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Program na mesiace august – september 2022
DOMUS SM v ČR vyhlasuje otvorenie Pražskej medzinárodnej 
konferencie slovenských a českých stredoškolákov: Národnostní 
menšiny, jejich původ, kulturní tradice v regionech ČR a SR. 
Příběhy a prezentace na Pražské mezinárodní konferenci 
slovenských a českých středoškoláků.
Hlavním cílem projektu je znovuobjevování hodnot národnostních 
menšin na území ČR a SR: slovenské, německé, rusínské a ukrajinské 
v konkrétním regionu. Důraz klademe na Slovensko a Slováky v ČR.
Predbežný termín konferencie je 1. december 2022 v Dome 
národnostných menšín v Prahe. Predpokladáme účasť gymnázií 
z Bruntálu, Broumova, Hranic, Tachova, Krnova, Prahy, Žiliny, 
Popradu, Turzovky.

1. septembra  14.00 hod. 
Městské muzeum Krnov a Gymnázium Krnov
Seminár pre žiakov a pedagógov v Žiline s tematikou možností 
štúdia problematiky národnostných menšín na Krnovsku pre 
Pražskú medzinárodnú konferenciu. 
Seminár sa uskutoční vďaka fi nančnej podpore MŠMT ČR.

6. septembra  14.00 hod.
DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Konferencia o slovenských krajanoch v ČR za prítomnosti 
predstaviteľov Úradu vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
a zástupcov spolkov slovenskej menšiny v ČR.

15. septembra  17.00 hod.
DNM, Vocelova 602/3, Praha 2
Podvečer venovaný životu a dielu Hany Ponickej.
Seminár sa uskutoční vďaka fi nančnej podpore MK ČR a MHMP. 

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

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

 

 

 

SPOLOČNOSŤ ARTEM PREDSTAVUJE 

SILVIA PETROVÁ 

Radosť z tvorby 
 

„Výnimočná umelkyňa s osobitým pohľadom na svet. 
Tvorivé hodnoty vkladá do figurálnych, naratívnych 
kompozícií, ale i do abstraktného prejavu. Silvia je 
mimoriadna osobnosť.“  ľm 

Vernisáž výstavy sa uskutoční za osobnej účasti 
autorky v pondelok 15.8.2022 o 18.00 hod. v galérii 
DNM, Vocelova ulice, Praha. 

Kurátor výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., 
člen Európskej akadémie vied a umení. 

Výstava potrvá do 11.9.2022. 

 

 

Dny lidové architektury
Čech, Moravy a Slezska v Libereckém kraji a okolí

  Program sobota
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00    komentované 
  prohlídky s ukázkou profesionálního tkaní na 
  stoletém tkalcovském stavu s výkladem
  O tkalcovské historii aneb Jak vzniká plátno
 10.00 – 18.00 řemeslná dílna tkaní na tkalcovském stavu
 10.00 – 18.00 atelier Bižuterie pro každého
 10.00 – 18.00 výstava výtvarných prací žáků MŠ a ZŠ
  Zlatá Olešnice s názvem Příroda kolem nás
 17.00 přednáška PhDr. . Noskové ( ČR)
  Roubenky Čech, Moravy a Slovenska

 Program neděle
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00    komentované 
  prohlídky s ukázkou profesionálního tkaní na 
  stoletém tkalcovském stavu s výkladem
  O tkalcovské historii aneb Jak vzniká plátno
 10.00 – 17.00 řemeslná dílna tkaní na tkalcovském stavu
 10.00 – 17.00 atelier Bižuterie pro každého
 10.00 – 17.00 výstava výtvarných prací žáků MŠ a ZŠ
  Zlatá Olešnice s názvem Příroda kolem nás
 10.00 – 17.00 Harmonikář a písničky z Podkrkonoší

Zemanův statek
ve Stanovém Stanový č. p. 9
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23. – 24. července 2022 | so 10.00 – 18.00
ne 10.00 – 17.00
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okružní cyklotrasa

21. septembra  14.00 hod. 
Všeobecné gymnázium Bruntál a Klub pro starý Bruntál
Seminár pre žiakov a pedagógov v Žiline s tematikou možností 
štúdia problematiky národnostných menšín na Bruntálsku pre 
Pražskú medzinárodnú konferenciu. 
Seminár sa uskutoční vďaka fi nančnej podpore MŠMT ČR.

Ohliadnutie za uskutočnenými, ale nezaradenými akciami v júli: 
13. – 15. júla sa uskutočnil terénny výskum Slovákov, vo Frymburku, 
Malšíne a Vyššom Brode s fotodokumentáciou.
26. – 28. júla sa uskutočnil dvojdenný seminár pre žiakov 
a pedagógov v Žiline s tematikou možností štúdia problematiky 
národnostných menšín v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto 
a Čadca pre Pražskú medzinárodnú konferenciu.

Výstava je inštalovaná v spolupráci s DOMUS SM v ČR. 
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Vážení čitatelia,

je leto, čas dovoleniek a mnohí 
z nás zavítajú nielen na Slovensko, 
ale aj do obľúbených českých leto-
vísk. Jedným z  najobľúbenejších 
bolo a je Máchovo jazero, Šumava 
a Lipenská priehrada.

Ak sa ubytujete vo Frymburku, 
malom mestečku na brehu Li-
penskej priehrady, môže sa stať, 
že sa ocitnete v  penzióne, ktorí 
vybudovali a  vlastnia potomko-
via Slovákov z Rumunska, ktorí 
do pohraničnej oblasti južných 
Čiech prišli po druhej svetovej 
vojne. Usídlili sa v  dedinkách 
a domoch po odsunutých Nemcoch, získali kus políčka a praco-
vali najmä v lesoch. Tak to bolo aj v okolí Frymburka. V šesťdesia-
tych rokoch minulého storočia sa dedinky dostali do zátopovej 
zóny a Slováci boli vysídlení. Veľa z nich sa dostalo do Frymburka, 
kde stále stáli neosídlené domy po Nemcoch, ktoré sa buď úpl-
ne rozpadali, alebo z nich ostalo len rumovisko. Miestni Slováci 
ich vlastne postavili znovu. Vtedy to nebola atraktívna oblasť, veď 
priehrada bola dobudovaná za ďalšie desaťročie a  turistický ruch 
bol v tejto oblasti neznámym pojmom.

Významnou osobnosťou celého regiónu sa stal slovenský kňaz 
Martin Tkáč, ktorý najprv pôsobil v okolitých obciach ako kňaz – 
budovateľ. Keďže bol zručným murárom, opravil v regióne desať 
kostolov, posledným z nich bol kostol a fara vo Frymburku. V čase 
prenasledovania duchovných sa tak vyhol šikane zo strany štátnej 
moci. Utrpel úraz a museli mu amputovať obe nohy. Potom sa ve-
noval len duchovnej službe. Na miestnej fare má pamätnú tabuľu, 
ktorá pripomína jeho prínos tejto oblasti.

Pod neďalekým kopcom s kaplnkou vznikol nový miestny cin-
torín namiesto starého, zatopeného priehradou. Na cintoríne 
nájdeme náhrobky s menami Slovákov z Rumunska, ktoré pozná-
me z archívnych prameňov. Ich potomkovia v súčasnosti splynuli 
s miestnou juhočeskou pospolitosťou. Ich čeština je bezchybná, ale 
k svojmu pôvodu sa hlásia. Udržiavajú tak spomienku na predkov, 
ktorí prišli síce z Rumunska, ale pochádzali z Kysúc, Oravy, Ge-
mera i Hontu.

Pekné letné dni za redakciu želá Helena Nosková           Júl 2022

Z ďaleka i z blízka

Ilustrácia Dominika Sládková Paštéková
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Turnikety na Estadio Nacional zaregistrovali 68 679 divá-
kov, zápas ako hlavný rozhodca viedol Nikolaj Latyšev 
z vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Jubilant Josef Masopust 

z Dukly Praha (hral päťdesiaty zápas v národnom tíme) sa gó-
lom v 15. minúte postaral o to, že naša reprezentácia bola v danej 
chvíli majstrom sveta. Radosť ale trvala veľmi krátko. Amarildo 
o dve minúty zbehol po ľavom krídle takmer až k bránkovej čiare 
a z ťažkého šikmého uhla prekonal zaskočeného Viliama Schrojfa. 
Československých futbalistov rýchle vyrovnanie nezlomilo, naďa-
lej hýrili aktivitou a udávali hre tón. Aj druhý polčas začali sľubne 
a do 68. minúty zápasu mali obe mužstvá zhruba rovnaké množ-
stvo streleckých pokusov. Opäť však „zaúradoval“ bleskurýchly 
Amarildo. Unikol po ľavom krídle, odcentroval vysokú loptu, 
brankár Schrojf ani Kvašňák ju nezachytili a Zito hlavou neomyl-
ne skóroval. Defi nitívne sa o  majstrovi sveta rozhodlo o  desať 
minút. Skúsený matador Djalma Santos poslal z diaľky do našej 
šestnástky vysokú loptu. Najprv ju chcel zachytiť stopér Pluskal, 
po ňom brankár Schrojf, ktorého ale šikmé slnko tak oslepilo, 
že mu lopta vypadla z  rúk a pribiehajúci dôrazný Váva upravil 
stav zápasu na konečných 3:1. Išlo o zdrvujúcu odpoveď Brazílie 
na intenzívny tlak československej reprezentácie, ktorá si dovtedy 
vytvárala príležitosti na strelenie gólu s cieľom vyrovnať skóre.

Adolf Scherer
V devätnásťčlennom kádri mužstva, ktoré viedol Rudolf Vytlačil, 
bolo až 11 slovenských futbalistov, respektíve hráčov pôsobiacich 
v slovenských kluboch (Jozef Adamec, Jozef Bomba, Titus Buber-
ník, Andrej Kvašňák, Pavol Molnár, Ján Popluhár, Adolf Scherer, 
František Schmucker, Viliam Schrojf, Jozef Štibrányi, Jiří Tichý).

Posledným žijúcim Slovákom, ktorý nastúpil pred šesťdesiatimi 
rokmi vo fi nále svetového šampionátu v Čile, je legendárny Adolf 
Scherer (nar. 1938). Hrával za Lokomotívu Vrútky, Červenú 
hviezdu Bratislava, Slovnaft Bratislava, Lokomotívu Košice, VSS 
Košice, Strojárne Martin, Olympique Nimes a Avignon (Fran-
cúzsko). Reprezentoval 36-krát, dal 24 gólov a celkovo fi guruje 
na piatom mieste historickej tabuľky československých strelcov.

Svojrázny Adolf (Dolfi ) Scherer zdedil futbalový talent po otcovi 
a postupom času sa z neho stal jeden z najobávanejších kanonierov. 
Vedel sa nenapodobiteľne oprieť v správnej polohe a chvíli do lopty, 
dokázal páliť priamo priehlavkom, halfvolejom, a jeho strely mali 
úžasnú rýchlosť. Prvý zápas v drese Československa odohral proti 
Švajčiarsku (1958) a gólom prispel k nášmu víťazstvu.

Keď prevzal reprezentačné kormidlo veľký futbalový stra-
tég a  mág Rudolf Vytlačil, kanonier Scherer mal trvalé miesto 
v kádri. Dôveru ikonickému trénerovi splatil viacerými presnými 

Písal sa 17. jún 1962 – deň fi nále majstrovstiev sveta vo futbale – a čilská 
metropola Santiago bola doslova vo vare. Proti sebe nastúpili vysoko favorizovaný 

obhajca titulu Brazília a reprezentácia Československa, ktorej postup do fi nále 
šampionátu vyvolal vo svete obrovské prekvapenie a doma neskutočnú eufóriu.

Vtedy pred 60 rokmi
 (Striebro z futbalových majstrovstiev sveta)

Po góle Josefa Masopusta viedlo Československo vo fi nále nad Brazíliou 1:0. 
Dve minúty sme boli majstrami sveta...
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veroval. Pevne veril, že jeho hviezdne chvíle určite prídu. Stalo sa!
  Vo štvrťfi nále sme porazili favorizovaných Maďarov práve gó-

lom zo Schererovej kopačky. Dva góly dal v semifi nálovom zá-
pase Juhoslovanom a kľúčovo tak prispel k senzačnému postupu 
československého mužstva do fi nále futbalových majstrovstiev 
sveta. Ako už bolo spomenuté, podľahli sme v  ňom obhajco-
vi titulu Brazílii 1:3. Mužstvo Československa hralo v  zostave: 
Schrojf – Tichý, Pluskal, Popluhár, Novák – Kvašňák, Masopust 
– Pospíchal, Scherer, Kadraba, Jelínek. Rozhodne stojí za zmien-
ku, že Adolf Scherer bol jedným z trojice najlepších strelcov sve-
tového šampionátu v Čile.

  Smutným faktom zostáva, že totalitný komunistický re-
žim po Schererovej emigrácii do Francúzska (1973) „vyškrtol“ 
slávneho kanoniera z našich futbalových dejín. Doslova zmizol 
z domácich historických záznamov,  fotografi í, štatistík, pamät-
ných tabúľ na zväze  i v kluboch, kde hrával... Zmena nastala až 
po Nežnej revolúcii (1989), keď okrem iného získal tiež odznak 
Ligového kanoniera (Klub stovkárov) s poradovým číslom 37. za 
128 strelených gólov.

Epilóg
Československo spôsobilo pred šesťdesiatimi rokmi v Čile ohrom-
nú senzáciu a bravúrne doputovalo až do fi nále šampionátu. Hoci 
s tým nikto nepočítal, treba uviesť, že naša vtedajšia reprezentácia 
disponovala zbraňami, ktoré museli priniesť úspech. Jednotlivé zá-
pasy absolvovala s maximálnym herným nasadením, obetavosťou 
a príkladnou bojovnosťou. Keď nakoniec československí futbalisti 
ako prví blahoželali staronovým brazílskym šampiónom k  zisku 
titulu, v srdciach mali veľký žiaľ za nevyužitou jedinečnou príle-
žitosťou. Odvtedy už Československo ani jeho nástupnické štáty 
nikdy vo fi nále majstrovstiev sveta vo futbale nehrali...

Peter Cabadaj
Zdroj fotografi í: internet

Adolf Scherer v prvej polovici 60. rokov

zásahmi. Napríklad v zápase s Holandskom (1960) strelil tri góly 
a mierou vrchovatou prispel k víťazstvu 4:0. Vo štvrtom ročníku 
Pohára Práce o najlepšieho ligového strelca sezóny 1961 – 1962 
vsietil 24 gólov a na dlhých dvadsaťšesť rokov z  toho bol čes-
koslovenský rekord. „Nie každý futbalista môže byť strelec, to mi 
verte. Ja som odmalička rád dával góly. Pálil som ľavá – pravá, pra-
vá – ľavá a dával góly. Lebo dať gól, to je radosť; z hry, z jedenástky, 
z ,tresňáku´, to je jedno, len nech to tam je. A hlavičky, to bola pasia. 
Prišla lopta vzduchom, vyšplhal som sa za ňou a bác! Už tam bola,“ 
– povedal raz A. Scherer v interview.

Nezabudnuteľné Čile
Oblúkom sa vraciame k pamätným futbalovým majstrovstvám 
sveta v roku 1962. Isteže, skvelý útočník „Dolfi “ Scherer v Čile 
chýbať nemôže. Napriek  mimoriadne silnej konkurencii hráva 
stabilne v základnej jedenástke. Úvodná fáza turnaja mu ale stre-
lecky nevyšla. Tréner Vytlačil bol však trpezlivý a kanonierovi dô-
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Pretože turista obvykle nemá veľa dní nazvyš, musí nevy-
hnutne niečo zo svojich cestovných plánov zľaviť. My 
sme sa  rozhodli (s  ťažkým srdcom) vynechať severový-

chodnú časť krajiny. Napokon, diaľnica, ktorá vedie až do gréc-
kej Solune, pretína Severné Macedónsko takmer napoly, takže 
nám to uľahčilo rozhodovanie. Začneme v Skopje a potom sa 
budeme motať juhozápadom krajiny s cieľom – kde inde – na 
Ochridskom jazere.

Ale najprv pár geografi ckých a geopolitických faktov. Sever-
né Macedónsko vzniklo 8. septembra 1991 ako jeden z  vý-
sledkov krvavého rozpadu bývalej Juhoslávie, ktorej bola táto 
časť Balkánu súčasťou od roku 1918, resp. 1929. S rozlohou 
25 713 km2 je to 145. najväčšia krajina na svete a podľa sčíta-
nia obyvateľstva z roku 2021 má zhruba 1,8 milióna obyvate-
ľov. Najväčšou etnickou skupinou krajiny sú slovanskí Mace-
dónci, potom nasledujú Albánci, Rómovia, Turci, Arumuni, 
Srbi, Bosniaci a Židia. Hlavným mestom je Skopje.

