Časopis študentov Filozofickej fakulty KU v Ružomberku

REPORTÁŽ

PRIBYLINA

TÉMA

Ročník XI.

Číslo 1 (október 2013)

0,50 €

ROZHOVOR

MICHAL HVORECKÝ

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

EDITORIÁL

NOVÉ, PRVÉ, ZAUJÍMAVÉ

N

eviem, ako vám, ale
mne toto leto ubehlo
astronomickou rýchlosťou. Stále si neviem
zvyknúť na nový akademický rok. No či sa nám to páči
alebo nie, nový semester je tu.
Pre mnohých je tento rok aj posledným, mnohí sa, naopak, len
zoznamujú s vysokoškolským
životom.
Aj my v redakcii univerzitného časopisu si zvykáme na
zmeny. Konečne sme začali pracovať ako plnohodnotná redakcia. Dokonca máme svojho vlastného fotoeditora či jazykových
korektorov, stretávame sa vo
vlastnej redakčnej miestnosti a
v redakcii nám pribudlo množstvo nových ľudí. To všetko preto, aby sme k vám mohli prinášať čoraz kvalitnejšie čísla.
Keďže budeme disponovať aj
vlastnou tlačiarňou, urýchlime
proces distribúcie, aby ste si váš
obľúbený časopis mohli prečítať
až trikrát za semester. Tešíte sa?
Rovnako sa všetci môžete
tešiť aj z novej univerzitnej knižnice, ktorá je zároveň najmodernejšou knižnicou na Slovensku. Slávnostne ju otvorili 25. septembra 2013. Táto
udalosť je v našej študentskej obci taká významná, že sme jej venovali prvé číslo.
Dočítate sa, ako môžete nové priestory využívať, ale aj to, čo sa stalo s tými predchádzajúcimi. Prinášame vám rozhovor s riaditeľkou knižnice Soňou Hlinkovou či so
študentom Jakubom Krškom, ktorý sa podieľal na filme 869 dní (presne toľko trvala
výstavba knižnice). Bude taký úspešný ako predchádzajúci dokument 22 hláv? Otvoreniu knižnice sme prispôsobili aj rubriku Vedeli ste, že..., kde nájdete mnoho zaujímavých
knižných informácií, o ktorých ste zaručene nevedeli.
V rubrike Erazmus sa dozviete, kde všade sa nachádzajú naši študenti, v reportážach
sme potulky svetom nahradili potulkami po Slovensku, začíname v Pribyline. V športe
sa budeme venovať aktuálnym problémom, ako sú súčasnosť slovenského futbalu, no
nezabúdame ani na mladé talenty. V rubrike Kultúra vám povieme, aké kultúrne podujatia sa oplatí navštíviť. Za prečítanie bude stáť aj rozhovor so slovenským spisovateľom a
publicistom Michalom Hvoreckým.
Spravili sme maximum pre to, aby sme k vám doručili čo najkvalitnejšie číslo. Teraz
je len na vás, ako a kde si ho vychutnáte.
Nikola Kokiová
šéfredaktorka

foto: Veronika Matejová
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SPRAVODAJSTVO

UPaC MÁ NOVÉHO

DUCHOVNÉHO SPRÁVCU
Od júla 2013 sa novým duchovným správcom
Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka
v Ružomberku (UPaC) stal Róbert Slotka.

N

ový akademický rok
na Katolíckej univerzite v Ružomberku
priniesol niekoľko
zmien, medzi ktorými je aj
zmena vedenia UPaC. Duchovný otec Jozef Žvanda, ktorý
sa tu práci s mladými ľuďmi
venuje už 13 rokov, prenechal
funkciu duchovného správcu
Róbertovi Slotkovi. Ten od roku
2003 pôsobí v UPaC ako univerzitný kaplán. „Tak ako otec
vníma zodpovednosť za celú
rodinu, mojou úlohou je väčšie
vnímanie súvislostí, hľadanie
priorít či podnecovanie a motivovanie ostatných k spolupráci,“ približuje svoje pôsobenie
v novej funkcii Róbert Slotka.
V študentoch vidí obrovský
potenciál. Tvrdí, že práca na
univerzite je pre akéhokoľvek
kňaza veľkou výzvou: „Je to
jednoducho prostredie, ktoré
dokáže dať pred život kňaza
zrkadlo. Univerzita mi poskytla akýsi univerzálny pohľad
aj možnosti, napríklad už len
v tom, že sme mali možnosť
zúčastniť sa Svetových dní Nový duchovný správca UPaC Róbert Slotka.
mládeže.“
UPaC sa snaží vytvárať porozumenie, rodinnú atmosféru a vzájomnú spoluprácu.
Študentom ponúka možnosť efektívne a plnohodnotne využívať svoj voľný čas organizovaním rôznych kultúrnych, duchovných či športových aktivít. „UPaC neznamená len
priestory, sú to predovšetkým ľudia a vzájomné stretnutia. Naša činnosť však nie je sústredená len tu, ale hlavne tam, kde je to pre študentov potrebné. Najdôležitejšie je byť k
dispozícii študentom, pedagógom, zamestnancom a všetkým tým, ktorí tvoria univerzitné
spoločenstvo,“ vysvetľuje význam UPaC nový duchovný správca. Jeho snahou je i naďalej
prispievať k duchovnému rastu mladých ľudí a podporovať ich. O nijakých zásadných
zmenách momentálne neuvažuje. Chystá sa pokračovať v tom, na čom spoločnými silami
pracovali doteraz. Dodáva, že „toto nie je práca jedného človeka, ide o tímovú spoluprácu,
ktorá by bez vzájomnej podpory a otvorenosti nemohla fungovať”.
V súčasnosti pôsobia v UPaC štyria katolícki kňazi. Z duchovnej služby v UPaC počas
leta odišiel Ondrej Šmidriak, ktorý sa tu mladým ľuďom venoval v rokoch 2003 - 2006 a
2010 - 2013. Momentálne pôsobí vo Zvolene.
Študentov, ktorí sa rozhodnú UPaC aj v tomto akademickom roku navštíviť, čaká bohatý
program rôznych kultúrnych podujatí, koncertov, tradičná súťaž KU má talent, či celoslovenské stretnutie akademickej mládeže Slovenska s názvom Akadem, ktoré sa v Ružomberku
uskutoční v polovici novembra. Medzi obľúbené akcie, na ktoré sa môžu študenti aj tentoraz
tešiť, patrí Púť Wadowice – Oswiecim, Historický bál v dobových kostýmoch, Sedliacka veselica, lyžovačka, duchovné obnovy či turistické výstupy. Duchovný otec Róbert Slotka pozýva aj študentov, ktorí ešte UPaC nenavštívili. Hovorí, že sa rozhodne nemusia báť kňazov,
ktorí tu pôsobia, a že majú možnosť vybudovať si priateľstvá a získať nové skúsenosti.
Presné dátumy akcií môžu študenti nájsť priamo v UPaC alebo na stránke www.upac.sk
Simona Adamcová
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HOSTIA ROZPRÁVALI O
MÉDIÁCH A LITERATÚRE
Počas prvých týždňov akademického roka
navštívil Filozofickú fakultu KU generálny
riaditeľ vydavateľstva Petit Press Alexej Fulmek a spisovateľ Michal Hvorecký.
Fulmek sa vo svojej prednáške zameral
na budúcnosť printových médií, ktorá podľa
neho nie je ružová. „Budúcnosť printových
značiek však ružová je,“ dodal s tým, že
obsah sa síce presúva na internet, ale zabehané značky majú stále svoju cenu. Šéf
vydavateľstva, ktoré vydáva denníky SME,
Korzár, Uj Szó či anglicky písaný týždenník
The Slovak Spectator, hovoril aj o začiatkoch
SME, fungovaní médií v čase ekonomickej
krízy či o súdnych sporoch s predstaviteľmi
štátu a justície.
V diskusii sa študenti zaujímali najmä
o projekt Piano, diskusie pod blogmi a mobilné aplikácie.
Spisovateľ Michal Hvorecký počas
čítačky predstavil svoj posledný román
Naum. Poslucháčom priblížil okolnosti jeho
vzniku, význam názvu a zdroje inšpirácie.
V diskusii odpovedal na otázky o pozícií,
v akej sa nachádza spisovateľov na Slovensku, tlaku zo strany vydavateľstiev, literárnej kritiky, ale aj o postavení literatúry v
spoločnosťou. „Keď som začínal, myslel som
si, že písanie je hlavne o vymýšľaní, fantázii
a obrazotvornosti. No čím som starší, mám
pocit, že písanie by malo byť do istej miery
prežité,“ opísal Hvorecký proces tvorby.
Jakub Fulla, Filip Bielik

KOLÉGIUM KU ZAČALO
DRUHÝ ROK
Kolégium KU bude počas druhého roka
svojej existencie formovať desať študentov
univerzity. Časť formačného programu je
otvorená nielen členom kolégia, ale aj širšej
verejnosti. V rámci neho s prednáškami vystúpia jedenásti pozvaní hostia.
Prvým z nich bol Ján Dolný, kaplán v
košickej Farnosti sv. Gorazda a spoločníkov
a doktorand na Americkej katolíckej univerzite vo Washingtone. Téma prednášky sa
zhodovala s témou jeho dizertačnej práce
– vzťah viery a rozumu v živote a diele blahoslaveného kardinála Newmana. „Vzťah
rozumu a viery by som prirovnal k vstupnej
sieni, z ktorej vychádza celá budova,“ uviedol Dolný a dodal, že medzi týmito dvoma
prvkami by mala byť jednota a rovnováha.
„Prvoradým zámerom projektu je snaha
o realizovanie poslania KU formovať myseľ a
srdce v atmosfére komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi,“ uvádza kolégium na svojej internetovej stránke. Povereným riaditeľom a špirituálom ostáva
naďalej jezuita František Kovaľ.
Františka Šiškovičová
foto: Martin Buzna

NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM JE
O PSYCHOLÓGIU

Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku bol aj tento akademický rok najväčší
záujem o štúdium psychológie.

N

a Filozofickej fakulte KU študuje v tomto akademickom roku na bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia spolu 798 študentov. Medzi najpopulárnejšie
študijné programy patrí psychológia, na ktorú si podalo prihlášku na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 187 uchádzačov.
Počet záujemcov oproti minulému akademickému roku klesol. Zatiaľ, čo vlani bol počet
prihlásených študentov 685, tentokrát ich bolo 595. O učiteľské študijné programy malo
minulý rok záujem 210 záujemcov na oboch stupňoch štúdia, tento rok ich bolo o 63 menej.
Medzi obľúbené študijné programy patrí žurnalistika, na ktorú sa tento rok spolu prihlásilo 121 študentov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Trojicu najžiadanejších
programov uzatvára
anglický jazyk pre
komerčnú prax. Ten
si zvolilo spolu 73
študentov. Magisterský stupeň pre tento
odbor, rovnako ako
vlani, nebol otvorený. To platí aj pre
politológiu, jazyk a
kultúru Slovenska
a nemecký jazyk a
kultúru.
Naopak, študijné
programy ako učiteľstvo anglického jazyka a filozofie sú pre
záujemcov o štúdium na Filozofickej fakulte KU najmenej atraktívne. V tomto akademickom roku si na ne podali prihlášku na bakalársky stupeň len dvaja uchádzači. Program
učiteľstvo nemeckého jazyka a histórie patrí rovnako medzi najmenej populárne. Vlani
si naň prihlášku na bakalársky stupeň štúdia nepodal nikto. Tento rok nastúpilo v tomto
študijnom programe v oboch stupňoch štúdia len 11 študentov.
Pokles záujemcov zaznamenali aj študijné programy učiteľstvo anglického jazyka a
slovenského jazyka. Kým minulý akademický rok si na ne podalo prihlášku na bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia spolu 51 študentov, tento rok to bolo len 21 študentov. Týka
sa to aj programu jazyk a kultúra Slovenska, o ktorý mali záujem len 4 uchádzači. Vlani ich
bolo 30. Ani religionistika nie je v tomto trende výnimkou, tento rok totiž o ňu prejavili
záujem 3 uchádzači, pričom minulý rok ich bolo o 10 viac.
Katarína Gočová

OTVÁRACIA DOBA KNIŽNICE SA NEMENÍ
V najbližších mesiacoch sa vedenie knižnice neplánuje vrátiť k starej otváracej dobe. Novootvorená univerzitná knižnica v Ružomberku bude aj naďalej v prevádzke len do 18.00.
„Otváracie hodiny do 18. hodiny sú v prevádzke už niekoľko rokov. Navyše, nízky
rozpočet pridelený knižnici neumožňuje, aby bola knižnica otvorená dlhšie,“ povedala
riaditeľka Soňa Hlinková.
„Bývalá pani riaditeľka sa tak rozhodla na základe toho, že po 18. hodine už takmer
žiadni študenti v knižnici neštudovali,“ argumentuje Hlinková. Ďalej dodala: „Dostali sme
pár podnetov na predĺženie otváracej doby. Tá však závisí od toho, či o 18. hodine bude
plná knižnica a či študenti skutočne majú záujem v nej študovať aj po tejto hodine. Tiež
záleží na tom, či budeme mať dostatočný rozpočet, aby sme vedeli zabezpečiť náklady s
tým spojené.“
Študenti, ktorí si budú chcieť požičať knihu, tak môžu urobiť počas pracovných hodín,
ktoré nájdu na oficiálnej stránke knižnice. Otváracia doba sa nebude vzťahovať na televízne
a rozhlasové štúdio, ktoré funguje nezávisle od knižnice. Prednášková miestnosť bude
vyučujúcim k dispozícii aj po oficiálnych otváracích hodinách.
Alžbeta Ladňáková
foto: Martin Buzna

ZAČAL NOVÝ AKADEMICKÝ
ROK NA KU
Už štrnásty akademický rok začala Katolícka univerzita v Ružomberku (KU)
slávnostným Veni Sancte v Kostole Svätej
Rodiny. „Zajtrajší deň vždy znamená výzvu,
ktorá nás ale nemá zdolať a pokoriť, ale má
nás niečomu naučiť a v niečom zmeniť k
lepšiemu,“ zaprial študentom a vyučujúcim
rektor univerzity Tadeusz Zasępa.
Po svätej omši bol v Aule Jána Pavla II.
udelený čestný titul doctor honoris causa
kardinálovi Zenonovi Grocholewskému,
prefektovi Kongregácie pre katolícku
výchovu. Laudácio predniesol súdny vikár
Košickej arcidiecézy Peter Holec. Prednáška,
ktorú predniesol kardinál Grocholewski, sa
venovala intelektuálnej lásky na katolíckej
univerzite. „Nech Pán žehná túto univerzitu,
ktorá je od dnešného dňa aj mojou alma
mater, aby rástla a aby obohacovala cirkev,
Slovensko a celý svet,“ povedal kardinál
Grocholewski.
Tretím vyvrcholením dňa bolo otvorenie
novopostavenej
Univerzitnej
knižnice
KU, ktorej sa venujeme aj v téme čísla. Jej
výstavba trvala 869 dní.
Jana Bartošová, Andrea Bašistová

GISSLER: PULITZEROVA
CENA JE VIAC AKO OSCAR
Množstvo príbehov okolo nás čaká, kým o
nich bude niekto hovoriť. Dobrý novinár
má byť rozhľadený, zvedavý a neúnavne
sa pýtať prečo. Aj tieto myšlienky zazneli v
aule KU počas prednášky Siga Gisslera.
Administrátor Pulitzerových cien oboznámil účastníkov s priebehom odovzdávania prestížnych novinárskych ocenení.
Upozornil pritom, že ceny udeľujú okrem
žurnalistiky aj za literatúru, hudobnú tvorbu či drámu. Podľa jeho slov držiteľ zvyčajne dostane okrem finančnej čiastky aj
nové ponuky od vydavateľov a zamestnávateľov.
Gissler hovoril účastníkom aj o zakladateľovi ceny Josephovi Pulitzerovi, novinárovi maďarského pôvodu. Prednášku
obohatil premietaním ocenených fotografií.
Mnohé z nich zachytávali osud jednotlivca.
„Dobrý príbeh musí byť sprostredkovaný
cez ľudí,“ zdôraznil.
V závere bol priestor na otázky.
Študentov tiež zaujímalo, či je šanca, aby
cenu dostal iný ako americký občan. „Tá
šanca tu je, práca však musí byť publikovaná v americkom periodiku,“ odpovedal
Gissler.
Sig Gissler je administrátorom Pulitzerových cien od roku 2002. Pôsobí ako profesor žurnalistiky na Kolumbijskej univerzite
v New Yorku.
Daniela Bučková
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NÁZORY A KOMENTÁRE

NA DIAĽNICU SI
ZREJME POČKÁME

Dokončenie diaľničného prepojenia Bratislavy
a Košíc sa plánovalo už pred rokom 1989.
Viaceré úseky sa však začínajú stavať až v
súčasnosti. Podľa nových odhadov by k finalizácii
celej stavby malo dôjsť v januári 2019.

