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Zahrani�ní Slováci –
      mí�nik �. 2009

ÚVODNÍK

V posledný októbrový a prvý novembrový de� sa 
v Bratislave uskuto�nilo Valné zhromaždenie Sveto-
vého združenia Slovákov v zahrani�í. Tretie riadne, 
nadväzujúce na predchádzajúce z roku 2006. Po troch 
rokoch sa bilancovalo, �o sa podarilo, kde sú rezervy, 
�o treba urobi� nového a kto to urobí. Dvadsa� rokov 
po tom, �o padol nielen berlínsky múr, ale aj múry 
medzi Slovákmi a Slovákmi, tými vonku a tými doma, 
tými na západe a na východe.

�o Svetové združenie Slovákov v zahrani�í dosiahlo? 
Rozšírenie �lenskej základne – dnes je jeho �lenmi 

vyše stovka najvä�ších a najvýznamnejších spolkov 
a inštitúcií z 23 krajín. Nadviazanie korektných vz�a-
hov so štátnymi orgánmi a �alšími inštitúciami SR, 
po�ínajúc najvyššími štátnymi �inite�mi, podpredse-
dom vlády, ktorý má problematiku v portfóliu, cez 
rezorty, najmä kultúry, zahrani�ných vecí a školstva, 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahrani�í ako hlavného 
partnera až po Maticu slovenskú, médiá a odborné 
pracoviská. Presadzovanie záujmov na európskej 
úrovni – o spolupráci s organizáciou Európania vo 
svete viac na inom mieste nášho �asopisu. Dôležité 
je aj zriadenie profesionálneho sekretariátu v cen-
tre Bratislavy, ktorý je k dispozícii �lenom, pomáha 
rieši� ich problémy a požiadavky, dáva zázemie pre 
ich schôdzky. Ale aj zriadenie �estného grémia SZSZ 
ako výkladnej skrine slovenského sveta, plnej špi�-
kových osobností. Podarilo sa navýši� grantový pro-
gram na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahrani�í 
- v �ase nástupu nového vedenia SZSZ bol jeho objem 
na úrovni 8 mil. Sk ro�ne, po rokovaniach vo výbore 
NR SR pre rozpo�et a menu sa zvýšil na 20 mil. Sk 
ro�ne, po �alších s podpredsedom vlády Dušanom 
�aplovi�om a po zásadnom rozpore Ministerstva 
� nancií SR s predsedom vlády Robertom Ficom 40 
mil. Sk; z iniciatívy SZSZ aj garancia, že táto suma 
nepoklesne, obsiahnutá v štátnej koncepcii. Svetové 

združenie dosiahlo otvorenie možnosti podporova� 
aktivity Slovákov v zahrani�í zo systému Pro Slovakia 
MK SR. Pomohlo presadi� viaceré ad hoc podpory pre 
významné projekty Slovákov v zahrani�í – �i už išlo 
o 	udové noviny, Slovenský dom v Mlynkoch alebo 
rekonštrukciu základnej školy v Užhorode a gymná-
zia v Bá�skom Petrovci. SZSZ má významný podiel na 
prijatí prvej strednodobej Koncepcie štátnej politiky 
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahrani�í do roku 
2015. Podarilo sa lepšie zvidite�ni� problematiku Slo-
vákov v zahrani�í v slovenských médiách. Združenie 
sa ako partner podie�a na tvorbe dvoch cyklov tele-
víznych dokumentov o Slovákoch v zahrani�í. SZSZ 
dokázalo zauja� rozhodné postoje v prospech Slová-
kov v jednotlivých krajinách – v kauzách ako Sloven-
ský dom v Mlynkoch v Ma�arsku, �i proti pamätníku 
vraha Slovákov Kurasa v Po�sku. Medzi úspechy treba 
zaradi� aj vlastné aktivity, ktoré sa v uplynulých troch 
rokoch podarilo rozbehnú�: zriadenie internetového 
portálu Slovacivosvete.sk, vydávanie Antológií slo-
venskej literatúry v zahrani�í, zriadenie a ude�ovanie 
Ceny Ondreja Štefanka  i vstup do ude�ovania Ceny 
Jaroslava Šev�íka, usporadúvanie Dní slovenského 
zahrani�ia v rôznych krajinách, naposledy s ve�kým 
úspechom v Ma�arsku, ako aj zapojenie do desiatok 
�alších kultúrnych projektov. 

Pochopite�ne, nie všetko sa podarilo dosiahnu� – na 
nie�om sa podpísala ekonomická kríza, na nie�om 
nedostatok politickej vôle. No a najviac gólov sme 
si dali vlastných zbyto�nými spormi. Delegáti vyslali 
jasný signál, že s týmto by sa malo skoncova�.

A aký sa má realizova� v �alšom období program? Aj 
o tom rozhodovali delegáti. Ke�že zvolili za predsedu 
opä� autora tohto �lánku, znamená to pochopite�ne 
okrem iného pokra�ovanie vo všetkých pozitívnych 
veciach, ktoré združenie už dosiahlo. Medzi priority 
patrí sústredi� sa na lepšiu komunikáciu s �lenskou 
základ�ou, dôležitou zmenou je vytvorenie inštitútu 
regionálnych tajomníkov. Akcentova� chce SZSZ aj 
spoluprácu s médiami, medzi iným na projekt zabez-
pe�enia dostupnosti vysielania Slovenskej televízie 
a Slovenského rozhlasu pre Slovákov v zahrani�í. Ide 
o projekt dodávky dotovaných prijíma�ov pre indi-
viduálny príjem pre jednotlivých Slovákov žijúcich 
v zahrani�í, ktorí o to prejavia záujem. Projekt je 
dohodnutý s Ministerstvom kultúry SR. V legislatív-
nej oblasti je pre SZSZ v najbližšom �ase prioritou 
spružnenie volebného zákona. Ten umož�uje voli� 
Slovákom žijúcim vo svete, no sú�asný spôsob odvo-
lenia spoza hraníc je príliš komplikovaný, navyše je 
tam takáto možnos� málo spropagovaná. V prvej fáze 
by sa malo umožni� voli� na zastupite�ských úradoch, 
ale aj tým, ktorí prídu domov na Slovensko. Kore-
šponden�ný spôsob vo�by by sa mal výrazne zjedno-
duši� a v dlhodobejšom výh�ade by sa mala umožni� 
vo�ba prostredníctvom internetu. Napokon, vytvorilo 

by to úplne nový komfort pre všetkých ob�anov SR. 
SZSZ má plány aj na európskej úrovni, napríklad, 
aby sa po rati� kácii Lisabonskej zmluvy v budúcej 
štruktúre eurokomisariátov vytvorilo portfólio aj pre 
problematiku Európanov žijúcich mimo svojej rodnej 
krajiny. Medzi projekty patrí aj distribúcia slovenskej 
knižnej tvorby do krajanských komunít, vybudovanie 
Pamätníka slovenského vys�ahovalectva a Múzejnej 
zbierky, oslovenie miest a obcí so zoznamami vhod-
ných osobností slovenského sveta pre pomenovanie 
ulíc a námestí, �i výskumné projekty jazykovedného, 
etnogra� ckého, štatistického a sociologického cha-
rakteru.

Podrobnejšie o priebehu III. riadneho Valného zhro-
maždenia Svetového združenia Slovákov v zahrani�í 
v �alšom �ísle Slovenských dotykov.

(Autor je znovuzvoleným predsedom SZSZ)

VLADIMÍR SKALSKÝ

Nie je to tak dávno, �o sme si všetci pripomenuli 
Pamiatku zosnulých. Ponavštevovali sme miesta 
posledného odpo�inku našich najbližších, položili 
na hroby kvietok a h�adiac do blikotavého pla-
mienku svie�ok sme si zaspomínali na život a prí-
behy tých, ktorí sú blízki nášmu srdcu. Je to tak 
správne, pretože v dnešnom rýchlom svete inak ani 
nemáme prive�mi �asu zastavi� sa a venova� aspo� 
nieko�ko myšlienok �u�om, ktorí už medzi nami 
nie sú. Mali by sme si však vyhradi� trochu �asu 
i na tých, ktorých sme osobne ani nepoznali. Uve-
domila som si to, ke� som �ítala správu o pietnej 
spomienke na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou 
vo Vysokých Tatrách. K dnešnému d�u je tam 302 
pamätných tabú� s menami 438 �udí, ktorí v Tat-
rách zahynuli alebo im boli blízki. Svoju tabu�ku tu 
má aj zakladate� a iniciátor výstavby Symbolického 
cintorína, �eský maliar Otakar Štá� , ktorý dlhé 
roky pôsobil práve vo Vysokých Tatrách. Tento cin-
torín navštevujú nielen tí, ktorí tu majú pamiatku 
na svojho blízkeho, ale tiež desa�tisíce turistov. 
Prvou, po mene známou obe�ou vo Vysokých Tat-
rách, bol richtár zo Spišskej Belej Adam Kaistein, 
ktorý zahynul v polovici 17. storo�ia. Jedna z naj-
starších tabuliek patrí ma�arskému horolezcovi 
Jenö Wachterovi, ktorý zahynul v roku 1907 pri zla-
�ovaní zo Žabieho ko�a. Lokalita, kde bola pôvod-
ne umiestnená jeho pamätná tabu�a, neskôr bola 
tiež prenesená na Symbolický cintorín, sa dodnes 
volá Wachterka. Jedna z najnovších tabuliek patrí 
po�skému himalájistovi Piotrovi Morawskému, kto-
rý zahynul tohto roku pod Dhaulágiri. Je dobre, že 
množstvo �udí zapálilo opä� svie�ky aj na tomto 
cintoríne, kde síce neležia telá zosnulých, ale ich 
mená sú so slovenskými Tatrami navždy spojené.

Na�a Vokušová

SVIE�KY NA SYMBOLICKOM 
CINTORÍNE
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Lepšia voda na 
Slovensku

Stav vodných tokov na Slovenku sa 
v sú�asnosti pod�a vedúceho odboru 
kvality povrchových vôd Slovenského 
hydrometeorologického ústavu Bori-
sa Minárika zlepšuje. Monitoruje sa 
stav slovenských tokov tromi typmi 
meraní na 1800 bodoch. Výsledky nie 
sú dobré približne na polovici z nich. 
Najlepšia situácia je na horských 
tokoch, nasledujú vä�šie rieky a naj-
špinavšie sú vä�šinou malé toky. Na 
Slovensku je však napriek problémom 
so zne�istením dostatok vody. „Sme 
strecha Európy, u nás sa vody tvoria 
a odchádzajú od nás a ešte aj Dunaj 
nás dotuje relatívne �istou vodou,“ 
uviedol B. Minárik. Vysvetlil, že po 
vybudovaní Gab�íkova sa v okolí Bra-
tislavy a na Žitnom ostrove ukázalo, 
že voda z Dunaja, ktorá sa tak do nie-
ktorých oblastí dostala, bola v lepšom 
stave ako dovtedy prítomná podzem-
ná voda. Poznamenal tiež, že o kva-
lite vody z Dunaja sved�í aj fakt, že 
v ma�arskej Budapešti slúži ako zdroj 
pitnej vody asi pre dva milióny �udí. 
Zabezpe�enie odvádzania a �istenia 
vôd zo sídel nad 2000 obyvate�ov do 
roku 2015, ktoré Slovensku vyplynulo 
zo vstupu do Európskej únie, by malo 
by� vyriešené. Problémom sú, nao-

pak, malé obce, kde na vybudovanie 
kanalizácií a �isti�iek chýbajú penia-
ze. Európska únia požaduje aj �istenie 
vôd od živín, ako sú dusík a fosfor. B. 
Minárik priblížil, že pri mestách nad 
100 000 obyvate�ov sa túto požiadav-
ku podarí zrealizova�, pri menších 
mestách a obciach pod�a neho však 
Slovensko precenilo svoje sily.

Peniaze pre 
Slovákov 
v zahrani�í

Návrh budúcoro�ného rozpo�tu pre 
Úrad Slovákov žijúcich v zahrani�í 
dos� ochromí �innos� úradu. Na roko-
vaní parlamentného výboru pre kul-
túru a médiá to povedala jeho pred-
sední�ka Vilma Prívarová. Na budúci 
rok by mal úrad dosta� o vyše 332 
tisíc eur (10 mil. Sk) menej. Celkový 
ich rozpo�et sa pohybuje na úrovni 
2 000 047 eur (60,25 mil. Sk). ÚSŽZ 
chce udrža� grantový systém v takej 
výške ako minulý rok, a to na úrovni 
1 327 756 eur (40 mil. Sk). „Nechce-
me, aby na to doplatili naši krajania, 
lebo to ide na podporu ich aktivít, na 
výstavbu kultúrnych stánkov �i edi�nú 
�innos�,“ upozornila. Úrad však tým 
bude musie� obmedzi� svoje aktivity 
na Slovensku. „Z � nancií, ktoré nám 
zvýšia, nebudeme môc� ani z�aleka 

Z októbrového zápisníka �urka Pražiaka
Október. Mesiac, ke� sa na Slovensku zbláznilo po�asie; ke� sú�ažili 

stromy a nárazovo premnožené psy so smutnými o�ami jazdili v ko�í-
koch; ke� politici premýš�ali nahlas a �udia sa  posúvali v �ase; ke� 
holuby na slovenskom nebi nad Lietavskou Lú�kou opakovane desil �aro-
�udesný úkaz - lietajúci �ervený delfín s �udskou tvárou; ke� sa moc-
ne fúkalo do pahreby vlastenectva a ktosi neznámy v Nitrianskom kraji 
zatúžil doži� sa 430 rokov. Mesiac, ke� Slováci �astejšie za�ali h�adie� 
do o�í opiciam a varanom; ke� krvavá �achtická pani sa opä� ujala vlády 
a popredný slovenský �inite� priznal, že v politike ob�as trpí; ke� sa 
Slovensko zaradilo za Ghanu a Uruguaj, ale niektorí tvrdili, že pred. 
Skrátka, život sa ani v októbri neprestal prelieva� cez okraje a rozum 
ob�as zastavova�.

„	ažko vráti� hrdos� Slovákom, ke� napíšete, že Jánošík bol zlo�i-
nec,“ povzdychol si premiér Fico na adresu ohovára�ov slovenského 
národného hrdinu, na �o hôrni chlapci z ministerstva školstva vysko�ili 
doslova na nohy a naskutku usporiadali prvú konferenciu o vlastenectve. 
Ak �o nie je vyslovene na škodu, môže by� na úžitok, zhruba tak priví-
tal potešujúcu iniciatívu hovorca prizvanej Matice slovenskej Bajaník 
a slovenské vlastenectvo živoriace v pásme podpriemernosti sa za�alo 
nádejne zachvieva�. 

Spor freudistov a jungiánov v slovenskom parlamente vrcholil v októb-
ri kauzou národniarskeho poslanca Slotu, ktorý si zvykol na �ervenom 
tryská�i zna�ky Delfín pravidelne prelietava� nad rodnou Lietavskou 
Lú�kou. Freudisti sa nazdávajú, že ide o typický sublima�ný prejav 
latentnej libidóznej a
 nity ku koali�nému partnerovi Me�iarovi, kto-
rý o Slotovi povedal: „Poznám ho lepšie než jeho manželka.“ Jungiáni 
to vidia iná�: „V nebezpe�ných leteckých vývrtkách nad domom svo-
jej bývalej manželky, ktorým jej rodáci hovoria ´slopingy´, sa zrkadlí 
zložitý amalgám pilotovej duše: predstava seba ako legendárneho ´�er-
veného baróna´ slovenského neba i zašifrované citové volanie o pomoc.“ 
Parlamentný Výbor pre nezlu�ite�nos� funkcií sa zamyslel nad 
 nan�nou 
stránkou veci - jeden let stojí normálne viac než jeden poslanecký plat 

- a nad tvrdením majite�a tryská�a Alexandra Moskalina, tren�ianske-
ho podnikate�a namo�eného do výbušnej kauzy emisie: „Je pravda, že 
Jano na �om lieta. Zalieta� si na �om môže, ke� si naleje benzín. Sme 
kamoši, to je normálne, aj autá sa poži�iavajú.“ „Dáva to logiku,“ prijal 
vysvetlenie �len Výboru pre nezlu�ite�nos� funkcií Petrák. Logiku „suj 
dženeris“, povedal by jeden mladý pražský, latinsky podkutý televízny 
politológ. Už tradi�ne celkom iná� nazerajú na lety svojho parlament-
ného kolegu poslanci za ma�arskú stranu SMK. Ich šéfka Ágnes Biró 
Moskalinovi neuverila: „Nepoznám také priate�stvo, ktoré by bolo také 
nezištné, že by sa poži�iavali všetky veci. Len na severnom póle je to 
tak, že si poži�iavajú aj manželky.“ Tým vrátila do hry freudistov a 
pribrala do nej aj Eskimákov. A upozornila voli�ov, že Slota vzlieta na 
tryská�i v podstate len kvôli tomu, aby na nich mohol kašla� aj zvysoka. 
Kauza sa na�alej - ako inak, však - vyšetruje a bude vyšetrova�. A posla-
nec Slota na�alej lieta a plaší holuby nad Lietavskou Lú�kou. Asi to�ko z 
najzávažnejších politických udalostí. 

Z tých nepolitických už len v stru�nosti: Najvä�šiu výstavu psov v deji-
nách kynológie usporiadali v Bratislave. Sú�aži� prišlo 21 000 psov. Špa-
nielsky veterinárny psychológ Adolf Cabané upozornil, že psíky cestou 
na sú�až v lietadlách bývajú dos� vystresované. Tých s najsmutnejší-
mi o�ami potom majitelia radšej vozili po areáli v ko�íkoch. Kynológ 
Krowiak prezradil, že tohto roku sú�ažila aj svorka slovenských chu-
vachov. Slovenským Stromom roka 2009 sa stal 84-ro�ný topo� �ierny z 
Petržalky. Slovanská lipa ve�kolistá z Myjavy sa umiestnila až na tre�om 
mieste. Slováci za�ali viac chodi� do zoo. Sociologi�ka Kusá sa nazdáva, 
že zoo ponúka v kondenzovanej forme ilúziu, že rýchlo a intenzívne sa 
skontaktujete s prírodou a nemusíte sa jej prispôsobova�. Film Báthory 
sa stal najpremietanejším 
 lmom a ktosi z Nitrianskeho kraja vyhral v 
Lote 430-násobok priemernej ro�nej mzdy Slováka. 

Ve�er je hlúpejší rána, povedali si mnohí koncom októbra, prispali si 
a ráno boli o hodinu múdrejší. S výnimkou tých, ktorí sa potom cítili 
vyslovene prespaní. Letný �as vymyslel Benjamin Franklin. Spolu s hro-
mozvodom. Ale ten sa mu vydaril viac. To�ko k októbru.

zorganizova� všetky akcie a aktivity, 
ktoré úrad zabezpe�uje na území 
SR,“ dodala. V. Prívarová zárove� 
poukázala na to, že ÚSŽZ zo svojho 
rozpo�tu každoro�ne zabezpe�uje aj 
realizáciu medzivládnej dohody me-
dzi Slovenskom a Ma�arskom o vzá-
jomnej podpore národnostných men-
šín v oblasti vzdelávania a kultúry. Na 
tieto aktivity išlo minulý rok 99 581 
eur (3 milióny Sk).

Komisia pre schva�ovanie projektov na 
pomoc krajanským spolkom a organizá-
ciám v zahrani�í v roku 2008 hodnotila 
847 žiadostí krajanov, uchádzajúcich sa 
o � nan�nú podporu z rozpo�tu ÚSŽZ. 
Tie pochádzali z 27 krajín a celková 
požadovaná suma sa vyšplhala na 4,14 
milióna eur (124 572.740 Sk).

Jazykový zákon 
v praxi

Novela zákona o štátnom jazyku platí 
mesiac. Ministerstvo kultúry tvrdí, že 
zatia� za jeho porušenie netrestá, chce 
k nemu doda� jednozna�ný výklad. 
Minister kultúry Marek Ma�ari� v sep-
tembri tvrdil, že zákon nebude tresta� 
súkromné osoby, ale inštitúcie, ktoré 
neuposlúchnu upozornenie. Slovenská 
pošta chcela napríklad výklad, �o majú 
robi� zamestnanci na poštách v ob-
ciach, kde žije najmenej 20 percent 

�udí patriacich k národnostnej menši-
ne. Za jej unáhlený príkaz, aby zamest-
nanci hovorili len po slovensky, sa už 
v parlamente ospravedl�oval minister 
dopravy 	ubomír Vážny. „Jedna fyzická 
osoba chcela vedie�, �i je možné použí-
va� �eský jazyk v informáciách pre 
spotrebite�a, a jedna reklamná � rma 
konzultovala s rezortom otázku pre-
kladu reklamného výroku v televíznom 
spote do sloven�iny,“ povedal hovorca 
Ministerstva kultúry Bednár. 

Ministerstvo do konca roka vypracuje 
metodické pokyny, ktoré dajú výklad 
sporným otázkam zákona. Pripravujú 
ich pracovníci ministerstva z odboru 
literatúry, knižnej kultúry a štátneho 
jazyka a z odboru legislatívy a práva. 
Kým nevyjdú, budú len upozor�ova�, 
nie tresta�. Od septembra na minister-
stvo prišlo aj nieko�ko žiadostí o infor-
máciu a o stanovisko k výkladu novely. 
„Týkali sa napríklad vysielania obecné-
ho rozhlasu, textu na pamätnej tabuli, 
používania štátneho jazyka v úradnom 
styku a v informa�ných systémoch, 
používania cudzích slov v médiách 
a spôsobu výkonu doh�adu,“ povedal 
Bednár. Okrem toho dostal rezort aj 
nieko�ko podnetov na preskúmanie 
porušenia zákona, najmä pre vysielanie 
obecného rozhlasu �i bilbordy v ma�ar-
skom jazyku.

...          rozum zostáva stá�A

MESIAC NA SLOVENSKU       polovica septembra - polovica októbra
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Jaro Vojtek neveril, ke� mu spolužiak z vysokej školy rozprával o dedine 
na východe Slovenska, ktorú politická moc v roku 1946 rozdelila na 
dve �asti, hranice potvrdila múrom a strážiacimi ruskými vojakmi. 
V pozmenenej podobe zostala doteraz. „Také nie�o som musel vidie�, 
a preto som sa vydal na cestu. Cestoval som dva dni. Prídem do dediny 
a naozaj, zrazu rampa. A za �ou, už na Ukrajine, dedina pokra�ovala,“ 
hovorí Vojtek.

O hranici 
mimo nás
i v nás

Vo Ve�kých a Malých Slemenciach nakrú-
cal šes� rokov, výsledkom je � lm „Hranica“. 
Na konci októbra ho diváci videli na festivale 
v Jihlave a Jaro Vojtek z neho odchádzal s hlav-
nou cenou pre najlepší dokumentárny � lm zo 
strednej a východnej Európy.

