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1.	 Predajca	musí	nosiť	preukaz	
so	 svojím	 registračným	číslom	
a	fotografiou	pri	predaji	na	vidi-
teľnom	mieste.

2.	 Predajca	nesmie	časopis	predá-
vať	inde	ako	na	mieste,	ktoré	má	
pridelené	a	uvedené	na	svojom	
preukaze.

3.	 Predajca	nesmie	byť	pri	predaji	
časopisu	pod	vplyvom	alkoholu	
či	iných	omamných	látok.

4.	 Predajca	nesmie	v	styku	s	verej-
nosťou	a	s	ostatnými	predajca-
mi	používať	vulgárne	výrazy,	
nadávky	a	rasistické,	sexistické	
a	 iné	spoločensky	neprípustné	
výrazy.

5.	 Predajca	nesmie	pri	predaji	časo-
pisu	obťažovať	okoloidúcich,	zdr-
žiavať	ich	proti	ich	vôli.

6.	 Predajca,	ak	má	na	sebe	preukaz	
predajcu,	nesmie	žobrať,	alebo	
iným	nepovoleným	spôsobom	
získavať	od	ľudí	peniaze.

7.	 Predajca	nesmie	slovne,	či	fyzicky	
napádať	 iného	 predajcu,	 aby	
opustil	svoje	predajné	miesto.

8.	 Predajca	nesmie	predávať	časo-
pis	v	súkromnom	priestore	(ak	na	
to	nemá	povolenie	vlastníka).

9.	 Predajca	nesmie	páchať	krimi-
nálnu	činnosť	alebo	takejto	čin-

	 nosti	 pomáhať,	 zvlášť,	 ak	 je	
označený	preukazom	predajcu,	
alebo	ak	má	so	sebou	časopisy.

10. Predajca	nesmie	predávať	časo-
pisy	neregistrovaným	alebo	vylú-
čeným	predajcom.

11.	Predajca	nesmie	nesprávne	vy-
dávať	z	finančnej	čiastky	prijatej	
od	kupujúceho.

12.	Predajca	nesmie	od	kupujúceho
	 požadovať	sumu	inú,	ako	je	ofi-

ciálna	cena	časopisu.
13.	Predajca	nesmie	predávať	časopis,	

ani	 sa	 zdržiavať	 na	predajnom	
mieste,	s	dieťaťom	do	16	rokov.

KódEx
predajcu

ROZHOVOR6 12PROTI SRSTI

KTO SPÁJA ĽUDÍ?ZLU TREBA ODPOROVAŤ

„Veľa	študovať,	veľa	pochybovať,	hľadať	súvis-
losti,	nepadať	do	kolien,	rešpektovať	skutočné	
autority,	smiať	sa	len	zo	seba	a	smiať	sa	s	ľuď-
mi,	odporovať	zlu	a	nikoho	neponížiť,“	hovorí	
Zuzana	Szatmáry.

Na	 revolúcie	 nestačia	 len	 revolucionári	 a	
ideologickí	vodcovia.	Na	to,	aby	sa	revolučné	
myšlienky	rozšírili	a	dospeli	do	bodu	zlomu,	
v	ktorom	sa	okrajový	jav	stáva	masovým,	sú	
potrební	spojovatelia.

PRÍLOHA20 22PRÍLOHA 

PAPIEROVÁ VZBURA NEPOSLUŠNÉ ŽENY

Komiksoví	 superhrdinovia	 zachraňujú	
svet	 neobvyklými	 schopnosťami	 a	 silami.	 
V	normálnom	živote	však	často	vystupujú	ako	
popletení,	ťarbaví	a	nenápadní	ľudkovia.

Pre	ženu	je	osobnou	revolúciou	už	to,	že	uspeje	
v	oblasti	výhradne	mužského	vplyvu.	Svetovú	
revolúciu	 spôsobí,	 keď	 nemožné	 pretvorí	 na	
všedné.

MEDZI NAMI28 30PúTNIK
TONY KOMUNIZMUATTI, MUSÍŠ!

Práve	ho	preložili	 z	 operačky	na	 jisku.	 Ešte	
spí,	ale	mama	Martinka	mi	už	volá.	Jej	hlas	je	
opatrný.	Unavený,	smutný,	 rozvážny,	no	cítiť	 
v	ňom	aj	obrovskú	dávku	optimizmu.	Ona	si	
totiž	nijaké	pochmúrne	scenáre	nepripúšťa	a	jej	
štrnásťročný	Attila	už	tobôž	nie.	V	tom	je	ich	sila.

Lenin,	Marx	či	Engels	sú	tu	dodnes	večne	živí.	
Sochy	 týchto	a	ďalších	podarených	mužíkov	
zdobili	 pred	 rokmi	 námestia	 v	 každom	
socialistickom	štáte.	Maďari	ich	nevyhodili	ani	
nerozbili	na	kúsky.	Inštalovali	ich	v	Memento	
parku	v	Budapešti.

Z OBSAHU

Mal som sen...
V	histórii	sa	nájde	mnoho	rojkov,	ktorí	
celé	 dni	 vymýšľajú	 teórie	 o	 lepšom	
svete	–	bez	otrokov	a	chudobných,	bez	
kriminality	a	zákerných	chorôb.	Niektorí	
len	spriadajú	teórie,	iní	sa	sami	vrhajú	
do	práce.

Zdraví bezdomovci
Prečo	 toľko	 bezdomovcov	 čaká	 
s	návštevou	lekára	do	poslednej	chví-
le?	A	ako	 to	 vyzerá,	 keď	už	 k	nemu	
prídu?	 Ostane	 dostupná	 zdravotná	
starostlivosť	 pre	 ľudí	 na	 ulici	 snom	
alebo	má	šancu	stať	sa	skutočnosťou?

Obrazy v hlave
Kto	pozná	zmysel	snov?	Nedajú	nám	
pokoj	a	chceme	im	porozumieť.	Stačí	na	
to	snár	alebo	si	treba	nájsť	terapeuta?

V ďalšom čísle s témou SNY si prečítate:

INZERCIA
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14.10.2010 16:41
Dnes	po	ceste	do	školy	som	uvidel	predajcu	
Nota	bene.	Išiel	som	okolo	neho	a	on	sa	na	
mňa	pozrel.	Prešiel	som	kúsok,	zastavil	som	
sa	a	vytiahol	peňaženku	z	kapsy.	Keď	som	sa	
otočil,	ten	pán	sa	na	mňa	díval	a	jeho	pohľad	
ma	doslova	dostal.	Prišiel	som	k	nemu,	popro-
sil	o	časopis	a	on	mi	ho	s	úsmevom	na	tvári	
podal.	Dnes	som	zažil	veľa	krásnych	chvíľ,	ale	
toto	bola	tá	najkrajšia.	Zajtra	si	časopis	chcem	
kúpiť	u	iného	predajcu.	Ďakujem,	že	pomáha-
te	druhým	ľuďom	a	som	šťastný,	že	im	takto	
môžem	pomôcť	aj	ja.	Andrej

15.10.2010 07:31
Predajca	č.	112...	úžasný	človek	s	dobrým	srdieč-
kom,	večne	usmiaty,	krásne	vždy	spríjemní	deň.

Z nášho webu:
Páčilo	sa	mi...	včera	cca	o	17.00	h,	na	križovat-
ke	pred	Patrónkou,	smer	Devínska,	sedel	váš	
predajca,	opretý	o	stĺp	a	čítal	si	Nota	bene... 
I	keď	pre	krátkosť	času	červenej	na	semafore	si	
stihneme	pri	predaji	a	kúpe	NB	akurát	popriať	
pekný	deň	a	na	ďalšiu	diskusiu	čas	neostáva,	
potešilo	ma,	že	sa	zaujíma	o	to,	čo	predáva...	
Želám	vám	čo	najviac	takýchto	predajcov	a	
jemu	veľa	šťastia	a	odvahy	v	živote.	Silvia,	BA
																																				-	-	-
Chcel	by	som	odkázať	predajcom,	že	netreba	
ako	sa	hovorí	hádzať	flintu	do	žita,	ale	treba	ísť	
za	svojím	cieľom.	Tiež	som	mal	svoje	sny	a	ešte	
aj	mám,	ale	idem	stále	dopredu.	Viete,	niekedy	
som	bol	aj	ja	bezdomovec	ako	podaktorí	z	vás,	
ale	našiel	som	si	prácu.	Začal	som	pracovať,	za-
platil	som	si	bývanie	na	ubytovni.
Verím,	že	vám	bude	fajn	tak	ako	mne.	Ahoj-
te	kolegovia.
Štefan	1291

SMS PRE PREDAJCOV

Nenechávajte	si	pre	seba,	ak	vám	niektorý	
z	predajcov	zdvihne	náladu	alebo,	naopak,	
adrenalín.	Pošlite	nám	SMS	na	číslo

04.10.2010 12:55
Dnes	som	kupovala	NB	v	Čadci	pri	Terne	od	
mladého	predajcu	č.	39.	Keď	nemal	vydať	10	
centov,	chcel	mi	nechať	časopis	s	tým,	že	mu	
zaplatím	neskôr.	Potešila	ma	jeho	dôvera.	Mag-
da	Zaťková

04.10.2010 20:34
Stretávam	predajcu	na	rohu	oproti	City	Gate	
skoro	každý	deň	a	vždy	sa	mi	milo	prihovorí,	
aj	keď	nie	vždy	si	kúpim	časopis	od	neho.	Veľ-
mi	mu	želám,	aby	preklenul	strach	postaviť	
sa	na	vlastné	nohy	a	našiel	si	prácu.	Vlado,	dr-
žím	palce.	Hela

06.10.2010 06:27
Pozdravujem	milého,	staršieho	pána,	ktorý	pre-
dáva	pred	Tescom	v	Žiari	nad	Hronom.	Vždy,	
keď	tam	mám	cestu,	kúpim	NB	a	ešte	sa	mi	
nestalo,	aby	mi	nechcel	vydať,	keď	som	nema-
la	presne.	Nezabudne	poďakovať,	zaželať	pek-
ný	deň.	Želám	mu	všetko	dobré	a	vždy,	keď	
pôjdem	na	nákup,	kúpim	NB.	Viera	z	Hodru-
še	Hámrov

08.10.2010 14:01
Predajca	1739	na	Patrónke	–	veľmi	milý.	Až	
na	zamyslenie,	či	by	som	ja	mala	takú	silu	a	
vôľu.	Ďakujem.

08.10.2010 17:13
Dobrý	 deň.	 Rada	 by	 som	 vás	 informovala	 
o	jednej,	podľa	mňa	výnimočnej	predajkyni	NB.	

POZOR! Myslím,	že	má	číslo	31,	predáva	pred	OC	Južan-
ka	v	Trenčíne	a	isto	si	zaslúži,	aby	tu	bola	uve-
dená	ako	príklad	predajcu	ako	má	byť.	Je	na	
nej	vidieť	úžasnú	pokoru,	skromnosť	a	hlavne	
úprimnú	vďaku	za	každý	obdržaný	cent.	Vďaka	
nej	mám	pocit,	že	moje	peniaze	idú	na	správ-
nu	vec.	Modlím	sa	za	to,	aby	sa	čoskoro	posta-
vila	na	vlastné	nohy	a	jej	život	sa	stal	takým,	
ako	si	zaslúži.	Anka

08.10.2010 19:08
Ďakujem	Vám	za	najkrajší	úsmev,	aký	som	
v	živote	videla.	Tú	kúpu	Nota	bene	do	kon-
ca	života	nezabudnem.	Odvtedy,	keď	mám	
zlý	alebo	smutný	deň,	tak	si	na	Vás	spome-
niem	a	usmejem	sa	aj	ja.	Usmievajte	sa	tak	
krásne	každý	deň	(odkaz	pre	pani	s	pečiat-
kovým	číslom	681).

09.10.2010 12:07
Dobrý	deň.	Každý	mesiac	kupujem	NB,	ale	len	
od	registrovaných	predajcov,	čo	sa	nevnucu-
jú.	Dva	mesiace	sa	objavuje	„pytliak“	na	Ko-
menského	ul.	v	Košiciach.	Bez	preukazu,	má	
vždy	len	jeden	kus	aktuálneho	NB,	ale	ten	vý-
tlačok	nemá	registračné	číslo!	„Moji“	predaj-
covia	majú	výtlačky	opečiatkované	svojím	čís-
lom.	Slávo	z	KE

11.10.2010 12:54
Dobrý	deň.	Kupujem	si	NB	pred	Kauflandom	
v	Púchove.	Týmto	chcem	poďakovať	sympatic-
kému	predajcovi	za	jeho	úsmev.	Vždy	mne	aj	
dcérke	zaželá	len	to	naj.	Tina

12.10.2010 21:11
Pozdravujem	predajcu	z	Košíc	s	číslom	271.	Na-
priek	mojej	zvedavosti	hodnej	inkvizície	odpo-
vedal	milo	a	ešte	ma	aj	rozosmial.	Kajka
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TOTO VYDANIE 

NOTA BENE PODPORIlI AJ

0915 779 746

SpraVodliVoSť je fér

Volajte,	ak	vidíte	bezdomovca,	ktorý	potrebuje	akútnu	pomoc.		
Volajte/emailujte	
(peterkadlecik@notabene.sk) 
tipy	na	bezdomovcov,	ktorí	žijú	vo	vašom	okolí	–	my	ich	
navštívime.	
program Streetwork, o. z. proti prúdu

LINKA NA POMOC BEZdOMOVCOM V BRATISLAVE

koNtaktY

PARTNERI PROJEKTU

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny, john f. Monhardt

pondelok až sobota 
od 17.00 do 22.00 hod.

	 Vezmem	do	prenájmu	záhradnú	chatku	
alebo	unimobunku	s	elektrinou	a	kúrením.	
Ponúkam	údržbu	okolia,	nájomné	dohodou.	
Ďakujem.	Andrea	2218,	STM	Nový	most,	kon-
takt:	0915	288	384.

INZERÁTY PREDAJcOV
kUpUjte, proSÍM, ČaSopiS Nota BENE LEN Od predajCoV:
1. ktorí majú na viditeľnom mieste preukaz 
predajcu 
2. dodržiavajú pravidlá predaja uvedené 
v kódexe predajcu na strane 3. pri-
pomíname čitateľom, že kódex predajcu 
nedovoľuje predávať s deťmi. predajcom  
s deťmi ponúkame možnosť príspevku na škôlku.  
3. Na obálke časopisu je uvedené číslo predajcu. 

každý riadne registrovaný predajca má číslo 
na titulke časopisu totožné s číslom na preu-
kaze. toto číslo nám umožňuje identifikovať 
predajcu, na ktorého smeruje vaša pochvala 
či spätná väzba na porušenie pravidiel pre-
daja. V niektorých distribučných mestách sa 
označovanie titulnej strany číslami predajcov 
ešte len rozbieha.

Stop pYtliakoM

0907 / 733 388

„Roztrhať	mizernú	báseň	
na	cucky	je	pomerne	
ľahké.	Aby	sme	vyho-
dili	 do	 vzduchu	 takú	
radnicu,	na	to	je	treba	
naozaj	 silné	 emócie.“		 
G.	K.	Chesterton

Inak	 povedané,	 aby	 sa	 veci	 pohli,	 chce	 to	
dostatočnú	motiváciu.	 Čím	 väčšie	 veci,	 tým	
väčšiu.	Čo	teda	pohne	masu	sebeckých	a	energiou	
šetriacich	tvorov,	aby	vykonali	veľký	prevrat	–	a	
dokonca	vystavili	riziku	aj	svoju	vlastnú	kožku?	
Utláčanie,	nespravodlivosť.	Najlepšie	na	vlastnej	
koži,	zažitá	a	osobná	do	špiku	kostí.	
Túžime	po	spravodlivosti,	a	občas	v	ňu	prestávame	
veriť.	Príčetne	rozmýšľajúci	človek	totižto	tuší,	že	
vo	svete	jej	veľa	nie	je	a	dokonca	si	uvedomuje,	že	
mu	ju	nik	pri	vstupe	na	tento	svet	ani	nesľuboval.	

preČo je dobré kúpiť Si ČaSopiS 
NOTA BENE? 
Pomáhate	udržať	predaj	NOTA	BENE	ako	dôstojnú prÁCU,	pri	ktorej	ľudia	bez	domova	môžu	
získať	sebaúctu. 
Systém,	v	ktorom	si	predajcovia	časopis	kupujú	za	70	centov	a	predávajú	za	plnú	sumu	1,40	euro	
ich	prirodzene	núti hospodáriť s peniazmi	a	myslieť	na	ďalší	deň.	
Umožníte nám pomáhať ďalej.
	70	centov	z	každého	predaného	časopisu	ide	na	prevádzku	služieb	pre	ľudí	bez	domova,	ktoré	poskytuje	 
o.	z.	Proti	prúdu.
Ak	už	aj	jedno	NB	máte,	môžete	ho	darovať	vašim	priateľom	a	pomôžete získať nových čitateľov. 

Ďakujeme	vám,	že	pomáhate	udržať	časopisu	a	našim	predajcom	dobré	meno.	

keď natrafíte na predajcu, ktorý porušuje pravidlá predaja
1.	dajte nám vedieť.	Volajte	alebo	píšte	do	výdajne	vo vašom meste –	kontakty	nájdete	na	str.	33.	
2.	Je	veľmi	dôležité,	aby	ste	si	všimli	jeho	registračné číslo na preukaze. Tým	nám	ho	pomôžete	
identifikovať.	Ak	ide	o	predajcu	s	platným	preukazom,	umožňuje	nám	to	riešiť	s	ním	vzniknutú	
situáciu.	(Bude	upozornený	alebo	v	prípade	opakovania	dočasne	pozastavený	v	predaji.)	

keď natrafíte na pytliaka – predajcu bez preukazu:  
1.	Prosíme,	aby	ste	bez	ohľadu	na	jeho	šarmantné	vystupovanie	odmietli	časopis	kúpiť	s	vys-
vetlením,	že	nemá	preukaz	a	porušuje	pravidlá	predaja.		
2.	Pokúste	sa	všimnúť	si	registračné číslo vytlačené na titulke časopisu.	Pomôže	nám	identifikovať,	
cez	ktorého	predajcu	sa	k	nemu	časopisy	dostávajú.	
3.	V	prípade,	že	vás	falošný	predajca	obťažuje	alebo	sa	vyhráža	fyzickým	útokom,	buďte	opatrní	
a	neváhajte	zavolať	na	políciu.	

praktiCké radY

Napriek	tomu	nám	vyschne	v	krku,	nabehne	
nahnevaná	žila	na	čele,	napne	sa	hladké	svalstvo	
a	celé	telo	nám	bytostne	dá	najavo,	keď	sa	deje	
nespravodlivosť.	Voláme	po	férovej	súťaži,	fair	
play,	rovnom	zaobchádzaní	a	robíme	revolúcie,	
aby	bol	svet	spravodlivejší.	Aj	pomoc	sa	ľahšie	
dáva	tým,	čo	si	ju	zaslúžia	a	niečo	pre	ňu	urobia.	
Prečo?	Znie	to	spravodlivejšie,	ako	dať	ju	tým,	
čo	sa	nesnažia.		Znie	to	tak	jasne,	že	sa	zdá,	že	
ďalšie	vysvetlenie	netreba.	(Až	kým	nezistíme,	že	
možno	pomoc	najviac	potrebujú	tí	druhí,	apatickí,	
bez	prejavov	života.)	A	že	sme	naleteli	našej	vlast-
nej	bytostnej	túžbe,	aby	bol	svet	férový,	ktorá	
nami	nevedome	lomcuje.	
Svet	fantázie	to	má	jasné.	Winnetou	a	Old	Shat-
terhand	sa	odvážne	vrhajú	pred	guľky	a	celý	

svoj	život	zasvätili	ochrane	slabých	a	utláčaných.	 
V	ťažkých	časoch	krízy	pred	druhou	svetovou	sa	
narodil	komiksový	Superman.	Za	stotinu	sekundy	
vypráši	zloduchov,	zachráni	pol	mesta	pred	vý-
buchom	bomby	a	druhou	rukou	zachráni	peknú	
slečnu	pred	nárazom	vlaku.	Jeden	superhrdina	a	
slabí	sú	ochránení,	zlo	potrestané.	
Akoby	v	našom	neviditeľnom	poriadku	sveta	bolo	
napísané,	že	veci	majú	byť	fér.	
Odkiaľ	sa	v	nás	tá	túžba	vôbec	vzala?		
Ak	je	to	však	tak,	ak	je	súčasťou	našej	genetickej	
výbavy	a	prežíva	aj	tisícročia	útlakov,	podrazov	a	
špinavostí,	tak	to	s	ľudstvom	nemusí	byť	až	také	zlé.	

Sandra	Tordová
šéfredaktorka	NOTA	BENE

V	strede	tohto	čísla	časopisu	nájdete	kalendár	na	
rok	2011.	Použitý	plagát	pochádza	z	majetku	učite-
ľa	a	vynálezcu	didaktických	pomôcok	Pavla	Pohán-
ku.	Vydavateľ,	o.	z.	Proti	prúdu,	vynaložil	všetko	úsi-
lie,	aby	zistil	príslušných	nositeľov	autorských	práv	
k	tomuto	dielu.	Nositeľov	autorských	práv	prosí-
me,	aby	sa	vo	veci	vysporiadania	autorských	práv	
obrátili	na	vydavateľa	časopisu.

kalendár na rok 2011 už v tomto čísle

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme	sa	Petre	Lajdovej,	autorke	foto-
grafie	z	titulnej	strany	a	fotografií	použitých	v	mi-
nulom	čísle	NOTA	BENE	na	strane	2.	Petra	nám	
svoje	fotografie,	ktoré	boli	súčasťou	výstavy	na	
moste	SNP,	poskytla	bez	nároku	na	honorár.	Veľ-
mi	nás	mrzí,	že	sme	ju	vo	víre	uzávierky	zabudli	
uviesť	ako	autorku.	



v	ťažkej	dobe	sa	ukazuje,	či	za	niečo	stojíme?	
Ľahko	je,	keď	je	ľahko,	ale	čo	keď	je	ťažko?	
Napriek	tomu	sa	mi	vidí,	že	sme	dostali	veľa.	
Ľudská	pamäť	je	ale	selektívna,	nepríjemné	
vytesňuje.	Zabúdame.	

ako ste videli protagonistov revolúcie, 
napríklad kňažka, budaja, Mečiara vtedy a 
ako dnes? politika často mení charakter ľudí 
zásadným spôsobom... 
Kňažko	a	Budaj	na	jednej	strane	boli	skvelí	–	
ovládali	davy,	to	sa	naučiť	nedá,	na	to	treba	
výnimočný	talent.	Na	druhej	strane	mnohí	
kolegovia	mali	nedostatok	skúseností	z	under-
groundu	alebo	im	chýbali	potrebné	znalosti	a	
súvislosti,	skúsenosti.	Napríklad	sa	dali	očariť	
priazňou	kriminálnych	väzňov,	nevediac,	že	
väzeň	dokáže	povedať	čokoľvek,	aby	sa	dostal	
von.	Alebo	nevedeli	rozpoznať	vagabundov	
a	parazitov,	ktorí	sa	„pricmrndnú“	vždy,	keď	
je	to	výhodné.	A	potom,	darmo,	keď	vás	svet	
oslavuje,	často	strácate	sebareflexiu.	Máte	
tendenciu	veriť,	že	vás	je	za	čo	oslavovať.	No	
a	muž	potrebuje	veriť	vo	vlastnú	veľkosť,	nie?	

a Mečiar?
Na	Mečiarovi	sa	mi	páčil	kabát.	Potom	som	si	
ho	veľmi	považovala	ako	nepriateľa	–	jasné	
kontúry,	pre	mňa	zmysluplný,	v	istom	zmysle	
preto	nie	nudný	protivník.	Hodný	mojich	kvalít.	
Veď	je	lepšie	mať	kvalitného	nepriateľa	ako	
hlúpeho	priateľa.	 Alebo	 inak:	 lepších	 tisíc	
nepriateľov	pred	domom	ako	naničhodný	
priateľ	v	dome.	

Hovorili ste im vždy svoj názor priamo do očí? 
robíte to aj dnes?
Pravdaže,	hlavne	preto,	že	sa	mi	nechcelo	
strácať	čas,	keď	všetko	letelo	ako	splašené	
kone	a	bolo	treba	myslieť	na	to,	čo	bude	po-
tom.	Ono	je	to	ale	tak	–	revolúcia	dá	dočasne	
dokopy	ľudí,	z	ktorých	mnohí	sa	nepoznali	a	
mnohí	sa	logicky,	keď	všetko	skončí,	rozídu.	Po	
revolúcii	sa	už	vyžadujú	iné	vlastnosti	–	treba	
peroutkovsky	budovať	spoločnosť,	štát.	Okrem	
toho	som	mala	akúsi	výhodu	–	nedala	som	
sa	zorganizovať,	ani	„sfunkčniť“,	ani	zaradiť	
do	štruktúr.	Aby	som	mohla	slobodne	písať	
a	hovoriť.	Veď	ma	aj	mnohí	„chlapci“	odvtedy	
až	doteraz	majú	plné	zuby.	Fedor	Gál	to	aj	
kdesi	napísal.	

prekvapilo ma, keď ste sa pri voľbách prezi-
denta, v ktorých na post kandidovala aj iveta 
radičová vyjadrila, že svoju úlohu už splnila 
a mala by odísť. Čo si myslíte teraz?
Pozor,	dávam	do	pozornosti	celý	môj	článok	
Zlatá	rybka,	ktorý	vyšiel	vtedy	v	Pravde.	Iveta	
Radičová	ho	má	dosiaľ	na	svojom	Facebooku.	
Okamžite	po	voľbách	som	navrhla	opustiť	túto	
„prezidentskú“	cestu	s	tým,	že	za	predpokladov,	
ktoré	som	popísala	v	článku	a	niekoľkokrát	aj	
jej	osobne	sa	degaullovsky	vráti	ako	premiérka.	