A

ko prví nám rýchlostné spojenie
dvoch najväčších miest sľubovali
politici z vlády Roberta Fica v roku
2006. Predstavili vtedy odvážny
plán a za pomoci peňazí z projektov verejnosúkromného
partnerstva
(PPP-projekty)
sľúbili dokončenie diela v roku 2010. Rýchlo sa
ukázalo, že tento cieľ bol evidentne nereálny,
termíny sa posúvali, objavovali sa nové problémy a kauzy. Ďalšími „zaručenými“ termínmi
dokončenia sa postupne stali roky 2012 či
2016. Momentálne to na prvý pohľad vyzerá,
že diaľnica, ktorá by mala pomôcť rozvoju
predovšetkým východného Slovenska, bude
dokončená najneskôr v roku 2019. Vyhlásenia ministra dopravy Jána Počiatka
sú v tomto smere jednoznačné. Kompetentní si naplánovali oslavu otvorenia
komunikácie na Nový rok 2019 a nepripúšťajú žiadny iný dátum. Štátn tajomník ministerstva Viktor Stromček dokonca pristúpil na stávku s novinármi o
jeden mesačný plat a vyhlásil, že diaľnica patrí medzi najväčšie priority vlády
a bude postavená aj o niečo skôr.
Doprava ako priorita súčasnej vlády ale neraz vyzerá ako prázdna fráza,
pretože na viacerých úsekoch D1 sa vôbec nepracuje. V prevádzke máme
len niečo vyše 320 kilometrov, čo predstavuje 62 percent z celkovej dĺžky
diaľnice. Chýbajú úseky v zložitom horskom teréne v okolí Žiliny, Martina
a Ružomberka, ktoré sú pre staviteľov najnáročnejšie a najdrahšie. Súčasný
stav prác, problémy s čerpaním európskych peňazí, nevyriešené otázky vplyvu niektorých úsekov na životné prostredie, zložité vlastnícke vzťahy pozemkov pod diaľnicou či neočakávané udalosti ako pád mosta pri Kurimanoch
naznačujú, že z hlavného mesta do Košíc sa výhradne po slovenskej diaľnici
nedopravíme ani avizovaného 1. januára 2019.
To, že výstavba ciest je našou achillovou pätou, nedokazuje iba tradične
sa posúvajúce termíny dokončenia, ale aj výrazne predražené verejné obstarávania v porovnaní s inými krajinami Európy. Napríklad Chorváti dokázali postaviť takmer 400-kilometrový úsek zo Splitu do Dubrovníka za 2,2 mld.
€. Pre porovnanie, Slovensko plánuje minúť 9,1 mld € za výstavbu a 30-ročnú
údržbu 75 kilometrov D1. Majú sa na to využiť najmä súkromné peniaze
prostredníctvom PPP-projektov, ktoré budeme splácať desaťročia. Ministerstvo dopravy argumentuje tým, že ceny iných štátov za diaľničné stavby sa so
Slovenskom nedajú porovnávať kvôli rozdielnym geologickým podmienkam.
Naše autostrády sú navyše podľa ministerstva oveľa kvalitnejšie ako napríklad tie v Chorvátsku.
Donedávna nebolo rozhodnuté, ani kadiaľ povedie obchvat Ružomberka.
Zdá sa, že toto mesto bude jedným z posledných, ktoré bude chýbať na trase
Bratislava - Košice. Ministerstvo dopravy vyhlásilo tender na úsek Hubová
- Ivachnová v roku 2011. Rok a pol trvajúce konanie sprevádzali mnohé nejasnosti a špekulácie. Národná diaľničná spoločnosť napokon z tendra vyradila tri ponuky a pridelila stavbu až štvrtej najvýhodnejšej. Výstavba celého
15,3 kilometrov dlhého úseku má trvať minimálne dva roky a počíta s dvojkilometrovým tunelom popod Čebrať. Majú sa využiť prostriedky z Operačného
programu Doprava, ktoré sa môžu čerpať do roku 2015. Výstavba aktuálne
neprebieha a termíny sú neúprosné. Ružomberčania tak na najbližšie roky
môžu zabudnúť na rýchlejšiu cestu do hlavného mesta, a tiež na odbremenenie centra od kamiónovej dopravy.
Jaroslav Maliňák
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KOĽKO EŠTE ZNESIE
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ
FANÚŠIK?
Odhalený korupčný škandál je len
ďalším prehĺbením jamy, v ktorej
leží priazeň fanúšika slovenského
ligového futbalu.
Futbalová Corgoň liga už niekoľko rokov zápasí s
pravidelným poklesom návštevnosti. Zo štatistík
súťažného ročníka 2012/13 zverejnených Úniou
ligových klubov vyplýva, že na štadióny si v súčte
našlo cestu 418 764 divákov, čo je o 13 000 menej ako v ročníku predchádzajúcom. V porovnaní
so sezónou 2009/2010 negatívny rozdiel činí až
64 000 ľudí.
Kluby, hráči aj funkcionári SFZ každoročne ako
jeden zo svojich najväčších cieľov deklarujú snahu
pritiahnuť na tribúny viac ľudí. Avšak súčasná situácia vyzerá skôr tak, že i tie priemerné dve - tri tisícky,
ktoré si na štadión nájdu cestu dnes, si zaslúžia
rešpekt.
Často nie práve najvyššia úroveň ligových stretnutí a dlhoročný problém so zlým technickým stavom
štadiónov sú už evergreenom. Prvá časť problému je
v hlavách a nohách samotných hráčov. Tú druhú sa
SFZ odhodlal aspoň čiastočne zmierniť 45-miliónovou finančnou injekciou. „Toto rozhodnutie bolo
nevyhnutné, pretože do futbalovej infraštruktúry sa
20 rokov neinvestovalo. Zrekonštruované štadióny
diváka pritiahnu, vytvoria mu primeraný komfort,“
vyjadril sa počas júnovej tlačovej konferencie prezident SFZ Ján Kováčik.
Ešte pred pár mesiacmi to vyzeralo tak, že futbal na Slovensku konečne nachádza cestu z hmly a
kľukaté, často až zauzlené klbko ciest na štadióny
sa pre fanúšikov začne rozmotávať. Potom však
prišiel incident zo zápasu Slovana s Ružomberkom –
zranenie nevinných fanúšikov výbušným systémom
– a na vrchol všetkého sa usadila korupčná aféra s
ovplyvňovaním zápasov, v ktorej figurujú bývalí a
aj stále aktívni ligoví hráči. Entuziazmus a záujem
fanúšikov pod ťarchou skutočností, že po zápasoch
musia ženy a deti vyhľadať nemocničné ošetrenie
a že výsledok zápasu, v ktorom chcete vidieť čo
najlepší výkon a výsledok svojho mužstva, musí prirodzene dostať ďalšie trhliny.
Rovnako prirodzené sú vynárajúce sa otázky,
či bol prvý odhalený a usvedčený prípad korupcie
v slovenskom futbale aj jediným. Kam až siaha a
odkedy trvá tradícia s ovplyvňovaním futbalových
výsledkov u nás?
Juraj Halenár, ako jedna z najväčších hviezd
slovenských futbalových trávnikov, sa pred
nedávnom do médií vyjadril nasledovne: „Keď
nechodia ľudia na futbal, tak neviem pre koho
tu potom hráme?“ Ak sa však človek na problém
slovenskej najvyššej súťaže pozrie globálnejšie,
aj tých pár stoviek verných si za svoju trpezlivosť
zaslúži rešpekt. Otázkou zostáva, dokedy im vydrží.
Jakub Liška

foto: asnova.sk

ESKALÁCIA SÝRSKEJ
KRÍZY
Vojna je vždy krutá. Výnimkou nie je ani sýrsky
konflikt, ktorý sa postupne mení na jednu
veľkú absurdity.

A

ko vždy, aj tu máme jednu stranu, ktorá predstavuje absolútne zlo,
a druhú, ktorá je v pozícii bezmocných obetí. Prirodzene, v tomto
spore nesmú chýbať stáli aktéri medzinárodnej politickej scény.
Prvý je nositeľom Nobelovej ceny za mier, ktorý sa svojvoľne pasoval do role akéhosi globálneho sudcu. Zdá sa, že chce trestať vinníkov za
nedodržiavanie medzinárodného práva. Taktiež podkopáva mandát OSN, a
tým pádom aj„právo“, ktoré sa rozhodol zastupovať. Jeho ambivalentnosť v
úrade nie je žiadnou novinkou. Zároveň je to aj smutné, veď on bol tým, kto
chcel ukončiť desaťročie vojny a sústrediť sa na budovanie národa. Tvrdý kritik Bushovej vlády, teraz opakuje jeho chyby. Behom posledných dní neustále
menil svoj postoj voči Sýrii, čím si vyslúžil posmech. Áno, hovoríme o americkom prezidentovi Barackovi Obamovi. A ten druhý, označovaný za „starého
známeho zloducha“, je momentálne vykresľovaný ako najväčší mierotvorca.
Ale vráťme sa ku konfliktu v Sýrii, ktorý už prerástol do patovej
situácie. Dlho sa nedialo nič, čím by sýrska kríza eskalovala. Pohyb sa
spustil až po tragickom útoku na predmestí Damasku. Podľa šéfa americkej diplomacie Kerryho vraj chemickým útokom prekročili hranicu a
je nutné zasiahnuť. Adi zabudol na pár podstatných vecí. V rukách nemá
žiadny dôkaz o tom, kto vlastne zbrane použil. A určite sa ani nepozastavuje nad tým, prečo by sýrsky prezident nasadzoval svoj arzenál práve v
čase, keď sa vyšetrovali predchádzajúce útoky. Assadov režim sa na medzinárodnom poli už dlhšie správa defenzívne a ostražito, ale v súčasnosti je
nad takzvanými povstalcami v ofenzíve. Použiť chemické zbrane na civilistov
priamo v Damasku bez jediného dôvodu a v danej situácii by mohol asi len
diagnostikovaný hlupák.
Krajinám nakloneným k útoku na Sýriu doteraz chýbala nejaká zámienka
k začiatku intervencie. Nuž, aká neuveriteľná náhoda. K incidentu došlo tesne
po Obamovom vyhlásení, že zmení názor na útok, ak režim použije chemické zbrane. Takže Američania a povstalci trvali na tom, že útok na predmestí
Damasku mali na svedomí vládne sily, zatiaľ čo Rusi a Assad hovorili o provokácii povstalcov. Dalo sa očakávať, že sa asi len ťažko dozvieme, kto je
za chemický útok zodpovedný. Neboli predložené žiadne dôkazy o použití
zbraní Assadovým režimom. Vyšetrovatelia s určitosťou potvrdili, že nervovým plynom použitým pri útoku bol sarin. Politici sa naučili používať
zaklínadlá, ktorými sa zo zlodejov ľahko stanú okradnutí, z vrahov
nevinné obete, z uchvatiteľov osloboditelia, z teroristov bojovníci
za slobodu. Novým abraka-dabra sa stala demokracia a sloboda. Žiaľ
pre krajiny, ktoré na ňu nie sú pripravené.
Prípadný zásah s najväčšou pravdepodobnosťou bude konfrontovaný s
tým, s čím v takmer každej krajine od Vietnamu – zlyhaním. Na celú debatu ohľadom intervencie v Sýrii vrhá tieň spomienka na Irak, kde sa dôkazy
pre agresiu rozpadli na prach. Našťastie verejnosť už nie je ochotná zobať
politikom z ruky, pretože používajú scenár, ktorý už nie je vierohodný. Vyzerá to, akoby sa dráma okolo Sýrie upokojovala. Netreba však zabúdať, že
zdanie klame.
Klára Baranová
foto: peacesyria.wordpress.com

KAM NA PIVO?
DO PARLAMENTU
V slovenskom parlamente sa už dialo
všeličo. Ježiš Kristus hlasoval
za homosexuálne manželstvá, politici sa
kúpali v injekčných striekačkách.
No najnovšie sa vedľa Bratislavského
hradu pije a bije.
Opozícia sa nedávno snažila prvýkrát hlasovať o
odvolaní premiéra Roberta Fica v súvislosti s kauzou zoštátnenia SPP. Penta ukazuje prstom na J&T,
podvod z roku 2002 strieda ďalší. Občanom na Slovensku sa nepozdávajú ani vysoké ceny plynu, ani
vlastníctvo štátu. Mnohí dokonca ani nevedia, prečo
sa politici snažili premiérovi vysloviť nedôveru, a už
vôbec nie to, či sa im to podarilo alebo nie. Všetky
podstatné informácie ustúpili prízemnosti. Šarvátky
a prázdne fľaše alkoholu zaujali ľudí oveľa viac.
Hlavným aktérom celého sporu bol Robert Fico,
respektíve jeho papierová maketa. Keď sa poslanci
vládneho SMER-u rozhodli túto figurínu odstrániť
z miestnosti, strhla sa bitka, po ktorej nasledovalo
ukazovanie prstom ako v materskej škôlke. Ten to
hodil na toho, druhý zas na prvého. Keď spor nedokázali jednoznačne rozhodnúť ani kamery, vytiahol Igor Matovič svoj tromf. V prítomnosti kamier
začal zo smetného koša vyťahovať prázdne fľaše,
ktoré mali poslanci v priebehu noci vypiť vo vládnom kabinete. Dokonca do tohto prípadu „zamontoval“ aj upratovačku, ktorá však tvrdí, že o ničom
nevie.
Médiami otriasla správa, že vládni poslanci
mali vypiť až stovku fliaš alkoholu. Nech rátam
ako rátam, vychádzala by na jedného poslanca viac
ako fľaša vína či iného destilátu. V parlamente by
to muselo vyzerať ako v dedinskej krčme o štvrtej
ráno. Následné reportáže v televíziách však priniesli len obraz jedného politika, ktorý nevyzeral
najtriezvejšie. Plietol sa mu jazyk a nedokázal reportérom jednoznačne odpovedať na otázky. No vypil snáď sám toľko fliaš? Alebo sa opozícia snažila
takto zamaskovať frašku s neúspešným odvolaním
Roberta Fica? V každom prípade však Igor Matovič s
úsmevom tvrdí, že v parlamente bol účastníkom už
štyroch incidentov, a vždy bol bitý iba on.
Údajne opitý vládny kabinet však pripravoval
zmeny a proti bitkárom a narušovateľom poriadku
v sále hodlal zakročiť. SMER chystal zmeny v rokovacom poriadku, ktoré mali zaviesť aj parlamentnú
stráž, ktorá by dohliadala na poriadok tak v celej
budove, ako aj v rokovacej sále. No paradoxne sa
opozícii tento návrh vôbec nepáčil a vyhlasuje, že sa
rokovania zaobídu aj bez nej. Opäť sa na tom verejnosť
môže len zasmiať. Parlament je verejná inštitúcia a v
rokovacej sále zasadajú ľudia, ktorí nás zastupujú.
Nesúhlasne krútime hlavami nad tým, že poslanci
pijú a bijú sa, no napriek tomu nás to zaujíma viac
ako verejné politické dianie. Nemali by sme zabúdať,
že politická kultúra odzrkadľuje kultúru celého
národa.
Nikola Kokiová
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TAK UŽ JU MÁME
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Katolícka univerzita čakala na svoju knižnicu od založenia v roku 2000.
Po trinástich rokoch sa jej dočkala. Takto vyzerali prvé údery nového
srdca univerzity.

e dvadsiaty piaty september, niekoľko
minút pred poludním. Pred novou
knižnicou postáva pomerne veľa ľudí
a čaká na jej slávnostné otvorenie.
Množstvo učiteľov, kňazov, známych aj
cudzích ľudí dopĺňa niekoľko skupiniek
študentov. Na okolitých panelákoch je otvorených pár okien, v ktorých postávajú
zvedaví susedia novej knižnice. Viacero ľudí
sa s nadšením rozpráva o dokumentárnom
filme 869 dní, ktorý mal premiéru deň pred
otvorením a zachytáva celý proces budovania knižnice.
Slávnostné otvorenie naplánovali na
dvanástu, no zatiaľ sa nič nedeje. V Aule
Jána Pavla II. totiž prebieha udeľovanie
čestného doktorátu kardinálovi Zenonovi
Grocholewskému. Čakanie spestruje živá
hudba. Napokon z auly vychádza nový
čestný doktor KU kardinál Grocholewski v
sprievode vedenia univerzity.
„Na prvom mieste sa chcem poďakovať
Pánu Bohu za zázrak, akým je vybudovanie
novej univerzitnej knižnice v Ružomberku
v takom krátkom čase a bez dlhov,“ začína
slávnostný príhovor rektor KU Tadeusz
Zasępa. V ďalších vetách spomína na zosnulého biskupa Františka Tondru a prvého
dekana Filozofickej fakulty Imricha Vaška.
Knižnica stojí aj vďaka nim. Rektor ďakuje
každému, kto sa podieľal na tomto veľkom
diele čo i len eurom. Celkové náklady na
výstavbu sa vyšplhali na 8,9 milióna eur. V
tom nie sú zarátané prostriedky potrebné
na zariadenie interiéru.
„Vďaka odvahe pána rektora Tadeusza
Zasępu a profesora Olekšáka pustiť sa do
stavby knižnice a vďaka ich briliantným
manažérskym schopnostiam, ktoré boli
potrebné pri získavaní finančných prostriedkov a vedení celého tímu odborníkov,
dnes stojíme pred budovou univerzitnej
knižnice, ktorá bude reprezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku a mesto Ružomberok dlhé roky,“ prihovára sa
návštevníkom mladá riaditeľka knižnice
Soňa Hlinková. Priznáva sa k tomu, že nová
budova knižnice jej očakávania ďaleko presiahla.
Nasleduje požehnanie knižnice kardinálom Grocholewským, ktorý vo Vatikáne
zastáva pozíciu prefekta Kongregácie pre
katolícku výchovu. Slávnostné otvorenie
vrcholí prestrihnutím stuhy. Podieľa sa na
ňom rektor Zasępa, kardinál Grocholewský, košický arcibiskup a veľký kancelár KU
Bernard Bober, bratislavský arcibiskup
8

Slávnostné otvorenie novej univerzitnej knižnice .

Stanislav Zvolenský a generálny riaditeľ
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy
EÚ Marián Kostolányi.

