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SLOVÁKOV A ČECHOV,            ktorí chcú o sebe vedieť viac

y



Výber z programov 
Slovenského inštitútu, Klubu slovenskej kultúry 

a DOMUS SM v ČR v júni 2012
Kedy: 4. – 16. 6. 2012
Kde: Galéria Domu národnostných menšín, Voce-

lova 3, Praha 2
Čo: Obrazy sveta Zuzany Štancelovej 
 Výstavu pripravil DOMUS SM v ČR.

Kedy: 5. – 28. 6. 2012 
Kde: Liptovské múzeum v Ružomberku na Ná-

mestí Š. N. Hýroša 10
Čo: Vodopád krásy

 Drôt a farby v rukách Remigie Biskupskej, 
rod. Kubačkovej. 

Kedy: 14. 6. 2012 18.00 
Kde: Slovenský inštitút, Galéria
Čo: XXL pohľadov na slovenské výtvarné 

umenie

 Štefan Papčo pohľadom Richarda Gregora. 
Horolezec ako výtvarník či výtvarník ako ho-
rolezec? Pripravil SI.

Kedy: 20. 6. 2012 18.00 
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: Jana Čavojská: Tisíc životov

 Fotosalón SK. Výstava prináša príbehy pa-
cientov z nemocníc v Južnom Sudáne, kde 
pracujú aj slovenskí lekári. Príbehy vysídlencov 
v Gruzínsku, rumunských Slovákov, indických 
cirkusantov, čínskych lodníkov či egyptských 
svadobčanov. Desiatky farebných fotografi í na 
plátne zachytávajú pestré variácie súčasného 
sveta. Pripravila autorka a SI.

Kedy: 21. – 23. 6. 2012
Kde: 21. 6. Klub Vagon – Got Blue Balls
 23. 6. Garage Stage –  ZVA 12-28 Band
 23. 6. Euro Jazz Stage – Dirty Disco Rockers
Čo: United Islands of Prague

 Slovenské skupiny na medzinárodnom hu-
dobnom festivale. Pripravil o. v. festivalu 
s podporou SI.

 
Kedy: 24. 6. 2012 21.00
Kde: BLUES SKLEP, Liliová 10, Praha 1
Čo: Sonny and His Wild Dows

 Jedna z najlepších rock’n’rollových kapiel, 
ktorá vznikla v slovenskej Galante v roku 
2001. Energiou nabitá parta, ktorá nenechá 
žiadnu nohu stáť. Pripravil BLUES SKLEP 
v spolupráci so SI.

Kedy: 25. 6. 2012 18.00
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: Literárny cirkus. Mila Haugová

 V rámci pravidelného literárneho cyklu pred-
staví vydavateľ K. K. Bagala významnú slo-
venskú poetku, ktorá oslavuje 70. narodeni-
ny vydaním zbierky memoárových poviedok 
Tvrdé drevo detstva. Pripravilo o. z. literarny-
klub.sk a SI.

Kedy: 26. 6. 2012 od 17.00
Kde: Knihkupectví PLOT, Bělohorská 2, Praha 6
Čo: Letný literárny podvečer nielen pre ženy

 Téma Slovenské ženy – spisovateľky. Stretnu-
tie s minulosťou a nedávna prítomnosť. Pri-
pravil DOMUS SM v ČR.

Kedy: 26. 6. 2012 10.00
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: Rozprávajme si rozprávku

 Výchovno-dramatický program pre deti o slo-
venčine a jednej rozprávkovej krajine. Účinku-
jú Viera Kučerová a Martin Matejka. Pripravil 
SI a Bonafi de, o. z., s podporou MŠMT ČR.

Kedy: 27. 6. 2012 od 10.00
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: Slovenská poézia a próza

 Komponovaný literárny program pre SŠ. Účin-
kujú Viera Kučerová a Martin Matejka. Pripra-
vil SI a Bonafi de, o. z., s podporou MŠMT ČR.

Kedy: 29. 6. – 5. 7. 2012
Kde: Divadlo Karla Pippicha, Široká 85, Chrudim
Čo: Loutkářská Chrudim

 61. ročník prehliadky amatérskeho bábkové-
ho divadla. Slovensko na festivale zastupujú:

 29. 6. 20.00 – Desperanduľa – strašlivá dcéra 
či spravodlivá spláta pýchy i márnivej nádher-
nosti. Dezorzovo lútkové Divadlo, Bratislava.

 30. 6. 19.00 – Johannes Faust – tradičné sto-
ročné bábkové divadlo! Pre deti a celú rodinu! 
Slovenské marionetové divadlo, Bratislava.

 5. 7. 19.00 – Perinbaba – Bábkové divadlo 
Žilina

 Pripravili Mesto Chrudim a NIPOS-ARTAMA 
Praha v spolupráci s o. z. Amatérske divadlo 
a svet a SI.

Programy projektu DOMUS SM v ČR vznikajú vďaka fi nančnej podpore MK ČR. 
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Vážení a milí čitatelia, 

vďaka všetkým, ktorí nás navštívili v stán-

ku DNM na knižnom veľtrhu Svět kni-

hy, kde sme prezentovali náš časopis 

a knihy. Vďaka za všetky pekné slová 

a  záujem o  náš časopis. Ďakujeme aj 

pisateľom, ktorí reagovali na naše výzvy 

a zaslali nám svoje pripomienky z Kladna, 

Prahy, Bruntálu, Brna i ďalších miest. Pri-

pomienky sa snažíme realizovať: zmenšili 

sme písmo, zmenili sme kvalitu papiera 

i obálky. Súčasne ale chceme, aby Listy 

vyzerali úhľadne a aby nás, teda i Vás či-

tateľov, dobre reprezentovali.

S jednou pripomienkou mám ale prob-

lém. Čitateľka predpokladá, že píšeme 

články len pre dôchodcov a podľa toho 

by sme mali ich obsah aj zamerať. Člán-

ky sa snažíme vyberať tak, aby prinášali 

pohľady na slovenskú kultúru v minulos-

ti i v súčasnosti. Minulosť ale prevažuje, 

veď mladí už temer nepoznajú osobnos-

ti športu, akými boli Václav Nedoman-

ský či Ladislav Petráš. I Laco Lučenič je 

dnes už šesťdesiatnik. Časti ľudového 

kroja, história železníc na Slovensku, 

známe výtvarníčky a výtvarníci, herci, 

speváci môžu osloviť každého, a o to sa 

i snažíme. Okrem toho našimi čitateľmi 

nie sú len seniori, ale i štyridsiatnici, ba 

i mladšie ročníky. Niektoré odbornejšie 

zamerané články vyhľadávajú študenti 

i  pracovníci v českej kultúre. Jednodu-

cho pre porovnanie.

Máme čitateľov, ktorí vyžadujú detskú 

prílohu, dokonca si myslia, že by mala 

vychádzať častejšie.

Iní ju zasa odmietajú s tým, že seniori 

už rozprávky nečítajú. Ale možno majú 

vnúčatá, alebo pravnúčatá a vtedy našu 

prílohu môžu využiť.

Rozhodne sme vďační za všetky pri-

pomienky. Vystríhame sa bohemizmov. 

Postupne budeme reagovať na všetko.

Len na okraj: Listy pre stálych predpla-

titeľov stoja 10 Kč za číslo, čo v dnešnej 

dobe nie je cena závratná, ale prístupná 

každému, kto chce udržiavať kontakt so 

slovenskou kultúrou. 

Uvítame články, príbehy, fotografi e, 

kresby, anekdoty, listy od Vás a radi ich 

uverejníme. Veď časopis môžeme tvoriť 

spoločne a vzájomne sa obohacovať 

novými pohľadmi i na veci dávno zabud-

nuté, alebo naopak úplne nové.

Za celú redakciu Vám želám krásne 

leto, veľa slnka, vody, sviežeho vzduchu 

a krásnu dovolenku!

Helena Nosková 

zástupkyňa šéfredaktora
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Martin 
Guzi
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Všetko napovedá tomu, že kabinet 

a  predovšetkým premiér budú vládnuť 

na istotu. Krajinu nečakajú žiadne väč-

šie reformy a zásadne sa nepohne so 

žiadnou oblasťou. Čo je na škodu veci, 

keďže na reformy v školstve či ozdra-

venie justície čakajú všetci ako na spa-

senie a z dlhodobého pohľadu sa bez 

nich dopredu nepohneme, či sa nám to 

páči alebo nie. Vláda však nemá pripra-

venú nijakú novú agendu v oblasti roz-

voja hospodárstva a ďalších rezortov. 

Dá sa očakávať, že opatrenia kabinetu 

počas štyroch rokov budú reagovať na 

aktuálny stav a korigovať vyskakujú-

ce problémy, nepôjde ale o systémové 

zmeny. Ak, tak asi najhoršou by bola 

demontáž druhého dôchodkového pi-

liera. V tomto zmysle je zarážajúce, ako 

strana, ktorá je na scéne 13 rokov a vo 

voľbách dosiahla 44,4 percenta, je na-

priek enormnému voličskému úspechu 

naďalej po odbornej stránke personálne 

vyprázdnená a nevie ponúknuť vlastnú 

víziu budúcnosti krajiny. Z mantry o is-

totách a sociálnom prístupe totiž žiad-

ne nové fabriky nevzniknú, nesúvisí to 

s inováciami ani s rozvojom cestovného 

ruchu. Hovorí len o tom, akým spôso-

bom sa vyrobené statky prerozdelia. 

Ak chce Slovensko napredovať, musí 

sa politika primárne zaoberať predo-

všetkým tým, ako tieto statky vyrobiť 

a ako ich vyrobiť do budúcna viac. Po-

tom, ak to zjednoduším, bude aj viac čo 

rozdeľovať (ľavica), alebo nechať ľuďom 

priamo v ich peňaženkách (pravica). Tu 

nám Smer-SD a vláda zatiaľ ponúkajú 

jediný recept, štátne investície do väč-

ších projektov. Dokonca pre tento účel 

vznikne nový vicepremiérsky post, ktorý 

by mal obsadiť exminister dopravy Ľu-

bomír Vážny. Zodpovedať bude najmä 

za prípravu veľkých dopravných a ener-

getických projektov. Nehovorím, že in-

fraštruktúru Slovensko nepotrebuje, ale 

keďže peňazí teraz nie je nazvyš, nero-

bím si žiadne ilúzie. Zostava vlády na-

vyše ukazuje, že premiér musel ustúpiť 

tlaku fi nančných skupín z pozadia stra-

ny, o čom svedčia nominácie Ľubomíra 

Jahnátka na post ministra pôdohospo-

dárstva (predtým minister hospodár-

stva), vytvorenie novej pozície pre Ľubo-

míra Vážneho, ministrom dopravy je Ján 

Počiatek (predtým minister fi nancií), mi-

nistrom obrany Martin Glváč. Jahnátek 

pracoval v Plastike Nitra Juraja Široké-

ho, Vážny sa desaťročia pozná s Vladi-

mírom Poórom, Počiatkovi vystavil Fico 

žltú kartu za návštevu jachty fi nančníkov 

J&T tesne pred stanovením výmenného 

kurzu eura a Glváč voľakedy s Fedorom 

Flašíkom cez agentúru Donar za čias 

Vladimíra Mečiara bohatol na štátnych 

zákazkách v oblasti reklamy.

Pozitíva nástupu nového kabinetu 

úzko súvisia s negatívami. Ak sa nič vý-

razne nezmení k lepšiemu, nezmení sa 

to ani k horšiemu. Robert Fico je a vždy 

bol opatrný, to znamená, že hoci na zvý-

šenie DPH z 19 na 20 percent nadával, 

teraz ju nevráti do pôvodnej hodnoty, 

rovnako ako opozičný líder presadzoval 

nižšiu DPH na základné potraviny, po 

nástupe do vlády to však odmietol. Jed-

noducho, pokiaľ to nebude nevyhnuté, 

štát bude fungovať ako doteraz.

Otázkou a lakmusovým papierikom 

tak zostávajú nateraz škrty vo výške 

1,5 miliardy eur, ktoré vláda ohlásila, aby 

na budúci rok znížila rozpočet pod tri 

percentá HDP. Ide o trochu nadhodno-

tenú čiastku, ktorá obsahuje aj peniaze 

na niektoré vládne priority. V hre je via-

cero návrhov, zatiaľ sa hovorí len o tých, 

ktoré by sa dotkli viac zarábajúcich fy-

zických osôb či fi riem. Každému je však 

jasné, že ak dole nepôjdu výdavky, za-

platí to tak či tak stredná vrstva, inak to 

zrealizovať jednoducho nejde. A tam už 

pôjde naozaj do tuhého.

Aj tu sa ale premiér poistil. V blízkom 

čase vznikne Rada solidarity a rozvoja 

a z jej rokovaní vzídu návrhy zákonov 

a opatrení, ktoré povedú k zníženiu roz-

počtového defi citu v roku 2013. 

V rade budú zástupcovia odborov, 

zamestnávateľov, cirkví či vedy. Fico už 

naznačil, že v citlivých otázkach bude 

mať rozhodujúce slovo práve rada a so-

ciálni partneri. Takýmto rozdelením zod-

povednosti sa predseda vlády šikovne 

zbaví nálepky pôvodcu nepopulárnych 

opatrení. Na druhú stranu, ide o prece-

dens, ktorý zavádza do systému prv-

ky korporativizmu, pretože vládnuť má 

podľa ústavy vláda, prenechávať roz-

hodovacie právomoci na iný orgán nie 

je celkom kóšer. Nehovoriac o tom, že 

sa pokrytecky v záujme širokého kom-

promisu zbavujete zodpovednosti. No, 

v každom prípade, nechajme sa pre-

kvapiť, návrhy úsporných opatrení by tu 

mali byť čo nevidieť.

Autor je novinár

Premiér Robert Fico zostavil novú vládu, ktorej parlament vyslovil dôveru a schválil jej programové vyhlá-
senie. Kabinet sa v dokumente opakovane označuje za vládu istôt občanov. Čo Slovensko čaká nasledujúce 
štyri roky sa z vládneho vyhlásenia veľmi nedozvieme, oproti predvolebnému programu Smeru-SD je 
vágnejšie a vypadli z neho akékoľvek čísla a konkrétne záväzky. Čomu sa nedá čudovať, ak vládne jedna 
strana, ktorá sa nechce dať nachytať nesplnenými sľubmi. Priznáva to aj samotný predseda vlády, podľa 
ktorého dokument načrtáva politiku, konkrétne riešenia vzniknú neskôr na základe dialógu so sociálnymi 
partnermi. Na čo sa teda pripraviť?

Na istotu

POLITIKA
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DIVADLO

Vo svojej 92. sezóne má SND za sebou 

už 9 činoherných, 4 operné a 3 balet-

né premiéry, ale, žiaľ, aj niekoľko ne-

príjemných káuz. Z  nich najvážnejšia, 

v  súvislosti s  fi nančnou kontrolou mi-

nisterstva kultúry, vyvrcholila už za-

čiatkom sezóny, 20. septembra 2011, 

odst úpením generálneho riaditeľa 

Ondreja Šotha (do funkcie nastú-

pil v  máji 2010). Nepríjemná, ale naj-

mä pre bulvár vďačná situácia vznikla 

23.  novembra minulého roku, keď po 

prvom dejstve opery Faust a  Mar-

garéta odišiel celý orchester, aby tak 

protestoval proti nevyhovujúcim a dlho 

neriešeným pracovným podmienkam 

(zle fungujúca klimatizácia a  chlad). 

O  to obdivuhodnejšia je preto pokra-

čujúca práca jednotlivých zložiek di-

vadla na nových inscenáciách. Ťažko 

by sme mohli na tomto mieste písať 

o  všetkých, spomeniem teda aspoň 

dve činohry, ktoré ponúkajú ojedinelý 

divácky zážitok: hra Petra Quiltera 

Je úžasná, (réžia Jakub Nvota, pre-

miéra 24. 9. 2011) o najhoršej speváč-

ke všetkých čias, s  naozaj úžasnou 

Kamilou Magálovou v hlavnej úlohe 

a Kvarteto Ronalda Harwooda, (ré-

žia Emil Horváth, premiéra 21. 1. 2012), 

v ktorom „hviezdia“ – dúfam, že sa ne-

urazia – ozajstné legendy SND: dámy 

Mária Kráľovičová, Eva Krížiková, 

Emília Vášáryová, Božidara Tur-

zonovová a  páni Marián Geišberg 

a  Emil Horváth. Premiéru už mali aj 

dve predstavenia pre deti, balet Malý 

princ (choreografi a Ondrej Šoth) a či-

noherná rozprávka Mechúrik-Koščú-

rik a štyri z piatich plánovaných opier: 

Cikkerov Mr. Scrooge, Verdiho 

Otello, Netopier Johanna Straussa 

ml. a Janáčkova Jenůfa.