Stalo	sa.	Dnes	počkám	oných	sto	dní	vlády	–	
mám	na	mysli	sto	pracovných	dní	a	napíšem.

Ste Židovka. ale ste veriaca Židovka?
Poznáte	ono	„ruža	je	ruža	je	ruža...“.	Aj	„Žid	
je	Žid	je	Žid...“	Ani	si	nevyberiete,	ani	neod-
mietnete,	 ani	 nerozhodnete.	 Pre	 mňa	 je	
to	spôsob	existencie	–	veľa	študovať,	veľa	
cítiť,	 veľa	 pochybovať,	 veľa	 sa	 pýtať,	 veľa	
spolucítiť,	učiť	sa,	reflektovať,	hľadať	súvislosti,	
nepodriaďovať	sa,	nepadať	do	kolien,	nectiť	
modly	a	idoly,	rešpektovať	skutočné	autority,	
neloviť	pre	zábavu,	milovať,	smiať	sa	len	zo	
seba	a	smiať	sa	s	ľuďmi,	odporovať	zlu,	nikdy	
nikoho	neponížiť,	ctiť	slovo.	Inak,	ktosi	raz	poz-
namenal,	že	Hospodin	stvoril	človeka,	lebo	bol	
sklamaný	opicou	a	na	ďalšie	experimenty	už	
rezignoval.	V	takého	Hospodina	rada	verím.	

Stretli ste sa vy osobne v tomto smere s pre-
javmi rasizmu u nás? ako reagujete?
Ako	kedy.	Niekedy	aj	bitkou.	Zúrivo.	Niekedy	
chorobou.	Niekedy	čiernym	zúfalstvom.	Ino-
kedy	 beznádejou.	 A	 zase	 smiechom.	 Ale	
neplačem	ani	–	ako	píše	klasik	–	keď	zapadne	
slnko,	veď	slzy	by	mi	zabránili	vidieť	hviezdy.	

pri zrode Nadácie Charty 77 ste museli úzko 
spolupracovať najmä s dvomi disidentmi, 
spisovateľmi – s Milanom Šimečkom a vašim 
otcom jurajom Špitzerom, s ktorým ste vraj 
mali dosť napätý vzťah. ako ste to zvládali? 
Musím	sa	pousmiať.	„Spolupráca“	znamenala,	
že	všetka	otročina	a	administratíva	bola	na	
mne.	Ale	aby	to	nevyznelo	sarkasticky,	obaja	
mali	vo	mňa	absolútnu	dôveru	a	pre	nadáciu	
boli	to	pravé	orechové.	Nikdy	som	ich	neskla-
mala	a	oni	nesklamali	mňa.	Otec	sa	musel	
trošku	„umravniť“	a	donútiť	sa	so	zaťatými	
zubami	rešpektovať,	že	v	nadácii	a	v	písaní	nie	
som	jeho	dcéra.	Mimo	domova	na	Krížkovej	
sme	mali	vždy	výborný	vzťah,	len	tam	to	bola	
absolútna	 katastrofa.	 Otec	 nebol	 rodinne	
založený,	nevedel	to,	neznášal	to.	Niet	sa	čo	
čudovať,	kvôli	vojne	a	holokaustu	mladý	stratil	
rodinu,	mladý	bol	väzňom,	veliteľom	v	povstaní,	
vždy	bol	nespochybniteľnou	autoritou,	nemal	
ho	kto	korigovať.	Aj	mamu,	keď	ho	po	vojne	
ako	hladujúca	sirota	našla,	najprv	odohnal,	bol	
v	absolútnej	depresii	a	nechcel	mať	už	blízkych,	
teda	ani	ženu	a	deti.	K	vnukovi	si	však	cestu	
našiel,	dal	mu	veľa	lásky	a	mužskej	opory	a	
podpory,	tam	neniesol	zodpovednosť	ani	riziko.	

ako je to s nadáciou dnes? Nemusí bojovať 
s nedostatkom peňazí? 
Ach,	 že	 či.	 Zúfalý,	 každodenný	 boj,	 nočná	

poznám,	 trebárs	 v	 Srbsku,	mysleli	 a	 konali	
komplexnejšie,	integrovanejšie,	odvážnejšie	a	
nezávislejšie	na	kompromisoch	alebo	na	skupi-
novo-kamarátskych	väzbách.	Dokázali	budovať	
aj	„základňu“,	nielen	„nadstavbu“,	teda	súčasne	
s	ideami,	heslami	a	politikou	zabezpečovať	pe-
niaze,	budovy,	budúcnosť,	nespoliehať	sa	na	zás-
luhy,	nečakať	na	dary	z	neba.	Paradoxne	vhodné	
je,	ak	je	„revolucionárka“	aj	matka.	Budúcnosť	
detí	je	určujúcou	súčasťou	jej	konania.	

Máte revolučnosť v povahe?
Ujasnime	si,	že	revolúcia	znamená	prudkú	zmenu,	
rýchly,	kvalitatívny	prechod.	V	tom	prípade	áno,	
som	revolucionárka.	Veď	si	len	vezmime	prudkú	
zmenu	z	milenky	na	pracujúcu	spolubývajúcu,	 

z	osôbky	zahľadenej	do	seba	a	do	muža	na	mat-
ku,	čo	je	šialený	skok.	A	ak	k	tomu	prirátame	
moju	 výchovu	 krásnou	 literatúrou,	 božemôj,	
asi	mám	okrem	nesmiernej	lásky	k	spánku	a	 
k	ničnerobeniu	aj	revolučnosť.	

priebeh revolúcie u nás ohúril celý svet – 
predchádzala mu modlitbová, sviečková 
demonštrácia a potom nepadol ani výstrel. 
Vyzeralo to, že si zaslúžime, aby prišlo niečo 
dobré... prišlo?
A	zaslúžili	sme	si	naozaj,	aby	prišlo	niečo	„do-
bré“?	Akí	sme	boli	povedzme	od	konca	vojny	do	
novembra	1989?	Akí	sme	posledných	dvadsať	
rokov?	Veľakrát	počujeme	výhovorku	„taká	bola	
doba“.	Nie	je	vždy	nejaká	doba?	A	nie	práve	 

ŽENA EURóPY NAJRADŠEJ ROZMýŠĽA

ZlU treba odporoVať
„Veľa študovať, veľa pochybovať, hľadať súvislosti, nepadať do kolien, 
rešpektovať skutočné autority, smiať sa len zo seba a smiať sa s ľuďmi, 
odporovať zlu a nikoho neponížiť,“ hovorí Zuzana Szatmáry.

„Nedostatok odvahy 
je ešte odpornejší 
ako násilie.“

ako sa cíti dnešná Zuzana Szatmáry oproti tej, 
ktorá bola v prvom štrajkovom výbore Nežnej 
revolúcie?
Od	malička,	a	nie	je	to	so	mnou	inak	ani	dnes,	
pociťujem	odpor	k	akémukoľvek	ponižovaniu.	
A	k	nedostatku	odvahy	–	ten	je	ešte	odpornejší	
ako	násilie.	Hlavne	v	spoločnosti,	ktorá	navo-
nok,	 ale	 len	 navonok,	 vyzerá	 usporiadane,	
civilizovane,	občas	aj	kultivovane.	Byť	odvážny	 
v	takej	spoločnosti	hrozí	obviňovaním	z	trápnosti,	
bláznovstva,	anarchie.	Tak	sa	niekedy	cítim.

ako blázon a anarchista? Necítite sa byť skôr 
revolucionárkou? Čo si myslíte o ženách revo-
lucionárkach?
Veľa	 ich	 osobne	 nepoznám.	 Ale	 tie,	 ktoré	

ROZHOVOR text:	edo	jung	| foto: alan hyža
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je	publicistka,	poetka,	 riaditeľ ka Nadá-
cie Charty 77.	V	roku	1989	stála	pri	zrode	
občianskeho	hnutia	Verejnosť	proti	nási-
liu.	Európska	únia	ju	ocenila	titulom	Žena	
Európy	za	rok	1993.	Prednáša	a	publikuje	
doma	i	v	zahraničí.	So	synom	Michaelom	
vydáva	internetové	židovské	noviny	Delet.

Zuzana Szatmáry
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mora	za	každej	vlády,	 za	každého	počasia.	
Nikto	nemá	rád,	žiadny	politik	či	podnikateľ,	
ale	aj	kolegovia	z	tretieho	sektoru,	nezávislú	
entitu,	ktorá	aktívne	chráni	ľudí,	navyše	na	
profesionálnej	úrovni.	A	potom,	keď	je	zle,	len	
pozeráme	–	zrazu	sme,	s	mojím	mančaftom,	
útočišťom	aj	pre	politikov	aj	pre	podnikateľov,	
nielen	pre	prostých	ľudí	či	mimovládky.	Ale	
tak	to	má	byť.	Aspoň	človek	spozná,	kto	je	
skutočný	priateľ.	

Nadácia sa orientuje najmä na bezplatnú 
právnu pomoc v oblasti ochrany ľudských 
práv. aké problémy ľudia najviac riešia? 
Ako	všade	na	svete	–	keď	nemáte	dosť	peňazí,	
nemáte	na	advokáta	a	nemať	dobrého	ad-
vokáta	znamená	nenaplniť	základné	ľudské	
právo	na	spravodlivý	súdny	proces	či	na	prístup	
k	súdu.	Máme	veľa	sporov	o	výživné,	majet-
kové	spory,	vlastnícke	spory,	styk	otcov	s	deťmi,	
neoprávnené	výpovede,	šikanu,	vykorisťovanie	
zahraničnými	firmami,	rozvody,	nespravodlivé	
obvinenia	a	odsúdenia.	

Máte aj zvláštne, kuriózne prípady?
Mnoho	ľudí	trpí	stihomamom,	perzekučným	
syndrómom,	 syndrómom	 z	 nadnárodných	
spiknutí.	 Ľudia	 si	 tiež	 často	 zamieňajú	
spravodlivosť	s	presadením	vlastného	záuj-
mu.	Máme	klienta	katolíckeho	farára,	ale	aj	
bodygarda	a	prostitútky.	Aj	takého,	ktorý	sa	mi	
zdôveril	s	poznatkami	o	židovskej	svetovláde	
a	keď	som	mu	povedala,	kto	som,	zamyslel	sa	
a	usúdil,	že	to	potom	nie	je	také	zlé.	

dávajú vám rôzne prívlastky – občianska de-
mokratka, poetka, novinárka, esejistka. pred 17 
rokmi k tomu európska únia pridala ešte titul 
Žena európy. Čím z toho všetkého ste najviac? 
Ó,	keby	ste	vedeli,	aké	ešte	prívlastky	dostávam,	
najmä	mailom!	Naposledy	od	akéhosi	teológa,	
že	nie	som	hodná	ani	toho,	aby	ma	nazývali	
„veľkou	p....“.	To	keď	som	mu	napísala,	že	nevie-
me	realizovať	jeho	nárok	na	Katolícku	univer-
zitu,	aby	uznala	jeho	záverečnú	prácu.	Takže	
vlastne	ani	neviem.	Ako	kedy.	Podľa	počasia,	
hormonálnej	 hladiny,	 termínu	 v	 novinách,	
stavu	na	konte,	ráno,	po	polnoci,	s	mužom,	
bez	muža...	Možno	som	hlavne	kuchárka	a	spáč	 
v	 zverokruhu?	 Ale	 predsa	 –	 najradšej	
rozmýšľam.



28.	 júla	 1965	 sa	 Heinzovi	 Holzapfelovi,	
ekonómovi	 z	 Leipzigu,	podaril	povážlivý	
kúsok.	 Spolu	 so	 svojou	 rodinou	 utiekol	 
z	 jednej	najstráženejších	budov	v	Berlíne	
na	podomácky	vyrobenej	lanovke.	Počas	ot-
váracích	hodín	sa	so	ženou	Jutou	a	9-ročným	
synom	Günterom	prepašovali	na	najvyššie	
poschodie	Ministerstva	 financií	 a	 ukryli	
sa	na	záchode,	na	ktorý	zavesili	 ceduľku:	
Mimo	prevádzky.	Úderom	22,00	hodiny	sa	
vyšplhali	na	strechu.	S	pomocou	príbuzných	

na	druhej	strane	múra	prepojili	lanom	obe	
strany.	Pod	vejúcou	vlajkou,	letiac	20	metrov	
priamo	nad	hlavami	po	zuby	ozbrojených	
strážcov,	 sa	spustili	 jeden	po	druhom	do	
náručia	príbuzných.	Ďalšiemu	„domácemu	
kutilovi“	 –	Petrovi	Strelzykovi	 sa	podaril	
útek	dekády	takmer	ako	z	Verneovky.	Spolu	
s	rodinou	odleteli	na	západ	na	balóne,	ktorý	
si	vyrobili	sami	podľa	návodu	z	knižiek.	Ich	
útek	motivoval	vznik	filmu	s	názvom	S	ve-
trom	na	západ	(With	wind	to	the	West).		

Milujem ťa na smrť 
Máloktorá	krajina	 tak	 veľmi	 stála	o	 svo-
jich	obyvateľov	ako	krajiny	socialistického	
bloku.	Ako	vyšinutý	žiarlivý	manžel	strieľala	
svojich	občanov,	ktorí	 sa	 rozhodli	opustiť	
ju.	Berlínsky	múr,	 symbol	 železnej	opony,	
postavili	v	auguste	roku	1961	ako	posledný	
zúfalý	pokus	zabrániť	útekom.	Zásobovanie	
socialistického	bloku	zlyhávalo	aj	 vďaka	
bezbrehému	míňaniu	západných	Nemcov.	
Tí	 radostne	 vykupovali	 východný	 Berlín	 

9

VEĽKÉ úTEKY ZA SLOBODOU 

doČerta aj S MúroM 
Nielen odvaha, ale aj tvorivosť pomáhala občanom DDR utiecť cez Berlínsky 
múr. Unikali v podomácky vyrobenom potápačskom mundúre, v balóne 
alebo organizovanou zámenou manželky. Priamo pod nosom nabitých 
guľometov posluhovačov štátneho teroru.
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téMa text:	sandra	tordová

s	lacnými	össi	markami,	ktoré	si	zamieňali	
zo	západnej	marky	s	konverzným	kurzom	
1:5.	 Čo	 bolo	 však	 ešte	 horšie	 –	 krajine	
dochádzali	občania.	Za	12	rokov	od	vzniku	
socialistického	Nemecka	na	západ	utieklo	
vyše	2,5	milióna	východných	Nemcov.	Mizli	
doktori,	študenti	a	začínal	byť	nedostatok	
mozgov.	 Nečudo,	 tí	 tvoriví	 sa	 aj	 vďaka	
dobrej	 funkcii	hemisfér	dávno	viezli	 cez	
hranice.	
Niekto	skákal	z	múru,	kopal	tunely,	niekto	
desiatky	hodín	pádloval	na	malom	kajaku.	
Iní	prerábali	70	 litrové	nádrže	áut	na	18	
litrové	 a	 v	 kapotách	 áut	 viezli	 do	 klbka	
skrútené	 frajerky,	 snúbenice	či	manželky.	
Mladý	nemecký	umelec	unikol	v	útrobách	
plastikového	modelu	 kravy.	Nechal	 sám	
seba	poslať	ako	zásielku	na	západ	na	akú-
si	 výstavu.	Mnohé	z	útekov	by	si	 zaslúžili	
útekovú	nobelovku.	Ale	šlo	o	viac	ako	 len	
o	oslavu	osobnej	invencie.	Útek	za	železnú	
oponu	bol	jedným	zo	spôsobov,	ako	povedať	
režimu	svoje	NIE.	Rudolf	Vrba,	ktorý	ušiel	 
z	 koncentračného	 tábora	 v	 Osvienčime,	
tvrdil:	 „Na	zle	 sa	podieľa	aj	obeť,	pokiaľ	
sa	 nebráni.“	 Úspešný	 útek	 nahlodával	
neotrasiteľnosť	systému,	vysmieval	sa	z	ter-
oru	a	dával	nádej	tým,	čo	ostali.	Vyžadoval	si	
odvahu	a	veľakrát	aj	dosť	bláznivé	nápady.

Žena v dvoch kufroch
K	tým	dopomohla	v	mnohých	prípadoch	aj	
láska.	Zamilovaní	západní	muži	na	plné	ob-
rátky	v	duchu	prehrávali	možné	i	nemožné	
scenáre	únikov,	ktoré	budúcim	manželkám	
z	východu	vyrážali	dych.	Vydržať	s	minimál-
nym	množstvom	kyslíka	bola	 schopnosť,	
ktorú	potom	mnohé	pri	realizácii	odvážnych	
plánov	akoby	našli.	Renata	Hagen	strávila	

pri	prechode	hranicami	dve	hodiny	ukrytá	
v	reproduktore	jej	budúceho	manžela,	Theo-
dora	Kerka.	Jeden	Francúz	si	svoju	snúbeni-
cu	 šarmantne	 odniesol	 vlakom	 v	 dvoch	
kufroch,	ktoré	špeciálne	upravil.	Strávila	
v	nich	70	minút	plných	studeného	potu	a	
potkýnajúcich	sa	spolucestujúcich.	Nevýho-
dou	tohto	úkrytu	bolo,	že	kufre	museli	stáť	
vedľa	seba.	Pri	hoci	aj	najmenšom	oddelení	
by	odhalili	niektorú	z	končatín	vyvolenej,	
ktorá	 trvala	na	 tom,	 že	 túži	 pri	 prevoze	
ostať	v	celku.	

Skutočne	 „hardcorový“	 je	 príbeh	 Petera	
Selle,	ktorý	tak	miloval	svoju	ženu,	že	kvôli	
jej	 záchrane	 	dokázal	bezohľadne	zlomiť	
srdce	inej	žene.	Plán	prepašovať	manželku	
do	západného	Berlína	mu	roky	nevychádzal.	
Až	kým	si	Peter	nenašiel	dievča	na	 vlas	
podobné	jeho	žene.	Dievča	nalákal	na	výlet	
do	východného	Berlína.	Tam	si	 vyzdvihol	
vlastnú	ženu,	ktorú	previezol	 cez	hranice	
na	pas	 tej	 druhej.	Okabátené	dievča	os-
talo	trčať	na	východe,	kde	nebolo	fakt	nič	
nového,	dovtedy	kým	jeho	rodičia	nezalar-
movali	úrady	a	nedostali	 ju	 späť	domov.	
Selle	skončil	vo	väzení.				

V páse smrti
Štatistiky	obetí	berlínskeho	múru	sa	 líšia.	
Hovorí	sa	o	268	dokázaných	prípadoch,	súk-
romné	múzeum	múru	na	Checkpoint	Charlie	
v	Berlíne	odhaduje	viac	než	 tisícku	obetí.	

Väčšinu	 z	 nich	 tvorili	mladí	 ľudia	 okolo	
dvadsiatky.	
Tom	Buchwald	 vo	 svojej	 knihe	The	Wall	
(Múr)	 opisuje	 smrť	 18	 ročného	mladíka	
Peter	Fechtera.	 17.	Augusta	1962	sa	spolu	 
s	kolegom	z	práce	pokúsil	preliezť	neďaleko	
Check	point	Charlie.	Kým	jeho	kamarátovi	
sa	podarilo	preskočiť	do	bezpečia	na	zá-
padnú	stranu	Berlína,	Peter	spadol	z	múru	
zasiahnutý	 tromi	guľkami	späť	na	východ.	
Ťažko	zranený	ležal	v	tzv.	páse	smrti	medzi	
dvomi	múrmi.	Žiadna	pomoc	z	východu	ne-
prichádzala.	Iba	statočný	berlínsky	policajt	
sa	vyšplhal	na	múr	a	hodil	mu	obväzy.	Na	
oboch	stranách	sa	zbiehalo	stále	viac	ľudí.	
Počuli	mladíka	kričať	v	bolestiach.	Dav	na	
západnej	strane	sa	stával	nezvládnuteľným.	
„Vrahovia!“	kričali	na	východonemeckých	
strážnikov,	 šalejúc	 od	 bezmocnosti,	 na	
ktorú	boli	v	tejto	situácii	odsúdení.	Východ	
im	odpovedal	 slzným	plynom.	Uprostred	
tejto	bizarnej	scény	Peter	Fechter	vykrvácal	
na	smrť.	Na	jeho	pamiatku	tam	dnes	stojí	
pomník	s	nápisom:	Peter	Fechter.	Chcel	
len	slobodu...	
Posledná	 osoba,	 ktorá	 bola	 zastrelená	
pri	 pokuse	prekročiť	múr,	 bol	 Chris	Güf-
froy,	mladý	východoberlínčan,	ktorý	skúsil	
šťastie	v	domnienke,	 že	na	hraniciach	sa	
už	nestrieľa.	Umrel	5.	 februára	1989,	pár	
mesiacov	pred	pádom	režimu.	
Berlínsky	 múr	 9.	 novembra	 1989	 padol.	
Obyvatelia	ho	tak	veľmi	nenávideli,	že	165	
km	bolo	rozvášneným	davom	rozobratých	 
v	priebehu	pár	týždňov.	Kladivom,	čímkoľvek,	
čo	 im	doma	prišlo	pod	 ruku.	 Jeho	zvyšky	
museli	postaviť	znovu	–	ako	spomienku	na	
28	 rokov	 teroru,	na	minulosť,	ktorá	sa	už	
nikdy	nemá	zopakovať.

MúrY Sú VYjadreNÍM beZradNoSti 
O železnej opone a múroch na dnešnom Slovensku
Aj	Československo	bolo	dejiskom	hrdinských 
útekov.	Jozef	Hlavatý	bol	len	jedným	z	mno-
hých	Čechoslovákov,	ktorí	odleteli za svojou 
slobodou na vlastnoručne upravenom stroji. 
S	použitím	súčiastok	z	kultovej	motorky	Jawa	
vyrobil	rogalo,	na	ktorom	preletel	s	trojročným	
synom	z	Devínskej	Vsi	do	Rakúska.	Manželka	
ho	už	čakala	za	hranicami.	„Hranicu	–		železnú 
oponu	 	v	päťdesiatich	rokoch	tvoril	priesok	
s	pooranou	pôdou,	ostnatými	drôtmi	na	dvo-
jmetrových	koloch	v	troch	radoch	za	sebou,	
pričom	do	prostredného	radu	bol	vpustený	
elektrický prúd s vysokým napätím,“	opisu-
je	 situáciu	kedysi	ladislav Snopko, jeden 
z	 hlavných	 tribúnov	 nežnej	 revolúcie.	 Na	
mnohých	miestach	boli	nástrahové	systémy	
so	 svetlicami,	 delobuchmi	 a	 často	 boli	 za-
mínované.	„Medzi	rokmi	1948	až	1989	bolo	pri	

pokuse	ujsť	za	slobodou	cez	hranice	zabitých 
viac ako tristo občanov Československa. 
Krutým	paradoxom	bola	skutočnosť,	že	tí,	ktorí	
na	utečencov	strieľali,	boli	vojaci základnej 
služby,	v	civile	ľudia	ako	oni,“	vysvetľuje.	Podľa	
jeho	slov	 z	našej	krajiny	emigrovalo vyše 
milión tristotisíc Čechov a Slovákov. „Vyše	
dvestopäťdesiattisíc	 ľudí	bolo	odsúdených 
v politických procesoch	a	tí	si	spolu	vo	väzení	
odsedeli	približne	jeden	milión	rokov,“	dodáva.		
Múry,	napriek	historicky	neblahým	skúsenos-
tiam,	s	obľubou	staviame	ďalej.	Asi	ako	po-
sledné	zúfalé riešenia. Tak	ako	ten	prešovský, 
ktorý	má	oddeľovať	obyvateľov	sídliska	od	
údajne	neprispôsobivých	občanov	rómskej	
národnosti.	Slovenské	národné	stredisko	pre	
ľudské	práva	(SNSĽP)	poukazuje	na	príklady	
takejto	negatívnej	praxe	v	ostrovanoch, Mi-

chalovciach, trebišove, Sečovciach, lomničke. 
Stredisko	uvádza,	že	v	oblasti	ľudských	práv	
sa objavuje neprijateľný spoločenský trend 
pripomínajúci	návrat	do	minulosti.	„Stavanie	
múrov	 je	vyjadrením	autoritatívneho	 fyzic-
kého	 rozdeľovania	 ľudí	 žijúcich	 v	 jednom	
spoločenskom	priestore	a	faktickým	potvrde-
ním nerovnosti	občanov	v	praktickom	živote.	
Múry	sú	vyjadrením	bezradnosti	miest	a	obcí,	
ktoré	zlyhali	a	rezignovali	na	svoje	poslanie,“	
píše	SNSĽP	vo	svojom	vyhlásení.	