Ako ste sa dostali k dedinke Slemence 
a smutnému príbehu jej obyvate�ov? 

Ke� som študoval na VŠMU, kamarátil som sa 
aj s hercami. Raz, vo vtedy známom podniku 
Depreso, popíjal som so študentom herectva 
Tiborom Tóthom a ten mi za�al rozpráva�, že 
žije v dedinke, ktorá je už šes�desiat rokov 
rozdelená na polovicu, medzi Ukrajinou a Slo-
venskom, a ako chlapec mal túžbu prejs� celú 
dedinku na bicykli, ale nedalo sa. Myslel som 
si, že sme toho dos� popili, ale ke� som sa do 
Slemeniec vybral, zistil som, že je to bohužia� 
pravda... Za�al som sa o dedinku intenzívne 
zaujíma� a paralelne s nakrúcaním � lmu „My 
zdes“ som za�al v roku 2001 nakrúca� aj „Hra-
nicu“.

Ke� ste za�ínali s nakrúcaním, aká bola 
vaša predstava o � lme? Menila sa po�as 
nakrúcania? 

To bol zo za�iatku pre m�a ve�ký problém. 
Ako uchopi� tému, ako sa na hranicu pozrie�. 
Ve�mi dlho som sa chodil do Slemeniec len tak 
rozpráva� s �u�mi, dosta� sa k nie�omu, od 
�oho by som sa odrazil. Historky, ktoré som 
okolo hranice nazbieral, boli minulos�ou, a � lm 
mi vyznieval stále ve�mi staticky. Nechcel som 
rôznymi obrazovými vykonštruovanými situá-
ciami prerozpráva� príbeh „Hranice“. Prišlo mi 
to ve�mi umelé; ale hlavne, ja mám rád � lm 
postavený na autentických situáciách, ktoré 
dýchajú životom, �love�inou. Je to, myslím si, 
�ažší a komplikovanejší spôsob, ale zachyti� 
nie�o, �o sa vás dotkne silou neopakovate�nosti 
autentického pocitu, to, že máte pocit, akoby 
ste to s tými �u�mi prežívali, je pre m�a stále 
neopakovate�nou výzvou. Podarilo sa mi nájs� 
postavy, ktorým doteraz umelo vytvorená „Hra-
nica“ zasahuje do životov. A za�al som zachytá-
va� ich osudy. Ako sa menili osudy po�as nakrú-

cania, tak sa menila aj predstava o � lme. Moja 
predstava sa naplnila a dúfam, že si v nej divá-
ci nájdu aj nie�o pre seba. Verím tomu, že �ím 
intímnejšia, subjektívnejšia je moja predstava 
vo � lme, tým som univerzálnejší a otvorenej-
ší. Otázne je, aké široké divácke pole oslovím, 
lebo ke� nakrúcam, nemyslím na diváka, ale 
riešim seba. O to som š�astnejší, ke� � lm 
niekoho osloví. Nehovorím, že nedávam vo � l-
me základné komunika�né prvky. Chcem divá-
ka �aha�, prekvapova�, aby netušil, kedy bude 
koniec. Aby ho to zarazilo a zárove� nenechalo 
chladným. Ke� pôjde z kina, aby nedostal len 
to, �o žiada, ale aj nie�o navyše, s �ím nerátal. 
Aby sa prostredníctvom � lmu o mne dozvedel, 
ako vidím svet a veci okolo seba. 

Aké posolstvo ste chceli � lmom 
„Hranica“ pretlmo�i� divákom? 

Chcel som sa zamyslie� nad absurdnos�ou 
vytvárania akýchko�vek hraníc. O tom, aký je 
�lovek, jednotlivec sám bezmocný aj v tejto 
dobe vo�i mocenským rozhodnutiam štátu, �i 
vyšších záujmov. Kde je v dnešnej dobe �lovek 
ako identita, neopakovate�ný, jediný so svo-
jimi životnými príbehmi? �o je to jednotlivec 
v dnešnej dobe, ktorá je stelesnením masovos-
ti? Sám �lovek vo�i priestoru, v ktorom žije. 
O jeho živote sa možno rozhoduje úplne niekde 
inde a on na to nemá dosah. Zárove� som sa 
chcel zamyslie� nad absurdnos�ou našich �inov 
a konaní. Pozrie� sa na seba. Aby sme boli 
schopní sebare
 exie, i v uvedomovaní si stra-
ty oby�ajných hodnôt, akými sú láska, pokora, 
tolerancia, všímavos�, skromnos�, to, že jeden 
druhého nepodrazíme, otvorenos�, priamos�, 
priate�stvo, slušnos�..., ktoré sú v našom živo-
te nesmierne dôležité, inak sa cítime strate-
ní. Je to akýsi autoportrét vecí, ktoré sa ma 
dotýkajú, a tým, že ich nakrúcam, snažím sa 
o nich dozvedie� �o najviac. Preto nakrúcam 
� lmy, lebo neopakovate�ní autentickí �udia, 
pozna�ení iróniou života, sú knihy, ktoré nikde 
nekúpite...

Ako dlho vznikal váš � lm? 
Nakrúcanie sa za�alo v roku 2001. Vtedy som 

zachytil prvé diania na hranici a v dedinke. 

�akal som na rôzne udalosti, a ke� som mal už 
rozohrané jednotlivé osudy, už som ich len sle-
doval v skuto�nom dianí, v ich živote. Sedem 
rokov som zaznamenával dedinku a osudy jej 
obyvate�ov.

Osudy obyvate�ov Slemeniec ste prestali 
zaznamenáva� v roku 2007. Zaujímate sa 
o dedinu aj na�alej, ste v kontakte 
s protagonistami � lmu? 

Bohužia� len s niektorými. Dedinka je na ukra-
jinskej hranici a to je z Bratislavy tam a spä� 
okolo 1000 km. Takže je to �asovo náro�né. Ale 
niekedy si zavoláme s Tiborom Tóthom. A hlav-
ne, už žijem inými � lmovými postavami, tak sa 
musím naladi� na iný pocit. 

V �om vám vyhovuje �asozberná metóda 
nakrúcania dokumentov?

Dlhodobý zber materiálu pre m�a znamená 
by� �o najbližšie k pravde. Niekedy to môže 
by� ve�ké riziko, �o bolo aj v prípade „My 
zdes“, alebo „Hranice“, lebo som nevedel, aký 
koniec príbeh bude ma�. Stálo ma to ve�a ner-
vov, ale už sa radšej púš�am do istejších vecí. 
Napríklad som za�al nakrúca� Róma Sendreia, 
ktorý ide do politiky, do volieb. Nejako to už 
len dopadne... Je to tiež o tom, ke� dlhodo-
bo sledujete jeden priestor alebo �loveka, tak 
sa vám ukáže v rôznych podobách, plastickej-
ší, dramatickejší, spoznáte ho a vidíte, ako aj 
v bežnom živote kamarátov a �udí okolo seba, 
dôvernejšie. To znamená intímnejšie, a vtedy 
ma to baví.

(le)

REŽISÉR JARO VOJTEK
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súhlasu zo strany ministerstva presne 
sedem minút. Úvodnú recepciu hostila 
Restaurace U dvou Slovák� na Týnskej 
ulici, sprievodná výstava v Galérii SOGA 
na Malostranskom námestí a závere�ná 
recepcia v blízkej reštaurácii U zlatého 
preclíku, ktorá kedysi niesla aj meno 
Visegrad. Hostia boli ubytovaní v hoteli 
Marriott Courtyard, ktorý sa stal part-
nerom konferencie.

Projekt má popri odbornej aj kul-
túrnu zložku. Tá bola zastúpená aj na 
konferencii hne� dvakrát – výstavou 

Slovensko-�eský klub organizuje už od roku 2006 s podporou Medzinárodného 
vyšehradského fondu projekt Visegrad – Terra Interculturalis, venovaný 
vzájomným národnostným menšinám. Práve organizácie týchto menšín 
v Ma�arsku, v Po�sku, na Slovensku a v �esku sú spoluorganizátormi. 
V tomto roku pribudli aj kolegovia zo srbskej Vojvodiny. 

o pä�desiatich rokoch slovenského 
�asopisu v Po�sku Život a výstavou �es-
kého maliara, žijúceho na Slovensku, 
Rudolfa Filu. 

Na �ele organiza�ného výboru pro-
jektu stojí ve�vyslanec SR v �R Ladislav 
Ballek, koordinátorom je autor tohto 
�lánku. Na otvorení zazneli aj slová 
podpredsedu vlády Slovenskej republi-
ky pre európske záležitosti, vzdelanost-
nú spolo�nos�, �udské práva a menšiny 
Dušana �aplovi�a, ministra kultúry �R 
Václava Riedlbaucha, pozdrav ktorého 

Hlavným podujatím je už tradi�ne 
odborná konferencia. Tentoraz sa však 
nekonala na tradi�nom mieste, v slo-
venskom kaštieli v Budmericiach, ale 
v Prahe – 24.-26. septembra, a to hne� 
na nieko�kých miestach. Hlavné roko-
vanie sa konalo v Nostickom paláci, síd-
le Ministerstva kultúry �R, kam sa akcia 
presunula z priestorov Poslaneckej 
snemovne, kde sa konalo mimoriadne 
zasadnutie parlamentu. Mimochodom, 
povolenie tohto presunu trvalo od odo-
slania žiadosti e-mailom po udelenie 

KONFERENCIA VISEGRAD — 

Stredná 
Európa 
sa zišla v Prahe

predniesol kvôli náhlemu odchodu šéfa 
rezortu do Poslaneckej snemovne vrch-
ný riadite� sekcie ministra Stanislav 
Karabec, ako aj zástupcov ma�arské-
ho, po�ského a slovenského ve�vysla-
nectva v Prahe. 

Na konferencii sa zú�astnilo množ-
stvo predstavite�ov menšín, odborníkov 
i politických predstavite�ov, vrátane 
zástupcu generálnej riadite�ky Odboru 
pre národné a etnické menšiny pri Úra-
de premiéra MR Antala Istvána Paulika, 
sú�asného i bývalého riadite�a Sekre-
tariátu Rady vlády �R pre národnostné 
menšiny Ond�eja Klípu a Andreja Sulit-
ku, zástupcu riadite�a Odboru regionál-
nej a menšinovej kultúry MK �R Václa-
va Appla, riadite�ky Ústavu pre kultúru 
vojvodinských Slovákov Miliny Sklabin-
skej, zástupcov po�skej menšiny v �es-
ku a sú�asne Ostravskej univerzity Jose-
fa Szymeczka a Radomira Sztwietrniu, 
�i O�gy Šrajerovej zo Sliezskeho ústavu 
v Opave, ktorá sa roky venuje výskumu 
menšín. Za zastupite�ské úrady Ma�ar-
ska, Slovenska a Po�ska vystúpili s prí-
spevkami radky�a-vyslanky�a Gertrud 
Kelemen, zástupky�a ve�vyslanca Viera 

                   	UDOMIR MOLITORIS PRI OTVORENÍ VÝSTAVY O �ASOPISE ŽIVOT                     PAVOL ŠKRAK A VLADIMÍR SKALSKÝ
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vz�ah štátov strednej Európy k svojim 
vnútorným a vonkajším národnostným 
menšinám a kultúra, médiá a školstvo 
národnostných menšín. Ú�astníci sa 
zhodli na tom, že národnostné men-
šiny predstavujú obohatenie kultúry 

krajín, v ktorých žijú, ako aj krajín 
svojho pôvodu. Upozornili na skuto�-
nos�, že za hranicami svojej vlasti 
žije tretina ma�arského i slovenské-
ho národa, štvrtina po�ského a šestina 
�eského. Vyjadrili prevažne dobré 

Viskupová a prvý tajomník Jacek Nied-
zielski. Nechýbali predseda Celoštátnej 
slovenskej samosprávy v Ma�arsku Ján 
Fuzik, riadite�ka tamojšieho Slovenské-
ho osvetového centra Katarína Kirá-
lyová, predsední�ka Zväzu Ma�arov 

v �eskej republike Anna Rákóczi, �len 
Rady vlády �R pre národnostné menši-
ny Štefan Medzihorský, šefredaktorka 
	udových novín v Ma�arsku Alžbeta 
Ra�ková, predsední�ka Slovensko-�es-
kého klubu Na�a Vokušová, predseda 

Obce Slovákov v �R Peter Lipták, pred-
seda Spolku Slovákov a �echov v Po�sku 
	udomir Molitoris, s ktorým z Po�ska 
pricestovala aj histori�ka Milica Majeri-
ková, predseda �eskoSlovenskej scény 
Dušan Malota �i autor tohto �lánku ako 

predseda Svetového združenia Slová-
kov v zahrani�í.

Hlavnými témami boli tentoraz 
spolupráca menšín na medzinárod-
nej úrovni, integra�né zoskupenia 
na celosvetovej a európskej úrovni, 

skúsenosti s aplikáciou medzinárod-
ných noriem ako Rámcový dohovor 
Rady Európy o ochrane práv národ-
nostných menšín �i Európska charta 
regionálnych alebo menšinových jazy-
kov. Podporili Štokholmské odporú�a-

nia organizácie Európania vo svete 
(Europeans Throughout the Europe 
– ETTW), vrátane vytvorenia Agentú-
ry pre Európanov vo svete s vlastným 
rozpo�tom.  

Vladimír Skalský
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               VIERA VISKUPOVÁ A LADISLAV BALLEK                POH	AD DO SÁLY

              ANDREJ SULITKA, NA
A VOKUŠOVÁ A JÁN FUZIK           S KATARÍNOU KIRÁLYOVOU
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Organizácia Európania vo svete (Europeans 

Throughout the World - ETTW) si 9. októbra na 

svojom Valnom zhromaždení v Bruseli zvolila nové 

vedenie. Predsedom sa stal Hans Jørgen Helms, 

zastupujúci Dánov v zahrani�í. Jeho predchodca 

Enrique Barón Crespo, bývalý predseda Európske-

ho parlamentu, sa o funkciu nemohol uchádza� pre 

jeho angažmán pri príprave španielskeho predsed-

níctva v Rade EÚ. Významný post vo vedení organi-

zácie, ktorá pôsobí už 25 rokov, obsadil aj predseda 

Svetového združenia Slovákov v zahrani�í Vladimír 

Skalský, ktorý sa stal jedným z viceprezidentov. 

Generálnym sekretárom sa stal Nicholas Newman, 

predseda Asociácie za práva Britov v zahrani�í. Za 

Svetové združenie Slovákov v zahrani�í bola do 

výboru ETTW okrem Vladimíra Skalského zvolená 

aj náhradní�ka Karin Petri�ková.

�lenmi ETTW je 14 strešných organizácií jednot-

livých európskych diaspór, medzi nimi nechýba ani 

Svetové združenie Slovákov v zahrani�í (SZSZ), kto-

ré do ETTW vstúpilo hne� po rozšírení EÚ o desa� 

krajín vrátane Slovenska v roku 2004. alšie dia-

spóry prevažne ešte k svojej strešnej organizácii 

iba smerujú. Organizácia v tomto roku oslávila 

25 rokov �innosti na svojom zasadnutí v hlavnom 

meste Švédska. Tam prijala aj dokument, nazvaný 

Štokholmské odporú�ania. V �om pripomína, že 

v Európskej únii žije 60 až 80 miliónov ob�anov 

v inom štáte, než je krajina ich pôvodu, �o zodpo-

vedá ve�kému �lenskému štátu EÚ. alšie desiatky 

miliónov Európanov žijú za hranicami EÚ, najviac 

v USA. To sú dôvody, pre�o ETTW žiada priklada� 

tejto otázke na európskej úrovni omnoho vä�šiu 

váhu. Pod�a odporú�aní by túto problematiku mal 

dosta� na staros� konkrétny �len Európskej komi-

sie, mala by vzniknú� agentúra pre Európanov vo 

svete so zodpovedajúcim rozpo�tom, a európskym 

ob�anom, žijúcim za hranicami krajiny svojho 

pôvodu, by mal by� garantovaný celý rad práv, vrá-

tane volebného. Umožnené by im malo by� aj viac-

násobné ob�ianstvo, garantované sociálne práva, 

nap��ané ich potreby v oblasti vzdelávania.

Vladimír Skalský je prvým viceprezidentom ETTW 

v jej histórii z radov organizácií, zastupujúcich dia-

spóry v takzvaných nových krajinách EÚ. Na jeho 

pozvanie sa najbližšie valné zhromaždenie usku-

to�ní v roku 2010 v Bratislave. Pomoc pri organi-

zácii tejto udalosti pris�úbil aj podpredseda vlády 

Dušan �aplovi�.

(lw)

Slovák viceprezidentom
Európanov 
vo svete
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NICHOLAS NEWMAN A HANS JØRGEN HELMS



SLOVENSKÉ
DOTYKYDNI SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANI�Í 7

Október je v severo�eských Tepliciach už tradi�ne Mesiacom �esko-slo-
venskej kultúrnej vzájomnosti. Vyhlasuje ho tamojšia Regionálna Obec 
Slovákov a program, ktorý ponúka nielen svojim �lenom, býva pestrý. 

Tohto roku to bol napríklad koncert �esko-slovenského komorného dua 
Pavel Burdych a Zuzana Berešová v kúpe�nom dome Beethoven, týžde� 
slovenskej kuchyne v reštaurácii Zlatý k�íž �i stretnutie s pražským  šan-

sonierom, scenáristom a predsedom �eskoSlovenskej scény 
Dušanom Malotom v salóniku Regionálnej knižnice. Posledný 
spomenutý ve�er uviedla 21.10. predsední�ka ROS v Tepli-
ciach pani Havlasová a moderoval ho Dr. Peter Lipták, pred-
seda Obce Slovákov v �R. V �ítaných ukážkach predstavil 
Dušana Malotu najprv ako autora dvoch kníh, ktoré vydal 
Slovenský literárny klub v �echách. Hos� potom porozprával 
o �innosti a najmä o najnovších chystaných predstaveniach 
�eskoSlovenskej scény (o �erstvej premiére hudobnej hry 
Pre�o sa máme rozís� sa do�ítate na inom mieste v tomto �ís-
le Dotykov) a na ve�kú spokojnos� predovšetkým prítomných 
dám cituplne oživoval celý ve�er francúzskymi šansónmi, 
niektorými vo vlastnom slovenskom preklade, a s gitarou. 
Podobné ve�ery uvádza Dr. Lipták v rámci cyklu Klub Kore�ov 
aj v �alších Regionálnych Obciach Slovákov po celej �eskej 
republike.                (veve)

Prvých pä� októbrových dní sa 
nieslo v znamení predstavovania 
krajanov zo západnej Európy. Teda 
aspo� v Žilinskom a Bratislavskom 
samosprávnom kraji, kde sa 
uskuto�nili Dni Slovákov žijúcich 
v zahrani�í 2009. Hlavným 
organizátorom podujatia bol – ako 
už tradi�ne - Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahrani�í. Hlavnými 
spoluorganizátormi boli Žilinský 
a Bratislavský samosprávny kraj, 
�alšími spoluorganizátormi bolo 
mesto Žilina a mesto Bratislava. Na 
organizovaní jednotlivých podujatí 
sa podie�ali aj osvetové strediská, 
mestské knižnice a �alšie kultúrne 
inštitúcie, ako aj Svetové združenie 
Slovákov v zahrani�í. 

Po �eskej republike a Dolnej zemi, tentoraz sa 
organizátori zamerali na naozaj široký región, na 
prezentáciu kultúry a života Slovákov v krajinách 
západnej Európy. Tieto krajiny prijali slovenských 
emigrantov v rôznych emigra�ných vlnách – najmä 
po rokoch 1945, 1948, 1968, ako aj tých novodobých 
migrantov v ostatných rokoch. Belgicko, Francúzsko, 
Nemecko, Rakúsko, Švaj�iarsko, Taliansko, Švédsko, 
Nórsko, Dánsko, Ve�ká Británia �i Írsko sú krajinami, 
kde dnes žijú významné slovenské komunity, ktoré 
mali �o ukáza�. Z ich radov vyšli významné osobnosti 
v oblasti literatúry, vedy, techniky i umenia, ktoré sa 
hlásia k slovenským kore�om a zárove� obohacujú 
svojimi vedomos�ami a schopnos�ami krajiny, v kto-
rých žijú. Na D�och Slovákov žijúcich v zahrani�í 2009 
sa predstavili sú�asní predstavitelia ich umeleckého 
života. Program obsahoval pestrú paletu prezentácií 
z rôznych oblastí kultúrneho, spolkového i národného 
života ako napríklad galakoncerty, umelecké a doku-
mentárne výstavy, prezentácie knižnej tvorby a kra-
janskej tla�e, besedy s predstavite�mi krajanských 
spolkov a podobne.

Nechýbali výstavy kníh a �asopisov, ale aj obra-
zov slovenského výtvarného umelca z Mníchova 
Martina Oscitého �i Jarmily Šimai-Divíškovej zo 
Švédska, besedy a samozrejme galaprogramy, na 
ktorých vystúpila pestrá paleta umelcov. V réžii 
Martina Kákoša ú�inkovali Olivier De Cordemoy, 
klavír (Francúzsko); Mariana Tordjman-Gajdošová, 
Christine Waegman, husle, spev a akordeón (Fran-
cúzsko); Daniel Compagnon, fujara (Francúzsko); 
Jozef Ivaška, spev (Rakúsko); Alexander Žemla, 
prednes poézie (Švaj�iarsko); Na�a Hammarberg-
Kristeková, Maria Hjalmarson a Hans Wigren, pred-
nes poézie (Švédsko); Anna-Katarína Schatzlová so 
synom Patrickom, spev (Švédsko); Elena Cengelová 

Na scéne
západná Európa 

Carina, gitara, spev (Taliansko). Skladba hudobného 
skladate�a Pavla Šimaia (Švédsko) Signály, v podaní 
umelcov: Igor Fábera, hoboj; Ján Slávik, violon�elo; 
Daniela Varínska, klavír (Slovensko), Folklórne súbo-
ry: FS Li Tchena (Belgicko), FS Ostroha (Írsko).

Na závere�nom galaprograme v Bratislave sa zú�ast-
nil celý rad predstavite�ov politického, spolo�enského 
a kultúrneho života, zástupcov diplomatického zboru 
i takmer celý výkonný výbor Svetového združenia 
Slovákov v zahrani�í. Komunikácia a empatia medzi 
javiskom a h�adiskom bola unikátnym a nezabudnu-
te�ným zážitkom, ktorý demonštroval, že si skuto�ne 
rozumieme a vyznávame spolo�né hodnoty.

