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KULTÚRNY KYSLÍK

V šiestom čísle Kultúrneho kyslíka nám 
v IKP ide o nové prečítanie mesta. Mesta 
ako mozaikového multikultúrneho (no 
fuj!) zdroja inšpirácií a tak modernisticky 
povedané, kreatívnosti (sme IN). Pozreli 
sme sa na naše mestá z letu vtáka. Oblakom 
je úplne jedno, akými jazykmi hovoríme, 
kadiaľ vedú hranice, čo si myslia ľudia 
na chodníkoch aj z ich perspektívy vidieť 
len veľkosť a krásu mesta. A tak sme sa 
pokúsili vyjsť z tej dnes už neperspektívne 
etnocentristickej perspektívy mesta dávno 
minulých čias. 
Našťastie sa dnes už nepohybujeme, my 
na stránkach IKP, ani vy, naši čitatelia, na 
mestských uliciach od jedného ideologicky 
podloženého zákazu k druhému. Slobodná 
kultúra mesta je už samozrejmosť, ako 
turistika bez hraníc. Do všetkých hôr, ktoré 
len v Európe existujú, chodíme preto, lebo 
sú. Slobodne počúvame nerušenú hudbu 
preto, lebo je. Do miest kultúry chodíme 
preto, lebo tam je. Potrebovali by sme 
len zvládnuť novú nostalgiu a nasranosť 
(nemám lepší výraz), ktorá sa ako závoj 
zniesla na naše mestá. Akoby sa vytratila 
prvotná viera v zmysel zmeny z roku 1989 
a dôvera v cieľavedomosť a priebojnosť 
mestských ľudí. Preto sa IKP venuje 
rôznym príhodám kultúry v meste a prináša 
„literatúru“ nových autorov, považujúcich 
rôznorodosť mesta za zaujímavý a rozhodne 
nie nebezpečný fenomén. Potrebujeme 
kultúru, aby sme ten šedivý šlajer (mestský 
výraz) odstránili. Maurice Halbwachs 
napísal: “Nová pamäť (mesta) je aj dnes 
tvorená cez literatúru a popkultúru”. 
Let’s go! 

Magdaléna Vášáryová

EDITORIÁL
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Neopúšťaj mesto
Kašli na vidiek
Neopúšťaj mesto
Vidiek nie je liek
Je to len zóna chodcov
Raj pre dôchodcov

Aj keď roky idú
Aj keď beží vek
Ešte stále si tu
Kašli na vidiek
Aj s jeho zónou čistou
Len pre penzistov

Načo ti je les
Potrebuješ stres
Vidiek je rodná hruda
A strašná nuda

Nechoď na huby
To ťa zahubí
Spočítaj všetky stromy
a to ťa zlomí

Neopúšťaj mesto
Ak máš všetkých päť
Neopúšťaj mesto
Vieš ho naspamäť
Spomeň si, na námestí
Tam sa nás zmestí

Tak neopúšťaj mesto
Ani na chvíľu
Neopúšťaj mesto
Nehľadaj idylu
A zostaň len tam, kde si
hory, lúky, lesy
Tie ťa nevyvedú z omylu

Milan Lasica
(text zhudobnil Peter Lipa)

KULTÚRNY KYSLÍK

NEOPÚŠŤAJ MESTO



Je nesporné, že v tomto masívnom 
a 
a vlastnosti, akými sa ešte nedávno 
vyznačovali niektoré štvrte a ich 
obyvatelia. Tí Staromeštania, čo svoje 
veľké nákupy pravidelne robia v niektorom 
z nákupných centier, nachádzajúcich 
sa v Petržalke alebo Trnávke, sa vôbec 
nemusia znepokojovať chýrmi, ktoré kedysi 
pred vstupom do týchto zón varovali. 
Zároveň sa nielen z týchto, ale aj z ďalších 
okrajových štvrtí vytratili osobitosti, 
ktorými sa ich obyvatelia vyznačovali 
z jazykového a folklórneho hľadiska. Kdeže 
sú časy, keď sa Karlovešťania dorozumievali 
jazykom, ktorý nám ostatným, ozajstným 
Blavákom, znel smiešne – a to ani nemuseli 
hovoriť niektorý zo svojich vtipov!
Mnohé nasvedčuje, že tie lokálne osobitosti, 
ktorým sa aspoň na okraji a vo folklórnych 
formách podarilo prežiť všetky etapy 
socialistických výstavieb a prestavieb, 
z povrchu etnického a kultúrneho zloženia 

globalizácia. Nebolo by však správne, keby 
sme si v účinkoch týchto dvoch procesov, 
ktoré sa napriek všetkým odlišnostiam 

spájajú v tom, že potláčajú osobitosti 
miesta a historických podmienok, všímali 
len čoraz dôkladnejšie vyhladzovanie 
stôp, aké v priestore mesta zanechali 
predchádzajúce epochy s ich etnickými, 
kultúrnymi a politickými charakteristikami. 
Zaiste, z podoby tohto mesta zmizlo 
mnohé z toho, čím jeho tvár a atmosféru 
poznačila najskôr rakúsko-uhorská a potom 
medzivojnová československá minulosť. 
Nech už sme však k architektonickým 
a urbanistickým výtvorom socialistickej 
moderny a postsocialistickej postmoderny 
akokoľvek kritickí, nemali by sme zabúdať, 
že v peripetiách tohto vývinu sa sformoval 
istý typ urbánnej identity, ktorý nemôžeme 
charakterizovať iba stratou zmyslu pre 
tradície a historické hodnoty, pretože sa 
v ňom stretávajú viaceré ďalšie faktory 
určujúce vzťah k miestu, jeho obyvateľom 
a jeho prostrediu. Treba to pripomenúť: 
mesto, to nie sú len domy, ulice, námestia 
a komunikácie, k mestu patrí aj skúsenosť, 
ktorá sa v tomto prostredí utvára ako 
výsledok nespočetných praktík, akými 
sa každodenne predlžuje naša mestská 
existencia.

PREMENY A KONŠTANTY
JEDNEJ URBÁNNEJ 
SKÚSENOSTI
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Vstup do nášho hlavného mesta po niektorej z diaľnic prináša neprehliadnuteľné ukážky 
pôsobenia veľkých procesov, akými v súčasnosti prechádzajú urbánne aglomerácie na 
celom svete. Komplexy obchodných centier, skladov a parkovísk, ktoré tu lemujú okraje 
cesty, by sa mohli  nachádzať na predmestiach Viedne, Ríma alebo Paríža. Na obzore nám 
satelitné mestečká, zahryzávajúce sa do karpatských lesov, názorne predvádzajú účinky 
suburbanizácie: aj v tomto meste sa stráca niekdajší vzťah medzi centrom a perifériou, 
aj Bratislava sa decentralizuje a postupne premieňa na komplex voľne prepojených 
aglomerácií. Napokon, najvýraznejším prejavom procesov, aké nášmu hlavnému mestu 
vtlačili jeho súčasnú podobu, je prúd aut, autobusov a kamiónov, uprostred ktorého do 
neho vstupujeme a prechádzame ním: je to jedno z mnohých miest, ktoré sa stali súborom 
prúdov prebiehajúcich po regulovaných komunikačných trasách.
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 esejista Olivier 
Mongin pokúsil zachytiť stav, v akom sa 
dnes, v čase postupujúcej globalizácie, 
nachádzajú mestá, upozornil hneď na 
začiatku, že výraz „urbánna situácia“, 
akým pomenoval predmet svojho záujmu, 
neoznačuje iba fyzické prostredie 
mesta a jeho priestorové usporiadanie. 
K fyzickému a geometrickému obrazu mesta 
Mongin pridáva to, čo nazýva urbánnou 
skúsenosťou. Táto urbánna skúsenosť je 
produktom telesných skúseností, ktoré  
uvádzajú do chodu vnútorné i vonkajšie, 
súkromné i verejné, osobné i neosobné 
vzťahy. Mongin sa obracia k osobnej 
a priamo telesnej skúsenosti, aby z nej 
odvodil nielen vnútorný svet indivídua, ale 
aj vzťahy, akými sa utvára sféra verejného 
života. Urbánna skúsenosť nachádza svoje 
výrazové prostriedky, svoj slovník, svoj 
vlastný diskurz. Jej prejavom sú diela 
spisovateľov, ktorí skúmajú mesto svojím 
telom a svojím perom: Borges a Sábato 
takto skúmali Buenos Aires, Mendoza 
Barcelonu, Yonnet a Queneau Paríž, Pessoa 
Lisabon, Joyce Dublin, Pamuk Istambul.
Koho by sme mohli priradiť k Bratislave, 
ktorý spisovateľ svojej telesnej skúsenosti 
s týmto mestom dal podobu jeho 
literárneho portrétu? Keď občas túto 
otázku svojim poslucháčom položím, 
reakciou je zvyčajne rozpačité mlčanie. 
Trochu lepší výsledok prináša rozšírenie 
poľa o ďalšie druhy umení, predovšetkým 
o  výtvarné umenie. Naozaj, niektoré 

a to nielen preto, že sa nakrúcali 
v bratislavských uliciach.
Najvýraznejším príkladom sa stále, aj 
po desaťročiach, ktoré nás delia od jeho 

Slnko v sieti (1962). Napriek tomu, že 
činžiak na Krížnej je len jednou z lokácií, 
ktoré sa v 

obyvateľa, Fajola, sugestívne sprostredkúva 

skúsenosť tohto mesta. Na jazykovej úrovni 
je táto skúsenosť zachytená v slangových 
výrazoch ako „rídky“, „bezviš“, „senziš“ 
a i. Ich pripomienka nás vracia do čias, 
keď sa bratislavských dvoroch a uliciach 
naozaj takéto výrazy ozývali, aby spolu 

s pozostatkami prešpuráčtiny, početnými 
germanizmami, bohemizmami a ďalšími 
jazykovými stopami minulosti tohto regiónu 
vytvárali niektoré charakteristické znaky 
rečového prejavu prvých povojnových 
generácií.
To všetko, pravdaže, z rečových prejavov 
obyvateľov tohto mesta už dávnejšie 
zmizlo. Nestratila sa však schopnosť 
kombinovať prvky rôznorodého pôvodu. 
Treba mať na zreteli, že táto schopnosť 
sa nijako neobmedzuje na oblasť jazyka. 
Výsledky jej pôsobenia nachádzame vo 
všetkých oblastiach života tohto mesta, čo 
vo svojom súhrne svedčí o tom, že dejiny 
pre nás nie sú súvislým prúdom spájajúcim 
minulosť s prítomnosťou a budúcnosťou, 
ale súborom prvkov, z ktorých si zakaždým 
po novom skladáme svoju prítomnú 
identitu. Prvky tohto súboru sa medzičasom 
zmenili, namiesto germanizmov prišli 
anglicizmy, namiesto idealizovaných 
predstav o živote na vidieku a prostých, 
meštianskou chamtivosťou neskazených 
ľudí, doňho teraz vstupujú mýty zdravia, 
zabezpečeného tradíciou farmárskych 
produktov, stále je to však kompozícia 
pozostávajúca z fragmentov minulosti 
a prítomnosti.
Pokiaľ si v tomto „skladobnom“ prístupe 
k utváraniu skúsenosti všímame jeho 
konštruktívne zameranie, nachádzame 
v ňom mnohé z toho, čím etnológ Claude 
Lévi-Strauss charakterizoval metódy 
domáceho majstra, „brikoléra“, ktorý 
svoje súbory vytvára z pozostatkov 
predchádzajúcich konštrukcií. Z tohto 
hľadiska je používanie prvkov rozmanitého 
pôvodu na utváranie nových usporiadaní 
prejavom myslenia, ktoré je vynaliezavé 
a originálne práve preto, lebo je odkázané 
na používanie už použitého materiálu.
Pokiaľ si však všímame aj sociálne 
a politické následky, musíme pripustiť, 
že táto tvorivosť pri zostavovaní nových 
kompozícií prináša riziká skĺznutia do 
stavu, ktorý sa dá nazvať balkanizáciou 
spoločenského prostredia. Keďže svoju 
urbánnu identitu ustavične komponujeme 
z prevzatého materiálu, naše myslenie 
a konanie má neodstrániteľné znaky 
balkanizácie. To by, pravdaže, nemuselo 
byť nevýhodou, zvlášť v dobe, ktorá 



sa hlási k pluralizmu. Nepevnosť toho 
historického podložia, ktoré sa v iných 
krajinách vytvorilo v 19. storočí a dodnes 
tam poskytuje oporu pre meštianske 
vrstvy spoločnosti, však spôsobuje, 
že v nás prežívajú sklony zmieriť sa 
aj s politickými a sociálnymi prejavmi 
balkanizácie a podobne ako neraz 
predtým sa v nich nejako „zariadiť“.
  
