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ZA BÁSNIKOM 

ZDEŇKOM FUKOM

So Slovensko-českým klubom ho spájala najmä manželka 
Božena Fuková. Táto rodáčka z Bystričian v okrese Prievidza bola 
jedným zo štyroch poslancov Národného zhromaždenia, ktorí 
v októbri 1968 hlasovali proti „Dohode o podmienkach dočas-
ného pobytu sovietskych vojsk v Československu“ a nazvala ho 
aktom agresie. Kým jej traja kolegovia boli v tom čase význam-
né politické osobnosti, Božena Fuková bola nie veľmi známa tri-
dsaťročná ekonómka. Jej život sa potom niesol v intenciách, kto-
ré sa po takomto statočnom čine dali očakávať – o rok ju vyhodili 
z parlamentu, veľmi ťažko hľadala zamestnanie, napokon pra-
covala ako účtovníčku a referentka. Až v roku 1990 sa opäť sta-
la poslankyňou Federálneho zhromaždenia. V roku 2006 jej pre-
zident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil na návrh 
Slovensko-českého klubu Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy „za 
mimoriadny spôsob zásluh o demokraciu a ľudské práva“.

Zdeněk Fuka aj v tomto všetkom zohral veľkú rolu, bol pre 
manželku rovnako ako pre priateľov veľkou morálnou autoritou. 
Sám bol v roku 1968 známym novinárom. Málokto však vedel o 
jeho básnickej tvorbe. Iba verše z rokov 1945-48 stačil publikovať 
v ofi ciálnych časopisoch, jeho tvorba sa znovu vynorila až po 
roku 1989, v dlhom období medzitým boli jeho básne nežiadú-
ce. „Každé literární dílo s náboženskou tématikou nebo dokonce 
směřující do oblasti mystiky rozněcovalo nenávist všech stup-
ňů, kde se v době normalizace rozhodovalo o kultuře. Tím se 
v rozporu s tradicí české literatury vytvářela bílá a nezmapovaná 
místa právě v hájemství nejhlubšího básnického myšlenkového 
světa, a proto s pocitem dlužníků můžeme teprve nyní postup-
ně představovat autory, jejichž jména se mohla objevovat jenom 
v samizdatových nebo soukromých tiscích, případně v opisech 
pořizovaných milovníky pravdy a skutečných hodnot. Takový 
byl i osud básnické tvorby Zdeňka Fuky,“ napísal v predhovore 
k jeho básnickej zbierke „Cesta domů“ Jiří Kutina.

Zdeněk Fuka prišiel s celkom osobitým mystickým pohľadom 
– k hlbinnému katolicizmu konvertoval cestou cez východné 
fi lozofi e, jógu, meditáciu, myšlienky indického učiteľa Maháršu. 
Jeho mysticizmus je rozumový až nadrozumový. 

Jeho básne smerujú „o kousek výš z toho všeho“, ako napísal 
Otakar Březina. A odkazom môže byť aj „nenechat semlít své já 
v soukolí času“. 

Vladimír Skalský

Prišiel veľmi smutný list. Parte oznámilo, že 18. februára 
zomrel český básnik, novinár a publicista Zdeněk Fuka (1927). 
Vo vhodnom čase sa dokázal ako novinár venovať témam 
časným, napríklad postaviť sa na stranu obrodného procesu 
v roku 1968 či revolúcie v roku 1989, v poézii smeroval k bez-
časiu, do oblasti mystiky.

Když umírá
básník

Když
umírá

básník

tak i tam 
na horách

na nejvyšších vrcholcích skal
se zachvěje

poslední trsek
trávy

Hudba ... Tóny ...
v nejvyšším C

Šťastnou
cestu

básníku

a vzpomeň si někdy
na naši společnou hru
v našem podivném čase

věčného

BEZČASÍ

Když loučíme se
s krajinou
Když loučíme se 

s krajinou
máme ještě kudličku

v kapse
a kousek provázku
jak šestiletí kluci

abychom rozvětvili své
j á

na prak
a kamínek
který bude

 vržen
k nebesům

neuvědomujíce si
že jenom v návratu 

až do mateřského lůna
je naděje

že přežijem

Tohle je toto
Jednou navečer
žádné myšlenky

žádná slova

Nic

Jenom básník mohl říci
tohle je toto

a ty jen vydechuj
vůni života

Elegická
Prší

Déšť dme se nad krajinou
jak rozsochatý stůl

Plačlivá krajina teskní
Už napila se dost
té zamořené vody
(neboť jen ústa

otevírající se ke krmení
nemají nikdy dost)

Má přítelkyně smrti
že se i ty vyhýbáš té prašivině...

Modrou jsem už dávno neviděl
Ani žluť

Corbierovu žluť
Žluť praskajících klasů

Jen šedá prosakuje
zdmi našich příbytků

Špinavá šeď
Šeď jako sedm morových ran

valících se nad krajinou
a dusících každý šepot vánku

Ale co

Náhle do prostoru
zaznívá výkřik

NEDEJ ZAHYNOUTI
NÁM NI BUDOUCÍM

A ozvěna

Plačlivá krajina 

ještě že pláče

(září 1987)

´



II MIROSLAV BIELIK

SKUTOČNOSŤ. BENÁTSKY
DIPTYCH I.

Alebo smerník? Náhrobné kamene akoby 
stratili mŕtvolnú ostrosť. Pôsobením toku 
času zmäkli, zaoblili sa, akoby ospravedl-
ňovali holú skutočnosť, že ten, kto sa stra-
til zo života, stráca sa aj v hrobe a v pamä-
ti. Napadlo mi vyhľadať hroby dávnych 
učiteľov. Benč, mohol byť aj Homér, ale 
Homér nemal okuliare, vlastne ako sle-
pý ich ani nepotreboval. Lenže Benčovcov 
je tu viacej. A čo Zúbek? Zúbekovcov 
ešte viac. Ferko bol aj hudobník, nie síce 
ako Beethoven, ani ako jeho brat, ale 
pre malých školákov bol veľkým huslis-
tom. Dokonca som chcel mať aj ja také 
Zúbekove husle.

Domŕzal som starého otca: - Starký, vy-
strúhaj mi husličky z javora... - Ajáj, chlap-
če, na husle treba poriadne drevo a nie 
poleno, ktoré si ty doniesol. A ešte pritom 
z buka. To je hluché drevo. Ešte tak zahrá, 
keď blčí v peci. - Ale máme aj javorové, - 
nedám sa odbiť. - Máme aj nemáme, len sa 
ty pýtaj učiteľa.

Na Martina boli u nás hody. Upršaný 
novembrový čas. Pokiaľ sa trúsili sviatoč-
ní návštevníci, my so Slavom sme v pus-
tých záhradách ráňali osirelé jablká na 
vysokých jabloniach, z ktorých už spŕch-
lo lístie. Toto sú posledné jonatánky, tu 
štrúdľovky, hvôdzovky a tieto nechá-
me na konároch do mrazov. Ba niekto-
ré sú najchutnejšie až primrznuté a jedia 
sa s novučičkým čistým snehom. Tamtie 
oráňame; hádžeme odlomené haluze, 
nájdené drevené papeky i tenké narúba-
né kolíky. Pomáhame jeseni zrážať listy zo 
stromov. Kto trafí viac. Pri neviemkoľkom 
pokuse mi  vyletí z ruky papek tak pres-
ne, že triafa obočie kamaráta. Krv! Nedá 
sa nič robiť, musíme s farbou von. Lepšie 
povedané, dnu. Rýchlo dovnútra k jeho 
rodičom a starým rodičom, priamo do 
izby plnej hodovníkov. To sme tomu dali! 
Slavova stará mater s ním beží na ošetre-
nie do Jožkových. Ranu treba očistiť a vraj 
zašiť.  

Chlapčiská nezbedné! - A ty, - ktosi mi 
prísne nariaďuje, - ostaň tu vnútri a opa-
truj cez pauzy husle, natieraj sláčik, ale 
struny nechaj na pokoji, nič nenaťahuj, 
nieže ich rozgajduješ!

Slavov starký hrá na husliach a melódie 
akoby vyjadrovali jesenný plač. - Môžem 
aj ja skúsiť? - Skús!

„Chcem osudu siahnuť do papule...“ 
Zo zadumania ma vytrháva čísi ženský 

hlas. Starena upravuje pri cestičke hrob. Je 
zhrbená a oblečená v obnosených čiernych 
šatách a modrotlačovej zástere.

- Hľadám Zúbekovcov.
- Máte šťastie. Starý pán sedí prá-

ve na slniečku pri kaplnke na námestí. 
Poponáhľajte sa, tam ho dostihnete. Málo 
ho vídať, žije v Dubničke, príde len občas. 
On vie o Zúbekovcoch najviac, veď je jed-
ným z nich.

Vskutku. Na lavičke inak prázdne-
ho námestia sedí starý muž vo vybled-
nutej lesníckej rovnošate. Klobúk má 
položený na kolenách, uprene hľadí na 
akýsi pomyselný bod. S tichým oslove-
ním a jeho mĺkvym prikývnutím si sadám 
k nemu. Nad hlavami nám ako tryskáče 
prelietajú lastovičky.

- Nie ste vy ten Zúbek ... Ten, čo prirov-
nal sen k letu vtáka: videl si ho vo vzduchu 

– no pokús sa nájsť stopy po jeho lete!

- Kdeže, ja a sny... Stále si premietam tú 
dávnu scénu, keď v mrazivom dni fašis-
ti vyháňali ženy, deti, starcov, každého, 
koho našli v domoch, sem na námestie...

- Nedá vám zabudnúť, stále vidíte stopy 
po lete šípu.

- Po vojne som našiel rodnú obec v popo-
le. Vychudnutý a polohluchý sa vraciam zo 
zajateckého tábora a tak ako teraz, sadám 
si vedľa kaplnky a pátram po tieňoch ľudí, 
ktorí tu mreli hrôzou pred popravčou ča-
tou. Brat Ludvo by vám vedel rozprávať! 
Ja sa hneď rozcítim a nevydám ani hlásku. 
Preto radšej maľujem a hrám na najrôznej-
ších nástrojoch.

-  Ako Beethoven.
- V tábore bol jeden skladateľ, ktorý 

občas prehodil slovo o našom osude a stá-
le sa vracal k Beethovenovi. Mne to vôbec 
nič nehovorilo. Až po vojne som študo-
val, pravda, nie umenie, ale lesníctvo, no 
popritom sa dalo vzdelávať aj v hudbe 
a vo výtvarnom umení. Tak som sa, ešte 
polohluchý, dostal k Beethovenovi. Stále 

Román s podtitulom NEISTÝ ČAS, ISTÉ 

MIESTO vyšiel koncom roka 2007 vo 

Vydavateľstve Matice slovenskej v Marti-

ne a bol na Slovensku veľmi priaznivo prija-

tý kritikou i čitateľmi. Uverejňujeme z neho 

úryvok, ktorý ukazuje prestupovanie jednot-

livých časových a významových polôh toh-

to originálneho prozaického diela. Rozhovor 

s autorom sme uverejnili na stranách 3-4 

tohto čísla Slovenských dotykov...

Slepý Homér, hluchý Beethoven...
„Až nabudúce budete mať pocit, že 

s vami Boh nič nezmôže, spomeňte si, 
že...

Noe bol opilec, Abrahám príliš starý, Izák 
snilko, Jakob klamár, Lea bola škaredá, 
Jozef obeťou násilia, Gedeón sa bál, Rakab 
bola prostitútkou, Jeremiáš a Timoteus 
boli príliš mladí, Dávid mal aféru a bol 
i vrah, Jonáš utekal pred Bohom, Noemi 
bola vdova, Jób zbankrotoval, Ján Krstiteľ 
jedol chrobáky, Peter zaprel Krista, učení-
ci zaspali, keď sa modlili, Marta si so všet-
kým robila starosti, Mária Magdaléna bola 
prostitútka, samaritánska žena bola rozve-
dená, a viac než raz! Zachej bol veľmi malý. 
Pavol bol priveľmi nábožný. Timoteus mal 
žalúdočné vredy. A... Lazar bol mŕtvy! Tak 
už žiadne výhovorky!“

Čítam text vo vývesnej skrinke pred 
kostolom v Kľačne. Akoby tieto slová pán 
farár vyložil na oči kvôli mne. Vedel, že 
sa prídem pozrieť na demontáž kazateľ-
nice, ktorú pamiatkari dovolili odviezť na 
reštaurovanie do ateliéru. Cez sklené tabu-
le dverí zisťujem, že som prišiel neskoro. 
Kazateľnica je už rozobratá, uložená vo 
vestibule a pripravená na odvoz. Drevený 
anjelik má zlomenú rúčku, niečo je tam 
odštiepené, vidno, že toho poškodené-
ho a nahlodaného zubom času bude viac. 
Ozaj, aké zuby má čas? Ozubený čas! Ja 
len časom cítim, že ma zuby trápia čoraz 
viac a zrejme už nebudem dlhšie odkla-
dať návštevu Šichmana alebo Angyala. 
Nevymýšľam si. Obaja zubní lekári exis-
tujú. Jeden tu a druhý tam. Tak vidíte, 
pán farár, v texte chýba ešte niekto bib-
lický, koho boleli zuby. Mňa Eliáša trápia 
aj zuby, ale to nie je výhovorka, pre ktorú 
som prišiel neskoro. Nestíham. Ako vy, 
Kazateľ, hovoríte: ... ani človek nepozná svoj 

čas...

Cesta od kostola sa vinie cintorínom. 
Alebo ku kostolu? A nie je to jedno? Nie! 
Aleja minulosťou, budúcnosťou? Pomník? 
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som myslel na toho neznámeho skladateľa 
z tábora a na Piatu symfóniu – Osudovú.

- Veru tak, osudová bola a vari aj je doba 
a každý má z toho osudu svoj podiel. 
Beethoven otosklerózu, vy vojnovú trau-
mu, mňa ohrozuje glaukóm.

- Preto ma zaujal práve Beethoven. 
Nevzdal sa, zápasil, a bohvie, či to vôbec 
niekomu povedal. Alebo sa len tak traduje 
k tým štyrom úvodným tónom Piatej sym-
fónie: Takto búcha osud na bránu!

- Viem, že po Prvej symfónii, alebo 
pred zložením Druhej, keď sa už prejavi-
li príznaky jeho choroby, napísal slávnu 
vetu: Chcem osudu siahnuť do papule, celkom 

ma zdolať sa mu určite nepodarí.

- Ja už takú pamäť nemám.
- Nič si z toho nerobte, ani ja. Tento výrok 

som si  zautomatizoval pri výcviku nášho 
boxera. Keď mu siaham do papule, vynorí 
sa mi fi lmový pes Beethoven.

- Naše psy, to boli veľkí speváci! Len čo 
som zafúkal do fujary, už kvílili. Žiaľ, psy 
dožili, deti sa roztratili po svete, ovdovel 
som, ostal som sám len so spomienkami.

- A s hudbou.
- Máte pravdu. Aj keď opäť, „a už iste 

navždy“, strácam sluch, hudbu počujem 
v sebe. Neviete si to predstaviť, ale mne sa 
to tak zdá, že aj myšlienky môžu jestvo-
vať za hranicou vedomia. Človek je stá-
le nepoznaným tvorom. Nakoniec, niet 
toho, kto by ho skúmal nezávisle. Mozog 
sám osebe všetko neprezradí. Aj on má 
svoje tajomstvá!

- Vidím, že hudba vás zaviedla aj do 
komnát fi lozofi e.

- Ale kdeže, to ja len tak. Taký Beethoven 
musel byť ešte i fi lozof, blízkymi mu boli 
vraj Schiller aj Goethe. A jeho Deviata 
symfónia, no povedzte, nie je to fi lozofi a 
optimizmu?

- Myslíte na posledný odsek s chórovým 
fi nále na Schillerovu Ódu na radosť?

- Áno, myslím na radosť z hudby aj zo 
života. Chcel by som chvíľu pobudnúť aj 
v Dolnej Krupej, započúvať sa do Sonáty 
mesačného svitu, Kreutzerovej soná-
ty, Appassionáty, alebo len tak si zahrať 
bagatelku Pre Elišku... Aj keby to mala byť 
sonáta číslo dvadsaťšesť - Das Lebewohl, 
čiže Zbohom, stálo to za to.

- Mňa učil váš nebohý brat Ferko. 
Pravda, je to už dávno, ešte v prvých trie-
dach základnej školy. Ale to viem určite, 
že zbožňoval Mozarta.

- Áno, Ferko bol talent! Mal v tele mozar-
tovský rytmus. Aj on bol zázračným 
dieťaťom, žiaľ, narodeným do vojnových 
čias. Umrel mladý, ako Mozart, a zosta-
la mi po ňom čarovná fl auta. Nie, nie 
záhadné hudobné dielo Čarovná fl auta, 

ale obyčajný, hravý nástroj, ktorý uchová-
vam a v pozostalosti venujem jeho škole. 
V rozhovore by sme mohli pokračovať aj 
u brata Jožka, ktorý ma už bude vyzerať. 
Prídite, nech vám ukážem aspoň fotogra-
fi e mojich obrazov. Jeden, ktorým stvár-
ňujem toto miesto v onen tragický januá-
rový deň, som daroval obci a nájdete ho 
v kultúrnom dome.

Poberám sa, musím ísť, ale sľubujem, že 
sa zastavím. Čochvíľa ide do mesta auto-
bus, zveziem sa ním. Po kľukatej ceste už 
to nie je hudba pre anjelov, ale pre obyčaj-
ných smrteľníkov. A či obyčajní smrteľníci 
nevytvorili veľké diela nielen pre anjelov? 
A vieš, čo napísal Smrek? – spýtal sa ma na 
jednom koncerte Šesták. Áno, ten človek, 
čo sadí nádej. Neviem, čo by mohol napísať 
Čietek, aby sme si boli načistom a hovo-
rili o smrteľníkovi. Nech mu je zem na 
Národnom cintoríne ľahká. Tak mi to Janko 
poslal a môžem si to tisíckrát opakovať: 
A mne tu veru slovo nestačí. / Som prekliaty, že 

nie som skladateľom. / Ja vládnem iba – slovom 

/ a to je ako vládnuť iba telom. / Zapchajte ústa 

mi, nech nehovorím, / žily mi pretnite, nech 

vraví krv. / Len majte súcit s tým, / za čo sa 

borím. / Ja teraz píšem báseň o hudbe. / Lež, čo 

je pero moje? / Radšej by som ho zlomil. / Telo 

je slovo a slovo je telo. / Ale ja muziku chcem, / 

čo je duch! / Vyrazte z ruky mojej biedne pero, / 

nech žije hudba, nech žije sluch. 

Hudba pre anjelov
V dnešných novinách aspoň prelistujem 

stránky. Je to na neuverenie, ale práve na-
razím na nadpis článku Hudba pre anje-
lov. Sú proste také náhody. Nedávno sa mi 
stalo, že som vyslovil jedno slovo a ako 
ozvenu som ho počul zo zapnutého rádia. 
Čo slovo! Slovo v rovnakom významovom 
spojení. Čítam z pera Petra Macsovszkého: 
Mozartova hudba neprestáva ani dnes, v čase 

neohrabaných a bezohľadných, mozgy vymý-

vajúcich globalistických mediálnych náporov 

udivovať pozornosť poslucháčov. Ponúka neza-

meniteľnú harmóniu tónov, ku ktorej sa, za 

pomerne lacný peniaz, môžeme dostať takisto 

v obchodoch predávajúcich nosiče s ezoterickou 

relaxačnou hudbou, ako aj v špecializovaných 

predajniach s klasickou hudbou... Mozartove 

tóny si na vás počkajú medzi neónovými svet-

lami, zaplavenými regálmi supermarketov 

i v útulných kaviarničkách či cukrárňach kvá-

zi viedenského razenia. Pred piatimi rokmi sa 

mi stalo, že som v Spojených štátoch, v Iowa 

City, vošiel ráno o siedmej do bufetu s rých-

lym občerstvením. Mäkučkú šišku s horúcou 

kávou som si vzal k stolu, a kým som si listoval 

v dennej tlači, z reproduktorov sa ku mne než-

ne rinuli Mozartove vrtošivé a snivé kompozí-

cie... Sériová výroba, plastový príbor, kartóno-

vý pohár, hi-fi  technika a bukolicky-žblnkotavo 

bezstarostný Mozart. Táto hudba, hoci už patrí 

do klasiky, nikoho nevyrušuje. Čakám na deň, 

keď jeho hudba zaplaví aj staničné haly, nástu-

pištia, banky, pošty, nemocnice...

Veru, bol by som rád, ak by prekryla 
stupňujúci sa hluk bytia. Kdesi som čítal, 
že Mozart je preto taký akceptovaný, že 
komponoval v biorytmoch. Frekvencia 
srdca je presne štvornásobkom frekvencie 
dýchania. Aj jeho skladby sa vyznačujú 
striedaním rýchlych a pomalých, hlasných 
i tichých partií, čo zodpovedá biorytmom 
ľudí. Rock me Amadeus! 

Pri Mozartovej hudbe ide o život. A to 
sa vraj vraví o gotickej! Doslova. Gothic 
rock. Kto sa vidí v tejto hudbe v spojení 
s čiernym oblečením, mejkapom a oboj-
pohlavným výzorom, je údajne na ces-
te k samovražde. Pri Mozartovi naopak. 
Ako si pritom vysvetliť, že práve on mys-
lel na smrť? 

- Myslím na smrť, moja malá Stanzi-

Marini, - povedal jemne. Konstancia sa otria-

sla. – Myslím na ňu stále, vieš! Preto musím 

dokončiť Requiem. Položil si tvár na jej ruku 

a vzhliadol k nej. – Píšem ho pre seba, miláčik, 

čo to nechápeš?

Agnus Dei. Dobre to napísala Marcia 
Davenportová, ale nemôžem sa zmie-
riť s jej videním Mozarta v uhorskom 
Prešporku. Do neho vraj „v tej divoči-
ne“ neviedli takmer žiadne cesty. Aké len 
cesty boli v roku 1762 v Amerike? V akej 
divočine sme to zase v Európe, v ktorej sa 
opravujú a rozširujú všetky cesty-necesty.  

Z čítania ma vytrháva narastajúca tlače-
nica v autobuse. Na akejsi zastávke, ktorú 
som prehliadol, nastúpilo množstvo ces-
tujúcich. Pani v čiernych šatách, ktorej 
ťažko odhadnúť roky, kliesni cestu zjav-
ne nevidiacemu Homérovi. Mieri priamo 
na voľné miesto vedľa mňa. Bože, vari aj 
mňa čaká podobný osud? Bezmenný sle-
pec, homéros. Ešte k tomu neviditeľný. 
Naša „odysseia“. A predsa bol Homér pre 
Grékov ich najväčším básnikom a zostal 
ním pre veľkú časť ľudí dodnes. Žeby to 
zariadil archanjel Anael? A čo náš Homér, 
Ján Hollý? Písal aj poslepiačky. Nevidiaci 
starček si prisadol a „zahľadel“ sa mi do 
očí. 

- Pane, ja nie som slepý, i keď nevidím, 
- vraví mi, akoby ma poznal. Nie, nemôže 
ma poznať. Vidím ho prvýkrát. - Verím, 
preto mám videnie. Čudujete sa?

- Nie, otče, počúvam vás.
- Ale myslíte si, že neexistuje nič horšie, 

než narodiť sa slepý.
- Iste je veľa strašidelných vecí...
- Ja vám poviem, horšie je mať zrak bez 

vízie!