Knižnica má tri námestia a
niekoľko ulíc
Všetci sa s obrovským očakávaním presúvajú do budovy. Začína neoficiálna časť otvorenia, prehliadka a recepcia. Hneď po
vstupe zaujme obrovská modlitba Otče náš

na stene oproti vchodu. Siaha cez všetky tri
poschodia. Jednotlivé písmená sa skladajú z
farebných štvorcov. Autorom je akademický
maliar Pavol Rusko. Na prízemí sa nachádza
aj ďalšie jeho umelecké dielo Nádej. Vytvárajú ho veľké farebné trojuholníky.
Je pekné počasie, a tak je celá vstupná hala presvetlená. Steny knižnice sú
prevažne sklenené. Podľa jedného z autorov
budovy, architekta Stanislava Šutvaja, to má
vytvárať dojem otvorenosti. Vnútro je vyfoto: Veronika Matejová (1 ), Martin Buzna (2)

budované zo železa a betónu. Skoro nikde
nevidno žiadne nátery a stierky. Pôsobí to
asketicky, miestami až industriálne. „Aj keď
sme si niektoré knižnice prešli a inšpirovali
sa, naša koncepcia bola svojská, neopakovaná, na nič sa nehrá a patrí do tejto doby,“
objasňuje jej vzhľad Šutvaj, ktorý pri projekte spolupracoval s Matúšom Bišťanom a
Jánom Potomom, architektmi zo štúdia A02.
Na prížemí sa nachádza kaviareň a kníhkupectvo Don Bosco. Okrem kníh v ňom
predávajú aj kávu a omšové víno.
Celé prízemie má žltú podlahu. Má
symbolizovať Vatikán. Knižnica je v podstate mestom v meste. Nachádzajú sa tu tri
námestia a niekoľko ulíc. Žlté Vatikánske
námestie je venované pamiatke pápežov.
Od centrálneho informačného pultu sa dá
vstúpiť do administratívnej časti budovy,
kde budú administratíva knižnice či kancelárie rektorátu. Moderné zariadenie interiéru spolu s technológiami pôsobí komfortne. „Knižnica vytvára atmosféru a má
inšpiratívne priestory,“ hovorí riaditeľka
knižnice Hlinková.

Toľko kníh nemajú ani všetky
knižnice v regióne
Priestory knižnice ponúkajú svojim
návštevníkom 150 000 kníh vo voľnom
výbere, pričom ďalších 150 000 až 200
000 čaká v sklade na spracovanie. Sám rektor univerzity prispel vlastnou knižnicou
s počtom 70 000 kusov. Knižnica má kapacitu na 190 000 kníh vo voľnom výbere a v
archíve miesto pre ďalších 600 000 . Ak by
knižnica zaplnila svoje kapacity, jej knihy
poukladané vedľa seba by mali dĺžku 22
kilometrov. „Mysleli sme aj do budúcnosti
a v skladoch sme namontovali automatické
pohyblivé regály, takže ak by nám už kapacitne nestačil voľný výber na poschodiach,
môžeme sprístupniť sklady a používatelia
si budú môcť voľne vybrať knihy aj z
týchto priestorov,“ opisuje technologické
vymoženosti budovy riaditeľka Hlinková.
Pre porovnanie, mestské knižnice všetkých
troch liptovských miest majú dokopy asi
200-tisíc kníh.
Hoci sa v budove nachádza päť výťahov,
na druhé poschodie vystupujem pešo.
Schody z nehrdzavejúcej ocele pôsobia
bezpečne, no o sklenenom zábradlí to už
povedať nemôžem. Na schody sa napája
sklenená podlaha. Pri pohľade pod seba sa
ma zmocňuje nepríjemný pocit. Ktovie, ako
sa budú cítiť študentky v sukniach. Sklenená
podlaha privádza návštevníkov na červené
podlažie, Námestie Jozefa kardinála Tomka.
Je tu počítačová miestnosť, informačný pult
a multimediálna miestnosť.
Celková rozloha budovy je viac ako 9
000 metrov štvorcových, pričom doteraz sa
univerzitná knižnica musela uspokojiť s takmer štyrikrát menšou. Nová budova poskytuje až 570 študijných miest, doterajšia
knižnica ich nemala ani 200. Podľa odhadov
foto: Veronika Matejová (1), Martin Buzna (2)

Artchitekt novej univerzitnej knižnice Stanislav Šutvaj (prvý sprava).

Univerzitnú knižnicu si okrem študentov prišla prezrieť aj široká verejnosť .

by mohla mať takmer 8 000 potenciálnych
čitateľov. V súčasnosti knižnica registruje
takmer 6 000 používateľov jej služieb. O ich
spokojnosť sa stará 17 knihovníkov. Pri práci im pomáhajú aj samoobslužné pulty, pri
ktorých si môžu čitatelia vypožičať knihy
svojpomocne. Rovnako ich môžu aj vrátiť.
Systém “selfčekov” a biblioboxov sa osvedčil
aj v doterajších priestoroch knižnice.

Tu to má žiť
Tretie poschodie má modrú podlahu. Symbolizuje Európsku úniu, a preto nesie meno
Roberta Schumana. Tak, ako na každom
poschodí, aj tu sú počítače, informačný pult,
kreslá a navyše aj tichá študovňa. „Knižnica
je pre našich profesorov, študentov aj pre
verejnosť. Nezamykáme ju pred nikým.
Tu to má žiť. Pre mesto, pre Slovensko a
všetkých Slovákov v zahraničí, “ vysvetľuje
stratégiu otvorenosti rektor Zasępa.

Z tretieho poschodia vychádzam na otvorenú terasu. Je z nej úžasný pohľad na
Čebrať. Stretávam množstvo významných
ľudí z univerzity aj z iného prostredia. Všetci
sú uvoľnení a usmievajú sa. Tí, ktorí sa
podieľali na vybudovaní knižnice, neskrývajú hrdosť a pozvaní hostia nadšenie. Jediný, kto hovorí o tom, ktoré muchy sa ešte
mohli vychytať, je vedúci stavby Miroslav
Kanuščák. Je to jeden z mála ľudí, ktorý
vie o budove asi všetko a pozná všetkých,
ktorí sa na jej vybudovaní a už aj prevádzke
podieľali.
Dvadsiaty piaty september 2013 bol v
krátkej histórii KU jeden z najočakávanejších
dátumov. Srdce univerzity, ako knižnicu
nazval rektor Tadeusz Zasępa, za rozbúchalo s veľkou pompéznosťou a odhodlaním
vytvoriť do budúcnosti kultúrne centrum
univerzity, mesta a regiónu.
Miroslav Gejdoš
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DOKUMENTÁRNY FILM O STAVBE UNIVERZITNEJ KNIŽNICE

P

resne toľko dní,
trvala výstavba
Univerzitnej knižnice
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počet dní
ťažkej driny a enormného úsilia
skupiny osôb - od architektov
po obyčajných murárov. A
zároveň je to aj názov dokumentárneho filmu režiséra
a scenáristu Matúša Demka,
ktorý mapuje celý proces od
položenia základného kameňa
až po oficiálne otvorenie.
„Novinár by sa mal snažiť
písať predovšetkým o ľuďoch
a pre ľudí. Samotná budova je
chladná. Betón, železo, sklo.
Všetko sú materiály, ktoré
evokujú pocit chladu. Mojím
zámerom bolo dostať do filmu
ľudský element. Pretaviť hmotu
do príbehu, myšlienky či hodnoty, ktorá môže mať význam
pre každého jedného z nás,“
vysvetľuje Matúš Demko.

10

Knižnica nebude slúžiť
len študentom KU. Prístupná
bude obyvateľom Ružomberka
i ľuďom z celého Slovenska.
„Naším dielom pripomíname
šancu, ktorú knižnica poskytuje. Šancu urobiť z Ružomberka
akademické mesto. Univerzita sa vždy snažila nejakým
spôsobom dostať medzi
verejnosť,“ prezrádza režisér.
Matúš Demko spolupracoval na filme s kameramanom
Jakubom Krškom. Po snímke 22
hláv išlo o ich druhý spoločný
projekt. „Takáto architektúra je
zaujímavá pre oko kamery. Oko
kamery je chladné a vyžaduje
si niečo teplé,“ hovorí Jakub
Krška. „Univerzitu by sme
mohli charakterizovať ako
živý organizmus, tým pádom
sa v ňom vynára aj množstvo
príbehov. 869 dní je príbehom ľudskej námahy, vytrvalosti a odhodlania. Príbehom

holej pláne, ktorá sa počas
niekoľkých rokov zmenila
na obrovskú budovu. A v
neposlednom rade je to príbeh
konkrétnych ľudí.“ Práve
kamera bola najväčšou devízou
filmu. Najmä letecké zábery
ponúkli jedinečný pohľad na
monumentálnosť stavby.
Hudbu k filmu zložili študenti Ján Zborovjan a Pavol
Sokolský, ktorí sú známi aj
ako Eraser a delPurr. Obaja
vydali už niekoľko albumov, ich
tvorbu pokrývajú vydavateľstvá v Spojených štátoch
amerických a Estónsku. „Pri
hľadaní autorov hudby sme
sa inšpirovali štýlom, ktorý sa
nazýva dubstep. Ide o niečo
rýchle, dynamické, bubnovité.
Ako sa ukázalo, naša voľba bola
správna,“ hovorí Jakub Krška.
„Vymyslieť hudbu k takémuto
veľkému projektu vyžaduje
veľkú predstavivosť. Snažil som

sa vžiť do nálad, v akých mohla
stavba prebiehať,“ dopĺňa Ján
Zborovjan. Soundtrack k filmu
kolíše náladovo aj žánrovo.
Vyskytuje sa v ňom všetko z
elektronickej hudby, vrátane
drum and bass či house. V závere sa objavuje aj orchestrálna
hudba.
Paralelne s dielom 869
dní pripravujú Matúš Demko s
Jakubom Krškom ďalší projekt.
Ide o film s názvom Láskomač,
ktorý skúma identity lásky v
čase komunizmu. „Cieľom je
priniesť problematiku lásky
v totalitnom režime, či už je
to láska k Bohu, rodičovská
láska alebo láska k deťom, a
prekážky, ktoré komunizmus
nastolil,“ opisuje kameraman
Jakub Krška. Film by mal vyjsť
koncom tohto alebo začiatkom
budúceho roka.

Andrej Kuzmány

foto: youtube.com

K akademickej knižnici si musia

študenti nájsť cestu

Soňa Hlinková je riaditeľkou univerzitnej knižnice už viac ako dva roky. Od začiatku sa jej
pôsobenie spájalo aj s výstavbou novej knižničnej budovy. Podľa nej stále absentuje
vnímanie knižnice ako srdca univerzity. Dúfa však, že jej nové prostredie ju
medzi študentmi zatraktívni.
Ako by ste zhodnotili 869
dní, počas ktorých sa
knižnica stavala?
Bolo to veľmi veľa práce, veľa
úsilia a námahy. Kto nestaval
zo štrukturálnych fondov, tak
si nevie predstaviť, čo všetko
pri takejto stavbe musíte
dodržať. Stálo nás veľa úsilia
získať finančné prostriedky.
Zásluhu na tom, že táto budova
stojí, má jednoznačne profesor Peter Olekšák a pán rektor
Tadeusz Zasępa. Bez nich by
sa táto stavba nezačala a nikdy
by nebola dokončená. Bez ich
veľkolepých schopností získať
financie a viesť tím odborníkov
by sme túto budovu nemali.
Počas výstavby sme konzultovali, aktívne sme sa zapájali
až vo finálnej fáze, kde sme
organizovali presťahovanie
starej knižnice a prerokúvali
rozmiestnenie zariadení.

Čo môžu študenti od novej
knižnice očakávať? S
akými novinkami sa môžu
stretnúť?
V starej knižnici boli nevyhovujúce priestory. Nová budova
je krásna a inšpiratívna. Je
tu mnoho variantov, kde sa
môžete tlmene rozprávať
a pritom konzultovať svoje
odborné témy. Sú tu miesta,
kde môžete ticho študovať a
nikto vás neruší. Nachádzajú
sa tu počítačové učebne,
kde môžete využívať s nimi
spojené služby. Oproti starej
budove máme teraz výstavné
miestnosti. Môžeme teda
usporadúvať rôzne kultúrnospoločenské podujatia. Je tu
kníhkupectvo, kde je možnosť
kúpy odbornej literatúry, alebo
kníh s kresťanskou tematikou.
Nachádza sa tu kaviareň, v ktorej sa veľmi príjemne sedí.
Máme nové skenery, tlačiarne,
kopírky a digitalizačné pracovisko. Samoobslužné zariadenia
foto: Martin Buzna

Riaditeľka univerzitnej knižnice Soňa Hlinková.

sme už mali aj v starej knižnici,
avšak tento rok sme zakúpili
novú licenciu aj na vracanie
kníh.

Spomenuli ste, že knižnica
chce organizovať kultúrnospoločenské podujatia. Na
čo konkrétne sa chcete
zamerať?
Chceli by sme organizovať
výstavy v spolupráci s umeleckými školami. Plánujeme
koncerty a čítania s autormi.
Odštartovali sme podujatie
Trojruža s ružomberskými
spisovateľmi. Je to literárna
súťaž, kde mladí tvorcovia v
rôznych kategóriách prezentujú
svoju tvorbu. Myslím si, že to
pomôže oživiť našu knižnicu.
Aká je najväčšia prednosť
novej univerzitnej knižnice
oproti knižniciam v okolí?
Sú to jednoznačne priestory.
Knižnica spĺňa moderné požiadavky, ktoré má mať akademická knižnica. Verím, že nebude
slúžiť len naším študentom
a pedagógom, ale aj Ružomberčanom a obyvateľom v okolí.
Čo sa stane so starými
priestormi knižnice?

Na to vám neviem odpovedať.
Sídlili sme v mieste, ktoré
využívala pedagogická fakulta.
Je veľká pravdepodobnosť, že
bude mať veľký záujem o tieto
priestory, ale bližšie informácie
sa ku mne nedostali.
Knižnica je naozaj veľká.
Nemajú jej návštevníci
problém zorientovať sa?
Samotná orientácia má
myšlienku. Návštevníci sa
pohybujú po námestiach,
uliciach a nádvoriach, ktoré
boli pomenované po ľuďoch,
ktorí nás inšpirovali. Okrem
týchto pomenovaní má každé
z troch poschodí svoju farbu.
Na prízemí je žltá, na prvom
poschodí červená a na druhom
poschodí modrá farba. Na
dverách sú informácie či
ide o tichú študovňu alebo
počítačovú študovňu.

Každá uznávaná akademická knižnica v Európe je
charakteristická svojim bohatým knižným fondom. V
akom stave je knižný fond
v novej knižnici?
Knihy získavame dvoma
spôsobmi. Buď kúpou alebo
darmi. Kúpa novej literatúry

je v kompetencii fakúlt. My
nedostávame do rozpočtu
peniaze na to, aby sme mohli
knihy kupovať. Vždy rozhodujú
fakulty, čo chcú kúpiť. Vieme
to ovplyvniť len tak, že im
vytvárame zoznamy. Napríklad biológia má nedostatok literatúry, tak prosíme
príslušnú katedru, aby niektoré knihy kúpila. Každoročne
však žiadame o granty. Jeden z
nich je z ministerstva kultúry,
kde nám každoročne dajú od
1500 do 4000 €. Tieto peniaze
využívame na nákup novej
literatúry. Vždy sa snažíme
vykrývať oblasti, v ktorých
knihy chýbajú. Pri rozširovaní
knižného fondu sú dôležitou
súčasťou dary. Veľký dar
sme dostali teraz v auguste
od pána rektora, ktorý nám
venoval okolo 70 000 kníh.
Tie sa nachádzajú na modrom poschodí a budeme ich
postupne spracovávať. Taktiež
je tu mnoho iných darcov, ktorí
nám darujú svoje knihy. Knižný
fond sa nám teda rozrastá.
Apelovala by som však na fakulty, aby sa literatúra nakupovala.
Sme akademická knižnica a
študenti hľadajú predovšetkým
študijnú literatúru, a to vedeckú
a odbornú. Tá by tu nemala
chýbať.
Podľa vás sa študenti málo
vzdelávajú z kníh. Ako sa
tento negatívny trend môže
zmeniť?
Pedagógovia by mali naučiť
študentov hľadať informácie
Ak sa vedia učiť, môžu sa stať
čímkoľvek. Vedia si vypožičať
knihu a dokážu z nej vybrať
to podstatné. Kedysi nebolo
dostatok literatúry, všetko sa
kopírovalo. Dnes je jej dosť, je
len nutné hľadať si cestu ako sa
k nej dostať.

Jozef Gruchalák
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REPORTÁŽ

Dedina spod vodnej nádrže

V rubrike Reportáž ste si zvykli na príspevky zachytávajúce krásu a zaujímavosti svetových
metropol. Nielen svet, ale aj naše malé Slovensko však ukrýva mnoho pokladov.
Prvú domácu reportáž vám prinášame z Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

Pohľad na Múzeum liptovskej dediny pri vstupe do jeho priestorov, v popredí sa nachádzaj sedliacke domy.

K

eď sa povie Liptov, mnohým z nás
sa vynorí vodná nádrž Liptovská
Mara – vodné dielo na strednom Liptove, ktoré je súčasťou
Vážskej kaskády. Je to najväčšia priehrada
na Slovensku, čo sa týka objemu zadržanej
vody. Liptovská Mara bola vybudovaná v
rokoch 1969 - 1975. Kvôli výstavbe muselo
svoje bydliská opustiť 4000 obyvateľov, presídlených bolo trinásť obcí, z toho dvanásť
úplne. A práve táto udalosť podnietila vznik
múzea v Pribyline, ktoré zachytáva atmosféru dediny, ktorá by dnes spočívala pod
hladinou vodnej nádrže.