Vladimír Skalský

Slovenský ve�er s galským espritom
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Z nášho stretnutia, ktoré som si v rámci študij-
ného pobytu v Bratislave naplánoval na niekto-
rý de� v týždni od 26. októbra, už nebude ni�. 
Vo štvrtok 15. októbra zomrel vo veku osem-
desiatich siedmich rokov profesor Miloš Tom-
�ík, dlhoro�ný profesor slovenskej literatúry 
na Filozo� ckej fakulte v Prahe a �estný pred-
seda kruhu priate�ov �eskej kultúry. Narodil sa 
19. septembra 1922 v Ploštíne, ktorý je dnes 
sú�as�ou Liptovského Mikuláša. Jeho otec, Ján 
Tom�ík, sa pred prvou svetovou vojnou vyu�il 
za murára v Budapešti. Cez vojnu sa dostal do 
ruského zajatia, kde pracoval na ve�kostatku 
na Ukrajine a v okolí Odesy. Neskoršie poznal 
ve�ký kus sveta, ke� v roku 1927 odišiel s via-

cerými mladými mužmi z Ploštína za prácou až 
do Austrálie. Zakotvil na nieko�ko rokov v Syd-
ney. Bolo to v období svetovej hospodárskej 
krízy, na rozhraní dvadsiatych a tridsiatych 
rokov, takže nezískal - podobne ako ostatní 
kamaráti - takmer nijaký zárobok. Napriek 
tomu, ako jeho syn spomínal, prešiel nenahra-
dite�nou životnou skúsenos�ou. 

Malý Miloš po skon�ení evanjelickej �udovej 
školy v rodisku pokra�oval rok na meštianke 
a potom na Hodžovom gymnáziu v Liptovskom 
Mikuláši. Po maturite študoval slavistiku a ger-
manistiku na � lozo� ckej fakulte v Bratislave. 
Po�as bojov o Liptovský Mikuláš na konci dru-
hej svetovej vojny bol od januára do za�iatku 
apríla 1945 Ploštín pod ustavi�nou delostre-
leckou pa�bou. Zasiahlo aj Tom�íkovský dom 
a zahynula v �om stará matka Mária Tom�íková 
a strýko Michal.

Miloš za�al už v roku 1943 prispieva� do 
Národných novín a Nového rodu literárnokri-
tickými �lánkami a glosami. Popri štúdiu redi-
goval �asopis Slovo mladých a Mladá tvorba. 

Po skon�ení vysokej školy nastúpil na � lozo-
� ckej fakulte ako odborný asistent, V rokoch 
1952-53 viedol odbor umenia na povereníctve 
školstva, vied a umení. V roku 1954 bol meno-
vaný docentom pre �eskú a slovenskú literatú-
ru. Patril k prvým odborníkom na modernú 
slovenskú literatúru. V roku 1957-58 bol deka-
nom, predtým nieko�kokrát prodekanom. Dnes 
sa už málo vie, že krátko po tom, �o sa stal 
Antonín Novotný v jeseni 1957 prezidentom, 
za�ali previerky triednej a politickej spo�ah-
livosti. Bola to jedna z najrozsiahlejších fori-
em politických perzekúcií v druhej polovici 
pä�desiatych rokov. V skuto�nosti išlo o reak-
ciu na aktivizáciu verejnosti po XX. zjazde 

sovietskych komunistov. Previerky sa týkali 
pracovníkov ministerstiev, ústredných orgánov 
školstva, vrátane vysokých škôl. Odhaduje sa, 
že celkový po�et perzekvovaných v roku 1958 
bol asi pä�desiattisíc �udí. Miloš Tom�ík vo 
funkcii dekana odmietol podpísa� prepúš�a-
cie dekréty významným profesorom – literár-
nemu historikovi Milanovi Pišútovi, ktorý bol 
do februára 1948 poslancom za Demokratic-
kú stranu, psychológovi Antonovi Jurovskému 
a pedagógovi Jurajovi �e�etkovi. Popri tom aj 
�alším docentom a asistentom, ale tieto tri 
mená boli nielen najznámejšie, ale pre rozvoj 
humanitnovedných disciplín na Slovensku mali 
v tom �ase k�ú�ový význam. Aj ke� sa potom 
vývoj uberal iným smerom a niektoré veci 
Miloš  Tom�ík nemohol ovplyvni�, takáto opo-
vážlivos� nemohla osta� bez trestu. Na Sloven-
sku bolo zvykom, ke� sa chceli niekoho zbavi� 
alebo fajnovo potresta�, tak ho zdanlivo pový-
šili tým, že ho poslali do Prahy. Je zaujímavé, 
že vtedy bol na právnickej fakulte v Bratislave 
dekanom Peter Colotka, ktorý tieto zábrany 

nemal a tým sa za�ala jeho kariéra, ktorá ho 
priviedla až do funkcie predsedu slovenskej 
vlády. 

Miloš Tom�ík od roku 1960 pracoval v Inšti-
túte spolo�enských vied pri ÚV KS� v Prahe, 
v rokoch 1962-63 v Ústave pre �eskú literatúru 
�SAV. V rokoch 1963-1975 prednášal slovenskú 
literatúru na Katedre �eskej a slovenskej lite-
ratúry FFUK v Prahe, v roku 1963 sa stal profe-
sorom. V �ase jeho príchodu nastávali závažné 
kultúrno-politické zmeny, za�ali sa odstra�o-
va� niektoré ideové deformácie a skrivodlivos-
ti pä�desiatych rokov (napríklad rehabilitácia 
davistov) a postupne sa odpútavali aj spolo-
�enskovedné disciplíny a vlastne celá kultúrna 

sféra od dogmatických marxistických koncep-
cií pofebruárového obdobia.

V duchu �eskoslovenského literárneho kon-
textu boli koncipované prednášky z dejín slo-
venskej literatúry do študijných plánov �eskej 
literatúry. Profesor Tom�ík viedol mnohé diplo-
mové práce so slovenskou témou a ve�a štu-
dentov bohemistiky mohlo u neho robi� rigo-
rózne skúšky zo slovenskej literatúry. Pôsobil 
i mimo Prahu, ke� externe predniesol cyklus 
prednášok o slovenskej literatúre na pedago-
gických fakultách v Ústí nad Labem, �eských 
Bud�jovicích a v Liberci.

Jeho knižné práce Na prelome epoch, Bás-
nické retrospektívy, Epické súradnice, Tvorba 
a kritika obsahovali vždy raz latentnejší, ino-
kedy zjavný porovnávací aspekt s �eskou lite-
ratúrou, ale i so širším európskym literárnym 
kontextom. Jeho kniha Literárne dvojobrazy 
z roku 1976 je nepochybne spojená s pražskou 
pedagogickou aktivitou a je zameraná na 
skúmanie súvislostí slovenskej a �eskej lite-
ratúry predovšetkým v 20. storo�í. Tom�íkove 

Osobnos�
�esko-slovenského

kultúrneho kontextu



vu T. G. Masaryka. V cykle prednášok Masaryk 
a Slovensko, ktorý na jar 1991 usporiadala 

Masarykova spole�nost v Dome sloven-
skej kultúry, a vyšiel i knižne, 

hovoril o Masaryko-
vom podiele 

na aktivizácii slovenskej literatúry 19. a 20. 
storo�ia.

 Naj�ažšie obdobie nastalo po roku 1993, ke� 
nelojálnos�ou vedúceho Kruhu priate�ov �eskej 
kultúry v Bratislave nebol spolok pripravený na 
fungovanie v zmenených podmienkach. V novej 
politickej situácii, opantanej nacionalistickým 
ošia�om, nebolo jednoduché sa angažova� oko-
lo Kruhu. Chýbali � nan�né prostriedky, mnohí 
�lenovia z existen�ných obáv prestali v Kru-
hu priate�ov pôsobi�. Profesor Tom�ík v tejto 
situácii vyvinul neskuto�nú energiu, aby Kruh 
mohol pokra�ova� vo svojej �innosti.

Miloš Tom�ík napriek nepriaz�am doby vždy 
preukázal integritu svojej osobnosti. Presa-
dzoval tie najvyššie morálne a odborné kvali-
ty, udržiavanie kultúrnosti poctivou vedeckou 
prácou, dialógom medzi národmi a kultúrami. 
Svojím taktom, jemnos�ou, ale i konzekvent-
nos�ou si získal autoritu, úctu i obdiv. Jeho 
osobnos� natrvalo zostane v pamäti tých, ktorí 
ho poznali.

Vojtech �elko 
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skriptá Od slovenskej moderny k dnešku, ktoré 
vyšli v roku 1970, tvorili na dlho literárnohisto-
rickú u�ebnicu spo�ahlivo orientujúcu v ne�ah-
kých normaliza�ných rokoch. V rokoch 1976-79 
pôsobil ako lektor �eskej a slovenskej literatú-
ry a jazyka na univerzite v Bordeaux, potom až 
do odchodu na dôchodok v Literárnovednom 
ústave SAV v Bratislave.

Spomínam si na jeho ochotu prednáša�, i ke� 
to bolo vä�šinou len za po�akovanie. Nebol to 
len Miestny odbor Matice slovenskej v Prahe 
alebo Památnik národného písemnictví, zašiel 
i na internát V�trník i do študentského Sloven-
ského akademického klubu. Spolupracoval so 
Spolo�nos�ou Boženy N�mcovej. Pamätám sa, 

ako zhá�al v Literárním fonde prostriedky na 
vydanie zborníku Spolo�nosti, �o sa niekedy 
okolo roku 1985 aj podarilo.

K výro�iu vzniku �eskoslovenskej repub-
liky 28. októbra 2000 mu prezident Václav 
Havel udelil Rad T.G. Masaryka za „vynikajúce 
zásluhy o demokraciu a �udské práva“. Bolo 
to priam symbolické, lebo už ako primán na 
Hodžovom gymnáziu v roku 1935 dostal Masa-
rykovu medailu. V decembri 1935, ke� odstúpil 
prvý �eskoslovenský prezident T. G. Masaryk, 
vydalo Ministerstvo školstva a národnej osve-
ty Masarykovu medailu a každá stredná škola 
dostala dve medaile, aby ich udelila svojim 
žiakom. Vtedy, v Liptovskom Mikuláši, popri 
kvartánovi Jozefovi �ajakovi, dostal medailu 
aj primán Miloš Tom�ík.

Od vzniku Kruhu priate�ov �eskej kultúry, 18. 
apríla 1983, bol jeho predsedom do za�iatku 
roku 1990 a odvtedy až do konca svojho života 
jeho �estným predsedom. Ko�ko energie vydal 
pri koncipovaní rôznych listov, príprave pro-
gramov, ich uvádzaní. Tajomníci Kruhu pria-

te�ov �eskej kultúry, �o bola platená funkcia, 
sa neustále menili, najznámejší z nich – Ladi-
slav Snopko sa stal po novembri 1989 najprv 
námestníkom a potom slovenským minis-
trom kultúry a vä�šina práce zostávala na 
pána profesora. Pred ko�kými nepríjem-
nos�ami dokázal chráni� Kruh priate�ov 
�eskej kultúry, ko�ko rôznych návštev 
a intervencií, ke� bolo treba „žeh-
li�,“ v tejto súvislosti vykonal. 
Dramaturgia Kruhu bola neustále 
napádaná, prichádzali udania 
z Prahy, že v programoch Kru-
hu vystupujú �udia, ktorí majú 
zákaz vystupova� v Prahe. 

Ministerskí úradníci v Bratislave �asto nevede-
li, o koho vlastne ide. Praha bola �aleko a tak 
sa Agnesovi Snopkovi pod ochrannými krídlami 
pána profesora podarilo dosta� do Bratislavy 
takmer celý �eský underground. To, �o nebolo 
možné predstavi� v Prahe, bolo možné v Bra-
tislave a ve�mi sa do toho nev�talo. Táto pre-
zieravá �innos� žala plody v ponovembrovom 
období.

Ja sám si spomínam najviac na Tom�íkove 
pôsobenie vo funkcii predsedu Kruhu priate�ov 
�eskej kultúry, lebo vtedy som ve�mi �asto 
s ním prichádzal do styku, ke� som pracoval 
v bývalom Dome slovenskej kultúry v Prahe. 
Obdivoval som jeho trpezlivos�, láskavos�, 
ochotu na�úva�. Na pozvanie rád prichádzal 
do Prahy, kde prednášal nielen v Dome, ale 
aj pre Spole�nost brat�í �apk�, zaslúžil sa 
o každoro�né ude�ovanie Ceny Karla �apka 
v Tren�ianskych Tepliciach, ktoré sa tento rok 
konalo už devätnásty raz. Jemu bola udelená 
cena ako druhému za rok 1991.

Po roku 1990 sa stal aj �lenom kuratória Ústa-

Bratislava 28. 9. 2009

Milý a drahý priate�,
�akujem Vám za blahoželanie k narodeninám. Stále sa 

mi nechce veri�, že som dosiahol taký vysoký, masarykovský vek. 
Nerobím si nároky na �alšie pokra�ovanie životného osudu. Viem, že pod�a 
Biblie sa predpokladá sedemdesiat až osemdesiat rokov �udského života a �o je 
vysoko nad tým, to je už len boží dar. Ke� sa tak i v mojom prípade už stalo, �aku-
jem za to všetkým okolnostiam rodinného pôvodu, duchovným silám a všetkému, 
�o je nadpozemské.

Dúfam, že sa stretneme po�as Vášho pobytu v Bratislave. Dodávam, že stále 
máme to isté �íslo telefónu: 5441 4490. Azda nám bude dopriate dorozpráva� sa.

Teším sa na stretnutie s Vami a srde�ne Vás pozdravujem.
Váš Miloš Tom�ík
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kompozíciou, ktorá zachytáva udalos� národného, tak 
aj medzinárodného významu. Symbolizuje stretnutie 
medzi nádejami minulosti - prezidentom Masarykom 
- a prevratnými zmenami sú�asnosti - zvolením prvého 

amerického prezidenta �ernošského pôvodu. Je vyjad-
rením novej nádeje pre sú�asný svet,“ opísala porota 
prestížnej fotogra� ckej sú�aže ví�aznú snímku.

Joe Klamar je v odborných kruhoch považovaný za 
jedného najlepších fotografov pôsobiacich v stredo-
európskom regióne. Emigroval v roku 1987, v Rakúsku 
si za cie�ovú destináciu vybral Kanadu. Tam si spo�iat-

ku h�adal prá-
cu, neskôr pri-
šiel aj úspech. 
Jeho fotogra-
� e sa objavili 
napríklad na 
titulke The New 
York Times. 

Do pätnásteho ro�níka sú�aže Czech Press Photo 
sa tento rok prihlásilo 271 autorov a zaslalo viac ako 
štyritisíc snímok. Klamar si za fotogra� u roku odnie-
sol pe�ažnú odmenu stodvadsa�tisíc �eských korún a 
sklenenú plastiku Krištá�ové oko, ktoré mu odovzdal 
�eský prezident Václav Klaus. 

Slováci sa okrem Klamara, ktorý získal prvú cenu v 
kategórii 	udia, o ktorých sa hovorí, �estné uznanie 
za Reportáž a druhú cenu za Šport, umiestnili ešte 
dvakrát. Tretiu cenu za Reportáž získal Boris Németh 
(Týžde�) za reportáž o vo�bách do orgánov samo-
správy obcí v slovenskej rómskej osade a Alan Hyža 
(Žurnál) tretiu cenu v kategórii Príroda a životné pro-
stredie. 

(ta)

Vyrastal na Slovensku, narodil sa na Liptove. Pre-
tekársky lyžoval, no nakoniec prevládla váše� pre 
zachytávanie okamihov. Joe Klamar sa stal profesio-
nálnym fotografom. Jeho fotogra� a Baracka Obamu 

pre prestížnu francúzsku agentúru AFP zví�azila vo 
fotogra� ckej sú�aži Czech Press Photo 2009. 

„Fotogra� a zaujala svojou prekvapivou a nezvy�ajnou 

Ví�azom tohtoro�ného Czech Press 
Photo je Joe Klamar. Za fotku 
s nezvy�ajnou kompozíciou, 
ktorá symbolizuje minulé 
i sú�asné nádeje.

Nová nádej
pre svet

Vysoká škola výtvarných umení v Bra-
tislave oslávila v tomto roku 60. výro�ie 
svojho založenia. Vznikla 9. júna 1949 
ako prvá vysoká škola na Slovensku 
so zameraním na komplexné štúdium 
výtvarného umenia. Jej pôvodná kon-
cepcia vychádzala z princípov � lozo� e 
Bauhausu, ktorá spo�ívala na myšlien-
ke prepojenia architektúry, umenia 

a úžitkových disciplín. Dodnes sa túto 
koncepciu, samozrejme s prihliadnu-
tím na aktuálne požiadavky modernej 
inštitúcie, podarilo zachova�. 

Po�as svojej histórie prešla VŠVU 
nieko�kými zlomovými obdobiami. 
Dlhých štyridsa� rokov zápasila s tota-
litným režimom bývalej �eskosloven-
skej socialistickej republiky, no v�aka 

umeleckému zázemiu pedagógov sa 
jej podarilo vzdorova�. Legendárnymi 
sa v tom �ase stali „školy“ viacerých 
pedagógov a dodnes sa k nim hlásia 
celé generácie absolventov: Matejkova 
škola, Kostkova škola, Hložníkova ško-
la, Brunovského škola, študenti Václa-
va Ciglera a podobne. Prelomovým, aj 
pre VŠVU, bol rok 1989. Na škole došlo 

k výmene celého 
pedagogického zboru 
a odštartovalo obdo-
bie vzniku nových 
ateliérov a nadvä-
zovania medziná-
rodných kontaktov 
so zahrani�nými 
školami a kultúrny-
mi inštitúciami. Pri 
škole za�ala pôsobi� 
Galéria Medium, kto-
rá bola v 90. rokoch 
dlho jedným z mála 
výstavných  priesto-

rov v Bratislave, poskytujúcim zázemie 
mladým výtvarníkom. Dokon�ená bola 
budova na Drotárskej ceste, zaviedol 
sa kreditový systém. V roku 2000 sa 
prvý raz uskuto�nili prijímacie poho-
vory na doktorandské štúdium, �ím sa 
VŠVU de� nitívne zaradila medzi štan-
dardné vysoké školy v Európe. Dnes, 
pod vedením rektora profesora Karola 
Weisslechnera, školu tvorí 12 katedier, 
Kabinet kresby, Akademická knižnica 
a Centrum výskumu VŠVU. Vo svojej 
výstavnej �innosti na�alej pokra�uje 
aj Galéria Medium. 

Po�as šes�desiatich rokov vyšli 
z brán VŠVU desiatky významných 
výtvarníkov, dizajnérov a odborníkov 
v rôznych odvetviach umenia, kto-
rých mená sa nezmazate�ne zapísali 
do dejín (nielen) slovenskej výtvarnej 
scény. Študenti a pedagógovia VŠVU sú 
držite�mi dôležitých umeleckých oce-
není, ich diela sú sú�as�ou domácich 
aj zahrani�ných umeleckých zbierok, 
zú�ast�ujú sa na prestížnych domácich 
aj medzinárodných výstavách. 

(pr)

Šes�desiatni�ka
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Štyria �eskí a štyria slovenskí umelci pracujú na svojich dielach priamo na 
farme po celý týžde�, a tak návštevníci môžu vidie� výtvarníkov priamo v akcii. 
Diela sú potom umiestnené v jednotlivých kójach, v ktorých bývajú ustajne-
né kone. Téma sympózia je každý rok iná, tento rok to bola Fauna domestica 
– Zviera domáce. „Bolek Polívka je známy najmä ako herec, komik, no on je aj 
vynikajúci organizátor a polyhistor. Hoci jeho parketa je divadlo, má rád rôzne 
druhy umenia a �udia ani netušia, že vytvoril nieko�ko zaujímavých sôch,“ pre-
zradil o valašskom krá�ovi Daniel Bidelnica.

Mnohé z diel, ktoré po�as týžd�a umelci vytvoria, zostávajú po vernisáži 
v Olšanoch a budú tvori� základ zbierkového fondu galérie U rudého kon�, ktorú 
chce Bolek na farme postavi�. „Galéria bude ma� multifunk�ný význam. Bolek 
by chcel da� priestor nielen výtvarníkom, ale �asom plánuje podujatia rozšíri� 
aj o iné oblasti umenia, malé javiskové formy, pantomímu a urobi� tak z farmy 
ešte atraktívnejšie pú�ové miesto,“ objasnil plány Bidelnica.

Tohtoro�ný už tretí ro�ník sympózia Olšany Color 4 + 4 sa konal v druhom sep-
tembrovom týždni v obsadení Boris Jirk�, Daniel Bidelnica, Xenie Hoffmeiste-
rová, Júlia Sabová, Ivan Komárek, Juraj Oravec, Martin Velíšek a Robert Viktor 
N�me�ek. Menovaní umelci v priebehu celého týžd�a tvorili na farme obrazy 
s motívmi domácej fauny. V prípade Bolka Polívku nebol ve�ký problém v h�ada-
ní námetu, lebo má k dispozícii ve�ké množstvo modelov. Kurátor sympózia Libor 
Grónský sa postaral aj o bohatý sprievodný program pre zú�astnených umelcov. 
Pre návštevníkov vernisáže pripravila kultúrny program slovenská skupina Next 
Page, ktorej frontmanom je syn výtvarníka Juraja Oravca. Ten s nimi i nieko�ko-
krát zaspieval. Hercovi Jirkovi Pechovi daroval za umelcov Martin Velíšek knihu 
„Babi�ka“, ktorej postavu Pecha tak geniálne stvárnil v divadelnom podaní.

(ta) 

Zviera 
domáce

Kone premiestnili a v stajniach nainštalovali 
výstavu! Nápad organizova� maliarske sympóziá 
dostal pred �asom slovenský výtvarník Daniel 
Bidelnica. Myšlienka sa zapá�ila hercovi Bolkovi 
Polívkovi, a ten sa rozhodol každoro�ne na 
jese� usporadúva� na svojej farme v Olšanoch 
stretnutie �eských a slovenských umelcov 
s názvom Olšany Color 4 x 4. 
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V podve�er posledného októbrového 
pondelka sa v pražskej Jilskej 
ulici, pod slovenskou zástavou nad 
vchodom do Slovenského inštitútu, 
podchví�ou utvárali malé zápchy. 
Zastavovali sa tam Pražania i turisti 
z cudziny a so zaklonenými hlavami 
h�adeli k otvoreným oknám Modrej 
sály na prvom poschodí, odkia� sa 
na nich znášala osviežujúca sp�ška 
krásnej hudby. Tam hore, v sále, 
bolo doslova natrieskané, až tak, 
že diváci sedeli aj v predsálí, ba 
div, že nie až na schodoch, lebo sa 
minuli aj všetky rezervné stoli�ky. 
To�ko obecenstva na kultúrnej 
akcii sa tu len tak nevidí. Chví�ami 
sa až nedostávalo vzduchu, preto 
tie otvorené okná. Ve�ký zástup 
natešených divákov v h�adisku 
prilákala premiéra predstavenia 
„Pre�o sa máme rozís�“, ktorú 
naštudovala �eskoSlovenská scéna 
na po�es� 100. výro�ia narodenia 
slávneho slovenského skladate�a 
JUDr. Dušana Pálku. 

slovenského 
tanga

Pod�a nadšených ohlasov po predstavení uvede-
ním tejto „hudobnej monodrámy“, ktorej tvorcovia 
dali jemne ironický podtitul Pódiový fí�er s hudbou 
a svetlami, slovo nevynímajúc, tra� la �eskoSloven-
ská scéna do �ierneho. Šansoniér a herec Igor Šebo 
v role obhajcu a ob�as i samého „hriešnika a vynález-
cu slovenského tanga“ Dušana Pálku, rozohral a rozo-
spieval s chu�ou a príslove�ným šarmom štylizovaný 
životný príbeh skladate�a, ktorý sa, pod�a tvorcov 
predstavenia, ešte stále neteší medzi Slovákmi sláve 
a úcte, ktorá mu náleží. 