Zdroje: 

Tom Buchwald – The Wall, Berlin 2008

MAUERMUSEUM Museum Haus Checkpoint Charlie  

www.snslp.sk, www.independent.co.uk – Tragic vic-

tims of the Berlin Wall

„Odleteli na západ 
na balóne, ktorý 
si vyrobili podľa 
návodu z knižky.“

Vošli do histórie: konrád Schumann a jeho slávny skok cez berlínsky múr na bernauer straße. (vpravo) 
Heinz Holzapfel a jeho útek s rodinou na podomácky vyrobenej lanovke. (vľavo) foto: photonet.de



podľa	nej	ochladlo	silnejúcim	antropocentriz-
mom.	A	ešte	viac	v	čase	osvietenectva,	ktoré	
prišlo	 s	 nadradenosťou	mysle	 nad	 telom	 aj	 
s	nadradenosťou	človeka	nad	zvieratami.	Ľudia	
začali	sami	seba	vnímať	ako	jediné	vhodné	objekty	
pre	božiu	prozreteľnosť.	
Našťastie	nie	všetci	predstavitelia	cirkvi	to	tak	videli.	
Svätý	Anton	Paduánsky	bol	mladým	františkánom,	
ktorý	kázal	rybám	s	takou	vervou	ako	jeho	pred-
chodca	Svätý	František	kázal	operencom.		

Svätý	František	sa	často	zobrazoval	v	momentoch	
náboženského	vytrženia	v	obklopení	parťákmi	zo	
zvieracieho	sveta.	Podľa	legendy	sa	František	rád	
prihováral	vtákom,	nazýval	ich	svojimi	sestrami.	Tie	
mávali	krídlami	a	úklonmi	a	spevom	dávali	najavo	
svoju	radosť.	František	užasnutý	ich	pozornosťou,	
množstvom	a	nebojácnosťou	radostne	plesal	a	
oslavoval	Boha	v	nich	ukrytého.	

Zjavenie eustasa a pavúky sv. félixa
Rímsky	vojak	Placidus	mal	počas	poľovačky	zjave-
nie.	Veľký	statný	jeleň,	ktorého	sa	snažil	skoliť,	sa	
mu	prihovoril:	„Placidus,	prečo	ma	naháňaš?	Som	
Kristus,	ktorého	uctievaš	a	ani	o	tom	nevieš.	Prišiel	
som	ti	cez	tohto	jeleňa,	ktorého	lovíš,	ukázať,	že	 
v	skutočnosti	ja	hľadám	teba.“	Vojak	si	neskôr	zme-
nil	svoje	meno	na	Eustacea	a	stal	sa	kresťanom.	

Svätý	 Guinefort	 bol	 pozoruhodný	 svätec.	
Napriek	tomu,	že	nerobil	nič	špeciálne,	čo	by	
iní	svätci	bežne	nezvládli.	Bol	oddaný	pánovi	
a	po	mučeníckej	smrti	sa	jeho	hrob	stal	pút-
nickým	miestom	a	dejiskom	zázrakov.	Kult	
Svätého	Guineforta	sa	v	oblasti	obce	Sandrans	
neďaleko	Lyonu	vo	Francúzsku	udržiaval	viac	
než	sedem	storočí.	A	predsa	Guinefort	nemá	
najmenšiu	šancu,	aby	ho	svet	uznal.	Narodil	
sa	totiž	ako	pes.		
V	uchovaní	 legendy	o	svätom	psovi	nechtiac	
zohral	dôležitú	úlohu	inkvizítor	–	dominikánsky	
kňaz	Etiene	Bourbonský.	Od	miestnych	žien,	ktoré	
ho	zásobovali	historkami	o	trpiacich	zo	širokého	
okolia,	ktorí	sa	zbiehali	ku	Guinefortovmu	hrobu,	
šokovaný	zaznamenal	príbeh	slávneho	psa.	

ochranca detí
Neďaleko	dedinky	Neuville	kedysi	stál	hrad,	
ktorého	majiteľom	bol	akýsi	rytier.	Ten	podľa	
legendy	jedného	dňa	odišiel	na	lov	a	nechal	
svojho	malého	synčeka	pod	Guinefortovým	
dozorom.	Keď	sa	vrátil,	našiel	detskú	 izbu	
hore	nohami,	kolísku	prevrátenú	a	jeho	chrt,	
Guinefort	vítal	svojho	pána	s	krvavou	tlamou.	
Rytier	si	myslel,	že	pes	jeho	synka	roztrhal	a	
bez	premýšľania	zviera	zabil.	Aké	bolo	jeho	
prekvapenie,	keď	začul	detský	plač!	Pod	pre-
vrátenou	kolískou	našiel	svojho	plačúceho	
synka	živého	a	zdravého.	Vedľa	neho	ležala	
mŕtva	zmija,	ktorú	Guinefort	zahrdúsil.	Rytier	
veľmi	ľutoval	svoj	omyl,	Guineforta	dôstojne	
pochoval	a	okolo	jeho	hrobu	na	jeho	pamiat-
ku	vysadil	stromy.	Medzi	miestnymi	sa	stal	
Guinefort	 známy	 ako	 ochranca	 detí.	 Jeho	
hrob	navštevovali	najmä	ženy	s	chudorľavými	
a	slabými	deťmi.	Podľa	písomných	záznamov	
očitých	svedkov	tu	v	tom	čase	boli	detské	odevy	
rozvešané	všade	po	stromoch,	tisíce	vetvičiek	
bolo	zauzľovaných	a	po	zemi	boli	pohádzané	
mince…	Etiene	zlomyseľne	opisoval	kruté	a	
prapodivné	rituály	nad	jeho	hrobom,	ktorých	
sa	chudák	Guinefort	našťastie	nedožil.	Zákazy	
zo	strany	stredovekej	cirkvi	na	Guinefortových	
fanúšikov	však	príliš	neplatili.	Až	v	rokoch	1930	
s	pokrokom	medicíny,	ktorej	sa	stále	viac	darilo	
zvládať	detské	choroby	a	horúčky,	začal	kult	
svätého	psa	upadať	do	zabudnutia.	

Operenci a nadrapenci 
Snahou	 religionistky	 Laury	 Hobgood-Oster	 
z	Southwesternskej	univerzity	je	pripomenúť	sve-
tu	zabudnuté	hlasy	zvierat	z	histórie	kresťanstva.	
Blízke	 puto	medzi	 ľuďmi	 a	 zvyškom	prírody	
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HLASY ZVIERAT V HISTóRII KRESŤANSTVA

SVätý peS GUiNefort 
Vzťah a správanie ľudí ku zvieratám vždy vypovedá niečo zásadného o stave celej 
spoločnosti. Tvory, ktoré sa narodili v inom tele než svetu vládnuca „nahá opica“, akoby 
nemali  nárok na úctu či božské vnuknutia. A predsa to v histórii ľudstva vždy tak nebolo.

„Umlčané hlasy 
zvierat z histórie 
kresťanstva na 
svetle sveta.“

Podľa	legendy	ho	omnoho	rokov	neskôr	hodili	
hladným	levom.	Tie	sa	mu	uložili	ako	mačiatka	 
k	nohám	a	neskrivili	mu	ani	len	chlp	na	nohe.	

Z	obdobia	okolo	5.	storočia	sa	dochovala	báseň	 
o	Svätom	Félixovi	a	zvieratách,	ktoré	vystupovali	
ako	hlavné	postavy	zázrakov.	Kôň,	štedrejší	ako	
jeho	lakomý	pán,	obetavé	prasiatko,	ktoré	položilo	
svoj	krk	na	nôž,	aby	zachránilo	iných,	či	pavúky,	
ktoré	rýchlym	spletením	siete	zmiatli	Félixovu	
stopu	a	uchránili	ho	pred	prenasledovateľmi.	
Možno	sú	to	rozprávkovo	znejúce	legendy,	ale	
nezabúdajme	na	fakt,	že	„Mnohí	svätci	so	svojou	
láskou	a	záujmom	o	dokonca	aj	najnenávidenejšie	
zvieratá	boli	vo	väčšine	prípadoch	tŕňom	v	oku	
vtedajšej	spoločnosti,“	konštatuje	vo	svojej	knihe	
Animal	Theology	Andrew	Linzey,	jeden	z	mála	
teológov	zaoberajúcich	sa	záležitosťou	zvierat.				

Francúzsky	historik	Jean-Claude	Schmidt,	autor	
knihy	Svätý	chrt,	tvrdí,	že	podobné	legendy	ako	
tá	o	Guinefortovi	sú	známe	na	mnohých	miestach	
sveta.	Vždy	má	historka	o	psovi	záchrancovi	podob-
ný	základ.	Ak	by	sme	aj	chápali	príbeh	svätého	psa	
len	v	čisto	symbolickej	rovine,	je	z	neho	jasné,	že	
zvieratá	pre	ľudí	v	našej	spoločnej	histórii	toho	
už	urobili	viac	než	dosť.	Na	oplátku	mnohí	ľudia	
sa	doteraz	nevedia	zhodnúť	ani	v	konštatovaní,	
že	zvieratá	nie	sú	nástroj	na	použitie,	ale	cítiace	
bytosti.	
Keď	sa	budete	predierať	jesennou	hmlou	na	cin-
toríny,	zapáľte	sviečku	aj	za	Sv.	Guineforta	a	všetky	
zvieratá,	ktoré	sa	nám	za	našu	nespravodlivosť	
oplácajú	oddanou	láskou.

Svätý Guinefort – ochranca detí, 14.storočie. jeho kult trval takmer sedem storočí. 



Šesť ľudí medzi nami
Všetci	sa	dokážeme	skontaktovať	so	všetkými	
maximálne	v	šiestich	krokoch.	Toto	tvrdenie	
je	výsledkom	experimentu	zo	šesťdesiatych	
rokov,	v	ktorom	psychológ	Stanley	Milgram	
poslal	160	ľuďom	na	stredozápade	USA	balíček	
s	menom	a	akciami	obchodníka	z	východného	
pobrežia.	Každý	človek	mal	balíček	poslať	
svojmu	známemu,	cez	ktorého	by	sa	dostal	
bližšie	k	maklérovi.	Zásielky,	ktoré	dorazili	
k	maklérovi,	prešli	v	priemere	len	šiestimi	
rôznymi	rukami.	

Podľa	 novších	 opakovaní	 bol	 celý	 prípad	
skôr	výsledkom	šťastnej	náhody	ako	dôka-
zom	zákonitosti.	Zistila	sa	však	iná	vec.	Celá	
polovica	zásielok	došla	maklérovi	od	troch	
ľudí.	A	jeden	z	nich	doniesol	až	dve	tretiny!	
Všetky	trasy	od	človeka	k	človeku	vedú	cez	
pár	výnimočných	ľudí.	

Ak	si	urobíte	zoznam	známych,	s	najväčšou	
pravdepodobnosťou	zistíte,	že	väčšina	vašich	

kontaktov	vedie	cez	jedného	jediného	človeka.	
Takže	váš	sociálny	okruh	v	skutočnosti	nie	je	
okruh,	ale	pyramída.	A	nie	je	ani	vaša,	ale	toho	
človeka,	ktorý	je	na	jej	vrchole	a	ktorý	vás	do	
nej	zahrnul.	

test spojovateľov
V	Gladwellovej	knihe	je	aj	test,	ako	takýchto	
ľudí	rozoznať.	Pred	pár	rokmi	som	si	zo	zve-
davosti	 urobila	 jeho	 slovenskú	 lokalizáciu,	
dobre	som	sa	pri	nej	s	priateľmi	zabavila	a	
tak	ju	ponúkam	aj	vám	(v	rámiku).	Gladwell	
dával	tento	test	rôznym	skupinám.	Skupina	
študentov	mala	priemerné	skóre	okolo	dvadsať,	
štyridsaťroční	okolo	štyridsať.	To	je	logické,	
vekom	rastie	počet	ľudí,	ktorých	spoznáme.	
Tiež	rastie	profesionálnou	orientáciou,	teda	 
v	skupine	realitných	maklérov	je	priemerné	
číslo	vyššie	ako	v	skupine	meteorológov.	

Oveľa	 prekvapivejšie	 však	 bolo	 extrémne	
široké	rozpätie	výsledkov	v	 jednotlivej	sku-
pine	od	4	do	100	a	tiež	to,	že	toto	rozpätie	bolo	 

v	 každej	 skupine,	 teda	 našli	 sa	 aj	 mladí	
študenti,	ktorí	poznali	okolo	sto	mien,	aj	starí	
profesionáli,	ktorí	poznali	na	svoj	vek	a	po-
volanie	len	pár	mien.	Výsledok	teda	viac	ako	
od	veku	a	profesionálneho	zamerania	závisí	
najmä	od	talentu	získavať	nových	priateľov	
a	známych.	

Moja	 testovacia	 vzorka	 bola	 podstatne	
skromnejšia,	aj	v	nej	sa	však	potvrdilo,	že	
dosiahnuté	skóre	sa	v	priemere	rovná	veku,	
teda	že	dvadsaťroční	poznajú	cca	20	mien	
zo	zoznamu	a	štyridsaťroční	okolo	40.	Mimo-
riadne	ma	potešilo,	že	v	mojej	vzorke	je	hneď	
niekoľko	talentovaných	spojovateľov,	čo	mali	
výsledok	viac	ako	60	ľudí.	Sú	to	presne	tí,	čo	sa	
vždy	a	za	každých	okolností	radi	zoznamujú,	
nemajú	voči	neznámym	zbytočné	predsudky	
a	ktorým	zavolám	vždy,	keď	niečo	nezvyklé	
potrebujem,	napríklad	kontakt	na	deratizá-
tora	či	súdneho	lekára.	Vždy	niekoho	nájdu	vo	
svojom	adresári.	Len	dúfam,	že	tam	nemajú	aj	
nejakého	nového	Lenina	či	Che	Guevaru.

12

PROTI SRSTI

REVOLúcIA POTREBUJE OSOBNý VZŤAH

kto SpÁja ľUdÍ?
Na revolúcie nestačia len revolucionári a ideologickí vodcovia. Na to, aby 
sa revolučné myšlienky rozšírili a dospeli do bodu zlomu, v ktorom sa 
okrajový jav stáva masovým, sú potrební spojovatelia.

Americký	novinár	Malcolm	Gladwell,	ktorého	
časopis	Time	zaradil	medzi	sto	najvplyvnejších	
ľudí	sveta,	pred	mesiacom	veľmi	naštval	aktivis-
tov,	ktorí	chcú	meniť	svet	z	tepla	svojho	domova	
prstom	na	počítačovej	myši.	V	časopise	New	York-
er	uverejnil	článok,	v	ktorom	vysvetľuje,	prečo	sa	
revolúcia	nedá	tweetovať,	teda	uskutočniť	cez	
internet	a	mobilné	telefóny.	

Tvrdí,	 že	 nestačí	 virtuálne	 podporovať	
demonštrantov,	 alebo	 cez	 internet	 zvolávať	
protestné	 akcie.	 Aby	 ľudia	 držali	 spolu	 zoči-
voči	 skutočnému	nebezpečenstvu	a	 vytrvali	 
v	tom,	musí	medzi	nimi	existovať	priamy	osobný	
vzťah.	Nemusia	to	byť	priatelia	na	život	a	na	
smrť,	ale	musia	sa	poznať	osobne.	Jedna	štúdia	
Červených	brigád	(talianskej	teroristickej	skupiny	
zo	sedemdesiatych	rokov	minulého	storočia)	
napríklad	ukázala,	že	70	%	regrútov	malo	už	

aspoň	jedného	dobrého	priateľa	v	organizácii.	
Aj	keď	revolučné	akcie	občas	pôsobia	spontánne	
–	ako	napríklad	tá	naša	Nežná	alebo	Veľká	októ-
brová	socialistická,	vždy	sú	založené	na	osobných,	
nie	virtuálnych	vzťahoch	účastníkov.	

Podpora	čohokoľvek	cez	internet	nevyžaduje	
príliš	vysokú	osobnú	zainteresovanosť	a	to	je	jej	
základným	úskalím.	Niežeby	bol	internet	revolu-
cionárom	celkom	nanič.	Naopak,	môže	pomôcť	
existujúcim	reálnym	štruktúram	efektívnejšie	
fungovať,	môže	pomáhať	šíriť	informácie,	sťažuje	
ich	utajenie.	Ale	samotnú	revolúciu	cez	internet	
jednoducho	neurobíte.	Na	to	je	to	príliš	neosobné	
médium.			

Spojovatelia 
Keď	už	sa	mi	Malcolm	Gladwell	tak	príhodne	
pripomenul	v	súvislosti	s	 revolúciou,	opäť	

som	si	prelistovala	jeho	prvý	bestseller	Bod	
zlomu.	Zastavila	 sa	pri	kapitole	o	 ľuďoch,	
ktorí	 sú	potrební	na	 to,	aby	sa	z	 lokálnej	
záležitosti	stala	masová	vec.	Okrem	mave-
nov,	čo	sú	v	prípade	revolúcie	jej	ideológo-
via,	a	predavačov	a	prekladateľov	ideí,	čo	sú	
samotní	revolucionári	a	aktivisti,	potrebuje	
revolúcia	spojovateľov.	Spojovatelia	sú	ľudia,	
ktorí	majú	kontakt	na	veľké	množstvo	ľudí,	
pohybujú	sa	medzi	rôznymi	spoločenskými	
svetmi	 a	 preto	 pomáhajú	 šíriť	 nové	
myšlienky	a	 trendy,	aj	 revolúcie,	ktoré	by	
inak	ostali	uzavreté	v	malej	komunite	ľudí.	
Potrebujeme	ich	vo	chvíli,	keď	ideme	robiť	
revolúciu,	aj	vtedy,	keď	hľadáme	prácu,	ľudí,	
tovar,	 informácie.	Nepomôžu	 nám	 ľudia	 
z	nášho	najbližšieho	okruhu,	 lebo	tí	vedia	
to	isté,	čo	už	vieme	aj	my.	Spojovatelia	nás	
spájajú	s	inými	svetmi.

text:	elena	akácsová	| foto: branislav štepánek

Máte talent na spájanie ľudí? 
Pozrite	si	nasledujúci zoznam náhodne vy-
braných 250 slovenských mien.	 Za	každé	
meno,	ku	ktorému	viete	priradiť konkrétneho 
známeho,	si	dajte	jeden	bod.	Ku	každému	
menu si primyslite aj prípadnú koncovku 

-ová. Platí	ktorékoľvek	priezvisko,	pred	svadbou,	
po	rozvode,	po	zmene	pohlavia.	Ak	poznáte	
viacej	ľudí	toho	istého	mena,	tak	si	prideľte	
toľko bodov, koľko ľudí rovnakého mena 
poznáte.

Musia	to	byť	ľudia,	ktorých	poznáte	osobne,	
teda	nie	z	počutia	či	z	médií.	Nemusia	to	byť	
takí,	ktorých	máte	v	mobile	a	udržiavate	s	nimi	
čulé	kontakty,	počíta sa aj človek, s ktorým 
ste si dobre pokecali vo vlaku. 

Tu	je	zoznam:	
Ágh,	Andrisák,	Antoš,	Anušev,	Babál,	Bakoš,	
Bálint,	Balog,	Barančok,	Baranovič,	Bednárik,	
Bednár,	Beňovič,	Bernát,	Bero,	Bezák,	Bielik,	
Blanár,	Blaško,	Bocka,	Bojkovský,	Boledovič,	

Bosák,	Brichta,	Bujdák,	Burger,	Burjan,	Butko,	
Cesnek,	Ciesar,	Cuc,	Cvopa,	Czinege,	Čuperka,	
Daniš,	Demovič,	Dillinger,	Dobre,	Dudlák,	Dulka,	
Ďurigová,	Dzurjanin,	Falat,	Fekiač,	Findl,	Firbas,	
Flak,	Florián,	Forró,	Gabriš,	Gálik,	Garaj,	Gerát,	
Glanc,	 Glaser,	 Gonda,	 Graus,	 Guričan,	 Haas,	
Haidari,	Halfar,	Hamaš,	Hapák,	Haring,	Hašík,	
Helebrandt,	 Herda,	 Hevesi,	 Hežely,	 Hlavatý,	
Hlisnikovský,	Hodás,	Honíška,	Horký,	Hornák,	
Horváth,	Hraško,	Hučko,	Hurban,	Chalachan,	
Chládek,	Chnup,	Chudý,	Ilavský,	Ivanov,	Jančovič,	
Janečka,	Jánoši,	Juránek,	Jurenka,	Jurikovič,	Jursa,	
Kabina,	Kajanovič,	Kalinc,	Karaba,	Karabínoš,	
Karásek,	Kesan,	Kevický,	Kimerling,	Kiszling,	
Klaučo,	Klimáček,	Kmeť,	Kmetík,	Kocsis,	Kočiský,	
Kohn,	Kolčák,	Kollár,	Koňakovský,	Kopca,	Kořínek,	
Kossaczký,	 Košinár,	 Košút,	 Kothaj,	 Kováč,	
Kozák,	Krajči,	Krakovský,	Kráľ,	Králik,	Krupko,	
Kříž,	Kubík,	Kupčulák,	Kuzmík,	Kužma,	Kvoriak,	
Lacko,	Ladičkovský,	Lakota,	Lapides,	Laurovič,	
Lečko,	Letenay,	Liptay,	Löffler,	Litvák,	Magát,	
Majzún,	Makroczy,	Marchot,	Maršík,	Maršovský,	

Matejovič,	Matus,	Mečiar,	Melis,	Mešťaník,	
Mieres,	Miglierini,	Miháľ,	Mikuláš,	Minárik,	Mi-
tura,	Mojžiš,	Molnár,	Moravčík,	Mosný,	Mózer,	
Môcik,	Mrva,	Muravský,	Mutňanský,	Nagy,	Nem-
silaj,	Nižnanský,	Nógell,	Nouzovský,	Novák,	Novo-
ta,	Nýbl,	Odrášek,	Ondrejkovič,	Ostrovský,	Osuský,	
Ottinger,	 Pálfy,	 Palička,	 Párnický,	 Paulovský,	
Pavelka,	Pečeňák,	Peklo,	Peller,	Petrák,	Petrek,	
Petrovič,	Podolák,	Pokorný,	Polách,	Polakovič,	
Polka,	Pulmann,		Racik,	Radič,	Ravinger,	Rehák,	
Rudolf,	Sedlačka,	Serátor,	Silný,	Siman,	Simeun,	
Slávik,	Sluka,	Smolár,	Smolík,	Spišiak,	Staruch,	
Straka,	Strakáč,	Suttor,	Šafarik,	Šebo,	Šešera,	
Šichman,	Šimek,	Šimlovič,	Šimo,	Školkay,	Španko,	
Šteffek,	Štrbka,	Štroffek,	Šumichrast,	Šúchal,	
Tarina,	Trenčanský,	Tvrdík,	Uher,	Uhrík,	Valdner,	
Vallo,	Veis,	Vengloš,	Veselovský,	Vojkovič,	Vojtko,	
Volejníček,	Záhon,	Záhradník,	Zajac,	Závodný,	
Zelina,	Zikmund,	Žákovský

koľkých poznáte? Vysvetlenie, čo z toho 
vyplýva nájdete na konci článku. 

INZERCIA

Všetci tu oslavujú vodcov, ale kto ich dal dokopy?
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Galéria mária	rišková	|	foto:	archív	autorky

dunajdráma alebo Hnusná káva 
a lacné cigarety
divadelná inštalácia, nové fotky, starý film, 
sound a sociálny mix

Výnimočný	 projekt	 Dunajdráma	 vznikol	 
v	spolupráci	Divadla	bez	domova,	Štúdia	12	
a	rakúskeho	združenia	wiener	wortstaetten	
v	réžii	Anny	Gruskovej.	Jeho	východiskom	sú	
hry	napísané	v	roku	2008	autormi	zo	všetkých	
„dunajských“	 krajín,	 odohrávajúce	 sa	 pri	
rieke,	ktorá	je	pre	nich	zdrojom	inšpirácie.	
Hrdinovia	príbehov	sa	vyrovnávajú	najmä	 
s	dôsledkami	politických	a	sociálnych	zmien	
po	 páde	 železnej	 opony	 –	 nestabilitou	
spoločnosti,	 s	 chaosom	a	stroskotanými	
medziľudskými	vzťahmi,	s	rozporom	medzi	
súkromnými	a	spoločensky	akceptovanými	
hodnotami.	Predstavenie	je	špecifické	aj	
tým,	že	po	prvýkrát	na	Slovensku	spojilo	
na	javisku	hercov	profesionálov	a	hercov	
bezdomovcov,	predajcov	časopisu	Nota	bene.

rumunsko, turn Severin. fotografia z videoprojekcie vytvárajúcej vizuálne pozadie príbehov dunajskej 
drámy v Štúdiu 12 (archív autorov projektu dunajdráma).