Podnikavosť zvaná parkovné

Už príjazd do múzea je očarujúci. Oproti
ceste sa vyníma jeden z najznámejších symbolov Slovenska – Kriváň. Ak vystihnete jasné počasie, tento pohľad je na nezaplatenie.
Neďaleko žblnkotá rieka Belá, pri ktorej si v
prípade celodenného výletu môžete dopriať
malý piknik. Pred vstupom do skanzenu
návštevníkov lákajú drevené stánky s ručne
robenými tradičnými výrobkami. Nájdete
tu pletené košíky, vyrezávané varešky,
pohľadnice, šperky z drôtu či propagačné
materiály.
Okrem nich narazíte aj na pekné
slečinky v oranžových reflexných vestách,
12

ktoré od vás pýtajú poplatok za parkovné.
Pozrieme na cenník – celodenný lístok za
dve eurá. S argumentom, že nejdeme na celý
deň, len na hodinku, neobstojíme. Ale sme
tunajší, tak dostaneme zľavu. Pokračujeme
ďalej, že vraj na platené parkovisko. No čaká
nás len neupravená lúka bez vyhradených
miest a k tomu tabuľa, že parkovisko nie je
súčasťou múzea. Raz darmo. Slováci zarábajú naozaj na všetkom, zvlášť na cudzincoch
a parkovnom.
Pani pri okienku nám predá lístky a
pridáva informáciu o vstupe do kaštieľa.
Do kamenných stavieb múzea sa totiž bez
sprievodu nedostanete. Cena je prijateľná,
opäť sme ako miestni dostali zľavu. Rozhliadame sa. Múzeum liptovskej dediny
sa výrazne líši od iných múzeí v prírode,
predovšetkým formou zástavby a kompozíciou budov. Pred nami sa rozprestiera malá
dedinka s drevenými obytnými a hospodárskymi stavbami, ktoré nesú typické znaky
ľudového staviteľstva.

Dedinský život na Liptove

Expozícia dokumentuje dedinský život v
18. až 20. storočí. Budova s typickým
náradím, železiarsky dom, kováčska vyhňa.
Nazrieme dnu. Na bočnom stolíku stojí
plechovka Pilsner Urquell. Tá asi nie je

súčasťou stálej expozície. Na lúke sa vyníma
osamotený. Kostol? Vojdeme dnu a zbadáme
historické hasičské stroje. Takže nie kostol,
ale hasičská zbrojnica. Poniže stojí veľká
drevená budova pripomínajúca stodolu.
Prídeme bližšie a zbadáme nápis: Bufet
Humno. Múzeum svojim návštevníkom
ponúka aj možnosť občerstvenia, no my ju
tentokrát nevyužijeme.
Dostávame sa k domčekom, ktoré ilustrujú súdobý život. Potraviny, lekáreň,
krčma, miestnosť s pradením, obytné miestnosti. Prechádzame maloroľníckym domom
a domom stredného roľníka a remeselníka.
Prestreté stoly s chlebom, na zemi detské
hračky, úzke postele s nadýchanými perinami, veľké truhlice na oblečenie – dokonale
si predstavujeme, ako sa žilo kedysi. Vzadu
medzi budovami stojí kôň a oháňa sa chvostom. Otravujú ho muchy. Ovce už išli spať
a somárik placho stojí obďaleč, nie je taký
odvážny ako jeho starší kolega, ktorý sa
nechá ochotne hladiť.
Naše kroky vedú na námestie. Dosť sa to
zmenilo, odkedy som tu bola naposledy, ešte
ako dievča s mojou starou mamou. Pribudlo
mnoho atrakcií pre deti – ručne vyrezávaní
zbojníci a zvieratá. Na Jánošíka sa ani tu
nezabudlo. Hojdačky, šmýkačky a preliezky
– škoda, že už nie som dieťa. Oproti je Evafoto: Nikola Kokiová

njelická ľudová škola z Valaskej Dubovej,
ktorá patrí k najzaujímavejším objektom
múzea. Smejem sa, aké zvláštne lavice, a
hneď oproti triede učiteľova izba. Opriem
sa o rám dverí a kochám sa pohľadom na
slnkom zaliaty maranský kostolík.

Považská lesná železnica

Naše kroky vedú cez lesnú cestičku, naokolo samá zeleň. Príjemné spestrenie
života v betónovej džungli. Spomínam si,
že keď som tu bola naposledy, pracovalo sa
na železničnej expozícii. A naozaj, o chvíľu
sa zjaví tabuľa so šípkou, kadiaľ máme ísť.
Takých tabúľ sme videli ešte zopár, kým
sme sa konečne dostali k historickej expozícii Považskej lesnej železnice.
Statická expozícia historického vozového parku úzkorozchodnej Považskej
lesnej železničky bola návštevníkom sprístupnená 13. júna 2004. Od prvej svetovej
vojny až do roku 1972 premávala z Liptovského Hrádku cez Liptovskú Tepličku až
pod Kráľovu hoľu. Druhá trať viedla dolinou
Čierneho Váhu až po Horehronie. Z pôvodnej železnice sa zachoval len úsek dlhý
necelých dvanásť kilometrov.
Koľajnice, vagóny a rušne – celkom iné
ako dnešné „IC-ečka“. Tieto vlakové súpravy
pripomínajú skôr tie z Anny Kareniny. Pozerám na hodinky, o pár minút má byť vtup
do kaštieľa so sprievodcom, musíme sa
poponáhľať. No krásna príroda nás zlanárila, odbočili sme k jazierku a cez most sme
došli k mlynu. Tomu síce chýba mlynské
koleso, ale tvárime sa, že sme si to nevšimli.

majiteľov. Opatrne vystupujeme hore schodmi, kde sa nachádza zlatý, zelený a ružový
salónik. Na stole leží časopis Poľovnícky
obzor, spomeniem si na dejiny slovenskej
žurnalistiky a na profesorku Serafínovú.
V pamäti lovím rok a obdobie, kedy začal
tento titul záujmovej tlače vychádzať. Choroba z povolania. Dolu ma zaujme jedáleň a
obrovský klavír. Zamýšľame sa, aké by bolo
žiť tu. Smejeme sa aj so sprievodkyňou, že
by bolo asi namáhavé umývať toľko okien.
Ani s vykurovaním by to nebolo bohviečo.
Z chládku vychádzame späť na slnko.
Obzeráme si sídlo bohatej zemianskej rodiny, richtárov dom a sýpky. Prehliadku

Nielen stále expozície

Najvýznamnejšie kamenné stavby

Vstup sme stihli. Mladá sprievodkyňa odomyká dvere goticko-renesančného kaštieľa z Parížoviec. Ide o najstaršie zachované zemianske sídlo na Liptove zo 14. storočia. Spája sa s menom Mateja Korvína a
s jeho synom Jánom Korvínom, liptovským
kniežaťom. Vnútri je príjemne chladno. Na
stenách trónia poľovnícke trofeje a obrazy

Hasičská zbrojnica.

zavŕšime návštevou ranogotického kostola Panny Márie z obce Liptovská Mara,
kde sa nachádzajú aj nástenné maľby z

Čo ste sa v článku nedočítali

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa
nachádza pod južnými svahmi Západných
Tatier pár kilometrov od Liptovského
Hrádku a dokumentuje ľudovú architektúru Liptova. Začalo sa stavať v súvislosti
so zaplavením rozsiahleho územia na
západ od Liptovského Mikuláša pri
výstavbe vodného diela Liptovská Mara.
Vzniklo v roku 1991. V roku 2001 tu bol
umiestnený exteriér Považskej lesnej
železnice, v súčasnosti sa tu vytvára
provizórne koľajisko.
Z jedenástich zatopených obcí sem
preniesli najvýznamnejšie kultúrne pamiatky, ktoré dnes tvoria základ expozície
múzea. Pôvodné stavby boli rozobrané na
foto: Nikola Kokiová

15. storočia. Pôvodná veža tohto kostolíka
sa stále nachádza na svojom mieste, výstavba ho minula len o vlások. Na Liptove sa
tradujú povesti o tomto kostole. Vraj sa pod
ním nachádzali tajné chodby, ktoré viedli
až k Havránku. Celé detstvo som o tom
počúvala príbehy od starej mamy, ktorej
dom sa nachádzal neďaleko odtiaľ. Vnútri
sú obdivuhodné ručne maľované lavice
a dych vyrážajúci oltár zasvätený Panne
Márii. Sprievodkyňa nám oznamuje, že sa
tu príležitostne konajú aj sväté omše a svadby. Tak tu by som sa teda chcela vydávať.
Odchádzame, odbila záverečná. Už aj
správca a pani, čo nám predávala lístky, sú
na odchode. Naše auto stojí na parkovisku
osamotené. Nasadáme doň s príjemným
pocitom, kultúrne vyžití. Dokonale sme
absorbovali atmosféru minulosti a vieme
si predstaviť, ako žili naši predkovia, ako
vyzeral dedinský život na liptovskú nôtu.
Kultúrne bohatstvo Liptova je veľké. Treba
len otvoriť turistického sprievodcu a nájsť
si to svoje. Od našich predkov sme dostali
nesmierne historické bohatstvo, na ktoré by
sme nemali nikdy zabudnúť.

mieste vzniku a ich vzácne časti sa previezli a osadili do presných kópií pôvodných
objektov. Vzniklo tak najmladšie múzeum
v prírode na Slovensku.
Pri múzeu pôsobí škola ľudových
remesiel, ktorá v letnej turistickej
sezóne návštevníkom približuje ukážky
ľudových remeselných techník (tkanie,
paličkovanie, práca s drevom, kovom a
kožou, pletenie košíkov zo slamy), ako aj
liptovské zvyky a obyčaje.
Múzeum má vlastnú zooexpozíciu
zameranú na chov domácich zvierat a hydiny. Atrakciou múzea je chov huculských
koní s možnosťou jazdy pre návštevníkov.
Múzeum je sprístupnené celoročne. (nk)

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je
návštevníkom sprístupnené celoročne.
Slnkom zaliata dedina má svoje čaro, ale aj
domčeky so snehovou prikrývkou by popásli oči. No múzeum neponúka len stále
expozície. Okrem nej majú turisti možnosť
zúčastniť sa množstva podujatí, ktoré sa
tu organizujú počas celého roka. Môžem
spomenúť Sviatky jari, Na slávu hasičom
či Remeslo má zlaté dno. K pravidelným
podujatiam organizovaným v múzeu patrí
v poslednú nedeľu v máji Ovčiarska nedeľa
– Ovenálie, júnová Detská nedeľa, júlová
Nedeľa rodákov, augustová Včelárska nedeľa, septembrový Deň sv. Huberta, októbrové Poďakovanie za úrodu a decembrové
Vianoce na Liptove.
Jednou z hlavných myšlienok skanzenu
v Pribyline je oživiť ho a dať mu dušu. Tento zámer človek vycíti hneď pri vchode do
múzea. Dokonale vykresliť dedinský život
na Liptove pomáhajú aj remeslá, ktoré
návštevníkom predvádzajú zruční majstri v
ľudových krojoch. Toto múzeum má i vlastnú zooexpedíciu s pôvodnými karpatskými
plemenami zvierat, ktorých chov je dnes na
ústupe.
Návštevníci majú možnosť absolvovať
aj večernú prehliadku skanzenu s dreveným
archaickým lampášom. Prehliadka môže
byť obohatená aj o stretnutie s čertom
v pekle, ktorý zimuje v pivnici parížanského
kaštieľa. Toto múzeum naozaj nie je len
obyčajným skanzenom, ale dedinou, ktorá
stále pulzuje životom. Možno aj preto
sa hrdí titulom najnavštevovanejšej expozície patriacej pod Liptovské múzeum
v Ružomberku.
Nikola Kokiová
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ERASMUS

ERASMUS
mení ľudí

Jedni prichádzajú, iní odchádzajú. Aj študenti z Filozofickej
fakulty opúšťajú brány Katolíckej univerzity v Ružomberku
a mieria do sveta. K nám prichádzajú noví študenti, ktorí sa
rozhodli obohatiť svoje vedomosti, rozšíriť obzory či naučiť
sa zopár slovíčok po slovensky.

Zľava Samuel Vaterka a Ján Meľuch na študijnom pobyte v Rige, hlavnom meste Lotyšska.

E

rasmus slúži práve pre tých, ktorí
si svoje štúdium chcú vyskúšať
na inej európskej univerzite v
rámci študijného pobytu alebo
ako stáž. Aj v tomto akademickom roku sa
našlo na našej fakulte zopár mladých ľudí,
ktorí sa rozhodli, že svoju alma mater vymenia za inú univerzitu vo svete. Počas zimného semestra sa 29 študentov z rôznych
odborov vybralo do Českej republiky,
Poľska, Belgicka, Lotyšska, Turecka, Dánska,
Nemecka, Talianska či Veľkej Británie. Najviac z nich sa vybralo do Česka, ale nezaostávalo ani Nemecko, Lotyšsko, Poľsko či Belgicko. Dvaja študenti sa dostali do Talianska
a rovnaké zastúpenie z Filozofickej fakulty
KU nájdeme aj vo Veľkej Británii či Turecku.
Študentka Veronika Kupcová v učiteľskom odbore anglický jazyk v kombinácii
so slovenským jazykom sa dostala ako
jediná v zimnom semestri na University
College Lillebaelt v Dánsku. Najväčší záujem o študijný pobyt Erasmus mali mladí
ľudia z katedry žurnalistiky, kde sa až
9 budúcich novinárov rozhodlo, že svoje
skúsenosti pôjdu rozvíjať aj inde do sveta.
Za žurnalistami nasledovali študenti psy14

chológie a na ostatných miestach boli odbory ako filozofia a učiteľské odbory anglického jazyka v kombinácii s nemeckým
jazykom, filozofiou, náboženstvom, históriou, slovenským či nemeckým jazykom.
Keby sme chceli porovnať pomer dievčat
a chlapcov, ktorí sa rozhodli nadobudnúť
nové vedomosti v zahraničí, tak výrazne
vyhrávajú dievčatá. Až 20 z 29 odcestovaných študentov boli práve zastupiteľky
nežnejšieho pohlavia. Vysokoškoláci strávia
na zahraničných univerzitách od 2 mesiacov a 18 dní v Belfaste až po šesť mesiacov
v nemeckom Greifswalde. V priemere sa čas
strávený mimo svojej domovskej univerzity
pohybuje okolo 4 mesiacov a 20 dní.

Jazykový kurz je dôležitý
Erasmus, to nie je len zmena prostredia,
nová univerzita, ale aj množstvo nových
zážitkov, nadväzovanie nových medzinárodných priateľstiev či zdokonalenie sa v cudzom jazyku. „Vybrala som si
Turecko, pretože z ponúkaných krajín mi
práve táto prišla najzaujímavejšia. Chcela som niečo nové, exotické, a preto som
túto príležitosť musela využiť. Neviem, či

by som ešte niekedy mohla žiť pol roka v
zahraničí, študovať, spoznávať nových ľudí
a v podstate byť sponzorovaná univerzitou,“ objasnila dôvody svojho výberu Dana
Hrušková študujúca v odbore anglický jazyk pre komerčnú prax. V Českej republike,
presnejšie na Univerzite Palackého v Olomouci, sa momentálne nachádza študentka
druhého ročníka psychológie Kristína Rácová: „Pre Erasmus som sa rozhodla najmä
kvôli skúsenostiam a preto, že chcem vidieť,
ako to funguje na univerzite s dlhšou tradíciou ako tá naša. Nešlo mi o zdokonalenie sa
v jazyku, ale o získanie nových poznatkov a
skúseností, ktoré využijem v mojom obore.“
Študenti, ktorí odišli na mobilitu do
zahraničia, sa mohli ešte pred začiatkom
nového akademického roka zúčastniť jazykového kurzu EILC. Túto možnosť využilo
šesť študentov, ktorí odišli do Turecka,
Belgicka a Talianska. Práve tento kurz im
poskytol možnosť v priebehu 19 - 26 dní
získať nové vedomosti po jazykovej stránke
a ako-tak aklimatizovať sa vo vybranej krajine. „Počas môjho trojtýždňového pobytu
v Istanbule kvôli jazykovému kurzu tureckého jazyka som bola zaskočená správaním
domácich mužov. Izmir je oproti Istanbulu omnoho modernejšie mesto a cítim sa tu
lepšie,“ zhrnula svoje skúsenosti Hrušková.

Nie vždy sa musíte dostať na
vašu vysnívanú univerzitu
Erasmus je obrovskou skúsenosťou. No
vybrať si miesto, kde strávite podstatnú
časť semestra, je niekedy veľmi zložité.
Musíte si vybranú univerzitu pozrieť, niečo
sa o nej dozvedieť a pripraviť sa na to, že
môže nastať nepredvídaná situácia, a na
vami vybranú mobilitu sa jednoducho nedostanete. V tomto prípade je vhodné mať
pripravených viac variantov a pre istotu
mať pripravenú aj druhú či dokonca tretiu mobilitu, kde by ste sa chceli dostať.
Svoje o tom vedia aj naši poslucháči, ktorí
sa nedostali vždy tam, kde pôvodne mali
namierené. „Do anglicky hovoriacej krajiny
nebola možnosť výberu, tak som skončil vo
Varšave. Na Erasmus som pôvodne chcel ísť
do Rigy a Varšava bola len druhá alternatíva, a práve tu som nakoniec skončil. Páčia
sa mi krajiny strednej Európy a chcem ich
spoznávať,“ uviedol dôvody svojej druhej
možnosti poslucháč žurnalistiky Pavol
Hudák. Naopak, pri výbere školy a krajiny,
v ktorej chce stráviť zimný semester, mala
hneď od začiatku jasno Dana Hrušková: „Išla
som výhradne za univerzitou v Turecku.
Mala som aj školy v Nemecku a Česku, ale
chcela som sa dostať do Turecka. Myslím si,
že čo sa týka Erasmu, tak je dobré vybrať si
čo najvzdialenejšiu krajinu.“
Počas semestra môžete
vycestovať aj na stáž
Okrem študijného pobytu sa študenti v
rámci Erasmu môžu zúčastniť aj prakfoto: Simona Plávková

tickej stáže, ktorá korešponduje s ich
študijným programom. Tento akademický
rok si ju zvolilo 11 študentov zo študijných
programov
psychológie,
žurnalistiky,
politológie a učiteľského odboru anglický
jazyk v kombinácii so slovenským jazykom.
Žurnalisti si našli svoje miesto počas
trojmesačnej stáže v írskom Slovak Online
či českých Hospodářských novinách, psychológovia v psychoterapeutických alebo
diagnostických centrách pre mládež či vo
Fakultnej nemocnici sv. Anny v Brne. Vyslancov z KU nájdete v susednom Česku,
Maďarsku, ako aj v Írsku alebo vo Veľkej Británii. Dominika Dziaková, prváčka na magisterskom stupni štúdia v učiteľskom odbore
anglický jazyk v kombinácii so slovenským
jazykom, sa dostala v rámci Erasmus stáže
na Oxfordskú univerzitu vo Veľkej Británii.

