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Milí čitatelia Listov Slovákov a Čechov, 

ktorí chcú o sebe vedieť viac, pred 

20  rokmi – 16.–17. júla 1992 – vyhlási-

la Slovenská národná rada Deklaráciu 

o  zvrchovanosti a práve slovenského 

národa na sebaurčenie. Českí politici 

toto vyhlásenie považovali za požia-

davku k vyhláseniu samostatného štá-

tu. Po dlhých rokovaniach slovenských 

a českých politikov o podobe federácie 

alebo konfederácie či iného usporiada-

nia spoločného štátu bola atmosféra 

výbušná. Dnes, s odstupom času, je 

pravdepodobné, že slovenskí politici 

vo svojej väčšine o rozdelenie Česko-

slovenska a  vytvorenie samostatného 

štátu dôrazne neusilovali. Išlo o vyhlá-

senie o rovnoprávnosti a rovnocennosti 

slovenského národa a cesty k ďalším ro-

kovaniam o podobe nového spoločné-

ho štátu zostali otvorené. Radikálne sa 

však pristúpilo k príprave na rýchle roz-

delenie spoločnej republiky. V novembri 

bol schválený zákon o rozdelení Česko-

slovenska a Slováci v ČR sa stali novou, 

najpočetnejšou menšinou. 

Rok po rozdelení vznikol aj náš časo-

pis s prvým názvom Slovenské listy. Ne-

skoršie redakcie zmenili názov na Listy 

s  vročením a podtitulom, ktorý sa do 

tretice zmien stal súčasťou nového ná-

zvu. Chceme dostáť názvu a naplniť ho 

aj v tomto dvojčísle, ktoré by malo byť 

dovolenkovým čítaním.

Pripomíname si výročie 200 rokov 

od narodenia slovenského štúrovského 

barda Sama Chalupku. Jeho báseň Mor 

ho! sme nezaradili náhodou. Je pripo-

mienkou 68. výročia Slovenského ná-

rodného povstania. Táto báseň zaznela 

zo slobodného vysielača v Banskej Bys-

trici a bola výzvou k povstaniu na celom 

území vtedajšej klérofašistickej republi-

ky. Slováci sa postavili po boku národov 

bojujúcich proti nemeckému fašizmu.

SNP sa ako medička zúčastnila Hana 

Ponická, ktorej výročia si v tomto roku 

pripomíname. 

Každoročne si spolu s Historickou 

skupinou priamych účastníkov SNP, 

Českým svazem bojovníků za svobodu, 

vojenskými pridelencami, slovenskými 

a  českými politikmi pripomíname vý-

ročie SNP plavbou po Vltave. Na túto 

plavbu vás čo najsrdečnejšie pozývame 

aj tohto roku! 

Za redakciu Helena Nosková, 

zástupkyňa šéfredaktora
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Asi najviac by o tom mohli rozprávať 

učitelia na všetkých stupňoch škôl. Na 

sklonku predchádzajúcej vlády Ivety 

Radičovej si úpravy platov vydobyli dve 

skupiny zamestnancov v zdravotníctve. 

Lekári si vyššie mzdy vyštrajkovali, ses-

try vyrokovali za okrúhlym stolom s mi-

nistrom zdravotníctva. Zatiaľ čo lekárom 

sa mzdy dvíhajú postupne, sestry mali 

začať poberať vyššie platy od apríla.

Priemerný mzdový nárok sestier a pô-

rodných asistentiek by sa v porovnaní 

s  výškou mzdy za prvý polrok uplynu-

lého roku mal vďaka legislatíve zvýšiť 

v priemere o 23,89 percenta. S uplatňo-

vaním zákona v praxi sú však problémy. 

Proti sa postavili ambulantní lekári i ne-

mocnice. Argumentujú, že sestrám ne-

majú z čoho pridať, pretože od poisťovní 

nedostali na mzdy viac peňazí. Zákon sa 

snažia obchádzať, sestry preraďujú na 

iné pozície, skracujú im úväzky, vyhráža-

jú sa prepúšťaním.

Podľa zákona má nastupujúca ses-

tra alebo pôrodná asistentka bez praxe 

minimálny nárok na 640 eur mesačne. 

Po troch rokoch sa minimum zvýši na 

666,20 eura mesačne a ďalej rastie 

v  trojročných intervaloch tak, že po 

33  rokoch praxe má sestra nárok na 

minimálne 928 eur na mesiac. Zvýše-

nie minimálneho mzdového ohodnote-

nia bolo jednou z požiadaviek sestier 

a pôrodných asistentiek v petícii, ktorú 

spoločne podporilo 243 tis. občanov. 

Vláda vzala petíciu začiatkom júna 2011 

na vedomie, pričom prijala aj uznesenie, 

ktoré stanovuje harmonogram, kedy sa 

majú niektoré z požiadaviek splniť. Ses-

try v petícii okrem vyšších miezd žiadali 

napríklad skorší odchod do dôchodku, 

podporu mimonemocničnej starostli-

vosti, ale aj legislatívnu a fi nančnú úpra-

vu poskytovania zdravotnej starostlivos-

ti v zariadeniach sociálnych služieb.

Zákon o platoch sestier na Generál-

nej prokuratúre SR napadla Slovenská 

lekárska komora (SLK) i Slovenská 

komora iných zdravotníckych pracov-

níkov (SKIZP). Obe žiadajú, aby ge-

nerálna prokuratúra podala podnet na 

ústavný súd, ktorý by mal podľa nich 

pozastaviť účinnosť zákona, pretože je 

v rozpore s ústavou. 

Chýbajúce peniaze na vyššie platy 

zdravotníkov ministerka zdravotníctva 

Zuzana Zvolenská aktuálne prekryje 

rozpustením rezervy zo štátneho roz-

počtu vo výške 50 mil. eur. Peniaze 

dorazia prostredníctvom vyšších pla-

tieb za poistencov štátu zdravotným 

poisťovniam a následne poskytovate-

ľom zdravotnej starostlivosti v druhom 

polroku. Celkovo na zákonom priznané 

mzdy sestier a lekárov do konca roka 

bude potrebných približne o 107 mil. 

eur viac, ako pokrýva terajší systém, 

pre rok 2013 to bude odhadom 175 mil. 

eur.

Ďalšie peniaze na platy sestier a le-

károv do konca roka podľa Zvolenskej 

zabezpečia systémové opatrenia. Pri-

bližne 30 mil. eur ročne má Všeobecnej 

zdravotnej poisťovni zabezpečiť nový 

systém prerozdeľovania poistného aj 

na základe parametra chorobnosti. 

Ďalších zhruba 30 mil. eur by mohla 

VšZP rozpustiť v systéme vďaka menej 

prísnemu defi novaniu pravidiel preu-

kazovania platobnej schopnosti. Oba 

návrhy rieši novela, ktorú do parlamen-

tu predložil predseda zdravotníckeho 

výboru Richard Raši (Smer-SD), reálne 

peniaze v systéme očakáva Zvolenská 

v októbri až novembri.

Toľko k načrtnutiu základných fak-

tov. Čo je na celej situácii nebezpeč-

né? Áno, sestry si sčasti za nezávide-

niahodnú situáciu môžu samy, dosiahli 

Pyrrhovo víťazstvo. Namiesto vidiny 

vyšších platov niektoré z nich prišli 

o  prácu, lebo si ich nemocnice ale-

bo ambulantní lekári nemohli dovoliť 

zaplatiť, respektíve museli podpísať 

dodatky a zo sestier sa stali z väčšej 

časti administratívni pracovníci, zasa 

len preto, aby sa obišiel zákon, keďže 

peňazí nieto. Na druhej strane, žijeme 

v 21. storočí, máme ústavu a zákon by 

mal byť svätý. Bohužiaľ, ani 23 rokov 

po zmene režimu na Slovensku zákon 

neplatí. Teraz je úplne jedno, že penia-

ze na platy nezabezpečil exminister 

zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH). Ak 

raz zákon niečo garantuje, musí sa to 

dodržiavať, inak sa začíname podobať 

na najzaostalejšie africké krajiny. 

Verejná ochrankyňa práva Jana Du-

bovcová sa ako bývalá sudkyňa vy-

slovila, že ak by si zdravotné sestry 

uplatnili svoje právo na zákonnú mzdu 

na súdoch, tak by takmer všetky vy-

hrali. ,,Tie dodatky, ktoré sú podpiso-

vané medzi nimi a zamestnávateľmi, 

sú vynútené dodatky. Myslím si, že 

sestry by nemali problém preukázať 

to v rámci súdneho konania. A keď je 

právny úkon vynútený, nie je urobený 

slobodne a vážne, tak spravidla súd 

vyhlási taký právny úkon za bezplatný. 

So všetkými dôsledkami, ktoré k také-

muto rozsudku patria,“ povedala om-

budsmanka. Sestry sa podľa nej môžu 

individuálne alebo hromadne obrátiť na 

súd so žalobami o doplatenie mzdy či 

neplatnosti právneho úkonu. 

Sestry žaloby zvažujú, zatiaľ sa však 

chcú dohodnúť po dobrom a rokujú 

s ministerkou, u ktorej sa striedajú i zá-

stupcovia poisťovní a poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti. V každom prí-

pade, ak aj peniaze v druhom polroku 

dorazia, výplaty v zákonnej výške za 

apríl, máj a jún sestrám nikto nedoplatí. 

Ostáva len dúfať, že ide o výnimočnú 

situáciu a ignorancia zákona sa nesta-

ne do budúcna normou. Aj keď prece-

dens už máme.

Autor je novinár

Pravdepodobne žiadny zo zamestnancov vo verejnom sektore nie je spokojný s platom. Veľká časť týchto 
ľudí naozaj odvádza pre spoločnosť dôležitú prácu, napriek tomu ich mzdové ohodnotenie nezohľadňuje 
úroveň ich vzdelania a náročnosť výkonov a je jedným slovom nedostatočné. 

Mimo zákona

POLITIKA
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Na ilustráciu, pred 18. storočím dokáže-

me cesty identifi kovať len prostredníc-

tvom oveľa menej presných máp alebo 

prostredníctvom písomných prameňov. 

Napríklad z obdobia stredoveku – hlavne 

z 13. storočia – máme k dispozícii listiny 

zvané metácie, ktoré vymenúvajú hra-

nice darovaných zemí (majetkov). Často 

sa tu píše, že hranica viedla cez veľkú 

cestu. Tá bola napríklad medzi nejakým 

dubom a nejakým potokom, takže jej 

polohu dokážeme určiť len približne. Pri 

bádání v staršom období dejín tiež na-

pomáhajú archeologické nálezy, staré 

názvy a podobne. 

Vojenské mapy z obdobia vlády Joze-

fa II. však zachytávajú všetko potrebné, 

čo o cestách potrebujeme vedieť. Za-

kreslené sú tu i mosty, kompy a prie-

vozy. V rozsiahlych slovných popisoch, 

ktoré vojaci vyhotovili ku každej jednej 

obci, sa dozvedáme ďalšie podrobnosti 

o materiáli, kvalite a zjazdnosti ciest. 

Cesty môžeme rozdeliť na umelé (bu-

dované) a nebudované (len upravova-

né). Nebudované cesty boli z hľadiska 

materiálu buď: 

• vysypané štrkom a pieskom – išlo 

o jednoducho upravené komunikácie, 

zväčša hradské. Štrk spevnil povrch 

cesty a piesok zaručil ľahkosť jazdy.

• kamenisté – nachádzali sa najmä 

v  horských oblastiach. Kamene to-

tiž tvorili prirodzené podložie terénu. 

Cesty boli síce pevné, ale mnohokrát 

strmé a drsné (drsnosť spôsobovali 

vystupujúce skaly), a teda veľmi ne-

pohodlné. 

• hlinité – neboli nijako upravené, išlo 

len o vyjazdené koľaje, ktoré mohli 

byť upravované plátaním vyjazdených 

dier ďalšou hlinou. Mnohokrát geo-

morfologické činitele – zrážková voda, 

tečúca voda či premávka spôsobili, 

že vznikol úvoz, antropogénna forma 

georeliéfu, hlboko vyrytá poľná cesta, 

priehlbina hlboká niekedy i vyše met-

ra. Tu sa dalo veľmi ľahko uviaznuť, 

závozy bývali strmé a blatisté, preto 

bolo dobré sa im pri jazde na voze 

alebo koči vyhýbať. 

Z hľadiska kvality cesty možno roz-

deliť na tie s tvrdým povrchom, ktorý 

znamenal dobrú kvalitu, zjazdnosť i pre 

ťažké armádne vozatajstvo a cesty 

mazľavé, s klzkým povrchom – zväčša 

rozčlenené stružkami až výmoľmi, ne-

zjazdné v čase dažďov a problematicky 

sa po nich jazdilo i za sucha. Vojenskí 

kartografi  zachytili všetky cesty a ces-

tičky, aj také, ktoré dnes považujeme za 

poľné a lesné cesty (od dnešných riad-

nych ciest ich odčlenilo až asfaltovanie). 

V tom čase však nebolo pre dedinského 

furmana problémom za pekného poča-

sia používať aj poľnú cestičku, aby sa 

dostal do susednej dediny. 

Umelo budované cesty (štetované 

cesty, chaussé) máme doložené len na 

niekoľkých hlavných cestných ťahoch 

Slovenska. Na Považí napríklad takáto 

cesta viedla k Trenčínu a ďalej až po 

Predmier pri Bytči. Štetované cesty sa 

budovali tak, že väčšie ihlanovité ka-

mene s priemerom približne 20 cm sa 

naukladali napevno vedľa seba, čím vy-

tvorili podložie. Na ne sa naviezol štrk 

strednej hrúbky vo výške 8–10 cm a na 

povrch sa umiestnil jemný štrk v  rov-

nakej výške, ktorý sa utlačil. Povrch 

cesty sa priečne mierne zaoblil, aby v 

prípade dažďov voda stekala ku krajni-

ci. Pri krajnici sa vyhotovovali priekopy 

na odtok dažďovej vody. Tento spô-

sob výstavby ciest navrhol francúzsky 

konštruktér Pierre Maria Jerôme Trés-

saquet (1716–1796). Celá výstavba pre-

biehala manuálne, pomocou vozov, kár 

KRAJINA

Po cestách Slovenska
v 18. a 19. storočí
Takmer úplne presné polohy, kadiaľ viedli cesty, máme až z prelomu 18. a 19. storočia. Vtedy prebehlo na 
celom území Habsburskej monarchie 1. vojenské mapovanie, ktorého výsledkom bolo niekoľko stoviek 
mapových listov v dosiaľ nevídaných mierkach. Do máp boli zakreslené pohoria, rieky, mestá s uličkami 
a všetko podstatné a pozoruhodné, čo by mohla cisárska armáda využiť v prípade ozbrojeného konfl iktu. 

Peter
Šimko

Kočí voz prechádzajúci popred zámok v Bytči na rytine 
J. Nypoorta z roku 1686

Nebezpečná cesta okolo Strečna na 1. vojenskom mapovaní 
(1776)
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a fúrikov. Parné valce v tom čase ešte 

neexistovali. 

Ak si vezmeme celú cestnú sieť Slo-

venska, možno s istou mierou zovše-

obecnenia tvrdiť, že cesty tu boli v zlom 

stave. V horských oblastiach severného 

a stredného Slovenska dominovali hlini-

té a kamenité cesty, často sa zabára-

júce do závozov či vymieľané horskými 

potokmi. Najhoršie na tom boli horské 

priechody, napríklad na ceste medzi 

Trenčianskou a Oravskou župou me-

dzi Terchovou a Zázrivou, medzi Tren-

čianskou a Nitrianskou župou cez vrch 

Kľak, na Donovaloch či Starých Horách. 

Cesta medzi Žilinou a Vrútkami v Do-

mašínskom meandri bola stáročiami vy-

jazdená do skaliska, bola tu jedna dlhá 

pozdĺžna priekopa a bola tak úzka, že 

sa na ňu zmestil iba jeden voz. Ak sa 

stretli dva protiidúce vozy, jeden musel 

buď vycúvať k najbližšej čistinke, alebo 

furman vyložil náklad, voz rozobral, poč-

kal, kým druhý voz prejde a následne ho 

naspäť zložil. 

Zvláštnosťou nie je, že po týchto ces-

tách sa prepravovala aj pravidelná poš-

ta. Na prelome 18. a 19. storočia dokon-

ca na Slovensku premávalo niekoľko 

poštových kurzov. Najstarší kurz, ktorý 

bol prevádzkovaný už v minulých storo-

čiach, viedol z Bratislavy do Košíc cez 

Hlohovec, odtiaľ do údolia Nitry až na 

Hornú Nitru, kde prechádzal do údolia 

Turca, kde bola hlavná poštová stanica 

v Žabokrekoch. Potom pokračoval popri 

Váhu do Ružomberka, údolím Hornádu, 

do Prešova a do Košíc. V roku 1804 už 

existovala aj južná linka Hlohovec – Nit-

ra – Levice – Zvolen – Halič (pri Lučen-

ci) – Tornaľa – Košice. V pohraničných 

mestách sa poštové linky ďalej vetvili, 

napríklad Bratislava – Viedeň, Bratislava 

– Budín, Halič (pri Lučenci) – Budín, Ko-

šice – Budín, Prešov – Ľvov, Žabokreky 

v Turci – Žilina – Těšín, Levice – Dorog 

(v Maďarsku), Bratislava – Brno a iné. 

Pošta sa prepravovala väčšinou jeden-

krát týždenne, na trati Bratislava – Brno 

dvakrát za týždeň, medzi Viedňou a Bu-

dínom cez Bratislavu denne. Poväčšine 

išlo o riadnu listovú poštu prevážanú na 

poštových vozoch, avšak medzi Bra-

tislavou a Viedňou a Bratislavou a Bu-

dínom premával cisársko-kráľovský 

poštový vozeň, inak zvaný Diligence (do 

Viedne každý deň, do Budína raz týž-

denne). Slúžil aj ako dostavník, t. j. na 

prevoz pošty i osôb. Zaujímavosťou je, 

že niektoré väčšie mestá sa v počiatoč-

nej fáze vytváraniu poštových staníc vy-

hýbali. Podľa niektorých autorov sa báli 

nákladov spojených s prevádzkou poš-

tovej stanice a to, čo dnes pokladáme 

za prvok rozvoja – komunikačná otvo-

renosť voči svetu – chápali ako nebez-

pečenstvo vo forme príchodu cudzích 

živlov. Preto napríklad hlavná slovenská 

poštová trať neviedla dolinou Váhu cez 

Trenčín, ale údolím Nitry a Turca. 

O situácii na cestách v povodí Váhu 

nás presvedčivo informuje Alojz Med-

ňanský, autor cestopisu Malebná ces-

ta dolu Váhom. O ceste okolo Streč-

na, ktorú vzala povodeň v roku 1813, 

píše: „S poľutovaním sme sledovali dva 

vozy, ktoré mali, ako aj my, namierené 

do Trenčianskej stolice a v spomínanej 

dedine (Vrútky) si naozaj museli vziať 

pripraž, bez ktorej ani za najlepšieho 

počasia nie je možné prekonať štyri ho-

diny trvajúcu cestu hore vrchom. Tento 

výbežok dlhého reťazovitého pohoria, 

ktorého rozvetvenia možno ťažko sle-

dovať, (…) zvažuje sa tak blízko k rieke, 

že tam niet miesta ani len pre chodník, 

nieto ešte pre hradskú, a preto sa musia 

ľudia i kone štverať hore vrchom. Len za 

veľmi tuhých zím uľahčí pocestným ces-

tu silne zamrznutý Váh, lebo sa vtedy po 

ňom môže pohodlne obísť celý vrch za 

dve hodiny bez najmenšieho nebezpe-

čenstva alebo ťažkosti.“

Nedostupnosť regiónov Slovenska 

po cestách bola prvýkrát predmetom 

rokovania uhorského parlamentu v roku 

1836. Zákonným článkom č. XXV O sú-

kromných podnikoch rozvíjajúcich bla-

ho a obchod zeme bolo stanovených 

13 smerov hlavných uhorských ciest, 

ktoré sú predpokladom pre hospodár-

sky rozvoj zaostalej krajiny. Cesty mali 

byť stavané súkromnými podnikateľmi. 

Na území Slovenska to mala byť cesta 

Pešť – Bratislava – Viedeň, Pešť – hrani-

ce Moravy a Sliezska, Pešť – Halič, Tr-

nava – Košice, Košice – Krakov. O desať 

rokov neskôr gróf Štefan Sečéni pred-

ložil návrh výstavby štyroch strategic-

kých železníc, ktoré boli považované za 

pokrokovejší spôsob dopravy. Po roku 

1848, ale najmä 1867 začala v Uhorsku 

výstavba hlavných železničných tratí. 

V roku 1848 pripadalo na územie Slo-

venska asi 660 km štetovaných alebo 

inak umelo budovaných ciest. V roku 

1854 boli hlavné cestné ťahy poštát-

nené. Štát prevzal na území Slovenska 

takmer 800 km ciest, v roku 1865 vlast-

nil už 1600 km ciest. Výstavba ciest šte-

tovaním však prebiehala, za roky 1848–

1865 bolo vybudovaných asi 140 km. 

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 

1867 boli uhorské cesty rozdelené na 

štátne a župné. Napokon v roku 1890 

prijatý nový cestný zákon rozdelil cesty 

na štátne, župné, obecné a súkromné. 

Pre zaujímavosť, medzi štátne patrili 

hlavné cestné ťahy, napríklad Sládkovi-

Cenník mýta na moste medzi Žilinou a Budatínom z roku 1836
Most v Seredi - obraz Jozefa Fischera použitý v Medňanského 
Malebnej ceste dolu Váhom

KRAJINA
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čovo – Jablunkov (cesta vedúca údolím 

Váhu cez Trenčín a Žilinu) alebo Buda-

tín – Dolný Kubín (spojnica Trenčianskej 

a Oravskej župy cez Terchovú). K štát-

nym patrili i príjazdové komunikácie 

k železničným staniciam. Župy spravo-

vali cesty medzi obcami (napríklad Po-

važská Bystrica – Domaniža – Rajec), 

obce a mestá spravovali svoje miestne 

komunikácie. 

Z cestopisov a vojenských máp sa 

veľa dozvedáme aj o spôsoboch pre-

konávania riek. Taký počet mostov, aký 

máme dnes, v 18. – 19. storočí, priro-

dzene, neexistoval. Na strednom toku 

Váhu boli mosty napríklad len v Trenčí-

ne, Žiline a potom až v Sučanoch. Na 

Kysuci nebol v tom čase most vôbec. 

Spomenuté mosty na Váhu boli dreve-

né s pilótami umiestnenými v radoch 

pomerne blízko seba. To spôsobovalo 

problémy najmä pltníkom, aby do pilót 

nenarazili. Prejazd po moste bol už od 

čias stredoveku spoplatnený mýtom, 

ktoré platili nielen pocestní, ale aj pltníci 

(mokré mýto).