Keď autom prichádzame do hlavného 
mesta, všetko okolo nás vyvoláva dojem, že 
vstupujeme do racionálne usporiadaného 
a permanentne kontrolovaného univerza 
globalizovanej urbánnej spoločnosti. 
Takýto vstup by mohli mať aj iné metropoly 
západného sveta. Podobne by sa dalo 
hovoriť aj o viacerých architektonických 
a urbanistických útvaroch nachádzajúcich 
sa na teritóriu tohto mesta.

No celkom blízko centra nájdeme 
ulicu, ktorá nám svojím nesúrodým, 
provinčným a trhovníckym charakterom 
zreteľne ukazuje, že ani masívne procesy 
globalizácie nedokázali z povrchu tohto 
mesta odstrániť pozostatky zoskupení, 
ktoré po sebe  zanechalo obdobie, keď 
Prešporok v monarchii stratil svoj niekdajší 
význam a pohyby utvárajúce podobu 
moderných miest začali prechádzať mimo 
neho. Obchodná ulica, tento výbežok 
Balkánu nám takto pripomína nielen 
minulosť s jej zákrutami a návratmi, 
ale aj prítomnosť. Tú prítomnosť, ktorá 
je významnou súčasťou nášho myslenia 
a konania, našej urbánnej skúsenosti. 
A vôbec to nezávisí od toho, kam chodíme 
nakupovať.

Miroslav Marcelli
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Rukoväť slovenskej kultúry: podiel výdavkov na kultúru v rozpočtoch vybraných 
slovenských miest v roku 2015

Celkové výdavky % výdavkov na kultúru

Bratislava 318 999 598 1,65

Košice 132 997 936 3,52

Banská Bystrica 44426012 0,75

Žilina 48 798 830 1,76

Nitra 47 903 030 0,72

Trnava 45 830 870 1,76

Prešov 59 268 260 0,11
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...a Holíčania sa isto s radosťou sťahovali 
zo stredovekých tmavých múrov 
meštianskych domov do panelákového 
svetla a jednoduchých schodíšť. Možno 
preto si nevšímajú, že rovno o múr 
evanjelického kostola je opretý obchod 
s mäsom s veľkým nápisom „Čerstvé 
odrezky“. Lebo keď už Holíčania majú 
panelákové kuchyne rovno do ulice, treba, 
aby v nich mali z čoho variť. Takže mäso 
môžu nakúpiť hneď ako prekročia prah 
kostola a opustia jeho duchovnom naplnené 
prítmie. Ak do kostola vôbec chodia. 
Nakoniec, je protestantský. O múry staršie, 
katolícke, gotické, sa zatiaľ mäsiarstvo 
neopiera, ale naproti stojí nákupné 
centrum, akých bolo postavených okresnými 
tajomníkmi po Slovensku množstvo. Môžete 
si sadnúť do bistra á la 70. roky a pozerať 
sa na gotiku. Prečo nie? 5 500 rokov pred 
Kristom (za okresného tajomníka sa to 
počítalo asi inak), teda v dobe železnej, 

tam niekde na zemi sedávali predobyvatelia 
Holíča a hľadeli do ohňa. Kamene, ktoré 
tam zanechali, boli esteticky umiestnené 
na osi západ - východ, v dokonalom kruhu. 
Kultúrni ľudia. Aj mäso sa vtedy ešte 
lovilo po lesoch. V časoch, keď bol brod 
cez rieku Moravu, pri ktorom Holíč leží, 
tak významný, že aj Matúš Čák oň bojoval 
s Čechmi, Holíčania dbali o svoje mesto 
a kultúru v ňom. A keď prišli Habsburgovci, 
vybrali si Holíč, aby si vedľa centra postavili 
renesančný kaštieľ, letné sídlo. Žeby boli 
počítali, že budú mať do obchodu s mäsom 
blízko?  Stačilo by prejsť alejou do centra 
a aha ho! Rovno klobásky.
Dnes sa Holíčania sťažujú. Aj oni by chceli 
mať také krásne kultúrne mesto ako 
Skaličania. Ale nedá sa chcieť aj slaninu, 
aj krásu. O tom sa už presvedčili mnohé 
slovenské stredoveké mestá.

Magda Vášáryová
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MESTSKÝ MÄSAKER
Holíčania sú nahnevaní a závidia. Závidia susednej Skalici, že má krásne námestie a že 
ho všetci obdivujú. Holíč nemá námestie, má paneláky na mieste meštianskych domov. 
Prečo? Pretože Holíč bol komunistickejším mestom a tak bol okresným sídlom okresných 
tajomníkov Komunistickej strany Slovenska. Skalica nebola nikdy komunistická a bola 
viacej zahľadená do minulosti. Žiadny okresný tajomník im nezbúral kultúrny dom, ktorý 
narysoval Dušan Jurkovič, aby sa zapáčil ne-mešťanom vysokými panelákmi. V Holíči sa 
týčia rovno naproti evanjelickému kostolu. V Skalici sa oproti kostolom s vysokými vežami 
netýči nič. Ony, ako vyjadrenie viery a duchovno-kultúrneho života Skalice,  dominujú nad 
mestom. V Holíči dominujú balkóny a za nimi kuchyne. Priestor pre kultúrno, v ktorom 
Holíč vynikal po stáročia, zmizol. Lebo okresný tajomník KSS...

Foto: Google Street View, GeoBasis DE/BKG, 2012



10

KULTÚRNY KYSLÍK

Ako a prečo vznikla KU.BA? 
KU.BA – Kultúrna Bratislava je platforma 
združujúca občianske, teda zhora 
nezriaďované kultúrne iniciatívy v hlavnom 
meste. Jej vznik iniciovala A4 – asociácia 
združení za súčasnú kultúru v januári 2015 
s cieľom prepojiť aktérov na občianskej 
kultúrnej scéne, vytvoriť pravidelný 
priestor pre diskusiu o spoločných 
témach, zdieľanie skúseností a vzájomnú 
komunikáciu. 

Čo je poslaním KU.BA?

spoločných záujmov a tiež formulovanie 
podnetov smerom k politikom a úradníkom 
v samosprávach. Jednou z hlavných 
motivácií pre vznik platformy bolo aj 
sformulovanie spoločných požiadaviek 
na mesto a kraj, aby sa začali koncepčne 
zaoberať vytváraním podmienok pre 
kultúrny rozvoj.

Aký je Váš názor na fakt, že 
nezriaďovaná kultúra absentuje 
v najvýznamnejších kultúrno-politických 
dokumentoch?
Kultúra na Slovensku dodnes ostáva 
sektorom, v ktorom neprebehli potrebné 
reformy. Od čias minulého režimu tu 

pretrváva etatistická tradícia centrálneho 
riadenia a organizovania kultúry “zhora”, 
pričom spoločnosť doposiaľ nedokázala 
vytvoriť podmienky a nástroje, ktoré 
by dokázali dostatočne podporiť 
aktivitu samotných občanov. Zdedili sme 
presvedčenie, že štát a samosprávy sa 
postarajú o kultúrny život prostredníctvom 
svojich – často neefektívnych, 
zastaralých a nepružných inštitúcií, čo 
je pre slobodných umelcov a kultúrnych 
organizátorov často veľmi frustrujúce. Ak 
si u nás niekto založí napríklad divadelný 
súbor, veľmi skoro zistí, že je takmer 
nemožné v tomto prostredí profesionálne 
a dlhodobo fungovať: s niečím takým ako 
vlastná iniciatíva sa akosi “nepočíta”. 

Odkiaľ pramení tento problém, keďže 
v zahraničí je tretí sektor považovaný 
za rovnocenného aktéra v diskusii 
o kultúrnej politike?
Prax zo zahraničia však ukazuje, že obce 
a regióny sa snažia priťahovať aktívnych 
a motivovaných ľudí, ktorí dokážu 
zveľaďovať prostredie a pretvárať svoje 
okolie, k čomu kultúra dokáže veľkou 
mierou prispieť. Našťastie, zmena od 
totality k občianskej spoločnosti sa deje 
aj u nás zásluhou aktivistov a tretieho 

ROZHOVOR SO 
SLÁVOM KREKOVIČOM 
O TOM, AKO CHCE 
KU.BA SKULTÚRNIŤ 
BRATISLAVU
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sektora, aj keď nastáva pomalšie. Niektoré 
fázy sa zrejme nedajú preskočiť. Na 
Slovensku to súvisí aj s kvalitou ešte 
nie úplne rozvinutej demokracie, ale aj 
s prevažujúcou, pomerne konzervatívnou 
mentalitou obyvateľstva, ku znakom ktorej 
patrí aj dlhodobé kultúrne zaostávanie 
za inými európskymi krajinami. Zrkadlom 
takejto mentality je potom aj názorová 
výbava zvolenej politickej reprezentácie. 
Politici, najmä na lokálnej úrovni, kultúre 
neprikladajú význam, aký zohráva – či 
mohla by zohrávať – pri rozvoji regiónu 
a kvality života obyvateľov.

V čom všetkom môžu predstavitelia 
verejného sektora (zástupcovia 
legislatívnej i výkonnej moci, úradníci, 
...) pomôcť nezriaďovanej kultúre? 
Politici a úradníci na každej úrovni by 
nemali kultúru riadiť ani organizovať, ale 
vytvoriť priaznivé podmienky a stimulujúce 
prostredie, ktoré podporí iniciatívu 
obyvateľov, vrátane profesionálnych 
kultúrnych aktivít. To, ako by takéto 
prostredie malo vyzerať a aké legislatívne 

udržanie, by malo vyplynúť z dôkladnej 
analýzy kultúrneho potenciálu a potrieb 
a následne koncepcie kultúrneho rozvoja, 
obsahujúcej konkrétne opatrenia. Takýto 
dokument by v ideálnom prípade mal 
vzniknúť ako výsledok procesu kultúrneho 
plánovania. Participatívne, za pomoci 
expertov a najmä s účasťou samotných 
kultúrnych aktérov. Len takto dokáže 
akákoľvek stratégia získať širšiu legitimitu 
a pružne reagovať na meniacu sa realitu.

i 
kultúrneho sektora úspešnejšie fungovať 
a spoluvytvárať kultúrno-kreatívny 
ekosystém?
Medzi dôležité a osvedčené mechanizmy 
patrí napríklad transparentná a efektívna 
podpora kultúrnych aktivít formou 
grantovej súťaže, ale nielen tá. Môže 

programy zamerané na posilňovanie 
kapacity kultúrnych operátorov a podobne. 
Som presvedčený, že vitálny a dlhodobo 
udržateľný kultúrny sektor, vrátane 

množstva malých iniciatív, je do budúcna 
dôležitý pre každý región, ktorý chce 
prosperovať.