Štatút potenciálnej kandidátskej krajiny pre vstup do EÚ 
získalo Macedónsko v  roku 2003. Stabilizačná a  asociačná 
dohoda je v  platnosti od roku 2004. V  marci 2004 krajina 

ofi ciálne požiadala o  členstvo v EÚ. Európska rada následne 
v roku 2005 rozhodla o pridelení štatútu kandidátskej krajiny. 
V roku 2009 Európska komisia odporučila otvoriť prístupové 
rokovania.

Už od samotného vzniku však existencia nového štátu dráždila 
Grékov. Tí tvrdili, že susedný štát ukradol meno severogréckeho 
regiónu, ktorý s bývalou juhoslovanskou zväzovou republikou 
hraničí. Grécko, zvlášť tento jeho severný región odkiaľ Alexan-
der Veľký pochádzal, robilo preto všetko možné, aby zablokova-
lo akékoľvek pokusy Macedónska o uznanie pod týmto menom.

V  roku 2008 zablokovalo macedónsku žiadosť, aby sa stalo 
členom NATO. A tiež neustále blokovalo odporúčania Európ-
skej komisie na začiatok prístupových rozhovorov Macedónska 
s EÚ. V uliciach veľkých gréckych miest sa odohrávali vášnivé 
demonštrácie a pravoslávna cirkev deklarovala, že bude bojovať 
proti akémukoľvek kompromisu, ktorý by spochybnil grécky 
monopol na macedónske meno.

Medzinárodný súdny dvor v  roku 2011 rozhodol, že podľa 
vtedajších dohôd neexistuje právo na blokovanie prístupových 
rozhovorov, ale toto rozhodnutie nemalo žiadny vplyv. Pred-

Severné
Macedónsko

Z Bratislavy je do hlavného mesta Severného Macedónska asi tisíc kilometrov. 
Ak sa nerozhodnete odbočiť za srbským Nišom do Kosova (lebo aj to stojí za to, 

keď už idete okolo), tak ste tam pohodlnou diaľnicou zhruba za desať hodín. 
To nie je tak veľa, aby si človek nezačal vychutnávať túto malebnú krajinu 

s pohnutými dejinami od prvého okamihu.

DOVOLENKOVÝ TIP LISTOV
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chádzajúca vláda v Skopje sa potom revanšovala tým, že všetko 
pomenovávala po Alexandrovi Macedónskom a bývalému krá-
ľovi po celej krajine stavala sochy. Jedno také gigantické dielo 
stojí aj v centre macedónskeho hlavného mesta a dnes je jednou 
z  hlavných tamojších turistických atrakcií. Napokon sa však 
veci pohli a krajiny sa v dohode z Prespa v  roku 2018 zavia-
zali ukončiť spory o názov krajiny, ktorá sa bude volať Severné 
Macedónsko, a súčasne znormalizujú svoje bilaterálne vzťahy. 
V januári 2019 grécki zákonodarcovia dohodu tesnou väčšinou 
schválili. Vďaka tomu sa Severnému Macedónsku otvorila cesta 
do NATO (vstup 27. marca 2020) a  posunuli sa aj rokova-
nia o vstupe do Európskej únie. Grécky premiér Alexis Tsipras 

ocenil ratifi káciu prelomovej dohody s Macedónskom o zmene 
názvu tejto krajiny v gréckom parlamente ako „historický deň“. 
„Dnes píšeme novú kapitolu Balkánu. Nenávistný nacionalizmus, 
spory a konfl ikty budú nahradené priateľstvom, mierom a spolu-
prácou,“ povedal.

Prístupové rozhovory do EÚ sa však aj tak nerozbehli, lebo 
ich zablokovalo tentoraz Bulharsko v dôsledku sporov so Sever-
ným Macedónskom kvôli spoločnej histórii, jazyku a  menši-
nám. Akoby tu stále platili slová Winstona Churchilla, že Bal-
kán vyprodukoval viac histórie, ako je schopný skonzumovať. 
Možno sa však situácia zmení po júnovej návšteve nemeckého 
kancelára Scholza v  Skopje, ktorý vyhlásil, že „prístupové ro-
kovania, ktoré boli prisľúbené pred dvoma rokmi, sa musia za-
čať teraz. V každom prípade sa budem za to zasadzovať. EÚ by 
mala bezodkladne začať s prístupovými rokovaniami so Severným 
Macedónskom. Prisľúbené boli už pred dvoma rokmi. Budem ich 
presadzovať.“

Ale to sme už dorazili do Skopje. Je to pulzujúce, etnicky rôz-
norodé hlavné mesto krajiny s pol miliónom obyvateľov. Ako 
tradične v tomto kúte sveta, aj tu nájdeme atmosféru osman-
ských čias a starého Orientu najmä v Starom bazáre (Stara skop-
ska čaršija), na ktorom sa obchoduje už od 12. storočia a ktorý 
je po istanbulskom bazáre druhý najväčší v Európe. Kto má rád 
krivolaké úzke uličky plné obchodíkov s  korením, čajovní či 
kaviarní, ten si príde na svoje.

Stačí prejsť cez Kamenný most, ktorý kedysi symbolicky od-
deľoval kresťanský, pravoslávny a  islamský svet, a  ocitnete sa 
v centre mesta, kde dominuje obrovitá jazdecká socha Alexan-
dra Macedónskeho, o ktorej už bola reč. A vôbec všetko v jej 
okolí je obrovité, najmä čo sa týka budov centrálnych štátnych 
úradov na nábreží rieky Vardar, ktoré svojou masívnou archi-
tektonickou podobou akoby mali pripomínať staroveké grécke 
stavby. Nachádza sa tam neskutočné množstvo sôch význam-
ných macedónskych osobností a  súsoší heroických výjavov, 
ale je ich toľko, že ich po chvíli prestanete rátať. Všetko je to 
také prezdobené a velikášske, že dáte radšej prednosť obdivo-
vaniu neďalekej pevnosti Kale zo 6. storočia a skvostnej mešite 
Mustafu Pašu. Ak môžeme odporučiť niektoré z množstva ta-
mojších múzeí, tak určite múzeum Matky Terezy, najslávnejšej 
Macedónčanky. Ak pôjdete okolo budovy bývalého železnič-
ného nádražia, všimnete si, že je to len torzo, ktoré bolo po-
nechané ako pamätník. Hodiny na budove stále ukazujú čas 
5:17 ráno, keď Skopje zasiahli 26. júla 1963 masívne otrasy 
Zeme s magnitúdou 6,1, pričom hlavný ničivý otras trval iba 

Ochrid, Severné Macedónsko

Skopje, Severné Macedónsko
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dvadsať sekúnd. Menšie otrasy následne trvali do 5:43 hod. Ze-
metrasenie, ktoré zničilo 80 % mesta, pripravilo o  život viac 
ako tisíc ľudí a vyše štyritisíc ich utrpelo zranenie. Bez strechy 
nad hlavou zostalo takmer dvestotisíc ľudí. Pod macedónskou 
metropolou prebieha totiž zlomová línia. Zemetrasenie zrovna-
lo mesto so zemou aj v rokoch 518 a 1555 n. l. Dnes už v Skop-
je túto tragédiu vlastne nič nepripomína, navyše tu vyrastajú aj 
skutočné moderné mrakodrapy.

Zo Skopje vyrážame na juhozápad so zastávkou v úžasnom 
kaňone Matka, ktorý vytvorila rieka Treska a  nachádza sa 
len pätnásť kilometrov od Skopje. Ak sa rozhodnete urobiť 
si výlet loďou meandrami rieky, odporúčame navštíviť jas-
kyňu Vrelo, ktorá patrí k najhlbším podvodným jaskyniam 
na svete.
Ani nie sto kilometrov odtiaľ leží naša nasledujúca zastávka, 
mesto Tetovo. Väčšinu jeho obyvateľov tvoria etnickí Albán-
ci a  bolo dejiskom najväčšieho ozbrojeného konfl iktu medzi 
macedónskymi jednotkami a proalbánskymi povstalcami v no-
vodobej histórii Severného Macedónska ako dozvuku balkán-
skych vojen. Trval zhruba celý rok 2001a ukončila ho až do-
hoda z Ochridu medzi Macedónskom a zástupcami albánskej 
menšiny. Počas konfl iktu utieklo z  mesta niekoľko tisíc oby-
vateľov. Dnes je to pokojné mesto, ktoré stojí za návštevu naj-
mä kvôli svetoznámej tzv. Maľovanej mešite (Шарена џамија) 
z  roku 1495, na ktorej vynikajú hlavne zdobené exteriéry. 
Z ďalších islamských stavieb je tu zachované dervišské posvätné 
miesto Arabati Baba Teke zo 16. storočia.

Keď sme zamierili do druhého najväčšieho mesta krajiny 
Bitoly, netušili sme, že nás náhodná informácia na benzínovej 
pumpe zavedie ešte predtým do Kruševa. A to len preto, že vraj 
je so svojou polohou v nadmorskej výške 1 350 metrov najvyš-
šie položeným mestom nielen v Severnom Macedónsku, ale aj 

na celom Balkáne. Nechali by ste si ujsť takúto príležitosť? A tak 
sme odbočili a stúpali. A stúpali. A stúpali. Ale tie serpentíny 
s výhľadmi do nádhernej majestátnej krajiny stáli za to. A napo-
kon aj mestečko s úhľadnou tradičnou macedónskou architek-
túrou, ktorú obdivoval aj svetový architekt Le Corbusier, ktorý 
vraj Kruševo navštívil v roku 1926.

Už sme spomenuli, že Bitola (známa počas osmanských čias 
ako Monastir), naša nasledujúca zastávka, je druhým najväč-
ším mestom v krajine. Mesto má nesmierne zaujímavú histó-
riu, ktorá sa datuje od čias macedónskeho kráľa Filipa II. Je to 
prepletenec helénskej, slovanskej, rímskej aj byzantskej kultúry, 
ktorého význam vzrástol osobitne počas tureckej nadvlády, keď 
sa Bitola stala významným obchodným mestom, pretože doň 
prišla početná komunita  arumunského  obyvateľstva vyhnané-
ho z Albánska, ktorí mali kontakty na obchodníkov v Európe. 
V roku 1864 tu vznikol osmanský sandžak s názvom Monastir, 
ktorý zahrňoval veľké územie aj s časťou dnešného Grécka, pri-
čom väčšinu obyvateľov mesta tvorili  Gréci  (najmä arumun-
ského pôvodu). No žili tu aj Turci, Bulhari, Židia  a Albánci. 
Mesto zažívalo rozmach a stavali sa tu mnohé neoklasicistické 
stavby. Sídlili tu tiež zahraničné konzuláty, preto mala Bitola 
prezývku Mesto ambasád. Bitola v roku 1918 pripadla Juhoslá-
vii  a  takmer celé mestské grécke obyvateľstvo ušlo do Gréc-
ka. Potom nasledoval prudký ekonomický aj kultúrny úpadok 
a mesto a oblasť okolo neho patrili k najchudobnejším regió-
nom bývalej Juhoslávie.

Dnes je Bitola významným centrom južnej časti Severného 
Macedónska, správne centrum Pelagónskej oblasti. Na naše 
prekvapenie sme tu stretli relatívne dosť turistov zo zahraničia. 
A druhým prekvapením bol slušný výber reštaurácií s tradič-
nou macedónskou kuchyňou a skvelým národným pokrmom 
zvaným Tavče Gravče, čo je vlastne zapečená fazuľa v omáčke. 

Starý bazar – Skopje
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Je to naozaj výborné jedlo, ochutené cibuľou, cesnakom, para-
dajkami, paprikou i ďalšími ingredienciami.

O kráse nášho posledného turistického cieľa – jazera Ochrid 
– sme toho počuli práve dosť, aby sme očakávali niečo ne-
obvyklé. A chýry neklamali. Jazero Ochrid patrí bezpochyby 
k  svetovým prírodným unikátom. Kombinácia sýtej zeleno-
modrej farby a priezračnej vodnej hladiny lemovaná na hori-
zonte vencom zasnežených hôr vytvára vskutku jedinečnú sce-
nériu. Nečudo, že jazero i mesto k nemu priľahlé je zapísané 
v  zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO už 
od roku 1980, pričom patrí len k tridsiatim deviatim lokali-
tám z celého sveta, kde ide o zápis do zmiešaného zoznamu. 
A platí pre Albánsko i Severné Macedónsko, pretože jazero je 
súčasne prírodnou hranicou medzi oboma štátmi. Je jedným 
z  najhlbších a  najstarších jazier v  Európe, zachováva si svoj 
jedinečný vodný ekosystém a s viac ako dvesto endemickými 
druhmi je vzácne v celosvetovom význame.
Ochrid sa vďaka jeho 365 kostolom zvykne nazývať aj Jeruza-
lem Balkánu. Najnavštevovanejšou turistickou pamiatkou je 
jednoznačne Samuelova pevnosť, alebo Самуилова тврдина, 
vypínajúca sa nad jazerom. Ale nenechajte si ujsť ani prehliad-
ku kláštora sv. Nauma, ktorého počiatky siahajú do 9. storočia 
nášho letopočtu. Svätý Naum bol najbližším spolupracovní-
kom sv. Klimenta, žiaka Cyrila a Metoda, ktorí majú dokonca 
na ochridskom nábreží sochu. Keď bol sv. Kliment vysväte-
ný na biskupa, bulharský cár Simeon menoval Nauma správ-
com a  učiteľom školy, ktorú v  Ochride založil sv. Kliment. 
Asi v  roku 900 až 908 n. l. založil svätý Naum na južnom 
brehu Ochridského jazera monastier, zasvätený archanjelovi 
Michalovi, v ktorom ako igumen prežil zvyšok svojho života 
a kde dodnes spočívajú jeho pozostatky. Mesto samotné pul-
zuje typickým životom vyhľadávanej dovolenkovej destinácie 
a na svahoch okolitých kopcov je mnoho typických dediniek, 
kde sa dá dobre a lacno najesť.

Severná Macedónia je atraktívna a stále ešte neobjavená kra-
jina. Zachováva si svoj balkánsky ráz, no súčasne jasne vidieť 
jej postupujúcu modernizáciu a primkýnanie sa k Európe. Ne-
pochybne stojí aj za opakovanú návštevu.

Text a foto: Igor Otčenáš

Maľovaná mešita – Tetovo

Ochrid, Severné Macedónsko

Skopje, Severné Macedónsko

Ochrid, Severné Macedónsko
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Vedecko-umelecká fotografi a ATP tak tvorí obrazovú pa-
ralelu k racionálnemu vedeckému bádaniu, avšak s ume-
leckou invenciou tvorby a  intuitívnou neviazanosťou. 

Tlmočí prírodné princípy a zákonitosti do farebne abstraktných 
harmónií a  mnohodimenzionálnych imaginácií. Vznikajú tak 
fotografi e (resp. fotografi cké záznamy v  elektronickej podobe) 
so špecifi ckou atmosférou, ktorá má významný vplyv na ľudskú 
estetiku od snovej abstrakcie až po čistú realitu; od organickej 
(či anorganickej) hmoty až po abstraktné zobrazenie moderných 
technológií a ich produktov.

Vedecká fotografi a je obvykle spojovaná s využitím optických 
mikroskopických techník, od binokulárnej lupy cez fl uorescen-
ciu až po tzv. jednofotónové mikroskopické zobrazenie. V súčas-
nej dobe fotografi cké snímky, zhotovené pomocou elektrónových 
a atómových mikroskopov, umožňujú získavať neobyčajne exo-
tické obrazy prírodných miniatúrnych predmetov; to ale platí 
taktiež aj pre kozmické makroskopické technológie – vesmírne 
teleskopy vyvinuté na skúmanie medziplanetárnej hmoty. Vy-
užívanie nanotechnológií taktiež posúva hranice zobrazenia až 

ART-TECH fotografi a
Umelecký smer známy ako ART-TECH-PHOTO (ATP) zobrazuje na fotografi ách vedecké objavy 

v súlade s modernými umeleckými tendenciami. Ide o fotografi cké snímky získané v procese 
vedeckého bádania, a to hlavne v oblasti mikrobiológie (elektrónové a atómové mikroskopy), 

nukleárnej fyziky a fyziky elementárnych častíc (urýchľovače častíc, bublinové komory, detektory 
ionizujúcich častíc, jadrové reaktory), mikroelektroniky (integrované obvody), optoelektroniky 

(optické vlákna), nanotechnológií (nanočipy) a kozmického výskumu (vesmírne teleskopy). 

do neuveriteľne miniatúrnych rozmerov a  samozrejme hlavne 
vysokých rozlišovacích zobrazovacích schopností. Tieto moderné 
a samozrejme taktiež klasické fotografi cké zobrazovacie techniky 
s  využitím digitálneho spracovania nasnímaných „obrazových“ 
údajov na výkonných počítačoch (pri využití farebných moni-
torov s vysokou rozlišovacou schopnosťou) a s využitím sofi sti-
kovaného počítačového softvéru umožňujú tvorivo stvárniť rea-
listický obraz sveta, v ktorom žijeme. Pritom nejde o počítačovú 
imagináciu, ale o unikátny vedecký experiment. Reálny vedecký 
experiment transformovaný do oblasti umeleckej abstrakcie.