Namiesto mostov sa preto používali 

kompy a prievozy. Výstižne ich opisuje 

opäť A. Medňanský: „Z brehu na breh 

prevážajú sa ľudia v člnoch vydlaba-

ných z kmeňa, ktoré sa odrážajú tenký-

mi okutými žrďami krížom cez rieku. Do 

takého člna sa vprace desať až dvanásť 

osôb, no musia sedieť na dne, lebo sa 

vždy veľmi kníše. Dva takéto člny, spo-

jené brvnami a doskami, tvoria kompu, 

na ktorej sa preváža voz alebo dobytok, 

celkom tak ako niekde na Tahiti. Prevoz-

né určuje na požiadanie majiteľa stolica, 

zaznačí sa na tabuľku, ktorá pripevnená 

na chatrči prievozníka, striehnuceho po 

celý deň na brehu rieky, chráni každého 

pred vydieraním.“

Existovalo i množstvo menších mos-

tov a priepustov, tie so svetlosťou okolo 

1–2 metrov boli i murované. Za pýchu se-

verozápadného Slovenska Medňanský 

považuje most v Mokradi. „…cez prudkú 

(rieku) Oravu hradská vedie pod zakrytou 

chodbou s architektonicky ozdobeným 

murovaným portálom. Je to spomínaný 

chýrny most, ktorého jediný, pol štvr-

ta siahy široký oblúk (jeho tetiva meria 

42 siah) sa klenie ponad celú rieku. Ne-

zvyčajný tvar tohto mosta vzbudzuje úžas 

prostých, smelosť konštrukcie zasa ob-

div vzdelaných cestujúcich. Obdiv tohto 

diela z roku 1801, ako i jeho budovateľa, 

pána Jána Grossa, c. k. riaditeľa cest-

ných stavieb v Haliči, však ešte vzrastie, 

keď uvážime, že bez najmenšieho po-

škodenia môžu po ňom premávať aj naj-

ťažšie náklady, dokonca delá najväčšie-

ho kalibru, ba čo viac, v roku 1813 prestál 

aj hroznú skúšku (povodeň)…“ Most v 

Trenčíne bol zase v 1. polovici 19.  sto-

ročia tretí najdlhší po moste cez Dunaj 

medzi Pešťou a Budínom a na rozdiel od 

oravského bol len drevený. V Piešťanoch 

bol člnkový (pontónový) most a v Sere-

di drevený, podobný ako trenčiansky 

alebo budatínsky. V Bratislave na konci 

18. storočia a na začiatku 19. storočia 

napríklad žiadny most nebol, ale pôso-

bilo tu viacero prievozníkov. Na konci 

19. storočia sa začala výstavba mostov 

z nových materiálov – po vzore železnice 

vznikali železné a oceľové mosty, v roku 

1893 v Krásne nad Kysucou a v Nových 

Zámkoch prvýkrát na Slovensku posta-

vili železobetónový most. 

Po cestách 18. storočia premávali 

najmä vozy. Najčastejšie to boli ľahké 

vidiecke „rebrináky“ či „plošináky“, ale 

v  diaľkovej doprave či pri presune ar-

mády sa používali veľké ťažké náklad-

né vozy. Koče sa vyvinuli už koncom 

stredoveku z takzvaných kočích vozov 

– vozov upravených na prepravu osôb. 

Až do 20.  storočia však na 100 vozov 

pripadalo len 5 kočov. Koče vlastnili len 

šľachtici a majetnejšie osoby, prípadne 

sa využívali na slávnostné – svadobné 

alebo pohrebné účely. Jednoduchý voz 

tvorili dve nápravy s ojom (zadná ná-

prava sa pripevnila k  prednej, predná 

k dobytku, najčastejšie páru koní ale-

bo volov) a nadstavba (rebriny, ploši-

na, prípadne kovové prúty ako nosníky 

plachty na zastrešenie). Boli teda ľahko 

zložiteľné a rozložiteľné. Koč bola dre-

vená uzatvorená alebo otvorená kabína, 

ktorej nápravy boli uložené na veľkých 

železných perách, ktoré zabezpečili tl-

menie nárazov na nerovnosti cestného 

povrchu. V poslednej tretine 19. storočia 

sa rozšírili formou dostavníkov (súkrom-

nej dopravy na väčšie vzdialenosti, kam 

nepremávala železnica) alebo drožiek či 

fi akrov najhojnejšie sa vyskytujúcich vo 

veľkých mestách, na odvoz cestujúcich 

zo železničných staníc vzdialenejších od 

centier miest či v kúpeľných mestách. 

V náznakoch sme sa zmienili o cest-

nej doprave v storočiach, kedy ešte 

nepoznali asfalt a v Uhorsku nepoznali 

ani automobily so spaľovacími motormi. 

Bola to doba pomalá, a doba, ktorú za-

vŕšilo prebratie najväčšieho objemu do-

pravy z ciest železničnou dopravou. Tá 

spôsobila i kvantitatívny nárast objemu 

prepravy osôb i nákladov, keďže želez-

nice boli predvojom rozvoja priemyslu 

na Slovensku. 

Autor je historik dopravy Považského 

múzea v Žiline

Ilustrácie: archív PMZA, ŠA Bytča, 

internet, Arcanum

KRAJINA

Kompa nahrádzajúca neexistujúci most medzi Žilinou a Budatí-
nom v 50. rokoch 19. storočia

Bratislava 1784. Most tu nestál, zato cez Dunaj prepravovalo 
viacero prievozov a kômp.
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Stalo sa už pravidlom, že takáto niť spomienok sa viaže 

z „uzlíkov“ kultúrnych, spoločenských a literárnych podujatí. 

Účastníci jedného z nich, odborného seminára (organizova-

ného SNK v Martine) s názvom Samo Chalupka v slovenskej 

literatúre a kultúre nedávno konštatovali, že dodnes nebola 

o ňom vydaná ucelená reprezentačná monografi a. Zdá sa 

však, že sa blýska nad Tatrou na lepšie časy a takáto po-

trebná publikácia onedlho uzrie svetlo sveta. Kým sa tak sta-

ne, pozrime sa na Chalupku cez „drobnohľad“ nasledujúcich 

riadkov. Narodil sa – ako mladší brat uznávaného dramatika 

Jána – 27. 2. 1812 v Hornej Lehote v rodine učiteľa. Študo-

val na evanjelických lýceách v Kežmarku, Rožňave a v Brati-

slave. Na posledne menovanom začal už literárne tvoriť. Bol 

spoluzakladateľom, knihovníkom a neskôr podpredsedom 

Spoločnosti česko-slovenskej, na jej schôdzkach vysvetľoval 

Kollárovu Slávy dceru. Oduševnený jej myšlienkami o slobode 

národa zapojil sa aktívne do revolúcie v Poľsku. Účasť v pov-

staní ho priviedla do tajného spolku Vzájomnosť a ovplyvnila 

styky s českou a poľskou mládežou. Bol evanjelickým kaplá-

nom v Chyžnom, farárom v Jelšavskej Teplici a od roku 1840 

po otcovi v Hornej Lehote, kde zhasla sviečka jeho života 

10.5.1883. Stál pri zrode Tatrína, Matice slovenskej i Memo-

randa slovenského národa. 

Od Hollého k Mor ho!

Verše v bibličtine začal písať pod vplyvom Hollého, postup-

ne do jeho poézie prenikali témy domova i dobových pome-

rov. Ako prvý začal využívať postupy ľudovej poézie (Koníku 

môj vraný). Okrem lyrických i angažovaných básní tvoril his-

torickú epiku. Spracovával témy jánošíkovské, protiturecké 

i zo slovenského dávnoveku. Z ľudovej slovesnosti čerpal 

námet básne Valibuk; protiturecké boje zobrazil v básňach 

Boj pri Jelšave i Turčín Poničan; túžbu po slobode priam 

stelesňuje Branko. Chalupkovo rozsahom neveľké dielo vy-

šlo viackrát pod názvom Spevy. Vrcholom jeho tvorby je hr-

dinský epos Mor ho! (prvý raz Sokol; 1864), ktorý autorovi 

poslúžil na aktuálnu výzvu nepoľavovať v zápase o slobodu 

a napĺňať nadčasové ideály aj za cenu straty života. Látku na 

napísanie diela našiel pri štúdiu slovanského staroveku, aby 

v  dramatickom obraze podal stretnutie slovanskej družiny 

v boji s Rimanmi. Podklady našiel v Dejinách slovanskej reči 

a literatúry, ktoré napísal P. J. Šafárik. V 172 veršoch do-

kázal plasticky opísať krásu krajiny, odhodlanosť a smelosť 

junákov (personifi kujúcich národ) a priam fi lozofi cky vysvetliť 

postuláty presvedčenia a pôsobnosti celej štúrovskej gene-

rácie, usilujúcej o pozdvihnutie národnej existencie. Báseň 

je právom považovaná za jeden zo stále platných odkazov 

slovenskej romantickej poézie. Dôkazom sú skutočnosti, že 

sa stala heslom povstalcov v SNP a obľúbená je dodnes. 

Keď listujeme Chalupkovým dielom, nemôžeme obísť ani 

dejiny slovenskej literatúry a etnografi e. Tu je navyše i jeden 

z pomyselných mostov vedúcich ponad rieku Moravu. Úloha 

zberateľa a zapisovateľa povestí a rozprávok ho totiž zviedla 

dokopy aj s Boženou Němcovou (mimochodom, pripomí-

name si 150. výročie úmrtia tejto obdivovateľky Slovenska 

a udržiavateľky praktickej i literárnej súdržnosti), ktorá mu vo 

svojich legendárnych Slovenských pohádkach a povestiach 

(1857) uverejnila také skvosty ľudovej slovesnosti, akými sú 

napr. povesti Slovenský junák, Peračina… 

Kde nájdeme Chalupku?

Povedzme si, kde môžeme na Slovensku navštíviť mies-

ta a  pamiatky spojené so Samom Chalupkom. Na rodnom 

dome, evanjelickej fare na priečelí ozdobenej štylizovaným li-

terátovým podpisom, nájdeme pamätnú tabuľu, pamätná izba 

VÝROČIE

Samo Chalupka 
Bard hrdinských spevov
Slovenská literatúra a celá kultúrna verejnosť si aj v tomto roku pripomínajú viacero osobností, ktoré ži-
votom a dielom poznamenali nielen svoju dobu, ale významom a odkazom činov dodnes ovplyvňujú naše 
životy. Bezosporu k nim patrí básnik, publicista, ale aj národno-kultúrny pracovník a oduševnený kňaz 
Samo Chalupka. 

Igor
Válek
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bola zriadená v roku 1995. Nájdeme v nej ukážky rukopisov, 

knižné vydania prác a niektoré osobné veci básnika. V obci 

stojí i dôstojný pamätník s bustou. Na cintoríne, v tieni šumia-

cich líp – zasadených ešte kedysi ďalším Slovákom literárneho 

pera, Jozefom Gregorom Tajovským – sníva veľký rodák svoj 

večný sen o slávnej slovenskej budúcnosti. Pripomínajú ho uli-

ce vo viacerých mestách a mestečkách, pamätník v Bratisla-

ve. Veľa pamiatok ponúka i stredoslovenský Martin, niekdajší 

Chalupkov milovaný Turčiansky Svätý Martin. Na živej pešej 

zóne v centre je na fasáde jedného z domov pamätná tabuľa 

s  textom úzko súvisiacim s najznámejším Chalupkovým die-

lom. Okoloidúcim prezrádza, že práve na tomto mieste stál 

dom miestneho občana Čajdu, v  ktorom básnik prvý raz (!) 

verejne predniesol verše Mor ho! počas Augustových matič-

ných slávností v roku 1864. Neďaleko, v tôni storočných líp, 

leží Memorandové námestie s plaketou Jána Koniarka, miesto 

pamätného Memorandového zhromaždenia v roku 1861, 

na príprave a priebehu ktorého sa Chalupka výrazne podie-

ľal. Bohatú rodinnú a historicky vzácnu knižnicu zas odkázal 

v testamente národu, a tak ju dnes nájdete vo fondoch Sloven-

skej národnej knižnice. Podobne ako viaceré osobné predme-

ty a rukopisy v jej Archíve literatúry a umenia a v Slovenskom 

národnom literárnom múzeu… Pred svojím skonom Chalupka 

určil, aby mu na náhrobok dali vyryť verše z Branka: „Pravde 

žil som, krivdu bil som - verne národ môj ľúbil som.“ Prevzal na 

seba úlohu napísať ľudu prístupné dejiny Slovákov. Nenapísal 

ich síce, ale sledovaný cieľ dosiahol presvedčivými básňami.

Autor je publicista a literárny historik

Fotografia Peter Zelizňák

VÝROČIE

Mor ho! (úryvok) 

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, 
ponad vysoké hory, ponad rovné polia, 
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, 
sadli tam za pomedzím slovenského rodu. 

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí: 
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. 
Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom: 
belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. 
Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci, 
okol neho cárska stráž, tuhí to paholci, 
a pred cárom družina neveliká stojí: 
sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. 

Pobelavé kaderie šije im obtáča, 
modré ich oči bystro v okolo si páča. 
Rastom sú ako jedle, pevní ako skala, 
zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. 
Krásna zem - jej končiny valný Dunaj vlaží, 
a Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží: 
Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy: 
to vlasť ich, to kolíska dávna synov slávy. 
Slovenský rod ich poslal, zo slávneho snemu, 
aby šli s pozdravom k cárovi rímskemu. 
Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú: 
taká otroč neznáma slovenskému kraju, 
lež božie dary nesú, chlieb a soľ, cárovi 
a smelými sa jemu primlúvajú slovy: 

"Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša, 
kroz nás ti, slávny cáre! svoj pozdrav prináša. 
Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha, 
to je zem naša, daná Slovänom od Boha. 

A ty, mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu, 
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, 
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: 
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Pamätník pripomínajúci Sama Chalupku (pohľad z Radlinského 
ulice v Bratislave)
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Adriana
BrázdováPocta Jánovi Kollárovi

Tohto roku si pripomíname 160 rokov od úmrtia Jána Kollára. Pri tejto príležitosti sa skraja roku konala 
v Prahe-Jirchářích pietna spomienka, ktorú zorganizovali Spoločnosť Jána Kollára a Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania v Prahe. Na podujatí sa zúčastnila aj delegácia z rodiska Jána Kollára – Mošoviec. 

O týždeň po pražských oslavách sa zišli 

Mošovčania v evanjelickom a. v. kosto-

le, kde sa konali služby božie, ktoré litur-

govala miestna farárka Andrea Cabado-

vá. Na slávnosti uviedli Milina Kašubová 

a Danuša Lúdiková scénické pásmo 

prózy Tomáša Winklera Posledná ces-

ta, ktorá zachytáva ostatné dni života 

Jána Kollára tesne pred smrťou. Zaznel 

i prívet o vzťahu Jána Kollára k minu-

lým dejom a úcte k našim významným 

dejateľom, ktorý predniesol PhDr. Jozef 

Beňovský. Na záver slávnosti prítom-

ní položili kvetinové dary k soche Jána 

Kollára na mošovskom námestí.

Mošovčania po niekoľkoročnom úsilí 

vybudovali múzeum, ktoré bolo verej-

nosti sprístupnené 8. 8. 2010. Pôvod-

nou časťou rodného domu Jána Kollá-

ra bola murovaná sýpka, ktorá sa ako 

jediná zachovala po obecnom požiari 

v  roku 1863. Drevené časti – obytná 

časť vpredu a zadná hospodárska časť 

zhoreli. V roku 1974 bola v sýpke inšta-

lovaná a v r. 1982 reinštalovaná expozí-

cia Pamätnej izby Jána Kollára. V roku 

1983 položili základný kameň plánova-

nej výstavby múzea. K pôvodnej sýpke 

mala byť dostavaná drevená časť, aká 

bola v pôvodnom kollárovskom dome. 

Na vedľajšom pozemku mala stáť mul-

tifunkčná budova, v ktorej by bola ex-

pozícia ostatných mošovských rodákov 

(hudobného skladateľa Frica Kafendu, 

spisovateľa a tajomníka Matice sloven-

skej Štefana Krčméryho, spisovateľky 

Anny Lackovej Zory a iných), ako aj kon-

ferenčná miestnosť, slúžiaca na rôzne 

podujatia organizované obcou. Ďalšou 

plánovanou stavbou bolo humno, kde 

by bola expozícia Múzea mošovských 

remesiel. V dôsledku nedostatku fi -

nančných prostriedkov sa tento projekt 

nerealizoval.

V roku 2008 bol schválený ďalší ar-

chitektonický projekt ing. arch. Rasti-

slava Bubelínyho, ktorý sa začal realizo-

vať v júni 2009. Dňa 30. júla 2010 bola 

novostavba skolaudovaná. Výstavbu 

realizovala fi rma Štefana Kviatkovské-

ho – INTEX. Múzejná expozícia vznikla 

v spolupráci Obecného úradu Mošovce 

a Slovenského národného literárneho 

múzea Martin. Kurátorom a scenáris-

tom múzejnej expozície je PhDr. Jozef 

Beňovský.

Prehliadka expozície začína vstupom 

do pôvodnej sýpky, kde boli inštalované 

rôzne predmety používané v mošov-

ských domácnostiach – rumpľa a piest 

na pranie; šechtár na dojenie mlieka; 

mutelnica na výrobu masla; lopata na 

naberanie obilia; naberačka používaná 

v salašníctve; drevený vahanček a iné. 

Zo starej časti sa novovybudovanými 

dverami dostávame do ďalšej miestnos-

ti, kde je v pravej časti inštalovaná malá 

kuchynka. V nej sú inštalované dobové 

kresby rodného domu Jána Kollára od 

Jána Bibzu st. Po ľavej strane je v pane-

lovej časti zachytený život Jána Kollára 

od narodenia cez štúdiá až po výpomoc 

kňazovi v nemeckej Lobede. 

Panelovú časť dopĺňajú viaceré vyda-

nia Kollárových Pamätí z mladších rokov 

života a jednotlivé vydania kníh i propa-

gačného materiálu o Mošovciach (po-

hľadnice, knihy atď.) 

Ďalšia miestnosť zachytáva tvorbu 

Jána Kollára od prvého vydania Básní 

Jána Kollára, Slávy dcery z roku 1824 

a 1832, vydanie Národných spievaniek, 

práce o literárnej vzájomnosti až po 

kázňovú tvorbu. Vľavo od vstupu sa na 

paneli nachádza svadobný portrét Jána 

a Frideriky z roku 1835, pod ktorým je 

ukážka ľúbostnej korešpondencie me-

dzi nimi. Vo vitríne sa nachádzajú mince, 

ktoré múzeu daroval prapravnuk Jána 

Kollára Gerald Schnabelrauch. Prvá 

minca v nominálnej hodnote 50 Kčs, 

ktorá bola vydaná v roku 1977 pri príle-

žitosti 125. výročia úmrtia Jána Kollára. 

Druhá minca vyšla v roku 1893 pri príle-

žitosti 100. výročia narodenia Jána Kol-

lára. Jej autorom je Karel Chaura. Tretia 

VÝROČIE

Dobová kresba rodného domu Jána Kollára od Jána Bibzu st.
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minca je od W. Sejdana. Vedľa mincí je 

portrét Kollárovej dcéry Ľudmily. 

V strednej vitríne je vystavený kniž-

ný dar Geralda Schnabelraucha. Je to 

Sláwy dcera vydaná vo Viedni v roku 

1852 a knihy, ktoré zachytávajú tvorbu 

Jána Kollára. Niektoré knihy sú doplne-

né rukopisom Kollárových vnučiek Fridy 

a Ľudmily. 

V poslednej miestnosti je na pane-

loch zachytené posledné obdobie ži-

vota Jána Kollára vo Viedni, jeho smrť, 

pochovanie a prevoz ostatkov do Prahy 

v roku 1904. Z roku 1863 sú tu fotografi e 

venované oslavám 170. výročia narode-

nia Jána Kollára. Pri tejto príležitosti bola 

na námestí odhalená socha Jána Kol-

lára, ktorej autorom je Fraňo Štefunko. 

Osláv sa zúčastnila aj Kollárova prav-

nučka Ľudmila s manželom a  dcérou. 

Miestnosť dopĺňa dobový richtársky 

stôl so stoličkami, mestská vyrezávaná 

truhlica z roku 1862, busta od Františka 

Melnického, ktorú v roku 1983 darova-

la Mošovciam pravnučka Jána Kollára 

Ľudmila. Busta je poslednou podobiz-

ňou Jána Kollára vytvorenou po smrti 

v roku 1852. 

V tejto časti expozície sa nachádzajú 

aj biografi e a bibliografi e Jána Kollára, 

novšie vydania jeho diel a publikácie 

o ňom, napr. kniha z roku 2010, ktorej 

autorom je Róbert Kiss Széman, profe-

sor slovakistiky v Budapešti, ktorý opí-

sal tridsaťročné pôsobenie Jána Kollára 

v Pešti v rokoch 1819–1849. 

V expozícii sa nachádzajú aj mate-

riály o Spoločnosti Jána Kollára, ktorá 

vznikla v roku 2003 v Prahe a venuje 

sa šíreniu odkazu Jána Kollára v sú-

časnosti. 

V roku 2011 navštívilo Múzeum Jána 

Kollára 1634 návštevníkov zo Slovenska, 

Čiech, Maďarska, Austrálie, Dánska, 

Francúzska, Ruska a iných krajín sve-

ta. Stálu návštevnícku základňu tvoria 

základné, stredné a vysoké školy z ce-

lého Slovenska. Múzea navštívili aj deti 

z materskej školy z Mošoviec a z Brati-

slavy. Okrem škôl sú medzi návštevník-

mi aj rekreanti ubytovaní v Turčianskych 

Tepliciach, Prvý michalovský turistický 

spolok, Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, starostovia z Čiech a ďalší, 

čo majú záujem o  našu obec. Záujem 

o obe múzeá bol aj počas jarmoku, kedy 

Múzeum Jána Kollára navštívilo 130 náv-

števníkov. Prezentácia Múzea Jána Kol-

lára je aj na webových stránkach www.

muzeum.sk; www.dovolenkaslovensko.

eu. Články o  Múzeu Jána Kollára vyšli 

v časopisoch Múzeum, Knižnica, MY – 

Turčianske noviny. Na prvom programe 

STV bola dňa 2.  12. 2011 odvysielaná 

relácia Televíkend, ktorej súčasťou boli aj 

obe múzeá. Dňa 11. 12. 2011 bola v ban-

skobystrickom Rádiu Regina v relácii 

Zvony nad krajinou prezentácia Mošo-

viec, v  rámci ktorej bolo predstavené aj 

Múzeum Jána Kollára a Múzeum mošov-

ských remesiel. 

Dňa 9. júna tohto roku nakrúcala Slo-

venská televízia v Múzeu Jána Kollára 

niekoľko záberov k pripravovanému do-

kumentárno-hranému fi lmu o dejinách 

evanjelickej cirkvi na Slovensku. 

Budúci rok uplynie 220 rokov od na-

rodenia Jána Kollára. Pri tejto príležitosti 

pripravujú Obecný úrad v Mošovciach v 

spolupráci so Spoločnosťou Jána Kol-

lára v Prahe, ale i ďalšími organizáciami 

niekoľko spomienkových podujatí.

