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Naša civilizácia je posadnutá dátami. Nehovorím to 
len preto, že momentálne všetky moje počítače hlásia plné 
disky a moje „cloudy“ už roky čakajú na nejaké radikálne 
stanovisko. Stačí si na sekundu predstaviť to množstvo 
cookies, čo po sebe denne nechávame. 

A tá kopa fotiek detí a mačiatok, ktorá sa archivuje po celom svete! A to 
ešte nehovorím o „disku“ počítača, ktorý máme stále so sebou – o moz-
gu. Koľko rôznych podnetov sa uchováva len v ňom! Človek je sám sebe 
jednou obrovskou pamäťovou inštitúciou. Individuálna pamäť je vlastne 
akýsi otlačok sveta, jedinečný obraz obrátený naruby, ktorý zanikne spo-
lu s nami, ak sa nepostaráme o jeho zviditeľnenie nejakým umeleckým 
počinom.

Umberto Eco upozorňoval na chorobu zvanú strata pamäti. Je nesporne 
tristné, že nás mobily odnaučili fixovať si aj tie najjednoduchšie veci. Ale 
zas, možno že by sme nemali pamäť na mená či čísla preceňovať. Nie je 
dôležitejšie ukladať si niekde to, kde nám bolo dobre, kto bol na nás milý, 
kto nám pomohol? Prečo by malo byť dôležitejšie pamätať si historické 
dátumy, než uchovávať si v duši pocity, farby, zvuky a chute?

Môjmu otcovi sa v posledných rokoch života pamäť potichučky vytra-
tila. Keď si ho moja mama niekedy doberala, či si náhodou predsa len 
nespomenie na jej meno, vždy len zosmutnel a zneistel. Ale jedna z jeho 
odpovedí sa nedala nezapamätať: „Je jedno, ako sa voláš. Dôležité je, že 
si tu so mnou a že sa usmievaš.“ Mohol jej po toľkých rokoch strávených 
spolu povedať niečo krajšie?
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Zakrpatené 
spoje

Keď čítam článok, 
ktorý sa začína slovami 

„americkí vedci z takej a 
takej univerzity zistili“, 
automaticky sa začnem 
usmievať a som veľmi 

zvedavá „čo zase“. Nedávno som natrafila na 
článok o tom, ako si každý môže vytrénovať 
geniálnu pamäť, a prekvapilo ma, že tento 
raz sa výnimočne dozviem niečo od „nie-
koľkých neurovedcov z Univerzity Radboud 
v Holandsku“.

Moja pamäť mi pripomína deravý vecheť, 
pretože ju ohlodal vek, ustavičný stres, pri-
jímanie nekonečného množstva informácií 
a aj niekoľko narkóz, pričom tá posledná 
trvala osem hodín a môjmu mozgu vôbec 
neprospela. Preto som sa začala obzerať po 
metóde, ako ten deravý vecheť, okrem užíva-
nia rôznych zaručených doplnkov, zaplátať.

A tu zrazu Holanďania. Magnetickou 
rezonanciou skúmali mozgy ľudí, ktorí sa 
vyznačujú mimoriadnou pamäťou. Vo fyzic-
kej štruktúre samozrejme žiadnu výraznú 
odlišnosť nenašli, zato sa tieto mozgy odli-
šovali v spojoch, v ktorých dochádza k spra-
covaniu informácií. Osoby s mimoriadnou 
pamäťou mali až 25 podskupín nadprie-
merne vyvinutých schém a spojov, ktoré 
boli u ľudí s bežnou pamäťou zakrpatené. 
Účastníci výskumu potvrdili, že si vytvorili 
pomôcky a stratégie, ako pamäti pomáhať.

Holanďania preto ďalšiu skupinu dobrovoľ-
níkov podrobili tréningovému programu, a to 
podľa metódy starej tisíce rokov. Používali ju už 
Gréci a Rimania a jej základom je vizualizácia 
známeho prostredia (bytu, parku a podobne), 
cez ktoré si vytvárate „cestu“ a na konkrétne 
miesta ukladáte slová, veci alebo myšlienky, 
ktoré si chcete zapamätať. Potom si ich vyba-
víte tak, že sa v mysli prechádzate zvoleným 
priestorom, s ktorým ste si ich dali do spojitosti. 
Na začiatku tréningu si účastníci zapamätali do 
30 zo 72 slov, po jeho absolvovaní až 65.

Je fajn cvičiť si vlastnú pamäť. Ale pri práci 
na tomto čísle NOTA BENE som si uvedomila, 
že takéto cvičenie, bohužiaľ, nemožno apli-
kovať na „pamäť národa“. A to je škoda. Lebo 
prirodzeným procesom sa z nej vytrácajú sku-
točnosti (požiadavky, zámery, ciele, ideály), na 
ktoré by sme zabúdať nemali. Možno niektoré 
zakrpatené spoje oživí aj nasledujúce čítanie.

Ada Jung
editorka
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Reportáž
Na skok v neslobode

Pred rokmi sa mi sníval sen. Ocitol som sa v prítmí 
kamenného chrámu. Sprevádzala ma akási starena. Ráno 
som sa zobudil a v mysli som mal vetu, ktorú povedala: 

„Ak budeš na všetko hľadieť očami všetkých, uvidíš to, čo 
vidí Vševediaci.“

Tá veta sa vo mne v  istých chvíľach vynára znova. Počúvam mladú 
ženu: kedysi milovaný muž jej dnes pripomína netvora. Opisuje mi kon-
krétne epizódy života. Nemôžem inak, súhlasím: pred takou obludou treba 
utiecť. Počúvam muža: pôsobí mierumilovne. Opisuje tie isté situácie, ale 
vyskytnú sa v nich detaily, na ktoré žena pozabudla – to celú vec mení. 
Nemôžem nesúhlasiť: s  takou strašnou ženou sa nedá žiť. Kto hovoril 
pravdu? A čo ak pravdu hovorili obaja?

Na vine je pamäť. Naša pamäť neuchováva objektívny záznam skutočnosti. 
Je osobná. Nepamätá si, čo sa stalo, pamätá si, aký význam malo to, čo sa stalo, 
pre mňa. Nepamätá si, čo bolo povedané, pamätá si, ako na mňa pôsobilo to, 
čo bolo povedané. Z mozaiky faktov si pamäť skladá osobný príbeh, a ten je 
pre každého iný.

Človek nevidí to, čo vidí Vševediaci. Keby tí dvaja vystúpili zo seba, 
aby počuli to, čo ten druhý, keby sa uvideli očami druhého, našli by cestu, 
stretli by sa v odpustení. Dokáže však človek uvidieť zlo, ktoré na ňom 
uvideli oči iného človeka? Kto unesie také pokorenie? Ale láska bez odvahy 
pozrieť sa na seba očami toho druhého neprežije. Ak v pokore neodstúpim 
od seba k Tomu, čo všetko vidí očami všetkých, pri prvej vážnej zrážke 
moja láska umiera.

Na vine je pamäť

Je jedno, ako sa voláš

Daniel Pastirčák

Zuzana Uličianska

V záplave detektív-
kového braku, o ktorý 
nebola v  tomto žánri 
nikdy núdza, som si minule všimol príbe-
hy o istom sudcovi Ti zo starovekej Číny. 
Tieto kriminálky kolovali medzi Číňanmi 
už oddávna, až kým si náhodou jednu ne-
všimol Holanďan Robert van Gulik. Ako 
znalca orientálnej Číny ho príbeh zaujal 
natoľko, že ho preložil a vydal. Mal úspech. 
Vtedy skúsil sám napísať nový diel, do 
ktorého zakomponoval sudcu Ti s  jeho 
vášňou pre právo a odporom ku korupcii 
spolu s riešením poriadne zamotaných 
prípadov z obdobia dynastie Tchang zo 
7. storočia. 

„Podľa všeobecného pravidla napokon 
žiadny zločinec neujde zákonov zeme,“ za-
čína sa jeden prípad. „Rozhodnutie o tom, 
kto je vinný a kto nie, však závisí na sudcovi. 
Ak bude teda sudca čestný, budú aj ľudia 
v jeho okrese spokojní.“

Napriek temným zločinom je to vlastne 
svet idylky. Taký odlišný od našej reality 
za posledné storočie. Najprv tu platili zá-
kony, ktoré z časti populácie robili podľu-
dí, potom prišli sudcovia bez vzdelania a  
s nenávisťou v srdci, keď celá justícia slúži-
la na napĺňanie nespravodlivosti. Dodnes 
však na Najvyššom súde sedia tí, ktorí 
súdili nevinných ľudí vo väzení zvanom 
Československá socialistická republika, a 
pani Spravodlivosť sa doslova otriasa v zá-
kladoch. Advokáti fašistov sa tvária ako 
stelesnené dobro, generálny prokurátor si 
kávičkuje s mafiánom a jazykovedci budú 
musieť doplniť nový význam slova poštár – 
pre poslíčka, ktorý chodí na súd s obálkou. 
Čerešničkou na torte je mečiarovský sudca, 
ktorý sa kamošil s narkobarónom voziacim 
do Európy fet, dnes nám hrá divadielko 
v cirkuse s vlastnou politickou stranou – a 
opička do toho radostne zaškrieka. Členo-
via akejsi sekty v talároch môžu čokoľvek, 
a aj keby nie, tak si to vždy navzájom po-
svätia. Na to nestačí detektívny žáner, to 
znie ako horor kategórie A.

Sudca Ti žil síce v úplne iných časoch, 
no keď vyriešil zvlášť ťažký prípad, nedo-
stal od cisára ako odmenu žiadnu obálku 
s poštárom. Iba dosku s kaligrafickým ná-
pisom: „Spravodlivosť má väčšiu cenu ako 
ľudský život.“

Nota bene
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„Na preťaženú pozornosť odporúčam mentálne ticho. Pokojne to môže byť 
prechádzka v prírode, lebo šum lístia určite nikomu neublíži,“ 

hovorí neurogenetik TOMÁŠ EICHLER a vysvetľuje, ako funguje naša pamäť.

Pamäť je mixér bez vrchnáka
Karol Sudor Ivan Majerský

Definovať ľudskú pamäť asi nie 
je práve jednoduché. 

Pamäť sa naozaj definuje dosť ťaž-
ko, lebo jej existuje viacero typov. Jed-
ným z nich je deklaratívna, respektíve 
vyjadriteľná pamäť, napríklad vetou 
Strom je zelený. Druhým typom je ne-
deklaratívna, respektíve podvedomá 
pamäť, na ktorej základe ovládame 
napríklad zručnosť bicyklovať sa alebo 
riadiť auto. Tieto činnosti sa neda-
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jú presne vyjadriť slovami, lebo ide 
o súbor pohybových zručností, kto-
ré máme kdesi v podvedomí. Každý 
pamäťový systém pritom prechádza 
štyrmi fázami spracovania: kódova-
ním, úschovou, spätným zistením 
a zabúdaním.

A čo krátkodobá a  dlhodobá 
pamäť?

Krátkodobú pamäť možno vyjadriť 
heslom „opakovaním k zapamätaniu“, 
dlhodobú zase heslom „nezabudnite 
na opakovanie“. Podstatných je pr-
vých pár sekúnd v čase, keď dochádza 
k vstupu nejakej informácie do mozgu, 
teda naše prvotné vnímanie daného 
vnemu. Po ňom okamžite nasledu-
je fáza kódovania tejto informácie 
v mozgu. Väčšina spomienok vymizne 
v priebehu pár minút, ale tie, ktoré 
prečkajú krehkú fázu, sa postupom 
času upevňujú.

Je to čosi ako rekordér v našej 
hlave? Pri vstupe informácie sa za-
pne tlačidlo nahrávať a vzniknutú 

„nahrávku“ si potom vieme hocikedy 
prehrať?

Nie, pamäť takto nefunguje, lebo 
v mozgu neexistuje žiadna súvislá na-
hrávka na jednom mieste. Pamäť sa 
dá prirovnať skôr k mixéru, na ktorý 
ste zabudli položiť vrchnák. Keď doň 
hádžete veci, rozsekávajú sa a lietajú 
krížom-krážom. To isté sa deje v moz-
gu – príde doň informácia, mozog ju 
rozseká na malé kúsky, a tie lietajú 
a ukladajú sa na rôznych miestach. 
Podstatné je, že mozog potom všetky 
tie kúsky dokáže prepojiť tak, aby si 
človek danú informáciu mohol vybaviť 
ako jednu súvislú vec. Volá sa to prob-
lém väzby, pričom určité myšlienky 
v mozgu sa zväzujú, aby vznikol súvis-
lý vnem. Zatiaľ presne nevieme, ako 
nám mozog bežne a bez námahy dáva 
ilúziu stability, existujú však náznaky, 
že ide najmä o kódovanie informácií 
do elektrického jazyka mozgu.

Pamäť je teda rozložená po celej 
sivej kôre?

Presne tak, okrem sivej kôry sa dô-
ležitý triedič a tvorca pamäti nachádza 
neďaleko centra mozgu. Volá sa hipo-
kampus a v každej hemisfére je jeden. 
Prepája informácie práve so sivou kôrou.  

Ako trénovať pamäť? Je lepšie 
učiť sa nové veci s prestávkami alebo 
naraz dlhší čas? 

Ak chceme, aby naše dlhodobé spo-
mienky boli spoľahlivejšie, musíme 
nové informácie prijímať postupne 
a v načasovaných intervaloch si ich 
opakovať. Lepšie je teda učiť sa s pre-
stávkami a opakovane sa k tým veciam 
vracať, ako sa učiť nonstop desať hodín 
a každú vec si prebrať len raz. Sú však 
aj rôzne výnimky, ktorým netreba zá-
vidieť. Napríklad existujú ľudia, ktorí 
si pozrú jednu stranu knihy s textom 
či vzorcami a dokonale si ju zapamäta-
jú na celé roky, na druhej strane vôbec 
nerozumejú metaforám či básničkám. 
Zabúdanie, prioritizovanie a ďalšie trie-
denie informácií nám pomáha okamžite 
používať zmysluplné chápanie súvislos-
tí. Ak ste chodiaca encyklopédia plná 
faktov a neviete ich prepojiť, v dnešnom 
svete prežijete len ťažko.

Zapájajú sa do učenia či nasá-
vania informácií našimi hlavami 
všetky naše zmysly?

Nepochybne. Napríklad ja mám 
rád speváka Stinga, dobre sa mi pri 
ňom číta. Keď potom počujem nie-
ktoré jeho pesničky, presne sa mi vy-
bavujú knihy, ktoré som pri nich čítal.

Nemá však mozog najradšej vi-
zuálne informácie?

Zrakový zmysel určite dominuje, 
veď preto väčšina ľudí myslí v obra-
zoch. Ak niečo vidíme, obvykle si to 
pamätáme lepšie ako to, čo počujeme. 
Preto si veľa ľudí pri predstavovaní sa 
pamätá skôr tváre než mená.

Prečo nám v  pamäti neostá-
va všetko, čo sme sa kedy naučili 
a mnohé veci zabúdame?

Lebo evolučne sa mozog vyvinul 
tak, že v ňom ostávajú najmä informá-
cie dôležité pre naše prežitie. Naša my-
seľ každej informácii priraďuje nejakú 
dôležitosť, a tak to, čo je nepodstatné, 
zabudneme. Aktívne zabúdanie sa ne-
týka len človeka, ale aj zvierat.

Platí, že koľko do hlavy uložíme, 
približne toľko iných informácií 
v tej chvíli aj zabudneme? 

Nie, uvoľňovanie pamäti nastáva 
priebežne. Nie je to tak, že teraz do-
stanete tisíc nových informácií, a tak 
mozog vytesní tisíc iných, menej pod-
statných. Mozog upratuje neustále, 
najmä však počas spánku.

Vieme ovplyvniť, čo sa naučíme, 
ale akosi nevieme ovplyvniť to, čo by 
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sme chceli zabudnúť. Nepríjemné 
zážitky, prešľapy, chyby, za ktoré sa 
hanbíme.

Nezabudneme na ne práve preto, 
že mozog ich považuje za dôležité pre 
naše prežitie. Tým sa zabezpečí, aby 
naše chyby pre nás boli akousi trva-
lou lekciou a už sme ich neopakovali. 
Ak sa niekto hanbí za to, čo urobil 
pred dvadsiatimi rokmi, tým, že si 
to pamätá, sa zvyšuje šanca, že to už 
znovu neurobí. Ak ste sa raz popálili 
na sporáku, obvykle si dáte nabudúce 
pozor. Nemusí sa nám to páčiť, ale pre 
náš život je to kriticky dôležité. Až na 
niektoré výnimky...

Keď ide o traumy?
Traumatické spomienky človeka 

môžu až paralyzovať. S  obyčajnou 
spomienkou vie náš mozog narábať, 
vie ju zaškatuľkovať, strčiť do zásuvky 
a neriešiť ju. Pri traume sa však ob-
javujú „flashbacky“, teda nepríjemné 
spomienky sa nekontrolovane vybavu-
jú ako záblesky. Mozog si s takou spo-
mienkou nevie poradiť, lebo neovláda 
on ju, ale ona nás. Existuje príslovie, že 
so svojou traumou sa budete sobášiť 
dovtedy, kým ju konečne nevyrieši-
te. V tom dokáže pomôcť len dobrý 
psychiater a adekvátna traumatera-
pia, keď sa prepíše scenár traumy tak, 
aby sa z nej stala skutočná spomien-
ka, s ktorou si už vie mozog poradiť. 
Dovtedy však môže ovplyvňovať naše 
podvedomie a rozhodnutia.

Čo všetko má vplyv na našu 
pamäť?

Čítať sa naučíte čítaním, počúvať 
počúvaním, rozprávať rozprávaním. 
Mozog však najlepšie nasáva informá-
cie, ak máte pravidelný pohyb. Nemusí-
te poskakovať priamo počas učenia, ale 
kto sa vôbec nehýbe, ten má aj horšiu 
pamäť. Navyše, pohyb zvyšuje prekrve-
nie, okysličenie a odplavovanie odpado-
vých látok. Dôležitý pre pamäť je aj do-
statočný spánok a zdravá výživa. Inými 
slovami, pre váš mozog je dobré všetko, 
čo je dobré aj pre vaše cievy. Z toho vy-
plýva aj potreba vyhýbať sa akýmkoľvek 
toxínom, napríklad alkoholu.

Ako konkrétne vplýva spánok na 
našu pamäť?

Počas bdenia a  učenia sa sa 
v mozgu zosilňujú spojenia medzi 
neurónmi, teda synapsie. Neurónov 
a synapsií sú síce miliardy, ale ich 
množstvo je predsa len obmedzené. 

A čím dlhšie bdieme a učíme sa, tým 
viac ich je zabratých, až zrazu cítime, 
že nemáme kapacitu na ďalšie učenie. 
Keď zaspíme, mozog tieto spojenia 
vytriedi a ponechá len tie relevant-
né a najsilnejšie. Predstavte si to ako 
záhradníka, ktorý v zeleninovej zá-
hradke vytrhá burinu. Ostatné spoje-
nia sa teda uvoľnia a sú k dispozícii 
na ďalšie učenie. Toto vytrhávanie 
buriny sa v nás deje každú noc a je 
najefektívnejšie.

Je pravda, že vedci sú relatívne 
blízko k editovaniu spomienok, kto-
ré máme v hlavách?

Vedci dokázali zacieliť konkrétne 
bunky v mozgu zvierat zodpovedné 
za konkrétnu spomienku a prepísať 
ju na inú. Alebo zvieratám vyvolali 
falošnú spomienku na niečo, čo sa 
nikdy nestalo.

Znie to dosť desivo.
Presne tak, preto tieto pokusy vy-

volávajú etické dilemy. Takú techno-
lógiu aplikovateľnú na človeka síce 
ešte ani zďaleka nemáme, ale raz sa 
k nej zrejme priblížime. Bude to mať 
svoje negatívne dopady, ale existujú aj 
pozitívne. Napríklad tomu, kto prežil 
ťažkú a neprekonateľnú traumu, by 
sme ju mohli zeditovať tak, aby ju už 
nepociťoval. Na myšiach to fungova-
lo – keď sa niečoho konkrétneho báli, 
práve takýmto zásahom sa to vedcom 
podarilo otočiť.