IV SPOMIENKY SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV
Alexander Richter je slovenský karikaturista, ktorý sa špe-

cializoval na portrétnu karikatúru, politický a osvetový pla-
gát a televíznu kresbu. Narodil sa 11. mája 1907 v Kolozsvári 
v Sedmohradsku (dnešný Kluž v Rumunsku), kde v posled-
ných rokoch Rakúsko-uhorskej monarchie pracovali jeho rodi-
čia. Už v roku 1911 sa rodina presťahovala do Trenčína, kde 
začal chodiť do školy. V roku 1922 odišli do Bratislavy, kde 
dokončil svoje gymnaziálne štúdiá a hlavné mesto Slovenska 
sa stalo jeho domicilom na celý život. Po maturite na gymnáziu 
začal študovať právo na Komenského univerzite. Popri tom 
sa zamestnal ako právny praktikant v rôznych advokátskych 
kanceláriách. Už ako študent začal kresliť karikatúry pre rôz-
ne slovenské a české denníky a časopisy. Návštevy súdnych 
pojednávaní mu ponúkali vďačné témy, ktoré výtvarne st-
várňoval. Navštevoval aj Školu umeleckých remesiel, ktorá 
organizovala večerné kurzy. Už vo vysokoškolských rokoch 
sa zapojil do ľavicového hnutia, bol členom viacerých ľavico-
vých organizácií, spolupracoval s komunistickým poslancom 
Štefanom Majorom a ďalšími komunistickými funkcionármi. 
Po skončení štúdií sa zamestnal v poisťovníctve, urobil si dok-
torát práv, ale pokračoval vo svojej portrétnej karikatúre. Pred 
Vianocami v roku 1944, pri návšteve jednej spriatelenej rodi-
ny, bol počas razie gestapákov aj s ďalšími prítomnými, ktorí 
zhodou okolností ukrývali rasovo prenasledovaného člo-
veka, zatknutý. Za napomáhanie budovania úkrytu ho poslali 
do koncentračného tábora Sachsenhausen pri Oranienburgu 
neďaleko Berlína. Vystriedal niekoľko táborov do konca vojny 
a oslobodili ho až americké jednotky pri Schwerine. Po návra-
te do vlasti sa zamestnal na Povereníctve informácií a osvety, 
pokračoval v kresbe politickej satiry do „Šibeničiek“, maľo-
val politické plagáty. Spolu so Štefanom Bednárom tvoril 
výtvarnú časť satirického časopisu „Slimák“. Po jeho zániku, 
od mája 1948, stál pri zrode, najprv dvojtýždenníka, neskôr 
týždenníka, satirického časopisu Roháč. Zaujímavý bol vznik 
jeho názvu. Vymyslel ho Miro Vomáčka. Keď prišla reč na 

časopis, pýtal sa, kto je vydavateľom a dozvedel sa, že ROH 
(Revolučné odborové hnutie, tak sa volala jednotná odbo-
rárska organizácia), mal povedať: „Keď ROH, tak nech je 
ROHáč.“ Začiatkom päťdesiatych rokov pracoval ako šéfre-
daktor a ideový vedúci vydavateľstva TVAR, družstva sloven-
ských výtvarných umelcov. Od roku 1954 bol už ako výtvar-
ník na voľnej nohe. Jeho kresby slovenských spisovateľov sú 
zastúpené v rôznych zbierkach na Slovensku. Často sa zúčast-
ňoval na rôznych kolektívnych výstavách. Len v rokoch 1951-
84 sa zúčastnil na štyridsiatich ôsmich výstavách, z toho desia-
tich zahraničných.

Jeho manželkou sa stala niekdajšia herečka Slovenského ľu-
dového divadla Mária Glosová. Aj dcéra Vierka pokračovala 
v matkiných stopách. Po skončení divadelných štúdií hrala 
v Divadle SNP, neskôr v Slovenskom národnom divadle.

Alexander Richter zomrel 21. októbra 1995 v Bratislave.
 Spomienková kniha „Pamäti od nepamäti“ vznikla z podne-

tu niekdajšieho redaktora vydavateľstva Slovenský spisovateľ 
Jána Medveďa, ktorý oslovil viacerých predstaviteľov sloven-
ského verejného života so žiadosťou o napísanie spomienok. 
Podarilo sa mu získať veľa rukopisov, niečo z toho vydal, čo 
sa stalo s ostatnými, po jeho smrti a po rozpade vydavateľstva 
začiatkom deväťdesiatych rokov, sa mi nepodarilo zistiť.

Alexander Richter napísal svoje spomienky glosárskym 
spôsobom. Nie sú vedené chronologicky, ale preskakuje z té-
my na tému. Ako bystrý pozorovateľ zachytil veľa ľudí nielen 
zo slovenského a českého kultúrneho a verejného života, ale aj 
zahraničných hostí, ktorí navštevovali Československo. Kniha 
je ilustrovaná jeho kresbami, farebnými kresbami spisovateľov, 
hercov, výtvarníkov a reprodukciami politických plagátov. Vo 
svojej politickej angažovanosti často prekročil mieru dobrého 
vkusu. Patril k tým, ktorí robili, slovami Alexandra Matušku, 
„nadprácu“. Ale aj to je svedectvo života, v ktorom sme žili 
a ktorého následky ťaháme dodnes. 

Vojtech Čelko

ALEXANDER RICHTER  
PAMÄTI  OD NEPAMÄTI

(ÚRYVOK)

Z kruhu mojich známych a kamará-
tov nebol Tilkovský jediný v marcových 
dňoch, ktorý provokoval fašistov.

Šafko, čiže Šafárikovo námestie, nebolo 
pred štyridsiatimi rokmi decibelovým pek-
lom od valiacich sa áut, autobusov, elektri-
čiek, transportérov, miešačiek, sanitných 
a policajných húkačiek, ale od hrmotné-
ho vykrikovania a nastrážovania podgu-
rážených gardistov. Sypali sa z budo-
vy hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy, 
predtým sídla Krajinského úradu, kde 
bol zastával vysokú funkciu viceprezi-
denta Janko Jesenský. Dnes sa z nej sypú 
poslucháči Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Komenského.

V tom hlučnom, zádrapčivom a nebez-
pečnom prostredí bola budova Umeleckej 
besedy na ľavej strane predmostia vytú-
žená oáza ľudskosti. Vtedy tam ešte ne-
bol klub, kde sa podávali vyberané jedlá 
a osviežujúce alebo otupujúce nápoje. Nás 
osviežoval duch, vôbec nie svätý, ale duch 
relatívnej slobody, a to nielen umeleckej, 
ale aj občianskej.

Stalo sa za bieleho dňa.
Vidím Laca Čemického, vtedy ešte len 

Chemiczkého, ako vychádza z hlavné-
ho vchodu Besedy. Na každom schodí-
ku zastane, zdvihne pravicu a zareve: Na 
stráž! Potom ďalší krok a ďalšie. Na stráž. 
Za ním konvoj ako rozpustilý a rehotajú-

ci sa chvost kométy: Jano Mudroch, Peter 
Matejka, Dežo Bukovinský, milovník ume-
nia, moja najmladšia sestra Irena, ktorá ne-
bola ani umelkyňou, a hádam ani milov-
níčkou umenia, najskôr milovníčkou Miša 
Považana, ktorý patril tiež do tejto bran-
dže. Bolo ich tam viac... Zase tá pamäť.

Laco Čemický kráčal neúnavne, krok za 
krokom dvíhal pravicu ako dirigent vo-
jenskej kapely ozdobnú bakuľu. Konvoj 
prešiel námestím až k Bláhovi, terajšiemu 
Krymu, kde ho pohltilo brucho kaviarne.

Zo všetkého najobdivuhodnejšie a najv-
zácnejšie bolo správanie chodcov: smiali 
sa a nenašiel sa nik, kto by zavolal na nás 
gardistov alebo políciu.



SLOVENSKÉ
DOTYKY 1ÚVODNÍK

Slovenské médiá znovu zdvihli tému, ktorá sa 
ob�as objavuje, avšak do povedomia �udí sa nie 
a nie dosta� – nejde im totiž do hlavy. Ak má �lovek 
s trvalým bydliskom na Slovensku ú�et v cudzine, 
napríklad aj v �esku, má oznamovaciu povinnos�, 
musí Národnej banke Slovenska hlási� zriadenie 
ú�tu, vrátane jeho �ísla, ale aj jeho stav na konci 
roka a �alšie údaje. Platí to aj naopak a národ-
né banky hrozia vysokými, mnohomiliónovými 
pokutami.

Povinnos� nedodržiavajú z�aleka ani všetky 
podnikate�ské subjekty, nepodnikate�ov to spravi-
dla vôbec nenapadne. Takých ú�tov musí by� ve�mi 
ve�a, ve� okrem iného v �esku pracujú desa�tisíce 
ob�anov Slovenska, spravidla s trvalým pobytom 
na Slovensku, �alších zhruba pätnás�tisíc sloven-
ských rezidentov v �R študuje. Ko�ko z nich má 
v �R ú�et? Asi každý. Ko�ko z nich také hlásenie 
k 15. januáru podalo? Pod�a NBS absolútne mini-
mum. Pritom tento termín je stanovený ako záväz-
ný Devízovým zákonom �. 202/1995 Z. z. a na-
dväzujúcim opatrením Národnej banky Slovenska 
�. 691/2006, ktoré platí práve od roku 2007, za 
ktorý sa hlásenie malo poda�.

�udia totiž túto povinnos� necítia, nevnímajú ju 
ako prirodzenú. Je iste v rozpore s trendmi, ke� 
napríklad pre ob�anov v rámci schengenského 
priestoru vznikol všetok nekomfort na hranici-
ach. Pre�o toto zis�ovanie, ke� na Slovensku 
(ani v �esku) nie sú majetkové dane okrem dane 
z nehnute�nosti a ani sa ni� podobné neplánuje? 
Údajne sú dôvody štatistické. Pochybujem však, 
že tie by odôvodnili také prelomenie ochrany 
osobných údajov aj za tých okolností, keby sa 
tým nejaké relevantné dáta získali. Vzh�adom na 
to, že o vä�šine ú�tov nikto žiadne hlásenie nepo-
dá a národné banky nemajú reálnu možnos� ich 
získa�, sú však tieto štatistiky nevyhnutne úplne 
scestné a nepoužite�né.

Myslím si, že zákonodarcovia by mali smerova� 
k zrušeniu povinnosti pre ob�anov-nepodnikate�ov, 
�i k jej zachovaniu iba pre tých z nich, ktorí majú 
v zahrani�í v sú�te uložené sumy nad nejakou hra-
nicou, rozhodne v korunách sedemcifernou. Tam 
je istý verejný záujem pochopite�ný, povedzme aj 
pri prevencii masívnych da�ových únikov, aké sa 
odhalili nelegálnym prelomením bankového tajom-
stva v Lichtenštejnsku. Zistenia povedú k stíhaniu 
mnohých vplyvných Nemcov a škandál sa nepo-
chybne prenesie aj do �alších krajín.

Sú�asný stav je však neudržate�ný. A to aj preto, 
že ak platia zákony, ktoré nikto nedodržiava, rela-
tivizuje to právny poriadok ako celok. Vyvoláva to 
jednozna�ne pocit, že ani iné zákony dodržiava� 
netreba...

Vladimír Skalský

BANKOVÉ ÚČTY 
A HRANICE

Na školy
      s trstenicou?

Sledujúc spravodajstvo v krajinách na oboch stra-
nách rieky Moravy som si pred �asom uvedomila 
jeden zaujímavý fakt: v slovenských novinách a spra-
vodajských reláciách sa píše podstatne viac o škol-
stve, než v �eských periodikách. Natíska sa, pocho-
pite�ne otázka, �i to je dobre alebo práve naopak. 
Treba prizna�, že v �asoch, v ktorých žijeme, totiž idú 
„na odbyt“ najmä správy negatívne. A žia�, naozaj to 
tak je aj so slovenským školstvom. Zdá sa, že na tom 
bude o poznanie horšie ako to �eské. A nemám na 
mysli len národnostné trenice, ktoré opä� vyplávali na 
povrch pri jarných maturitách na Slovensku (hovorím 
o s�ažnostiach študentov ma�arskej národnosti na 
fakt, že ich skúšali zo slovenského jazyka na tej is-

tej úrovni ako slovenských študentov, �ím ich údajne 
znevýhodnili). Pretriasa sa úrove� vzdelávania, a to 
od toho základného, až po vysokoškolské – ve� ko�ko 
len bolo rozporuplných názorov okolo toho, že sa na 
Slovensku zrodila vysoká škola takmer v každom 
meste, ba v mnohých i viacero! Hovorí sa o mizivom 
hodnotení slovenských u�ite�ov a o ich pre�aženosti, 
ale tiež o stále sa zhoršujúcom správaní žiakov a štu-
dentov, aj o tom, že je školstvo prive�mi odtrhnuté od 
praxe...

Najvä�šmi však na za�iatku marca rozvírilo hladinu 
to, že vláda schválila nový školský zákon. Vyvolal celý 
rad negatívnych odoziev a to nielen preto, že je štyri-
krát dlhší ako bol dovtedajší. �o mu vy�ítajú odbor-
níci a zamestnanci v školstve? Nezmenil sa údajne 
systém vyu�ovania – informácie na�alej len servíruje, 
neu�í pracova� so zdrojmi, dáva možnos� pretlá�a� 
do u�ebných osnov ideológiu, nedáva školám slobo-
du, aby si mohli ur�i� pomer vyu�ovania jednotlivých 
predmetov. Zákon tiež vraj posil�uje ústredné riade-
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nie verejného vzdelávania. Pri tejto príležitosti sa opä� 
ozvala i ma�arská národnostná menšina – pod�a jej 
hovorcov zákon zužuje možnos� výu�by ma�arského 
jazyka a naopak rozširuje možnosti vyu�ovania štát-
neho jazyka... Jedným slovom, výhrad je naozaj ve�a. 
Nie nad tým sa však chcem zamýš�a� – nad všetkými 
pripomienkami by tu mali uvažova� najmä odborníci. 
Zarazila ma iná vec – v súvislosti s novým zákonom 
a spomínanými diskusiami okolo neho sa objavili 
v tla�i názory, že všetky zmienené problémy by hra-
vo vyriešila kompletná odluka škôl od štátu. Hovorí 
sa v tej súvislosti o prijatí ústavného zákona, ktorým 
by sa štátu a všetkým verejným orgánom zakazovalo 
zria�ova� školy, � nancova� ich alebo vstupova� do 
obsahu výu�by, okrem prípadov, kedy by vzdeláva-
cí proces smeroval proti základným �udským prá-
vam a slobodám. Sú�as�ou tohto zákazu by bolo aj 
zrušenie povinnej školskej dochádzky. Vzdelávanie 
by teda bolo len v kompetencii rodi�ov, detí a jeho 
súkromných �i charitatívnych poskytovate�ov.

Argumentuje sa tu i tým, že rôzni rodi�ia a deti 
majú rôzne potreby (priaznivci tohto riešenia ich 
neraz prirovnávajú k rovnakým zákazníkom, ako 
v iných oblastiach služieb). Súkromný sektor by tak 
mohol vytvori� širokú možnos� vzdelávacích tovarov 
a služieb – od klasických gymnázií a lýceí hoci s trs-
tenicou, latin�inou a gré�tinou, cez rôzne alternatívne 
školy, až po domáce vzdelávanie �i rôzne vzdeláva-
cie hry a internetové univerzity. Škola by sa tak vraj 
mohla sta� naozaj zábavou a aj u�itelia by boli dobre 
zaplatení (tí nekvalitní by sa naopak neuplatnili). 

Musím poveda�, že som z návrhu takéhoto sys-
tému naozaj na rozpakoch. Ba, že s ním vyslove-
ne nesúhlasím. A nie je to len tým, ako tvrdia jeho 
obhajcovia, že my, ktorí sme boli sami vychovávaní 
v štátnom vzdelávacom systéme a nikdy sme nepo-

znali ni� iné, si ani ni� iné nevieme predstavi�. Zjavné 
nevýhody takéhoto systému sú vidite�né už na prvý 
poh�ad: vezmime si len takých žiakov a študentov, 
ktoré potrebujú vzdelanie najviac, teda zo sociálne 
slabých rodín. Štát sa neraz musí aj dnes handrkova� 
s niektorými po�etnými rodinami (najmä rómskymi), 
ktorí keby nemuseli, tak by deti do škôl neposielali 
vôbec. Ve� to predsa stojí peniaze, zatia� �o staršie 
deti by mohli radšej pomáha� doma! Neh�adiac už 
na to, že ke� vznikne nekontrolovate�ná konkuren-
cia v školách, nielenže nebudete ma� žiadnu istotu 
zaru�enia aspo� akej-takej kvality a môže to teoretic-
ky znamena�, že absolventi s tým istým dokon�eným 
vzdelaním budú na úplne inej vedomostnej úrovni), 
ale tie najlepšie školy budú nepochybne aj najdrahšie, 
teda zasa neprístupné chudobnejším. A ako to bude 
potom s korupciou, ke� budú chcie� rodi�ia dosta� 
deti práve na takú �i onakú školu? A kto vlastne bude 
ur�ova�, �o sa na školách bude u�i�? To by sme sa 
mohli do�ka� naozaj všeli�oho... Neh�adiac už na 

nebezpe�nos� výslovne domácej výu�by (pochopi-
te�ne, nemám na mysli prípady, kedy to inak z naj-
rôznejších dôvodov nejde) – len si spome�me na 
to, ako sa neraz z neho vyk�ulo sektárstvo a ako to 
s takými de�mi kon�ievalo...

Netvrdím, že by sa nemalo naše školstvo zlepši�. 
Naopak, ur�ite je tam toho na zlepšovanie ve�a. 
Verím však v zdravý rozum a súdnos� politikov, ktorí 
budú i �alšie školské zákony schva�ova�.



SLOVENSKÉ
DOTYKY2 MESIAC NA SLOVENSKU  polovica februára – polovica marca

Václav Klaus          
na Slovensku

Jednod�ová návšteva Václava 
Klausa bola jeho prvou zahrani�-
nou cestou po opätovnom zvolení 
za prezidenta �R a pod�a jeho slov 
potvrdila, že „blízkos� našich krajín 
existuje, pretrváva a pretrváva� bude 
i do budúcnosti“. Vo vz�ahoch medzi 
�eskou a Slovenskou republikou nie 
je pod�a neho žiadny výrazný pro-
blém. Povedal to na tla�ovej besede 
po rokovaní s prezidentom SR Iva-
nom Gašparovi�om.

�eská strana pod�a Klausa vníma 
isté napätie, ktoré exituje v sloven-
sko-ma�arských vz�ahoch a bolo by 
chybou predstiera�, že takéto napä-
tie neexistuje. Pri uznaní samostat-
ného Kosova má slovenská strana 
ostrejšie stanovisko ako �eská, kon-
štatoval prezident �R s tým, že aj  
vníma dôvody, pre�o sa s uznaním 
Kosova neponáh�a�. Protiraketová 
radarová obrana umiestnená v �R 
nemôže pod�a Klausa ohrozi� bez-
pe�nos� SR, naopak bude znamena� 
zvýšenie bezpe�nosti celého regió-
nu. Gašparovi� to považuje za vec 
�R, Po�ska a USA na základe ich 
bilaterálnych dohôd, pri�om �eská 
strana informuje slovenskú o priebe-
hu rokovaní. Európa a svet by bol 
najbezpe�nejší, keby sa v takýchto 
otázkach dohodli USA, NATO a Rus-
ko, myslí si Gašparovi�.

Klaus bol na Slovensku napo-
sledy presne o dva mesiace skôr, 
10. januára, nieko�ko týžd�ov pred 
prezidentskými vo�bami v �eskej 
republike. 

Nová 
konzervatívna 
strana

Konzervatívni demokrati Sloven-
ska. Toto je názov novej politickej 
strany, ktorú založili štyria poslanci 
- Vladimír Palko, František Mikloško, 
Pavol Minárik a Rudolf Bauer – po 
tom, �o opustili rady Kres�anskode-
mokratického hnutia (KDH). Ide 
o významné osobnosti: exministra 
vnútra, bývalého predsedu parla-
mentu, exšéfa poslaneckého klubu 
KDH a niekdajšieho primátora Košíc, 
ktorí mali v minulosti aj vysoké stra-
nícke funkcie.

Bývalí �lenovia KDH sa v naj-
bližších d�och pustia do vyzbiera-
nia 10 tisíc podpisov, potrebných 
na registráciu strany na minister-

stve vnútra. Strana chce presad-
zova� tradi�né hodnoty Slovenska 
– kres�anstvo, lásku k vlasti, solida-
ritu, úctu k životu a starším. „Výpo�et 
dôchodku sa musí odvíja� od po�tu 
vychovaných detí, ktoré sa podie�a-
jú na ekonomickej prosperite štátu,“ 
dodáva Palko. Konzervatívni demo-
krati budú pod�a neho otvorení spo-
lupráci so všetkými parlamentnými 
opozi�nými stranami. „V �iastkových 
veciach sa sná� ob�as dohodneme 
aj s koali�nými stranami, hoci to 
nepredpokladám.“

Nespokojnos� skupiny vedenej Pal-
kom vyplávala na povrch po vo�bách 
v roku 2006, ke� sú�asné vedenie 
KDH chcelo vstúpi� do vlády so Sme-
rom-SD. Poslanci Vladimír Palko, 
Rudolf Bauer, Pavol Minárik a Franti-
šek Mikloško de� nitívne opustili KDH 
21. februára. Jedným z dôvodov má 
by�, že KDH je pod�a nich neobnovi-
te�né pod sú�asným vedením. Pod�a 
nich mali na výber len z dvoch mož-
ností - odís� bez vä�ších vý�itiek zo 
strany teraz a predloži� alternatívu, 
alebo sa prizera� úpadku KDH. KDH 
neopustili všetci oponenti kurzu pred-
sedu Pavla Hrušovského, napríklad 
podpredseda KDH, exminister spra-
vodlivosti  Daniel Lipšic.

Slovensko sa 
dohodlo s USA 
o vízach

Slovensko sa priblížilo k bezvízo-

Túto rubriku už akosi okupuje Ján Slota, a to ani nenasadol do tankoch a neobsadil našu redakciu. Každý 
mesiac si hovorím: Nie, teraz už nie o Jankovi. A rovnako ako v televíznej ankete o najhorší výrok s názvom 
„Radšej hamova�, ako banova�!“, ktorému iste nerozumie skoro žiadny �ech, ani my ho vynecha� nemôžeme. 
Nejde ani tak o to, �i �eského prezidentského kandidáta Jana Švejnara  po�astuje charakteristikou „hnúj, hnúj“, 
alebo slovenskú pretendentku na tento úrad Ivetu Radi�ovú prirovná k poslednej predava�ke. Napokon, je to 
�udo ve�ké, ale predava�ky ho aj po tomto asi stále volia. Tentoraz vyplávali na povrch iné veci staršieho dáta.

Súvisí to s Rakúskom, kam chcel Ivan Mikloš posiela� nezamestnaných a dáva� im na cestu štátnu podporu, 
�i kam sa tajnoslužobne samouniesol Michal Ková� mladší. Zo spisu ŠtB, vedeného na jeho otca, agenta, 
vyplynulo, že ke� do tejto krajiny neskorší predseda najnárodnejšej strany Ján Slota v roku 1971 na pár dní 
emigroval, vykradol tam nieko�ko áut.

Milan Slota sa stal agentom rok po synovom úteku a z vlastnej iniciatívy. V spise príslušník ŠtB spísal záznam 
zo stretnutia so Slotovým otcom, ktorý rozprával o tom ako Slota s kamarátmi 10. apríla 1971 emigroval. „Pre-
kro�il �sl. hranice na Morave v priestore Deštnej a odišiel ilegálne do Rakúska, kde sa všetci dopustili krádeže 
áut, avšak syn, ke� videl tamojšiu situáciu, d�a 15. 4. 1971 sa dobrovo�ne vrátil do �SSR, pretože nekonal 
správne a z nerozvážnosti sa dopustil trestnej �innosti opustenia republiky.“ Zjavne tam však neokrádal sloven-
ský národ, a tak je to v poriadku. Možno dokonca okradol nejakých Ma�arov pod�a pekného slovenského hesla: 
„Cudzie ke� tak chceme, svoje si nedáme!“

Okrem Slotu sa z Rakúska vrátil aj jeho kamarát Jozef Rendek. Ten sa pod�a Nového �asu následne stal 
vodcom zlo�ineckej skupiny v okrese Prievidza. Ján Slota sa stal demoli�ným technikom. V kariére dnes pokra-
�uje ako predseda koali�nej strany. Nuž tak.

P. A. F. Ztohohotový

vému styku so Spojenými štátmi. 
Minister vnútra Robert Kali�ák vo 
Washingtone podpísal memoran-
dum ako politickú deklaráciu, pred-
chádzajúcu zrušeniu víz. Dôležitou 
sú�as�ou memoranda sú bezpe�-
nostné podmienky pre ob�anov, ktorí 
budú chcie� navštívi� USA. Memo-
randum je podobné s dokumentmi, 
ktoré USA podpísali s �eskom, 
Estónskom �i Lotyšskom. 