 

Autorka je kurátorka zbierok Slovenské-

ho národného literárního múzea SNK v 

Martine

Fotografie z fondu SNLM

VÝROČIE

Múzeum Jána Kollára v Mošovciach Dobový richtársky stôl so stoličkami

Expozícia pripomína život J. Kollára
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Po prvý raz sme sa stretli v roku 1978, 

keď na Novej scéne pripravoval hudbu 

do predstavenia Márna lásky snaha, 

v ktorom Lasica so Satinským mali je-

den zo svojich najlepších dialógov: 

učencov Nathaniela a Holofernesa. 

Potom sme sa schádzali často, sprvoti 

najmä pri nakrúcaní televíznych progra-

mov L+S Ktosi je za dverami a neskôr 

v Štúdiu S, kde s touto dvojicou úspeš-

ne spolupracoval. Urobili sme spolu via-

cero rozhovorov do novín a časopisov, 

prvý v novembri 1983. Mal názov Ra-

dosť z viacerých stoličiek. Rozhovoril sa 

o tom, či množstvo rôznej práce nie je 

preňho náročné: 

„Práve naopak, je to pre mňa priro-

dzené,“ povedal vtedy 34-ročný Jaro 

Filip. „Som rád zavalený prácou, vtedy 

sa cítim najlepšie. Nechcem sa vyjad-

rovať len z jedného hľadiska, keď dlhšie 

účinkujem, tak túžim po hudbe, potom 

chcem niečo napísať. Netreba sa však 

do ničoho hrnúť, treba počkať na príle-

žitosť. Každá umelecká činnosť je v ko-

nečnom dôsledku rovnaká – musí mať 

pre diváka či poslucháča nejaký zmysel. 

Nechcem z toho nič vyzdvihovať, raz ma 

baví jedno, inokedy druhé. Podobne je to 

aj v živote, veď nikto nie je stále dobrý 

alebo šťastný, jeden deň má človek vý-

bornú náladu, vzápätí zasa „pod psa“… 

Navyše som fanatický knihomoľ, čítam 

všeličo a kde sa len dá, v televízii nevy-

nechám jediný športový prenos a škoda, 

že človek musí šesť–osem hodín spať, 

lebo i  tento čas by som vedel využiť… 

Fascinujú ma aj rôzne elektrické prístroje, 

ktorým v podstate nerozumiem. Stlačím 

nejaký gombík, technika uvedie voľačo 

do chodu a  robí sa všeličo, čo nechá-

pem, ale o to viac ma to vzrušuje. Myslím 

si, že život je preto zaujímavý, že všetko 

so všetkým súvisí a človek nepozná jeho 

podstatu…“

Pristavme sa teraz na chvíľu pri Filipo-

vej vášni pre technické novinky. Nikdy 

nezabudnem na to, keď som ho videl, 

ako fanaticky sedí začiatkom osemde-

siatych rokov pri Sinclairi a hrá hry Ma-

nic Minner, Jet Set Willy či Harier Atack. 

Často mi telefonoval: „Starý, musíš prísť, 

mám úžasnú novú hru. Sú tam všetky 

trate Formule 1 a ty na nich jazdíš s au-

tami. Skvelé.“ Ako si o pätnásť rokov 

neskôr spomínal na tento už legendár-

ny počítač?: „Bol hodný obdivu. V tých 

rokoch a na takej malej ploche bol prí-

stupný ľudstvu. Z počítačov ide na ľudí 

strach, vravia si, či sa v tom vyznajú. Ale 

i ja, ktorý som mal k technike ďaleko, 

som sa dokázal s počítačmi skamarátiť 

a dokonca po troch rokoch som na Sin-

clairi programoval. Vyrobil som hru, ktorá 

mala 40 kilobytov, čo bola na Sinclairi 

plná kapacita. To je, ako keby ste dnes 

na PC vyrobili 200 megový program. Ja-

zyk Sinclairu bol taký normálny, ľudský, 

nebolo naň treba osem vysokých škôl. 

Bol to vynikajúci počítač, ktorému vďa-

čím za veľa. Bola to prvá láska, tá býva 

vždy úžasná. Cez Sinclair som prenikol 

do sveta dnešných multimédií, CD-ROM 

a všetkého, čo s tým súvisí.“

Jaro Filip sa postupne stal počítačo-

vým fanatikom. Neraz mi vravel, ako sa 

teší, keď príde večer domov a začne si 

písať s ľuďmi v Austrálii či v Amerike. Pri-

znám sa, že som vôbec nevedel, o čom 

hovorí, internet či mail poznal v tom čase 

iba málokto. V našom rozhovore v roku 

1996 sa o tom zmienil: „Myslím si, že kaž-

dý je v niečom fanatikom a má v niečom 

svoju drogu. Kde-kto mi hovorí – keď 

sedíš pri tom počítači, odcudzuje ťa to 

od ľudí. A rybárčina nie? Keď niekto sedí 

osem hodín pri vode a hľadí do nej, tiež 

ho to odcudzuje. V prípade počítačov to 

už neplatí, lebo hlásam teóriu, že internet 

robí opak – ľudí zbližuje, spája. Zrazu, 

z ničoho nič je všetko veľmi blízko. Teraz 

prejdem pár metrov domov, sadnem si 

za mašinu a som v Ohiu, Indianopolise, 

či Melbourne a môžem s niekým komu-

nikovať. Mnohí tvrdia – zasa si sa zbláz-

nil do nejakej blbosti, ale o päť rokov to 

budú všetci považovať za samozrejmé. 

Internet je typický príklad toho, že kto sa 

naň nechytí teraz, môže na to veľmi do-

Jaro Filip
Každý je v niečom fanatikom
Skladateľ, hudobník, spevák, režisér, herec, scenárista, dramaturg, počítačový maniak… Toto všetko a vše-
ličo iné malo spoločného menovateľa – Jaroslava Filipa. Žiaľ, už iba v minulom čase…

Svetozár 
Okrucký
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platiť. Je to médium, kde sa onedlho už 

bude robiť všetko. Obchodovať, umelec-

ky sa realizovať a všeličo iné. Vy si môže-

te trebárs objednať niečo v USA, nadik-

tujete adresu a príde vám to až sem. To 

už je o niečom inom ako o nejakej mánii. 

Je to prostriedok na skontaktovanie sa 

so svetom.“ Pri čítaní týchto riadkov je až 

neuveriteľné, akú mal Jaro Filip už vtedy 

pravdu…

Musel mať medzi prvými všetky tech-

nické novinky. Pýšil sa aj satelitom, ktorý 

bol v osemdesiatych rokoch vzácnosťou. 

Potom mi hrdo ukazoval v televízii: „Pozri 

sa, tu je program, ktorý stále hrá len hud-

bu (MTV). Tu zasa pozerám zahraničné 

futbalové ligy (Eurosport) a tu zasa fi lmy 

(HBO).“ Dnes je to samozrejmosť, no vte-

dy to bola rarita… „My pionieri to máme 

ťažké,“ povedal Jaro v našom rozhovore 

pred šestnástimi rokmi. „Chceme to mať 

prví a vtedy je to najdrahšie. Satelit stál 

vtedy šesťdesiat tisíc, dnes stojí šesť ti-

síc. Priekopníci na to vždy doplatia. Ale 

zasa majú obrovskú radosť, že to majú 

prví. Že si to ešte nik nevyskúšal. Má to 

čosi do seba. Aj tá anténa. Keď som ju 

dvojmetrovú teperil v roku 1985 na stre-

chu, mal som aj trošku strach, či neprídu 

policajti… Dnes sú satelity na každom 

kroku a mám hrdý pocit, že som sa o to 

trošku pričinil…“ O  technických novin-

kách sme sa s Jarom bavili často, no, 

samozrejme, sme hovorili aj o jeho „sto-

ličkách“. Raz som mu povedal o mojom 

pocite, že najviac je predsa hudobníkom: 

„Súhlasím. Hudba je dobrá mama, ktorá 

vás vždy pritúli, keď je zle. To je ten zá-

klad, z ktorého vychádzam vo všetkom. 

V každom žánri, v každej práci sa riadim 

hudbou, rytmom hudby, túžbou po zme-

ne. Moje cítenie je najviac hudobné a až 

potom iné. To si odhadol naozaj presne.“ 

A ako to bolo s hudobnými začiatkami? 

„Od šiestich rokov som sa učil hrať na 

klavíri a moje herecko-hudobné túžby sa 

navzájom preplietali. Vždy som sa zaují-

mal o džez, keď „vyleteli“ Beatles, všetko 

muselo ísť u mňa nabok. Mne i celej ge-

nerácii dali veľa a neviem, či dnešní mladí 

majú možnosť brať si takýto hudobný 

vzor.“

Rozprávali sme sa aj o tom, kde vlastne 

čerpá inšpiráciu? „Mňa inšpiruje v pod-

state všetko. Nie však tak, ako vidíme 

v zlých životopisných fi lmoch, keď skla-

dateľ blúdi po lese, zrazu mu napadne 

geniálny motív a on sa ledva doplazí do-

mov, aby ho stihol zapísať. Ja si vezmem 

text, sadnem za klavír a vtedy pustím 

inšpiráciu naplno. Musím mať motivá-

ciu, vtedy mi napadajú útržky a je dobré, 

keď sa s textom vnútorne stotožním. Ak 

sa pieseň rodí ťažko, potom je ťažko-

pádna i  vo výsledku. A pieseň by mala 

byť jednoduchá a zrozumiteľná, aby jej 

každý rozumel, aby sa mu páčila.“ Jaro 

Filip výrazne spolupracoval s dvoma tex-

tármi. Prvým bol Milan Lasica, s ktorým 

pripravil štyri albumy: Bolo nás jedenásť, 

S vetrom opreteky, My a Sťahovaví vtáci. 

„Mám rád Lasicove tragikomické, smut-

no-smiešne texty, ktoré sú v podstate 

malými poviedkami. Keď mi nejaký pri-

nesie, vždy má aj predstavu, aká by mala 

byť podľa neho hudba. Vôbec mu neskôr 

nevadí, že môj výsledok je potom úplne 

iný…“ Druhým textárom bol Richard Mül-

ler, s ktorým spolupracoval pri jeho pro-

jektoch 33, LSD, Nočná optika a Koniec 

sveta i pri svojich dvoch albumoch Cez 

okno a Ten, čo hrával s Dežom: „Môj tex-

tár musí byť taký, ktorý ma dobré pozná. 

A Richard je taký. Texty doniesol veľmi 

rýchlo (v jednom období dokonca päť-

desiat naraz) a čo je úžasné, všetky boli 
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napísané perom. Žiadne počítače či pí-

sacie stroje. Bola to pre mňa „hľadačská“ 

práca, lebo som slová musel neraz lúštiť. 

Po prvý raz som komponoval na texty, 

ktoré boli písané rukou.“

Ale zásadne komponoval hudbu na 

texty a nie naopak: „Vtedy viem, že mô-

žem tvoriť odtiaľ-potiaľ. Priveľa voľnosti 

škodí, potom neraz konca nedovidieť, 

skladateľovi často napadnú najrozma-

nitejšie motívy, až by napokon sám mal 

skloniť hlavu… Texty ma zdiscipliňujú, 

dajú mi charakter pesničky. Keby som 

ich nemal, tak sa venujem len scénickej 

muzike či zvučke. Za klavír si sadnem 

bez textu len vtedy, aby som si zaimpro-

vizoval. Keby som komponoval opačným 

spôsobom, tak som ten typ, ktorému 

bezbrehá sloboda prekáža.“ A  vyskúšal 

si Jaro Filip aj písanie textov? „Áno, neboli 

ani zlé, ale boli to iné typy textov. Neboli 

to osobné výpovede, ale písal som ich do 

divadelných predstavení a to je trošku iná 

káva.“ Vráťme sa ešte k Milanovi Lasicovi, 

ktorý raz povedal: „Jaro Filip môže za to, 

že vznikli texty k platni Bolo nás jedenásť. 

Texty som písal dávno predtým, než som 

sa s  ním zoznámil, ale nebolo to ono. 

Sedel som pri magnetofóne a na hotovú 

melódiu som sa snažil niečo napísať. Trá-

pil som sa, ale postupne som si pripadal 

ako lúštiteľ krížoviek. Jedného dňa prišiel 

Jaro a povedal, že skladá hudbu zásad-

ne na hotové texty. Hneď sa mi uľavilo 

a odvtedy píšem, ako mi zobák narástol. 

Viem, že Jaro je schopný zhudobniť čo-

koľvek a tak sa neobávam o výsledok.“

O Jarovi Filipovi sa traduje, že bol špor-

tový antitalent, no nie je to tak. Niekoľko-

krát sme si boli spolu zahrať stolný tenis 

a išlo mu to veľmi dobre. A to aj vtedy, 

keď si zabudol doma tenisky a hral v po-

nožkách, v ktorých sa mu poriadne šmý-

kalo. V športe sa naozaj vyznal, sledoval 

ho dosť fanaticky v televízii. Veľkú nechuť 

mal však k dovolenkám, o ktorých mi raz 

vravel: „Výborne to vystihol Rišo Müller, 

ktorý bol týždeň v Grécku a povedal mi 

– Jaro, veľa som myslel na teba. Už po 

dvoch dňoch som si myslel, že ma mrle 

zožerú. Ty by si tu skolaboval po prvom 

dni. Bol som taký nervózny, že je tu také 

ticho. Živo som si ťa predstavoval, ako 

hľadáš zásuvku, kde dať počítač. A špľa-

chot vĺn by ťa tak rušil, že by si nepočul 

svoju zvukovú kartu. Mal pravdu. Ja sa 

vôbec nerád niekam presúvam. Keďže 

dovolenku chápem od slova dovoliť si, 

tak ja si vtedy dovolím ešte viac sa ve-

novať svojím záľubám. Keby som niekam 

mal ísť, bol by to monotematický zájazd 

po európskych a svetových kaviarňach. 

Pozrel by som sa z okna a hneď by som 

trebárs vedel, prečo je infl ácia v tej kraji-

ne. Tam by som presedel celý deň. A na-

sledujúci deň by už trasa viedla do inej 

kaviarne, v inom meste.“

Pred dvanástimi rokmi sa Jaro Filip, 

žiaľ, presunul na iné miesto. Vysoko nad 

nami, kde určite debatuje s Júliusom Sa-

tinským, Stanom Radičom, Jánom Mel-

kovičom, Mariánom Kochanským…

Autor je publicista

Fotografie archív autora

OSOBNOSŤ

Mirjana 
Šišoláková

Brilantne zvládala úlohy dedinských aj mestských dievčat a žien, aristokratiek aj veľkých umelkýň. Pri-
stane jej civilný kostým, kroj aj „róba“, slzy aj smiech. Majstrovsky sa prepracovala od postáv naivných 
dievčat, mileniek, manželiek a mám až po staré mamy. V divadle, fi lme, televízii, rozhlase. Jubilantka, 
herečka Božidara Turzonovová.

Narodila sa 28. 5. 1942 v Sofi i. Mama – 

medička bola srbského pôvodu, otec  – 

architekt pochádzal z Egejskej Macedó-

nie. Po štúdiách a  krátkom pôsobení 

v Nemecku a po narodení prvej dcéry 

sa usadili v  Bratislave. Jej krstné meno 

ešte stále vyvoláva otázky: „Prečo mám 
také divné meno, Božidara? Už sa mi 
o  tom nechce rozprávať. Keby som  
mala nejaké čínske meno a bola člen-
kou SND, chápem, ale toto? 50 rokov 
dvakrát do roka vysvetľujem... aj to, že 
od malička ma volajú Dača a že je to 
moja detská skomolenina mena Dari,“ 

hovorí s úsmevom. 

Cesta k herectvu sa 

začala v DRDD
„Bola som tretiačka alebo štvrtáč-
ka na základnej škole, slovenčinu 

nás učila pani Zorka Royová, skvelá 
slovenčinárka, dcéra básnika Vladi-
míra Roya. Prišli k  nám z  rozhlasu, 
aby  sme sa prihlásili, kto chce, do 
DRDD – Detskej rozhlasovej drama-
tickej družiny. Vtedy bol rozhlas na 
Leninovom námestí, terajšom Jaku-
bovom, ja som to mala za rohom. Za-
účala nás herečka, pre nás teta, Vie-
ra Bálinthová. Dobre sme ju poznali, 
pretože čítala v  rozhlase večerné 
rozprávky, ktoré sme všetci počúvali 
a ktoré sa začínali: ,Velikánsku knižku 
mám, pred sebou ju otváram, rozprá-
vočky v  celom svete, do písmeniek 
v  nej sú skryté. Jednu z  nich vám 
prečítam.‘ A  končili sa: ,O týždeň si 
v tento čas, otvoríme knižku zas.‘ Ona 
nás učila výslovnosť, čítali sme rôzne 
texty, nahrávali s  vtedajšími „veľký-
mi“ hercami. Pamätám si moje prvé 

účinkovanie: v  jednej rozprávke som 
bola jeden z  mravčekov, pán Karol 
Machata bol Jurko a dostal od kráľa 
tri úlohy. Jedna z  nich bola pozbie-
rať perličky rozsypané po lúke. Moja 
prvá veta pred mikrofónom bola: ‚Jur-
ko, už sme ti pozbierali tvoje perličky.‘ 
Neskôr, vlastne až do maturity, som 
chodila do dramatického krúžku do 
Domu pionierov a mládeže Klementa 
Gottwalda alebo, ako sme hovorili, 
do pionierskeho (dnes Prezidentské-
ho) paláca spolu s bratmi Mikulíkov-
cami, Stanom Dančiakom, Júliusom 
Satinským. Moje prvé regulárne pred-
stavenie bola Mladá garda, v ktorom 
som hrala Ľubov Ševcovovú.“

Dramatický krúžok v spomínanom Pio-

nierskom paláci sa stal východiskom 

k profesionálnemu herectvu pre celú jed-

nu silnú generáciu slovenských hercov: 

Božidara
Turzonovová
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„Herectvo, to boli moje voľné chvíle, 
ktoré ma síce bavili, ale stále som si 
nemyslela, že to, čo som považovala 
za zábavu, by mohlo byť aj serióznym 
štúdiom. Aj materiály som už mala 
poslané na inú školu, lenže talentové 
skúšky, kam som išla zo solidarity po 
dohode s ostatnými z nášho krúžku, 
boli vo februári a tam ma prijali. A vte-
dy sa nedali robiť pohovory na dve-tri 
školy ako teraz.“ 

Na Vysokej škole múzických umení sa 

pani Turzonovová stretla v jednom roční-

ku s ďalšou tohtoročnou jubilantkou, ne-

skoršou kolegyňou Emíliou Vášáryovou: 

„Poznáme sa 53 rokov, od svojich 17-
tich, boli sme posledné žiačky zakla-
dateľa SND Janka Borodáča.“

Medzi hereckými 

legendami
Božidara Turzonovová sa hneď po ab-

solutóriu VŠMU v  r. 1963 stala člen-

kou SND. Tento krok bol pre ňu úplne 

prirodzený: „Myslím, že prvý, kto 
bol prijatý hneď po skončení ško-
ly, bol môj manžel, Jozef Adamovič, 
v  r.  1960. Ja som hrala v Národnom 
divadle ako študentka vo vyšších 
ročníkoch v troch predstaveniach, 
v Mrožkovom Moriakovi, v hre Hamlet 
nemá pravdu a ešte v jednom Mrož-
kovi. Bol to taký plynulý prechod. 
Na škole mi povedali, že som tam 
angažovaná, žiadne pohovory som 
nerobila. Oznámil mi to profesor Jan-
ko Borodáč a žartom mi povedal, že 
som dostala akoby smerné číslo po 
herečke pani Fríde Bachletovej, ktorá 
asi 2 roky predtým zomrela.“

Situácia v SND práve dozrela na dopl-

nenie súboru o mladú generáciu: 

„Keď sa na to teraz dívam, už to 
bolo aj nutné, lebo po mne prišiel 
Mišo Dočolomanský, Juraj Slezáček 
a o  rok aj Emília Vášáryová. Ten sú-
bor bol sformovaný úžasne dobre. 
Boli tam tí bardi, zakladatelia, Bagar, 
Zachar, Borodáč, Gregor, Jamnický, 
potom skvostná stredná generácia, 
ktorú tvorili Machata, Filčík, Pántik, 
o  niečo starší Mico Huba a ďalší, 
dámy Meličková, Borodáčová, Sý-
korová, Prechovská, Kráľovičová, 
potom mladé, Evička Krížiková so 
Zdenkou Grúberovou, ale potrebovali 
aj úplne mladých, do 25 rokov, takže 
to bolo také dokompletizovanie sú-
boru. Ja to dnes vnímam a mám to aj 
potvrdené, vždy nám to hovorili, keď 
sme chodili do Prahy: ‚Vážte si to, vy 
máte fantasticky skompletizovaný 

súbor: mladokomik, starokomik‘ – tie 
niekdajšie kategórie, to všetko tam 
bolo veľmi dobre zastúpené.“

Už sme spomenuli manžela pani Tur-

zonovovej, herca a  pedagóga Jozefa 

Adamoviča. Boli nielen krásny pár, ale aj 

nadaní herci. Hrávali spolu v  divadle aj 

v  nezabudnuteľných bratislavských te-

levíznych pondelkoch. „To bolo vôbec 
veľmi intenzívne obdobie. Aj nášho 
rodinného života, aj že prišlo die-
ťa, o desať rokov ďalšie, ale to bolo 
obdobie, kedy mladý herec a mladá 
herečka veľmi veľa hrajú, a  my sme 
boli mimoriadne vyťažení. Keď sa na 
to dívam z  dnešného pohľadu, my 
sme mali nádherné príležitosti a bola 
to veľmi silná, intenzívna práca. Či to 
bolo Mrožkovo Tango, kultová insce-
nácia, či to bola v televízii Hájnikova 
žena, to si vyžadovalo profesionálnu 
zdatnosť a fortieľ, to bola silná téma, 
s úžasným Hviezdoslavovým veršom, 
nádherne urobené. A mnoho iných in-
scenácií. Naša spolupráca... my sme 
sa pri tom nezamýšľali, či sme man-
želia. Mala som šťastie, že mi Jozef 
obstaral gazdinú, ktorá mi pomáhala, 
inak by som to vôbec nebola zvládla. 
Veď okrem divadla a  televízie tu bol 
ešte aj fi lm.“ 

Krásne postavy si pani Turzonovová 

zahrala aj v  spevohrách, resp. v  mu-

zikáloch, v  slávnom Na skle maľova-

né v SND, či v Grékovi Zorbovi v DAB 

v Nitre. Mala možnosť vyberať si, čo by 

chcela hrať? „My sme tak neboli vy-
chované, ja som ani nikdy nemala prí-
lišnú oporu v dramaturgii, aby niekto 
na mňa šil úlohy, aby niekto za mňa 
loboval alebo dohodoval úlohy, takže 
som hrala to, čo mi pridelili. Herco-
vi je spočiatku všetko vzdialené. Ja 
som začala so 60-ročnou babičkou 
z Tajovského jednoaktovky Hriech. Tá 
Bora mala 60 rokov a ja som bola ab-
solventka, mala som o 40 menej. Kaž-
dá rola, a  to platí aj teraz, sa začína 
od základu a  je mi najprv vzdialená, 
musím nad ňou dumať, musím začať 
na nej pracovať, aby mi bola blízka. 
Moja vnútorná satisfakcia bola, keď 
mi občas niekto povedal: ,Toto bola 
tvoja životná rola.‘ To bol signál, že 
som ju zvládla.“

Tých rolí, o ktorých by sa dalo povedať 

životná, bolo v hereckej kariére pani Tur-

zonovovej veľa. Napríklad bodrá Ma-

rina v  Tajovského Ženskom zákone, 

či postava svetoznámej herečky v  hre 

Posledné leto Sáry Bernhardtovej, z fi l-

mových česká operná diva Emma Desti-

nová v Božskej Eme. Samozrejme, bolo 

toho oveľa, oveľa viac: „Tešilo ma to 
tým viac, že to boli skutočne náročné 
roly.“

Momentálne hrá Božidara Turzono-

vová v  SND v  predstavení Kvarteto, 

o umelcoch v  domove dôchodcov, 

v  Pohanoch mladej, tragicky zosnulej 

poľskej autorky Anny Jablonskej, v  hre 

Je úžasná, v  Divadle Jána Palárika 

v Trnave v komédii Vrátila sa raz v noci. 