Niekoľko inscenácií zverili v  SND 

režisérom z Česka. Činohra spolupra-

covala s českými režisérmi na Čecho-

vovej Čajke (David Drábek) a na hre 

Anny Gruskovej Rabínka (Viktorie 

Čermáková).

Riaditeľ Opery SND Peter Dvorský 

pozval režisérov z  Českej republiky 

k štyrom z piatich premiérových oper-

ných titulov. 

Otella zveril Peter Dvorský Josefo-

vi Prudekovi, Netopiera Miroslavo-

vi Grisovi, Janáčkovu Jenůfu Mar-

tinovi Otavovi a  Pucciniho Manon 

Lescaut Jiřímu Nekvasilovi.

Peter Dvorský: „Rozhodol som sa 

po dlhom zvažovaní, koho z mnou vy-

tipovaných tvorcov zaradím do ktorej 

inscenácie. Napokon som pozval k ré-

žii Otella (premiéra 21. 10. 2011) pána 

Josefa Prudka, ktorý je sám herec, 

spevák, spieval v muzikáloch a  je aj 

pedagóg, učí herectvo. Je to vynikajúci 

umelec, ktorý vie so spevákom nará-

bať na javisku tak, že od neho vyža-

duje všetku kvalitu, ktorá zodpovedá 

libretu.  Ja som s  ním tiež robil jedno 

92. sezóna SND 
2011–2012

Mirjana 
Šisoláková

Operné premiéry 
režisérov z Čiech

3istyL

Eva Urbanová ako Kostelníčka v Janáčkovej opere Jenůfa

Oto Klein (Števa Buryja), Adriana Kohútková (Jenůfa) a Eva 
Urbanová (Kostelníčka) v opere Jenůfa

Peter Dvorský, riaditeľ Opery SND
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predstavenie, Jenůfu Leoša Janáčka 

v Prahe. Spieval som tam spolu s bra-

tom Mirom, on postavu Števa Bury-

ju, ja postavu Laca Klemeňa. Môžem 

povedať, že režisérska práca pána 

Prudeka sa mi zapáčila. Je to režisér, 

ktorý rešpektuje speváka, vyžaduje, 

aby predovšetkým kvalitne zaspieval, 

ale vždy z neho vytiahne aj to herecké. 

Pritom spevák nemusí stáť na rukách, 

alebo robiť saltá, či liezť po stromoch. 

Herectvo u  neho, to je mimika, to sú 

úplne malé pohyby, psychika. A práve 

Otello je opera, v  ktorej je to od za-

čiatku až do konca psychologický boj. 

Pán Prudek je, podľa mňa, na to ide-

álny režisér. Preto som mu zveril túto 

inscenáciu.“

Leoš Janáček: Jenufa. Premiéra 

23. a 24. marca 2012.

Peter Dvorský: „Pán Martin Otava za 

posledné obdobie často pracuje v  za-

hraničí na rôznych európskych pódiách 

a  musím povedať, že takisto má moju 

dôveru. Keď mi predniesol svoj projekt, 

vyplynulo z neho, že táto inscenácia ur-

čite nebude gýčová v zmysle, že všade 

budú čipky a ozdoby, ktoré evokuje mo-

ravský kraj a moravský kroj. Zachováva 

síce pôvodný kolorit, ale v modernom 

duchu.Verím, že osloví mladých, ale aj 

staršiu generáciu“. V  úlohe Kostolníčky 

sa na premiére 23. marca predstavila 

Eva Urbanová, pre ktorú je bratislavská 

inscenácia už desiatym naštudovaním 

tejto Janáčkovej opery a tejto postavy. 

Johann Strauss: Netopier. Premié-

ra 30. a 31. decembra 2011.

Peter Dvorský: „Čo sa týka ďalšie-

ho režiséra, pán Miroslav Grisa je 

Slovák, Východniar, ktorý roky žije 

v  Prahe. Pôsobil a  dodnes neviem, či 

nepôsobí v  Karlínskom divadle: spe-

vák, režisér, herec. Má vynikajúce skú-

senosti s muzikálmi a operetou, preto 

som si ho vybral do Netopiera. Videl 

som niektoré jeho veci, napr. Poľskú 

krv a ďalšie. Musím povedať, áno, je to 

režisér na operetu ako stvorený.“

Giacomo Puccini: Manon Lescaut. 

Posledná operná premiéra 92. se-

zóny SND, 15. a 16. júna 2012.

Táto opera mala mať premiéru pred 

dvomi rokmi, keď vo funkcii šéfa Opery 

pôsobil Pavol Smolík a SND prizvalo na 

spoluprácu režiséra Jiřího Nekvasila 

a scénografa Daniela Dvořáka. Z rôz-

nych dôvodov napokon inscenáciu od-

ložili. Teraz, zdá sa, čas dozrel a terajší 

riaditeľ Peter Dvorský opäť oslovil spo-

mínanú dvojicu. Dôveruje im, napriek 

nepriaznivému prijatiu ich spracovania 

Dvořákovej Rusalky v SND.

Peter Dvorský: „Páni Jiří Nekvasil 

a  Daniel Dvořák možno niektorých 

sklamali Rusalkou, ktorú pripravi-

li v  SND. Niektorí diváci sa aj hnevali 

a  rozhorčení odchádzali z  predstave-

nia. Je mi veľmi ľúto, že som musel 

urobiť taký nepopulárny krok, ale mu-

seli sme operu stiahnuť z  repertoáru. 

Keď príde do sály, ktorá má 911 miest, 

do tristo ľudí a  z  toho polovica odíde 

počas predstavenia, je to veľmi neprí-

jemné. Ale ja som videl ďalšie, iné die-

la týchto pánov režiséra a  scénografa 

a musím povedať, že som bol nadšený. 

Naposledy som videl úžasné predsta-

venie Pucciniho opery Turandot v Brne. 

Dôverujem im.“ 

K opere Manon Lescaut ešte jed-

na zaujímavosť. Mimoriadne náročná 

postava rytiera Des Grieux, podľa 

odborníkov jedna z  najťažších te-

norových partií v  opernej literatúre, 

patrila k  profi lovým úlohám Pet-

ra Dvorského. Predstavil sa s  ňou 

s veľkým úspechom vyše stokrát na 

všetkých významných svetových 

operných javiskách. 

Autorka je novinárka

Fotografie Jozef Barinka, Alena Klenko-

vá, Ctibor Bachratý a Andrej Čanecký

DIVADLO

Snímka z hry Je úžasná

Snímka z hry Kvarteto
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HUDBA

Kde sa v tebe zobrala láska k opernej 
hudbe?
Moja mamina tvrdí, že som mohla mať 

4–5 rokov, keď som náhodou videla v te-

levízii sfi lmovanú Carmen, s Juliou Gime-

néz v hlavnej úlohe. Vtedy som sa zami-

lovala do opery a povedala som si, toto 

je môj sen… a detský sen sa mi splnil. 

Mala som šťastie, že moja mama učila 

dramatickú výchovu na ZUŠ, a tak som 

od malička dostávala základy pohybu 

na javisku, vnímania partnera, javiskovej 

reči. Vďaka tomu je to pre mňa dodnes 

prirodzené, dostalo sa mi to do krvi. Ale 

vždy bol pre mňa najdôležitejší spev. 

Chodila som k pani učiteľke Henriete 

Záležákovej, ktorá na ZUŠ v Šali dodnes 

vychováva spevákov veľmi dobre pripra-

vených na umeleckú dráhu. Pamätám si, 

hodiny sme mávali v piatok večer a v so-

botu dopoludnia. Piatky som tam bývala 

aj do noci. Naši ma už zháňali, párkrát sa 

otec naozaj zľakol, kde som, hľadal ma 

po celom meste. Sobotné predpoludnia 

boli doslova opernými seansami, nieke-

dy aj do tretej popoludní. Túžba spievať 

v opere ma ťahala na konzervatórium. 

Cesta k spevu však nebola priamo-
čiara, lebo na prvý raz ťa na konzer-
vatórium neprijali.
Z mojej strany to priamočiare bolo, ja 

som chcela ísť len a len k tejto méte. To, 

že som v čase, keď som sa prihlásila na 

prijímačky na konzervatórium, nebola 

zmutovaná, ma len naučilo trpezlivo si 

počkať, až sa moje hlasivky začnú sprá-

vať ako pri dospelej žene. Vyplatilo sa. 

Hlas mi dozrel a na ďalší rok ma prijali.

Zobrala si ma pani profesorka Magda-

léna Martinčeková, ktorá videla vo mne 

ten potenciál a dala mi základy techniky 

spevu. Naše hodiny, to boli viac-menej 

naše súkromné koncerty. Nechávali sme 

sa uniesť hudbou, umením, duchom 

opery, a tak sme párkrát zašli až priďale-

ko, čo sa týka repertoáru. Vždy som tú-

žila spievať Madame Butterfl y, a tak som 

začala spievať prvú áriu, potom aj druhú, 

aj napriek tomu, že som takéto ťažké árie 

vtedy ešte spievať nemala.

Profesorke Martinčekovej vďačím na-

ozaj za veľa, pretože ona mi vštepila aj 

niečo iné a veľmi cenné: nech sa deje, 

čo sa deje, nech je svet spevákov nao-

zaj drsný a ťažký, nesmiem sa nechať 

znechutiť, lebo žiaden komponista si 

nezaslúži, aby sme ho pošpinili svojimi 

každodennými hlúposťami, či životnými 

problémami. Ukazovala mi cestu, ako to 

všetko zvládať psychicky. Domnievam 

sa totiž, že najväčším nepriateľom pre 

speváka je jeho psychika. Takže vlastne 

najväčším nepriateľom som si ja sama 

a  to je najväčšie nebezpečenstvo, nič 

iné. Pretože keď spevák nie je v poho-

de, tak nefunguje nič. Môže byť zdravý, 

môže byť dobre technicky pripravený, 

ale práve psychická nepohoda sa môže 

prejaviť na jeho výkone. 

Potom si sa prihlásila na VŠMU, ale 
ten prechod tiež nebol celkom hlad-
ký…
Hladký nebol. Prišla som na konzultácie 

k prof. Zlatici Livorovej, či by bola ochot-

ná so mnou pracovať. A keďže ma už 

poznala zo speváckych súťaží, tak súhla-

sila. Poradila mi, čo si mám vybrať na pri-

jímačky. Tam dopadlo všetko absolútne 

ideálne, v tom roku som bola prijatá ako 

prvá, s najvyšším počtom bodov, pre 

mňa to bola výhra. Aj pani profesorka Li-

vorová bola spokojná a mysleli sme si, že 

hneď ako sa začne školský rok, môžeme 

začať pracovať. Ukázalo sa ale, že mojej 

žiadosti študovať u profesorky Livorovej 

nevyhoveli, a pritom sa študentom v tejto 

požiadavke spravidla vychádza v ústrety, 

pretože si všetci uvedomujú, že pedagóg 

si musí so študentom sadnúť aj ľudsky, 

aby vedeli pochopiť jeden druhého. A tak 

som začala bojovať o svoju profesorku. 

Našťastie som v tom nebola sama, lebo 

ďalším štyrom spolužiakom nepridelili 

žiadaného profesora kvôli nevyriešeným 

byrokratickým záležitostiam. Bolo sa tre-

ba rozhodnúť, čo ďalej. Tak som radšej 

hneď prerušila štúdium, na VŠMU som 

nenastúpila, a rozhodla som sa urobiť si 

vlastnú vysokú školu. Počas celého roka 

som chodila k pani profesorke Livorovej 

súkromne dvakrát do týždňa. O rok mo-

jej žiadosti vyhoveli a keď som nastúpila, 

boli sme s pani profesorkou natoľko zo-

hraté, že to išlo ako po masle. Hneď na 

konci 1. roč. som išla na súťaž do Kar-

lových Varov, kde som vyhrala a bol to 

skutočne skvelý štart. 

Keď spomínaš súťaž, pamätám si, že 
ešte ako dieťa si bola na vtedy popu-
lárnej súťaži Zorničkin slávik, ktorú 
zastrešoval Peter Dvorský a spisova-
teľ a šéfredaktor časopisu Zornička, 
Peter Štilicha.
V tejto súťaži ľudových piesní som nezís-

kala žiadnu cenu, takže som si namiesto 

ľudovej piesne pri odovzdávaní cien za-

spievala s p. Dvorským o mnoho rokov 

neskôr operný koncert. 

Od Mozarta po Wagnera
Portrét slovenskej sopranistky Lenky Máčikovej
Keď dnes vidím a počujem na javisku mladú slovenskú sopranistku Lenku Máčikovú, obdivujem nielen 
jej nádherný hlas, ale aj prirodzený herecký prejav, zmysel pre humor alebo, naopak, pre drámu a vždy si 
spomeniem na deň, keď som ju stretla po prvý raz. Bolo to v r. 1993 na celoslovenskej detskej recitačnej 
súťaži Rozprávkové vretienko. Mala 9 rokov, ona bola tmavovláska, jej o dva roky staršia sestra Lucia 
blondínka. Boli to nielen krásne a milé deti, ale aj nadané recitátorky. Začínali u svojej mamy Magdalény 
v dramatickom odbore na ZUŠ v Šali. Ale ako dnes speváčka hovorí, ešte skôr, doslova v ranom detstve, ju 
očaril iný umelecký žáner.

Mirjana
Šišoláková

Čarovná fl auta (SND)
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Pre študenta je určite dôležité vystu-
povať na verejnosti čo najčastejšie.
Určite. Myslím, že je veľký omyl viesť 

študenta speváka zavretého len v škole. 

Takých mi je ľúto, pretože keď sú zrazu 

hodení, ako sa hovorí, do vody, sú ne-

pripravení a veľa sa ich stratí. Ja som 

bola extrémne iniciatívna a vďakabohu 

mi v  tom pani profesorka nebránila. Po 

Karlových Varoch si ma totiž všimli v Če-

chách a v r. 2005 ma zavolali na letnú 

produkciu Dona Giovanniho v Stavov-

skom divadle v Prahe. Inscenácia sa 

hrala už niekoľko rokov, a kvôli mne roz-

hodne extra skúšky nerobili. Prišla som, 

zaspievala s pre mňa vtedy ešte nezná-

mym dirigentom, a bolo. Takže som de-

butovala v Čechách ako Zerlina. 

A na Slovensku si debutovala kde?
Na Slovensku som debutovala ako Bar-

barina vo Figarovej svadbe v réžii Martina 

Hubu. Tú som si niekoľkokrát zaspievala 

a potom prišlo Taliansko.

Ako si sa tam dostala?
Už som bola odvážnejšia. Asi rok po 

tom, ako som si Zerlinu vyskúšala v Pra-

he, išla som na súťaž do Teatro Sociale 

di Como. Každoročne tu vypisujú kon-

kurz na postavy do jednej alebo dvoch 

opier. Dopadlo to veľmi pozitívne, lebo 

na postavu Zerliny som ostala vo fi nále 

ako jediná. Vďaka tomu si ma zavolali na 

majstrovské kurzy, kde mi cibrili talianči-

nu, a potom mi ponúkli postavu Zerliny. 

Inscenácia sa hrala v štyroch talianskych 

divadlách a aj v Opera de Massy pri Parí-

ži. To boli moje prvé medzinárodné skú-

senosti. Ešte som neskončila školu a už 

som mala za sebou asi 30 predstavení 

Dona Giovanniho. Dnes začínam svoju 

šiestu produkciu Dona Giovanniho. Zno-

va v Prahe. 

Ešte sa vráťme k SND. V akých insce-
náciách si účinkovala na našej prvej 
scéne?

Pán Pavol Smolík, ktorý bol mojím 

pedagógom na škole, si ma ako reži-

sér vytipoval a obsadil do postavy Mili-

ce v opere pre deti Tibora Frešu Martin 

a Slnko. Tým mi pomohol dostať sa do 

SND. To bolo ešte za vedenia bývalej ria-

diteľky Silvie Hroncovej, ktorá sa snažila 

presadiť do divadla mladú krv, mladých 

spevákov. Vďaka tomu sme ja i mnoho 

ďalších dostali príležitosti v malých po-

stavách. To bol veľmi pekný štart. Na-

sledovala Zerlina, Esmeralda v Predanej 

neveste, Catarina Cavallieri v Amadeovi 

v réžii Martina Hubu, Pamina a Papa-

gena v Čarovnej fl aute a Amor v Orfeovi 

Ch. W. Glucka v réžii poľského režiséra 

Mariusa Trelinského. Na ten konkurz si 

dobre pamätám, pretože som bola cho-

rá a nemohla som spievať. Ale pre pána 

Trelinského bolo dôležité zistiť herecké 

dispozície spevákov, s ktorými mal pra-

covať. Vyzeralo to asi tak, že korepetí-

tor hral áriu Kráľovnej noci a ja som do 

toho robila, samozrejme bez spevu, len 

hereckú etudu podľa predstáv režiséra. 