Vedecké umelecké fotografi e ART-TECH je možné zhotoviť 
i bez použitia klasických (analógových) alebo digitálnych foto-
aparátov. Jednou z unikátnych možností je využitie fotonásobi-
čov, špeciálnych zariadení, ktoré transformujú optické signály na 
elektrický záznam. Fotonásobič je v podstate detektor ionizujú-
ceho žiarenia s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Tú je možné 
ešte zvýšiť prostredníctvom látok, ktoré posúvajú oblasť vlnových 
dĺžok detekovaného ionizujúceho žiarenia do oblasti viditeľného 
spektra. Takouto látkou je napríklad difenistilbén; jeho použitie 
(v  spojení s  fotonásobičom) zvyšuje efekt rozlíšenia optického 
záznamu a taktiež efekt posuvu farebného spektra. Takto získa-
ná kombinácia farieb umožňuje zhotoviť neuveriteľné abstraktné 
zábery na reálne snímanú skutočnosť. Originálna realistická ve-
decká snímka tak presahuje do oblasti umenia. Konverguje z rea-
lity do abstrakcie a koinciduje v miere invencie autora s umelec-
kou imagináciou v závislosti na jeho umeleckej licencii.

Text a foto: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.
I.T.A. – Institut Technologických Aplikací, s.r.o.
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Pani Vášáryová, narodili ste sa v nádhernom a vzác-
nom historickom meste Banská Štiavnica, bývali ste 
neďaleko domu múzy a lásky básnika Andreja Slád-

koviča Maríny Pišlovej. Nakoľko vás poznačilo tamojšie kul-
túrne prostredie?

Myslím, že to bolo v mojom živote určujúce. Strašidelný dom, 
v  ktorom som vyrastala, netopiere, ktoré podvečer vyletúvali 
z banskej štôlne v našom dvore, obrovská knižnica môjho otca, 
do ktorej som mala neobmedzený prístup, a  nádherný zvuk 
starého zvonu, ktorý som videla zo svojej detskej postieľky. To 
všetko je stále vo mne.
Ako sa rozbiehala vaša herecká kariéra? Kto vás objavil pre 
nakrúcanie prvého fi lmu Senzi mama v roku 1964?

To je stará história. Keď som chodila do základnej školy, prišli 
nejakí páni do triedy, odfotografovali si ma s rozpustenými vlas-
mi a odišli. Hľadali štrnásťročnú dievčinu do fi lmu pána Uhra, 
ale to som sa dozvedela až o niekoľko rokov, keď mi to sám pán 
Uher povedal. V  jeho fi lme som nehrala, lebo som nevyzerala 
na 14 rokov, ale na 11. A to sa nehodilo. Ale fotografi u uvidel 
pán režisér Vladimír Pavlovič a keďže bol priateľom môjho otca, 
spýtal sa ho, či ma môže obsadiť do detského fi lmu Senzi mama, 
a na prekvapenie všetkých, môj otec súhlasil. Mne to bolo jedno.

Stvárnenie hlavnej predstaviteľky v adaptácii Dostojevského 
poviedky Krotká (1967) vám prinieslo uznanie divákov aj kri-
tikov. Pred kamerou ste sa ocitli spolu s pánom Ctiborom Filčí-
kom v úlohe jeho manželky. Herec by nemal trpieť trémou, ale 
určite ste mali veľký rešpekt pred umelcom takého formátu...

Musím vás asi sklamať, ale ja som nikdy neprechovávala nejaké 
pocity trémy pred inými hercami. A oni sa ku mne správali rovnako. 
Nakoniec, hrala som hlavnú úlohu a fi lm závisel hlavne od môjho 
výkonu, a preto boli všetci ku mne láskaví. Aj režisér Stanislav Ba-
rabáš, aj pán Filčík, ktorý ma asi pol roka na tú úlohu prehováral.
Váš tretí veľký fi lm, v ktorom ste dostali od českého režiséra Fran-
tiška Vláčila hlavnú rolu, bol Markéta Lazarová (1967). Spomí-
nate si ešte na nakrúcanie tohto jedinečného hraného fi lmu?

Talent zohral zrejme najväčšiu rolu v jej 
fi lmovom i divadelnom účinkovaní. 
Nemálo k tomu prispela aj vizáž – 

pôvabná tvár, ktorej dominovali veľké 
oči, dlhý vrkoč vlasov a slniečkový 
úsmev. Sotva 16-ročná si zahrala 

v celovečernom fi lme Senzi mama, 
o tri roky neskôr jej režisér František 

Vláčil zveril hlavnú postavu v náročnej 
dráme Markéta Lazarová, nasledovali 
dva celovečerné fi lmy Juraja Jakubiska 
Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty 

a blázni, po nich rozprávky Radúz 
a Mahulena, Princ Bajaja, televízny fi lm 
Úklady a láska i veľa ďalších. Účinkovala 

v mnohých českých i slovenských 
rozprávkach a tiež v nezabudnuteľnej 

komédii oscarového režiséra Jiřího 
Menzela Postřižiny. K vrcholom jej 

majstrovského herectva patrí nevšedná 
kreácia mladej nešťastnej manželky 

v Dostojevského diele Krotká.
Členka bývalého Divadla na Korze, 

dlhoročná členka činohry Novej scény 
aj Slovenského národného divadla, 
po Nežnej revolúcii veľvyslankyňa 
Českej a Slovenskej federatívnej 

republiky v Rakúsku, potom v Poľsku, 
zakladateľka a riaditeľka Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku, 

v súčasnosti predsedníčka Spolku 
Živena na Slovensku. 

PANI MAGDA VÁŠÁRYOVÁ (1948).

HEREČKA 
PAR 

EXCELLENCE
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Bolo to veľmi ťažké natáčanie a niečo podobné sa už asi ťažko 
zopakuje. V dobe internetu a mobilov sa už nikdy – snáď len na 
Sibíri – môžete cítiť tak ďaleko a taká opustená, ako som sa na 
Šumave celé mesiace cítila ja. Preto som nechcela viacej hrať, ale 
prehovorili ma. Ja som chcela byť slávnou matematičkou a to sa 
s fi lmom akosi nespája.
Odborná kritika považuje fi lm Markéta Lazarová za jeden 
z najlepších fi lmov vtedajšieho Československa, ba až doteraz. 
Slovenská televízia ho uviedla aj pri príležitosti vášho okrúh-
leho jubilea... Po nakrútení takýchto veľkých fi lmov by bol 
predpoklad, že pôjdete študovať herectvo, no vy ste sa vybrali 
celkom iným smerom – vyštudovali ste sociológiu na FFUK. 
Zužitkovali ste znalosti z  tohto odboru aspoň neskôr počas 
pôsobenia v diplomacii alebo v politike?

Nie, preboha, čo by som z  toho mohla použiť? Akurát len 
spolupráca s veľkými režisérskymi osobnosťami, s ktorými som 
diskutovala veľmi rada o politike a histórii, ma nasmerovala na 
dráhu herectva. Nosili mi knihy, potom sa o nich so mnou roz-
právali, to bola univerzita. Schorm, Jireš, Weigl... a ďalší. Keď 
som nemala záber, ležala som v knihách. To bol môj svet.

Filmy Zbehovia a pútnici, tiež Vtáčkovia, siroty a blázni s reži-
sérom Jurajom Jakubiskom ste nakrúcali v obzvlášť chúlostivom 
období rokov 1968 a 1969. Prijali ste túto ponuku, aj keď ste 
možno tušili, že sa fi lm nebude môcť premietať v kinách? (Dočkal 
sa uznania až na festivale v Karlových Varoch v roku 1990.)

Keďže pochádzam z rodiny, ktorá bola komunistami perzek-
vovaná, nič ma neprekvapovalo. Skôr som bola užasnutá, že sme 
tie fi lmy vôbec natočili. Veď ma aj pravdepodobne na základe 
hodnotenia ÚV KSČ fi lmu Vtáčkovia, siroty a blázni vyhodili 
z univerzity. Raz ma aj eštebáci zbili, ale čo je to proti tomu, keď 
môjho otca viedli gardisti s nacistami na smrť v roku 1945 a po-
darilo sa mu utiecť. Veď som tu nemusela vôbec byť.
Na rozprávke Radúz a Mahulena (1970) ste spolupracovali 
s  Danou Medřickou a  Janom Třískom. Boli k  vám, mladej 
herečke, títo uznávaní umelci ústretoví?

Z hry Slečna Júlia (1986), 
Magda Vášáryová (Júlia), 
Michal Dočolomanský (Jean); 
foto Jozef Vavro

Z fi lmu Markéta Lazarová (1967)

Z hry Atlantída (1983), Ctibor Filčík 
(Panovník), Magda Vášáryová (Kleito); 
foto Jozef Vavro
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Už som to spomínala, nikdy som nepociťovala, že oni sú niečo 
viac. Boli to predsa slušní, milí a  vzdelaní ľudia. Len hlupáci 
a ľudia s komplexmi sa vyvyšujú.
S  Ivanom Palúchom ste nakrúcali rozprávku Princ Bajaja. 
Palúch si na nakrúcanie spomínal veľmi rád...

No áno, jazdil ako blázon v  lese na neosedlaných huculoch 
a rehotal sa, keď ho zhodili, vyrábal lavórovicu pre štáb a vôbec, 
myslím, že to prostredie Šumavy mu veľmi vyhovovalo. Bol to bá-
ječný herec, ale divoká povaha. Ale čo sa dialo po fi lmovaní, to som 
ja nevidela, lebo na prianie otca som vždy bývala v inej dedine.
Filmovanie ste trošku obmedzili, pretože ste začali účinkovať 
v Divadle na Korze. Aké tituly vtedy bežali v tomto komornom 
divadielku? Tam ste sa bližšie zoznámili aj s budúcim manže-
lom Milanom Lasicom?

Ako by som mohla niečo obmedziť? Nie, natáčala som toľko 
fi lmov, na koľko sa režisérom podarilo ma nahovoriť. Chápem, že 
ľudia, ktorí by veľmi chceli hrať vo fi lme a byť slávni, stále snívali 
o natáčaní, ale ja som lúštila príklady z matematiky a čítala fi lo-
zofi cké knihy. A Lasicu som poznala od mojich trinástich rokov, 
lebo bol spolužiakom mojej sestry na VŠMU.
Počas dvanásťročného účinkovania na Novej scéne ste si za-
hrali veľa pekných divadelných postáv. Je niektorá z nich na-
toľko sugestívna, že si občas na ňu zaspomínate?

Tie postavy boli literárne produkty a  ja mám rada hlavne ži-
vých ľudí a nie nejaké napísané umelé hrdinky. Ani som sa nikdy 
do divadelných postáv neprojektovala. Nerada som hrala s herca-
mi a herečkami, ktoré boli hysterické a tzv. sa „prevteľovali“ do 
postáv. S nimi sa nedalo normálne hrať, lebo akoby na javisku 
neboli. V divadle je dôležité, aby pocity postavy prežíval najmä 
divák, a nie to, aby vás postava pripravila o zdravý rozum.

Sedem sezón ste mali angažmán v SND. Ocitli ste sa v neja-
kom predstavení na javisku spolu aj so sestrou Emíliou?

Nie, hrali sme raz v jednej hre, ale na javisku sme sa nestretli.
Film Postřižiny (1980), nad názvom ktorého si mnohí lámali 
hlavy, získal viacero ocenení na festivaloch a diváci si ani po 
rokoch nenechajú ujsť jeho reprízu. Doslova ste v ňom svietili 
a dostali ste príležitosť využiť aj svoje ženské šibalstvo. Vládla 
pri nakrúcaní taká pohoda ako ju cítiť z fi nálneho diela? (Ré-
žia J. Menzel, podľa novely Bohumila Hrabala.)

Postřižiny – inak starý spôsob, ako voviesť mladých do do-
spelosti – sú komédiou, sladkobôľnou, ale komédiou. A tá sa točí 
vždy najťažšie. Som rada, že som čas, počas ktorého sme sa snažili 
o čo najlepšiu komédiu, nepremárnila a že ju ľudia majú radi aj 
dnes. Inak, to Postřižinám prorokoval aj majster komédií, ktoré 
sú dodnes hitom, Miloš Forman.

Ponúkli vám hlavnú rolu vo fi lme Sophiina voľba, vy ste 
ju však odmietli. Mali ste isto vážny dôvod, veď šlo o prepis 
svetoznámeho románu a  celovečerný fi lm režíroval slávny 
americký režisér Alan J. Pakula... (Meryl Streepová ponuku 
prijala, fi lm získal Ocara)

Bolo to trochu inak. Samozrejme som neodmietla fi lm podľa 
knihy W. Styrona, ktorý ma veľmi chcel, aby som Sophiu hrala. 
Ale producenti fi lmu rozhodli inak.
Posledným vaším nakrúcaním bola televízna inscenácia Pani 
Berta Garlanová (1989), v  tomto diele podobne ako už vo 
viacerých predtým (Krotká, Vtáčkovia, Radúz a  Mahulena) 
vyjadruje hrdinka túžbu po slobode, silu slovenského národa. 
Tú ste prejavili aj na mítingoch počas Nežnej revolúcie. Opla-
tilo sa riskovať, vystúpiť na verejnosti a  bojovať za slobodu 
a demokraciu?

Z predstavenia Besy (1990), Juraj Slezáček (Lebiadkin), 
Magda Vášáryová (Mária Lebiadkinová); foto Zdeno Kajzr
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Samozrejme, že áno. Mnohí sme stratili trpezlivosť s normalizač-
ným režimom a nakoniec v Poľsku a v Maďarsku už boli slobodné 
voľby a u nás sa stále nič nehýbalo. Musím sa priznať, že keď som 
stála na námestí a  silným hlasom som čítala výzvu, aby sa KSČ 
vzdala monopolu moci a videla som tých ostreľovačov na budove 
hlavnej pošty, ako na mňa mierili, pridávalo mi to len odvahu. 
Nie, už som nechcela stratiť v tej klietke pre králikov ani hodinu zo 
svojho života. V tom sme sa s Milanom Lasicom zhodli.
Patrili ste medzi najobsadzovanejšie herečky v divadle, vo fi l-
moch i televíznych inscenáciách. Prečo ste takú úspešnú karié-
ru vymenili za diplomatický a politický post?

Pretože po 26 rokoch hrania som si povedala: stačilo. Jednodu-
cho, chcela som zase zažívať niečo iné. Chápem, že to zaľúbeným 
do divadla a fi lmu môže pripadať bláznivé, ale ja som trochu bláz-
nivá a rozhodujem sa pre zmeny v mojom živote rýchlo. Mám 
rada nové výzvy.

V súčasnosti ste predsedníčkou najstaršieho ženského spolku na 
Slovensku Živena. Zaujíma vás postavenie žien v našej spoločnosti 
a usilujete sa im prinavrátiť sebavedomie a vliať istotu, tak ako sa 
o to usilovali už zakladatelia Živeny, paradoxne muži – národov-
ci: Ambro Pietor, Viliam Pauliny-Tóth, Martin Čulen, Mikuláš Š. 
Ferienčík. Čo sa vám za osem rokov pôsobenia výraznejšie poda-
rilo? (Predminulý rok slávila Živena 150 rokov od svojho vzniku, 
utvorili sa miestne organizácie po celom Slovensku, tento rok je 
zasvätený stému výročiu miestnej organizácie so sídlom v Brati-
slave, prebieha viacero zaujímavých a hodnotných programov.)

Myslím, že si zase veľa ľudí na Slovensku aj  inde uvedomilo, 
čo všetko Živena v  národnom živote Slovenska vykonala, a  ja 
som sa rozhodla v  úsilí mojich predchodkýň pokračovať. Bolo 
by zlé a  primitívne vzdať sa spolku, ktorý udržal slovenčinu 
a  40 rokov nahrádzal činnosť zakázanej Živeny. Spolku, ktorý 
postavil prvú školu pre ženy v roku 1924, spolku, ktorý sa ne-
spreneveril demokratickým zásadám ani počas fašistického štátu, 
spolku, ktorý bol pre komunistov taký nebezpečný, mimocho-
dom zrejme nebezpečnejší ako Matica, ktorá sa vždy každému 
režimu poddala, že Živenu na 40 rokov zakázali a rozkradli celý 
jej majetok. Kto si neváži Živenu, nevie, o čom bola a je história 
Slovenska od roku 1869.
Osemnásť rokov pôsobenia v diplomacii: boli ste veľvyslanky-
ňou ČSFR vo Viedni, neskôr vo Varšave. Neustále však vo vás 
drieme diplomatický duch, a  len čo sa udeje nejaký prešľap 
v diplomatických vodách, reagujete naň. Nedávno ste podpí-
sali výzvu bývalých diplomatov o  znevážení slovenskej dip-
lomacie. Stretli ste sa s podporou vašich kolegov a myslíte si, 
že sa takáto kritika odrazí na správaní súčasných vrcholných 
predstaviteľov Slovenskej republiky?