Na Filozofickú fakultu KU prišli
len Poliaci
Niekoľko zvedavcov zavítalo aj na filozofickú fakultu do Ružomberka. Pozoruhodné je, že všetci desiati sú z Poľska.
Z mesta Chelm nás navštívili dvaja študenti
anglického jazyka, z Lublinu prišli tiež
dvaja študenti, ktorí sa na našej univerzite
budú vzdelávať v žurnalistike a politológii.
Z mesta Toruň, v ktorom sa narodil významný poľský astronóm a tvorca heliocentrického obrazu sveta Mikuláš Kopernik, docestovali na Slovensko tri dievčatá, ktoré sa
zapoja do štúdia v odbore žurnalistiky a
politológie. Poslednou školou, z ktorej počas
zimného semestra prišli do Ružomberka

foto: Peter Luha

Peter Luha na študijnom pobyte Erasmus v Turecku.

študenti, je Prírodovedecko - humanistická
univerzita v Siedlciach. Tri poľské študentky
si svoje vedomosti obohatia v študijnom
programe história. „Som zvedavá, čo mi
univerzita ponúkne, čo nové sa naučím.
Ružomberok sa mi zatiaľ páči, spoznala
som veľa nových priateľov a poznám už
takmer všetkých, ktorí prišli na mobilitu
z Poľska spolu so mnou,“ povedala svoje pocity po prvých dňoch na univerzite štu-

dentka histórie Marta Ginter. Všetci desiati
poľskí vysokoškoláci strávia na našej alma
mater zhodne 4 mesiace a 23 dní.
Po zimnom semestri budú mobility prebiehať aj v tom letnom. Už teraz je
známych zopár študentov, predovšetkým
druhákov v bakalárskych študijných programoch, ktorí vymenia prostredie Ružomberka za niečo nové.
Simona Ivančáková
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SPISOVATEĽ MICHAL HVORECKÝ

SLOVENSKO PREŽÍVA KRÍZU KULTÚRY
Michal Hvorecký patrí medzi mladých slovenských spisovateľov. Hoci život na Slovensku
nepovažuje za ideálny, zostal tu žiť a tvoriť. Písanie je jeho poslaním, aj napriek
množstvu prekážok. Energický a usmiaty človek otvorene hovorí o veciach, pred
ktorými mnohí klopia zrak.
Vyštudovali ste estetiku v Nitre, ako
ste sa dostali k písaniu?
Túžil som rozprávať príbehy. Vyjadriť sa
slovom. Iste to súvisí aj s rodinou, z ktorej
pochádzam. Môj otec a starý otec písali
knihy, hlavne odborné, jeden o ekonomike
a druhý o informatike. Obaja boli profesori, pôsobili v akademickom prostredí.
Odjakživa ma lákalo literárne rozprávanie.
Začal som v pätnástich a odvtedy som
neprestal.

Vyrastali ste v socializme, v čom sa
zmenilo vnímanie literatúry u vtedajších a súčasných detí?
Mal som iba trinásť rokov, keď prišla Nežná
revolúcia. Napriek tomu si z detstva pamätám prekvapivo veľa detailov a určite z nich
ešte budem čerpať. Zažil som ešte skutočnú
propagandu aj cenzúru. Hlavne prvé štyri
roky na základnej škole boli drsné. Veľa
som o tom období písal a ešte budem. Dnes
som rád, že som zažil oba režimy. Tá skúsenosť ma mnohému naučila a myslím si,
že aj preto som si za svoje povolanie zvolil
písanie. Nemá zmysel spätne rojčiť, čo by
bolo keby, ale zamerať sa na to, čo môže
urobiť teraz každý z nás pre to, aby sa na
Slovensku žilo lepšie.
Kto vás pri písaní inšpiroval?
Egon Bondy na prvom mieste, jeho vplyv
bol pre mňa zásadný. Tibor Žilka na
univerzite v Nitre, ale aj Ľubomír Plesník
a ďalší pedagógovia z Ústavu literárnej a
umeleckej komunikácie, kde som študoval.
Pavol Minár, ktorý bol editorom Lovcov
& zberačov. Ingrid Hrubaničová a Jana
Cviková boli tiež mojimi editorkami a učili
ma rozvíjať literárne remeslo. Všetkým
týmto ľuďom vďačím za veľa. Pomáhali mi
objavovať kánon svetovej literatúry.
Kde ste začali publikovať diela?
V zborníkoch rôznych súťaží okolo roku
1995. Keď som začínal, vyšiel som z bratislavskej subkultúry, s ktorou som dodnes
úzko spojený. Na oficiálnej kultúrnej scéne
som dlho nikoho nepoznal, nepatril som
do nijakej umeleckej skupiny či do okruhu
nejakého časopisu.
Vedeli ste od začiatku akým literárnym smerom sa chcete uberať?
Vôbec nie. Začínal som veľmi živelne, ani
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som neplánoval publikovať. Jednoducho
som musel písať. Nemohol som inak.
Snažím sa stále vyvíjať, neopakovať sa.

Minulý rok vám vyšiel román Naum.
Čo sa skrýva za jeho názvom?
Je to poviedkový román, jedenásť rôznych
krátkych príbehov, ktoré sú voľne spojené
do celku. Hlavní hrdinovia sú hlavne ľudia
z tvorivého prostredia: divadelník, filmár,
vizuálny umelec. Dej sa odohráva najmä v

Bratislave, napríklad na Moste SNP, v Subclube a na odľahlom vidieku. Krátka próza
patrí k najťažším žánrom. Kedysi bolo mojím snom napísať raz dobrý román. Teraz
by som si už vystačil aj s dobrou poviedkou.
Dej románu sa odohráva hlavne v
Bratislave. Vy ste ho však písali v
Budapešti. Prečo?
Čiastočne v Budapešti, kde som vtedy tri
mesiace žil a pracoval.

foto: Martin Buzna

Koľko obvykle trvá, kým napíšete
román alebo poviedku?
Román najmenej rok, poviedku najmenej
mesiac.

Čo vás podnecuje k tvorbe?
Inšpiráciou pre mňa môže byť skutočne
čokoľvek. No čím som starší, tým väčšmi
verím, že tie najlepšie príbehy sú prežité,
minimálne v hlave autora, ak nie na vlastnej koži.

Pripravujete niečo nové?
Onedlho vychádza moja nová kniha. Bude
sa volať Spamäti.

Čo znamená byť na Slovensku
spisovateľom? Dokážete vyžiť len z
publikovania?
Nie. Odjakživa som popri písaní pracoval.
Vystriedal som množstvo povolaní. Keďže
nechcem byť závislý od štátu a grantov,
zvykol som si byť flexibilný. Na Slovensku
je, žiaľ, spisovateľstvo skôr hobby. Som svojím vlastným sponzorom. Keď chcem písať
literárny text, musím si na to zarobiť inde.
No robím oveľa menej kompromisov ako
kedysi. Mám dojem, že už viem čo chcem, aj
čo nechcem. V živote aj v tvorbe.
Je pravdou, že spisovatelia odvádzajú dvojitú daň?
Áno, tvoriví ľudia na Slovensku sú zaťažení
dvojitým zdanením. Platíme 19 percent
plus povinne ďalšie 2 percentá do umeleckých fondov. Povinne platia všetci, ale
profitujú z toho iba niekoľkí.
V zahraničí to funguje iným
spôsobom?
Úplne iným, predovšetkým transparentným. Finančná podpora ide najmä zo
súkromných nadácií. Žiaľ, na Slovensku je
grantový systém v katastrofálnom stave a
tvorivé štipendiá prakticky neexistujú.

Na Slovensku je z tohto hľadiska
nutná zmena.
Veľmi by sa zišiel prehľadný systém, ako
pre tvorbu získavať podporu. To by pomohlo hlavne mladým, začínajúcim.
Teraz vládne nerovnováha. Štátne
divadlo je zahŕňané obrovskými dotáciami, hoci má veľmi sporné výsledky
a na pôvodnú alebo prekladovú literatúru
sa vyčlenili smiešne granty, alebo celkom
nič. Nezmyselné je aj uprednostňovanie
profesionálneho športu pred kultúrou.
Bol by som aj za to, aby na tvorbu išli
podiely z lotérií, ako je to napríklad v
Anglicku.

V akom stave je dnešný knižný trh?
V dosť zlom, ale ja sa napriek tomu snažím
šíriť optimizmus. Číta sa veľa. Knihy sa
kupujú, hlavne pred Vianocami. Lenže trh
ničia neplatiči. Šíri sa to ako mor. Jedno-

ducho autori a vydavatelia nedostávajú
zaplatené za knihy, ktoré sa predali.
Hypermarkety nastavili zderské podmienky, berú si vyše polovicu z ceny knihy a kto
ich hru neprijme, toho vyradia z regálov.

Tvorcovia kultúry teda živoria?
Peňazí na kultúru je pomerne dosť, len sú
nesprávne rozdeľované. Tí, ktorí kultúru
tvoria, dostávajú z balíka najmenej, živíme
armádu úradníkov. Navyše, podpora
kultúry dlhodobo klesá. Paradoxne, za
Mečiara, keď krajina krachovala, sa na
kultúru dávalo skoro dvakrát toľko ako
dnes, keď je Slovensko na tom oveľa lepšie.

Podporuje štát literárne kluby či literárne krúžky na školách?
Štát nepodporuje ani literárne kluby ani
krúžky. Ani to nie je v jeho právomoci. Azda
občas formou grantov.
Mladí ľudia siahajú po knihách čoraz
menej. V čom spočíva tento problém?
Slovenská literatúra má miesto, ktoré jej
prináleží – je menšinovou záležitosťou, ale
stále má početné publikum. Z toho mám
radosť. Snažím sa všemožne propagovať
čítanie kníh, a tým možno neskôr aj ich
písanie novými autormi. Angažujem sa aj
za zlepšenie výučby literatúry na stredných školách. Pripomínam, že vo voľnom
čase a za vlastné. Všade počujem, že mladí
nečítajú. Ale čítajú starí? Kupujú rodičia
deťom knihy? Často sa to v školách pýtam
a neraz pri tej otázke zdvihnú v triede ruku
dvaja-traja.
Nie je problém aj v stereotype
učenia? Napríklad, že žiaci sa mená
a diela autorov učia naspamäť,
namiesto skutočného prežitia ich
diel?
Tou témou sa intenzívne zaoberám.
Odporúčam prečítať si článok Slovenské
školstvo je ústav. Podporujem trend neučiť
študentov hŕbu faktov, nememorovať, ale
učiť interpretáciu textu, čiže nie „čo tým
chcel básnik povedať“, ale „čo tá báseň
hovorí mne“. Učiť vyjadriť svoj názor a
porozumieť literárnemu textu.
Ako vnímate podporu čítania prostredníctvom projektu Malá verejná
knižnica, kde si ktokoľvek na ulici
môže knihu zobrať, s podmienkou jej
vrátenia alebo výmeny?
Sympatické, držím palce.

Slovenskí spisovatelia však často
vyčítajú slovenským čitateľom, že
siahajú častejšie po brakoch. Nie je
problém aj v zlom propagovaní kvalitných kníh?
Určite, ale ešte celkom donedávna sa u nás
každá propagácia knihy odsudzovala ako

„komercia“ a podlizovanie sa čitateľovi.

Aj vás viacero slovenských literárnych kritikov označili za komerčne
orientovaného.
Mne to akademickí kritici otĺkali o hlavu
desať rokov a teraz ma zrazu vyhlasujú
za vzor, ako sa to má robiť. Zabávam sa
na tom. To môže však vyhlásiť len niekto,
kto vôbec nepozná stav knižného trhu. Ale
je pravda, že niekoľko mojich kníh bolo
pomerne úspešných, a to sa na Slovensku
neodpúšťa. Reálnych peňazí som z toho mal
len minimum.
Je správne ak umelca v tvorbe
ovplyvňuje komercia? Dá sa jej
vôbec vyhnúť?
Žijeme v turbokapitalizme, komercia
ovplyvňuje všetko. V slovenskej spoločnosti
vládne dojem, že umelci sa majú veľmi
dobre, pretože herci z televíznych seriálov
sa majú veľmi dobre. V skutočnosti patria
tvoriví ľudia k najohrozenejšej časti
obyvateľstva. Platia vyššie dane, nedostávajú pravidelný príjem, zaťažujú ich odvody a
živoria z honorárov na úrovni roku 1988.
Pred rokom ste písali ministrovi kultúry
otvorený list, v ktorom ste reagovali
na nekultúrnosť a stúpajúcu mieru
vulgárnosti. Zmenilo sa v tomto prípade niečo?
Všetko. Nie, žartujem. Samozrejme, že
sa nezmenilo nič. Minister mi aj akože
odpovedal prostredníctvom novín, ale
nemal odvahu ani len vysloviť moje meno.
Tá obrana kultúry a boj proti vulgárnosti zo
strany štátu je jedno obrovské pokrytectvo.
V čom konkrétne spočíva zlý stav
kultúry?
Kultúra má jednoducho také miesto,
aké jej vytvorili ľudia. Kultúru tvoríme
všetci spolu. V mojom živote hrá umenie
najdôležitejšiu úlohu, ale mnohým ľuďom
je celkom ukradnuté. Treba si uvedomiť,
že veľké odvetvia kultúry vôbec neprešli
reformami a fungujú v podstate rovnako
ako pred Nežnou revolúciou, napríklad
Slovenské národné divadlo.

Nevyjadruje kultúru národa aj náš
parlament?
Stav parlamentu je iba zrkadlom
spoločnosti. Uvedomte si, koľko ľudí
chodieva na mítingy parlamentných strán
a tlieska im.

Môžeme to chápať tak, že Slováci sú
viac ovplyvniteľní, alebo si nevážia
svoje tradície?
Naša spoločnosť prežíva zvláštny stav
umŕtvenia a apatie. Naši ľudia sú ľahučko
manipulovateľní, nevedia žiť v prítomnosti.
Rojčia o minulosti a desia sa budúcnosti,
ale to, čo je dnes, im v slzách pri televízo17

ROZHOVOR
roch uniká pomedzi prsty. Aj náš premiér
je človek minulej éry a stavia na istoty, že
dobre už bolo a masy ho za to milujú. Ach,
ako fajn bolo ešte včera. V čase krízy u nás
dochádza k posilneniu konzervativizmu a
radikalizmu.

Vaše diela boli preložené do viacerých jazykov. Našla si vaša tvorba
cestu k čitateľom z iných krajín?
Knižky mi vyšli v piatich jazykoch, chystajú

keď celkom nefunkčná. Ja nie som členom
žiadnej. No môžu byť aj prospešné.
Verejná diskusia by sa nám zišla, no mne
sa skôr zdá, že vládne až podozrivé ticho,
hlavne vzhľadom na to, akú krízu kultúry
prežívame.
V čom je teda problém?
Najživšie spory sa vedú v diskusných
fórach, hlavne anonymne, čo nemá
cenu. Najviac daný stav škodí samotným

v centre, keď ho minulý režim absurdne
vyhlasoval za akési svedomie národa.

Ako môžeme zmeniť svoju krajinu?
Najrýchlejšie tým, že prestaneme kradnúť
a prevezmeme zodpovednosť za svoje
životy. Prevláda názor, že Slováci by sa viac
zaujímali o svoju krajinu, keby netrávili
toľko času v práci a riešením existenčných
otázok.
Je to podľa vás korektné tvrdenie?
Slováci sa majú najlepšie vo svojej histórii.
Ale to neznamená, že by to nemohlo byť aj
lepšie.

Nevytráca sa status tradičnej rodiny?
Z môjho života, našťastie, nie. Vytráca sa
tolerancia, elementárna ľudskosť, pochopenie pre druhého, alebo aj pre iný názor.
Pozrite si na spravodajských portáloch
diskusné fóra pod hociktorým článkom o
Rómoch alebo o sexuálnych menšinách.

sa aj nejaké ďalšie preklady. Veľmi si cením
prácu prekladateľov. Písanie mi neprinieslo peniaze, ale cestovanie a stretnutia s
mnohými vzácnymi a inšpiratívnymi ľuďmi.
Je v zahraničí literárna tvorba cenená
viac ako u nás?
Doma mám určite oveľa viac čitateľov. To si
vážim. V nemčine sa celkom darilo môjmu
dunajskému románu, ale nepreceňujem to.

tvorivým ľuďom. Nevieme sa zjednotiť,
každý bojuje, aby sa uživil, nemáme
spoločný hlas, preto nedokážeme spoločne
nič vybojovať. Jeden príklad za všetky
je literárny dom v Bratislave – stále ho
nemáme a ani tak skoro nebudeme mať.
Nemeckí autori majú aj vlastné odbory, kde
presadzujú spravodlivé honoráre, radia si
navzájom so zmluvami a obhajujú svoje
práva.

