaše hodnotové priority?
Ak už viete, že mám šesť detí a prezradím vám, že mám ešte
sedem vnúčat, tak sú moje priority asi jasné.
Jarmila Wankeová

Jana Oľhová (1959)
Narodila sa na Myjave. V roku 1982 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave. Už počas štúdia na VŠMU účinkovala
v Radošinskom naivnom divadle a hrala tam aj tri
roky po skončení vysokej školy. V rokoch 1985 –
1988 bola členkou hereckého súboru Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, od roku 1988 je
členkou Slovenského komorného divadla v Martine.
Okrem svojej domácej scény v Martine Jana Oľhová pravidelne účinkuje v Mestskom divadle Žilina,
od roku 2012 je členkou SND v Bratislave, účinkuje v Divadle Aréna a v MDPOH. Hrala vo filmoch:
Tisícročná včela (1983), Sladké starosti (1984), Želary, (2003), Bathory (2008), Muzika (2007), Dom
(2011), Sedem zhavranelých bratov (2015), Johankino tajomstvo (2015), Pravá tvár (2017), Vlci (seriál,
2018), Prázdniny (seriál, 2018), Ministri (seriál,
2018), Hrobári (2019) a ďalších. Za film Muzika získala ocenenie Slnko v sieti ako najlepšia herečka vo
vedľajšej úlohe.
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Riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Mgr. Ľubica Krénová, PhD., český historik
PhDr. Milan Ducháček, PhD. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a PhDr.
Zdeněk Doskočil, PhD., v diskusii nad knihou o Ladislavovi Novomeskom

Slovenský inštitút v Prahe
usporiadal 27. októbra
tohto roku, v predvečer
103. výročia vzniku
ČSR, prezentáciu knihy
Zdeňka Doskočila V žaláři
a vyhnanství: Ladislav
Novomeský v éře stalinismu
a poststalinismu. Dobre
pripravené podujatie malo
početné publikum, ktoré
so záujmom sledovalo
prezentáciu knihy
a následne sa aktívne
zapájalo do diskusie
s autorom a jeho kolegami
z Historického ústavu
AV ČR.

Dobre
pripravená
a odborná
beseda

Z

deněk Doskočil, mladý český historik (nar. r. 1978),
sa vo svojom výskume zameriava na české a československé dejiny obdobia 1945 – 1989. K menu Laca
Novomeského sa podľa vlastných slov dostal už ako študent
strednej a potom vysokej školy, keď ho zaujali osudy marxistických intelektuálov, postihnutých stalinskými represiami
v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Ako skúmavý historik, sledujúci udalosti a javy v celej ich zložitosti a neuhýbajúci ani pochybeniam či vybočeniam, venoval práci na knihe
8 rokov práce.
Pre nás Slovákov, ktorí sme sa s postavou Novomeského
(1904 – 1974) mohli stretnúť v učebniciach, ale čítať aj jeho
básne v zbierkach Nedeľa, Romboid, Vila Tereza, Svätý za dedinou, ďalej publicistické state či korešpondenciu o ňom ako
básnikovi a politikovi v monografiách Zdenky Holotíkovej
a Štefana Druga, je zaujímavý český uhol pohľadu na túto
postavu. Autor pracuje s viacerými dejovými rovinami, reflektuje básnika ako obeť procesov, zoznamuje čitateľa aj so
súkromím Laca Novomeského (pokus o psychologický portrét). Zamýšľa sa nad motívmi konania ľavicového intelektuála, ktorý službe komunistickým ideám zasvätil celý život
a po februári 1948 za ňu zaplatil stratou osobnej slobody aj

PhDr. Vojtech Čelko z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, PhDr. Vlasta Jaksiczová,
PhD. zo SAV Bratislava a riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Mgr. Ľubica
Krénová, PhD., fotky z archivu SI v Prahe

integrity, opätovne sklamanými nádejami i zničeným zdravím, no nikdy sa nedokázal s komunistickou stranou a jej
ideami rozísť. (V päťdesiatych rokoch v procese so slovenskými buržoáznymi nacionalistami bol odsúdený na desať rokov
väzenia. Jeho rehabilitácia bola postupná, ale nakoniec sa jej
dočkal.) Kniha Zdeňka Doskočila je „najkomplexnejšia historiografická biografia“, ako zaznelo na besede v Slovenskom
inštitúte a je prvou knihou z dvojdielneho zväzku či dokonca
trilógie. Na veľtrhu Svět knihy pred niekoľkými týždňami získala cenu Miroslava Ivanova.
Jarmila Wankeová
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Želmíra
Gašparíková
naša knihovníčka
a bibliografka
Narodila sa 18. 1. 1901 v Martine. Bola
dcérou Jozefa Gašparíka-Leštinského,
známeho národovca, plodného spisovateľa
hlavne populárnej literatúry, vydavateľa,
tlačiara a martinského kníhkupca. Bola
sestrou Anny Horákovej-Gašparíkovej.
Po absolvovaní meštianky a vyššej
obchodnej školy vo svojom rodisku
(1915 – 1916) študovala na učiteľskom
ústave a gymnáziu (1916 – 1919)
v Prešove a potom v r. 1920 – 1925
slovanskú filológiu a porovnávací
jazykospyt na Filozofickej fakulte
Univerzity Karlovej v Prahe a jeden rok
(1925 – 1926) na parížskej Sorbonne.
Svojho učiteľského povolania sa zriekla
zo zdravotných dôvodov, ale aj kvôli
záujmu o vedeckú prácu.