Na  ministerstve zahraničných vecí pracuje veľké množstvo 
mimoriadnych ľudí, vzdelaných a  odhodlaných brániť naše 
postavenie v NATO a v EÚ. Ale ak budú voliči a voličky voliť 
hlupákov a  nepripravených „hocijakých“ ľudí do parlamentu, 
budeme stále zažívať veľký rozdiel medzi diplomatmi a poslan-
cami Národnej rady SR. Nerobím si ilúzie o niektorých ľuďoch 
v politike, veď som ich už za 30 rokov zažila množstvo, ale musí-
me si uvedomiť, že sú na vysokých postoch len preto, lebo ich 
slovník a správanie sa páči voličom a voličkám, ktorí ich do tých 
funkcií dosadili. V demokratických slobodných voľbách.
Máte dve dcéry, staršia Hana je spisovateľkou a  scenárist-
kou, zdedila zrejme umelecké gény po vás a pánu manželovi. 
Usmerňovali ste dcéry trošku pri výbere povolania, alebo ste 
voľbu nechali úplne na nich?

Snažili sme sa poskytnúť našim deťom najmä to, čoho sa nám 
nedostávalo za komunizmu. To znamená dobré vzdelanie a otvo-
rený svet. Myslím, že to je to najdôležitejšie, čo môžete novej 
generácii dopriať. Je mi ľúto ukrajinských mladých ľudí, ktorí 
stratili perspektívu dobrých škôl a cestovania po svete. Namiesto 
toho mnohí z nich obetujú svoj život za slobodu svojej vlasti. My 
sa môžeme pokojne venovať vnúčatám a nemusíme utekať s jed-
nou igelitkou niekam za hranice, aby sme uchránili aspoň niekoľ-
ko detí pred zverstvami, ktoré sa dejú u našich susedov. Často si 
kladiem otázku, či si aspoň niektorí ľudia, ktorí boli zásadne proti 
vstupu Slovenska do NATO, dnes spytujú svedomie. A veru by si 
mali. Mgr. Anna Sláviková

Foto: Zdeno Kajzr, Jozef  Vavro a archív SND a Novej scény

Z predstavenia Čajka (1976), 
Magda Vášáryová (Nina Zariečna), 
Ladislav Chudík

Z predstavenia Ujo Váňa (1974), Magda Vášáryová 
(Sofi a Alexandrovna), Dušan Blaškovič, Zora Kolínská

Z predstavenia Tri sestry (1972), 
Magda Vášáryová (Irina), 
Ida Rapaičová, Eva Rysová
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Výhodou heligónok bol silný zvuk; 
nemuseli sa ladiť a boli ľahko pre-
nosné. Uznávané boli aj pre svoju 

mimoriadnu kvalitu ručného vyhotovenia 
a  nádherný dizajn – vykladané korpusy 
a perleťové gombíky. V súčasnosti ich po-
užívajú aj goralské hudobné zoskupenia 
na Kysuciach.

Medzi vzduchozvučné hudobné ná-
stroje Goralov – pastierov patril aj kožený 
bič, ktorý si sami zhotovili a používali pri 
riadení pohybu oviec. Mal kratšiu drevenú 
rúčku a bol ukončený koženým strapcom 
(kystkou). Vytváral plieskavý zvuk a napo-
dobňoval aj zvuk hrmenia, čo bol dôležitý 
signál pre ovce, že sa majú ponáhľať do 
košiara, aby ich nezastihla búrka. Okrem 
signálnej funkcie plnil aj magickú fun-
kciu, lebo sa používal na odohnanie zlých 
síl pri „otváraní“ a „zatváraní“ pasienkov.

Z ďalších hudobných nástrojov možno 
spomenúť bicí hudobný nástroj lubjok, 
na ktorý sa udieralo rukou. Používal sa 
pri chlapčenských zbojníckych hrách na 
Skalitom a  v  Čiernom. Zo samoznejú-
cich nástrojov sa používala aj drumbľa, 
ktorá sa skladala z  ohnutého železné-
ho otvoreného polkruhového rámu, do 
ktorého bol zakutý železný jazýček. Po 
priložení drumble k  perám a  zubom sa 
dosiahol zvuk brnkaním ukazovákom na 
jazýček.

Goralská tanečná oblasť na Kysuciach, 
rovnako ako hudobná, zaberá územie 
v  pohorí Kysucké Beskydy. Tance zo 
Skalitého a  Oščadnice sú štýlom i  zá-
kladnými tancami príbuzné oravské-
mu podbabohorskému a  podhalanské-

Hudobný a tanečný folklór 
kysuckých Goralov II. časť

mu goralskému typu tancov. K  tancom 
pevne ustálenej formy patrili „Gúľaný“ 
a „Požehnaný“, ktorých rozšírenie sa dáva 
do súvisu s vplyvom susedného Sliezska. 
Pôvodný domáci krútivý tanec starého 
štýlu Starokisucki (Stari tanec) sa tanco-
val na celých Kysuciach a udomácnil sa aj 
v goralskej oblasti. S kalendárnym obyča-
jovým cyklom súviseli aj rôzne obchôdz-
kové a koledné tance (odzemok, kolesá) či 
fašiangové tance maškár. Jánske kolesové 
tance sa tancovali pri vatre (vojane, hu-
jane) a Dožinkové koleso pri odovzdávaní 
dožinkového venca gazdovi.

V  goralskej doline, v  obciach Čierne, 
Svrčinovec a Skalité, sa za sprievodu goroľ 
muz_ki tancovali tance: Bačovski, Džu-
ban_, Loman_, Šuchan_, Obrtok a Goroľ 
poľka. K tancu Džuban_ sa v obci Čierne 
hrala a spievala pieseň:

„Šč_rba, vrba poj na drva,
zabijeme kanca,
/: tebe rogi a mňe nogi,
šč_rbokovi vajca. :/

Šč_rba, vrba poj na drva,
popijeme vutki,
/: gorol_ se naľejeme,
bo t_n čas je krutki. :/

Popil Šč_rba, popil vutki,
ňimo co ľutovač,
/: bedže se un gorolečke,
aj v ňebi popijač. :/“

Pri tanci Loman_ predspevoval spravidla 
len jeden spevák, ktorý sa mohol striedať 
s  viacerými spevákmi. Partner pri tanci 

držal partnerku za boky a partnerka mala 
položené ruky na jeho ramenách. Syn-
chrónne sa pohybovali lámavým pohy-
bom vybočovaním vpravo a vľavo v bed-
rovej časti tela a  prechádzali do lámavé-
ho pohybu spredu dozadu. Vytváral sa 
tým dojem erotického lascívneho tanca. 
Najčastejšie sa tancoval ako motivický 
tanec pred odchodom novomanželov na 
svadobnú noc. Keďže tento tanec cirkev 
ostro odsudzovala, jeho prezentácia na ve-
rejnosti postupne zanikla.

Pri tanečných príležitostiach sa neskôr 
tancoval tiež čardáš, polka a  valčík. Na-
príklad v obci Čierne sa k tancu (polke) 
Šuchan_ hrala a spievala pieseň:

V dôsledku rozvoja pohostinských služieb a spoločenského života boli pôvodné 
inštrumentálne zoskupenia neskôr vytlačené cimbalovou (cigánskou) muzikou 

a heligónkou (jednoradovou alebo dvojradovou gombíkovou harmonikou). 
Heligónka sa dostala do slovenského i kysuckého ľudového inštrumentára až 

v medzivojnovom období, hoci už v roku 1829 si Cyril Demian (pôvodom Armén) 
nechal v Rakúsku patentovať jej predchodkyňu pod názvom „accordion“. Najviac 
heligónok sa na Kysuce dostalo z českého územia, kde najvýznamnejším centrom 
ich výroby bolo mesto Louny, v ktorom pôsobili najmä bratia Hlaváčkovci: Josef, 
Jan a Antonín. Z ďalších známych výrobcov možno spomenúť Josefa Kebrdleho 

z Hořovic a Konstantina Stibitza (Štibica) z Českých Budějovíc. 

Korýtka na výstave 
v Kysuckom múzeu
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„Fčera som bol u muziki,
celi ďeň, celi ďeň,
aňi som tam svojej milej,
ňeviďel, ňeviďel.
/: Ona stala pri okenečku,
 ona stala pri okenečku,
celi ďeň, celi ďeň. :/

Ona stala uplakana,
u dveri, u dveri,
spital som sa kamaratof,
čo je ji, čo je ji.
/: Ukradli jej kacabaječku,
ukradli jej kacabaječku,
zloďeji, zloďeji. :/“

Ďalšou obľúbenou piesňou k tancu Poľ-
ka na dva bola:

„/: Už jo vinc_ľ, po t_m Čorn_m,
špac_rovač ňebedem. :/
/: Milovala jech jednego,
milovala jech jednego,
už go vinc_ľ ňebedem. :/
/: Milovala, rada mjala,
aj f srdečku nošila. :/
/: Pokiľ jech jo ňevedžala,
pokiľ jech jo ňevedžala,
jako je to bešt_ja. :/

/: B_lo laski, mindz_ nami,
aš po Vrchi čorňanske. :/
/: A teras še ňenachodži,
a teras še ňenachodži,
za dva paľc_ krajčirske. :/“

V obci Svrčinovec sa tancoval cepíkový 
tanec, v ktorom sa vyskytoval motív mlá-
tenia cepmi v rôznom rytme – vo dvojku, 
vo trojku a vo štvorku. Následne sa tanco-
valo ponad ručeň (rukoväť cepíka), ktorý 
bol šikmo položený na zemi, ako aj ponad 
krúžiaci cepík. Na tanečných zábavách vo 
Svrčinovci bola v  sprievode gajdošskej 
muziky obľúbená aj pieseň:

„Gorolečka, čotka moja,
ej, ňepiuach če, jako fčora,
gorolečka, čotka moja,
ej, ňepiuach če, jako fčora.

Fčoraš b_ua jako v baňi,
ej, ňeška ši v mojej čapaňi,
fčoraš b_ua jako v baňi,
ej, ňeška ši v mojej čapaňi.“

V obci Oščadnica sa zasa na hodových 
tanečných zábavách často hrala a spievala 
pieseň:

„Zabava, zabava,
maľućko zabava,
/: šak śe mi frajerka,
zabavić kozala. :/

Jo jech śe zabavil,
na malom chvilećka,
/: tak jech sa utratil,
svojum frajeraćka. :/

V  goralskej oblasti Kysúc sa tancoval 
aj starobylý tanec Bjol_ taňec (Bjol, Biely 
tanec), ktorý plnil obradovú funkciu pri 
svadbe. Pôvodne ho tancovali vydaté 
ženy, časom dievky (družičky) po začep-
čení mladuchy; mal symbolizovať koniec 
mladosti, ale aj manželskú súdržnosť 
mladého páru. Pripomínal tanec koleso-
vého alebo chorovodného typu. Išlo o ta-
nec so zborovým spevom bez sprievodu 
hudobného nástroja. V  obci Čierne sa 
k nemu spievala pieseň:

„Na doľiňe, na doľiňe,
kupka sena, kupka sena,
fčera bola panenečka,
dneska žena, dneska žena.

Fčera bola panenečka,
zapleťena, zapleťena,
dneska je už mlada žena,
začepena, začepena.“

V súčasnosti folklórne súbory využíva-
jú pri tomto tanci hudobný sprievod, čo 
nie je v súlade s významom ani pôvodnou 
formou tohto obradového tanca.

Miestnou zvláštnosťou v  obci Skalité 
bol tanec Burkot, ktorý plnil zábavnú aj 
praktickú (pracovnú) funkciu. Táto ta-
nečná príležitosť bola spojená so stavbou 
nového domu alebo hospodárskej budo-
vy s  „mlatoviskom“. Hlavným účelom 
tanca bolo udupanie podlahy v  izbe 
alebo na „mlatovisku“. Samotnému 
Burkotu predchádzalo oznámenie o jeho 
konaní rodine a susedom. Najčastejšie sa 
konal v  sobotu a  stavebníci k nemu za-
bezpečili aj goralskú muziku. Na Burkot 
prišli takmer všetci obyvatelia dediny, 
hlavne mládenci a  dievky. Pozývali sa 
aj deti, aby sa zúčastnilo čo najviac ľudí 
a  podlaha bola čo najlepšie udupaná. 
Pred samotným Burkotom sa do rohov 
izby alebo stavby položili štyri kamene 
a na ne dosky, ktoré vytvorili rám okolo 
budúcej podlahy. Do rámu sa natlačila 
hlina – celina zmiešaná s plevami a urov-
nala sa. Následne tancujúci dokonale 
udupali zem. Touto tanečnou zábavou 
sa oslávilo aj úspešné dokončenie stavby. 
Po skončení Burkotu majiteľ domu ešte 
zahladil prípadné nerovnosti a  nechal 
podlahu zaschnúť, aby vytvrdla.

Okrem týchto tanečných príležitostí sa 
v  obciach s  goralským obyvateľstvom na 
Kysuciach (a nielen tam) vyskytovali ďal-
šie situácie vytvárajúce predpoklady na 
realizáciu ľudového tanca a tanečného re-
pertoáru, napríklad fašiangy, katarínske, 
štefanské či hodové tanečné podujatia, ale 
aj krstiny, regrútske muziky či svadby. Go-
ralské hudobné a tanečné tradície z Kysúc 
sa v súčasnosti prezentujú aj na medziná-
rodnom folklórnom festivale Goralské sláv-
nosti v Skalitom.          PhDr. Alojz Kontrik

Foto: autor a archív Kysuckého múzea v Čadci

Svadba v obci Svrčinovec, medzivojnové obdobie Svadobný sprievod z Oščadnice v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke
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Salvador Dalí sa do histórie ľudstva asi najviac zapísal ako významný maliar, ale 
tento všestranný umelec sa presadil veľmi úspešne aj ako sochár, grafi k, ilustrátor, 
dizajnér, spisovateľ, scenárista, fi lmár a režisér. A práve vďaka svojej všestrannosti 

je považovaný za jedného z najväčších umeleckých géniov 20. storočia. 
Výstava Enigma v Opletalovej ulici v Prahe prezentuje rozsiahlu zbierku Dalího 

bronzových sôch, trojrozmerných objektov, ilustrácií a šperkov.

Enigma Salvadora Dalího

Výstava vznikla z  iniciatívy spoločnosti Dalí Univer-
se, ktorá je správcom jednej z najväčších súkromných 
zbierok diel umelca. Vo vedení tejto spoločnosti stojí 

taliansky zberateľ a  obchodník s  umením Beniamino Levi, 
ktorý so Salvadorom Dalím v 60. rokoch spolupracoval. Levi 
venoval celý život zbieraniu Dalího diel a  to najmä trojroz-
merných objektov. Bronzové sochy nevyčísliteľnej hodnoty sú 
vytvorené technikou tzv. strateného vosku. Táto technika je 
založená na výrobe voskového modelu, podľa ktorého sa ne-
skôr vytvorí forma a do nej sa naleje roztavený bronz. Asi naj-
známejším dielom, ktoré môžeme na výstave vidieť, je socha 
Perzistencia pamäti, ktorá je variáciou jeho slávneho obrazu 
s rovnakým názvom z roku 1931. Dalí tentokrát zavesil tečúce 
hodiny na olivovník, ktorý je typickým symbolom kraja Cada-
ques, kde umelec trávieval letné mesiace svojho života. Rozte-

čená štruktúra hodín vyjadruje bezvýznamnosť času. Rovnaký 
motív autor zachytil aj v soche Tanec času 3, kde sú roztavené 
hodiny v  zelenom vyhotovení. Čas sa v  umelcovom chápa-
ní mení, rozťahuje, tečie, nerešpektuje prísne zákony hodín 
a  akoby neustále tancoval. Dalí mal všeobecne veľmi blízky 
vzťah k tanečnému umeniu. Svedčí o tom fakt, že v New Yor-
ku, kam sa aj so ženou Galou uchýlil počas 2. svetovej vojny, 
sám vytvoril balet Tristan fou. Neskôr napísal libreto a  na-
vrhol scénografi u aj k  baletnému predstaveniu Galin Balet, 
ktoré malo premiéru v  Paríži v  roku 1961. Ale najviac mu 
asi imponovalo španielske fl amenco, čo nám pripomína jeho 
ďalšia socha s  názvom Dalího tanečnica. Inšpiráciou tohto 
diela bola pravdepodobne španielska kráľovná flamenca La 
Chana, ktorej vášnivým obdivovateľom bol a často navštevo-
val jej predstavenia. Doslova kultovým dielom autora je socha 
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Kozmického slona s neprirodzene tenkými dlhými nohami, 
nesúceho na chrbte zlatý obelisk. Motív slona s  dlhými 
nohami použil zo svojho obrazu Pokušenie svätého Antoní-
na z  roku 1946, na ktorom zobrazil štyri slony nesúce štyri 
rôzne bremená ako symboly rôznych pokušení. Zlatý obelisk 
na Dalího slonovi nepôsobí vôbec ako ťažké bremeno, ale skôr 
akoby sa len vznášal vo vzduchoprázdne.