Ale úloh pre zrelé herečky nie je veľa: 

„Nie je, to je úplne prirodzené, že je 
čím ďalej, tým menej úloh. Úloha, 
čo sa mi ešte tak páči pre môj vek, 
je Návšteva starej dámy Friedricha 
Dürrenmatta, to je posledný taký titul. 
Ale inak, samozrejme, je logické, že 
to redne.“

Karolína Světlá a Emma 

Destinová
Do bohatej fi lmografi e pani Turzonovo-

vej patrí množstvo slovenských aj čes-

kých fi lmov. V českých sa vynímajú naj-

mä dve postavy, doslova národné idoly, 

spisovateľka Karolína Světlá vo fi lme re-

žiséra Otakara Vávru Příběh lásky a cti 

z r.1977 a operná diva Emma Destino-

vá vo fi lme Jiřího Krejčíka Božská Ema 

z  r.1979. „Najprv bol Příběh lásky 
a  cti. Zatelefonovala mi produkcia, 
že pán režisér, profesor Otakar Vá-
vra, chce so mnou hovoriť, dokonca 
pricestoval do Bratislavy, stretli sme 
sa v hoteli Devín. Porozprával mi celý 
príbeh, bol nádherný, noblesný, a ja 
som ponuku akceptovala. Vždy sa to 
začínalo tak, že najprv zavolal asis-
tent réžie alebo produkčný, potom 
bol rozhovor s  režisérom, no a Bar-
randov mal také skvelé spôsoby, 
že zobral kyticu, bonboniéru alebo 
nejaké barrandovské produkty, lebo 
vtedy mali fi rmu Dermacol na koz-
metiku aj na šminky, prišli do divad-
la, tento „prézent“ dali, ako sa sluší 
a  patrí, pani prevádzkárke a  s  ňou 
to zladili tak, aby to klapalo, pokiaľ 
išlo o nejaké uvoľnenie. Dodnes ne-
viem, ako sa to darilo, ale darilo sa 
to, robilo sa fakt na profesionálnej 
úrovni a doteraz nechápem, ako som 
to zvládala s  tým poletovaním hore 
dolu, a  dodnes mám pocit, že som 
skoro 20 rokov žila v lietadle.“ 

Okrem hereckého stvárnenia pani 

Turzonovová spomínané postavy aj 

sama hovorila, to znamená, že jej češti-

na musela byť bezchybná: „Na tom sa 
tiež muselo pracovať. Čeština síce 
nie je taká namáhavá reč, že by sa 
nedala zvládnuť, ale predsa sa musí 
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dosť pracovať s  magnetofónom, 
lebo človek si síce myslí, že hovorí 
po česky, ale na kvalite samohlások 
a dokonca aj spoluhlások, ako znejú, 
tam sa to prezrádza, a napríklad na 
slabom ,trecom j‘.“

V 80-tych rokoch účinkovala v dvoch 

českých fi lmových komédiách režiséra 

Václava Matějku Anděl s ďáblem v těle 

(1983) a  Anděl svádí ďábla (1988): 

„Viem, že sa to vtedy mnohým ľuďom 
nepáčilo, ani niektorým mojim star-
ším kolegom, že som si neuvedomi-
la, že Božská Ema, keď už stále mu-
sím hovoriť o  tom fi lme, v  tých ča-
soch, v kontexte tej doby, ktorú sme 
žili, tej drásavej doby, normalizácie, 
najmä v Prahe bola symbolom čoho-
si. Ja som to tak nevnímala. V Brati-
slave, možno tým, že sme mali mož-
nosť kedykoľvek si prepnúť vieden-
skú televíziu, sme nemali ten životný 
pocit disidentstva, pretože sme ne-
museli niekde ísť a  konšpiratívne si 
ladiť Slobodnú Európu. Takže to, že 
som pracovala ďalej, bolo pre mňa 
normálne. Ja som predsa nemohla 
chodiť v  dlhých šatách, v  klobúku 
a spievať...“

V  roku 2006 si zahrala vo fi lme Jana 

Svěráka Vratné lahve lásku Pavla Lan-

dovského: „Spomenula som si, ako 
sa počas nakrúcania Božskej Emy 
v  Hostivaři objavil Pavel Landovský 
a cez pauzu vo veselej, družnej deba-
te, hoci to boli smutné časy, utrúsil: 
‚Keď raz budeme starí a nikto nebude 
chcieť ani teba, ani mňa, tak sa zo-
berieme.‘ Tak sme sa teda vzali, as-
poň vo Vratných lahvích,“ prezrádza 

úsmevnú historku herečka. Zatiaľ jej pos-

lednou úlohou v  českom fi lme je Kra-

mářka v novej rozprávke režiséra Pavla 

Göbla Kovář z Podlesí. Ale českí diváci, 

najmä v Brne a okolí, ju môžu vidieť aj 

v hre Kosa, ktorú uvádza Divadelní spo-

lek Frída a  kde hrá s  Radimom Nová-

kom a  Martinom Trnavským: „Mám to 
predstavenie veľmi rada. Režíroval ho 
Jakub Nvota, ktorý tiež patril k moj-
im študentom. Bola to skvelá práca, 
dobré skúšobné obdobie, rada tam 
chodím.“

Pedagogická práca

Božidara Turzonovová sa venuje aj pe-

dagogickej práci. Pôsobila na VŠMU, 

bola prvou dekankou Fakulty dramatic-

kých umení na Akadémii umení v Ban-

skej Bystrici a  v  súčasnosti pôsobí na 

Trnavskej univerzite: „Ja už herectvo 
neučím, aspoň nie herectvo pre diva-

dlo, nie to primárne herectvo. Mnohí 
moji absolventi, ktorých som učila, sú 
redaktormi v televíziách alebo mode-
rátori. Bolo mi ľúto, aj keď chápem, 
že sa potrebovali zamestnať, uplatniť, 
že nastúpili v  rôznych súkromných 
rádiách, ktoré po roku ’89 vznikali, 
a nie v divadlách. Na mnohých svo-
jich žiakov som pyšná, patria k  nim 
Ingrid Timková, Szidi Tobiasz, Čon-
gy Cassai, Lenka Barilíková, Kamil 
Mikulčík, Martin Mňahončák. Je ich 
veľa, sú výborní a  viacerí z  nich sú 
moji kolegovia v SND.“

Vďaka jednému zo svojich študentov 

sa dostala aj do pôvodného slovenské-

ho televízneho seriálu Panelák: „Autor 
seriálu je môj žiak, Andrej Kraus, 
a  keď mi ponúkol úlohu dôchodky-
ne a niekdajšej ochotníckej herečky, 
prijala som. Aj keď sú názory na ne-
konečné televízne seriály rôzne, teší 
ma, že máme pôvodný, neprevzatý 
formát.“

Idoly

Dnešné dievčatá a mladé ženy majú 

svojho Maštalíra, my sme mali svojho 

Adamoviča, Kvietika, Jamricha. Ale prví 

dvaja menovaní po roku ’89 úplne odišli 

od herectva: „Naša generácia. Aj Ka-
rol Machata, zavŕšil sedemdesiatku 
a striktne skončil, ani nenaskočil na 
terajší bulvárny, marketingový štýl 
a  môj manžel Jozef, myslím si, tak 
isto. Po roku ’89 nechcel o  tom ani 
počuť. Veľmi dlho mal pocit vyho-
renosti. Ani som ho veľmi nepreho-
várala, to je jeho záležitosť, ale ve-
dela som ho pochopiť. Vedela som 
pochopiť Valacha aj Kvietika, ktorí 
od tohto nového štýlu odišli. Oni boli 
veľmi profesijne vychovaní a s niek-
torými princípmi jednoducho ne-
súhlasili.“

Turbulencie v SND

Nie je tajomstvom, že v  posledných 

rokoch sa v SND veľmi často mení ve-

denie. Ako sa v  takých prípadoch cítia 

herci a  ostatní zamestnanci, napr. pani 

Turzonovová: „Moja práca je práca 
s  dramaturgiou a  režisérom. Ponad 
moju hlavu už prebehlo veľmi veľa 
vedení, politických, takých, onakých, 
makových. Pre mňa je podstatné, 
aby sme mali plné hľadisko, aby sa 
nestalo, že budeme mať dobré nové 
vedenie a na javisku nás bude plno, 
ale v hľadisku nebude nikto.“

Slovenka roka

V máji tohto roku získala Božidara Tur-

zonovová titul Slovenka roka v  kate-

górii umelkyňa. Na svojom konte má 

aj množstvo ocenení za svoju hereckú 

prácu. Dvanásť rokov bola prezident-

kou festivalu Artfi lm v  Trenčianskych 

Tepliciach, teraz je päť rokov čestnou 

prezidentkou filmového festivalu Ci-

nematik v  Piešťanoch. Okrem toho je 

poslom Nadácie výskum rakoviny: „To 
sú veci, ktoré sa neodmietajú, keď 
vás oslovia, a ja som tým poslom už 
dlho. Keď sa zrazu po ’89 roku niek-
torí ľudia stali bohatými, vôbec ne-
chápali, o čo ide a že by mohli pomá-
hať. Bolo ich treba trošku navigovať 
a  vysvetliť tento štýl sponzorovania. 
Považujem to za veľmi dôležité.“

Rodina

Manželia Božidara Turzonovová a  Jozef 

Adamovič majú dve dcéry a štyri vnúča-

tá. Majú aj niekoho, kto by sa dal na he-

recký chlebíček? „Nemajú také sklony, 
moje dcéry nie. Ale Lucinka, tá mlad-
šia, veľmi krásne recitovala. Pamätám 
sa, že raz išla recitovať do televízie, 
vôbec nemala trému, tak nástojčivo 
recitovala, a spomínam si, ako sa po-
mýlila a povedala: ale tu je veľmi tep-
lo. A vnúčatá, ony sú tak na hudbu, na 
spev.“ 

Legenda

V rámci gratulácií k okrúhlemu jubileu na-

zval jeden z mladých hercov SND Alexan-

der Bárta svoju kolegyňu legendou: „Je 
to od neho milé a lichotivé, že ma takto 
vníma. Za mojich čias bola pre mňa 
legendou napr. skvelá spisovateľka, 
humoristka Zuzka Zguriška. Ja som 
veľmi rada, že kamaráti Lasica a Satin-
ský sa po r.  ’89 stali maturitnou otáz-
kou, ale prečo musela vypadnúť Zuzka 
Zguriška, to mi nebude jasné nikdy.“ 

A čo si k narodeninám priali navzájom 

s  len o pár dní staršou kolegyňou Emí-

liou Vášáryovou? „Predovšetkým zdra-
vie a aby nás pánboh pri zdravom ro-
zume zachovať ráčil, ako sa hovorí.“

To, samozrejme, prajeme zo srdca aj 

my, vďační diváci a poslucháči, lebo v tom 

prípade sa môžeme tešiť na ďalšie a ďal-

šie stretnutia s ich hereckým umením.

Autorka je novinárka

Fotografie nájdete na www.snd.sk.

Pre obsiahlosť príspevku ich nebolo

možné zaradiť.
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PRAX

Co dělá dobré pivo 

dobrým pivem?

Když pomineme technologii výroby 

a chuťové vlastnosti, pak by půllitr kva-

litně načepovaného piva měl mít zejmé-

na tyto vlastnosti: dobrou míru, kvalitní 

pěnu, správnou teplotu a přiměřený říz. 

Příjemná obsluha se myslí samosebou.

Říz

Defi nice řízu je zajímavá. Je to vjem, kte-

rý lze defi novat jako příjemné pálení na 

kořeni jazyka. A co ho způsobuje? K tla-

čení piva se používá oxid uhličitý, směs 

oxidu uhličitého a dusíku a v některých 

případech vzduch. Co se týče oxidu uh-

ličitého přímo v pivu, ten je daný výrob-

cem. Pohybuje se kolem 0,5 procenta 

celkového objemu, to znamená kolem 

4,8 až 5 miligramů na litr. Ovšem při na-

čepování by ho tam mělo být asi kolem 

0,25 až 0,35 miligramů na litr. Pivo nemá 

být ani přesycené ani nedosycené. 

Teplota a míra

Co se týče teploty, odborníci mluví 

o teplotě mezi šesti až osmi stupni Cel-

sia. Taková se doporučuje hlavně na 

léto, v zimě stačí sedm až devět stupňů. 

Co se míry týče, musí být po rysku. Je 

samozřejmě možné tolerovat jeden, dva 

milimetry, ale centimetr určitě ne. 

Pěna a „kroužky“

Součástí kvalitního piva je bezesporu kva-

litní pěna. Teď jde jen o to, jaké vlastnosti 

musí vykazovat. I o tom se vedou leckdy 

v restauracích u stolu vášnivé debaty. Od-

borníci nemají rádi, když je to taková če-

pice, karfi ol nebo atomový hřib, jak jsme 

někdy zvyklí. Pěna má být jemná, krémo-

vitá, aby na ní bublinky nebyly vůbec vidět. 

S kvalitní pěnou pak úzce souvisí  „krouž-

kování“. Na vnitřním obvodu sklenice ulpí-

vá vždy po upití pěna tvořící kroužky. Je 

to dobře anebo špatně? Kupodivu dob-

ře. Svědčí to o mokré pěně a o tom, že 

sklenice je správně umyta. A proč se ne-

dělají kroužky u špatně umytých sklenic? 

Protože zbytky nečistot snižují povrchové 

napětí, pěna se pak na stěně neudrží. 

Čepování

O pivo je dobře postaráno, má dobrou 

skladovací teplotu, je pravidelně pro-

váděna sanitace, sklenice jsou čisté, 

a přesto to nemusí znamenat ukázkové 

pivo. 

Důležité je také čepování. V součas-

nosti se u nás používají dva typy ko-

houtů, pákové anebo speciální klikové. 

Ty mají tu vlastnost, že umožňují natočit 

najednou půllitr piva, a přitom lze dodržet 

míru. Pokud někdo používá pákový ko-

hout a půllitr načepuje na vícekrát, vysta-

vuje se nebezpečí, že hořké látky v pivu 

zoxidují a tím sníží jeho senzorickou hod-

notu. Pivo by měla obsluha načepovat 

maximálně na třikrát. Pokud toto pravidlo 

poruší, asi si nepochutnáme.

A jaká je praxe?

Situace v pohostinství se každým ro-

kem lepší. Dodavatelé obvykle školí 

personál výčepů, mají hostinské k tomu, 

aby pivu věnovali větší pozornost. Také 

odborné školy se velmi angažují. Snaží 

se vychovávat studenty tak, aby až při-

jdou do praxe, uměli s pivem zacházet. 

A co doporučit závěrem? Když nám číš-

ník přinese nekvalitní pivo, neplatit!

Autor je režisér, scenárista a spisovatel

Ilustrace Zuzana Štancelová

Kvalita čepovaného piva
Rádi se vydáváte v létě za pivem do zahrádek pod koruny stromů, s výhledem do české krajiny? S čím se 
pak setkáváte? S lahodnou chutí žlutavého moku v půllitru nebo s kyselou pachutí schopnou rozvrátit 
vaše trávení po zbytek dovolené? Zkusme si teď vysvětlit, co je dobré pivo a co špatný vtip.

Vlado 
Štancel
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/Venujeme preto pár slov Alexandrovi 

Matuškovi (1910–1975), významnému 

slovenskému literárnemu kritikovi, kto-

rý koncom 20. rokov minulého storočia 

(spolu s množstvom iných Slovákov) pri-

šiel študovať do Prahy. Píšuc o Sloven-

sku z perspektívy pražského študenta 

položil Slovákom veľa otázok, ktoré 

sa dajú zhrnúť do jednej: Akí vlastne 

sme? Matuškova tvorba je preto jednou 

z možných dobových odpovedí na túto 

otázku, a súčasne aj dobrým vodidlom 

k tomu, aby sme sa vrátili do minulos-

ti – k útržkom hlasov slovenských spiso-

vateľov a intelektuálov z medzivojnovej 

Prahy.

Generácia, ku ktorej Alexander Ma-

tuška patril, získala meno znechutenej, 

otrávenej a skepticky nazerajúcej na 

predošlé čechoslovakistické nadšenie. 

Nestotožňovala sa ani s čechoslovakiz-

mom, ani so separatistickou slovenskou 

náladou. Tvorba mladých ľavicovo orien-

tovaných autorov bola priamou reakciou 

na medzivojnovú sociálnu (a podľa mla-

dého Matušku aj duchovnú) krízu. V roku 

1932 Michal Chorváth, jeden z príslušní-

kov efemérnej literárnej skupiny R-10, ku 

ktorej patrili Alexander Matuška, Kazimír 

Bezek, Ján Kostra a čiastočne aj Dob-

roslav Chrobák, predstavil na stránkach 

almanachu Detvan text, ktorý možno 

považovať za manifest tohto pokolenia. 

Písal: „Keď vystupujeme, pozerajú na 

nás všade zvedavé zraky, my sme tá 

generácia, ktorá vyrástla už v slovenskej 

škole, po vojne, po páde cisárstiev a tra-

dícií. Predchádzajúca zbúrala všetky 

predsudky a dala nám do vienka skep-

ticizmus. Prichádzame s mladíckym 

negativizmom a nemáme, kde by sme 

vybili svoju nechuť k starému, lebo nám 

nezostalo čo búrať. Tvorí sa celkom nová 

situácia, o ktorú sa delíme s povojnovou 

generáciou celého sveta: cítime strach 

pred prázdnom.“

Mladý Matuška, pociťujúc generač-

nú skepsu, pozoroval politickú vravu na 

Slovensku. Rozhodol sa využiť sympa-

tie šéfredaktora Přítomnosti Ferdinan-

da Peroutku a v roku 1930 publikoval 

krátku esej s príznačným názvom Hra 

na fujaru a pokrok. Od tohto okamihu 

útočili jeho mládenecké texty publiko-

vané predovšetkým v časopisoch DAV 

a Přítomnost na vtedajšie slovenské kul-

túrne pomery a vyslovene búrali kolek-

tívne predstavy o tom, aký je slovenský 

národ. „Sme prepolitizovaní – to je vša-

de,“ písal, „sme preteologizovaní – v tom 

sme primášmi alebo aspoň basistami; 

k tomu sa pripája najväčšia príčina všet-

kých príčin a následkov u nás – dáma 

v  kroji: tradícia.“ Generačný negativiz-

mus a pražská atmosféra demokratic-

kého pluralizmu akoby nútili Matušku 

vyslovovať tieto subjektívne, neúprosné 

a britké súdy. 

Kritikovo štúdium v Prahe nasledovalo 

po ukončení strednej školy s klasickým 

zameraním v Banskej Bystrici. Asi pre-

to sa mladý Alexander najprv rozhodol 

pre klasickú fi lológiu. No netrvalo ani rok 

a na Filozofi ckej fakulte Karlovej univer-

zity zmenil odbor na českoslovenčinu 

a malú francúzštinu. V Prahe stretol pro-

fesorov a akademikov, ktorí významne 

ovplyvnili jeho tvorivú osobnosť. Najviac 

ho poznamenal F. X. Šalda, vtedajší 

profesor románskych literatúr. Matuška 

bol bezpochyby jeho pokračovateľom 

na slovenskej pôde. Prostredníctvom 

Šaldovej tvorby a osobnosti si Matuška 

prisvojil nielen románsku literatúru, ale 

aj „esprit francúzskej kultúry, jej ľahkosť 

a jej čaro,“ ako uvádza poľská slavistka 

Halina Janaszek-Ivaničková. Baudelai-

re, Vigny, Balzac, Gide, Hugo, Flaubert 

– v tejto literatúre hľadal slovenský kritik 

umenie, unikátnu príchuť a charakter 

umeleckého slova. „Francúzi a Paríž, 

nie ako móda,“ písal v poznámkach 

k profi lu Jozefa Felixa v roku 1967, „ale 

ako zákon a ako úsilie o svetovosť, ako 

potenciovanie domova, ako prekonáva-

nie provincializmu.“ Toto presvedčenie 

Magdalena 
Bystrzak

Ján E. Bor vo svojej knihe Zápisky starého študenta z roku 1940 poznamenal: „Praha mala vždy pre mňa 
zvrchované kúzlo mágie. Unášala ma a zveličovala výslednicou dojmov, zamestnávajúcich všetky zmysly“. 
Bolo by prekvapením počuť rovnako exaltovaný výrok z úst mladého Alexandra Matušku. A predsa, ako 
začínajúci kritik a Borov literárny rival pociťoval Matuška voči Prahe rovnako intenzívnu, celoživotnú 
väzbu. Puto sa zrodilo v roku 1928, ako keby paralelne s vydaním prvého čísla Šaldovho zápisníka…

Pražské inšpirácie 

Alexandra Matušku

LITERATÚRA
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získal vďaka Prahe, z ktorej si priniesol 

solídne literárne vzdelanie. Básne To-

mana, Horu, Halasa, Biebla poznal Ma-

tuška po rokoch naspamäť. No ako sám 

priznával, „mal ich v nervoch a krvi“. 

Spomínal osobnosť Fischera, Tilla, Vlč-

ka, Pražáka, Weingarta, Mukařovského 

a Teigeho. Pri tvorbe vlastného estetic-

kého vkusu v pražskom prostredí kon-

štatoval nedostatok podobných osob-

ností v slovenskom prostredí. A takto sa 

vskutku začalo Matuškovo profesionál-

ne zaoberanie sa literatúrou a trvalo až 

do konca jeho života. 

Vyberajúc esej ako najčastejšiu for-

mu kritického prejavu získaval Matuška 

priestor pre voľný prúd slov a zabezpe-

čil si tak potrebnú slobodu umeleckého 

výrazu. Stal sa pritom majstrom polemi-

ky. Čakal odpoveď, inicioval dialóg, aby 

natrvalo vstúpil do národnej kultúry. Nie 

je prekvapujúce, že Matuškove výroky 

z tridsiatych rokov sa na domácej pôde 

nestretli s pozitívnym ohlasom. Rebe-

lantské juvenílie pražského poslucháča 

fi lozofi ckej fakulty vyvolávali na sloven-

skej strane skôr antipatiu, a to nielen 

v  autonomistických kruhoch. Niektorí 

z jeho rovesníkov síce ocenili túto snahu 

(napríklad generačný príslušník a začí-

najúci literárny kritik Milan Pišút), avšak 

ich hodnotenie a priazeň nemali vplyv 

na možnosti publikácie. 