Urobila som prvú etudu, zapáčila sa mu, 

začali sme herecky pracovať. Rolu som 

dostala a dokonca som v tej inscenácii 

hosťovala aj vo Varšave.

S pánom Trelinskim som potom robila 

vo Varšave aj Borisa Godunova, šokujú-

ce, veľmi strhujúce predstavenie a pre 

mňa to bola veľká škola. Spievala som 

Godunovovu dcéru Xeniu a pán Trelinski, 

ktorý je pôvodne fi lmovým režisérom, ma 

herecky výrazne posunul ďalej. 

Dá sa povedať, že v poslednom obdo-
bí sa tvoje pôsobenie presúva pomaly 
do Prahy?
Áno. Posledné 2–3 roky najviac pôso-

bím v Prahe, v ND, kde spievam viacero 

postáv, možno aj vďaka tomu, že majú 

v repertoári zaradené opery, ktoré sú pre 

môj hlas. Všimol si ma bývalý šéf Ope-

ry ND, pán Jiří Heřman. Začala som ako 

Zerlina v Donovi Giovannim, nasledovala 

Nanetta vo Falstaffovi, potom Despina 

v Cosi fan tutte, druhá žienka v Rusalke, 

Blumenmädchen v Parsifalovi, Penelop-

ka v opere Čarokraj a teraz pripravujeme 

nové naštudovanie Dona Giovanniho. 

Ale spolupracuješ aj s režisérmi, kto-
rí vlastne nie sú operní, Petr Forman 
a Ondřej Havelka…
V Čechách som viac-menej pracovala 

s neopernými režisérmi. Aj keď pán Ha-

velka vyštudoval opernú réžiu, to zname-

ná, že vie, do čoho ide a má za sebou via-

cero veľmi pekných operných réžií. A ako 

ma našli? Vždy ma niekto odporučil. 

S Ondřejom Havelkom si spolupraco-
vala na opere, ktorú nedávno objavili 
v knižnici zámku v Českom Krumlove. 
Operu nasnímala aj Česká televízia 
a vysielala sa na Vianoce 2011.
Je to baroková opera s názvom Kde je 

láska, je aj žiarlivosť a Giovanni Scarlat-

ti ju zložil pre Jana A. Schwarzenberga. 

Moja postava grófky bola napísaná pre 

Terezu Schwarzenbergovú, ktorá mala 

školený hlas pre operu. Herecky zachy-

tiť túto postavu na doskách skutočného 

barokového divadla a zároveň na kameru 

bolo spočiatku veľmi náročné. Keď som 

využívala prehnanú barokovú mimiku 

a gestá, ktoré boli v tom čase normálne, 

pretože v divadle bolo prítmie, vytvorené 

len sviečkami, nezodpovedalo predsta-

vám pána Havelku. Keď som príliš brala 

do úvahy televízne kamery a skúsila mi-

nimalistické herectvo, zamerala sa na vý-

raz v očiach a napätie tela, tam mu zase 

niečo chýbalo. Cestu som našla, až keď 

som si pozrela grotesky, ktoré režíroval. 

Takže nová skúsenosť…
Áno. Moja prvá baroková inscenácia. 

Som skutočne vďačná, že som sa mohla 

naučiť barokovú gestiku, ktorá je veľmi 

presná a pre nás súčasníkov možno ťaž-

ká. Myslím si, že je pre všeobecné vzde-

lanie speváka dôležitá.

V tejto opere sú iba štyri postavy, ty si 
spievala grófku…
V hlavnej úlohe grófa bol Aleš Briscein, 

slúžku spievala Kateřina Kněžíková a slu-

hu Jaroslav Březina.

Potom prišla spolupráca s Petrom 
Formanom opäť na prvej českej scé-
ne, na novej opere Čarokraj, určenej 
deťom.
Čarokraj je moderná opera. Myšlienka 

vznikla asi pred tromi rokmi v hlavách 

mladých autorov. Komponista Marko Iva-

novič bol spolužiak s pánom Heřmanom 

a zhodli sa na tom, že by bolo dobré mať 

v repertoári aj niečo nové pre deti. Je to 

na námet knižky Geralda Durella Mluvící 

balík. Inscenáciu režíroval Petr Forman 

a  jeho brat Matěj vytvoril celú výtvarnú 

výpravu. Spolupráca bola veľmi zaujíma-

vá, pretože sa inscenácia pripravovala 

veľmi dlho. To je opera, ktorá trvá hodinu 

a pol, ale skúšali sme snáď tri mesiace, 

pretože sme hľadali tú najsprávnejšiu, 

najvhodnejšiu cestu. Formanovci majú 

krásne fi lmové videnie a snažili sa o čo 

najveristickejšie vtiahnutie diváka, pove-

dala by som, skôr do iného sveta ako do 

toho klasicky operného.

Myslím si, že sa im to podarilo. Je to 

opera pre celú rodinu a má formu expe-

dície. Diváci sa „odchytia“ na námestíč-

ku pri opere a idú cez katakomby pod 

divadlom. Tam sú železné klietky, v kto-

rých ich vyvážajú a divák sa ocitne vza-

du na javisku, vlastne v Čarokraji. A keď 

sa dostanú do hľadiska, už tam znie živá 

hudba, už sa tam spieva, čaká sa, kým si 

všetci posadajú a začne sa celá rozpráv-

ka, celý príbeh.

Rada spolupracuješ s režisérmi, ktorí 
trochu experimentujú? Nejde potom 
do úzadia spev?
Nie, spev je aj tak na prvom mieste a pre 

mňa je to výzva naučiť sa niečo nové. 

Som rada, keď mám na čom pracovať 

herecky. Ono je jedno, či je režisér oper-

ný, činoherný alebo fi lmový, pokiaľ má 

nápad a vie, čo chce spraviť, tak je to 

dobrá cesta. Horšie je, keď má len istú 

predstavu, ale možno celkom presne 

nevie, ako na to. To je potom ťažšia prá-

ca. Treba potom ťahať za jeden povraz 

a prísť na to, čo sa od nás vyžaduje.

HUDBA
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Z toho, čo sme doteraz povedali, vid-
no, že máš širokú interpretačnú šká-
lu: Mozart, Smetana, Verdi, Gluck, 
súčasní skladatelia a teraz aj Wagner.
Kvôli Wagnerovi som sa musela rozhod-

núť medzi Zuzankou vo Figarovej svadbe 

v Brne a Parsifalom, v ktorom spievam 

dve malé roly, v Prahe. Produkcie sa 

prekrývali a pán Heřman, režisér Parsi-

fala, si vyžadoval maximálnu účasť na 

skúškach, tak som uprednostnila Prahu, 

pretože som túžila s ním pracovať. Páči 

sa mi jeho tvorba a ako dirigent mal prísť 

veľký wagnerovský dirigent John Fio-

re. V prvom dejstve som páža, panoš, 

veľa nespievam, ale zato herecky som 

sa tam vybláznila a druhá rola je jedno 

z Čarovných dievčat, ktoré majú síce len 

jednu scénu s Parsifalom, ale fyzicky 

nesmierne náročnú. Celá scéna je veľmi 

behavá práve pri frázach najťažších pre 

speváčku. Po tom behaní ešte dostanem 

do ruky najmenej 5-kilový meč, s ktorým 

tancujem, takže v tomto je to trochu ná-

ročnejšia produkcia, ale bola to krásna 

spolupráca. A okrem toho, v úlohe Kun-

dry je Eva Urbanová. Úžasná, famózna 

speváčka a krásny človek. Pre mňa veľ-

ká škola.

Wagnerovým Parsifalom a rodinnou 
operou Čarokraj sa ale tvoje tohto-
ročné pôsobenie v Čechách neuza-
tvára.

Nie, 9. júna mal premiéru Mozartov 

Don Giovanni v Stavovskom divadle 

v Prahe, kde spievam Zerlinu a 4. a 5. júla 

účinkujem s veľkým potešením v opere 

Henryho Purcella Kráľovná víl, v scé-

nickom prevedení v exteriéri na festivale 

v Litomyšli. To je krásna hudba. 

Ako sa ti učia árie v origináloch, je to 
dnes pre spevákov ťažšie, alebo sa 
spievajú lepšie v pôvodnom jazyku?

Hovorí sa, že ľudia, ktorí majú hudob-

ný sluch, sa ľahšie učia cudzie jazyky. 

U mňa to funguje. Angličtina je samo-

zrejmosťou i v bežnom živote. Väčšinou 

spievam árie, ktoré sú v taliančine. Ke-

ďže už ako študentka som vycestovala 

do Talianska a zistila som, že tam si s an-

gličtinou veľmi nepomôžem, naučila som 

sa dosť rýchlo po taliansky a to je veľká 

výhoda. Najmä v mojej najobľúbenejšej 

postave Zuzanky z Figarovej svadby, 

v ktorej hosťujem ešte v Košickej štátnej 

opere. Pre niektoré speváčky je to ťažká 

úloha, je tam veľa textu, recitatívov, stále 

sa niečo mení, dlhá opera, ale moja naj-

obľúbenejšia, lebo ja tomu textu výborne 

rozumiem. Nemčina, v ktorej spievam 

Paminu a Papagénu v Čarovnej fl aute, 

mi robila trochu ťažkosti, ale vďaka tomu, 

že inscenáciu v SND naštudoval rakúsky 

dirigent Friedrich Heider, som dostala 

dobrú školu. 

Je dôležité, ako si to spevák po prvý 

raz naspieva, potom sa to s ním už ťahá. 

Je veľa študentov, ktorí sa naučia už 

v škole po taliansky, ale to neznamená, 

že budú aj dobre spievať v taliančine. To 

chce naozaj prácu, školu niekoho, kto to 

ovláda.

Keďže spievaš nielen v blízkom za-
hraničí, ale naozaj v rôznych kraji-
nách, napr. v severských, ale dokon-
ca aj v  arabskom svete, a stretávaš 
ľudí rôznych národností a rôznych 
speváckych škôl, aká je spolupráca 
medzi vami? Často sa vôbec nepo-
znáte, aké sú tie pocity?

Veľmi profesionálne. Tým, že sa stre-

távame len na určitú dobu, povedzme 

na mesiac, a každý si uvedomuje, že po 

skončení zase pôjde niekam inam, je to 

veľmi profesionálne a každý sa sústredí 

len na tú svoju prácu. Nájdu sa niektorí 

extrémni extroverti, zabávači, ktorí aj po 

práci majú ambície stretávať sa, chodiť 

na večere, ale toto nie je môj prípad. 

Ja prídem, spravím svoju prácu najlep-

šie ako viem, a tá ma natoľko vyčerpá, 

že som rada, keď môžem ísť do hotela 

a oddýchnuť si. Nabrať sily na ďalší deň, 

lebo je to veľmi intenzívna práca.

Ako konzervatoristka aj ako vyso-
koškoláčka si chodila na rôzne spe-
vácke súťaže, na Slovensku si svojho 
času získala aj titul Talent roka, vďaka 
súťaži v Karlových Varoch si ťa, ako 
sme už hovorili, všimli v Česku, otvo-
ril sa ti svet. Sú súťaže pre teba ešte 
stále výzvou? 

V r. 2010 som bola na súťaži Wilhelma 

Stenhammara vo švédskom Norrköpin-

gu, ktorá dopadla nad moje očakávanie, 

pretože sa tam prihlásilo veľmi veľa uchá-

dzačov z celého sveta a ja som skončila 

vo fi nále s deviatimi spevákmi. Táto súťaž 

mi priniesla veľa možností, mimo iného 

galakoncert v Qatare. S tými súťažami je 

to ale často tak, že na nich rezonujú naj-

viac tenoristi, pretože dobrý tenor je ešte 

stále vzácnosť. Na súťažiach stretávam 

veľmi často spevákov z Ázie. Neviem, 

čím to je, ale sú výborní. Sú technicky 

tak pripravení, že na nich naozaj málo-

kto má. Na druhej strane my, Európania, 

máme výhodu, že vieme hudbu viac pre-

cítiť ako oni, a tak môže prebiehať dôleži-

tá komunikácia s divákom. 

Naposledy som sa zúčastnila súťaže 

veľkej francúzskej divy Reginy Crespin 

v  Paríži. Predkolá sa robili po celom 

svete, vo veľkých metropolách a ja som 

postúpila z predkola Štátnej opery vo 

Viedni. V Paríži bola naozaj veľká me-

dzinárodná porota, zložená z dôležitých 

intendantov a šéfov opier a to, že som 

sa prebojovala medzi desiatich z celého 

sveta, bol pre mňa úspech.

To znamená, že môže odniekiaľ prísť 
zaujímavá ponuka?

Je to tak. Myslím, že aj vďaka tomu ma 

čakajú ďalšie produkcie vo Francúzsku, 

hneď teraz v lete budem účinkovať v An-

gers a Nantes v inscenácii Smetanovej 

opery Dve vdovy, kde stvárnim postavu 

Karolíny, ktorá vyžaduje široké spektrum 

farby hlasu – od dramatického sopránu 

až po koloratúrne zafarbené partie.

Na ako dlho je zaplnený tvoj kalendár?
Na dva roky dopredu. To je pre umel-

ca na voľnej nohe, ako som ja, veľmi 

dobré…

Autorka je novinárka

Fotografie Ctibor Bachratý 

HUDBA

Orfeus a Eurydika (SND)
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Matilda Čechová (* 21. 03. 1908 Čičma-

ny – † 01. 11. 1995 Bratislava) sa k svoj-

mu rodisku vracala i vo svojej umelec-

kej tvorbe. Bola pravdepodobne prvou 

ženou na Slovensku, ktorá sa venovala 

grafi ke. Koncom 40-tych rokov spolu 

s Ernestom Zmetákom hľadali tradície 

a východiská pre vytvorenie národné-

ho charakteru svojej tvorby. Tak ako 

predchádzajúce generácie inšpiráciu 

videli v ľudovom umení. Z obdobia po 

návrate zo študijného pobytu v Ríme 

(1947–1948), kde študovala na oddele-

niach grafi ky a maľby Výtvarnej akadé-

mie u Mina Maccariho, pochádza au-

torkin cyklus drevorezov inšpirovaných 

rodnou obcou. Tematicky sa venovala 

polohe ženy – matky. Jej cyklus fareb-

ných grafík Čičmianske madony pô-

sobivo kombinuje realitu čičmianskej 

ženy v charakteristickom rohatom úče-

se s biblickým predobrazom Madony. 

Grafi cky spracovala aj námety zo svia-

točného a všedného života Čičmancov 

(Na paši, Tanec, So senom, Z kostola, 

Pastier).

Cesta Matildy Čechovej k výtvarné-

mu umeniu nebola priamočiara. V ob-

dobí prvej republiky nebolo bežné vi-

dieť ženu v slobodnom umeleckom po-

volaní. Aj Matilda najskôr vyštudovala 

učiteľský ústav v Martine a až neskôr, 

popri zamestnaní, si doplnila umelec-

ké vzdelanie na textilom oddelení Školy 

umeleckých remesiel u prof. Františ-

ka Malého a v rokoch 1941–1945 na 

Slovenskej vysokej škole technickej 

v Bratislave u Gustáva Mallého, Maxi-

miliána Schurmanna a Jána Mudrocha. 

Dvadsaťdva rokov sa venovala aj peda-

gogickej činnosti – učila na Odbornej 

škole pre ženské povolania v Bratisla-

ve. Potom až do svojej smrti bola vý-

tvarníčkou v slobodnom povolaní. Pat-

rila k umeleckej skupine 29. augusta a 

popri množstve samostatných výstav 

sa zúčastnila spoločných výstavných 

projektov skupiny Hollar aj Zväzu slo-

venských výtvarných umelcov. V ma-

liarskej tvorbe sa Matilda Čechová 

venovala predovšetkým krajinomaľbe 

a žánrovej maľbe. V oblasti úžitkového 

umenia vytvorila niekoľko gobelínov, 

venovala sa aj artprotisu, v poslednom 

období tiež monumentálnej tvorbe. 