V

období 1927 – 1936 bola knihovníčkou Univerzitnej knižnice, pridelenou do knižnice Matice slovenskej
v Martine. Dôležitým medzníkom v budovaní matičnej
knižnice bol rok 1927, keď sa presťahovala do novopostavenej
budovy a knižnica mala, aj keď len niekoľko rokov, dostatok
priestorov. Knižnica MS bola v týchto rokoch zväčša neusporiadaná, bez prírastkového zoznamu a katalógov. Bolo treba
ju začať budovať od začiatku. Ž. Gašparíková tu položila základy
odbornej katalogizácie knižničných fondov. Dlhé roky tu pôsobila ako jediná bibliotekárka.
V júli 1927 Ministerstvo školstva a národnej osvety vyslalo do
Matice slovenskej významnú českú literárnu historičku, knihovníčku a bibliografku Dr. Flóru Kleinschnitzovú, pracovníčku
Verejnej a univerzitnej knižnice v Prahe, aby pomohla Želmíre
pri usporiadaní knižnice. V Želmíre našla vnímavú, spoľahlivú
a vtipnú spolupracovníčku, ktorá po jej odchode zodpovedala
za ďalší osud knižnice. Dr. F. Kleinschnitzová navštívila o niekoľko mesiacov Želmíru znova a presvedčila sa, že Dr. Želmíra Gašparíková sa dokáže vyrovnať so všetkými ťažkosťami.
V r. 1927 skatalogizovala 2 300 knižničných jednotiek, najmä slo-

vacík. Budovala súborný katalóg slovenských knižníc, ktorý založil
v r. 1923 Dr. Ján Emler, aby vykompenzoval medzery vo fondoch slovenského oddelenia budovaného v UK v Bratislave.
Dr. Želmíra Gašparíková spracovávala pre tento katalóg fondy
slovenského oddelenia knižnice Matice slovenskej.
Spolupracovala na bibliografiách:
• Knihopis českých a slovenských tisků od nejstarších dob do
konce 18. století (zredigoval Dr. Zd. Tobolka),
• Soupis československých tisků od r. 1900 do r. 1925 (zostavovateľ V. Pražák - K. Nosovský).
V roku 1930 získala doktorát z filozofie (PhDr.). Ako jazykovedkyňa sa zaoberala dialektológiou a komparatistickým
skúmaním slovenského a českého jazyka. Spolupracovala s V.
Vážnym pri výskumoch turčianskeho nárečia. V knihe Ivy
Šmakalovej Integrálna dedina, ktorá vyšla v r. 1936, spísala kapitolu o nárečí Dolného Jasena. Dr. Alica G. Masaryková prispela
do publikácie štúdiou s názvom História a reč.
Publikačná činnosť Dr. Gašparíkovej v oblasti knihovníctva
a bibliografie je zameraná predovšetkým na prácu knižnice Matice slovenskej. Odborné príspevky uverejňovala v slovenských
i českých periodikách Slovenské pohľady, Slovensko, Elán, Slovenská knihoveda, Kostinské jiskry...
V Slovenských pohľadoch vydala v r.1929 – 1932 komentovaný bibliografický súpis súčasnej časopiseckej produkcie. V Eláne
uverejňovala prehľady súbežnej slovenskej knižničnej a časopiseckej produkcie (1931 – 1932). Viedla rubriku Bibliografia,
kde uverejňuje presne citované knihy, ktoré vyšli do januára
1930 v abecednom poradí. V časopise pro moderní filologii vyšla
v r. 1931 jej štúdia s názvom Pohreb či pohrab?
Dr. Želmíra Gašparíková bola dušou matičnej knižnice, bola
zainteresovaná do všetkých podujatí, v ktorých figurovala knižnica, prispievala k popularizácií slovenskej literárnej produkcie.
Významne sa podieľala na usporiadaní Výstavy slovenskej knihy
v r. 1931 v Ústrednej knižnici hlavného mesta Prahy (bola jej kurátorkou). Hlboké vedomosti Dr. Ž. Gašparíkovej boli dobrým
základom pre jej odbornú knihovnícku prípravu. V r. 1935 zložila odborné knihovnícke skúšky ako externá poslucháčka Tobolkových knihovníckych kurzov na FF UK v Prahe.
V liste zo dňa 1. 1. 1933, ktorý je uchovaný v Literárnom
archíve SNK, napísala: „Ja som Slovenka celým srdcom a dušou,
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Publikačná činosť

ale neviem pochopiť, prečo pre jazykové diferencie robiť hriechy a to
dnes, keď je situácia i pre našu republiku taká ťažká, prečo nenávidieť všetko, čo je české...“
Začiatkom r. 1937 opustila Dr. Ž. Gašparíková knižnicu Matice
slovenskej a vystriedala svoju sestru Dr. Annu Horákovú-Gašparíkovú v súkromnej službe už vtedy chorého T. G. Masaryka. Pripravila
miestny zoznam kníh v knižnici a pracovní v prezidentskom zámku
v Lánoch, v ktorých T. G. Masaryk sústreďoval predovšetkým knihy
potrebné k novému spracovaniu vydania Konkrétnej logiky.
Prispela do viacerých slovníkov a encyklopédií. Heslami zo
slovenskej literatúry prispela do Masarykovho slovníka náučného a do doplnkov Ottovho slovníka náučného.
V r. 1938 sa stala knihovníčkou Univerzitnej knižnice v Prahe,
kde pracovala postupne v požičovni, v katalogizačnom oddelení
a v oddelení starých tlačí. O rok neskôr prešla do Slovanskej
knižnice, kde bola až do r. 1958, do odchodu na dôchodok.
V tomto zmysle možno jej dielo označiť za príspevok k budovaniu slovenských a českých knižničných inštitúcií, predovšetkým Bibliotéky Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice v Martine, ale aj Slovanskej knižnice v Prahe.
V r. 1939 – 1945 spracovala bibliografiu najstarších slovacík
po r. 1718, ktoré sa nachádzali v zahraničných knižniciach, najmä v maďarských. Táto práca, ktorá mala slúžiť ako východisko
k úplnej Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografii, je dnes
uložená v SNK v Martine.
Okrem toho v Prahe využila svoje jazykové znalosti aj v pedagogickej praxi. V r. 1945 – 1951 pôsobila ako lektorka slovenčiny na FF UK. V r. 1948 – 1951 bola zároveň členkou skúšobnej
komisie pre učiteľstvo na gymnáziách v Prahe a odborným garantom pre vyučovací jazyk slovenský. V r. 1953 – 1954 pôsobila
ako externá učiteľka na Priemyselnej škole grafickej. Prekladala
články z francúzštiny a ruštiny, ale aj z poľštiny.