Množstvo informácií, ktoré sa 
na nás valí z rôznych zdrojov, je dô-
vodom, že si niektorí ľudia dávajú 
oddych v podobe informačného ti-
cha. Úplne prestanú sledovať mé-
diá, vypnú všetky notifikácie. Čo to 
znamená? Majú preplnenú pamäť?

Nie, znamená to, že majú preťaže-
nú pozornosť. Preplnená pamäť nee-
xistuje, pretože, ako som už spomínal, 
mozog neustále triedi a vyhodnocuje 
informácie, ktoré nepotrebujeme. Ľu-
dia si dlho mysleli, že mozog sa naj-
lepšie trénuje neustálou stimuláciou, 
novými podnetmi. Ukazuje sa však, že 
informačné bombardovanie z mobilov 
a počítačov neúmerne zaťažuje našu 
pozornosť, unavuje nás to. Na istý čas 
sa „vypnúť“ je preto čoraz častejšia a 
prospešná aktivita mnohých ľudí.

Ako sa vypnúť čo najúčinnejšie?
Napríklad mentálne ticho, teda 

meditácia. V takej chvíli človek na 

Tomáš Eichler (1987)
sa narodil v Nitre, vyštudoval biológiu 
a genetiku na uk v bratislave. pôso-
bí ako neurogenetik na research 
institute of molecular pathology a 
konrad Lorenz institute for evolution 
and cognition research vo Viedni, 
kde končí doktorát. skúma funkcie 
mozgu pomocou genetických metód, 
najmä počas spánku a zobúdzania 
sa. ako prvý slovák získal prestížne 
medzinárodné ocenenia: boehringer 
ingelheim Fonds phd fellowship, kLi 
writing-up fellowship a cenu Vieden-
ského biocentra za vedu a umenie.
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o niečo, čo náš mozog vytesní a zablo-
kuje v snahe ochrániť nás, aby sme sa 
z toho jednoducho nezbláznili. Netrú-
fam si však odpovedať na to, či v moz-
gu tá spomienka nie je, alebo k nej člo-
vek len nemá prístup. Špekuloval by 
som, že aj v situácii, keď ide o život, má 
pamäť limit pár sekúnd, aby si zapa-
mätala to najdôležitejšie. Existujú však 
aj dlhodobé straty pamäti, čo je iný 
prípad. Čítal som o človeku, ktorý mal 
úraz. Pamätal si všetko, čo bolo, nepa-
mätal si však nič nové. Vďaka tomu, že 
starol a menil sa jeho výzor, nedokázal 
rozpoznať ani sám seba v zrkadle. Jed-
noducho si sám seba pamätal v mlad-
šej podobe a nedokázal si to prepojiť so 
svojím meniacim sa výzorom. Tu treba 
priznať, že neurobiológia dokáže oveľa 
viac vecí diagnostikovať, než liečiť.

Platí, že za istých okolností 
jedna časť mozgu dokáže prebrať 
funkcie inej?

Mozog je plastický, takže do istej 
miery áno. Dokazujú to prípady, keď 
niekto prišiel o zrak a zlepšil sa mu 
sluch, čuch aj hmat. Ak niekto príde 
o ruky, iné centrá mozgu sa pokú-
šajú vylepšiť funkcie nôh. Mozog sa 
vždy prispôsobuje, máme ho hlavne 
na prežitie, hoci tá zmena môže istý 
čas trvať.

Kdesi som čítal, že ženám 
to „páli“ lepšie ako mužom. Je to 
pravda?

Notoricky je známe, že im to 
viac „páli“ v  komunikácii, alebo 
že sú viac multifunkčné, ale pozor, 
v podstate ide o stereotyp. Osem-
desiat percent žien je naozaj lep-
ších v komunikácii ako muži, ale 
existuje aj dvadsať percent žien, 
ktoré sú na tom horšie, prípadne 
sú mimoriadne technicky zdatné. 
Naopak, dvadsať percent mužov 
môže byť komunikatívnejších ako 

spomínané ženy. Určite ste už videli 
moderátorov oboch pohlaví. Ostatní 
muži sú možno horší v komuniká-
cii, ale zase lepší v sústredení sa na 
technické veci. Ak muž blúdi autom, 
iných ľudí sa na cestu opýta málo-
kedy, lebo správnu chce nájsť sám. 
Žena sa radšej opýta, aby problém 
vyriešila skôr. Väčšina mužov sú 
špecializovaní lovci a väčšina žien 
je viac vybalansovaná. Multitasking 
však neprospieva nikomu, hoci ženy 
sú v  ňom väčšinou lepšie. Treba 
zdôrazniť, že všetci sme si rovní 
a poznanie biologických rozdielov 
a preferencií nás môže pomôcť zde-
mokratizovať. Pamäť má na starosti 
náš vkus, uvedomovanie si samých 
seba a blízkych, dodáva nám odol-
nosť, robí nás ľuďmi. Koniec koncov, 
najvýraznejší rys ľudských poznáva-
cích schopností, teda schopnosť pí-
sať, čítať a rozprávať, existuje práve 
vďaka aktívnym spomienkam.

nič nemyslí a nastáva to spontánne a 
samo. Nemusíte kvôli tomu sedieť so 
skríženými nohami. Predstavte si to 
ako zimomriavky z hudby, prechádzky 
v prírode alebo rozhovor s niekým prí-
jemným. Ak to dokážete čo len pár mi-
nút denne, prinesie vám to obrovské 
benefity. Napríklad sivá kôra mozgo-
vá sa začne zväčšovať, čiže pribúdajú 
mozgové bunky a v tele ubudne stres. 
Je to preukázané vedecky, dalo sa to 
merať až na úrovni chromozómov. Na 
preťaženú pozornosť preto jednoznač-
ne odporúčam práve mentálne ticho 
aspoň niekoľko minút denne. Pokoj-
ne to môže byť prechádzka v prírode, 
lebo šum lístia určite nikomu neublíži. 
Niekto na únik od reality a prebitie 
myšlienok počúva veľa hudby, ale aj tú 
mozog časom začne vnímať ako pre-
hnaný hluk a vyžiada si ticho. Hudba 
síce lieči, ale nie vtedy, keď ju počú-
vate celý deň – vtedy je to hluk, a ten 
je stresujúci. Oveľa viac ako únik od 
reality podľa mňa prospieva aspoň 
zvyknutie si na seba a prijatie svojej 
reality, až spoznáte sami seba. V na-
šej kultúre potláčania a dusenia prob-
lémov, až kým nenavrú do veľkých 
rozmerov, to považujem za naliehavé.

Prečo občas mávame takzvané 
„okno“?

Tam ide o problém s vybavením 
si konkrétnej spomienky. Samotná 
spomienka síce v mozgu je, zajtra si 
na ňu aj spomeniem, ale práve teraz, 
keď ju potrebujem, sa k nej neviem do-
stať. Môže byť za tým extrémny stres 
aj extrémne sústredenie sa na niečo 
iné. Takto si človek v jednej chvíli ne-
spomenie na meno človeka, s ktorým 
je inak v dennom kontakte, prípadne 
niečo začne hovoriť a uprostred vety 
zrazu zabudne, čo chcel povedať, hoci 
mu spomienka ostane naďalej v pamä-
ti. Ak sa to nedeje často, nejde o žiadny 
problém.

Čo náhle straty pamäti po úra-
zoch, chorobách či šoku?

Toto je otázka pre psychiatrov. 
Mnohí pacienti si po takýchto trau-
mách nevedia spomenúť, čo im pred-
chádzalo, ako k nim došlo, inak im 
však pamäť funguje normálne. Sú 
však aj takí, čo si po úraze či choro-
be vôbec nevedia spomenúť, kto sú, 
a prakticky všetko sa učia od začiat-
ku. Prípadne si pamätajú veci spred 
úrazu, ale nové si už nevedia zapa-
mätať. V prvom prípade možno ide  



Nota bene

Reportáž

8

11 2019
Nota bene

Reportáž

11 2019

9

Jana Čavojská

Na skok v neslobode

Vážne si necháme šliapať na hlavy od komančov?!, napísali odvážni 
do samizdatu v roku 1987. Vydanie skončilo v rukách súdruhov cenzorov.

Autorov samizdatových príspev-
kov potom čakal pohovor na ŠtB. 
Presviedčali ich na spoluprácu. Aby 
donášali na kamarátov, susedov, do-
konca rodičov. Inak prídu o prácu, 
budú musieť zaplatiť pokutu, zavrú 
ich do väzenia, ich deti nebudú môcť 
študovať... Koľkí podpísali? A aké boli 
ich dôvody?

Toto všetko sa kedysi naozaj dialo. 
V súčasnosti sa to dialo na zážitko-
vom workshope občianskeho združe-
nia Post Bellum. Workshop je určený 
študentom stredných škôl, volá sa 
Takto to neprejde a má mladým ľu-
ďom pomôcť pochopiť dobu, v akej 
sme na Slovensku žili počas totality. 
S cenzúrou, s porušovaním ľudských 
práv a slobôd, hlavne slobody prejavu 
či tlače. Študenti na seba preberajú 
charaktery postáv, ktoré režimu od-
porovali, ale aj s ním sympatizova-
li. Vytvoria samizdaty, vyskúšajú si 
úlohu agenta ŠtB a zažijú aj vypočú-
vanie. Triedou na striedačku znejú 
budovateľské piesne a skladby Beatles 
či zakázaných spevákov.

PANDORINE SKRINKY

Občianske združenie Post Bellum 
tiež dokumentuje a zverejňuje prí-
behy ľudí, ktorí prežili kľúčové mo-
menty 20. storočia, ako boli vojny, 
holokaust, perzekúcie štátnej moci 
v období totality. Snaží sa pripomínať 
tieto udalosti a zdôrazňovať dôležitosť 
slobody. Realizuje aktivity, cez ktoré 
môžu ich adresáti porozumieť zloži-
tým obdobiam našej histórie. Každo-
ročne udeľuje Cenu pamäti národa 
osobnostiam, ktoré dokázali, že česť, 
sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba 
prázdne slová.

Všetko toto je o to dôležitejšie, že 
v učebniciach dejepisu sa nedávne 
dejiny rozoberajú veľmi stručne a opa-
trne. O mnohých veciach nehovoríme 
ani medzi sebou. Je to ešte príliš bo-

lestné, udalosti sú nedávne, ich pro-
tagonisti ešte žijú, mnohí sú dokon-
ca verejne činní, možno na vás pred 
rokmi donášal váš sused či kamarát 
z detstva... Načo otvárať Pandorinu 
skrinku?

UČENIE ZÁŽITKOM

Zážitkový workshop je naozaj zá-
žitkový. Študenti Gymnázia F. V. Sa-
sinka v Skalici sa úplne vžili do výroby 
samizdatov aj do svojich postáv. Vy-
zúrili sa ako cenzori, na výsluchoch 
sa držali, alebo podľahli a podpísa-
li spoluprácu. Lektor Slavo Hlásny 
ako agent ŠtB bol naozaj autentický. 
Spolu s Dominikou Gerhatovou vedú 
štvorhodinový workshop tak, že zloži-
té témy okamžite zaujmú aj puberťá-
kov. Post Bellum realizuje workshopy 
pre základné školy, stredoškolákov aj 
dospelých. 

Workshop Iba sme sa narodili 
predstavuje slovenskú spoločnosť 
v medzivojnovom období, tesne pred 
vypuknutím druhej svetovej vojny 
a počas slovenského štátu, komu-
nikuje témy antisemitizmu a xeno-
fóbie, a  snaží sa podnietiť schop-
nosť rozlišovať pravdu od lži a viesť 
študentov ku kritickému mysleniu, 
takému dôležitému v dnešnej dobe 
rýchlych a neoverených interneto-
vých informácií. Ďalšie workshopy 
pre deti zo základných škôl hovoria 
o príbehoch počas znárodňovania 
a kolektivizácie. 

Workshop Avraham Harshalom je 
určený dospelým. V logickej terénnej 
hre plnia jednotlivé skupiny zúčastne-
ných úlohy, ktorých prostredníctvom 
budujú príbeh Židov transportova-
ných počas druhej svetovej vojny do 
koncentračných táborov. Židovský 
chlapec na úteku sa skrýva v Prahe 
a účastníci workshopu majú zistiť, 
ako sa jeho príbeh vyvinie. Cieľom 
workshopu je nastolenie tém antise-

mitizmu, neznášanlivosti, xenofóbie 
a netolerancie, a uvedomenie si zlo-
žitosti života.

Disent, Charta 77, sviečková de-
monštrácia, Nežná revolúcia a to, čo 
sa odohralo potom, stále nie je pred-
metom otvorených diskusií. A už vô-
bec nie vyučovacím predmetom na 
školách. „Reakcie pedagógov bývajú 
mimoriadne pozitívne. Hodín deje-
pisu je málo, preto sa na nich k naj-
novším dejinám často ani nedostanú,“ 
hovorí koordinátorka vzdelávacích 
aktivít Post Bellum Dagmar Kúdelová 
Kopčanská. 

„Ani v rodinách sa o tom zrejme 
veľmi nehovorí. Starí rodičia vnú-
čatám skôr povedia, že za socia-
lizmu bolo dobre, všetko mali, nič 
im nechýbalo. Vyjadrujú nostalgiu 
za tou dobou. Keď to mladí poču-
jú, môžu si myslieť, že naozaj bolo 
všetko fajn. My im chceme ukázať, 
že veľa ľudí kvôli tomu systému tr-
pelo. Nemohli cestovať, vzdelávať sa, 
angažovať, vyslovovať svoje názory. 
Mladí ľudia nechápu ani to, že mno-
hé súčasné problémy, s ktorými zá-
pasia, sú tiež dôsledkom socializmu. 
Prechod do demokratického režimu 
sa síce udial rýchlo, ale v hlavách 
a myšlienkach ľudí je to dlhodobý 
proces.“

HRDINOVIA DOBY

Prostredníctvom workshopu 
Takto to neprejde dostávajú študenti 
informácie o tom, ako boli obmedzo-
vané ľudské práva a slobody. Svoje 
myšlienky museli ľudia zdieľať tajne 
a mohli byť za to postihovaní. „Nie-
ktorí nabrali odvahu a dokázali to, 
niektorí nie. Je veľmi dôležité po-
chopiť aj dôvody, pre ktoré sa ľudia 
rozhodli spolupracovať s ŠtB. Nielen 
získanie výhod, ale aj ochrana detí či 
udržanie si zamestnania, aby človek 
uživil rodinu,“ upozorňuje Dagmar 
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„Všetci sme predsa počúvali Hlas Ameriky. Boli sme 
zvyknutí na to, že niečo iné sa hovorí doma a niečo iné 
v škole, nepodliehali sme nekriticky komunistickej ide-
ológii,“ povedala v priateľskej debate nad knižkou moja 
kamarátka. „Toto na vás, Bratislavčanoch, neznášam,“ 
vyletela na ňu nečakane 
druhá, hovorme jej Žilin-
čanka, „že svoju skúsenosť 
zovšeobecňujete na celé 
Slovensko. Bratislava nie 
je Slovensko, my sme ne-
chytali viedenskú televíziu 
ako vy.“

Prvá kamarátka, Bra-
tislavčanka, nechápala. 
Počítala okolo stola, koľko 
medzi nami sedí Trenča-
niek a Bystričaniek a No-
vomešťaniek a chcela, aby 
jej dali za pravdu. Veď ani 
ony nevyrastali v  hlav-
nom meste a predsa vedeli, 
ako to v skutočnosti bolo. 
Trenčanka sa to snažila 
pokojne vysvetliť: „Toto ja 
už dvadsať rokov vedecky 
skúmam – historická pa-
mäť. Každý si tú istú dobu 
či udalosť pamätáme inak, 
a to z mnohých dôvodov... 
Súvisí to s  našou iden-
titou...“ Jej múdre slová, 
žiaľ, zanikali v nikam sa 
neposúvajúcej hádke Brati-
slava vs. zvyšok Slovenska, 
lebo doba bola pokročilá aj 
množstvo vypitých tequíl 
značné. 

Ani ja som v detstve 
nepočúvala Hlas Ameriky. Ale s tým, že doma sa hovorí 
niečo iné ako v škole, mám doslova iniciačný zážitok. Brat 
zbieral odznaky a raz si kúpil fosforeskujúcu placku s na-
lepeným obrázkom vtedy populárneho Dubčeka. Potom 
prišli tanky a v škole vraveli, že Dubček bol zlý kotrarevo-
lucionár. Tak ho doma z odznaku strhol a zahodil. 

Večer našiel Dubčeka v koši otec. Práve ho vyhodili zo 
strany aj z roboty, bol plný hnevu a strachu o budúcnosť. 

Na brata nakričal, aby okamžite toho Dubčeka z koša 
vybral a nalepil naspäť. Brat plakal, bránil sa tým, čo 
počúval v škole aj v televízii. Keby nebola zasiahla mama, 
tak to veru nedopadne dobre. Prečo otec tak zúril, sme 
s bratom pochopili až oveľa neskôr, ale je pravda, že aj 

bez Hlasu Ameriky sme 
vďaka nemu vedeli, kde 
je sever.

Ok, nie každý musel 
počúvať „štvavé vysielač-
ky“ či pozerať ORF, nie 
každý mal rodiča, čo ho 
zvalcovala normalizácia. 
Ale prečo taká podráž-
dená reakcia? Je pravda, 
že Žilinčanka priletela 
z Ameriky a mala silný 
jet lag. Ale predsa len to 
bolo čudné. Písala som 
si o  tom s Trenčankou 
a  tá mi poslala svoju 
prácu o našej pamäti vo 
vzťahu k  holokaustu a 
komunizmu. Píše v nej: 

„Traumatická udalosť –  
v našom prípade kon-
frontácia skúsenosti 
slovenskej väčšiny s re-
latívne pokojným živo-
tom v totalitnom režime, 
ktorý sa podieľal na geno-
cíde – otriasla kognitív-
nymi aj morálnymi rám-
cami, ktoré sú súčasťou 
našej identity a kultúry.“ 

Inak povedané, ak 
máme v  súčasnosti 
o  sebe predstavy ako 
o  rozumných a  morál-

nych bytostiach, ktoré vedia, čo je správne a čo je svinstvo, 
a zrazu sa to zrazí s obrazom spokojného detstva v tota-
litnom režime, ktorý sa doma nespochybňoval, môže to 
nami otriasť a vyvolať kognitívnu disonanciu. A nepri-
merané obranné reakcie. Spor Bratislava vs. Slovensko je 
v tom zástupný, hoci sa v ňom môže skrývať zrnko pravdy 
a aj zárodok dnešného politického marazmu.

 Autorka je redaktorka .týždňa. 

Dubček von z koša!
Naša pamäť je zvláštny orgán. Funguje tak, aby sme o sebe nikdy 
nestratili dobrú mienku. Keď sa potom dostane do konfrontácie 

s cudzou pamäťou, oheň je na streche.

Elena Akácsová
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1 (str. 9) Lektor Slavo Hlásny a študenti, ktorí 
sa počas zážitkového workshopu stávajú
autormi samizdatov.
2 (str. 9) Zmena úloh – študenti ako cenzori ŠtB.
3 Výsluch na ŠtB. Veľa študentov podpísalo 
spoluprácu. Workshop ich však učí
porozumieť aj motiváciám, pre ktoré to ľudia 
kedysi robili.

Kúdelová Kopčanská. Ostatne, vid-
no to aj cez workshop. „Podpísala 
som,“ referovala Dominike Gerhato-
vej jedna zo študentiek po „výsluchu“ 
u Slava Hlásneho. „Pre dobro detí. 
Povedali mi, že inak nebudú môcť 
študovať.“

Hrdinovia tej doby dokázali na-
priek všetkému riskovať a nestratiť 
česť. „Je možné, že rodičia študen-
tov z našich workshopov stáli na tej 
druhej strane. Ľudia o tom všetkom 
niekedy mlčia aj preto, že niektorí 
prevrátili kabáty,“ uvažuje Dagmar 
Kúdelová Kopčanská. „Každý sa s tým 
musí vysporiadať sám. Ale máme po-
vinnosť deťom ukázať, ako to bolo. Aj 
pozitívne, aj negatívne stránky.“

Dagmar Kúdelová Kopčanská 
hovorí o  študentoch, ktorí počas 
improvizovaného výsluchu nechcú 
podpísať spoluprácu s ŠtB ani za svet. 