Existuje v Bratislave priestor pre 
rozsiahlejšiu reformu kultúrneho sektora, 
či už z inštitucionálneho, legislatívneho 

V Bratislave existuje nielen priestor, ale 
priam akútna potreba reformy fungovania 
správy vecí verejných v oblasti kultúry. 
Je to možno jediné európske hlavné 
mesto, ktoré nemá spracovanú stratégiu 
kultúrneho rozvoja, ani efektívne 
nástroje podpory kultúrnych aktivít mimo 
“vlastných” príspevkových organizácií. 
Napriek viacnásobným požiadavkám 
v minulých rokoch (napríklad iniciatíva 
Kreatívna Bratislava v roku 2011) to 
doteraz nebolo pre miestnych politikov 
témou dňa. Chýbajúca koncepcia sa tak 
podpísala na mnohých kontroverzných 
a veľmi viditeľných kauzách: klasickým 
príkladom je zbúranie divadla Stoka či 

divadla Astorka, či predaj pozemkov pod 
PKO. Ale nejde len o fyzickú infraštruktúru. 
Mesto bez vízie a koncepčného uvažovania 
nedokáže zhodnotiť svoj ľudský potenciál 
a je vydané napospas záujmom rôznych 
skupín, ktoré sledujú iné ciele, než 
je kvalita života obyvateľov, súvisiaca 
s kultúrou. Svetovým trendom pri 
uvažovaní o kultúrnom rozvoji je pritom 
odklon od centralistického riadenia kultúry 
smerom k využitiu potenciálu prirodzene 
vznikajúcich kultúrnych iniciatív, vrátane 
profesionálnych.

Aké faktory sa musia pomyselne 
stretnúť, aby bolo možné uskutočniť 
takúto reformu, a kde vôbec začať?
Medzi významné faktory, ktoré môžu 
prispieť k zmene, patrí v posledných rokoch 
určite rastúci a silnejúci občiansky sektor, 
ktorý vytvára významnú časť kultúrneho 
života mesta pre jeho obyvateľov aj 
návštevníkov. Ďalším dôležitým momentom 
je nové politické vedenie mesta a poslanci, 
ktorí zatiaľ ukázali ochotu začať 
s reformami a s prípravou zmysluplnej 
kultúrnej koncepcie aj v dialógu 
s kultúrnymi operátormi.

11
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Pozrime sa do vlastných radov. 
Na čom by sme mali zapracovať my 
sami vo vnútri našich organizácii i vo 
vnútri platformy, aby sme zvýšili svoj 
potenciál, čo by samozrejme malo 
v ďalšom kroku pozitívny dopad i na 
externé prostredie?
Prvým krokom by malo byť presieťovanie 
a spolupráca doteraz osamotených 
aktérov, čo sa už začalo diať so vznikom 
platformy KU.BA, ktorá je zatiaľ 
neformálnym zoskupením. Ak sa to ukáže 
ako potrebné, môže nasledovať založenie 
asociácie s právnou subjektivitou. Vedeniu 
magistrátu aj poslancom kultúrnej komisie 
sme predniesli požiadavky, aby sa vytvorila 
participatívna koncepcia kultúry pre hlavné 
mesto.
Ďalšou aktivitou, ktorá už tiež prebieha, 
je vytvorenie špecializovaných pracovných 
skupín, ktoré sa na dobrovoľníckej báze 
venujú analýze stavu a návrhom riešení 
v rôznych oblastiach kultúry. Sem patria 

 meste 
a VÚC, efektivita a transparentnosť 
vynakladaných prostriedkov z komunálnych 
rozpočtov v kapitole kultúra alebo hľadanie 
doplnkových zdrojov pre nezriaďované 
kultúrne a umelecké aktivity.
Dôležité je tiež informovanie verejnosti 
a vysvetľovanie významu a postavenia 
občianskej kultúrnej scény, ktorá je 
prínosom pre celé mesto a jeho obyvateľov. 
Pripravujeme kampaň upozorňujúcu na 
túto problematiku, ako aj rôzne mediálne 
výstupy ako sú odbornejšie články a blogy.

V minulosti sme sa stretli s podobnými 
iniciatívami, tie však postupne zanikali. 
Čím je KU.BA iná, výnimočná? 
Je pravda, že doterajšie výzvy, 
upozorňujúce na potrebu reforiem 
v oblasti kultúry, zaznamenali len čiastočný 
úspech, ako je napríklad presadenie 
niekoľkých bodov o podpore kultúry do 
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Bratislavy. Navyše, aj tak sa nerealizujú. 
Za ďalší menší úspech možno považovať 
vytvorenie pracovnej skupiny na magistráte 
ešte za minulého vedenia, ktorá sa touto 
problematikou mala zaoberať, ale stretla 
sa len niekoľkokrát. Nezávislí organizátori 
a experti však pripravili v roku 2012 

vôbec prvý prehľad neštátnych, zhora 
nezriaďovaných kultúrnych subjektov 
v meste, ktorý čiastočne ukázal silu tohto 
sektora. Podujatia a aktivity vyše stovky 
týchto subjektov navštevuje ročne niekoľko 
stotisíc ľudí.

V čom tkvie najväčší potenciál KU.BA?
Platforma KU.BA aj ďalšie súčasné aktivity 
sú preto prirodzeným pokračovaním 
doterajšieho úsilia. KU.BA je však 
výnimočná v tom, že sa nám v A4 podarilo 

ktorého cieľom je naštartovať prípravu 
participatívnej kultúrnej stratégie pre 
mesto a ktorého súčasťou je aj sieťovanie 
aktérov a informovanie verejnosti. Projekt 
s názvom Partnerstvo pre kreatívnu 
Bratislavu bol podporený z Programu 
podpory mimovládnych organizácií – 
Demokracia a ľudské práva, ktorý je 
súčasťou implementácie Finančného 
mechanizmu EHP 2009-2014. Vďaka nemu 
sme schopní platiť koordinátorku aj 
expertov, ktorí dbajú o to, aby celý proces 
nezaspal. Súčasťou projektu sú aj ďalšie 
aktivity ako verejné diskusie, okrúhle stoly 
so zástupcami samospráv a medzinárodná 
konferencia, ktorú pripravujeme na 
jeseň 2015. Úspech celého projektu však 
bude závisieť aj od ochoty miestnych 
politikov a iniciatívy samotných kultúrnych 
operátorov, združených v platforme. Ak 
sa to podarí aspoň trochu podľa našich 
predstáv, Bratislava sa stane opäť o čosi 
modernejším a kultúrnejším mestom, ktoré 
dokáže rozpoznať a rozvíjať svoj obrovský 
potenciál.

rozhovor viedla Jana Oslancová
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Ľudia žijú v mestách už celé tisícročia. 
Zvolili si život v prostredí, kde vodu nájdu 
vo fontánach a kvety a stromy nerastú 
divoko, ale sú zarovnané v zákryte na 
záhonoch. Prírodné zložky života sú 
prispôsobené alebo celkom nahradené 
umelými. Mesto je ľudským výtvorom a je 
plné ľudí a ich každodenných interakcií, 
vzťahov a aktivít. V priebehu času sa mení 
a vyvíja, je prestavované a tvarované podľa 
predstáv mnohých architektov a staviteľov, 
ktorí jednotlivé budovy stavajú, menia 
a prestavujú. Preto mesto nikdy nemá 
konečnú podobu, stále sa mení, rozrastá, 
rozpadá a znovu stavia.
Viete, že rok 2009 sa stal prelomovým 
bodom v 
miest? Od tohto roku žije väčšina svetovej 
populácie v mestských aglomeráciách. 
Odhaduje sa, že okolo roku 2025 bude 
v mestách žiť 60%, v roku 2050 70% a na 
konci storočia sa tento pomer ustáli na 
75% celkovej svetovej populácie. Masívna 
globálna urbanizácia znamená, že kvalita 
života ľudí v mestách sa v budúcnosti stane 
alebo už stáva svetovou témou neobvyklej 
dôležitosti.
Ale mesto, to nie sú len budovy, ulice, 
parky, nielen architektúra a urbanizmus, 
ale hlavne ľudia, ich pracovné i súkromné 
aktivity. Ich formy sa menia, pretože mesto 
človeka ovplyvňuje, najmä v rovine široko 
chápanej kultúry, rovnako, ako človek 
ovplyvňuje mesto. Tieto dva subjekty na 
seba pôsobia a vzájomne sa menia. Mestá 
sú dôkazmi myšlienkového, kultúrneho 
a technického pokroku človeka, nie vidiek. 
Budovanie miest a možnosti, ktorými 
dnes mesto disponuje, sa líšia od čias éry 

extenzívnej industrializácie a rozšírenej 
masovej výroby v 20. storočí. Dnešný 
vývoj smeruje k využívaniu moderných 
technológií, prehodnocovaniu spôsobu 
trávenia neustále sa predlžujúceho 
voľného času obyvateľov, ich prístupu ku 
kultúre a umeniu, podmieneného vyššou 
vzdelanosťou. Kreatívne plánovanie, ktoré 
je základom novodobej éry rozvoja miest, 
predpokladá, že urbanisti rozšíria svoje 
horizonty za poznatky, ktoré kedysi získali 
v školách a stanú sa vynaliezavejšími 
v snahe poskytnúť mešťanom jedinečné 
a hlboké zážitky z mesta. Ponúknu im 
pridanú hodnotu, vytvoria priestor pre 
inovácie a tým im pomôžu zvýšiť aj ich 
kvalitu života v ich meste. A oni využijú 

brandingu, teda vytvorenie novej vnútornej 
identity mesta a jeho nový image.
Výnimočný obraz mesta preto určujú 
kultúrne aktivity, pripravované aj 
mimovládnymi zoskupeniami, rozvíjanie 
miestnych tradícií, pestovanie dialektov, 
rozličné subkultúry, na ktorých sa hojne 
zúčastňuje verejnosť. Mestá totiž 
poskytujú väčšiu slobodu a priestor pre 
rôznorodú paletu nápaditých riešení, 
pretože disponujú zásadným zdrojom, 
ktorým sú mestskí obyvatelia. Ľudská 
inteligencia, moderne kreované túžby, 
konkurencia a kreativita, dynamický tep 
mesta sú tým, čo dnes vo veľkej miere 

umiestnenie, nedostatok prírodných zdrojov 
a obmedzený prístup k trhom.
Mesto je pozitívny koncept.

Pavol Pilař

MESTÁ DNES UŽ NIE SÚ 
ÚZEMÍM NIKOHO
Mesto je napriek romantizujúcim predstavám o vidieku pozitívny koncept, hlásajúci, že 
obyčajní ľudia dokážu neobyčajné, ak dostanú šancu seba i niečo zmeniť. Dôležité je, aby 
našli otvorený priestor pre zmeny. Mesto.
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Cítite sa byť viac mešťanom/meštiankou 
alebo vidiečanom/vidiečankou? 