Popri svojej umeleckej tvorbe sa sú-

stavne venovala zberateľskej činnos-

ti v  oblasti ľudového umenia. Okrem 

zbierky ľudového textilu, ktorú v 70-

tych rokoch 20. storočia zakúpilo Po-

važské múzeum v Žiline, vybudovala 

zbierku ľudových plastík a malieb na 

skle, ktoré sa dostali do fondov Orav-

skej galérie v Dolnom Kubíne. Spoluú-

činkovala aj pri zakladaní Stálej expo-

zície ľudového umenia Oravskej galérie 

na Slanickom ostrove.

Ženské sukne – rubáče a rukávce sa 
upravovali úzkymi riasami

Rukávce, 
záponky, rubáče…
Výstava v Radenovom dome v Čičmanoch
Čičmianske vzory sa stali symbolom slovenskej výpravy na tohtoročnej olympiáde v Londýne. Dizajnéri 
športového odevu olympionikov sa inšpirovali vápennými ornamentmi z dreveníc. Ich maľba bola prácou 
i pýchou čičmianskych žien, pričom mnohé boli zručnými vyšívačkami, preto niet divu, že rovnaké vzory 
nachádzame na domoch i na výšivkách. Farebné varianty známych čiernobielych vzorov prináša výstava, 
ktorú zrealizovalo Považské múzeum v Žiline v prízemných priestoroch Radenovho domu v Čičmanoch. 
Výstava je vytvorená zo zbierky ľudového odevu a výšiviek, ktoré zozbierala akademická maliarka Matilda 
Čechová, rodáčka z Čičmian. Textil je doplnený dielami autorky z fondov múzea. 

Katarína
Kozáková

KULTÚRNE DEDIČSTVO
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Do rozsiahlej zbierky ľudového tex-

tilu Matildy Čechovej, ktorá je uložená 

v Považskom múzeu v Žiline, patria 

odevné súčasti rovnako ako samostat-

né výšivkové kusy, ktoré zdobili odev. 

Všetky zbierky pochádzajú z Čičmian 

z obdobia druhej polovice 19. storo-

čia a prvej polovice 20. storočia. Me-

dzi odevnými súčasťami sú zastúpené 

takmer všetky časti ženského odevu, 

menej odev mužský. Prevažujú výšivky 

a bohato zdobené odevné súčiastky, 

ako sú rukávce, zástery a podlhovasté 

šatky na hlavu, ktoré volali v Čičma-

noch podviky. 

Medzi najcennejšie kusy patria svia-

točné ženské zástery – záponky s vši-

tými vložkami vyšívanými tzv. žilinským 

výrezom. Žilinské šitie predstavuje typ 

renesančnej výšivky: dvojité prelamo-

vanie doplnené geometrickým, zviera-

cím alebo rastlinným motívom vyšitým 

plochým stehom. Názov dostalo podľa 

miesta masovej produkcie v 19. storo-

čí na okolí Žiliny, odkiaľ ho priekupníci 

a pltiari rozvážali po celom Uhorsku. 

Najstaršie kusy prelamovaných vložiek 

pochádzajú z obradových plachiet. 

V Čičmanoch sa objavujú v druhej po-

lovici 19. storočia na zásterách. Na ich 

cudziu provenienciu poukazuje rozdiel-

na kvalita plátna a vyšívacieho mate-

riálu. Plátno týchto vložiek je jemnejšie 

a má redšiu štruktúru ako ostatná časť 

zástery. Prelamovanie je spracované 

ľanovou niťou a ornamentálne motívy 

nezosúkanou hodvábnou priadzou 

v tlmených farbách béžovej, zelenej, 

čiernej a hnedej. Častým motívom bol 

kohút, ktorý symbolizoval ochranu pro-

ti zlým silám. Neskôr bol tento zvierací 

motív v  čičmianskej výšivke rozvinutý 

do formy páva a jeleňa. 

Prelamované vložky boli vysoko hod-

notené, často sa dedili z matky na dcé-

ru. Bežne sa staršie vložky prešívali do 

nových záster. Náročnú techniku dvo-

jitého prelamovania, tzv. žilinský výrez 

sa čičmianske ženy postupne naučili, 

hoci nikdy ju neovládala každá žena 

v dedine. Na niektorých starých vlož-

kách sú očividné stopy po opravách 

a vylepšeniach. Niekde sa stretneme 

s doplnením chýbajúcich hodvábnych 

nití bavlnenou alebo vlnenou priadzou 

– povedané v žargóne miestnych vy-

šívačiek: kohútom bolo treba bachory 

poplniť. Niekde sú staré vložky dofar-

bované červenou alebo žltou – vŕbovou 

farbou. 

Zbierka Matildy Čechovej obsahuje 

viac ako 70 kusov záster, kde je za-

stúpených viacero typov, ktoré sa líšia 

strihom, výzdobou aj farebnými kombi-

náciami. Prekvapivo často sa napríklad 

objavuje kombinácia zelenej a červe-

nej, ktorú by z dnešného pohľadu má-

lokto považoval za typickú čičmiansku 

farebnosť.

Ženský odev zachovával farebnosť 

bieleného a nebieleného plátna pô-

vodne kopírovanú aj výšivkou robe-

nou doma pradenými ľanovými niťami. 

Odev sa na postavu upravoval riase-

ním, ktoré svojou hustotou dosiah-

lo efekt najmä v  prípade sviatočných 

sukní – rubáčov. Riasy boli v páse 

upevnené výšivkou – vybieranie po 

riasoch, ktorá v Čičmanoch dosiahla 

vysokú úroveň. Okrem sukní sa rov-

nako upevňovali riasy na koncoch ru-

kávov a v páse záster. Na prieramkoch 

rukávcoch sa vyskytoval pestrý výber 

vyšívacích techník, ornamentov, fareb-

nosti i použitého materiálu. Na výstave 

je zastúpená krížiková výšivka v preve-

dení vlnou, hodvábom i bavlnou. Po-

užité motívy majú svoje pomenovania 

na fačkovské tylká a na slifky. Výrezové 

techniky sú zastúpené ornamentmi na 

srcká, pohárce, okná, perá v kombiná-

cii s vyrezávanými cestičkami a mriež-

kami – páranými furmami.

Na všedný deň základ odevu tvoril 

spodník, na ktorý sa opásala predná 

a  zadná zástera s jednoduchou výšiv-

kou. Hornú polovicu tela zahaľovali ru-

kávce rovnakého strihu ako sviatočné, 

menej ozdobné a skôr hrubšie ľanové. 

Ženský odev dopĺňali vlnené súčasti: 

červený pás a pančuchy – nohavičky. 

Pás bol pletený na zvislých krosienkach 

starobylou technikou, ktorá je dolože-

ná už pri výrobe úpletov v starovekom 

Egypte. Nohavičky, podobne ako ich 

mužské náprotivky kopytcia, zhotovovali 

muži pletením na ihliciach. Ženskú obuv 

tvorili najčastejšie súkenné papuče zdo-

bené vlnenou výšivkou, ktoré sa k nohe 

priväzovali čiernymi vlnenými šnúrami – 

nohavlakmi. U vydatej ženy nesmel chý-

bať „rohatý“ účes na grgule, na ktorý sa 

uväzoval čepiec sieťovaný – necovaný 

z ľanových či bavlnených nití. V sieti bol 

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Čičmiansky ženský odev zachovával 
bielu farbu ľanového plátna

Ukážky čičmianskych ženských rukávcov Vystavené sú tu ženské zástery a šatky 
na hlavu, halena i mužská košeľa
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ďalej vyšívaný obľúbenými ornamentmi 

na pohárce, na baranie rožky, na src-

ká. Vo sviatočné dni bol čepiec dopl-

nený podvikou, ktorá bola ozdobená 

plochou a prelamovanou výšivkou a na 

okraji paličkovanou čipkou. Výšivka bola 

robená v samostatných pásoch - takto 

bolo možné prešívať staršie hodvábne 

výšivky do novších podvík. Po kompli-

kovanom uviazaní šatka vzadu dosiahla 

trojuholníkový tvar a spredu jeden roh 

vyčnieval vyššie ako druhý.

V medzivojnovom období pôsobila 

v Čičmanoch vyšívačská dielňa, ktorá 

napomohla rozvoju vyšívačských zruč-

ností u žien v dedine. Výšivka tohto 

obdobia dospela k honosnej dekora-

tívnosti a rozvinutému farebnému or-

namentu. V dielni ženy pracovali na ob-

jednávku, pričom najväčší záujem bol 

o prelamovanú výšivku, ktorá bola pre-

nesená z odevných súčastí na deko-

račné a úžitkové textílie predávané prie-

kupníkmi i podomovými obchodníkmi. 

Jedným z momentov, vďaka ktorým sa 

obnovil záujem o pôvodnú ornamenti-

ku a farebnosť výšivky v Čičmanoch, 

bola v roku 1934 súťaž Živeny o najpô-

vodnejší slovenský kroj. Podporila ju aj 

dcéra vtedajšieho prezidenta Alica Ma-

saryková a jednou z  ocenených bola 

Mária Oslicová z Čičmian, ktorá splnila 

zadanie súťaže: z doma vyrobeného 

ľanového plátna ušiť ženský odev a vy-

zdobiť ho tradičnou výšivkou. 

Zbierka Matildy Čechovej obsahuje 

takmer 600 kusov zbierkových pred-

metov dokumentujúcich techniky a or-

namentiku čičmianskej výšivky. Na vý-

stave je predstavený výber zachytáva-

júci šírku a bohatstvo zbierky. Návštev-

níci si ju môžu pozrieť v rámci návštevy 

muzeálnych expozícií v Čičmanoch až 

do januára roku 2013. 

Autorka je historička-etnologička 

Povážskeho múzea v Žiline

Fotografie Anna Kucharčíková

Ženské zástery – záponky so žilinským výrezom, 
vzor na kohúty

Poklad uložený v truhliciach – záponky s hodvábom 
vyšívanými vložkami, tzv. žilinské okná

Cyklus drevorezov Matildy Čechovej Čičmianske Madony Gobelín Pastier z textilnej tvorby 
Matildy Čechovej

Grafi ky Matildy Čechovej s témou 
všedného a sviatočného života Čičmancov
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Ako sa vlastne k nemu dostal? Dnes to 

znie neuveriteľne, ale spočiatku nemal na 

kulturistiku žiadne predpoklady. Na svo-

jej kondícii začal pracovať až ako 19-roč-

ný… „Keď som chodil do prvého ročníka 

vysokej školy, hrával som volejbal a vy-

brali ma do reprezentačného družstva 

juniorov Slovenska. V decembri 1956 

sme mali ísť na turnaj do Prahy a náš tré-

ner veľmi dozeral na športovú zdatnosť. 

Museli sme robiť testy a jedným z nich 

boli kľuky na zemi. Neurobil som ich ani 

desať, čo bolo najmenej zo všetkých. 

Bol som vysoký 186 cm, vážil som 68 kíl 

a  nemal som silu ani výdrž. Spoluhráči 

sa mi smiali, tréner ma zvozil, čo ma dosť 

naštvalo a zdravo vyhecovalo. Začal som 

robiť kľuky doma a robil som ich, kde sa 

dalo. Najskôr dve hodiny denne, postup-

ne ich bolo stále viac a viac, až moja 

celodenná dávka bola okolo dvoch tisíc. 

A začalo to byť vidieť, prejavilo sa to na 

hornej partii tela, na prsiach a ramenách. 

Všetko sa teda začalo náhodou vďaka 

mojej ješitnosti a ctižiadosti…“ Ešte jed-

na udalosť zohrala v kariére Juraja Višné-

ho dôležitú úlohu: „Spolužiak dostal od 

strýka americký časopis Muscle Power, 

ktorý som od neho vymenil za známky. 

Tam som uvidel fotky kulturistov, me-

dzi nimi elegantného a charizmatického 

Steva Reevesa a povedal som si, že to 

je niečo pre mňa. Možno povedať, že 

Steve zmenil celý môj život. Po mnohých 

rokoch som sa s ním stretol vo švajčiar-

skom Lausanne a mohol som sa mu za 

to osobne poďakovať.“

Lenže bola tu otázka – s čím a kde cvi-

čiť? „Najskôr mi na to poslúžil väčší ťažký 

vysávač s dobrou rúčkou a neskôr sme 

začali všeličo vymýšľať s Mikim Červe-

ňanským. Napríklad prenosnú kladku, 

ktorú sme si pripevnili na zábradlie na 

kúpalisku, kýbel sme naplnili pieskom 

z detského ihriska a mohli sme cvičiť. Ne-

skôr sa k nám pridávali i ďalší. Nakoniec 

sme zakotvili v sušiarni na Belehradskej 

ulici v Bratislave. Nebolo to však jedno-

duché, lebo sme vraj propagovali kapi-

talistický šport a často sa na nás chodili 

pozerať príslušníci Verejnej bezpečnosti. 

Našťastie, obišlo sa to bez väčších prob-

lémov. Mali sme priaznivcov medzi novi-

nármi, najmä v časopisoch Štart i Tréner 

a cvičiteľ a tí nám veľmi pomohli.“ Prišli aj 

prvé súťaže a úspechy, ktoré Juraj Višný 

dosiahol. V roku 1964 to bolo víťazstvo 

na prvej ofi ciálnej kulturistickej súťaži 

v Československu – Veľkej cene Mladej 

gardy v Bratislave. „Hľadisko auly inter-

nátu doslova praskalo vo švíkoch. Diváci 

sa tlačili aj po chodbách a boli sme ne-

dočkaví, ako to všetko dopadne. Keď 

vyšiel prvý pretekár a obecenstvo bolo 

celé bez seba, vedeli sme, že sme vy-

hrali. K dobrej atmosfére nám pomohli aj 

naši kamaráti hudobníci, predovšetkým 

vtedy mimoriadne populárna skupina 

Beatmen.“ Pretekárska činnosť Juraja 

Višného však trvala vlastne len tri a pol 

roka. Od spomínanej Veľkej ceny Mladej 

gardy až po májové majstrovstvá ČSSR 

1968, ktoré tiež vyhral. „V tom čase boli 

najväčšími konkurentmi moji tréningoví 

partneri Ivan Uríček a Juraj Pipasík. Jar 

1968 bola nádejou do budúcnosti. Ešte 

sme robili exhibičné vystúpenia po Slo-

vensku, ale aj v Prahe i v Brne. Výťažok 

z nich sme venovali na Alweg, čo mala 

byť jednokoľajka na pilieroch z Popra-

du na Štrbské Pleso. Ostalo len pri plá-

noch…“ Všetko ukončil 21. august 1968.

Ešte pred ním sa však Juraj Višný do-

stal aj na fi lmové plátno. Sci-fi  komédiu 

Kto chce zabiť Jessie? režíroval v roku 

Kulturistický 
Superman
Najväčšou žijúcou legendou histórie česko-slovenskej kulturistiky je nepochybne jej priekopník Juraj Viš-
ný. Bol prvým majstrom ČSSR v roku 1968, hral aj Supermana vo fi lme a od príchodu sovietskych oku-
pačných vojsk žije vo Švajčiarsku. Je cestovateľský fanatik a navštívil viac ako sto krajín. Mimochodom, od 
roku 1957, keď sa začal kamarátiť s činkami, na pravidelné cvičenie nikdy nezanevrel…

Svetozár 
Okrucký

OSOBNOSŤ

Juraj Višný precestoval vyše 

sto krajín a zahral si aj vo fi lme

Juraj Višný 30-ročný 1968 po majstrovstvách republiky
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1966 Václav Vorlíček, ktorý spolu s Milo-

šom Macourkom napísali aj scenár. Hrali 

v nej Dana Medřická, Jiří Sovák, Vladimír 

Menšík a mnohí ďalší. „Herecké obsade-

nie sa mi vcelku darilo, až na to, že chý-

bali dve dôležité fi gúry: samotná Jessie 

a predstaviteľ zlosyna, ktorý sa vydával 

za Supermana,“ napísal v knižke o tomto 

fi lme Václav Vorlíček. „Ešte v priebehu pí-

sania scenára som sa dohovoril s Olgou 

Schoberovou. Stále však chýbal Super-

man. Pomocný režisér Jarda Pour roz-

hodil siete po celej republike a priviezol 

z Bratislavy Juraja Višného, ktorý sa už 

vtedy ako priekopník venoval kulturistike. 