„Nedá im to, nedokážu to. Je za tým aj 
idealizmus. Ešte nechápu, aké zložité 
rozhodnutie to bolo. Reakcie študen-
tov sa líšia podľa toho, či sú zvyknutí 
len prijímať informácie od pedagó-
gov, alebo majú aj priestor vyjadriť 
svoj názor.“

Celospoločenská diskusia o období 
neslobody, spolupráci s režimom a za-
strašovaní u nás neprebehla. Infor-
mácie sa skôr skartujú a zamlčiavajú. 

„Niektorí sa k tomu postavili čestne 
a priznali: áno, ja som spolupracoval 
a mal som na to také a také dôvody. 
Ale naša spoločnosť sa s tým absolút-
ne nevysporiadala. Aj lustračný zákon 
bol veľmi vlažný,“ myslí si Dagmar 
Kúdelová Kopčanská. „V Česku to po-
ňali ráznejšie. Aj disent tam bol ráz-
nejší. Protisocialistický a veľmi čestný. 
U nás mal skôr podobu ochranárskych 
hnutí. Jednoznačný politický disent 
na Slovensku nebol.“

Po štyroch hodinách dostanú 
študenti zo skalického gymnázia 
poslednú úlohu: napísať, ako sa im 
workshop páčil a či by niečo zmenili. 
Veľmi sa mi to páčilo, dozvedel som 
sa nové veci, živo si tú dobu doká-
žem predstaviť – to sú najčastejšie 
odpovede.
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Zelená pamäť internetu

Digitálne a komunikačné technológie sú dnes zodpovedné za 2,7 percenta 
globálnych emisií. Spoločnosti ako Google idú príkladom a zmenšujú svoj 
dopad na životné prostredie získavaním energie z obnoviteľných zdrojov.

Kritstína Hudeková

Začalo sa to v roku 1969, keď pro-
fesor Kleinrock z kalifornskej univer-
zity UCLA poslal počítačom správu do 
Stanfordu. Prvé spojenia počítačov 
slúžili primárne pre vedecké či vo-
jenské účely. Dnes, v roku 2019, má 
pripojenie k internetu veľká časť sve-
ta. Už aj tie najnedostupnejšie miesta, 
kam sa človek vyberie za oddychom, 
bývajú pokryté signálom. K interne-
tu má dnes prístup polovica svetovej 
populácie. A zariadenia, ktoré vedia 
digitálne dáta zdieľať vďaka internetu, 
postupne nahrádzajú iné formy našej 
pamäte.

Pre bežného človeka je to nie-
čo ako mágia. Klikneme „odoslať“ 
a naša správa sa za pár sekúnd do-
stane do iného počítača, ktorý je 
možno položený hneď vedľa nás, ale 
môže byť aj na druhej strane sveta. 
V skutočnosti precestuje správa vo 
veľmi krátkom čase často obrovskú 
vzdialenosť. Vyberie sa z nášho za-
riadenia do káblov vedúcich z našej 
budovy von popod chodník, do zbe-
račov v meste, ktoré ju vyšlú cez ešte 
väčšie káble mimo krajinu.

RÝCHLOSŤOU SVETLA

Priemerne cestujú dáta medzi po-
čítačmi 15-tisíc kilometrov rýchlosťou 
svetla. Za mikrosekundy teda prejdú 
z nášho počítača pokojne aj do USA, 
kde sídli poskytovateľ našej mailovej 
služby, a naspäť. „Internet pôsobí veľ-
mi vzdušne, abstraktne, ale v skutoč-
nosti je za tým veľmi silná infraštruk-
túra s miliónmi kilometrov medených 
a optických káblov,“ popisuje Jean Luc 
Vuillemin, digitálny riaditeľ spoločnos-
ti Orange, pre filmový dokument Data 
Center, The True Cost of the Internet.

Naše fotky z  dovolenky, emai-
lové objednávky, správy z chatov 
či filmy online televízie nelietajú 

kdesi na obláčiku, ale káble ich do-
vedú do počítačov v dátovom úložis-
ku, odkiaľ ich môžeme kedykoľvek 
prostredníctvom internetu privo-
lať do nášho počítača či smartfónu. 
Podobne ako sme kedysi v knižnici 
vyberali z poličiek knihy, dnes zo 
serverov na druhom konci sveta 
vyberáme dáta.

Kým v roku 2006 stačilo spoloč-
nosti Facebook ukladať dáta do ser-
verov v jednej prenajatej miestnosti, 
dnes pre svoje dve a pol miliardy 
používateľov potrebuje serverovne 
veľké ako továreň. Množstvo dát, 
ktoré denne sťahujeme a odosielame, 
rastie. A s internetom vecí, keď je 
online okrem počítača napríklad aj 
televízor či chladnička, sa ich množ-
stvo enormne zväčšilo. Priemerný 
počet online prístrojov na človeka 
v roku 2015 bol 2,1, pričom do roku 
2020 toto číslo narastie na 3,3. 

S nárastom online streamova-
cích služieb, cez ktoré môžeme po-
zerať filmy či počúvať hudbu, a tiež  
s rastúcou kvalitou fotografií a vi-
dea a výkonnosti našich zariadení 
rastie aj množstvo dát a ich pohybu. 
Pohyby v dátových centrách podľa 
štúdie Lean ICT: Towards Digital 
Sobriety medziročne narastajú až 
o 35 percent. A  to je len časť zo 
všetkých internetových dát, ktoré 
musia byť niekde uložené.

Takmer každý jeden náš klik je 
zaznamenaný, analyzovaný a za-
pamätaný. Či už je to prezeranie 
webstránky, písanie si s priateľmi 
cez chat, počúvanie hudby cez in-
ternet či nákup v online obchode. 
V dátovom centre nájdete aj svoje 
staré fotky z firemnej párty či ema-
il, ktorý ste dostali pred desiatimi 
rokmi, ale nezmazali ho. Celkové 
množstvo dát sa dnes už nepočí-

ta v gigabajtoch či terabajtoch, ale  
v zetabajtoch, čo je 10 na 21. Takže 
desať, krát desať, krát desať, krát 
desať, krát desať, krát...

SERVEROVÉ FARMY

S vývojom technológie a dostup-
nosti internetu už postupne nedrží-
me ani svoje vlastné dáta v počítači 
či mobile, ale umiestňujeme ich na 
internetový cloud. Neznamená to 
však, že sa stratia niekde vo vzdu-
chu. Všetky sú uložené na pevných 
diskoch. Na uloženie a  okamžité 
zdieľanie takéhoto množstva dát 
však už nestačia diskety či CD. Preto 
po svete vyrástli nové typy budov...

Zvonku vyzerajú často ako ne-
mocnice či vesmírne výskumné 
stanice – sú akési chladné a  bez 
života. Vnútri však doslova horia. 
Desaťtisíce supervýkonných počíta-
čov tam prenášajú a ukladajú naše 
údaje. Poukladané v dlhých radoch 
poprepájaných káblikmi sú často 
také obrovské, že zamestnanci me-
dzi nimi jazdia na kolobežkách. Aj 
ich anglický názov serverové far-
my im pridáva akúsi živočíšnosť. 
Miesto krmiva potrebujú všetky tie-
to miesta elektrickú energiu.

Ročná spotreba digitálnych 
technológií na celom svete je podľa 
magazínu Nature 2 000 terawattho-
dín. Priemerné dátové centrum 
o  rozlohe 1 000 m2 má spotrebu 
energie porovnateľnú s  francúz-
skym mestom s 10-tisíc obyvateľmi. 
Výška spotreby sa samozrejme líši 
podľa efektívnosti daného centra 
a  jeho vyťaženosti. So spotrebou 
energie prichádzajú aj emisie skle-
níkových plynov. Dnes sú digitálne 
a komunikačné technológie zodpo-
vedné za 2,7 percenta globálnych 
emisií. Takisto rastie dopyt po 

surovinách potrebných na výrobu 
digitálnych technológií, ktorými 
sú rôzne vzácne kovy.

ZELENÁ ENERGIA

Aj IT firmy sa snažia zmenšovať 
svoj dopad na životné prostredie. 
Zatiaľ, čo začiatkom tohto desať-
ročia boli terčom kritiky pre pou-
žívanie elektrickej energie z uhlia 
nielen na prevádzku serverov, ale 
aj chladenie klimatizáciou, dnes 
zavádzajú do praxe riešenia, ako 
to zmeniť.

V  rebríčku najzelenších dáto-
vých úložísk od Greenpeace z roku 
2017 skončila na prvej priečke firma 
Switch pôsobiaca nie za polárnym 
kruhom, ale v nevadskej púšti. Ako 
je to možné? Vďaka vysokému počtu 
slnečných dní je tu možné vyrobiť do-
statok elektrickej energie zo slnka a 
namiesto lámp využívať denné svetlo.

Že je možné získať 100 percent 
energie z  obnoviteľných zdrojov 
ukazuje všetkým gigant Google. Ten 
v roku 2017 aj 2018 dokázal splniť 
svoj sľub a pokryť celú spotrebu 
elektriny z obnoviteľných zdrojov. 
Je tak najväčším nákupcom energie 
z obnoviteľných zdrojov na svete. 

„Sme prvá firma našej veľkosti, kto-
rej sa podarilo získať 100 percent 
energie z obnoviteľných zdrojov dva 
roky po sebe, ale rovnako dôležité 
ako dosiahnutie nášho cieľa je to, 
ako sa nám to podarilo,“ píše na 
blogu Googlu Neha Palmer, šéfka 
zodpovedná za energie.

Ich dopyt po zelenej energii sa 
podarilo pokryť aj vďaka novým ve-
terným elektrárňam v Škandinávii 
či Japonsku a 120-tisícom solárnych 
panelov v Holandsku, do ktorých 
investovali. Dnes síce Google ešte 
nevie napojiť všetky svoje prevádz-
ky na celý čas len na zelenú energiu, 
ale množstvo, ktoré jej nakupuje, 
sa rovná jeho celkovej ročnej spot-
rebe. A možno vďaka týmto IT gi-
gantom bude jednoduchšie zakúpiť 
si zelenú energiu aj pre bežného 
odberateľa. Spoločne totiž tlačia 
na to, aby bola táto forma energie 
dostupnejšia.

„Tento sektor je kľúčový pre tvor-
bu obnoviteľnej energie,“ hovorí pre 

Independent odborník Greenpea-
ce pre IT sektor Gary Cook. „Spolu  
s elektrickými vozidlami sú dátové 
centrá veľkým rizikom pri dopy-
te po energii, pretože rastú veľmi 
rýchlo, zatiaľ čo dopyt po energii 
vo všeobecnosti je skôr vyrovnaný, 
respektíve klesá. Toto im dáva veľ-
kú silu posúvať investície v energe-
tickom priemysle, a to buď smerom 
k obnoviteľným zdrojom, alebo aj 
smerom ku starším uhoľným elek-
trárňam, kde majú nadbytočnú ka-
pacitu.“

ZA POLÁRNYM KRUHOM

100 percentne obnoviteľne čerpá 
energiu aj Apple. Má tiež svoje vlast-
né projekty na jej produkciu, ako na-
príklad veľké solárne elektrárne pri 
datacentrách, ale aj solárne panely 
na 800 strechách v Singapure, kde 
nie je dostatok voľnej pôdy pre stav-
bu solárnej elektrárne. Trendom je 
však umiestňovať dátové centrá na 
miesta, kde je ich ekologická stopa 
čo najmenšia. V tomto smere zatiaľ 
vyhrávajú severské lokality.

Pri Facebooku je celkom možné, 
že sa náš profil aj s fotkami nachá-
dza na diskoch vo švédskom meste 
Lulea. Chladné podmienky a nízke 
riziko prírodných katastrof, ako sú 
zemetrasenia či povodne, vyhovu-
jú serverovniam najviac. V Lulea 
dosahujú teploty v zime okolo -10 
stupňov, pričom zima tam trvá od 
septembra až do mája. „Navyše, do-
statok lokálnej hydro-elektrickej 
energie znamená, že 100 percent 
použitej energie je z obnoviteľných 
zdrojov. Dodávka je tu taká spoľah-
livá, že Facebook vďaka nej znížil 
oproti bežným dátovým centrám 
počet náhradných generátorov až 
o 70 percent,“ píše portál The Re-
gister.

V Škandinávii tak dnes skladu-
jú dáta najväčší internetoví hráči, 
či už je to Google, Amazon, alebo 
Microsoft. Dáta tu nájdeme aj pria-
mo pod ulicami Štokholmu – v ató-
movom kryte. Najextrémnejšie 
dátové centrá však ležia uprostred 
divočiny. Ďaleko od hrozby útoku, 
vojny či prírodných katastrof.

Za polárnym kruhom v Nórsku 
stojí okrem svetovej banky semien 

rastlín aj dátový archív. Permafrost 
tam udrží dáta snáď naveky bez po-
treby klimatizácie. Microsoft zas 
experimentuje s ukladaním dát aj 
pod vodu. Keďže veľká časť populá-
cie žije na brehoch oceánu, ich dáta 
by mohli takto byť po ruke. Projekt 
Natick vyzerá ako veľká nádrž na 
vodu, ktorú umiestnia na dno oce-
ánu bez potreby chladenia či za-
berania vzácnej pôdy. Zatiaľ pre-
šiel skúškou, keď aj po niekoľkých 
mesiacoch pod vodou dáta prežili 
v pôvodnej kvalite.

Vyhľadávaný výraz na Googli zas 
môže odpočívať vo Fínsku v dáto-
vom centre Hamina. Toto ener-
geticky efektívne centrum použí-
va na chladenie studenú morskú 
vodu a  tiež prečistenú odpadovú 
vodu z domácností. IBM zas svojím 
dátovým centrom vo Švajčiarsku 
vykuruje miestnu plaváreň, inde 
zas vyhrievajú dátové servery bo-
tanickú záhradu.

S ROZUMOM

Napriek snahám nie je dnes in-
ternet ešte úplne zeleným miestom. 
Mali by sme preto premýšľať o tom, 
či ho používame rozumne. „Mu-
síme pristupovať zodpovednejšie  
k tomu, na čo internet používame. 
Dátové centrá nie sú zloduchmi 

– sú poháňané sociálnymi sieťa-
mi a mobilnými telefónmi. Sú to 
filmy, porno, gambling, randenie, 
nakupovanie – čokoľvek, čo zahŕ-
ňa obrázky. Je to krásny príklad 
Jevonsovho paradoxu – čím jed-
noduchším spravíme konzumáciu 
produktu, tým väčšia jeho spotreba 
bude,“ povedal pre denník Indepen-
dent anglický expert na datacentrá 
Ian Bitterlin.

Obmedziť náš hlad po dátach 
preto môže byť jednou z ciest, ako 
zabezpečiť, že sa spotreba ener-
gie pre internet nevymkne spod 
kontroly. A keďže sa nám nepodarí 
vzdať využívania internetu úplne, 
môžeme sa aspoň zamyslieť nad 
tým, aké množstvo dát odosiela-
me a prijímame a či to nevieme 
zmenšiť. Napríklad začať odosie-
laním emailov bez zbytočne veľ-
kých príloh či pozeraním filmov  
v kine miesto „upirátených“ kópií 
z internetu.



Nota bene

November

14

11 2019

Prvé chvíle revolúcie boli chvíle náhle uvoľnenej energie. Eufória nás 
na chvíľu vytrhla z obmedzení času a priestoru. Ale kam nás prúd zmien, 

ktorý nás samých prekvapil a uchvátil, zaviedol?

30 rokov nežnosti
Tomáš Zálešák Marián Sedílek/Post Bellum

Medzi ľuďmi, ktorí jasajú a objíma-
jú sa na uliciach, ešte nenastali záuj-
mové a ideologické spory. Ešte sme sa 
nestihli začať deliť na frakcie, strany, 
nátlakové skupiny. Ešte sa nedelíme na 
verných, vernejších a posledných ver-
ných stúpencov revolúcie. Aj tie roz-
diely a spory, ktoré sú skutočné a ktoré 
sme si z vlastnej minulosti priniesli so 
sebou, sú na okamih suspendované.

V takýchto okamihoch je ľahšie 
vyslovovať vzletné a všeobecné pred-
savzatia, deklarovať abstraktné ideály, 

než debatovať o konkrétnych progra-
mových krokoch, legislatívnych opat-
reniach, politických rozhodnutiach, 
reformách, reštitúciách, či dokonca 
historických sporoch. Nejasnosti, neis-
toty a otvárajúce sa otázky sú v týchto 
okamihoch odsunuté bokom. 

Jasná a priezračná, pretože ešte 
stále bez postranných úmyslov, je 
túžba po zmene, po úteku do slobody, 
ktorá sa nám zrazu javí na dosah ruky, 
ako kráľovstvo, ktoré náhle prestalo 
byť rozprávkou. Vieme, že už nechce-

me žiť tak ako doteraz. Vieme, že nech-
ceme opakovať doterajšie oficiálne lži. 
Vieme (či aspoň veríme, že vieme), od-
kiaľ sme dokráčali na túto historickú 
križovatku. No ešte nevieme a zväčša 
ani nemôžeme vedieť, kam nás prúd 
zmien, ktorý nás samých prekvapil a 
uchvátil, zavedie...

Koľkokrát sme za tých posledných 
tridsať rokov museli sami pred sebou 
vysvetľovať, interpretovať a ospravedl-
ňovať našu niekdajšiu naivitu?! „Kľúče 
od kráľovstva“ sme stratili. Ani nevie-

me presne kedy, kde, ako. Neradi si 
pripúšťame, že to, čím sme štrngali, 
boli koniec-koncov len naše obyčaj-
né, staré kľúče od bytu v paneláku, 
od pivnice, od chaty, od kancľu, od 
embéčky... „Kráľovstvo“ je znova také 
vzdialené ako kedysi. 

Preto sa treba zastaviť, nanovo si 
pripomenúť to, čo sa dialo vo chvíli 
zlomu, ale zároveň si položiť otázku, 
ako sme so získaným dedičstvom na-
ložili a ako ho mienime naďalej spra-
vovať v dňoch, keď vytrženie pominulo 
a opätovne sa vynárajú nutnosti a sta-
rosti bežného života.

REVOLUČNÉ POŽIADAVKY

Programové vyhlásenie Koordi-
načného výboru slovenských vyso-
koškolákov v spolupráci s hnutím 
Verejnosť proti násiliu nebolo jediné 
v tých dňoch. Nebolo ani poslednou 
ani najúplnejšou formuláciou revo-
lučného programu. Bolo však silným 
a dôležitým vyjadrením, ktoré ne-
prepáslo pravý čas a miesto, a práve 

preto je jeho hlas svojím spôsobom 
počuť dodnes.

Dá sa povedať, že požiadavky pred-
stavili jeden z prvých pokusov pretaviť 
revolučné nadšenie do konkrétneho 
programu na vytvorenie slobodného 
zriadenia. Bol to krok na polceste, ba 
možno len prvé našliapnutie. Niekto-
ré súčasti požiadaviek nesú známky 
zvláštnej revolučnej situácie a v iných 
dobách by ich už nebolo možné doslov-
ne opakovať (výzva novinárov zvoliť si 
nové redakcie). Niektoré majú nádych 
utopizmu (napr. požiadavka „zaručiť 
rovnakú šancu pri voľbe povolania 
a naplnení životnej dráhy“). 

Občas sa v nich tiež prejavuje ne-
istota v pojmoch (zdôraznenie „plnej 
a faktickej rovnoprávnosti“) zdedená 
zo starého režimu, ktorý kontamino-
val právo ideológiou opovrhujúcou 

„formálnymi“ právami a  slobodami 
„buržoáznej demokracie“ v prospech 
„skutočných“ či „autentických“ práv 
a slobôd v socialistickej spoločnosti. 
Akoby už vtedy rovnoprávnosť Če-

chov a Slovákov musela byť poistená 
prívlastkami, čo môže byť v spätnom 
pohľade zaujímavá a varovná pred-
zvesť.