Smer sa blíži        
50 percentám

Smer-SD Roberta Fica by pod�a 
prieskumu agentúry Median SK, 
zverejneného v marci, získal pod-
poru 46,9 percenta voli�ov, ktorí by 
sa zú�astnili na vo�bách a vedeli 
koho chcú voli�. SDKÚ-DS Mikuláša 
Dzurindu a SNS Jána Slotu by volilo 
rovnaké percento oslovených – 11,9. 
Do parlamentu by sa pod�a priesku-
mu ešte dostalo 	S-HZDS Vladimíra 
Me�iara so ziskom 9,4 percenta roz-
hodnutých respondentov, SMK Pála 
Csákyho v tomto prieskume získala 
8,3 percenta a KDH Pavla Hrušov-
ského 7,8 percenta.

SDKÚ rozpustila 
Bratislavu

Prezídium SDKÚ-DS sa rozhodlo 
da� návrh na vylú�enie 14 signatárov 
výzvy Nastal �as na zmenu, pri�om 
išlo o vedenie bratislavskej organi-

zácie najsilnejšej opozi�nej strany. 
„Signatári 
 agrantným spôsobom 
porušili stanovy a vnútrostranícke 
uznesenia,“ konštatoval Dzurinda na 
stretnutí s novinármi, a to najmä tým, 
že nedodržali uznesenie o nemedia-
lizovaní vnútrostraníckeho dialógu. 
Pod�a podpredsedu SDKÚ-DS 
Ivana Mikloša spúš�acím mecha-
nizmom kon
 iktu bolo podie�anie sa 
na vytváraní provládnych zamest-
návate�ských zväzov Dopravným 
podnikom mesta Bratislavy, ktorému 
šéfuje vylú�ený �len SDKÚ a býva-
lý štatutárny zástupca Slovenskej 
televízie Branislav Zahradník. Toto 
rozhodnutie potvrdil aj stranícky súd. 
Medzi vylú�enými je aj poslanec NR 
SR Martin Kuruc, dvaja námestní-
ci primátora Bratislavy Milan Cílek 
a Tomáš Kor�ek, starosta bratislav-
ského Starého Mesta Andrej Petrek 
a celé doterajšie vedenie krajskej 
organizácie SDKÚ-DS na �ele 
s predsedom Valentínom Mikušom. 
Vylú�ení to ozna�ili za najvä�šiu 
politickú popravu od roku 1989.

Vedenie SDKÚ sa pokúsilo o prevo-
lenie orgánov v Bratislave, �o sa nepo-
darilo. Prezídium SDKÚ-DS napokon 
rozpustilo a odobralo licenciu 32 
miestnym zväzom strany v Bratisla-
ve. �lenovia týchto zväzov zostávajú 
na�alej �lenmi strany, ale miestne zvä-
zy budú musie� by� vytvorené nanovo. 
Prezídium strany tým reagovalo na 
nedávne kon
 ikty medzi bratislav-
skými �lenmi a vedením SDKÚ-DS. 

... a rozum zostáva stáť
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Tri udalosti z konca uplynulého roka – zvo-
lenie za prvého podpredsedu MS, post riadite�a 
novej literárnej inštitúcie, vydanie úspešného 
románu a jeho pripravované pokra�ovanie 
– zrejme ur�ili „súradnice“ vašej �innosti na 
dlhšie obdobie. Za�nime náš rozhovor valným 
zhromaždením, na ktorom bol prijatý Program 
Matice slovenskej do roku 2010 s výh�adom do 
roku 2013. Aké sú v �om hlavné programové 
zásady a konkrétne ciele a aké miesto v nich má 
slovenské zahrani�ie?

Matica slovenská vstúpila do nového obdobia roz-
voja po zložitých peripetiách riešenia jej postavenia 
v spolo�nosti, ktoré súviseli s procesom od�lenenia 
Slovenskej národnej knižnice i Pamätníka národnej 
kultúry (knižni�ným zákonom z roku 2000) a s tým 
súvisiacimi delimita�nými problémami, ktoré v úpl-
nosti nie sú doriešené dodnes.

Program nápravy a inovácie z obdobia rokov 
2004-2007 priniesol také výsledky, že bolo možné 
formova� nový program s horizontom až do roku 
2013, teda k 150-ro�nici Matice slovenskej. Pro-
gram je postavený na troch základných pilieroch: 
1) odbornej, vedeckej �innosti v oblasti slovakistiky, 
teda na �innosti zameranej na „pamä� národa“, 
kultúrne dedi�stvo, jazyk a literatúru, 2) živom 
národno-kultúrnom a patriotickom hnutí, �lenskej 
základni (v tomto kontexte je významná i otázka 
zahrani�ného �lenstva, �o sa má dorieši� v nove-
lizácii stanov), 3) mediálnom pôsobení (v tom je 
i vydavate�ská �innos�). 

Slovenské zahrani�ie má v programe významné 
miesto v každom pilieri. Krajanské múzeum �aká 

viacero nových úloh v dokumentácii, skúmaní 
a prezentovaní slovenského kultúrneho dedi�stva 
vo svete s posilnením jeho pôsobenia nielen v Bra-
tislave, ale hlavne v Martine. Novým programovým 
zámerom je postupne utvára� vo svete v istej väzbe 
na komunity Slovákov žijúcich v zahrani�í sie� 
Ústavov Moysesa a Kuzmányho. Tieto ústavy by 
boli zamerané na postavenie i šírenie sloven�iny, 
slovenskej literatúry, kultúry, �alej by boli sprostred-
kujúcim �lánkom smerom k slovenskému kultúrne-
mu dedi�stvu za hranicami Slovenska a ú�inným 
inštitútom na propagáciu všetkých – kultúrnych, his-
torických, prírodných – hodnôt Slovenska pri úzkej 
sú�innosti s príslušnými štátnymi ustanoviz�ami.

Sledujete bližšie aj život slovenskej kra-
janskej komunity v �eskej republike? Ako by sa 
z vášho poh�adu prvého podpredsedu Matice 
slovenskej mohli a mali ubera� vzájomné vz�ahy 
so Slovákmi žijúcimi v �echách? 

S inštitúciami i jednotlivcami krajanskej komu-
nity v �eskej republike mám dlhodobé kontakty, 
prirodzene sa vyvíjali aj v kontexte mojich profesio-
nálnych kontaktov s Národní knihovnou, vedeckými 
ústavmi v oblasti histórie, slavistiky, literatúry. 
S profesorom Jánom Rychlíkom som v devä�de-
siatych rokoch pracoval napríklad pri spomenu-
tom diele „R. W. Seton-Watson“. Považujem za 
potrebné zintenzívni� spoluprácu Matice slovenskej 
s predstavite�mi slovenských krajanských korporácií 
v �eskej republike vo všetkých oblastiach vrátane 
edi�nej �innosti. Úrad pre zahrani�ných Slovákov 
má svoje vymedzené úlohy, Matica môže zohra� 
nezastupite�nú rolu pri prezentácii slovenskej 

kultúry, mediálnom pôsobení, šírení slovenskej lite-
ratúry i podpore kultúrnych aktivít krajanov. Prvou 
mojou cestou ku krajanom bude iste v apríli tohto 
roku cesta do Prahy. Nakoniec, v jednej z mojich 
zbierok, v básni „Praha a Bratislava“ som napísal: 
Prahu mám rád / i s prstami daž�a...

  V sú�asnosti sa už rozbieha �innos� 
Národného inštitútu slovenského jazyka a litera-
túry. Mohli by ste poveda� nie�o o jeho poslaní 
a obsahu jeho budúcej �innosti?

Matica slovenská je po od�atí jej Slovenskej národ-
nej knižnice a Pamätníka národnej kultúry (v tom 
i Slovenského národného literárneho múzea v prvej 
budove MS v Martine) nútená budova� novú vedeckú 
a odbornú základ�u akoby od za�iatku, ale sú�asne 
na istých svojich pevných slovakistických základoch.

Matica slovenská v Martine teda založila v zmysle 
záverov jej Valného zhromaždenia z novembra 
minulého roka novú vedecko-odbornú základ�u a od 
2. januára 2008, ke� v jej budove zasadala i vláda 
SR, zriadila i nové pracovisko - Národný inštitút 
slovenského jazyka a literatúry. Pod�a zria�ovacej 
listiny, ktorú v súlade so zákonom o MS a stanovami 
vydal predseda MS Jozef Markuš, Inštitút ako nová 
právnická osoba je ústredným interdisciplinárnym 
vedeckým, odborným i organiza�no-metodickým 
a dokumenta�no-prezenta�ným pracoviskom MS 
a pripojených subjektov, ur�ených pre starostlivos� 
a aktivity v oblasti štátneho jazyka a slovenskej 
literatúry v širokej spolo�enskej praxi. Patrí k nemu 
Slovenský literárny ústav, Archív MS, redakcie 
periodík i neperiodických vydaní MS a postupne 
utvárame �alšie potrebné strediská. 

Miroslav Bielik je dlhoro�ným odborným 
pracovníkom Matice slovenskej v Martine, autorom 
po�etných odborných štúdií a �lánkov z oblasti 
knižnej kultúry a spoluautorom dvojzväzkovej 
vedeckej monogra� e „R. W. Seton-Watson 
a jeho vz�ahy k �echom a Slovákom“. Pôsobil aj 
na poste riadite�a Slovenskej národnej knižnice 
Matice Slovenskej, bol vedeckým tajomníkom MS 
a jej správcom. Na Valnom zhromaždení Matice 
slovenskej v novembri 2007 bol zvolený za jej prvého 
podpredsedu a stal sa aj riadite�om novozriadeného 
Národného inštitútu slovenského jazyka 
a literatúry. Zhodou okolností (�i riadením 
osudu?) vyšiel vo Vydavate�stve Matice 
slovenskej jeho prvý román „Skuto�nos�. 
Benátsky diptych I.“ a krátko po vydaní 
bol ve�mi priaznivo prijatý kritikou 
i slovenskou �itate�skou verejnos�ou.

ANTON BALÁŽ

Na román
si treba 
nažiť
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  Slovenský jazyk, sloven�ina vôbec, 
v posledných rokoch trpí stále sa znižujúcou 
jazykovou kultúrou, najmä v médiách, ale aj 
v politickom a verejnom živote. Spisovate� 
Ivan Kadle�ík v rozhovore pre jeden sloven-
ský denník na otázku �o sa dnes deje so 
sloven�inou? uviedol: „ Pred našimi o�ami 
sa odohráva jedna hrozná vec. Sloven�ina sa 
kone�ne stala vyspelým európskych jazy-
kom, ktorý je schopný presne vyjadri� úplne 
všetko. A ke� sme sa toho dožili, ke� sme sa 
naš�astie plnohodnotne prebudili, odrazu nás 
premáha povrchnos�, lajdáctvo a poh	danie 
pokladom, ktorý máme...“ Akými formami bude 
váš inštitút prispieva� k tomu, aby sa tento 
ozajstný poklad národného jazyka postupne 
celkom neznehodnotil?

Do tohto náro�ného poslania Inštitútu ponúka-
me spoluprácu širokého aktívu jazykovedcov 
a odborníkov z Jazykového odboru MS i akade-
mických pracovísk. Jedna z foriem je osved�ená 
edi�ná �innos�. Okrem vydávania Kultúry slova, 
jazykových príspevkov v Slovenských národných 
novinách, Slovenských poh�adoch a v zborníkoch, 
mienime vydáva� Jazykovedné spisy MS (v reedícii 
pripravujeme napríklad  „Odkryté mená“ Jána 
Stanislava). �erstvým vydaním je kniha Viliama 
Mruškovi�a „Európa jazykov a národov na prahu 
tretieho tisícro�ia“. �alšími formami pôsobenia 
budú analytické práce expertov k otázkam vývoja 
jazyka, monitorovanie používania štátneho jazyka 
na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej 
republiky, prezenta�né aktivity na školách, v mé-
diách a podobne. Inštitút v jazykovednej oblasti 
iste nemôže nahrádza� akademické pracoviská 
a v príslušnej kompetencii ministerstvá kultúry �i 
školstva, ale svojou aktivitou a združovaním odbor-
níkov i záujemcov o jazyk môže by� významnou 
silou jazykovej kultúry na Slovensku. 

Vydaním románu „Skuto�nos�. Benátsky 
diptych I.“ sa razom na vás sústredila pozor-
nos� slovenskej literárnej verejnosti. Kritik 
Alexander Halvoník o románe krátko po jeho 
vydaní napísal: „Naozaj som ne�ítal plnokrvnej-
šiu a uverite�nejšiu výpove� o generácii, ktorá 
má o sebe vedomie, že je nevypovedate�ná...“ 
A prof. Viliam Mar�ok román charakterizoval 
ako „odvážnu a sugestívnu výpove� o sú�as-
nosti, na akú sme dlho �akali“. Dodajme, že 
tomuto �akaniu predchádzali dve básnické 
zbierky „�as je tichý posol mysle“ a „Nepatrný 
pohyb po naklonenej rovine“. Chcem vám 
preto položi� otázku ako a kedy sa udiala vaša 
premena z trocha plachého lyrika na výrazné-
ho, takmer robustného epika?    

Premeny sa dejú neustále, preto ako jedno motto 
knihy uvádzam citát Rainera Maria Rilkeho: „Aká 
iná úloha než premena �a súri?“ Nazdávam sa, že 
poéziu som románovým dvojzväzkovým projektom 
neodložil ad acta. Iba nastal u m�a �as epickej 
výpovede o našej sú�asnosti. Potreboval som, na 
rozdiel od mnohých vrstovníkov, dlhší �as. V jednej 
básni som vyjadril pocit: Na román si treba naži� / 

Báse� tým môžeš / i zabi� / Ale svet unavený je už 
/ zo slov / a neverí rýmu... A tak sa snažím, možno 
oneskorene, ale predsa, odpoveda� na Vajanského 
výzvu: „U nás musí sa ozýva� vek náš – iná� sme 
mleli naprázdno.“ Ale sú�asne dvíham „Rilkeho 
rukavicu“ a pomýš�am na Devínske elégie...

  Benátsky diptych je ozna�ený rímskou 
jednotkou. Aká bude jeho rímska dvojka a kedy 
sa s pokra�ovaním románu môže zoznámi� 
�itate�? 

Prvá kniha Benátskeho diptychu má ozna�enie 
Neistý �as, isté miesto. Druhú avizujem s pod-

názvom Neisté miesto, istý dej. „Rímska dvojka“ 
by mala vyjs� na konci tohto roka, respektíve – ak 
bude vydavate�ský proces zložitejší – na za�iatku 
roka 2009. Bude sa da� „�íta�“ i samostatne, ale 
všetok epický svet z prvej knihy, tajomstvá, výzvy 
�i hrozby i nádeje rozpráva�a a �loveka našej 
doby sa ocitnú síce v inom (benátskom) prostredí 
a zrkadlení, no v dobre známom dianí nového 
storo�ia.

(Úryvok z románu 
Skuto�nos�. Benátsky diptych I. 

uvádzame na stranách 2–3 
Literárnej prílohy Slovenských dotykov)
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MIROSLAV BIELIK ODOVZDÁVA JÁNOVI CHLEBNICKÉMU ZLATÚ CYRILO-METODSKÚ MINCU MATICE SLOVENSKEJ ZA JEHO 
VÝZNAMNÝ PRÍNOS K VEDECKÉMU POZNÁVANIU ŽIVOTA SLOVÁKOV NA DOLNEJ ZEMI

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV 
ŽIJÚCICH V ČR

�RO 1 - RADIOŽURNÁL utorok 20.05 - 21.00
�RO 6/RSE streda 19.15 - 19.30
Regina Praha pondelok, streda 19.45 -20.00
Ústí nad Labem pondelok, streda 18.45 -19.00
Plze� pondelok, streda

piatok
19.45 - 20.00
19.30 - 20.00

�eské Bud�jovice pondelok, streda 19.45 - 20.00
Hradec Králové pondelok, streda 19.45 - 20.00
Ostrava pondelok, streda 19.45 - 20.00
Brno pondelok, streda 19.45 - 20.00
Olomouc pondelok, streda 19.45 - 20.00
Sever pondelok, streda 19.45 - 20.00
Vyso�ina pondelok, streda 19.45 - 20.00
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Najtajomnejšia bytos� pražského sloven-
ského života sa na krst knihy svojich hlbších 
myšlienok v tom stave, ako ju ony napadali 
vždy ráno pri káve, ale aj inde a inokedy, 
prirodzene, opä� nedostavila. Viac-menej 
pod�a o�akávania. Už v pozvánke uviedla: 
„Teším sa na vašu ú�as�, a to aj v prípade, 
že sama by som práve nemala chu� prís�, 
lebo ja už som raz taká.“

Tak ako už nejaký �as podpisuje svoju 
knihu vlastnou rukou tajomníka Slovenské-
ho literárneho klubu v �R Dušana Malotu, 
tak jeho vlastnými ústami aj prehovorila 
k publiku. Okrem neho z knihy, v interiéri 
Evy Jii�nej na ôsmom poschodí a nad 
vecou, pre�ítali aj predsední�ka Slovensko-
�eského klubu Na�a Vokušová a autor tohto 
�lánku. Krstným otcom sa stal Alexander 
Tomský, obávaný diskutér, nakladate� 
a publicista, objavite� humoristov ako 
Ivan Kraus. Napriek svojmu po�sko-židov-
sko-�esko-srbsko-ma�arskému pôvodu 
vychoval vo Ve�kej Británii anglické deti. 
Porozprával o nich aj historku. Jeden zo 
synov, jediný, ktorý sa odmietol v detstve 
u�i� po �esky, neskôr emigroval z ostrovov 
na pevninu. Konkrétne do Košíc, kde sa na-
u�il po slovensky. Jeho súrodenci vedia po 
�esky, on nie. Nech teda na nich reku spustí 

po slovensky, že to je takmer to isté. Skuto�-
ne mu rozumeli, odpovedali po �esky, a tým 
to skon�ilo. Anglický Slovák nerozumel po 
�esky ani slovo – teda prirodzenos� �esko-
slovenskej dvojjazy�nosti taká prirodzená 
anglickými o�ami nie je...

Okrem takýchto historiek a recitácie plá-
novaných básní a citlivého prednesu vyššie 
spomenutých myšlienok rusovlasej Violy si-
tuáciu v kaviarni �erná labu� ozvlášt�ovala 
aj legendárna pražská šramlová kapela Mo-
tovidlo pod vedením doktora biologických 
vied Eduarda Brabca.

Knihu vydal Slovenský literárny klub v �R 
s podporou Ministerstva kultúry �R a Ma-
gistrátu Hlavného mesta Praha, �ím pod�a 
vydavate�a prejavili obe inštitúcie vyvinutý 
zmysel pre humor. Rozhodne ukázali, že 
hlbším myšlienkam rozumejú a skostnate-
nos� je �eským úradníkom napriek poverám 
obyvate�stva ve�mi vzdialená.

Divákov potešilo oznámenie „Pr� vám 
dáme!“ Teda až ke� sa uistili, že v tej vete 
bolo naozaj použité písmenko „�“ a ke� 
sa �eskí spoluob�ania dozvedeli, že pr� je 
cesti�ka, ktorú  vyšliapali tlapky zvere, labky 
�iernych labutí, prípadne opätky blogeriek...

A tak šiel no�nou Prahou nejeden bezdô-
vodne sa usmievajúci �lovek, pr� oranžovej 
farby pod pazuchou, hlbšie myšlienky pod 
ú�esom, rozstrapateným literárno-hudobným 
uragánom. A kdeže boli potom kritici so svo-
jimi výrokmi typu „Príliš takéto, málo onaké!“ 
alebo „Mám-li být upímný, rad�ji nebudu“ �i 
dokonca „Takýchto kníh môžem napísa� aj 
dve. Ale sa mi nechce“! Nuž tam...

Knihu predstaví vydavate� aj na pražskom 
ve�trhu Sv�t knihy, v Klube slovenských 
spisovate�ov v Bratislave, na Slovenskej 
jari v Martine a v Novom Meste nad Váhom, 
odkia� mladá blogerka, a zhodou okolností 
aj Dušan Malota, pochádzajú...

Vladimír Skalský

Hlbšie
myšlienky
vysoko pod strechami
�ierna labu�, avšak pre tentoraz rusovlasá, sa na strunistých nohách vydala 
krivolakou pr�ou. �i inak – v Café Teatri �erná Labu� sa 20. marca krstila kniha 
„Krivolaká pr� je ku š�astiu...“ s podtitulom „... ku neš�astiu taktiež ve�mo 
krivolaká“ a ešte jedným podtitulom, mimoriadne zaujímavým pre mužských 
návštevníkov „Zápisky Violy Vyholenej-Šípivej, rusovlasej blogerky so 
strunistými nohami“.

NAKLADATE� ALEXANDER TOMSKÝ (VPRAVO) AJ NAPRIEK TOMU, ŽE BOL KRSTNÝM OTCOM, 
POLIEVAL KNIHU LEN S 
AŽKÝM SRDCOM

KNIŽKA, ZDÁ SA, NAOZAJ POBAVILA DUŠAN MALOTA MUSEL ZA AUTORKU KNIHU AJ PODPISOVA
 – V TOMTO PRÍPADE SI PRE PODPIS PRIŠLA 
DOKUMENTARISTKA  KAMILA KYTKOVÁ
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ZA VIOLU �ÍTAL JEJ ÚRYVKY AJ JEJ DUCHOVNÝ OTEC DUŠAN MALOTA
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Najvä�šie z Dní slovenskej kultúry po �eských 
mestách, ktoré sa po�as každoro�ného februá-
ra odohrávajú v srdci južných �iech – v �eských 
Bud�joviciach – už sú opä� za nami. Aj tento rok 
bol ich program pestrý a vskutku nesmierne boha-
tý. Len ako príklad môžeme z neho uvies� niekto-
ré vystúpenia a prezentácie -  návštevníci si mohli 
pozrie� sedem výstav, medzi nimi napríklad obrazy 
Doroty Sadovskej, Vincenta Hložníka �i fotogra� e 
Kamila Vargu, dokumentárny � lm „Martin Slivka – 

muž, který sázel stromy“, štýlovú módnu prehliadku 
„�achtická pani“, nitrianske divadelné predstavenie 
„2 + 2 = 5“, monodrámu slovenského šansoniéra, 
pôsobiaceho v Prahe, Igora Šeba „Past“, koncerty 
skupín Horkýže slíže, Longital, Bluesweiser, Slno-
vrat a iných. Opä� sa stretli slovenskí a juho�eskí 
spisovatelia (ako každoro�ne na tomto stretnutí 
nechýbal ani ve�vyslanec SR v �R J. E. Ladislav 
Ballek), aby pohovorili o knižných novinkách, ktoré 
za posledný rok vytvorili a vydali, �udia sa vynika-

júco zabavili na �esko-slovenskom radni�nom bále, 
ktorého hlavnými hos�ami boli skupiny Desmod 
a Skali�an, rovnako ako pri haluškových pretekoch. 
Kto mal chu� na slovenské špeciality, našiel ich až 
v piatich bud�jovických reštauráciách. Ako sami 
vidíte len z útržkového výpo�tu akcií, Dni sloven-
skej kultúry v �eských Bud�joviach sú stále ve�mi 
živým a  tradi�ným podujatím. Ne�udo, ve� sme vo 
februári privítali už ich ôsmy ro�ník...  

(vosk)

Slováci
v srdci južných Čiech

IGOR ŠEBO V „PASTI“

HALUŠKOVÉ PRETEKYHORKÍŽE SLÍŽE

HRA „2 + 2 = 5“ MÓDNA PREHLIADKA
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organizácie pod jednou strechou v cen-
trálnej �asti obce. Pod�a niektorých 
názorov ide o kroky smerujúce k asimi-
lácii Slovákov v obci, ktorá je z h�adiska 
podielu obyvate�stva „najslovenskej-
šou“ v Ma�arsku. Na situáciu zarea-
govala slovenská diplomacia, minister 
Kubiš má poda� informáciu Národnej 
rade SR, pod�a vicepremiéra Dušana 
�aplovi�a sa Mlynkami má zaobera� 
aj vláda.

(vs)

NOVÉ CIRKEVNÉ 
�LENENIE 
SLOVENSKA

Hlavné mesto Slovenska sa stalo sid-
lom rímskokatolíckej arcidiecézy, Brati-
slava má aj prvého gréckokatolíckeho 
eparchu. Prešov má zasa prvého gréc-
kokatolíckeho metropolitu, v cirkevnej 
hierarchii si polepšili aj Košice a Žili-
na. To všetko na základe rozhodnutí 
pápeža Benedikta XVI.