Vráťme sa ešte k Matuškovej mlá-

deneckej fascinácii F. X. Šaldom. Ako 

sme uviedli, Matuška sa s českým kri-

tikom osobne stretol na pôde Karlovej 

univerzity. Po rokoch v rozhovoroch 

s Júliusom Vanovičom pre časopis Slo-

venské pohľady spomínal: „Prvá kniha 

bola Duše a dílo, a v nej najmä esej 

o mladom Flaubertovi, prečo práve ona, 

neviem, ona mi však najviacej utkvela. 

Po prvý raz som ho videl pred prvou 

prednáškou, na ktorú som šiel niekedy 

na jeseň 1929 – ešte v starom Klemen-

tíne. (…) Prekvapil ma jeho tenký hlas, 

nehodiaci sa akosi k jeho postave. (…) 

Spoza katedry ovládala miestnosť hrdá 

hlava – neviem už kto, ale ktosi s geniál-

nym postrehom povedal: profi l mladého 

Danta, tvár starého Goetha.“

Ako je všeobecne známe, F. X. Šalda 

si vážil účasť Slovákov na tvorení spo-

ločného štátu a vďaka odporu voči zjed-

nodušujúcej ideológii čechoslovakizmu 

boli jeho slová na Slovensku prijímané 

prakticky bez výhrad. Kritika národa sa 

v Matuškovej a Šaldovej tvorbe spájala 

s presvedčením, že literatúra zohráva 

spoločenskú funkciu – funguje ako sve-

dectvo národnej dospelosti, má priamy 

vzťah so životom určitého národného 

celku. Kritik sa v tomto procese stával 

tiež národotvorným činiteľom, hlasom, 

ktorý mal v prípade F. X. Šaldu a Ma-

tušku dôležitú úlohu v národnej seba-

refl exii a autoidentifi kačných snahách. 

Šalda a Matuška, cítiac potrebu celist-

vej refl exie národnej kultúry neostávali 

mimo otázky národa a národnej identi-

ty. V Šaldových a Matuškových dielach 

nefi guroval národ ako trvalý a nemenný 

pojem – bol nositeľom duše a nosite-

ľom charakteru; bol schopný sa zmeniť, 

schopný sa vyvíjať a dospieť k úlohe, 

akú má na svetovom javisku. Slovenský 

izolacionizmus, ktorý Matuška, a to nie-

len ako pražský študent, kritizoval, vy-

plýval práve z nemožnosti pochopenia 

tejto dôležitej úlohy národa, v ktorej ná-

rodná samostatnosť nie je cieľom a ná-

rodná identita nie je stavom, ale proce-

som, neistotou a zmenou. 

A predsa, nielen riešenie národnost-

nej otázky, ktorá síce bola najcitlivej-

ším problémom v politickom živote 

medzivojnového Slovenska, bolo tým, 

čo Matuška od svojho kritického vzoru 

prevzal. V literárnej kritike duplikoval na-

príklad žánrovú podobu textov. Používal 

„šaldovské“ portréty, profi ly, medailóny, 

a týmto spôsobom na slovenskú pôdu 

vniesol aj model šaldovskej kritiky, kto-

rej základom je pojem tvorivej osob-

nosti autora. Preto sa aj kritik javil ako 

tvorca, ktorý formoval svoj charakter a 

vďaka vlastnej osobnosti skvalitňoval aj 

umenie samotné. Tento Matuškov boj 

o  inú tvár kultúry vyplýval jednoducho 

z presvedčenia, že v kultúre – ako v úsilí 

ľudstva – sa prejavuje osobnosť národa. 

A kritik, ako písal v roku 1905 F. X. Šal-

da: „Právě jako básník a jiný umělec – 

musí býti krajně vnímavý, citlivý, vznět-

livý, sensitivní. Musí býti pln vnitřních 

možností: musí míti veliké bohatství 

vnitřních chvějů, jakousi vnitřní plnost 

a oddanost: sensibilitu snadně dojatou 

a lehce se budicí, toužicí po vibracích 

a oddávající se jim“. Takýto chcel byť aj 

mladý Alexander Matuška. 

Texty mladého Matušku, fi gurujú-

ce na okraji medzivojnovej slovenskej 

kultúry, rezonovali so slovenským lite-

rárnym životom, ale bez hlbšej ozveny. 

Čoskoro sa však ukázalo, že z mladé-

ho študenta pražskej fi lozofi ckej fakulty 

vyrástol jeden z najdôležitejších hlasov 

slovenskej literárnej kritiky druhej polo-

vice 20. storočia. Vnímaný ako „sloven-

ský Šalda“ vniesol do slovenskej literár-

nej kritiky dôležitý nadnárodný obsah. 

Slovenčina bola preňho zbraňou proti 

národnej nehybnosti a sofi stikovaný štýl 

jeho textov natrvalo zmenil tvár sloven-

skej eseje. Tvrdil: „Nechcelo sa mi písať 

tak, aby som napísal a zmizol, ozná-

mil, čo viem a stratil sa. Nechcelo sa 

mi, lenže vlastne som nemohol. Písanie 

bolo pre mňa procesom, smerujúcim 

von i obráteným dnu, píšuc, vykonával 

som dielo pre druhých i pre seba“. Ale-

xander Matuška vykonával teda prácu 

aj pre dnešného slovenského a české-

ho čitateľa, ktorý síce disponuje inou 

vnímavosťou, ale stále predsa zdieľa 

prinajmenšom túžbu po estetickej krá-

se a literárnych hodnotách. 

Autorka je doktorandkou Kabinetu 

slovakistiky FFUK. Žije v Krakove.

Fotografie Jiří Nosek junior

LITERATÚRA
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Maroš Krajňak je štyridsiatnik, ktorý 

pochádza z  dedinky pri Svidníku, no 

už vyše dvadsať rokov žije a  pracuje 

v Bratislave. Pôsobí v oblasti telekomu-

nikačných služieb a marketingu. Minulý 

rok vyšla vo vydavateľstve Triopublishing 

jeho debutová knižka Carpathia, aká 

sa tento rok dostala do fi nálne súťaže 

o  najprestížnejšiu literárnu cenu, ktorá 

sa dá na Slovensku získať – Anasoft-

litera 2012. Paradoxne, do prvej desiat-

ky sa nedostali autori ako Pavol Rankov, 

Viliam Klimáček či Márius Kopcsay, kto-

rí vždy ponúkajú svoj solídny štandard 

a ich texty sú čitateľsky úspešné . Prečo 

oslovil porotu tento subtílny príbeh za-

budnutej krajiny? Čím je Carpathia iná, 

v  čom spočíva jej špecifi ckosť,  príťažli-

vosť a čo nové prináša do slovenského 

literárneho priestoru sa pokúsim defi no-

vať v nasledujúcich riadkoch.

Carpathia sa odohráva v reálnom, exis-

tujúcom priestore. Ak by sme ho mali 

charakterizovať presne, ide o oblasť se-

verovýchodného Slovenska, západnej 

Ukrajiny a juhovýchodného Poľska, teda 

miesta, kde žijú Rusíni. Novela osciluje 

z hľadiska poetiky v trojuholníku magic-
ký realizmus – impresionizmus – lyri-
zovaná próza.

Hlavným princípom novely je prelínanie 

reality, sna a ilúzie. Autor ich od seba ni-

kdy zreteľne neoddelí, naopak, prechody 

medzi nimi zámerne zahmlieva. Čitateľ 

teda iba ťažko zistí, v ktorej rovine rozprá-

vania sa práve nachádza. Tri typy optiky 

spolu v texte koexistujú veľmi prirodzene 

a sebavedomo. Autor sa s nimi zámerne 

pohráva a rafi novane ich premiešava ako 

krupiér v  kasíne. Hranice medzi troma 

perspektívami sú vymazané. Tí, čo túžia 

po zreteľnom a hutnom príbehu, sa môžu 

dopredu vzdať; ostatní majú možnosť 

prijať rozpíjavú, neohraničenú koncepciu 

bez zvodidiel. 

Typickým znakom Carpathie je aj au-

torova sugestívnosť a  časté vyjadrova-

nie pocitov iba v náznakoch. Atmosféry 

„rusínskeho sveta“ zachytáva autenticky, 

v prúde asociácií. Mnohokrát, v závislosti 

na autorovom emocionálnom rozpolože-

ní sa k nám dostanú iba akési momenty, 

okamihy, úlomky… Krajňak zachytáva 

moment na úkor situácie.

Príroda je v texte silno mýtizovaná a má 

čarovnú moc. Stromy dokážu odovzdať 

ľuďom svoju energiu a  životnú pravdu, 

zvieratá sú zakliati obyvatelia okolitých 

dedín, ktorí blúdia a chránia svoj revír, no 

nedokážu prekročiť prah svojho priesto-

ru. Les, kopec aj potok sú mimoriadne 

živé, čitateľ má pocit, akoby sa do deja 

svojou vitálnosťou priamo zapájali. Po-

stavy a  miesta často nemajú konkrétne 

mená. Ich skutočná identita je zahalená 

tajomstvom, rozoznávame ich len na zá-

klade dištinktívnych znakov, ktoré sú pre 

ne špecifi cké. Takáto poetika je veľmi 

blízka próze naturizmu. 

Carpatiha je časovo vyčlenená do 

troch období. 

Je ním detstvo rozprávača, kde opisuje 

ešte na vlastnej koži zažitú, autentickú de-

dinu, v ktorej vyrastal. Kone, silní, odvážni 

a zásadoví muži, tradície, rituály. Všetko 

pevné a  neoblomné, hlboko zakorene-

né. Pasážami z tohto obdobia sa nesie aj 

spokojnosť a vlna entuziasmu. Vtedy ich 

Rusíni ešte mali vo výbave. Rusínsky svet 

v tomto časovom období disponuje silou, 

hýri farbami a ušľachtilou mocou. 

Druhým obdobím je súčasnosť. Napĺňa 

ho putovanie rozprávača po rodnom, po-

maly umierajúcom regióne. Dediny, ktoré 

boli kedysi plné života, sú teraz vyľudne-

né, domy sú prázdne. Zostávajú už iba 

najstarší obyvatelia obce, ostatní navždy 

odišli. Súčasnosť je tu charakterizovaná 

trpkým ľudským nebytím. Je zaseknutým 

fi lmom, ktorý sa už nedá pustiť ďalej. Prí-

tomnosť v čase stagnuje, hnije, neposúva 

sa vpred. Budúcnosť znamená už len ko-

niec – zánik, nie pokračovanie.

Čas novely okrajovo tvorí aj druhá sve-

tová vojna a  krvavé spomienky na Kar-

patsko-dukelskú operáciu. Symbolika 

a  spomienky na vojnu sa cez postavy 

prenášajú až do súčasnosti. 

Postavy objavujúce sa v knihe sú pre-

važne statické, mlčanlivé a nezaintereso-

vané. Mohli by sme pochybovať aj o ich 

„skutočnosti“, pretože sú iba prázdnymi 

schránkami, v  ktorých už plnohodnot-

ný život vyhasol a existujú iba formálne. 

Zostali iba akousi kulisou, pozostatkom, 

fragmentom z  minulosti. Malé posta-

vičky  – spomienky starého sveta, ktoré 

v  chalupách obrastených papradím po-

maly dožívajú. 

Druhým typom postáv sú reálne exis-

tujúce osoby. Príbehom sa mihnú Andy 

Warhol s matkou Júliou Varchoľovou, Da-

vid Bowie, zbojník Igor Holovaty, maliar 

Dezider Milly, Izák a Ivan, ktorí po revolúcii 

zdobili na východnom Slovensku grécko-

katolícke kostoly, zakladateľ múzea lem-

kovského umenia Teodor Gocz či známa 

svidnícka fi gúrka Andrij Pysanskyj. Tým, 

že postavy sú reálne, vystupujú o  čosi 

aktívnejšie. V žiadnom prípade však ne-

môžeme hovoriť o  akomsi výraznejšom 

ovplyvňovaní či posúvaní deja. 

Jedinou relatívne agílnou postavou je 

rozprávač- refl ektor. Udalosti nekomen-

tuje priamo, no prostredníctvom jeho po-

citov a myšlienok prijímame dej. To, čo po-

stava percipuje, sa zrkadlí aj v texte. Putuje 

po krajine, vníma okolitý svet, v jeho mysli 

sa črtajú spomienky. Či je autor zároveň 

aj rozprávačom sa nedozvedáme, pretože 

to Krajňak v knihe nikdy priamo neprizná-

va. Až na posledných stranách sa dozve-

dáme, že rozprávač, ktorý chodí po krajine 

Rusínov, reálne žije v Bratislave a jeho pu-

tovanie bolo iba výletom či misiou, ktorá 

je konečná. O stotožnení autora s posta-

vou sa môžeme domnievať iba na základe 

informácií, ktoré máme o  autorovi. Roz-

právač aj autor sú pôvodom zo severový-

chodného Slovenska, obaja súčasne žijú 

v Bratislave a  jeden i druhý majú na bu-

dúcnosť Rusínov veľmi skeptický pohľad. 

Špecifi ckým znakom textu je autorov 

miestopis. Rozprávač putuje krajinou, 

Poetika, atmosféra 
a chuť odchádzania
Interpretácia novely Maroša Krajòaka 
Národnostné menšiny a otázka národných identít dnes už našťastie nie sú v kríze, ale v kurze. Svedčí o tom 
podpora mikroregiónov, snaha o udržanie existencie minorít a ich zdravý kultúrny rozvoj. Vznikli fi lmy ako 
Iné svety či Osadné, pred niekoľkými týždňami vyšla kniha dokumentárnych fotografi í Rusíni-Rusins. 

Eva 
Kášová

LITERATÚRA



7–8 2012istyL 7–8 2012istyL 19

ktorú nikdy bližšie neoznačí. Priestor, 

v ktorom sa nachádza, volá jednoducho 

Zóny. Ľudia, ktorí v  zónach žijú, nie sú 

Rusíni, ale ľudia zón, rusínčinu nazýva 

Krajňak jazykom zón. Priestor Zón vypĺ-

ňa 5 oblastí obývaných Rusínmi. Je však 

pomerne náročné odčítať, o ktorý región 

presne ide. Mnohokrát sú informácie 

o  Zónach zašifrované tak, že ich majú 

problém identifi kovať aj čitatelia, ktorí re-

gión poznajú. Na základe knižných opisov 

sa však domnievam, že Zónu 0 tvorí ju-

hovýchodná časť poľskej Haliče – miesto, 

kde už takmer nikto a nič nežije. Zóna X 

je Podkarpatská Rus a Zóny 1,2 a 3 sa 

nachádzajú na slovenskom území. Sú 

roztriedené podľa obývanosti, rozšírenia 

jazyka Zón, rusínskej kultúry, tradícií a ri-

tuálov. Zóna 1 je tou najrázovitejšou, no 

zároveň vo svojej čistote i polomŕtvou, 

Zóna 2 si stále do určitej miery udržiava 

tradičnú kultúru, ale kontaktuje sa aj so 

svetom mimo Zón. Zóna 3 je už defi nitív-

ne zmodernizovaná, nikto v nej nehovorí 

jazykom Zón a neudržiava ani jej kultúru. 

Je možné, že prostredníctvom takého-

to odosobneného názvu autor naznačuje 

vzájomnú prepojenosť regiónov, no záro-

veň aj ich odlišnosť, ktorá spočíva hlavne 

v miere koncentrácie „rusínskeho“. 

Obrazných pomenovaní miest a osôb 

sa autor nevzdáva ani v rámci Zón. Z He-

leninej dediny prechádzame do Zóny 3, 

putujeme Zvláštnym mestom a nakoniec 

nás cesta privedie do Diablovej dediny 

pred Paľov dom. Ani postavy nemajú 

konkrétne mená. V  Zónach žije Dievča, 

Starý chlap, Starenka, otec alebo Diabol. 

Každý so svojimi tajomstvami a nemým 

statickým prejavom. 

Život Zón je tvrdý, drsný a surový. Prah 

bolesti je v nich posunutý o niečo vyššie. 

To, čo je pre nás už príliš vulgárne, silné, 

zahanbujúce a neznesiteľné je v Zónach 

neoddeliteľnou súčasťou života. Bitka 

ženy, domáca pálenka, zabíjačka; každo-

denná krutosť zón. 

Tak, ako hlavný hrdina putuje Zónami 

sám, rovnako sú osamotené aj postavy 

v knihe. V Carpathii dochádza k minimál-

nemu vzájomnému ľudskému kontaktu. 

Každý žije sám. Sám za seba, sám so 

sebou, sám so svojou minulosťou. Ab-

sencia dialógu je veľmi výraznou črtou 

Carpathie. Jediný priestor, v ktorom spo-

lu postavy komunikujú je minulosť.

 Aj na dedinskom jarmoku, ktorý sa 

odohráva v aktuálnom čase, postavy iba 

pijú tuhú domácu z  bielych plastových 

pohárikov, postávajú pri stánkoch alebo 

sledujú folklór Zón na provizórnom javis-

ku. 

Z  hľadiska motivickej línie je v  texte 

azda najvýraznejší a najčitateľnejší motív 

smrti. Smrť sprevádza čitateľa od prvej 

po poslednú stranu novely. Explicitne vy-

stupuje v niekoľkých situáciách. V súvis-

losti s druhou svetovou vojnou – ešte pár 

rokov po nej nachádzajú obyvatelia zón 

v  lese mŕtvoly vojakov, odtrhnuté kon-

čatiny, kosti a  lebky. Fyzické pozostatky 

aktérov bojov naznačujú, že vojna a  jej 

hrôza rezonovala v podduklianskom kraji 

ešte veľmi dlho. 

Druhá podoba smrti je tá obyčajná, 

prirodzená, ľudská. Poslední obyvatelia 

Zóny 1, poslední nositelia kódu – kultúry, 

jazyka, náboženstva umierajú. Starenky 

a starci, ktorí nevedia hovoriť inak než ja-

zykom Zón, sú poslednými autentickými 

obyvateľmi tohto regiónu. Vo svojich po-

lorozpadnutých vlastnoručne vybudova-

ných domoch opúšťajú svoj mikroregión, 

ktorého hranice nikdy neprekročili. S nimi 

odchádza aj prapôvodné „rusínstvo“. Už 

nemajú následníkov. Tí odišli, zabudli. Kul-

túra, zvyky a rituály sa postupne vytrácajú 

zo životov, pretože ich nemá kto posúvať 

ďalej, nemajú dediča. V súvislosti so smr-

ťou je úzko spojené aj opúšťanie. Hlav-

ný hrdina vstupuje do Zón a vzápätí ich 

navždy opúšťa. „…a ja odchádzam, aby 

som sa s ňou už nikdy nestretol.“ (s.18) 

Svet Rusínov oddávna opúšťajú „zdat-

ní jedinci“, ktorí putujú za prácou a kva-

litnejším životom mimo Zón. Domy v Zó-

nach sú prázdne a opustené, už sa do 

nich nikto nevráti. Prichádzajú tam iba 

občas zomrieť lesné zvieratá. Obyvate-

lia Zón opúšťajú aj svoje korene a jazyk. 

Namiesto folklóru a tradícií zostávajú iba 

„okná blikajúce od televízorov…Večné, 

nekonečné, synchronizované strobosko-

py, naladené na rovnaký kanál.“ (s. 47) 

Opúšťanie symbolizuje aj postupná 

strata úcty ku koreňom. Prestavuje sa 

kostol, pretože je nepohodlný, chlapi pá-

lia matriky, ktoré v obci už nikoho nezau-

jímajú, prestávajú sa nosiť kroje. „Sadám 

do auta a miznem tak, aby som cítil, že sa 

sem už nevrátim.“ (s.117)

Mystika a náboženstvo Carpathie sú 

motívom, ktorý v  príbehu často vystu-

puje na povrch. Pravidelne stretávame 

ľudí s  nadprirodzenými schopnosťami, 

prorokov, ktorí predpovedajú zánik Zón. 

V  spleti snov a  spomienok sa hrdinovi 

vynárajú praobyvatelia dedín a prinášajú 

posolstvo. Práve  oni stelesňujú mystiku 

celého regiónu a jej vzrušujúce tajomstvá. 

Chrám, kňaz, kríž a modlitby sú arche-

typálnymi obrazmi dediny, Rusínov a od-

chádzajúceho vidieckeho sveta. 

Všeobecne nemenná príroda plní pa-

radoxne najdynamickejšiu funkciu. Pap-

rade, lopúchy, stromy a vlhké ihličie v kni-

he ožívajú s veľmi presvedčivou istotou. 

Textom k nám preniká pach vlhkého dre-

va a húb, na lýtkach cítime šteklenie les-

ných tráv, počuť pohyb húštiny, praskot 

bukových konárov, dolieha k nám výraz-

ná zeleň machu. Moc prírody zahaľuje 

celý text, jej atmosféra sa rozlieva do kaž-

dej výpovede. Les je viac pralesom, ktorý 

je nebezpečný, skrýva mnoho tajomstiev 

Dubno Cintorín v Rivne
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z minulosti – míny, granáty, lebky, mŕtve 

zvieratá. Autor ich však opisuje chladne, 

s  prirodzenou samozrejmosťou. Akoby 

bol tento priestor pre ne prapodstatným 

a východiskovým. Hustý a neprívetivý les, 

v ktorého útrobách nachádzame priestor, 

ktorý bol kedysi živým, môžeme vní-

mať ako metaforu rozprávkovej spiacej 

krajiny, ktorá (ne)čaká na vyslobodenie. 

V rozprávke sa cez husto obrastenú brá-

nu zámku môže prebiť iba vyvolený. Svet 

Rusínov však takýchto hrdinov nemá. 

Všetci odišli, zabudli…Zóny zmiznú zo 

sveta, zarastú húštinou, domy sa rozpad-

nú na prach. Dediny sa vytratia z mapy, 

pamiatka zanikne v hustom papradí, ja-

zyk splynie s iným. 

Krajňakov jazyk je lyrický, miestami 

však až priveľmi nežný. Táto neha neko-

rešponduje s obsahom. V dôsledku toho 

niektoré myšlienky občas vyznievajú sen-

timentálne. „Sníva sa mi hudba. Je nová, 

svieža a cítim, že je úžasná.“ (s. 105) Text 

je sformovaný z krátkych a úsečných viet. 

Tie síce majú svoju funkciu, no iba v urči-

tých pasážach. Pomáhajú vytvoriť napä-

tie tam, kde nie je citeľné z obsahu. De-

víza sa obracia proti autorovi v momente, 

keď je text týmito strohými holými vetami 

presýtený. Stráca sa ich poslanie a v nie-

ktorých pasážach pôsobia vyslovene sa-

moúčelne. Tým, že ich využíva v  celom 

texte, zaniká ich funkcia a význam. Nove-

la tak naberá na monotónnosti, absentu-

jú tu výraznejšie strihy, prechody „medzi 

zónami“ sú tiež mŕtve. Čitateľ s  nižšou 

výdržou môže veľmi rýchlo podľahnúť 

nude a fádnosti textu. Táto monotónnosť 

je pravdepodobne najzásadnejším prob-

lémom celej Carpathie.