Bola členkou pravopisnej a slovníkovej komisie jazykovedného
odboru Učenej spoločnosti Šafárikovej.
V 50. rokoch spolupracovala s pražským Štátnym nakladateľstvom krásnej literatúry pri vydávaní diel slovenských klasikov
(M. Kukučín, E. Maróthy-Šoltésová, G. Zechenter-Laskomerský
(Gustáv Kazimír). V r. 1962 pripravila výber a preklad poľských
rozprávok Hop, čižmičky, sto míľ! pre vydavateľstvo Mladé letá,
kde napísala aj doslov.
Pri hodnotení slovenských slov sa často opierala hlavne o vlastné poznanie spisovného jazyka, teda z martinského (stredoslovenského) kraja. Po Isačenkovom Slovensko-ruskom prekladovom
slovníku (I. – II., 1956) ide o druhý slovník, ktorý konfrontuje
slovnú zásobu spisovnej slovenčiny so zásobou vyspelého slovanského spisovného jazyka, v tomto prípade ruštiny.
Dlhoročná práca je sústredená v prvom nediferenčnom Slovensko-českom slovníku, ktorý vyšiel v r. 1967 v spolupráci s Adolfom
Kamišom (2. vyd. 1984, a 3. vyd. 1987). Ide o dosiaľ najúplnejšie lexikografické spracovanie slovenčiny v porovnaní s češtinou.
Slovník obsahuje 50 tisíc hesiel. Ide o slovensko-český slovník
presahujúci záber diferenčného slovníka, pri ktorom si autori kládli za cieľ priniesť základný porovnávací pohľad na zhody
a rozdiely medzi češtinou a slovenčinou. Súčasťou slovníka – ešte
pred slovníkovou časťou – sú Mluvnické poznámky spracované
Ž. Gašparíkovou, v ktorých podáva informácie o slovenskom
hláskosloví, slovotvorbe, tvarosloví a syntaxi.
Naša knihovníctvo jej vďačí za veľa. Pri príležitosti 120. výročia jej narodenia na ňu s úctou spomíname ako na príklad mimoriadnej pracovitosti a svedomitosti.
Praha bola mestom štúdií i pôsobenia Dr. Želmíry Gašparíkovej a stala sa aj mestom, v ktorom ukončila svoju životnú púť.
Zomrela 15. 12. 1968 v Prahe, urna je uložená v rodičovskom
hrobe na Národnom cintoríne v Martine.
Iva Poláková,
Foto: autorka a podobizeň Ž. Gašparíkovej Literárny archív SNK
• ĎURANOVÁ, Ľudmila, Anna ŠOURKOVÁ, Alena TÁBORECKÁ, 2003.
Lexikón slovenských žien. Martin: Slovenská národná knižnica. ISBN
80-89023-30-4, s. 68.
• ĎURIŠKA, Zdenko, 2007. Národný cintorín v Martine: pomníky a osobnosti.
Martin: Matica slovenská. ISBN 978-80-7090-800-6, s. 220.
• GRÁFOVÁ, Jarmila, 2004. Jazykovedná činnosť Želmíry Gašparíkovej. In:
Literárny archív 38/03. Martin: Slovenská národná knižnica. - S. 130. ISBN
80-89023-36-3
• JÓNA, E., 1969. Za Želmírou Gašparíkovou. In: Slovenská reč. Roč. 1969,
č. 33-34, s. 76-77.
• ŠMAKALOVÁ, Iva, 1936. Integrálna dedina – štúdia slovenskej zemianskej
dediny v Turci. V Prahe, 1936. 111 s.
• VRABLICOVÁ, D., 1969. Poznáme ich? Dr. Želmíra Gašparíková. In: Čitateľ.
Roč. XVIII.(1969), č, 3, s.106-107.

Miesto posledného odpočinku
Želmíry Gašparíkovej
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Katedrála sv. Víta

Pražský
výber
(na prechádzke
s Gustavom Mahlerom...)
Novembrový deň, studená modrá
obloha, záplava slnečných lúčov
a sobotné popoludnie, Praha. Do
ulíc Starého Mesta sa opatrne, ale
s vervou navracia život a turistický
ruch. Na Staromestskom námestí
práve prebieha pompézne fotenie
akejsi čínskej svadby. Mladý
pár – obaja celí v snehobielom –
reprízujú stále dokola príchod ku
koču so zapriahnutými koňmi.
Fotoaparáty cvakajú. „Ešte raz
prosím a usmievajte sa trošku viac!
Cching veishao!“ Nádherná nevesta
a rozpačitý ženích, myšlienkami
ktovie kde...