„Pred dvadsiatimi rokmi,“ hovorí autor scenára 
Dušan Malota, „ma jeden kamarát požiadal, aby som 
pre �asopis Slovensko urobil rozhovor so slávnym 
skladate�om slovenských táng, žijúcim v Prahe. Opá-
�il som, že Gejza Dusík v Prahe nežije, ba, že je tuším 
už v muzikantskom nebi. Až vtedy som sa na ve�kú 
svoju hanbu dozvedel o doktorovi Dušanovi Pálkovi 
a zoznámil sa s ním aj osobne. Nebol som sám, kto 
o �om nevedel. Predstavte si, že ani Richard Müller, 
ktorý mal práve piese� Pre�o sa máme rozís� v reper-
toári, nie. Raz ju spieval v pražskom Dome slovenskej 

kultúry a trochu sa �udoval, ke� sa potom v h�adisku 
postavil nejaký starý pán a po�akoval mu. A skoro ho 
od prekvapenia vystrelo, hovoril, ke� zistil, s kým 
mal tú �es�. Myslím si, že doktora Pálku muselo tro-
chu škrie�, že celý život bol trochu v tieni slávnejších 
kolegov, ktorí žili na Slovensku. Nedával to samozrej-
me najavo, bol to noblesný muž a džentlmen. Jeho 
storo�nica sa pre našu �eskoSlovenskú scénu stala 
skvelou príležitos�ou pripomenú� jeho významnú 
rolu zakladate�a slovenskej populárnej hudby. Okrem 
m�a ho osobne poznali aj �alší �lenovia našej Scé-
ny – Igor Šebo, Vojto �elko, Na�a Vokušová..., a tak 
sme sa dali do práce s cie�om skúsi� aspo� �iasto�ne 
náš spolo�ný celonárodný dlh vo�i slávnemu rodákovi 
zmaza�. Diváci, ktorí v takom hojnom po�te prišli na 
premiéru, nám v tom krásne pomohli. A po�akova� 
samozrejme musíme �eskému ministerstvu kultúry za 
� nan�nú podporu.“

V priebehu poldruhahodinového predstavenia 
odzneli okrem najznámejších Pálkových piesní So 

      

IGOR ŠEBO AKO DUŠAN PÁLKA SO SVÄTOŽIAROU PRED NEBESKOU MUZIKANTSKOU POROTOU
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slzami v o�iach, Ešte raz ku tebe prídem, Krásne je 
v Tatrách �i Prosím �a, nau� sa to odo m�a, aj menej 
známe, ako napríklad nádherná jemne bluesová 
�o nás dvoch spája, slávna �eská Náhodou, ktorú 
naspievala Yvetta Simonová a text k nej napísal Vla-
dimír Dvo�ák, a samozrejme aj celkom prvé sloven-
ské tango z roku 1931 Nepovedz diev�atko nikomu. 
Tú, pôsobivo zaranžovanú a zahranú Ji�ím Toufarom, 
ktorý Igora Šeba po celý ve�er sprevádzal a nanovo 
upravil všetky Pálkove piesne, si diváci na záver 
vytlieskali ako prídavok. „Trochu ma to prekvapilo,“ 
hovorí Igor Šebo, „�akal som, že budeme pridáva� 
notoricky známe tango Pre�o sa máme rozís�, pod�a 
ktorého je celé predstavenie nazvané, ale potvrdilo 
sa nám, že bol š�astný nápad vyzliec� nielen kvôli 
tomuto ve�eru niektoré tie slávne melódie z žánro-
vej kazajky a ukáza� ich v celej �istej kráse. Jir-
kovi Toufarovi za to patrí v�aka, myslím, že ho za 
to z muzikantského neba pochválil aj sám majster 
Pálka.“

V h�adisku bolo vidie� mnohých �udí z brandže, 
zvedavých na Igora Šeba, ktorý už dlhší �as pôsobí 
v angažmáne v Po�sku ako herec. Zaznamenali sme, 
pokia� sa to v tom dave len dalo, skladate�a Daniela 
Dobiáša (áno, toho ktorý zložil Michalovi Tu�nému hit 
Koukám, jak celá zem� vstává) s manželkou Elenkou, 
muzikálového režiséra Simkani�a, vedúcu súboru 
Limbora Marienku Mi�ovú, divadelnú dramaturgi�ku 
z Domu kultúry Mlejn v Stod�lkach Dagmar Brtnic-
kú, skvelého pražského muzikanta a herca Romana 
Krásu, dramaturgi�ku dlhoro�ných pravidelných 
smíchovských Ve�erov primeraných depresií Zorku 
Šim�nkovú, vedúcu redaktorku vysielania pre Slo-
venskú menšinu v �eskom rozhlase 	ubicu Svárovskú, 
ktorá prišla nakrúti� o predstavení reportáž, a mno-
hých �alších.

Najviac bolo, prirodzene, �lenov a priate�ov �es-
koSlovenskej scény. Zazreli sme napríklad Karlu 
Vladíkovú, obetavú organizátorku �eských koncer-
tov detského súboru Kesaj �have, �lenky speváckej 
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sekcie �eskoslovenskej scény JUDr. Zuzanu Suchán-
kovú, Marienku Kuncovú. „Je mi do pla�u, že musím 
odís�,“ �ažkala si pošepky pri odchode Marienka, 
ktorú povinnosti vyhnali z predstavenia ešte pred 
závere�nou pies�ou, „dúfam, že �oskoro bude 
repríza.“ Reprízy budú, záujem o záznam z pred-
stavenia prejavili nielen zo Slovenského rozhlasu; 
aj z �eských miest, kde sa konajú pravidelné Dni 
slovenskej kultúry, už sú objednávky na konkrétne 
termíny. 

Premiéra Pre�o sa máme rozís�, okrem toho, že ná-
padito pripomenula storo�nicu slávneho a Slovákmi 
neprávom trochu zabúdaného skladate�a doktora Du-
šana Pálku, že názorne predviedla, ako ve�mi sú jeho 
piesne ešte stále populárne, bola �alšou zo série pes-
trých akcií, ktoré ukazujú, že pozmenená koncepcia 
�innosti �eskoSlovenskej scény v tomto roku prináša, 
ako sa do�ítate aj na inom mieste v Dotykoch, š�av-
naté ovocie. 

(veve)

AUTOROVI SCENÁRA DUŠANOVI MALOTOVI PRIŠIEL ZABLAHOŽELA� AJ POPULÁRNY 
PRAŽSKÝ HEREC A MUZIKANT Z KAPELY MOTOVIDLO ROMAN KRÁSA       UCHVÁTENÁ DIVÁ�KA VO VÍRE TANGA

              NA
A VOKUŠOVÁ POZNALA MAJSTRA PÁLKU AJ OSOBNE. V PRVOM RADE OKREM NEJ SEDIA PÁN SULITKA Z RADY VLÁDY 
              PRE MENŠINY, PREDSEDA SVETOVÉHO ZDRUŽENIA SLOVÁKOV V ZAHRANI�Í PÁN SKALSKÝ A PÁN ŠKRAK, ZASTUPITE	 PRAHY 1  

           DÁMY V H	ADISKU BOLI IGOROM ŠEBOM O�IVIDNE O�ARENÉ                    JIÍ TOUFAR DAL JUBILANTOVÝM PIES�AM NOVÝ KABÁT
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Čomu sa smial

Robert Vano
(a my s ním)

DIVADLO

Tak sme sa opä� zo srdca nasmiali... �eskoSlovenská Scé-
na spolu so Slovensko-�eským klubom pripravili pokra�o-
vanie cyklu „�omu sa smejem ja“, v ktorom sa zhovárame 
s rôznymi známymi osobnos�ami o humore v literatúre, 
v ich práci, ale aj v živote ako takom. Tento raz sme na 
hos�ovskej stoli�ke privítali nášho priate�a, zakladajúceho 
�lena Slovensko-�eského klubu, ale najmä svetoznámeho 
fotografa Roberta Vana. A vedeli sme na sto percent, že 
s ním nebude nuda, skôr naopak. Robert sám sa po našom 
návrhu, aby vystupoval v tomto programe, trochu pre�akol 
a snažil sa nás presved�i�, že on vlastne vôbec nemá zmy-
sel pre humor. S trochou smútku dokonca dodal, že vždy, 
ke� je v kine na nejakej komédii, všetci okolo neho sa 
smejú, len on nie. Neviem, ako je to možné, lebo po�as 
jeho rozprávania nepretržite zaznievali hlasné salvy smie-
chu. Robert zmysel pre humor má. A to ve�mi osobitý. I ke� 
záznamy z predstavení a � lmov slávnych Monty Pythonov, 
britskej komediálnej skupiny, z ktorých nám Robert pre�í-
tal zopár úryvkov, sa pá�ia kde-komu, na tomto ve�ere mali 
svojím spôsobom akúsi premiéru. Robert nám totiž prezra-
dil, že �ítal spomínané knihy pochopite�ne v angli�tine. Tak 
sme mu hne� s�úbili, že mu ich zoženieme v �eštine. Ale 
vraj lepšie by bolo v sloven�ine, že sa mu v nej �íta �ahšie. 
To však malo há�ik – v sloven�ine údajne Monty Pythonovia 
nikdy nevyšli. Nakoniec ich však predsa len �ítal v sloven-
�ine, a to v umeleckom a citlivom preklade spisovate�a 
a predsedu �eskoSlovenskej Scény Dušana Malotu...

Nie Monty Pythonovia však vyvolali najviac smiechu. 
Možno sa budete �udova�, ale boli to recepty Robertovej 
babky, ktoré zdedil. Sú písané, samozrejme, rukou, ale 
v ma�ar�ine, lebo Robert pochádza z južného Slovenska, 
z ma�arskej rodiny. Tu sa zasa musel posnaži� on a recepty 
nám preložil do sloven�iny. Stálo to za to! Robertova babka 
totiž využívala písanie receptov nielen na hodnotenie �udí, 
od ktorých návod na to-ktoré jedlo získala, ale aj doby, 
zriadenia a pomerov ako takých. Vznikli tak malé, pôvabné 
dielka, ktoré nepochybne neboli myslené ako humoristic-
ké postrehy, ale v našich dnešných o�iach sa tak už javia. 
Obzvláš� v �arovnom a neopakovate�nom podaní Roberta 
Vana. Môžem našim �itate�om prezradi�, že nieko�ko tých-
to receptov uverejníme v koncoro�nom dvoj�ísle Sloven-
ských dotykov. Tí, ktorí si ich nevypo�uli v tom uzimenom 
podve�ere v Alex Bistrote, ne�aleko od priestorov Sloven-
sko-�eského klubu, sa majú na �o teši�.

Ešte jednu nevšednos� a nezvyklos� bolo možné po�u� 
a vidie� v spomínanom bistre. Na hoboji nám tu totiž 
zahral jeho majite�, Talian Alessandro Burlengi, ktorý 

dlhé roky pôsobil vo svojej domovine v sym-
fonickom orchestri. A budete sa �udova�, ako 
prvú skladbu si pripravil pôvodnú slovenskú 
�udovú pesni�ku „Kopala studienku“, ktorá 
sa stala hudobným podkladom pre slovenskú 
hymnu. Alebo to bola len ve�mi pomalá ver-
zia slovenskej hymny? Nevedno... ale bolo 
to pekné a milé... A Robert ešte porozprával 
nieko�ko svojich vtipných historiek z fotogra-
fovania známych osobností. Napríklad o tom, 
ako fotil Ornellu Mutiovú. Už len z týchto pár 
slov ste iste pochopili, že bolo vskutku vese-
lo. Kto nebol, o ve�a prišiel. Takže nabudúce, 
pri �alšom diele programu „�omu sa smejem 
ja“ s �alšou nepochybne príjemnou a vzácnou 
osobnos�ou...

Na�a Vokušová   
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•   po. 2. – ne. 8. 11.
�eský rozhlas 3 – stanica Vltava
DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY NA STANICI VLTAVA
Prezentácia Slovenska a najmä slovenskej literatúry 

•   po. 2. 11. o 10.00
21. ZŠ Plze�, Slovanská alej 13, Plze� 
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Komponovaný literárny program pre študentov 

•   ut. 3. 11. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
�ESI A SLOVÁCI – NEZRETE	NOS� SPOLO�NEJ CESTY
Ve�er venovaný 91. výro�iu vzniku spolo�ného štátu 
�echov a Slovákov

•   št. 5. 11. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
20. IGRIC 2009 - Minulos�, prítomnos� a budúcnos� sloven-
skej kinematogra� e
Moderované pásmo s ukážkami zo slovenských � lmov

•   ne. 8. 11.
�eský rozhlas 3 – stanica Vltava
SLOVENSKÁ JAZZOVÁ SCÉNA NA VLNÁCH �ESKÉHO 
ROZHLASU
Prezentácia slovenskej jazzovej scény
Premiéra programu  8. 11. – 17:45 – 18:30
Repríza programu  12. 11. – 02:00 – 03:00

•   po. 9. 11. o 18.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
20. výro�ie Nežnej revolúcie
NOVEMBER 89 OBJEKTÍVOM
�LENOV ZVÄZU SLOVENSKÝCH FOTOGRAFOV
Autori výstavy: 	ubomír Schmida a Karol Klvá�ek
Výstava potrvá do 20. 11.

•   ut. 10. 11. o 19.30
Španielska sála Pražského hradu, Praha 1
Hudba Pražského hradu 2009 – V. ro�ník
RECITÁL Z PIESNÍ A OPERNÝCH ÁRIÍ
Ú�inkujú: Gabriela Be�a�ková – soprán, Adriana Ku�erová 
– soprán, Marian Lapšanský – klavír

•   št. 12. 11. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ŠTEFAN OSUSKÝ  - Ve�ký slovenský diplomat. Spolutvorca 
�esko-Slovenska a Spolo�nosti národov
Medzinárodný výstavný projekt potrvá do 30. 11.

•   ne. 15. 11. o 10.00-17.00
Krásná Lípa, Doubice, Kyjovské údolí
PRIATE�SKY DO SPOLO�NEJ BUDÚCNOSTI
Pripomienka výro�ia pádu železnej opony medzi 
Nemeckom a �eskoslovenskom
De� aktívnej pamäti, vzdelávacie podujatie Priate�ské-
ho európskeho centra proti vyhá�aniu, �eskoSlovenskej 
scény, Slovensko-�eského klubu, Kinoclubu Sebnitz 
Dolní Poustevna e. V. a o.p.s. �eské Švýcarsko

•   po. 16. 11. o 15.00
Národné múzeum �R (budova bývalého Federálneho 
zhromaždenia), Vinohradská 1, Praha 1
20. VÝRO�IE NEŽNEJ REVOLÚCIE
Odhalenie pamätnej tabule Alexandrovi Dub�ekovi na 
budove Národného múzea v Prahe
   o 17.30
KONCERT PRE PRAHU
Spolo�ný koncert študentov Pražskej konzervatória 
a Bratislavského konzervatória 

•   po. 16. 11. o 18.00
Showroom Zumtobel, Jankovcova 2, Praha 7
Krst publikácie k výstave
   o 19.00
Galéria Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
20. výro�ie Nežnej revolúcie
DVADSA� PO DVADSIATICH CZ – SK / 20 AFTER 20 CZ – SK
�eskoslovenská výstava prezentujúca kreatívny prístup 
a myslenie mladých architektov

•   po. 16. 11. o 19.00
�itáre� Unijazz 
Jind�išská 5, vchod z pasáže, 
II. schodisko, 4. poschodie, Praha 1
VE�KÝ DE� �ESKEJ A SLOVENSKEJ PROTOPOÉZIE
Ú�as	 ohlásili: InGr. Saša Gr, pražský nadslovakista 
docent Smrallavý, plombovaný špecialista František 
Kostlan tBC, MäDr. Mathej Thomka, PuDr. Jan Nejedlý 
PvC, HABr. Jan Jícha paraguru, at
. 

•   st. 18. 11. o 18.00
Galéria Václava Špálu, Národní 30, Praha 1
ANDRÁS CSÉFALVAY: IN SEARCH OF NORTH
Výstava prác slovenského výtvarníka, tohtoro�ného laure-
áta Ceny Oskara �epana
Kurátorka výstavy: Lucia Gavulová

•   št. 19. 11. o 18.00
Kostol sv. Michala, V Jirchá�ích, Praha 1
SLOVENSKÉ KVARTETO
Koncert z tvorby W. A. Mozarta, F. Mendelssohna – Bart-
holdyho, M. Ravela a I. Zelenku 

•   pi. 20. 11. o 19.00
Literárna kaviare� Symbiosa,  J. Plachty 28, Praha 5 
- And�l
VE�ER PRIMERANÝCH DEPRESIÍ �. 69
O� ciálny program Dní poézie 2009
Uvádza Zora Šimnková

•   ne. 22. 11. o 17.00
KC Beseda, Slav�tínská 120, Praha 9 - Klánovice 
9. LUKYHO FOLKOVÝ �AJ 
Dáša Vo�ková, Luky Luká� a požehnanie knižnej novin-
ky „Mámo, táto, tvo�te se mnou!“ 

•   po. 23. 11. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
20. výro�ie Nežnej revolúcie
NOVEMBER 89. Medzník vo vývoji slovenskej spolo�nosti 
a jeho medzinárodný kontext
Prezentácia a slávnostný krst knihy, ktorú vydal Historický 
ústav SAV Bratislava

•   po. 23. 11. a ut. 24. 11. o 20.00
Café Teatr �erná labu�, Na Po�í�í 25, Praha 1 
Alexej Gelman: ZHASNITE LAMPIÓNY
Hrajú: Tatiana Vilhelmová (CZ) a Marián Miezga (SK)
Réžia: Peter Serge Butko 

•   ut. 24. 11. o 10.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Výchovno-dramatický program pre deti o sloven�ine 
a jednej rozprávkovej krajine

•   ut. 24. 11. o 18.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
VOJTECH KOLEN�ÍK: Ma�ba A1
Výstava študenta Albína Brunovského
Výstava potrvá do 10. 12.

•   ut. 24. 11. o 18.00
Centrum Futura, Hole�kova 49, Praha 5
REZIDENCIE 09
Posledná z tohtoro�nej série výstav prezentujúcich výsled-
né projekty ú�astníkov medzinárodného reziden�ného 
programu FUTURY v roku 2009
Výstava potrvá do 7. 2. 2010

•   ut. 24. 11. o 19.00
Kultúrne centrum, Novodvorská 151, Praha 4
DIASHOW TURNÉ SLOVENSKO
Prezentácia prírodných a historických krás Slovenska 
o�ami �eského cestovate�a a fotografa Martina Loewa

•   st. 25. – pi. 27. 11.
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
EKOTOPFILM 2009
Tradi�ná pražská prehliadka ví�azných � lmov XXXVI. Med-
zinárodného festivalu � lmov o trvalo udržate�nom rozvoji
25. – 27. 11. o 9.00 – 9.45 - Projekcia pre malé deti
25. – 27. 11. o 10.30 – 11.15 - Projekcia pre starších žiakov
25. – 27. 11. o 12.00 – 12.45 - Projekcia pre študentov
25. 11. o 20.00 – 21.00 - Projekcia pre dospelých
26. 11. o 18.00 – 21.00 - Projekcia pre dospelých

•   pi. 27. 11. o 19.00
Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3, ve�ká sála
SLOVENSKÝ VE�ER
Prezentácia prírodných a historických krás Slovenska 
o�ami �eského cestovate�a a fotografa Martina Loewa: 
Slovensko – digitálna diashow 
Koncert populárnej slovenskej skupiny VIDIEK
Vystúpenie folklórneho združenia LIMBORA

•   so. 28. 11. o 17.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
CENA MATEJA HREBENDU
Slávnostný ve�er - odovzdanie Ceny Mateja Hrebendu
Vstup len na pozvánky!

•   so. 28. 11. 20.00 – 24.00
�eská televízia 2
NOC S AND�LOM
500. jubilejné vysielanie programu
Hlavný hos� ve�era: Marián Labuda

•   ne. 29. 11. a po. 30. 11. o 20.00
Café Teatr �erná labu�, Na Po�í�í 25, Praha 1 
Stanislav Štepka: SLOVENSKO�ESKÉ TANGO ´2009 - hra na 
city alebo o citovom živote futbalového rozhodcu
Retro-komédia so spevom a tancom po tridsiatich rokoch
Hrajú: Zuzana Kronerová (SK), Miroslav Zavi�ar (�R), 
Miluše Hradská (�R), Eva Reitererová (�R)
Réžia: Ivan Bala�a (SK)

•   po. 30. 11. o 18.00
Modrá sála SI, Jilská 16, Praha 1
20. výro�ie Nežnej revolúcie
NOVEMBER 1989 – O�AMI SLOVENSKÝCH DOKUMENTARISTOV
Prezentácia nového DVD a projekcia dokumentárnych � l-
mov venovaných udalostiam rokov 1989 a 1990 v bývalom 
�eskoslovensku:
SONDA – r. R. Ferko, V. Miná�, A. Horák
VŠETCI SPOLU – r. E. Štefankovi�ová
LETOVÁ SPRÁVA OK 89-90 – r. I. Ruppeldt 

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

a �eskoSlovenská scéna)

    nfoI

NA PREHLIADKE 
PREMIÉROVÝCH 
SCÉN

Brnianske Národné divadlo 
zaviedlo na svojom najsledovanej-
šom javisku v Redute prehliadky 
domácich a zahrani�ných premiér, 
s ktorými zoznamuje svoje diva-
delne vyspelé �inoherné publikum. 
V rámci tohtoro�ného tretieho 
ro�níka, 23.-30. októbra, divadlo 
uviedlo tri novinky sú�asných 
slovenských autorov. V podaní 

Dejvického súboru z Prahy pripravil 
režisér František Tománek premi-
éru hry Viliama Klimá�ka „Dra�í 
doup�“, pôvodnú najúspešnejšiu 
slovenskú drámu. Slovenskí umelci 
zaradili koncert k tvorbe skladate�a 
G. F. Händla - pikantérie z Hände-
lovho života spolu s dielom jedného 
z najvä�ších básnikov v naštudovaní 
slovenského dramatického umelca 
J. H. Krchovského pod názvom 
„Múzický“. Zo zahrani�ia na tejto 
prehliadke hos�oval Rebitentzthe-

ater zo Štutgartu s hrou Ingrid 
Lausundovej „Hysterikon“.