INZERCIA
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ZAPATISTI – REVOlUCIONÁRI POD MASKOU

SloVo ako ZbraŇ 
Tajomný hovorca Zapatistov Subcomandante Marcos nikdy 
neodhaľuje svoju tvár. Napriek tomu je z neho už možno väčší 
sexsymbol ako Che Guevara.
Na	 polorozpadnuté	 chatrče	 sa	 tlačí	
džungľa.	O	elektrine	ani	nechyrovať,	
po	daždi	sa	nohy	zabárajú	do	bahna:	
vitajte	v	Chiapas,	bohatom	mexickom	
štáte.	Samozrejme,	že	má	mestá,	uni-
verzity,	vzácne	pamiatky	a	zámožných	
rančerov.	V	polovici	90.	rokov	tu	však	
stretnete	hlavne	chudobných	vidiec-
kych	maloroľníkov.	Asi	štvrtinu	populá-
cie	tvoria	potomkovia	Mayov.	V	zapad-
nutých	dedinkách	mnohí	ani	nevedia	
po	španielsky.	Ich	deti	často	nemajú	ísť	
kam	do	školy	a	zomierajú	na	choroby,	
ktoré	sa	dajú	liečiť.	Takmer	na	konci	
sveta,	kde	chýbajú	aj	cesty,	sa	začína	
revolúcia...
Prvý	január	1994.	Mexická	vláda	slávi	
nový	 rok	 o	 to	 pompéznejšie,	 že	 do	
platnosti	vstupuje	Dohoda	o	voľnom	
obchode	v	Severnej	Amerike	 (medzi	
USA,	Kanadou	a	Mexikom,	známa	ako	

NAFTA).	To	isté	ráno	maskovaní	útočníci,	
prevažne	 domorodí	 indiáni,	 ovládnu	
viacero	území	v	štáte	Chiapas.	Prepus-
tia	väzňov,	zapália	policajné	a	armádne	
budovy.	Hovoria	si	Zapatistova	Armáda	
Národného	Oslobodenia.	Niektorí	majú	
samopaly,	iní	len	palice.	Takto	vyzbrojení	
vyhlásia	vojnu	mexickej	vláde.

„V	našom	hlase	bude	počuť	hlas	iných	–	
tých,	ktorí	nič	nemajú,	ktorí	sú	odsúdení	
na	ticho	a	ignoráciu,	ktorí	sú	vyhnaní	z	
vlasti	a	obraní	o	svoju	históriu	arogan-
ciou	mocných...	Budeme	žiadať,	čo	je	
správne	a	správne	pre	všetkých:	slo-
bodu,	spravodlivosť,	demokraciu,	všetko	
pre	všetkých	a	nič	pre	nás,“	zhŕňajú	 

Zapatisti	 svoje	 základné	požiadavky,	
ktoré	zverejňujú	aj	na	internete.	 Ich	
boj	 je	 bojom	 za	 práva	 domorodých	
obyvateľov,	žien,	menšín,	za	autonómiu.	
Sú	proti	neoliberalizmu	a	globalizácii	
(čo	predstavovala	aj	NAFTA).	
Mexická	 armáda	 útok	 opätovala,	
ľudia	umierali	na	oboch	stranách.	Po	
12	dňoch	uzavreli	prímerie.	A	ako	sa	
neskôr	ukázalo,	bol	to	 jeden	z	mála	
momentov,	keď	sa	vzbúrenci	a	vláda	
dokázali	zhodnúť.	Zapatisti	na	svoje	
zbrane	uviazali	biele	stužky	–	symbol,	
že	si	 „želajú	byť	umlčané“.	Prostred-
níkom	mierových	rokovaní	sa	stal	bisk-
up	Samuel	Ruiz	García,	odporca	hrubej	
sily.	Vo	filme	A	place	called	Chiapas	
(Miesto,	ktoré	sa	volá	Chiapas)	však	
pripúšťa,	že	táto	vojna	nebola	o	pre-
lievaní	krvi	a	uchvátení	moci.	„Bolo	to	
o	tom	byť	vypočutý.“

„Všetko pre všetkých 
a nič pre nás.“
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Máte	vo	svojom	okolí	opustený,	zanedbaný	poze-
mok,	zavalený	odpadom,	s	udupanou	trávou	či	
hustými	kriakmi?	Znie	to	ako	pravé	miesto	pre	
partizánskych	záhradníkov	(guerilla	gardeners).	
Ak	tam	zrazu	začne	rásť	farebný	záhon	kvetov,	
ovocný	strom	či	zelenina,	môžete	si	byť	istí,	že	už	
dorazili	aj	k	nám.	Zdá	sa,	že	najbližšie	jednotky	
zatiaľ	operujú	len	v	Čechách,	Maďarsku	a	Poľsku.	
Vyplýva	to	zo	zoznamu	partizánskych	záhradkár-
skych	komunít	na	stránke	guerillagardening.org.	
Môžete	sa	cez	ňu	skontaktovať	so	záhradníkmi	
hoci	aj	na	Novom	Zélande,	v	Bulharsku,	Číne,	Fín-
sku	či	v	Nepále.	Nájdete	presné	oblasti,	v	ktorých	
pracujú.	Urobte	si	výlet	a	možno	vás	zoberú	na	
niektorú	zo	svojich	„kopačiek“.	Pripravte	sa	však	
na	 to,	 že	 partizánske	 záhradky	 sa	 obrábajú	
najčastejšie	 v	 noci.	 V	 gumákoch,	 vyzbrojení	

lopatkami	a	podaktorí	aj	hnojivom	z	domáceho	
chovu	dážďoviek	prifrčia	guerrillos	na	aute	plnom	
sadeníc,	ktoré	bleskove	ukladajú	do	zeme.	Celé	
dobrodružstvo	je	totiž	viac-menej	ilegálne.	

pozor na policajtov
„Práve	som	zasadil	dvesto	scíl	sibírskych	a	dve-
sto	španielskych	zvončekov	na	štyroch	rôznych	
pozemkoch	v	susedstve,	z	ktorých	žiaden	nie	
je	môj,“	oznamuje	zanietený	partizán	na	Face-

pozri, kto hovorí
A	 že	 svet	 vzbúrencom	 chvíľami	 až	 dychtivo	
načúva,	spôsobil	hlavne	Subcomandante	Mar-
cos.	Tajomný	hovorca	Zapatistov	romantickým	
prejavom	 pripomína	 Winnetoua,	 náčelníka	
Apačov.	Namiesto	šípov	zasahuje	cieľ	slovami:	
„Mám	mŕtveho	brata.	Kto	nemá	mŕtveho	brata?	
Ja	jedného	mám,“	deklamuje	nežným	hlasom	a	
poslucháčom	sa	už	derú	slzy	do	očí.	„Slová	sú	
naše	zbrane,“	priznáva,	no	jeho	hlavný	arzenál	je	
šarm.	A	pritom	z	neho	vidno	len	oči	a	fajku,	ktorej	
dym	ešte	viac	zahaľuje	už	aj	tak	neviditeľnú	tvár.	
Čiernu	kuklu	si	totiž	nikdy	neskladá,	ale	to	mu	len	
dodáva	na	pikantnosti.	Ako	sexsymbol	už	možno	
predstihol	aj	fešáka	Che	Guevaru.	„Má	krásne	oči,	
veľmi	pekné	ruky	a	hlas,“	rozplýva	sa	Guadalupe	
Lois,	novinárka	z	Mexico	City	v	dokumente	60	
minút	–	Subcomandante	Marcos.	On	to	dokáže	
využiť,	na	pomoc	„dobrej	veci“	sa	nechá	v	plnej	
zbroji	vyfotiť	aj	pre	módny	časopis	Marie	Claire.	
Nie	je	indián	ako	ostatní	comandantes	–	mexická	
vláda	mu	pripisuje	identitu	profesora	filozofie	
menom	Rafael	Sebastián	Guillén	Vicente.	Túto	
teóriu	podporuje	aj	Marcosova	rozsiahla	literárna	
činnosť.	Vyšlo	mu	vyše	dvesto	esejí	a	21	kníh.	Sám	
hovorí,	že	zapatistické	hnutie	je	viac	o	ideách	
ako	o	guľkách.

keď idey nestačia
S	tým	by	asi	nesúhlasili	niekdajší	bohatí	chia-
paskí	rančeri,	ktorým	vzbúrenci	skonfiškovali	
majetky.	 Domy	 vyrabovali,	 vypálili,	 polia	
nechávajú	pustnúť.		„Majú	úžasnú	schopnosť	
podvádzať	vás.	Dosiahli,	že	ľudia	nakoniec	ve-
ria	viac	ich	príbehu	ako	faktom,“	sťažuje	sa	
jeden	z	rancheros.	Režisérku	Nettie	Wild	(A	
place	called	Chiapas)	presviedča,	že	Zapatisti	
sú	len	majstri	PR.
Oduševnené	slová	revolucionárov	nepomohli	
ani	ich	vidieckym	stúpencom	na	severe	štátu.	
Obkľúčili	ich	susedia	oddaní	vláde,	sformovaní	
do	polovojenských	jednotiek.	Hrozba	maso-
vého	vyvražďovania	donútila	dvetisíc	proza-
patistov	vrátane	žien,	detí	a	starcov	ujsť	do	
hôr.	Marcos	a	jeho	companeros	reagovali,	že	
jedinou	možnosťou	je	vyvíjať	tlak	na	verejnú	
mienku.	Keď	sa	utečenci	nedočkali	pomoci	ani	
od	cirkvi	a	vlády,	po	mesiacoch	vyhnanstva	
riskli	návrat	domov	bez	ochrany.	Štátni	vojaci	
im	nevedeli	zaručiť,	že	prežijú.	Zapatisti	sa	na-
koniec	rozhodli	prerušiť	mierové	vyjednávania	
s	vládou,	kým	nezastaví	násilie	na	ich	civilných	
stúpencoch.	Koncom	roku	1997	polovojenské	
jednotky	zavraždili	45	dedinčanov,	ktorých	ob-
vinili	zo	sympatizovania	s	revolúciou.
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ako Sa „rodÍ“ reVolUCioNÁr
So sociológom Vladimírom Krivým o tom, čo robí 
revolucionárov nesmrteľnými.

Zdroje:

en.wikipedia.org

You Tube: A place called Chiapas, 60 minutes (Subco-

mandante Marcos), Our Word is our Weapon

PARTIZÁNSKI ZÁHRADKÁRI úTOČIA

Sadia Na VlaStNé NebeZpeČie
Po nociach tajne kopú na opustenej blatovej cestičke či na kruhovom objazde v centre 
mesta. Sadia trávu, kvety, zeleninu. Zásadne na cudzom pozemku. 

text:	dagmar	gurova	| foto: phillyist.com prÍloHa

„Partizánske 
záhradky sa 
obrábajú najčastejšie 
v noci.“

Zdroje:

guerrillagardening.org

en-wikipedia.org

akí ľudia dokážu stiahnuť davy ľudí aj do 
ozbrojeného konfliktu so zavedenou mocou, 
riskovať väzenie i smrť, exil alebo ohrozenie 
svojej rodiny? 
Stať	sa	revolucionárom	možno	mnohými	spô-
sobmi.	 Silnou	 nespokojnosťou	 s	 panujúcim	
spoločenským	 poriadkom,	 hlbokou	 vierou	 
v	zvláštne	poslanie	až	fanatizmom	(ajatolláh	
Chomejní),	násilníctvom	(Stalin),	radikalizmom	
a	neústupčivosťou,	prijatím	 ideológie	 „veľkej	
zmeny“	(Lenin,	kambodžský	Pol	Pot),	„logikou“	
spoločenského	 konfliktu	 (Francúzska	 revolú-
cia),	 mocenskou	 kalkuláciou	 (Mao	 Ce-tung),	
schopnosťou	obetovať	sa	za	úžasný	projekt	pre-
meny	spoločnosti,	vysokou	citlivosťou	na	nespra-
vodlivosti	vôkol	či	pokojným	a	dlhodobým	odmie-
taním	existujúceho	poriadku.	Samotné	revolúcie	
sú	rôznorodé	a	také	sú	aj	príbehy	revolucionárov.	

Sú vlastnosti, ktoré majú všetci revoluční vod-
covia / väčšina z nich spoločné?
To	je	blízke	všeobecnejšej	otázke	na	vlastnosti	
lídra.	Revolučným	vodcom	je	mnohokrát	človek,	
ktorý	sa	dostal	do	vedúcej	pozície	najprv	v	malej	
skupinke	revolucionárov:	vytvorením	ideológie,	
vedúcou	ideologickou	a	politickou	pozíciou	(Len-
in,	Hitler,	Pol	Pot,	spomedzi	ktorých	posledný	sa	
ani	neodvažoval	ukazovať	sa	verejne),	chariz-
mou,	prestížou	z	dovtedajšieho	prenasledovania,	
tým,	že	sa	stal	symbolom	a	„hlasom	odporu“,	

resp.	„neumlčateľnosťou“	(Chomejní	či	s	úplne	
odlišnými	ideami	trebárs	Václav	Havel),	rétorikou,	
bojovými	schopnosťami	(oboje	Trockij),	zmoc-
nením	sa	pozície	„hlavného	kádrováka“	(Stalin).	
Osobne	som	teda	skeptický	voči	snahe	previesť	
bohatosť	historických	prípadov	na	nejakú	krátku	
univerzálnu	formulku.

prečo revolúcie, ktoré hlásali všetko všetkým, 
nevyšli a skončili ako diktátorské režimy? 
V	napĺňaní	 takých	 spoločenských	projektov	
revolučnej	zmeny	sa	skôr	alebo	neskôr	obja-
vila	prekážka:	samotní	obyvatelia.	Neboli	to	
projekty	predkladané	na	slobodnú	diskusiu,	ale	
boli	presadzované	„oceľovou	päsťou“	–	ČEKA	a	
NKVD,	Výbor	pre	verejné	blaho	a	gilotína,	iránske	
revolučné	gardy,	SA,	SS	a	gestapo,	Maovi	červení	
gardisti.	Niektoré	„revolučné	kampane“	ani	ne-
mali	iné	ciele	než	mocensky	vyhrať	proti	niekomu	
inému	z	prostredia	revolucionárov,	skutočnému	
či	domnelému	vyzývateľovi,	rivalovi.	Nie	všetky	
revolúcie	však	boli	iba	násilnícke	a	ničivé.	Americ-
ká	revolúcia	takou	nebola.	A	francúzska	revolúcia	
–	napriek	gilotíne	a	neskorším	jatkám	napoleon-
ských	vojen	–	priviedla	na	svet	občiansku	rovnosť.

ako vzniká mýtus okolo revolucionára? 
Neraz,	ale	nie	vždy	je	mýtus	produktom	propa-
gandy	„etablovanej	revolúcie“,	teda	revolúcie	
už	pri	moci	(Stalinov	kult).	Niekedy	sa	to	deje	

booku.	Zveľaďovanie	cudzieho	majetku	má	jednu	
nevýhodu	–	treba	striehnuť	na	policajtov.	Vo	
väčšine	krajín	je	okopávanie	cudzej	pôdy	proti	
pravidlám,	mohli	by	vás	za	to	aj	zatknúť.	Mnohí	
záhradkári	preto	radšej	vyrážajú	na	akcie	v	sku-
pinkách.	Piati	mladí	Taliani	takto	napríklad	za	
jednu	noc	v	hmle	a	zime	vypleli	kruhový	objazd,	
ktorý	pripomínal	menšiu	džungľu.	Vysadili	nové	
kvety	a	pre	dokonalejší	efekt	tam	dovliekli	aj	46	
kilovú	dyňu,	symbol	ich	mestečka.
Niektorí	rozhadzujú	semienka	a	sadia	priesady	
kade-tade	len	z	čírej	vášne	pre	záhradkárčenie.	
Iní	sú	presvedčení,	že	verejné	pozemky	by	mali	
byť	upravené	tak,	aby	robili	radosť	všetkým.	A	
pre	ďalšiu	skupinu	je	to	hlavne	vec	politická.	Ve-
ria	v	prehodnotenie	vlastníctva	pôdy	tým,	že	ju	
zregenerujú	a	dajú	jej	nové	využitie.	Sadenie	ako	
protest	sa	objavuje	začiatkom	70.	rokov	v	súvis-
losti	s	Liz	Christy	a	jej	skupinou	Green	Guerrillas.	

kvetinové bomby
Christy	prišla	aj	 so	 semiačkovými	granátmi.	
Pôvodne	to	boli	kondómy	naplnené	semienkami	
miestnych	divokých	kvetov,	vodou	a	hnojivom.	
S	kolegami	ich	hádzali	poza	ploty	na	opustené	
pozemky	 v	 New	 Yorku,	 aby	 skrášlili	 okolie.	
Teraz	sa	už	na	semiačkové	bomby	používajú	
výlučne	prírodné	materiály.	Najčastejšie	sa	ro-
bia	zo	zmiešaniny	keramickej	hliny,	kompostu	a	
semiačok	v	pomere	5:1:1,	do	ktorej	sa	ako	spojivo	
pridáva	trocha	vody.	Sú	lacné,	ľahko	ich	vyrobíte	
aj	doma	a	utľapkáte	do	tvaru,	aký	sa	vám	hodí	
(jeden	z	guerrillos	je	známy	tým,	že	modeluje	
revolvery).	Nevýhodou	je,	že	pri	prenášaní	vás	
dôkladne	zababrú	a	ak	neprší,	ich	účinnosť	sa	
znižuje.	Vyznávači	granátovej	 estetiky,	 ktorí	
nedôverujú	vo	vlastné	modelárske	schopnosti,	
si	môžu	bombičky	objednať	online	od	zručnej	
škótskej	záhradkárky.	Ako	fungujú,	naznačuje	
reklamné	heslo	Throw	it,	Grow	it	(Hoď	a	nechaj	
vyrásť).	Takže	stačí	sa	len	poriadne	zahnať	a	za	
nejaký	čas	by	ste	už	mali	obdivovať,	ako	kvitnú...
Partizánski	 záhradníci	 rebelujú	aj	dnes.	 „Vo-
lám	sa	Elise,	som	Francúzka,	mám	71	rokov,“	
predstavuje	sa	v	profile	na	guerrillagardening.
org	neprehliadnuteľná	dáma.	„Počula	som	o	
vašich	aktivitách	v	rádiu.	Okamžite	ma	zaujali	a	
potešili,	pretože	som	silne	nezávislá	a	búrim	sa	
proti	akejkoľvek	forme	autority	a	konformizmu.	
Vzdorovať	autorite	je	pre	mňa	nutnosť	a	aj	keď	
to	v	mojom	veku	môže	vyznievať	hlúpo,	je	to	tak.“

Ako v zrkadle
Po	prelome	tisícročia	sa	Marcos	načas	vy-
tratil,	ale	od	roku	2006	útočí	ešte	ostrejšími	
slovami.	Vymenil	koňa	za	motorku	a	vyrazil	na	
obrovské	turné	Iná	Kampaň.	Človek,	ktorý	si	
predtým	z	bezpečnostných	dôvodov	vyberal	
kam	a	s	kým	pôjde,	zrazu	prešiel	všetky	me-
xické	štáty.	Stretával	sa	s	rôznymi	skupinami	
a	organizáciami,	aby	zjednotili	sily	na	vykore-
nenie	neoliberalizmu	a	kapitalizmu	z	politick-
ého	systému	Mexika.	Podporu	stále	častejšie	
vyjadruje	aj	smerom	za	hranice.
Vzbúrenci	 z	 Chiapas	 si	 kvôli	 bezpečnosti	
zakrývajú	tvár.	Marcos	tvrdí,	že	 jeho	maska	
je	 zrkadlom,	v	ktorom	sa	môže	vidieť	Žid,	
černoch,	gay,	Palestínec	v	 Izraeli,	pacifista	
v	Bosne,	nezamestnaný	robotník,	osamelá	
žena	v	metre	po	desiatej	večer	aj	Zapatis-
ta	 v	 horách.	 „Za	 našou	 čiernou	 maskou,	
za	 naším	 ozbrojeným	 hlasom,	 za	 naším	
nepomenovateľným	menom.	Za	nami.	Koho	
vidíš	za	nami?	My	sme	ty.“

„ľudovým“	tvarovaním	a	citlivosťou	ľudí	na	obete.	
Pre	vytvorenie	mýtu	je	veľmi	dobré,	ak	dotyčný	
je	pekný,	mladý,	je	„v	kontakte	s	ľudom“	a	v	ta-
komto	stave	zahynie.	Možno	stačí,	ak	zahynie	–	a	
potom	ho	začnú	vykresľovať	ako	pekného.	Tento	
model	azda	najväčšmi	naplnil	Che	Guevara.	Ako	
buriča,	ktorý	potrestá	spoločenské	skrivodlivosti,	
ľudia	prijali	popraveného	„hôrneho	chlapca“	Jura	
Jánošíka,	zahynuli	aj	Štúr	i	Štefánik,	takže	ich	
nikto	nevidel	zostarnúť.	Obdobné	platí	aj	pre	JF	
Kennedyho,	až	na	to,	že	to	revolucionár	nebol.	
Pozícia	„najdôslednejšieho	bojovníka“	výstupu	
na	historický	piedestál	tiež	pomáha.	A	ani	idea-
lizmus	dotyčného	nie	je	na	škodu.

foto: archív v.k.





21

stala	Emily	W.	Davison,	ktorú	udupal	kráľov	kôň	
na	Epsomskom	derby.	Niektoré	teórie	hovo-
ria,	že	pod	koňa	skočila	zámerne,	frustrovaná	 
z	toho,	že	situácia	žien	sa	nemení	ani	po	10	
rokoch	miltantných	akcií	WSPU.	Anglická	vláda	
uznala	volebné	právo	žien	v	roku	1918,	u	nás	
to	bolo	o	dva	roky	neskôr.	

atentát na Heidrycha
alžbeta Šenoldová (1910 – 1943), odbojárka 
27.	 máj	 1942,	 Praha,	 Operácia	 Antropoid	 –	
československí	výsadkári	Jozef	Gabčík,	Jan	Kubiš	
a	Jozef	Valčík	spáchali	atentát	na	ríšskeho	pro-
tektora	Reinharda	Heydricha.	Takmer	nikde	sa	
nehovorí	o	tom,	že	na	jeho	príprave	sa	významne	
podieľala	aj	žena	–	slovenská	odbojárka	Alžbeta	
Šenoldová.	Od	roku	1938	žila	v	Prahe,	po	roku	
1939	začala	spolupracovať	s	odbojovou	organi-
záciou	Jindra.	Fungovala	ako	spojka	s	odbojár-
mi	na	Slovensku.	V	jej	byte	prebiehali	ilegálne	
porady.	Ukrývala	tam	viacerých	odbojárov	(aj	
vedúceho	organizácie	Jindra	L.	Vaněka).	Atentát	
na	Heidrycha	bezprostredne	pozorovala	–	na	
invalidnom	vozíku	tlačila	ozbrojeného	Vaněka,	
ktorý	mal	zabrániť	prenasledovaniu	atentátnikov.	
Do	pravoslávneho	kostola,	kde	sa	ukryli,	im	nosila	
jedlo	a	oblečenie.Spolu	s	manželom	ju	v	auguste	
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Revolucionár	–	drsný	muž	ovešaný	zbraňami	 
s	pohľadom	upretým	do	diaľky	–	to	je	bežná	
asociácia,	 ktorú	 vyvoláva	 slovo	 revolúcia.	
Aj	Google	vám	okrem	zaťatej	päste	(podľa	
veľkosti	skôr	mužskej)	ponúkne	hlavne	ob-
rázky	tohto	typu.	Je	to	asi	tým,	že	revolúcia	
sa	najčastejšie	spája	s	politickým	prevratom	
a	použitím	sily.	Znamená	aj	niečo	prevratne	
nové,	úplnú	zmenu	dovtedajšieho	stavu	vecí.	
Pri	oboch	výkladoch	platí,	že	ženy	nestáli	mimo.	
A	predsa	ich	mená,	až	na	pár	výnimiek,	nie	sú	
všeobecne	známe,	hoci	hádam	každý	aspoň	
tuší,	že	žil	nejaký	Che	Guevara,	Alfred	Einstein	
či	Jozef	Gabčík.	Bez	zásahov	neviditeľných	revo-
lucionárok	by	však	možno	svet	nefunoval	tak	
ako	teraz.	

objaviteľka komét 
Caroline Herschel (1750 – 1848), vedkyňa
Narodila	sa	v	Hannoveri	v	časoch,	keď	patril	
pod	Veľkú	Britániu	a	dievčatá	sa	mali	starať	len	
o	výhodnú	svadbu.	Našťastie	ju	otec	podporo-
val,	aby	spolu	s	bratmi	študovala	matematiku,	

francúzštinu	a	hudbu.	Sobáš	sa	totiž	nekonal.	
V	desiatich	rokoch	Caroline	dostala	týfus	a	
prestala	rásť.	Rodičia	považovali	za	samozre-
jmé,	že	130	centimetrovú	nevestu	by	nikto	ne-
chcel.	Rozhodli,	že	sa	stane	akousi	doživotnou	
slúžkou.	Vyše	desaťročné	varenie	a	upratovanie	
v	domácej	kuchyni	prerušil	brat	William.	Pozval	
sestru	do	mesta	Bath,	vychytených	anglických	
kúpeľov,	aby	mu	viedla	domácnosť.	Neostalo	
len	pri	tom	–	ako	hudobník	a	zbormajster	jej	
zabezpečil	hodiny	spevu	a	z	Caroline	sa	stala	
známa	sopranistka.	 Jej	hlavnú	kariéru	však	
ovplyvnila	Williamova	záľuba	v	astronómii.	Vy-
pracoval	sa	na	slávneho	konštruktéra	silných	
teleskopov	a	sestra	mu	začala	pomáhať.	Teles-
kopy	sa	naučila	vyrábať	aj	používať.	Objavila	
osem	komét,	overovala	a	katalogizovala	všetky	
svoje	aj	bratove	objavy.	Nielen	William,	ale	aj	
ona	dostala	od	kráľa	Juraja	III.	rentu	za	vedeckú	
prácu.	Stala	sa	tak	prvou	ženou	uznanou	za	
vedkyňu	–	navyše	v	dobe,	keď	panovník	zriedka	
platil	aj	mužom	v	tomto	odbore.	
Kráľovská	astronomická	spoločnosť	Caroline	