P

Malá Strana

Praha – Staré Mesto

re mňa a moju ženu je to vlastne tak trochu predčasná adventná prechádzka mestom. Impulzom k nej sa
stal tohtoročný vianočný darček, ktorý sme si nadelili
– abonentky na cyklus koncertov Českej filharmónie. A ten
dnešný, pre nás otvárací, začne už čo nevidieť v honosnej budove Rudolfina. Na programe je 9. symfónia Gustava Mahlera pod taktovkou Semjona Byčkova, súčasného šéfdirigenta
Českej filharmónie, ktorý toto bez diskusie skvelé hudobné
teleso pozdvihuje do nadoblačných výšin. Tešíme sa! Spojenie
Mahlera a Byčkova sme zažili už pred pár rokmi a bol to zážitok, na ktorý spomíname dodnes.
Mahler patrí medzi najvýznamnejších hudobných skladateľov neskorého romantizmu a jeho tvorba položila základy
modernej hudby 20. storočia. V jeho hudbe sa odohráva stret
doznievajúceho romantizmu s nástupom disharmónie modernej doby, s jej nádejami vo vedecko-technický pokrok,
ale aj neistotou, ktorú sprevádzajú dve najstrašnejšie svetové
vojny, aké ľudstvo doposiaľ zažilo. Smútok a bolesť sa tu snúbia s návratom k večnej nádeji a prirodzenej ľudskej túžbe po
šťastí. Toto všetko sa akoby prorocky zrkadlí v hudbe Gustava
Mahlera.
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V monumentálnej koncertnej sále Rudolfina doznievajú
posledné tóny Mahlerovej 9. symfónie a nakoniec sa rozhostí impozantné ticho, ktoré vzápätí strieda mohutný potlesk
a mnohominútové „standing ovations“. Akoby aj nie! Byčkov
Mahlerovi rozumie a hudobné teleso pod jeho taktovkou hrá
naplno, ako o život – v tom najlepšom zmysle slova. Muzika,
ktorá bez prestávky skoro hodinu a pol ponecháva poslucháčov od začiatku až do konca v napätí a vzrušení, skoro bez dychu (a nemajú to na svedomí všadeprítomné povinné rúška)...
Skladateľa Gustava Mahlera v Česku považujeme za tak
trochu „nášho“. Narodil sa na Jihlavsku na Vysočine, v Kališti neďaleko Humpolca, v roku 1860 do rakúskej židovskej
rodiny. On sám zhrnul svoje životné pocity do vety: „Som
trojnásobne bez domova: ako Čech medzi Rakúšanmi, ako
Rakúšan medzi Nemcami a ako Žid v celom svete.“ Ako by
mu Semjon Byčkov mohol nerozumieť? Sám pevne spätý
s kultúrou východo- i západoeurópskou. Narodený v roku
1952 v Leningrade do židovskej muzikantskej rodiny, v roku
1975 emigroval do Spojených štátov amerických a od polovice osemdesiatych rokov žijúci v Európe. Byčkov v sebe
spojuje vrodenú muzikálnosť s precíznosťou ruskej hudobnej
školy a jeho koncertné vystúpenia sa na celom svete tešia vždy
veľkej pozornosti. Spolupráca Semjona Byčkova s Českou filharmóniou bola viac ako šťastnou voľbou a spojením. Jeho
výklad hudby Gustava Mahlera vychádzajúci z hlbín dirigentovho srdca ju zrozumiteľne tlmočí dnešným poslucháčom.
Mahler svoju 9. symfóniu skomponoval v roku 1909, ale jej
koncertného uvedenia sa už nedočkal, nakoľko v roku 1911
vo veku nedožitých 51 rokov umiera vo Viedni, čím sa uzaviera kolobeh zápasov, ktoré skladateľ zvádzal celý svoj život –
s okolitým svetom, s antisemitskými útokmi i so sebou samým.
S odstupom času sa toto jeho posledné dielo javí ako akési
skladateľovo bilancovanie či lúčenie sa so životom, i keď v čase
jeho vzniku sa Mahler cítil v plnej životnej sile. Je zaujímavé,
že iracionálne obavy, ktoré v ňom vzbudzovalo číslo 9, číslo
symfónií, ktoré sa stali osudnými a konečnými pre Beethovena, Schuberta i Brucknera – obavy, ktoré ho „donútili“ pomenovať svoje v poradí deviate hudobné dielo nie symfóniou,
ale Piesňou o zemi, sa nakoniec naplnili v jeho desiatom veľkolepom hudobnom diele s názvom 9. symfónia.
Abonentný koncert skončil s nastupujúcim zimným večerom. Nad Prahou jasná tmavomodrá obloha plná hviezd.
Ani nemusíme dlho rozmýšľať, či si nepredĺžiť dnešný „slávnostný“ deň prechádzkou rozžiarenými malostranskými
uličkami až hore na Hrad. Na starých zámockých schodoch
stretávame desiatky turistov idúcich nám v ústrety. Naše výnimočným koncertom zasnené a citovo rozjatrené rozpoloženie
navrátia do reality až závory a dôkladná osobná prehliadka,
ktorú rutinne vykonáva pomocou skenera po zuby ozbrojená
vojenská hliadka pred vstupom do areálu Pražského hradu...
Z hradných terás obdivujeme rozžiarenú Malú Stranu, slávnostne osvetlenú Katedrálu svätého Víta i vo vetre sa trepotajúcu prezidentskú štandardu s nápisom Pravda vítězí. Myslíme na nedávno prežitý koncert a na Gustava Mahlera, ktorý
sa tak nejako túla uličkami Starého Mesta spolu s nami. Myslíme na všetko možné i nemožné, čo sa odohráva okolo nás.
Myslíme na pomaly prichádzajúce Vianoce i na to, čo nám asi
prinesie pred nami ležiaca budúcnosť, ukrytá do plášťa neistoty a tajomstva...
Text a foto: Miro Pogran

Praha secesná

Praha stredoveká

Rudolfinum

Alegória hudby pred Rudolfinom
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Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov
Opakovane ho trápil zápal pľúc, s ktorým bol hospitalizovaný
už v roku 2017. „Na radu lekárov poctivo odpočívam a mám dosť
času rozmýšľať o tom, ako by som to mohol fanúšikom vrátiť a čo
všetko by som mohol urobiť. A ako sa poznám, bude toho asi zase
dosť“ – povedal pred štyrmi rokmi, keď sa zotavoval vo Vysokých
Tatrách. Fanúšikom sa cez facebook s fotkou z nemocnice prihovoril
aj v októbri tohto roku: „Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil
a skončil som na infúziách. Posielajte energiu, budem ju potrebovať.“
Záverečné týždne trávil striedavo doma (Praha) a v opatere lekárov.
Žiaľ, statočný boj s chorobou prehral a v stredu 10. novembra 2021
vo veku šesťdesiatdeväť rokov odišiel do večnosti. Ťažko uveriteľnú
správu o úmrtí nezabudnuteľného Miroslava Žbirku priniesli všetky
slovenské a české médiá.