Nový bratislavský arcibiskup Stani-
slav Zvolenský chce, aby veriaci v jeho 

arcidiecéze neboli diskriminovaní pre 
svoju národnos�. Vyhlásil to pri sláv-
nostnom preberaní úradu v bratislavs-
kom Dóme svätého Martina, kde �as� 
liturgických úkonov odznela aj v ma�ar-
�ine a nem�ine. Nedávnu zmenu hraníc 
rímskokatolíckych diecéz kritizovali nie-
ktoré ma�arské ob�ianske združenia, 
ke�že juh Slovenska zostal rozdelený 
medzi viacero diecéz. Nové arcibiskup-
stvo vzniklo v Bratislave rozdelením 
trnavskej arcidiecézy, nové biskupstvo 
je aj v Žiline. Zvolenský sa stal zárove� 
metropolitom západoslovenskej cirkev-
nej provincie, teda najvyšším cirkevným 
hodnostárom pre západné Slovensko. 

Prvého bratislavského gréckokatolíc-
keho eparchu Petra Rusnáka uviedol 
do úradu gréckokatolícky prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján Babjak 
v rímskokatolíckom kostole sv. Vincenta 
de Paul na Tomášikovej ulici. Pápež roz-
hodol o novom kánonickom usporiadaní 
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 30. 
januára 2008. V tento de� pápež zriadil 
Gréckokatolícku metropoliu so sídlom 
v Prešove a za prvého gréckokatolíc-
keho prešovského arcibiskupa a metro-
politu vymenoval Jána Babjaka. Povýšil 
Košický apoštolský exarchát na Košickú 
eparchiu a za košického eparchu vyme-
noval Milana Chautura. Benedikt XVI. 
vy�lenením z Prešovskej eparchie usta-
novil aj novú gréckokatolícku eparchiu 
so sídlom v Bratislave.      (vr)

STV SPUSTÍ 
ŠPORTOVÚ TROJKU

Nový športový kanál Slovenskej tele-
vízie, ktorý odštartuje v auguste spolu 
s Olympijskými hrami, sa bude nako-
niec vola� Trojka, hoci sú�asné vede-
nie televízie �íslovky v názve okruhov 
ve�mi nepodporuje. Ke� STV predsta-
vovala svoje plány na �isto, používala 
názvy ako STV 3 �i STV 3 Šport. To bol 
aj názov, ktorý na poslednom rokova-
ní schválila Rada STV. „Mám problém 
s vnímaním Jednotky, ke� je vnímaná 
ako extra viac, prvá, primus,“ povedal 
vtedy rade štatutárny zástupca televízie 
Jozef Mra�na, ktorý je presved�ený, že 
sa treba vráti� k starým názvom. Nové 
ozna�enie ozna�il za chybu. V pove-
domí divákov to pod�a neho degraduje 
Dvojku STV, hoci televízia oba progra-
my považuje za rovnocenné.

Do žiadosti o udelenie licencie, 
ktorú poslala STV licen�nej rade, však 
napísala názov Trojka. Hovorky�a Žel-
míra Habánová povedala, že vedenie 
STV po diskusiách došlo k záveru, že 
zachová sú�asné zna�enie progra-
mov, ktoré v roku 2004 zaviedol riadite� 
Richard Rybní�ek, a „strategické roz-
hodnutie“ ako ozna�i� jednotlivé okruhy 
nechá na nového riadite�a. Napokon, 
s podobným ozna�ením minulý rok 
prišla �eská televízia.

Trojka nebude ma� na trhu jednodu-

chú pozíciu. Na Slovensku sa dá nala-
di� viacero športových kanálov, vysiela-
ných zo zahrani�ia, najmä ide o �eské 
programy a �eské �i �esko-slovenské 
verzie inonárodných televízií. Od mája 
k nim pribudne �alší kanál, Sport 5, kto-
rý sa bude vysiela� z �eska. Venova� 
sa bude automobilizmu.

(vs)

SLOVÁKOV 
VYHÁ�AJÚ ZO 
SLOVENSKÉHO 
DOMU

Poslanci samosprávy obce Mlynky 
(Pilisszentkereszt) v Ma�arsku, kde 
tvoria Slováci až 55 % obyvate�stva, 
25. marca vä�šinou hlasov rozhod-
li o tom, že zo Slovenského domu 
vys�ahujú kanceláriu, v ktorej sídlia 
Slovenská samospráva v Mlynkoch 
a Združenie a regionálne kultúrne stre-
disko pilíšskych Slovákov. Za návrh hla-
sovalo šes� poslancov, proti boli dvaja, 
a dvaja poslanci sa odmietli zú�astni� 
na hlasovaní. Samosprávy by sa mali 
do 1. apríla pres�ahova� do obnovených 
náhradných priestorov bytu v základ-
nej škole. Slováci v búrlivej diskusii 
zastupite�stva namietali, že obecnej 
samospráve ide o rozdelenie Slovákov, 
ktorých tri združenia budú môc� na�alej 
zosta� v Slovenskom dome. Vyše 10 
rokov totiž fungovali všetky slovenské 

Pred vstupom do kostolíka Notre Dame na Hviezdoslavovom námestí v Bra-
tislave 25. marca slávnostne odhalili pamätník svie�kovej manifestácie presne 
spred 20 rokov. 

Medzi pamätnými d�ami SR je 25. marec ozna�ený ako De� zápasu za �udské 
práva. V tento de� si ob�ania SR pripomínajú práve konanie takzvanej svie�kovej 
manifestácie v roku 1988. Bola jedným z najvýznamnejších verejných prejavov 
odporu vo�i komunistickému režimu v bývalom �eskoslovensku. Manifestáciu 
za náboženské slobody a �udské práva zorganizovali �udia z tajných a vtedajšou 
mocou prenasledovaných katolíckych spolo�enstiev, medzi jej iniciátorov patril aj 
vtedajší podpredseda Svetového kongresu Slovákov Marián Š�astný. Ú�astníci 
požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecé-

zy, úplnú náboženskú slobodu a dodržiavanie �udských práv. Tým získalo pôvodne 
náboženské podujatie širší ob�iansky rozmer. Na polhodinovú manifestáciu na 
Hviezdoslavovo námestie v Bratislave prišlo približne dvetisíc �udí, �alšie tisíce 
boli v pri�ahlých uli�kách. Manifestujúci vyjadrili svoj odpor horiacimi svie�kami 
a modlitbami. Štátna polícia proti manifestujúcim zasiahla až prekvapujúco brutál-
ne, za použitia obuškov a vodných diel. Desiatky �udí, vrátane tých, ktorí sa v cen-
tre Bratislavy ocitli náhodou, zatkli a dlhé hodiny vypo�úvali. Hlavných organizáto-
rov Jána �arnogurského, Vladimíra Jukla a �alších predstavitelia štátnej moci celý 
piatok zadržiavali, aby im zabránili pripoji� sa k zhromaždeniu. Františka Mikloška 
prepustili až po 48 hodinách. Biskupa Jána Korca a Silvestra Kr�méryho polícia 
v ten de� strážila doma. „Keby demonštráciu nechali len tak a sledovali ju, nestala 
by sa nesmrte�nou,“ konštatuje jeden z ú�astníkov, disident Anton Selecký.

Pamätník svie�kovej manifestácie v Bratislave odhalili slovenskí politici - 
podpredseda vlády Dušan �aplovi�, Ján �arnogurský, eurokomisár Ján Fige� 
a primátor Bratislavy Andrej �urkovský za prítomnosti stoviek �udí. Pod�a Jána 
�arnogurského bude pomník iný, než je vä�šina pomníkov v hlavných mestách. 
„Tam dominujú pomníky vojvodcov na koni a so šab�ou,“ uviedol. Spresnil, že toto 
bude pomník �udí, ktorí nedržali šab�u, ale horiacu svie�ku. „A predsa dosiahli 
svoj cie�.“ 

V sú�aži, vypísanej na realizáciu pamätníka, zví�azil Patrik Kova�ovský a jeho 
idea mramorovej pologule umiestnenej v symbolickom trojuholníku, z ktorej mie-
ria svetelné lú�e do neba a na jej okraji je nápis pripomínajúci svie�kovú mani-
festáciu.                      (vs)

Dvadsať rokov Dvadsať rokov 
od sviečkovej manifestácieod sviečkovej manifestácie
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Salón, venovaný Slovenskej únii karikaturistov a jej 
hos�om, bol už celkovo 361. v poradí, pri�om sloven-
ských položiek je v tomto neuverite�nom itinerári dva-
dsiatka. Medzi organizátormi nechýbali Slovensko-�es-
ký klub, vydavate� Slovenských dotykov, Malostranská 
beseda, �eská únia karikaturistov �i FA KOBRA Josefa 
Kobru Ku�eru, ktorý akciu s neodmyslite�ným motýli-
kom a galantnos�ou uvádzal. Slovenskú minidelegáciu 
priviedol ako vždy �inorodý prezident Slovenskej únie 
karikaturistov Kazo Kanala. Slovenská karikatúra je aj 
v�aka nemu „na roztrhanie“ nie v zmysle, že by obrázky 
mali putova� rovno do koša, ale v celkom opa�nom – že 
putujú po celom svete. Sú�asne s pražskou výstavou 
boli iné kresby na ceste z Mexika do Kostariky, �alšie 
sa pripravovali na ve�kú výstavu v Moskve, nemenej 
ve�kolepú expozíciu venovalo karikaturistom Slovenské 
národné múzeum (225 diel od 25 autorov). S mali�kou 
závis�ou konštatovali �eský karikaturisti, že vždy �aka-
jú, odkia� im príde od slovenských kolegov pozdrav. Vraj 
už napevno o�akávajú Kazovu správu – vystavujeme 
na Marse! A to má Kazo Kanala v rukáve �alšie nápa-
dy, o ktorých v Mánese v príjemnej nálade �ulo rokoval 
– napríklad visegrádsky karikaturistický �asopis. K tomu 
všetkému hrala štýlovo o� ciálna hudobná skupina Stra-
ny mírného pokroku v mezích zákona, na ktorú neskôr, 
vlastne už v rámci celkom inej akcie, fantasticky orga-
nicky nadviazalo vynikajúce Motovidlo...

Vladimír Skalský

Tento rok prileteli slovenskí karikaturisti a ich „vtákoviny“ o �osi 
skôr, 3. marca, zdržali sa do konca mesiaca. Celkovo prišla jar tento 
rok skoro, �ím autor �lánku nechce vôbec vstupova� do odborných 
debát o globálnych zmenách klímy. Na to máme iných. Po tretí raz sa 
Salón slovenských karikaturistov konal v Klube Mánes, ktorý nahradil 
tradi�né miesto stretnutí s premýš�avou „kreslenou publicistikou“, 
rekonštruovanú Malostranskú besedu. 

Pozdrav Prahe
po ceste na Mars

• KAROL ČIZMAZIA
• MIROSLAV MOTYČÍK „MIMO“

• MARTIN KELLENBERGER
• PETR HOMOLA

KAZO KANALA •
IVAN POPOVIČ •
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  Bola pohnútka študova� na Karlovej univer-
zite v Prahe vytúžený odbor jediná, rozhodujúca 
pri vašich úvahách? Nebáli ste sa odís� od rodiny 
do neznáma?

Chcela som ži� samostatne, nechcela som by� 
viazaná na rodinu. Moji rodi�ia – aj ke� si nikdy 
neželali, aby som odišla – mi dnes potvrdzujú, že 
to bolo správne rozhodnutie. Ke� som raz bola na 
návšteve doma, moja mama prvýkrát priznala, že je 
ve�mi rada, že tu som. Jej túžbou bolo, ako mi pove-
dala, aby som obstála, aj ke� tu ona už nebude. A to 
sa jej splnilo. 

  Ako vyzerá váš všedný de�? Je �ahké �i �až-
ké za�ína� každý de� povedzme rannými rituálmi, 
ke� ste (takmer) pri všetkom odkázaná na pomoc 
druhých?

Môj najvä�ší problém je zabezpe�i� si asistenta 
(-tku). Ja si ho zabezpe�ujem sama, nepomáha mi 
v tom žiadna organizácia. Síce som si vybudovala 
istý systém �udí okolo seba, ale vždy je to do�asné. 
Nikdy sa to nekon�í. 	udia sú tu so mnou na zákla-
de istého vz�ahu, ktorý je spojený s istou odmenou. 
Ideálne by bolo, aby mi asistent bol k dispozícii 24 
hodín denne. Ale vä�šinou to tak nie je. Tých 30 
korún za hodinu rozhodne nemôže slúži� ako hlav-
ný zdroj príjmu. Teda túto prácu vykonávajú bu� 
študenti, alebo aj inak zaradení �udia, ktorí majú 
tiež svoje povinnosti a �ažko možno od nich žiada�, 
aby boli so mnou nastálo. Ak chcem niekam ís�, 
musím si nieko�ko dní vopred zabezpe�i� službu, 
aby som si mohla �oko�vek plánova�. Dalo mi to 
zabra� najmä v �ase, ke� som každý de� chodi-
la do školy. Teraz už píšem diplomovku, teda som 
viac-menej doma. Sú povinnosti so zaobstaráva-
ním študijného materiálu, ale ten si vä�šinou obsta-
rávam sama.

Asistencia nie je problém v oblasti zdravotníctva, 
ale sociálny. 	udia na vozí�ku majú isté potreby, 
ktoré by mali by� vykonané, naplnené. V �echách 
je toto ošetrené zákonom od 1.1.2007. To znamená, 
že od tohto dátumu sa situácia o �osi zlepšila. Na 
Slovensku bol zákon o osobnom asistentovi prijatý 
už skôr – asi pre šiestimi rokmi. Uvítam každého 
ochotného �loveka, ktorý by mal záujem ob�as mi 
robi� asistenciu. Nemusí ma� s touto službou žiad-
ne predchádzajúce skúsenosti, sta�í ma� �as pár 
hodín do mesiaca. Všetko, �o sa asistencie okolo 
m�a týka, je podrobne opísané na mojich webových 
stránkach www.mujweb.cz/komix v sekcii osobná 
asistencia. Pokia� by ma niekto chcel kontaktova� 
alebo sa ma na �oko�vek oh�adom asistencie spý-
ta�, nech ur�ite neváha! Môj mail je komix.sk@atlas.
cz a rada na �om odpoviem na prípadné otázky.

  Navyše, ak sa nebodaj rozhodnete cestova� za 
rodi�mi na východné Slovensko, to je asi spojené 
s dos� ve�kými prípravami, �i nie? 

S prípravami zaiste. Pobali�, vychysta�, dopravi� 
na stanicu... Cesta samotná trvá desa� hodín. Bez 
asistenta to nejde a je to spojené aj s nemalými 
cestovnými výlohami. Pre vozí�károv existuje na 
Slovensku aj v �echách z�ava. Len chýba vzájom-
né prepojenie – aby si to obe tieto krajiny navzájom 
uznávali.  

  Viete už, ako to bude po skon�ení štúdia? Chcete 
sa vráti� na Slovensko, �i zosta� tu?

Nehodlám sa vráti� na Slovensko. Nie preto, že by som 
nebola dostato�nou patriotkou, ale jednoducho preto, 
že za tých šes� rokov som si tu už vybudovala akýsi 
odrazový mostík do praxe a neviem, �i by som mala 
silu za�ína� odznova na novom mieste. Mojím snom je 
založi� organizáciu, ktorá by sa zaoberala situáciou �udí 
na invalidnom vozíku a zárove� by sa zaoberala gender 
studies. Inak, �o sa týka môjho pôvodu, Slovenka som 
a Slovenkou aj zostanem. Som vy�lenená to�kokrát ako 
príslušní�ka minority, že sa to už pomaly ani nedá spo-
�íta�: som žena, Slovenka, na vozí�ku, katolí�ka, femi-
nistka a ja neviem �o ešte... Pochádzam z chudobnej 
rodiny, otec i mama boli u�itelia. Museli sme sa dos� 
pret�ka�. Vieru som nedostala do vienka, prišla som 
k nej asi ako pätnás�ro�ná. To, �o som dosiahla, je asi 
zásluhou mojej trpezlivosti a vytrvalosti. Nemusím ma� 
všetko zo d�a na de�, ale ke� sa pre nie�o rozhodnem, 
idem za tým. 

  Myslíte si, že sú to vlastnosti, ktoré �lovek získa-
va s�asti už v génoch alebo ich považujete za dielo 

výchovy, prípadne vývoja jed-
notlivca?

Myslím si, že �lovek získava 
všetko výchovou. Má nejaký tem-
perament, ale môže sa všetko 
nau�i�, ke� na sebe pracuje. Ak 
je o tom presved�ený a ak nemá 
bariéru v sebe.  

  Genderové štúdie je odbor, 
zameriavajúci sa na rovnos� 
pohlaví v spolo�nosti. K akým 
poznatkom vás štúdium pri-
viedlo?

Už po�as štúdia v Prešove som 
inklinovala k tomuto odboru. Štúdium ma nap��a. 
K akému poznaniu ma priviedlo? Že u nás �udia 
v tomto smere zaspali. Ve�a �udí si myslí, že už 
sme si rovní, �o sa týka pohlaví, že už nie je �o 
robi�. Chyba: ke� si to myslíme, už ni� viac pre to 
neurobíme. U nás je ve�ká de�ba rolí pod�a pohla-
via. Kladieme príliš ve�ký dôraz na pohlavie, nie 
aby sme �loveka posudzovali pod�a toho, �o robí. 
Existujú silné tlaky na �loveka, aby robil to, �o sa 
od neho chce a nie to, �o chce on sám. 

Vypo�u� si slová o tom, že �lovek nemá pod-
lieha� tlaku okolia, ale ís� si za svojím, od krehkej 
ženy sediacej na posteli – v tom je kus odhodlania. 
Zdá sa, že Daniela to myslí vážne. Chce pomá-
ha� aj iným handicapovaným usídli� sa suverén-
ne v tomto našom svete, kde pod�a nej šance 
nie sú automaticky zaistené, ale treba im k tomu 
trocha dopomôc�. �as mojej návštevy sa pomaly 
nachy�uje. V predsieni �aká masérka. Rozbieha 
sa �alší de�, naplnený po�etnými úkonmi. Daniela 
ich zvláda s pokojom jej vlastným.

Jarmila Wankeová 

Nasledovať 
svoj vlastný hlas
Daniela Komanická je inteligentná mladá žena miernej povahy 
s oduševneným výrazom. Od svojich zdravých rovesníkov sa líši tým, 
že je pripútaná na invalidný vozík. Nedokáže sa sama ani premiestni�, 
oto�i� na posteli �i zvláda� iné životne nevyhnutné výkony. Potrebuje 
teda nepretržitú asistenciu. Pochádza z jednej dediny v okrese 
Trebišov. No už šes� rokov sa s �ou môžeme stretnú� v Prahe, kde 
študuje na Karlovej univerzite odbor genderové štúdie. Ja som sa 
s �ou stretla v študentskom meste�ku Karlovej univerzity v Prahe-
Hostiva
i. Prostredie ma príjemne prekvapilo sadovou úpravou aj 
vstupnou halou, kde všetko, zdá sa, funguje – od úslužného personálu 
na recepcii vstupnej haly, cez esteticky vkusne upravený interiér, 
vývesky a oznamy až po na prvý poh�ad dobre zásobené automaty na 
rôzne predmety dennej potreby. Daniela tam býva v jednom z blokov. 
Jej štúdium sa pomaly chýli ku koncu – práve píše diplomovku na tému 
Priezvisko ženy pri uzavretí manželstva. Už predtým študovala na UPJŠ 
v Prešove angli�tinu. Ten druhý odbor, ktorému sa venuje teraz, ju ale 
stopercentne nap��a. Hovorí, že je to to, �o chcela odjakživa robi�. Kvôli 
tomu aj podstúpila odhodlanie prís� do Prahy. �o sa jej v súvislosti 
s vysnívaným odborom splnilo a aké peripetie na �u ako handicapovanú 
�akali v novom prostredí – o tom sme za�ali odvíja� náš rozhovor. Ešte 
poznamenám, že v pomerne priestrannej izbietke s kuchynkou som tam 
spolu s �ou zastihla aj milú mladú spolo�ní�ku – jej asistentku – inak 
študentku architektúry.
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Maratónkyňa 
v kroji 
zomrela

Vo veku nedožitých 76-tich rokov, 
12. marca 2008, náhle zomrela v Ploštíne 
maratónska bežky�a 	udmila Šunová. 
Vitálna babka šiestich vnú�at sa tak doma, 
ako aj v mnohých krajinách sveta preslávila 
najmä tým, že takmer všetky svoje maratóny 
zabehla v slovenskom kroji. Svoj prvý maratón 
absolvovala v Liptovskom Mikuláši v roku 
1979, ako prvá žena na Slovensku – mala 
vtedy 47 rokov. O rok neskôr už štartovala na 
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, 
ktorý v nasledujúcich rokoch zabehla ešte 
asi desa�krát.  

Vo svojej ojedinelej športovej kariére 
zabehla neuverite�ných 115 maratónov. 
Nikdy to nevzdala, vždy dobehla do cie�a. 
Nepoznala slová nemôžem, nedá sa. Beh 
a atmosféru pretekov milovala. Bežala 
už takmer vo všetkých krajinách Európy, S
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v Severnej a Južnej Amerike, v Ázii, Afrike 
a tiež v Austrálii – napríklad svetoznámy 
maratón v New Yorku zabehla až trikrát, 
bežala aj v Chicagu, Bostone, ale aj 
v nevadskej púšti, kde cie� maratónu bol 
v Las Vegas, �alej bežala vo Vancouveri, 
v Sao Paolo, v Buenos Aires...

Od roku 2002 sa pravidelne 
zú�ast�ovala aj na pretekoch Pražského 
medzinárodného maratónu. 
Aj v Prahe bola vždy vítaným hos�om,
mala tu ve�a priaznivcov.

Vlani, koncom februára, sa 	udmile 
Šunovej splnil najvä�ší športový sen: 
zabehla maratón aj na šiestom kontinente 
sveta, na Antarktíde. Zaradila sa tak 
medzi tých málo maratóncov na svete, 
ktorí tra� 42 195 m bežali na všetkých 
šiestich kontinentoch. To sa ešte nikomu 
zo Slovenska a ani z �iech nepodarilo. 
Nikto však netušil, že jej vysnívaný 
maratón, v poradí 115. na Antarktíde, 
bol jej posledným v živote... Tohto roku 
totiž neúnavná bežky�a ešte plánovala 
zabehnú� �alšie maratóny, ako aj štarty na 
kratších vzdialenostiach...

�es� jej pamiatke.
(ek)

Možno je ve�kým životným paradoxom fakt, že tí najbližší sú si na hony vzdia-
lení a ich odlišnos� bije do o�í ako starý prašivý pes vo vile na Pereši. Muži 
a ženy. Rozdiel, ktorý jasne vidíte a ešte jasnejšie cítite (viem, o �om hovorím). 
Teória, že prádlo treba nosi� dovtedy, pokia� sa už ani skunkovi nezdáte vábne 
prí�ažlivý a sexi, je len jednou z mnohých teórií, s ktorými som sa musela v našej 
krátkej spolo�nej koexistencii nau�i� ži�. 	alšou mojou ob�úbenou teóriou �i skôr 
pravidlom je, zožer na �o na�abíš, ale nerob si zbyto�né vrásky s premýš�aním, 
�o bude jes� zvyšok príslušníkov tvojej domácnosti. Kto zaváha, nežerie - u nás 
platí do písmena a do bodky, ke�že v našom menšom byte nie je nespo�etné 
množstvo potravinových skrýš. Ak sa aj nejaké našli, dobrý úmysel sa tu zrazil 

s praktickos�ou, pretože mnohé perfektne skryté skrýše som našla až po �ase, 
ke� ich obsah vyzeral prinajmenšom inak. Iný tvar, iné zloženie, iná vô�a. Hlavne 
tá vô�a ma primäla prehodnoti� svoju vnútornú potrebu neustále schováva� jedlo. 
Dnes to riešim spôsobom, v ktorom podávam závideniahodný olympijský výkon. 
Ladným skokom divej lane sa po príchode z nákupu ocitnem pred mikrovlnkou, 
dobre nau�eným hodom švacnem polotovar dnu, ostrie�aným švihnutím prinú-
tim spolupracova� mierne protestujúce nôžky a moje telo sa „akoby zázrakom“ 
prenesie na gau�. I sám Šebrle by závis�ou zdrevenel, keby som mu predviedla, 
�o dokáže tvrdý tréning. 