Zrušenie vedúcej úlohy komunis-
tickej strany bola požiadavka nespo-
chybniteľne oprávnená, conditio sine 
qua non pre všetky ďalšie potrebné 
rozhodnutia a reformy. Bola splnená 
jednorazovo a natrvalo. Požiadavky 
odideologizovania školstva a kultúry, 
nezávislosti súdov, vytvorenia práv-
neho štátu, „zrovnoprávnenia foriem 
vlastníctva“ (rozumej predovšetkým: 
obnovenie rešpektu k súkromnému 
vlastníctvu a jeho ochrany), aj požia-
davka na zabezpečenie lepšej ochrany 
a ozdravenia životného prostredia boli 

„splnené“ v tom zmysle, že boli položené 
základné podmienky pre ich napĺňanie. 

Toto platí aj pre nezávislosť a slo-
bodu médií, ktorá dnes čelí novému 
nebezpečnému a neraz radikálnemu 
tlaku. Vraždy novinárov akiste nesved-
čia o tom, že by tento zápas dospel 
k idylickému koncu.

Nota bene

November

11 2019

15



Nota bene

November

11 2019

17

1 Tribúna na Námestí SNP a Ján Budaj, jeden 
z vedúcich predstaviteľov nežnej revolúcie.
2 Momentka z generálneho štrajku.
3 Manifestácia na Námestí SNP, 22. novem-
ber 1989.

• Komunistický prezident Gustáv 
Husák udelil amnestiu siedmim poli-
tickým väzňom: JUDr. Ján Čarnogur-
ský, PhDr. Miroslav Kusý, CSc., Jiří Ruml, 
Ing. Petr Uhl, Rudolf Zeman, Ivan Jirous, 
Ivan Polanský a amnestovaný bol tiež 
šéfredaktor časopisu VOKNO František 
Stárek.

• V Prahe na Letnej demonštrova-
lo okolo 750 000 ľudí. Pokúsil sa tam 
vystúpiť aj predseda komunistickej 
vlády ČSSR Ladislav Adamec. Vyzýval 
občanov, aby upustili od plánovaného 
generálneho štrajku, ale bol vypískaný 
a musel odísť z tribúny.

• VPN a Koordinačný výbor slo-
venských vysokoškolákov zverejnili 
programové vyhlásenie s dvanástimi 
požiadavkami:

1. Žiadame vytvoriť zo Slovenskej 
národnej rady skutočný parlament 
slovenského národa, v ktorom budú 
mať zastúpenie všetky zložky našej 
spoločnosti.

2. Žiadame zaručiť úplnú slobodu 
tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také 
vedenie redakcií, ktoré túto slobodu 
zaručia.

3. Žiadame zaručiť slobodu podni-
kania, zhromažďovania, spolčovania, 
pohybu, svedomia a ďalšie občianske 
práva a slobody.

4. Žiadame zrušiť vedúcu úlohu KSS 
zakotvenú v ústave a v tomto zmysle 
zmeniť ústavu.

5. Žiadame odideologizovať škol-
stvo a kultúru a oddeliť kultúru od štát-
neho riadenia.

6. Žiadame zaručiť nestrannosť sú-
dov a prokuratúry a vytvoriť skutočne 
právny štát.

7. Žiadame dôslednú odluku cirkvi 
od štátu.

8. Žiadame slobodné odborové 
hnutie a nezávislé študentské orga-
nizácie.

9. Žiadame zrovnoprávniť všetky 
formy vlastníctva.

10. Žiadame dôsledne demokra-
tickú federáciu Čechov a Slovákov a 
zákonné upravenie práva postavenia 
národností na princípe plnej a faktickej 
rovnoprávnosti.

11. Žiadame reálne zaručiť právo na 
zdravé životné prostredie.

12. Žiadame zaručiť rovnakú šancu 
pre všetkých pri voľbe povolania a na-
plnení životnej dráhy.

Dvanásť požiadaviek
25. november 1989

 Zvláštnu pozornosť možno ve-
novať požiadavke dôslednej odluky 
cirkvi od štátu. Je to jediná požia-
davka študentského hnutia, ktorá 
splnená nebola. Dôvodom je okrem 
neprehľadných majetkových vzťahov 
aj absencia vôle u kľúčových zaintere-
sovaných strán. Požiadavka bola vo 
veľkej miere vyslovená ako protest 
proti dovtedajšej štátostraníckej po-
litike a jej naplnenie malo prispieť 
hlavne k oslobodeniu náboženských 
spoločenstiev (najmä cirkví hlavné-
ho prúdu) od korumpujúcich vplyvov 
štátnej moci. 

Ak by sa toto prianie zrealizovalo, 
prospelo by to lepším vzťahom v spo-
ločnosti, prospelo by štátu aj nábožen-

ským kongregáciám a v neposlednom 
rade by mohlo zlepšiť prijímanie ná-
boženstva a cirkvi v tých častiach spo-
ločnosti, ktoré sú od nich odcudzené. 
No stále je tu pretrvávajúce riziko, že 
takýto krok by viedol k problémom 
a sporom v majetkovom vysporiada-
ní, ktoré by zase spätne mohli otráviť 
atmosféru dialógu a partnerstva medzi 
inštitúciami. Akokoľvek, aj v tomto prí-
pade máme pred sebou príbeh, ktorý 
nekončí.

SLOBODA JE PRÍLEŽITOSŤ

Požiadavky študentského hnutia 
teda nepredstavujú koniec zápasu ani 
začiatok jeho konca, naznačili však ko-
niec začiatku, vykročenie do budúcnos-

ti v slobodnom zriadení, s právami aj 
povinnosťami, šancami aj bremenami, 
ktoré nový život prináša. Kládli zákla-
dy pre naše budúce šance. To ostatné 
musíme riešiť my dnes, túto úlohu za 
nás nesplnia ani nostalgické spomien-
ky, ani hrdinovia disentu, ani samotné 

„osobnosti novembra“.

Revolučná eufória nemôže trvať 
permanentne a novonadobudnutá 
sloboda sa musí osvedčiť vo všedných 
situáciách všedných dní. Na to, aby 
nebola len prchavým okamihom, po-
trebuje bezpečné právne a politické 
prostredie. Potrebuje systém zastupi-
teľských inštitúcií, delenia a kontroly 
moci. Potrebuje bohato štruktúrova-
nú, vitálnu a komunikatívnu občian-

sku spoločnosť. Potrebuje výkonnú, 
no predovšetkým slobodnú ekonomi-
ku. A v neposlednom rade vyžaduje 
od nás sebadisciplínu, ochotu podria-
diť sa spoločným pravidlám, úctu 
k tým, ktorí boli pred nami, a ohľad 
na tých, ktorí prídu po nás.

Ak nedokážeme vnímať slobodu 
inak, než ako príležitosť na bezohľad-
né uspokojovanie všetkých chvíľko-
vých prianí, čoskoro o ňu prídeme. 
Ak o ňu nechceme prísť, musíme 
vykonávať jej neustálu „údržbu“ 
a v prípade potreby byť pripravení 
vystúpiť na jej obranu, nielen proti 
hrozbám „zvonka“, nepriateľom pod-
kopávajúcim jej ústavné základy, ale 
aj proti nepriateľovi v nás samých 

– našej lenivosti, zbabelosti, samo-
ľúbosti a svojvôli.

Zápas o slobodu sa teda neskončil 
s rokom 1989. Zo svojej povahy trvá 
a musí trvať ďalej. Len vtedy, ak ho ne-
zastavíme, ak si zachováme silu pokra-
čovať v ňom, budeme môcť gratulovať 
revolúcii k úspechu. A tento úspech je 
vždy podmienečný, nedokonalý a na-
novo vydobývaný.

Autor je politológ.
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„Mladí vedia možno to, že bola nejaká revolúcia, ale čo sa dialo, 
o čo išlo a ako to prebiehalo, je pre nich úplná neznáma,“ hovorí 

SANDRA POLOVKOVÁ, riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum.

O revolúcii sa doma mlčí

Čo vás doviedlo k práci s histo-
rickou pamäťou a príbehmi ľudí, na 
ktorých neradno zabudnúť?

Náhoda, lebo pôvodne som len 
reagovala na výzvu, keď v Post Bel-
lum hľadali produkčnú výstavy. Po-
stupne som sa však zoznamovala 
s ďalšími aktivitami a celkom priro-
dzene som pri nich ostala. Mimocho-
dom, už predtým som sa pohybovala 
v priestore nezávislých divadiel, kde 
sme realizovali projekt, ktorý nielen 
umelecky reagoval na to, čo sa deje 
v spoločnosti. Objavovanie príbehov 
z minulého storočia sa mi zdá mimo-
riadne užitočné, lebo takto môžeme 
nielen ukazovať neznámych hrdinov, 
ale aj aktívne vzdelávať spoločnosť.

Pripomínať si históriu je vraj dô-
ležité, lebo kto sa z nej nepoučí, ten 
si ju musí zopakovať. Nie je to však 
len floskula? Keď sa pozriem okolo 
nás aj do sveta, nie som si práve istý, 
že sa z histórie vieme poučiť.

Jasné, že to môžeme vnímať aj 
ako floskulu, ale pozerať sa na to vý-
hradne negativisticky tiež nie je ces-
ta. Nemôžeme predsa rezignovať na 
históriu v mene toho, že časť ľudí je 
nepoučiteľná. Ak dnes deti a mladí 
vzhľadom na svoje vedomosti nedo-
kážu správne analyzovať a chápať ani 
len udalosti, ktoré sa udiali u nás po-
čas revolučných mesiacov v rokoch 
1989 až 1990, neznamená to, že ich to 
nezaujíma, že v nich nie je potenciál 
rozumieť tomu, prípadne aj v plnej 
miere pochopiť, čo by znamenal život 
v totalite. A ak máme pocit, že priveľ-
ká časť ľudí na historické fakty nere-
flektuje, stále sa môžeme zamyslieť, 
či im ich podávame správnym spôso-
bom, či by sme nemali premýšľať nad 
lepším prístupom, lepšími metódami 
a formami. Je našou úlohou, aby sme 
mladým ukázali cestu k moderným 
dejinám. Rezignácia je najľahšia cesta, 
a k zlepšeniu situácie určite nevedie.

Vedia dnešné deti, čo sa udialo 
v novembri 1989?

Žiaľ, často nie, prípadne to len 
matne tušia. To však neznamená, že 
ich to nezaujíma. Stačí, ak im o tom 
začnete zaujímavo rozprávať, a chytí 
ich to. Podobne je to napríklad s té-
mou kolektivizácie a znárodňovania. 
Keď prídeme do škôl, 95 percent detí 
nevie, čo tie slová znamenajú. Potom 
sa však ukáže, že ich debata o tých 
časoch baví, dokonca sa na ne začnú 
pýtať doma, lebo im dôjde, že všetky 
tieto udalosti boli nejakou súčasťou 
ich rodín.

Od revolúcie ubehlo tridsať ro-
kov. Nemali by informácie o  nej 
sprostredkúvať primárne práve 
rodičia tých detí? Generácie šty-
ridsiatnikov a starších ju predsa 
museli vnímať na vlastnej koži.

Áno, revolúcia bola akoby len 
„včera“, ale keď si položíme otázku, 
ako sa v  domácnostiach rozpráva 
o tomto období, musíme pravdivo 
odpovedať, že sa o ňom najmä mlčí.

Odkiaľ to viete?
Práve od detí a študentov, ktorých 

navštevujeme v  školách s  našimi 
workshopmi. Je to nemilé zistenie, 
ale väčšina rodičov si túto námahu 
nedáva a potomkom o tých udalos-
tiach vôbec nerozpráva. Mladí tak 
vedia možno to, že bola nejaká revo-
lúcia, ale čo sa dialo, o čo išlo a ako 
to prebiehalo, je pre nich úplná ne-
známa.

Z  toho však vyplýva, že túto 
tému zanedbávajú aj školy. Načo 
majú dejepis?

Budem vychádzať z  vlastných 
skúseností – keď som chodila na zá-
kladnú a strednú školu, na dejepise 
sme dostávali iba základné a sucho-
párne informácie, ktoré sa len málo-
kedy dávali do širšieho kontextu. Je 

na učiteľoch, ako to pojmú, naša prax 
však ukazuje, že mladí o tom období 
naozaj takmer nič nevedia.

Mnohí hrdinovia minulosti 
o tom, čo zažili, nechcú rozprávať. 
Snažia sa zabudnúť na to zlé, vytes-
niť to. Poznám ľudí, ktorým rodičia 
nikdy nepovedali jediné slovo o tom, 
čo prežili v koncentračných tábo-
roch či pri mučení v 50. rokoch.

Faktom je, že neraz to nie je jed-
noduché. Naši dokumentaristi a do-
kumentaristky, ktorí týchto ľudí 
navštevujú, musia byť mimoriadne 
empatickí a citliví, keď kladú svoje 
otázky. Musia vycítiť, čo a v akej si-
tuácii je možné sa spýtať, a čo už nie. 
Spolupracujeme s rôznymi organizá-
ciami, ktoré nám buď sprostredkúva-
jú kontakty, alebo dávajú tipy. Neraz 
nám dajú tipy aj tí, ktorých osudy 
nahrávame. Zvyšok je už priamo na 
respondentovi – či chce vyrozprávať 
svoj životný príbeh, alebo nie. Áno, 
aj nám sa stalo, že niektorí ľudia to 
odmietli. A nešlo len o spomienky 
na vojnu, ale aj na perzekúcie počas 
komunistického režimu. My ich roz-
hodnutie rešpektujeme.

Jedna vec je počúvať a nahrávať 
príbehy ľudí, iná zase verifikácia 
toho, čo hovoria. Českom nedávno 
otriasla kauza, keď historik preuká-
zal, že Věra Sosnarová, ktorá roky 
opisovala svoj desivý príbeh z rus-
kých gulagov, si výrazne pomáhala 
nepravdami.

Koordinátorom dokumentovania 
týchto príbehov u nás je historik, his-
torikom je aj jeho asistent. To sú ľu-
dia, ktorí komunikujú s našimi doku-
mentaristami a následne aj redigujú 
samotné príbehy. Samozrejmosťou je 
práca s dostupnými celoštátnymi aj 
regionálnymi archívmi, čiže príbehy 
pamätníkov, ktorých počúvame, si 
overujeme všade, kde to je možné. 
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Karol Sudor Tomáš Benedikovič

Jasné, že sa môže stať aj to, že niekto 
si na nejakú udalosť spomína inak, 
ako sa reálne udiala, prípadne ne-
jakú časť neprimerane zvýrazní. Dá 
sa to však korigovať napríklad príbe-
hom ďalšieho človeka, ktorý tú uda-
losť prežil tiež, a pamätá si ju inak. 
V prípade, že nie je možné v archíve 
detailne zistiť, kto je bližšie k pravde, 
najlepšou možnosťou je spracovať 
oba príbehy ako dva rôzne pohľady 
na tú istú situáciu. Ľudia vnímajú 
detaily udalostí subjektívne, každý 
z nás si na nich všíma iné drobnos-
ti, a tak môžu byť viaceré pohľady 
užitočné.

Stalo sa vám, že ste dokumento-
vali príbeh a vykľulo sa z toho čosi 
úplne iné?

Áno. Pracovali sme na príbehu, 
ktorý pôsobil hrdinsky, heroicky, ale 
archívy nám ukázali, že ten človek 
vedome spolupracoval so Štátnou 
bezpečnosťou a bral za to aj peniaze. 
Samotný príbeh sa teda dostal do 
opačnej roviny. Snažíme sa mať tieto 
veci ošetrené, aby sme naozaj nevy-

robili pozitívny vzor z niekoho, kto si 
to nezaslúži. Výrazne by to znižovalo 
váhu toho, čo robíme.

K výročiu revolúcie ste pripra-
vili veľkorozmernú exteriérovú 
putovnú výstavu po Slovensku  
s besedami, ale aj interiérovú výsta-
vu v bratislavskej Novej Cvernovke. 
Predstavíte na nich aj osobné prí-
behy revolucionárov?

Áno, prostredníctvom videoinšta-
lácií so spomienkami konkrétnych 
aj menej známych revolucionárov 
z regiónov. Patrí k nim napríklad Ján 
Benčík, ktorý bol súčasťou revolúcie 
v Ružomberku, pričom dnes ako ak-
tívny dôchodca vyhľadáva a pome-
núva červotoče demokracie, teda ex-
trémistov. Budú tam aj príbehy troch 
Poliakov a troch Rumunov. Revolúcia 
v Poľsku prebiehala skôr a inak ako 
u nás, a úplne inak ako v Rumunsku, 
kde bola výrazne krvavá. Mnohí pri-
tom nevedia, ako sa práve vtedy Česi 
a Slováci podieľali na humanitárnej 
pomoci Rumunom. Súčasťou výstavy 
sú preto aj príbehy tých, ktorí Viano-

ce 1989 netrávili doma s rodinami, 
ale práve do Rumunska viezli obrov-
ské množstvo zemiakov, oblečenia 
a ďalších potrebných vecí.

Mnohí dnes netušia, čo vlastne 
občania žiadali od komunistickej 
moci, že Verejnosť proti násiliu spo-
lu so študentským hnutím sformu-
lovala dvanásť zásadných požiada-
viek voči režimu.

Časťou výstavy preto bude aj refle-
xia toho, čo sa odohrávalo vo verejnom 
priestore. Bude tam pódium, na kto-
rom si bude možné prečítať spomí-
naných dvanásť požiadaviek. Tie sú 
komentované Tomášom Zálešákom, 
ktorý hodnotí aj to, ako a či sa napl-
nili. Reflexia Nežnej revolúcie bude 
sprítomnená aj inštaláciami viacerých 
umelcov a umelkýň. Koncom novem-
bra zase vychádza posledné tohtoroč-
né číslo nášho magazínu s názvom 
Príbehy 20. storočia. Je venované 
kultúre (bez) cenzúry z tých čias, teda 
samizdatom a  hľadaniam rôznych 
únikových cestičiek, ktorými sa vtedy 
ľudia snažili vyhnúť oficiálnej cenzúre.
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Potrebujeme stabilnú podporu pre Rómov ako národnostnú menšinu 
a budovanie inštitúcií a personálnych kapacít, hovorí etnografka a historička 

ZUZANA KUMANOVÁ. Verí, že cesty z chudobných osád existujú.

Cesta z osady
Jana Čavojská Alan Hyža

Čo priniesla Nežná revolúcia Ró-
mom? Bola následná vlna nezamestna-
nosti, zatvárania štátnych podnikov a 
utlmovania výroby jednou z príčin, pre 
ktorú rómske rodiny stratili príjem a 
upadli do chudoby?

Vzhľadom k sociálnym charakteris-
tikám a nízkej vzdelanostnej úrovni Ró-
movia boli a stále sú najviac postihnutí 
spoločenskou transformáciou. Politické 
zmeny po roku 1989 priniesli síce Ró-
mom právo na sebaurčenie a začiatkom 
90. rokov aj priestor pre politickú anga-
žovanosť a vzniklo viacero rómskych po-
litických strán, ale na celoštátnej úrovni 
zatiaľ ani jedna nedokázala získať dosta-
tok hlasov na vstup do Národnej rady. 
Pozitívne je to, že vo viac ako 40 obciach 
sú rómski starostovia, predovšetkým  
v obciach s vysokým podielom rómske-
ho obyvateľstva. Miera nezamestnanosti 
a sociálneho vylúčenia v niektorých ko-
munitách však aj tak dosiahla vysokú 
úroveň.

Počas socializmu neexistovali také 
chudobné osady, aké môžeme vidieť 
dnes?