Nikdy vo fi lme nehral, ale mal nádherne 

vypestované svaly a dokonca aj na bra-

de náznak tej potrebnej jamky. Nakrútil 

som s ním na skúšku pár metrov a kvázi-

-Superman bol stopercentný.“ A ako na 

to spomína Juraj Višný?: „Najskôr som 

dostal z produkcie Barrandova list, či 

by som bol ochotný hrať vo fi lme. Pre-

kvapilo ma to a odpísal som, že som za 

každú srandu. Potom prišli do Bratislavy 

producent i asistent réžie a onedlho som 

dostal pozvánku do Prahy. Bolo nás tam 

dvadsaťpäť adeptov, absolvovali sme 

konkurz a nakoniec som sa dozvedel, 

že pôvodne mali asi dvesto uchádzačov. 

Po ďalšej pozvánke sme tam boli už len 

traja. A nakoniec som rolu dostal.“ Aká 

bola spolupráca s hereckými hviezdami? 

„Skvelá. Menšík a Sovák jednali so mnou 

ako so seberovným a veľmi sympatická 

bola aj Olinka Schoberová. Už vtedy bola 

slávna, podobala sa na Ursulu Anderso-

vú a prirovnávali ju aj k Brigitte Bardoto-

vej. Možnosť hrať vo fi lme bola peknou 

epizódou v mojom živote. Ako architekt 

technického oddelenia Slovenského ná-

rodného divadla som spoznal proces vý-

roby fi lmu, prácu režiséra, kameramanov 

i ďalších.“ Mimochodom, fi lm zožal úspe-

chy na festivaloch v Terste, Locarne, 

Acapulcu, Moskve i v Karlových Varoch. 

Juraj Višný si potom ešte zahral menšiu 

rolu vo fi lme Obchádzka spolu s Rudol-

fom Hrušínským. Mal ešte hrať v sloven-

skom fi lme, no z toho zišlo: „Mal to byť 

chlapec, ktorý bol homosexuál a z toho 

som vycúval. Bol by som opečiatkovaný 

a vravelo by sa, že kulturistika je šport 

homosexuálov…“

Keď prišiel spomínaný nešťastný 21. 

august 1968, rozhodol sa Juraj Višný 

pre radikálny krok: „Predtým som si ho-

vorieval, prečo by som utekal na Západ, 

veď tu sa žilo solídne. Keď nás obsadili 

Rusi, prišla hrozná predstava. Ako bude-

me utláčaní, čo bude so slobodou tlače 

a všetko sa zmení k horšiemu. A tak sme 

sa rozhodli s manželkou, že odídeme aj 

s dcérkou a nakoniec sme sa dostali do 

Švajčiarska. Onedlho som dostal ponu-

ku od jedného z najlepších švajčiarskych 

architektov pána Zieglera a štyri a  pol 

roka som k nemu dochádzal autom. 

Začali však byť problémy s parkovaním, 

cestoval som vlakom, no strácal som 

dosť času. Privítal som ponuku z atelié-

ru v Holdgene a navyše sa mi splnil dl-

horočný sen bývať pri vode. A tak sme 

zakotvili pri Zürišskom jazere.“ Pre Juraja 

Višného bola architektúra nielen zamest-

naním, ale aj koníčkom a venoval sa jej 

až do odchodu do dôchodku, ktorým je 

vo Švajčiarsku dovŕšenie 65 rokov. 

Popritom si plnil ďalší veľký sen – ces-

tovanie. S manželkou navštívili vyše sto 

krajín a absolvovali vyše milión kilometrov. 

„Bola to moja túžba od detstva. Ako chla-

pec som hltal knihy od Karla Maya, Jule-

sa Verneho či Jacka Londona, no vtedy 

som cestoval iba prstom po mape. Ako 

trinásťročný som bol v pionierskom tábo-

re pri Třeboňských jazerách. Všetko tam 

boli bývalí skauti… Niektorí z nás sa mali 

dostať na týždeň do Poľska a  keď ma 

zaradili do tejto skupiny, bol to pre mňa 

veľký zážitok. K moru sa vtedy ešte príliš 

nechodilo… Potom som sa dostal ešte 

do Rumunska, Maďarska, štyri razy do 

Bulharska a sem-tam aj do Viedne k sta-

rému otcovi. Ale to bolo v tom čase všet-

ko. Mojej vášni som sa mohol venovať až 

po príchode do Švajčiarska a s cestova-

ním sa roztrhlo vrece.“ Aká bola prvá ces-

ta manželov Višných? „Viedla do francúz-

skeho Ronchampu, kde dominuje krásny 

Corbusierov kostolík. Potom prišlo stano-

vanie v Španielsku, ďalšie európske des-

tinácie a v roku 1973 prvý veľký výlet – do 

USA a na Havajské ostrovy. Z  Zürichu 

sme išli do Luxemburgu, odtiaľ lietadlom 

cez Reykjavík do New Yorku a potom do 

Buffala pri Niagarských vodopádoch. 

Prišli ďalšie americké zastávky i desať 

dní na Havajských ostrovoch…“ Navštíviť 

vyše sto krajín nie je bežné… „A to som 

bol v niektorých aj viackrát… Na Male-

divách sme boli až osemnásťkrát. Väč-

šinou vždy na iných ostrovoch, no jeden 

sme navštívili už päťkrát. Maledivy sú mo-

jím favoritom, je tam krásne, farba mora 

je od svetlozelenej cez tyrkysovú až po 

tmavomodrú, vo vode môžete byť aj ho-

diny a vždy sa tam cítite príjemne.“ Ces-

tovanie asi nebolo lacné… „To nie. Keby 

som to spočítal, bol by z toho najmenej 

pekný rodinný dom. Mama vravievala: 

Za myšlienky a spomienky nemusíš platiť 

clo. Čo si pekné zažil, nemôže ti nik vziať 

a pomôže ti to v rôznych situáciách,“ vraví 

Juraj Višný, ktorý v týchto dňoch (7. júna) 

oslavuje jubileum – 75 rokov!

Autor je publicista

Fotografie archív Juraja Višného

Nepál, jazero Phewa s masívom Annapurny Juraj Višný dnes

OSOBNOSŤ
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PRAX

Přesně takhle si užíval na Sardínii jedno-

ho léta i pan Petr. Domů se vrátil opále-

ný a  odpočatý. Krásnými vzpomínkami 

si zpříjemňoval zimní měsíce, které trávil 

doma v České republice, v jednom ze stá-

tů Evropské unie, jehož je členem i Itálie. 

Vše prasklo někdy v únoru následu-

jícího roku, kdy pan Petr obdržel z Itálie 

dopis. Do očí jej udeřil nadpis v záhlaví: 

„COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

ALGHERO“. Přečetl si sdělení o tom, že 

se dopustil dvou dopravních přestupků. 

V obou případech se jednalo o parkování 

motocyklu na místě, kde to nebylo povo-

leno. Pokuta, kterou po něm pisatel vyža-

doval, činila úhrnem 225 euro + 65 centů 

za náklady na poštovné. Ovšem to, co 

pana Petra málem shodilo ze židle, bylo 

něco jiného. Přestupek se podle příslušní-

ka italské policie, který oznámení napsal, 

stal 23. června. Petr se vracel letecky 

domů již 22. června. V žilách se mu zača-

la pěnit krev zejména proto, že nenachá-

zel odpověď na tuto otázku: „Jak mohl 

udělat popsané přestupky, když byl 

v té době prokazatelně doma?“

Pokud doložíme, že jsme přestupek ne-

udělali, nemůže po nás nikdo požadovat 

zaplacení této pokuty. Pan Petr se chystal 

svoji nepřítomnost v Itálii svědecky dolo-

žit. Tou dobou byl v práci, obklopen svými 

kolegy. V Českých aeroliniích mu rovněž 

poskytli doklad o tom, že na 22. června 

mu byla skutečně vystavena letenka na 

jeho jméno pro let do Prahy. I z právního 

hlediska se věc jeví nadmíru jednoznačně. 

Není důležité, zda k přestupku došlo na 

území Itálie nebo České republiky, v kaž-

dém případě má řidič právo na spraved-

livý proces. A pokud věc nebyla vyřízena 

blokovou pokutou, což je pravidlo u nás, 

a  bude zavedeno správní řízení, pak 

v rámci tohoto řízení má samozřejmě ka-

ždý právo na obranu. V rámci dokazování 

se bude zjišťovat, jestli skutečně pan Petr 

v Itálii v tu dobu byl nebo ne. A pokud si je 

dotyčný jistý, že se přestupku nedopustil, 

má na to dostatek důkazů, pak je nesmysl 

platit jakékoli vyúčtované částky, ať už ital-

skou, nebo českou policií.

Napsané je to hezky, až by jeden 

zatleskal, realita je ale jiná. Nikdo 

totiž neví, jak zareagují úředníci 

v  Itálii. Mohou vše postoupit soudu 

a ten může rozhodnout jinak, než 

bychom si představovali. V takovém 

případě se ten, kdo nezaplatí a od-

mítne komunikovat, vystavuje mož-

ným potížím ze strany italské policie, 

kdykoliv v budoucnu by Itálii hodlal 

znovu navštívit. V případě, že bude 

legitimován a zjistí se, že dotyčný má 

nedořešený nějaký právní problém, 

vystavuje se sankcím, které mu mohl 

soud stanovit.

A tak lidem, kteří nemají rádi zbytečná ri-

zika a chtějí mít své věci v pořádku, lze do-

poručit, aby raději s úřady komunikovali. 

To znamená, aby doložili, a to nejlépe ově-

řenými kopiemi své tvrzení o tom, že na 

místě být nemohli. Vše odeslali doporuče-

ně. Průvodní dopisy k dokumentaci je žá-

doucí mít samozřejmě v angličtině, anebo 

v řeči, kterou se v zemi, kde byl spáchaný 

přestupek, mluví. I tato rada má háček. 

Jak jsme se na úřadech dozvěděli během 

natáčení, náklady řízení bohužel nese prá-

vě jen účastník řízení /ech ouvej/! A tady je 

dobré umět ke všemu ještě spočítat, kolik 

za překladatele, ověření listin, poštovné 

a eventuálně právníka zaplatíme. 

Ve svém nelehkém rozhodování mu-

sel navíc ještě Petr zvážit, zda-li náklady 

budou odpovídat výši udělené pokuty. 

Je totiž celkem dobře možné, že za svo-

ji obhajobu zaplatí víc, než kolik po něm 

za přestupek chtějí v Itálii. I na to jsme se 

úředníků na ministerstvu ptali a jejich re-

akce, byť dobře míněná, způsobila v naší 

redakci bouři trpkého smíchu. Odpověď 

na otázku, jak by měl pan Petr postupo-

vat, zněla: „Vzhledem k výši pokuty 

a fi nančních prostředků, které by 

uhradil za korespondenci včetně 

ověřování a překladů, je možná lepší 

pokutu zaplatit, byť byla udělena ne-

spravedlivě. 

A to jsem ještě zapomněl na jednu vel-

mi podstatnou věc. Nyní se budeme vě-

novat zejména těm, kteří by se rozhodli 

komunikovat, tedy prokazovat, ověřovat 

a překládat. Narazíme ještě na další úska-

lí. Co když bude v překladu chyba? Kdo 

odpovídá za škody způsobené špatným 

překladem? Obecně platí, že za správ-

nost dokumentu odpovídá účastník ří-

zení. Z toho plyne, že pokud překladatel 

udělá chybu, následky si ponese účastník 

řízení. Nakonec zase jen on bude muset 

zaplatit pokutu, byť nevinný, může být 

uznán vinným v trestních věcech, i když 

se ničeho nedopustil. Nechtějte již po tak-

to zdecimovaném člověku, aby ještě žalo-

val překladatele za škodu, kterou by mu 

špatným překladem způsobil. 

Obecná rada: V případě jakýchkoli 

problémů se obracejte na zastupitelské 

úřady. Konzulové jsou vyškolení lidé a vět-

šinou rádi a ochotně pomohou. Sice váš 

případ zpravidla řešit nemohou, protože 

k tomu nemají oprávnění, ale mohou na-

bídnout cenné rady, jak dále postupovat.

Moje rada: Když už si někde něco 

půjčíte, koupíte nebo absolvujete nějakou 

proceduru či službu, všechny doklady si 

ponechejte. Nikdy nevíte, kdy budete mu-

set prokazovat, že jste nebyli někde, kde 

jste nebyli, anebo nekoupili něco, co jste 

nekoupili. Zákon možná myslí na všech-

no, ale ne na to, že jsme lidi a nemůžeme 

předvídat všechny situace a právní dopa-

dy. Většinou pak pohoříme s odkazem na 

to, že jsme to měli vědět, znát, předvídat 

a podobně.

Smutný sten smutného pana Pet-

ra: „Půjčil jsem si v Itálii na jeden den 

motorku, kterou jsem v pořádku vrátil. 

Majitel půjčovny na mne zřejmě nastro-

jil kulišárnu, když policii nadiktoval moje 

data. Možná jen předpokládal, že italská 

policie nebude někoho z daleké východ-

ní Evropy honit.“ Ruka zákona na Petra 

dosáhla až do daleké Prahy. V čem se 

majitel půjčovny zřejmě přepočítal, je fakt, 

že tím svůj problém vyřešil. Holt, lež má 

krátké nohy!

Autor je režisér, scenárista a spisovatel

Ilustrace Zuzana Štancelová

Dovolená s vypůjčeným mopedem
Taková dovolená na Sardínii má určitě na každého blahodárné účinky. Moře, slun-
ce, příroda, památky. A když si člověk ještě půjčí motocykl za tisíc korun na den, 
může toho na tomto příjemném ostrově poznat opravdu hodně. 

Vlado 

Štancel

Všetko máte v poriadku, 
takže to bude iba za 500 eur.
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Patrí medzi ne aj drotárske remeslo, slo-

venský fenomén, ktorý sa vďaka svojim 

vandrovným protagonistom stal známym 

vo väčšine európskych krajín. Vandrov-

ní drotári vďaka nápadnému exotizmu 

a bizarnosti postáv i tuláckemu spôsobu 

života v modernizujúcom sa svete pri-

ťahovali pozornosť výtvarných umelcov. 

Zaujímavým dokladom toho sú popri 

výtvarných dielach európskych malia-

rov a sochárov z 19. a prvých desaťročí 

20. storočia zo zbierok múzeí, galérií i sú-

kromných kolekcií práve pohľadnice. Veď 

pohľadnicové  motívy bývali často výraz-

ne poznamenané emocionalitou a nara-

tívnosťou, aby zaujali široký okruh ľudí. 

Len na dvoch z viac ako z doteraz zná-

mych takmer piatich desiatok pohľadníc 

s drotármi sú reprodukované fotogra-

fi e, na ostatných sú vytlačené príťažlivé 

umelecké diela. 

Podľa historičky umenia Silvie Ilečko-

vej boli slovenské pohľadnice vydávané 

národne cítiacimi tlačiarmi i vydavateľmi 

kvôli maďarizačným tlakom ofi ciálnych 

miest do roku 1918 zriedkavé a námet 

drotára býval ojedinelý nielen do tohto 

roku, ale aj neskôr. Najstaršiu doteraz 

známu pohľadnicu s drotárskou tema-

tikou na Slovensku vydal v roku 1913 

Pavol Socháň – významný národopi-

sec, fotograf a vydavateľ. Edíciami po-

hľadníc s jeho fotografi ami slovenských 

ľudových krojov, krajinárskych motí-

vov a portrétov významných osobností 

vošli Socháňove fotografi cké diela do 

povedomia širokej verejnosti, veď jeho 

pohľadnice sa predávali nielen na Slo-

vensku, ale tiež Slovákom v Čechách 

a v bývalej Juhoslávii. Heslovité nadpisy 

v slovenčine Dajte hrnce drôtovať a Dro-

tár na cestách sprevádzajú fotografi u 

drotára – významný dokument dobo-

vého odevu a obuvi. Prvé umelecké 

pohľadnice reprodukujúce diela sloven-

ských maliarov s námetmi drotárov vyšli 

až krátko po vzniku Československej 

republiky. Ide o diela dvoch vtedajších 

študentov Akadémie výtvarných umení 

v Prahe – Janka Alexyho a Ladislava 

Treskoňa. V súvislosti s drotármi maliar 

a spisovateľ Janko Alexy vo svojej knihe 

spomienok Ovocie dozrieva uvádza, že 

počas štúdií v Prahe niektorí pedagó-

govia študentom ako modely pre kres-

by ľudových typov z ulice privádzali do 

ateliérov drotárov.