Zomrel
Miroslav
Žbirka

L

egendárna československá spevácka ikona rada zvykla žartovať, že je „studnicou neužitočných informácií“. Opak
bol pravdou, lebo išlo o bohaté žriedlo prekvapivých, hodnotných aj vzácnych vedomostí. Môže nás len mrzieť, že Slovensko ho nedokázalo plnohodnotnejšie využiť a oceniť. Rozhodne
ale platí tvrdenie, že bol príliš slušným človekom na to, aby na
seba a svoje vedomosti upozorňoval.
Narodil sa 21. októbra 1952 v Bratislave do zmiešanej famílie Slováka Šimona Žbirku a Angličanky Ruth Galeovej.
Mladé letá prežil na Gunduličovej ulici pri Prezidentskom
paláci, kde hrával futbal a chodil do Múzea Janka Jesenského oproti ich domu. Vnímavé bratislavské chlapča vyrastalo
v časoch, keď sa na uliciach ešte svietilo plynovými lampami
a dobová moderná hudba stále nadväzovala na predvojnové
evergreeny. Veľkou inšpiráciou mu bol starší brat Jason, ktorý
ho priviedol k muzike a participoval tiež na vzniku piesne
Čierny deň. Jasonova samovražda (1969) znamenala pre mla32

dého Mira bolestnú stratu, s ktorou sa nevedel zmieriť ani po
rokoch.
Prvé úspechy prišli s kapelou Modus (vtedy ešte Modus Club).
Skupina triumfovala v máji 1969 na pamätnom druhom beatovom festivale v Bratislave. Neskôr, keď už vo formácii pôsobili aj
Marika Gombitová, Janko Lehotský a Laco Lučenič, získal Modus zlatú Bratislavskú lýru za skladbu Úsmev (1977). Ohromný
úspech katapultoval popularitu skupiny v rámci celej federácie,
čo však začalo robiť problémy vtedajšiemu normalizačnému režimu. Denník Rudé právo, ústredný tlačový orgán komunistickej
štátostrany, zverejnil článok, v ktorom autor uviedol, že „Modus
se shledal v prvcích kosmopolitních“. Hneď na to prišiel zákaz nahratia platne, nie však koncertovania. Kapela dostala opäť zelenú
v roku 1979.
Definitívne rozhodnutie prejsť na sólovú dráhu dozrelo v Žbirkovej hlave cestou z koncertu Modusu v Brne. Onedlho na to,
1. decembra 1980, dostal Renault 5 vezúci Mariku Gombitovú
a jej kamarátku Andreu šmyk a skončil v poli. Nehoda trvale
pripútala obľúbenú speváčku na vozík. Čoskoro potom mal premiéru kultový muzikál Neberte nám princeznú (1981), v ktorom
popri Žbirkovi a Gombitovej účinkovali Marie Rottrová, Luděk
Sobota i ďalší známi českí umelci. Nasledujúce obdobie bolo pre
„nemoderného chalana“ Mekyho prelomové. Získava striebornú
Bratislavskú lýru za pôsobivú pieseň Atlantída (1982), úspechy
slávil aj v zahraničí. Bravúrna interpretácia skladby Nechodí mu
na festivale v rakúskom Villachu priniesla hlavnú cenu, za pieseň Love Song bola Žbirkovi udelená Cena Radia Ö3. Ako vôbec prvý Slovák získal federálneho Zlatého slávika, keď preskočil
dovtedy pravidelného suverénneho víťaza tejto ostro sledovanej
čitateľskej ankety Karla Gotta (1982). „Musel som si na to zvyknúť,
kúpil som si oblek, naučil sa jesť príborom“ – žartoval ohľadne svojho veľkého triumfu.
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S Marikou Gombitovou

S Karlom Gottom

Dlhotrvajúcu kooperáciu s gitaristom a skladateľom Lacom
Lučeničom ukončil Žbirka v roku 1994. Na sklonku 90. rokov
a začiatkom nového milénia zbieral jedno prestížne ocenenie za
druhým. Štyrikrát zvíťazil v ankete Zlatý slávik (2002 – 2005),
bol mnohonásobným strieborným, respektíve bronzovým slávikom (1998 – 2010). Úspechy žal aj v ankete Osobnosť televíznej
obrazovky (OTO), v roku 2006 ho uviedli do slovenskej hudobnej Siene slávy. Pripomenieme, že bol tiež laureátom českej hudobnej ceny Anděl (2018). Vtedajší prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska mu o rok neskoršie udelil štátne vyznamenanie
Pribinov kríž 1. triedy (2019).
Výnimočným dátumom v Žbirkovej biografii je nesporne 10.
júl 2012, keď prvý raz vstúpil do legendárneho štúdia číslo 2
na Abbey Road v Londýne. Nahral v ňom skladby Love Shine
a In The Sun, ako i piesne na dvojalbum Miro (2015) a Double
Album (2018). Trojkompilácia The Best Of Meky Žbirka vyšla
v septembri 2020. Hádam stojí za zmienku, že prvé nahrávanie
v spomenutom štúdiu, ktoré je bezprostredne späté s ikonickou