Rómske osady existovali aj pred stov-
kami rokov, lebo isté priestorové vyčle-
ňovanie Rómov je súčasťou ich usadzo-
vania sa. Miera sociálneho vylúčenia je 
však daná úrovňou spolupráce a mierou 
akceptácie zo strany majority. Po skon-
čení druhej svetovej vojny presídľovali 
Rómov zo Slovenska do českých krajín, 
kde nachádzali prácu a lepšie bývanie. 
Významná bola migrácia v 50. rokoch 
do priemyselných centier Most, Soko-
lov, Teplice, Ústí nad Labem, Chomu-
tov, Cheb, Děčín, Kladno, Tachov, Český 
Krumlov a na Ostravsko. Štátne orgány 
sa v povojnovom období domnievali, že 
svoju zaostalosť môžu Rómovia preko-
nať iba tak, že sa prispôsobia väčšino-
vému obyvateľstvu. Jedným z opatrení 
bolo i násilné zamedzenie kočovania.  
V roku 1965 vláda ČSSR vytýčila „koncep-
ciu likvidácie cigánskych osád a rozpty-

lu cigánskeho obyvateľstva“ do iných 
častí republiky. V rámci realizácie boli 
určené „družobné kraje“, ktoré boli po-
vinné prijať Rómov zo Slovenska. Zjed-
nodušene sa dá povedať, že zamestna-
nosť a sociálne zabezpečenie bolo oveľa 
lepšie ako dnes, ale miera akceptácie 
Rómov ako príslušníkov samostatného 
etnika bola nulová a stigmatizácia veľká. 

Ako dostať Rómov z najchudobnej-
ších z osád? Čo sa dá urobiť?

Na úrovni strategických dokumen-
tov a  plánov vieme dobre definovať 
potrebné kroky, v tejto oblasti však ne-
existujú rýchle riešenia. Integrácia oby-
vateľov z marginalizovaných rómskych 
komunít žijúcich v medzigeneračnej 
chudobe je dlhodobý proces, a tak by 
k tomu spoločnosť mala aj pristupovať. 

Na Slovensku žije asi 400 000 Rómov, 
z toho asi 40 percent v sociálne vylúče-
nom prostredí. Integračné politiky by 
mali byť zvlášť smerované k tejto časti 
populácie a zároveň by mali podporovať 
aj zlepšenie postavenia tej časti popu-
lácie, ktorú označujeme ako integrova-
ných Rómov. Tiež potrebujeme stabilnú 
podporu pre Rómov ako národnostnú 
menšinu a budovanie inštitúcií a per-
sonálnych kapacít. 

Myslíte si, že sa raz vylúčené osady 
môžu stať minulosťou?

Myslím, že môžu, ale určite je to 
program na viac ako jedno volebné ob-
dobie. V spoločnosti by mal byť konsen-
zus o tom, ako smerovať štátne politi-
ky, a tiež o tom, že by sa mali dôsledne  
realizovať.

17. novembra odovzdávate v Ná-
rodnom divadle v Prahe Cenu Pamä-
ti národa dvom laureátom z Česka 
a dvom zo Slovenska. Bude to tak 
aj tento rok?

Tentoraz to bude trochu iné, vy-
zdvihneme až päť silných príbehov 
ľudí, ktorí sa aj v neľahkých situá-
ciách, keď im šlo o život, zachova-
li ľudsky. Laureátkou zo Slovenska 
bude Dalma Špitzerová, ďalší budú 
z Česka, Poľska, Maďarska a z býva-
lého východného Nemecka.

Majú takéto aktivity potenciál 
prispieť trebárs k ubúdaniu kon-
špirácií? Napríklad že revolúcia 
nebola spontánnym prejavom ne-
spokojnosti občanov s režimom, ale 
procesom, ktorý riadili tajné služby 
a podobne.

Nemáme žiadny relevantný 
prieskum, ako naše aktivity zasahu-
jú povedomie konkrétnych ľudí. Ale 
vnímame túto skutočnosť najmä pri 
mladšej generácii. Na študentoch 
vidieť, že si naše informácie pamä-
tajú a reagujú oveľa lepšími otázka-
mi. Oceňujú, že s nimi komunikuje-
me, rastie aj ich chuť polemizovať. 
Áno, neraz operujú hoaxami, debata 
s  nami ich však obvykle podnieti 

k tomu, aby si k téme vyhľadali aj ďal-
šie zdroje. Poznám aj študentov, ktorí 
šírili konšpirácie o druhej svetovej 
vojne a ich názor sa naozaj pozmenil.

Nie všade ste však vítaní, naprí-
klad kotlebovci na vás za Príbehy 20. 
storočia spojené s druhou svetovou 
vojnou podali trestné oznámenie. 
Prekážali ste aj primátorovi a nie-
ktorým konšpiračným poslancom 
Rimavskej Soboty. Necítite potom 
čosi ako márnosť?

Napriek týmto skúsenostiam 
naše aktivity majú zmysel. Zmy-
sel malo aj to, že sme prišli na za-
sadnutie mestského zastupiteľstva  
v Rimavskej Sobote. Nepustiť nás do 
mesta s výstavou bolo rozhodnutie 
primátora, ale aby vyzeral demokra-
tickejšie, urobil z toho veľkú drámu 
práve na zastupiteľstve. Bolo neprí-
jemné vidieť, ako uvažovali niektorí 
vtedajší poslanci, ako vnímali osobné 
príbehy ľudí, ktorí prežili druhú sve-
tovú vojnu a holokaust. Priam ko-
mické boli ich výkriky o tom, že nás 
financuje Soros. Ak už nič iné, mi-
nimálne sa verejnosť dozvedela, aký 
paralelný mentálny svet funguje v Ri-
mavskej Sobote. Naša výstava a dis-
kusia sa nakoniec aj tak realizovali, 

len v inom priestore, pričom bolo 
plno. Platí, že ak by aj naše aktivity 
nedokázali meniť postoje dospelých 
ľudí, o dialóg s nimi sa musíme po-
kúšať. Nenávistné reakcie nás v tom 
nemôžu zastaviť, patrí to k našej ob-
čianskej zodpovednosti.

Raz ste povedali, že vďaka tejto 
práci ste lepším človekom a dávate 
väčší dôraz na hodnoty v živote. Čo 
konkrétne ste tým mysleli?

Predovšetkým dnes inak vní-
mam mnohé veci, ktoré som pred-
tým brala ako prirodzené. Ešte aj 
svoju rodinu upozorňujem, že je 
zbytočné stresovať sa hlúposťami 
a malichernosťami, lebo príbehy 
konkrétnych osudov nám ukazujú, 
že ľudia zvládli oveľa horšie situ-
ácie. Povedzme si otvorene, že sa 
máme dobre. Stačí sa pozrieť do 
nie tak dávnej minulosti, aby sme 
jasne videli, čo všetko museli obe-
tovať mnohí ľudia, aby si uchránili 
to najcennejšie, teda vlastný život. 
A možno reálne nie som lepším člo-
vekom, ale aspoň sa o to vnútorne 
snažím. Inšpiráciou sú mi všetci 
tí hrdinovia, ktorí v mene vyšších 
hodnôt neuhli pred zlom a prípad-
ne aj zaplatili najvyššiu cenu.

Sandra Polovková
vyštudovala katedru divadelných 
štúdií na VŠmu v bratislave a dnes 
je riaditeľkou neziskovej organizácie 
post bellum, ktorá dokumentuje prí-
behy pamätníkov dôležitých udalostí 
minulého storočia, aby sme nezabú-
dali na nedemokratické režimy.  
s putovnou výstavou príbehy 20. sto-
ročia navštevuje slovenské námestia. 
pripravila tiež bratislavskú výstavu  
v Novej cvernovke, ktorá mapuje 
všetky dôležité udalosti od začiatku 
50. do začiatku 90. rokov 20. storočia.



Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (1954)
je geograf, ekológ, univerzitný profe-
sor, ochranca životného prostredia a 
politik. Vyštudoval uk a pF v brati-
slave, je členom slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny a vedúcim 
sekcie ľudovej architektúry. podieľal 
sa na príprave národného parku podu-
najsko a publikácie bratislava/nahlas. 
V rokoch 1990 – 1992 bol predsedom 
Výboru pre životné prostredie a ochra-
nu prírody v slovenskej národnej rade. 
od roku 2006 je profesorom v odbore 
fyzická geografia a geoekológia.  
V rokoch 2012 – 2016 bol predsedom 
parlamentného výboru pre pôdohos-
podárstvo a životné prostredie Nr sr. 
V roku 2015 inicioval vznik slovenské-
ho ochranárskeho snemu.
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30 rokov po Nežnej by mala prísť Ekologicko-etická revolúcia a s ňou 
verejnosť, ktorá sa prestane vyžívať v bezduchom konzume, myslí si vedec, 

ochranár a bývalý poslanec Národnej rady SR MIKULÁŠ HUBA.

Tento štát prírodu nenávidí
Jana Čavojská Matúš Zajac

Čo Vás priviedlo k ochranárskym 
aktivitám?

Dostal som sa k nim cez objavo-
vanie slovenskej prírody. K tomu ma 
od detstva viedli moji rodičia: turisti, 
horolezci a lyžiari. Od pätnástich ro-
kov opravujem ľudové stavby. V tom 
istom čase som veľmi citlivo vnímal 
aj búranie bratislavského Podhradia.  
O niečo neskôr som sa začal venovať aj 
praktickej ochrane prírody. Od začiat-
ku vysokoškolských štúdií som aktív-
ny aj v médiách. Ako dvadsaťdvaročný 
som sa stal tvárou kampane proti kan-
didatúre Tatier na Zimné olympijské 
hry 1984 a následne aj „bojovníkom“ 
za záchranu prírody Jurského Šúru, 
Devínskej Kobyly, Dunaja a jeho okolia.

Patrili ste vtedy aj k prvým ochra-
nárom slovenských dreveníc.

Ako poslucháč Prírodovedeckej fa-
kulty UK som mal poznávanie prírody 
a krajiny ako hlavný predmet štúdia.  
A s tým súvisela aj ich ochrana. 
Ochranársky krúžok pôsobil priamo 
v rámci fakulty. Drevenice sme sa roz-
hodli zachraňovať ako skupina dob-
rovoľníkov-nadšencov už v roku 1969.  
A v roku 1977 sme pre svoje aktivity 
získali organizačnú „strechu“ v rámci 
Slovenského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny. Tam sme spolu s Petrom 
Kresánkom a ďalšími v roku 1980 zalo-
žili legendárnu Základnú organizáciu 
č. 6, ktorá neskôr zohrala nemalú úlo-
hu v novodobých dejinách Slovenska. 
Všetko, čo sme robili, vrátane nároč-
ných rekonštručných či revitalizač-
ných prác, sme robili zadarmo a vo 
svojom voľnom čase. 

Ako sa k ochranárskym aktivitám 
staval bývalý režim?

Dlho ich pokladal za neškodné. 
Výnimkou bol náš zápas za záchranu 
bratislavských historických cintorí-
nov alebo kritika technokratického 
pôvodného projektu Sústavy vodných 

diel Gabčíkovo-Nagymaros. Svoje ná-
zory sme publikovali v relatívne ne-
závislých ochranárskych médiách a 
podporovalo nás stále viac novinárov 
a príslušníkov nezávislejších intelek-
tuálnych kruhov. Postoj režimu k nám 
sa zmenil až po kritickej publikácii 
Bratislava/nahlas v roku 1987. Odvtedy 
sa k nám správal ako k disidentom. 
Aj keď na to, aby nás pozatváral, už 
nemal dosť odvahy.

Ako sa socialistická republika 
stavala k problematike ochrany ži-
votného prostredia?

Viac-menej ignorantsky. Svedčí 
o  tom aj umiestnenie veľkého pet-
rochemického kombinátu Slovnaft 
priamo na „prameni“ veľkozdroja 
pitnej vody v strednej Európe. Čes-
koslovensko sa orientovalo najmä na 
ťažký, životnému prostrediu škodlivý 
priemysel. Poľnohospodárstvo bolo 
prechemizované. Bytovej výstavbe 
dominovali nevkusné a energeticky 
stratové panelové stavby. Tých niekoľ-
ko jestvujúcich zákonov v tejto oblasti 
nebolo najhorších, len ich devalvo-
vala prax výnimiek. A nejestvovalo 
ministerstvo životného prostredia ani 
zákon na jeho ochranu. Tie vznikli až 
po roku 1989. 

Zmenilo sa to po revolúcii?
Niečo sa zmenilo k lepšiemu, nie-

čo k horšiemu. Mnohé zostalo len na 
papieri. Pomerne rýchlo sme prijali 
chýbajúce zákony a vytvorili dovte-
dy nejestvujúce inštitúcie. Podpísali 
sme medzinárodné dohovory. Časť 
škodlivého priemyslu zanikla. Ubudlo 
priemyselných odpadov. Ale pribudlo 
komunálnych. Poklesla spotreba che-
mických prostriedkov v poľnohospo-
dárstve. Zlepšila sa kvalita ovzdušia  
i vôd. Počet chránených území sa 
zdvojnásobil. Ale ochrana prírody sa 
podľa mňa nezlepšila. K prírode a kra-
jine pristupujeme s väčšou brutalitou 

ako voľakedy, keď sme nemali také vý-
konné buldozéry, traktory či motorové 
píly a všetko nebolo tak orientované 
na krátkodobý zisk. Mnohonásobne 
sa zväčšil počet automobilov (o lac-
nom lietaní ani nehovoriac). Krajinu 
zamorili plastové obaly. V hospodáre-
ní s odpadmi sme na chvoste Európy. 
Brutálne pristupujeme k našim lesom, 
riekam, podzemným vodám, voľne 
rastúcej zeleni i k tradičnému vzhľadu 
našej krajiny. V ochrane prírody sa 
angažuje stále viac nadšencov, ale väč-
šinová populácia sa k svojmu okoliu 
správa dosť bezohľadne a nevšímavo. 
Akoby sme sa spoliehali, že náš nepo-
riadok vyčistí niekto iný. Prírodu ničia 
developeri a naša konzumná menta-
lita a životný štýl. Dnes ma to hnevá 
ešte viac ako voľakedy. Rýchlozbohat-
líci, privatizéri, mafiáni a malomeš-
tiaci nám kradnú prírodu, krajinu a 
verejné priestory rovno spred nosa. 
A to s nebývalou aroganciou.

Keď ste boli poslancom parla-
mentu, aký bol záujem o túto prob-
lematiku?

Záujem moci o tieto otázky bol na 
veľmi nízkej úrovni. Veľká väčšina po-
litikov tejto problematike nerozumela 
a nechcela rozumieť. Nazval by som to 
programovou ekologickou negramot-
nosťou. Získal som depresívny dojem, 
že tento štát prírodu nenávidí – s vý-
nimkou prírodných zdrojov, ktoré sa 
dajú výhodne speňažiť. Komu sa zdá, 
že preháňam, nech sa ide pozrieť do 
Jasnej v strede Národného parku Níz-
ke Tatry! Pokiaľ sa moc správa podľa 
hesla „víťaz berie všetko“, potom šan-
ca opozičného poslanca ovplyvniť re-
alitu je menšia, ako v prípade občian-
skeho aktivistu. Tým však nechcem 
povedať, že som nerobil maximum 
toho, čo sa dalo a čo som vedel.

Objavujú sa hrozivé správy  
o vymieraní druhov a nenávratnom 

poškodení ekosystémov na celej pla-
néte, ak nezmeníme súčasný životný 
štýl. Myslíte si, že ľudia a politici sú 
ochotní urobiť rázne kroky?

Čo sa týka ochoty súčasnej garni-
túry politikov niečo zásadne v tejto 
oblasti meniť, som skeptik. Musia 
ich čo najskôr vymeniť ľudia, ktorí 
chcú a vedia. Náš životný štýl zme-
niť musíme. Teraz to môžeme urobiť 
viac-menej dobrovoľne, o pár rokov  
k tomu budeme prinútení. Druhá 
možnosť je tá, že vyhynieme podobne, 
ako sme k vyhynutiu dohnali tisícky 
iných živočíšnych druhov. Dobrá sprá-
va je, že menej konzumu sa nerovná 
menej šťastia a spokojnosti.

Aktívny ste aj v ochrane pamia-
tok, hlavne stavieb ľudovej architek-
túry. Darí sa v tejto oblasti lepšie te-
raz, ako tomu bolo za komunizmu?

Ani nie. Štát nie je schopný udr-
žať v autentickej podobe ani lokalitu 
Svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO – Vlkolínec. Kaštieľ 
v Rusovciach, ktorý vlastní Úrad vlá-
dy SR, čoskoro spadne a nové stavby, 

hoci aj z dreva, sú zväčša neforemné 
a prezdobené gýče. Ešte že stále však 
jestvujú nadšenci, ktorí pamiatkam 
venujú svoj voľný čas.

Vedeli by ste vypichnúť najpálči-
vejšie veci, ktoré na Slovensku treba 
riešiť?

Treba zmeniť prakticky všetko. 30 
rokov po Nežnej by mala čo najskôr 
prísť Ekologicko-etická revolúcia a 
nová garnitúra verejných činiteľov, 
ale aj verejnosť, ktorá sa prestane vy-
žívať v bezduchom konzume, v tom 
neudržateľnom presvedčení, že všetko 
okolo nás je na jedno použitie, a ktorá 
nájde zmysel života v prírode blízkom, 
šetrnom a ohľaduplnom životnom 
štýle.

Vnímate ako určitú nádej či pred-
zvesť lepších časov to, koľko hlasov 
dostali Zelení v posledných eurovoľ-
bách?

Áno, jednoznačne. A ešte je tu Gre-
ta Thunbergová a desiatky miliónov 
jej mladých nasledovníkov a nasle-
dovníčok po celkom svete…
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DALMA ŠPITZEROVÁ
Z mladého slovenského dievčaťa sa postupne stala utečenka, väzenkyňa 
v pracovnom tábore v Novákoch, partizánka, tlmočníčka pre Nemcov a 

napokon známa divadelná herečka. Neuveriteľný príbeh Dalmy Špitzerovej (94) 
pripomína nekonečný beh cez prekážky a vydal by aj na niekoľko kníh.

Petra Nagyová archív Dalmy Špitzerovej

Na fotografii je krásna mladá žena. 
Rukou sa drží ostnatého drôtu a poze-
rá cezeň do diaľky. Známa fotografia 
Dalmy Špitzerovej, rodenej Holanovej, 
vznikla v pracovnom tábore v Nová-
koch tesne potom, ako ju doň gardisti 
deportovali. Odfotil ju neznámy ži-
dovský mladík, ktorému sa do tábora 
podarilo prepašovať fotoaparát a po-
hľadnú ženu požiadal, aby mu rýchlo 
zapózovala.

Dalma sa narodila 5. februára 1925 
v známom kúpeľnom mestečku Pieš-
ťany, kam v tom čase chodil doslova 
celý svet. Jej otec bol idealista a dob-
rodruh. Už ako 17-ročný sa rozhodol 
dobrovoľne bojovať v prvej svetovej 
vojne. „Bol to veľký demokrat, uzná-
val Tomáša Garriguea Masaryka a rád 
si robil srandu z komunistov. Vždy mi 
hovorieval: Nedaj sa. Ak máš prav-
du, vždy za ňu bojuj,“ spomína Dal-
ma Špitzerová na otca, ktorý sa s jej 
mamou zoznámil náhodne v piešťan-
skom parku.

„Mama sedela na lavičke, a keďže 
otec sa liečil v Piešťanoch, všimol si 
ju a prisadol si k nej. Bol to veľký fe-
šák s blond vlasmi a zelenými očami. 
Zarozprávali sa a zaľúbili sa do seba. 
Stará mama však mala s mamou iné 
plány. Chcela ju vydať za bankára, ale 
ona sa nedala. Čakala, až sa otec vrá-
ti z frontu a vydala sa za neho. Mali 
krásny vzťah.“

UTEČENKA

Rodina Holanovcov sa presťahova-
la do Liptovského Mikuláša, kde Dal-
ma strávila celé svoje detstvo. Otec 
bol neologický duchovný kantor. Hral 
na rôzne hudobné nástroje a krásne 
spieval. Mama bola zasa profesor-
ka francúzštiny a nemčiny. Rodina 
mala doma knihy od výmyslu sveta 

v rôznych jazykoch. „S mamou sme 
sa dokonca narodili v rovnaký deň. 
Bola veľká optimistka a podporovala 
nás. Keď som v škole mala odpovedať 
z latinčiny, zakaždým mi povedala: 
Uvidíš, dostaneš jednotku. Verila som 
jej, lebo mala vždy pravdu.“

V Liptovskom Mikuláši bola pred 
druhou svetovou vojnou židovská, 
evanjelická, katolícka i štátna škola. 