Je súčasná slovenská komunita spisovateľov rozdelená na dva tábory,
na tých so starými metódami a na
novátorov?
Nielen dva tábory, u nás takmer platí, že
čo spisovateľ, to vlastná organizácia, aj

Prečo ste sa tu rozhodli zostať aj napriek toľkým negatívam, ktoré vidíte?
Mám dojem, že moje miesto je tu. A cítim
tu inšpiráciu. Spisovateľov vôbec nepotrebujeme, ale príbehy veľmi. Bez príbehov
by sme ako ľudstvo už dávno vyhynuli.
Ako je známe, existujú rôzne civilizácie,
ktoré sa dlho zaobišli bez kolesa alebo bez
písma, ale nijaká, ktorá by sa zaobišla bez
príbehov. Štatút spisovateľa sa na Slovensku počas uplynulých sto rokov mnoho
ráz dramaticky zmenil. No mne sa vidí, že
ten terajší, na okraji, je oveľa lepší ako ten

V roku 2004 ste absolvovali semester aj na spisovateľskej univerzite v
Iowa City v Amerike. Čím sa odlišuje
americké vzdelávanie spisovateľov v
porovnaní so Slovenskom?
U nás vzdelávanie spisovateľov prakticky
neexistuje. Najbližšia kvalitná škola je v
Lipsku. V USA to má dlhú tradíciu a v Iowe
vôbec najdlhšiu. Učili tam Vonnegut, Carver,
T.C. Boyle a mnohí ďalší. Učí sa tam literárne remeslo v celej svojej komplexnosti.
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Čo znamená pre vás Slovensko?
Môj domov. Krajinu, na ktorú som začal byť
po porážke Vladimíra Mečiara v roku 1998
hrdý.

Slovenská komora architektov
nedávno udelila Ceny za architektúru
CE.ZA.AR. V porote máte zastúpenie,
ako jediný bez architektonického
vzdelania. Ako ste sa do tejto poroty
dostali?
Každý rok pôsobí v porote aj jeden zástupca prostého ľudu, ako som si to ironicky
nazval. Čiže človek, ktorý nie je teoretikom,
nehovoriac praktikom architektúry, ale
pôsobí v inej kreatívnej profesii. Na tejto
pozícii sa vystriedali viacerí. V 12. ročníku
sa táto pocta dostala mne.

Ako hodnotíte slovenskú architektúru?
Zistil som, že je na tom podobne ako
slovenská literatúra. Len veľmi pomaly
dobieha svetový vývoj, živorí na okraji
spoločenského a mediálneho záujmu. Miera
uznania týchto dvoch povolaní vo vedomí
verejnosti je mizivá, finančné ohodnotenie
až na výnimky katrastrofálne.

Nedávno ste navštívili aj architektonickú novinku - Univerzitnú knižnicu
Katolíckej univerzity. Ako na vás
zapôsobila?
Na jej oficiálnom otvorení vôbec nespomenuli mená troch slovenských
architektov, ktorí ju navrhli a venovali
jej niekoľko rokov svojho života. Volajú
sa Ján Potoma, Stanislav Šutvaj a Matúš
Bišťan. Odviedli vynikajúcu prácu. Je to
vzácna, dôležitá stavba a veľká vec pre
všetkých čitateľov na Slovensku. Akurát
ma šokovalo, že tam na jednom poschodí
velebia ľudáckeho autora Milana Ďuricu,
ktorý tvrdí, že Jozef Tiso si zaslúži cirkevné
blahorečenie a oslavuje fašistický Slovenský štát. Daroval knižnici knižky. Dúfam,
že jej nejaké nedarujú aj Vladimír Mečiar
alebo Ivan Lexa.
Jozef Gruchalák

foto: Martin Buzna
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STOPOM NAPRIEČ SVETOM
Objavovať krásy Zeme bez obmedzenia času je snom
každého cestovateľa. Roman Vehovský cestoval
autostopom až do Austrálie. Svoje zážitky z ciest prináša
v knihe Cestou osudu a náhody.
Čech Roman Vehovský, ktorý je vášnivým
cestovateľom a amatérskym fotografom
prišiel na Slovensko prezentovať svoju dvojdielnu cestopisnú knihu o sedemročnej ceste do Austrálie. Na besede sa
poslucháčom snažil priblížiť svoje putovanie, ktoré sa rozhodol absolvovať
autostopom: „Autostop vás nedovezie
z bodu A do bodu B. Autostop spája
ľudí, ktorých spojiť má.“ Roman prešiel
rôznymi cestami a viezol sa rôznymi
prostriedkami. Medzi najzaujímavejšie
patrí osol, ťava, ba dokonca po šiestich
rokoch sa mu podarilo stopnúť si jachtu.
Cestovateľov prvý stop ho doviezol až do Iránu. Po štyroch dňoch a nepredĺžených vízach sa musel trajektom čo najrýchlejšie dostať do Pakistanu. Pri premietaní fotiek, ktoré
sa nachádzajú v jeho knihe, sa pozastavil nad jednou práve z Pakistanu. Stojí
na nej spolu so študentmi pred školou.
Ako sám tvrdí, ak je cestovateľ sám, má
to svoje výhody aj nevýhody. Nemusí na
nikoho čakať, prispôsobovať sa. Taktiež
sa stáva ľahšie osloviteľným, čím nadväzuje kontakty. Podobne sa dostal
do tejto školy, kde ho posadili za katedru, aby vyvolával žiakov čítať text
v angličtine. Keď skončili, nevyhli sa fotografovaniu.
Z Pakistanu si autor cestopisu
odniesol aj spomienku na pobyt v nemocnici. Jeho európsky žalúdok nebol pripravený na nehygienické stravovanie, čo
sa podpísalo na jeho zdravotnom stave.
Po týždni v nemocnici mu zostávalo pár
dní, ktoré využil na návštevu Severného
Pakistanu.
Ďalšou krajinou na jeho ceste bola India. Poslucháčom na besede prezradil, že
tesne pred príchodom do Indie si zlomil
zápästie na pravej ruke. Problém nastal,
keď sa chcel najesť. V Indii sa jedlo požíva
výhradne s pravou rukou. Ľavá ruka sa
považuje za nečistú. Vďaka tomu musel jesť s dvomi prstami, ktorými mohol
napriek sadre hýbať. Nielen jedlo bolo
hlavným problémom. Autor opisuje ako
sa potrápil s podpisom v banke, ktorý
sa nezhodoval práve kvôli zlomenému
zápästiu. Z Indie smeroval cez južnú Áziu
až do Austrálie. Najväčšou túžbou jeho
celej cesty bolo stopnúť si jachtu. Nedarilo sa mu to, a tak do cieľa svojej cesty
prišiel letecky.
Cestovateľ Roman hovoril poslucháčom o predsudkoch mnohých ľudí,
foto: Barbora Ďuračková

Cestovateľ Roman Vehovský.

ktorí ho považovali za milionára. Nie
každý si môže dovoliť odísť na niekoľko
rokov a cestovať. Stopár však tvrdí, že:
„Takáto sloboda môže s bohatstvom
zohrať rovnocennú partiu“. Keďže nebol
boháčom, po cestách si zarábal. Pracoval
na rôznych miestach. Predával fotografie,
ktoré počas svojej cesty nafotil. Robil tiež
na mravnostnej polícii a vďaka ročnému
pracovnému vízu v Austrálii pracoval aj
na papájovej farme.
Záver besedy vtiahol poslucháčov
priamo do deja phuketského vegetariánskeho festivalu, na ktorý sa cestovateľ
dostal v závere svojej cesty. Premietané
fotografie oživil hudbou, ktorá sa počas
festivalu ozývala z každého chrámu. Fotky mnohým zúčastneným vyrážali dych.
Festival je prejavom deviatim cisárskych
božstiev, ktoré počas podujatia zostupujú na zem. Prichádzajú prostredníctvom médií, ktoré sa dostanú do tranzu,
a v tomto stave si prepichujú časti tváre.
Ide o ľudí mladých, starších a dokonca
aj o deti. Božstvá putujú mestom, až ich
nakoniec pošlú cez more naspäť, aby
zase o rok mohli zostúpiť. Počas tohto
vegetariánskeho festivalu sa Phuketom
ozývajú neustále výbuchy petárd. Táto
hlučná tradícia prináša božstvám pocit
blaženosti, nirvány a odpudzuje od nich
zlých duchov.
Cesta Romana Vehovského sa týmto
nezvyčajným zážitkom skončila a po siedmich rokoch sa vrátil domov.
Barbora Ďuračková

DAN BROWN

PEKLO
Prešpekulovaným konšpiráciám
odzvonilo,tvrdili kritici po
prečítaní nového knižného hitu
od Dana Browna. V poradí štvrté
dobrodružstvo Roberta
Langdona s názvom Peklo aj
napriek negatívnym reakciám
opäť láme rekordy
predajnosti.
Americký ikonológ sa ocitá v nemocničnej izbe vo Florencii bez toho, aby vedel,
ako sa tam dostal a čo sa stalo počas posledných dvoch dní. A niekto sa ho pokúša
zabiť. Vzhľadom k tomu, že „najtemnejšie
miesta v pekle sú vyhradené tým, čo v čase
morálnej krízy zaujímajú neutrálny postoj“,
ako Brown cituje renesančného spisovateľa
Danteho, Langdon spája sily s lekárkou Siennou Brooksovou a po stopách indícií zo
slávneho Pekla sa vydáva odvrátiť blížiacu
sa katastrofu.
Brown triumfuje tým, čím je jeho štýl
charakteristický a v porovnaní s ostatnými dobovými autormi bezkonkurenčný
– atmosférou a faktografiou. Úvodom nasadzuje strhujúce tempo už od prológu a
prostredníctvom starostlivo budovaného
temna a neustálych zvratov udržuje
pozornosť čitateľa. Jednotlivé súvislosti
odhaľuje dodatočne, podporujúc ich logickou argumentáciou. Aj keď zachováva
identickú maketu príbehu ako v ostatných
dielach, navrch získava menej tradičným,
ale pútavejším začiatkom. Vyvarováva sa
dlhých a nudných opisov, pomalšie pasáže
strieda rýchlymi.
Významnými
nositeľmi
deja
v
Brownových dielach sú okrem samotného
príbehu filozofické úvahy o pertraktovaných
problémoch spoločenského života. Kým
románom Da Vinciho kód pobúril cirkevnú
vrchnosť nastolením zakázaných otázok, v
Pekle sa venuje svetským problémom, uprostred ktorých bežný človek žije, ale nie je
schopný ich reflektovať. Aj keď viacero jeho
tvrdení nie je podložených reálnym základom, niektoré z nich stoja za zamyslenie.
Denník Daily Mail napísal, že „súčasný
pápež snáď nezopakuje chybu svojich predchodcov a nezvýši predaj Brownovej novej
knihy tým, že k nej vydá vyhlásenie“. Isté je,
že Brown atmosféricky mrazivým štýlom
písania a nastoľovaním človeku známych
tém (bez ohľadu na pravdivosť použitých
téz) vyhlásenia nepotrebuje a je tým, kto
zaplnil chýbajúce miesto na poli súčasnej
literárnej tvorby.
Andrej Kuzmány
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FILM

SHERLOCK

Detektív, ktorý prežil vlastnú smrť
Keď britskí televízni producenti prišli s myšlienkou
zasadiť detektíva Sherlocka Holmesa do súčasného
sveta, verejnosť bola skeptická. Esemeskujúci
hrdina však zožal ohromný úspech.

K

eď filmár siahne po príbehu,
ktorý si už našiel miesto v
školských osnovách, aby ho znovu predal v modernom šate, podstupuje dve nepríjemné riziká. Generácia,
ktorá vyrastala na jeho pôvodnej verzii, ho
utopí v porovnávaniach s originálom. Mladí
zasa budú príbehmi opovrhovať už len z
princípu, že ide o starú vec, píše redaktorka
kultúry v denníku Pravda Lucia Fajnerová.
Seriálový hit britskej produkčnej
spoločnosti s jednoduchým názvom Sherlock zaujal obe skupiny. Holmes triumfuje
vďaka schopnostiam, ktoré sú mu vlastné
a charakterizujú ho už v jeho knižnej predlohe. Je majstrom dedukcie a pomocou intelektuálnych kvalít (nielen zdanlivo) hravo
rieši jednotlivé prípady, ale je tiež schopný
vnímať najzákladnejšie súvislosti a v priebehu niekoľkých sekúnd odhaliť typické
črty účinkujúcich postáv. Pre priblíženie
sa súčasnému divákovi zasa využíva nové
technológie. Píše esemesky a potrebné informácie vyhľadáva na internete. Jeho kolega John Watson dokonca píše blog.

Dominantné herecké trio
Hoci sa dej odohráva v modernom prostredí Londýna či waleského Cardiffu a
hrdina namiesto tradičnej fajky používa
radšej nikotínové náplasti, obsahovo majú
všetky príbehy oporu v románoch Arthura
Conana Doyla. V televíznom spracovaní ich
obohacuje nielen technická modernizácia,
ale najmä svojský humor, ktorý hravo strčí
do vrecka aj celovečerný produkt režiséra
Guya Ritchieho s Robertom Downeym a
Judom Lawom v hlavných úlohách. Dominantou všetkých častí je výkon ústrednej
hereckej dvojice Benedict Cumberbatch a
Martin Freeman, na ktorých pleciach leží
ťarcha celého seriálu. Charizma ich vzájomného vzťahu, hoci ide len o vzťah čisto profesionálny a priateľský, dáva nielen príbehu,
ale najmä jednotlivým dialógom monumentálny rozmer.
Žiadna postava by sa však nikdy nestala hrdinom bez svojej nemesis, hovorí
skúsenosť z literárneho a filmového priemyslu. Batman potreboval Jokera, Superman
generála Zoda. Najvážnejším nepriateľom
Sherlocka Holmesa je profesor Jim Moriarty, ktorého stvárnil fenomenálny Andrew
Scott. Vystupovaním a metódami práce
budí dojem neomylnosti a neporaziteľnosti.
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Všetky jeho ťahy sú starostlivo plánované, premyslené do najmenších detailov
a porážajú aj intelekt samotného Holmesa.
Akcie väčšinou riadi z úzadia a na obraz sa
často nedostáva. Keď ale príde na vzájomnú
konfrontáciu dvoch diametrálne odlišných
pólov dobra a zla, výsledný divácky zážitok
stojí za to. Najskôr v rozuzlení prvej série
v časti s názvom Veľká hra (anglický originál The Great Game), v ktorej sa odhaľuje
nielen psychodelický charakter Moriartyho,
ale najmä jeho prevaha nad Holmesom.
Herecký koncert vrcholí stretnutím na
streche nemocnice v diele Reichenbachský pád (The Reichenbach Fall). Záverečná
desaťminútová dialógová sekvencia medzi
Cumberbatchom a Scottom s veľkolepým
finále je na poli seriálovej produkcie absolútnym vrcholom.
Tretia séria natočená
V počiatkoch skeptická verejnosť jasala
už po uvedení prvej série. Seriál zaznamenal veľký úspech. Z Cumberbatcha a Freemana sa stali herecké hviezdy, z Holmesa a
Watsona jedny z najobľúbenejších postáv
rôznych generácií a odlišných vekových
kategórií. Producenti Steven Moffat a Mark
Gattis bezprostredne po skončení druhej
sezóny uviedli, že sa Sherlock vráti späť
na televízne obrazovky. A hneď v dvoch
sériách. Štáb však musel natáčanie odložiť
o niekoľko mesiacov, pretože obaja hlavní
hrdinovia boli zaneprázdnení účinkovaním
v ďalších filmoch. Cumberbatch sa objavil
v novom Star Treku, v októbri zasa príde
na plátna kín v úlohe zakladateľa serveru
Wikileaks Juliana Assangea v snímku Piata veľmoc (The Fifth Estate). Freeman je
baňou na peniaze v Jacksonovom návrate
do Stredozeme s názvom Hobit, natočenej
na motívy rovnomennej knihy J. R. R. Tolkiena.
Prvého septembra tohto roku však
britská produkčná spoločnosť vyhlásila, že
natáčanie tretej sezóny je ukončené. Dátum premiéry zatiaľ nie je známy, pravdepodobne by sa mala vysielať buď koncom
tohto alebo začiatkom budúceho roka. Na
internete sa okamžite objavili špekulácie
o tom, ako sa Sherlockovi Holmesovi podarilo prežiť pád zo šesťposchodovej budovy. Druhá séria sa skončila už spomínanou epizódou Reichenbachský pád,
inšpirovanou poviedkou Posledný prípad.

Benedict Cumberbatch ako Sherlock Holmes.

V nej nechal Doyle hlavného hrdinu zahynúť
spolu s úhlavným nepriateľom Moriartym,
pretože sa chcel venovať serióznejšej literatúre. Nakoniec na naliehanie čitateľov
postavu oživil. Jej návrat v seriálovom prevedení predznamenala už záverečná scéna,
v ktorej sa Holmes objavil sledujúc Watsona
na cintoríne.