kapelou The Beatles, dostal charizmatický spevák od manželky
Katky ako dar k šesťdesiatym narodeninám. Dňa 13. júla 2020
mal slovenskú premiéru dokument Meky, ktorý režíroval český
filmár, spisovateľ a hudobný expert Šimon Šafránek.
Keďže svoj privátny život si umelec bedlivo strážil, nebol terčom agresívnych útokov bulvárnych médií. Manželstvo s Helgou
Žbirkovou, s ktorou má dcéru Denisu, trvalo do roku 1987. Od
nasledujúceho roku (1988) žil v partnerskom zväzku s Kateřinou
Žbirkovou. Spolu vychovali dcéru Lindu a syna Davida, ktorý
ako hudobník kráča v otcových šľapajach. Adresou trvalého domicilu rodiny je dlhodobo Praha.
Pozri, čo pre teba mám – mohol by sa začať rozhovor dobrých kamarátov. Pozri na ten zázrak! Prepáč, mám čierny deň. Asi
neprídem... a dalo by sa pokračovať ešte veľmi dlho. Biely kvet
nechcem, ale ak chceš, kúp mi radšej knihu... Nejeden raz sme sa
presvedčili, že slovenská popmusic má vďaka brilantným Žbirkovým skladbám „odpoveď na všetko“. Melódie a refrény mnohých
hitov zľudoveli, pričom nikto dnes už neskúma, či sugestívne
texty piesní napísali Kamil Peteraj, Boris Filan, Jozef Urban, Ján
Štrasser, Miroslav Válek alebo sám interpret.
Zrejme každý priaznivec zosnulého speváka mal s ním nejakú
tajnú osobnú reminiscenciu. Platilo to v ére, keď sme si nevyberali zo stoviek televíznych kanálov, a rovnako aj v časoch, keď nebolo možné registrovať mená plejády interpretov, lebo ako rýchlo
sa vynorili, ešte bleskovejšie zmizli z našej pamäti. Svojou katarznou hudbou a skladbami vedel bytostný lyrik Miroslav Žbirka
vždy s maximálnou decentnosťou a slušnosťou zaklopať na dvere. Keď ako „obyčajný chalan úplne neobyčajným spôsobom“
vstúpil, na chvíľku sme spomalili životné tempo. Všestranná
prekladateľka a publicistka Silvia Ruppeldtová v tejto súvislosti trefne konštatuje, že „Žbirkove piesne sa svojou prirodzenou
obľúbenosťou stali ,domovom, teda rukami, na ktorých smieme
plakať´, parafrázujúc báseň Miroslava Válka. Práve Jesenná láska
sa stala jednou z rozhodne najobľúbenejších moderných slovenských básní najmä vďaka hudbe a hlasu Mira Žbirku. Bol skrátka
dlhodobou a samozrejmou súčasťou nášho sveta, a zrazu, keď
odišiel, cítime, že to samozrejmé vôbec nebolo. Že to bolo veľmi, veľmi výnimočné, a že svet, ktorý spoluvytváral, nás spájal.
A teraz sa potápa ako Atlantída. More tento ,náš svet´ už nikdy
nevydá...“
Masy vďačných fanúšikov vnímali Žbirku ako nefalšovaného
beatlesáka s nimbom Angličana, a to nielen v 70. rokoch, keď
popularita britského bigbítu v našich končinách kulminovala, ale
i neskôr, keď už „byť beatlesákom“ znamenalo pre mladšie generácie niečo staromódne. Faktom ale navždy zostane, že „československý Angličan Meky Žbirka“ bol svetovým muzikantom, ktorý
chcel v každom čase i nečase robiť pôvodnú slovenskú hudbu. Keď
v ére bývalého totalitného režimu iní ostávali za hranicami, jeho
to ťahalo domov. Ak aj pre kohosi mohol byť „nemoderný“, treba
sňať klobúk z hlavy a poďakovať mu za fascinujúcu invenčnosť,
ktorou bol plnokrvne náš. Obdivuhodné je, že ani náhodou necítil potrebu donekonečna vyťahovať staré úspechy a trofeje, aby
sa na neho nezabudlo. Vari aj preto bez tlaku rôznych rušivých
vplyvov starol spolu s niekoľkými generáciami. Teraz majú viacerí
fanúšikovia problém uveriť, že budú síce starnúť ďalej, ale už bez
neho. Úplná pravda to však rozhodne nie je, lebo nezameniteľný
Miroslav Žbirka bezpochyby mnohých z nás prežije.
Česť jeho pamiatke!
Peter Cabadaj
Foto: zdroj internet
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Operná
diva Edita
Gruberová
vo večnosti

V

pondelok 18. októbra 2021 prišla zo Švajčiarska
smutná zvesť o úmrtí svetoznámej opernej divy Edity Gruberovej. Informovali o tom hádam všetky relevantnejšie zahraničné printové aj elektronické médiá, portály, divadlá. Bratislavská rodáčka skonala vo veku 74 rokov
v Zürichu.
Legendárna charizmatická speváčka s čarokrásnym sopránovým hlasom zažiarila najmä v úlohách veľkých belkantových kráľovien: v Donizettiho operách Lucia di Lammermoor, Anna Bolenová, Roberto Devereux, ale i v Norme
Vincenza Belliniho a ďalších klasických opusoch. Počas úctyhodnej viac než polstoročie trvajúcej skvostnej umeleckej