NEVIDITEĽNÉ REVOLUcIONÁRKY

NepoSlUŠNé ŽeNY
Pre ženu je osobnou revolúciou už to, že uspeje v oblasti výhradne mužského 
vplyvu. Svetovú revolúciu spôsobí, keď nemožné pretvorí na všedné.

text:	dagmar	gurová	| grafika: palo čejka

prvou	svetovou	vojnou	čosi	urážlivé	–	kari-
katúru	ženskosti,	ktorá	vzbudzuje	odpor	a	
výsmech	(podobne	ako	dnes	pre	mnohých	
slovo	feministka).	Suffrage	znamená	„volebné	
právo“	–	dnes	už	tak	samozrejmé	aj	pre	ženy.	
Keď	však	za	neho	vtedy	bojovali,	budili	verejné	
pohoršenie.	Po	rokoch	protestných	pochodov	
a	petícií,	ktoré	nemali	na	mužskú	vládu	žiadny	
vplyv	sa	časť	žien	odhodlala	na	skutočný	boj.	
Už	ako	dáma	v	strednom	veku	sa	Emmeline	
rozhodla,	že	slová	treba	nahradiť	činmi.	S	dcérami	
Christabel	a	Sylviou	založila	organizáciu	WSPU	
(Woman’s	 Social	 and	 Political	 Union),	 ktorá	
sa	práva	voliť	domáhala	oveľa	ostrejšie	ako	
dovtedajšie	spolky.	Spustila	prenasledovanie	poli-
tikov	hlasnými	otázkami,	neskôr	rozbíjaním	okien	
na	vládnych	budovách,	pokusmi	o	podpaľačstvo	
aj	bombový	útok.	Na	protestný	pochod	300	žien	
na	Parliament	Square,	ktorý	Emmeline	organi-
zovala,	reagoval	vtedajší	minister	vnútra	Winston	
Churchil	agresívnym	zásahom	–	policajti	bili	ženy	
päsťami,	kopali	ich,	ťahali	za	prsia.
Hádam	po	každej	akcii	nasledovalo	zatýkanie.	
Podmienky	 vo	 väzeniach	 boli	 otrasné.	 Asi	
najhroznejšie	bolo	násilné	kŕmenie	sufražetiek,	
ktoré	 držali	 protesnú	 hladovku.	 Kovovými	
páčidlami	viackrát	otvárali	ústa	aj	starnúcej	
Emmeline,	aby	jej	do	hrdla	nasilu	zaviedli	hadi-
cu,	cez	ktorú	liali	tekutú	potravu.	V	pamätiach	
spomína	na	výkriky	týraných	kolegýň	z	ciel.	
Pre	slabé	zdravie	ju	opakovane	prepúšťali	a	
zatýkali	zo	strachu,	aby	vo	väzení	neumrela	a	
hnutie	nezískalo	martýrku.	Tou	sa	v	roku	1913	
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„Pri protestnej 
hladovke sufražetky 
vo väzení násilne 
kŕmili.“

1942	zatklo	gestapo.	Prešli	väzením	v	Prahe,	Te-
rezíne	a	Mauthausene,	kde	ich	na	priamy	roz-
kaz	Himmlera	popravili.	In	memoriam	dostala	
vyznamenanie	Československý	vojnový	kríž	1939.

Židovská partizánka
Chaviva reiková (1914 – 1944), účastníčka SNp 
V	roku	1939	emigrovala	do	Palestíny	(bola	
za	 samostatný	 židovský	 štát).	 V	 zahraničí	
absolvovala	vojenský	výcvik	a	v	roku	1944	už	
bola	späť	na	Slovensku	ako	jedna	z	piatich	
židovských	dobrovoľníkov	skupiny	Amsterdam.	
Povstalcom	pomáhala	získavať	zbrane,	správy	
o	 priebehu	 povstania	 a	 stave	 židovského	
obyvateľstva.	Spoluvytvorila	pracovný	výbor	
pre	sociálnu	a	peňažnú	pomoc	Židom	v	Ban-
skej	Bystrici.	Nacisti	 ju	zatkli	a	po	20	dňoch	
vypočúvania	a	mučenia	popravili.	In	memoriam	
dostala	pamätnú	medailu	SNP.	Na	jej	počesť	
sú	pomenované	ulice,	námestia,	školy,	múzeá	
v	mnohých	mestách	Európy,	Ázie	aj	Ameriky.

V kráľovstve elektróniek
jean bartik (1924), programátorka
Vývoj	prvých	 (elektrónkových)	počítačov	sa	
spája	hlavne	s	mužskými	menami.	Menej	sa	
hovorí	o	tom,	že	s	ich	programovaním	začali	
ženy.	Američanka	Jean	Bartik	(vtedy	21-ročná)	
patrila	medzi	šesť	mladých	žien,	ktoré	sa	dostali	
k	tajnému	projektu	ENIAC	(Elektrický	numeric-
ký	integrátor	a	počítač).	Navrhol	ho	fyzik	John	
Mauchy	z	Univerzity	v	Pensylvánii	a	geniálny	
inžinier	Pres	Eckert,	ktorý	nemal	ešte	ani	25	ro-
kov.	Jean	neskôr	s	oboma	pánmi	spolupracovala	
aj	na	počítačoch	BINAC	a	UNIVAC.
Všetko	sa	začalo	tým,	že	americká	armáda	cez	
druhú	svetovú	vojnu	potrebovala	spresniť	de-
lostrelecké	strely.	Pôvodne	sa	trajektórie	striel	
počítali	 len	pomocou	stolového	kalkulátora.	
Zapisovala	sa	dráha	každej	strely	v	intervaloch	
po	desatine	sekundy	a	vyrátanie	jednej	trajek-
tórie	pre	jednu	zbraň	trvalo	až	40	hodín.	Pre	
každú	novú	zbraň	bolo	treba	vyrátať	tabuľky	so	
stovkami	trajektórií,	ktoré	strelcom	určovali	ako	
zamieriť,	aby	trafili	cieľ.	A	práve	tvorbu	týchto	
tabuliek	mal	urýchliť	ENIAC.	Jean	to	spomína	
ako	svoju	najvzrušujúcejšiu	prácu.	S	kolegyňou	
Betty	Snyder	verili,	že	problém	trajektórií	stihnú	
vyriešiť	včas	do	oficiálnej	prezentácie	ENIAC-u.	
V	 ten	deň	ešte	o	druhej	nadránom	nemali	
odpoveď.	Betty	na	ňu	prišla	v	spánku,	stačilo	
prehodiť	jeden	spínač.	Počítač	bol	obrovské	
monštrum	dlhé	30	metrov,	mal	40	panelov,	
6000	prepínačov	a	takmer	18	tisíc	vákuových	
elektróniek.	Programátorky	na	zadávanie	pro-
gramov	používali	čítačky	diernych	štítkov.

zvolila	za	svoju	čestnú	členku	a	odmenila	ju	
Zlatou	medailou	(ktorú	ďalšia	žena	získala	až	
v	roku	1996).	Stala	sa	aj	členkou	Kráľovskej	
írskej	akadémie.	Keď	mala	96	rokov,	dostala	od	
Pruského	kráľa	zlatú	medailu	za	vedu.

Slovenská florence Nightingale
jana Hrebendová (1812 – 1880), zdravotníčka
Patrila	 k	 organizátorkám	 kultúrneho	 života	
Slovákov	a	v	revolučných	rokoch	1848	–	1849	sa	
zapojila	do	Slovenského	povstania,	pri	ktorom	
sa	spomínajú	hlavne	Štúr,	Hurban	a	Hodža.	Za	
ošetrovanie	 slovenských	dobrovoľníkov	uhor-
ské	úrady	Janu	prenasledovali	a	väznili.	Spolu	
s	Angličankou	Florence	Nightingale	patrila	k	
zakladateľom	organizovaného	poskytovania	prvej	
pomoci	priamo	na	bojisku.	Po	revolúcii	skrývala	
hurbanovskú	zástavu	aj	písomnosti	a	pečať	SNR.

rozbíjačka politických okien
emmeline pankhurst (1858 – 1928), líderka 
sufražetiek 
Označiť	ženu	za	sufražetku	znamenalo	pred	

Sufražetku emmeline pankhurst opätovne zatýkali za to, že pre ženy chcela volebné právo.

partizánka, Židovka Chaviva reiková zomrela počas SNp.
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Máte	 pocit,	 že	 na	 svete	 neplatí	 žiadna	
spravodlivosť?	Že	zloduchom	prejde	hocijaká	
zákernosť	bez	trestu,	nikto	sa	nezastane	slabých	
a	 utláčaných?	 Zdá	 sa	 vám,	 že	 Jánošíci	 sa	 už	
dávno	nerodia?	Nezúfajte,	máme	pre	vás	dobrú	
správu:	Superhrdinovia	sú	tu.	Na	záchrane	sveta	
nepopierateľne	pracujú	aspoň	na	papieri.	Najstarší	
z	nich	už	okolo	80	rokov.	
„Boj	dobra	a	zla,	príbeh	záchrany,	ochrany	a	príbeh	
o	hrdinovi	je	primárnym	a	najjednoduchším	príbe-
hom.	Je	typický	aj	pre	komiks	a	hlavne	pre	jeho	
rané	obdobie,“	hovorí	expert	na	angloamerickú	
superhrdinskú	tematiku	Filip	Křížek.	
Anglosaský	komiks,	u	nás	najviac	známy,	vznikal	 

v	30.	rokoch	minulého	storočia	v	dobe	veľkej	rece-
sie.	A	dvaja	najväčší	a	najznámejší	superhrdinovia	
Superman	(1939)	a	Batman	(1940)	sa	ako	na	zavo-
lanie	objavujú	tesne	pred	druhou	svetovou	vojnou	

a	pred	vstupom	USA	do	vojny.	„Ľudia	vtedy	asi	viac	
než	inokedy	potrebovali	hrdinu,“	hovorí	Křížek.
A	kreslení	spasitelia	sveta	neuveriteľne	túžili	

zatočiť	so	všetkými	možnými	zlosynmi.	Nielen	
s	vymyslenými...	Křížek	vysvetľuje,	že	komiks	sa	
stal	časom	integrálnou	súčasťou	americkej	kultúry.	
Batman	v	období	druhej	svetovej	vojny	bojoval	
proti	nacistickým	špiónom	v	Gotham	City	(mesto	
kde	Batman	operuje).	V	tom	čase	vznikol	aj	su-
perhrdina	Kapitán	Amerika	–	vojenský	experiment,	
ktorý	mal	pomôcť	USA	v	bojovom	úsilí.	Superman	
zase	cez	studenú	vojnu	zostreľoval	komunistické	
migy.	Komiksoví	superhrdinovia	žijúci	v	New	Yorku	
zachraňovali	obete	útokov	z	11.	septembra.
Spoločenské	zmeny,	nálady	a	udalosti	ovplyvňovali	
aj	charakter	komiksových	postáv.	Prví	bojovníci	
proti	zlu	boli	až	priveľmi	dokonalí	–	morálne	čistí,	

feNoMéN text:	dagmar	gurová	| ilustrácie: andrej kolenčík

SUPERHRDINOM PROTI VlASTNEJ VÔlI

PAPIEROVÁ VZBURA
Komiksoví superhrdinovia zachraňujú svet neobvyklými schopnosťami a silami.  
V normálnom živote však často vystupujú ako popletení, ťarbaví a nenápadní ľudkovia.

„V ťažkých časoch 
je dopyt po 
superhrdinoch 
najväčší.“

text:	memfer	| ilustrácia: spain rodriguezREVOlUCIONÁR GUEVARA V KOMIKSE

CHE STÁLE V KURZE
A znovu v obraze – tentoraz v nepohyblivých obrázkoch. Po filmoch Motocyklové denníky a Che 
je na trhu aj životopisný komiks revolucionára, ktorého tvár je už naozaj takmer všade.

Ernesto	„Che“	Guevara	sa	údajne	narodil	
predčasne,	komiks	o	ňom	určite	nie.	Vyšiel	
v	 roku	 2008,	 česky	 o	 rok	 neskôr.	Napísal	
a	nakreslil	ho,	ako	sa	dalo	čakať,	Manuel	
„Spain“	 Rodriguez.	 Dnes	 šesťdesiatosem	
ročný	nestor	undergroundového	ľavicového	
politkomiksu	a	člen	motorkárskeho	gangu	
Supy	ciest	 (Road	Vultures)	 tvorí	už	od	čias	
Guevarovej	smrti	v	Bolívii.	Na	99	stranách	
svojho	nového,	 trochu	čiernobieleho	diela	
zachytáva	kľúčové	osobné	 i	politické	mo-
menty	zo	života	 ikony	 internacionalizmu	a	
boja	za	nezávislosť.
Kniha	okrem	iného	dokumentuje	vznik	Er-
nestovej	prezývky	Che.	Keď	sa	s	ním	rozišla	
jeho	aristokratická	priateľka	a	on	sa	s	ka-
marátom	vybral	na	seba	–	a	sveta	pozná-
vaciu	cestu	 Južnou	Amerikou,	prilepšovali	
si	aj	zbieraním	dreva.	Ernesta	slovom	che,	
preložiteľným	ako	kámo,	vtedy	oslovil	jeden	
z	miestnych	brigádnikov.	Túto	etapu	dobre	
mapujú	Guevarove	Motocyklové	denníky,	 
v	roku	2004	sfilmované	Walterom	Sallesom.	

Kritikovi	Paulovi	Bermanovi,	ktorý	Sallesov	
film	napadol	pre	zahmlievanie	Guevarovej	
brutality,	by	sa	asi	komiks	páčil	ešte	menej.	
Rodriguez	sa	ani	nesnaží	predstierať,	že	je	
nestranný	či	nebodaj	kritický.	Koniec	koncov,	
najlepšie	to	ukazuje	záver	–	príbeh	totiž	uza-
tvára	slovami	„Che	Guevara	bol	impulzívny,	
tvrdohlavý	a	predbehol	svoju	dobu,	ale	vždy	
ho	zaujímalo	predovšetkým	utrpenie	tých,	
ktorí	pracovali,	aby	si	tí	druhí	mohli	užívať.	
Na	rozčarovanie	služobníkov	týchto	pijavíc	je	
jeho	meno	uctievané	po	celom	svete.	Kiežby	
to	tak	bolo	navždy“.
Antikapitalistické	žihadlo	umelca	pochválil	
Art	Spiegelman,	držiteľ	Pulitzerovej	ceny	
za	 životopisný	 grafický	 román	Maus.	 Ro-
drigueza	ctí,	 že	hoci	na	obálke	ponechal	
Guevarovi	 typickú	vojenskú	košeľu,	bradu	
a	baretku	s	červenou	hviezdou,	nepoužil	už	
naozaj	opozeranú	štylizáciu	s	cigarou	ako	
symbolom	rebelujúcej	Kuby.	 Je	 to	chvály-
hodné	najmä	preto,	že	komiks	je	určený	aj	
mladým	čitateľom.

bezúhonní,	odhodlaní	dať	za	dosť	spravodlivosti.	
Väčšinou	mali	za	sebou	veľkú	tragédiu	(zničenie	
rodnej	planéty,	smrť	 rodičov),	 čo	možno	ešte	
zvyšovalo	ich	odhodlanie	zabrániť,	aby	podobné	
nešťastia	dopadli	na	ľudstvo.	
Paradoxom	je,	že	hoci	v	„akčnom	stave“	disponova-
li	zásobou	úžasných	schopností,	v	reálnom	živote	
ich	zastupovali	pomerne	neduživé	alter	egá.	Super-
man	dokázal	fungovať	bez	jedla,	tekutín	či	dýcha-
nia.	Keď	však	práve	nezachraňoval	svet,	premieňal	

sa	na	nemotorného	novinára.	Kapitán	Amerika	sa	
podobne	maskoval	za	identitu	ťarbavého	vojačika.	
Kedysi	chudorľavého	mladíka	pritom	experiment	
zmenil	na	supervojaka,	ktorý	prežil	aj	v	stave	hiber-
nácie	či	odolával	vplyvu	alkoholu	a	drog.	
V	 60.	 rokoch	 išlo	 nakladateľstvo	 Marvel	 v	
poľudšťovaní	svojich	postavičiek	ešte	ďalej	–	pred-
stavilo	nový	typ	superhrdinov	proti	vlastnej	vôli.	
Čitateľ	sa	mohol	predsa	len	skôr	zblížiť	s	mladým	
študentom	 Petrom	 Parkerom/Spidermanom,	
ktorý	si	robil	viac	starostí	so	svojou	pubertou	
ako	so	zodpovednosťou,	ktorú	musel	prijať	so	
superschopnosťami.	X-Meni	(komiks,	ktorý	reflek-
toval	meniacu	sa	politiku	Ameriky	k	menšinám)	
chceli	iba	žiť	ako	normálni	ľudia.	A	Hulk	zúril,	lebo	
sa	stal	obeťou	výbuchu	neutrónovej	bomby.	Ne-

hoda	totiž	spôsobila,	že	dôstojný	fyzik	Dr.	Banner	
sa	nečakane	menil	na	monštruózneho	obra,	čo	
mu	nepríjemne	komplikovalo	život.
Či	už	sú	superhrdinovia	udatní	z	vlastného	
rozhodnutia	alebo	pod	tlakom	okolností,	os-
távajú	vzbúrencami	proti	neprávosti.	Ich	príbe-
hy	tým	pripomínajú	akési	papierové	revolúcie,	
v	ktorých	si	bez	námahy	a	bolesti	odžijete	
túžbu	napraviť	spoločenské	krivdy.	Aj	keby	vás	
komiks	nepresvedčil	o	dôkladnom	zúčtovaní	so	
zloduchmi,	o	existencii	superhrdinov	príliš	ne-
pochybujte.	Možno	máte	suseda,	ktorý	každú	
chvíľu	zakopne,	od	hanblivosti	sa	červená	a	
zajakáva.	A	možno	práve	on	vás	raz	vytrhne	
zo	spárov	hroziaceho	nešťastia.

Slovenský komiks je zatiaľ veľmi undergroundová záležitosť. toto by mohli byť jeho noví superhrdinovia.



má	každá	basa,	pri	svojom	cvičení	zlaňujú	
budovu	od	samého	vrcholu	a	ostrými	nožmi	
odrezávajú	balíčky,	ktoré	s	rachotom	padajú	
na	zem.	Tých	balíčkov	býva	vždy	poriadna	kopa,	
ale	čo	sa	s	tými	vecami	robí	ďalej,	to	už	nikto	
nevie.	Rozhodne	ich	väzňom	nevracajú.

...bez referenta sa neumiera
Bolo	to	ako	včera.	Jucker	sa	na	to	jasne	pamätal.	
Advokátka	predkladala	súdu	potvrdenie	o	jeho	
zdravotnom	stave	s	tým,	aby	súd	na	to	láskavo	
pri	vynesení	rozsudku	prihliadal,	 lebo	Jucker	
nebol	zdravý.	Bol	kardiak,	odkázaný	na	lieky	a	
lekársku	opateru.	Sudca	vtedy	iba	mávol	rukou,	
že	to	je	všetko	v	poriadku,	lebo	vzhľadom	na	
vek	a	samozrejme	i	vzhľadom	na	zdravotný	
stav	Juckera	ho	tak	či	tak	nedajú	nikam	inam,	
iba	do	väzenského	starobinca	do	Trenčína,	
ktorý	je	spojený	s	väzenskou	nemocnicou.	No,	
bola	to	pekná	volovina,	pretože	ani	v	Trenčíne,	
ani	nikde	inde	žiaden	väzenský	starobinec	nie	
je	a	Juckera	poslali	za	mreže	do	normálnej	basy,	
kde	boli	starí	i	mladí	pokope.	A	tak	prvý	krok	
Jucker	napísal	prezidentovi	republiky	o	svojom	
zdravotnom	stave	a	požiadal	ho	o	udelenie	
milosti.
Žiadosť	podal	v	auguste,	hneď	po	nástupe	do	
výkonu	trestu.	Pretože	nemal	žiadne	lekár-

ske	potvrdenie	o	chorobe,	 lebo	nevedel,	od	
koho	ho	treba	vyžiadať,	tak	choroby	a	zdra-
votné	problémy	iba	laicky	opísal.	Prešlo	pár	
dní	a	prezidentská	kancelária	odpovedala,	že	
žiadosť	evidujú.	Po	nejakom	čase	dostal	z	mi-
nisterstva	spravodlivosti	list,	že	im	bola	jeho	
žiadosť	postúpená	prezidentskou	kanceláriou.	
Byrokratický	kolotoč	sa	zrejme	pohol.

A	potom	prešlo	pol	roka,	rok	a	pol	a	nič.	Juc-
ker	si	povedal	–	majú	veľa	práce	–	a	trpezlivo	
čakal.	Pravidelne	otravoval	väzenského	lekára,	
pravidelne	do	neho	pchali	injekcie,	pravidelne	
sa	kŕmil	 liekmi	a	systematicky	si	ničil	pečeň,	
pretože	v	týchto	podmienkach	sa	okrem	liekov	
a	injekcií	nič	nedalo	robiť.	Po	roku	a	pol	si	dovo-
lil	napísať	znovu.	Na	tento	list	však	už	vôbec	
nedostal	odpoveď.	Pritom	všetkom	bolo	zau-
jímavé,	že	za	celý	ten	čas	sa	ani	prezidentská	
kancelária,	ani	ministerstvo	spravodlivosti	 
o	jeho	zdravotný	stav	vôbec	nezaujímali.	Ale	
veď	vlastne	o	to	šlo!	Žiadosť	o	milosť	zo	zdra-
votných	dôvodov.	Čudné	sú	cesty	justičných	

aparátov	a	úradníkov	z	okruhu	prezidenta.
Minule	 Jucker	 odpadol	 na	 izbe.	 Žuchlo	 to	 
s	ním	ako	s	plným	vrecom.	Jednoducho	sa	mu	
zatočila	hlava	a	na	chvíľu	mal	pauzu.	Prebral	sa	
na	to,	že	ho	spoluväzni	ukladali	na	posteľ	a	po-
daktorí	ho	fliaskali	po	tvári,	iní	mu	pchali	do	úst	
pohár	s	čerstvou	vodou,	jednoducho	zmätky	
jak	vyšité.	Ešte	v	ten	deň	odišiel	k	lekárovi.
„Pán	doktor,	ráno	mi	bolo	zle.	Zatočila	sa	mi	
hlava	a	odpadol	som“.
„Hm“,	povedal	lekár.	„A	videl	vás	niekto?“
„Celá	izba.	Dvíhali	ma,	fackali	ma	a	ešte	ma	aj	
vodou	polievali“.
„Hm“,	zamyslel	sa	lekár.	„A	niektorý	z	referentov	
vás	videl?“
No	a	je	to	jasné.	Bez	referenta	režimu	ani	ťuk.	
Absurdná	otázka	vyvolala	v	Juckerovi	absurdné	
predstavy.	Videl	sa,	ako	umiera,	ale	pretože	
pri	tom	nebol	nikto	–	ba	dokonca	ani	referent	
režimu,	tak	vlastne	zomrieť	nemohol.	Darmo.	
Je	to	tu	skvelo	vymyslené.

NeVerili, Že SoM Z MäSa a koStÍ 
S „pouličným faktografom“ Júliusom o jeho novej knihe.
Vaša nová kniha je o drsnom živote vo väzení, 
prečo ste si vybrali práve túto tému?
Mnohí	ľudia	z	ulice	väzenie	dôverne	poznajú.	
Žiaľ,	ich	spôsob	života	je	často	na	hrane	zákona.	
Z	ulice	je	len	krok	do	väzenia	a	platí	to	i	naopak.	
Mnohí	z	bezdomovcov	sa	dostali	na	ulicu	práve	
z	väzenia,	keď	im	na	slobode	nikto	nevytvoril	
zázemie,	nikto	na	nich	po	výkone	trestu	nečakal.	
Takže	vlastne	je	to	téma,	ktorej	sa	vo	svojom	
písaní	vždy	venujem.	