Slovenskí drotári 
na historických pohľadniciach
Pohľadnice, jednolistové tlače s obrazovou reprodukciou, označované aj za najskromnejšie umenie, sa 
v čase svojho vzniku v posledných desaťročiach 19. storočia rýchlo stali predmetom záujmu verejnosti. 
Zatiaľ čo pred viac ako storočím znamenali jednu z mála možností komunikácie ľudí na diaľku, dnes 
predstavujú nielen príťažlivé artefakty pre zberateľov, ale najmä hodnotné dokumenty ilustrujúce rôzne 
stránky dobovej spoločnosti. Veď mnohé z nich uchovávajú vzácnu informáciu o spoločenských náladách, 
o podobe prírodných zákutí a ľudských sídiel, o historických pamiatkach či udalostiach, dobovej móde, 
zvykoch či javoch, z ktorých mnohé sa medzičasom stratili do hlbín nenávratna.

Monika 
Váleková

HISTÓRIA

Mikoláš Aleš: Drotárik, vydal F. Š. P. V.
Roman Havelka: Drotár, vydala 
Českoslovanská jednota v Prahe

Augustín Němejc: Drotár, vyšlo nákla-
dom Ústrednej Matice školskej v Plzni
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Významný predstaviteľ slovenskej vý-

tvarnej moderny Miloš Alexander Ba-

zovský sa usiloval hlbšie načrieť do duše 

drotára, ktorého stvárnil opusteného 

v modernizujúcom sa svete na začiatku 

40. rokov 20. storočia, kedy práca s drô-

tom stratila svoje opodstatnenie. Zdô-

raznil to v diele kompozičnou vertikálou 

jeho bezradne pôsobiacej postavy, čím 

vniesol do diela sociálny podtón.

Pôvodcami pohľadníc s drotárskou 

tematikou boli popri slovenských príleži-

tostne aj poľskí a maďarskí vydavatelia. 

Najviac sa však tento námet prihová-

ral českým a moravským vydavateľom, 

ktorí ním zapĺňali pohľadnice intenzívne 

už od začiatku 20. do 40. rokov 20. sto-

ročia. Českí a moravskí umelci vytvorili 

na pohľadniciach najpriaznivejší a naj-

pestrejší obraz drotára, čo malo hlbšie 

korene. Pre českú vlasteneckú spoloč-

nosť drotár symbolizoval celé Slovensko 

a Slovákov – ich biedu a útlak. Už v prvej 

polovici 19. storočia bol drotár vnímaný 

ako Slovák – jazykovo najbližší Slovan. 

K drotárom sympatizujúca časť českej 

vlasteneckej spoločnosti prechovávala 

obdiv za hodnoty a vlastnosti, ktoré sa 

s nimi v jej očiach spájali – úctu k svojej 

vlasti, vernosť tradíciám svojich predkov, 

zručnosť, skromnosť, pokoru i mierumi-

lovnosť. 

Českí a moravskí výtvarní umelci drotá-

rov zobrazovali citlivo a s osobným zain-

teresovaním, čo sa v rôznych podobách 

premietlo na ich obrazy. Jednou z nich 

bola fyzická i duševná idealizácia známa 

najmä z výtvarných diel z druhej polovice 

19. storočia, z ktorých na pohľadniciach 

v prvých desaťročiach 20. storočia vyšli 

diela Josefa Mánesa a Mikoláša Aleša. 

V posledných desaťročiach 19. storočia, 

keď sa výrazne zhoršovalo sociálne po-

stavenie vandrovných drotárov v dôsled-

ku úbytku pracovných príležitostí, vzras-

tal na obrazoch dojemný až bezhraničný 

sociálny podtón. V spomínanom období 

vykresľovali mnohí českí umelci pravdi-

vo biedu a zaostalosť drotárov – fyzickú 

i duševnú. Ich postavy však nevyzerajú 

odpudzujúco, ako by  sa dalo očakávať, 

ale naopak – vyvolávajú súcit. Nalieha-

vá výzva o pomoc zaznieva z pohľadníc 

drotárov stojacich či kráčajúcich v sne-

hu, kde sú obkolesení nevľúdne vykres-

lenou zimnou krajinou v dielach Rudolfa 

Kremličku, Romana Havelku, Vojtecha 

Hynka Popelku i Adolfa Kašpara.

Špecifi kom umelcov i vydavateľov 

v  českých krajinách je spojenie drotár-

skej tematiky a príležitostných vianoč-

ných pohľadníc. Vychádza z dobových 

reálií – zo zarábania drotárov počas Via-

noc spievaním kolied a miestami aj pred-

vádzaním betlehemských hier. Najmä 

obrazy drotárov vo vidieckych domác-

nostiach, kde ich zhrbené uzimené po-

stavy a chatrný odev umožňujú konfron-

táciu s domácimi obyvateľmi v pestrých 

odevoch s usmiatymi tvárami, apelujú na 

českú spoločnosť, aby chápala ich situá-

ciu a hľadala možnosti pomoci pre nich. 

Takto ich zobrazili Karel Nejedlý a Viktor 

Oliva. 

V kresbách Václava Čuttu, Karla Ši-

můnka i Václava Náhlíčka reproduko-

vaných  na vianočných pohľadniciach 

sú zobrazené spievajúce deti, zväčša 

rozprávkovo krásne. Drotári ako zvlášt-

ny národopisný jav prenikli príležitost-

ne aj do betlehemov, kde sú vykreslení 

spolu s postavami z českého ľudového 

prostredia. Malí drotárikovia sú v nich 

zobrazení spolu so svojimi rovesníkmi pri 

klaňaní sa pred jasličkami, ako napríklad 

v diele Josefa Weniga. Podľa českej his-

toričky Viery Brožovej obrázky s drotármi 

učili české deti prejaviť dobrú vôľu, obe-

tovať niečo zo svojho a nezištne pomôcť 

ich trpiacim rovesníkom. 

Častým typom zobrazenia drotárov 

na pohľadniciach sú portréty. Nájdeme 

ich tak v slovenskom, ako aj v českom 

a poľskom umení. Drotári sú na nich vy-

kreslení s vľúdnymi tvárami, nekonfl iktní, 

mierni, prispôsobiví, ako na olejomaľbe 

Augustína Němejca, poľského maliara 

Władysłava Świerzyńského či na kresbe 

vyššie spomínaného Ladislava Treskoňa. 

Pohľadnice reprodukujúce fotografi e 

a výtvarné diela s drotárskou temati-

kou sú zaujímavým dokladom doby 

svojho vzniku. Vyjadrujú nielen osobnú 

zainteresovanosť ich autorov s osudmi 

drotárov, ale zároveň odrážajú aj vzťah 

dobovej spoločnosti k nim. Pôsobili vý-

chovne – prostredníctvom kvalitných 

výtvarných diel a fotografi í formovali 

umelecký vkus. Popri tom na Sloven-

ku učili úcte k vlastným tradíciám. Prí-

slušníkov iných slovanských národností 

(Čechov, Moravanov a Poliakov) viedli 

k empatii k sociálne slabším – v tomto 

prípade k protagonistom zvláštnych ná-

rodopisných javov, ku ktorým slovenskí 

vandrovní drotári patrili.

Autorka je historička umenia

Ilustrácie Považské múzeum v Žiline

Téma článku je podrobnejšie zachytená 

v publikácii: Váleková, M.: Slovenskí 

drotári na historických pohľadniciach. 

Žilina: Považské múzeum v Žiline, 2012.

Władysłav Świerzyński: Túžba po 
domove, vydala Poštovka v Krakove

HISTÓRIA

Viktor Oliva: Drotári s betlehemom, 
vydal V. K. K. V.
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Historicko-politický 

kontext
Počiatok anglickej reformácie je priamo 

spojený s postavou anglického kráľa 

Henricha VIII. Tudora (1509–1547). Sa-

motný vznik anglikánskej cirkvi je tak 

úzko prepojený s politicko-mocenský-

mi záležitosťami. Dokonca v tomto prí-

pade, ako sa zdá, a všetci to poznáme 

z hodín dejepisu, aj s ľúbostným pod-

textom. 

Kráľ Henrich sa oženil (či presnejšie 

bol oženený) s Katarínou Aragónskou. 

Katarína bola pred svadbou s Henri-

chom vydatá za jeho staršieho brata, 

ktorý ale krátko po ich svadbe zomrel. 

Po jeho smrti kvôli politickým výhodám 

prepojenia týchto dvoch rodov dostal 

Henrich od pápeža dišpenz (udele-

nie výnimky), aby sa mohol s Katarí-

nou oženiť sám. Spolu mali v priebehu 

osemnástich spoločných rokov sedem 

detí. Všetky, ale okrem budúcej kráľov-

nej Márie, zomreli ešte v detskom veku. 

To, že kráľ nemal mužského dediča, 

bolo pravdepodobne hlavným dôvo-

dom, prečo sa Henrich rozhodol k na 

tú dobu nemysliteľnému činu. Chcel sa 

dať rozviesť. Druhým dôvodom, o kto-

rom hovorí história (i keď možno skôr 

historky) a je aj vďačnou témou histo-

rických románov a fi lmov, bolo vášnivé 

„vzbĺknutie“ kráľa k Anne Boleynovej. 

Tá (na rozdiel od jej sestry Márie, kto-

rá bola kráľovou milenkou iba niekoľko 

rokov predtým) však o nejakom inom, 

než čisto platonickom vzťahu s kráľom 

nechcela ani počuť, dokiaľ si ju nezo-

berie za manželku. Celý rozvodový pro-

ces, ktorý mal potvrdiť a posvätiť pápež, 

postavili Henrichovi diplomati na tvrde-

ní, že kráľ začal pociťovať pochybnos-

ti o „správnosti jeho manželstva pred 

bohom“, keďže jeho žena je zároveň aj 

jeho švagrinou. Pápež Kliment VII. sa 

však proti rozvodu tvrdo postavil. Pod 

hrozbou kliatby (v meste, kde odsúdený 

žije, sú zakázané všetky cirkevné obra-

dy – takže aj cirkevné pohreby – a vyko-

návanie akýchkoľvek sviatostí) zakázal 

všetkým inštitúciám manželstvo roz-

viesť. Toto odmietnutie však Henricha 

príliš neodradilo. Len o dva roky neskôr 

(r.  1533) sa s Annou Boleynovou ože-

nil a nechal predchádzajúce manžel-

stvo prehlásiť za neplatné. Pápež, ako 

je v dejinách obvyklé, ihneď odpove-

dal hrozbou exkomunikácie (vylúčenie 

z cirkvi), pokiaľ svoj skutok neprehlási za 

neplatný. Keď Henrich odmietol, dal ho 

spolu s Annou do kliatby. Odpoveďou 

mu bolo vydanie „výnosu o supremáte“ 

(roku 1534), v ktorom sa Henrich ako 

kráľ anglický vyhlásil za hlavu cirkvi na 

anglickom území, ktorá je nezávislá na 

Ríme. Týmto aktom sa potom defi nitív-

ne anglikánska cirkev oddelila od cirkvi 

katolíckej. Ďalej, ako je tiež v histórii ob-

vyklé, nasledovalo „vysporiadanie sa“ 

s  „vnútroštátnymi odporcami“. Všetci, 

čo odmietli uznať „supremačný výnos“ 

a právoplatné nasledovníctvo Anniných 

detí, boli odsúdení ako zradcovia a na-

sledovne popravení. Vytúžené manžel-

stvo ale neuspokojilo Henrichovu po-

trebu mužského potomka. Nakoniec 

mal Henrich manželiek šesť, s dvomi sa 

nechal rozviesť, dve dal popraviť, jedna 

zomrela po pôrode a iba jedna ho preži-

la (aj keď táto posledne menovaná mala 

vyslovene šťastie; aj proti nej bol už vy-

daný rozkaz k poprave). 

Katedrála v Canterbury, sídle anglikánskej církvi Protestantský kostol v Nyborgu (Dánsko)

Anglická reformácia 
„Church of England“ a Henrich VIII.

Veronika 
Civinová

Henrich VIII. na portréte Hansa 
Holbeina mladšieho



6 2012istyL 6 2012istyL

NÁBOŽENSTVO

17

O tom, že Henrich a jeho reformácia 

cirkvi mala skôr pragmatické korene, 

svedčí aj to, že iba trinásť rokov pred 

vydaním „supremačného výnosu“ vy-

dal kráľ polemiku „Obrana siedmich 

sviatostí“, ktorá bola namierená proti 

Lutherovi. Tu, v takzvaných „Šiestich 

článkoch“, bránil katolícku dogmatiku 

a odsudzoval každého, kto by hlásal 

čokoľvek, čo neodpovedalo katolíckym 

dogmám, k smrti. Na základe tohto 

jeho horlivého prihláseniu sa ku katolíc-

kej cirkvi získal od pápeža titul „defen-

sor fi dei“ (obranca viery). V tejto dobe 

odmietal aj preklady biblie do angličtiny. 

Boli rušené aj kláštory po celom Anglic-

ku a ktokoľvek z ľudu, kto príliš nahlas 

s reformou nesúhlasil, bol popravený. 

Henrichova dcéra Mária I. z jeho prvé-

ho manželstva, ktorá sa po ňom ujala 

trónu, zostala naopak verná katolíc-

kej viere a pre svoj historický podpis; 

teda krvavé potieranie reformácie (má 

na svedomí okolo 200 popráv) získala 

prívlastok „Krvavá“ (Bloody Mary). Po 

nej, za vlády Alžbety I. (1558–1603), bol 

obnovený „supremačný výnos“. Od tej-

to doby sa dá hovoriť o neprerušenej 

histórii anglikánskej cirkvi.

Myšlienkový rozmer 

alebo trocha teológie
V Anglicku je možné vidieť hlboké „re-

formačné korene“. 

Anglický teológ Viliam (Vilém) z Oc-

khamu (1290–1349) bol významnou 

postavou v dejinách cirkvi. Jeho vplyv 

je možné sledovať až k Lutherovi. Viliam 

začal vystupovať proti teologickému 

učeniu Tomáša Akvinského (cca 1226–

1274) a takzvanej vrcholnej scholastiky, 

ktorá sa prakticky stala ofi ciálnou te-

ológiou katolíckej cirkvi prinajmenšom 

v dobe, v ktorej sa pohybujeme. 

Tomášovo učenie tu nemôžeme kvô-

li jeho obrovskému rozsahu rozoberať 

do podrobností. S veľkým zjednoduše-

ním sa dá povedať, že jeho teológia je 

„christianizovaná“ Aristotelova fi lozofi a. 

Jeho základnou myšlienkou bolo vybu-

dovanie systému, ktorý by prepojoval 

vieru a racionálny prístup k svetu. To-

máš nikdy nepopieral „tajomstvá vie-

ry“ – ako vznik sveta v čase a z ničoho, 

vtelenie Krista a jeho zmŕtvychvstanie 

atď. Tieto základné učenia a pravdy 

cirkvi boli a sú pre neho zjavené, a tým 

aj nepoznateľné ľudským rozumom. Na 

rozdiel od toho sú však pravdy, ktoré 

je možné skúmať rozumom a rozumom 

dokazovať. Takto je možné spoznávať 

rád sveta a taktiež dokazovať teolo-

gické pravdy. Medzi tieto dokázateľné 

pravdy napríklad patrí božia existencia 

(sem patria slávne Tomášove dôkazy 

božej existencie), jedinosť a nesmrteľ-

nosť ľudskej duše. Aj „transsubstanci-

ácia“ (tajomná zmena podstaty chleba 

a vína na telo a krv Krista pri prijímaní, 

pri ktorej zostávajú zachované ich po-

doby – chuť, vôňa, výzor atď.) v tomto 

chápaní legitimizoval Tomáš a katolícka 

cirkev ju prijala úplne za svoju ako jedi-

né možné chápanie. Všeobecne sa dá 

so značnou dávkou zjednodušenia po-

vedať, že Tomáš priniesol do katolíckej 

teológie výrazný dôraz na racionalitu 

a fi lozofi cko-logický rozmer. 

Viliam Ockham naopak odmietal 

možnosť, že by ľudský rozum mohol 

preklenúť rozpory a priepasť medzi 

vierou a myslením. Ľudský rozum – ľu-

dovo povedané, „nemá na to, aby bol 

schopný božské veci a boha samotné-

ho nejako postihnúť“. Jediným zdrojom 

je viera a tá môže stavať iba na zja-

vení  – teda inak povedané – na biblii 

a nakoniec nie je ani v ľudských silách 

sa nejako k bohu priblížiť, to je možné 

iba na základe božej milosti. Tu potom 

vidíme jasný základ Lutherovej náuky 

o „troch sola“ (ktorú je nakoniec možné 

sledovať vo všetkých protestantských 

cirkvách) – „Sola fi de“ (Samotná vie-

ra), „Sola Scriptura“ (Samotné Písmo) 

a  „Sola gratia“ (Samotná milosť). Aj 

u Viliama sa už ukazuje v zárodku to, 

čo sa dovŕšilo u Luthera a ostatných 

evanjelikov, a to – opúšťanie významu 

sviatostí v cirkvi pre spásu človeka.