OCENENÝ 
MICHAL GIBODA

Popredný slovenský biológ 
Michal Giboda, žijúci po pobytoch 
v rôznych exotických kon�inách 
v Rudolfove pri �eských Bud�jovi-
ciach, bol 22. októbra v Komárne 
vyznamenaný Prowazekovou 
medailou. Tropický parazitológ, 
predseda ob�ianskeho združenia 

Dialóg vedy 
a umenia 
a dlhoro�ný 
spolupracovník 
Slovenských 
dotykov pri 
tejto príležitos-
ti slávnostne 
predniesol sta� „Porozumie� 
parazitom“. Rodák z Jind�ichovho 
Hradca Stanislaus Prowazek bol 
mikrobiológ a zoológ, objavite� 
pôvodcu škvrnitého týfusu.  (vs)
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Knihy historikov sú dobré minimálne na to, aby 
si �lovek ob�as pripomenul, na akých vratkých až 
chimerických základoch si budujeme názory na 

svet, ktorý nás obklopuje; z akých neraz mýtov až 
bludov si prácne zliepame osobnostnú integritu, 
pred akými falošnými �i dokonca neexistujúcimi 

modlami sme schopní kolektívne sa dojíma�, alebo 
naopak, z nevedomosti masovo p�u� na ozajstných 
hrdinov. Pokia� sa nad knihou historika hanbíme 

za svoju hlúpos� a lenivos� len súkromne, je to 
o�istné a trochu na smiech. Horšie je uvedomi� si, 
že nie iná� na tom budú zrejme aj tí, ktorí riadia 
beh vecí spolo�ných. Ke� napríklad niekto ako Petr 
Pithart prezradí, že pri vstupe do poprevratovej 
politiky zaznamenal prakticky u všetkých svojich 
�eských kolegov doslova katastrofálnu neznalos� 

o �omko�vek, �o sa týkalo Slovenska a jeho problémov, 
všeli�o mu za�ne by� jasnejšie. A zákonite si položí 
otázku, ako asi na tom boli vtedajší slovenskí 

politici vo vz�ahu k �esku. A hne� si aj odpovie, že 
pravdepodobne podobne.

Inými slovami, každú knihu, ktorá vynesie na 

svetlo nové fakty a zosmiešni staré bludy a mýty, 
treba privíta� ve�kým potleskom. Knihe historika 
PhDr. Michala Stehlíka, dekana Filozo� ckej fakulty 

UK v Prahe, s názvom �esi a Slováci 1882 - 1914 
Nez�etelnost spole�né cesty, sa to chvalabohu stalo. 
Boli sme pri tom. Do Slovenského inštitútu pozval 
autora knihy na besedu Dr. Peter Lipták, predseda 
Obce Slovákov v �R. Na pódiu k nemu posadil �alšieho 
historika, docenta Jaroslava Slušného a obidvoch 
vyspovedal nielen na tému �esi a Slováci. Z h�adiska 

to, okrem iných, pozorne sledoval �alší znalec 
Rudolf Chmel, riadite� Ústavu slavistiky na 
Filozo� ckej fakulte UK. 

Autor Michal Stehlík, mimochodom najmladší, 
lebo len vo svojich dvadsiatich deviatich rokoch 
menovaný, dekan v histórii Filozo� ckej fakulty, 
bližšie vysvetlil, pre�o sa v knihe sústredil na 
obdobie, v ktorom sa už dali vystopova� neskoršie 
ve�ké nedorozumenia a kon
 ikty medzi �echmi 
a Slovákmi v spolo�nej republike. Za prelomový 
z h�adiska �esko-slovenských vz�ahov považuje 
autor rok 1907, a to v�aka postave Andreja Hlinku, 
ktorému venuje vo svojej knihe zvýšenú pozornos�. 
Vtedajšie Hlinkove doslova triumfálne spanilé 
jazdy po �echách a Morave, po�as ktorých �eské 
publikum po prvý raz po�ulo viac o národnostných, 
kultúrnych a iných problémoch Slovákov, navyše 
na pozadí �erstvej masakry v �ernovej, kde pri 
brutálnom zásahu uhorskej polície zahynulo 
pätnás� �udí, mali ve�ký ohlas v �eskej tla�i 
a v�aka protestom nórskeho spisovate�a Bjornsona 
a škótskeho publicistu Setona Watsona aj 
v zahrani�í. Bolo to v podstate po prvý raz, �o aj 
niekto iný vonku zaznamenal existenciu Slovákov. 

Hlinka sa vtedy tešil v �echách obrovskej 
popularite, vítali ho ako mu�eníka, akéhosi 
slovenského Jana Husa, pretože bol v tom �ase 
za svoju národnostnú angažovanos� zbavený fary 
a ako katolícky duchovný mal so svojou cirkvou 
aj iné problémy. V Plzni na jeho dve prednášky 
prišlo dokopy jedenás� tisíc!!! �udí, na prednášku 
vo Viedni, kde stovky �udí sa do sály ani nedostali, 
prišlo tridsa� �eských poslancov, po prednáške 
v Prahe sa do jeho ko�a namiesto koní zapriahli 
študenti a viezli ho zo Žofína až do hotela na 
P�íkopech.... Aj pod dojmom týchto zážitkov 
zaznel o rok, pri súdnom procese, po ktorom bol 
uväznený, aj pamätný Hlinkov výrok: „... zostane 
ve�nou pravdou, že my Slováci sme s �echmi jedno 
plemä, jedna osveta, jeden národ...“

Neskôr, pravda, sa všeli�o zmenilo, ale zas nie až 
tak, aby ktorýsi pohodlný �eský novinár za�iatkom 
devä�desiatych rokov, za vzrušených diskusií 
až hádok o �alšiu podobu vzájomných vz�ahov 
medzi �echmi a Slovákmi, mohol bez zapýrenia 
písa� o Hlinkovi ako o �udáckom fašistovi. Ale 
- napísal. A mnohým �echom to nepochybne 
uviazlo v hlavách už navždy. Na to práve sú dobré 
knihy historikov - urobi� trochu prievan v hlavách. 
Knihe Michala Stehlíka sa to podarilo nielen 
v prípade Andreja Hlinku. Poukázal najmä na to, 
že naša vzájomnos� mala rôzne fázy a z jednej 
i druhej strany sa �asto vnímala celkom rozdielne. 
„Jednozna�n� lze �íci, že vzájemné vztahy obou 
národ� byly od po�átku siln� nevyrovnané: zatímco 
pro slovenské politiky byli partnery obvykle 
významní �eští noviná�i, u�itelé a kn�ží, �eské 
politické elity slovenskou otázku až do roku 1914 
nijak významn� nere
 ektovaly,“ píše Milan Stehlík 
v úvode svojej knihy. S prihliadnutím na vyššie 
spomenuté slová Petra Pitharta možno doda�, že 
vydržalo im to, bohužia�, až nezdravo dlho. Knihu 
vrelo odporú�ame.

(dum)

„V�era zde byli Slováci. Podle všeho bude ke spojení ješt� daleká cesta - a prozatím oni si vzájemnost naši 
pedstavují tak, že my je budeme materiáln� podporovati a oni budou svoji slova�inu p�stovati dále - nanej-
výš že se budou ruštit. Ostatn� to vše nejde zlomit pes koleno. Dnešní pom�ry politické jsou tomu spojení 
opravdu nevýhodny. Kdyby bylo i nám zle a my za�ali radikáln� oposici s tendencí protidualistickou, pak se 
snad najdeme.“

Z listu Karla Kramá�a mlado�eskému politikovi prof. Kaizlovi roku 1886.

„Lituji pouze Slovensko a mládež, že má takovýto píklad, - a neklamte se, tato nízkost provází v mnohém 
a p�sobí zle. �lov�k, který bée peníze za své p�sobení, není lepší, dostává-li je od bá�ušky než od žida, - 
a ten opováží se mi pro pouhé konstatování fakt� - prosím: fakt�! - vytýkati židovský liberalismus. Než dosti 
- zatím mám jen v�tší d�vod a pí�inu nenávid�ti nemravní ruso
 lismus Vajanského, jeho lituji a �áste�n� 
i omlouvám.“

Z listu T. G. Masaryka Jaroslavovi Vl�kovi na adresu Vajanského z roku 1891.

„My v �echách a na Morav� pedn� musíme usilovati o to, aby slovenské pom�ry byly u nás piln� studovány, 
dále, aby bylo zjednáno všeobecné pesv�d�ení, že slovenská otázka jest velmi d�ležitou �ástkou �eské otázky 
a aby jako taková byla zaazena do našich program�. Naši poslanci nech� piln� sledují persekuci provád�nou 
na slovenském lidu a podrobují ji bezohledné kritice v našich zákonodárných sborech, zvlášt� v sezeních dele-
gací. Jest nejvyšší �as, aby se z málo všímané otázky slovenské stala kone�n� otázka íšská!“

Z príspevku Ing. Josefa Rotnágla, konate�a �eskoslovanskej jednoty, do slovenskej rubriky Sokolskej jednoty v roku 1910.

Cesta
�esko-slovenská spolo�ná,

málo zrete�ná
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K týmto neodmyslite�ným prívlastkom mesta me-
dzi iným prispel tiež výnimo�ný rozvoj hvezdárstva, 
ktorého za�iatky spadajú do polovice 16. storo�ia. 
V tomto období odchádzali mladí študenti zo Sloven-
ska za vzdelaním do zahrani�ia. Jedným z nich bol 
aj mimoriadne talentovaný Ján z Prešova (Joannes 
de Eperies), ktorý na Viedenskej univerzite získal 
titul Astronomi ordinarii Vienenses. Ako kvali� kova-
ný astronóm ostal pôsobi� vo Viedni, avšak na�alej 
udržiaval kontakty s rodným mestom a pod jeho vply-
vom tunajší vzdelanci za�ali intenzívne podporova� 

tento vedný odbor na domácej pôde. Patril k nim 
predovšetkým Izrael Hiebner, ktorý od roku 1660 
pôsobil v Prešove ako hvezdár, matematik, lekár 
a gra� k. Dôležitý význam sa pripisuje jeho spolupráci 
s Jánom Petersonom Hainom, popredným lekárom, 
s ktorým zostrojil lekársky mikroskop a �alekoh�ad 
pre mestské observatórium. Prvá hvezdáre� tu stála 
už v roku 1661 na mieste Dubayovho domu, ktorý je 
situovaný na Okružnej ulici oproti Floriánovej bráne. 
Túto skuto�nos� dnes pripomína informa�ný nápis, 
osadený formou pamätnej tabule na západnej fasáde 
pôvodného mestského opevnenia.

Následne po I. Hiebnerovi, ktorý výrazne pozdvihol 
úrove� observatória, prešovskú hvezdáre� prevzal J. 
P. Hain. Ibaže všestrannos� jeho záujmov mu neu-
mož�ovala naplno sa venova� tejto �innosti. Zmien-
ka o pravidelných meteorologických pozorovaniach 
od roku 1717 skôr súvisí s lekárom Jánom Adamom 
Ryamanom. Po jeho smrti tieto údaje za�ali zazna-
menáva� mestskí lekárnici, ktorí sa zaslúžili o to, že 
Prešov sa �oskoro zaradil medzi meteorologické stani-
ce medzinárodného významu. Nemalou mierou sa o to 
zaslúžilo aj novozaložené evanjelické kolégium, ktoré 
kontinuálne šírilo slávu prešovského hvezdárstva.

Vznik modernej astronómie v Prešove spadá do 
rokov pred druhou svetovou vojnou, ke� sa tu zrodi-
la prvá súkromná hvezdáre� Dr. Alexandra Ducho�a. 
Tento právnik, verejný notár, majite� novín a politik 
sa narodil 23. februára 1884 v Prešove, kde �asom 
zastával aj funkciu starostu mesta. Medzi jeho zá�uby 
v prvom rade patrila astronómia a meteorológia. Už 
v roku 1923 si na terase svojho domu postavil pro-
vizórnu pozorovate��u hviezd, ktorú následne za�al 
dop��a� prístrojmi. Neskôr ju rozšíril aj o mete-
ohrologickú stanicu a v roku 1932 sa mu podarilo 

nainštalova� kupolu, ktorá bola vybavená špeciálnym 
�alekoh�adom s koronografom a otá�ala sa pomo-
cou motora. V�aka tomu mohol za�a� s pozorova-
cím programom planét a fotosféry Slnka. Postupne 
vo hvezdárni pribudlo technické zariadenie, ktoré 
zabezpe�ovalo prenos �asového signálu priamo 
cez prešovský rozhlas na územie celého Slovenska. 
Ducho�ova kuriózna hvezdáre� sa dodnes nachádza 
v zadnom trakte jeho domu na Hlavnej ulici v Pre-
šove.

V súvislosti s dr. A. Ducho�om treba spomenú� 
ešte jednu zaujímavú skuto�nos�. Totiž slovenskí 
astronómovia mu môžu v�a�i� za to, že v roku 1938 
pomohol zachráni� ve�ký Zeissov �alekoh�ad, ke� 
v pohnutých �asoch bolo Hurbanovo v rámci Vieden-
skej arbitráže obsadené ma�arským vojskom. Tento 
vzácny prístroj urýchlene previezli do Prešova, kde 
bol umiestnený až do zriadenia hvezdárne na Skalna-
tom plese v roku 1943.

V povojnovom období prešovskí záujemcovia 
o astronómiu ihne� za�ali s obnovou svojej �in-
nosti. Už v roku 1946 založili pobo�ku Štefánikovej 
astronomickej spolo�nosti na �ele s dr. A. Ducho�om 
a významnými pedagógmi M. Ilkovi�om, I. Szeghym 

a J. Lešom. Spolu s �alšími �lenmi ambiciózny 
kolektív postupne za�al h�ada� vlastnú cestu s kon-
krétnym cie�om založi� �udovú hvezdáre�. Projekt sa 
podarilo zav�ši� 28. októbra 1948, ke� bola v Prešo-
ve otvorená prvá verejná astronomická ustanovize� 
na Slovensku vôbec. Následne v roku 1955 mesto 
odovzdalo hvezdárni štatút a za jej prvého riadite�a 
bol vymenovaný prof. Imrich Szeghy. V tejto funkcii 
zotrval takmer celé dve desa�ro�ia. Dr. A. Ducho� 
napriek pokro�ilému veku tu na�alej pôsobil ako 
odborník. Mimoriadne cenné boli jeho výsledky pri 
pozorovaní slne�ných škv�n. Dve z jeho fotogra� í 
Slnka boli dokonca vystavené na Svetovej astrono-
mickej výstave v �ile v roku 1958. Prešovská hvezdá-
re� sa aj jeho zásluhou delila o prvé miesto v rámci 
Medzinárodného geofyzikálneho roku 1958/59.

Z retrospektívy histórie sa pozvo�na prenesieme do 
sú�asnosti. V roku 1973 po odchode prof. I. Szeghyho 
do dôchodku riadite�kou prešovskej hvezdárne sa 
stala Mgr. Štefánia Lenzová. Pod jej vedením one-
dlho sa za�alo s výstavbou nových objektov budovy 
metodickej prevádzky a planetária. Kovová tabu�ka 
na stene vestibulu prezrádza, že v impozantnej 
hvezdárni s planetáriom za�ali realizova� svoju 
osvetovú �innos� 4. októbra 1984, teda práve pred 
štvr�storo�ím.

Unikátna stavba má v interiéri zabudovaný 
špeciálny 150 mm šošovkový �alekoh�ad, ktorý 
v rámci celoslovenského koordina�ného centra 
umož�uje sledova� �innos� Slnka a jeho fotosfé-
ru pre vedecké ú�ely. Vzájomnú výmenu cenných 
poznatkov a skúseností zabezpe�uje  internacio-
nálny kontakt prostredníctvom napojenia sa na 
sie� európskych planetárií. Objekt má dve sály, 
v ktorých sú k dispozícii audiovizuálne programy. 
V projek�nej kupole s priemerom 10 m je inšta-
lovaný ojedinelý prístroj, ktorý dokáže zobrazi� 
polohu planét pozorovate�ných z ktoréhoko�vek 
miesta na Zemi v �asovom rozsahu 80 rokov. Uni-
kum spo�íva v tom, že prístroj je schopný pre-
mietnu� najdôležitejšie úkazy hviezdnej oblohy 
nielen na severnej, ale i na južnej pologuli. Spo-
mínaný jav je o to vzácnejší, že v prirodzenom 
prostredí je u „severanov“ prakticky nepozorova-
te�ný. A tak potencionálni záujemcovia o astronó-
miu z radov dospelých i mládeže majú jedine�nú 
príležitos� v pohodlných horizontálnych sedadlách 
surfova� po vesmírnych meridiánoch a následne 
sa oboznámi� so základnými charakteristikami 
našej slne�nej sústavy. V h�bavých meditáciách za 
sprievodu magickej hudby s náležitým svetelným 
efektom môžu takto pozvo�na prenika� do záhad 
a tajov vesmírneho nekone�na.

Nové milénium prinieslo ve�a nového aj pre túto 
vysoko špecializovanú inštitúciu v oblasti astronómie 
a príbuzných prírodných vied. Okrem iného zmenilo 
sa jej vedenie ako aj samotný názov organizácie. 
Ostáva iba veri�, že sú�asný kolektív pracovníkov 
Šarišskej hvezdárne a planetária v Prešove pod vede-
ním riadite�a PaedDr. Juraja Hume�anského bude 
dôstojnou pokra�ovate�kou stáro�ných tradícií hvez-
dárstva v tomto krajskom sídle a svojou významnou 
�innos�ou bude dáva� pevné základy rovnako úspeš-
ných rokov budúcnosti.                 Tamara Hrabková

Prešovské
planetárium

Metropolu Šariša už v minulosti preslávili identické špeci� ká, ktoré 
jej dodávali pe�a� jedine�nosti a neopakovate�nosti. A tak v �asoch 
najintenzívnejšieho hospodárskeho a kultúrno-spolo�enského rozvoja 
Prešov natrvalo vošiel do povedomia širokej pospolitosti ako „kvitnúce 
mesto“ (Epiriessinum Florens). Iní ho zasa nazývali Malá Viede� �i Malé 
Lipsko, o �o sa pri�inil hlavne �ulý umelecký ruch. Napokon pre svoj význam 
v oblasti vzdelávania, kultúry a množstvo cenných stavebných pamiatok 
sídlo získalo nemenej výstižné pomenovanie Atény nad Torysou.
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Hrá�i-taha�i 
spíš myslí na 
vlastní zájmy 
– jak si vylepšit 
postavení, roz-
hodovat, t�eba 
i bez mandátu, 

získat n�co za nic, získat vliv na chod 
v�cí ve�ejných. To cht�jí vyvolení 
kamarádi a poradci vyvolených - zvole-
ných i nezvolených. Tak získali v uply-
nulých t�ech letech postavení, peníze 
a nesmírný vliv na osudy spole�nosti 
nap�íklad (ale nejen) �eští zelení, aniž 
by m�li i jen dostate�nou podporu p�šá-
k�-voli��. Aby získali privilegia, m�nily 
se kv�li nim zákony - dosud pro skupinku 
s tak mizivou podporou, v�c zcela neví-
daná. Získali je, aby pomohli vládnout 
jiným, kte�í privilegia m�li, ale nem�li 
jich dost, aby mohli rozhodovat. Dokon-
ce i te�, kdy vládu ztratili a chybí jim 
minimální podpora pro vstup do nové 
sn�movny, cht�jí o vlád� rozhodovat. 
Šéf zelených za to otev�en� požaduje 
mali�kost – posty a vliv. P�šáci, vhodní 
hlavn� na vylu�ování ze šachovnice, jež 
p�edstavuje �eskou spole�nost, to vše 
zaplatí.

Dvacet let po pádu minulého režimu 
se ve svobodné �eské spole�nosti, 
v rámci této posttotalitní množiny, �íká 
demokracie. Strávil jsem konec léta 
v zahrani�í, kde jsem m�l málo infor-
mací z �eska, tudíž stále nechápu, jak 
a pro� se mohlo stát, že Ústavní soud 

zrušil parlamentem schválený a prezi-
dentem podepsaný ústavní zákon o roz-
pušt�ní poslanecké sn�movny a p�ed-
�asných volbách do nové. Tak se k tomu 
radši ani nevyjád�ím.

P�šáci, riskující vylou�ení, se znechu-
cen� baví divadlem, které jim ochotn�, 
bez n�jaké spole�enské analýzy, ser-
víruje v�tšina médií. Pod p�ikrývkou 
této neveselé legrace si �ada zvolených 
a jejich p�átel spokojen� užívá svého 
vlivu a dopl�uje konta i kapsy, vyprazd-
�ované p�íjemným životem, zatímco 
vylou�ení p�šáci mohou tak nanejvýš 
splachovat ten�ící se sociální dávky 
pivem. 

Projel jsem nedávno �adu tradi�n� 
demokratických evropských zemí na 
západ a sever od nás. V n�kterých, 
nap�íklad v N�mecku a Norsku, se 
m�ly konat volby, stejn� jako u nás. 
Na rozdíl od nás se také konaly. Konala 
se i volební kampa�, na rozdíl od nás 
poklidná a neagresivní, bez vzájemných 
urážek a útok� a se z�ejmým respektem 
pro osobu protivníka. Média ji celkem 
v�cn� a seriózn� analyzovala a komen-
tovala. 

Ob� jmenované zem� jsem projel 
krátce p�ed volbami, v dob� voleb i po 
volbách. Neagresivní atmosféra trvá, a� 
si nemyslím, že by rozdíly mezi pravicí 
a levicí, �ervenými, �ernými, zelenými, 
� alovými, �i žlutými, jak se jednotlivé 
strany ozna�ují, byly menší než mezi 
stranami u nás. Po pravd� �e�eno, co 

P�šáci
na šachovnici

Zatímco dob�e placení hrá�i, tahající � gurkami, sedí 
za h�íšt�m a vylu�ují, p�šáci padají první, a� zdánliv� 
práv� oni rozhodují o tom, kdo bude � gurkami hrát. 
P�šáci-voli�i si jakoby vybírají, kdo s nimi má tahat, 
jak a kam � gurky vést. Údajn� v zájmu všech. 

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

do obsahu poselství jsou snad výrazn� 
v�tší. Ale vít�zové voleb v obou zemích 
dávali spíše p�ednost úsilí v kampani to 
nezd�raz�ovat a vedli jakousi kampa�-
nekampa�. Proto snad také nakonec 
zvít�zili, i když t�sn�. Ale v otev�ených 
spole�nostech hraje ideologie stále 
menší roli, zájmy stran se sbližují. 
O k�es�anské demokracii paní Merkelo-
vé v N�mecku se �íká, že p�ebírá sociál-
ním demokrat�m ideologii, Angela Mer-
kelová sama mluví o obran� sociálních 
hodnot a to i se svým novým politickým 
partnerem, liberální FDP, jež ve sku-
te�nosti stojí napravo od konzervativní 
k�es�anské demokracie. A p�šáci? Byl 
jsem sv�dkem toho, jak desítky tisíc 
nadšen� volaly Angie, Angie a nakonec 
ji zvolilo n�kolik milion�.