Evita Urbaníková:
Som viac mestský typ, budem úprimná. 
Mám rada raňajky v kaviarňach, divadlo, 
služby na dosah a keď zatúžim po prírode, 
nemám problém sadnúť do auta a niekam 
na víkend vypadnúť.

Dana Kleinert:
Keďže som sa narodila, vyrastala, študovala 
a zároveň neustále pôsobím v Starom Meste 
Bratislavy, tak v prvej odpovedi mi napadá, 
že sa cítim byť viac meštiankou. Mám rada 
ľudí a aktivity, ktoré mesto vie ponúknuť. 
Avšak v porovnaní s takým Londýnom sa mi 
to hneď začne javiť v inej mierke a dostaví 
sa mi „provinčný pocit“ spolu s nutkaním 
pomôcť posunúť Bratislavu ďalej. Avšak 
akonáhle rozmýšľam v intenciách bývania, 
tiahne ma to už viac mimo centra, 
momentálne bývam na Devíne, kde si 

ako dom, záhradu a pokoj, bez straty 
intenzívneho kontaktu s priateľmi.

Michal Hvorecký:
Určite viac mešťanom. Žiť v miniatúrnom 
veľkomeste ako Bratislava si vyžaduje 
sebairóniu, ktorá mi, našťastie, nechýba. 
Je v tom aj veľa schizofrénie – slovenský 
vidiek Bratislavu neznáša, pretože je 
mestom, a ostatný svet ju považuje za 
beznádejnú dedinu. Mne sa tu žije dobre. 
Mesto ma inšpiruje, zaujíma, napĺňa. Som 
bratislavský autor.

Zuzana Liová:

s jedným ani s druhým. Mesto mi poskytuje 
komfort, anonymitu, kultúrne vyžitie, 
kontakt s umením, rôzne podnety a vidiek 
zase upokojenie, spomalenie, väčšie 

spojenie s prírodou, samotu. Jedno dopĺňa 
druhé. Keďže mám tú možnosť, rada tieto 
prostredia striedam a priestor, kde sa práve 
nachádzam, si užívam.

Ondrej Šoth:
Na Slovensku sa cítim ako vidiečan. Ak 
ma prepadne empatia Slováka, keď som 
v zahraničí a vrátim sa domov, vidím iba 
malosť, jednoduchosť, obmedzených 
ľudských a názorových  postojov na 
Slovensku v porovnaní s veľkými európskymi 
centrami kultúry.
Mešťanom sa cítim často iba sám pre seba 
a moje ja. Ale myslím si, že to dnes okrem 
vás v IKP nikoho nezaujíma, ako sa cíti 
občan našej zeme v Európe.

ANKETA
Niekedy sa zdá, akoby sme boli všetci odinakiaľ. 20 % Bratislavčanov platí dane v rodnej 
dedine, napríklad. Sme teda národom veľkých dôležitých miest Horného Uhorska, alebo 
podhorských dediniek? Spýtali sme sa:
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Čo je kaviareň?
Pohostinský podnik s posedením, v ktorom 
sa podávajú teplé i studené nápoje, 
predovšetkým káva, a iný doplňujúci 
sortiment, napríklad zákusky. Kaviareň 
je zvyčajne centrom spoločenského 
a kultúrneho života a z toho logicky 
vyplýva, že sa nachádza v meste. 
Najtypickejšími návštevníkmi kaviarne 
bývali umelci – aspoň tí o kaviarňach 
a v kaviarňach najviac písali. Podporili 
tým predstavu kaviarne ako miesta 
stretávania sa tvorivých a otvorených 
hláv. K takým patrili tiež študenti, ale 
aj niektorí politici či spolkárski aktivisti, 
ktorí v dávnych časoch zakladali činnosť 
spolkov z kaviarní. Takáto kaviareň 
ako spoločensky kultivovaná miestnosť 
bola pravdaže typickejšia najmä pre 
predvojnové veľkomestá. Zároveň 
neslobodno zabudnúť, že aj Hitler 
organizoval počiatky svojho hnutia 
z podniku podobného kaviarni.
Na Slovensku kaviareň zažívala renesanciu 
nielen v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, 
ale napríklad aj počas mečiarizmu. 
Dalo sa už vtedy (opäť) kritizovať 
spoločenské pomery pri poháriku bez 
trestných následkov. Navyše v tom čase 
pre intelektuálov nebola iná robota 
ako debatovať a písať o tom, o čom sa 
nesmelo hovoriť a debatovať dvadsať 
rokov predtým. Keďže kaviarenská obroda 

nemala dlhé trvanie – gýče pre turistov, 
hipsterov a mamičky v šoping centrách nie 
sú ozajstné kaviarne, stárbaksy a sociálne 
siete tiež vykonali svoje – kaviareň 
zostala hlavne ako symbol. Evokuje 
kultivovaný mestský priestor, spolutvorí 
ideál liberálnej slobodnej spoločnosti 
a je v princípe jedno, či sa nachádza 
v Teheráne, či v Bratislave.

Café u Krajniaka, ktorému zasvätil status 
vplyvný slovenský intelektuál, sa nachádza 
na Panenskej ulici číslo 3 v Bratislave. 
Hneď oproti je vstup do legendárneho 
kníhkupectva Artforum. Oproti obchodu 
z knihami je zas podnik, ktorý sme 
ako študenti začiatkom deväťdesiatich 
rokov 20. storočia vymetali v pozícii 
kaviarenských učňov. Často sme nápoje 
rozšírili aj o senzoricky efektívnejší 
sortiment a môjho vtedajšieho najbližšieho 
druha tam raz ku koncu otváracích hodín 
legitimovali (rozumej zmlátili) policajní 
kukláči. Neviem, či to bolo po nesúvisiacej 
hádke s katolíckou omladinou Bratislavy, 
z ktorej som dostatočne skoro rezignoval 
smerom na nočák do Mlynskej doliny, 
alebo policajti prišli z iného dôvodu. 
Mám doteraz v pamäti šťavnaté nadávky, 
ktorými sme sa v kaviarňach mečiarovskej 
Bratislavy častovali nad kávičkou alebo 
čímsi výdatnejším. Aj dnešný majiteľ 
kaviarne zo statusu karikaturistu bol 

PREČO SA BOJÍM 
SLOVENSKÉHO MESTA?
Vplyvný karikaturista Martin Šútovec, ktorého popularita na najväčšej sociálnej sieti 
prevyšuje šesť tisíc nasledovníkov a tomuto množstvu zodpovedá aj počet „lajkov“ pod 
jeho statusmi, v utorok 16. júna 2015 predpoludním zverejnil nasledujúci post:
„Položme si otázku: Je kaviareň U Krajniaka bratislavskou kaviarňou?“
Tento status mi poskytol posledný impulz na dopísanie úvahy, ktorá sa na začiatku 
pracovne volala „Mezenská bratislavskej kaviarne“. Zámerom tej skoršej verzie bolo 
upozorniť na nebezpečenstvo mylne chápanej slobody vyjadrovania sa zo strany celebrít, 
najmä keď obrana domnelej slobody znamená legitimizáciu fašizoidného média. Až 
Šútovcove spojenie kaviarne a mesta, z ktorých slovenské celebrity vplývajú na masy, 
však dali tejto pôvodne banálne moralizujúcej úvahe hlbší zmysel.
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kaviarenský živel! Medzi najkrajšie 
údery z mojej strany patrili „pápeženci“ 
a „neoľudáci“ a z tej ich najjemnejšie 
znelo „ty luteránsky pes“! Kvetnatejšie 
nadávky sa nepatrí dávať na písme.

Ako chlapca z konzervatívneho vidieka 
ma takéto debaty s budúcou inteligenciou 
prekvapili. Moje predstavy o bratislavských 
vzdelancoch boli naivné. Nevedel som 
vtedy ešte, že hranica medzi slovenským 
mestom a dedinou takmer neexistuje. 
Môj názor na mesto a kaviareň boli vtedy 
totiž formované módnym urbánnym 
romantizmom, postsocialistickým 
zdôvodňovaním výnimočnosti mesta pre 
slobodu. Urbánnosť sa napríklad kriesila 
patinovanými obrázkami minulosti, 
ktoré by sme pokojne mohli nazvať 
gýč, ak by sa nesnúbili s oživovaním 
asi najnebezpečnejšieho slovenského 
spoločenského fenoménu, ktorý prekonáva 
aj povestnú sedliacku neokrôchanosť 
– malomeštiactva. V deväťdesiatich 
rokoch 20. storočia sa medzi obyvateľmi 
postsocialistických sídlisk začalo oveľa viac 
na povrch drať povedomie akejsi morálnej 
superiority nad tým, čo títo novodobí 
nositelia pokroku odsunuli do zaostalého 
komunistickému režimu. Mesto znamenalo 
modernosť a módnosť, vidiek bol zaostalý 
a hlúpy, veď patril Mečiarovi. 
Problém však bol, že urbánnemu 
romantizmu v konečnom dôsledku nešlo 
o nejaký liberálny kozmopolitizmus, 
ako môžeme mylne dedukovať z ideálov 
kaviarne. Do urbánneho kozmopolitizmu sa 
v našich zemepisných šírkach aj tak vrátiť 
nedalo. Na obranu urbánneho romantizmu 
samozrejme treba poznamenať, že 
prinajmenšom u časti jeho stúpencov 
predstavoval tento módny trend aj snahu 
o kultiváciu občiansko-liberálnych cností. 

Mesto ako dedina
Ako študent som mal k urbánnemu 
romantizmu veľký rešpekt. Aj preto 
som feudálne zvyky z hontianskej obce, 
ktoré si dvadsať rokov predo mnou 
v tej istej dedine osvojoval predstaviteľ 
kaviarne liberálneho typu Jaroslav 
Filip, napasovával do kaviarenských 
grífov. Prekávičkovali sme takto štúdiá 

s cigaretkou v Kryme a Tulipáne. Našim 
kaviarenským mestom sa stala Bratislava, 
tej sme sa, na rozdiel od Budapešti, 
nebáli. Bola taká našská, dedinskejšia. 
V Korze na Suchom mýte, v Dome 
spisovateľov, vo Vieche u sedliaka si 
inteligencia servítky pred ústa nikdy 
nedávala. Skrátka, hranica medzi mestom 
a dedinou v slovenskom kontexte nikdy 
naozaj neexistovala. Aj ten folklór 
vymysleli mešťania! Odtiaľ je len krôčik 
k nacionalizmu, ideológii výlučnosti 
vlastného kmeňa. Ten je pravdaže tiež 

pohyb bolo potrebné mesto, čo aj také 
malé ako Martin.
Najsilnejším elementom predstavy 
intelektuálov o národe je viera, že 
bukolické obrázky a príbehy ľudu boli 
kedysi pravdivé. Svet nacionalistov 
a romantikov skrátka splýva priamo pred 
našimi očami a nie sú to ani dedinskí 
mudráci ani dedinskí blázni, ktorí tieto 
predstavy šíria.