Ďalšie korene reformácie je možné 

sledovať v „humanizme“, ktorý tiež do 

istej miery napríklad cez postavu Tho-

masa Morea smeruje do Anglicka. Hu-

manizmus potom „dodal“ konkrétnejšie 

zakotvenie v sociálnom kontexte chá-

pania otázky viery. Cez kritiku terajšej 

podoby cirkvi a kritiku cirkevnej tra-

dície, ktorá sa podľa názoru terajších 

humanistov odklonila od pôvodného 

významu evanjelia stavajúceho na jed-

noduchom živote kresťana v chudobe 

a viere. Humanisticky zameraní mysli-

telia sa však proti násilnému uskutoč-

ňovaniu reformačných myšlienok v zá-

sade vymedzovali. 

Ako to však bolo 

s anglikánskou cirkvou
Teológiu a teologické otázky anglikán-

skej cirkvi riešil od začiatku arcibiskup 

Thomas Cranmer (1532–1556). Pre 

úplnosť informácií dodajme, že norma-

tívne texty „Church of England“ sú „Ar-

ticles of Religion“ (1553–1563) a „ Book 

of Common Prayer“. 

Začiatky tejto protestantskej vetvy 

a  podoba jej hlavného prúdu sa dá 

popísať ako „pomedzie“ medzi rímsko-

katolíckou cirkvou a protestantizmom. 

Z  reformácie si zobrala úzky vzťah 

k biblii (a pochopiteľne tak vznika-

li jej preklady do angličtiny). Hneď po 

vzniku cirkvi dochádzalo aj k obrazo-

borectvu, rušili sa pútnické miesta, aj 

úcta k svätým sa výrazne obmedzila. 

Mníšske rády boli zrušené a zabavený 

cirkevný majetok. Štruktúra a cirkevná 

hierarchia však zostala taká istá, ako je 

v rímskokatolíckej cirkvi – rozdelenie na 

jednotlivé diecézy na čele s biskupom. 

Ďalší výrazný a dôležitý prvok, ktorý sa 

nijako zásadne nemenil, je liturgia sa-

motná. 

Pozícia anglikánskej cirkvi medzi 

protestantizmom a katolíctvom sa stala 

príčinou potreby takpovediac dokon-

čenia reformácie a „očistenia cirkvi od 

nánosov tradície, ktorá nie je zakotve-

ná v biblii“. Názov „puritáni“ je tiež od-

vodený od latinského „purus“ – čistý. 

Podľa puritánov reformácia tak, ako 

prebehla v Anglicku, nebola dokonče-

ná a zostala niekde na pol cesty. Podľa 

správy obcí sa delia na „kongregacio-

nalistických“ a „presbyteriánskych“ pu-

ritánov. 

O tom však nabudúce.

Autorka je religionistka

Fotografie Jiří Nosek a Wikipedia

Evanjelický kostol anglikánskeho typu vo  
Ventspilse (Lotyšsko)
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Osobnosť slovenskej umeleckej scény. 

Maliar slovenských desaťročí. Jeden 

z najväčších slovenských výtvarných 

umelcov aj dnes formuje dielo európ-

skeho významu. Jeho tvorba sa vyvíja-

la zodpovedajúco autorovmu naturelu 

a poznaniu. Vždy ju však determinoval 

záujem o človeka a život. Dominantnou 

hnedou farbou sa hlási k zemi, ktorá 

nás nosí.

Prezentuje ho komorná a monumen-

tálna maľba, kresba i knižná ilustrácia. 

Jeho obrazy vždy nanovo objavujú ľud-

ské fi gúry. Práve cez ne sa vyjadruje, 

uvažuje, tlmočí a modeluje nekonečnú 

atmosféru existencie, ktorú výnimočné 

umenie dokáže zachytiť ako odtlačky 

histórie. A natrvalo. Človek, jeho pevný 

tvar a symbol. Jasná štruktúra, monu-

mentálny výraz a vnútorný život obrazu. 

S týmito výrazovými predpokladmi za-

čínal a pretransformované múdrosťou 

a poznaním ich spracúva dodnes. Jeho 

skvostné obrazy začiatkov – „Žena 

s husou“ (1962), „Milenci“ (1963). Už tu 

naznačuje budúce monochrómne poza-

die, aby fi gúry či tvary viazané kompozí-

ciou mohli skvostne vyniknúť. V 70-tych 

rokoch vstupuje do tvorby s novými ma-

liarskymi technikami. Obrazy sú čoraz 

meditatívnejšie. Vo výraze pôsobivejšie. 

V ďalšom desaťročí usiluje o zachovanie 

hodnôt ľudského fenoménu pre budúc-

nosť. Deväťdesiate roky sú v našej kultú-

re čoraz rozsiahlejším znehodnocovaní 

poznaného. Autor však neustále obja-

vuje nové možnosti. Rozvíja prepojenia 

moderného výrazu s domácou tradíciou 

i progresívnou fi lozofi ou. Stále nachádza 

nové podnety, ktoré vkladá do nových 

cyklov. Stĺpy v jeho tvorbe sú nekoneč-

nom a pravdou. 

Je jeden zo zakladateľov významovo 

i výtvarne najsilnejšej umeleckej skupi-

ny Mikuláša Galandu. Intelektuál a fi lo-

zof. Ctiteľ života a Slovenska. 

Slovenské výtvarné umenie XX. storo-

čia prešlo veľkým vývojom. Nie je totiž 

ľahké utkať veľký umelecký obraz, kto-

rý vstúpi do rovnocenného vzťahu so 

svetovým umením.

Počas tohto rýchlo sa rozvíjajúceho 

obdobia sa sformovalo niekoľko silných 

generácií, vzniklo niekoľko umeleckých 

zoskupení, ktoré nesú prívlastok slo-

venská výtvarná moderna. Od Generá-

cie 1909, cez Generáciu 1919, Gene-

ráciu 1930 a výtvarnú modernu medzi 

dvoma vojnami až podnes. Dovolím si 

povedať, že taká výtvarná sila, akou 

disponovali všetci členovia skupiny Mi-

kuláša Galandu (1957) a neskôr tvorivej 

skupiny Kontinuita (1967) – obe skupiny 

sú súčasťou vývoja Generácie 1930 – 

tento generačný talent bez problémov 

a doposiaľ komunikuje s tým najlepším, 

čo vo svete umenia vznikalo. To, čo pri-

niesli títo umelci, je vzťahom k rodnej 

zemi a k človeku v modernom výtvar-

nom svete. Boli prví. Boli originálni. Boli 

a sú stále noví, schopní osloviť každým 

výtvarným dielom. Vysokú hodnotu diel 

členov tejto skupiny potvrdzuje aj stále 

sa zvyšujúci, eminentný záujem, a nie-

len slovenskej verejnosti o ich tvorbu. 

Najmladším členom tejto skupiny je 

Rudolf Krivoš. 

Tá skutočná slovenská moderna, 

hrdá a svetová, to je Rudolf Krivoš.

Rudolf Krivoš Ľuboslav 
Moza

VÝTVARNÉ UMENIE

Rudo Krivoš sa narodil 16. novembra 1933 v Tisovci. Vysokú školu výtvarných umení absolvoval 
v Bratislave v roku 1956. Je držiteľom mnohých cien, odmien a uznaní. Zúčastnil sa desiatok 
samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v kolekciách 
galérií a súkromných zberateľov na celom svete. A dnes je tento umelec jedným z najžiadanej-
ších autorov. Jeho dielo fascinuje a priťahuje zberateľov viac ako kedykoľvek predtým. Lebo je 
ojedinelé a originálne. Má taký výraz, s akým sa v umení nemožno stretnúť. Vypovedá o skutoč-
ných hodnotách. Ono otvára ľudské zmysly, aby ich naplnilo mnohými pocitmi potrebnými pre 
rast človeka a civilizácie. Už dnes vieme, že umelcova tvorba pretrvá pre jej imanentnú silu veky.

Majster Rudolf Krivoš (vpravo) 
v rozhovore s prezidentom republiky 
a jeho manželkou na vernisáži výstavy 
R. Krivoša v galérii Salla Terrena 
v Prezidentskom paláci, ktorú pripravil 
v kurátorskej koncepcii Ľ. Moza
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Dom, v ktorom dnes autor tvorí a žije, 

bol kedysi miestom jedného z mlynov 

na bratislavskej rieke Vydrica. Má dve 

deti. Juraj je dobrým maliarom a Van-

da talentovanou, jemnou a výraznou 

umelkyňou keramiky. Autorova man-

želka Viola prináša do spoločného 

života istoty a rodinnú útulnosť. Preto 

boli návštevy u Krivošovcov vždy jed-

ny z najobľúbenejších. Dvere sa na ich 

dome temer nikdy nezatvárali. Lebo 

k domu patril vždy jej úsmev.

„V živote som sa naučil jednu pod-
statnú vec. Nebrať život tragicky 
vážne. Zo všetkého najmenej vážne 
beriem seba a výtvarnú kritiku. Keby 
som názory kritikov akceptoval, ne-
urobil by som ani jeden obraz. Vari 
nič tak nepodlieha módnym trendom, 
ako výtvarná teória, možno ani sa-
motná móda. Každý kritik posvätený 
štátnym úradom, teraz, rovnako ako 
za totality, má jediný správny recept 
na jedine možnú formu umeleckého 
vyjadrovania – všetko ostatné je neu-
menie. Pre vnímateľa má umenie takú 
kvalitu, aká kvalitná je jeho reklama 
v médiách.“
„Neviem si predstaviť maľovať bez 
programu, kréda, fi lozofi e. Cézanne 
síce povedal, že obraz je plocha po-
maľovaná farbami, ale on si to mohol 
dovoliť, lebo v každom ťahu štetca 
bola jeho fi lozofi a zakódovaná.“

„Ktosi múdry povedal, že téma 
je zámienka na vyjadrenie. S tým 
sa dá súhlasiť. Keď maľujem ženu 
s kolovratom, nie je to len tematický 
fakt, alebo spomienka na detstvo. Je 
v  tom odvíjanie času, s ktorým vrkot 
kolovratu súvisí, súzvučí nekonečné 
odvíjanie klbka kúdele, trpezlivosť 
Penelopy, ktorá priadla po celý čas, 
kým sa Odyseus túlal po moriach, tr-
pezlivosť žien.

Keď maľujem ženu s batohom, 
chcem tam zašifrovať pocit bremena, 
tiaže, fyzickej, psychickej aj citovej.“

„Keď sa obraz často publikuje, sta-
ne sa z neho symbol, čosi ako štátny 
znak. Prinajmenej ako symbol istej 
epochy.“

„Nemožno chcieť od obrazu, aby bol 
pedagogickou prednáškou. Obraz 
má inú, vlastnú špecifi ckú pôsobivosť 
na psychiku človeka. Nemá poúčať. 

To by ho degradovalo na inštruktážnu 
pomôcku.“

„Raz, keď som nechal lak voľne sa 
roztekať po sololite a pozoroval som, 
ako tuhne, vrásni sa, podľa svojich 
vlastných zákonov a bez môjho do-
tyku si vytvára svoj zákon tvaru, 
napadlo mi, že nejako podobne sa 
konfi gurovali skaly z vyvretej lávy. 
Napadlo mi, že takto nejako by mal 
vznikať obraz, báseň, alebo hudobný 
opus. Nie prírodu opisovať a napodo-
bovať, ale poznaním princípov vzniku 

tej nezmerateľnej variability tvarov 
a  farieb, plôch a čiar, rovných a zvl-
nených snažiť sa pri maľovaní vytvoriť 
zákon platný pre ten obraz. Rovnako 
ako tvar koruny stromu, štruktúra jeho 
kôry, forma a farba jeho listov, kvetov 
a plodov, podmienená jeho vlastným 
zákonom rastu.“

Mnoho múdrych viet. Dobrých obra-

zov. Vyrástli z krásy a harmónie, aby 

stvorili iné, nové, súčasné hodnoty. 

Dielo Ruda Krivoša je poctou ľud-

skosti. Varuje, nadchýna, tíši. Je v ňom 

VÝTVARNÉ UMENIE

Rodinná fotografi a

Drevenice
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uložená myšlienka, že hodnota kultúry 

závisí od lásky k práci. 

Človek vníma najmä ten svet, ktorý 

v sebe nosí. Rudo Krivoš vie do tohto 

sveta každého vstúpiť. Kľudne a s nad-

hľadom. V tom je veľkosť a večnosť sily 

jeho výtvarného diela. Ktoré nešepká 

ani nekričí. Ono je proste tu. 

Rudolf Krivoš je laureátom ocenenia 

„nositeľ Identifi kačného kódu Sloven-

ska“.

Autor je teoretik a historik umenia

Fotografie archív R. Krivoša

VÝTVARNÉ UMENIE

Viola Krivošová takto dopĺňa medailón jej manžela:
„Sme spolu už 53 rokov. To je krása. Budúci rok bude mať Rudo 80 rokov. Často sme niekam chodili. 
Mali sme radi trh. Stretli sme tam mnoho ľudí a veselosti. Mali sme to blízko, keď sme bývali na Dul-
káči (dnešné Dulovo námestie). Susedmi nám boli zaujímaví priatelia. Jarmila Čihánková – Semianová, 
jedna z jedinečnej ženskej tvorivej skupiny „Štyri“. Oproti nášmu bytu býval surrealista a kubista La-
dislav Guderna, vedľa architekt Milučký, a ďalej maliar Lehen. Blízko nás žili Anton a Anna Galkovci. 
Všetko známi a dobrí umelci. Bolo to úžasné bývanie. Vznikla z nás akási komunita, do ktorej patrili 
i ďalší významní tvorcovia, vtedy tiež spolubývajúci. Jozef Beňo zo skupiny „Kontinuita“, dobrý maliar, 
Alojz Klimo so ženou Tamarou, konštruktivisti, Tamara bola tiež členkou skupiny „Štyri“. Ján Ilavský, 
úžasný maliar symbolov s manželkou. Oľga Bartošíková, jedna z prvých superrealistov u nás a jej man-
žel, teoretik Ľubor Kára. Len keď som išla nakupovať, už sme sa na schodoch niekoľkí stretli. Dulkáč 
bol neopakovateľný. Zostali spomienky a verím, že aj stopy. Po umelcoch. Schopnosť dorozumenia, tá 
dnes chýba. Obyčajné, ale dnes úplne vzácne slovo „priateľstvo“ bolo takou súčasťou života, že sme ho 
nepotrebovali zdôrazňovať. Krása.

Rudo miloval a dodnes má mimoriadne rád svoju tvorbu. Dodržuje každodenný rytmus. Stále hovo-
rím, že je veľmi múdry. Veď aj jeho knihy sú poskladané z jeho myšlienok. Mal by písať. 

Vytvárala som podmienky ku vzniku jeho tvorivého rozmachu. S láskou k našej rodine a jeho talentu. 
Galandovci, to bola silná skupina chlapov. Dnes sa mi zdá, akoby sa celý ich život, ich aktivity odo-

hrávali u nás. U nás bolo vždy veselo. Pravidelnú zastávku u nás mali aj tí mimobratislavskí. Držali 
sme spolu. Všetci sme sa podporovali. To bolo úžasné.“
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LITERATÚRA

Po skončení základnej školy sa rozhodol 

študovať chémiu na strednej a po ma-

turite i na vysokej škole. No ako hovorí, 

osudové stretnutie s Ivanom Kadlečíkom 

rozhodlo inak a chémiu opustil. Po revo-

lúcii začal študovať na Filozofi ckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave, kde 

však vydržal 3 semestre. Už v tomto ob-

dobí začína s vydavateľskou činnosťou – 

so svojimi spolužiakmi založil časopis 

Maternica, ktorého vyšlo síce len 7 čísel, 

ale niektorí literárni kritici ho označujú za 

kultový.

Jeho dobrodružná povaha sa možno 

prejavila aj v roku 1991, keď začal podni-

kať. Najskôr predával na deke v bratislav-

skom podchode LP platne, neskôr CD, 

potom už vo vlastnej predajni aj elektro-

niku. Popritom začal vydávať aj knihy. 

Tento obchod skrachoval v roku 1995 

a vtedy sa rozhodol, že sa bude naplno 

venovať len vydávaniu kníh. V tom istom 

roku vydal dve knihy – Hlavolamy Ivana 

Kadlečíka a debut Pavla Rankova S od-

stupom času. Obidve získali významné 

literárne ceny – prvá získala cenu Domi-

nika Tatarku a druhá cenu Ivana Krasku. 