Umelcova posadnutosť zlatou farbou vychádzala z jeho pre-
svedčenia, že bol potomkom Maurov a  tento jeho pôvod sa 
preniesol do jeho tvorby, aj do jeho orientálneho štýlu ob-
liekania. Na výstave Enigma ale môžeme okrem bronzových 
sôch obdivovať aj sklenené objekty. Táto kolekcia vznikla zo 
spolupráce so známou francúzskou sklárskou fi rmou Daum 
Cristallerie. Je to súbor priehľadných plastík, modelovaných 
do farebného skla technikou lisovania do foriem, ktorá podľa 

umelca najlepšie umožňuje jeho surrealistické vnímanie reali-
ty. Ale zaujímavé sú aj zlaté šperky, ilustrácie kníh alebo kusy 
nábytku, vytvorené podľa jeho vlastných návrhov. Výstava 
je navyše veľmi vkusne osvetlená, takže každého návštevní-
ka nerušene vtiahne do abstraktného sveta umelca. Salvador 
Dalí bol ovplyvnený dielom zakladateľa modernej psycholó-
gie Sigmunda Freuda, ktorého celý život považoval za svojho 
duchovného vodcu a metódu, ktorá je nosná pre jeho dielo, 
sám nazýva paranoidne kritická metóda. Patrí k najvýznam-
nejším predstaviteľom surrealizmu, aj keď sa so surrealistickou 
skupinou pre názorové nezhody neskôr rozišiel. Napriek tomu 
po sebe zanechal fascinujúci svet snovej mágie, fantastických 
stvorení, plný bizarných, ale pôsobivých symbolov a metafor.

Text a foto: Vladimír Dubeň
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SLOVENSKÁ A ČESKÁ KNIŽNICA

Josef Holcman dodnes vydal asi dvad-
sať kníh (o. i. Hýlom hálom,  Sváry,  Tý-
den co týden, Trvalá bydliště, Stroj se (ne)
zadrhl,  Karel chodí po zemi,  Stoletý mlá-
denec alebo Cena facky a Osobní poplach, 
ktoré sa dočkali aj divadelného spracova-
nia a pražské Švandovo divadlo uvádzalo 
aj jeho hru Lámaní chleba). Všetko to sú 
diela plné autentickej atmosféry autorov-
ho rodného kraja, oslavy ľudskej práce 
vo vinohradoch, slávností vína, ale aj 
slováckeho folklóru. Nejde však o  neja-
ký nadšenecký národopis zamilovaného 
folkloristu (Holcman patril okrem iného 
aj k  organizátorom viacerých ročníkov 
svetoznámeho folkloristického podujatia 
Jazda kráľov), pretože okrem radostných 
nôt oslavujúcich život zaznievajú v Holc-
manovom diele aj rapsodické pasáže 
o  Slovácku v  dramatických päťdesiatych 
rokoch a likvidácii sedliackeho stavu.

Ostatná Holcmanova kniha Třetí cesta 
je síce priestorovo rámcovaná známym 
krajom, no súčasne je tak trochu iná. Au-
tor na nej pracoval takmer štvrť storočia 
od roku 1996 do roku 2021, a  ako po-
znamenáva, nestará sa v nej o „čas a jeho 
zákonitosti“. Je opisom a  časozberným 
záznamom (autor k tomu poznamenáva, 

že časozber mu umožňuje vyberať si 
z  množstva materiálov z  rôznych obdo-
bí, kombinovať ich, premyslieť a  dávať 
navonok banálne výroky do súvislostí) 
jeho imaginárnej cesty s  tromi priateľ-
mi, spisovateľom Ludvíkom Vaculíkom, 
cestovateľom Miroslavom Zikmundom 
a  etnografom Karlom Pavlištíkom zo 
Zlína cez Holcmanovu vínnu pivničku 
v Skoroniciach, Vlárske dráhy do Vaculí-
kovho rodiska v Broumove, kde sa končí 
13. júna 2015 Vaculíkovým pohrebom. 
Samozrejme, na takej dlhej ceste príde 
všeličo na pretras a  tak je to kniha plná 
úvah, glos, komentárov i dialógov o rod-
nej krajine, spoločnosti, ženách, politike, 
a  ako inak, aj o  víne. Je to vlastne taká 
autentická slovácka odysea, putovanie 
časom s  priateľmi a  za priateľmi a  diš-
putácie naprieč časom s nimi (napríklad 
s  básnikom Janom Skácelom, hercom 
Bolkom Polívkom, režisérom J. A. Pi-
tínskym, ale aj učiteľom národov Janom 
Amosom Komenským, ktorý dokonca 
zostúpi zo svojho pomníka v Uherskom 
Brode a vydá sa spoločne s nimi na cestu 
do Vizovic), v  ktorej prebleskuje hlboké 
magické očarovanie rodným krajom 
a jeho ľuďmi.

Josef Holcman: Třetí cesta

(Větrné mlýny, 2021)

Josef Holcman patrí nepochybne k najznámejším 
a najpopulárnejším postavám súčasného Slovácka. 
Okrem toho, že v  civilnom živote pôsobil dlhé 
roky v  Zlíne ako sudca, je známy ako literát 
a  divadelník, ktorý sa vo svojom diele venu-
je slováckym tradíciám a  obyčajom prizmou 
spomienok na svojich predkov i  zážitkov z  det-
stva a  mladosti, prežitých v  rodnej slováckej 
obci Skoronice. Ako sám hovorí, Slovácko je 
preňho „piatym ročným obdobím, ktoré 
pláva nad nami a nie je určované naším časom, 
je večné a mladé v podobe zvykov, obyčajov 
a rituálov, ktoré sa každoročne opakujú“.

Akokoľvek to znie možno odťažito, ale 
dôležitý je v Holcmanovej knihe aj poli-
tický podkres tohto priateľského putova-
nia, v ktorom sa prepájajú predovšetkým 
historické odkazy na kľúčové míľniky 
česko(slovenských) dejín. Jednak sa kni-
ha začína, keď priatelia splnia svoje „po-
vinnosti v Občianskom fóre po revolúcii 
v  roku 1989“ a  potom preberajú aj rok 
1968 a  ruskú inváziu, ktorá zabránila, 
ako hovorí autor, v  „pokračovaní socia-
lizmu s  ľudskou tvárou“. Teda v  akejsi 
idealizovanej „tretej ceste“, čím sa táto 
téma dotýka aj názvu románu, aj keď len 
nepriamo. Lebo ten súvisí s cestami jed-
ného z  protagonistov príbehu Miroslava 
Zikmunda. Odysea štyroch slováckych 
druhov sa totiž začína 22. apríla 1990, 
pričom Zikmund s  Hanzelkom vyra-
zili na svoju prvú slávnu cestu do Afri-
ky a  Latinskej Ameriky 22. apríla 1947 
a na druhú do Ázie a Sovietskeho zväzu 
22. apríla 1959.

Holcmanova kniha je mimoriadne 
zaujímavým obrazom hľadania ľudskej 
autenticity v splynutí s dôverne známym 
prostredím rodného kraja a zaujme nielen 
tých, ktorí nosia svoje Slovácko (a Valaš-
sko) v srdci.
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Jozef Mokoš vyštudoval bábkoherectvo 
a  dramaturgiu na Akadémii múzických 
umení v  Prahe. Po skončení dvojročnej 
základnej vojenskej služby nastúpil do 
Krajského bábkového divadla v  Ban-
skej Bystrici, kam ho zlákal jeho priateľ 
a básnik Mikuláš Kováč, a kde v tej dobe 
pôsobila pomerne silná a vplyvná skupi-
na umelcov, napr. spisovatelia Ladislav 
Ballek a Pavol Hrúz, dramatik Peter Ko-
váčik, režisér Ľubomír Vajdička či mím 
Ctibor Turba. Tu pôsobil v rokoch 1964 
– 1981 spočiatku ako herec, neskôr ako 
dramaturg, režisér a  umelecký šéf, po-
sledné tri roky ako riaditeľ. Potom odišiel 
do Bratislavy, kde sa stal dramaturgom 
Poetického súboru Novej scény a umelec-
kým šéfom Štátneho bábkového divadla. 
Roku 1992 sa habilitoval na docenta Vy-
sokej školy múzických umení v Bratislave.
Mokoš zaujal slovenskú literárnu verej-
nosť prakticky okamžite. Jeho básnická 
skladba Praskanie krvi (získal za ňu Cenu 
Ivana Kraska za najlepší literárny debut 

roka) signalizovala, že moderná slovenská 
poézia objavila nezvyčajný talent, charak-
teristický, povedané slovami literárneho 
kritika Milana Hamadu, spojením „zmy-
slovej otvorenosti, skoro drsnosti, ovláda-
nej citovou jemnosťou“. Výnimočnosť 
tejto básnickej skladby spočíva aj v neob-
vyklej osobnej otvorenosti básnika, ktorý 
zdieľa so svojím čitateľom erupcie spon-
tánnych citových vzplanutí a  erotizmu, 
materializovaných vo viacvrstvových ob-
razoch a významovo silných metaforách. 
Práve touto otvorenosťou sa Mokošova 
poézia vymykala z dobového kánonu ob-
chádzania telesnosti ako básnickej témy 
a  mlčania o  ľudských intímnostiach, 
navyše vyjadrovanej hravým, vtipným 
a  poetickým jazykom. Na druhej strane 
mu táto dôverná otvorenosť skomplikova-
la ofi ciálnu cestu k čitateľom, pretože sa 
ako originál vymykajúci dobovému his-
toricko-estetickému kontextu dostal do 
zvýšenej pozornosti ideologického do-
hľadu. Keď mu v roku 1969 vyšla básnic-
ká skladba Jesenné litánie, cenzori to po-
chopili ako narážku na to, v akej situácii 
sa ocitla spoločnosť po okupácii Česko-
slovenska v roku 1968, a preto na základe 
straníckeho rozhodnutia ešte v tom roku 
dielo stiahli z knižníc a zošrotovali.
Potom nasledovali dlhé roky Mokošovho 
básnického mlčania, vyplnené však veľ-
mi pestrou divadelnou a bábkarskou ak-
tivitou, prekladaním, ako aj písaním pre 
deti. Samozrejme, básnik sa v  Mokošovi 
nestratil, pretože poézia bola výraznou, 

niekedy až určujúcou súčasťou jeho 
dramaturgickej i  režijnej produkcie. Na-
písal bábkové oratórium  Jánošík,  ktoré 
uviedlo v  premiére (1975) Krajské báb-
kové divadlo v  Banskej Bystrici (réžia 
Karol Brožka), neskôr Staré divadlo Karo-
la Spišáka v  Nitre (réžia Ondrej Spišák, 
premiéra: 2010). Výber z  dramatickej 
tvorby pre deti, ktorý vydal knižne pod 
názvom  Hry ako hry alebo Zahrajte sa 
s  nami:  Telefón doktora Boľavého, Robota 
Robka, Baróna Prášila, Malé klauniády, 
Koníčka Hrbáčika, Míma, Predstavy, Já-
nošíka  (1982), obsahuje 16 bábkových 
hier a viacero básnických textov. Otvoril 
sa aj činoherným postupom, virtuózne 
a originálne pracoval aj s tradičnými báb-
kami a postupmi. Do histórie slovenského 
divadelníctva sú hlboko zapísané mnohé 
kultové inscenácie tej doby Kráľ jeleň 
(1979, réžia Ľ. Vajdička), Malé klauniády 
(1980, réžia C. Turba), v 70.  rokoch in-
scenovanie Rozprávok Milana Rúfusa, 
Krása Nevídaná v réžii Pavla Uhera, triló-
gia Feldekových hier s postavou Botafoga 
a hlavne v tej dobe nevídaný medzinárod-
ný trojprojekt Jánošík I, II, III v  réžii 
najvýznamnejších bábkarských režisérov. 
Okrem KBD na ňom participovalo aj 
Divadlo DRAK z Hradca Králové a Teatr 
lalki i aktora z Poznane.
Všestranná tvorba básnika Jozefa Mokoša 
je právom významnou súčasťou modernej 
slovenskej kultúry.

Igor Otčenáš
Foto: zdroj internet

Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia

(OZ Brak, 2022)

S miernym oneskorením vydalo prednedávnom vydavateľstvo OZ Brak 
k vlaňajším osemdesiatinám významného slovenského básnika, dramatika, 

režiséra a bábkara Jozefa Mokoša (nar. 11. 3. 1941 v Seredi) reedíciu jeho 
súborného diela pod názvom Štyri nočné obdobia. Súbor obsahuje dnes už 

kultovú lyricko-refl exívnu poému Praskanie krvi (1961 – 1962), zbierku 
Jesenné litánie (1968 – 1969), básnickú skladbu Pribúdanie kruhov (1983) 

a poému Písanie/é do snehu (2001). Knihu ilustroval Miloš Kopták a je 
doplnená o literárno-vedecké refl exie Mokošovho diela z rokov 1961 až 2002.
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Ján Lenčo 
(https://zilina-gallery.sk/picture.php?/9629/category/533)                                                                                        

A práve v takých súvislostiach to platí teraz aj vtedy, a aj pre 
nášho jubilanta – spisovateľa, prekladateľa, publicistu, kritika 
a búrliváka Jána Lenča. Je to Slovák narodený 23. 10. 1933 

a celoživotne uzemnený v rodnej Žiline. Ani sa nám nezdá, že na bu-
dúci rok si pripomenieme 90 rokov odvtedy, ako uzrel svetlo sveta, 
v nie veľmi prajnej Žiline.

ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Hneď na začiatku bude potrebné si Jána Lenča predstaviť ako vý-
znamného autora, ktorý svojím dielom pokrýva skoro celé spektrum 
a multipolárnosť tvorivej autorskej roboty. Do literatúry vstúpil ešte 
predtým, ako začal študovať slovenčinu a dejepis na Filozofi ckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave (1952). Už počas štúdií 
publikoval rôzne prozaicky orientované miniatúry, v ktorých akoby 
pod drobnohľadom mladého začínajúceho autora skúmal etické 
problémy spoločnosti v rôznych historických súvislostiach a dobách.

Jeho prvou prozaickou miniatúrou bola Cesta na morské dno 
(1966), ktorá vyšla v časopisoch Kultúrny život, Slovenské pohľady 
a Mladá tvorba. Vysokoškolské štúdium ukončil Ján Lenčo v roku 
1957 a pred ním sa otvoril obrovský publikačný priestor, ktorý Len-
čo vo svojom ďalšom živote aj využil. Predmetom jeho autorského 
záujmu sa stala najmä otázka, ako sa môže človek realizovať v súčas-
nom svete, ako sa môže vysporiadať s autokratickou mocou prevahy. 
Ďalej či má dosť odvahy a sily búriť sa a zápasiť s nepriazňou osudu, 
s množstvom intríg, ktoré ho iritujú a povzbudzujú do tohto nerov-
ného zápasu. Lenčo používa rôzne nástroje, ktorými čitateľa vtiahne 
do dejovej spleti. Zvyčajne je to anekdota, krátky príbeh v ironickom 
podtexte bájky či legenda v satirickom podtóne. Ak sa na Lenčove 
diela pozeráme retrospektívnym pohľadom, tak je už jasné, že každú 
tému, ktorú naznačil v krátkych formách možností prózy, po rokoch 
vlastných životných skúseností podstatne rozšíril, myšlienkovo zveľa-
dil a dal jej formu solídneho románu s dobrou a poučnou čítavosťou. 
Priestor jeho vtedajšieho pôsobenia veľmi nežičil rozletu myšlienok 
v prostredí ideologickej regulácie v hraniciach dovolených možností 
(nie veľkých) a v prostredí všakovakých, zväčša nie veľmi úspešných 
ekonomických reforiem a v plánovacom tápaní vtedajšej spoločnos-
ti. Do takéhoto prostredia Lenčo vstúpil so slušnou dávkou znalos-
tí a s veľkými autorskými ambíciami. Vyberal si také zamestnania, 

v ktorých mohol autorsky využiť čo najviac poznatkov pre následné 
zhmotnenie vo svojich literárnych prácach väčšieho rozsahu a hlb-
šieho obsahu. Začínal v službách vydavateľstva Slovenský spisovateľ 
ako redaktor. Za čas si vyskúšal aj profesiu stredoškolského pro-
fesora a potom vystriedal celý rad administratívnych zamestnaní 
v rôznych funkciách.