„Takmer všetky deti lekárov a  dôs-
tojníkov chodili k nám do židovskej 
školy aj napriek tomu, že boli kres-
ťanské. Jednak nás bolo málo, a už 
od prvej triedy sa v našej škole učilo 
slovensky, nemecky a ešte jeden cu-
dzí jazyk. V tom čase žiadne trenice 
neexistovali,“ vysvetľuje pamätníčka. 
V triede židovskej školy tak bolo de-
sať židovských a dvojnásobný počet 
nežidovských detí.

Protižidovská propaganda však 
postupne začala pritvrdzovať. Po Lip-
tovskom Mikuláši začali pochodovať 
gardisti, a keď sa na jar v roku 1942 za-
čali transporty slovenského štátu do 
vyhladzovacích táborov, Dalmin otec 
šípil, že to neveští nič dobré. Neveril 
ľudáckej propagande a svoje dievča-
tá chcel uchrániť. „Otec bol šikovný a 
múdry človek. Tým, že bol duchovný, 
mal na istý čas výnimku. Rozhodol sa 
poslať moje dve staršie sestry Ibolyu 
a Lili do Maďarska, odkiaľ v tom čase 
transporty ešte nechodili,“ spomína 
si Dalma na ťažké časy.

O rok neskôr, keď dovŕšila 15 ro-
kov, nechal sfalšovať doklady aj jej. 

„Otec mi zachránil život, sebe však 
nie,“ hovorí žena, ktorá sa ako mla-
dé neskúsené dievča dostala ilegálne 
do Maďarska. Sfalšované doklady má 
dodnes. „Otec ma poslal za bratom do 
Rožňavy, ktorá už bola v tom čase ma-
ďarská. Prechádzajúc cez hranice som 

si vytkla členok. Keď ma vtedy moja 
teta zbadala, zamdlela. V tom čase už 
vybubnovali aj na území Maďarska, že 
Židov nikto nesmie skrývať.“

Dalma dostala peniaze na cestu, 
vlakový lístok do prvej triedy, a tak 
sa mladé 15-ročné dievča zrazu ocit-
lo vo vlaku smerom do Pešti. „Nikdy 
som nebola v Maďarsku ani som ne-
vedela po maďarsky. Moja mama ma 
naučila jedinú vetu: Som veľmi ospalá 
a unavená. Tú som dookola opakovala 
každému, kto sa mi prihovoril.“

Čo čert nechcel, náhle sa vo vlaku 
zjavili maďarskí žandári. Pasažierov 
začali legitimovať. „Vedľa mňa se-
dela nóbl pani, ktorá sa pohoršova-
la: A viete vy, kto som? Napokon to 
žandári vzdali a odišli. Takto som sa 
zachránila.“ Mladá Dalma vystúpila 
na budapeštianskej vlakovej stanici, 
kde ju však nikto nečakal. Vybrala 
sa do Jókaiho parku. „Závidela som 
holubom, ktorým neznáma pani há-
dzala omrvinky chleba. Taká som 
bola hladná.“ 

Vtom do parku vošla asi 30-ročná 
žena s kočíkom. „Prisadla si ku mne 
na lavičku. Pýtam sa jej po nemecky: 
Prosím vás, koľko je hodín? Díva sa na 
mňa a hovorí: A česky neumíš? Opäť 
som jej odpovedala po nemecky: Nein. 
A ona na to: Nehraj tu na mňa divadlo, 
ja som tiež utečenka. Si hladná, však? 
Neboj sa, pôjdeš so mnou.“

SO SESTRAMI

Akonáhle vyšli z parku, na ulici 
sa objavil starý kamarát Milan Mayer. 
Všetci utečenci sa medzi sebou v Pešti 
poznali. „Zaviedol ma k mojej sestre 
Ibolyi, ktorá bývala v malej kutici.“ 
Dalma sa konečne ocitla blízko svojich 
sestier. Kým Ibolya kreslila v továrni, 
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ona s Lilkou pracovala v chemickom 
závode. „Žili sme u jednej ženy, pros-
titútky. Boli to hrozné pomery.“ 

Jedného dňa sestry vykračovali do-
mov a rozhodli sa, že sa stavia, ktorá 
z nich bude doma prvá. „Prídem do 
našej izby a Lilka nikde. Čakám, čakám 
a naraz vošli operení žandári aj s ňou. 
Potichu mi vraví, že už majú aj Ibo-
lyu, aby som sa nepriznala. No mne to 
bolo tak veľmi ľúto, že som im poveda-
la: Som ich sestra.“ Napokon ich vzali 
všetky tri do internačného tábora do 
Ronbachu. „Keď dnes pomyslím na to, 
ako znepríjemňovali životy nevinným 
ľuďom, je to niečo strašné.“

Po pár mesiacoch už smerova-
li všetky tri do väznice v Užhorode. 

„Spali sme v jednej cele. Neverili nám, 
každá sme boli iná. Naraz však Ibolyu 
s Lilkou odviezli do Osvienčimu a ja 
som zostala sama.“ Vo väznici sa roz-
mohol týfus, Dalma dostala vysoké 
horúčky a žandári si ju pohadzovali 
medzi Slovenskom a Maďarskom ako 
horúci zemiak. „Vedela som, že ak sa 
dostanem do rúk Slovákom, strčia 
ma do lágra. Dlho som po nemecky 
cigánila, ale napokon som to už ne-
vydržala. Priznala som sa.“

Dalmu deportovali zo Sobraniec 
do pracovného tábora v Novákoch. 

„Otec mi ešte stihol pripraviť kufor 
a podať mi ho v Mikuláši. Dlho sme 
sa objímali,“ hovorí. Mladá žena sa 
tam stretla s ďalšími Židmi, ktorých 
poznala z  Mikuláša. Dokonca tam 
stretla aj svojho budúceho manžela 
Juraja Špitzera. „Vôbec sa mi nepáčil, 
no veľmi mi pomohol. Bol veliteľom 
jedného z troch blokov. Ostal prekva-
pený, keď ma zbadal: Dalma, si to ty? 
Vzal mi kufre a našiel mi miesto na 
baraku.“

Režim v Novákoch bol trocha iný 
ako v koncentrákoch. Raz za mesiac 
sa Dalme dokonca podarilo dostať 
vďaka otcovej výnimke domov do 
Mikuláša „Spomínam si, ako raz pri-
šiel za mnou otcov známy a opýtal sa 
ma, či by som prepašovala do tábora 
revolver. Čoby nie, bola som odvážna 
a to bolo prvý a poslednýkrát, čo som 
od Špitzera dostala jednu za ucho.“ 
Keby na to gardisti prišli, vystrieľali 
by ich v tábore azda všetkých. V tom 
čase sa už totiž pripravovalo Sloven-
ské národné povstanie.

PARTIZÁNKA

„Špitzer mal svoj okruh mužov, 
ktorí v noci tajne chodili z  tábora 
a hromadili zbrane, aby v istom mo-
mente mohli gardistov odzbrojiť.“ Dal-
ma sa tiež chcela pridať k povstaniu, 
no Špitzer sa ohradil: Ženy neberieme. 
Mladá žena sa nedala. Vybrala sa do 
Banskej Bystrice sama a pôsobila na 
tlačovom oddelení kapitána Jegorova. 

„Boli sme v horách. Ja a päť Rusov. Raz, 
keď už zapadlo slnko a schovávali sme 
sa v bunkri, dala som si dolu čiapku. 
Pozreli sa na mňa a povedali: Veď to je 

„djevuška“. Celý čas som nosila kožený 
overal. Našťastie si už na mňa zvykli 
a tak mi dali pokoj.“

Dalma raz dostala vysoké horúčky. 
„Náš lekár mi povedal, že ak nepôjdem 
späť do dediny, skapem. Nemal so se-
bou žiadne lieky. Tak som sa vybrala 
sama peši v horúčke cez hory z Bystri-
ce do Liptova. Bola som zamaskovaná 
v šatke a starých handrách a vydávala 
som sa za starú ženu,“ hovorí Dalma. 
Keď zišla do dediny, zbadala z oboch 
strán Nemcov s bajonetmi, pričom 
ona si vykračovala s partizánskou le-
gitimáciou v čižme...

Schovávala sa, kde sa len dalo. Pre-
tĺkala sa medzi známymi i neznámy-
mi. „Veľakrát mi ublížili. Bola som 
pekná mladá žena a stretla som po 
ceste veľa udavačov. Vždy sa našiel 
niekto, komu som prekážala.“ Na 
chvíľu sa vrátila do starého rodinné-
ho bytu, kam ich gardisti vysťahovali. 

„Bola to skôr taká kutica.“ Nemci však 
všade v okolí hľadali partizánov a lik-
vidovali ich hlava-nehlava. „Vedela 
som, že ak ma chytia, bude so mnou 
koniec.“

Napokon sa jej podarilo za 500 ko-
rún u známej vybaviť falošné doklady. 

„Bola to moja bývalá spolužiačka a dcé-
ra notára. Vedela som, že bezcharak-
terne kradne. Dala som jej peniaze 
a požiadala som ju, aby mi vystavila 
nové papiere. Hneď ožila. Ja som sa 
odvtedy volala Marta Nováková.“

Neskôr sa ocitla v dome svojich 
dvoch kamarátok, s  ktorými žila 
v pivnici, kým na prvom poschodí 
žili Nemci. Dalma, po novom Marta 
Nováková, nosila na krku krížik a pre-
kladala nemeckému orzkomandan-
tovi. „Bol to slušný človek. Ak robili 

vojaci niečo zlé, ihneď ich vyfackal.“ 
Dalma prežila vďaka mnohým ná-
hodám i svojmu hereckému talentu. 
Vždy všetko uhrala. Jej rodičia a dvaja 
mladší súrodenci však to šťastie ne-
mali. Zastrelili ich týždeň pred skon-
čením vojny. 

„Raz takmer zastrelili aj mňa. Stre-
tla som mladých chlapcov a rozprá-
vali sme sa, ako som sa zachránila. 
Bola som naivná a povedala som im, 
že som robila Nemcom tlmočníčku. 
Akoby zrazu zhasli svetlo. Spustili na 
mňa nadávky, strkali ma puškou do 
záhrady a mierili na mňa zbraň. Na-

raz som sa začala šialene smiať. Ho-
vorím im: Veď si z vás robím bláznov. 
To ma zachránilo.“

SO ŠPITZEROM

Napokon sa jej podarilo vypátrať 
aj Špitzera, o ktorom si mnohí mysleli, 
že ho obesili. „Bol na tom veľmi zle. 
Posielal ma do Bratislavy, vraj z neho 
nebudem mať nič,“ hovorí. Darmo ho 
prehovárala, napokon aj odišla bez 
neho. Ich cesty sa však neskôr opäť 
pretli, aby mohli byť konečne svoji. 
Dalma po vojne stretla aj svoje sestry, 
ktoré prežili v Auschwitzi – Birkenau. 

Začala pôsobiť ako herečka a žala je-
den úspech za druhým. 

Všetko, do čoho sa pustila, robila 
s vášňou a presvedčením. Aj počas 
divadelnej kariéry stretávala nepraj-
níkov, no nikdy nezabudla, čomu ju 
naučil jej otec. Účinkovala na Novej 
scéne a neskôr v kabarete Tatra revue, 
kde pôsobila až do jeho zrušenia. Jej 
manžel Juraj Špitzer sa stal známym 
slovenským spisovateľom a noviná-
rom. Počas normalizácie však dostal 
zákaz publikovať, kým ona pracovala 
v slovenskej televízii ako asistentka 
réžie. Neskôr, začiatkom 90. rokov 

založila súkromné štúdium hereckej 
výchovy, ktoré získalo dokonca me-
dzinárodnú cenu v Paríži.

Dalme Špitzerovej v roku 2016 udeli-
li najvyššie štátne vyznamenanie. Ten-
to mesiac, 17. novembra, získa Ocenenie 
Pamäť národa, ktoré sa bude odovzdá-
vať v Národnom divadle v Prahe.

1 (str. 25) Sedemnásťročná Dalma po príchode 
do pracovného tábora v Novákoch v roku 1942.
2 Šesťdesiate roky boli pre Dalmu obdobím 
hereckých úspechov.
3 Dalma Špitzerová si tento mesiac preberie 
Ocenenie Pamäť národa.
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Kristína Hudeková, Katarína Jánošíková

„Lícujeme?“ ozýva sa hospodár-
skou budovou za našou chatou vo 
Vlkolínci. To architekt a dreveničiar 
Boris Hochel dokončuje záchra-
nu prehnitej spodnej časti, ktorú 
napadla drevokazná huba, a hrozi-
lo, že sa celá stavba zrúti. Dve letá 
sme sa po víkendoch stretávali a  
s pomocou ďalších kamarátov praco-
vali na jej oprave. Odkopávali terén, 
odvážali zeminu, vybíjali prehnité trá-
my, pripravovali a nosili nové. Merali, 
rezali, hobľovali, zatĺkali.

Opravy dreveníc tradičným spô-
sobom majú na Slovensku dlhú tradí-
ciu. Začali s nimi ochranári, ktorí sa 
neskôr stali významnými aktérmi pri 
páde socialistického režimu, ešte pred 
Nežnou revolúciou. Boris bol pri tom. 

„Mal som 16 rokov, keď som sa zúčastnil 
prvej dreveničiarskej akcie.“ To bolo  
v roku 1988 a opravovala sa práve jedna 
zo sýpok na Vlkolínci. „Bola to úžas-
ná spoločnosť, veľká časť ochranárov 
bola zo Slovenskej akadémie vied, taká 
pracujúca inteligencia, ktorá dobrovoľ-
ne zachraňuje ľudovú architektúru,“ 
smeje sa.

Ochranári sa začali dreveniciam 
venovať, lebo vnímali ich postupný zá-
nik. „Život v drevenici sa dokonca stal 
hanbou, že človek je chudobný.“ Ten-
to typ architektúry pritom k Sloven-
sku neodmysliteľne patrí už stáročia.  
A je celkom jednoduché ho opraviť. „Je 
ako lego, každý kúsok môžeš vybrať a 
nahradiť.“ Postaviť sa dá s minimom 
výbavy. Všetko, čo človek potrebuje, si 
vie z dreva vyrobiť priamo na mieste. 
Trámy sa ukladajú na seba rybinovým 
spojom, ktorý drží bez potreby malty, 
klincov či lepidiel.

To však nie je jediný dôvod, pre kto-
rý by sa mali drevenice na Slovensku 
podľa Borisa zachovať. „Je to kultúrne 
dedičstvo, a hlavne sú to krásne stavby. 
Sú také vkusné a také krásne zasadené 
do krajiny, že by mali byť príkladom 
pre ďalších architektov.“ Drevenice tak 
isto idú podľa trendu zero-waste. Sú 
postavené z prírodného a lokálneho 
materiálu, čiže sa jednoducho skom-
postujú. „Naši predkovia pre to mali 
akýsi cit, ktorý sa z dnešnej spoločnosti 
vytratil,“ konštatuje Boris.

DOTYKY DREVA

Drevo je takisto materiál blízky 
človeku. Je príjemné na dotyk, teplé, 
zdravé. „Ten pocit, keď sa ostrá seke-
ra zasekne do dreva, je úplná slasť,“ 
popisuje Boris. Pri oprave nášho 
humna ma párkrát prekvapí, že Boris  
s partiou opracovávajú drevo ručne. 
Sekerami opracovávajú drevené trá-
my, z ktorých odskakujú nádherné 
maslové hobliny. Do ticha na dvore 
sa ozývajú len pravidelné tlmené 
údery tesárskej sekery. „Keby sme 
ručne robenú drevenicu opravili  
s pomocou strojovo opracovaného 
dreva, bolo by to vidno. A tiež je to 
otázka akéhosi prežitia. Keby jed-
ného dňa vypadol prúd alebo došla 
ropa, s motorovou pílou nič nena-
robíš.“

„Čím väčšia ruina, tým viac ma láka,“ 
odpovedá Boris na otázku, čo sa mu 
také na dreveniciach páči. Chodiac po 
Vlkolínci vidím, ako sa toto nutkanie 
prejavuje v realite. Na jednom z humien 
je strecha deravá ako ementál. Borisovi 
to nedá a zavelí, nech prinesieme reb-
rík a pár šindľov. Tie najväčšie diery 

„Najstaršie drevené domy v Japonsku a 
Nórsku majú osemsto rokov. Vydržia 
oveľa dlhšie, ako by sme si mysleli.“

Dnes sú najčastejšie chyby v dre-
veniciach zlé vetranie a betónovanie.  

„V tradičnom tesárstve sa pracovalo  
s prírodnými materiálmi, dnešné mo-
derné materiály často nedostatočne 
dýchajú a drevo potom napadne drevo-
kazný hmyz alebo huba, ktorým vlhkosť 
vyhovuje.“

Za socializmu dreveničiari opravo-
vali domy, ktoré často nepatrili nikomu 
konkrétnemu. A keďže ich na brigády 
chodilo pomerne veľa, využívali voľ-
né kapacity aj na okolitých stavbách  
v dedine. „Chodili po domoch, klopali a 
pýtali sa: Dobrý deň, mohli by sme vám 
opraviť strechu?“ Dnes už majú stavby 
majiteľov, ktorí sa na nás po otázke, či 
by ju nenechali dať opraviť, pozerajú  

s podozrením. „Každý rozmýšľa, čo za 
to a prečo to robím. Akoby sa báli, že im 
to chcem ukradnúť.“

Minulý rok dreveničiarom nedala 
pokoj jedna kultová drevenička medzi 
Telgártom a Šumiacom s výhľadom na 
Kráľovu hoľu, ktorú si radi fotili turisti. 
Bola už vo veľmi zlom stave, a keby sa 
o ňu niekto nepostaral, spadla by. „Kon-
taktoval som majiteľov s tým, že by som 
im chcel pomôcť aspoň zaplátať strechu, 
aby do nej netieklo. Boli z toho trochu 
vyplašení, nakoniec mi však povedali, 
že keď to tak veľmi chcem, môžem to 
opraviť. Nie, že by sa opýtali, či niečo 
nechcem aspoň za materiál alebo cestu,“ 
konštatuje na záver Boris.

NOVÁ GENERÁCIA

Jakub Huba si na dreveniciach odžil 
svoje už od štyroch rokov. Či chcel, či 

nie – na fušky ho s partiou brával otec, 
známy ochranár, predstaviteľ Nežnej 
revolúcie a bývalý poslanec Mikuláš 
Huba. Dnes Jakub opravuje to, čo pred 
mnohými rokmi prešlo rukami jeho 
otca. „Na takej 300-ročnej drevenici  
v Podšípe už nie je žiadny materiál pô-
vodný, tie stavby nevydržia večne. Ale 
my ich udržiavame pri živote, a keď 
sa to robí citlivo, stavba môže vyzerať 
rovnako, aj keď je už všetok pôvodný 
materiál nahradený,“ hovorí.

Robia to tak, že si nikto ani ne-
všimne, ak bol niektorý trám vy-
menený iba pred pár rokmi. Všetko 
dosádzajú v presnej mierke k pôvod-
ným častiam a navyše „vplyvom UV 
žiarenia zo slnka vyzerá drevo vonku 
už za dva roky ako staré“. Nepoužíva-
jú ani chemikálie. Nad drevenicami  
s namoreným a nalakovaným drevom 
zalamujú rukami.
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Čím väčšia ruina, tým viac ich láka. 
Boris a Jakub zachraňujú drevenice 

a s nimi aj kus histórie našich predkov.