Nový zloduch
Do svojich úloh sa vrátia Freeman aj Cumberbatch. „Rád by som videl Sherlocka starnúť.
Začíname pomerne mladí. Málokedy vidíte Holmesa a Watsona na začiatku ich
vzťahu. Väčšinou ich stretávame až ako
štyridsiatnikov alebo päťdesiatnikov,“ tvrdí
predstaviteľ hlavného hrdinu. Tvorcovia
seriálu aspoň vyvrátili tvrdenie, že svoju
smrť fingoval tiež Moriarty a predstaví sa
v ďalších častiach. Hlavným nepriateľom
Holmesa tentoraz bude vydierač Charles
August Milverton, ktorého stvárni brat
slávnejšieho Madsa Luke Mikkelsen. Veľkou
stratou ale bude odstúpenie režiséra Paula
McGuigana, ktorý má za sebou viacero
úspešných celovečerných filmov (romantická dráma Miluj ma, prosím... či hviezdne
obsadené Nabiť a zabiť). V sérii o detektívovi sa podieľal na tvorbe štyroch častí,
vrátane Veľkej hry alebo skvelého Škandálu
v Belgravii (A Scandal in Belgravia). V ňom
sa predstavila aj Lara Pulver ako „žena
všetkých žien“. Jeden zo zdrojov prezradil,
že sa objavila na mieste natáčania tretej série a je možné, že sa v seriáli ešte objaví.
Otváracím dielom série bude časť s názvom The Empty Hearse, ktorá by mala byť
inšpirovaná originálnym dielom Prázdny
dom. Kým prvá séria divákov navnadila,
druhá im doslova vyrazila dych. Vďaka
dokonalej symbióze hereckých výkonov, do
detailov prepracovaného scenára a vhodne
zvolenej hudobnej stopy pripravila zážitok
monumentálnych rozmerov. Ostáva len
dúfať, že tentoraz nebude platiť Herakleitovo „dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš“ a
divák opäť zažije veľkolepú zábavu. Latka je
nastavená skutočne vysoko.
Andrej Kuzmány
foto: benedictcumberbatch.co.uk

PRIEMERNÝ FILM S VÝBORNÝM HERCOM
O obdivuhodnom Stevovi Jobsovi, ikone počítačového sveta, sa natočilo už viacero filmov.
Najnovšie do našich kín zavítala snímka jOBS z dielne režiséra Joshuu Michaela Sterna.
Mnohí používatelia značky Apple a obdivovatelia tohto velikána 20. storočia očakávali
od snímky veľkolepý zážitok.
Samotný film mal ešte pred
premiérou ambíciu stať sa
úspešným. Je však otázne, či sa
mu to podarilo.
jOBS sa ťahá. Film nevie,
o čom má rozprávať, preto
rozpráva o všetkom a pritom
o ničom. Ako príklad môžeme
uviesť nedotiahnutú snahu o
vykreslenie Stevovho súkromného života. V závere sa pred
očami diváka odohráva rodinná
idylka bez vysvetlenia toho, ako
k nej došlo.
Príbeh a scenár sa príliš
sústredia na často nepodstatné konflikty, najmä vo vedení
firmy. Majú síce dramatický
účel, ale sú povrchné a vytláčajú
iné, životne dôležité udalosti
Jobsovho života, ako napríklad
svadbu s Laurene Powellovou
či jeho prácu v Pixare. Pôsobenie v NeXT-e je len nejasne

naznačené. Film sa dokonca
nezmieňuje ani o jeho snahe
nájsť biologického otca či o zákernej chorobe, ktorej nakoniec
podľahol.
jOBS má 122 minút, no
poslednú polhodinu sa divák
vyslovene nudí. Nedokonalosť
filmu podčiarkuje aj nereálnosť
situácií. Samotný Steve Wozniak
sa na margo kinohitu vyjadril
nesúhlasne. Ak sa chce tento
film hrať na biografický, mal by
sa snažiť zobraziť vzťahy viac
reálnejšie.
Napriek mnohým nedokonalostiam má jOBS aj svoje
svetlé stránky, vďaka ktorým
sa ho oplatí vidieť. Ashton
Kutcher sa chopil svojej postavy naozaj skvostne, do postavy
Jobsa sa doslova vžil a pôsobil
najautentickejšie. Vyzdvihnúť
treba aj motivačné pasáže a
hudbu. Solídne napísaný scenár
drží herecky presne obsadené
a uchopené výkony, a tak diváka čaká najmä bohatá zásoba

Ashton Kutcher v úlohe Steva Jobsa.

motivačných viet, ktoré nepôsobia nútene. Aj hudba Johna Debneyho je vhodne zvolená.
Sumárne môžeme skonštatovať, že tvorcovia filmu ponúkli divákovi perfektnú kameru,
hudbu, strih aj herca v hlavnej
úlohe, no samotný jOBS nenaplnil očakávania. O živote Steva
sa divák nič nedozvie, zachytáva
iba jeho zapálenosť pre techniku. Snímka nezobrazuje jeho

život komplexne, ponúka iba
rozkúskované úryvky životných
udalostí, ktoré sa dejú bez vysvetlenia. V konečnom dôsledku
film divákovi nanucuje názor,
že Steve Jobs bol bezchybný
človek, ktorému ostatní ublížili.
Istá dávka glorifikácie sa nedá
nepostrehnúť. jOBS je priemerným filmom o výnimočnom
človeku.
Nikola Kokiová

NEČISTÁ OČISTA - ŠIALENÝ NÁPAD Z AMERIKY

Ako vyriešiť kriminalitu? Ako znížiť násilie? Na jeden deň v roku zlegalizovať všetky zločiny. Povolenie
bezdôvodne zabíjať, ničiť a týrať. Nápad považovaný za nevyhnutný a správny.
Amerika v roku 2022. Kriminalita dosahuje rekordné minimum, ekonomika prosperuje
– dokonalá skutočnosť. Existuje však jeden háčik, ako udržať spoločnosť v mierumilovnom spolunažívaní. Štátu vládnu noví otcovia zakladatelia a jeden deň v roku si ľudia
môžu očistiť svoje duše, skrotiť
vražedné sklony a dostať zo
seba nenávisť. A to celkom bezdôvodne. Predstavte si, že každý
zločin sa počas očisty stáva
legálnym a všetky policajné a
záchranné zložky sú v tento
deň mimo dosahu. Pán Sandin
(Ethan Hawke) je úspešným
predajcom bezpečnostného systému, ktorý spustí práve v deň
očisty. Rodina Sandinovcov sa
v dome zabarikáduje a ani len
netuší, že medzi bezpečím a
úplným nebezpečenstvom existuje veľmi tenká hranica. Potom,
čo ich syn pustí do domu zú-

falého černocha volajúceho o
pomoc, nastávajú problémy,
ktoré začnú zazvonením maskovaných teenagerov u nich doma.
Práve tí chceli „vypustiť beštiu“
na chlapa, ktorému poskytli
útočisko. Dostávajú od nich ultimátum – buď im ho vydajú,
alebo zavraždia aj ich. Teraz stoja pred neľahkým rozhodnutím,
ktoré môže zmeniť ich životy.
Tento atraktívny filmový
námet prišiel od tvorcov hororu
Paranormal Activity na čele s
režisérom Jamesom DeMonacom, čo sľubuje poriadnu dávku
napätia. Hororových prvkov je
však vo filme menej, môžeme ho
zaradiť skôr k trilerom. Oficiálnu hudbu k filmu zložil Nathan
Whitefield, ktorý hudobne spolupracoval aj na soundtracku
pre seriál Zúfalé manželky.
Jednu z hlavných úloh vo filme
predstavuje Ethan Hawke,
ktorý si zahral aj v snímke

foto: businessinsider.com (1), acesshowbiz.com (2)

Ethan Hawke si zahral hlavnú úlohu vo filme Očista.

mysteriózneho hororu Sinister
(2012). Otec, ktorý sa za každú
cenu snaží zachrániť svoju rodinu, však vo filme veľmi nevyniká. Výborný herecký výkon
podal najmä Rhys Wakefield. Vo
filme stvárnil mladého, vzdelaného, ale zároveň sadistického chlapa, ktorý šialene dychtí
po zabíjaní. Pani Sandinovú, milujúcu manželku a matku dvoch

detí, si zahrala Lena Headey.
Dej filmu sa odohráva v jednom
dome, avšak zvukové efekty a
ukrytí maniaci túžiaci po zabíjaní ponúkajú veľkú dávku
napätia a v neposlednom rade
aj zvratov. Hoci sa dej začína
rozbiehať pomalšie, postupne
naberá na intenzite až vyvrcholí
do veľmi prekvapivých zistení.
Michaela Adamčíková
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HUDBA

Sila slobodného ducha
Od vydania tretej štúdiovej nahrávky Nirvany In Utero uplynuli dve desaťročia. Začiatkom
posledného septembrového týždňa vyšla jej remastrovaná verzia s množstvom bonusov.

V

šetko podstatné, čím si trojica
hudobníkov z amerického Seattlu
– Kurt Cobain, Dave Grohl a Krist
Novoselic – získala pozornosť
širokej verejnosti, sa odohralo v relatívne
krátkom časovom horizonte, v priebehu
troch rokov. Suzi Black po vydaní slávneho
Nevermindu napísala: „Dá sa povedať, že
rok 1990 bol pre Nirvanu skôr rokom stagnácie, než rokom posunu vpred. Avšak pod
povrchom vecí prebiehali zmeny, ktoré mali
rozhodnúť o osude skupiny.“ Tieto zmeny
predznamenali obdobie, v ktorom lokálna
bezvýznamnosť prerástla do globálneho
entuziazmu.

Na ceste k sláve
Kurt Cobain túžil svojou hudbou osloviť
početné publikum. Po vydaní prvej
štúdiovej nahrávky Bleach sa to nepodarilo. Strednému prúdu bola ich hudba
cudzia a v undergrounde nevyčnievala nad
vtedajšie pomery. Navyše, majitelia nahrávacej spoločnosti Sub Pop, ktorá skupinu
zastrešovala, sa o nahrávku obzvlášť nezaujímali. To prinútilo Nirvanu nájsť si nové
vydavateľstvo. Rovnako ako pred nimi Sonic
Youth sa Nirvana nakoniec upísala veľkej
gramofónovej spoločnosti DGC Records.
Táto zmena sa neskôr ukázala ako prelomová, nielen pre samotnú skupinu. Ľudia z
DGC Records dokázali vycítiť a zúročiť potenciál, ktorým skupina disponovala.
Zmena nahrávacej spoločnosti priniesla
Nirvane predovšetkým finančné zázemie.
Sub Pop často zápasil s jeho nedostatkom a
nahrávanie platní sa často presúvalo. Nirvana zároveň získala aj po hudobnej stránke,
keď si nahrávanie zobral na starosť veterán
„hudobného podzemia“ Butch Vig.
Najzásadnejšiu zmenu, ktorá ovplyvnila
ďalšie kroky skupiny, urobila Nirvana ešte
pred vstupom do DGC Records. Trojica hudobníkov sa rozhodla odľahčiť zvuk. Cobain
však túžil dosiahnuť úspech za svojich vlastných podmienok. Nechcel stratiť nič z toho,
čo dotváralo jeho status punkrockového
outsidera. To sa týkalo aj hudby. Zámerné
vytvorenie prístupnejšieho zvuku bolo
kompromisom, za cenu ktorého sa chceli
priblížiť k väčšiemu počtu poslucháčov.
Sebareflexia
„Naleštený underground“ slávil úspech,
hudobná verejnosť si však začala klásť
množstvo otázok. Týkali sa predovšetkým
Cobainovho zdravotného stavu i schopnosti skupiny nahrať album, ktorý by obstál v porovnaní s predchádzajúcim. Tlak
na trio hudobníkov bol obrovský. Suzi
Black sarkasticky reflektovala po úspechu
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Skupina Nirvana, zľava basgitarista Krist Novoselic, gitarista a spevák Kurt Cobain, bubeník Dave Grohl.

„modrého albumu“ situáciu okolo ďalšieho
pôsobenia skupiny slovami: „Na Nirvane je
krásne to, že nikto (a zo všetkých najmenej
samotní členovia skupiny) nevie, čo sa stane
nabudúce.“
Už počas veľkého svetového turné
k Nevermindu si bolo možné všimnúť
zásadnú vec, ktorá síce neukázala, akým
smerom sa bude Nirvana uberať, ale mnohé
napovedala.
Cobain nedokázal poprieť samého
seba aj napriek komerčnému úspechu.
Neraz odmietal hrať Smells like teen
spirit. Táto pieseň rotovala na MTV v rekordných počtoch. „Myslím si, že existuje
mnoho ďalších piesní, ktoré som napísal a
sú rovnako dobré, ak nie lepšie než je táto,
ako napríklad Drain you. Je rovnako dobrá
ako Teen spirit,“ reaguje Cobain v jednom
z rozhovorov. Tu sa ukázalo, že pod nánosom jeho nepochopeného sarkazmu, neustálej nespokojnosti a potrebe kritizovať, sa
ukrývalo vedomie vlastných, predovšetkým
textárskych kvalít, ktoré nedokázal zaslepiť
dosiahnutý úspech.

In Utero a nové smerovanie
Pre masové publikum, aké si získala Nirvana začiatkom 90. rokov, nebolo In Utero
také príťažlivé. Nešlo o zlú nahrávku. Na
jednej strane žiadna zo skladieb nedisponovala takým obrovským potenciálom ako
v prípade Nevermindu, na strane druhej
zohral úlohu návrat Cobaina k hudobným
koreňom. V jednom z posledných veľkých
rozhovorov, ktoré pred smrťou poskytol,
upresňuje svoje hudobné cítenie: „Myslím, že som sa potreboval zbaviť takej tej
tínedžerskej nasratosti. A cítil som, že
najlepšie bude ísť do extrému a urobiť tú

najdivokejšiu nahrávku, akú budem môcť.“
Samozrejme bez toho, aby sa musel vzdať
citu pre pop, ktorý možno započuť už aj na
debutovom albume.
Album In Utero napriek tomu, že nevzbudil takú pozornosť ako Nevermind,
ostáva v hudobnom priestore zásadnou
nahrávkou. Nielen jednotlivými skladbami, ale aj ako celok. Celok, ktorý v sebe
niesol zásadnú črtu pre budúce smerovanie
skupiny. Basgitarista Krist Novoselic po
dvadsiatich rokoch pre XFM o In Utero hovorí, že materiál na nahrávke je umeleckou
víziou Kurta Cobaina.
Budúcnosť nevyhnutne nepočítala s
Nirvanou ako hudobnou stálicou. V januári
1994 sa Cobain zamýšľa: „Nechcem, aby
nasledujúca nahrávka znela ako tri predchádzajúce.“ Zároveň naznačil, že túži
ešte urobiť minimálne jeden album. „Mám
celkom dobrú predstavu ako to bude znieť:
pekne étericky, akusticky, rovnako ako posledný album R.E.M. (pozn. redaktora Automatic for the people).“
Svoju ďalšiu hudobnú spoluprácu
zvažoval rozvinúť aj mimo Nirvany, v protiklade k tomu a tým, s ktorými dovtedy
pracoval. Nepriťahovala ho potreba zmeniť
zabehnutú rutinu, ale prirodzená túžba
rozvíjať v sebe vlastný potenciál. „Priznajme
si to. Keď sú istí ľudia spolu a robia rovnakú
prácu, sú obmedzení.“ Cobain otvorene
priznával, že priniesť niečo nové a zároveň
schopné uniesť minulosť, si vyžaduje tvrdú
prácu a experimentovanie, čo nie je vždy
realizovateľné s pôvodnou zostavou. Ak
áno, potom „musíte riskovať a dúfať, že buď
vás prijme úplne odlišné publikum, alebo
rovnaké bude s vami rásť.“
Jakub Habas
foto: taringa.net

Jeseň v znamení jazzu
Leto zatvorilo svoje brány, festivaly stiahli svoje
vlajky. Po prehýrenom lete nastal čas na
pokojnejšie obdobie. Začiatok jesene sa bude
niesť v štýle lahodných tónov, ktorých rodiskom
bol New Orleans. Pripravte sa. Vietor do
plachiet nám tentokrát zaveje jazzová hudba.

Organizátor BJD a jazzový spevák Peter Lipa.

V čase od 25.10 do 27.10 sa v Inchebe uskutoční v poradí 39. ročník
Bratislavských jazzových dní. Medzi hviezdy programu budú patriť
saxofonista Joshua Redman, americký hudobník Chris Potter,
francúzska skupina Guillaume Perret & The Electric Epic či Dainius
Pulauskas Group z Litvy. Slovenskú scénu bude zastupovať Štefan
Bartuš s kapelou Jazzbrothers a hudobné kvarteto saxofonistu
Nikolaja Nikitina.
„Jazz je predovšetkým inštrumentálna hudba, ale musím
povedať, že pre organizátorov festivalu a pre ľudí, ktorí majú záujem o širšie publikum, sú speváci dosť dôležití, pretože komunikujú
aj slovami, nielen abstraktnými tónmi,“ hovorí Peter Lipa, jeden zo
spoluorganizátorov Bratislavských jazzových dní. Okrem hudobníkov sa na pódiu ukáže aj José James, o ktorom píšu ako o spevákovi
pre hiphopovú generáciu či Bilal, ktorý spolupracoval so svetoznámymi menami ako Common, Beyoncé a Jay-Z.
Džezáky sa okrem Bratislavy budú konať aj v Košiciach a Žiline.
V Košiciach sa 25. októbra v Infiniti aréne predstavia The Brand
New Heavies, Chicago Blues Connection a Inside Group. V Žiline
26. októbra odohrajú svoje koncerty v Mestskom divadle Zawinul
Legacy Band, Positive Darkness Quintet a Big band žilinského konzervatória.