Napriek tomu, že Maroš Krajňak je už 

dvadsať rokov odpojený od svojho rod-

ného regiónu, v  jeho myšlienkach stále 

pulzuje čosi z Rusínov. Duch, vykorenené 

srdce či nenápadný (jemný) pátos. Bez 

nich by to však už nebola pravdivá kniha 

o Rusínoch. 

Jeho písanie mi pripomína poľského 

spisovateľa Andrzeja Stasiuka. Majú 

spoločný priestor, do ktorého umiestňu-

jú svoje príbehy a taktiež atmosféru roz-

právania. Na rozdiel od Stasiuka sa však 

Krajňak nevnára do postáv a nekarikuje 

ich. Kým v Stasiukových Haličských po-

viedkach sú postavy dôležitou súčasťou 

textu, tu sú len doplnkom. V  určitých 

momentoch sa k  nemu Krajňak pribli-

žuje.

Napriek niekoľkým nedokonalostiam 

ide o ambiciózny a v slovenskom kontex-

te inovatívny debut, ktorý sa určite oplatí 

zachytiť. Po čase sa na Slovensku objavil 

autor, ktorý unikol z mestského prostre-

dia, nepíše iba ironicky a ponúka aj inú, 

verím, že pre mnohých veľmi jedinečnú 

a exotickú tému.

Záverečná bezvýchodiskovosť autoro-

vých slov „…a to, že teraz z tohto priesto-

ru rýchlo mizneme, úplne sa strácame, je 

vlastne naším dávno určeným spravodli-

vým osudom.“ (s.116) je zreteľná. Osud 

Rusínov je podľa neho neodvratný a spe-

čatený už dávno – sú odsúdení na zánik. 

Je otázne, či sa autorove vyhliadky na-

plnia. Minulý rok, pri poslednom sčítaní 

obyvateľsva, stúpol počet Rusínov na 

Slovensku takmer o 10 000. Starý rusín-

sky svet je zrejme mŕtvy, no nový, moder-

ný možno práve niekde medzi Zónou 2 

a 3, ožíva v nových farbách. 

Autorka je doktorandkou Kabinetu 

slovakistiky FFUK.

Fotografie Helena Nosková
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V Priemyslovom paláci na Výstavisku 

v pražských Holešoviciach sa od 17. do 

20. mája 2012 konal už 18. medzinárod-

ný knižný veľtrh spojený s literárnym festi-

valom. Ide o šťastné spojenie tvorby, kni-

hy a literatúry so záujmami vydavateľov 

a predajcov knižnej produkcie rôzneho 

druhu. Organizátori veľtrhu a  literárneho 

festivalu umožňujú domácim i  zahranič-

ným tvorcom a podnikateľom z oblasti 

knižnej kultúry stretávať sa, vzájomne sa 

informovať o svojich zámeroch, uzatvárať 

obchodné zmluvy. A priznajme sa my, 

prostí návštevníci pražského knižného 

veľtrhu, ktorí nemáme tieto podnikateľ-

ské záujmy – veľmi vítame možnosť po-

kochať sa obsahom aj krásou vydávanej 

literatúry aj sa dozvedieť na literárnych 

besedách s tvorcami literatúry, na čo sa 

máme tešiť. Lebo je príjemné vidieť sú-

stredenú knižnú produkciu z rôznych kra-

jín sveta a súčasne sledovať, kam smeru-

je knižná kultúra. Zďaleka nielen v krásnej 

literatúre, ale aj v literatúre vedeckej ale-

bo odbornej z najrozmanitejších odborov 

a odvetví hospodárstva a spoločenského 

života. A tu zas nielen od kulinárie po kni-

hy na chudnutie.

18. ročník pražského Sveta knihy 

nám prezentoval predovšetkým literatú-

ru a kultúru čestného hosťa veľtrhu, Ru-

munska. Súčasne sa prezentovala aj li-

teratúra čiernomorskej oblasti, schema-

ticky povedané od Gruzínska a Turecka 

po Moldavsko. Tu sa najmä mladí literáti 

hlásia svojou tvorbou k medzinárodnej 

spolupatričnosti k tejto oblasti Európy 

hraničiacej už s orientálnou Áziou. Oso-

bitná problematika komiksov s orientá-

ciou na mládež bola vyčlenená v pravej 

časti výstavného paláca s  možnosťou 

pre deti ukázať dospelákom vlastnými 

kresbami, maľovankami, aké komiksy 

si predstavujú. Tu náš Svet knihy zrej-

me zachytil európsky trend venovať sa 

v knižnej kultúre viac mládeži, ako to vy-

znelo už na zahraničných veľtrhoch, naj-

mä vo Frankfurte a v Lipsku. V dôsledku 

tejto širšej programovej náplne veľtrhu 

a festivalu bolo prihlásených množstvo 

tematických programov a  aktívnych 

účastníkov literárnych besied: podľa 

organizátorov až rekordné počty – 394 

vystavovateľov prihlásilo 446 progra-

mov s 548 účinkujúcimi, z toho 82 

zahraničnými. Okrem toho bolo 23  fi l-

mových a  42 divadelných predstavení. 

Osvedčené programy z minulých roční-

kov Sveta, ako napr. Rastieme s knihou, 

Noc literatúry, Das Buch (už veľa rokov 

osvedčené programy troch po nemec-

ky hovoriacich európskych krajín), au-

torské čítanie a  besedy s významnými 

zahraničnými literátmi sa s úspechom 

opäť prezentovali. Niektorí z  ich tvor-

cov  – napr. z  Poľska či Nemecka pri-

chádzajú do Prahy opakovane, niektorí 

už v druhej generácii umelcov (Francis 

F., syn svetoznámeho autora detektívok 

z anglického dostihového športu) alebo 

svetový velikán fi lmu Kusturica, ktorý 

navštevuje Svet určite aj s pocitmi akejsi 

obecnej úcty k českej či aj českosloven-

skej kultúre. Po prvý raz sa na veľtrhu 

objavila delegácia indických kultúrnych 

predstaviteľov. Nuž, či všetko toto nie 

je najlepším, takpovediac hmatateľným 

dôkazom, že literárny svet prejavuje po-

trebu, užitočnosť takéhoto menšieho – 

oproti európskym veľtržným velikánom 

napr. v Nemecku či v  Anglicku sotva 

pätinový rozsah – pražského literárne-

ho, kultúrneho Sveta? A nevšedný záži-

tok sme mali, že veľtrh navštívili aj dvaja 

František 
KajňákSvet knihy 2012
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kardináli rím. kat. cirkvi ČR a rumunský 

pavilón aj prezident a premiér ČR. 

Dalo sa postrehnúť, že aj tohoročný 

čestný hosť pražského Sveta si svo-

ju účasť v Prahe veľmi vážil a náležite to 

premietol do programu veľtrhu a festivalu. 

Reprezentatívnosťou delegácie, výstav-

nosťou veľtržného stánku, ale aj vystú-

peniami ľudových súborov a  ukážkami 

remeselnej výroby keramiky a  tkáčstva. 

Profesionálne oko mohlo nachádzať histo-

rické súvislosti a spojitosť národných prv-

kov v živote predkov v životnom priestore, 

zvanom Európa. Pri zamyslení sa nad tým, 

čo bolo…? Keď valasi s čriedami ovečiek 

doputovali z Balkánu či Dácie po horách 

Karpatského oblúka až na východnú Mo-

ravu… Troška tak ich potomci založili tu na 

prelome 2. a 3. tisícročia Valašské kráľov-

stvo. Po stáročia sa u nás udomácnila ich 

bryndza a na Slovensku dokonca aj „fi n-

dža“ – asi až byzantský nápojový hrnček či 

mištička, tak prečo by sa nemal zachovať 

aj vzor na tkaninách? Vo výstavnom stán-

ku ukázalo Rumunsko vystavenou literatú-

rou a predvádzanými programami svoju 

príslušnosť k európskemu regiónu. V tom 

pozitívnom i negatívnom zmysle. Prímor-

ské letoviská známe nášmu občanovi 

– nielen Mamaia – je tvrdý „novovek“ pa-

nelovej éry v tesnom susedstve archeolo-

gických vykopávok z rímsko-byzantského 

staroveku, ktoré zdobia tak štátne galérie, 

ako aj námestia priľahlých miest a  stre-

dísk. Západná časť krajiny, ako bývala 

súčasť R-U monarchie sa určite nášmu 

návštevníkovi prezentovala viac európsky. 

Sedmohradské kniežatá viackrát povstali 

proti ústrednej vláde a jeden z Rákociov-

cov je aj pochovaný v  košickom Dóme, 

najkrajšej gotickej stavbe na Slovensku 

A sedmohradské mestá majú svoju gotiku 

a ako keby boli okopírované od stredoeu-

rópskych či aj slovenských miest. 

Rumunskí vystavovatelia presvedčili 

návštevníkov pražského veľtrhu, že nie sú 

naozaj len krajinou Drakulovou, k umoc-

neniu takýchto predstáv v posledných ro-

koch značne prispel obľúbený český mu-

zikál. Bohatá história krajiny od rímsko-

-byzantskej doby po súčasnosť sa nám, 

návštevníkom veľtrhu zreteľne prezento-

vala a môžeme preto vysloviť všestranné 

poďakovanie a uznanie. Pochopiteľne, 

že uznanie obojstranné, veď rumunčina 

sa vyučuje na Karlovej univerzite v Prahe 

už 130 rokov s podporou svetoznámych 

predstaviteľov českej kultúry. 

Naša slovenská literatúra sa na Svete 

prezentovala skromnejšie ako v rokoch 

predchádzajúcich, čo súvisí s celkovou 

ekonomickou situáciou všeobecne a vo 

vydavateľskej činnosti zvlášť. Nepredsta-

vili sa na vlastných výstavných stánkoch 

také v ČR uznávané slovenské podnika-

teľské subjekty ako Príroda, Mladé letá, 

alebo Kartografi cký ústav. A  prítomná 

Dajama zorganizovala fakticky jedinú 

verejnú literárnu slovenskú besedu – Ge-

nius loci – organizačne zle zvládnutú, naj-

mä s neodpustiteľným nepozvaním pred-

staviteľov slovenských spolkov. Tie urobili 

pre propagáciu Slovenska a nášho života 

v ČR viac ako kedykoľvek predtým na 

výstavnom stánku Domu národnostných 

menšín. Slovenská knižná a časopisecká 

literatúra tam doslova žiarila. Môžeme 

dúfať, že na budúcom Svete knihy v máji 

2013, keď čestným hosťom bude Slo-

vensko, zažiari slovenská literatúra výraz-

nejšie aj na slovenskom reprezentačnom 

knižnom stánku. A že aj Literárne infor-

mačné centrum vytvorí opäť útulnejšie 

prostredie pre užitočné besedy o Sloven-

sku aj pre nás, „zahraničných“ českých 

Slovákov. 

Z množstva festivalových akcií, besied 

s autormi nemôžem nespomenúť pre 

slovenský kultúrny mesačník nenútenú 

a veľmi podnetnú besedu Janoucha a Va-

culíka o fi lozofi i prístupu k životu a smero-

vaní súčasnosti. Prejavili sa veľmi výrazne 

umelci slova! A v prípade besedy histori-

ka-vedca Rychlíka o knihe Češi a Slováci 

ve 20. století bolo treba obdivovať vysokú 

fundovanosť a otvorenú kritickú analýzu aj 

tých najťažších období nášho spolužitia. 

Ľutovať treba malú návštevnosť. Prečo 

okrem cca 20 prítomných odborníkov tam 

nemohlo byť aspoň (ďalších) 40 našich 

krajanov ? 

Osobitnú zmienku či analýzu poznatkov 

z pražského Světa knihy by si zasluhova-

la elektronizácia knihy. Za posledný rok 

veľmi pokročila aj u nás. Na strane sof-

tvérových aj hardvérových podnikateľov. 

Cena čítačiek digitalizovaných kníh klesá, 

schopnosť plniť funkciu čítania e-kníh z in-

ternetu sa rozširuje na najnovšie výrobky 

epodov až po mobily, takže sa ukazuje, že 

nie je cesta späť. Aj vydavateľstvá a väčšie 

kníhkupectvá už e-knihy ponúkajú, o ve-

rejných, ba najmä vedeckých knižniciach 

ani nehovoriac. Tu všade sa rysuje veľký 

biznis a nový druh podnikateľov vstupu-

júcich do reťazca od výroby knihy po jej 

predaj čitateľovi už sa na veľtrhu odhalil 

a akoby obliekol šat šľachetnosti. Treba 

bojovať proti pirátstvu a chrániť autorské 

práva… Svet knihy sa nám bude meniť, 

rozpadať a  najmä u mladých sa bude 

elektronizovať stále viac.

Autor je emeritný kultúrny pracovník, 

člen KSK

Fotografie P. Jeřábek a H. Nosková 

LITERATÚRA

(zľava) Marina Dobuševa (Ruská tradice), Ladislav Goral 
(koordinátor projektu Podpora Romů v oblasti vzdělávaní), 
Ing. Petr Popov (zástupca bulharskej menšiny), Helena Nosková 
(DOMUS SM v ČR) a Jakub Štědroň, riaditeľ DNM o.p.s

Rusisti a Rusi v ČR a ich záujem o ruskú literatúru
vydávanú Ruskou tradicí o.s.. Prezentuje šéfredaktorka 
Ruského slova Anna Chlebina (chrbtom k objektívu)
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Takto „pracovne“ sme si nazvali prvú 

časť tretieho ročníka medzinárodné-

ho vzdelávacieho projektu Poznajme 

sa navzájom – Poznejme se vzájemně. 

Rozumieme si, ktorý sa nám podarilo 

opätovne zrealizovať v termíne od 8. do 

13. mája 2012. Projekt vznikol na zák-

lade spolupráce Múzea SNP v Banskej 

Bystrici, Slovensko-Českej společnosti 

v Prahe, Česko-Slovenskej spoločnosti 

v Bratislave, Památníku Lidice, Gymná-

zia J. G. Tajovského v Banskej Bystri-

ci a  Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých 

Budějoviciach.

Tretí ročník medzinárodného projektu 

bol o to výnimočnejší, že jeho realizá-

cia prebehla v autentických priestoroch 

vojenských operácií na východnom 

Slovensku, ktoré prispeli k oslobode-

niu krajiny od okupačných nacistických 

vojsk. Študenti získali poznatky o  do-

bovej vojenskej technike, zbraniach, 

taktike bojov a vojenských operáciách, 

o postupe vojenských jednotiek v čase 

oslobodzovania Slovenska, spoznali vo-

jenské osobnosti a stretli sa so žijúcim 

pamätníkom tragických udalostí spoje-

ných s prechodom frontu. V praxi si tak 

mohli vyskúšať aplikáciu metódy orálnej 

histórie a českí študenti (z ktorých mno-

hí boli slovenskí krajania) si priblížili slo-

venský jazyk.

Medzinárodný vzdelávací projekt bol 

súčasne koncipovaný aj ako prezentá-

cia Slovenskej republiky, a to v podo-

be návštevy významných kultúrnych 

pamiatok. Jeho druhú časť plánujeme 

zrealizovať na jeseň 2012 v Českej re-

publike a taktiež v Slovenskej republike.

Samozrejme, vzhľadom na tematiku 

a rozsah prvej časti medzinárodného 

projektu sa do realizačného tímu ak-

tívne zapojil i Vojenský historický ústav 

Bratislava, Vojenské historické múzeum 

vo Svidníku, Regionálne stredisko do-

kumentovania bojov sovietskej armády 

na Slovensku, Oblastný výbor SZPB Mi-

chalovce a Múzeum letectva v Košiciach. 

Pripravený šesťdňový program oslovil 

okrem partnerských gymnázií i  nemec-

kých študentov z Gymnázia Roberta 

Schumana v Chame. Školy tak prehĺbili 

vzájomnú spoluprácu a študenti nadvia-

zali nové kontakty a priateľstvá. Projek-

tu sa celkovo zúčastnilo 23 českých, 12 

slovenských a 10 nemeckých študentov.

Prvý deň medzinárodného projektu 

všetci mladí účastníci navštívili Dargov-

ský priesmyk. Absolvovali pietny akt 

a prehliadku areálu pamätníka, navštívili 

pietnu sieň, videli historickú vojenskú 

techniku i zbrane, dokumentárny fi lm 

a vojakov v dobových uniformách. „Mali 

sme šťastie, lebo sme prišli na miesto 

v  čase výročia bojov o Dargov. Všade 

naokolo boli fanúšikovia histórie v unifor-

mách, príbuzní padlých… Dostalo sa mi 

tej cti, že som mohol byť jedným z tých, 

ktorí položili vence pod pamätník. Počas 

tohto aktu som v sebe cítil zvláštny po-

cit hrdosti, cti, rešpektu a  pokory, keď 

som si predstavil, že tým, ktorým vzdá-

vam česť, vďačíme za tak veľa, za to, za 

čo padli…“, spomína študent Gymnázia 

J. G. Tajovského Juraj Benko. „Musím sa 

priznať, že od prvej chvíle, ako začal vý-

klad, som nevnímal nič iné, ako tých pá-

nov, čo nás privítali a aj nám prednášali. 

Od začiatku som hltal každé slovo. Som 

nadšenec histórie a druhá svetová vojna 

u mňa patrí určite k stredom záujmu, ale 

o Dargove som toho predtým veľa ne-

vedel. Bol som nadšený, že tu môžem 

byť… Vyrozprávali nám, čo všetko sa na 

tomto mieste stalo, pustili krátky fi lm, kde 

prebiehala rekonštrukcia bojov. Potom 

nám vysvetlili, čo je náplňou ich práce. 

Ako pomáhajú pozostalým nájsť miesta 

odpočinku ich príbuzných. A zadarmo. 

Bol som rád, že stále existujú ľudia, ktorí 

Po stopách 
vojenskej histórie…

Jana 
Odrobiňáková

HISTÓRIA

Slovenskí a českí študenti pred pamätníkom v Dargovskom 
priesmyku

Návšteva stálej expozície Vojenského historického múzea vo 
Svidníku
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robia takéto záslužné činy.“ V popolud-

ňajších hodinách sa celá skupina presu-

nula do Múzea letectva v Košiciach, kde 

si stredoškolskí študenti okrem dobo-

vých lietadiel prezreli i expozíciu historic-

kých osobných automobilov.

Druhý deň medzinárodného projek-

tu bol venovaný návšteve Vojenského 

historického múzea vo Svidníku, pre-

hliadke Údolia smrti, Pamätníka a voj-

nového cintorína sovietskej armády, vy-

hliadkovej veže Dukelského priesmyku, 

cintorínu padlých nemeckých vojakov 

v Hunkovciach. Centrálna expozícia Vo-

jenského historického múzea dokumen-

tuje prostredníctvom trojrozmerných ex-

ponátov, fotografi í a rôznych písomností 

vojenské dejiny Slovenska v rokoch 

1914–1945. Najväčší dôraz však kladie 

na boje o oslobodenie Slovenska v čase 

2. svetovej vojny, na priebeh Karpatsko-

-duklianskej operácie. Náročný deň pre 

študentov, novonadobudnuté poznatky 

a mnohé zážitky. „Na záver dňa sme sa 

zastavili v Údolí smrti. Je tak pomeno-

vané preto, lebo tu wehrmacht prekvapil 

bojovým útokom prechádzajúci ruský 

tankový útvar. Boj bol údajne tak ťažký, 

až sa miestny potok zafarbil do čer-

vena od krvi padlých ruských vojakov. 

Na pamiatku je v údolí rozmiestnených 

8 ruských tankov typu T-34…“, spomína 

Thomas Rozina z Gymnázia J. G. Tajov-

ského v Banskej Bystrici.

Tretí deň projektu považovali všetci 

účastníci za najemotívnejší. Návšteva 

Múzea Tokajíckej tragédie (ide o vysu-

nutú – externú expozíciu Múzea SNP), 

kde skupinu sprevádzala starostka obce 

Tokajík Jana Medvecová, pietny akt pri 

pomníku obetiam nacistických represálií, 

stretnutie so žijúcim pamätníkom, ktorý 

vyrozprával svoj ťažký životný príbeh, ne-

nechali ani jedno oko suché. Fikcia his-

torických udalostí tak v mladých ľuďoch 

nadobudla reálne emočné precítenie. 

„Ešte nikdy som nemal tú možnosť po-

čúvať niekoho, kto zažil druhú svetovú 

vojnu a jej následky na vlastnej koži. Po-

zorne som sledoval a počúval toto pána, 

ktorému by nikto netipoval jeho vek, ako 

rozpráva o udalostiach, čo mu toľko vza-

li… Cítil som k nemu veľký rešpekt“, ho-

vorí Juraj Benko.

Problematika tokajíckej tragédie uzav-

rela hlavnú edukačnú rovinu projektu. 

V popoludňajších hodinách sa študenti, 

plní dojmov a ľudského súcitu spoločne 

presunuli do mesta Košice, spoločne si 

prezreli krásne historické centrum a vy-

chutnali si jeho večernú atmosféru.

Víkend patril turistike a oddychu. Čes-

kí, nemeckí a slovenskí študenti spo-

znali krásy Pienin i Červeného Kláštora. 

Príjemné rodinné prostredie v Penzióne 

Pltník, splavovanie Dunajca na pltiach 

a  raftoch, prehliadka kultúrnych pa-

miatok regiónu, večerný táborák, gitary 

a  spoločný spev prelomili aj posledné 

„bariéry“ troch národov. Neopakovateľná 

atmosféra umocnila pocit dobre vykona-

nej práce realizačného tímu. „Mojím je-

diným snom je nikdy nezabudnúť na to, 

čo som počas týchto šiestich dní zažila, 

videla, spoznala, zistila, počula a najmä 

cítila,“ spomína Laura Grossmannová, 

študentka Gymnázia J. G. Tajovského.

A čo dodať na záver? Medzinárodný 

vzdelávací projekt Poznajme sa navzá-

jom – Poznejme se vzájemně. Rozu-

mieme si svojím obsahovým zameraním 

i  samotnou realizáciou nepochybne 

predstavuje veľký prínos v edukácii mla-

dých ľudí, maturantov gymnázií. Pomáha 

im získať nové poznatky a rozšíriť si ve-

domosti nielen v oblasti vojenských his-

torických udalostí rokov 1944–1945 na 

Slovensku, zdokonaliť sa v slovenskom 

jazyku, ale taktiež navštíviť i miesta, ktoré 

doposiaľ nevideli. Profi luje komplexnejšiu 

prípravu na maturitné skúšky z vyučo-

vacieho predmetu dejepis i kvalitnejšiu 

prípravu na prijímacie pohovory na vy-

soké školy. Na medzinárodnej úrovni 

umožňuje nadväzovať nové kontakty 

a  spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, 

priateľstvá medzi mladými ľuďmi. A prá-

ve preto sme uvedený projekt realizovali 

už tretí rok. Veľkú výpovednú hodnotu 

o projekte majú aj slová Janky Olejovej, 

študentky Gymnázia J.  G. Tajovského 

v  Banskej Bystrici: „Ešte aj teraz s od-

stupom času mi tieto príbehy a miesta 

spôsobujú triašku a nútia ma uvedomiť 

si, o koľko táto vec zvaná vojna ľudí sku-

točne pripravila. O rodinu, priateľov, do-

movy a seba. Veď kto na svete má právo 

zobrať chlapcovi otca a nútiť ho báť sa 

o vlastný život? Či bojovať za ľudí, ktorí 

vojsko vnímajú ako fi gúrky na šachovnici. 