Guerilla 
pamiatkari

musíme zaplátať. Za to sa na nás predsa 
nikto nenahnevá.

Obnove pamiatok sa Boris venuje 
už zhruba 30 rokov. Jednak ako dreve-
ničiar obnovuje stavby, ktorým hrozí 
zánik, ale ako architekt navrhuje aj 
komplexné opravy, lektoruje workshopy 
či kurzy tradičného tesárstva. Najčastej-
šia ho volajú ľudia, ktorým o ich starom 
dome veľa ľudí povedalo, že sa nedá 
zachrániť a treba ho zbúrať, ale oni cítia, 
že by to ešte mohlo ísť. „Keď im poviem, 
že sa to dá, sú z toho nadšení.“

PRVÁ POMOC

„Väčšinou treba podať PPD, teda prvú 
pomoc drevenici,“ smeje sa. To zna-
mená opravu deravej strechy a odklon 
vody podmáčajúcej základy, ktoré po-
tom hnijú. Drevenice sa môžu pri dob-
rej starostlivosti dožiť aj stoviek rokov. 

Kristína Gašparová



Keď bol Jakub ešte malý, z Brati-
slavy odchádzali na miesta, kde ľudia 
stále žili klasickým spôsobom života. 
K schátraným dreveniciam či senní-
kom šliapali aj hodinu do kopca cez 
medvedie revíry. „Dialo sa tam niečo 
so sekerami, tak sme boli z toho ako 
decká nadšení a chceli sme sa zapojiť 
do dospeláckych aktivít.“ A hoci prvý 
vlastný projekt sa mu podaril až po ro-
koch, dodnes dodržiava postupy, kto-
ré videl ešte u otca. Napríklad zatupí 
konce klincov, aby sa pri ich zabíjaní 
neštiepilo drevo.

Nie sú to len samotné rozpadnuté 
trámy, pre ktoré sa partia z Bratislavy 
rozhodne vložiť do drevenice či senní-
ka energiu. „Nezáleží nám iba na sta-
ve stavby. Ide aj o koncept prostredia. 
Nechceme robiť skanzen – že sa doslova 
rozprávkovo roztrúsia staré domy. My 
ich chceme zachovať na pôvodných 
miestach.“ Niektoré sa však už zachrá-
niť nedajú.

CHLAPCI Z MESTA

Kvačianska dolina bola voľakedy 
zabudnutým územím, no vďaka ob-
nove dreveníc je dnes jedným z top 
turistických miest. No Jakub sa tomu 
len usmieva, lebo najradšej vyhľadáva 
opustené miesta. A rozpovie príbeh  
o senníku na Kutníkovom kopci nad 
Ružomberkom. „Mnohí z miestnych 
tam v živote neboli. My, buržoázne deti  

z Bratislavy, sme tam šindľovali stre-
chu a miestni chalani si nás natáčali 
dronom.“

Na kopec dostali materiál s pomo-
cou miestnych. „Pri Ružomberku má 
každý V3Sku. Len tá naša nemala kolesá. 
Keď sme ju konečne vyskladali z tých 
od susedov, prišiel tam miestny podna-
pitý chlap, sadol si za volant a zaspal. 
Nevedeli sme s ním pohnúť. Potom sa 
akosi záhadne čakalo na niekoho, koho 
volali Rúčka. Vôbec som nevedel, kto to 
má byť. Keď do dvora vošiel chlap bez 
ruky, pochopil som. Práve on potom 
veľkú a naloženú V3Sku šoféroval jed-
nou rukou hore zablateným terénom. 
Šmýkali sme sa dole a nakoniec sme 
sa tam dostali až pomocou navijáka.“

Inokedy sa rozhodli, že materiál vy-
nesú na chrbtoch. „Už v polovici cesty 
nám došla voda a pili sme zo sviňami 
rozrytého rochniska.“ Jakub rád spo-
mína aj na to, ako raz v teréne zapadli. 
Bolo to v nedeľu a museli im pomáhať 

– zas len miestni chlapi, hoci sa tvárili, 
že musia zachraňovať nejakých brati-
slavských chlapcov...

GUERILLA

Peniaze na materiál sa im darí zís-
kavať cez občianske združenie OZ Pod-
šíp, ktoré založili. Majitelia jednotlivých 
stavieb sa k nim často vôbec nehlásia. 

„Alebo sa prihlásia, keď už je opravená, 

aj také sa nám stalo.“ Býva to aj zámer. 
Majiteľom sa viac „oplatí“ nechať stav-
bu úplne padnúť, aby ju mohli zbúrať 
a nelámať si hlavu s opravou v súlade  
s pamiatkovými predpismi. „Ja to nazý-
vam guerilla pamiatkarstvo – opravíme 
aj to, kde nie sú vyjasnené majetkové 
pomery.“

Pri otázkach na pamiatkarov je Ja-
kub dlho ticho. „Na malých si zgustnú. 
Ak štát vyžaduje drahšie materiály pri 
opravách pamiatok, mal by to preplácať. 
Keď ide o veľké kauzy, pamiatkový úrad 
povolí čokoľvek. Napríklad posvätil ga-
ráže pod Bratislavským hradom. Keď 
ide o povoľovanie pre bežných ľudí...,“ 
vetu už radšej nedokončil.

S Jakubom sa rozprávame na Vy-
sokej škole výtvarných umení, kde učí 
sochu. Opravy dreveníc a prechodný ži-
vot v horách zanechali stopu aj na jeho 
umení. „Využívam prírodné materiály, 
nerobím z plastu či antikoru, ale z dreva 
alebo kameňa. Chcem vyskúšať imple-
mentovať elementy zo skúsenosti s ľudo-
vými stavbami do sochy, čo samozrejme 
nie je nič nové.“ O živote na lazoch však 
neuvažuje, aj keď ho to tam stále ťahá. 

„Mám pri tom v hlave varovný prst, že 
keby som sa odsťahoval na samotu, pre-
stane to mať pre mňa čaro, a ja nechcem, 
aby to bola pre mňa rutina.“

Autorky sú redaktorky portálu 
www.ciernalabut.sk.
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Človek by si najradšej privrel ruku do dverí auta, keď zistí, že zabudol 
na dôležité stretnutie, najlepšie s ľuďmi, ktorí pre neho veľa urobili.

V ktorom foldri to je?

Najradšej by som sa prepadla pod pódium, keď na 
koncerte v regióne zbadám miestneho zubára, ktorý mi 
pred rokmi trhal osmičku v akútnom stave tesne pred 
vtedajším koncertom, a zároveň si uvedomím, že som ho 
zabudla pozvať. Alebo by som si roztrieskala hlavu o stôl, 
keď si z neidentifikovateľných dôvodov mysteriózneho 
charakteru neviem  
v rýchlosti spomenúť 
na meno svojho ob-
ľúbeného maliara... 
Kam išlo to meno? 
Čo to má znamenať? 
A prečo zrazu za kla-
vírom počas koncertu 
ku mne nepríde akord  
v pesničke, ktorú 
hrám pätnásť rokov 
správne? Kde je ten 
akord? Ktoré červí-
ky v mojej hlave ho  
s lačnosťou skonzu-
movali? 

Vraví sa, že mo-
zog je ako harddisk. 
Všetko tam niekde 
vo foldroch uložené 
je, akurát zabudne-
me, v ktorom fol-
dri. Môj mozog si už  
v tejto chvíli pamätá 
tento text od slova do 
slova, akurát keď si 
budem nabudúce ku-
povať v rannej zápche 
na Račku Nota bene, 
vôbec nebudem tušiť, 
o čom som písala.

Milosrdná amné-
zia by však niekedy 
vedela aj pomôcť. 
Keby prišla práve 
vtedy, keď ju človek 
potrebuje. Keď krá-
ča svojou obľúbe-
nou ulicou, na ktorej sa už zmenilo takmer všetko, 
ale on napriek tomu vidí seba, ako sa tu po dvore so 
zaparkovanými lexusmi kedysi šúchal trojročný na 
trojkolke pri prašáku, ako oproti, tam, kde je teraz 
kórejská reštaurácia, sedávala na lavičke suseda vo 
farebnej fertuške, ako na parkovisku zvykol bývať stá-

nok s hranolkami a decká tam vedeli aj dieru vystáť  
v rade, keď to prišlo do módy, ale teraz je tam robotický 
bezobsluhový stánok na tovar objednaný z internetu...

Človek by privítal sladké zabudnutie aj vtedy, keď 
mu auto začne úplne naschvál robiť zle a pípať pri 

každej príležitosti. 
Vtedy by si najrad-
šej presadol do tra-
bantu alebo v daždi 
naháňal odstrele-
né stierače, než sa 
snažil dorozumieť 
s palubným počíta-
čom poslednej ge-
nerácie. Keby sme 
si nepamätali tie 
dobré veci, neboli 
by predsa tie nové 
moderné riešenia 
také otravné, nie?

Lenže je to jak 
najust. Keď tú pamäť 
nechceme, straší nás 
ako zombík v predpo-
topnom strašidelnom 
hrade v Prátri – vie-
me, že to príde, ale 
aj tak sa zľakneme.  
A potom, potom si 
naopak na bezpeč-
nostnej kontrole na 
letisku necháme  
v boxe laptop, odle-
tíme, cestou naspäť 
nám ho zázrakom dajú, 
ale už na diaľnici z Peš-
ti domov si necháme 
peňaženku na pra-
podivných tureckých 
záchodoch pri ceste a 
večer toho istého dňa 
ešte stratíme aj kľúče.

Vtedy, keď ju po-
trebujeme, pretože už tretíkrát obchádzame všetky 
podniky a byty navštívené za uplynulé dva dni a opäť 
hľadáme stratený laptop, pamäť si ide dakam na kávu. 
A vysvetlite potom šéfke Nota bene, že meškáte s člán-
kom na tému pamäť len preto, lebo ste zabudli, kde 
máte počítač... Dúfam, že sa na to čoskoro zabudne.
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Japonská púť Kumano Kodo je o očiste aj o znovuobjavení 
úcty k prírode a všetkému, čo je v nej. Vrátane nás, ľudí.

Púť japonskými lesmi
Magdaléna Rojo Noel Rojo

Ponárame sa do horúcej vody s vô-
ňou po síre v kamennom kúpeli vytvo-
renom na brehu rieky. Pozorujeme pár 
svetielok, ktorými si rybári svietia na 
úlovky a mesiac na oblohe, ukrytý za 
oblakmi. Prvý večer v dedinke Kawayu 
Onsen priniesol okrem tejto scény nie-
koľko ďalších prekvapení.

Dedina na prvý pohľad nezaujme, 
má len niekoľko ubytovacích zariadení, 
pár domov pre miestnych a spomínanú 
rieku s horúcimi prameňmi – v japonči-
ne onsen. Budovy sú sivé, zasadené do 
nádherného lesa, ktorým si poskakujú 
opice. Vo vnútri stavieb miestni vytvára-
jú celý svet plný pokoja a potešenia pre 
všetky zmysly.

Pani domáca z nášho guesthousu ho-
vorí po anglicky dokopy päť slov, napriek 
tomu sa neokúňa s nami komunikovať. 
Odsunula zasúvacie dvere a uviedla 
nás do dvoch miestností s tradičnými 
japonskými podložkami tatami. V jednej 
z izieb bol nízky stolík a okolo neho van-
kúše, v druhej dva futóny na zemi, ktoré 
v Japonsku neraz slúžia ako postele. 

Japonka nám ponúkla studený čaj a 
nachvíľu sa vytratila. V dome sa používa-
jú tri druhy papúč – jedny na chodenie 
po dome, druhé na chodenie medzi bu-
dovami a tretie do kúpeľne. Na tatami sa 
však vstupuje výhradne naboso, papu-
če treba nechať pred dverami, otočené  
v takom smere, aby ste si ich pri odcho-
de mohli rovno nasunúť na chodidlá. 
Okrem uterákov nám v izbe na podložke 
nechali tzv. yukaty. Ľahká letná verzia 
kimona sa používa okrem iného aj na 
chodenie po dome, niektorí Japonci  
v nej aj spávajú, tvrdil informačný leták.

NAJPRV HOSTINA

Pred večerou sme si teda obliekli 
dlhý bavlnený kus látky v tvare kabáta, 
uviazali si ho okolo pása hrubým opas-
kom a vydali sme sa do jedálne. Ako 
všade v Japonsku, aj na jedlo sa chodí 
načas. Pri nízkych stoloch už sedeli ďalší 
pútnici. Sadli sme si na vankúše na zemi 
a začali sme tipovať, čo je rozložené na 
asi dvadsiatke tanierikov a mištičiek 
pred nami. 

Pod jednou z misiek Japonka zapáli-
la oheň a pod poklopom sa začala opekať 
kreveta a zelenina. V rýchlosti podala 
informácie ku každej zo štyroch omáčok 
na stole – ktorú treba jesť s čím – a na-

značila, že to, čo pred sebou vidíme, nie 
je všetko. „Tu je papier, na ktorom máte 
napísané, čo je čo,“ dodala a vytratila sa 
do kuchyne. Papier sme nechali bokom.

Na japonskej kuchyni ma najviac 
baví, že často neviem, čo jem. Môžem 
tak bez predsudkov ochutnať nepoznané 
chute. Nechýbalo sushi a sashimi, gri-
lovaná ryba z rieky, miso polievka, na-
kladaná zelenina, tempura – vyprážané 
divoké rastliny a zelenina. V ústach sa 
miešali všetky chute, doladené do naj-
menších detailov, dokonale vybalanso-
vané a v súlade so sezónou i miestom, 
kde sme. Už večera naznačila čosi o tom, 
aké je miesto, kam sme prišli.

V HMLE

Horúcich prameňov je na trasách 
púte Kumano Kodo v južnej časti polo-
strova Kii niekoľko. Podobne aj ciest a 
cestičiek cez lesy, po pobreží, cez tiché 
dedinky. Mnohé z nich vytvárajú sieť 
hlavných historických chodníkov, po 
ktorých už pred viac ako tisíc rokmi pu-
tovali všetky vrstvy Japoncov, vrátane 
panovníkov a panovníčok i aristokracie.

Trojica hlavných svätýň v oblasti, 
Kumano Sanzan, ponúka nahliadnu-
tie do animistického náboženstva šinto, 
ktoré má pôvod v ostrovnej krajine, a 
budhizmu. Obe filozofie sa v živote Ja-
poncov prirodzene prelínajú a inak to 
nie je ani na tejto púti. My sme si pre 
putovanie zvolili časť trasy Nakahechi, 
patrí k najľahším i najobľúbenejším, 
pretože každý z troch dní vedie k jednej  
z troch hlavných svätýň.

Noc na zemi bola pohodlnejšia, než 
sme čakali, po raňajkách sa teda plní 
energie vydávame pokoriť našich prvých 
12 kilometrov. Prší od úplného začiatku, 
až kým nedorazíme do cieľa – mestečka 
Hongu. Za pol hodinu sme mokrí ako 
myši, ale voda odparujúca sa v horú-
com lese ho zahaľuje tajomnou hmlou 
a ponúka tak zadosťučiňujúce obrazy.  
K nohe mi priskočí žaba o veľkosti futba-
lovej lopty – naozaj! – a pridá na magickej 
atmosfére lesa.

OČISTA

Šintoizmus v preklade znamená 
„cesta bohov“, vo všetkom v prírode vidí 
božstvá – kami. Dokopy sú ich milióny. 
Najdôležitejšia pri stretnutí s kami je 
čistota. Japonci dokonca nerozlišujú 
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veci na dobré a zlé, ale čisté a nečisté 
(začínam rozumieť všetkým druhom 
papúč). Aj celá púť Kumano Kodo je  
o očiste. Práve očista vedie človeka k du-
chovnému poznaniu.

Po ceste míňame malé svätyne, kto-
ré dopĺňajú tri najväčšie. Pri každej je 
nádoba s tečúcou vodou a veľké lyžice 
z bambusu. Tie slúžia na umytie rúk a 
vypláchnutie úst. Zvyšok vody sa vyleje 
na zem a ste pripravení predstúpiť pred 
svätyňu.

Do vyhradeného miesta, väčšinou 
v podobe kovovej škatule, vhodíte min-
cu. Najprv sa dvakrát ukloníte, potom 
dvakrát zatlieskate, aby ste upútali po-
zornosť kami. Je čas vysloviť želanie a 
znovu sa ukloniť. Podľa slov Japoncov 
aj z histórie Kumano Kodo vyplýva, že 
svätyne sú pre všetkých a každý môže 
slobodne absolvovať rituál.

ÚCTA K PRÍRODE

Chvíľu stúpame do kopca, potom si 
užívame klesanie, hoci po zablatenom, 
kĺzavom chodníku, pomedzi korene vy-
sokánskych stromov. Šintoizmus vedie 
svojich nasledovníkov k hlbokej úcte  
k prírode. A mňa k nej teraz vedie pre-
chádzka pútnickými trasami. Lesy sú 
tu zdravé, druhy stromov sa striedajú 
podľa toho, ako vysoko sme vystúpili. 
Zvuky cikád a vtákov, lietajúce vážky nás 
sprevádzajú na každom kroku.

Kumano Kodo ani zďaleka nie je taká 
slávna púť ako tá do Santiaga de Com-
postela, hoci je od roku 2004 na zozname 
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Turistov stretávame najmä v dedinách, 
kde prespávame, či pri hlavných sväty-
niach. V lese sme prevažne sami. 

Prázdne sa javia aj dedinky s niekoľ-
kými domami, ktorými prechádzame. 
Hoci záhrady naznačujú, že sa o ne ktosi 
stará. Kde-tu je v drevenom domčeku vy-
ložený tovar z miestnej produkcie, ktorý 
si môžete kúpiť a nechať zaň peniaze  
v kasičke. Neodoláme japonskému čaju. 

SVÄTYNE

Po pár hodinách pomalej chôdze 
zostupujeme do Hongu, chodník končí 
priamo v prvej hlavnej svätyni Kumano 
Hongu Taisha. Sem vedú všetky trasy 
púte. Pôvodne stála na sútoku riek Kuma-
no a Otonashi – až do povodne pred 130 

rokmi. Vtedy sa zachované budovy sväty-
ne premiestnili na kopec, kde stoja dnes. 
Sú postavené z prírodných materiálov 
tak, aby zapadli do prírodného prostredia.

V roku 2000 postavili na mieste pô-
vodnej svätyne najvyššiu bránu torii 
v Japonsku s názvom Oyunohara. Brány 
sú vždy vstupom do priestoru svätyne a 
znamenajú symbolické rozdelenie seku-
lárneho sveta a toho, v ktorom prebývajú 
kami – sveta duchovného.

Odtiaľto sa autobusom presúvame 
do dedinky Yunomine. Zo všetkých pra-
meňov v oblasti práve tu je ten najstarší. 
Čiernobiele pohyblivé obrázky na obra-
zovke staršieho televízora v našej izbe 
s tatami ponúkajú pohľad do čias dáv-
no minulých, keď v dedine Yunomine 
miestni pripravovali všetko svoje jedlo  
v bublajúcej vode horúcich prameňov. 
Na večeru nám pani domáca hrdo naser-
víruje tofu uvarené v miestnom prameni. 
Okrem mnohého iného.

Ďalších desať kilometrov v druhý 
deň putovania a krátka jazda autobu-
som nás dovedú do mestečka Shingu, 
k druhej významnej svätyni Kumano 
Hayatama Taisha. V areáli stojí aj 800 
rokov starý strom Nagi-no-Ki. Jeho čest-
né miesto je jedným z prejavov tradície 
uctievania prírody. Ako tomuto stromu, 
tak aj skale Gotobiki-iwa na neďalekom 
kopci pripisujú nasledovníci šintoizmu 
kami. Práve na miesto, kde je dnes skala, 
vraj kedysi zostúpili tri hlavné božstvá.

Za svätý je na Kumano Kodo pova-
žovaný aj najvyšší vodopád v celom Ja-
ponsku, Nachi-no-Otaki. Voda padajúca 
z výšky 133 metrov hučí do diaľky, k po-
slednej hlavnej svätyni Kumano Nachi 
Taisha, kde stojí tiež budhistický chrám 
Seiganto-ji i pagoda. V posledný deň pu-
tovania k nim dokráčame po 600 metrov 
dlhom schodišti Diamon-zaka. Vedie 
pomedzi storočia staré mohutné cédre. 