Muži a deti - u nás samostatná kapitola. Prednedávnom som si odbehla zrege-
nerova� telo i dušu, a zanechala doma svoje ro�né die�a s manželom. Ako každá 
duchaplná matka som si v kine zabudla vypnú� mobil, a tak na prvé výhražné 
zadrn�anie som sa vyplašene vymrštila pred zrakmi pohoršených divákov, kto-
rých poh�ady mi jasne nazna�ovali, kam sa mám aj s telefónom vybra�. Varovná 
kontrolka, ktorá sa mi v hlave rozozvu�ala ako pokazený alarm, ma neprinútila 
zosta� v strehu. Telefonát sa týkal die�a�a a jeho nepríjemnej nehody na novom 
koberci. Spolupáchate� sa svätosvete zaprisahával, že on nemá tušenie, kde 

sa tam tá kôpka vzala. Nechcela som si kazi� pekný ve�er, a tak som s ležér-
nym k�udom dementného dobrodruha vypustila z úst to osudné „zneškodni to“. 
Doma ma �akalo „prekvápko“, ke� som zis�ovala ako to dopadlo s naším krás-
nym drahým kobercom. Kôpku zneškodnil, ale spôsobom, ktorý by mu mohol aj 
Copper� eld závidie�. Po vzhliadnutí môjho neprí�etného poh�adu, za ktorý by sa 
nemusel hanbi� ani rozzúrený býk v aréne, za�al ševeli� hláskom jemným ako 
ranný vánok, že nevedel presne, �o s tým a nechcel sa toho dotýka�. Dlho som 
nemohla uveri� vlastným o�iam, ktoré zízali na prázdnu dieru v strede koberca. 
Jednoducho vzal nožni�ky a inkriminovaný exkrement vystrihol. Moje zúbožené 
ja sa zmietalo v návale bolestného smútku a neovládate�ného hnevu a snažilo 
sa pochopi�, ako mu mohla v hlave skrsnú�, �o i len myšlienka na takýto spôsob 
úpravy nášho žalostného obydlia. Mozog mi horú�kovito šliapal na plné obrátky, 
a tak mi ani letmý poh�ad na naše die�a nepripadal ni�ím zvláštny. Ale druhý 
poh�ad ma upozornil, že nie�o nie je v poriadku. Vysvetlenie, ktoré sa pomali�ky 
dralo z manželových úst neveštilo ni� dobré, a to som si naivne myslela, že ma 
už nemôže ni� prekvapi�. Dcére sa na nohách hompá�ali moje podkolienky, �o 
by ešte nebolo ni�ím až takým neobvyklým (vzh�adom na to, že manžel nevie, 
ktoré veci komu patria, nerozoznáva ani svoje obrie ponožky), keby som sa 
vzápätí nedozvedela dôvod tohto kreatívneho doplnku bábätkovských dupa�iek. 
Môj manžel, domnievajúc sa, že ro�né die�a je na úrovni bystrého adolescenta, 
odkrá�al von z izby za ú�elom oddychu, zanechajúc na zemi plnú f�ašu kvalitnej 
whisky. Naše schopné die�a otvoriac f�ašu zistilo, že vo vnútri je príjemne hrejivá 
tekutina, s ktorou sa dá vykona� množstvo všakovakých úkonov. V skratke, ke� 
sa manžel urá�il pocti� naše die�a záujmom, našiel ho š�astné rochni� sa v kaluži 
whisky, v ktorej si gurmánsky namá�alo kukuri�né chrumky. Poh�ad zakalených 
malých o�i�iek jasne nazna�oval, že ešte pár súst a zo š�astného degustátora sa 
stane opojený krik�ú�.

Ja a moja nehodná polovi�ka - nezhodneme sa takmer v ni�om. Ja poviem 
biele, on �ierne, ja myslím dopredu, on dozadu. Sú od prírody a prirodzenia iní. Aj 
my sme iné. Každý máme nie�o, po �om túži ten druhý. Jedným slovom je vz�ah 
muža a ženy prekvitajúcou manufaktúrou, z ktorej pro� tujú všetky zú�astnené 
strany. 

Martina Mitterpachová

fejtón

Rozdiel, ktorý jasne Rozdiel, ktorý jasne 
vidíte i cítite...vidíte i cítite...
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Narodil sa v rodine chudobného �ižmára na periférii 
Prešova, mesta, národne, nábožensky i triedne bohato 
štrukturovaného, mesta remeselnícko-po�nohospodárske-
ho. Rástol na rozhraní mesta a vidieka. Oboje ho citovo for-
movalo a ur�ilo neskorší osobitý charakter jeho umeleckého 
vnímania.

Ako prvý z východného Slovenska odišiel v roku 1924 za 
výtvarným vzdelaním do Prahy. Pre rozvoj Bendíkovho sve-
tonázorového i umeleckého programu bola dôležitá klíma 
života s priate�mi, atmosféra pražských ulíc a kr�mi�iek, 
vnímanie rozpornosti života, ve�komesta a poci�ovanie spo-
lupatri�nosti s jednoduchým �lovekom. Jeho príklon k so-
ciálne založeným témam bol výrazom jeho bezprostrednej 
životnej skúsenosti. Bendíkova tvorba ostala svojskou 
výrazovou i významovou modulitou vyhranenou viac-menej 
od za�iatku 30-tych rokov a zachovala si vzácnu jednotu 
a charakteristickú podobu. Pražské obdobie bolo v Ben-
díkovej tvorbe mimoriadne plodnou érou. Jeho obrazy sú 
neopominute�nou sú�as�ou umenia tej doby.

Odborníci ho naj�astejšie spomínajú v súvislosti s naras-
taním sociálno-tenden�nej ma�by inšpirovanej prostredím 
a radia ho k najvýznamnejším maliarom tohto 
zamerania. Jadro tvorby Jozefa Bendíka 30-tych 

a 40-tych rokov tvoril sociálny žáner. Ma�oval nezamest-
naných, mestskú i dedinskú chudobu i žobrákov. Po�etné 
cigánske motívy, naj�astejšie cigánske matky s de�mi pred 
chatr�ami, sú mementom proti ne�udskosti vojny a nási-
lia. Opä� je to reakcia na bezprostredne zažité, poznané 
a precítené, cez výraz bolesti a hrozby, zasahujúcich tých 
najslabších a najbiednejších. Z motívov zo života Cigánov 
cíti� maliarov obdiv k ich pocitu vo�nosti a slobody a to i na-
priek tomu, že žijú na okraji spolo�nosti. Bendíkove obrazy 
s cigánskymi námetmi majú zvláštne �aro i maliarske majs-
trovstvo a patria k najkrajším v jeho bohatom diele.

V spomínanom období Bendík uplatnil v obrazoch nieko�ko 
prístupov. Najskôr to bola dôslednejšia kresbová osnova 
a nanášanie riedkych akvarelov. Potom to bolo nanášanie 
farebnej hmoty širokým štetcom. Plastickos� dosahoval 
skôr vlastnou farebnou hmotou ako farebnou modeláciou. 
Najcharakteristickejším je však koloristické po�atie v roz-
pätí impresionistickej palety a expresívno-emocionálnej 
funkcie farby. Pre Jozefa Bendíka boli najob�úbenejšími 
drobné formáty, �asto s viac� gurálnymi motívmi. V prvom 
pláne �asto používal nadh�ad. To umožnilo vo�né napojenie 
obrazových prvkov s dôrazom na ur�itú tvarovú skladbu. 
Kompozi�né riešenie postavil na emotívnom cítení. Vo 
vä�ších � gurálnych kompozíciách budoval telesné tvary 
prísnejšie a niekedy volil zložité kompozi�né vz�ahy.

Jedným z jeho najvýznamnejších obrazov je formátom 
ojedinelý olej Polievka chudobných z roku 1936. Závažný je 
už tým, že je najvä�šou sociálno-tenden�nou kompozíciou 
v slovenskom maliarstve tohoto obdobia. Obraz je syntézou 
postrehov z drobných, bezprostredne zachytených motívov 
a pokusom o všeobecnejší, kompozi�ne i myšlienkovo 
bohatšie rozvinutý námet nezamestnanosti.

V roku 1939 sa Jozef Bendík natrvalo vrátil do rodného 
Prešova, kde sa za�ala písa� nová kapitola jeho umelec-
kého života, rozdeleného medzi vlastnú tvorbu a pedago-
gické pôsobenie na prešovskom gymnáziu. Po príchode do 
Prešova sa v novej tvorbe autora objavili �asto krajinkár-
ske motívy. Pri h�adaní nových istôt svojej tvorby sa �oraz 
�astejšie a dôraznejši priklá�al ku krajine, ktorá aj dovtedy 
nap��ala jeho tvorbu. Bola rámcom, v ktorom sa �udia pohy-
bovali, pracovali a oddychovali. Krajina bola aj istotou jeho 
vz�ahu k domovu. Krajinoma�ba postupne dávala tomuto 
vz�ahu ove�a hlbší a bohatší zmysel i umelecký rozmer. 
Všetky Bendíkove kúpania koní, kravy na paši alebo vra-
cajúce sa z paše, �i cigánske motívy – to sú obrazy jeho 
domova, rodného Šariša, ktorý je sú�as�ou umelcovej 
osobnosti so všetkými jeho zvláštnos�ami.

Neskôr sa Bendík vracal aj k spolo�ensky závažným 
témam nedávnej minulosti. Za�iatkom 50-tych rokov ma�oval 
námety z dukelského bojiska, ale siahol aj k predvojnovým 
témam. Mnoho� gurálne kompozície zoradil v celých cykloch 
od drobných formátov po rozsiahle plátna (Boj na Dukle, Pad-
lí hrdinovia SSR, Nenávideli vojnu, Oslobodenie Prešova). 

V povojnovom období sa Jozef Bendík okrem maliarskej 
tvorby venoval aj organizátorským aktivitám a pedagogickej 
�innosti. S jeho menom sa možno stretnú� pri organizovaní 
výstavnej �innosti Diela v Prešove, zrode Krajskej galérie 
v Prešove, za�iatku �innosti Klubu prešovských výtvarníkov, 
iniciatíve vytvorenia celoslovenských komisií pre monumen-
tálnu tvorbu ako aj  ustanovení a vytvorení Katedry výtvarnej 
výchovy UPJŠ v Prešove, ktorej bol v rokoch 1961-74 vedú-
cim a tu vychoval viacerých výborných výtvarných pedagógov 
i profesionálnych výtvarníkov. Aktívne sa podie�al aj na reštau-
rovaní mnohých pamiatok na východnom Slovensku. Naviac 
vo svojej tvorbe bohatou maliarskou invenciou a poéziou 

nostalgie nap��al sériu motívov zo starého Prešova 
i dôverne známych uli�iek a zákutí rodného mesta.

Maliar
so sociálnym
cítením

Vo februári si prešovská kultúrna 
verejnos� i ostatní priaznivci 
výtvarného umenia pripomenuli 
105. výro�ie narodenia tunajšieho 
rodáka a významného slovenského 
maliara 20. storo�ia Jozefa Bendíka 
(14.2.1903 - 22.3.1989).
Bol bytostným realistom 
v živote i v tvorbe, veril svojmu 
vnútornému presved�eniu 
a životnej skúsenosti. Jeho 
tvorba sa vyzna�ovala prostotou 
a nenápadnos�ou. Je nepatetická, 
nesentimentálna, ale citovo 
vrúcna, sugestívna a maliarsky 
kultivovaná. Nepodliehal žiadnym 
vyhlasovaným programom 
a tendenciám. Bola svojskou 
vzburou proti dobe i jej povere 
modernosti, lacnému predstieraniu 
a rovnako lacnému dosahovaniu 
originality.

ANNA PAPIEŽOVÁ
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Pred �asom predviedol v Kolíne nad Rýnom sve-
tovú premiéru programu „Nové sólopantomímy“ 
a v rámci svojich slovenských osláv ich uviedol 
v sále Opery a Baletu SND v Bratislave. �erstvý 
sedemdesiatnik, žijúci v Nemecku, v nich nazerá 
do vlastnej histórie a necháva sa nanovo inšpiro-
va� tým, �o v umení doteraz nachádzal. 

Úplne na za�iatku záujmu Milana Sládka bola 
kniha „Najvä�ší z Pierrotov“, ktorú našiel v kniž-
nici ako študent Školy umeleckého priemyslu 
v Bratislave. „Bol som v tranze, nielen z príbehu 
Jeana Gasparda Deburaua, ale aj z opisu spôsobu 
jeho hrania. Vyvolal vo mne predstavu o tom, ako 
sa robí pantomíma.“

„Vždy som mal pocit, že musím by� bojovní-
kom za pantomímu,“ uvažuje. Pod�a vlastných 
slov stále h�adá nové spôsoby výrazu a záleží 
mu na tom, aby ho diváci aj odborníci pochopi-
li. Pantomímu považuje za naj�istejšie umenie. 
„Nehovorím o pohybových kánonoch, ale o vlast-
nom rozhodnutí,“ spres�uje. Svoje skúsenosti sa 
rozhodol zachyti� v knihe pamätí. Mala by vyjs� 
v nem�ine tento rok. 

V Bratislave ešte raz vystúpil s inscenáciou 
„Pantalon a Kolombína“, ktorá mala premiéru 
vo Viedni pred dvoma rokmi. Ide o rekonštrukciu 
hudobnopohybovej frašky z pera W. A. Mozarta 
a Milan Sládek na nej spolupracoval s hudobným 
vedcom Johannesom Holikom. 

Slovenský mím obsadil do úlohy Dottoreho herca 
Juraja Ben�íka, s ktorým pracuje už nieko�ko rokov. 
„Sú na svete skuto�nosti, ktoré sa slovami poveda� 
nedajú. To je predmet toho, �o na javisku robíme. Až 

NA	A  VOKUŠOVÁ

V roku 1974 otvoril v Kolíne divadlo Kefka, 
nazvané pod�a jednej Sládkovej divadelnej posta-
vy, ktoré bolo vtedy jedinou stálou pantomimickou 
scénou v celej západnej Európe. Postavu Kefky 
stvárnil už v roku 1960 v Prahe v pantomimickej 
komédii „Hr�a“. Tento súbor pôsobil neskôr aj 
v Bratislave, až do jeho emigrácie. V roku 1987 
za�al Milan Sládek prednáša� pantomímu na 
Vysokej škole umeleckej v Essene. 

Po novembri 1989 sa vrátil domov a v januári 
1992 založil v Bratislave divadlo pantomímy Aré-
na ako medzinárodný inštitút pohybového divadla 
so sídlom v Bratislave, kde usporadúval festival 
Kaukliar a vytvoril nieko�ko inscenácií. Do polovi-
ce mája 2002, ke� ohlásil odchod z divadla a opä-
tovný odchod do Nemecka, v divadle pôsobil ako 
riadite�, herec a režisér. V Nemecku sa zú�ast�uje 
na festivaloch, rôznych predstaveniach a opä� sa 
vracia k práci s mladými �u�mi. 

Je držite�om štátneho vyznamenania Rad 	udo-
víta Štúra III. triedy za celoživotné dielo v oblasti 
pantomímy, pedagogickú �innos� a dlhoro�nú 
reprezentáciu Slovenskej republiky v zahrani�í. 
V roku 2002 mu za celoživotné dielo udelili Cenu 
Jozefa Kronera. 

Najslávnejší slovenský mím vystúpil po piatich 
rokoch ú�inkovania v zahrani�í opä� na Sloven-
sku - na pôde Slovenského národného divadla. 
Dve predstavenia z jeho tvorby, ktoré sa uskuto�-
nili 1. a 8. marca boli naozaj dôstojnou oslavou 
životného jubilea tohto významného umelca. 

Milan Sládek hovorí, že má ve�mi zvláštny pocit, 
ke� sa ocitá po piatich rokoch na Slovensku. 

Milan Sládek, ktorý 
nedávno oslávil významné 
životné jubileum – 
sedemdesiate narodeniny 
–  patrí medzi zakladate�ov 
�eskoslovenskej 
pantomímy, ktorú tematicky 
a výrazovo nesmierne 
obohatil. Nepochybne 
sa tiež zara�uje medzi 
významných európskych 
predstavite�ov tohto umenia. 
Narodil sa 23. februára 1938 
v Streženiciach, dnes okres 
Púchov. Študoval herectvo 
na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave a na 
DAMU v Prahe. Po návrate 
do Bratislavy založil svoj 
prvý pantomimický súbor 
Horizont. Po augustových 
udalostiach roku 1968 odišiel 
Milan Sládek najprv na 
pozvanie do Švédska, 
neskôr emigroval do 
Nemecka. Pôsobil najprv 
v Göteborgu, od roku 1970 
v Kolíne nad Rýnom. 
V roku 1968 jeho Divadelné 
štúdio v Bratislave zatvorili. 

Panto
              je pre 
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po dvoch rokoch každodenných tréningov a skú-
šok mi pán profesor povedal - teraz si to kone�ne 
pochopil telom,“ vyznáva sa Ben�ík. Ako Kolombí-
na sa predstaví Sládkova žia�ka O�ga Feldeková, 
dcéra spisovate�ov O�gy a 	ubomíra Feldeka, ktorá 
tiež žije a tvorí v Nemecku, Harlekýna stvárni Martin 
Kusenda a Pantalona Markus Ko
 er.

Nedalo nám pochopite�ne nespýta� sa Milana 
Sládka, aký vplyv na neho mala �eská kultúra ako 
taká, ke�že študoval v Prahe?

„Považujem za ve�ké osobné š�astie, že som 
mohol zaži� aspo� posledný rok života ve�kého 
mága �eského divadla E. F. Buriana, aj ke� na 
konci života bolo jeho uznanie medzi pražskými 
divadelníkmi ve�mi malé,” povedal pán Sládek. 
„Jeho divadlo som vnímal ako symbiózu všetkých 
druhov umenia. Sám bol vynikajúci hudobný skla-
date�, písal alebo upravoval hry, ktoré inscenoval. 
Od herca vyžadoval práve tak perfektnú javiskovú 
re�, ako aj schopnos� vyjadrova� sa pohybom. 
Jeho používanie javiskového osvetlenia bolo 
geniálne. Mal tiež ve�ký vz�ah ku Slovensku, �o 
bolo cíti� aj v jeho hudbe a vlastne cez neho som 
sa za�al zaujíma� o slovenský folklór. Ve�a v�a�ím 
tomuto ve�kému umelcovi aj za moju inscena�nú 
tvorbu; komplexita javiskového predstavenia hrá 
pre m�a nesmierne významnú úlohu. Za to v�a-
�ím môjmu u�ite�ovi E. F. Burianovi...” 

Je známe, že v �echách mala pantomíma vždy 
vä�šiu tradíciu ako na Slovensku. Ako toto umenie 
v oboch krajinách dokáže porovna� slávny mím?

„Samozrejme, že už román Františka Kožíka 
o ve�kom francúzskom Pierotovi, Jeanovi Gaspar-

dovi Deburauovi, ktorý vyšiel ešte pred vojnou, 
ur�ite oboznámil �eskú verejnos� o ve�kej histórii 
tohto divadelného umenia. Ke� sa koncom roku 
1959 objavil �eský mím Ladislav Fialka prvý raz 
s pantomimickými výstupmi, nielen kritici, ale aj 
verejnos� prejavila o� záujem. 

Ja som mal svoje prvé predstavenie pantomímy 
v apríli 1958. Slovenský kritik Emil Lehuta napísal 
síce ve�mi pozitívnu kritiku o tomto prvom pantomi-
mickom vystúpení v �eskoslovensku, ale v podstate 
tým sa záujem o moju snahu etablovat pantomímu 
na Slovensku ukon�il. Iná situácia bola, ked som 
dostal možnos� predstavi� sa s mojou prvou celove-
�ernou pantomímou v Divadle E. F. Buriana v Prahe. 
Táto forma bola vtedy absolútne nóvum, a to nielen 
v �eskoslovensku, ako som sa neskôr dozvedel. 
Bola to pantomimická komédia „Boule”. Všetky 
pražské noviny na �u reagovali. Hrali sme ju v Diva-
dle E. F. Buriana viac ako štyridsa�krát a predstave-
nia boli ve�mi dobre navštevované. Každý ve�er ju 
videlo priemerne 450 divákov. Fialka bol absolvent 
tane�ného oddelenia pražského konzervatória, takže 
na tane�nom umení zakladal svoje h�adanie panto-
mimického výrazu. Ja som študoval herectvo. Pre-
to bola pre m�a pantomíma rýdze herecké umenie. 
Samozrejme, že v �echách sa zaoberali pantomímou 
aj mladší umelci, ako je Hybner a Turba, a bol som 
ich prácou nadšený, ke�že h�adali svoj osobitý 
výraz. Na Slovensku som bol v podstate sám.

U nás sa vždy všetko nové �ažšie presadzuje 
ako v Prahe. Na Slovensku prevláda predsa len 
konzervativizmus, a to nielen �o sa pantomímy 
týka. Preto mi aj v šes�desiatych rokoch trvalo 

nieko�ko rokov, než si obecenstvo zvyklo na to, 
že sa v Bratislave etablovala profesionálna skupi-
na, ktorá mala naviac v zahrani�í slušný úspech. 
Ve� už od roku 1963 sme vystupovali v rozli�ných 
európskych krajinách, ba dokonca sme absolvo-
vali aj turné po Indii. Ako keby sme si u nás na 
Slovensku nevedeli predstavi�, že máme súbor, 
ktorý zahrani�ní žurnalisti zara�ovali medzi naj-
lepšie skupiny pantomímy na svete. 

Viem, že v sú�asnosti existujú aj Slovensku 
mímovia, ktorí ve�mi zodpovedne robia panto-
mimické predstavenia: Miroslav Kazsprzyk, Juraj 
Ben�ík, �i Vlado Kulíšek. Možno, že moje posled-
né vystúpenia v Slovenskom národnom divadle 
dopomohli aj týmto kolegom k vä�šiemu uznaniu 
ich kvality zo strany verejnosti...”

míma
mňa herecké umenie
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Raketa Sajuz 28 odštartovala z kozmodromu 
2. marca 1978. Ako sa novinári mohli dozvedie�, tento 
dátum vôbec nebol náhodný. Vybral si ho údajne 
sám Vladimír Remek, lebo zhodne 2. marca sa 
narodili jeho dvaja najbližší kamaráti, ktorí ho vlastne 
už v detstve priviedli k záujmu o kozmonautiku. 
Na palube lodi bol Remek po�as svojho letu spolu 
s velite�om Alexandrom Gubarevom. �eskoslovensko 
sa v tom �ase ve�mi významne podie�alo na výskume 
vesmíru v rámci programu Interkosmos. I ke� na 
približne rovnakej úrovni bola aj NDR a Po�sko, padlo 
napokon rozhodnutie, že ako prvý poletí 
�eskoslovenský ob�an. Nech už bol dôvod 
akýko�vek a �ažko ho dnes posudzova� 
(hovorilo sa najmä o tom, že svoju úlohu 
zohral i fakt, že bol vlastne akýmsi 
autentickým �echoslovákom, lebo, ako 
je známe, jeho mama bola �eška a otec 
Slovák, ako i to, že jeho otec bol velite�om 
letectva), v každom prípade uskuto�nil 
Vladimír Remek celý rad významných 
experimentov, ktoré roky pripravovali naši 
vedci.

História Remkovej cesty do vesmíru sa 
za�ala písa� už v roku 1976, ke� prešli 
hustým sitom prehliadok vojenských lekárov 
štyria z osemdesiatich pilotov. Z nich boli 
napokon vybraní dvaja – Vladimír Remek 
a Oldich Pel�ák. Nieko�ko dní pred štartom 
Praha rozhodla, že poletí Remek. Pod�a 

jeho velite�a Alexeja Gubareva, 
ktorý je o sedemnás� rokov starší, 
bol pred tridsiatmi rokmi Remek 
naozaj perfektne pripravený 
kozmonaut. Raketa priletela 
k orbitálnemu komplexu Saljut, na 
ktorom kozmonauti strávili osem 
dní prácou a televíznymi prenosmi. 
Na Zem sa prvá medzinárodná 
vesmírna posádka vrátila 10. 
marca 1978. Vladimír Remek 
bol tak osemdesiatym siedmym 
�lovekom v kozme. Pred ním sa 
tam pozrelo štyridsa�tri sovietskych 
kozmonautov a presne rovnaký 
po�et amerických astronautov. 