V r. 1956 sa oženil s Boženou Slivkovou a v roku 1958 sa presťa-
hoval do rodnej Žiliny. V tom istom roku sa mu narodila dcéra Jana 
a pôsobil ako redaktor denníka Pravda (1959 – 1967). V roku 1964 
sa im narodila dcéra Mária. V r. 1968 nastupuje ako stredoškolský 
profesor slovenského jazyka a literatúry na SVŠ v Žiline a v r. 1973 
ako referent na Krajskú správu Slovenskej knihy v Žiline. V rokoch 
1976 – 1988 pôsobil ako správca žilinského kina Úsvit. V r. 1978 sa 
mu narodil prvý vnuk Martin. V roku 1981 sa s manželkou Bože-
nou rozviedol a uzavrel druhé manželstvo so Žofi ou Vojtekovou, rod. 
Otčenášovou. V r. 1987 dostáva titul Zaslúžilý umelec a cenu Anto-
nína Zápotockého za román Roky v kine Úsmev (práve v uvedenom 
roku som sa zoznámila s J. Lenčom na besede určenej pre vysokoško-
lákov študujúcich na VŠDS v Žiline, pozn. autorky). Dlhé roky bol 
vedúcim pobočky Klubu českej kultúry vo svojom rodisku. V roku 
1988 odišiel do dôchodku a uvoľnil si celý svoj životný priestor na 
autorskú spisovateľskú činnosť. V r. 1993 do jeho rodiny prichádza 
na svet vnučka Lucia. V  rovnakom roku sa stáva členom nemec-
kej spisovateľskej organizácie Interessengemeinschaft der deutschen 
Autoren. Dňa 7. marca 2003 mu Nadácia Matice slovenskej udelila 
Prémiu Vincenta Šikulu za literatúru. Aktívny funkcionár Spolku 
slovenských spisovateľov i čestný občan mesta Žilina... Publikoval, 
písal, prekladal a  tvoril prakticky až do svojej smrti 1. novembra 
2012. Tento rok si pripomíname 10. výročie jeho úmrtia.

Lenčove literárne práce sú príkladom toho, ako môže spisovateľ 
obsiahnuť obrovský literárny priestor v  širokom spektre rôznych 
žánrov. Využil podobenstvá, legendy, báje, literárne miniatúry, roz-
právky, mikropoviedky aj rozmerovo menšie prózy. Vo všetkých 
dielach sa autor prejavuje ako nemilosrdný kritik politickej moci 
a zneužívania osobnej moci štátnych úradníkov aj v samosprávnych 
orgánoch. Aby táto vecná kritika bola ako-tak zakamufl ovaná, autor 
nastavoval zrkadlo doby v podobe irónie, sarkazmu a satiry zarámo-
vané do prostredia historických románov. Takýmito sú: Egypťanka 

Ján Lenčo
majster irónie 

a satiry
Pri skúmaní životopisov a uzavretého 

životného diela básnika, spisovateľa alebo 
vôbec tvorivého človeka platí celkom 
dobre latinský citát z rímskych dôb: 

„Tempora mutantur, et nos mutamur 
in illis,“ čiže „Časy sa menia a my sa 

meníme s nimi.“
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lom Slovensku, museli sa noviny tlačiť naraz na troch rotačkách. 
O pár rokov sa zmenila tlačiarenská technológia aj na novinových 
rotačkách a  Ján Lenčo sa uchýlil ako stredoškolský profesor na 
Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Žiline. Ani tam nemal dlho 
pokoj a okrem vyučovacích povinností mu ostalo menej času na pí-
sanie. Zo školy prešiel do podniku Slovenská kniha, kde fungoval 
vo všeobecne nič nehovoriacej funkcii referenta. A napokon zakotvil 
ako správca kina v Žiline. Vtedy to však už bol uznávaný a uctievaný 
autor, ktorého knihy vychádzali v nákladoch, o ktorých sa nám dnes 
už len sníva. (Žena medzi kráľmi 22 000 výtlačkov, Egypťanka Nito-
krys 9 500 výtlačkov, Roky v kine Úsmev 18 000 výtlačkov.) Takéto 
náklady kníh svedčia už o veľkej obľube čitateľskej verejnosti.

Ján Lenčo bol ako autor dosť univerzálny, lebo svojou tvorbou 
pokryl skoro celé spektrum trhového záujmu, či už išlo o historické 
romány, poviedky, eseje, satiru atď. Žánrová bohatosť, dokonalé vy-
jadrovanie, krásny jazyk, to sú fi remné znaky dobre napísanej litera-
túry, ktorú možno dejovo vnímať v historických súvislostiach od dáv-
nej minulosti po súčasnú prítomnosť, ba až do polohy science fi ction.

Ak by sme skúmali čitateľskú príťažlivosť diel Jána Lenča, tak tým 
magnetom sú rôzne interpretácie náhodných hraničných situácií, 
v ktorých sa človek nachádza v spleti spoločenských premien. Au-
tor skúma zmeny v ideáloch mladých ľudí, ich nároky a požiadavky 
zmien historických konvencií v zrkadle dneška. Autor sa pri pertrak-
tovaní týchto problémov snaží ostať tým, či je. Chce byť autentic-
kým a refl exívno-kritickým voči prítomnosti. Sú to zväčša autorove 
sondy do samotnej podstaty reálneho sveta človeka prepletajúceho sa 
v hľadaní vzťahu medzi dobrom a zlom. Ako v chronologickej met-
rike vznikali knihy Jána Lenča, v každej vyšla najavo nejaká provokač-
ná myšlienka, ktorou zaujal svojich čitateľov. Z toho všetkého možno 
vydedukovať, že Lenčo mal významnú vlastnosť vedieť sa dokonale 
vcítiť do myslenia zorientovaného čitateľa, schopného analyzátora 
kvalitatívnych i kvantitatívnych, ale aj príčinných súvislosti. Skrátka, 
Lenčo bol intelektuál schopný kompozične dokonale vykonštruovať 
piliere svojho diela a podriadiť im objektivizované, historické, reál-
ne, ale aj fi ktívne reálie do dynamiky dobre skomponovaného diela 
v koncepte reálneho a aktuálneho deja. Iva Poláková

Foto: autorka a internet

Poznámka: 1) LENČO, Ján 1984. Rozpomínáni. Praha: Československý spisovatel. (cit. z obálky), 428 s.

Nitokris (1972), román Odyseus, bronz a krv (1982), Žena medzi 
kráľmi (1985). Rovnako pôsobia aj zbierky poviedok s historickými 
motívmi Hviezdne okamihy (1974) a Kleopatrin milenec (1980).

Časť svojej tvorby venoval Lenčo aj mladej generácii. Sú to mýtic-
ké romány o Daidalovi a Ikarovi Čarodejník z Atén (1978) a ďalšie 
kratšie literárne útvary. Zaujímavé sú ale aj romány fantastického 
charakteru ako je Pomsta zo záhrobia (1971) a Socha z Venuše (1988).

Veľmi čítavé sú romány spoločenského charakteru Rozpamätá-
vanie (1978) a  jeho voľne nadväzujúce pokračovanie Roky v  kine 
Úsmev (1987), opisujúce autorove poznatky a skúsenosti stredoškol-
ského učiteľa a správcu vtedy známeho žilinského kina. Je to vyda-
rená groteska praktík socialistickej moci. Za román Rozpamätávanie 
bol v roku 1978 odmenený cenou Zväzu slovenských spisovateľov. 
Sám autor o svojej knihe napísal: „Není pro mě nic těžšího, než psát 
o vlastních knihách. Stojí mě to víc námahy a sebezapření než celý ro-
mán. Mám pocit, že všechno, co bylo třeba, jsem už řekl v textu. Po 
smrtelně vážných a nudných knihách jsem dostal chuť napsat něco úplně 
jiného. Nenáročného, výlučně zábavného. Od A až do Z vymyšleného. 
Tak vzniklo Rozpomínaní. Není v něm ani zbla pravdy. Všechno jsem 
si vymyslel: školu, postavy, příběhy. Úzkostlivě jsem dbal na to, aby se do 
textu nedostalo ani zrnko skutečnosti. Dopustil jsem se hanebného činu: 
zpronevěřil jsem se vznešenému poslání literatury, která má zvěčňovat 
pravdu a popisovat ty nejtypičtější jevy. Chtěl jsem se jenom bavit, nic ji-
ného. A budu navýsost spokojený, když se stejně tak budou bavit všichni, 
kteří budou číst tenhle nezodpovědný výtvor. Nezodpovědný a nepravdi-
vý... Do té míry, že se nikdy nestane povinnou četbou, i když by si to jako 
oslava pedagogické práce v plné míře zasloužil.“1

AKO SI SPOMÍNA NA JÁNA LENČA DNES UŽ 91-ROČNÝ 
PROFESOR MIROSLAV TUMA?
„Ján Lenčo bol tvrdohlavý a nebojácny autor, ktorý otvorene servíroval 
spoločnosti mnohé základné otázky pravdy, spravodlivosti, moci, ľudských 
charakterov, zvrátených citov, túžob, boja proti bezpráviu, neslobode, 
tvrdému diktátu a uzurpovaniu totalitnej moci a podobne. Lenčovi, ako 
už vtedy známemu autorovi, sa nežilo ľahko a akoby bezstarostne.“

Až po jeho smrti (2012) a po akom-takom politickom odmäku 
sa objavili informácie, že autorovo meno fi guruje v záznamoch Re-
gistračných protokolov agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej 
bezpečnosti – ako agenta a raz ako dôverníka s krycím menom Pro-
kop. Mnohí Lenčovi kolegovia však potvrdili, že nebol nikdy uda-
vačom ani donášačom a nikdy nikoho ani neudal. Do politického 
kolotoča ŠtB sa Ján Lenčo dostal tak, že jeho staršia dcéra ušla v roku 
1980 na Západ a chcel ju ako otec navštíviť. To mu vynieslo záznam 
v registri spolupracovníkov ŠtB. Takýchto spisovateľov jeho kategó-
rie tam vo zväzkoch bolo viac.

Doba sedemdesiatych a osemdesiatych rokov bola zložitá a v ob-
lasti kultúry zasiahla nielen do života spisovateľov, básnikov i novi-
nárov, ale aj do sféry života interpretačných umelcov. Iné meradlá 
hodnotenia boli v celoštátnej optike, a iné, hádam aj žičlivejšie, boli 
v regionálnej atmosfére, teda aj v Žiline, kde neskôr Ján Lenčo pô-
sobil a tvoril. Navonok bol síce zamestnaný, ale jeho hlavným ži-
votným poslaním bola tvorivá práca spisovateľa, i keď spočiatku len 
akoby regionálneho významu. To sa však veľmi rýchlo zmenilo, hoci 
za každým autorom stál kontrolný a sledovací orgán s nejasným ob-
rysom moci a so zmeneným menom. Preto formálne, ale aj reálne, 
musel Ján Lenčo prechádzať takými zamestnaniami ako technický 
redaktor denníka Pravda, ale tlačeného súčasne okrem Bratislavy aj 
v Žiline a v Košiciach. Taká bola vtedy úroveň informačných tech-
nológií v polygrafi i, lebo ak chcelo vydavateľstvo Pravda každé ráno 
ponúknuť čitateľom čerstvý výtlačok novín v rovnakom čase na ce-

Výber z titulov v českom jazyku, foto: I. Poláková
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T áto novodobá tradícia vznikla v roku 2007, keď bola v mes-
te po prvýkrát vybudovaná ojedinelá piesočná galéria pod 
šírym nebom, prezentujúca monumentálne trojmetrové vý-

tvory z tohto netradičného sochárskeho materiálu. Na stavbu každej 
„sochy“ sa spotrebuje 12 ton jemného štukového piesku, ktorý sa 
zhutní do pyramíd spevnených dreveným debnením. Po odstránení 
debnenia môžu začať sochy pomaly vznikať, postupným vyrezáva-
ním z piesočného monolitu. Vytvorenie monumentálnej piesočnej 
sochy zaberie asi päť dní. Okrem vody a povrchovej úpravy potra-
vinárskym lepidlom neobsahujú sochy žiadne ďalšie prímesi. Vďaka 
kvalitnému technologickému postupu ich po vyschnutí neohrozia 
ani dažde či krupobitie. Sochy preto zdobia nábrežie obvykle od 
polovičky mája až do začiatku adventu. Kolekciu piesočných ob-
jektov spojuje každoročne zvolená tematická linka. Tento rok to 
sú symboly partnerských miest Písku – Jičína, Veľkého Krtíša, Bad 
Leonfeldenu, Deggendorfu a  mesta Wetzlar. Objekty zobrazujú 
architektúru, postavy či atribúty typické pre vybrané mestá. Na vy-
tvorení sôch sa podieľali miestni výtvarníci a sochári.

Galéria je po celý čas voľne prístupná, v období letnej turis-
tickej sezóny tu je k dispozícii takisto turistický informačný stá-
nok, od ktorého vychádzajú pravidelné komentované prehliad-
ky po meste. Návštevníci, ktorí sa prídu na sochy pozrieť, si na 
neďalekej promenáde môžu pozrieť aj nemenej zaujímavú open 
air výstavu Když se řeka zlobí – 20 let od povodně 2002, na 
ktorej sú vystavené fotografi e nielen z nedávnej tisícročnej vody, 
ale i z predchádzajúcich povodní v priebehu 20. storočia. Kulisy 
obom výstavám vytvára rieka Otava a Kamenný most, najstarší 
dochovaný most v Čechách, ktorý bol na rieke vystavaný písec-
ko-zvíkovskou stavebnou hutou v druhej polovici 13. storočia. 
Žulový most je dlhý 110 metrov, široký 6,5 metra a stojí na sied-
mich pilieroch. Je takmer zázrakom, že v  čase povodne odolal 
tlaku tisícročnej vody, pretože prietok v rieke bol 50-krát väčší 

„SOCHY 
Z PÍSKU 

V PÍSKU“
Asi sto kilometrov na juh od Prahy 
založili v polovici 13. storočia českí 

králi hrad a mesto Písek, ktoré 
dostalo svoje pomenovanie podľa 

zlatonosného piesku, z ktorého naši 
predkovia získavali cenný kov. Ním sa 
už od nepamäti pomeriavala hodnota 
akéhokoľvek tovaru či služieb. Sídlo 
vzniklo ako ochrana ryžovísk zlata 
a obchodných ciest na rieke Otave. 

Spojitosť s týmto materiálom – pieskom 
si mesto pripomína každoročnou akciou 

Sochy z písku v Písku.

Sochy z písku v Písku

22_23_Pogran.indd   2222_23_Pogran.indd   22 25.07.2022   13:02:0325.07.2022   13:02:03



Listy  23

ne zaujímavý kultúrny priestor. Väčšina návštevníkov smeruje na 
interaktívne výstavy zamerané na deti a  ich rodičov. Sladovna má 
ambície stať sa pre návštevníkov priestorom, kde sa kultúra a ume-
nie stávajú opäť prirodzenou súčasťou bežného života každej rodiny. 
V objekte sídli aj turistické informačné centrum a v prízemí nad 
hladinou rieky je sympatická kaviareň.

Mesto Písek bolo nedávno vyhlásené „nejlepším místem pro ži-
vot v ČR“ v kategórii stredne veľkých miest. Ak vás vaše cesty 
zavedú do jeho okolia, určite si nenechajte ujsť hoci i  krátku 
návštevu tohoto zaujímavého mesta. Alebo si rovno naplánujte 
jeho prázdninovú návštevu. Mesto i  jeho okolie vám poskytnú 
mnoho dôvodov stráviť v ňom aj niekoľko dní.

Text a foto: Miro Pogran

než obvykle a nad vodnú hladinu vyčnievali len barokové sochy 
zdobiace kamenné mostné zábradlie.

Mesto Písek sa hrdí bohatou minulosťou a od 19. storočia začína 
výrazne meniť svoju tvár, prerastá stredoveké hradby a vďaka bohaté-
mu kultúrnemu a spolkovému životu je dnes nazývané mestom štu-
dentov a penzistov, Mekkou huslistov či juhočeskými Aténami. Toto 
mesto obklopené morom lesov sa stalo obľúbeným letoviskom a cie-
ľom domácich i  zahraničných turistov. Svojim obyvateľom i náv-
števníkom ponúka množstvo zaujímavých miest, ktoré stojí za to 
navštíviť. Či už je to Prácheňské muzeum situované v dochovanom 
krídle přemyslovského hradu a v priľahlých tereziánskych kasárňach 
alebo Sladovna – rozsiahly objekt pôvodne určený na výrobu sladu, 
ktorý sa ale v posledných rokoch premenil na moderný a nesmier-

Alšovo námestie v Písku

Synagóga v Písku

Kostol Narodenia Panny 
Márie v Písku

Kamenný most v Písku

Písecká veža

V uličkách Písku
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I nočníky si zaslouží úctu

Zásluhu na vzniku mají manželé Renáta a Jan Sedláčko-
vi. Sami říkají: „Vše začalo v roce 2000, kdy jsme koupili 
zdevastovanou tvrz Třebotov (18 km na západ od Prahy 

– pozn. P.K.). Během její rekonstrukce byl objeven kamenný útvar 
vystupující z venkovní obvodové zdi. Jednalo se o středověký zá-
chod nazývaný prevét… Na stejné zdi byla barokní přístavba, ve 
které byl umístěn suchý záchod s  jímkou.“ Architektonické de-
taily související s běžnou lidskou potřebou Sedláčkovy zaujaly 
natolik, že se rozhodli sbírat předměty vyrobené za tímto úče-
lem v  různých historických obdobích. Začali mapovat jejich 
historii a to, jak se vyvíjely. Zakladatelé a majitelé svérázného 

zařízení věnovali svému hobby nesmírné množství času, náma-
hy i fi nančních prostředků. Nejde zdaleka jen o nějakou recesi, 
ale i o vtipnou formu osvěty.