Hnedá kaviareň?
Aj keď som kultúru urbánneho romantizmu 
nikdy „nežral aj s chlpmi“, zdala sa 
mi kedysi vhodná na kultivovanie 
demokratickej debaty. Ukázať rodákom 
na vidieku onú „demokratickú mestskú 
civilizáciu“. Nejde mi tu o rehabilitáciu 
dediny – neznášam insitný folklorizmus 
– ale o prostý fakt, že dedina u nás 
bola vlastne vždy v meste. Urbánny 
romantizmus to nezmenil. Bol skrátka 
len vhodnou ideologickou skratkou, ale 
liberálna demokracia na Slovensku na ňom 
určite nestojí.
Patrím k tým, ktorí donedávna verili, že 
na Slovensku po osobnostiach -- spomeňme 
napríklad kaviarenského reprezentanta par 
excellence Milana Lasicu -- prichádzajú 
ďalšie rozhľadené osobnosti, aj ženského 
pohlavia. A že posunú úroveň nášho 
kozmopolitného zmýšľania o kúsok 
ďalej. Ako sa však ukazuje, veľká 
časť slovenských inteligentov (ľudí 
s diplomami) v tejto krajine si myslí to 
isté, čo istá moderujúca kulturologička. 
Ale skúste týmto ľuďom vysvetliť, že ich 
uvažovanie sa nápadne podobá uvažovaniu 
nemenovaného mešťana so sídlom v paláci 
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bystrického samosprávneho kraja. Problém 
totiž nie je v tom, že by rostatasení 
konšpirátori nepomenovali viaceré akútne 
problémy dneška. Problém je, ako a čím 
tieto neduhy dokladujú.
Dostali sme sa už totiž pod úroveň 
spanilých jázd nacionalistických hercov po 
Slovensku začiatkom deväťdesiatych rokov. 

Kmeňové pudy totiž len zdanlivo 
odchádzajú s klopkaním vychovaných 
detí v topánkach s bielymi punčocháčmi 
a s pozdravom bozkávam. Či z nevedomosti 
ako mezenskí, z vypočítavosti ako 
inštrumentálni populisti alebo rovno 
z presvedčenia, aké len neonacisti môžu 
mať, platí už od Povstania známy fakt:„S 
fašistami nikdy nevyhráš, ak sa vyberieš 
ich smerom!“

Odpoveďou na otázku Martina Šútovca 
o tom, či je kaviareň vedená prvým 
križiakom konzervatívneho výberu 
Bratislavy vôbec bratislavská kaviareň, 
teda možno tento text uzavrieť: určite 
áno!

Juraj Buzalka
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KULTÚRA 
A MESTO
Budúcnosť Európy je rozhodujúcim 
spôsobom ovplyvnená tým, čo urobíme 
s kultúrou. Áno, Európa sa vyznačuje 
predovšetkým kultúrou. V súčasnosti 
sa nachádzame v takom duševnom 
rozpoložení, že budúcnosť kontinentov 
je určovaná kultúrou, keďže iné otázky 
sme nezvládli alebo sme zostali trčať 
v krízach. Odpoveďou iste nemôže byť, 
že sa budeme od seba navzájom izolovať, 
uzatvárať a že nebudeme chcieť mať so 
sebou navzájom nič spoločné. Ale kde sa to 
deje, to stretávanie? Skutočným priestorom 
je mesto, pretože tu sa schádza celý náš 
svet. Na jednej strane ho zažívame na 
rôznych úrovniach od oblohy až po zem. 
Zároveň je tu aj rôznosť skupín, ktoré 
sú tu doma.  Európa je rozmanitosť a  
práve mesto je rozmanitosť. Tu sa môžu 
ľudia jeden od druhého niečo naučiť, 
niečo si vymeniť, spoznávať sa navzájom 
a tešiť sa z rôznorodosti, ktorá je veľmi 
podnetná. Či mesto plní túto funkciu, za 
to zodpovednosť nenesú len štátne orgány 
či vedenie mesta, ale iniciatívy skupín 
jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií. Ide 
o určitý druh európskej kozmológie, tá 
ohromná rôznosť, v ktorej sa musíme sami 
správne pochopiť. Pojem kozmos znamená 
v gréčtine ornament, šperk a rozmanitosť, 
pretože Európa je otvoreným kontinentom. 
Len vtedy budeme európski, keď z miest 
urobíme miesta stretnutí a vzájomného 
nachádzania sa. Najmä moderná doba 
mobility od nás vyžaduje, aby sme tieto 
príležitosti využili a tomu prispôsobili 
modely kultúrnych akcií a reakcií v meste, 
kde sme doma! Otázky, ktoré si dnes 
kladú analytici a experimentátori nášho 
sveta, nie sú o kultúre, ale eminentne len 
politické a ekonomické. Ako sa našinec môže 
stretávať s cudzincom bez toho, aby spôsobil 
plazivú občiansku vojnu? Máme sa v zmysle 
H. M. Enzensbergera a jeho “Pohľadov na 

občiansku vojnu” vracať ku kultúrnemu 
a prosperujúcemu jadru európskej kultúry 
obmedzovaním sa a 
a 
snažiť o prejemnelý dialóg bez dôraznej 
artikulácie našich vlastných záujmov? Aj keď 
pri bližšom pohľade európska idea modernity 
a pokroku možno vyžaduje prepracovanie 
a môže byť spochybniteľná v detailoch, 
má sa však rozpustiť v nekritickom 
vyznávaní všeobjímajúcej relativity teórie 
a praxe? Mali by sme spory viesť z vojensky 
zabezpečených pevností pomocou kultúrno-
politických emisárov? Čo bude s “inými”, 
ktorí sú v našich vlastných múroch? Budú 
ako počas národného socializmu vylúčení 
a deportovaní do špeciálne vytvorených 
rezervácií? Alebo nepotrebujeme veľmi 
súrne nové politické a spoločenské spôsoby, 
ktoré umožnia stretávanie centrálnej 
a paralelných kultúr, a tým umožnia 
recipročne sebauplatnenie bez agresie? 
Nepotrebujeme jednoducho rešpekt bez 
toho, aby sme sa uchyľovali k relativizmu? 
Nepotrebujeme prudkosť kontroverzií bez 
toho, aby sme odsunuli preč demokratické 
formy a legitimitu? Veľa otázok, málo 
konkrétnych odpovedí a ešte menej istôt.
Tak sa dá opísať súčasný vnútorný život 
európskej myšlienky. A to paradoxne 
v čase, keď svet potrebuje Európu ako 
významného hráča viac než kedykoľvek od 
roku 1945. Európa, dalo by sa povedať, 
zažíva renesanciu napriek vlastnej snahe. 
Alebo prinajmenšom renesanciu, ktorú 
časovo a politicky nepredvídala. Ako 
môžeme dnes Európu dať dohromady? Chýba 
nám európska verejnosť a kultúra. A práve 
kultúra je od verejnosti neuveriteľne závislá. 
Namiesto toho na našich hraniciach vyčíňajú 
separatisti. Mali by sme im položiť otázku, 
či aj umenie a kultúra nemajú byť otvorené, 
keď si nárokujú právo žiadať otvorenosť od 
ostatných. Nakoľko sa otvárame budúcnosti, 



alebo či sa len snažíme pohybovať 
v uzavretých priestoroch, zraňovať sa 
a nezapájať sa do skutočného dialógu so 
svetom?
Mesto je vždy experimentálnym 
laboratóriom. Mali by sme sa chopiť 
európskej výzvy, pretože tým založíme 
“laboratórium 21. storočia”. To si však 
vyžaduje Európu poznať a viditeľnosť Európy 
je najmä v jej kultúrnom živote. Mestské 
trhovisko je miesto, kde sa ľudia stretávajú. 
Predstavuje život, spoločenstvo a históriu, 
tvorivosť a konkurenciu, pestrú výmenu 
a kultúrne úspechy. Európa je rôznorodé 
spoločenstvo, ktoré pri rozmanitosti hlasov 
drží spolu vďaka tomu, že je spoločenstvom 
kultúry. Vážme si to pri našom bytí 
v urbánnom živote.

Erhard Busek
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“V mestách v službe sú dedinské dievčatá 
vystavené ustavičným pokušeniam. Jedny od 
domáceho pána, druhé od mladého pána, 
tretie zas od pouličného známeho, čo môže 
byť vojak, tovariš, alebo ktokoľvek iný.”

“Na každý pád to vychodí tak, že nad 
vážnosťou manželského života po dedinách 
a po našich neindustriálnych mestečkách 
akoby kontrolu držala verejná mienka. 
Tej sa každý bojí. Vo veľkomeste verejnej 
mienky niet, alebo nemôže svojou kontrolou 
zasiahnuť do každého kúta. Vo veľkomeste 
sa človek so svojou lascivitou cíti istý, že na 
verejnosť nevyjde.”

“Vo všeobecnosti možno povedať to, 
že slovenská spoločenská otázka je 
v slovenskej spisbe objasnená naskrze 
nedostatočne a predstavená vo falošnom 
svetle. Spoločenský život vindikuje sa len 
pre slovenské mestečká a pre slovenskú 
inteligenciu. A ľud po dedinách kde ostal? 
Nazdávaš sa, že uňho nieto sociálneho 
inštinktu?”

“Tá čiastka dedinského obyvateľstva, ktorá 
čítaním časopisov a dobrých poučných kníh 
už k čistému národnému povedomiu prišla, 
sa spolčuje v osobitnú triedu uvedomených. 
Túto triedu spája v jeden duševný celok jej 
povedomie, teda vyšší stupeň inteligencie, 
a ona s istým opovrhnutím hľadí na tú vrstvu 
obyvateľstva, ktorá toto povedomie ešte 

nemá. Naproti tomu neuvedomelá čiastka 
tvorí zase jeden celok, ktorý je spojený 
práve svojou neuvedomelosťou. Táto 
skupina, menovite ak po dedine prúdi čulejší 
život, súc postavená pre svoju stagnáciu na 
pranier a vystavená posmešným poznámkam 
od prebudenej časti obyvateľstva, vo svojej 
zaostalosti na ostatných zanevrie a stáva sa 
takmer neprístupnou.”
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ČO SME ROKY NESMELI ČÍTAŤ
MESTO V DIELE JÁNA 
LAJČIAKA V DIELE 
SLOVENSKO A KULTÚRA



Martin sa podľa zákona nazýva centrom 
národnej kultúry Slovákov. Znie to 
pekne, čo to však znamená? Mesto síce 
malo vo svojich vrcholných kultúrnych 
časoch populáciu dnešnej dediny, ale 
v salónoch a záhradách sa predvádzali 
Vajanský, Škultéty i Elenka Šoltésovie. 
Na v učebniciach spomínaných prejavoch 
vôle Slovače sa martinský a okolitý 
pospolitý ľud zúčastňoval síce v počtoch 
neveľmi sa líšiacich od dnešnej akcie na 
banány v Lidli, ale dodnes sa na nich pri 
výročiach s láskou a hrdosťou spomína. 
Nie vždy, ale občas. Lebo ktože vie, ako 
to presne bolo, keď dejepis sa pravidelne 
prepisuje?

Kadečo sa v Martine udialo. Neposlušnými 
ženami sa verejne opovrhovalo, 
feministické písomné výlevy sa bez milosti 
mužským perom škrtali, nenávidení 
spoluobčania sa na vlak smerom do nikam 
vyprevádzali, vily sa im arizovali, umelci 
sa vyhadzovali, obrazy sa im habali, a ešte 
dodnes sa stále niekam z národného fondu 
odvážajú knihy. Kedysi na fúrikoch, dnes 
na kamiónoch. A medzitým uprostred 
tohto strediska kultúrneho diania sa časť 
centra zbúrala a pribudli s ľahostajným 
jemnocitom vystavané továrne, geniálne 
nepremyslene navrhnutá jednosmerná 
dopravná infraštruktúra, veľmi vkusne 
zaprášené haly, komíny, konštrukcie, sklady 
a iné búdy i elegantne umiestnené skládky 
odpadu, čo by z centra národnej kultúry 
kameňom dohodil. Kvalita a poctivosť 
sa vylieva z každého kúska rozdrvených 
schodov či priestoru po chýbajúcej dlažbe 
pešej zóny. Veci sa však už začali hýbať. 