Rituálu očisty zodpovedá podľa šin-
toizmu vnútorná premena srdca. Reš-
pekt ľudí k ľuďom a ľudí k prírode je na 
Kumano Kodo všadeprítomný. Hoci si 
nerobím nádeje, že som sa za tri dni tre-
kovania v japonských lesoch vnútorne 
premenila, jedno viem iste. Na prírodné 
divy i zdanlivo obyčajné súčasti ekosys-
témov, ako sú skaly, stromy, vážky či vo-
dopády, sa odteraz budem pozerať inak. 
A na záujem, ktorý si navzájom môžeme 
prejavovať v každodennom živote, tiež.
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mohla zdvihnúť manžela po záchvate, ani mu brániť, keď 
robil zle. Situácia bola neúnosná a veľmi-veľmi boľavá. 

„Dievčatá boli pravidelne svedkami oživovania otca, ťažké 
záchvaty dostával už ráno pred školou. Hrozne sa oňho 
báli a v strachu chodili aj zo školy domov, že čo sa zas 
bude diať. Trpeli sme všetci, bolo to strašné.“

Ocka pred rokom a pol umiestnili do DSS. Gabika 
s dievčatami za ním chodia, keď to peňaženka dovolí, 
pretože ostali odkázané len na Gabikin invalidný 162 eur 
a prídavky na deti. Ľudov dôchodok ide na úhradu jeho 
zariadenia a Gabika ešte mesačne dopláca 30 eur. Do toho 
ich odpojili od plynu, lebo plynárne nechceli akceptovať 
splátkový kalendár. Začali kúriť drevom. Pred dvoma 
rokmi im prasklo potrubie, ale na opravu niet peňazí, 
takže z päťizbového domu sa stal de facto jednoizbák. 
Všetky štyri spia už druhú jeseň v jednej izbe, kde je pec.

„Neviem, ako ďalej. Veronika s Jankou sa veľmi hanbia, 
ako žijeme, málokto to doteraz o nás vedel, ale som v zú-
falej situácii. Nemáme ani na drevo, teraz nám suseda 
dala staré skrine, dievky ich rozsekali a na chvíľku máme 
čo dať do pece. Za čo mám kúpiť drevo? Opraviť kúrenie, 
kúpiť kotol, znovu zapojiť plyn? Išla by som do roboty, ale 
kto ma zamestná, keď neviem, ako bude so mnou zajtra? 
Aj ja sa hanbím, kam sme sa pre choroby dostali, ale 
som tak veľmi pyšná na dievčatá. Prídu domov, makajú, 
utešujú ma, nesťažujú sa. Moje zlatíčka. Prijmú oblečenie 
od druhých, nechodia na kávičky, do kina, každý cent 
trikrát obrátime, kým ho použijeme. Ale je toho priveľa. 
Prežívame, nežijeme a bojíme sa zimy. Keby aspoň tie 
Vianoce neboli zase studené,“ trpko povie Gabika.
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Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby 
pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnu-
tým členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli  
v ťažkej situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Gabiky 
s dcérami oslovil. Aj váš príspevok sa použije na nové kúrenie 
v dome. ĎAKUJEME!

Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank).  
IBAN: SK85 3100 0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. 
Pripíšte poznámku – Gabika.

Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240 
389 (medzinami@zoznam.sk).

Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene  
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.

Gabika a jej tri dcéry Veronika, Janka a Karinka to majú ťažké. 
Ale sú to zlatíčka, hovorí mama, ktorá obdivuje ich statočnosť.

Studené Vianoce
Lucia Bucheňová Alan Hyža

Žijú v staršom rodinnom dome na južnom Slovensku, 
kam sa presťahovali, keď sa otcovi Ľudovi stal úraz. Do-
vtedy fungovali v menšom byte v hlavnom meste. Ľudo 
jazdil na kamióne, Gabika robila na dispečingu. Pred 
siedmimi rokmi však Ľudo v Nemecku nešťastne spadol 
z plošiny kamióna. Mal polámané rebrá, natrhnutú pečeň 
a slezinu a na mozgu sa mu vytvoria zrazenia, ktorú sa 
operáciou nepodarilo odstrániť celú.

„Lekári povedali, že chvíľu bude dobre, ale časom sa 
bude všetko zhoršovať. Šancu na relatívne normálny 
život vyčíslili maximálne na desať rokov. Žiaľ, prerátali 
sa,“ smutne hovorí Gabika. Jej milovaný muž sa síce 
vrátil za volant, lenže už po roku a pol sa mu v jeden deň 
zatočila hlava a odpadol. Nevyoperovateľná zrazenina 
na mozgu začala úradovať. „Je to niečo ako sopka, nikdy 
nevieš, kedy vybuchne.“ 

Ľudo skončil na invalidnom dôchodku, a aby nebol 
zavretý medzi štyrmi stenami v paneláku, predali byt 
a presídlili sa na vidiek. Ich tri dcéry sa so sťahovaním 
zmierovali ťažšie, ale chápali situáciu. Veronika má dnes 
19, vyučila sa za kuchárku, dorába si maturitu a chcela by 
ísť na vysokú na pedagogiku. Janka má 18 a ide po vzore 
staršej sestry, tento rok dostane výučný list a tiež si chce 
dorobiť maturitu a ísť na vysokú. Najmenšia Karinka má 
9 a chodí na základnú. 

Či sa túžby dievčat po štúdiu naplnia, je vo hviezdach. 
Lebo k tomu všetkému má Gabika opotrebované platničky 
a bedrové kĺby, takže je na 60 percentnom invalidnom. 
Výmena kĺbu u nej neprichádza do úvahy. „Mám taký 
slabý imunitný systém, že moje telo by nedokázalo prijať 
cudzí predmet. Riziko infekcie je priveľké.“ Už dva roky 
je pre bolesť na silných opiátoch. „Jeden deň behania po 
úradoch znamená, že na druhý deň musím ležať.“

Nesmie dvíhať viac ako dvojkilovú záťaž, čiže vedro 
s vodou, nákupy, rúbanie a nosenie dreva do pece, to 
všetko je na pleciach dievčat. Lebo... V dome už gazdujú 
len štyri baby. Ocko Ľudo tam už nie je. Zrazenina na 
mozgu udrela v plnej sile, epileptické záchvaty mal aj 
sedemkrát za deň, k tomu silné krvácanie z nosa a uší 
a nevyspytateľné správanie... Až napokon do papierov 
dostal – porucha osobnosti. „Boli dni, keď nás nespozná-
val, bol agresívny, napádal nás. Alebo sa pobral z domu 
a stratil sa, nechal pustený plyn...“

Do toho Gabike operovali žlčník, po operácii mala 
veľké komplikácie a tri mesiace sa dávala dokopy. Ne-
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Vylúštenie krížovky z minulého čísla: Sú tri druhy mužov, ktorí nerozumejú ženám: [mladí, dospelí a starci].                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              Tristan Bernard
troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na: krizovka@notabene.sk alebo na adresu oz proti prúdu, 
karpatská 10, 811 05 bratislava, odmeníme knihou.

[...] ale miesto, kde ti rozumejú. Christian Morgenstern

38
Krížovka

11 2019

39

Nota bene

Príbeh štartuje rozprávanie o pokojnom ráne pána 
Jeffersona, lákavo pripomínajúce prvé dni hobita Bilba, 
kým sa vydal na dlhú cestu tam a zas späť. Pán Jefferson 
je ježko. Áno, ježko. Trochu väčší než ten náš obyčajný 
z lesa a chodiaci po dvoch nohách – tak ako aj ostatní 
zvierací obyvatelia jeho krajiny – a tiež v nohaviciach 
a kabátiku. Je vášnivý čitateľ, jeho najlepším priateľom 
je veľmi veselé prasiatko Gilbert, s ktorým si často vy-
mieňajú esemesky. 

Pán Jefferson sa cestou do miestneho kaderníctva 
Šmik-Fik (kde si chce nechať „poladit frizuru“, pretože by 

„strašne nerad vypadal nedbale“) stane priamym účastní-
kom dopravnej kolízie s neznámym terénnym autom, kto-
ré šoférujú dvaja ľudia, muži, obyvatelia susednej krajiny. 
No a keď jež dorazí do cieľa, zažije šok: na podlahe vedľa 
holičského otáčacieho kresla leží majiteľ kaderníctva pán 
Edgar, mierumilovný jazvec, z hrude mu trčia nožničky 
a je načisto mŕtvy.

Urozprávaná koza sa nepravdivo vydáva za svedky-
ňu vraždy a všetkým rozpovie, že jazveca zabil ježko. 
Polícia, teda psy, začnú prenasledovať nevinného Jef-
fersona, ktorý sa „odjakživa snažil, aby mu nebylo co 
vytknout, trochu z občanské uvědomělosti, ale hlavně 
proto, aby měl svatý pokoj“. V snahe očistiť svoje meno 
od nehoráznej a nebezpečnej klebety Jefferson s Gil-

bertom roztáčajú závratné dobrodružstvo. Láskavé 
a vtipné.

Francúzsky spisovateľ Jean-Claude Mourlevat (narode-
ný v roku 1952) bol pôvodne učiteľom nemčiny, potom sa 
venoval divadelnému umeniu a s vlastnými klauniádami 
cestoval po mnohých mestách doma i v zahraničí. Koncom 
storočia presedlal na literatúru, najmä tú venovanú deťom. 
Okrem Jeffersona vyšli v češtine aj jeho knižky Řeka, která 
teče pozpátku či Zimní bitva. Mourlevat sa pravidelne 
objavuje vo výbere na prestížnu Cenu Astrid Lindgrenovej.

Na novinársku otázku, prečo píše pre deti, odpovedal: 
„Nepíšem pre deti, ale pre všetkých. Keď píšem, nikdy 
nemyslím na svojho čitateľa ako na dieťa. Snažím sa do-
siahnuť takú dokonalosť, aby v mojom rozprávaní našli 
niečo aj malí, aj dospievajúci, aj veľkí.“ A veruže sa mu to 
darí. Možno najmä preto, že nepodceňuje svojho čitateľa, 
vkladá doňho dôveru – predpokladá, že tí menší porozu-
mejú aj zložitejším zápletkám a tí väčší odložia zábrany 
a užijú si skrytejšie kvality.

Napríklad: „Představa, že si jdou (pripomínam, že ježko 
a prasiatko) do baru dát skleničku, přenesla Jeffersona 
v duchu do nějakého detektivního románu, i když se na to 
moc necítil. Bude si muset dát whisky, tu ohavnou břečku, 
která chutnala jako nějaký lék?“

Vražda v kaderníctve
Zuzana Mojžišová

Knižka z českého vydavateľstva Baobab nesie názov Jefferson. 
Napísal ju Jean-Claude Mourlevat, výborne preložila Hana Zahradníčková  

a ilustráciami evokujúcimi Beatrix Potterovú ju ešte vylepšil Antoine Ronzon.
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Nový kalendár NOTA BENE predstavuje 12 miest z celého sveta očami dvanástich 
miestnych predajcov pouličných časopisov. Ich jedinečný pohľad na Soul, Miláno, 

Sydney či Budapešť spracovala do nádherných ilustrácií výtvarníčka Sasha Chagina.

Pouličný sprievodca Soulom
Nový prostor, The Big Issue London Sasha Chagina

Kam za jedlom

Trh Yeon-seo, Tongil-ro, Eunpye-
ong-gu. Na tomto trhu nájdete časť 
venovanú tradičným kórejským jed-
lám, morským plodom alebo rýchle-
mu občerstveniu. Dá sa tu kúpiť aj 
alkohol a lacné anju ( jedlo, ktoré si 
Kórejci často dávajú k alkoholu). Je 
to obľúbené miesto, kde sa ľudia stre-
távajú s priateľmi a kde vládne taká 
uvoľnená atmosféra, že nie je prob-
lém dať sa do reči aj s neznámym.

Ulica, ktorú musíte navštíviť

Rak-Hee (Šťastná ulica) je tiež 
známa ako Strieborná štvrť, pretože 
väčšinu zákazníkov tvoria seniori. 
Priateľská ulica je plná kín, ktoré 
premietajú filmy zo 60. rokov, ka-
viarní servírujúcich tradičný kórej-
ský čaj, verejných záchodov, ktoré 
uprednostňujú seniorov, a fotogra-
fov ponúkajúcich fotografovanie 
pohrebov. Keď viete oceniť prepoje-
nie tradičných domov s modernou 
atmosférou, odporúčam ju navštíviť. 
Určite však nie autom, pretože ulica 
je plná úzkych prejazdov.

Moje obľúbené miesto

Doeksugung, Sejong-daero, Jung-
-gu. Palác Doeksugung je jeden z pia-
tich kráľovských palácov poslednej 
dynastie sídliacej v Soule (dynastia 
Joseon). Vedie k nemu slávna cesta 

The Big Issue Korea
kórejská verzia časopisu the big 
issue vznikla v roku 2010 a mala už 
viac než 700 predajcov. Nájomné 
na bývanie si vďaka časopisu našlo 
71 predajcov a 25 z nich má stále 
zamestnanie. V súčasnosti predáva 
časopis 60 predajcov v soule, Gye-
onggii, daejeone a busane, najčastej-
šie pri staniciach metra.
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Yeong-su Moon už takmer 
trinásť rokov pracuje ako pre-
dajca časopisu The Big Issue Ko-
rea, ktorý si od neho obyvatelia 
a návštevníci mesta Soul kupujú 
pred stanicou metra Sindorim. 
Yeong-su Moon je známy tým, 
že okoloidúcich častuje širokým 
úsmevom a o meste, v ktorom ča-
sopis predáva, im vie podať zau-
jímavé informácie. Čo odporúča?

medzi kamennými stenami. Zlé le-
gendy hovoria, že páry, ktoré po nej 
prejdú spoločne, sa vždy rozídu. Kaž-
dopádne je to dobré miesto, kam sa 
uchýliť od ruchu veľkomesta a trochu 
sa zbaviť stresu.

Najlepšie miesto na nákupy

Trh Dong-myo, Jong-ro, Jong-
no-gu. Sem sa dnes sťahujú mladí 
hipsteri. Je tu veľa lacných retro 
obchodov s oblečením, vzácnymi 
starožitnosťami, bábikami, starý-
mi foťákmi a hrami. Medzi týmito 
vecami si pripadám, akoby som ces-
toval v čase a navštívil ich dávnych 
majiteľov. 

Najlepšia doba na návštevu 

Jeseň. Južná Kórea má štyri roč-
né obdobia a každé má svoje kúz-
lo. Podľa mňa je však na návštevu 
najlepšia jeseň. Koná sa tu veľa 
festivalov, napríklad medzinárod-
ný festival ohňostrojov Fall Foliage 
(Jesenné lístie) a hudobné akcie. Keď 
počasie dovolí, odporúčam presúvať 
sa bicyklom. Soul ponúka nádherné 
výhľady na rieku Han a určite neuro-
bíte chybu, keď si na nejakom takom 
miestečku urobíte piknik.
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	 Pouličný	časopis	Nota	bene	začal	 vychádzať	v	 septem-
bri	2001.	Vydáva	ho	občianske	združenie	Proti	prúdu	ako	
svoj	hlavný	projekt	na	pomoc	ľuďom,	ktorí	sa	ocitli	bez	
domova	alebo	 im	hrozí	strata	ubytovania	z	 finančných	
dôvodov.	Cieľom	je	aktivizovať	ľudí	bez	domova,	pomôcť	 
im	 získať	 sebaúctu,	 dôstojný	 príjem,	 pracovné	 návyky	 
a	sociálne	kontakty.	Úlohou	Nota	bene	je	tiež	kampaň	na	
pomoc	ľuďom	bez	domova.	

 Predajca	časopisu	musí	byť	registrovaný	v	OZ	Proti	prúdu	
alebo	 partnerskej	 organizácii	 mimo	 Bratislavy.	 Pri	 regi- 
strácii	dostane	3	kusy	časopisov	zdarma,	všetky	ostatné	si	

kupuje	za	0,70 €	a	predáva	za	plnú	sumu	1,40	€.	Je	povinný	no-
siť	preukaz,	v	Bratislave	aj	oficiálnu	vestu	a	dodržiavať	kódex	
predajcu	(pozri	str.	42).	Ak	zistíte,	že	niektorý	predajca	porušuje	
pravidlá,	prosím	informujte	nás	alebo	partnerskú	organizáciu.

 OZ	Proti	prúdu	v	rámci	 integračného	projektu	Nota	bene	
poskytuje	 predajcom	 ďalšie	 služby:	 základné	 a	 špecia-
lizované	 sociálne	 poradenstvo,	 pomoc	 pri	 uplatňovaní	
práv	 a	 právom	 chránených	 záujmov,	 podporu	 streetwor-
kera	 na	predajnom	mieste,	 právne	poradenstvo	partner-
skej	advokátskej	kancelárie,	tréningy,	skupinové	stretnutia	
a	workshopy,	prístup	do	kupónového	motivačného	sociál-

neho	obchodu,	príspevky	na	lieky,	internet,	PC	a	telefón	za-
darmo	pre	vybavovanie	práce,	bývania	a	úradných	záleži-
tostí,úschovu	peňazí	a	úradných	listín	a	možnosť	využívať	
korešpondenčnú	adresu	o.	z.	na	zasielanie	osobnej	pošty.	

	 OZ	Proti	 prúdu	od	 roku	 2001	 realizuje	 pilotné	projekty	 
v	oblasti	riešenia	bezdomovectva,	iniciuje	systematické	
a	 legislatívne	 zmeny	na	národnej	úrovni,	 vydáva	knihy	 
z	pera	ľudí	bez	domova,	organizuje	odborné	konferencie	
a	vydáva	odborné	publikácie.	Je	členom	siete	pouličných	
časopisov	INSP,	organizácie	FEANTSA	a	Slovenskej	siete	
proti	chudobe.	Viac	na	www.notabene.sk.

Hlavní podporovatelia projektu NOTA BENE

Toto vydanie Nota bene podporili

Nefinanční podporovatelia projektu

1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uve-
dené registračné číslo, fotka. 
2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným  
s registračným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
3. Predajcu si starostlivo vyberte. 
4. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ 
sa tak sami nerozhodnete. 
5. Zoberte si svoj zaplatený časopis. 
6. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte 
tak, aby sa nedal znova predať.

1. Predajca nosí preukaz so svojím registračným číslom  
a fotografiou pri predaji na viditeľnom mieste. 
2. Predajca predáva časopisy označené číslom zhodným  
s registračným číslom uvedeným na preukaze.
3. Predajca predáva časopisy na určenom predajnom 
mieste uvedenom na jeho preukaze.
4. Predajca predáva časopisy za oficiálnu cenu uvedenú 
na titulnej strane časopisu. 
5. Predajca predáva časopisy spôsobom, ktorý 
neobťažuje okoloidúcich (je triezvy, čistý, upravený, 
slušný). 
6. Predajca sa zdržuje na predajnom mieste bez detí do 16 
rokov.
7. Predajca aktívne pracuje na zlepšení svojej sociálnej 
situácie a riadi sa pokynmi sociálneho pracovníka.
8. Predajca v Bratislave je povinný nosiť aj oficiálnu vestu 
s logom Nota bene. Začiatočník vestu nemá, iba špeciálny 
preukaz platný v daný mesiac.

kódex predajcu 

kódex kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky

Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
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Predstavia sa divadlá 
z Česka, Maďarska, 
Poľska a Slovenska

Festival sa uskutoční pod záštitou starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Nový nástenný KALENDÁR NOTA BENE na rok 2020 
kúpite len u predajcov NOTA BENE!

Ilustrovaný kalendár vychádza zo série miestopisných článkov 
o predajcoch z celého sveta, ktoré uverejňoval pouličný časopis 

The Big Issue London a časopis Nový prostor. 
Kolegom oboch časopisov ďakujeme za možnosť zdieľať ich obsah.
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