I v Norsku, zemi, kde se podle pr�-
zkum� údajn� žije nejlépe, ale podle 
(nejen mé) zkušenosti, i nejdráž v Evro-

Festival zrodený z tvorivých protestov
Ak si zalistujeme v dejinách hudobného diania minulého storo�ia, iste 

nás neprekvapí otázka vzniku, pôvodu a koncentrácie hudobných fes-
tivalov, ktoré sa v priebehu storo�í vyrojili v Európe a na americkom 
kontinente. Ak pominieme komer�ný zmysel týchto spolo�enských uda-
lostí, iste nemôžeme ani dnes zatracova� ich doposia� platný umelecký 
obsah, ktorý od svojich predkov preberajú mladšie vzdelané a náro�né 
generácie. Tak sa budeme aj na�alej pýši� wagnerovskými inscenáciami 
v Bayreuthe, Mozartovou arénou vo Verone, Pucciniho ve�kolepým súbo-
rom opier v Miláne alebo shakespearovskými slávnos�ami v Stratforte. 
V strednej Európe na území �eskej republiky vyrástla do tohoto vrchol-
ného a jedine�ného pojmu pred šes�desiatimi rokmi poves� medziná-
rodného hudobného festivalu Pražská jar.

Moravská metropola nechcela zosta� za týmto ambicióznym ozna�e-
ním pozadu. Pred 44 rokmi bol preto snaživými hudobnými špi�kami 
založený Moravský hudobný festival, ktorý sa v�aka svetovej povesti 
Leoša Janá�ka vypracoval do úctyhodnej umeleckej výšky. Dal teda 
záslužný podnet slovenským hudobným �inite�om, aby vzápätí, v�aka 
hviezdnej trojici nastupujúcich slovenských skladate�ov Sucho�a, Cikke-
ra a Moyzesa, realizovali Bratislavské hudobné slávnosti, ktoré zdarne 
umelecky konkurovali Pražskej jari. Vyšvihli sa do �ela medzinárodného 
hudobného diania, ke� v Bratislave prechodne nastúpil legendárny diri-
gent Václav Talich po odchode z pražského Národného divadla, v zahra-
ni�í známy dlhoro�ný budovate� slávy �eskej � lharmónie a kme�ového 
operného repertoáru.

S tohtoro�ným polstoro�ným výro�ím skladate�a Bohuslava Martin� 
sa �eská hudba ohliada po tomto slávnom dedi�stve, ktoré zanechalo 
záväzný ohlas i pre dnešok. Je chvályhodné, že usporiadatelia tohto-
ro�ného 44. Moravského hudobného festivalu, zasvätenému klasikovi 
moravskej skladate�skej dielne, venovali tvorivú dramaturgiu systémom 
spojenia tvorby Bohuslava Martin� s tohtoro�nými jubilujúcimi sklada-
te�mi v Rakúsku, v  Nemecku a vo Francúzsku. Osobnos� �eského umelca 
tým v susedstve príbuzných európskych prúdov vynikla. V�aka tomu bola 
ponúknutá ú�inná zahrani�ná spolupráca na úspešnom festivale. Svoje 
umenie tu mohli uplatni� hlavne sóloví pianisti so skvelým Ivom Kahán-
kom a moravskou � lharmóniou pod vedením Jakuba Kleckera a mladí 
sólisti brnianskej opery v Ženitbe, v opere Bohuslava Martin�, naštudo-
vanej anglickou režisérkou a scénografkou Pamelou Howardovou.

Ji�í Vitula

p�, ba snad dokonce na sv�t�, a� malé 
Norsko �lenem EU není, znovu zvít�zil 
dosavadní premiér, v tomto p�ípad� 
ovšem sociální demokrat, Jens Stol-
tenberg. I on vedl umírn�nou kampa�. 
Pracovitá, ale nikoli agresivní v�dkyn� 
pravice se t�sn� p�ed volbami probojo-
vala na druhé místo, p�ed nacionalisty, 
jejichž p�edsedkyn� byla v kampani 
nejhlasit�jší, nikoli však otev�en� nefé-
rová. Nacionalisté ovšem výrazn� posí-
lili, na své dosavadní norské maximum.

Tam ani onde média nerozmazávala 
závist a záš�, ale více-mén� poklidn� 
informovala o pr�b�hu kampan�, p�šá-
ci a hrá�i se navzájem vcelku snášeli 
a sotvakdo se bil o politické posty pro 
osobní vliv a vlastní bankovní ú�et. Ob� 
zem� jsou asi vlád� lidu – demokracii 
– o kus blíže než my v �esku i na Sloven-
sku. Naše škoda. 

Egon T. Lánský



SLOVENSKÉ
DOTYKY 19Z HISTÓRIE

vežou a šind�ovou strechou. Zachovali sa na nej gotic-
ké nástenné ma�by zo 14. a 15. storo�ia. Vo Svinici sú 
aj zvyšky stredovekého kláštora paulínov, feudálneho 
dvorca z 12. storo�ia a nad obcou zvyšky hrádku.

Návštevníci môže obdivova� aj reformovaný 
kostol v �e�ejovciach. Kamenný ranogotický kostol, 
pochádzajúci z 13. storo�ia, s prvkami románskeho štý-
lu, je národnou kultúrnou pamiatkou. Pôvodne rímsko-
katolícky kostol od roku 1703 patrí reformovanej cirkvi. 
Pravdepodobne v tom �ase došlo k zakrytiu nástenných 
malieb zo 14. storo�ia omietkou. Fresky znovu odkryli 
a po reštaurátorských prácach ich možno znovu vi-
die�. Kostol nemá vežu. Ved�a neho je drevená zvonica 
s kamennými základmi.

V okrese Košice-okolie je aj nieko�ko hradov a kaštie-
�ov, ako napríklad Slanec, Kysacký hrad, Jasov, Lipo-
vec, Soko�, Obišovce, Budimír, �e�ejovice, Drienovec, 
Ploské, Rozhanovce, Dvorníky-V�eláre. Historicky 
významné objekty sú v Blažiciach, v Bohdanovciach, 
v Badimíre, v Kecerovciach, v Kysaku, v Medzeve, 
v Moldave nad Bodvou, v Nižnej Myšli, v O�šovanoch, 
v Slanci, vo Vyšnom Medzeve a inde.

Okres Košice-okolie patrí medzi tie, ktoré majú bohatú históriu, pamiatky 
i prírodu. Zaujme najmä Turniansky hrad. Ide o zrúcaniny stredovekého hradu, 
ktoré sa vypínajú nad obcou Tur�a nad Bodvou, na výbežku Zádielskej planiny 
v Národnom parku Slovenský kras. Hrad sa prvýkrát spomína v prvej polovici 12. 
storo�ia. V roku 1357 bol prestavaný Jánom Turnianskym. Neskôr nieko�kokrát 
zmenil majite�ov. V rokoch 1540-1550 bolo budované nové opevnenie hradu ako 
protitureckej pevnosti. Napriek tomu ho Turci v roku 1652 dobyli. Hrad v roku 1685 
zbúrali na rozkaz generála Schultza potom, ako ho vybojoval od Imricha Thokolyho. 
Hrad už nebol obnovený. Napriek tomu sa zachovali rozsiahle ruiny.

Okrem historickej hodnoty je hradný vrch národnou 
prírodnou rezerváciou s ochranou unikátnej endemic-
kej rastliny rumenice turnianskej. Zaujímavým je aj 
jasovský kláštor. Pôvodne gotická stavba z prelomu 
12. a 13. storo�ia, národná kultúrna pamiatka, je 
známa ako areál kláštora premonštrátskeho konventu 
v obci Jasov. Románska kamenná budova, ktorú za�ali 
budova� ešte po�as vpádu Tatárov, nebola dostavaná. 
V rokoch 1421-1436 bol kláštor prestavaný do hrad-
bami obohnaného kláštorného komplexu. Samotné 
jadro stavby bolo gotické s menšími renesan�no-baro-
kovými úpravami. V štyridsiatych rokoch 18. storo�ia 
stavbu zbúrali a pripravili miesto pre neskoro-baro-
kový kláštorný komplex. Ten je jednou z najvä�ších 
barokových umelecko-architektonických pamiatok na 
Slovensku. V obci sa nachádza aj pôvodne gotický 
rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela z 15. 
storo�ia a zvyšky stredovekého strážneho hrádku zo 
za�iatku 14. storo�ia.

Upúta aj kostol vo Svinici, pôvodne románsky kostol 
z 12. storo�ia, goticky prestavaný, národná kultúrna 
pamiatka. Tvorí ho dominantná stavba s mohutnou 

Múzeá prezentuje predovšetkým ková�ska vyh�a 
v Moldave nad Bodvou – pobo�ka STM, Múzeum vín 
Moldava, Myšlianske obecné archeologické múzeum 
Nižná Myš�a, Hámor v Medzeve pobo�ka STM, Mú-
zeum Zoltána Fábryho v Štóse a Expozícia historických 
hodín STM v Budimíre. V Moldave je aj Mestská galéria 
Rovás.

Nevšedné sú aj prírodné zaujímavosti okresu. Zádiel-
ská ties�ava je unikátna krasová ties�ava – národná 
prírodná rezervácia v Národnom parku Slovenský kras. 
Odde�uje od seba dve krasové planiny – Horný vrch 
a Zádielská planina. Pre jej dno je charakteristická 
úzkos� a nevyrovnaný spád. D�žka ties�avy je približne 
3 km, h�bka miestami dosahuje až 300 metrov. Upúta-
jú bizarné skalné tvary útesov. Najkrajším útvarom 
je Cukrová homo�a, veža v strede doliny s výškou až 
105 metrov. Je to zvyšok okraja planiny, ktorý Blatný 
potok obišiel, a preto sa zachoval dodnes. Vzácne sú 
viaceré neprístupné jaskynné útvary (Er�a, Ohnište, 
Krá�ovská jasky�a, Kostrová jasky�a), ako aj povr-
chové formy krasu. Jasovská jasky�a sa nachádza vo 
výbežku jasovskej planiny. Vchod je z juhovýchodnej 
úbo�e, tzv. jasovského brala. Vznikla v jednotriaso-
vých vápencoch a dolomitoch ponorným tokom Bodry. 
Jej d�žka je 2811 metrov, z toho sprístupnených je 
550 metrov. Prehliadka trvá 45 minút. Trasa je dlhá 
720 metrov. Najvä�ším priestorom je Starý dóm 60 
metrov dlhý, 30 metrov široký a 10 metrov vysoký. 
Ve�mi zaujímavé sú aj stopy �udskej prítomnosti v jas-
kyni. Najznámejšou je nápis z roku 1452, napísaný 
mastným uhlíkom. Zaznamenáva ví�azstvo vojsk Jana 
Jiskru z Brandýsa nad vojskom Jána Hu�adyho. Je 
národnou prírodnou pamiatkou a sú�as�ou Svetového 
prírodného dedi�stva UNESCO.

Celosvetovou raritou je Herliansky gejzír. V lite-
ratúre sa uvádza ako jediný studenovodný gejzír 
v strednej Európe. Nie je to však z odborného poh�adu 
klasický gejzír.  V roku 1870 bol umelo nav�taný. Od 
roku 1873 má podobu gejzíru. Je vrtom do artézskej 
panvy, ktorá leží približne 400 metrov pod povrchom. 
Nachádza sa na zlome, pozd�ž ktorého presakuje do 
h�bky povrchová voda. Tá vytvára prirodzený rezer-
voár – artézsku panvu. Oxid uhli�itý, ktorý vystupuje 
pozd�ž zlomov z najvä�ších h�bok, vodu nasycuje. Po 
ur�itom �ase nastáva pretlak, voda sa tla�í cez úzky 
nav�taný otvor na povrch a erupuje. Výdatnos� pra-
me�a postupne klesá, aj intervaly medzi jednotlivými 
erupciami sa predlžujú. V sú�asnosti sa opakujú raz za 
21-34 hodín. D�žka erupcie je asi 25 minút. Dosahuje 
výšku až 15 metrov. Výdatnos� výveru predstavuje 25-
30 litrov za sekundu. Je národnou prírodnou pamiat-
kou. Nachádza sa v bývalom kúpe�nom parku priamo 
v obci Her�any.

Nemožno nespomenú� aj Sivec – nádherný skalný 
výh�adový vrch s nadmorskou výškou 781 metrov nad 
morom v pohorí �ierna hora. Z jeho ostrého skalnaté-
ho vrcholu je prekrásny výh�ad na Ružínsku priehradu, 
ale aj na celé okolie Slovenského rudohoria. V ste-
nách a strmých svahoch, spadajúcich do doliny Malý 
Ružínok je nieko�ko nesprístupnených jaský�. Najzná-
mejšia je Ve�ká ružínska jasky�a. Celá oblas� Sivca je 
kvôli neživej, ale aj vzácnej živej prírode národnou 
prírodnou rezerváciou.

Anna Papiežová

Poklady
košického
   okolia
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Chvenie

Že je všestranný výtvarník dokumentuje 
to, že sa rovnako intenzívne aj inven�ne 
venuje nepretržite trom výtvarným médiám. 
Gra� ckej, maliarskej i sochárskej tvorbe. 
Vari najpopulárnejšia je jeho gra� cká tvorba, 
ktorá má výrazný zmysel pre experiment, ke� 
inovuje klasické gra� cké technológie drevoryt, 
linoryt, litogra� u, �iže tla� do kame�a, 
h�bkotla�, reliéfnu tla�, používa suchú ihlu, 
autogén, hydraulický lis, kovošrot, až po 
prema�bu po�íta�ovej gra� ky. Pri�om jeho 
rukopis je známy najmä jasnou, jednoduchou, 
jemnou, �istou gra� ckou linkou. 

 V gra� ckej tvorbe sa tematicky venuje 
aj postave, aktu, hlave. Jeho tvorba je 
však vedome oslobodená od ideológií. 
Od roku 1996 vystavuje spolu s kolegami 
a priate�mi Jánom Hlavatým a Alexejom 
Krasceni�om, v združení pod názvom A 1, 
výlu�ne expresívnu abstraktnú ma�bu. Popri 
gra� ke vzbudzujúcej nehu sa tak rozsah jeho 
tvorivých záujmov rozširuje o ma�bu a �alej 
o sochu, priestorové inštalácie, performancie 
a multimediálne projekty. Ani v ma�be sa 
neuspokojuje s tradi�nou technikou, olejom 
na plátne, používa kombinované techniky, 
rôzne podklady, ako piesok, uhlie, vznikajú 
tak jedine�né štrukturálne obrazy, ktorých 
dynamiku a kompozíciu ur�uje hustá farebná 
hmota, pri�om výrazná, kontrastná, vibrujúca, 

eruptívna farebnos� a mohutne expresívne 
maliarske gesto sú charakteristickými 
�rtami jeho malieb, ale i dôraz na znak 
a monumentalita. Tak ako je Kelemenov 
výtvarný záber mimoriadne široký, je široká 
aj škála jeho vyjadrovacích prostriedkov. Od 
uvo�neného slobodného prejavu neza�aženého 
ideológiami, cez meditatívnu polohu, od 
výrazného expresívneho maliarskeho gesta až 
po geometrickú disciplínu znakov. Tak ako je 
výtvarník Ján Kelemen hlboko introspektívnou 
osobnos�ou, i jeho tvorba sa vynára z h�bky 
jeho pocitov a zachytáva ich jemné chvenie. 
„Chvenie“ bol i názov jeho ostatnej výstavy. 
I ke� na tejto výstave z priestorových dôvodov 
nemal divák možnos� vidie� jeho sochársku 
tvorbu, hodno poveda�, že v nej riešil svoj 
vz�ah umenie – príroda. Ako ú�astník na 
mnohých domácich i zahrani�ných sochárskych 
sympóziách prejavuje lásku k prírode, 
k prírodnému materiálu, drevu, hline, kame�u, 
známe sú jeho environmentálne aktivity 
a platí pre neho výrok � lozofa... Albert Camus 
povedal, že Sizyfos ur�ite musel by� š�astný... 
A takým š�astným Sizyfom je vo výtvarnej 
oblasti aj Ján Kelemen. Jeho cie�om je tvorivá 
hra ako princíp, priate�stvo ako fenomén 
a komunikácia ako cie� a zmysel výtvarnej 
tvorby. 

Eva Berková

V galérii Slovenského inštitútu v Prahe vystavoval od 5. 
do 20. októbra 2009 výber zo svojej aktuálnej maliarskej a gra� ckej 
tvorby, známy a všestranný výtvarník, patriaci k strednej generácii, 
Ján Kelemen. Absolvoval gra� ckú tvorbu a knižnú ilustráciu v ateliéri 
Albína Brunovského. V priebehu rokov bravúrne zvládol a inovoval 
všetky dostupné gra� cké techniky, až sa dnes dostal k monumentálnej 
po�íta�ovej gra� ke, ktorú nedávno vystavoval v galérii moderného 
umenia v Danubiane v �unove pri Bratislave, umiestnenej na umelom 
ostrove na rieke Dunaj, kde sa návštevník môže prepravi� i lo�ou 
z centra mesta. Tam možno vidie� i jeho najnovšiu sochársku inštaláciu.
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Krypta pod rímskokatolíckym kostolom v Ož�anoch 
dlho uchovávala svoje tajomstvo. Kým ju miestny 
farár Peter Mandúch nedal roku 2007 odkry�, od �ias 
druhej svetovej vojny do nej nevstúpila �udská noha. 
„Ke� sa v kostole robila nová dlažba, môj predchod-
ca dal vstup do hrobky zalia� betónom. Ja som sa 
tam chcel pozrie� viac-menej zo zvedavosti, �i 
nenájdeme nejakú stopu po našej rodá�-
ke Júlii Korponayovej. Našli sme desa� 
truhiel uložených na drevených trámoch 
ved�a seba, medenými klincami sú na 
nich vybité dátumy a mená pochovaných 
š�achticov z kaštie�a. Jedna truhla bola 
neozna�ená, ved�a nej ležala vypadnutá 
lebka. Neskôr prišli pracovníci z levo�ské-
ho múzea, ktorí odhadli, že kostra patrila 
mladému diev�a�u a mohla by pochádza� 
z obdobia okolo roku 1714, ke� bola Júlia 
popravená,“ hovorí Peter Mandúch. 

Napäté 
o�akávanie

Aj ke� výsledky skúmania antropológov 
ešte nie sú známe, niektorí pochybova�i 
vyvracajú pravos� kostí Júlie Korponayo-
vej už teraz. Argumentujú najmä tvrde-
ním, že kostol v Ož�anoch postavili až 
šes�desiat rokov po jej smrti. „To je síce 
pravda, krypta však mohla by� vybudo-
vaná dávno predtým. Hovorí sa, že šlo 
o rodinnú hrobku prepojenú podzemnou 
chodbou s ne�alekým kaštie�om,“ tvr-
dí farár. Po�as pobytov v krypte si vraj 
dokonca všimol, že jedna zo stien ako-
by kopírovala vývod z tunela. „Všetci 
sme zvedaví, ako to nakoniec dopadne. 
Prihlásil sa nám dokonca potomok bielej 
panej z Nových Zámkov a zaujímal sa, ako 
prebieha výskum. Nielen jeho by ur�ite 
potešilo, keby sa totožnos� kostí potvr-
dila. Urobila by sa tým bodka za jedným 
životom. Nikde v kronikách sa nedozviete, 
�o urobili s jej telom. Popravených dávali 
vä�šinou do spolo�ného hrobu, ale ke�že 
Júlia bola š�achti�ná, možno ju vydali prí-
buzným a tí ju následne pochovali,“ rozví-
ja �alšie teórie farár Peter Mandúch. 

Turistická 
atrakcia?

Z rodného kaštie�a bielej panej je dnes 
rozpadávajúca sa ruina, ktorá už len spo-
mína na slávnu minulos� a zúfalo �aká na 
rekonštrukciu. Ani rímskokatolícky kostol 
so záhadnou kryptou nevyzerá ve�mi 
prí�ažlivo. Starosta obce Ján ur�ák verí, 
že potvrdenie úvah o mieste posledného 
odpo�inku slávnej š�achti�nej by zvi-

dite�nilo obec a zárove� pomohlo pri naštartovaní 
obnovy týchto pamiatok. Uvažuje sa o prípadnom 
sprístupnení hrobky pre turistov, to však z viacerých 

Levo�ská
biela pani

dôvodov nebude jednoduché. „V prvom rade sa tre-
ba dohodnú� s cirkvou a pamiatkarmi, problémom je 
navyše aj statika, pre ktorú zrejme nebude možné 

vybudova� do krypty samostatný vchod. 
Nedávno tu boli zástupcovia istej agentú-
ry s projektom na rekonštrukciu kostola. 
Tú jednozna�ne potrebuje, najmä poh�ad 
zvonka nás vôbec neteší. Obec spísala dva 
projekty, bohužia�, ani jeden neprešiel. 
Medializácia možno pomôže posunú� 
veci dopredu,“ verí starosta. Hoci medzi 
�u�mi v obci kolujú fantastické legendy 
o spleti podzemných chodieb, on sám 
im neverí. „Jedna z nich hovorí dokonca 
o tom, že oždiansky kaštie� je takto pre-
pojený s � �akovským hradom. Z racionál-
neho poh�adu to však pod�a m�a nie je 
možné,“ pochybuje Ján ur�ák. 

S	atá bez 
dôkazu

Levo�ská biela pani je údajne prvou 
a jedinou ženou v uhorských dejinách, 
ktorá sa dopustila vlastizrady. Dcéra 
Žigmunda Géciho z Oždian, ktorý bol 
plukovníkom telesnej stráže Imricha 
Tököliho, sa v �ase stavovského povsta-
nia Františka II. Rákociho vydala za cisá-
rovho prívrženca Jána Korponaya. Ten sa 
kvôli svojej žene pridal na stranu kuru-
cov. Pod�a legendy sa Júlia, v snahe zís-
ka� pre svojho syna skon� škovaný rodový 
majetok, stala cisárskou špiónkou. Vysla-
li ju do Levo�e, ktorá bola v obk�ú�ení 
cisárskeho vojska. Stala sa milenkou 
kuruckého velite�a baróna Štefana Andrá-
šiho. Tajne mu zobrala k�ú�e od mestskej 
brány a vpustila cisárske vojsko do mesta, 
ktoré padlo bez boja. Za to bola obvinená 
zo zrady a 25. septembra 1714 ju ako 25-
ro�nú popravili s�atím hlavy na námestí 
v Györi. V archívoch sa však nenašiel nija-
ký dôkaz, ktorý by potvrdil vinu krásnej 
panej. Možno pre túto krivdu blúdi po 
nociach v podzemných chodbách starých 
levo�ských domov, „straší“ svoje okolie 
a dodnes nedáva �u�om spáva�. Starosta 
ukazuje e-mail od istého pána, ktorého 
matka vraj kedysi na schodoch do pivnice 
oždianskeho kaštie�a našla mramorovú 
tabu�ku. Ma�arský text hovoril: „Na tom-
to schode bola s�atá Júlia Korponayová.“ 
Že by �alšia záhada? 