Nútili ľudí zabíjať, lebo ak nevystrelíte vy, 

niekto vás predbehne. A pritom tí ľudia 

by sa za normálnych okolností nemali 

prečo nenávidieť. A práve hranica, kedy 

sa nenávisť niekoho iného stáva našou 

vlastnou, je taká ničiaca“.

Autorka je pracovníčka Múzea SNP 

v Banskej Bystrici

Fotografie Radovan Čaplovič

HISTÓRIA

Študenti a pedagógovia pri pamätníku Tokajíckej tragédie Študenti spoločne s pedagógmi navštívili počas edukačného 
pobytu aj národnú kultúrnu pamiatku: Kláštor Kartuziánov 
a Kamaldulov v Červenom Kláštore.
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Nie je samozrejme možné v  jednom 

článku spomenúť všetky krásy, ktoré 

východné Slovensko ponúka a  ktoré 

si určite zaslúžia pozornosť. Veď len 

o Tatrách by bolo možné písať nie člán-

ky, ale celé knihy. 

Na našom putovaní sa zastavíme 

v  metropole východného Slovenska 

Košiciach, vystúpime na Spišský hrad 

a kým sa vrhneme do tatranskej príro-

dy, osviežime sa a zrelaxujeme v Aqua-

city Poprad. Potom sa vydáme do Be-

lianskych Tatier, konkrétne do Belian-

skej jaskyne a Bachledovej doliny.

Druhé najväčšie mesto Slovenska 

leží na križovatke historických obchod-

ných ciest a rozprestiera sa na oboch 

brehoch rieky Hornád neďaleko hraníc 

s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) 

a Poľskom (90 km). Prvýkrát sa písomne 

spomína už v roku 1230. V roku 1290 už 

mali Košice právo postaviť si hradby, 

z  ktorých Dolná brána je sprístupnená 

v  Podzemnom archeologickom múzeu 

dodnes. V máji 1369 dostalo mesto od 

panovníka Ľudovíta Veľkého ako prvé 

mesto v Európe erbovú listinu. Erb bol 

postupne doplňovaný až do roku 1502. 

Jeho konečná podoba je ako bronzová 

plastika jednou z dominánt mesta.

Okrem tohto prvenstva majú Košice 

ešte niekoľko ďalších prvenstiev a nie-

koľko prívlastkov naj-, kvôli ktorým stojí 

za to mesto navštíviť. A ktoré to sú?

V prvú októbrovú nedeľu sa tu kaž-

doročne od roku 1924 koná naj-starší 

európsky a druhý najstarší svetový ma-

ratón – Medzinárodný maratón mieru.

Naj-významnejšia pamiatka mesta 

Dóm svätej Alžbety je nielen naj-väč-

šou gotickou katedrálou na Slovensku 

(stavali ju od konca 14. storočia po za-

čiatok 16. storočia), ale aj naj-východ-

nejšou gotickou katedrálou v Európe.

Historické centrum mesta je naj-

-väčšou mestskou pamiatkovou re-

zerváciou na Slovensku. Je ozdobe-

né hrajúcou fontánou, ktorá je prvou 

v Československu a okrem toho je do-

plnená zvonkohrou.

V Košiciach bola založená naj-star-

šia stredná škola v strednej Európe – 

Stredná priemyselná škola strojnícka 

(1872). 

Tunajšia zoologická záhrada je roz-

lohou naj-väčšia v  strednej Európe 

(288 ha).

K zaujímavostiam mesta patrí aj naj-

-staršia mestská hromadná doprava 

na území Slovenska, čo pripomínajú 

koľajnice v  centre mesta. Dopravný 

podnik tu vznikol už v roku 1891.

Štátne divadlo v Košiciach patrí me-

dzi 5 naj-krajších divadelných budov 

v strednej Európe.

Východoslovenské múzeum vysta-

vuje vo svojom trezore jeden z  naj-

-vzácnejších pokladov – košický zlatý 

poklad, ktorý pozostáva z 2 920 min-

cí z rôznych krajín Európy a z rôznych 

období a  dvojkilogramovú zlatú rene-

sančnú reťaz.

Okrem toho majú Košice prívlastok 

mesto mladých. Priemerný vek obyva-

teľov je 35,13 roka. Taktiež sa pokladajú 

za tolerantné mesto, pretože tu vedľa 

seba žije 10 národnostných menšín.

Najnovším prvenstvom, ktoré pri-

budlo možno práve vďaka týmto pred-

chádzajúcim, je titul Európske hlavné 

mesto kultúry 2013, ktorý Košice zís-

kali ako prvé slovenské mesto (o titul 

sa uchádzali ešte Martin, Nitra a Pre-

šov). Tento titul udeľuje Európska ko-

misia a  Európsky parlament od roku 

1985. Cieľom tohto projektu je zdô-

razniť úlohu kultúry pri transformácii 

európskych miest a  tvorbe európskej 

identity. V roku 2013 sa oň budú Koši-

ce deliť s  francúzskym Marseille-Pro-

vence.

Medzi významných košických ro-

dákov patria napr. spisovateľ Sándor 

Márai (1900–1989), spevák Waldemar 

Matuška (1932–2009), horolezec Jo-

zef Psotka (1934–1984), spevák Štefan 

Margita (*1956) a mnoho ďalších.

Štátne divadlo v Košiciach

Za krásami 
východného Slovenska
Východná časť Slovenska ponúka veľmi veľa nádherných skvostov vytvorených samotnou prírodou, ale aj 
množstvo skvostov vytvorených ľudskou rukou, množstvo kultúrnych a umeleckých pamiatok. Veď väčši-
na pamiatok Slovenska zapísaných v Zozname svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO sa nachádza 
práve na východnom Slovensku.

Ingrid 
Hohošová
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Aquacity Poprad

Z Košíc sa presunieme k ďalšej archi-

tektonickej a kultúrnej pamiatke – Spiš-

skému hradu, ktorý je unikátnym prí-

kladom stredovekého kráľovského hra-

du a považuje sa za jeden z najväčších 

hradných komplexov strednej Európy. 

Nachádza sa v nadmorskej výške 634 

metrov. Vznikol koncom 12. a  začiat-

kom 13. storočia, ale skala, na ktorej sa 

rozprestiera, bola osídlená už v mladšej 

a neskorej dobe kamennej. Už koncom 

13. storočia mal takmer dnešnú rozlo-

hu. Prvá priama písomná zmienka sa 

viaže k roku 1214, keď patril kráľovským 

dynastiám Arpádovcov a  Anjouovcov. 

V roku 1464 prešiel do rúk Imricha Zá-

poľského, dedičného spišského župa-

na. Ten spolu s bratom prestaval hrad 

z  vojenskej pevnosti na gotické šľach-

tické sídlo. Rod Zápoľských hrad vlastnil 

do roku 1528, v  roku 1531 ho panov-

ník daroval Alexiovi Thurzovi a jeho rod 

hrad prestaval na renesančné panské 

sídlo. Ďalšími majiteľmi boli Csákyovci, 

no postupne sa vysťahovali do okolitých 

kaštieľov a  hrad slúžil ako sídlo vojen-

skej posádky. Postupne chátral a v roku 

1780 podľahol ničivému požiaru. V roku 

1993 bol zapísaný na Zoznam svetové-

ho prírodného a  kultúrneho dedičstva 

UNESCO.

Ďalšia zaujímavosť, ktorá nesúvisí 

s minulosťou hradu, ale so súčasnos-

ťou, sa nachádza na trávnatom kopci 

priamo pod hradom. Je to tzv. geoglyf 

(krajinná socha veľkých rozmerov z ka-

meňa) austrálskeho sochára Andrewa 

Rogersa. Ten spišský vytvoril v  máji 

2008 a zobrazuje koňa z keltskej min-

ce spišského typu, ktorá sa našla pri 

archeologických výskumoch na Spiš-

skom hrade. Tieto mince razili nositelia 

púchovskej kultúry a sú charakteristic-

ké tým, že sú na nich zobrazené cvála-

júce kone. Spišský geoglyf je ôsmym 

v poradí z dvanásťdielneho cyklu sôch, 

ktoré tento sochár vytvára po celom 

svete v rámci programu Rytmus života 

a ktoré majú predstavovať zamyslenie 

Košický erb
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sa nad minulosťou a výzvu či odkaz pre 

budúcnosť. Celý projekt je pod zášti-

tou UNESCO. Takže obzerať máme čo 

hore na hrade aj dolu pod hradom.

Na ceste do Tatier a po výstupe na 

Spišský hrad určite dobre padne hlav-

ne v horúcom lete osvieženie v podobe 

bazénov Aquacity Poprad. Tento re-

laxačno-vodný areál vyrástol zo zdroja 

niekoľko tisícročnej geotermálnej vody 

v nádhernom prostredí pod Vysokými 

Tatrami. Stredisko bolo vybudované 

z  pôvodného objektu s  50-metrovým 

plaveckým bazénom. Po rozsiahlej 

rekonštrukcii a  modernizácii celého 

zariadenia sa stalo centrom cestov-

ného ruchu pre široké spektrum náv-

števníkov a dnes ponúka 6 krytých 

a  7 vonkajších termálnych bazénov, 

6 toboganov a  350 vodných atrakcií, 

detské ihriská a kútiky, fi tnes centrum, 

priestory pre spoločenské akcie, kon-

gresovú turistiku a  ubytovanie aj pre 

náročných hostí. Vo večerných hodi-

nách sa pri relaxácii v bazéne môžete 

pokochať aj holografi ckou 3D lasero-

vou šou. 

No a po relaxe v teplej či chladnejšej 

vode hurá do prírody. Zamierime vyššie 

na sever a využijeme cyklotrasu medzi 

Spišskou Belou a  Tatranskou Kotli-

nou, ktorá bola uvedená do prevádzky 

1. mája 2011 a je dlhá 9 km. Má asfal-

tový povrch so šírkou 3 metre, 4 pre-

mostenia a odpočívadlá. Má len veľmi 

malé prevýšenie, krásne okolie a je na-

Vyhliadková veža v Belianskej doline (1120 m) Cyklotrasa Spišská Belá – Tatranská Kotlina
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Spišský hrad s keltským koňom



7–8 2012istyL 7–8 2012istyL

CESTOVANIE

Belianska jaskyňa – Hudobná sieň

ozaj nenáročná a vhodná aj pre rodiny 

s deťmi.

Kľukatým chodníkom sa z parkoviska 

v  Tatranskej Kotline dostaneme až ku 

vchodu do Belianskej jaskyne, kto-

rý leží vo výške 890 metrov. Belianska 

jaskyňa bola v roku 1996 vyhlásená za 

Národnú prírodnú pamiatku. Je jedinou 

sprístupnenou kvapľovou jaskyňou na 

území Tatranského národného parku. 

Bola objavená v  roku 1881 hľadačmi 

pokladov a zlatokopmi, o čom svedčia 

nápisy na stenách jaskyne. Verejnosti 

bola sprístupnená v roku 1882 a v roku 

1896 bola ako jedna z prvých na svete 

elektricky osvetlená. Jej dĺžka je vyše 

3 000 metrov, dĺžka prehliadkovej trasy 

je asi 1 300 metrov. Počas prehliadky 

je treba prekonať 860 schodov a  je 

dobré si na prehliadku pribaliť teplej-

šie oblečenie, pretože teplota sa v jas-

kyni pohybuje okolo 5 °C. Podzemnú 

krásu jaskyne pod Kopským sedlom 

vymodeloval vo vápencoch stredného 

triasu sneh a rozpúšťajúci sa ľad. Pre-

hliadková trasa vedie okolo jazierok, 

sintrových vodopádov a pagodovitých 

stalagmitov. Dlhé jaskynné chodby sú 

prepojené pôsobivými sálami nazvaný-

mi podľa charakteru výzdoby – Palmo-

vá a Hudobná sieň, Vysoký dóm, Dóm 

veľkých vodopádov atď. 

Jedna zo zastávok je v  Hudobnej 

sieni, ktorá dostala pomenovanie pod-

ľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody 

na hladinu jazierka. V tejto sieni sa pre 

jej výborné akustické vlastnosti konajú 

koncerty reprodukovanej klasickej 

hudby.

Jaskyňa sa využíva aj na doplnkovú 

liečbu pri ochoreniach dýchacích orgá-

nov kvôli výskytu aerosolu s obsahom 

iónov viacerých prvkov, najmä vápnika 

a magnézia. 

A teraz sa už naozaj presunieme do 

čarokrásnej tatranskej prírody, kon-

krétne do Bachledovej doliny, kto-

rá tvorí súčasť obce Ždiar. Poskytuje 

zážitky najmä v  zime lyžiarom a  mi-

lovníkom zimných radovánok, pretože 

ponúka 11 km zjazdoviek, 26 km be-

žeckých tratí, 9 vlekov, dve sedačkové 

lanovky atď.

Ale samozrejme má svoje čaro aj 

uprostred leta a  pri návšteve toh-

to miesta si môžete zregenerovať sily 

prechádzkami po tajuplných zákutiach 

Spišskej Magury, vychutnať si ticho 

a  liečivú atmosféru hôr. Taktiež si mô-

žete dopriať nádherný výhľad na Be-

lianske Tatry a pieninské Tri koruny zo 

14-metrovej vyhliadkovej veže. 

Pre tých aktívnejších, ktorí majú rad-

šej trochu adrenalínu a prechádzky im 

nestačia, sú v Bachledovej doline k dis-

pozícii cyklotrasy v náročnejšom teréne. 

Nachádza sa tu 5 cyklotrás (130 km) pre 

tzv. cross-country. Alebo môžu vyskú-

šať bobovú dráhu, ktorá je dlhá 1 176 

metrov a  má prevýšenie 111 metrov. 

Maximálna rýchlosť je 40 km/hod.

Na úpätí doliny, pri štarte sedačkovej 

lanovky sa nachádza Hotel Bachledka, 

kde sa po športovaní môžete občer-

stviť a oddýchnuť si napr. vo wellness, 

posedieť si v  reštaurácii alebo sa za-

baviť na pravej goralskej svadbe, ktorú 

pre návštevníkov pripravuje personál 

hotela.

To je len malá ukážka toho, čo vý-

chodné Slovensko návštevníkom po-

núka. Pokiaľ vás tento výber tipov na 

návštevu východného Slovenska neza-

ujal alebo sa vám to zdá málo, stačí si 

v pohodlí domova naťukať do počítača 

adresu www.slovakia.travel a vybrať si, 

čo je nám blízke, čo ešte nepoznáme 

alebo kam by sme sa chceli vrátiť. Veď 

stále platí, že Slovensko je malá krajina, 

ktorá ponúka veľké zážitky.

Tak dovidenia na Slovensku!

Autorka je pracovníčka SI v Prahe

Fotografie Ingrid Hohošová
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Miro Knap je výtvarný umelec spätý 

s detstvom. S tým najkrajším a najhod-

notnejším časom v živote človeka. S ob-

dobím, ktoré má čistú podobu kreativity, 

zdravého vývoja a nevie ubližovať. Je to 

vek, ktorý pozná hodnotu svedomia. Tie-

to krásy vkladá umelec do svojej tvorby. 

Je vymýšľaním príbehov, ktoré zdanlivo 

so životom nesúvisia. Sú vybájenými 

rozprávkami. Ale pri hlbšom poznaní sú 

to príbehy naše. Nechceme ich vidieť. 

Preto je umenie Mira Knapa také krásne 

a dôležité. Nie je to vo fi gurálnej základ-

ni nefi gurálnych výmyslov. Ale v otvorení 

citov pre život. Miro bol a vždy zostane 

výborným kresliarom. Preto dokáže jas-

ne vyjadriť hĺbku fantázie. A tá je vždy 

podnetná a záhadná. A záhady sú jed-

nou z hybných síl ľudstva. 

Miro Knap je nesporne jedným z naj-

lepších výtvarných umelcov dneška. 

Umelec, ktorý bravúrne ovláda maliar-

ske a grafi cké techniky. Tvorca, ktorý vie 

ospievať loď bláznov, ale zároveň skriti-

zovať strom úsmevov. Obdivujem ho, že 

už dnes vie, že život je veľké umenie, kde 

v pretekoch s čistými pravidlami víťazí je-

dine to jedno a to pravé. Hodnota.

Celá doterajšia tvorba Mira Knapa je 

spätá s jeho vlastným životným pozna-

ním a nikdy nekončiacou cestou pri jeho 

prehlbovaní. Má v sebe kus fi lozofi e. Silu 

nadhľadu. A predovšetkým humanistic-

kú esenciu chémie. Zdanlivo reálne ne-

jestvujúce paradigmy: „Smiech a slzy. 

Cesty do nekonečna s jasným koncom. 

Trvalé šťastie a radosť pre všetkých.“ 

Každou z týchto neskutočných ciest ľu-

dia cestujú. Po mori, po zemi či vo vzdu-

chu. Ich cesta má mnohé poslania. Mňa 

v nej fascinuje, ako vie autor bezbolestne 

upozorniť na stáročiami sa opakujúce tie 

isté chyby. Na odovzdávanie moci moc-

nými. A úbohosť velikášskeho „Iba Ja“. 

V ďalšom jemne pripomína, že poklady 

sú rôzne. V niektorých nájdete zdravie, 

v iných šťastie, a v ďalších veľa, priveľa 

peňazí. Ale v žiadnej truhlici nie je všetko 

spolu.

Tváre ľudí dnešnej komédie v réžii Mira 

Knapa nesú až pričasto úsmev. Jedine 

ten totiž dokáže prežiť nešťastie, choro-

bu až smrť. Je predpokladom večnosti. 

Vďaka úsmevu ľudstvo jestvuje. 

Tváre súčasnej ľudskej komédie plá-

vajú či letia v ústrety životu. Niekedy im 

v očiach žiari energia, inokedy nadhľad, 

alebo chýbajúca inteligencia. Potom sa 

v nich zrkadlí zaujatosť bulvárom. Človek 

spoločenského nadpriemeru, ktorý vy-

tvára nadpolovičnú demokratickú väčši-

nu. Tú, ktorá víťazí.

Miro Knap dospel vo svojej tvorbe veľmi 

ďaleko. Pozná dnešok z poznania minu-

losti. Iní minulosť poznajú tiež, ale nechcú 

pochopiť, že sa v spoločenstve ľudských 

vzťahov dodnes nič nezmenilo. Ľuďom 

bulváru jednoducho chutí sila, škandál, 

hľadanie zla, manipulácie všetkými, len 

nie sebou. 

Miro Knap ilustruje dnešok tak ako 

málokto. Je akýmsi kronikárom doby 

a  to je úloha v každej dobe najzodpo-

vednejšia. 

Miroslav Knap Ľuboslav 
Moza

VÝTVARNÉ UMENIE

Miroslav Knap sa narodil 17. mája 1973 v Trstenej. V roku 1997 absolvoval Vysokú školu výtvar-
ných umení v Bratislave, odbor voľnej grafi ky a knižnej ilustrácie. Pedagogicky pôsobí na Strednej 
umeleckej škole v Nižnej, na Základnej umeleckej škole v Trstenej a v SZUŠ HIT v Tvrdošíne. Za 
svoju skutočne hodnotnú tvorbu získal viaceré ceny a uznania. „Najmladší nominovaný umelec 
z celého sveta“, Belgicko, 1997, cena „Prix Taylor“, Francúzsko, 1998, 1. miesto za návrh na pla-
gát „Francúzska pieseň“, Bratislava, 2001, Hlavná cena na výstave ex librisu, Poľsko, 2001, prvé 
miesto za logo pre Oravské múzeum, Slovensko, 2007, prvá cena medzinárodnej odbornej poroty 
na medzinárodnom festivale „Perla Adriatico“ v Taliansku, 2009. Venuje sa voľnej a úžitkovej 
grafi ke, kresbe, knižnej ilustrácii a maľbe. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych a samostatných 
výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkových fondoch súkromných zberateľov a galérií. 
Žije a tvorí v Tvrdošíne. 

Miroslav Knap
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Je slovenským umelcom, ktorého 

meno má svoju váhu aj v Európe. Jeho 

dielo človeka vnútorne obohatí. Dodá 

mu silu a vôľu, keď ju potrebuje. Umel-

cove obrazy nadchnú a vyzvú k tichej 

meditácii o človeku. K šťastnému pocitu, 

že napriek všetkým zmenám ľudského 

počasia nie je to až tak zlé. Miro Knap 

má istú ruku, Využíva ju kresbe detailov 

v zložitých kresebných súkoliach či gra-

fi ckých technikách. Je majstrom knižnej 

ilustrácie, predovšetkým detskej. Tu pre-

ukazuje bohatstvo svojej duše a empa-

tiu, ktorá nemá obdobu. Je uznávaným 

tvorcom ex librisu. Rešpektovaným vo 

svete. Ako maliar presviedča príbehmi, s 

ktorými sa už nestretáme. Farba, kom-

pozícia a harmónia obrazovej plochy, 

zložitosti lineárnych vzťahov a  hravosť 

obsahových prvkov, o tom všetkom je 

autorova maľba. Bohatá na dej. Bohatá 

na zážitky. Autor sa vynikajúco zhosťuje 

aj iných disciplín, ako knižný dizajn, logo 

a mnohé ďalšie.

Autor je teoretik a historik umenia

Fotografie archív M. Knapa

VÝTVARNÉ UMENIE

Ako o ňom rozpráva jeho manželka Mariana:
„Je trpezlivý, zábavný, láskavý, milujúci, spoľahlivý a oddaný. Aby som však nepôsobila utopisticky, 
tak aj nie dosť technicky zdatný a s nepopísateľným orientačným zmyslom. Človek, ktorý má svoj svet. 
Toto sú slová, ktoré by mali v skratke vystihovať môjho manžela a otca našej dcéry Bianky. Mirko patrí 
medzi tých umelcov, ktorí sa dokážu ukážkovo postarať o svoju rodinku, no popri tom dokážu vytvoriť 
vo svojom umeleckom svete aj nádherné obrazy, ktorými vystihujú svoje zážitky. Je maximálne spo-
ľahlivý. Hovorí za neho práca. A popri všetkom sa dokáže trpezlivo venovať aj mne a našej Bianke. Je 
prváčka, a keďže ja patrím k ľuďom menej trpezlivým, on sa s ňou učieva. V spoločnosti ho majú ľudia 
veľmi v obľube. Dokáže zabávať svojou fantáziou. Stačí povedať jedno dve slová a on vám z toho urobí 
celý príbeh, alebo urobí vtipný preklad akéhokoľvek cudzojazyčného fi lmu. Okrem vzťahu k výtvarné-
mu umeniu vie majstrovsky narábať aj so slovami. Jeho slovné hračky pripomínajú Feldekov Kalambúr. 