Hledat začali ve starožitnictvích, vetešnictvích a aukčních sí-
ních, dnes shánějí předměty svého zájmu i po internetu. Poda-
řilo se získat některé unikáty z celého světa. Jejich muzeum vy-
stavuje větší část z více než dvou a půl tisíce nashromážděných 
exponátů: některé z nich pocházejí až z 15. století. Nejde jen 
o  „noční vázy“ různých tvarů a  užití, vyrobené z  porcelánu, 
keramiky, skla či dokonce takového materiálu jako je stříbro, 
ale i  o  klozetové truhly, křesla, kočárové záchody a moderní 

V Česku máme údajně přes 500 muzeí; značné procento z nich je v Praze. 
Kromě těch nejznámějších jsou tu i některá bizarní, jako např. Muzeum mučících 

nástrojů, čokolády nebo dokonce sexuálních pomůcek a hraček. Ne každý ví, 
že existuje i originální Muzeum historických nočníků a toalet. Pokud by téma 
někoho pobuřovalo, měl by si vzpomenout na své dětství a předměty spojené 

s tím, jak se učil hygienickým návykům.
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keramická WC. Zaujme replika zlaté záchodové mísy, originál 
takové mají v USA. K nejobdivovanějším patří prostředky pro 
likvidaci exkrementů, které používali kosmonauti v podmín-
kách beztíže; pocházejí přímo z kosmické lodi. Unikátem je 
i na londýnské aukci získaný nočník pro Napoleona (ozdobe-
ný symbolem vítězství – vavřínovým věncem, ale nikdy ne-
použitý, protože byl vyroben, až když už potenciální uživatel 
trávil čas na ostrově Svatá Helena), čínského císaře nebo do 
kajut Titaniku, ale i  svatební francouzské nočníky. Kuriozi-
tou jsou miniaturní nočníky s  karikaturou Hitlera – takové 
vyráběli Angličani za 2. světové války. Existuje i exemplář ve 
„skutečné“ velikosti, který po zasednutí spustí melodii britské 
hymny. Začali ho vyrábět po začátku 2. světové války. K „drs-
nějším“ exponátům patří konzervičky, do nichž údajně nechal 
výtvarník Manzoni zatavit 30 gramů svého exkrementu, při-

čemž hotový produkt pod názvem „umělcovo ho..o“ prodával 
za aktuální cenu 30 g zlata.

Do sbírek patří i literatura, pohlednice a obrazy i různé před-
měty spojené s osobní hygienou. Z mnoha uveďme třeba mini-
aturní ruličku toaletního papíru na jedno použití pro americké 
vojáky za války či sbírku porcelánových držadel ke splachovadlu. 
Smyslem sbírky je odstranit tabu spojené s touto oblastí hygieny 
člověka a ukázat související předměty jako estetické prvky spoje-
né s opomíjenou oblastí naší civilizace, mnohdy nesoucí znaky 
kvalitního uměleckého řemesla. Poučné jsou vitríny, které uka-
zují, jak se měnily hygienické návyky během staletí.

Muzeum bylo původně, od roku 2011, umístěno ve Vyšehrad-
ské ulici, později na čas přemístěno do centra metropole na Staré 
Město a od loňska má sídlo v městské části Modřany (Praha 12, 
V Potočkách 6). Je držitelem certifi kátu pelhřimovské agentu-
ry Dobrý den, shromažďující různé rekordy, jako Největší sbír-
ka nočníků a toalet. Autoři připravují i online prohlídku. Vydali 
v češtině a angličtině knihu Toalety, nočníky a jiné souvislosti (his-
torie, kuriozity, současnost, umění), kde naučně populární formou 
seznamují s výsledky vlastního bádání, přičemž otevřeně i zasvě-
ceně poučí čtenáře o lidské hygieně ve všech souvislostech. Mu-
zeum je otevřeno v termínech uvedených na jeho webové stránce 
www.muzeumnocniku.cz. Pořádá i přednášky a workshopy, na-
bízí suvenýry, jako jsou trička s vtipnými malůvkami a  textem 
nebo magnety. Mělo už několikrát publicitu ve sdělovacích pro-
středcích, např. v televizní Toulavé kameře. Přesto je stále řada 
potencionálních návštěvníků, kteří o něm nevědí. Návštěvníky 
jsou často jednak senioři, ale i rodiny s dětmi. Kdo máte mož-
nost, určitě se tam podívejte!

Petr Kuneš
Foto: autor a Muzeum historických nočníků a toalet
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S  umením sa stretávame každú chvíľu. Hudba, televízia, 
fi lm, ranný pohľad na dizajn okna, nábytku, krásu odevov, 
každú drobnosť v našom okolí. Maľba má v tomto vizuál-

nom bohatstve osobité postavenie, najmä pre jej mnohostranné 
pôsobenie, od dekorácie a remesla až po duševné posolstvo.

Výtvarný prejav nie je len súčasťou života, ale ho i obohacuje. 
Spory o jeho hodnote zvyknú ukončiť záujmy kupujúcich. Nako-
niec však vyhrá čas, ktorý sa snažia mnohí odborníci predbehnúť 
defi novaním kvality z hľadiska investície.

Umenie je zážitkom. A vždy v ňom dominovala kvalita emócie, 
doba jej trvania a  bohatstvo obsahu. Rámec tomuto všetkému 
tvorila forma, umelecký výraz. Stretnutie s dielom Moniky Sabo 
je pôsobivým vstupom do existencie prechádzajúcej vekmi. Roz-
merné maliarske plátna i komorné formy sprostredkúvajú zážitky 
vskutku ojedinelé. Umelkyňa, ako všetky výrazné umelecké zjavy 
dneška, maľuje všetko to, čo sa nedá povedať slovami. Vidí ten jej 
svet a pôsobivo ho tlmočí divákovi. Páči sa mi, že prešla umelec-
kým štúdiom, že sa rozhodla rozvíjať expresívnu maliarsku polo-
hu s množstvom symbolov a zložitých príbehov. A cez tieto cesty 
vytvára všetky predpoklady k novým umeleckým objavom.

Moje vety znejú zdanlivo ako avizovanie nového umeleckého výra-
zu či cesty. Z časti je to aj pravda. Tá forma, ktorú dáva prevažne vo 
fi gurálnej maľbe svojim obrazom, je jednou z najcharakteristickej-
ších pre umelecké snahy dneška. A zároveň aj najviac prijímaných.

Monika však dokáže naratívne rozprávať o živote. O tom bytí, 
ktoré každý z  nás študuje, spoznáva, porovnáva, aby nakoniec 
zistil, že je to také ťažké. Umelkyňa nie plytkosťou, ale silou prí-
behov hovorí, že je to zároveň krásne. A má pravdu.

Tvorba umelkyne je jej životom. Krokmi vo svete úsmevov 
a násilia, v protikladoch i harmónii, ktoré nekončia. Treba si to 
však nielen uvedomiť, ale i poznať tieto výzvy, ktoré vedia po-
môcť jedincovi už len uvedomením si seba.

Monika Sabo je vzácnym umeleckým objavom, ktorý vstupuje 
na obrovskú umeleckú scénu práve dnes, keď sa ľudia koria zbytoč-

MONIKA 
SABO

Výtvarné umenie je dlhodobou 
a nekončiacou cestou hľadania 

a objavov. Jeho pomerne štandardné 
vývojové etapy sa nalomili v polovici 
19. storočia nástupom tzv. -izmov, 
a v tom klasickom ponímaní úplne 

zlomili o sto rokov neskôr. Umenie pre 
všetkých, pop art, konceptualizmus 

a podobne. Dnešok je ťažko prehľadný 
a až odstup času zadefi nuje hodnoty 

a štandardy tejto doby.

Za svetlom 2021, akryl na papieri 21x29,5 cm

Za plotom 2019, akryl na papieri 45x64 cm
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ným povrchnostiam a vymysleným ľudským príbehom. Mám rád 
jej obrazy so zaľúbenými úsmevmi či letmými dotykmi žien, dvojíc 
s  rozstrapkanými vlasmi alebo šatami. Tváre, ktoré sú preľaknuté 
i  chápajúce, ako aj tie, ktoré dnešku nerozumejú. O  tvorbe tejto 
autorky možno písať eseje. Má zmysel, hĺbku a krásu zároveň. Vnáša 
medzi ľudí život bez nostalgie, trápenia. Bytie ľudstva je totiž nielen 
subjektívnym pohľadom jedinca, ale tiež subjektívnym prijímaním 
okolia a umenia. A v tomto má Monikina tvorba osobité postavenie. 
Pretože zaujme, upozorní i pohladí. Jej obrazy sú nové a krásne.

Monika Sabo sa narodila 12. novembra 1967 na Myjave. 
Vzdelávala sa na pedagogickej škole, v Design Academy, na Vyso-
kej škole výtvarných umení a dlhodobo u výtvarníka Štefana Ortha. 
Pravidelne vystavuje na kolektívnych i samostatných výstavách.

Žije a tvorí vo svojom ateliéri v obci Cerová-Lieskové.
Ľuboslav Moza

Foto: archív autora

Tiché šťastie 2021, akryl na papieri 21x29,5 cm

Ticho 2021, akryl na papieri 45x64 cm

Tradície III 2021, akryl ma plátne 70x100 cm

Tradície II 2021, akryl, pastel na papieri, 87x62cm
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Listy
Študentské  7–8/2022

ÚVOD
,,Kto čo robí s chuťou, rád, z práce môže kratochvíľu mať.” Jan Amos 
Komenský

Dnes by sme chceli rozpovedať príbeh človeka, ktorý mal 
v  sebe nepredstaviteľné množstvo energie a  elánu. Pána, ktorý 
sa zaslúžil o porazenie trachómu na Kysuciach a pomohol Žilin-
čanom postaviť nemocnicu. Vybudoval nemocnicu z ničoho. Za 
svoj život urobil viac ako 10 000 špičkových operácií, vychoval 
približne 60 lekárov, porazil trachóm v Hornom Uhorsku a vydal 
niekoľko odborných prác, ktoré boli vysoko ocenené aj v zahrani-
čí. Pán Spanyol bol zo židovskej rodiny, a na svoj pôvod bol vždy 
hrdý. Bohužiaľ, žil v období, kedy sa židovstvo trestalo najvyšším 
trestom – smrťou.

Túto tému sme si vybrali preto, že cítime k pánovi Spanyolovi 
veľký obdiv za jeho statočnosť. Pred spracovaním práce sme si 
stanovili niekoľko cieľov. Prvým cieľom našej práce je spracovať 
a v krátkosti zachytiť niektoré udalosti z histórie Židov v Žiline 
od jej vzniku až po koniec 19. storočia, kedy sa narodil pán Voj-
tech Spanyol. Následne opisujeme židovskú komunitu v Žiline 
v období ČSR a Slovenského štátu.

Náš druhý cieľ je spracovať a zjednotiť život pána Spanyola od 
jeho narodenia až po jeho smrť. Naším zámerom je taktiež pri-
pomenúť, ako ťažko kedysi vznikali nemocnice. Myslíme si, že je 
to dôležité pripomenúť hlavne teraz, v období, keď nám kolabujú 
nemocnice kvôli covidu-19 a lekári sú na pokraji svojich síl.

Prácu sme rozdelili okrem úvodu a záveru do 3 kapitol a viace-
rých podkapitol.

V prvej kapitole práce sa stručne venujeme židovskej histórii 
v Žiline. Chceme poukázať na to, aké to mali ťažké a aký nemi-
losrdný prístup mali k nim mestá a niektorí panovníci. Taktiež 

Na minuloročnej Pražskej medzinárodnej konferencii slovenských 
a českých stredoškolákov získal II. miesto Martin Dinga za rozsiahlu 

a dynamickú štúdiu o živote a diele významného lekára 
MUDr. Vojtecha Spanyola. Keďže sme celú štúdiu publikovali na 

webových stránkach, predkladáme len výňatky z jednotlivých kapitol.

chceme poukázať na to, prečo sa Židia v Žiline začali vyskytovať 
neskôr ako v iných mestách. V podkapitole opisujeme postavenie 
židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945.

V druhej kapitole chceme opísať a zosumarizovať život Vojte-
cha Spanyola.

V tretej kapitole sa chceme venovať založeniu nemocnice, ktorá 
je životným dielom pána Spanyola a kde pôsobil.

Informácie sme čerpali zo Štátneho archívu v Žiline, použili 
sme odbornú literatúru hlavne pri písaní histórie Židov v našom 
regióne.

MUDr. Vojtech Spanyol

MUDr. Vojtech Spanyol (Zdroj: súkromný archív Mgr. Petra Štanského)

Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

28_32_Studentske listy.indd   2828_32_Studentske listy.indd   28 26.07.2022   8:25:4426.07.2022   8:25:44



Príloha LISTY 7–8/2022      29

Internetové zdroje sme použili hlavne pri opísaní detstva pána 
Spanyola a obdobia počas jeho ukrývania. Podarilo sa nám kontak-
tovať pani doktorku Oľgu Ďurčanskú, ktorá nastupovala na očnú 
kliniku ako čerstvá absolventka lekárskej fakulty v období, kedy 
tu ešte pôsobil Vojtech Spanyol. Oslovili sme aj ďalších občanov 
Žiliny, napr. pána Petra Štanského, pána Andreja Dvoreckého, žiaľ, 
nemali príležitosť stretnúť sa či bližšie poznať MUDr. Spanyola.

Prácu sme doplnili obrazovou prílohou. Väčšina fotografi í po-
chádza zo súkromného archívu Mgr. Petra Štanského, ale aj Jo-
zefa Feilera.

1.1 Židovská komunita v Žiline v rokoch 1918 – 1945
Pre náš príbeh je tiež dôležité, čo sa stalo so židovskou komunitou 
v nasledujúcich rokoch, hlavne počas Československej republiky 
a Slovenského štátu. Na začiatku medzivojnového obdobia to Ži-
dia nemali ľahké. Ľudia ale aj politici ich obviňovali vo svojich 
prejavoch zo spojenectva s  Maďarmi. Napríklad Vavro Šrobár 
v  novoročnom príhovore v  roku 1920 hodil do jedného vreca 
Maďarov, Nemcov a Židov. Snažil sa poukázať na ich nepriateľ-
stvo voči slovenskému národu. To zapríčinilo veľkú vlnu nená-
visti a útokov na Židov alebo ich majetky. No Židia sa nenechali 
znechutiť a boli lojálni ku krajine, v ktorej žili. Jediné, čo chceli, 
bol pokojný a mierumilovný život, a preto sa podriadili tomu, 
kto mal najväčšiu moc v krajine. Z prvého sčítaní ľudu krátko po 
vojne vyplýva, že v Žiline žilo necelých 12 000 ľudí a z toho bolo 
1 658 Židov. V ďalšom období ich počet rýchlo stúpal. V roku 
1930 bolo zo 17 473 obyvateľov 2 480 Židov.1 Žilina ako mesto 
bola v počte židovského obyvateľstva na 13. mieste. Pre porov-
nanie v Bratislave, ktorá bola na prvom mieste, bolo približne 
15 000 Židov. Posledné sčítanie obyvateľstva v Žiline bolo v roku 
1938. Z neho vyplýva, že v Žiline žilo 2 465 Židov.2

Medzi Židmi bolo množstvo lekárov, právnikov, obchodníkov, 
úspešných priemyselníkov, ale aj umelcov či športovcov. Prínos 
pre mesto znamenala hlavne tvorba a návrhy židovských archi-

tektov. K nim patril napríklad Michal Maximilián Scheer, Július 
Stein, Žigo Wertheimer a  i. V  Žiline sa nachádzajú významné 
židovské stavby, napr. synagóga, Rosenfeldov palác, hotel Rémi 
(dnešný hotel Polom) a i., na ktoré sme hrdí aj dnes.