34

Aristokratický operný svet
jej dal veľavravné honosné
prívlastky ako Kráľovná
belkanta, Diva divissima,
Edita Veľká, Primadonna
assoluta, Hlas slávika,
Cárovná spevu, Kráľovná
koloratúry, Božská Edita,
La Gruberová... Podľa
koryfeja slovenskej
teatrológie a opernej kritiky
Jaroslava Blaha „Gruberová
– to je unikátnosť a istota
vokálnej techniky,
neopakovateľný dar
talentu, originálna fantázia,
racionálny názor, vedomá
voľba prostriedkov, ktorými
sa vokálne aj herecky
zobrazuje dramatická
postava. To je virtuozita
aj pokojná elegancia,
rafinovanosť aj hlboká
emocionalita. A navyše
neuveriteľná životnosť.“
kariéry vystupovala na operných scénach v mnohých európskych i zámorských krajinách – okrem Rakúska a Nemecka napríklad tiež v slávnej milánskej La Scale, Royal
Opera House v Londýne, newyorskej Metropolitnej opere,
Parížskej opere... Účinkovala s najvýznamnejšími svetovými dirigentmi a orchestrami, v rámci operného belkanta
sa vypracovala medzi majstrov umeleckej renesancie diel
klasikov starej talianskej školy. Bravúrnou interpretáciou,
umocnenou precízne naštudovanými kreáciami, priviedla
túto tvorbu k novému rozkvetu.
Svetlo sveta uzrela Edita Gruberová prvý raz 23. decembra
1946 v Rači (dnes mestská časť Bratislavy). Otec bol nemeckej, mamička maďarskej národnosti. Pred ťaživou existenčnou realitou zložitých detských liet hľadala útočište v speve,
ktorý jej spôsoboval najväčšiu rozkoš. Ako s odstupom času
uviedla v jednom z mála poskytnutých interview: „Vždy som
v speve hľadala útechu. Aj moja matka rada spievala, po nej
som zdedila hlas.“
Študovala na konzervatóriu a Vysokej škole múzických
umení v Bratislave (1961 – 1968), počas štúdia spievala
v Lúčnici a hosťovala v Slovenskom národnom divadle. Nakoľko ale nemala „dobrý kádrový profil“ a v Bratislave vraj
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pre ňu nebolo miesta musela odísť do Štátnej opery v Banskej
Bystrici. Istotne vtedy netušila, že práve v meste pod Urpínom rozbieha svoju hviezdnu kariéru...
Spočiatku pendlovala medzi Banskou Bystricou a Viedňou.
Takéto riešenie sa však v súkromnej – a ako čoskoro vysvitlo,
na prahu normalizačnej éry, aj v politickej – životnej realite stalo neúnosným. Vedno s matkou a manželom napokon
v roku 1971 emigrovali do Viedne. Totalitné Československo
za talentovanou speváčkou zatvorilo bránu, pričom in absentia ju odsúdili na dva roky väzenia za nedovolené opustenie
republiky... Uplynuli takmer dve decéniá, kým Gruberová
znovu legálne prekročila slovenské hranice.
Na pódiu chýrnej Štátnej opery vo Viedni debutovala rolou
Kráľovnej noci v Mozartovej klasike Čarovná flauta (1970).
„Vôbec prejsť cez prah tej budovy bolo niečo úžasné,“ zaspomínala si po rokoch. „Už tá vôňa! Keď sme išli na prvé poschodie k riaditeľom, stále som tomu neverila, bolo to pre
mňa božstvo. Jeden z nich, Ernst-August Schneider, sa potom stal mojím ,papá´. Najprv mi dali zmluvu na tri mesiace
ako elévke...“ Doplníme, že Kráľovnú noci, postavu obdarenú extrémnymi výškami, spievala pätnásť rokov minimálne
144-krát vo Viedni, ako i na iných renomovaných operných
scénach.

Kardinálny zvrat v umeleckej dráhe Edity Gruberovej prišiel v roku 1976, keď majstrovsky zvládla Zerbinettu v opere
Richarda Straussa Ariadna na Naxe. Ohromný úspech mladej interpretky, samozrejme, neunikol pozornosti medzinárodného publika. Ešte v spomenutom roku 1976 znamenite
debutovala v Metropolitnej opere v New Yorku a čoskoro si
podmanila všetky významnejšie operné domy na štyroch kontinentoch. Speváčkina charizma netkvela – ako uvádza operný kritik Pavel Unger – „len v nejakej vonkajškovosti, ale je
podložená fenomenálnou, famóznou technikou, schopnosťou
výrazovo naplniť každú postavu“.
Hoci už bola hviezdou svetového formátu, komunistickí
pohlavári v Československu ju ako emigrantku stále považovali za úhlavnú nepriateľku režimu. Prvý raz mohla v rodnej
krajine vystúpiť v roku 1979 na festivale Pražská jar. Sprvoti
však nemala dostať vstupné vízum a hrozila veľká medzinárodná blamáž, lebo viedenský ansámbel pohrozil zrušením
celého vystúpenia...
Oslnivý sopránový hlas, ktorý dlhodobo zvelebovali operní
teoretici, slúžil Gruberovej až do vyššieho veku. Spomenieme, že ako 67-ročná brilantne vystúpila s náročným recitálom
na Bratislavských hudobných slávnostiach (v rokoch 2013 až
2020 bola čestnou predsedníčkou ich festivalového výboru).
Vtedy ešte ohľadom prípadného ukončenia aktívnej speváckej
dráhy žartovala. „Keby som musela prestať, to by bolo možno
niečo iné, ako keď niekedy koketujem s myšlienkou – čo keby
som prestala? Ale myslím si, že toto je naozaj len koketéria,
lebo to je vlastne náš život. Na to som sa narodila.“
Viedenská štátna opera zorganizovala v roku 2014 úchvatný
jubilejný koncert Edity Gruberovej. Jeden z najprestížnejších
svetových operných domov ponúkol milovníkom umenia
grandiózny večer s excelentnou sopranistkou, aby pripomenul
45 rokov jej pôsobenia na tejto scéne. Lúčenie s javiskami,
na ktorých decéniá vystupovala, začala Gruberová o niekoľko
rokov neskoršie. Pamätným zostal rozlúčkový koncert v Berlínskej opere (2018), kde v minulosti taktiež zažila hviezdne
chvíle. Nadšené obecenstvo jej aplaudovalo postojačky – už
keď na scénu prichádzala! Dojatú sopranistku vtedy na klavíri sprevádzal slovenský dirigent Peter Valentovič, s ktorým
v záverečnej fáze kariéry často spolupracovala. Z Gruberovej
rozprávania vieme, že v tom období už spievala novou technikou, ktorú jej poradila uznávaná logopedička z Zürichu.
„Sama sa venuje spevu a prakticky mi ukázala to, čo mi ešte
žiadna učiteľka predtým nevysvetlila. Išla skutočne až do medicínskych detailov. Nazývam to konečnou pravdou.“
Laureátka viacerých prestížnych medzinárodných ocenení
a jedna z najslávnejších žien slovenského pôvodu sa chcela
dôstojne rozlúčiť aj s vďačným domácim obecenstvom. Malo
to byť 27. novembra a 1. decembra 2020 v Štátnom divadle
Košice. Žiaľ, predstavenie Donizettiho opery Roberto Devereux, v ktorom stvárnila rolu kráľovnej Alžbety, muselo byť
vtedy z dôvodu covidovej pandémie zrušené...
Česť pamiatke Edity Gruberovej – opernému i ľudskému
drahokamu zo Slovenska!
Peter Cabadaj
Foto: Lukas Beck
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Stretnutia,
niektoré
bohužiaľ
posledné