Richard Budín

Horú�ka okolo záhadnej kostry 
z útrob krypty v oždianskom 
kostole na Slovensku naberá na 
obrátkach. Patrí skuto�ne bielej 
panej Júlii Korponayovej, známej 
ako Levo�ská biela pani? 

S
N

ÍM
K
Y
: 

A
R
C

H
ÍV



VAŠA KRÍŽOVKA
SLOVENSKÉ
DOTYKY22

POMÔCKY:
MINET, ITA, IRO, 
ETES, ORAMAR, 
CHAVKOŠ,
ORTA, LELES, 
MATAL, LASA

NAÈAS (PUBL.)
ÈESKÝ ¼UDOVÝ

TANEC
UDREL �AŽKÝM

PREDMETOM
NEDÁVNO

VZNIKNUTÁ
DRUH PALMY TIEŽ (SPOJKA)

KEÒA
(KÓD ŠTÁTU)

ÈPAVOK
(CHEM.)

1. ÈAS�
TAJNIÈKY

VYÈERPANOS�

ÈESKÁ DEDINA

PREHNUTIE LIATÍM
UMIESTNILA

ÚPLNE PRESNE,
CELKOM
(HOVOR.)

VNÚTORNÝ
NEKRYTÝ DVOR

CEZ (NÁREÈ.)
ŠARHA

(ZASTAR.)
AMERÍCIUM

(ZN.)

UPRIMNÁ
(KNIŽ.)

NÁSTROJ
(PEJOR.)

PRÁCE-
NESCHOPNÝ

VÝCHODOSLOVEN-
SKÉ JAZERO

ZLEPŠENIE

TITÁN (ZN.)

ŠPZ OKRESU
TRNAVA

IRENA (DOM.)

PREDLOŽKA

TEKUTINA
NA PÍSANIE

LIEZOL

ZDURIL,
SPUCHOL

METLOVÝ KRÍÈEK

SÍDLO
V AUSTRÁLII

SÍDLO
V MAÏARSKU

TRI,
PO NEMECKY

ZÍSKAL
NARODENÍM

MENO
ELIZABETH

EKVIVALENT
(SKR.)

OTVORENÁ
STÅPOVÁ HALA

(ARCHIT.)

PHOTOVOLT (ZN.)

ÏALEJ,
PO ÈESKY

CITOSLOVCE
POROZUMENIA
AJ UKAZOVANIA

ROBÍŠ KRATŠÍM

AUSTRÁLIA
(KÓD ŠTÁTU)

EXISTUJETE

POMOC (ZAST.)

DRC, BUC

VYNADALO

PRIATE¼KA
(TELEGR.)

MESTO
V TURECKU

2. ÈAS�
TAJNIÈKY

RASTER,
PO ÈESKY

AKADÉMIA
OZBROJENÝCH

SÍL

NAOSTRO

ROZPRÁVKOVÁ
POSTAVA

ÈASTI TÝŽDÒA

POZDRAV ÚTOK, PO RUSKY

VOJENSKÝ
ÚTVAR

DOM
DÔCHODCOV

TVRDOHLAVO

OBEC V OKR.
KRUPINA

ŠÚPLATA

JUDSKÝ KRÁ¼

ÈRTA

ŽENSKÉ MENO
(26.1.)

URÈENÁ MEDZA

STAROGRÉCKY
BÁJKAR

STARŠÍ (SKR.)

DAÒ,
PO ANGLICKY

(HISTOR.)

METICAL -
MOZAMBIK

(KÓD MENY)

ŠATY (KNIŽ.)

NÁSTENNÝ
GOBELÍN

MYKA� (EXPR.)

ÚTOÈISKO

VOLAVKOVITÝ
VTÁK

ŽIVOÈÍCH
S VE¼KÝMI
KLEPETAMI

SÍDLO
V TALIANSKU

PRUDKÝ ROZVOJ

BÝK,
PO ŠPANIELSKY

LINCOLNSHIRE
NATURALISTS

UNION

OSOBNÉ
ZÁMENO

BÝV. PREDAJÒA
ZAHR. OBCHODU

KLEPNÚ�

ÈESKÝ MALIAR
(BOHUMÍR,

1922)

NADOBUDOL

NOTY (HUDOB.)

OBELASEL

FORMA
MERAÈ ELEK.
INTENZITY A

NAPÄTIA

ŠPZ OKRESU
KOMÁRNO

PRIAMO

MÚR

INDICKÁ
VEŽOVITÁ
STAVBA

ÚSTNA HLÁSKA

TALIANSKE SÍDLO

NEÚPLNE,
NEUCELENO

KOCKOVANÁ
LÁTKA

PRÍSTAV
V RUSKU PRI

ÈIERNOM MORI

SEJBA

PRIBLIŽNE
(TELEG.)

KNOCK OUT
(SKR.)

ZVRATNÉ
ZÁMENO

JAZERO V ÈADE

AKO,
PO NEMECKY

EDUARD (DOM.)

NAJVYŠŠIA
KARTA

3. ÈAS�
TAJNIÈKY

KTO PRACUJE
PRI VÝROBE LÁN

OBEC V OKRESE
TREBIŠOV

ŠPZ OKRESU
BEROUN (ÈR)

MESTO
V NEVADE

SLAVOMÍR
(DOM.)

ASTÁT (ZN.)

Tentoraz je v tajni�ke citát škótskeho psychiatra R. D. Lainga. Riešenie 
pošlite do konca mesiaca na adresu: SLOVENSKÉ DOTYKY, Salmovská 11, 
120 00 Praha 2, alebo e-mailom na adresu dotyky@czsk.net. Traja vylo-
sovaní riešitelia dostanú od redakcie jednu z nových kníh z produkcie 
Slovensko-�eského klubu.

Tajni�ka v septembrovom �ísle ukrývala citát Woodyho Allena „Peniaze 
sú lepšie ako chudoba, ak pre ni� iné, aspo� z � nan�ných dôvodov”. 
Knihy vyhrávajú: Katarína Gasnárková, Brno, Miloš �unga, Praha 81 
a Jozef Bureš, Zlín. Srde�ne blahoželáme!



Nesp��a všetky Nesp��a všetky 
o�akávaniao�akávania

Ke� do kresla ministra dopravy �eskej – do�asnej vlády 
ne�akane zasadol Slovák, predpokladali sme, že to bude ústavný 
�inite� non plus ultra, ktorý nám, spolurodákom, 
bude iste robi� len dobré nemo. No ako sa zdá, Gustáv Slane�ka 
onen mýtus nenap��a. Nevídame ho v televíznych Správach 
�i v iných publicistických programoch, ani v tla�i nie je re� 
o jeho aktivitách. Výnimkou po dlhšom �ase bol pondelok 21. 
septembra, ke� ho rozhlasový redaktor Martin Veselovský 
pozval k mikrofónu odpolud�ajšieho Rádiožurnálu.
Išlo o 20-minútový posluchá�mi �eského rozhlasu ob�úbený 
rozhovor na aktuálnu tému, vedený zvy�ajne s niektorým 
politikom. Ke�že vláda v ten de� schva�ovala povestný „Janotov 
balí�ek“, v dialógu sa hovorilo o �om, o NERV-e, 
ale najmä o stavbe dia�nic, o tom, že v �R sa pri nej vynakladá 
ove�a viac � nancií než v iných štátoch.

Pred pravidelnými posluchá�mi �Ro (a zvláš� Rádiožurnálu 
na jednotke) iste nie je potrebné osobitne vyzdvihova� kvality 
spomínaného redaktora (ktorého aj �TV ob�as využíva). K jeho 
vlastnostiam patrí citlivos�, trpezlivos� aj oh�aduplnos�, 
nezabúda ani na dôkladnú informovanos� o danej problematike, 
�o jeho spolubesední�ka zvy�ajne privedie „na správnu ko�aj“. 
Aj z toho dôvodu sme neo�akávali, že Gustáv Slane�ka bude 
naladený celkom inak než redaktor. V rozhovore sa prejavoval 
ako �lovek sebavedomý, no pritom neistý a adekvátne 
neinformovaný. „Otázky na telo“ mu akosi neboli po chuti, 
jeho odpovede zneli formálne, všeobecne. Posluchá�a tejto 
relácie nepríjemne prekvapil aj jeho jazyk. Bola to sloven�ina, 
lenže každú chví�u „oživovaná“ �eskými výrazmi a slovenským 
dialektom (napríklad jedni�ka, veškerý, tudíž, neni možné, 
neská, kludne a podobne).

Tieto ministrove nedostatky si zrejme uvedomil i sám Martin 
Veselovský, totiž v žiadnych �alších Správach ani v iných 
publicistických programoch z rozhovoru tentoraz kolegom ni� 
neponúkol (a citovanie je bežným zvykom redakcie).

Pravda je taká, že Gustáv Slane�ka nám – Slovákom - zatia� 
v �R nejaké „extra dobré meno“ nerobí, ale v�aka ne�akaným 
zmenám v ústavnom dianí má ešte šes�-sedem mesiacov �as na 
nápravu toho, s �ím ako posluchá�i (alebo diváci) nemôžeme 
by� spokojní.       Jolana Kolníková

Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY, 
Magazín Slovákov v ČR, č. 11/2009
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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/0,33 €), pričom cena vo voľnom predaji 
je 18 Kč/18 Sk/0,6 €)! Dostanete ho teda za 55 percent ceny 

a nemusíte ho zháňať po stánkoch!!!

Napríklad za január 2010 až december 2010
zaplatíte 12 x 0,33 € = 3,96 €

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 404/91, 

101 00 Praha 10
Telefonické objednávky:

226 218 865

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 2009 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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Petra Pavli�áka – galeristu - poznám ve�a rokov. Petra Pavli�áka – maliara 
- som si pre seba objavila len pred nieko�kými rokmi. Hne� som vedela, že 
chcem jeho maliarsku tvorbu prezentova�. V týchto d�och predstavujeme 
jeho tvorbu posledného obdobia pod názvom „Štvoro ro�ných období tráv“. 
Nie, nie sú to Trávy Ota Jane�ka. A nema�uje ich preto, že Jane�kovi zabez-
pe�ili umeleckú „nesmrte�nos�“ a pevné miesto v histórii �eského výtvarného 
umenia. Ale rovnako ako Ota Jane�ek má v sebe umelecký nepokoj a túžbu 
skúša� nové možnosti a cesty vlastnej tvorby. Jeho neoby�ajná pracovitos� 
je vysvetlite�ná predovšetkým vnútornou nevyhnutnos�ou. Ke� chce nie�o 
poveda�, má na to špeci� cké výrazové prostriedky. �asto je to fotogra� a. 
A rovnako �asto ma�ba.

Pavli�ák patrí k umelcom, ktorí len tak nehazardujú s vlastným štýlom. 
Dobrej vie, že individuálny štýl je vynález – know-how, ktorý bude naveky 
sú�as�ou jeho mena. Potvrdzuje to aj séria obrazov „Štvoro ro�ných obdo-
bí tráv“, zobrazujúca premeny krajiny v jednotlivých ro�ných obdobiach 
prostredníctvom základného fenoménu – trávy, nadväzujúca na jeho tvorbu 
nieko�kých posledných rokov. Neznamená to, že sa opakuje, naopak, dokáže 
prehlbova� svoj postoj k životu, prírode, �u�om a nepotrebuje h�ada� iný 
spôsob ako nám to poveda�.

Subjektívne pocity autora sa odohrávajú na jeho obrazoch v ur�itých tematických celkoch. „Štvoro ro�ných období tráv“ je ve�mi kompaktný umelecký program, nie 
náhodou rezonujúci s hudbou A.Vivaldiho. V ma�be Petra Pavli�áka cítime muzikálny podtext, koloristický rytmus nie romantický (to mu nedovo�uje daný spolo�enský 
proces a zrejme i skuto�nos�, že je umelcom a zárove� galeristom), pripomínajúci kolorit španielskych i francúzskych umelcov až po sú�asnú modernu. Ne�akane 
kombinuje rôzne maliarske techniky, reliéfnu ma�bu, asambláž. „Štvo-
ro ro�ných období tráv“ je farebnou senzáciou na vymedzenej ploche, 
výpove�ou umelca par excellence, ke� „farba oslobodená od formy 
a forma oslobodená od svojho reálneho predobrazu sa opä� stretnú, 
aby spolu vytvorili novú, celkom duchovnú dimenziu“ (Milan Jankovský, 
Úvod katalógu k výstave D+GALLERY v Pinacotece v Sao Paole).

Autor �asto používa maliarske elementy vidite�ného �ahu štetcom, 
štruktúry monochrómnych škv�n �i línií, ktoré tvoria samostatné oblas-
ti „autonómnej“ ma�by až po tachistickú �i polychromatickú farebnú 
štruktúru, radikálne popierajúcu akúko�vek � gurálnos�. �ervený akcent 
slnka, lopty, hada, buriny �i oh�a posúva takmer fauvisticky jeho obra-
zy do nových významových vz�ahov nielen osobných, ale tiež spolo-
�enských. Cez prizmu vlastného poh�adu opä� interpretuje nám známe 
motívy prírody, ale s posuvmi priestoru a v �ase, popretkávanom vlast-
nými predstavami o osudoch sú�asnej generácie.

Áno. Autor si vytvoril v ma�be vlastnú dimenziu svojho výtvarného 
sveta. Vizuálne pozorovanie prevte�uje do re�i symbolov prírody, medi-
tuje s nimi, ony mu spätne umož�ujú odvážnu i slobodnú životnú skúse-
nos�, ktorú mu médium fotogra� e nedovo�uje. Preto mu rozumieme.

Ji�ina Divácká

Od 12. novembra vystavuje D+GALLERY Praha vo svojich priestoroch 
ma�bu a fotogra� e PhDr. Petra Pavli�áka. Známy ostravský galerista, 
historik umenia, organizátor výtvarného života na Ostravsku a editor 
zatia� 20-dielneho Slovníka �eských a slovenských výtvarných umelcov, 
rodom zo Strážnice, má široký diapazón vzdelania. Jeho ma�ba si našla 
svojich divákov najmä v Ostrave, ale aj v Plzni, Kolíne, Opave. Zú�astnil 
sa na mnohých kolektívnych výstavách doma i v zahrani�í (Krakov, 
Ružomberok, Budapeš	 a inde).

Farebná
senzácia
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V tomto roku by sa dožil sedemdesiatky slovenský básnik 
Ján Šimonovič. Narodil sa 17. februára 1939 v Siladiciach. Do 
základnej školy chodil v rodných Siladiciach, maturoval roku 
1957 v Hlohovci. Na fi lozofi ckej fakulte v Bratislave študoval 
od roku 1957 do roku 1962 slovenčinu a ruštinu, v období 1961 
– 1962 bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratisla-
ve, potom do roku 1971 pôsobil v časopiseckej redakcii vyda-
vateľstva Smena. Od roku 1971 bol redaktorom vydavateľstva 
Slovenský spisovateľ a v rokoch 1980 – 1982 šéfredaktorom ča-
sopisu Zornička. Zomrel v Bratislave 21. decembra 1994.

Básnicky sa formoval v rámci konkretistov Trnavskej skupi-
ny (M. Válek, J. Ondruš, J. Stacho, J. Mihalkovič, L. Feldek). 
Prešiel zložitým vývojom pri hľadaní vlastných tvorivých prin-
cípov. Inšpiroval sa klasickými vzormi, ale aj slovenským nad-
realizmom, českou avantgardou i španielskym surrealizmom 
(F. G. Lorca, R. Alberti, ktorých aj prekladal) a generačnými 
druhmi Trnavskej skupiny. Básnické prvotiny najprv publiko-

val v študentských časopisoch fi lozofi ckej fakulty (Rozkvet, 
Tribúna mladých), potom v Mladej tvorbe, Kultúrnom živote, 
Slovenských pohľadoch a v Smene. V debute sa prezentoval 
ako básnik citlivého poetického videnia usilujúceho o vyjad-
renie životnej a prírodnej harmónie. Výrazná osobitosť jeho 
lyriky spočíva v expresívnom pohľade zvnútra, do ktorej or-
ganicky vkomponoval sugestívne citové zážitky na pozadí 
reálneho prírodného prostredia. Jeho poézia má v ďalšom vý-
voji dve obdobia. V prvom období sa jeho poézia nesie v zá-
žitkovej rovine s orientáciou na estetické vyjadrenie životných 
javov, na úsilie hľadať trvalé životné hodnoty. Vyznačuje sa 
klasickou vyrovnanosťou, ktorú dosahuje využívaním klasic-
kých výrazových postupov a rozumovo-intelektuálnym pre-
hodnocovaním skutočnosti. Prírodným javom vtláča ostrý ko-
lorit významov, pri ktorých dôležitú úlohu zohráva osobná 
spätosť s domovom, detstvom, rodičmi, krásou prírody a rod-
nej zeme. Popri nich dominuje oslava prirodzenej krásy ženy. 
Jeho expresívne a intelektuálne zachytenie a vyjadrenie pre-
cíteného detailu je majstrovské. Slúži mu aj ako organizujú-
ci prvok autorovho zámeru. Druhé obdobie začína zbierkou 
Vysoko miznú vtáky (1972). Je poznamenané vedomím roz-
deleného sveta, ktorý narúša ním vyznávaný klasický súlad 
krásna. Najmä pri básnických výpovediach o deťoch ho zaují-
majú problémy súčasného sveta, ktoré zvyšujú obavy z nebez-
pečenstva možnej vojny. Práve v mene detí, ich šťastia a bu-
dúcnosti dáva svoj hlas za pokojný mierový život. Takto sa 
do popredia jeho tvorby dostáva refl exia širšie komponované-
ho spoločenského hľadiska, bez ideologického zjednodušova-
nia. Častý motív lásky sa posúva do medziľudských vzťahov 
ako predpokladu vyrovnaného a šťastného života. Pre básni-
kovu tvorbu tohto obdobia je typická obsažnosť, autor sa ok-
rem hľadania prírodno-poetickej harmónie orientuje na kom-
plexnejšie a rozmanitejšie vyjadrenie rozporného celku, ktoré 
narúša harmóniu života, šťastia, lásky, pokoja a disharmonic-
ky dolieha na človeka. Tento posun sa prejavil aj v stavbe tva-
ru a vo výrazovej koncepcii. Jeho poézia má racionálny základ, 
je organickým výsledkom intelektuálnej refl exie, logiky, úvah 
a zmyslovo-pocitovej reakcie na jestvujúce podmienky a prob-
lémy druhej polovice dvadsiateho storočia, s ktorými sa človek 
musí v živote vyrovnávať.        Viktor Timura

JÁN ŠIMONOVIČ

O PROBLÉMOCH 
SÚČASNÉHO SVETA

OTEC

Tam beží dieťa
so srdcom svojho otca,

ani nevie, že ho má, 
ale otcovi srdce veľmi chýba,

ťažko sa mu chodí,
nemôže mať rád nikoho,
koho nemá rado dieťa. 

Tam beží dieťa,
hľa, padá na zem, a zem
uskočí otcovi spod nôh,

necháva otca padať do ľaknutia,
zem chytá dieťa do náruče. 

SAMA

Vieš, aká si krásna,
a to, čo ti zavadzia v hrdle, je kvetina

rastúca rozprávaním, 
na ktoré číha svetlo ako decko,

aby ti mohlo dávať do úst nožičku. 
Vietor ako sosny pri posteli dočahuje

pružným kľúčom
v tvojom introvertnom objímaní. 

Vieš, aká si krásna
sama osebe

pri ozvene ako pri priepasti.



II VÝROČIE NARODENIA

Minulý mesiac by sa dožil deväťdesiatich rokov spisovateľ 
literatúry faktu a prekladateľ Vojtech Zamarovský. Narodil sa 
5. októbra 1919 v Trenčíne. V roku 1943 absolvoval štúdium 
práva na Slovenskej univerzite v Bratislave. Pracoval v rôz-
nych hospodárskych a štátnych orgánoch v Bratislave a v Pra-
he, vypracoval sa na odborníka na fi nančnú a menovú politi-
ku, prednášal na viacerých vysokých školách, ale na začiatku 
päťdesiatych rokov ho vylúčili z komunistickej strany a musel 
si hľadať novú existenciu. V rokoch 1953–1956 bol vydavateľ-
ským pracovníkom Státního nakladatelství krásné literatury 
v Prahe. Od roku 1956 žil v slobodnom povolaní a venoval sa 
literárnej tvorbe. Po počiatočnej prekladateľskej činnosti v ob-
lasti ekonomiky a fi nančníctva 
sa sústredil na vlastnú literárnu 
tvorbu. Jeho knihy vyšli v milió-
noch výtlačkov a boli preložené 
do 14 jazykov. Slovenské vyda-
vateľstvo Perfekt začalo v roku 
1999 vydávať Zamarovského 
súborné dielo, ktoré zahŕňa 
jeho trinásť doteraz vydaných 
kníh a zároveň založilo Spolok 
priaznivcov a čitateľov diel 
Vojtecha Zamarovského.

Zamarovský posledné obdo-
bie svojho života žil v Souti-
ciach pri Prahe. Zomrel 26. júla 
2006 v Prahe vo veku 86 rokov. 