Po vyhlásení Slovenského štátu boli postupne schvaľované protiži-
dovské zákony a nariadenia, ktoré ovplyvnili aj Židov v našom mes-
te. Prvé nariadenie vlády bolo, že Židia nemohli vykonávať verejné 
služby. Neskôr im začali obmedzovať povolania, ktoré mohli vykoná-
vať. Postupne boli vylučovaní z hospodárskeho a sociálneho života. 
V Žiline bolo zlikvidovaných 414 podnikov v rokoch 1942 – 1943, 
ktoré im patrili. Od roku 1940 sa začali odoberať židovské domy ich 
majiteľom. Aj keď stále mohli bývať v týchto domoch, už im nepat-
rili. Mali majiteľa, niekoho árijskej rasy, komu museli platiť za spra-
vovanie domu. Preto dochádzalo často v tomto období ku korupcii. 
Takýchto domov bolo v Žiline 260.3 Postupne im bolo zakázané 
bývať na dvoch hlavných námestiach. Tiež v roku 1940 dostalo vý-
poveď 24 žilinských lekárov.4 Všetci boli židovského pôvodu. V roku 
1941 bol schválený Židovský kódex, ktorý pozbavil Židov všetkých 
práv. Všetky židovské deti museli navštevovať iba židovskú školu. Bol 

Kočiar pána Spanyola (Zdroj: súkromný archív Mgr. Petra Štanského)

Budova nemocnice (Zdroj: súkromný archív pána Mgr. Petra Štanského)

Detail vstupu do očnej kliniky (Zdroj: súkromný archív Mgr. Petra Štanského)

im zakázaný vstup do parkov, reštaurácií či kaviarní. Nesmeli vyko-
návať niektoré povolania, vlastniť autá, obrazy, šperky a pod.

V roku 1942 boli vypracované súpisy Židov. Tie slúžili na to, 
aby sa im dávali podradné práce a  sústreďovali ich na jednom 
mieste pre deportáciu. Dňa 12. 3. 1942 poslalo ministerstvo 
vnútra miestnym úradom presné pokyny na prípravu deportácie. 
V nich bolo určených 5 koncentračných stredísk, vrátane Žili-
ny – Štefánikove kasárne. Stredisko malo kapacitu 2 500 ľudí. 
Podmienky tu boli katastrofálne. Zhnité budovy, gardisti ukradli 
Židom osobné veci, bili ich a ponižovali. Transporty, ktoré išli 
do koncentračných táborov v Lubline alebo Osvienčime, museli 
prechádzať cez Žilinu. Tu sa k nim pridali ďalšie vozne so Žid-
mi a zásobami pre nich. Takých transportov bolo až 19 a odišlo 
v nich vyše 1 000 Židov, ktorí pochádzali zo Žiliny.5

Koncentračné stredisko v Žiline bolo zrušené 24. 10. 1942.6 
Židia boli rozdelení do Serede a Novák. V roku 1944 boli zo Ži-
liny vyslané ďalšie transporty s vyše 900 miestnymi Židmi. 7 Tak 
veľa ich odišlo a tak málo sa ich vrátilo späť.

2 ŽIVOT MUDR. VOJTECHA SPANYOLA
2.1 Detstvo a štúdium
Vojtech Spanyol8 sa narodil do židovskej rodiny 15. októbra 
1883 v  období Rakúsko-Uhorska. Jeho rodičia boli Gabriel 
a  Rozália Spanyolovci a  mal mnoho súrodencov. Ich rodina, 
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ako už priezvisko Spanyol napovedá, pochádzala zo Španiel-
ska a patrila k najstarším židovským rodinám v Žiline. Vojtech 
Spanyol sa narodil v meštianskom dome č. 2 na dnešnom Ma-
riánskom námestí v Žiline.9 V Žiline absolvoval základnú školu 
a  začal navštevovať gymnázium. Stredoškolské štúdiá ukončil 
v Szolnoku v roku 1902. Po maturite ho cesta zaviedla do Bu-
dapešti, kde vyštudoval lekársku fakultu a v roku 1907 získal 
lekársky titul MUDr. V  Maďarsku zostal ešte pár rokov, aby 
získal prax. Pôsobil na dvoch rôznych klinikách, najprv v Bu-
dapešti a neskôr v Segedíne. V roku 1911 sa vrátil do Budapeš-
ti, aby získal povolenie a prostriedky na výstavbu nemocnice 
v Žiline. Toto sa mu podarilo. Po vystavaní nemocnice v roku 
1914 sa 31-ročný Vojtech Spanyol stal primárom očného od-
delenia a zároveň riaditeľom Uhorskej kráľovskej štátnej očnej 
nemocnice.10

Jedným z jeho súrodencov bol Hugo Spanyol, ktorý bol dok-
torom práv. Stal sa mestským poslancom11 a neskôr právnym 
zástupcom mesta Žilina. Ďalšie záznamy, ktoré máme o  jeho 
súrodencoch, sú o  jeho druhom bratovi Ödönovi Spanyo-
lovi. Ten emigroval do Anglicka, kde žijú jeho potomkovia 
dodnes.12 Dom rodiny Spanyolovcov stál na dnešnom Marián-
skom námestí.13 Spanyolovci ho vlastnili od roku 1849. V roku 
1923 pán Vojtech so svojím bratom Hugom kúpili pozemok 
na vtedajšom Štefánikovom námestí, dnešnom Hlinkovom, 
a dali tu postaviť nový dom, tiež známy ako Spanyolovský dom. 
MUDr. Spanyol mal v ňom aj ordináciu. Bol postavený podľa 
projektov architekta Stanislava Koníčka.14 Pán Vojtech Spanyol 
chcel dom rozšíriť. Mal v pláne postaviť na konci záhrady ešte 
dvojposchodovú budovu. Jeho sused bol vtedajší úradník, kto-
rý schvaľoval novostavby a táto budova by mu zavadzala. Tak 
tento projekt zmietol zo stola. Kvôli tomu vznikol jeden z naj-
väčších staviteľských sporov v  celom Československu.15 Tento 
konfl ikt sa riešil až na súde v Prahe a postavenie budovy na-
koniec nepovolili. Rodina Spanyolovcov vlastnila tento dom 
až do roku 1941. Vtedy bolo naň uvalené štátne vlastníctvo. 
Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS) si tu zriadila základ-
ňu. Po skončení vojny si zasa v dome zriadila svoju základňu 
krátko aj komunistická strana. Do pádu komunistického reži-
mu tu väčšinu času bola predajňa kníh a knižnica VŠDS. Dom 
teraz patrí medzi štátne pamiatky a od roku 1991 je majetkom 
banky, ktorá ho využíva na svoje účely.16

2.3 Ukrývanie sa pred nacistami
Po vyhlásení autonómie Slovenska v Žiline bol Vojtech Spanyol 
odvolaný z pozície riaditeľa nemocnice a namiesto neho bol do-
sadený MUDr. Anton Korman. Po vzniku Slovenského štátu to 
mal ako Žid veľmi ťažké. V roku 1941 požiadala HSĽS okres-
ný úrad, aby im bol pridelený dom MUDr. Spanyola do správy 
hneď potom, ako sa vysťahuje. Chceli tu zriadiť veliteľstvo pre 
Hlinkovu gardu a sídlo strany.7

Čo sa dialo s pánom Spanyolom v posledných rokoch vojny, sa 
dozvedáme z rozprávania pani Márie Holešovej. Jej otec Róbert Ku-
chárik, ktorý pracoval v podniku Slovena v  sklade na bavlnu, ho 
ukryl medzi vrecami. Požiadal ho o pomoc Jaroslav Loula. Musel 
chodiť skoro ráno, aby tam bol skôr ako robotníci. Ráno vždy vy-
niesol vedro, v ktorom pán Spanyol vykonával potrebu, dal mu čistú 
vodu, aby sa mohol umyť a vyvetrať. MUDr. Spanyol bol umiest-
nený medzi veľkými vrecami s bavlnou, takzvanými žochmi, ďaleko 
od dverí, kde skoro nikto nechodil. Pán Kuchárik ako vedúci skladu 
hovoril celý deň robotníkom, ktoré vrecia majú brať na spracovanie. 
Týmto ich vlastne korigoval, aby sa nedostali ku vreciam s pánom 
Spanyolom. Bohužiaľ, gestapo začalo podozrievať a vypočúvať pána 
Loula. Mali podozrenie, že schováva Žida. Chodil stále na výsluchy. 
Pán Loula sa bál, že skončí vo väzení a budú ho mučiť, aby povedal 
pravdu. Tak sa pre bezpečie všetkých rozhodol siahnuť si na život. 
Obesil sa na strome vo Vraní, aby ochránil pána Kuchárika a pána 
Spanyola. Pre nich to bola ohromná strata a  tragédia. Po odcho-
de nacistických vojakov z nášho územia sa pán Spanyol už nemusel 
skrývať. Aj po skončení vojny ostali dobré vzťahy medzi pánom Ró-
bertom a pánom Vojtechom Spanyolom.8

2.4 Obdobie po vojne
Po vojne sa situácia pána Spanyola zlepšila. Vrátil sa opäť do ne-
mocnice a  liečil ľudí. Tiež bol znova dosadený do čela nemoc-
nice. Ako riaditeľ pôsobil do roku 1951, kedy zo svojej funkcie 
odišiel a bol už iba lekár.9 Približne v tomto období založil oftal-
mologickú školu v Žiline. V spolupráci s ďalším židovským leká-
rom Alexandrom Vozárom založili pre deti ortoptické oddelenie, 
kde liečili ich zrak. V roku 1962 odišiel do dôchodku.

Hrob MUDr. Vojtecha Spanyola na Starom žilinskom cintoríne (Zdroj: súkromný 
archív Mgr. Petra Štanského)

Pamätná tabuľa MUDr. Vojtecha Spanyola (Zdroj: https://zilina-gallery.sk/
galleries/Zidovske_pamiatky_v_Ziline/Zidovske_osobnosti/xIMG_8726.jpg )
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Aj po odchode do dôchodku zostal aktívny a publikoval nie-
koľko odborných prác. Mnohé z  týchto odborných prác boli 
publikované aj v zahraničí. Najznámejšia je jeho posledná práca 
o očných chorobách v pokročilom veku. Tá získala veľký obdiv aj 
na medzinárodnej úrovni. Delil sa o svoje vedomosti a poznatky 
až do samého konca. V roku 1975 sa ofi ciálne stal čestným čle-
nom Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně a nosi-
teľom rytierskeho kríža Rádu Františka Jozefa.20 Zomrel 17. sep-
tembra 1980 v Žiline. Dožil sa úctyhodných 96 rokov. Zvláštne 
je, že nie je pochovaný na židovskom cintoríne ako jeho rodičia 
alebo súrodenci. Jeho hrob môžeme nájsť na Starom cintoríne 
v Žiline.21 Mesto Žilina mu v roku 2013 udelilo in memoriam 
prestížnu cenu Genius loci Solnensis. Taktiež po ňom pomeno-
vali nemocnicu a ulicu, na ktorej sa nemocnica nachádza.

3 ZALOŽENIE OČNEJ KLINIKY A NEMOCNICE

3.1 Založenie očnej nemocnice v Žiline
V čase, keď sa MUDr. Vojtech Spanyol rozhodol vrátiť z Maďarska 
a postaviť v Žiline prvú očnú nemocnicu, v Hornom Uhorsku bol 
rozšírený trachóm. Trachóm je infekčná choroba, ktorá postihuje 
rohovku a spojovku oka. Môžeme ju označiť ako očnú chorobu. 
V dnešnej dobe už nie je veľkou hrozbou pre moderné štáty, no 
vtedy bol náš región ňou doslova zamorený. Taktiež to bol dôvod, 
prečo sa pán Spanyol rozhodol postaviť nemocnicu práve v Žiline. 
Ďalším dôvodom bolo to, že mesto je dôležitou železničnou kri-
žovatkou. Pôvodne mala byť nemocnica postavená v Ružomber-
ku, ale pán Spanyol presvedčil uhorskú vládu, že Žilina je lepším 
miestom práve týmito argumentmi.22 Očná klinika bola postave-
ná 1. apríla 1914. Dostala pomenovanie Uhorská kráľovská štátna 
očná nemocnica.23 Jej výstavba stála 400 000 korún a vybavenie 

stálo ďalších 80 000 korún. Očný pavilón mal na začiatku 80 lô-
žok určených pre pacientov. Išlo o úplne prvú nemocnicu v Žiline, 
aj napriek tomu, že Žilina bola veľké mesto už dávno predtým. 
Príčinou bolo to, že Žilina aj keď bola väčšia ako ostatné mestá, 
nikdy nebola župným mestom. Očná klinika mala najmodernejšie 
vybavenie v celom Uhorsku a robili sa tu špičkové procedúry.24 

Po vytvorení Československej republiky (ČSR) 28. októbra 
1918 nemocnica spadala pod Ministerstvo zdravotníctva a  te-
lesnej výchovy. Pre porovnanie, po spojení Česka a  Slovenska, 
Česi nepoznali náš systém nemocníc. Prekvapila ich žilinská ne-
mocnica, pretože mala konkrétne zameranie na liečbu, zatiaľ čo 
v Čechách existovali iba zemské nemocnice.

Meštiansky dom, Spanyolovci tu bývali do roku 1924

Meštiansky dom č. 2 a 3: Spanyolovci tu bývali do roku 1924 (Zdroj: https://
zilina-gallery.sk/galleries/Mesto/Narodne_pamiatky/xb_IMG_3011.jpg)
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ZÁVER
Vojtech Spanyol patrí k významným osobnostiam Žiliny. Jeho 
život bol naplnený činorodou prácou. Vykonal viac ako 10 000 
operácií a vychoval okolo 60 špičkových lekárov. Aj keď mu jeho 
pôvod v určitom období sťažoval životné podmienky, nikdy ho 
to nezastavilo. Úspešne dokázal zrealizovať svoju víziu a postaviť 
v Žiline kvalitnú nemocnicu. Ako povedal Jan Amos Komenský: 
,,Kto čo robí s chuťou, rád, z práce môže kratochvíľu mať.” A myslí-
me si, že je to perfektne vidieť na Vojtechovi Spanyolovi. Miloval 
svoju prácu a dal do nej celý svoj život. A taký bol aj výsledok. 
Dokázal nám, že každý človek môže niečo zmeniť.

Cieľom našej práce bolo poukázať na život MUDr. Vojtecha 
Spanyola, objasniť jeho pôvod a  opísať neľahký vznik nemoc-
nice. Myslíme si, že sa nám tieto ciele podarilo naplniť. Taktiež 
sme radi, že sme mohli zosumarizovať príbeh pána Spanyola od 
jeho narodenia až po miesto, kde je pochovaný. Informácie sme 
čerpali hlavne zo Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. 
Niektoré materiály sme čerpali z  viacerých internetových strá-
nok a z kníh. Naše informácie dopĺňajú fotografi e pána Spanyola 
a nemocnice.
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Naše studio tvoří nejen grafi ci, ale i DTP specialisté pro předtiskovou přípravu. 
Dáváme si záležet na kreativitě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafi ckých výstupech.

Nabízíme profesionalitu, spolehlivost, osobní přístup i rozumné ceny.
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Milan Dedek

REKA, MESTO, ZELEZNICNÍ TRAT
A CTVERO ROCNÍCH DOB
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Kontakt:  Franklin s.r.o., Náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, tel.: 222 510 268, 604 545 555, 
e-mail: franklin@franklin.cz
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únor 2021                          45 Kč

Generální partner 
Českého tenisového svazu

Kluby 
v karanténě

Aryna Sabalenková

s Michalem Hrdličkou

můj příběh:

dialog
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Řada Oribe nejvyšší výkon a sofi stikovanost 
ve formě skutečně originálních přípravků 
– gel, který ošetřuje, olej, který tuží, sprej, 
který se nedrolí a nesráží a šampony 
s kvalitou pleťové péče, které vlasy připraví 
na styling a zároveň je chrání před okolním 
prostředím, decentně provoněné exkluzivní 
francouzskou vůní nazvanou Côte d’Azur.
Vlasová péče Oribe snoubí přírodní 
výtažky se špičkovou technologií, 
a výsledkem této kombinace je kolekce 
ušitá na míru potřebám dokonalých vlasů 
bez parabenů a chloridu sodného, chránící 
před UV zářením, pečující o barvu a je 
použitelná i na vlasy ošetřené keratinem.

Složení bez parabenů a chloridu 
sodného.

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

ORIBE EXKLUZIVNÍ KOMPLEX
Obsahuje výtažky z květu protěže, liči 
a vodního melounu.
Chrání vlasy před oxidačním stresem, 
fotostárnutím a zhoršením funkce 
přirozeného keratinu.

K barvení používáme výhradně značku 
GOLDWELL. Jednu z technologicky 
nejvyspělejších a nejšetrnějších značek světa.

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

www.hairsalon-no1.cz

ORIBE 
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Listy
SLOVÁKOV A ČECHOV,      ktorí chcú o sebe vedieť viac

Ročník 27
Cena 30 Kč / 1,20 €

12                         
2020

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