Vladimír Remek sa narodil 
26.9.1948 v �eských 
Bud�joviciach. V roku 1970 
absolvoval letecké u�ilisko 

v Košiciach a potom pôsobil ako stíha� vo Zvolene. 
V rokoch 1972–1976 študoval na sovietskej leteckej 
akadémii v Moskve. S armádou sa rozlú�il v hodnosti 
plukovníka v roku 1995, ke� odišiel z vedúcej funkcie 
v Múzeu letectva a kozmonautiky v Prahe-Kbeloch. 
Pracoval ako obchodný zástupca �Z Strakonice 
v Moskve a tiež generálny riadite� spolo�ného podniku 
CZ-Turbo-GAZ v ruskom Nižnom Novgorode. Neskôr 
sa stal obchodným radcom �eského ve�vyslanectva 
v Rusku. V roku 2004 bol zvolený na komunistickej 

kandidátke za poslanca Európskeho parlamentu 
s mandátom do roku 2009. Ako zaujímavos� treba 
možno ešte pripomenú�, že Vladimír Remek prežil 
v roku 2001 pád vojenského vrtulníka, na palube 
ktorého letel spolu s americkým astronautom 
�eskoslovenského pôvodu Eugenom Cernanom...

Ve�mi príjemné stretnutie pri príležitosti výro�ia 
letu Vladimíra Remka do vesmíru v klube Violino 
zav�šil krst striebornej pamätnej medaile, ktorú 
emitovala jablonecká �eská mincov�a. Jej autorom je 
akademický sochár Jan Lukáš, pedagóg jabloneckej 

Strednej umeleckopriemyslovej školy 
a Vyššej odbornej školy. Model medaile 
vytvoril pod�a  autentických dobových 
fotogra� í – na líci je portrét Vladimíra 
Remka v skafandri a na rube na pozadí 
planéty Zeme a obežnej dráhy je vesmírna 
lo�. Medaila o váhe šestnás� gramov 
striebra emituje v po�te pä�sto kusov. 
„Záujem o �u nás ve�mi prekvapil,“ povedal 
riadite� mincovne Jan Vízek. Prejavujú 
ho totiž nielen numizmatici, ale aj tí, ktorí 
sa zaujímajú o vesmírne lety a zbierajú 
všetko, �o sa týka kozmonautiky. Vladimír 
Remek pokrstil mincu spolu s hus�ovým 
virtuózom Jaroslavom Sv�ceným. Ešte 
v ten ve�er europoslanec odletel  na oslavy 
do Moskvy a na �alšie stretnutia, venované 
tridsiatemu výro�iu jeho letu do vesmíru.

 Na�a Vokušová

Na za�iatku marca uplynulo až neuverite�ných tridsa� rokov, �o do 
vesmíru z kozmodromu Bajkonur odštartovala raketa Sojuz 28, ktorá 
mala na palube ob�ana �eskoslovenska. Bol ním Vladimír Remek. 
�eskoslovensko sa tak stalo po Sovietskom zväze a Spojených 
štátoch amerických tre�ou krajinou, ktorá vyslala svojho ob�ana do 
vesmíru. Túto zaujímavú skuto�nos� si kozmonaut a sú�asný poslanec 
Európskeho parlamentu pripomenul v pražskom klube Violino...

Tridsať rokov
letu do vesmíru
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� od ut. 1. 4.
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
DUŠAN HANÁK 70
ZÁZNAMY A ODKAZY
Výstava fotogra� í k životnému jubileu 
� lmového režišéra
Kurátor: prof. Peter Michalovi�
Výstava potrvá do 18. 4.

� št. 3. 4. o 17.00
�eské centrum Mezinárodního PEN klubu, 
Klementinum 190, Praha 1
SLOVENSKÝ PEN KLUB V PRAHE
Hostia: Mária Bátorová, Peter Gregor,
Jií Žá�ek

� ne. 6. 4. o 19.30
�ervený kostel, Komenského nám., Brno
HUDOBNÉ NEŠPORY
Ví�azoslav Kubi�ka: KRISTOV DOTYK
Scénická adaptácia opery sú�asného 
slovenského skladate�a

� po. 7. 4 – pi. 11. 4. Plze�
 po. 14. 4. – pi. 18. 4. �eské Bud�jovice
 po. 21. 4. – pi. 25. 4. Jihlava
 po. 28. 4. – st. 7. 5. Brno
PROJEKT VAGÓN
Putovná výstava približujúca školskej 
mládeži dejiny holocaustu

� po. 7. 4. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
TV PONDELOK Z BRATISLAVY
Jozef Gregor Tajovský: ŽENSKÝ ZÁKON
Televízna inscenácia klasickej veselohry 
Hrajú: E. Vášáryová, J. Adamovi�, 
B. Poni�anová, G. Valach
Réžia: Pavol Haspra

� st. 9. 4. o 17.30
Kino Ponrepo, NFA, Bartolom�jská 11, 
Praha 1
DAUŠAN HANÁK 70 
JA MILUJEM, TY MILUJEŠ
Projekcia � lmu na po�es� životného jubilea 
slovenského režiséra
 o 19.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
MALÁ POST-VERNISÁŽ výstavy fotogra� í

Úvodné slovo: prof. Peter Michalovi�
Za osobnej prítomnosti autora

� št. 10. 4. o 19.00
Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1
Eugen Sucho�: KRÚT�AVA
Pri príležitosti 100. výro�ia narodenia
Réžia: Juraj Jakubisko
Dirigent: Oliver Dohnány

� od 14. 4. 
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
EUGEN SUCHO� 100
Výstava o živote a tvorbe 

� po. 14. 4. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
XXIV. PROJEKCIA CYKLU SLOVENSKÁ 
LITERATÚRA A FILM
Rudolf Sloboda: KARLINE MANŽELSTVÁ
Hrajú: E. Dalkowská, Z. Hradilák, V. Müller
Réžia: Vladimír Kav�iak
Projekcia k nedožitému 70. výro�iu 
narodenia R. Slobodu

� ut. 15. 4. o 17.00 
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
DUŠAN HANÁK: RUŽOVÉ SNY
 št. 17. 4. o 17.00 
DUŠAN HANÁK: 322
Dve � lmové projekcie pri príležitosti 
70. narodenín D. Hanáka

� ut. 15. 4. o 19.30
Klub Roxy, Dlouhá 33, Praha 1
PARA A LAVAGANCE V ROXY
Koncert mladých populárnych slovenských 
hudobných skupín

� st. 16. 4. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
Slovenský jazzový klub
NOTHING BUT SWING TRIO

�  ne. 20. 4. o 15.30, o 19.00
  po. 21. 4. o 19.00
Divadlo Bez Zábradlí, Jungmannova 31, 
Praha 1
SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE 2008
Radošinské naivné divadlo, Bratislava

Stanislav Štepka: STVORENIE SVETA
Hrajú: S. Štepka, S. Norisová, M. Caban...
Réžia: Ondrej Spišák

� po. 21. 4. o 17.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
MARTIN MARTIN�EK: STRATENÝ SVET
Výstava fenomenálneho fotografa a etnografa
Kurátorka: Zuzana Gažíková
 o 18.00
Modrá sála, Jilská 16, Praha 1
OBRAZY STARÉHO SVETA
Projekcia slovenského režiséra Dušana 
Hanáka, ktorého predobrazom boli 
fotogra� e Martina Martin�eka

� po. 21. 4. o 20.00
Café Teatr �erná labu�, Na Po�í�í 25, 
Praha 1
SHIRLEY VALENTINE
(monodráma)
Hrá: Zuzana Kronerová

� st. 23. 4. o 8.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od �udovej slovesnosti po sú�asnú modernu

� st. 23. 4. o 19.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
IGOR BÁZLIK a MONIKA STANISLAVOVÁ
EVERGREENS
Hudobný ve�er zostavený z najlepších 
�ísel svetových muzikálov, � lmových 
a swingových piesní, a francúzskych 
šansónov

� št. 24. 4. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovne-dramatický program 
pre najmenších žiakov pražských škôl 
o sloven�ine a jednej rozprávkovej krajine

� št. 24. 4. o 16.00
Výstavisko, Praha 7 – Holešovice
SVT KNIHY PRAHA
SLOVENSKO-�ESKÉ LITERÁRNE 
DOTYKY
Prezentácia novej knižnej produkcie 

Slovensko-�eského klubu 
a Slovenského literárneho klubu v �R 
(bližšie informácie na str. 21)

� št. 24. 4. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
Ve�er na tému: ŠTEFÁNIKOV ODKAZ 
V DIELE ROSTISLAVA RAJCHLA
Hos�: Rostislav Rajchl ml.
Podujatie je venované 90. výro�iu vzniku 
�eskoslovenska

� po. 28. 4. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
JURAJ JAKUBISKO 70
Ve�er venovaný životnému jubileu 
významného slovenského � lmového 
režiséra
VERNISÁŽ VÝSTAVY GRAFÍK 
JURAJA JAKUBISKA
VTÁ�KOVIA, SIROTY A BLÁZNI 
– projekcia � lmu

� ut. 29. 4. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
KAROL BENICKÝ: �Í�ANIA A �Í�ANIA 
V �ASE OLYMPIJSKOM
Krst a prezentácia nových fotopublikácií 
slovenského fotografa venovaných 
nadchádzajúcej letnej olympiáde

� ut. 11. 3. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
DÍVAJME SA A PO�ÚVAJME
Mária �urí�ková: DANKA A JANKA
Pôvodné slovenské kreslené a bábkové 
rozprávky pre najmenších divákov v novej 
digitalizovanej podobe

� st. 30. 4. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
JURAJ JAKUBISKO: 
POSTAV DOM, ZASA� STROM
Projekcia � lmu
Druhá �as� malej retrospektívy režisérovej 
� lmovej tvorby

(Zvýraznené podujatia usporadúva alebo 
spoluusporadúva Slovensko-�eský klub, 

vydavate� Slovenských dotykov)

INFO

ZA RUDOLFOM      
�IŽMÁRIKOM

Desiateho marca náhle zomrel vo veku nedožitých 59 rokov 
slovenský spisovate�, publicista a básnik Rudolf �ižmárik. 
Narodil sa 18. júla 1949 v Šoporni. Po maturite na SPŠCH 
(1968) vyštudoval v roku 1973 estetickú výchovu a slovenský 

jazyk na FFUK v Bratislave. 
Ve�a �asu venoval práci za redak-

torským stolom. Za�ínal v roku 1971 
v Literárnej redakcii �eskosloven-
ského rozhlasu v Bratislave, kde 
pôsobil až do roku 1979. Potom sa 
stal redaktorom, neskôr vedúcim 
redaktorom oddelenia kultúry den-

níka Pravda. �alšie tri roky sa venoval výlu�ne literárnej 
tvorbe ako umelec v slobodnom povolaní. Potom nastúpil 
do Tla�ovej agentúry SR ako riadiaci zmenár. Odtia� odišiel 
pracova� (1995) do Národného literárneho centra v Bra-
tislave. Dva roky bol riadite�om sekcie knižnej distribúcie 
Hrebenda, ktorá propagovala a šírila slovenskú literatúru 
a vytvárala sie� predajní pôvodnej slovenskej tvorby. Neskôr 
sa Rudo �ižmárik stal riadite�om Domu slovenskej literatúry 
NLC, kde zotrval do konca roku 1998. Od januára 1999 sa 
opä� venoval literárnej �innosti. 

Básnické prvotiny publikoval v �asopisoch Mladá tvorba, 
Slovenské poh�ady, Nové slovo a v denníkoch v 70-tych 

rokoch. Básnickými témami Ruda �ižmárika boli najmä 
láska, chlieb, deti. Knižne debutoval básnickou zbierkou 
„Kamenné úžasy“ (1970). Nasledovali „Krehká“ (1973), 
verše pre deti „Hrdli�ky“ (1974), básnická skladba „Stvore-
nie slnka“ (1997), „Umývanie vody“ (1986) a �alšie. V roku 
1990 vyšiel vo vydavate�stve Smena rozsiahly výber z jeho 
�úbostnej lyriky pod názvom „Akordy krvných strún“. V roku 
1995 mu vyšla básnická zbierka „Horiaca ruža - Die bren-
nende Rose“ (v slovenskej a nemeckej jazykovej verzii) 
a v roku 1999 vyšla jeho básnická zbierka „Vô�a tela - vô�a 
slov“. Vydal aj knihy próz: „Rozhovor so Svetlanou“ (1976), 
„Portrét pekára“ (1985), „Press a stres“ (1997), „V gaštano-
vom hájiku“ (2001), „Patria nostra, partia ostrá“ (2003, spolu 
s legionárom Jozefom Staviš�ákom). 

V jazykovej spolupráci s Elenou �underlíkovou preložil 
poéziu rumunského básnika W. Teodoresca s názvom „Bla-
ny oceánov“ (1973). Preložil aj básne Begdzin Javuchulana 
„Tulské lesy“ (1981) a knihu autora Libora Budinského „Tri-
nás� prezidentov“, ktorá vyšla vo vydavate�stve Ikar v roku 
2004. Preklady jeho tvorby vyšli v nem�ine, ruštine, ukrajin-
�ine, po�štine a �eštine. 

Za umeleckú �innos� udelili Rudolfovi �ižmárikovi v roku 
1994 Cenu Masarykovej akadémie umení v Prahe a 6. aprí-
la 2000, tiež v Prahe, Európsku medailu Franza Kafku. Zís-
kal aj morálne ocenenie Osobnos� roka na d�och Petržalky 
v júni 2004. 

(ta)

HUDOBNÝ FENOMÉN 
STORO�IA

Vždy ma trápila otázka, pre�o významných sólistov 
a dirigentov sprevádza prirodzená dlhovekos� navzdory 
vypätej tvorivej �innosti a fyzickému vy�erpaniu pri ich 
obrovskom duševnom nasadení. Odpove� som našiel 
u Herberta von Karajana, ktorý by sa 5. apríla tohto roku 
dožil 101 rokov. Geniálny dirigent, ktorý 16. 7. 1989 navž-
dy odišiel po úpornom umeleckom živote.

Vo švaj�iarskom Luzerne, v miestach, kam Karajan 
chodil so svojimi najlepšími orchestrálnymi súbormi 
a vybudoval tu nezabudnute�ný odkaz pre budúce 
generácie, sa v minulých d�och konala ve�ká pamätná 
slávnos�. Okrem Salzburgu toto dedi�stvo zah��a 67 
koncertov. Popri svojej magickej posadnutosti nenapo-
dobite�ného dirigentského umelca rozvinul v Luzerne 
aj priekopnícke snahy o nových, neznámych umelcov, 
zaslúžil sa o objav najlepšej hus�ovej interpretky Beetho-
venovho koncertu A. S. Mutterovej a ako svojho nástupcu 
etabloval s orchestrom berlínskych � lharmonikov japon-
ského dirigenta S. Ozawu, ktorý po �om prevzal Vieden-
skú štátnu operu. Viac než 50 rokov prechádzal Karajan 
týmto magickým prostredím a stal sa nekorunovaným 
krá�om v oblasti, ktorú svojím dielom poznamenal tiež 
skladate� Richard Wagner. 

Jií Vitula 
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V devä�desiatych rokoch priblížil príbeh 
„Žo� a Boš�áková a Tepli�ka nad Váhom“, lebo 
ú�inkovanie tejto š�achti�nej je spojené s Tepli�kou 
nad Váhom a nakoniec aj jej ostatky sú uložené 
v Loretánskej kaplnke tamojšieho kostola. K výro�iu 
obce Beluša, v ktorej žije, napísal Jozef  Ko�iš  
knihu „Beluša 1330-2002“ s podtitulom „Poh�ady do 
dejín“.

Pre precíznos� faktogra� e, znalos� dokumentov 
a pútavý literárny štýl si Ko�išove knihy nachádzali 
stály záujem u �itate�ov a každá z nich vyšla 
v nieko�kých vydaniach. Nedávno mi autor poslal 
už štvrté, doplnené vydanie svojho poh�adu na 
osud Alžbety Báthoryovej, teraz pod názvom 
„Alžbeta Báthory a jej obete“ s podtitulom „Pravda 
o �achtickej panej“. Knihu vydalo Knižné centrum 
v Žiline. Táto „kauza XVII. storo�ia“ sa  
na Slovensku stala populárnou už 
v medzivojnových rokoch v�aka 
románu Jozefa Niž�ánskeho. 
Odvtedy vyšlo vo svete ve�a kníh, 
ktoré sa zaoberajú životom tejto 
krvila�nej grófky. Neviem, �o 
nám v lete prinesie 

ve�ko� lm, nakrútený slovenským režisérom Jurajom 
Jakubiskom, ako on bude intepretova� túto �as� 
histórie. Jozef Ko�iš v najnovšom vydaní svojej 
knihy poukazuje na snahy niektorých historikov 
„rehabilitova�“ Alžbetu Báthoryovú. Napríklad 
ma�arská histori�ka Dr. Irmy Szádecky-Kardoss 
a slovenská histori�ka Dr. Tünde Lengyelová, sa 
snažia dosta� Báthory�kin príbeh do úplne iných 
ko�ajní. To všetko ma vedie k tomu, aby sme si 
predstavením Ko�išovej knihy pripomenuli, ako to 
vlastne bolo s Alžbetou Báthoryovou a jej dobou.

Alžbeta Báthory sa narodila v roku 1560 do rodiny, 
v ktorej boli charakteristické extrémne povahové 
�rty. Niektorí jej predkovia mali sklony k samo�úbosti, 
pýche, krutosti, zmyselnosti a sexuálnej zvrátenosti. 
Tieto povahové rysy boli sprievodným symptómom 

degenerácie rodu, ktorý �oskoro vymrel. 
Niektorí z jej predkov zastávali 

významné funkcie v správe 
Sedmohradska a jej strýko, 

brat jej matky, 
Štefan 

Báthory sa stal po�ským krá�om. Alžbetin manžel bol 
František Nádasdy, syn uhorského palatína. Sám 
sa stal hlavným županom v nieko�kých uhorských 
stoliciach, panovníkovým radcom a od roku 1578 
hlavným kapitánom uhorských vojsk. Preslávil 
sa v bojoch s Turkami, tí ho dokonca nazývali 
„�iernym begom“, zato menej energický bol vo 
vlastnom dome. Jeho nevšímavos� vo�i zlo�inom 
vlastnej manželky spôsobila, že jej neresti sa ešte 
stup�ovali. Ako krajinský hodnostár mal prvý vo�i 
nej zakro�ni�. Z ich manželstva sa narodilo pä� 
detí, ale dospelosti  sa dožili len dve dcéry a syn. 
František Nádasdy zomrel v roku 1604 a de� pred 
smr�ou písomne požiadal svojho priate�a Juraja 
Thurzu, ktorý bol uhorským palatínom, aby sa 
postaral o jeho rodinu.

Na rozhraní 16. a 17. storo�ia zavládli na 
Slovensku aj v ostatnej �asti Uhorska nepokojné 
�asy. Prebiehala pätnás�ro�ná vojna s Turkami, 
ktorá mala dopad na obyvate�stvo. Vypuklo 
Bocskayovo povstanie proti habsburgskému 
panovníkovi a cisárske i hajdúske vojská ni�ili 
krajinu. Táto doba zvýšenej existen�nej a právnej 
neistoty bola jedným z faktorov, ktorý umožnil 
Báthory�ke a jej pomáha�om dlhé roky pácha� 
zlo�iny a zahladzova� po nich stopy.

Jej drábi lákali, ale aj násilím unášali i kupovali 
devy, ktoré skon�ili svoj život v Báthory�kiných 
rukách. Vražednú �innos� Báthory�ka vykonávala 
celé štvr�storo�ie a bolo to verejným tajomstvo 
ešte za života jej manžela. Aj ke� na jej �iny bolo 
upozor�ované, panovník Rudolf II. nemal o poriadok 
v krajine osobitný záujem a zmena nastala až 
v roku 1608 nástupom jeho brata Mateja II. na 
uhorský trón. Je dodnes otázne, kto panovníka 
na vý�iny Báthory�ky upozornil, ale krá� Matej II. 
dal za�iatkom roku 1610 striktný príkaz palatínovi 
Thurzovi, aby preskúmal ponosy a s�ažnosti 
a celkove vyšetril Báthory�kine delikty. Uhorský 
palatín mal v tom �ase významné právomoci. Po 
panovníkovi bol prvým mužom v krajine, na úseku 
justície mal právo vynies� hrdelný rozsudok aj nad 

osobami š�achtického pôvodu, okrem 
duchovných osôb. Juraj Thurzo ur�il 

dvoch protonotárov  Andreja 
z Keresztúra a Mojžiša 

Czirákyho, aby previedli 

Alžbeta 
Báthoryová
a jej obete

V januári oslávil osemdesiate narodeniny významný slovenský historik 
a archivár, dlhoro�ný riadite� Štátneho oblastného archívu v Byt�i, 
Dr. Jozef Ko�iš. Nejeden z bádate�ov si rád spomína na stretnutia s ním 
pri štúdiu v tamojšom archíve. Niektorý z �itate�ov Slovenských dotykov 
si iste spomenie na pražské uvedenie jeho kníh „Neznámy Jánošík“ 
a „Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo“ v bývalom Dome slovenskej 
kultúry v Prahe v roku 1988 a v roku 1991. Aj jeho �alšia kniha, v ktorej 
predstavil pätnás� hradov stredného Považia „Od �achtíc po Stre�no“, 
vyvolala ve�ký záujem u �itate�ov.
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vyšetrovanie v troch stoliciach na území dnešného 
Slovenska a v šiestich �alších uhorských stoliciach, 
kde mali Nádasdyovci majetky a kam Báthory�ka 
chodievala. Obaja protonotári vypo�uli pä�desiatdva 
svedkov, ktorí vypovedali, akým spôsobom 
Báthory�ka mu�ila svoje obete.

Po zistení týchto skuto�nosti palatínovi Thurzovi 
bolo zrejmé, že za Báthory�kine zlo�iny jej 
hrozí strata hlavy a majetkov, aj ke� patrila 
medzi najvyššie kruhy uhorskej š�achty. Preto 
dospel k rozhodnutiu, ktoré bolo v rozpore so 
spravodlivos�ou. Vyvinul aktivity na jej záchranu od 
kata, jej rodinných príslušníkov od potupy a v tom 
�ase azda najrozsiahlejšieho feudálneho majetku 
od kon� škácie. Motívov na takéto konanie mal  
palatín viac. Jednak chcel chráni� prestíž feudálnej 
elity, zavážili aj rodinné vz�ahy a najmä priate�ské 
vz�ahy medzi Báthory�kiným manželom, ktorý zveril 
pred svojou smr�ou rodinu do Thurzovej opatery. 
Palatín Thurzo zosnoval tajný plán a prerokoval 
ho s obidvoma Báthory�kinými za�mi Mikulášom 
Zrínyim a Jurajom Drugethom. Pod�a dohody 
a palatínovej inštrukcie došlo k testamentárnemu 
rozdeleniu majetkov na tri �iastky. Medzi chúlostivé 
a náro�né úlohy dohody patrilo ur�enie miesta, kde 
bude Báthory�ka internovaná.  Vybrali �achtický 
hrad, ktorý už nemala živá opusti� a ani ho už 
nikdy neopustila. Palatín Thurzo 29. decembra 
1610 prišiel do �achtíc a pristihol Báthory�ku in 

 agranti pri mu�ení diev�at. Po jej internovaní 

okrem rodinných príslušníkov, kazate�ov a starej 
ženy, ktorá jej prinášala jedlo, nik nesmel k nej 
vstúpi�. Krátko na to prebehol v Byt�i súd nad jej 
pomocníkmi. Na základe vypo�utia svedkov boli 
jej pomocníci Helena Jó, Dorotha Szentesová 
a Ján Ujváry zvaný Ficko spolu s majerní�kou 
z Myjavy odsúdení na trest smrti upálením. 
Panovník nieko�kokrát žiadal palatína Thurzu, 
aby sa znova prerokoval Báthory�kin prípad, aby 
miesto doživotného väznenia bola odsúdená na 
trest smrti so všetkými následkami. Palatín sa 
napriek tomu �alej neuverite�ne angažoval v celej 
kauze, aj ke� dbal na diskrétnos� svojich krokov. 
Na jeho podporu sa bratislavská krá�ovská komora 
obrátila na Mateja II. so žiados�ou, aby sa panovník 
uspokojil s doživotným uväznením  Báthoryovej 
a netrval na súdnom procese s �ou. Argumentovali 
najmä zásluhami jej manžela a prosbami rodinných 
príslušníkov. Nakoniec krá� Matej II. formálne 
súhlasil s doživotným trestom, ale ten súhlas bol 
viac menej vynútený. Panovník svoje rozhodnutie 
vykonal len kvôli Jurajovi Thurzovi, ktorý mal u neho 
zna�ný kredit ešte z dávnych rokov.