V nasledujúcich rokoch sa počty vyda-

ných kníh postupne zvyšovali.

Vo svojej vydavateľskej činnosti sa sú-

streďuje výhradne na pôvodnú súčasnú 

slovenskú literatúru. A možno povedať, 

že úspešne. Hoci s určitými probléma-

mi, ktoré sa podpísali aj na jeho zdraví, 

„oslávil“ v minulom roku 20. výročie svo-

jej podnikateľskej činnosti. Či už to bolo 

pod hlavičkou literárnej agentúry L.C.A., 

pod vydavateľstvom KK Bagala alebo 

v súčasnosti v rámci občianskeho zdru-

ženia literarnyklub.sk. 

V roku 2009 zaznamenal akýsi come-

back, keď sa po prekonaní rôznych pre-

kážok opäť na sto percent (pretože inak 

to nevie) vrhol do toho, čo ho baví, čomu 

rozumie a čomu sa chce stále venovať 

– slovenskej literatúre. Veď do roku 2011 

vyšlo pod hlavičkou KK Bagala 300 kníh. 

Stojí za literárnymi súťažami Poviedka, 

Básne a Román. Vymyslel súťaže, ktoré 

poskytujú všetkým potenciálnym auto-

rom rovnaké šance a príležitosti ukázať 

svoj talent. Ako sám raz povedal, jeho 

cieľom je vydať dobrú knihu a obavy, či 

prinesie aj ekonomický profi t, rád prene-

chá iným.

I tu sa zase prejavuje jeho povaha 

dobrodruha. Veď uverejňovať debuty za-

čínajúcich spisovateľov, čo takmer nikto 

v 90. rokoch nerobil, si vyžadovalo urči-

te veľkú dávku odvahy. Veril však svojej 

intuícii. Rukopisy spisovateľov ako Ján 

Johanides, Alta Vášová, Pavol Vilikovský, 

Márius Kopcsay, Pavol Rankov, Marek 

Vadas, Tomáš Horváth, Kornel Földvári, 

Mila Haugová prešli jeho počítačom, aby 

vo fi nále dostali knižnú podobu. Knihy 

z jeho vydavateľstva vyhrali prestížnu lite-

rárnu cenu Anasoft Litera trikrát a v tom-

to roku má v nominácii desiatich titulov 

tri…

Neustále hľadá nové talenty, neustále 

hľadá príbehy, ktoré ho oslovujú, neustá-

le hľadá ľudí, ktorí majú záujem o knihy 

a autorov, ktorých vydáva. Tých združu-

je literarnyklub.sk, ktorý sídli v KC Dunaj 

v centre Bratislavy a kde sa konajú klu-

bové literárne podujatia.

Vrátil sa aj na pôdu Slovenského in-

štitútu v Prahe, kde pred pár rokmi 

predstavoval fi nalistov súťaže Poviedka. 

V rámci cyklu Literárny cirkus predstavu-

je svoje srdcové záležitosti, knihy, ktoré 

vydal, autorov, ktorým verí.

Po úvodnej akcii v apríli, keď sme sa 

stretli nad ukážkami z diela Kornela Föl-

dváriho a kresbami Kaza Kanalu, sme sa 

v máji mohli tešiť na dve fi nalistky ceny 

Anasoft Litera – Zusku Kepplovú a Mi-

chaelu Rossovú a do tretice debutantku 

slovenskej literatúry Máriu Modrovich.

A keďže vydáva mladých autorov, 

myslí aj na mladých čitateľov, kráča s do-

bou. Veľkú nádej vkladá do elektronic-

kých kníh, začal svoje knihy „vyrábať“ 

ako e-knihy. Papierové knihy podľa jeho 

názoru budú v budúcnosti prinášať len 

nadhodnotu – zaujímavý dizajn či ilustrá-

cie.

V rozhovore pre denník SME v apríli 

tohto roku priznáva, že za ozajstnú krí-

zu by ako vydavateľ považoval to, ak by 

medzi rukopismi nenašiel nič, čo by sa 

mu páčilo. A to by bol dôvod s literatú-

rou skončiť. Ale to zatiaľ, zdá sa, nehrozí, 

v počítači má údajne 30 rukopisov pri-

pravených na vydanie… Máme sa na čo 

tešiť, značka KK Bagala patrí stále medzi 

„haute couture“.

Autorka je pracovníčka SI v Prahe

Fotografie Ingrid Hohošová

Koloman Kertész Bagala:

Literatúra je pohľadnicou doby
Tvrdí o sebe, že nie je podnikateľom v kultúre, ale jej robotníkom. Je trojštvrtinovým Maďarom (pochá-
dza z Levíc), ale žiadne národnostné problémy nepociťuje ani nerieši. Sám seba považuje za dobrodruha, 
vyliezol na Kilimandžáro, túlal sa po Himalájach…

Ingrid 
Hohošová
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ROZHOVOR

Váš otec původně studoval pedagogický 

obor na vysoké škole. Jak se stal výtvar-

níkem?

Moji rodičia sa zoznámili na vysokej škole 

pedagogickej v Nitre. Môj otec študoval 

slovenčinu a ruštinu. Bola to moja mama, 

ktorá robila výtvarný odbor. Otec si veľmi 

často kreslil a mal k umeniu vzťah. Keď 

sa zobrali, mama ho prehovorila, aby išiel 

študovať umenie. V tom čase už sme my 

deti boli na svete. Celkom dobre sa pamä-

tám, ako som sedela mame na kolenách, 

keď moj otec promoval na Vysokej škole 

výtvarných umení v Bratislave. Tá mladosť 

mojich rodičov musela byť veľmi divoká.

Jaké jsou vaše vzpomínky na otce? Jaký 

to byl člověk? Co se kolem něho dělo?

Otec bol nesmierne pracovitý človek. 

Mal veľmi silné okuliare, ktoré pri práci 

používal. Keď si ich dal dole, vyzeral úpl-

ne ináč. To ma fascinovalo. Pretože som 

bola malá, myslela som si, že to je tými 

okuliarmi, že ony robia také malé veci. 

Pripadali mi zvláštne až kúzelné, možno 

dokázali zobraziť, čo druhí nevidia.

Otec bol vždy uzavretý do svojho 

sveta. Mama povedala: ,,Tatinko pracu-

je,“ a my s bratom sme to rešpektovali 

a zároveň sme ho obdivovali. Dával nám 

mená hrdinov kníh, alebo používal slovné 

prešmyčky, dodnes ich používame, ale 

jeho podanie nám veľmi chýba. V mame 

mal veľké zázemie a pomoc. Ja sama 

teraz pracujem ako výtvarníčka a vidím, 

aké je to zložité zvládať rolu rodiča, umel-

ca a partnera.

Otec najskôr pracoval ako asistent 

u pana Albína Brunovského, potom bol 

sám profesorom a po revolúcii si ho štu-

denti zvolili do čela školy. Stal sa prvým 

porevolučným rektorom Vysokej školy 

výtvarných umení v Bratislave, ale len na 

krátku dobu, možno sa mu táto práca 

nepáčila toľko ako vlastná práca peda-

góga. Mal rád grafi ku, v tom bol majster 

a chcel v tom pokračovať. Preto prešiel 

na Pedagogickú fakultu Komenského 

univerzity, kde viedol katedru výtvarnej 

výchovy a svojou tvorbou si získal reš-

pekt a úctu.

Otec pochádzal zo šiestich synov. 

S týmto širším príbuzenstvom sme sa 

schádzali, ale najdôležitejšia bola pre nás 

naša rodina štyroch ľudí: otec, mama, 

ja a brat. Štyri veľké individuality. Mama 

učila výtvarnú výchovu, mala a dodnes 

má svieže úsudky, môj brat i ja sme vý-

tvarníci. Diskusie boli na dennom poriad-

S výtvarnicí, paní 
Petrou Novákovou-

-Ondreičkovou, jsme si 
vyprávěly o jejím otci, 

významném slovenském 
grafi kovi 

a ilustrátorovi, 
panu Karolovi 

Ondreičkovi, ale 
i o něčem navíc.

Karol Ondreičko Zuzana 
Štancelová



ku. Všetko sme prežívali spolu. Otec bol 

veľmi vtipný človek. Keď niečo robil, vždy 

to robil intenzívne. Keď hovoril, tak tlme-

ným hlasom, ale keď sa smial, kýchal, 

alebo kašlal, akoby to bol iný člověk, 

vždy veľmi hlasito.

V niektorých názoroch bol konzerva-

tívny až bigotný, čo niekedy predlžovalo 

naše debaty až do noci. Bolo zvláštne, 

že takto vzdelaný človek, ktorý vedel 

odpovedať na všetky otázky v súťaži 

„Chcete byť milionárom“ trval na svojich 

konzervatívnych názoroch. Napríklad 

nebol schopný tolerovať nové trendy vo 

výtvarnom umení, ako bol videoart.

Ilustroval asi 200 knih, podílel se na 

známkové tvorbě. Čeho si nejvíc považo-

val, nebo co je pro vás osobně to nejlepší 

z jeho práce?

Môj otec bol predovšetkým grafi kom. 

Jeho tvorba v tejto oblasti bola výnimoč-

ná, aj na medzinárodnej úrovni. Tradičné 

grafi cké techniky ako akvatinta, leptaná 

suchá ihla, ktoré vtedy od sedemdesia-

tych rokov používal, miznú. On doťahoval 

všetky tie grafi cké fi nesy do takej podo-

by, že to bolo obdivuhodné. Prípravu ro-

bil veľmi starostlivo. Všetko mal vopred 

pripravené a rozmyslené. Keď robíte 

lept, pracujete na negatíve. Pozitív, ktorý 

vznikne na záver, si musíte len predsta-

vovať počas práce. Naviac vytvárate ob-

raz zrkadlovo otočený.

K ilustráciám vždy dôsledne naštudo-

val množstvo písomného materiálu a do 

obrazu zapracoval požadovanú ikono-

grafi u. Otec získaval niekoľko ocenení za 

ilustrácie každý rok. Z toho množstva by 

som rada vymenovala aspoň pár z nich: 

Cena Matice slovenskej, Čestné uzna-

nie v súťaži Najkrajšia kniha roka (1975, 

1976, 1978, 1979, 1980, 1984, 1986, 

1989) 1. cena vydavateľstva Smena, 

Cena Ľ. Fullu 1992, 1995, Cena spisova-

teľov za dlhoročnú ilustrátorskú činnosť.

V maľbe si nebol až taký istý, ale ma-

ľoval celý svoj život. Vždy začínal malými 

škicami, urobil ich mnoho, ale obraz bol 

napokon celkom iný. Podľa mňa si bol 

neistý úplne zbytočne a dnes, keď maľu-

jem, obdivujem tú silu vydržať.

V tom čase na Slovensku bolo množ-

stvo vydavateľstiev, ktoré vydávali ilustro-

vané knižky – v porovnaní s  dneškom. 

Jeho obrázky boli obľúbené, lebo boli 

zrozumiteľné. Nepoužíval skratku ani veľ-

kú štylizáciu. Jeho štýl bol viac realistic-

ký, popisný, deťmi milovaný. V roku 2011 

vyšla reedícia Tisíc a jednej noci. 1. diel 

s jeho ilustráciami možno dostať i v Čes-

kej republike, vydalo ho nakladateľstvo 

Odeon a Euromedia. 

Na rok 2014 pripravujeme súbornú vý-

stavu jeho diel, pretože to bude rok jeho 

nedožitých sedemdesiatych narodenín. 

Bude v Galérii mesta Bratislavy v Mirba-

chovom paláci. Časť tvorby by som rada 

predstavila aj tu v Prahe, o umiestení vý-

stavy sa zatiaľ jedná. 

Práce vašeho otce byla inspirací i pro 

vás a rozhodla jste se stát výtvarnicí. 

Jaké to je?
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Celá naša rodina je postihnutá týmto 

syndrómom. Obaja s bratom sme sa 

stali umelcami, aj naši životní partneri 

sú tiež výtvarníci. Môj brat Boris tvorí 

inštalácie a vizuálne básne. Jeho vy-

jadrovacím jazykom je presne to, čo by 

otec nechápal, tento iný druh vizuálne-

ho umenia. Brat funguje asi viac na me-

dzinárodnej scéne ako u nás.

Ja som študovala na Vysokej škole 

umelecko-priemyselnej v Prahe ate-

lier Adely Matasovej. K sebevyjadreniu 

som si našla takú príjemnú techniku  – 

vyrezávaný papier. Namiesto ceruzky 

používam nožík. Tématicky sa pohybu-

jem niekde medzi horizontom a komu-

nikáciou. Mojou dlhodobou témou je 

„Samota v dave“. Nadväzujem na svoju 

osobnú skúsenosť cudzinca. Snažím sa 

o dialóg individua s komunitou, v ktorej 

je nútený žiť, a nie vždy mu to vyhovuje. 

Túto tému zobrazujem aj v papieri, tak 

aj v poslednom čase v maľbe. Zdedila 

som totiž po otcovi jeho krabicu s far-

bami a musela som si to vyskúšať. Tiež 

ma zaujímajú readymady, staré veci, 

ktoré keď nájdem, môžem využiť, urobiť 

z nich niečo iné, dať im nový život.

Váš otec měl to štěstí, že jako ilustrátor 

žil v době, kdy se věnoval velký pros-

tor obrazovému doprovodu v knihách, 

dále se živil jako pedagog. Pro něho 

to byla solidní existence. Co se změ-

nilo a co to pro současného výtvarníka 

znamená?

Vnímam v súčasnosti veľký pretlak vý-

tvarníkov zo všetkých výtvarných škôl, 

ktorých je možno nadbytok, lebo práce 

je veľmi málo. Zo zahraničia sa priváža 

množstvo tovaru, aj licencie na knihy sa 

kupujú často s ilustráciami. Konkuren-

cia je ďaleko väčšia, ako kedysi.

Môj otec mal výhodu, že bol na špici, 

veľmi oblúbený a žiadaný. Okrem toho 

bol muž. Vidím to až dnes, aký velký 

podiel mala moja mama, kedže mu ro-

bila všetok servis. Ja som v úplne odliš-

nej situácii. Obaja s manželom sme na 

voľnej nohe. Pre mňa to znamená robiť 

oboje, aj umenie aj všetko okolo rodiny 

a domu, zarábať. V takejto situácii sa ži-

viť umením je naozaj velmi ťažké. 

Pozitíva vidím v tom, že máme viacej 

informácií. Čo si otec musel vymýšľať, 

my môžeme vidieť. On nikam nemohol 

a ja môžem. Na druhú stranu tieto mož-

nosti fungujú ako rozptylovací element. 

Keď chcem niečo urobiť, mala by som 

sa na to koncentrovať, a nie ísť na ví-

kend napríklad do Berlína.

Ráda bych vás na závěr poprosila, zda 

byste nás mohla na něco pozvat?

Teraz pripravujem veci na 3. trienále 

textilu, ktoré sa bude konať na jeseň 

v  Bratislave. Organizuje ho výtvarník 

Andrej Augustín a výstava bude puto-

vať po svete. Konkrétne tu predstavím 

čalúnené obrazy. Ďalej mám pár kre-

sieb na Bienále kresby Plzeň, snáď ešte 

niečo bude na Slovensku, dostala som 

možnosť participovať na výstavnom 

projekte Berlin project galérie Factory 

art v Berlíne.

Na rok 2014 plánujem výstavu tu 

v  Prahe v Novej sieni vo Voršilskej uli-

ci. Tam by som chcela predstaviť veľký 

cyklus obrazov vyrezávaných z papiera 

na tému Zemepis. Používam krajinné 

motívy vychádzajúce z horizontu a genia 

loci daného miesta. Horizonty, ktorým sa 

venujem už dlhší čas, vyzerajú ako ruko-

pis; rukopis veľkomesta, rukopis krajiny. 

Technikou je perforovaný papier. Cez 

diery, ktoré vyreže nož, presvieti svetlo 

a na stene vzniká negatívny obraz. Hrám 

sa s tým takto, lebo je mi blízky obraz, 

ktorý je zároveň aj objektom. Snažím sa, 

aby inštalácia na stene mala ešte ďalší 

rozmer.

Autorka je výtvarníčka a scénografka

Fotografie archív súboru Limbora
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Petra Nováková-Ondreičková: 
Genius loci

(hore) Ilustrácia z kníhy Tisíc a jedna noc
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• beletrie, poezie

• historie

• psychologie

• ezoterika

• pragenzie

• knihy pro děti

• kuchařky

• encyklopedie

• detektivky

• chovatelství a kynologie
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