Nakoľko knižka obsahuje autobiografické 
prvky? 
Žiadna	moja	kniha	nie	je	autobiografická.	Pri	
písaní	vychádzam	hlavne	z	 toho,	o	čom	mi	
hovoria	ľudia.	Zároveň	si	ale	myslím,	že	každý	
autor	má	právo	„pustiť	si	fantáziu	na	špacír“.	A	
že	pri	tom	často	trafím	do	čierneho,	to	je	skôr	
vec	náhody.	

až donedávna ľudia takmer nevedeli, že exis-
tujete, verejne ste nevystupovali. V poslednej 
dobe máte pri príspevkoch v Nb aj fotku. Čím 
to je? 
Nie	je	to	ani	tak	moja	zásluha	ako	skôr	zásluha	
redakcie	časopisu	Nota	bene.	Moji	čitatelia	zrej-
me	neverili,	že	som	z	mäsa	a	kostí.	A	tak	ma	
tam	redakcia	jednoducho	vycapila	a	ja	s	tým	
už	musím	žiť.

prečo podľa Vás nechcú verejne vystupovať 
ľudia, ktorí si prežili peklo ulice a už sú 
zaradení a žijú bežným životom? Čo im bráni? 
Spomienky	na	spávanie	v	kanáloch,	pivniciach,	
na	niekoľkotýždňové	strniská	na	brade,	na	
špinu	a	smrad	nie	sú	akurát	najpríjemnejšie.	Tí	
ľudia	sa	k	nim	neradi	vracajú.	Poniektorí	svoje	
bezdomovectvo	považujú	za	absolútny	životný	
neúspech,	hanbia	sa	za	to	a	snažia	sa	na	všetko	
čo	najskôr	zabudnúť.

poviedka z knižky s názvom pouličná romanca 
približuje príbeh lásky, ktorá obom hlavným 
postavám pomôže dostať sa z ulice. Čo po-
mohlo na ceste z dna Vám? 
Možno	tiež	láska...	Ale	hlavne	vôľa	z	odraziť	sa	
z	toho	dna.	Nenarodil	som	sa	ako	bezdomovec	
a	keď	už	som	sa	ním	stal,	snažil	som	sa	odtiaľ	
čo	najskôr	dostať.

ako vyzerá Vaša spisovateľská prax – máte 
presne určené hodiny, kedy píšete? koľko 
Vám trvá práca na poviedke a knihe?
Píšem	priamo	do	počítača,	 ale	 veľmi	 často	
napísané	 vymažem	 a	 píšem	 od	 začiatku.	
Najlepšie	sa	mi	píše	v	noci,	i	keď	o	presných	
hodinách	hovoriť	nemožno.	Píšem	keď	–	ako	
hovorievam	 –	 dostanem	 slinu.	 Poviedku	
napíšem	niekedy	za	pol	hodiny,	inokedy	mi	to	

trvá	aj	dva	dni.	Napísanie	knižky,	ktorá	je	pred	
vydaním,	mi	trvalo	niečo	vyše	trištvrte	roka.

Čo by ste označili za najväčšiu revolúciu vo 
Vašom živote? 
O	revolúciu	ani	tak	nejde,	ale	rozhodne	zvrat	 
v	mojom	živote	zapríčinil	fakt,	že	som	vôbec	
začal	písať.	Potreboval	som	na	to	sedemdesiat	
rokov	života,	aby	som	konečne	uveril	–	spolu	
s	ostatnými	ľuďmi	–	že	čo	napíšem,	to	sa	dá	
aj	čítať.	

počula som, že Vaša druhá knižka prekročila 
hranice Slovenska. Kam sa 
dostala? 
Niektoré	z	mojich	príbehov	boli	preložené	do	
jazyka	esperanto	a	ohlasy	som	mal	z	Holandska	
a	Poľska,	zrejme	od	tam	žijúcich	Slovákov,	lebo	
listy,	ktoré	som	dostal,	boli	v	slovenčine.

V čom je Vaša nová kniha jedinečná? prečo by 
si ju ľudia mali kúpiť?
Moja	najnovšia	kniha	nespĺňa	kritériá	románu,	
ale	nie	je	ani	zbierkou	poviedok	a	možno	práve	
tým	je	jedinečná.	Je	to	skôr	akoby	faktografia	
hrdinov	mojej	knižky.	A	prečo	by	si	ju	mali	ľudia	
kúpiť?	Nuž,	hlavne	preto,	aby	podporili	predaj-
cov	z	radov	bezdomovcov.	A	verím,	že	knižka	
každého	zaujme	a	poučí.
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Spoluvydavateľom knihy 
je Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku, 
www.europa.sk v rámci 
Európskehoroka boja 
proti chudobe a so-
ciálnemu vylúčeniu 

NOVÁ KNIHA OD JúlIUSA

LÁSKA A KRIMINÁL
Drsné autentické príbehy ľudí z ulice prináša ďalšia kniha bývalého predajcu NOTA BENE, 
Júliusa. Shakespearovský príbeh lásky a švejkovsky smutno-smiešne historky zo života 
odsúdených väzňov. Toto všetko nájdete v knihe zloženej z dvoch poviedok s názvom Pouličná 
romanca a Na skok v base. 

Od	25.	novembra	ju	nájdete	výhradne	u	svojich	
predajcov	Nota	bene.	Zatiaľ	úryvky	na	ochut-
návku.

doktor von Hodermarszki
Vedel	 spievať	 a	 vedel	 hrať	 na	 klavír.	 Raz	 
o	sebe	hovoril,	že	bol	burzovým	maklérom,	
inokedy	rentierom,	potom	profesorom	na	eko-
nomickom	gymnáziu	v	Bratislave,	kde	v	centre	
mesta	obýval	štvorizbový	apartmán,	inokedy	
zase	že	bol	bezdomovcom	a	býval	kdesi	pod	
mostom.	To	všetko	záviselo	od	toho,	kto	ho	
práve	počúval.	Svoje	rozprávanie	prispôsoboval	

25

„Čudné sú cesty 
justičných aparátov 
a úradníkov.“

stupňu	inteligencie	svojich	poslucháčov.
V	 skutočnosti	 to	 bol	 ale	 vidiecky	 chlapec	
odkiaľsi	od	Košíc,	ktorý	pochádzal	z	kantor-
skej	rodiny	a	to	bol	základ	jeho	muzikálnosti.	
Chodil	na	strednú	školu,	ktorú	ale,	bohvie	prečo,	
nedokončil.	A	potom	začala	jeho	púť	svetom.	
Takým	malým,	slovenským	svetom.	Roky	sa	živil	
krádežami	a	podvodmi	po	celom	Slovensku,	
ale	vždy	a	všetko	to	robil	premyslene,	s	gráciou	
sebe	vlastnou,	takže	nikdy	ho	neupodozrievali,	
nikdy	ho	nechytili.
Volal	sa	Novák,	alebo	Nový,	alebo	tak	nejako,	
ale	každému	sa	predstavoval	ako	doktor	von	

Hodermarszki,	s	mäkkým	„i“	na	konci,	ako	po-
tomok	starej	nemeckej	šľachty.	Bola	to	svojím	
spôsobom	odvaha,	lebo	nemecky	nevedel	ani	
ceknúť,	ale	na	ľudí	to	pôsobilo.	
Keď	potom	kamaráti	spoluväzni	rozpitvávali	
jeho	život,	prišli	na	to,	že	s	výnimkou	toho	
pôvodu	a	niektorých	maličkostí	na	všetkom	
bolo	 niečo	 pravdy.	 Pán	 doktor	 von	Hoder-
marszki	žil	život	bezdomovca,	ale	aj	obyvateľa	
apartmánu	v	Bratislave,	lebo	raz	sa	mu	podaril	
neuveriteľný	ťah.	Využil	možnosti	internetovej	
kaviarne	a	cez	internet	sa	zoznámil	s	nejakým	
Slovákom,	žijúcim	už	hromadu	rokov	v	Sacra-
mente,	v	Amerike.	Toľko	do	neho	hučal,	až	mu	
ten	nešťastník	poukázal	50.000	dolárov	na	
výhodné	zhodnotenie.	No	a	tak	doktor	von	
Hodermarszki	zbohatol.
Keď	ho	zavreli,	z	veľkého	balíka	mal	už	len	
nejakých	päť	tisíc	korún.	Dostal	štyri	roky	väze-
nia	a	možnosť	ohurovať	spoluväzňov	svojimi	
münchhausenovskými	historkami	alebo	prího-
dami	v	štýle	baróna	Prášila.	Po	dvoch	rokoch	
mu	premenili	trest	na	podmienečný	a	pustili	
ho	na	slobodu.	Pri	lúčení	sa	so	spoluväzňami	
na	 otázku,	 čo	 bude	 vonku	 robiť,	 povedal	 
s	rozkošným	úsmevom	„no	predsa	podvody“.	
Možno	po	prvýkrát	behom	výkonu	trestu	mu	
všetci	do	jedného	uverili.

... o koňovaní 
Zatiaľ	čo	na	eskortnom	oddelení	fajčiari	majú	
problémy,	na	nástupnom	to	je	všetko	v	suchu.	
Za	hodinky	kľudne	zoženiete	aj	dve	škatuľky	
cigariet	–	a	keď	nie	priamo	tu,	tak	šikovne	
natrhnete	posteľnú	plachtu,	odtrhnete	z	nej	
takú	dlhú	akoby	šnúru	a	idete	koňovať.	Boh-
vie,	prečo	to	volajú	koňovaním,	lebo	to	skôr	
pripomína	rybolov.	Na	koniec	šnúry	sa	priviaže	
sáčok,	do	ktorého	sa	vložia	hodinky	a	potom	sa	
spustí	šnúra	z	plachty	o	poschodie	nižšie.	Tam	
si	ich	záujemca	pozrie	a	pokiaľ	sa	mu	hodinky	
páčia,	vloží	do	sáčku	požadované	množstvo	
cigariet	a	je	to.	História	takého	kšeftu	pozná	
aj	podrazy,	ale	poväčšinou	sa	tu	obchoduje	
korektne.
Niekedy	 sa	 stáva,	 že	 sa	 taký	 kôň	 zasekne.	
Jednoducho	nejde	ani	hore,	ani	dolu.	Zostane	
visieť	na	mrežiach	a	tak	je	po	čase	celá	stena	
basy	ovešaná	balíčkami	ako	vianočný	stromček.	
V	balíčkoch	sa	nájdu	peniaze,	cigarety,	tabak,	
drogy,	ale	i	hodinky,	zlaté	prstene,	prípadne	
zlaté	retiazky.	Potom	raz	za	rok	kukláči,	ktorých	
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o poschodie nižšie
„Som	bezdomovec,	ale	chcem	pracovať,“	predstavil	
sa	budúcej	šéfke.	Jeho	postavenie	ju	neodradilo.	
Dušana	prijala	a	pomohla	mu	aj	s	dokladmi.	
„Povedal	som,	že	si	môžem	dovoliť	občiansky	
preukaz	alebo	jedlo.	Chcela	mi	dať	peniaze,	ale	
vypýtal	som	si	priamo	kolky.	Dôverovala	mi,	aj	keď	
ma	vôbec	nepoznala.“	O	miesto	aj	plat	sa	najskôr	
delil	s	kamarátom.	„Jeden	predával	Nota	bene	a	

druhý	o	poschodie	nižšie	upratoval.	Na	striedačku.	
Kým	sme	nedostali	prvú	výplatu,	časopis	živil	dva	
žalúdky.“
Prvé	týždne	sa	poriadne	nadreli,	kým	dali	pod-
chod	do	poriadku.	Kolega	to	tempo	nevydržal,	
po	prvej	výplate	zmizol.	Dušan	zametá,	umýva	
a	leští	už	vyše	sedem	mesiacov.	„Mňa	tá	práca	
baví.	Som	rád,	že	ju	mám,	aspoň	mi	čas	prejde.“	

Bonusom	je	malá	miestnosť	v	podchode,	v	ktorej	
môže	bývať.	„Som	teda	stále	v	práci,	cez	týždeň	
aj	cez	víkend,	ale	nezaťažuje	ma	to.	Hocikedy	
vstanem	skôr	a	upratujem,	kým	sa	tu	ešte	netmo-
lí	toľko	ľudí.	Cez	deň	si	potom	môžem	prečítať	
noviny	alebo	pozerám	filmy.	Kúpil	som	si	malý	
DVD	prehrávač.“	Aj	keď	sa	Dušan	stále	považuje	
za	bezdomovca,	nesťažuje	sa.	„Napriek	všetkému	
som	optimista.“	Pochvaľuje	si,	že	v	robote	sa	 
o	neho	starajú.	Známi	z	čias	Nota	bene	s	ním	aj	
teraz	podebatujú	a	držia	mu	palce.	„Mám	pocit,	
že	ľudia	si	všimli,	ako	sa	podchod	zmenil.	Neos-
táva	po	nich	toľko	odpadkov	ako	zo	začiatku,“	
tvrdí.	„Možno	si	ten	poriadok	začali	vážiť.“

KTO SA BOJÍ BEZDOMOVcA?

optiMiSta V podZeMÍ
Dušan predával Nota bene iba pár mesiacov a našiel si novú robotu aj ľudí, 
ktorí mu držia palce.

„Nota bene som bral 
ako prácu.“

Dušan	–	ako	nejaký	bájny	hrdina	–	zostúpil	do	
podzemia,	aby	si	vybojoval	lepší	život.	Nevybral	
sa	do	ríše	tieňov,	ale	do	moderného,	vysviete-
ného	podchodu	pod	veľkým	bratislavským	
námestím.	 Nehľadal	 Persefonu	 (vládkyňu	
podsvetia),	ale	spolumajiteľku	istej	uprato-
vacej	firmy.	Do	služby	sa	jej	však	ponúkol	ako	
naozajstný	bojovník.	Odvážne	priznal,	že	je	
bezdomovec.		
Toto	rozprávanie	by	nemalo	zmysel,	keby	ste	
nepoznali	Dušanov	príbeh	spred	pár	rokov.	Mal	
vtedy	prácu,	veľmi	dobrý	plat,	bývanie,	služobné	
auto,	telefón.	Nič	z	toho	si	ale	neužil.	„Musel	
som	byť	24	hodín	v	pohotovosti.	Hocikedy	mo-
hol	niekto	zavolať,	že	mám	v	tej	chvíli	vyraziť	
na	druhý	koniec	Slovenska.	Nemal	som	koniec	
pracovnej	doby,	kedy	som	mohol	vypnúť	a	ísť	
napríklad	na	pivo.“	Zodpovedal	za	montovanie	a	
rozkladanie	športovísk	v	multifunkčných	halách,	
ktoré	museli	byť	zo	dňa	na	deň	pripravené	na	
koncert	či	na	tenis.	„Sedem	rokov	som	vydržal	
–	až	som	sa	úplne	vyčerpal.“	

jazero ako liek
Nechal	všetko	za	sebou	a	odišiel	sa	liečiť	do	prírody.	
Stal	sa	z	neho	takmer	samotár,	ktorý	si	vystačil	s	
minimom.	„Mal	som	niečo	našetrené.	Odsťahoval	
som	sa	do	prenajatej	chatky	k	Šulianskemu	jazeru.	
Bola	to	zariadená	unimobunka,	žiadny	prepych.	
Mal	som	plynovú	bombu	na	varenie	a	bicykel,	
aby	som	mohol	zájsť	medzi	ľudí.“	Väčšinou	bol	
sám.	„Člnkoval	som	sa	po	jazere,	chytal	ryby,	chys-
tal	drevo	na	kúrenie.“	Privyrábal	si	prácou	pre	
chatárov	z	okolia.	„Ak	som	mal	päťsto	korún	na	
mesiac,	nevedel	som,	čo	s	nimi.“	Tri	roky	pri	jazere	
sa	podobali	dlhej	meditácii.	„Vyčistil	som	si	hlavu,	
upokojil	som	sa.“	Možno	by	tam	bol	doteraz,	keby	
sa	majitelia	chatky	nerozhodli,	že	ju	chcú	pre	seba.	
Dušan	sa	vrátil	do	Bratislavy	a	ešte	prvý	večer	ho	
okradli.	Prišiel	o	peniaze	aj	doklady.	S	chlapíkom	
v	podobnej	situácii	začal	bývať	pod	mostom.	
Cez	neho	sa	dostal	aj	k	Nota	bene,	ktoré	začal	
predávať	pred	podchodom	na	Poštovej.	Stál	tam	
aj	v	najhoršom	počasí	od	siedmej	ráno	do	štvrtej	
či	piatej	podvečer.	Aj	cez	víkend.	„Bral	som	to	ako	
prácu,	iný	spôsob	obživy	som	nemal.“	S	časákom	
v	ruke	na	frekventovanom	mieste	sa	nevyhol	
známym.	Niektorí	zamrmlali	pozdrav	a	ušli,	iní	si	
ho	prišli	obzrieť	iba	z	diaľky.	Pristavovali	sa	cudzí.	
„Domáci,	ktorí	tadiaľto	pravidelne	chodia,	si	na	
mňa	zvykli.	Získal	som	plno	známych.“	Časopis	
nikdy	neponúkal,	len	ticho	stál	a	popri	tom	si	
všeličo	všimol.	Napríklad,	že	v	podchode	sa	ledabo-
lo	upratuje.	A	keď	sa	upratovači	skoro	dva	týždne	
neobjavili,	rozhodol	sa	uchádzať	o	ich	miesto.

Článok bol pripravený  
v spolupráci so Zastúpením  
Európskej komisie v SR – 
www.europa.sk – v rámci 
Európskeho roka boja proti chu-
dobe a sociálnemu vylúčeniu.
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Nič	pre	mňa	nie	je	krajšie	ako	keď	prídem	
unavený	domov	z	mesta,	sadnem	si	za	svoj	
pracovný	stôl	a	pozriem	von	oknom...	no	som	
hotový.	Krásny	výhľad	na	Rakúsko	(keď	je	pek-
ne,	tak	je	vidno	Alpy).	No	a	tu	na	tom	stole	
vzniká	drvivá	väčšina	mojich	nápadov,	článkov,	
kresieb	a	aj	všeličo	iné.	Vonku	prší,	tak	píšem	
a	sem-tam	sa	obzriem,	kde	je	Bea	(asi	išla	na	
fáračku),	sem-tam	sa	pozriem	pred	seba,	kde	
na	stene	visí	vlajka	Manchester	United	(môj	
top	klub),	sem-tam	sa	napijem	borovičky,	ktorá	
je	už	teplá,	ale	píšem	–	a	to	je	dôležité.	Doktor	
do	mňa	stále	hučí,	že	by	som	mal	spomaliť,	
šetriť	sily	do	budúcna,	pretože	som	mladý	a	
čo	keď	sa	dožijem	dôchodku!	Doktor	je	veľký	
srandista	a	preto	ho	mám	rád.	Aj	pre	jeho	
úprimnosť,	pretože	keby	som	mal	napríklad	
rakovinu,	tak	mi	to	bez	váhania	povie	a	šmitec.	
Zlatý	človek.	Len	dúfam,	že	to	s	tým	dôchod-
kom	nemyslel	vážne...	
Stále	prší,	v	rádiu	hrajú	takú	strašnú	hudbu,	že	
ani	neviem,	či	to	vôbec	hudba	je,	ale	nevadí.	
Stretol	som	kamoša,	ktorého	som	naozaj	už	
dlho	nevidel,	a	po	krátkej	debate	ma	odpálil	
informáciou,	že	má	už	nejaké	dva	mesiace	
pruh	(to	sa	dá?).	Pozerám	na	neho,	že	utekaj	do	
nemocnice,	čo	si	šalený	–	však	to	nie	je	sranda.	
A	on	že	sa	bojí	narkózy.	To	je	čo	za	výhovorka?	
Horších	vecí	sa	treba	báť,	ale	narkózy?	No	
neviem,	podľa	mňa	by	sa	mohol	dohodnúť	
s	doktorom	–	možno	by	mu	ten	pruháč	šupol	

von	aj	za	živa.	Už	sa	stmieva,	tak	sa	asi	pôjdem	
pozrieť	či	tá	Bea	nespadla	do	niektorého	kýbľa	
a	nevie	sa	dostať	von.	
Jednému	môjmu	známemu	–	včelárovi	tie	jeho	
včely	raz	uleteli,	tak	som	mu	povedal,	aby	si	
kúpil	filcky,	že	sú	prítulnejšie.	Povedal	mi,	že	
som	idiot,	pretože	včely	robia	med	a	filcky	
problémy.	Ja	som	idiot	a	on	je	bez	včiel	(smial	
som	sa	mu	asi	hodinu).	Ja	príliš	včely	nemusím,	
lebo	keď	som	bol	malý,	hrali	sme	za	domom	
futbal.	Bol	som	smädný,	tak	som	sa	išiel	napiť	
z	vodovodu	vzadu	za	domom	a	keď	som	pri-
capil	hubu	k	otvoru,	tá	beštia	ma	pichla.	Za	pár	
minút	som	mal	hlavu	ako	melón	a	tak	sa	úľom	
a	včelám	radšej	vyhýbam.	

Je	tak	krásne,	že	sa	obávam,	že	mi	búrkové	
mraky	spadnú	do	záhrady.	 Ja	mám	takéto	
počasie	rád,	lebo	nie	je	horko,	nie	sú	komáre	
a	iná	háveď	–	a	hlavne	sa	dá	normálne	dýchať.	
Keď	som	bol	pred	pár	rokmi	na	bicykli	v	Talian-
sku,	šliapali	sme	celý	deň	do	obrovského	kopca	
a	stále	pršalo,	takže	keď	sme	prišli	na	vrchol,	
bol	som	ako	vodník.	Potom	však	prestalo	pršať	
a	my	sme	sa	spustili	dolu	a	keď	sme	dorazili	
pod	kopec,	bol	som	takmer	úplne	suchý.	Do-

konalá	súhra	–	dážď	
nás	 umyl	 a	 vietor	
vysušil.	
Tak	to	počasie	sa	už	
zase	pokazilo.	Svie-
ti	slnko,	 je	horko	a	
dokonca	 prestalo	
fúkať.	 No	 na	 pora-
zenie	 –	 ale	 zase	
na	 druhú	 stranu	
nemôže	stále	pršať,	
pretože	 veľa	 ľudí	 nevie	 plávať	 a	 povodne	
bývajú	akosi	 často.	Všetko	 je	 v	najlepšom	
poriadku,	ľudia	sa	tvária	ako	mechom	udretí,	
mladá	cigánka	už	zase	somruje	pred	kosto-
lom	a	každý	sa	ponáhľa,	lebo	v	telke	ide	seriál.	
Tuším,	že	som	jediný,	čo	sedí	na	zadku	a	ni-
kam	sa	neponáhľa,	pretože	aj	tak	nie	je	kam.	
Apropo	kostoly	–	okrem	toho,	že	sa	pred	ne	
chodí	žobrať,	nedeľné	rána	patria	niektorým	
násťročným,	ktorí	tam	na	lavičkách	alebo	jed-
noducho	na	zemi	dospávajú	opicu.	Raz	som	
išiel	okolo	a	jeden	takýto	borec	sa	na	mňa	
pozrel	a	spustil,	že	čo	čumíš,	 ja	som	murár!	
No	ja	som	stavbár	plus-mínus	15	rokov	a	toto	
mi	povie	šašo,	čo	ešte	nedokončil	učňovku.	
Možno	čakal,	že	mu	darujem	murárske	náradie	
alebo	čo,	ale	to	sa	fakt	sekol.	Ale	ktovie.	Raz	
sa	možno	karta	otočí	a	ja	budem	mať	šťastie	
–	a	tento	pán	mi	príde	aj	so	svojou	partiou	
postaviť	dom.	Ktovie...

U pSej labkY
rubrika bývalej predajkyne NB, dnes podnikateľky Ľubice

Čo robiť, keď pes žerie trávu, exkrementy, špinu alebo piesok
Tieto	nepríjemné	prejavy	–	požieranie	trávy,	
piesku,	špiny	alebo	exkrementov	často	opisu-
jú	majitelia	psov	aj	napriek	tomu,	že	svojho	
miláčika	kŕmia	kvalitným	a	trebárs	aj	superpré-
miovým	granulovaným	alebo	konzervovaným	
kompletným	krmivom.	Ďalšie	neveselé	spovede	
potom	veľakrát	oznamujú,	že	ono	nepríjemné	
požieranie	(obzvlášť	exkrementov)	nevyriešili	
ani	vitamínové	a	minerálne	preparáty.	
Požieranie	piesku,	špiny	alebo	exkrementov	
je	 takmer	vždy	známka	nedostatku	staveb-
ných	látok	organizmu.	Psovi	chýbajú	vo	výžive	
predovšetkým	prírodné	stopové	prvky,	prírodné	
minerálne	látky,	kvalitné	esenciálne	mastné	
kyseliny	 a	 prírodné	 vitamíny,	 ktoré	 sa	 pes	
požieraním	piesku,	špiny	alebo	exkrementov	
snaží	doplniť.	Požieranie	trávy	je	často	signálom	
len	črevných	ťažkostí,	ale	spravidla	prichádza-
jú	oba	problémy	(špina,	exkrementy	+	tráva)	
súčasne	alebo	nasledujú	krátko	po	sebe.	Pre	
požieranie	 trávy,	piesku,	 špiny	alebo	exkre-
mentov	je	už	spravidla	na	vnútorných	stenách	
zlenivelých	čriev	vytvorený	hnilobný	povlak	 

z	patogénnych	baktérií	a	plesní,	ktoré	pre	svoju	
výživu	uberajú	organizmu	psa	dôležité	živiny.	
Následkom	je	nedostatok	stavebných	látok,	
ktoré	organizmus	psa	pre	korektné	fungova-
nie	potrebuje.