Dlhodobý intenzívny záu-
jem o históriu stredovekých 
kultúr a dejín ich objavovania 
stal sa tematickou doménou 
Zamarovského diela, v ktorom 
sa prelínajú hodnoty poznáva-
cie a estetické. Patrí k najvýz-
namnejším predstaviteľom lite-
ratúry faktu a k priekopníkom 
jej modernej podoby v sloven-
skej, ale rovnako aj českej literatúre. Už jeho prvé diela (Za sied-

mimi divmi sveta, Za tajomstvom ríše Chetitov) prezrádzajú ob-
divuhodnú rozhľadenosť po odbornej problematike, dôvernú 
empirickú skúsenosť s predmetom záujmu a zároveň vysokú 
tvorivú invenciu pri jeho stvárnení do podoby literatúry fak-
tu alebo neskôr do podoby autorského variantu starovekých 
eposov (Gilgameš, Aeneas, Sinuhet). Kým knižný debut Za sied-

mimi divmi sveta je koncipovaný ako súbor siedmich historic-
ko-cestopisných reportáží, kniha Za tajomstvom ríše Chetitov je 
poňatá ako výprava do dejín kultúry a písma starovekej ríše, 
no zároveň aj ako príbeh objavovania chetitskej ríše s dôra-
zom na životný príbeh lúštiteľa reči a písma Chetitov Bedřicha 
Hrozného. Z hľadiska žánru literatúry faktu Zamarovský už 
vo svojich prvých knihách našiel metódu, ako hovoriť o vedec-
kých faktoch s humanizačným akcentom – cez ľudské osudy 
ich výskumníkov či objaviteľov. Zároveň si už tu zvolil takú 
autorskú stratégiu prístupu k materiálu, ktorá spája informač-
nú nasýtenosť s čitateľsky príťažlivým podaním, založeným 

PRÍŤAŽLIVÁ HISTÓRIA
na odkrývaní a riešení vedeckého problému systémom tak-
mer detektívneho lúštenia vzrušujúceho tajomstva. Výrazne 
sú všetky tieto prvky autorskej stratégie prítomné v knihe 
Objavenie Tróje, ktorej podstatnú časť tvorí historicko-biogra-
fi cká esej o objaviteľovi Tróje H. Schliemannovi a jeho nadľud-
skom úsilí po dosiahnutí vytýčeného cieľa. Históriou objavo-
vania ďalšej starovekej civilizácie je dielo Na počiatku bol Sumer. 
Poznatky z oblasti egyptológie sústredil v knihe Ich veličenstvá 

pyramídy a neskôr v lexikologicky koncipovanom slovníku 
Bohovia a králi starého Egypta. Celoživotným Zamarovského bá-
dateľským i výsostne osobným záujmom je výskum a spraco-
vanie dejín a kultúry antiky, predovšetkým Grécka, ktoré au-

tor chápe ako „našu kultúrnu 

pravlasť“ a krajinu, „kde si ľud 

po prvý raz v dejinách uvedomil, 

že si vie sám postaviť svoju vlá-

du“. Dielo Bohovia a hrdinovia 

antických bájí má charakter ná-
učného slovníka, no pritom si 
zachováva rozprávačský štýl. 
Zamarovský v ňom v abeced-
nom poradí zoradil vyše 800 
hesiel zo starovekej mytológie. 
V knihe Dejiny písané Rímom 
vyrozprával históriu tisícroč-
ných dejín Rímskej ríše s dô-
razom na aktuálnosť ich histo-
rického i kultúrneho odkazu. 
V diele Grécky zázrak sprístup-
nil poznatky o histórii a kul-
túre Grékov od čias ich pre-
histórie a mýtov až po stratu 
nezávislosti vo vojnách s Rí-
mom. Je to syntéza poznatkov 
o pôvode Grékov, o formovaní 
ich štátnosti, o fáze zrodu, roz-
kvetu a úpadku gréckeho sve-
ta. Osobitnú pozornosť venuje 

Zamarovský najcennejšiemu vkladu antického Grécka do po-
kladnice ľudských dejín – gréckej fi lozofi i, sochárstvu, maliar-
stvu, literatúre a divadlu. Svoje hlboké zaujatie gréckym záz-

rakom demonštruje autor vlastnou interpretáciou dejinného 
zmyslu gréckej kultúry a v tomto diele je zvlášť výrazný osob-
nostný prístup k téme a rovnako imponujúce je aj slovesné maj-
strovstvo Zamarovského. Tisícročnú históriu antických olym-
pijských hier na pozadí ich súčasnej tradície zobrazil v diele 
Vzkriesenie Olympie. Zamarovského tvorbu okrem scenárov 
k takmer 40 televíznym a fi lmovým dokumentom dotvárajú li-
terárne adaptácie starovekých eposov Aeneas, Gilgameš a Sinu-

het a kniha Návrat do staroveku, s podtitulom Po stopách vlastných 

kníh, ktorá je svojráznou textovo-obrazovou publikáciou, iniciovanou 
televíznym seriálom o starovekých kultúrach a jej zámerom je 
podľa autora „ukázať šírku a hĺbku starovekých základov dnešnej 

európskej kultúry a civilizácie“. Tento zámer aj najlepšie vystihu-
je hodnotu doterajšieho diela Vojtecha Zamarovského. 

Anton Baláž



IIIVOJTECHA ZAMAROVSKÉHO
Bol som sprievodcom kráľa Senvosreta, 

nech žije večne, ktorý bol synom a spolu-
vládcom kráľa Amenemheta, nech žije več-
ne, na vojnovej výprave proti Čemehom 
a Čehenom v západnej delte Nílu. Tešil 
som sa jeho priazni, lebo som vždy pri ňom 
stál a plnil som jeho rozkazy, i priazni jeho 
vznešenej manželky Nofrety, zbožňovanej 
ústami všetkých mužov.

Jeho veličenstvo kráľ Senvosret sa vra-
cal do svojho tábora v oáze Západnej púš-
te ako víťaz. Nebolo ani možné, aby sa 
vracal ináč: je to bojovník, ktorý nemá se-
berovného. Jeho ruka je rukou boha voj-
ny Monceva, nedvíha sekeru dva razy na 
smrtiaci úder, šíp jeho luku zasahuje vždy 
na prvý raz cieľ, nepriatelia pred ním ute-
kajú ako pred bohyňou moru Sachmetou. 
Vracal sa ako víťaz a privádzal množstvo 
zajatcov a nesmierny počet dobytka ako 
vojnovú korisť.

Na rozkaz jeho veličenstva zdržiaval som 
sa toho dňa v tábore, aby som bol k služ-
bám jeho vznešenej manželke Nofrete i je-
ho vedľajším manželkám. Len čo rýchly 
posol priniesol zvesť o blížiacom sa návra-
te môjho kráľa a pána, prichystal som všet-
ko na jeho privítanie. Do alabastrových 
nádob som dal naliať vodu s voňavými lát-
kami, aby si v nej umyl svoju božskú tvár, 
a všade som porozkladal zlaté a strieborné 
vázy s lotosovými kvetmi, aby si ich vôňou 
osviežil božský nos. Postavil som do jeho 
stanu čiernych otrokov s vejármi a dal som 
nastúpiť nosičov jedál a chladných nápojov. 
Dozrel som aj na úpravu ohradeného mies-
ta, kde sa mali zložiť pravé ruky odseknuté 
padlým Čemehom a Čehenom, aby sa zistil 
a zapísal počet zabitých nepriateľov.

Ohnivý kotúč boha Slnka Rea stál už níz-
ko nad obzorom, keď som zazrel prach 
púšte zvírený nohami našich udatných bo-
jovníkov. Vyšiel som potom až pred stan 
prednej stráže, aby som bol prvý, kto zlo-
ží kráľovi poklonu na privítanie a pobozká 
mu nohy.

Jeho veličenstvo kráľ Senvosret sa však 
do tábora nevrátil.

Čo bolo príčinou, že býk nešiel na čele 
svojho stáda? Bol kráľ azda zranený? 
Nebolo to možné: v boji ho chránil jeho ne-
beský otec Re, chránil ho aj boh Hor, kto-
rého bol pozemským vtelením, chránili ho 
aj všetci bohovia obidvoch krajín Egypta. 
Posvätná kobra, ktorú nosil ako zlatú če-
lenku na svojej božskej hlave, šľahala pla-
meň, čo spálil každého, kto mu chcel ub-
lížiť. Prečo neoznámil posol, že vojsko 
dorazí bez svojho veliteľa a pána?

Keďže sa priblížili kráľovi mladší bratia, 
narodení z vedľajších manželiek, poklonil 
som sa a vystrel som ruku do výšky kolien. 

vo vojsku stíchol a slávnosť sa nekonala. 
Nebolo prečo sa veseliť, veď kráľ nerozdal 
bojovníkom podiel z koristi ani veliteľom 
zlaté muchy a náramky za udatnosť.

Keď sa okrem stráží pri ohňoch všet-
ci uložili na spánok, začul som z neveľkej 
diaľky hlas podobný hlasu predčitateľa. 
Znel však tlmeno a chýbal mu velebný tón 
modlitby. Že by daktorý z kňazov, čo spre-
vádzali vojsko, prosil bohov nočných tem-
nôt o ochranu kráľa? Priložil som ucho na 
stenu svojho stanu, odkiaľ prichádzal hlas. 
Tu som začul, o čom som myslel, že je ne-
mysliteľné.

Jednému z kráľových mladších bratov 
čítal posol tajnú správu. „Sídelné mesto 
Ictovej leží v smútku, jeho veľká dvojitá 
brána je zatvorená, kňazi sa držia za svoje 
oholené hlavy a dvorania majú čelá na ko-
lenách, ľud plače. Siedmeho dňa tretieho 
mesiaca obdobia záplav boh Amenehmet 
umrel. Jeho duch sa vzniesol na nebesia 
a jeho božské telo sa spojilo so slnkom. Tak 
splynul s bohom, ktorý ho stvoril, aby vlá-
dol večne.“

Prekvapenie a žiaľ ma nutkali vykríknuť, 
ale hrdlo sa mi stiahlo a hlas mi uviazol 
v hrudi. Potom som nikým nepočutý počul 
tú hroznú správu. Ani nechcem jej úlisné 
slová doslova opakovať. Boh Amenehmet 
neumrel totiž z vôle Devätora bohov, čo 
sídli vo veľkom chráme v Iunue. Neumrel 
ani z vôle boha Rea, ktorý túžil s ním sply-
núť, ani ho nezavolal k svojej pravici vlád-
ca podsvetia Usire. Stal sa obeťou vraha.

Vraždu zosnovala s pomocou zradných 
dvoranov jedna z kráľových vedľajších 
manželiek, aby tak umožnila nastúpiť na 
trón svojmu synovi, hoci Senvosret bol ako 
prvorodený kráľov syn od hlavnej manžel-
ky už dávno vyhlásený za následníka tró-
nu a dokonca korunovaný za spolukráľa. 
Práve tomuto ničomnému synovi čítal po-
sol správu, ktorá sa končila výzvou, aby 
sa bezodkladne vrátil do hlavného mesta 
a položil si na hlavu červenú a bielu koru-
nu Horného a Dolného Egypta.

Akí to boli poslovia, čo zastihli môjho pána 
a milovaného vládcu Senvosreta? Mali ho 
vylákať do veľkého kráľovho domu, aby ho 
tam sprisahanci takisto zavraždili? Alebo 
prišli od verných služobníkov, aby prekazil 
korunovanie nezákonného kráľa a pomstil 
zavraždenie svojho otca?

Dokáže však lev, keď sa chytí do pasce, 
uniknúť mužom, čo na neho ukrytí číha-
jú s oštepmi a lukmi? Dokáže spravodlivý 
premôcť zločincov, čo sa opovážia vztiah-
nuť ruku na boha?

Čo čaká kráľa Senvosreta? Nech žije 
večne! Čo čaká jeho vznešenú manželku 
Nofretu? Nech žije večne!

S úctou, ktorá patrí synom božského kráľa, 
som sa ich spýtal, prečo sa vojsko vrátilo 
bez svojho vládcu a vodcu.

„Dostihli nás poslovia z veľkého kráľov-
ho domu v meste Ictoveji a rozprávali sa 
s naším božským bratom, nech žije večne, 
ale nikto pri tom okrem neho nebol a nič 
nepočul. Tvár nášho brata sa zamračila 
a z oka mu vyšľahol plameň zlosti. Nato 
dal obrátiť svoje nosidlá a bez ohľadu na 
blížiacu sa noc zamieril do sídelného mes-
ta. Letel ako sokolí boh Hor, ktorého je vte-
lením, a neobzrel sa naspäť.“

Slová kráľovských bratov vyvolali v mo-
jej duši nepokoj. Dozaista bol čin môjho 
kráľa a pána správny, ako sú a vždy budú 
správne všetky jeho činy, a nepatrilo sa, 
aby som ho posudzoval. Veď v jeho srdci 
sídli rozum celej zeme, ako aj celého neba 
a podsvetia. Čo však bolo také naliehavé, 
že opustil vojsko ešte pred návratom do 
tábora, že sa nepotešil prehliadkou koris-
ti a súčtom rúk zabitých nepriateľov? Prečo 
sa neosviežil jedlom a nápojom?

Myšlienky vírili vo mne ako voda zmú-
tená kormidelníkovým veslom. Prekročili 
azda katarakty Nílu ničomníci z krajiny 
Kuš? Alebo vpadli cez naše východné hra-
nice kočovní lupiči z Ázie? Priplávali há-
dam z mora do ústia Nílu lode pirátov? Nič 
z toho by si rozhodne nevyžadovalo taký 
náhly návrat kráľa do hlavného mesta, na-
vyše bez vojska. A prečo kráľ neoznámil 
dôvod súrneho odchodu svojim bratom?

Zachvátila vari jeho božského otca 
Amenemheta dajaká choroba? Nebol pred-
sa ešte starý: od tých čias, čo ako hlav-
ný veliteľ vojska vystriedal na tróne krá-
ľa Mentuhotepa, uplynul iba jeden ľudský 
vek. Choroba si, pravda, nevyberá; podlie-
ha jej starý i mladý. V tom si je kráľ rovný 
hoci s otrokom, výhodu má pred ním iba 
v lekárovi. Ale prečo teda vyšľahol z krá-
ľovho oka blesk zlosti, a nie smútku alebo 
bolesti?

Márne som prosil boha múdrosti Thovta, 
aby mi osvietil myseľ. Márne som namáhal 
svoj rozum.

Naraz som sa však celkom nečakane do-
zvedel pravdu.

Bola horšia než moje najhoršie obavy.
Zmietaný nepokojom vrátil som sa do 

svojho stanu, ktorý stál pri stanoch kráľo-
vých manželiek a synov. Zatiaľ čo som roz-
mýšľaním namáhal srdce, zostúpil slnečný 
boh Re za západný obzor a nastúpil pod-
zemnú plavbu na východ. Nad táborom 
rozprestrela svoje nebo matka Nut a na jej 
bruchu sa začali trblietať hviezdy. Hukot 

VRAŽDA VEČNE VLÁDNUCEHO 

KRÁĽA



IV SPOMIENKY SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Prekladateľ, dramaturg, novinár, publicista, literárny, divadelný, fi l-

mový kritik a vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV. 
Narodil sa 4. decembra 1922 v Bratislave a zomrel 25. septembra 2006 
v Mníchove. Po maturite na bratislavskom gymnáziu v roku 1940 sa 
z rasových dôvodov nedostal študovať na vysokú školu. Dokonca 
i s bratom sa dostal do transportu, ale matka, Nemka – Prešpuráčka, 
podnikla všetko, aby ich z neho vytiahla. Do konca vojny písal pod 
vlastným menom i rôznymi pseudonymami. Od roku 1945 bol redak-
torom Pravdy, Národnej obrody, vydavateľstva Slovenský spisovateľ, 
dramaturg činohry SND.

V roku 1976 bol normalizačnými pomermi donútený emigrovať do 
Nemecka. Písal fi lmové, literárne a divadelné kritiky, publikoval v ča-
sopisoch Elán, Kultúrny život, v Československom rozhlase a v den-
nej tlači. Časť z jeho štúdií a esejí vyšla knižne pod názvom Pohľad 

v zrkadlách. V oblasti literárnej histórie sa venoval najmä DAVu a da-
vistom. Prekladal z angličtiny a nemčiny. Po roku 1970 bol, podobne 
ako jeho manželka Zora Jesenská, (jej profi l bol uverejnený v Sloven-
ských dotykoch v súvislosti s komentovaným úryvkom zo spomien-
kovej knihy Vyznania a šarvátky v novembri 2007), vyradený zo slo-
venskej literatúry a kultúry. Všetko, čo preložil, preložila ona, alebo 
obaja, bolo vyradené z kníhkupectiev a knižníc. V spomienkovej kni-
he Sedem dní do pohrebu refl ektuje svoj život, ale i osemnásťročné man-
želstvo so Zorou Jesenskou. Časovo je dej knihy ohraničený siedmy-
mi dňami od jej úmrtia v Bratislave po pohreb v Martine. V refl exiách 
sa objavujú známe osobnosti slovenského kultúrneho a verejného ži-
vota – Vlado Mináč, Peter Karvaš, Husákova druhá manželka Viera 
Millerová, Agneša Kalinová, Ladislav Mňačko, Alexander Matuška, 
Soňa Čechová, manželia Perla a Jozef Bžochovci, profesor Jozef Felix, 
Gabo Rapoš a ďalší. Autor spomína na svoje detstvo, predčasne zomre-

tého otca, významného novinára, matku, ktorá ako Prešpuráčka ovlá-
dala len nemčinu a iba pomoc synov zabránila jej odsunu po roku 1945. 
Píše o peripetiách svojho manželstva s o trinásť rokov staršou ženou, 
ktorá ignorovala svoju svokru, ale i jeho odmietanie manželkinou ro-
dinou, pre ktorú Ján Rozner ako človek novej doby nebol spoločen-
sky prijateľný. Sám popisuje svoj ideový vývoj od rigorózneho ľavičia-
ra, ktorý prehliadol, aj keď nikdy na rozdiel od svojej manželky nebol 
členom komunistickej strany.

Spomína statočnosť profesora Jozefa Felixa, ktorý bez akéhokoľvek 
váhania prehovoril pri rozlúčke so Zorou Jesenskou, odmietol si dať 
cenzurovať prejav a odniesol to už druhýkrát vo svojom živote vyho-
dením z postu vysokoškolského učiteľa. Na druhej strane, hovorí o ľu-
ďoch, ktorí sa v normalizácii vyhýbali stretnutiam, neboli ochotní nijako 
pomôcť, odignorovali v spisovateľskej organizácii úmrtie Zory Jesenskej 
napriek tomu, že bola za svoje preklady zaslúžilou umelkyňou.

Pre tých, ktorí nepoznali pravú tvár normalizačného režimu, budú 
znieť ako neuveriteľné príbehy okolo pohrebu v Martine, kde naprí-
klad vedenie Matice slovenskej zakázalo svojim pracovníkom, aby túto 
významnú osobnosť kultúrneho života odprevadili na poslednej ceste. 

Pracovník bezpečnosti pôvodne nechcel povoliť hrať ani úryvky z Ja-
náčkových Lašských tancov, ktoré mala zosnulá literátka v obľube, 
lebo nevedel, kto je to Janáček a navrhoval osvedčené skladby, ktoré 
mala k dispozícii martinská pohrebná služba. Vrchol absurdnosti bolo 
i okradnutie pri účtovaní výdavkov za už v Bratislave zaplatené služ-
by, ktoré išli do vrecka pracovníkom martinskej pohrebnej služby.

Roznerovu knihu možno označiť za spomienkový román. Je to po-
zoruhodné dielo, vychádzajúce tri roky po autorovej smrti, objavujúce 
nadanie a schopnosti autora, ktoré bohužiaľ neboli - na škodu sloven-
skej literatúry - včas rozpoznané.             Vojtech Čelko 

JÁN ROZNER
SEDEM DNÍ DO POHREBU

Úryvok
A spisovatelia, začal kutrať v pamäti, keď 

zase nevedel ďalej... veď sa motali medzi 
nami desaťročia, jeho žena vysedávala na 
všelijakých schôdzach, komisiách, rečnila 
na plenárkach, on o nich písal kritiky, sedel 
s nimi po kaviarňach, v spisovateľskom klu-
be a teraz sa nevedel rozpomenúť na nijaké 
meno, akosi sa rozpŕchli, nie na všetky sve-
tové strany, ale preč od nich..., ale nie, opra-
vil sa v duchu, vôbec sa nerozpŕchli, vždy 
sa okolo nich vyskytovali dosť ojedinele..., 
a keď o nich písal, nemohol čakať, že ho 
budú zahrňovať svojou príchylnosťou,  a je-
ho žena mala špeciálnu záľubu vyslovovať 
svoje názory takrečeno na plnú hubu, špe-
ciálnu schopnosť vystupovať nediplomatic-
ky a robiť si nepriateľov..., a keď sa aj z času 
na čas niekto vyskytol, zase ich skôr-neskôr 
rozdelila doba... rozpomenul sa na Mináča, 
s ktorým boli kedysi tak zadobre, že ho sko-
ro pravidelne každú nedeľu navštevovali, 
prediskutovali všetko, čo práve bolo aktuál-
ne, vypili si pritom zakaždým fľašu vodky, 
ohromne si vo všetkom rozumeli, len prišiel 

rok 1956 – ruské tanky v Budapešti -, pribeh-
li za ním celí vynáčení, čo on na to, ale on bol 
napodiv pokojný, „no a čo iné mali urobiť 
Rusi“, aj sa im dosť namrzene čudoval – až 
neskôr sa mu vyjasnilo, že Maďarov nenávi-
del z hĺbky duše a nebol by Rusom zazlieval, 
ani keby na Budapešť boli zhodili atómovú 
bombu – odvtedy sa navštevovali čoraz me-
nej, až za ním prestali chodiť a dokonca sa 
ledva zdravili. Špeciálne znenávidel jeho 
ženu, lebo s ňou sedel často na mnohých 
schôdzach a zaujímala vždy postoje škod-
livé národu, odpadla od národa a na vine 
bol on, jej muž... A Matuška, pápež literárnej 
kritiky, ktorý u nich v starom byte niekedy 
rečnil do vyčerpania a čím viac si vypil, tým 
viac nadával na Maďarov, na Čechov a tak 
mimochodom ešte na židov, bol to jeho štan-
dardný repertoár, ktorý prednášal každý ve-
čer, keď ho niekde pozvali, a keď ho práve 
nikde nepozvali, prednášal ho v spisova-
teľskom klube. V lete 1968 ho všetci zbož-
ne počúvali ako Konfúcia múdro rečniť na 
spisovateľskej plenárke, v hlase sa mu chve-
la trpkosť zmiešaná s neskrývaným rozhor-

čením, keď zvolal „Už ani Husák im nie je 
dobrý, dosť dobrý demokrat, tým našim de-
mokratizátorom“ – to bola vtedy nadávka 
v istom kruhu ľudí a v niektorých novinách, 
„demokratizátori“ – to platilo na takých, čo 
dávali prednosť demokracii pred federá-
ciou, ako jeho žena aj on a hŕstka ďalších, 
hlavne z Kultúrneho života, ktorý potom aj 
zastavili, ako vyobcovaní sa v tej chvíli pre-
menili na čierne ovce, na pohanov, ktorí ne-
prijali vieru v nového vykupiteľa a spasiteľa, 
odvtedy spľaslo aj toto ich priateľstvo, v ich 
novom byte už nikdy nebol... ale čo spisova-
telia, pápež literárnej kritiky, veď vtedy do-
konca Viera a Martin, blízki príbuzní, hľadeli 
na jeho ženu ako na poblúznenú, lebo sa sta-
la demokratizátorkou a národ pre ňu už nič 
neznamenal... ale moment, moment, jeden 
zo spisovateľov sa u nich ešte vždy po istom 
odstupe zjavil, niekedy aj so ženou, ozajst-
nou dámou, a veľmi peknou, kedysi  sa na 
neho všetci vrhli pre jeho román Pokolenie 
v útoku  a jeho žena sa ho zastala, to jej ne-
zabudol... ale nech už bol, aký bol, nevyparil 
sa. Tak to je dvadsaťdva.