Menej zábavné už je, keď sme niekde vonku – v cudzom meste. Vždy, keď povie, že vie, kde je, že vie, 
kam má ísť, viem, že je problém. Mám istotu, že keď povie, že ideme doprava, mali by sme zabočiť 
doľava. Musíme síce akceptovať jeho rozhodnutie, pretože je otec rodiny, a ísť tým smerom, ako povedal, 
ale na 90 % sa stane, že sa musíme vrátiť. 

Mirko je náš zábavný, milujúci, láskavý a trpezlivý umelec, ocino, manžel, učiteľ a priateľ.“
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Nejprve by mne zajímalo, odkud po-
cházíš.
Narodila som sa v Bratislave, ale moje 

spomienky na detstvo patria Harmónii, 

čo je osada pri meste Modra v oblasti 

Malých Karpát. Je to asi 25 km od Bra-

tislavy, ale Karpaty dávajú tomuto mies-

tu veľmi dramatickú atmosféru. V tejto 

prekrásnej krajine sa usadila po vojne 

moja babička so svojím mužom. Vtedy 

stálo v Harmónii asi šesť víl a okolo nich 

bola len príroda. Moja mama tam vyras-

tala asi od piatich rokov. Ja a moja ses-

tra sme tam prežili nádherné detstvo. 

K Bratislave nemám zďaleka taký vzťah, 

bohužiaľ podhradie bolo zničené, ostalo 

Staré mesto, ale tak ako aj komunisti, 

i súčastná necitlivosť a túžba zarobiť za 

každú cenu sa na Bratislave podpísali…

Na Slovensku jsi dokončila gymná-
zium a do Prahy jsi odešla studovat 
na DAMU. Vedla tě k tvému zájmu 
rodina, nebo tě ovlivnilo něco jiného?
Rodina mojej mamy boli všetci lekári a 

ja som si celé detstvo myslela, že pôj-

dem na veterinu. Na druhú stranu ro-

dina môjho otca bola veľmi muzikálna, 

otcov brat bol operný spevák a ďalší 

brat huslista. Ja som začala od určitého 

veku veľa čítať a hľadala som možnosti, 

ako sa prejaviť. Rada som navštevovala 

divadlá, ale stále bol tento svet pre mňa 

viacmenej vzdialený. Ubehlo ešte veľa 

času, kým som dospela k uvedomení, 

že som mala naozajstný dôvod, prečo 

som študovala práve Divadelnú akadé-

miu.

Jak se ti v Praze studovalo a jak ti 
škola změnila život?
Prihlásila som sa na DAMU na bábkohe-

rectvo s tým, že som v tom čase vôbec 

netušila, čo to obnáša. Do tej doby som 

vrcholovo športovala. Našťastie moji ro-

dičia intelektuáli vedeli, že týmto sme-

rom sa ďalej nedostanem. Malo zmysel 

si rekreačne zašportovať, hýbať sa, ale 

včas ma zbrzdili, aby mi sprostredkovali 

širšie vzdelanie. 

Je síce otázka či som neodišla od 

rodiny priskoro, lebo mi veľmi chýbala, 

ale na druhú stranu sa mi otvoril úplne 

nový svet. Mala som to šťastie, že som 

na škole patrila do ročníka a do skupiny 

študentov, ktorí v tom čase začali budo-

vať alternatívne bábkové divadlo. V tom-

to štýle sa kládol dôraz na výtvarnú 

stránku, experimentovalo sa, používali 

se prvky z bábkového divadla aj z  či-

nohry, do deja vstupovala živá hudba. 

Všetko malo svoj význam a svoje pevné 

miesto v predstavení, nič nemalo pre-

vahu nad tým ostatným. Všetci, ktorí 

sme spolupracovali, sme se v tom našli 

a chceli sme po štúdiu pokračovať.

Môžem vymenovať svojích kolegov: 

Režisér Ondrej Spišák ( neskôr založil 

na Slovensku Teatro Tatro ), výtvarník 

Tomáš Žižka a herec Petr Forman zase 

založili divadlo AKABAL a mňa si z niž-

šieho ročníku prizvali.

Našou stálou scénou sa stalo Divadlo 

v Řeznické a my sme vytvárali svoje 

Isabela Schenková Zuzana 
Štancelová

Procestovala se svým divadlem 
širý svět a fascinuje, neboť jako 
jedna z mála žen zastává těžkou 
roli divadelního principála.



prvé alternatívne predstavenia s ktorý-

mi sme už vtedy precestovali šíry svet. 

Čo sa mňa týkalo, v tom čase som ešte 

nedozrela. Užívala som si tento štýl ži-

vota, aj keď som si neuvedomovala, že 

toto je aj moje povolanie. Akoby to bola 

iba hra. Zlom prišiel, keď nám zomrel 

kolega a kamarát, hudobník Míra Hess. 

Potom sa naša skupina akosi prirodze-

ne rozpadla, každý z nás sa vydal iným 

smerom.

Krátko som spolupracovala s divad-

lom Minor, potom som pracovala v Di-

vadle Bratří Formanů a v roku 1998 som 

založila vlastné Divadlo ANPU.

Ešte pred tým som mala zaujímavú 

životnú skúsenosť. Zvláštnou zhodou 

okolností som v Prahe stretla ses-

try Matky Terezy, ktoré tu po revolúcii 

dostali vilu v  Prahe 6 a začali tu vyví-

jať svoju činnosť. Vďaka tomu, že som 

sa s nimi zoznámila, som poznala tak 

obrovské ľudské utrpenie, že pre mňa 

divadlo v tej chvíli stratilo akýkoľvek vý-

znam. Šesť rokov som dochádzala do 

toho ich domu pomáhať. Môj vtedajší 

životný partner Matěj Forman mi rozu-

mel a podporoval ma v tom. Po určitom 

čase som sa ocitla na konci svojich síl, 

všetko raz pretečie. To, čo som cítila, 

nebola vyprahlosť, ale strašná únava. 

Jedného dňa mi sestra Joachim, ktorá 

bola predstavená pre východnú Euró-

pu, povedala: „Nie je vôbec podstatné, 

či pomáháš tomu najchudobnejšiemu 

z  chudobných, alebo či hráš divadlo, 

pretože ty nevieš, kto v hľadisku v tej 

chvíli sedí. Môže byť chorý, opustil ho 

partner, mohlo sa mu stať čokoľvek a ty 

mu v tej chvíli pomôžeš. Ak máš pocit, 

že tu máš skončiť a vrátiť sa k divadlu, 

urob to. Je to správne.“

Vďaka tejto prestávke u sestier Mat-

ky Terezy som si vlastne odpočinula 

od únavy divadelnej. Keď nemáme ka-

menné divadlo, všetko si musíme urobiť 

sami. Nakladáme, vykladáme a stále 

dokola. Človek tak pocíti únavu veľmi 

rýchlo, pretože každý z nás robí viac 

profesií na rozdiel od kamennej inštitú-

cie. Táto pauza mi prospela. Napadla 

mi jedna podobnosť medzi sestrami 

a  divadlom. Túto myšlienku raz pove-

dala Matka Tereza: „Kto vstúpi do rádu 

a  nie je skutočne povolaný, ten tam 

dlho nevydrží.“ A tak je to aj s divadlom. 

Kto si myslí, že divadlom zarobí a zaži-

je len nádherné dobrodružstvá, aplauz 

a úspechy na festivaloch, nevydrží dlho, 
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pretože to je len špička ľadovca. Všetko 

ostatné je iba drina.

Rozhodně jsi vždy prokazovala, že 
máš organizační talent. Nepřekvapu-
je mne, že jsi založila vlastní divadlo, 
ale velmi obdivuji tvoji usilovnost 
a práci, kterou máš za sebou. Mohla 
bys svoje divadlo představit?
Veľmi rada čítam a popritom sa bavím. 

Keď sa mi niečo páči, snažím sa to do-

stať aj na javisko.

Ale ako? Pochopila som, že keby 

som bola zamestnaná v divadle, tak pri 

troche šťastia by som mohla pracovať 

s dobrým režisérom, ale nepáčilo by sa 

mi, aby ma režíroval niekto priemerný. 

To by som radšej robila niečo iné. Nech-

cem hrať divadlo za každú cenu.

Zistila som, že ma veľmi baví pripra-

vovať si divadelné texty. Mám rada prvé 

obdobie, keď sedím doma, vymýšľam, 

píšem, tvorím. Ako režisér rovnako zaží-

vam fantastické dobrodružstvo, to keď 

predstavenie predo mnou ožíva. Týmto 

spôsobom vzniklo v Divadle ANPU asi 

desať autorských projektov. Od minulé-

ho roku som dostala ponuky režírovať aj 

v iných divadlách.

A jaký je tvůj styl divadla?
Pre mňa je typické vyjadriť všetky zák-

ladné ľudské momenty, ako je napríklad 

láska či smrť, po svojom. Vždy som sa 

snažila hľadať nový spôsob. Nepracu-

jem iba s činohernými prostriedkami. 

Vždy bola pre mňa najdôležitejšia vý-

tvarná stránka, ktorá mi potom spätne 

pomohla nájsť novú cestu. V mojich 

predstaveniach je stále veľa činoher-

ných momentov, ale oživených výtvar-

nou stránkou, expresívnym pohybom, 

nápadmi. V poslednom čase som spo-

lupracovala najmä so scénografkou 

Barkou Zichovou.

Byť divadelným principálom prináša 

jednu veľkú výhodu, možem byť naozaj 

pánom nad svojou fantáziou. Musela 

som sa zmieriť s tým, že to bude neko-

nečný boj o peniaze, ale na druhú stra-

nu je pekný ten pocit, že môžem svojou 

fantáziou baviť svet.

Roky sme stavali šapitó nielen v Pra-

he (mohli ste nás stretnúť napríklad na 

Kampe), ale po celom svete. Šapitó je 

zvláštny priestor, pripomínajúci časy ko-

čovného divadla, ktoré kedysi jazdilo, 

aby prinášalo kultúru do malých miest 

a dedín. 

Ak investujeme svoju námahu a na-

učíme sa texty v cudzích jazykoch, 

odmenení možnosťou cestovať do za-

hraničia, môžeme navštívit rôzne fes-

tivaly, stretnúť zaujímavých ľudí, vidieť 

iné predstavenia, pričuchnúť k iným 

kultúram. Najčastejšie sme svoje šapitó 

stavali vo Francúzsku. Páči sa mi, že za 

zážitkami nemusím cestovať, keď mám 

dovolenku, ale túto možnosť mi posky-

tuje moje povolanie. 

Spomínam si, ako sme kedysi hra-

li Zvoníka od Matky Boží v Paříži podľa 

predlohy Victora Huga, scénografom bol 

Matěj Forman. Bolo to výrazné, pútavé 

a scénicky bohaté predstavenie. Bohu-

žiaľ v predlohe sa končí tragicky. Chcela 

som to trocha odľahčiť a vymyslela som, 

že na konci všetci herci prídu na scénu 

a predvedú krátke cirkusové číslo. Bola 

som dohodnutá s mojou produkčnou, že 

v presne stanovený moment otvorí dve-

re auta, kde boli zavretí moji štyria psi. Tí 

naberú správny smer ku mne a doplnia 

rodinu cirkusákov na javisku.

Hrala som postavu tanečnice Esme-

raldy, ktorej na konci zotnú hlavu. Vtedy 

sa to ale nepodarilo. V najtragickejšom 

momente sa diváci začali smiať. Ležiac 

na javisku, hovorím si, to snáď nie je 

pravda, ako sa môžu teraz smiať. Po-

otočila som hlavu a pochopila, že pro-

dukčná otvorila dvere auta o minútu skôr 

ako mala. V tragickom momente, tesne 

pred mojím sťatím, sedeli na javisku šty-

ria psi a vrteli chvostami, lebo mali veľkú 

radosť, že ma vidia. Správali sa naozaj 

slušne, ale už sa to dohrať nedalo.

Situace se rok od roku mění. Co říkáš 
vývoji v kultuře v posledních letech?
Dobré pocity niekedy vystriedajú ne-

gatívne, ako teraz, keď kríza priniesla 

veľkú neistotu do tejto branže. Animo-

vanému fi lmu alebo malým formám di-

vadla hrozí likvidácia, lebo sa nedostá-

va fi nančných prostriedkov. Bohužiaľ 

vidíme rozkradnutý štát, kde sa penia-

ze musia spätne našetriť, a to sa práve 

robí úsporami aj na dotáciach alterna-

tívnej kultúry. 

Práve kultúrne krajiny vo svete, ktoré 

som mala možnosť poznať, sa k  tejto 

otázke stavajú iným spôsobom.Vedia, 

že mladí ľudia budú uprednostňovať 

a  navštevovať žánre, ako je nový cir-

kus, alternatívne divadlo, moderná 

hudba, čo je vždy lepšia možnosť ako 

drogy a alkohol. Po určitej dobe vyzre-

jú v publikum, ktoré sa nebude vyhýbať 

klasickým divadlám a operám, niektorí 

naopak ostanú verní malým formám 

a niektorí si zamilujú z každého niečo…

Stále viac ma v Česku unavuje malo-

mestský štýl života. Naskúšali sme nové 

predstavenie s Petrom Stachom v hlav-

nej úlohe a napriek veľkému úspechu 

v Prahe sa nám ho nepodarilo predať 

do regiónov. Povedali nám, aby sme 

preskúšali hlavnú úlohu s hercom, kto-

rý momentálne hrá v televíznom seriá-

li. Zaujímavé na tom je to, že s niečím 

podobným som sa vo svete nikde ne-

stretla, ani vo Francúzsku, v  Rakúsku, 

Španielsku či Švajčiarsku.

Na co nás můžeš v současnosti po-
zvat?
Tento rok som režírovala predstavenie 

pre Divadlo Lampión na Kladne. Roz-

právka O  Nosáčovi vyhrala cenu Dět-

ského diváka na pražskom divadelnom 

festivale Dítě v Dlouhé. Stále sa hrá, mô-

žete ho navštíviť.

Na konci augusta nás zase uvidíte 

na festivale Letní Letná. Tu predsta-

víme náš nový projekt Cirkus ANPU, 

ktorý odpovedá na otázku, či sú oby-

čajní herci schopní vytvoriť cirkusové 

predstavenie bez živých zvierat a sált 

vo vzduchu. Opäť uvidíte veľmi výtvar-

nú scénu, kostýmy a  bábky. Takéto 

projekty sa propagujú všade vo svete 

a nazývajú sa Nový cirkus, bojkotu-

jú trápenie žívých zvierat v klietkach 

a  niekedy surovú drezúru. K  tomu sa 

my pripájame. 

Predstavenie je univerzálne, vhodné 

pre deti i dospelých. Srdečne vás po-

zývam!

Autorka je výtvarníčka a scénografka

Fotografie Irena Vodáková
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V minulom čísle sme nepresne uviedli meno slovenského grafi ka a maliara. Správne malo byť napísané Karol Ondreička. Re-

dakcia časopisu Listy sa týmto ospravedlňuje.



Výber z programov 
Slovenského inštitútu, Klubu slovenskej kultúry 

a DOMUS SM v ČR v auguste a septembri 2012
Kedy: 18. 7. – 15. 8. 2012
Kde: Galéria DNM, Vocelova 3, Praha 2
Čo: Moje obrazy v Prahe – výstava slovenskej 

výtvarníčky Andrey Pistl-Andrášovej. Pripravi-
la spoločnosť ARTEM v spolupráci s DOMUS 
SM v ČR v rámci projektu MK ČR.

Kedy: 1. – 31. 8. 2012
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: Výstava Slovenskí olympijskí a paralym-

pijskí medailisti, ktorá predstavuje všetkých 
slovenských medailistov na LOH a LPH od 
roku 1896

Kedy: 23. – 24. 8. 2012 
Kde: Havlíčkův Brod
Čo: Letná žurnalistická škola K. H. Borovské-

ho

 Hlavnou témou 8. ročníka budú médiá, politi-
ka, kultúra v histórii strednej Európy a česko-
-slovenské vzťahy so zameraním do minulos-
ti, prítomnosti a budúcnosti. Prednášajúci zo 
Slovenska: Ladislav Snopko, riaditeľ SI a Lu-
cia Žitnianská, právnička, poslankyňa NR SR, 
bývalá ministerka spravodlivosti. Pripravilo 
Centrum Vysočina Havlíčkův Brod v  spolu-
práci so SI. www.centrumvysočina.cz

Kedy: 26. 8. 2012 
Kde: Galerie Archa, Budyně nad Ohří
Čo: Stretnutie so slovenčinou

 14.00 – Rozprávky sú pohádky – rozprávko-
vé pásmo pre deti s workshopom 

 17.00 – Slovenská literatúre a próza – Lite-
rárny program pre SŠ. Účinkujú Viera Kuče-
rová a Martin Matejka.

 Projekt podporilo MŠMT.

Kedy: 4. 9. 2012, 19.00
Kde: Galéria DNM, Vocelova 3, Praha 2
Čo: Pravidelné utorňajšie stretnutie s jógou

Kedy: 4. 9. 2012, 18.00
Kde: Židovské múzeum v Prahe, oddelenie pre 

vzdelávanie a kultúru, Maiselova 15, Praha 1
Čo: Park ušľachtilých duší

 Prezentácia nového pamätníka občanom 
Slovenskej republiky, ktorí počas holokaustu 
zachraňovali svojich židovských priateľov, ale 
nepodarilo sa im prežiť. Autori ideového zá-

meru Miloš Žiak a Ladislav Snopko, historik 
Eduard Nižňanský budú v rámci prednášky 
spojenej s premietaním informovať o tomto 
projekte a zároveň prezentovať štvorzväzko-
vú publikáciu, ktorú pri tejto príležitosti vyda-
la Izraelská obchodná komora na Slovensku. 
Pripravilo Židovské múzeum v Prahe v spolu-
práci so SI.

Kedy: 5. 9. 2012, 18.00 
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: 18.00 – Čím je pre Prahu Kafka, tým je Má-

rai pre Košice – Prezentácia jedného z kľú-
čových projektov Košice – EHMK 2013. Slo-
venská herečka Szidi Tobias a herec Peter 

Havasi budú čítať z kníh svetoznámeho spi-
sovateľa, košického rodáka, Sándora Máraia, 
ktorý je emblematickou postavou projektu. 
Pripravilo SI a n.o. Košice – Európske hlavné 
mesto kultúry.

 18.30 – ENTER – V druhej časti večera sa 
predstaví mladý časopis súčasnej literatúry 
a umenia ENTER, ktorý vznikol vďaka projek-
tu Košice 2013 a svojou kvalitou sa dostal na 
európsku úroveň. Moderuje Simona Fochle-
rová, koordinátorka pre literárne umenie (Ko-
šice 2013). Hostia: László Szigeti, zakladateľ 
a riaditeľ vydavateľstva Kalligram, Richard 
Kitta, šéfredaktor časopisu ENTER.

Kedy: 6. 9. 2012, 18.00–23.00
Kde: Nalodenie Na Františku, parník Európé
Čo: Tradičná plavba po Vltave k výročiu SNP

 Pripravila Slovensko-česká spoločnosť, Do-
kumentačné a múzejné stredisko v spoluprá-
ci s KSK a o.s. národnostných menšín.

 
Kedy: 10. 9. 2012, 9.00 
Kde: Slovenský inštitút, Modrá sála
Čo: Svetová literatúra, Československo a ľu-

dové tradície v živote a diele slovenských 

spisovateliek Zory Jesenskej, Hany Po-

nickej, Jaroslavy Blažkovej 

 Pásmo pre stredné školy o spisovateľkách, 
ktoré sa vďaka svojej tvorbe ocitli mimo hlav-
ného prúdu konformnej spoločnosti komu-
nistického Československa. Pripravil ÚSD AV 
ČR v spolupráci s DOMUS SM v ČR v rámci 
projektu MŠMT ČR a MK ČR. Účinkujú Helena 
Nosková, Vlado Štancel, Matylda Štancelová.

Programy projektu DOMUS SM v ČR vznikajú vďaka fi nančnej podpore MK ČR. 



Let us announce that an art historian 
PhDr. Ľuboslav Moza will introduce
on 18th July 2012 (Wednesday) at 18.00.
in the DNV Gallery, 
Vocelova 602/3, Praha 2
an exhibition of paintings with a personal 
presence of the exhibiting author.

„From depths of art 
she can address a viewer 
when it is the most urgent.“

The exhibition 
will be held with 
a financial support of 
Slovaks living abroad.

Cultural program, Refreshments.

The DNM Gallery is open daily
from 9.00 to 19.00
The exhibition will last 
until 15th August 2012.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že historik umenia
PhDr. Ľuboslav Moza uvedie  

dňa  18. júla 2012 (streda)  o 18.00 hod.
v priestoroch Galérie DNM, 

Vocelova 602/3, Praha 2
výstavu obrazov za osobnej 

účasti vystavujúcej umelkyne.

„Z  hĺbky umenia 
vie osloviť diváka vtedy, 

keď to najviac potrebuje.“

Výstava sa koná 
s finančnou podporou 

Úradu pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí.

Kultúrny program. Recepcia.

Galéria DNM je otvorená denne 
od 9.00 do 19.00 hodiny.

Výstava potrvá 
do 15. augusta 2012.

R.S.V.P.:   e-mail: artem@artem.sk

SPOLOČNOSŤ ARTEM UVÁDZA
The Artem Gallery introduces

Dielo maliarky Andrey Pistl - Andrášovej  je už dnes rozsiahle
a divácky zaujímavé. Jej rukopis rozvíja expresionistické, farbou

žiariace tvary, v ktorých sa prelína výraz vo forme kubizujúci
a v obsahu naratívny.  Jej maľba je figurálna i abstraktná. 

Nadväzuje na to najlepšie z moderny XX. storočia. 
Hľadá ňou autenticitu vlastných tvorivých princípov. 

Buduje na sústredenom hľadaní a experimente. 
Preto jej tvorbu vyhľadáva stále viac záujemcov o umenie. 

Pre neustály a stále nový kolobeh žitia,
ktorý umelkyňa do svojich obrazov vkladá.

Narodila sa  26. 1. 1956 v Košiciach. Žije a tvorí v Bratislave. 
Jej výstavy premieňajú každodenné významy  do nových hodnôt.

Diela autorky sú vo viacerých súkromných zbierkach. 
V roku 2009 obdržala cenu medzinárodnej odbornej kritiky 

na výtvarnom festivale so zahraničnou účasťou Premio Citta
v talianskom meste Porto San´t Elpidio. 

Work of a painter Andrea Pistl – Andrášová is large and attractive
already today. Her handwriting develops expressionistic, 
in colour glowing shapes, in which an expression cubistic in form 
and narrative in contents is combined. Her painting is figural as
well as abstract. She continues upon the best out of 20th century
modern. She looks for authenticity of her own creative principles. 
She builds on a concentrated searching and experimenting. 
Therefore her work is sought after by more and more people 
interested in art. Because of a constant and still new cycle of life,
which the artist puts in her work.
She was born on 26th January 1956 in Košice. She lives and works
in Bratislava. Her exhibitions change everyday concepts into 
new values. Works of the author can be found in various 
private collections. In 2009 she received an award 
of the international critics at the Premio Citta art festival 
in Italian Porto San’t Elpidio.

ANDREA PISTL 
- ANDRÁŠOVÁ

MOJE OBRAZY V PRAHE

MY PAINTINGS IN PRAGUE