Alžbeta Báthoryová ovládaná ukrutnou váš�ou 
sadizmu sa dopustila zlo�inov, ktoré v Uhorsku 
dovtedy nemali obdoby. Svoje obete vlastnoru�ne 
mu�ila. Thurzov sekretár Juraj Závodský odhadol 
po�et  jej obetí na šes�sto osôb. Nebolo náhodné aj 
jej neustále cestovanie medzi jednotlivými rodinnými 
majetkami, �o jej u�ah�ovalo h�adanie a zárove� aj  

ALŽBETA  BÁTHORYOVÁ  POD�A  SÚDOBEJ  MA�BY FRANTIŠEK  NÁDASDY,  MANŽEL  ALŽBETY  BÁTHORYOVEJ

zahladzovanie obetí. Alžbeta Báthoryová zomrela 
21. augusta 1614. Pochovali ju v �achtickom kostole. 
V roku 1938 pri prehliadke hrobiek v podzemných 
priestoroch �achtického kostola sa ani hrobka ani 
rakva s jej pozostatkami nenašli. Je pravdou, že 
pri tejto príležitosti bola otvorená len �as� krýpt. 
Z medicínskeho hodnotenia a dnešného poh�adu  
možno poveda�, že Alžbeta Báthoryová trpela 
impulzívnym sadizmom. Je to patologický inštinkt, 
ktorého sa impulzívni sadisti dopúš�ajú ukrutnos�ami 
na ženách pod tlakom neodolate�ného vnútorného 
impulzu. Pod�a tvrdenia svedkov pri vyšetrovaní 
sa Báthoryová zameriavala na pohlavné orgány 
svojich obetí. Možno to považova� za dôkaz, že jej 
sadistické sklony boli perverzné a mali sexuálne 
patologický základ. Dochádzalo aj k takzvanej 
antopofágii, �iže konzumácii odrezaných �astí z tela 
obetí, pri�om nie je vylú�ené, že ich konzumovala 
aj ona sama. Mu�enie a zúfalé stony svojich obetí 
potrebovala ako vášnivý narkoman svoje drogy.

Ko�išova kniha osvet�uje skuto�ný príbeh 
krvila�nej grófky. Prináša úryvky z výpovedí 
svedkov, korešpondencie a je bohato ilustrovaná 
dobovým materiálom, �i už ide o portréty 
protagonistov, poh�ady na hrady, zámky a kaštiele, 
alebo zaujímavé archiválie. Je už v povahe �udí, 
že takéto príbehy vyvolávajú záujem, ale Ko�išova 
kniha je prostá od akýchko�vek senzácií a celý 
smutný príbeh uvádza na pravú mieru.

Vojtech �elko
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So�a Kresáková zasvätila svoj život klavíru 
a prostredníctvom neho vokálnemu spevu. 
Narodila sa v Senici do predprevratovej slovenskej 
rodiny. Jej starý otec Cyril Kresák (1869-1945) bol 
významný národovec a funkcionár Tatra banky 
v Martine. Najprv pôsobil ako dlhoro�ný riadite� jej 
� liálky v Senici a v rokoch 1913-1926 ako hlavný 
riadite� Tatra banky v Martine. Bol propagátorom 
�esko-slovenskej spolupráce, v rokoch do prvej 
svetovej vojny sa pravidelne zú�ast�oval na 
luha�ovických poradách predstavite�ov �eskej 
a slovenskej inteligencie. V roku 1918 sa stal 
�lenom Slovenskej národnej rady, jej výkonného 
výboru a bol pri tom, ke� sa prijímala martinská 
Deklarácia. Sonin strýko Svetozár (1893-1966) 
študoval v Prahe, bol funkcionárom študentského 
slovenského spolku Detvan. Patril tiež k ú�astníkom 
deklara�ného zhromaždenia a neskôr pôsobil ako 
novinár a prekladate�. Po�as druhej svetovej vojny 
sa aktívne podie�al na protifašistickom odboji. Otec, 
Cyril Kresák (1891-1959), napriek tomu, že hral 
výborne na klavíri, sa stal bankovým úradníkom 
a riadite�om pobo�ky Tatra banky v Senici. Zato 
svojim dcéram umožnil realizova� ich predstavy 
o živote a venova� sa umeniu. Sonina, o osem rokov 
mladšia, sestra Ta�jana O�ga bola spevá�kou. Na 
konzervatóriu študovala spev u profesorky Anny 
Korínskej. Nieko�ko rokov pôsobila ako sopranistka 
v Umeleckom vojenskom súbore, kde premiérovala 
vo svojej dobe vä�šinu pies�ovej tvorby slovenských 
skladate�ov, svojich genera�ných druhov. �i už to bol 
Bartolomej Urbanec, Šimon Jurovský, Milan Novák 
alebo Ladislav Holoubek. Neskôr pôsobila ako 

hudobná pedagogi�ka, koncom života v Rakúsku, 
kde i zomrela.

 So�a Kresáková vyštudovala v rokoch 1938-
1945 klavírnu hru na Štátnom konzervatóriu 
v Bratislave u profesora Frica Kafendu. Hne� po 
ukon�ení školy nastúpila do �eskoslovenského 
rozhlasu v Bratislave, kde ako referentka 
pripravovala hudobné vysielanie, ale zárove� aj 
koncertne ú�inkovala. Patrila k druhej generácii 
slovenských profesionálnych hudobníkov, ako boli 
Jela Kr�méry, Albín Vrte�, Jela Hodžová-Medvecká, 
Eva Fischerová, Aladár Móži a jeho druhovia zo 
Slovenského kvarteta, ke� už spomínam zopár mien.

 So�a študovala v rokoch vojny, ktorá jej 
znemožnila pokra�ova� v �alšom štúdiu. Preto 
si po vojne chcela rozšíri� hudobné vzdelanie 
a využi� možnos� štúdia v Prahe. Po februári roku 
1948, aj ke� mala pris�úbené štipendium v Prahe, 
ho nakoniec z kádrových dôvodov nedostala. 
Napriek tomu sa rozhodla z vlastných prostriedkov 
súkromne aspo� rok študova� a stala sa žia�kou 
profesora Františka Maxiána. V Prahe popri štúdiu 
za�ala s korepetíciou. Po návrate na Slovensko 
bola korepetítorkou S	UKu. V roku 1951 vyhrala 
v Prahe súbeh a stala sa korepetítorkou na 
Akadémii múzických umení. V priebehu rokov sa 
habilitovala na docentku klavírnej hry. V Prahe 
spoznala aj svojho životného partnera, významného 
�eského maliara Oldicha Smutného, ktorý okrem 
vlastnej tvorby aj pedagogicky pôsobil. Takto sa 
svet vysokoškolskej mládeže stal sú�as�ou ich 
spolo�ného života. So�a Kresáková sa podie�ala 
na výchove nieko�kých desiatok spevákov, ktorí 

našli uplatnenie �i už na operných scénach, alebo 
na hudobných školách rôzneho stup�a. Dodnes 
pedagogicky vedie Líviu Ághovú, Simonu Houda-
Šaturovú alebo Jarmilu Chaloupkovú. Posledne 
menovaná sa stala známou ako hlasová poradky�a 
v sú�aži „�esko hledá superstar“ (mimochodom, aj 
jeden z �lenov poroty Eduard Klezla patrí k žiakom 
Sone Kresákovej), inak pedagogicky pôsobí na 
Ježkovom konzervatóriu v Prahe a koncertne 
vystupuje. Neraz zdôraznila, že jej hlavnou oporou 
v štúdiu spevu po absolutóriu bola a je pani docentka 
So�a Kresáková. 

So�a Kresáková koncertovala na Slovensku, 
v �echách i v Rumunsku. V pä�desiatych rokoch, 
po�as Medzinárodnej speváckej sú�aže o Cenu Emy 
Destinovej a Karla Buriana v rámci festivalu Pražská 
jar, sprevádzala neskôr takých známych umelcov 
akými boli Stanislava Sou�ková, So�a �ervená 
alebo Josef Heriban. V programových fondoch 
�eského rozhlasu sa nachádzajú viaceré nahrávky 
z pies�ovej tvorby Vít�zslava Nováka, Josefa Kri�ku 
i �alších �eských skladate�ov, ktorých sprevádzala 
na klavíri. Jej skúsenos�, ktorou dokáže kriticky 
posudzova� výkony svojich žiakov, takt,  ži�livos�, 
schopnos� povzbudi� spôsobuje, že je pre nich aj 
vo vysokom veku stále platnou oporou. Za mnohé 
úspechy v�a�ia jej žia�ky z posledného obdobia 
Lívia Ághová a Simona Houda-Šaturová práve 
svojej profesorke. Takmer celý život prichádzala do 
styku so spevom a vedela svojou hrou vystihnú�, �o 
spevák potrebuje: cit pre umelecké partnerstvo. Aj 
dnes, síce už len zriedkavo, ale predsa vystupuje. 
Spomínam si na koncert spred dvoch rokov pri 
príležitosti ukon�enia výstavy celoživotného diela jej 
manžela v Písku. Nesmiem zabudnú� na každoro�ný 
letný koncert, organizovaný na Kašinej Hore pri 
Písku. Od jari do jesene trávi spolu s manželom 
a nerozlu�ným klavírom zaslúžené dni odpo�inku 
na chalupe pri Putimi, kde je obklopená úctou 
a spolo�nos�ou mnohých priate�ov z píseckého 
kraja.

Vojtech �elko

CitCit
pre umelecképre umelecké
partnerstvopartnerstvo
Aj ke� to znie neuverite�ne, je to pravda. Hovorí sa, že ženám sa nemá 
pripomína� vek, ale ke� je niekto stále plný elánu, schopný verejne 
vystupova�, šíri� vo svojom okolí pohodu a ma� pritom šarm a nadh�ad, 
treba ho dáva� príkladom. A taká je aj naša So�a, ktorá sa 18. marca 
dožila svojich osemdesiatich piatich narodenín.
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Ved�a klasických informa�ných stránok, aké má 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahrani�í 
(www.uszz.sk), Svetové združenie Slovákov 
v zahrani�í (www.szsz.sk) �i jednotlivé slovenské 
spolky po svete (napríklad Slovensko-�eský klub, 
vydavate� Slovenských dotykov, na adrese 
www.czsk.net), vznikli v ostatných rokoch 
a mesiacoch aj portály s inými ambíciami.

Najvä�ším z týchto projektov je samozrejme portál 
Slováci vo svete (www.slovacivosvete.sk), ktorý 
v októbri minulého roku spustilo Svetové združenie 
Slovákov v zahrani�í. Na základe zmluvného vz�ahu 
s ním Slovensko-�eský klub zlú�il svoj známy 
internetový denník �eský a slovenský svet, ktorý na 
adrese www.svet.czsk.net fungoval od roku 2001. 
Nový portál má rozsiahlu spravodajskú zložku, 
vrátane ešte stále nie obvyklej zvukovej. Popri 
vlastných materiáloch a materiáloch z krajanskej 
tla�e sa na tvorbe portálu zmluvne podie�ajú aj 
Slovenský rozhlas a Tla�ová agentúra Slovenskej 
republiky, ktorá iba pre portál vytvára unikátny 
� lter slovacík zo zahrani�ného spravodajstva 
a dodáva aj �alšie súhrny. Takisto má informa�nú 
zložku v širokom spektre otázok, vrátane rôznych 
preh�adov, informácií o komunitách �i právnej 
poradne, pozoruhodná je aj virtuálna knižnica, 
ktorá sa rozširuje a bude obsahova� rozsiahlu 
databázu kompletných rukopisov �i pdf-verzií kníh 
a periodických publikácií, vydávaných po celom 
svete. Profesionálny redak�ný systém umožnil aj 
prevádzkovanie celého radu interaktívnych aplikácií 
a funkcionalít, ako sú on-line formuláre akcií, otázok, 
komunitných chatov, ale aj dnes moderných bloggov 
a iných služieb pre registrovaných užívate�ov. Treba 
však poveda�, že táto interaktívna, komunitná 
zložka je vo fáze rozbehu, ke�že portál funguje iba 
nieko�ko mesiacov. Portál však zaznamenal špi�kovú 
návštevnos� až 18 tisíc prístupov denne. 

V roku 2008 pripravuje tím portálu na �ele 
s autorom tohto �lánku ve�ké rozšírenie funkcionalít 
portálu a zriadenie nových platforiem. Jedna 
bude venovaná literatúre Slovákov v zahrani�í 
a pripravená v spolupráci s Literárnym informa�ným 
centrom, druhá folklóru, obsahujúca aj zvukové 
a obrazové sekvencie z nahrávok a vystúpení po 
celom svete. Celkovo bude posilnený multimediálny 
a interaktívny charakter.

Úmyselne menej o� ciálny charakter má iný portál, 
ur�ený Slovákom po celkom svete – Exil.sk 

(www.exil.sk). Pripravuje ho od leta 2004 Gabriel 
Schnitzer, nadšenec žijúci a pracujúci v Belgicku. 
Vydavate� udáva, že sa mu v istej chvíli podarilo 
dosiahnu� návštevnos� až 150 tisíc prístupov 
mesa�ne, teda priemerne asi 5 tisíc denne. 
Menší dôraz sa tu kladie na spravodajskú zložku, 
informácie zo Slovenska, z kultúry alebo zo 
spolkového života po svete, o to vä�ší na rôzne 
diskusie a praktické informácie, venované najmä 
mladým �u�om. To je vlastnos� viacerých takto 
spontánne vzniknutých portálov, 

že sa nesnažia oslovova� široké vekové �i sociálne 
spektrum, ale jednu cielenú skupinu, spravidla 
mladých �udí, ktorí žijú v zahrani�í kratší �as. 
Exil.sk sa usiluje vytvára� podportály, 
venované niektorým krajinám. Akosi pridružene 
pod jeho hlavi�kou funguje aj Rádio Exil 
(www.radio.exil.sk), venované Slovákom v Írsku. 
Toto rozhlasové vysielanie je die�a�om Laca 
Zimányiho, ktorý sa podie�al aj na krátkej existencii 
rádia Slovenský svet, prevádzkovaného v roku 2005 
Slovensko-�eským klubom. 

Popri spomínaných rádiách existujú aj �alšie 
vysielania o� ciálnejších i menej o� ciálnych 
prevádzkovate�ov – spomenú� možno Krajanské 
vysielanie Slovenského rozhlasu (www.rsi.sk), 
Slovenské vysielanie �eského rozhlasu 
(http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_
zprava/7096), slovenské vysielanie Rádia Nový Sad 
v Juhoslávii (www.radionovisad.co.yu), �i súkromnú 
TV Sedna v Kanade (www.tvsedna.com).

Vznikajú však aj klasické komunitné portály, asi 
vôbec najvýraznejším príkladom je SomvPrahe.sk 
(www.somvprahe.sk). Portál pripravuje, podobne 
ako Exil.sk, miestny IT-odborník Igor Kruták. V marci 
2008 ohlásil tritisíc registrovaných užívate�ov. Je 
relatívne jednoduchý a technicky dobre premyslený, 
zameraný na komunikáciu formou blogov a diskusií 
v rámci pomerne úzko vymedzenej skupiny �udí 
– užívatelia sú až na drobné výnimky mladí Slováci 
medzi 20 a 30 rokmi, do�asne pracujúci �i študujúci 
v Prahe. �lenovia komunity riešia aj praktické 
problémy života v Prahe, avšak len „svojpomocne”, 
bez autorizovaných informácií typu právnej 
poradne. Okolo portálu vznikajú i záujmové aktivity. 
Sympatické je, že sa netvária ako nie�o iné, než 
�ím sú, �o dokazujú názvy rubrík ako Ideme sa 
bavi� �i dokonca Ideme pi�. Je možno na škodu, že 
napríklad pozvánky na kultúrne akcie sú úmyselne 
vytes�ované a vlastne sa medzi užívate�mi portálu 
ani netešia ve�kej pozornosti. 

Samozrejme, takéto malé komunitné servery majú 
ve�kú konkurenciu v gigantoch na trhu. 
Takým je napríklad komunitná sie� Facebook
(www.facebook.com), ktorá má už vyše 60 miliónov 
užívate�ov a rýchlo rastie. V rámci nej si totiž možno 
vytvára� rôzne skupiny, vrátane takých, akou môže 
by� hoci slovenská komunita v Prahe. Úspech je 
omra�ujúci - iba 23-ro�ný zakladate� a majite� 
siete Mark Zuckerberg sa dostal s majetkom 
1,5 miliardy dolárov do zoznamu najbohatších �udí 
sveta, vydávaného �asopisom Forbes. Podobne 
je zameraný aj iný gigant, MySpace 
(www.myspace.com), o exkluzivitu 
pozvánkového klubu sa snaží projekt MojiZnámi 
(www.mojiznami.sk), ktorý pochádza z Ma�arska 
a na Slovensku, na rozdiel od �eska, zaznamenal 
relatívny úspech. 

Napriek všetkému však výrazne najviac Slovákov 
zo zahrani�ia stretnete na najpopulárnejšom 
chatovacom („pokecovom”) slovenskom portáli, 
www.azet.sk. Žilinskí prevádzkovatelia inzerujú 
pol milióna užívate�ov denne a medzi nimi sú 
obrovské po�ty Slovákov zo zahrani�ia, najmä 
z Ve�kej Británie, Írska, USA, ale aj �eska.

Sieťové káble
spájajú komunity
Internet dnes nie je len profesionálny nástroj �i sie� stránok s informa�ným 
alebo zábavným obsahom, �ím �alej tým viac je to aj priestor, v ktorom 
komunikujeme, zoznamujeme sa, jednoducho žijeme. Odborne sa tomu 
hovorí priestor sociálnej komunikácie. Vznikajú tak celkom nové možnosti 
na vytváranie a udržiavanie komunít. A �o to prinieslo Slovákom v zahrani�í, 
osobitne v �esku?

VLADIMÍR SKALSKÝ
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Knihu napísala slovenská novinárka Barbora Lauc-
ká a ilustráciami ju doplnil fotoreportér Peter Legin-
ský. Dozviete sa v nej mnoho zaujímavostí nielen 
o bratislavských plesoch, ale aj o slávnom viedens-
kom „Plese v opere“, ktorý už v sú�asnosti navštevujú 
aj mnohí slovenskí prominenti. I o tom, že nám �oraz 
viac vyrastajú parketoví levy a zrejú dámy v krásnych 
róbach. V sú�asnosti je už len v hlavnom meste Slo-
venska za krátku zimnú sezónu až okolo pä�desiatky 
plesov. Špeci� kom slovenskej spolo�nosti je údajne 
fakt, že drahé a náro�né plesy navštevujú najmä star-
ší �udia, i ke� plesom ako takým vlastne v minulosti 
predchádzali hlavne tie študentské. V knihe si pre�íta-
te i o klebietkach zo slovenských plesov, o jedle, ktoré 
sa na nich podáva, o plesových faux pas �i o tom, 
ako sa na plesy pripravujú slovenské prominentky... 
Ak máte plesy naozaj v ob�ube a chcete sa dozvedie� 
nie�o bližšie aj o tých slovenských, tak vám knihu 
„Noci v lakovkách“ naozaj odporú�ame.

A o tom, ako vznikala a �o bolo podnetom na jej 
napísanie, si pre�ítajte z pera autorky aspo� v úryv-
koch z úvodu publikácie:

Pätnás� rokov je dos� dlhý �as na pozorovanie 
�ohoko�vek. Je to úsek života, po�as ktorého sa die�a 
zmení na adolescenta, borovica vyrastie o pä� metrov 

PLESY  NA  SLOVENSKU

Noci 
v lakovkáchv lakovkách
Teraz, za�iatkom apríla, už máme viac-menej za sebou tohtoro�nú 
plesovú sezónu -  �akajú nás vari ešte nejaké tie majálesy, ktoré sú však 
svojím charakterom koncipované predsa len trochu inak. Plesy sa stali 
tak v �eskej, ako aj v slovenskej spolo�nosti neodmyslite�nou sezónnou 
udalos�ou. A že sa i tane�né a spolo�enské ve�ery výrazne vyvíjali, 
a to najmä v poslednom období, o tom nás za�iatkom tohto roka 
presved�ila bratislavská spolo�nos� PTK-ECHO, ktorá vydala knihu 
Noci v lakovkách s podtitulom Dvaja medzi smotánkou a je vlastne 
o akomsi „plesovom dospievaní“ Slovákov....

PREZIDENT IVAN GAŠPAROVI� S MANŽELKOU SILVIOU

LEOPOLD HAVERL NA OPERNBALLE S MANŽELKOU MÁRIOU

VŽDY ZLADENÍ MANŽELIA KUKANOVCI

AJ TÚ NAJVYŠŠIU VEŽU 
ZAČALI STAVAŤ OD ZÁKLADOV

(ČÍNSKE PRÍSLOVIE)

a z moderného porcelánu sa môže sta� dobový prvok. 
Od revolúcie sme chodievali s Petrom Leginským na 
plesy a výsledkom našich spolo�ných zážitkov je prá-
ve táto knižka, ktorá dva roky �akala na svoje vydanie. 
Oslovili sme mnohé subjekty, kým sa jej ujala pani Elvíra 
Chadimová. Ako jediná z oslovených si pre�ítala Noci 
v lakovkách a s�úbila, že ich podporí. Naša vydavate�ka 
patrí medzi exponované slovenské podnikate�ky, je bra-
tislavskou lokálpatriotkou a �o s�úbi sa snaží dodrža�. 
Vyrastala na Vysokej ulici, svoje mesto miluje a preto sa 
rozhodla doplni� jeho historické anály o túto knižku zo 
spolo�nosti pre pou�enie i pre zábavu (...).

Slovami Sartra �lovek nie je ni� iné, než to, �o zo 
seba spraví. Noci v lakovkách rozprávajú o tom, ako 
sme postupne dospievali aj v rámci plesového vku-
su, štýlu a tradícií. Ako sme striasali zo seba s�asti 
nános šedivosti, provin�nej oby�ajnosti a handica-
pov nadobudnutých za �ias, ke� dobrá výchova bola 
zbyto�nos�ou, tradícia malomeštiactvom a hlúpos� 
výsadou uprednost�ovaných. Netvrdím, že chybi�ky 
sa nenájdu aj teraz. Organizátori plesov a bálov však 
o kritike v médiách stále nechcú po�u�. Ohá�ajú sa 
sumami, ktoré akoby zaru�ovali dokonalos�, urážajú 
sa, ak sa dozvedia �oko�vek kritické. Výsledkom 
je, že pozvánka na rok nepríde. Nechceme nikoho 
uráža�. Iba vypovedáme o tom, ako sa odzrkad�ovali 
devä�desiate roky dvadsiateho storo�ia na spolo�-
nosti, ktorá sa rozhodla za�a� ži� inak. Ako postupne 
získavala štýl a eleganciu. Ako sa chudobná kvetinár-
ka zmenila. A pre�o je to dobre.           (nv)

ŠARMANTNÝ JULO SATINSKÝ S MANŽELKOU VIERKOU
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Naše sprievodné programy otvoríme 
v Literárnej kaviarni vo štvrtok 24. aprí-
la o 16.00 hod. Program má tradi�ný 
a osved�ený názov Slovensko-�eské 
literárne dotyky a jeho �ažisko bude 
tvori� prezentácia novej knižnej produkcie 
Slovensko-�eského klubu Praha a Slo-
venského literárneho klubu v �R. Po 
úspešných tohtoro�ných prezentáciách 
v izraelskom Jad Vašem a na D�och slo-
venskej kultúry v �eských Bud�joviciach 
sa aj ve�trhové publikum môže zoznámi� 
s knihou Eleny Kovalovej-Kytkovej „M�tvi 
sa dívajú“, sugestívnou literárnou výpove-
�ou o „d�och zloby“ v �ase druhej svetovej 
vojny. V od�ah�enejšom duchu Slovenský 

literárny klub predstaví svoj minuloro�ný 
vydavate�ský hit, a to zápisky „rusovlasej 
blogerky“ Violy Vyholenej-Šípivej „Krivola-
ká pr� je ku š�astiu“. Vzh�adom na pred-
chádzajúce úspešné prezentácie tohto 
dielka možno šípi�, že sa nezaobíde bez 
Šípivej hovorcu Dušana Malotu. Slovenský 
literárny klub v �R predstaví i slovensko-
�eskú literárnu revue Zrkadlenie – Zrcad-
lení. Slovenský rozmer literárnych dotykov 
bude ma� podobu predstavenia románu 
Mira Bielika „Skuto�nos�. Benátsky diptych 
I.“ Uskuto�ní sa za prítomnosti autora 
a román, ktorý patrí k najpozoruhodnejším 
novinkám slovenskej literatúry, predstaví 
literárny kritik Alexander Halvoník.