Hudba v Ružomberku
Jazz neobíde ani Ružomberok. V utorok, 22. októbra vystúpia v
rámci Hudobného putovného festivalu Peter Lipa Band a Chicago
Blues Connection. Názov americko-slovenskej formácie vychádza
z rodného mesta bubeníka Terrena „Tman“ Williamsa a klávesáka
Yaahna Huntera Jr z Chicaga. Domáce farby zastupuje saxofonista
Mário „Gapa“ Garbera, známy aj zo spolupráce s IMT Smile.
Richard Müller prichádza s jedinečným projektom Hlasy, na
ktorom sa podieľa so známou a cappellou Fragile. Šnúru desiatok
koncertov v Čechách a na Slovensku odštartoval spevák už v polovici septembra. Jeho slovenská časť začne 7. októbra vystúpením v
Humennom. Niekoľkonásobný Zlatý Slávik so znamenitou vokálnou
skupinou vystúpi 6. novembra aj v Ružomberku.
Hlasy je názov nového albumu, ktorého piesne predstavia na
turné. Nahrávali ho deväť mesiacov a nachádzajú sa na ňom známe
piesne ako Po schodoch, Tlaková níž či Milovanie v daždi. Pre veľký
záujem fanúšikov odohrajú o 3 koncerty naviac, a to v Košiciach,
Bratislave a v Prahe.
Katarína Gočová
foto: Zdenko Hanout (1), amazon.com (2), ahudba.com (3)

TOM ODELL

KORBEN DALLAS

LONG WAY
DOWN

KARNEVALOVÁ
VRANA

Albumami o láske je trh rozhodne presýtený. Prečo siahnuť
po Long way down? Na rozdiel
od súčasných pop star si mladý
Brit piesne píše, zhudobňuje
ich, aj spieva. Všetko s extra
dávkou gradácie. Zimomriavky,
dojatie aj úsmev sú pri počúvaní
jeho skladieb bežným vedľajším
účinkom. Postačí vám Tomov
zastretý hlas, divná angličtina,
všadeprítomný klavír a premyslené, naoko jednoduché texty.
Zaradenie tohto začiatočníka medzi folk-rockových umelcov je veľmi skresľujúce. Odell
je Adele v mužskom prevedení.
Po rozkmitaní vašich bubienkov zistíte, že ho inšpirujú Elton John, The Beatles či James
Blake.
Debut v sebe skrýva desať
piesní a v Deluxe edícii nájdete
ďalšie tri ako bonus. Sám autor povedal: „Dúfam, že bude
znieť ľudsky a pravdivo a že v
ňom bude aj pár kazov, pretože
chyby z neho pomáhajú urobiť
to, čím je. Asi chcem, aby albumy vyjadrovali vzletné pocity
a emócie, ktoré všetci cítime.“
Jeho tvorba nepôsobí vyumelkovane. Tom skutočne nie je
one hit wonder. Another love
rotovala v éteri a dočkala sa viacerých remixov.
Že ide o kvalitné počúvanie
vám dosvedčia aj kritici, ktorý
ho odmenili výhrou v ankete
Critics Choice na tohtoročných
BRIT Awards. Long way
down sa začiatkom leta stal
najpredávanejším
albumom
v Anglicku. Nie div, ak o pár
rokov bude známy ako žánrovo
príbuzná kapela Coldplay. Ak
ho ako interpreta uznávate, zaspieva vám už o mesiac v Prahe.
Lívia Šimčeková

C.S. Lewis napísal, že niekedy to
ide z kopca pekne dlho, ale keď
sa to začne naprávať, situácia sa
zlepší viac, než by sme čakali.
Potvrdilo sa to aj pri bývalej
skupine Appendix. Zmenili názov, zabudli na angličtinu a vydali už druhý album.
Štyridsaťpäť minút, počas
ktorých sa vystriedajú rôzne
hudobné štýly, nevytvára chaos,
ale príjemne ladí. Karnevalovou
vranou chcelo bratislavské zoskupenie upozorniť na súčasnú
situáciu a problematiku v
našej krajine. Nech je kostým
akokoľvek farebný, pod ním sa
aj tak ukrýva čierna zlodejka.
Frontman skupiny Juraj
Benetin pripomína farbou hlasu Richarda Müllera. V spojení s lyrickými textami z pera
členov kapely v spolupráci so
spisovateľkou Monikou Kompaníkovou vás ani jedna skladba nenechá chladnými. Kamene
má charakter energickej programovej básne, Bolo nebolo
zas harmonicky spája gitaru a
bicie. Najdiskutovanejším songom je však Otec. Je baladou,
ktorú by chcelo počuť každé
dieťa pred spaním. Okrem troch
spomenutých budete počuť
ďalších desať skladieb o láske,
klamstvách či pretvárke. Pri
Korben Dallas treba vyzdvihnúť,
že všetky texty sú slovenské.
Jedinečnosť im dodáva aj fakt,
že občas sú jasné a niekedy zase
skryté pod maskou.
Trojica Benetin, Fila a Guttler jednoducho vie ako na to.
Na štúdiovke hosťoval Ľubo
Petruška z Chiki liki tu-a. Ak by
prespievali všetky básne z povinného čítania, školáci by sa
ich učili s radosťou.
Lívia Šimčeková
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Historické majstrovstvá sveta
pre slovenských cyklistov
Zlatá medaila v tímovej časovke a dve šieste miesta. To je bilancia slovenskej
reprezentácie na svetovom šampionáte v okolí talianskej Florencie.

P

osledný

septembrový týždeň hostilo
Toskánsko
86.
majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike.
Pozornosť slovenských priaznivcov sa sústredila na nedeľňajšie preteky
elitnej kategórie s účasťou Petra Sagana.
Naša reprezentácia postavila na štart šesť
cyklistov, ktorí sa museli popasovať s trasou z mesta Lucca do Florencie. V okolí
metropoly Toskánska absolvoval pelotón
desať okruhov a do cieľa dorazil po
272 kilometroch.
Majstrom sveta sa stal Rui Alberto Faria
Da Costa. Portugalský cyklista vybojoval
zlatú medailu po tesnom súboji s Joaquimom Rodríguezom zo Španielska. Bronzový
kov zavesili na krk ďalšiemu Španielovi Alejandrovi Valverdemu. Peter Sagan finišoval
so stratou 34 sekúnd na šiestom mieste,
čím prekonal historicky najlepšie slovenské
umiestnenie (12. miesto) na profesionálnych majstrovstvách sveta, ktoré pred dvoma rokmi sám stanovil. „S mojim výkonom
som veľmi spokojný. Cítil som sa dobre, no
prišla smola. Na majstrovstvách sveta potrebujete aj šťastie, a to som dnes nemal,“ povedal nám v cieli Peter Sagan a pokračoval:
„V momentoch, keď som spadol, Taliani
zvýšili tempo a takmer tridsať kilometrov
som to musel doháňať. To ma stálo veľa síl
a podpísalo sa to aj na výsledku, ale aj zo
šiesteho miesta mám radosť.“
Dve tretiny pretekov bola v úniku
poľsko-česká dvojica Jan Bárta – Bartosz
Huzarski. Hlavní favoriti na dúhový dres
pre majstra sveta si ju však nevšímali a v
záverečných okamihoch zvýšili tempo tak,
že duo veľmi rýchlo dostihli. V záverečnom
okruhu počas stúpania na kopec Fiesole sa
odtrhla od hlavnej skupiny štvorica Vincenzo Nibali, Rui Costa, Alejandro Valverde
a Joquim Rodríguez, ktorá sa neskôr pobila
o víťazstvo. Kilometer pred cieľom to vyzeralo na titul majstra sveta pre Rodrígueza,
ktorý išiel vpredu osamote. No najviac síl v
závere mal Costa a súpera prešpurtoval.
Dážď a pády
Viac než sedemhodinové preteky sprevádzali mohutné dažďové prehánky, párkrát
z nebies nad Florenciou dokonca zahrmelo. Náročné podmienky sa podpísali
na množstve pádov a technických problémov. Nevyhol sa im ani Peter Sagan. Jazdec
talianskeho tímu Cannondale Pro Cycling
spadol už v druhom z desiatich okruhov
a tiež musel v depe meniť svoj bicykel. To
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Peter Sagan (najbližšie na snímke) finišuje na šiestom mieste na MS vo Florencii.

ho stálo veľkú časovú stratu, ktorú musel
spolu s tímovými kolegami, ktorí mu prišli
pomôcť, dohnať. Peter Velits a Juraj Sagan
najpopulárnejšiemu cyklistovi sveta pomohli, no kvôli ďalším pádom z pretekov
odstúpili. „Padli sme v zjazde, a kým sme
dostali mechanickú pomoc, pelotón už
bol dávno preč. Nedalo sa s tým nič robiť,“
opísal situáciu sklamaný Peter Velits. Podobný osud postihol aj Martina Velitsa a do
cieľa neprišli ani Matej Jurčo a Patrik Tybor
kvôli defektom. Našťastie, Slováci vážnejšie
zranenia neutrpeli.
Počasie a náročný okruh s dvoma stúpaniami výrazne preriedili štartové pole.
Viacero favoritov muselo počas pretekov
odstúpiť, medzi inými aj všetci reprezentanti Veľkej Británie či Kolumbijčan Nairo
Quintana, Austrálčan Cadel Evans alebo
víťaz Vuelta a Espaňa Christopher Horner.
Z 208 cyklistov na štarte v Lucce prišlo do
cieľa vo Florencii iba 61 jazdcov.

Juniorka Medveďová zaskočila
cyklistický svet
Na svetovom šampionáte vo Florencii sa
zúčastnilo pätnásť slovenských cyklistov.
Okrem šiestich mužov v hlavných pretekoch piati juniori a štyria jazdci v kategórii
do 23 rokov. Mladí chlapci svoj tieň neprekonali a žiadny lepší výsledok nezaznamenali. Naopak 17-ročná Tereza Medveďová

medzi juniorkami prekvapila. Veľká nádej
slovenskej cyklistiky skončila v stočlennej
konkurencii na šiestom mieste a tým aj ona,
rovnako ako Sagan, prekonala historické
tabuľky. Žiadnemu Slovákovi sa takýto
výsledok medzi juniormi nikdy nepodaril.
„Posledný kopec som šla na doraz, už som
ani cestu nevidela, ale vedela som, že potom
sa troška zvoľní a v závere bude špurtovať.
Skúsila som to a bolo z toho druhé miesto. Škoda, že nám štyri pretekárky už v
prvom kole ušli a prišli do cieľa tesne pred
nami,“ povedala nám po dojazde šťastná
Medveďová.

Časovku družstiev opäť ovládol
Quick-Step s Petrom Velitsom
Súčasťou toskánskych MS bola po druhý
raz aj netradičná disciplína, časovka profesionálnych tímov. Všetky popredné celky
sveta nominovali šesťčlennú zostavu, ktorá
sa pokúsila absolvovať 57 kilometrov z
Montecatini Terme do Florencie za čo
najnižší čas. Zlaté medaily obhájili cyklisti
belgického tímu Omega Pharma – QuickStep v družstve aj s našim Petrom Velitsom. Púchovčan bol súčasťou majstrovskej
šestky aj pred rokom v holandskom Valkenburgu. Púchovčanova medaila a dve šieste
miesta znamenajú najúspešnejší šampionát
od vzniku samostatného Slovenska.
Lukáš Timko, Florencia
foto: Jaroslav Maliňák

cestujem. V zime to je iné. Ráno pred školou
mám plavecký tréning, potom som v škole,
nasleduje opäť plávanie a večer behám. Na
jar vycestujem do zahraničia, kde bicyklujem. Uvidím, čo mi prinesie tento rok, keďže
som prváčka na univerzite,“ povedala mladá
triatlonistka. K dobrým výsledkom patrí aj
tvrdý tréning a najmä vhodné prostredie
na prípravu. Levičanka s podporou svojej
športovej kariéry a s prostredím, v ktorom
trénuje, rozhodne nemá problémy. „Doma
v Leviciach mi mama vytvorila najlepšie
podmienky, trénujem s partiou triatlonistov
v športovom klube Atóm Levice. Máme tu
plaváreň a priehradu na plávanie, bežecký
štadión, les a výborné podmienky na cyklistiku,“ vymenúva podmienky na tréning pred
pretekmi.

Ivana Kuriačková

dobýja triatlonový svet
Na Slovensku vyrastá športová hviezda svetovej kvality.
Levičanka Ivana Kuriačková sa už v devätnástich rokoch
môže popýšiť tým, že je európskou šampiónkou v duatlone.
Na majstrovstvách sveta skončila druhá.

N

ajúspešnejšia triatlonistka v
ére samostatnosti Slovenska sa
narodila do športovej rodiny.
„Vyrastala som v triatlonovom
prostredí, moja mamina bola triatlonová
reprezentantka, chodila som s ňou na preteky a pozorovala som, ako to tam chodí. Už
ako malé dievčatko som plávala, postupne
som k tomu pridala beh a nakoniec cyklistiku,“ prezradila svoje triatlonové začiatky
Ivana Kuriačková. Práve z týchto troch
spomenutých disciplín pozostávajú preteky triatlonu, pri duatlone sa vynecháva
bicyklovanie. Triatlon začína byť na Slovensku čoraz známejší. To, že je jeho popu-

foto: archív Ivany Kuriačkovej

larita na Slovensku stúpa, nám potvrdila
aj samotná triatlonistka: „Triatlon je na
Slovensku stále populárnejší. Tento šport
je prístupný takmer každému, ide o tri prirodzené športy, na ktoré netreba špeciálne
podmienky. Čoraz viac ľudí v sedavejších
zamestnaniach sa odhodlá na triatlon a tým
sa aj naše štartové pole rozrastá a pribúdajú
aj organizátori triatlonových podujatí.“
Zo školy priamo na tréning
Študentka prekladateľstva na Univerzite Komenského v Bratislave sa vo svojom voľnom
čase rozhodne nestihne nudiť. „Veľa cestujem a trénujem. Keď nepretekám, tak zas len

Po európskom triumfe striebro z MS
Po úspešnom vstupe do triatlonového sveta
sa krehká blondínka medzi konkurenciou
rozhodne nestratila. Vo svetovom meradle
dominuje na pretekoch Európskeho pohára
a svoje rovnako staré konkurentky poráža
takmer na všetkých pretekoch. Svoj veľký
talent predviedla aj v priebehu tohto roka,
keď sa stala európskou šampiónkou v juniorskej kategórii duatlonu. V holandskom
Horste dobehla Ivana do cieľa ako víťazka.
„V cieli som si povedala, že konečne mám
v zbierke aj titul Majsterky Európy. Keďže
som mala náskok, tak som si mohla cieľovú
rovinku vychutnať aj s vejúcou slovenskou
vlajkou,“ opísala svoje pocity Kuriačková.
Pár mesiacov po triumfe na európskom
šampionáte si do svojej zbierky pripísala
ďalší veľký úspech. Na Majstrovstvách sveta
v duatlone v kanadskej Ottawe si talentovaná športovkyňa na krk zavesila striebornú medailu, keď v juniorskej kategórii
dobehla do cieľa na druhom mieste. Tak ako
každý športovec, aj triatlonistka má ambície
do budúcnosti. „Chcem pretekať v zahraničí,
držať sa európskej špičky a najmä bodovať
v elitnej kategórií žien. Určite by som bola
rada, keby sa mi podarilo dostať na olympiádu,“ opísala svoje plány do budúcnosti
Ivana Kuriačková.
Simona Ivančáková
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V Sotheby´s predali Harryho Pottera za rekordnú sumu. Ide o unikátne prvé vydanie knihy Harry
Potter a kameň mudrcov s
poznámkami autorky J. K. Rowlingovej. Kniha stála neuveriteľných
176 000 eur.

Najdrahšou knihou na
Slovensku je ručne viazaná obrazová Zlatá Biblia. Trvalo len týždeň, kým
bola vypredaná. Vyšla v
limitovanom počte 500
kusov a predávala sa za
zvýhodnenú cenu 1 600
eur.

Najhodnotnejšou knihou
na Slovensku je veľkoformátová kniha svetovo uznávaných maliaro
Modern Art – Revolution
and Painting v hodnote
vyše 6 639 eur. Viete, kto
ju vlastní? No predsa UK
KU v Ružomberku.

Najcennejší komiks na svete je
prvé číslo Action Comics z roku
1938 s prvým komiksovým hrdinom – Supermanom. Jeho autorom je Jerry Siegel a ilustroval ho
Joe Shuster. V roku 2001 sa kópia
prvého čísla predala za 240 533
libier.

Najstaršia newyorská knižnica
odhalila výpožičku, ktorá siaha až
do konca osemnásteho storočia.
Kuriózne na tom je, že knihy,
ktoré ani po vyše dvesto rokoch
nikto nevrátil, si požičal prvý
americký prezident George Washington.

Titul najväčšej knihy sveta získala
obrazová publikácia o Bejrúte. Je
3,85 metra široká, 2,77 metra
vysoká a váži vyše tisíc kilogramov. Na to, aby ste prelistovali
jej 304 strán, potrebujete dobrú
kondíciu alebo pomocníkov.

Ktorá je, najdrahšia tlačená kniha? Váš prvý tip
je pravdepodobne nejaká
limitovaná edícia Biblie zo zlata, vykladaná
drahými kameňmi. Nie
– najdrahšou knihou je
výtlačok knihy Johna
Jamesa Audubona Atlas
vtákov, ktorý sa v roku
2000 predal za takmer 4,4
milióna libier.
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Najplodnejším autorom je
Dame Barbara Cartlandová.
Spisovateľka počas svojej kariéry napísala neuveriteľných
723 kníh a stala sa najplodnejšou autorkou 20. storočia.
Väčšina z jej kníh boli romantické romány.

Prvá audiokniha na svete vznikla
spolu s prvým prístrojom na reprodukciu zvuku. Thomas Alva
Edison ako prvú zvukovú nahrávku v histórii nahovoril detskú riekanku Mary Had A Little Lamb. Zaznamenal ju 29. novembra 1877.
Na vrátenie knihy nikdy
nie je neskoro. Austrálčan,
ktorý si ešte v roku 1981
požičal knihu z knižnice vo
štvrti Sutton na juhu britskej metropoly a omylom
ju pri ukončení pôsobenia vo funkcii námorného
atašé vzal so sebou, vrátil
publikáciu až po tridsiatich rokoch.
podľa knihozrut.sk spracovala Nikola Kokiová foto: internet
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