Prečo	problém	nerieši	ani	väčšina	vitamínových,	
minerálnych	a	iných	doplnkov	stravy	a	prečo	
tieto	preparáty	mnohokrát	nepomáhajú	ono	
požieranie	úplne	odstrániť?	Veľká	časť	vita-
mínových,	minerálnych	a	 iných	preparátov	
bohužiaľ	 obsahuje	 aj	 umelo	 vyrobené	 syn-
tetické	 (chemické)	 látky.	Tieto	pridané	 syn-
tetické	vitamíny	a	syntetické	minerálne	látky	
však	nenahradia	širokú	škálu	prírodných	vita-
mínov	ani	celé	spektrum	prírodných	stopových	
prvkov	a	prírodných	minerálnych	látok,	ktoré	
organizmus	psa	potrebuje.

Strihanie psíkov a poradenstvo:  
0907 473 718, ľubica Chlpíková 
internetový obchod – chovateľské 
potreby: www.webareal.sk/dream

Prirodzeným	riešením	týchto	problémov	našich	
psov,	spôsobených	spravidla	nedostatkom	živín,	
je	prírode	blízka	a	pestrá	výživa,	sanácia	orga-
nizmu	(vyčistenie	tráviaceho	traktu)	a	doplne-
nie	 všetkých	 chýbajúcich	 stavebných	 látok.	
Osvedčeným	receptom	s	veľkou	úspešnosťou	
je	v	tejto	oblasti	využitie	špeciálnych	prírodných	
doplnkov	výživy	z	programu	cdVet.	
Pre	viac	informácii	sa	ozvite	na:			

Doktor vraví: 
„Spomaľ! Čo ak sa 
dožiješ dôchodku?“

„Požieranie trávy 
často signalizuje len 
črevné ťažkosti.“

"Nota bene ďakujem za to, že som si našiel prácu," hovorí dušan.
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Prechodným	domovom	sa	im	sa	za	posledný	
rok	stala	„mínus	dvojka“	na	bratislavských	
Kramároch.	 Hrôzostrašný	 názov	 –	 detská	
onkológia	–	 im	už	vôbec	nepripadá	desivý.	 
Z	mrákot	 sa	 prebrali	 presne	 pred	 rokom,	
keď	Attilu	prevážali	vrtuľníkom	z	nemocnice	 
v	Šahách	do	hlavného	mesta.	Bolo	jasné,	že	
situácia	je	viac	než	kritická.

ani chrípka, ani žlčník
Martina	nevie,	kde	začať.	Tak	veľmi	by	chcela	
rozprávať	o	šťastí,	aké	ju	v	podobe	jediného	
syna	Attiku	postretlo.	Má	ešte	dve	dievky,	
staršiu	šestnásťročnú	Luciu	a	sedemročnú	
druháčku	Jasmínku.	Attila	bol	odjakživa	poko-
jným,	tichým	a	poslušným	dieťaťom.	Bezpro-
blémovým.	„Panebože,	len	aby	to	nevyznelo,	
že	dievčatá	sú	problémové.	To	nie.	Ľúbim	ich	
nadovšetko,	ale	Attika	možno	tým,	že	nikdy	
nebol	bezprostredným,	pôsobil	ukrutánsky	
upokojujúco.	Svojou	rozvahou	dokázal	vliať	
energiu.“	Predposledné	leto	Atti	veľmi	vyrás-
tol.	Zmužnel.	Vyspel.	„Bola	to	rýchlovka,	zrazu	
som	si	uvedomila,	že	už	mám	doma	chlapa	a	
nie	malého	chlapca.“	Do	desiatich-jedenástich	
rokov	ešte	občas	dohliadla	na	 jeho	sprcho-
vanie,	no	prišla	puberta	a	logicky	s	ňou	aj	za-
tváranie	dverí	pri	prezliekaní,	umývaní.	Dnes	
už	Martina	vie,	že	sa	nemala	spoliehať	len	na	
tvoriace	sa	dospeláctvo	Attiho.	Na	všetko	by	
prišli	oveľa-oveľa	skôr...
Poďme	chronologicky:	Minulé	leto	nedopad-
lo	najlepšie.	Trinásťročný	chalan	začal	byť	
unavenejší,	nesťažoval	sa	na	nič,	no	chýbala	
dynamika.	Nič	sa	nezmenilo	ani	v	septembri	
po	nástupe	do	školy.	Objavili	sa	slabé	teploty,	
malátnosť.	A	začal	sa	kolotoč	vyšetrení.	Lekár-
ka	všetko	pripisovala	chrípke,	striedala	anti-
biotiká,	ale	k	zlepšeniu	neprichádzalo.	Naopak.	
Hlúpe	teploty	otravovali	život	nielen	Attilovi,	
znepokojená	bola	aj	mama.	Na	trinásty	no-
vember	2009	nikdy	nezabudne.	Attilovo	telo	
sa	vzbúrilo	a	začal	vykašliavať	krv.	Nijaká	
kvapka	–	dve,	rovno	plný	hrnček!	Okamžitá	
hospitalizácia	 v	 nemocnici	 a	 nekonečné	
čakanie	na	verdikt	lekára.	„Bola	sobota	a	nik	
sa	s	nami	v	Šahách	nechcel	baviť.	Synovi	dali	
infúziu,	krv	z	hrdla	neprestávala	a	 ja	som	

len	zúfalo	prosila	sestričky,	nech	preboha	
zobudia	lekára,	veď	syn	mi	odchádza	doslova	
pred	očami.	Prebudený	pán	doktor	sa	 len	
opýtal,	čo	chlapec	 jedol,	napadol	mu	totiž	
žlčníkový	záchvat.	Bolo	mi	jasné,	že	toto	s	kos-
tolným	poriadkom	nie	je,	žiadala	som	röntgen	
pľúc,	odbíjali	ma.	Že	pľúcna	doktorka	nie	je	 
v	službe,	je	víkend	a	treba	počkať	na	pondelok.	
Je	mi	zle,	keď	si	spomeniem,	aká	bezradná	a	
nešťastná	som	sa	cítila.	Chlapec	sa	k	tomu	
začal	sťažovať	na	ľadviny,	že	tam	kdesi	ho	
hrozne	bolí.	A	všetko	sa	len	stupňovalo.	Môj	
syn	málokedy	dával	najavo	bolesť,	ale	išlo	mi	
roztrhnúť	srdce	od	žiaľu,	keď	som	ho	videla	
ako	sa	zviera	v	bolestiach	a	hovorí	mi:	„Mami,	
pomôž	mi,	lebo	tu	zomriem.“	Ukrutánsky	mu-
sel	trpieť.“	

Röntgen	Martina	napokon	presadila,	nechápe,	
kde	vzala	toľko	sily	vzdorovať,	ale	vydupala	
si	 ho	 a	 keď	 uvidela	 snímku,	 takmer	 one-
mela.	Vie	predsa	ako	vyzerajú	zdravé	pľúca.	
Čisté	ako	ľalia.	Lenže	tie	Attiho	boli	samý	
fľak.	Nespočetné	množstvo	machúľ.	Nijaké	
podrobnejšie	 informácie	však	z	úst	kompe-
tentných	nedostala.	Jasné,	že	si	pýtala	prevoz	
syna	do	Bratislavy,	ale	veď	bola	predsa	so-
bota...	Nedeľa	nebola	o	nič	lepšia.	Zlepšenie	
žiadne	a	Martina	dodnes	ďakuje	Bohu,	že	
sa	v	Šahách	napokon	spamätali	a	volali	do	
Bratislavy.	Attilu	na	Kramáre	prevážal	vrtuľník.

Zlé, zlé, zlé
Po	 vstupnej	 prehliadke	 bola	 diagnóza	
okamžite	 na	 svete.	 Nádor	 na	 semenníku	 
13	x	8	centimetrov!!!	S	metastázami	všade	–	
pľúca,	brucho,	mozog.	„S	deťmi	jednám	vždy	
otvorene.	Nemohla	som	niečo	také	pred	sy-
nom	tajiť.	Povedala	som	mu	resumé	aj	to,	že	
ho	strašne	ľúbim,	potrebujem	ho	a	 ideme	
bojovať.	Viete,	čo	mi	odpovedal?	„Mami,	ja	ťa	

text:	lucia	laczkó	|	foto:	alan	hyža

Práve ho preložili z operačky na jisku. Ešte spí, ale mama 
Martinka mi už volá. Jej hlas je opatrný. Unavený, smutný, 
rozvážny, no cítiť v ňom aj obrovskú dávku optimizmu. 
Ona si totiž nijaké pochmúrne scenáre nepripúšťa a jej 
štrnásťročný Attila už tobôž nie. V tom je ich sila.

atti, MUSÍŠ!
ŠTRNÁSŤROČNý cHLAPEc S INDIVIDUÁLNYM PLÁNOM

„Nefňuká, nesťažuje 
sa a sľúbil mame, že 
ju tu nenechá samú.“

prÍbeH

attiho mama: „drásalo mi dušu, bála som sa o holý život môjho chlapca, ale keď som bola pri ňom, 
usmievala som sa a rapotala: „Miláčik, bude to dobré.“ totálna schizofrénia. Zmätok v hlave.“.

občianske združenie Medzi nami sa aj vďaka 
uverejňovaniu príbehov v Nota bene snaží 
pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám 
s postihnutým členom preklenúť bezútešnú si-
tuáciu. ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocit-
li v ťažkej situácii. Možno sa nájde niekto, koho 
osud attilu oslovil. jeho mama si zaslúži plnšiu 
peňaženku a on cestu do egypta. tak veľmi sa 
tam túži dostať! Snáď mu to, aj s vašou pomocou, 
doprajeme!
Číslo účtu, kam môžete posielať príspevok: 4 040 
218 205/3100 (ľudová banka). pripíšte poznámku 

– atti
kontakt na oZ Medzi nami: www.ozmedzinami.
sk 
0905 240 389 alebo 0905 910 827 (medzinami@
zoznam.sk)

Projekt	OZ	Medzi	nami	sa	realizuje	aj	vďaka pod-
pore Nadácie Vúb,	ktorú	oslovila	práca	združenia	
s	konkrétnymi	ľudskými	osudmi.

tu	nenechám	samú,	neboj	sa!“	Na	druhý	deň	
začali	s	chemoterapiou.	Velikánsky	nádor	bolo	
treba	zmenšiť,	až	potom	je	možná	operácia.	
„Bol	úžasný.	Bez	reptania	a	plaču	ládoval	do	
seba	chemo,	a	aj	keď	sa	necítil	najlepšie,	us-
mieval	sa	na	mňa	a	povzbudzoval	ma.	Toľko	
sme	si	toho	narozprávali,	nasmiali	sa.	Drásalo	
mi	dušu,	bála	som	sa	o	holý	život	môjho	chlap-
ca,	ale	keď	som	bola	pri	ňom,	usmievala	som	
sa	a	rapotala:	„Miláčik,	bude	to	dobré.“	Totálna	
schizofrénia.	Zmätok	v	hlave.	Liečba	zabrala	
a	dva	dni	pred	Vianocami	Attilovi	chirurgicky	
odstránili	semenník	aj	s	nádorom.	„Ukázali	mi	
ho,	to	veľké	čierne	čudo	vyzeralo	ako	prasačia	
ľadvina,	strašné.“	Martinu	škrie,	že	o	ničom	
netušila.	Attila	 jej	 nehovoril,	 že	mu	niečo	
„tam	dole“	rastie.	Kritický	vek,	háklivé	miesto	
–	hanbil	sa.	A	nechcel	trápiť	mamu.	Dnes	už	
aj	on	vie,	že	to	nemal	robiť.	Atti	sa	lakonicky	
uškrnie:	 „Sám	 som	 si	 na	 vine.“	 Postupne	 
z	neho	vylezie,	že	„guľôčka“	mu	tam	rástla	
viac	než	rok.	Schovával	ju	všelijako	do	slipov,	

naučil	sa	s	tým	žiť	a	dusiť	to	v	sebe.	Naťahoval	
na	seba	tesné	rifle	a	nikto	si	nič	nevšimol.	 
A	on	sa	najskôr	hanbil,	neskôr	už	bál	priznať	
s	nálezom.	Tušil,	že	to	môže	byť	zlé,	ale	ne-
chcel	to	riešiť.	Veď	necítil	bolesti...	Preventívne	
prehliadky	u	lekárky?	„Áno,	absolvoval,	lenže	
len	máloktorá	pani	doktorka	si	„posvieti“	aj	
na	mužnosť	pubertálnych	chlapcov.	Stačí	jej	
vyzliecť	sa	do	spodného	prádla.	Škoda,“	povie	
mama	Martina	prízvukujúc,	že	tým	nechce	
hádzať	vinu	na	iných.	„Jednoducho	stalo	sa	a	
nemá	význam	to	analyzovať.	Nám	ide	o	život	
teraz	a	potom.	Minulosť	sme	hodili	za	hlavu,“	
prezradí.
Po	vianočnej	operácii	si	lekári	netrúfli	na	prog-
nózy.	Zhrnuli	to	do	formulky,	z	ktorej	ide	mráz	
po	chrbte:	treba	rátať	so	všetkými	alternatí-
vami.	Zároveň	sa	ale	pokračovalo	v	chemotera-
pii.	Attila	so	stoickým	kľudom	ševelí:	 „Tešil	
som	sa	veľmi,	keď	mi	oznámili,	že	metastázy	

z	mozgu	zmizli,	na	pľúcach	aj	v	bruchu	sa	to	
tiež	zlepšovalo.	Niečo	sa	vytratilo,	niečo	sa	
scvrkávalo.	Cítil	som	sa	celkom	fajn.	Chutilo	mi	
jesť.	Ale	nie	nemocničná	strava,	tú	nemusím.	
Mamka	varí	lepšie,“	usmeje	sa	sympaťák	Atti	
a	napraví	si	šiltovku	na	hlave.	Vlasov	niet,	veď	
čo	tam	po	nich.	Chýba	mu	škola,	spolužiaci,	
chýba	mu	obyčajný	život	stredoškoláka.	Zatiaľ	
to	ako-tak	zvláda	s	individuálnym	študijným	
plánom.	Notebook	je	zázrak	na	zemi.	Pacient	
sa	necíti	 izolovaný,	Atti	surfuje	po	internete,	
visí	na	Facebooku,	srší	optimizmom.	Určite	
si	robí	plány,	no	nehovorí	o	nich.	Choroba	ho	
naučila	tešiť	sa	z	maličkostí.	Z	každého	nového	
dňa.	Vie,	že	jeho	telo	zďaleka	nie	je	čisté,	po	
šiestich	cykloch	chemoterapie	sa	akoby	za-
seklo.	Ostalo	imúnne	voči	infúziám	a	nálezy	
sa	prestali	stenčovať.	Na	jar	sa	podrobil	ďalšej	
operácii	–	vybrali	mu	časť	metastázy	medzi	
obličkou	a	pečeňou.	Celá	nešla...	Prišlo	leto.

egypt v pešti
Cítil	sa	fajn,	tak	sa	rozhodol,	že	si	urobí	prázd-
niny.	„Vytiahol	ma	do	Budapešti.	Na	výstavu	
o	Egypte.	Fascinuje	ho	všetko.	Faraóni,	pyra-
mídy...	Od	piatich	rokov	tvrdí,	že	bude	arche-
ológom.	U	babky	v	záhrade	má	svoje	tajné	
miesto.	 Zakopáva	 a	 opätovne	 vyhrabúva	
talizmany,	predmety	o	ktorých	vie	 len	on,“	
vysvetlí	 tému	archeológie	Attilova	mama.	
No,	skúste	takémuto	fajnšmekrovi	oponovať.	
Že	na	výstavu	sa	nepôjde,	lebo	je	chorý,	má	
pauzu	medzi	 chemoterapiou	 a	 potrebuje	
oddychovať.	Nie,	Atti	si	predsa	zaslúži	stráviť	
konečne	deň	podľa	svojho	gusta.	„Bol	kúzelný.	
Celý	deň	nonstop	na	nohách,	nik	netušil,	že	
tento	chlapec	je	vážny	pacient.	Aj	slepý	by	uvi-
del,	že	je	v	siedmom	nebi.	Bola	to	pre	môjho	
syna	tá	najúžasnejšia	terapia.	Pookrial,	nabral	
energiu,	žiaril	šťastím.“
Metastázy	však	jeho	telo	pohlcovali	i	naďalej.	
Na	rad	prišli	pľúca.	Najskôr	ľavá	strana	(čosi	
sa	podarilo	vybrať,	čosi	nešlo)	a	dnes	tá	pravá.	
„Neviem,	odkiaľ	berieme	silu,	ale	my	sa	stále	
nevzdávame.	Attika	je	doslova	nabitý	pozitív-
nou	energiou,	v	dobrom	ma	šokuje	každý	deň.	
Ako	neprepadáva	depresii,	ako	statočne	a	
pokorne	bojuje,	je	mojím	najväčším	hrdinom,“	
utiera	si	slzy	na	nemocničnej	chodbe	Martina.	
Musela	nechať	prácu,	ostala	na	maródke,	len	
aby	bola	pri	svojom	synovi.	Kašľať	na	peniaze,	
na	všetko,	prioritou	je	Atti.	Hovorí	to	rozum,	
ale	hlavne	srdce.	 „Nemohla	by	som	ho	tu	
nechať	samého	a	len	s	ním	telefonovať.“	No	
a	čo,	že	musela	nechať	prácu,	že	v	peňaženke	
má	nulu	a	na	účte	o	trochu	viac.	„Rovných	37	
centov.	Neviem,	za	čo	z	toho	Attimu	navarím.	
Viem	však	jedno,	budem	pri	ňom	stoj	čo	stoj.	
Sú	krásne	zohratou	dvojkou	a	rozumejú	si	
aj	bez	slov.	Láska	by	sa	tu	dala	krájať.	Atti,	
držíme	Ti	palce!	Musíš!
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Šofér	si	možno	aj	zanadáva.	Príjazdová	cesta	je	
poriadne	rozbitá.	Prečo	to	neopravia?	Potom	
si	uvedomí,	že	aj	to	je	súčasťou	spomienky	
na	socializmus.	Ak	by	sa	chcel	do	minulosti	
vrátiť	úplne,	môže	si	tu	prenajať	napríklad	
trabant	alebo	starý	Ikarus.	Z	brány	sa	však	už	
so	všetkou	vážnosťou	mračí	kamenná	dvojica	
Marx	&	Engels	a	ozývajú	sa	staré	sovietske	hity.	
A	za	vchodom	sa	rozprestiera	svet	socialistic-
kých	hrdinov.	Štyridsaťdva	monumentálnych	
diel,	ktoré	svojou	veľkosťou	pripomínali	so-
cialistickému	človiečikovi,	aký	je	malý	a	bez-
významný.	Na	slnku	sa	vyhrievajú	niekdajší	
politickí	 lídri	 východného	bloku,	 ale	 aj	 ne-
známi	vojaci,	statočné	socialistické	matky	a	
revolucionári	z	ľudu.	Kedysi	sme	k	im	nohám	
pri	rôznych	príležitostiach	kládli	kvety.	Samo-
zrejme,	na	príkaz	zhora.	Dnes	sa	im	už	nikto	
neklania.	Pre	turistov	zo	Západu	sú	vtipnou	
atrakciou,	pre	tých	z	Východu	aj	pripomienkou	
a	varovaním.	

Objednávka doby
Vojak	oslobodeneckej	sovietskej	Červenej	ar-
mády	je	vysoký	šesť	metrov,	v	ruke	drží	obriu	
vlajku	s	kosákom	a	kladivom	a	na	hrudi	mu	visí	

samopal.	Jeho	prinajmenšom	zvláštny	pohľad	
je	upretý	kamsi	do	diaľok.	Neviem,	možno	sa	
ho	deti	kedysi	báli.	Aj	keď	bol	z	oslobodeneckej	
armády...	Tento	monument	kedysi	zdobil	vrch	
Gellért	v	centre	Budapešti.	Bolo	ho	dobre	vidieť	
zo	všetkých	strán.	
Niektoré	 sochy	a	plastiky	 sú	 skutočne	podiv-
né.	 Letiace	 holubice	 pod	 päťcípou	 hviezdou,	
rečniaci	lídri	v	nadživotnej	veľkosti,	ktorých	po-
zorne	počúvajú	maličkí	„bežní“	ľudkovia,	slová	
o	priateľstve	v	azbuke	aj	maďarčine.	Keď	so-
cialistický	umelec	priložil	ruku	k	dielu,	vznikali	

naozaj	zvláštne	kúsky.	Ale	–	objednávka	doby	
nepustí...	 A	 tak	 dnes	 v	 Parku	 sôch	môžeme	
obdivovať	 revolucionárov	a	ochrancov	mieru	 
v	zvláštnych	pózach	a	väčšinou	so	zamračeným	
výrazom.	Veľa	sôch	beží	so	zdvihnutými	rukami	a	
máva	akýmisi	handrami.	Robotník	si	stíska	ruku	 
s	 bratom	 vojakom	 a	 najobľúbenejší	 motív	

pohľadníc	je	preslávený	vrelý	bozk	na	pery,	ktorým	
sa	kedysi	zdravili	spriatelení	komunistickí	lídri.

Zostali len čižmy
Oproti	hlavnému	vchodu	je	druhá	časť	expozí-
cie.	Návštevníka	na	námestí	už	z	diaľky	vítajú	
Stalinove	čižmy.	Osemmetrová	bronzová	socha	
Stalina	kedysi	trónila	v	centre	mesta,	aby	sa	
pod	ňou	dobre	organizovali	vojenské	prehliad-
ky,	ľudové	pochody	a	demonštrácie	vernosti	
socializmu.	Kým	pracujúci	pochodovali,	 lídri	
mali	čestné	miesto	pri	Stalinových	čižmách	a	
mávali	jasajúcim	davom.	
Potom	prišiel	rok	1956.	V	Maďarsku	to	vrelo,	
ľudia	proti	svojim	„milovaným“	vodcom	a	ich	
politike	ostro	protestovali.	23.	októbra	dav	
zvalil	aj	obrovskú	sochu.	Iba	čižmy,	pevne	za-
pustené	do	podstavca,	sa	zhodiť	nepodarilo.	
Rovnako	ani	režim.	Revolucionári	boli	tvrdo	
potrestaní.	Štátny	teror	proti	ľuďom	svoje	ko-
nanie	dokonca	ospravedlňoval	vyššími	cieľmi.
„Veľká	Stalinova	socha	bola	kedysi	symbolom	
megalománie,	ktorá	charakterizovala	diktátor-
ský	režim.	A	čižmy	sú	zas	symbolom	boja	ľudí	
za	slobodu,“	povedal	hlavný	architekt	Parku	
sôch	Ákos	Eleöd.	

pútNik

toNY koMUNiZMU
Lenin, Marx či Engels sú tu dodnes večne živí. Sochy týchto a ďalších podarených 
mužíkov zdobili pred rokmi námestia v každom socialistickom štáte. Maďari ich 
nevyhodili ani nerozbili na kúsky. Inštalovali ich v Memento parku v Budapešti.

KEď SOcIALISTIcKý UMELEc PRILOŽIL RUKU K DIELU

text	a	foto:	jana	čavojská,	autorka	je	reportérka	+7dní

„Komu chýba 
socializmus, nech 
tam beží.“

ako sledovať
Nie	sme	múzeum	komunizmu,	ale	múzeum	
pádu	komunizmu,	upozorňujú	návštevníkov	
sprievodcovia.	Ak	prvá	časť	expozície	ešte	
príde	niekomu	vtipná,	druhá	časť,	inštalovaná	
v	prízemných	barakoch,	už	sotva.	Predstavu-
je	boj	za	slobodu	nielen	v	Maďarsku,	ale	aj	 
v	ostatných	krajinách	Východného	bloku.	
Sú	tu	vystavené	fotografie	revolúcie	1956	a	
zmeny	politického	systému	1989	–	1990,	ale	
aj	zábery	rôznych	komunistických	osláv.	Deti	 
v	 pionierskych	 šatkách	 na	 nich	 nadšene	
mávajú	predstaviteľom	režimu.	Hneď	vedľa	
beží	film	Život	agenta,	ktorý	ukazuje	metódy,	
akými	tajná	polícia	tohto	režimu	sledovala	

vlastných	občanov.	Výstižná	paralela.	Až	sa	
nám	nechce	veriť,	že	toto	sa	naozaj	dialo,	že	
takto	sme	toľké	roky	museli	žiť.	
Film	vznikol	z	 inštruktážnych	filmov,	ktoré	
v	rokoch	1958	–	1988	nakrútili	na	Minister-
stve	 vnútra	 na	 výcvik	 agentov	 Kádárovho	
režimu.	Príslušníkov	 tajnej	polície	učil	ako	
inštalovať	ploštice	do	bytov	ich	socialistických	
spoluobčanov,	ako	prehľadávať	domácnosti,	
zháňať	nových	ľudí	pre	službu	diktátorskému	
režimu	–	či	ako	si	správne	udržiavať	a	rozširovať	
sieť	rôznych	vyzvedačov	a	donášačov.
Kto	má	záujem,	môže	si	tento	film	zakúpiť	na	
DVD-čku.	Na	pamiatku.

www.chaty-penziony.sk 
jediný portál na Slovensku, 
určený na videoprezentáciu  
ubytovacích zariadení 
(penzióny, chaty, priváty, 

apartmánové domy, kempy)

chaty-penziony@chaty-penziony.sk 

0905157985

INZERCIA

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

W W W . D O M A I N S . S K

Veľa sôch beží so zdvihnutými rukami a máva akýmisi handrami.