Vedenie mesta už dostalo od občana 
 aj sa 

zhrozilo. 

Pýtame sa, prečo sa Martin stratil niekde 
na svojej ceste k výlučnému postaveniu 
slovenského kultúrneho centra? Taký náš 
Krakov, toť za horami!

Nuž, dostalo sa mu niekoľko zásadných rán. 
Tá najzásadnejšia je, že nebol Bratislava. 
Holt, Turiec nie je Dunaj. Mesto v závetrí 
Turčianskej záhradky akosi prečkalo 
nepriaznivé dejiny a kým sa rezignovalo 
na jeho postavenie ako centra, veselo 
sa ruralizovalo. Tu zdochol národný pes. 
Je, samozrejme, pochovaný niekde na 
Národnom cintoríne, ale ešte sme ho 
nenašli. Čo malo nohy, zutekalo preč 
opatrovať starenky do Rakúska, umývať 
hrnce do Anglicka, ba niektorí aj úspešne 
tvoriť, len nie v Martine. Na dlhočiznú 
niť exodu z Martina sa navliekli gorálky 
ako Hodža, Štefunko, Laluha, Bazovský, 
Gregorová, Johanides, Kadlečík, Jesenská, 
Hrúz, Liba, Fedor, Hirner… stovky mien, 
ktoré Martin vypudil. Prípadne sa im 
dovolilo vrátiť iba ak v truhle. Bol pre nich 
Martin príliš malý? Obmedzujúci? Zaostalý? 
Neprajný? V čom je problém? Kde hľadať 
podstatu, tú dreň kultúrnosti a osvietenstva 
tak, aby ho bolo možné udržiavať 
a vytvárať? 
Ani sme sa nenazdali a potenciál 
slovenského centra kultúry sa pomaly 
rozplynul. Matica je tragikomédia, zavretá 
národná knižnica fraška a z národného 
múzea je len jednoaktovka. Ešteže 
martinské divadlo drží latku.
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MESTSKÉ CENTRUM 
KULTÚRY PODĽA 
ZÁKONA



Tak, aby bolo jasné, mesto Martin je 
a zostane centrom národnej kultúry 
Slovákov, lebo má na to osobitný zákon. 
A žiadny Maďar na tom nič nezmení! 
A aké má postavenie kultúra pri výkone 
miestnej samosprávy? Pri príležitosti 
komunálnych volieb v roku 2014 vyhlásilo 
vedenie mesta referendum o prioritných 
investíciách, o ktorých majú participatívne 
rozhodovať občania. Napäto sme čakali, 
či to bude prinajmenšom vybudovanie 
kreatívno-umelecko-kultúrno-komunitného 
centra alebo niečo, čo aspoň trochu 
súvisí s kultúrou. Musíme vás sklamať. 
Martinčania si mohli vybrať rekonštrukciu 
námestia alebo vybudovanie lanovky na 
Martinské hole. Na jednej strane investícia 
do betónu na mieste so socialistickými 
architektonickými kulisami, tvorenými 
výkvetmi umeleckého prúdu zvaného 
“Hnusné mesto”, na druhej strane šport. 
Len pripomíname, že Martinské hole, 
teda tie pozemky odhora až dole, sú už 
transparentne prevedené do súkromných 
rúk. 
Čo si teda vybrali Martinčania? Nič. Ale ani 
nenavrhli nič nové, kultúrne.

Jedno je nám však jasné - bez 
Martinčanov SA z Martina centrum kultúry 
nestane.

Martin Katuščák
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Čtveřice parkánových zahrad UP s celkovou 
rozlohou cca 3 tisíce metrů čtverečních 
byla do roku 2010 prakticky uzavřena 
jak pro veřejnost, tak i pro akademickou 
obec. V zahradách rostlo velké množství 
náletových dřevin, veškerá údržba spočívala 
v nepravidelném sekání trávy. Prvky zahradní 
architektury (schodiště, terasy apod.) se 
postupně rozpadaly. Toto prostředí oceňovali 
zvláště malí živočichové, např. veverky, krtci 
a ptactvo. Někteří zaměstnanci a obyvatelé 
města vzpomínali na porevoluční dobu, kdy ve 
čtvrté zahradě byla restaurace. Připomínali 
rovněž nádherný výhled z parkánů do korun 
vzrostlé zeleně v parku pod hradbami. 
Jiní zmiňovali předrevoluční hrůzy, které 
zažili jako studenti univerzity v obávaném 
Ústavu marxismu-leninismu, který sídlil 
v přilehlé budově třetí zahrady a který 
vtiskl kanovnickému domu leccos, rozhodně 
však ne respekt k prostoru. Postupně byla 
z bezpečnostních důvodů uzavřena také tzv. 
Svatojakubská ulička vedoucí mezi druhou 
a třetí zahradou a tvořící zkratku mezi 
univerzitními areály. Za vysokou zdí byly 
brankou vidět zanedbané zahrady, které 
čekaly na své zušlechtění.
Historička PhDr. Renáta Fifková psala: 
“Historie hradební zahrady za budovou 
dnešního rektorátu, původně paláce proboštů 
olomoucké kapituly, sahá přinejmenším do 1. 
poloviny 18. století, kdy rezidenci přestavěl 
do barokní podoby zdejší probošt. Těžko si 
lze představit, že by se tento prelát dbající 
na reprezentaci obešel bez odpovídající 

soukromé zahrady. (…) V 60. letech 20. 
století, v době boomu olomouckého 
výstavnictví, byla původní proboštská 
zahrada spolu s druhou využívána pro 
expozice mezinárodních zahradnických výstav 
jako galerie pod širým nebem.  Najdeme 
zde vynikající příklady drobné zahradní 
architektury období klasicismu. (...) Zub času 
si už na této architektuře stačil „zahlodat“, 
a tak je její dnešní stav alarmující.“
Začátkem roku 2008 město Olomouc 
vyhlásilo záměr revitalizace olomouckých 
parků.  Byli jsme od počátku přesvědčeni, že 
je to pro univerzitu a město nebývalá šance. 
Je třeba, aby prostor parkánových zahrad byl 
organickou součástí projektu města a jeho 
parků. Mnozí subalterní úředníci nás však 
svým přístupem či přímo verbálně odrazovali 
od projektového záměru v prostorách, které 
měly různé vlastníky a byly v památkové 
zóně. Projekt totiž byl náročný, vyžadoval 
kooperaci několika subjektů, koordinaci 
prací a  různých zdrojů.
Na  UP jsme v prvé řadě iniciovali 
vytvoření pracovní skupiny osob, v níž 
byli zastoupeni akademičtí pracovníci 
z oboru dějin umění a historie, studenti 
i neakademici  z podpůrných profesí. S nimi 
byla konzultována příprava projektové 
dokumentace a zejména koncepce zahrad, 
jejich budoucí využití a problémy očekávané 
při samotné realizaci.  Tato zvolená strategie 
byla důležitá, neboť kdo zná akademické 
prostředí, ví, jak je mu vlastní kritické 
myšlení. Projekt potřeboval podporu, nikoli 
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ZÁHRADY A PARKY - 
KULTÚRNE LAKMUSOVÉ 
PAPIERIKY MIEST
V atraktivním prostředí starobylého města – v centrální části Olomouce, jež je od 
středověku i významným centrem vzdělanosti a kultury – lze znovuobjevit soubor 
historických hradebních zahrad v majetku Univerzity Palackého (UP), druhé nejstarší 
univerzity v České republice.



házení klacků pod nohy – i když i těch jsme 
se dočkali.
Nová podoba zahrad od Ing. Heleny 
Hoferkové vycházela ze studia historických 
pramenů a byla inspirována podobnými 
či typologicky identickými plochami 
historických zahrad v ČR. V jádru 
historického města musel být přístup 
projektantů, jejich koncepce a provedení 
změn v prostoru konfrontován s představami 
rozhodujících orgánů památkové péče. Je 
vždy diskutabilní, ke kterému historickému 
období či předchozí funkci exponovaného 
místa se má při posuzování nového 
užití a revitalizace přihlížet. Mít dobře 
opravený, ale „zakonzervovaný“ prostor, či 
vdechnout místu i další funkci, nové pohledy 
a rozměry, aniž ztratíme genia loci? Nad 
tímto dilematem jsme strávili mnoho času 
a absolvovali mnoho diskuzí mezi sebou 
i s uznávanými autoritami v oboru, které 
na UP působily. Jejich názor byl pro nás 
kompasem, zda má smysl některá řešení 
opustit, či je zachovat. V tomto dialogu se 
ale bohužel nedá argumentovat konkrétními 

řešeními ze zahraničí, byť si jich člověk o to 
více všímá v okamžiku, kdy na ně právě tam 
narazí a připadají mu inspirující.
Revitalizací hradebních zahrad získaly 
Univerzita Palackého v Olomouci a město 
Olomouc unikátní areál, který rozšiřuje 
nabídku prohlídkových tras – zejména v rámci 
výstav Flora Olomouc. Poskytují pohledy 
do zeleně Bezručových sadů i na detaily 
renesanční, barokní i klasicistní architektury, 
umožňují též klidnou relaxaci v zákoutí, kam 
nedoléhá městský ruch. Od jara do podzimu 
slouží mimo jiné jako prostor pro výuku, 
vědecké konference, společenské akce „pod 
širým nebem“, čítárna, stejně tak i pro 
romantická setkávání. Obnova parkánových 
zahrad, hradeb a okolí byla dokončena v roce 

V letošním roce se podařilo zrekonstruovat 
přilehlé kanovnické domy u třetí a čtvrté 
zahrady a tím ukázat areál zahrad i města 
Olomouc v plné kráse.