V piatok 25. apríla sa slovenskí autori 
predstavia až v troch sprievodných progra-
moch. Dva z nich odznejú vo Ve�kej sále, 
ústrednom prezenta�nom priestore ve�tr-
hu. Prvým bude v �ase od 12.00 do 12.50 
pásmo poézie jubilujúceho básnika Milana 
Rúfusa (v decembri sa dožije 80 rokov) 
pod názvom Mon couer (Moje srdce). 
Jeho poézia zaznie v interpretácii mladých 
slovenských hercov Slávky Daubnerovej 
a Petra Palika a s úvodným slovom poetky 
Dany Podrackej. Program tak nadviaže na 
minuloro�né ve�mi úspešné predstavenie 
poézie M. Válka, ktoré sme na ve�trhu pre-
zentovali pod názvom „Videl som tanco-
va� Jitterboogie“. Do tohto programu sme 
prizvali aj �eskú poetku a prekladate�ku 
Rúfusovej poézie do �eštiny Janu Štrob-
lovú. Druhý program, ktorý odznie vzápätí 
v �ase od 13.00 do 13.50, bude ma� názov 
Tri tváre lyriky a literárny kritik R. Matejov 
v �om predstaví mladú slovenskú básnic-

kú generáciu – autorov N. Ruži�kovú, E. 
Hidvéghyovú-Ying a R. Tomáša. Tretím 
zo sprievodných programov bude pre-
zentácia diela Literárna antológia krajín 
Vyšehradskej skupiny, ktorú LIC spolu so 
Slovenským litrárnym klubom už v Prahe 
predstavilo v rámci vyhlásenia výsledkov 
literárnej sú�aže Jána Kollára v decembri 
2007. Garantom programu z �eskej strany 
je teraz Ministerstvo kultúry �R, uskuto�ní 
sa v �ase od 14.00 do 15.30 v sále Roste-
me s knihou a diela slovenských autorov, 
zaradených do antológie (M. Kopcsay, U. 
Kovalyk, K.D. Horváth), predstaví A. Hal-
voník.

Realitu iného jazykového prostredia, hoci 
teraz len bratského �eského, zoh�ad�ujú kni-
hy slovenských autorov, ktorých nové diela 
vychádzajú u �eských vydavate�ov. Jedným 
z najaktívnejších je zlínsky M. Tur�a. V jeho 
vydavate�stve a v prekladoch Mirka Zelin-
ského vyšli v uplynulých dvoch rokoch diela 
- P. Vilikovský „Kouzelný papoušek a jiné 
ký�e“, D. Kapitá�ová „Ztracené roky“, P. 
Piš�anek „Muzika“ a V. Balla „Naživo“. Všet-
ky v sobotu 26. 4. v �ase od 11.00 do 12.00 
v programe Sú�asná slovenská literatúra 
v �eských prekladoch predstaví v sále 
Rosteme s knihou ich vydavate� a za LIC 
prekladate�ka a vedúca zahrani�ných aktivít 
Dana Humajová.    

Aj tento rok si budú môc� záujemco-
via o slovenskú literatúru kúpi� v našom 
národnom knižnom stánku v centrálnej 
hale „Veletržního“ paláca aktuálne knižné 
novinky z produkcie viacerých slovenských 
vydavate�stiev.

(bž)

Slovenská literatúraSlovenská literatúra

a jej autori

MEDZINÁRODNÉ 
DIVADLO METEORIT
Ke� sa zrodí nový kultúrny stánok, je to dôvod na 

oslavu. O tom, do akej miery bude nezávislý, povie 
�osi až umenie, ktoré sa chystá ponúka�. Jeden by 
nepovedal, že budova Západoslovenskej energetiky 
na �ulenovej ulici v Bratislave môže ukrýva� roz�ahlý 
zrekonštruovaný priestor, ideálny na kultúrne podu-
jatia. Pred pár mesiacmi sa ho podarilo získa� her-
covi a režisérovi Robertovi Csontosovi. V nede�u 16. 
marca ho otvoril slávnostnou premiérou Euripidových 
„Bakchantiek“. V jeho réžii sa �ou vo svojom novom 
sídle predstavilo medzinárodné divadlo Meteorit.

Csontos, roky pôsobiaci v budapeštianskych di-
vadlách, sa s medzinárodným súborom, v ktorom 
ú�inkujú slovenskí, �eskí, ma�arskí �i po�skí herci, 
etabloval v Bratislave vlani v�aka štátnej pomoci, 
Stredoeurópskej nadácii, národných inštitútov, Diva-
delného štúdia 12 �i A4-nultého priestoru. 

„Bratislava je výborné miesto pre sídlo medziná-
rodného divadla. Má ve�mi dobrú strategickú polohu. 
Blízko sú Praha, Varšava, Budapeš�, Viede�,“ hovorí 
Robert Csontos.

Svoj súbor pomenoval pod�a divadelného festivalu 
Meteorit, ktorý po prvý raz usporiadal pred štyrmi rok-
mi v Kolárove, odkia� pochádza. Jeho štvrtý ro�ník 
plánuje po�as tohto leta rozšíri� do Bratislavy aj do 
Budapešti.

Režisér Csontos dnes už má odvahu poveda�, že 
tvorí so stabilným tímom. Hoci spolupracovníci nie sú 
v angažmán, má s nimi už rozbehnuté �alšie projekty. 
Okrem nich po�íta s hos�ami z rôznych krajín, �i už 
vo vlastnej, alebo inej produkcii. Divákom v Bratisla-
ve s�ubuje v bývalej zrekonštruovanej rozvodni nielen 
divadlo, ale aj tanec, hudbu �i výtvarné umenie.

Pochva�uje si, že sa obklopil šikovnými �u�mi 
– manažérsku prácu si delí s Ameri�ankou Janette 
Livingston, ktorá v jeho divadle aj ú�inkuje. Zárove� 
s prípravou premiéry „Bakchantiek“ zaria�oval celý 
divadelný priestor vrátane svetelného a zvukového 
parku, h�adiska, baru, kancelárií a šatní. Hra je, ako 
tvrdí, technicky náro�ná tak, že pod�a jej dispozícií 
bude môc� výbava priestoru fungova� aj v budúcnos-
ti. Na tane�nej sekcii už teraz aktívne pracuje s uzná-
vanou ma�arskou tane�ní�kou Andreou Ladányi. 
Z minulosti sa mu osved�uje hudobná spolupráca 
s Martinom Pycom Rauschom. Priestorové a scé-
nické riešenie odovzdal do rúk architektke Zuzane 
Zacharovej, spoluautorke priestorov Design Factory 
v Bratislave.

Jedným z dôležitých interaktívnych manévrov 
smerom k divákovi by mali by� workshopy, ktoré sa 
tu majú pravidelne usporadúva�. Produkcia plánuje 
ponúka� divákom lištu divadelných titulov, za ktoré 
môžu hlasova�. Hra s najvyšším po�tom diváckych 
hlasov sa bude na týžd�ovom workshope pripravo-
va� a po �om uvádza� work in progress, následne sa 
bude do�ahova� a uvádza� v plnej verzii. Workshop 
bude otvorený aj pre divákov, ktorí tak budú môc� 
sledova� tvorbu inscenácie.

Eva Andrej�áková

Medzinárodný knižný ve�trh Sv�t 
knihy 2008 vstupuje do svojho 14. 
ro�níka a tento rok sa bude kona� 
už v tre�om aprílovom týždni – od 
24. do 27. apríla. Slovenský národný 
stánok už tradi�ne zabezpe�uje 
Literárne informa�né centrum a do 
jeho sprievodných podujatí, ktoré 
sa v ostatných rokoch zmenili na 
skuto�ný literárny festival, prispeje 
štyrmi programami, v ktorých 
predstaví viacerých slovenských 
autorov a najnovšie preklady diel 
slovenskej literatúry do �eštiny.

NA SVETE KNIHY 2008
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POMÔCKY:
YL, KT, ANKLE,
KAIM, TAP, ORIA, 
LENDR, STICH, 
PIK, ANEMO

BARBAR .....
(FILM.)

OBYVATE¼
ODESY

POVOJNÍK
SLOVENSKÁ
LEKÁRSKA

SPOLOÈNOS�

NÁSTROJ NA
TEPOVANIE

STÁVALA SA
ŽIVOU

POLICAJT,
PO ANGLICKY

ZÁKLADNÁ
ÈÍSLOVKA

OD

¼AHNI

PRIATE¼KA
(TELEGR.)

4. ÈAS�
TAJNIÈKY

VYDÁVAM TUPÉ
ZVUKY

ALEBO (POET.)
REŠTAURÁCIA
S PARKOVANÍM

CUDZIA
PREDPONA
(VZDUCH)

ŠPZ OKRESU
TVRDOŠÍN

ZABRAÒOVAL
HORENIU

UNCLAIMED
ASSETS

REGISTER

OKRESNÉ
VELITE¼STVO

OPAK DELENÉ

JAP. LOVKYÒA
PERLORODIEK

DRUH ŠPORTOVEJ
SÚ�AŽE

CITOSLOVCE
ZVUKU ŽABY

VE¼KÉ VTÁÈIE
PERO

POUKÁŽKA NA
KÚPU TOVARU

RYBÁRSKA SIE�
(ZAST.)

POLÓNIUM (ZN.)

NADOBUDOL

VLASTNILA

TEPANÍM
OPRACUJ

OBRUBA

ÈIERNA FARBA

IDE

STAROSLOV.
BOHYÒA JARI

TROCHA NAMOÈ

ÈAS� OBILIA

VLASTNIL

NATRVALO,
NAVŽDY

ŠPZ OKRESU
KLATOVY (ÈR)

NAPOLY

VLÁDLI,
PANOVALI

MONGOLSKÝ
VLÁDCA

ZVUK PRASIAT

EURÓPSKA
NORMA (SKR.)

PRAVIDELNÁ
CHÔDZA

LADISLAV
(DOM.)

ÈESKOSLOVENSKO
(BÝV. OLYMP. SKR.)

JEMNE KLEPA�

FRANCÚZSKY
ÈLEN

ŠKRIEPKA
(ZASTAR.)

ŠTÍT, PO RUSKY

MENO ADOLFA

SLÁVNOSTÁ SIEÒ

CITOSLOVCE
ZVUKU VRANY

OKLAMA�
(EXPR.)

3. ÈAS�
TAJNIÈKY

STAROGRÉCKY
BOH SVETLA

A SLNKA

OPRAVNÁ
SKÚŠKA

NEMECKÝ
TENISTA

(MICHAEL)

ROŽNÝ STATOK

RANNÝ DÁŽÏ

OTVORENÝ,
PO ANGLICKY

OBRUBA

ZVUK
VYDÁVANÝ

HRDLOM

BIŽUTÉRIOVÉ
GULÔÈKY

ROBÍ

ZLIEPAL

MPZ
HONGKONGU

CHY�

MLIEKO,
PO NEMECKY

ÈLENOK,
PO ANGLICKY

ROZTLÁÈAL
ZUBAMI

POVRCHOVÁ
BAÒA

TAK,
PO NEMECKY

VOJENSKÝ
POCHOD

PODRAÏOVACIA
SPOJKA

ZÁKONNÍK
PRÁCE (SKR.)

RIEKA V NOVEJ
GUINEI

ÈES.
SPISOVATE¼

(KAREL)

DUŠA,
PO LATINSKY

ZARUÈA�,
ZARYÈA�

MALO SEN

ROBILI KRATŠÍM OBMENA

PRIESTRANNÁ
MIESTNOS�,

SIEÒ

ÈASTO SPA�

PUZDRO (KNIŽ.)

KRÁTKE VLNY
(SKR.)

GEOM. TELESO

ÈESKÝ ¼UDOVÝ
TANEC

KOREÒOVITÁ
ZELENINA

HMYZ

KLOPA�,
PO ANGLICKY

PRVOK ZNAÈKY
TI

KRYHA,
PO ÈESKY

GU¼OVITÝ ÚTVAR
VZNIKNUTÝ

VINUTÍM

ŠPZ OKRESU
LEVICE

ZÁŠTITA,
OCHRANA

(PREN.)

ZÁPIS

DŽEM

SOTVA (EXPR.)

EVIDENÈNÉ
ÈÍSLO VOZIDLA

VITÍM UTVORIL

MÁRIA (DOM.)

KNÍŠE

Z¼AKNUTIE

1. ÈAS�
TAJNIÈKY

2. ÈAS�
TAJNIÈKY

552 RÍMSKYMI
ÈÍSLICAMI

DEBNA
(ZASTAR.)

ZNAÈKA PIVA

PLEMENO,
ODRODA

INAK ŠPANIELSKE
SÍDLO

VAŠA KRÍŽOVKA

Tentoraz je v tajni�ke citát spisovate�a Tomáša Janovica. Riešenie po-
šlite do konca apríla na adresu: SLOVENSKÉ DOTYKY, Salmovská 11, 
120 00 Praha 2, alebo e-mailom na adresu dotyky@czsk.net. Traja vy-
losovaní riešitelia dostanú od redakcie jednu z nových kníh z produkcie 
Slovensko-�eského klubu alebo Slovenského literárneho klubu v �R.

Tajni�ka vo februárovom �ísle ukrývala taktiež citát Tomáša Janovi-
ca: „Mýli� sa je �udské. Preto sú tyrani neomylní.“ Knihy vyhrávajú 
Mária He�mánková z Tábora, Ján Chudoba z Ústí nad Labem 
a Ivona Antková z Prahy 4.

Srde�ne blahoželáme!
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VIKTOR KUBAL:   VIKTOR KUBAL:   HUMOR JE VECOU NOBLESYHUMOR JE VECOU NOBLESY
Uhran�ivé o�i, fúzy, pod nimi ve�ný úsmev. 

A ve�ne sa ponáh�al. Taký bol Viktor Kubal, 
výtvarník, režisér a zakladate� slovenského 
animovaného � lmu. „Niektorí �udia nemajú 
humor radi, lebo ich identi� kuje ako moróz-
nych, pokryteckých, možno ich uráža. A humor 
je v skuto�nosti vecou noblesy, úprimného 
obdivu,“ vravieval. Viktor Kubal by mal  upro-
stred uplynulého mesiaca osemdesiatpä� 
rokov. Choroba mu vytrhla štetec z rúk, ke� 
mal sedemdesiatštyri. Už sa nedozvedel, že 
jeho „Zbojníka Jurka“ vyhlásili v roku 2000 za 
najlepší slovenský animovaný � lm storo�ia.

„Nikdy som si ni� neželal a všetko sa mi 
splnilo. Makajte a domakáte sa k tomu, �o 

chcete. Nemám ve�ké nároky. Celý život som sa bál, že vyhrám, napríklad zájazd do 
Sovietskeho zväzu... Keby ste mi dali mercedes, viete ko�ko by ste mi narobili starostí, ako 
sa ho zbavi�? A viete, mne je dobrý suchý chlieb s vodou alebo pri potô�iku na Železnej 
studienke si namo�i� nohy do vody a len tak kuka� do blba,“ vyznal sa v polovici 90. rokov 
v rozhlasovom Zrkadlení.

Už ako dvanás�ro�ný kreslil na � lmový pás svoje prvé � lmy „Tank ide cez prekážky“ 
a „Štart lietadla“. Študoval na bratislavskej Škole umeleckých remesiel, kde ho u�il 	udovít 
Fulla a Karel Plicka. Neskôr na Oddelení kreslenia a ma�ovania na Slovenskej vysokej 
škole technickej. Kreslil karikatúry do rôznych �asopisov a dnes jeho publikované kresbi�ky 
už nikto nezráta. V roku 1943 v poloamatérskych podmienkach vytvoril prvý slovenský 
kreslený � lm „Stud�a lásky“.

„Karikaturista vie, že na to všetko, �o by chcel poveda�, je jeho život krátky. Možno preto 
si vyberá na stvár�ovanie myšlienok práve kresbu �o najjednoduchšiu, zrozumite�nú a iba 
ke� je to nevyhnutné, s minimálnym slovným sprievodom. Najradšej by som nakreslil takú 
karikatúru, na ktorej by nebolo ni�, a �itate� by napriek tomu porozumel jej obsahu. To sa 
mi zatia� nepodarilo,“ povedal Viktor Kubal. Vynálezca svojrázneho vizuálneho rukopisu, 
o ktorom Kornel Földvári skonštatoval, že „svet vôkol seba pôsobivo zašifrováva do výtvar-
ných skratiek a samoznakov“.

Ako režisér a animátor vytvoril takmer štyri stovky krátkych kreslených � lmov. „Tajomný 
dedo“, „Dita na pošte“, „Pán Homo a astronaut“, „Prezent“, „Jediná�ik“, „Janko Hraško na 
hodine kreslenia“, „Jano a mucha“, „Puf a Muf“, „Panák z križovatky“, „Rebrík“ mu vyniesol 
Bronzového draka na medzinárodnom � lmovom festivale v Krakove. Politická satira „Šach“ 
bola najpredávanejším slovenským animovaným � lmom a obletela celý svet. Dokonca 
mala by� nominovaná na Oscara. Pozvánka, ktorú mu poslali z USA, však doru�ila �esko-
slovenská pošta v sedemdesiatych rokoch - pre istotu - neskoro.

„Zbojník Jurko“ bol prvý celove�erný slovenský animovaný � lm. „Robil som ho dva a pol 
roka. Nakreslil som asi 45-tisíc obrázkov a �alších 600 pre pozadie. A medzitým týžde� 
�o týžde� cesty do Terchovej, aby som si naskicoval strom �i skalu, aby to bolo vskut-
ku terchovské,“ spomínal Kubal. Pritom legendu spracoval ve�mi svojrázne. Film získal 
nieko�ko medzinárodných ocenení. O štyri roky neskôr, v roku 1980, dokon�il �alší ani-
movaný „celove�erák“ „Krvavá pani“, v ktorej opä� svojrázne prerozprával príbeh Alžbety 
Báthory�ky, je mixom romantiky a hororu. Bola trhákom v celom �eskoslovensku a získal 
aj Cenu Jiího Trnku.

Viktor Kubal stál aj pri zrode festivalu Kremnické gagy a v roku 1981 sa stal prvým rekto-
rom imaginárnej Univerzity humoru a satiry. Pred dvoma rokmi odhalili v kremnickej Uli�ke 
dlhých nosov jeho plastiku.                       (jo)
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓNOBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

.........................................................................................................................
meno a priezvisko

.........................................................................................................................
adresa (vrátane PSČ)

.........................................................................................................................

od mesiaca: do mesiaca:

.................................................................
    podpis

PREDPLATNÉPREDPLATNÉ
Ponúkame vám možnosť za mimoriadne výhodných 

podmienok si náš časopis predplatiť. 
Jedno číslo vás bude stáť len 10 Kč 

(na Slovensku 10 Sk), pričom cena vo voľnom predaji 
je 18 Kč (Sk)! Dostanete ho teda za 55 percent ceny 

a nemusíte ho zháňať po stánkoch!!!
Sami si môžete zvoliť aj obdobie!

Napríklad za máj 2008 až december 2008
zaplatíte 8 x 10 = 80  Kč (Sk).

Zašlite objednávkový kupón s vyznačeným predplatným 
obdobím (prípadne si časopis objednajte telefonicky), my vám 

začneme zasielať magazín Slovenské dotyky a zároveň vám 
pošleme i vyplnenú zloženku, ktorou uskutočníte úhradu.

Predplatné v ČR:
Písomné objednávky:

Vydavatelství MAC, s. r. o. 
U Plynárny 85, 
101 00 Praha 10

Telefonické objednávky:
272 016 638

Predplatné v SR:
Písomné objednávky: 

Magnet-Press Slovakia,
P. O. Box 169, Teslova 12,  

830 00 Bratislava
Telefonické objednávky: 
244 454 559, 244 454 628

Firmy (z ČR i SR) môžu uhradiť predplatné aj na základe faktúry. 
Platí normálny postup, treba len na objednávkový kupón dopísať 

heslo „faktúra“ a priložiť lístok s vaším IČO, DIČ 
a bankovým spojením.

Objednávky do zahraničia (mimo ČR a SR) na rok 2006 prijíma 
redakcia. Poplatok 15 USD (Európa a zámorie pozemnou cestou), 

respektíve 20 USD (zámorie letecky) uhraďte na náš účet číslo 
192786560227/0100 v Komerčnej banke, pobočke Praha-Mesto.

Redakčná rada:
Anton Baláž, Ladislav Ballek (predseda), Vojtech Čelko, Ľubomír Feldek,

Vladimír Hanzel, Emil Charous, Ján Rakytka, Vladimír Skalský,
Juraj Šajmovič, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová
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Je takmer neuveriteľné, že večne usmievavý, 
dobre naladený, mladistvo vyzerajúci 
akademický sochár Vladimír Kompánek 
sa nedávno dožil krásnej osemdesiatky.

Akademický sochár Kompánek je považovaný za výnimo�nú, špi�kovú, pro� lujúcu osobnos� slovenského sú�asného 
sochárstva. Cez túto skuto�nos� je dobré podtrhnú�, že aj jeho tvorba maliarska je skvelá, i ke� v rôznych �asových inter-
valoch nedocenená. A najmä – tvorí integrálnu sú�as� Kompánkovho umeleckého svetonázoru, �erpajúceho z archetypov 
slovenskej kultúry, „zo znakového, symbolického, a na druhej strane navýsos� moderného zovšeobecnenia výtvarnej 
podstaty a duchovného zmyslu �udového výtvarného prejavu“.

Autor pochádza z Rajca, kde sa 28. októbra 1927 narodil a kam sa po celý život neustále vracia. V rokoch 1939-1947 
študoval na žilinskom gymnáziu, kde získal prvé výtvarné pou�enia od profesora gymnázia, sochára S. Bíroša. V�aka jeho 
vplyvu ako aj vplyvu „sloven�inára“ Dominika Tatarku, odišiel študova� na oddelenie kreslenia a ma�ovania SVŠT v Brati-
slave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, K. Sokol), neskôr na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Kostka). V roku 
1957 zakladá spolu s �alšími Skupinu Mikuláša Galandu.

Vrúcny vz�ah k motívom krajiny svojho detstva, k domovu sa v celej jeho tvorbe odvíja priamo. Kompánek je predo-
všetkým sochárom s obdivuhodným skulpturálnym cítením v matérii dreva a kresliarom, ktorý dokáže z motívu „dosta�“ 
základný, priam kaligra� cky �istý pratvar, daný prírodou a špeci� ckými prvkami etnického dedi�stva. Narastajúca potreba 
zosumarizova� vlastné videnie skladby, tvaru, farby, škvrny, línie motívu v celej kompozícii obrazovej plochy ho prirodzene 
priviedla v polovici sedemdesiatych rokov k cie�avedomému riešeniu týchto problémov. Kompánek tak nachádza aj v ma�be 
autentickú tvár tvorcu a nezamenite�nú identitu výrazu. V rokoch 1961-62 vytvára prvé drevené skulptúry, v roku 1964 sa 
zú�ast�uje na XXXII. Bienále v Benátkach. Vznikajú prvé gvašové kresby, dostáva Cenu G. Herdera vo Viedni (1967). 
Nasledujú: EXPO 67 Montreal, drevené sochy pre EXPO 70 v Osake, prvé drevené zvieratká a hra�ky. Od roku 1973 
sústavnejšie ma�uje. V roku 1972 mu pozastavili �lenstvo v ZSVU, v roku 1980 mu bolo vrátené. Od roku 1990 vytvára 
drevené sochy z rozli�ne morených drevených dosiek.

Za svoj aktívny život mal desiatky spolo�ných výstav, samostatných okolo dvesto. S našou D+Gallery vystavoval v roku 
1992 v slávnej Pinacotece v brazílskom Sao Paole a v roku 1993 v indonézskej Jakarte. Autorka �lánku spolu s PhDr. 
Milanom Jankovským usporiadala výstavu jeho tvorby v roku 1987 vo Varšave a Krakove, v roku 1998 v Žiline. Obrazy 
Vladimíra Kompánka sú sú�as�ou zbierok SNG v Bratislave, NG v Prahe, v štátnych galériách v Ma�arsku, Taliansku, 
Nemecku, Rakúsku i USA a sú predmetom záujmu zberate�ov na celom svete. 

�o ešte doda�? Aby Vladimír Kompánek vybojoval ví�azstvo nad zákernou chorobou, ktorá ho prenasleduje posledných 
nieko�ko rokov, aby ešte dlho ma�oval a nás všetkých tak obdarúval ako doposia� – krásou svojho nádherného diela.
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