N

iektorých som rovno oslovila ešte počas spomínanej cesty
a kým som dorazila domov, zdalo sa mi, že môj nápad má
potenciál a hneď sa pustím do práce. Všetko to samozrejme malo svoj bežný, ale aj trochu zvláštny priebeh. Bežná práca na
výstave vyžaduje určité zapojenie a v prípade kolektívnej výstavy je
to náročnejšie. Ešte omnoho náročnejšie bolo takúto výstavu robiť
v čase pandémie, keď nie všetci mali chuť na osobné stretnutia. Výstavu som rozhodne nechcela odkladať na „lepšie časy“. Deväťdesiate narodeniny boli práve v tomto roku. Tak som postupne prekonávala ľahšie či ťažšie prekážky a mnou oslovení autori nakoniec všetci
súhlasili. Galéria, ktorú som oslovila, mi tiež našťastie vyšla v ústrety.
Danubiana je špeciálne miesto, ktoré má mimoriadne vlastnosti.
Nachádza sa na brehu Dunaja a je súčasťou vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Akýkoľvek pohľad smerom von je „vodný“. Dívate
sa na rieku, na to, čo sa deje na nej alebo na druhom brehu a cítite
sa ako na lodi. Je to priestor od začiatku koncipovaný ako galerijný,
so všetkým vybavením a ideálnymi podmienkami. Rok som sa uisťovala o nezmenenom postoji a dolaďovala koncepciu. Zažívala som
mnoho krásnych stretnutí s ľuďmi, ktorých si pamätám z dávnych
čias. Napríklad rodinu Milana Laluhu alebo niekoľko pedagógov zo
strednej školy umelecko-priemyselnej.
Od leta tohto roku som už vykonávala úplne rutinné úkony patriace k výstavnej činnosti. Jednou z nich bolo písanie sprievodného
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V septembri 2019 som cestou
z Bratislavy do Českého Krumlova
nechala svoju hlavu myslieť
a napadlo mi, že v roku 2021 bude
výročie nedožitých deväťdesiatych
narodenín môjho otca. To je dobrý
dôvod urobiť mu výstavu. Hlava
uvažovala ďalej. Výstav, a dobrých
výstav už niekoľko bolo. Tým, že
veci nepribúdajú, tak všetky tie
výstavy majú, žiaľbohu, podobný
obsah. Ako dobré riešenie mi prišlo
urobiť výstavu, ktorá by tak trochu
zmapovala čas stretnutí. Prizvať
viacerých autorov, tých, ktorí
s otcom komunikovali, rezonovali
či už ľudsky alebo v polohe
vizuálnej výpovede.
textu k výstave. Keď som o ňom uvažovala, zrodila sa myšlienka požiadať o priamu spomienku spojenú s mojím otcom. Obrátila som
sa s prosbou na pána Miroslava Cipára a on mi text ochotne sľúbil.
Stretli sme sa kvôli spoločnej výstave niekoľkokrát. Z rozhovorov mi
bolo jasné, že je toho veľmi veľa, čo by som sa rada dozvedela, preto
som ho navštívila začiatkom októbra aj s diktafónom. Kládla som
otázky o Kysuciach, o žilinskom gymnáziu alebo o začiatkoch v Bratislave. Rozprával mi o vreciach, ktoré objavil na pôjde ich starého
domu, nosili v nich seno z lúk. A s tým svojím zvláštnym úsmevom
sa na mňa díval, či vidím, že tie vrecia sú plátnami cyklu obrazov
z roku 2014. Ich drsnosť má silnú vizuálnu výpoveď a stačilo niekoľko farebných zásahov, aby vznikol minimalistický artefakt. Ponúkol
mi na spoločnú výstavu jeden z nich. V ten deň sme sa rozlúčili
a dohodli sa na termíne dodania textu, čo bolo 20. októbra. Bol to
jeden z bodov, ktorý som si mohla označiť ako splnený. Text dorazil
úplne presne. Môj ďakovný telefonát bol naším posledným rozhovorom. S veľkou ľútosťou som sa dozvedela, že 8. novembra zomrel...
Odišiel človek, ktorého prácu poznal obrovský počet ľudí, pretože
jeho logá sú známe aj tým, čo sa o výtvarné umenie nezaujímajú.
Logo Bratislavských hudobných slávností alebo Bienále detskej ilustrácie BIB videl, myslím, skoro každý, ani nemusel navštíviť galériu.
V detstve som mala obľúbenú knihu Baran Bé, všetky Cipárove obrázky mám uložené v pamäti, rovnako ako tie z knihy o Vikingovi
Vikem.
Odišiel veľký grafik, ilustrátor a maliar, rodák z Kysúc, človek,
ktorý za sebou zanechal obrovský kus práce.
Česť jeho pamiatke!
Výstava Milan Paštéka a priatelia je aj spomienkou na tých, ktorí
nás už opustili: Milan Laluha, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Miloš
Urbásek, Marián Mudroch a Miroslav Cipár.
Dominika Sládková Paštéková
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Naše studio tvoří nejen grafici, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu.
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Knihy a katalogy

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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– O Kukučínovom tajnom písme • Petr Kuneš – Tak trochu malý Babylon: Vojvodina • Igor Otčenáš
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ORIBE
Řada Oribe nejvyšší výkon a sofistikovanost
ve formě skutečně originálních přípravků
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej,
který se nedrolí a nesráží a šampony
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví
na styling a zároveň je chrání před okolním
prostředím, decentně provoněné exkluzivní
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní
výtažky se špičkovou technologií,
a výsledkem této kombinace je kolekce
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů
bez parabenů a chloridu sodného, chránící
před UV zářením, pečující o barvu a je
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.
OSložení bez parabenů a chloridu
sodného.
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REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB

Ceník služeb No.1 Francouzská 4

Milan Dedek

Hair Salon No.1 Naše práce
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Bezpečné použití i u barvených vlasů
a vlasů ošetřených keratinem.
UV ochrana pro vlasy.
Sulfáty z přírodních zdrojů.

O

O
O

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem,
fotostárnutím a zhoršením funkce
přirozeného keratinu.
K barvení používáme výhradně značku
GOLDWELL. Jednu z technologicky
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

u dětí a batolat

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