Jiřina Menšíková
Univerzita Palackého v Olomouci
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Rektorátní zahrada v roce 2014



Mestá kvitnú vďaka tomu, na čo si denno-
denne sťažujeme. Kvôli hustote obyvateľov 
a ich rôznorodosti. Také dejiny Bratislavy. 
Ľudia bieli, tmavší, hluční Francúzi, bohatí 
Nemci, Maďari z juhu a do toho tichí 
Slovania. Dvere pri dverách, schodisko 
tesné, na uliciach zhon a krik, všade 
vykopané základy na nové kostoly, úrady, 
radnice a meštianske domy. Pekne múr pri 
múre. Bývanie, práca i zábava. Vznešene 
povedané, kultúrny priestor natesno. 
Laboratórium nových vzťahov,  nezvyklých 
stretávaní,  cudzích jazykov, iných kultúr 
a nových kultúrnych štýlov. Bohatstvo. 
Preto v dejepise čítame o dobývaní miest, 
borení mestských múrov, vypaľovaní 
mestských knižníc. Hej, bolo čo dobývať, 
čím si napchávať kešene. Možno preto 
po stáročiach bývania v meste sa mestskí 
chlapci – budúci intelektuáli zahľadeli za 
mestské múry, v ktorých vyrastali. Vyrazili 
na vozoch na lúky, posadali si do trávy, 
nevediac, že vstanú zelení a zrazu ...mesto 
zmizlo a namiesto neho ticho. Teda, ticho 
nie, len svrčky miesto hluku povozov na 
kamenných kockách v meste. Veľmi sa im 
to zapáčilo a ako tak sedeli v mnohých 
častiach Európy na tráve, vymysleli 
romantizmus. Obdivovali dedinčanov, ako 
sa nikam neponáhľajú, len každý deň robia 
to isté. Pomaly a stereotypne. Zasnene 
sa zadívali do veľkých kravských očú, 
v ktorých sa zrkadlili kopce sena, tak tuho 
voňajúceho. Pochopili, že dedina by mala 
byť základom kultúry národa a nie tie 
strašné kozmopolitné mestá.
Vďaka Štúrovi sme neprijali romantické 
idey bezo zvyšku. Byrona, tú „estetickú 
choleru“? To teda nie, zahrmel tento 
mestský vážený muž a ta ho obdivovať 
dedinky pod horami.  Ujúkanie, vyšívanie, 
západy slnka za blízkym hnojiskom. A 
ešte jednu črtu nového romantického 
romantizmu si tí naši neosvojili. Všetko 

to synovia kňazov a učiteľov sa zamilúvali 
do mestských alebo dokonca šľachtických 
slečiniek. Taká Adela Ostrolúcka, čo to 

dcéra kráľovského sudcu, vzdelaná, 
ovládala štyri jazyky, denne namiesto 
romantického dojenia kráv písala listy. 
A skutočná orientácia rodiny Ostrolúckych 
určite nebola slovenská. Teda „žiadon 
ľud“. A Marína? Tá neromantická Mária 
Pischlová, dievča z kráľovského mesta, 
ktoré sa učilo kresliť u majstrov a v ktorom 
poslušne svojmu medovnikárovi, ktorému 
dala prednosť pred romantickým básnikom, 
porodila 9 detí?
To romantickí Poliaci z Krakowa boli 
svetovejší. V rámci ideálov sa dokonca 
vybrali ďaleko do Tatier,  aby objavili krásu 
horaliek, ktoré videli prvýkrát  v živote. A 
postupovali dôsledne. Nielen sedeli na lúke 
a obdivovali z diaľky hrabačky, ale sa aj so 
sedliačkami oženili. Bolože to spínania rúk 
v kráľovskom meste pod Wawelom. Ale čo 
by Poliaci neurobili v mene „poľskošti“. 
Sedliakov aj ku kráľom prirovnávali, priam 
k Piastovcom. Taká to bola dôsledná 
„ľudománia“, ktorá tým našim ani na 
um neprišla. Romantik Wispianski, ktorý 
sa takýchto svadieb zúčastňoval, o tom 
napísal úspešnú drámu Wesele – Svadba.  
Dodnes ju hráme aj u nás, lebo naši 
niečo také nenapísali. Poliak videl, že 
pri všetkom nadšení, priam exaltácii, 
mešťania vlastne nerozumejú, čo to 
znamená žiť dedinský život, konzervatívny 
a nekompromisný vo svojej tradícii, ktorá 
neznáša zmeny. A že sila národa nie je 
tam, ale v mestách, v tom pohybe, hluku 
a zmenách. Najmodernejšie mysliacou 
a vzdelanou dievkou v Svadbe, ktorá sa 
vyrovná inteligentom z mesta, je v hre len 
dcéra židovského krčmára Rachel. Čitateľka 
tóry. Skrátka, poľský romantizmus bol akýsi 
iný, romantickejší i poučenejší. Aj preto 

ČO NÁM MEŠŤANIA 
VYMYSLELI
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mal svetové pokračovanie. V hre Slawomira 
Mrožeka Svadba v Atomiciach. V duchu 
postromantických čias sa v tejto dedine 
nevyskytujú kravy a výšivky, ale laboratóriá 
a deti sa učia chemickú syntézu. Sedliaci už 
nekosia zarosené lúky, ale valcujú plechy. 
A tak ďalej, a tak ďalej, ad absurdum, ako 
sa v nových časoch patrilo. Opusťme teda 
našich romantických hôrnych chlapcov 
a vráťme sa medzi autá, nákupné centrá 
a kultúrne inštitúcie miest.

Magda Vášáryová
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V Zelenom nebi som spolu so svätým 
Petrom kráčal po Genezaretskom jazere 
Slovanov.  Okrem iného sa ma svätý Peter 
opýtal: „Prečo neviete nájsť mesto, 
ktoré neexistuje?“  V tomto výroku ide 
o nenápadnú implementáciu zničujúceho 
mozgového vírusu. Rozum totiž  na takú 
otázku nedokáže odpovedať, lebo nemá 
logiku.
Inak tomu bolo ale v stredoveku, keď ešte 
hlavonožci kráčali po tejto časti a antipodi 
hlavou dole z druhej strany sveta oproti. 
A tu leží aj podstata úrazu. Predo mnou 
stojí zložitá úloha jedným aj druhým 
vysvetliť, prečo je napríklad Ochridské 
jazero vo svojej podstate podobné jazeru 
Titicaca? Aj na Ochride sa takmer pred 
1120 rokmi odohral kozmogonický akt. 
Pred jeho samotným začiatkom stála 
slávna otázka svätého Konštantína Filozofa: 
„Kto môže na vodu reč napísať a meno 
heretika si získať?“. Iste, bola len básnická. 
Lebo Písmená mu boli zjavené (už pred 
žiadosťou Rastislava?). V každom prípade 
svätý Konštantín  Filozof práve na základe 
zjavenia vytvoril také písmo, ktorým reč 
na vodu (pamäte) napísal. Meno heretika si 
však nezískal. Naopak zomrel v hlbokej úcte 
nielen veľkej časti rímskych intelektuálov, 
ale aj v celkovej povesti svätosti. No a práve 
tu na Ochride jeho Písmená  v opatere jeho 
žiakov „učiteľov“ Klementa a (azda aj) 
Gorazda, Nauma, Angelára a Sávu konečne 

dospeli. Odtiaľ sa rozišli po svete. Z večnosti 
sa na ich cestu díval a dodnes ich opatruje 
„telom človek a dušou anjel“.
Akt „zjavenia písmen“ osvietením ich 
tvorcu sa zdá pre dnešného človeka 
iracionálny a z časti aj absurdný. Pre 
človeka stredovekého je však fakt zjavenia 
argumentom najvyššieho rangu. Veď, čo 
viac môže dokázať, že niečo je pravé 
a správne, keď nie sama moc Najvyššieho. 
Veď len intervencia sakrálneho sveta do 
sveta profánneho svetu profánnemu dáva 
„zmysel“.  Svätý Konštantín v dialógu zo 
židmi o odcudzení dobového, ale i súčasného 
človeka svojej pôvodnej hodnosti hovorí 
takto: „Ja hľadám toto dedovo dôstojenstvo, 
ale nestihol som ho dosiahnuť, lebo som 
Adamov vnuk.“
Konštantín Filozof nám možno práve na 
tomto mieste prezradil aj vlastný motív, pre 
ktorý vymyslel prvú slovanskú abecedu – 
glagolicu. Svätému Konštantínovi Filozofovi, 
obrancovi obrazov proti obrazoborcom 
v Konštantínopole i židmi na dvore 
chazarského kagana, šlo predovšetkým 
o 
každý zvuk, ktorý dával v slovanskom jazyku 
zmysel. Každej slovanskej fonéme priradil 
osobitý znak – grafému. Vytvoril fonetický 
pravopis a dosiahol dovtedy nevídanú zhodu 
medzi tým, ako sa slovo vyslovuje (číta) 
a ako sa zapisuje. O tisíc a sto rokov tým 
predbehol (jazyko)vedu. Dôsledok tohto 
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O KONŠTANTÍNOVI 
FILOZOFOVI, GLAGOLICI 
A O VŠELIČOM INOM
 
Práve som sa vrátil zo Zeleného neba. Tiež ma to prekvapuje. V aktuálnom svetle udalostí 
asi posledný raz. Stretol som sa so svätými Sedmopočetníkmi a urobil som si s 
Prestupovanie zo svetov do sveta, okrem iného, je predsa úlohou historika-medievalistu. 
Inak povedané, medievalista sa z metodologického hľadiska musí čo najviac priblížiť 
dobovému chápaniu prameňa. Až potom by mal v zrozumiteľnom jazyku podať jeho obsah 
ostatnej časti  svojej obce.
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objavu bol epochálny.  Evanjelium hlásané 
a zapísané v tomto systéme grafém sa stalo 
identickým. Zabúda sa pritom, že nové 
a originálne slovanské písmo nebolo ani 
dedičstvom pohanov, ba ani Starého zákona.
38 znakov glagolice tvorí mnohoúrovňový 
systém. Zvuk jej prvého písmena azъ sa 
začína v hĺbke našich útrob, pri prvom dni 
stvorenia a končí v jeho zániku, medzi 
našimi zubami. A ako všetko s večným 
koncom a nekonečným začiatkom, muselo sa 
znázorniť krížom.
Každý znak glagolice tiež plní viaceré 
funkcie. Glagolica má navonok skrytú, pri 
lepšom skúmaní však zjavnú geometriu. 
Každý jej znak možno vpísať do kružnice – 
rozety, ktorá je rozdelená na osem dielov . 
Väčšina znakov sa navyše dá do tejto rozety 
vpísať prostredníctvom kombinácie kríža, 
kruhu a trojuholníka. Kríž je symbolom 
spásy, kruh Božej dokonalosti a trojuholník 
Najsvätejšej Trojice, ale aj človeka a Boha. 
Slovo napísané v glagolici v sebe nesie nielen 
svoj pôvodný obsah, ale aj druhotný, pridaný 
zapísaním v tomto systéme. Jednotlivé 
písmená glagolice majú aj svoju osobitnú 
číselnú hodnotu a tvoria prvý slovanský 
číselný systém. Ako inak A, teda kríž = 1. 
Ak týmito znakmi prepíšeme napríklad 
báseň Proglas, získame, okrem už niektorých 
naznačených viac-menej tradičných 
poetických ozvláštnení textu, aj ozvláštnenia 
ďalšie, nepoetické. Konečným efektom je 
prakticky neuchopiteľný počet možných 
významov jednotlivých veršov a tým i básne 
ako celku. Staroslovienčina odená v tomto 
dokonalom šate sa stala ideálnym svätým 
jazykom – lingua sacra. Popri hebrejčine, 
gréčtine a latinčine bola s požehnaním 
pápeža Hadriána II. hodná znieť vo svätej 
liturgii i každodennej náboženskej praxi. 
Pre mnohých je optimálnym nástrojom 
vertikálnej komunikácie dodnes. Otázne 
zostáva, do akej miery sám Filozof veril, že 
staroslovienčina môže byť jazykom Stvorenia, 
respektíve jazykom návratu k tomuto 
stvoreniu – jazykom Adama? Až do jeho čias 
sa totiž všeobecne verilo, že jazykom, ktorý 
sa najviac blíži tomu, ktorým kedysi hovoril 
Adam, bola starosýrčina. Ako je tiež známe, 
hľadaním jazyka, v ktorom zvuk, predmet, 
ktorý zvuk označuje a obraz tohto predmetu 
v našej mysli boli jedno a to isté, sa zaoberali 