Vojaci, robotníci a ich vodcovia ochraňujú mier.

Šesťmetrový vojak možno kedysi srašil deti.
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VIVA LA gURMANIA
Jeseň nám ponúka jedinečnú možnosť zabaliť sa do deky, zaľahnúť s knihou alebo 
oprášiť žolíkové karty. A hlavne pozvať kamošov na večeru, aby ochutnali naše 
gurmánske experimenty. Miro a Ľubica ponúkajú na inšpiráciou tie svoje.

ľubica balážová 
konzultantka	v	oblasti	zdravého	životného	
štýlu,	je	vedúcou	nového	obchodíku	v	Trnave.	
V	našom	dueli	chutí	reprezentuje	vegánsku 
stranu. 

Ľubka	nežnú	revolúciu	prežívala	v	pôrodnici.	
„Môj	syn	svojím	rebelským	spôsobom	života	
urobil	v	mojom	svete	riadnu	revolúciu	a	
dnes	som	mu	za	to	veľmi	vďačná,	“	konštatuje	Ľubica.	Za	revolučný	objav	
v	gastronómii	považuje	naparenú	hokkaido	tekvičku,	uvarený	ovos	a	
medzi	burinou	voľne	rastúcu	zeleninu.	„To	je	chuť!,“	radostne	hlaholí	táto	
vyznávačka	návratu	k	prirodzenosti.	Jediné,	čo	je	u	Ľubici	isté	je	to,	že	nič	
nie	je	isté!	Všetko	mení,	vylepšuje,	upravuje	–	každá	chuť	musí	byť	pre	
ňu	nová.	„Aj	v	tradičných	jedlách	potrebujem	mať	nejakú	netradičnosť.“	
Len	jedno	sa	nemení:	„Príroda	vie,	čo	je	pre	nás	najlepšie	a	dokáže	nám	
vrátiť	zdravie,“	tvrdí	Ľubica.

Miro kubečka
kuchár,	 foodstylista,	majiteľ	 reklamnej	
agentúry	Aperto	a	aranžér	a	fotograf	jedla.	 
V	 našom	 gastrodueli	 reprezentuje	

„mäsožravú“	časť	populácie.

V	čase	nežnej	revolúcie	bol	Miro	na	povin-
nej	vojenskej	službe	v	Malackách.	„Vypli	
nám	televízory,	zamkli	a	vzali	rádiá.	Takže	som	nemal	o	ničom	ani	potuchy,“	
hovorí.	Významným	gurmánskym	objavom	bolo	podľa	Mira	objavenie	
výroby	chleba	a	seitanu.	„Za	skutočne	revolučnú	považujem	rastlinu	
steviu.	Je	to	nenápadná	rastlinka,	ktorá	je	ale	400-krát	sladšia	ako	cukor	
a	neškodí	ľudskému	organizmu,“	tvrdí	Miro	a	dodáva,	„v	Japonsku	sladia	
Coca	Colu	light	so	steviou	a	nie	s	rakovinotvorným	umelým	sladidlom	ako	
u	nás.“	Jeho	obľúbení	revolucionári	sú	vynálezcovia	škrabky	na	zeleninu	
a	pretláčadla	na	cesnak.

250 g hovädzieho mletého mäsa
250 g bravčového mletého mäsa
1/3 ČL muškátového orecha 
1 ČL majoránky, 1/2 ČL sušeného 
tymiánu
1 ČL mletej sladkej papriky
soľ a korenie
na omáčku:
1 posekaná štipľavá paprika
700 ml paradajkového pretlaku

2 ks bobkový list, 2 listy zeleru
Zelenina
300 g cukiny, 300 g zemiakov
300 g karfiolu
200 g strúhaného pastierskeho 
syra
250 ml kyslej smotany
1/2 ČL sušeného oregana, trochu 
pažítky
1 vajíčko, soľ a korenie

Zeleninu	vhodíme	do	vriacej	osolenej	vody	a	varíme	4	minúty.	Zlejeme	vodu	a	
zeleninu	vložíme	do	nádoby	na	zapekanie,	premiešame	s	oreganom,	pažítkou,	
soľou	a	korením	a	prelejeme	zmesou	premiešanej	smotany,	vajíčka	a	syra.	
Navrch	ešte	pridáme	trochu	syra.	Zapekáme	pri	180	°C	do	zlatista,	cca	15	minút.	
Z	mäsa	premiešaného	s	koreninami	tvarujeme	guľky,	ktoré	vkladáme	do	hrnca.	
Zalejeme	pretlakom,	osolíme,	pridáme	bobkový	list	a	zelerovú	vňat	s	posekanou	
štipľavou	paprikou	a	na	malom	ohni	varíme	asi	40	minút.

300 g pšena
1 PL sezamového oleja
1 šálka nastrúhanej surovej 
cvikle
ČL feniklu
ČL morskej soli

1,2 l vody
6 strúčikov cesnaku nakrá-
janých na plátky
100 g seitanu špeciál
1 ČL sójovej omáčky

Pšeno	na	sucho	opražíme,	pridáme	polovicu	polievkovej	lyžice	oleja	
a	1/3	cesnakových	plátkov.	Po	chvíli	praženia	pridáme	fenikel,	soľ	
a	zalejeme	vriacou	vodou.	Varíme	20	minút,	vmiešame	nastrúhanú	
cviklu	a	vypneme.	Po	chvíli	primiešame	druhú	tretinu	cesnaku,	
hmotu	natlačíme	do	studenou	vodou	vypláchnutej	bábovkovej	
formy	a	necháme	stuhnúť.	Podávame	s	naparenou	brokolicou,	oz-
dobené	ostatnými	cesnakovými	plátkami.	Každú	porciu	„bábovky“	
posypeme	seitanom,	ktorý	do	chrumkava	opražíme	na	zvyšnom	oleji	
a	po	vypnutí	pokvapkáme	sójovou	omáčkou.	Milovníci	krémových	
chutí	ju	polejú	tofunézou.

Mäsové guľky so zapekanou zeleninou Cesnaková bábovka s „oškvarkami“

Ďakujeme predajni ľubka – potraviny pre zdravie, za poskytnutie priestoru a potravín na varenie. Zdravé	a	chutné	potraviny,	poradenstvo	i	recepty	
šité	na	mieru	nájdete	v	Trnave	na	Šrobárovej	ulici	č.	1.

gASTROdUEL text:	sandra	tordová	| foto: miro kubečka, jana čavojská

kUliNÁrSkY Súboj reCeptoV o priaZeŇ NaŠiCH ŽalúdkoV. ktorý VYHrÁ V ZÁpaSe CHUtÍ – VeGÁNSkY, Či MäSoŽraVeCký?
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distribučné miesta
bratislava 
O.	 z.	 Proti	 prúdu,	 Karpatská	 10,	 811	 05	Bratislava,	 sociálni	 pracovníci:	 

Peter	Kadlečík,	Nora	Volčková,	Tomáš	Kubiš,	Ivan	Lorenc,	tel	02/5262	5962,	 

poradcovia@notabene.sk

banská bystrica 
Slovenský	červený	kríž,	Kliniarová	Hana,

Pod	Urpínom	6,	974	01	Banská	Bystrica,	Tel:	048/415	30	39,

mob.:	0902	259	469,	sus.bbystrica@redcross.sk	

Čadca
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Gianny,	Kukučínova	6,	022	01	Čadca,	

Tel.:041/432	40	88,	0918	874	839,	Kontaktná	osoba:	Katarína	Melicháčová,	

charita.cadca@centrum.sk		

Hlohovec
O.	z.	Pokoj	a	dobro,	Pribinova	51,	900	28	Hlohovec,	033/7423827,	Pavol	Šoka,	

viera.vavrova@d2u.sk	

kežmarok
O.	z.	Hviezda,	Lanškrounská	16,	060	01	Kežmarok,	Hviezdoslavova	32,	059	01	

Spišská	Belá,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Kežmarok,	Hlavné	nám.	1,	Mária	

Galdunová,	Tel:	052/46	60	212,	Mob:	0905	886	546,	komunita@kezmarok.sk	

košice 
ADCH	Košice,	Charitný	dom	sv.	Alžbety,	Bosákova	ul.,	040	01	Košice,	Helena	

Havrilová,	Mob:	0902	131126,	Mob:	0905	595	520,	

helena.havrilova@zoznam.sk,	www.charitakosice.sk	

Levice 
O.	z.	Miesto	v	dome,	Sama	Chalupku	7,	934	01	Levice,	Ľubica	Prištiaková,	 

Tel:	036/63	10	273,	Mob:	0366221586,	mvd@miestovdome.sk		

liptovský Mikuláš
Mesto	Liptovský	Mikuláš	v	spolupráci	s	Komunitným	centrom	Nový	svet

Hlboké,	 Športová	 1190/4,	 031	 01	 Liptovský	Mikuláš.	Viera	Kočtúchová	 

tel.:	044	5522	052,	mob.:	0911	197	227,	komunitne.centrum@atlas.sk

Malacky 
Križovatky	n.o.,	Azylové	centrum	Betánia,	Ľudovíta	Fullu	16,	901	01	Malacky,	

Dušan	Cauner,	Tel:	034/772	24	57,	Mob:	0902	230122,	acbetania@orangemail.sk	

Nitra 
Diecézna	 charita	 Nitra,	 Samova	 4,	 950	 50	 Nitra,	 Klára	 Labošová,	 

Tel:	 037/772	 17	 38,	 92,	 Mob:	 0907	 451	 771,	 rafael.charita@gmail.com,	 

www.charitanitra.sk	

Nové Zámky 
Béla	Magyar,	0918/	497	688,	belamagyar@zoznam.sk,	Kornélia	Magyarová	

-	Betlehem,	M.R.	Štefánika	10,	940	01	Nové	Zámky

piešťany 
ÚZ	Domum,	Bodona	55,	921	01	Piešťany,	Eva	Papšová,	

Tel:	033/	77	27	687,	Mob:	0915	400	577,	domum@kios.sk	

Poprad 
Zariadenie	sociálnych	služieb,	OZ	Korene,	Levočská	56,	058	01	Poprad,	 

V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Poprad,	Odbor	sociálny,	Popradské	nábr.	 	3,	

058	42	Poprad,	Erika	Mižigarová,	Tel:	052/716	03	75,	73,	Mob:	0910	99	16	12,	

0907	574	656,	socialne@msupoprad.sk	

Senica
Zariadenie	sociálnych	služieb	n.o.,	Štefánikova	11B,	905	01	Senica,		Martina	

Snopková,	Tel:	034/622	84	56,	Mob:	0903	764	072,	snopkova@zsssenica.sk		

trenčín
Dom	Charity	Jeremiaš,	Soblahovská	65,	911	01	Trenčín,	Marcel	Galiovský,	 

Tel:	032/65	263	63,	Mob:	0908	591	019,	jeremiasnr@slovanet.sk		

Trnava
Trnavská	arcidiecézna	charita,	Hlavná	43,	917	01	Trnava,	Lucia	Konečná,	 

Tel:	033/533	31	59,	Mob:	0910	788	031,	lucia.konecna@centrum.sk,	

www.charitatt.sk	

Vranov nad topľou
ADCH	Charitný	dom	pre	mládež,	Lúčna	812,	093	01	Vranov	n.	Topľou,	Beáta	

Bronišová,	Tel:	057/44	315	78,	Mob:	0904	981	536,	chdmvranov@zoznam.sk		

Žilina 
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Vincenta,	Predmestská	12,	010	01	

Žilina,	Gabriela	Huliaková:	Tel.	a	fax.:041/724	47	95,	mobil:	0918	314	197,	

charitaza@gmail.com.

[...] choroba prenášaná sexom.

TAKMER BOdKA

Vylúštenie krížovky z minulého čísla: Čas je dobrý lekár, ale [zlý kozmetik].



Keď	 pojem	 revolúcia	 použil	 Kopernik	 
v	diele	De	revolutionibus	orbium	coeles-
tium,	nemohol	tušiť,	aké	rotácie	myšlienok	
a	elít	narobia	revolúcie	pozemských	sfér.	
Revolúcie	 –	 ako	mnohé	 iné	kolektívne	
hry	–	nie	sú	teraz	príliš	v	móde	a	prežívajú	
ešte	 tak	 v	 marketingových	 sloganoch.	
Gerard	 Celente,	 ktorý	 sa	 špecializuje	
na	 predpovedanie	 trendov,	 je	 však	 ab-
solútne	presvedčený,	že	v	Amerike	dôjde	
už	v	najbližších	rokoch	k	revolúcii.	Mnohí	
ľudia	 podľa	 neho	
nebudú	 mať	 čo	
stratiť	 a	 začnú	 sa	
búriť.	Pripomína,	že	
revolúcie	sú	bežným	
javom	a	že	žiadna	spoločnosť	nemôže	byť	
proti	nim	celkom	 imúnna.	Nakoniec,	aj	
komunisti	si	namýšľali,	že	tá	ich	revolúcia	
bude	už	celkom	poslednou	v	rade.	A	akým	
nežným	 pohybom	 sa	 podarilo	 zmeniť	
obežnú	dráhu	našej	spoločnosti!
Filozofi	majú	dosť	dobré	dôvody	považovať	
revolúcie	len	za	prejav	ničivého	pudu	masy.	
Pripomínajú,	že	je	zbytočné	vyťahovať	gi-
lotíny,	keď	sa	aj	tak	po	každom	podobnom	
dejinnom	šoku	len	zmenia	názvy	a	všetko	
zostane	po	starom.	Namiesto	kádrovej	je	
odrazu	vedúca	ľudských	zdrojov,	namiesto	

politických	školení	
teambuildingy,	na-
miesto	 diktatúry	
proletariátu	 pre-
sadzovanie	 práv	
spotrebiteľa.	
Nech	 s i 	 však	 
o	revolúciách	mys-
líme	čokoľvek,	nemožno	v	nich	necítiť	istú	
túžbu	po	spravodlivosti	a	pátos	zmeny	
k	 lepšiemu.	 Tieto	 kvality	 dnes	 oveľa	

p o p u l á r n e j š í m	
kr ízam	 fatá lne	
chýbajú.	
Možno	by	preto	stá-
lo	za	to	premenovať	

krízy	 na	 revolúcie.	Hovorili	 by	 sme	po-
tom,	že	revolúcia	v	bankovníctve	viedla	k	
revolúcii	v	bývaní,	revolúcia	v	nerastných	
zdrojoch	zas	viedla	k	 revolučnej	 zmene	
v	spotrebe	energií.	Vyzeralo	by	to	určite	
lepšie	 ako	 konštatovania,	 že	 kríza	 na	
burze	spôsobila	krach	 realitného	 trhu	a	
nedostatok	surovín	doviedol	energetické	
hospodárstvo	do	kolapsu.	Na	podobne	
optimistickú	revolučnú	terminológiu	však	
asi	ešte	nemáme	vytvorené	subjektívne	
podmienky.

LITERÁRIUM
PETRA gETTINgA

Isto	poznáte	frázy	typu	„koľko	rečí	poznáš,	toľkokrát	
si	človekom.”	Podobne	sa	vyslovil	Johann	Wolfgang	
Goethe:	„Kto	nepozná	cudzie	jazyky,	nevie	nič	o	
svojom.“	Ak	mal	niekto	právo	na	takýto	výrok,	bol	to	
bezpochyby	práve	Goethe,	ktorý	bol	nielen	„knieža	
básnikov“,	ako	ho	nazval	Heinrich	Heine,	ale	aj	
človek	s	neuveriteľným	rozhľadom.
Uvádzam	to	kvôli	tomu,	aby	bolo	jasné,	že	nemám	
nič	proti	cudzím	jazykom.	Žiadnym.	(U	niekoho,	pre	
koho	je	písanie	remeslom,	by	to	ani	dosť	dobre	
nešlo.)	To	však	nemá	nič	spoločné	s	nehoráznosťou,	
ktorú	tu	chce	opäť	raz	niekto	zaviesť	–	teda	povinný	
jazyk	do	našich	škôl.	Tentoraz	anglický.	
Pretože	toto	tu	už	bolo,	a	nie	raz.	Nič	si	netreba	
nahovárať,	okupácia	nemusí	prísť	len	s	tankami,	
veľké	možnosti	má	v	duchovnej	oblasti.	Okrem	
stredoveku	 s	 latinčinou	 sme	mali	 už	 povinnú	
maďarčinu	(a	to	často	brutálne,	nacionalizmus	je	
vždy	svinstvo),	počas	vojny	zas	povinnú	nemčinu	
(ale	v	slovenskom	fašizme	bolo	povinné	na	prvom	
mieste	náboženstvo),	s	boľševikom	prišiel	zasa	
povinný	dril	ruštiny.	Spasiba,	neprosím.
Náhoda	chcela,	že	po	imperiálnom	Anglicku	prevzali	
vplyv	Spojené	štáty	americké,	užívajúce	rovnaký	
jazyk.	Angličtina	nesporne	nie	je	ani	lepším	ani	
horším	jazykom	než	ktorýkoľvek	iný	jazyk,	ktorým	
hovoria	ľudia	na	tejto	planéte.	A	v	každom	z	nich	
sa	dá	povedať	všetko	dôležité,	vzácne,	aj	banálne	
a	tupé.	Jazyk	nemôže	za	nič.	Za	všetko	môžu	ľudia.	
Možno	je	len	škoda,	že	nie	sú	podozrievavejší	voči	
každej	nadirigovanej	povinnosti,	bárs	zaobalenej	
do	pekného	pozlátka.
Ale	koniec	bedákaniu	nad	stupiditou,	ktorá	si	vždy	
chce	nahovárať,	že	je	niečo	viac,	než	je.	Opakom	
stupidity	je	ešte	jedna	pekná	Goetheho	myšlienka:	
„Jazyk	sám	osebe	nie	je	správny,	zdatný,	ozdobný:	
tieto	vlastnosti	má	duch,	ktorý	sa	v	ňom	stelesňuje“.	
Podľa	Wolfiho	ide	len	o	to,	či	chceme	dať	svojej	
reči	svoje	duševné	a	mravné	vlastnosti:	„Duševné,	
teda	schopnosť	názoru	a	prenikania,	a	mravné,	aby	
sme	zdolali	démonov,	ktorí	by	nám	bránili	vzdávať	
česť	pravde.”

Autor je prozaik a redaktor Plus 7 dní.

Na	námestiach	zamatovej	 revolúcie	sme	
nestáli	my,	 takí,	akí	sme	naozaj	boli.	Na	
chvíľu	tam	za	nás	stál	náš	sen	o	slobode.	
Zrodil	sa	z	dlhého	útlaku.	Vedeli	sme,	čo	
nechceme,	no	nevedeli	sme,	čo	chceme.	
Vietor	 Ducha	 väčšieho	 než	 my	 nás	 na	
chvíľu	zdvihol	a	unášal.	Keď	nás	o	krátky	
čas	pustil,	ocitli	sme	sa	tam,	kde	sme	boli,	
nezmenení.		
Na	vlastnej	skúsenosti	sme	poznali,	že	vedo-
mie	je	prvotné	a	druhotné	je	bytie.	Tak	ne-
jako	to		povedal	Havel	v	Americkom	kongrese.	 
Vystihol	to.	Komunistická	viera	v	premenu	sve-
ta	pramenila	z	predstavy,	že	spoločenské	bytie	
určuje	spoločenské	ve-
domie.	 Podľa	 toho	 je	
vedomie	iba	zrkadlom,	
v	 ktorom	 sa	 odráža	
vonkajší		svet.	V	človeku	
nemôže	byť	nič,	čo	by	
sa	do	neho	neodrazilo	
zvonku.	Človek	je	egoistický,	lebo	sa	v	ňom	
odrážajú	spoločenské	štruktúry	súkromného	
vlastníctva.	Odstráňme	súkromné	vlastníctvo	
–	a	z	egoistu	sa	stane	altruista.		
Komunizmus	 zmenil	 spoločenské	 by-

tie	 –	 súkromné	
vlastníctvo	 na-
hradil	 spoločným	
vlastníctvom,	 no	
egoista	 v	 nás	
len	 nadobudol	
pok ry tecke j š iu	
podobu.	
N á š 	 p o k u s	 
o	 demokratickú	
spoločnosť	 pod-
lieha	podobnej	 ilúzii.	Čakali	sme,	že	zme-
nou		štruktúr	z	totalitných	na	demokratické	
sa	 zmení	 jednotlivec.	Ustráchaný	otrok	

sa	 premení	 na	 slo-
bodného,	 občana.	
Nestalo	sa.
Proces	zmeny	totiž	
postupuje	 zvnútra	
von,	od	 jednotlivca	
k	 spoločnosti,	 od	

vedomia	k	bytiu.	K	slobodnej	spoločnosti	
poctivých	 ľudí	sa	kráča	zložitým	vývojom,	
a	 ten	vývoj	má	v	prvom	rade	duchovný	
charakter.

MIMOCHOdOMtext:	daniel	pastirčák,	zuzana	uličianska	|	foto:	archív	autorov

VedoMie a bYtie 

... DANIELA PASTIRČÁKA

reVolúCie poZeMSkýCH Sfér

... ZUZY ULIČIANSKEJ

„V Amerike dôjde v najbližších 
rokoch k revolúcii.“

„Ustráchaný otrok sa 
premení na slobodného 
občana.“

o démonoch a iných 
protivách
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SVet podľa ioNa b.
Kvalitná	a	rôznorodá	ponuka	filmov	z	celého	
sveta	zavíta	do	hlavného	mesta	tento	rok	o	me-
siac	skôr.	12.	ročník	Medzinárodného	filmového	
festivalu	Bratislava	sa	prvýkrát	koná	od 5. do 
11. novembra.	Premietať	sa	bude	opäť	v	Palace	
Cinemas	v	Auparku	a	v		kine	Mladosť.	Nové	sály	
pribudnú	v	FK	35	mm	a	v	Slovenskej	národnej	
galérii.	Festivalové	centrum	pre	diskusie	a	sprie-
vodné	podujatia	bude	v	Hoteli	Carlton.	MFF	
Bratislava	pokračuje	tiež	v	rozširovaní	aktivít	
mimo	hlavného	mesta.	Výber	z	festivalových	
filmov	premietne	nasledujúci	týždeň	v	košiciach 
(12.	-	14.	11.	v	FK	Cinefil,	Kine	Úsmev	a	Kasárňach),	
banskej bystrici	(15.	-	16.	11.	v	Europa	Cinemas)	a	
Žiline	(17.	-	18.	11.	v	City	Cinemas	v	Mirage).

Významná	časť	programu	je	venovaná	doku-
mentárnym	filmom,	ktoré	majú	aj	svoju	oso-
bitnú	súťažnú	sekciu.	Jedným	z	pozoruhodných	
dokumentov	v	tohtoročnom	programe	je	Svet	
podľa	 Iona	B.	od	 rumunského	 režiséra	Ale-
xandra	Nanaua,	ktorý	rozpráva	neuveriteľný 
skutočný príbeh bezdomovca, z ktorého sa 
zo dňa na deň stane najžiadanejší umelec. 
Angie	Driscoll	z	najväčšieho	dokumentárneho	
festivalu	v	severnej	Amerike,	HotDocs	o	filme	
napísala:	„Šesťdesiatdva	ročný	bezdomovec	
Ion	Barladeanu	žije	medzi	kontajnermi	v	jednej	 
z	bukurešťských	uličiek,	keď	ho	objaví	kurátor	
a	pomôže	mu	zorganizovať	prvú	výstavu.	Za	
desaťročia,	čo	Ion	blúdil	po	svete	nepovšimnutý,	

nazbieral	tisíce	novinových	výstrižkov.	Teraz	sa	
jeho	koláže	vystavujú	a	predávajú	zberateľom.	
Z	outsidera	je	zrazu	insitný	umelec,	z	„ľudského	
odpadu“,	akým	bol	počas	komunizmu,	je	–	za	
kapitalizmu	–	úspešný	človek,	s	vlastným	bytom	
a	bicyklom.	Ceausescov	režim	prinútil	Iona	tvoriť	
umenie	v	tom	najčistejšom	zmysle,	pre	seba	
samého,	ako	prostriedok	sebavyjadrenia.	Jeho	
ostré	a	provokatívne	politické	koláže	z	plného	
hrdla	kričia	to,	o	čom	Rumuni	doteraz	museli	
mlčať.	V	 súlade	 s	 Hippocratovým	 výrokom	
„život	je	krátky,	cesta	umenia	dlhá“	režisér	Ale-
xander	Nanau	zobrazuje	úplný	prerod	človeka	
na	sklonku	života,	aby	nám	dokázal,	že	jeho	
umenie	nás	všetkých	prežije.“

Voľná vstupenka na premietanie filmu Svet podľa iona b.
v	Slovenskej	národnej	galérii	v	Bratislave	(počet	miest	je	limitovaný)
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