a zaoberajú celé generácie vzdelancov pred 
svätým Konštantínom Filozofom i po ňom.
Veľa tu hovoríme o umení a stvoriteľskom 
akte. V súvislosti s Konštanínom Filozofom 
je to úplne na mieste aj z ďalších dôvodov. 
Vo svojom „hádaní sa“ s expatriarchom 
ikonoklastom (obrazoborcom) Janesom sa 
stavia za sväté obrazy, keď Mojžišov výrok 
o tom, že si človek nemá vytvárať podoby 
Boha, dáva na správnu mieru výrokom: 
„Keby bol povedal (Mojžiš), neutvorte si 
nijaké podobenstvo, to by si sa po práve 
prel, ale povedal: Nie každé, to jest 
nedôstojné (modlárstvo).“ O tom, že ide 
o formatívnu vetu, ktorá poznamenala 
celé stáročia dejín umenia, nemožno 
pochybovať. Rovnako ako nemožno 
pochybovať o tom, že práve táto veta 
sa stala hlavnou témou slávnej novely 
Nikolaja Vasilieviča Gogoľa „Podobizeň“. 
Fascinácia Božím aktom Stvorenia však 
Filozofa zahnala ešte ďalej. Nie náhodou 
svoj preklad Evanjelií začal od Evanjelia 
Svätého Jána a slov: „Na počiatku bolo 
Slovo...“. To však zďaleka nie je všetko. 
Ako svoju nevestu si k s svojej práci ešte 
v 
jednu zo všetkých najkrajšiu, so žiarivou 
tvárou, veľmi okrášlenú zlatými retiazkami 
a perlami a všetkou krásotou. Nazývala sa 

k tvoreniu sveta vyberá i Jahve v knihe 
Prísloví (8, 22 – 31). Napr. vo veršoch: 
„Od večnosti som ustanovená (Múdrosť), 
/ od počiatku, prv ako povstal svet. (...) 
keď ustaľoval (Jahve) základy zeme, ja 
som bola uňho chovankou...“ Vyberá si ju 
však aj kráľ Šalamún. Zladenie jej podôb 
do jedinej nedalo spať nielen Filozofovi, 
ale aj mnohým svetovým mysliteľom. 
Napríklad Johann Wolfgang Goethe zakončí 
svojho slávneho Fausta: „čo večne ženské 
je, / ťahá nás výš“. Mohli by sme trebárs 
pokračovať dialógom Filozofa so saracénmi 
či polytématickým „hádaním sa“ zo židmi, 
ktorému autor Života svätého Konštantína 
venuje dva razy toľko miesta ako samotnej 
moravskej misii... Musíme však skončiť 
konštatovaním, že dielo Konštantína Filozofa 
patrí ku klenotom svetovej pokladnice 
ľudského myslenia a nie na transparenty.

Martin Homza
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Dosiaľ sme sa na školách učili, že stratégiou je:
a) umenie vedenia vojny
b) spôsob prípravy a riadenia činností, 

ktorými sa má dosiahnuť cieľ.
Stratégie by mali mať svoj hierarchický 
charakter a preto to, čo je dané tým 
najvyšším záujmom, by malo predurčovať 
obsah všetkých ďalších, povedzme, 
podstratégií. Aspoň tak káže sedliacky rozum.
Ako najvyššiu Stratégiu v tejto sezóne 
stratégií predstavilo Ministerstvo kultúry 
v roku 2014 Stratégiu rozvoja kultúry na 
roky 2014 – 2020. Je to vízia, ku ktorej 
sa teraz budeme musieť neustále vracať 
a mať ju na zreteli pri príprave a riadení 
činností, ktorými sa má dosiahnuť cieľ. 
Najpodstatnejšia otázka alebo apel je, aby 
tento dokument nezostal zabetónovaný až 
do roku 2020! Rola kultúry v spoločnosti 
musí byť predsa neustále prehodnocovaná 
a stratégia musí byť schopná jednak 
prijímať nové trendy, ako aj pozmeňovať 
to, čo sa ukáže ako nefunkčné. Skrátka, 
žiadne sedenie so založenými rukami, 
ale udržiavanie permanentného dialógu 
so všetkými aktérmi kultúry. Nebudem 
analyzovať obsah stratégie, to sme v ikp.
sk spravili. Zaujímavé je hovoriť o prístupe 
k základnému, vlajkovému dokumentu, a aké 
dôsledky bude mať, pokiaľ sa uspokojíme 
s týmto jeho obsahom na dlhých 6 rokov.
Papier, na ktorom vytlačili Stratégiu kultúry, 
priniesol slová ako kultúrny a kreatívny 
priemysel. Chvalabohu! Potrebujeme 
o nich hovoriť, aby sme sa zoznámili 
s potenciálom kultúry a s modernizáciou 
premýšľania o ňom ako o kultúrnom 
kapitále, vďaka ktorému spoločnosť 
“ZISKava”. 

Ako kritický čitateľ som si následne 
otvorila Akčný plán rozvoja kultúry na roky 
2015 – 2017, ktorý je hierarchicky pod 
najvyššou Stratégiou. Kreatívny priemysel 
sa nám akosi scvrkáva do prioritnej osi 
IROP (Integrovaný regionálny operačný 
program), ktorá je určená na vyrovnávanie 
rozdielov v regiónoch, nielen v kultúre, 
a čo je asi najpodstatnejšie, ide o značný 

(cca 270 miliónov €
budú používané najmä na vybudovanie 
regionálnych kreatívnych centier, ako sa 
o tom hovorilo na stretnutí KU.BA talks. 
Neviem sa pri tomto slovnom spojení 
zbaviť pomyslenia na ďalšie kulturáky či 
NOC-ky. Bohužiaľ, tretí sektor, ktorý je 
podľa mojej mienky zásadným nositeľom 
inovácií a dôležitým aktérom kreatívneho 
priemyslu, v dokumentoch chýba. Jeho 
postavenie v celom procese strategizovania 
nepoznáme. 
Ďalším bodom v sezóne stratégií je príprava 
tvorby Stratégie rozvoja kreatívneho 
priemyslu. V rámci domácej úlohy - štúdia 
Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu, 
si musíme naštudovať aj nasledujúce 
východiskové materiály:

• Východiská koncepcie na podporu 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
v Slovenskej republike (2011)

• Stratégia výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu SR (2013)

• Východiská stratégie rozvoja 
kreatívneho priemyslu v Slovenskej 
republike (2014)

• 
SR pre rozvoj ekosystémov a start-
upov v SR“ (pripravovaný)

STRATEGICKÁ SEZÓNA, 
ALEBO SEZÓNA 
STRATÉGIÍ?
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• Koncepcia ochrany pamiatkového 
fondu (2011)

• Stratégia rozvoja múzeí a galérií 
v Slovenskej republike do roku 2018.

Nech hľadám, ako hľadám, v zozname 
uvedených materiálov mi chýba jeden 
zásadný: 
Správa o stave a potenciáli kreatívneho 
priemyslu na Slovensku, za takmer 
100 000 eur!
Vráťme sa späť k Stratégii kreatívneho 
priemyslu. 
Budujeme inkubátory, huby, klastre, 
vzdelávame sa vo všetkom a možno štát 
(Ministerstvo kultúry SR + Ministerstvo 
hospodárstva SR) dokonca zníži 
administratívnu záťaž SZČO a majiteľov 
malých podnikov. Teraz by sme logicky 
mali pokračovať ďalšou, nižšou úrovňou 
riadenia - regionálnymi podstratégiami 
rozvoja kultúry alebo kreatívnych 
priemyslov alebo kultúrnych priemyslov. 
Nemusíme ísť ďaleko. Bratislavská župa 
má kultúru upravenú dva a pol A4-kami 
v Programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2014-2020. Dozviete sa tu 

používanú Európskou komisiou. Kreatívny 
priemysel chápe župa, povedzme, 
prvoplánovo - najmä cez digitalizáciu 
a nákup informačných technológií. Ako 
môžeme pri takto zjednodušenom chápaní 
očakávať riešenia, ktoré by boli o piaď 
systémovejšie, ako len aktuálne avizované 
zriadenie regionálneho kreatívneho centra? 
Čo bude nasledovať po jeho zriadení, 
to žiadna slovenská stratégia zatiaľ ešte 
nezverejnila. Základným očakávaním tejto 
významnej sezóny je totiž kumulovanie 
kreativity a hlavne takej, ktorá nám 
konečne zarobí majland. Priznávam, 
že ja som skeptická a budem až do 
chvíle, kým nedospejeme na všetkých 
úrovniach riadenia k názoru, že stratégie, 
s veľkým i malým S, musíme neustále 
prehodnocovať. Prečo? 
Lebo už teraz sme svedkami toho, 
ako neschopnosť adaptácie legislatív, 
klientelizmus, korupcia a záujmy rôznych 
„strategických“ skupín ničia podnikanie 
a zanietenie tvorivých ľudí či organizácií 

tretieho sektora, ktorí skutočne pracujú 
v odvetviach kreatívnych priemyslov. 
Mimochodom, ich situáciu žiadna zo 
stratégií ani akčných plánov priamo nerieši. 
Regionálne kreatívne centrá? Veď dáko 
povyrábame rôzne kreatívne myšlienky. 
Vďaka Návrhu koncepcie Ministerstva 

startupov v 
preklenieme „mŕtve“ obdobie vymýšľania 
myšlienky (zvané aj “údolie smrti”), ale 
čo s tou myšlienkou potom? Je vôbec 
naše zákonodarstvo pripravené na to, aby 
myšlienka zo šuplíka aj vyletela do sveta?

Ak mi niečo chýba, je to Stratégia, ktorá by 
riešila nie to, ako vyprodukovať kreatívne 
myšlienky, ale to, ako ich skutočne dostať 
k zákazníkom vo forme, v ktorej budú 
mať tú najvyššiu pridanú hodnotu a  z nej 
budeme mať konečne ten najvyšší zisk. 
V zahraničí by ľudia z komunity spolu 
varili, degustovali vína, prezentovali si 
a predávali výrobky, súčasťou predaja 
by boli prednášky, či diskusie, zákazníci 
by si na workshope mohli skúsiť, ako sa 
to, či ono robí, aby pochopili cenu „hand 
made“, prípadne “Made in Slovakia” vôbec. 
Takto vzniká pridaná hodnota. Dochádza 
tu k využívaniu nástrojov neziskového 
sektora pre tvorbu zisku v budúcnosti. Preto 
by sme mali podporovať aj tie kávičky, 
koncerty, prednášky … , lebo práve vzťah 
myšlienky a prijímateľa je tou vysokou 
pridanou hodnotou. Vieme, že okrem zisku 
v budúcnosti sú myšlienky a prijímatelia tou 
zásadnou puzzle pri skladaní komunitného 
života, vytváraní jedinečnosti miesta 
i mesta. Ešte raz: vzťah myšlienky 
a prijímateľa je tou vysokou pridanou 
hodnotou. 
Všetci sa svorne zhodneme na tom, že 
kreatívne „Made in Slovakia“ chceme. 
Áno, “Made in Slovakia” potrebuje veľkú 
podporu, lebo kreatívci idú proti prúdom 
a riskujú určite viac, ako nadnárodný 
reťazec ponúkajúci všetkým to isté. Ak však 
napríklad niečo predajú a my ich zdaníme 
nielen zo samotného predaja, ale aj zo 
všetkých tých neziskových aktivít, ktoré 
podnikli, a ktoré okrem audiencebuilding-u 
slúžia aj na vytváranie komunít, mestského 
imidžu a podobne - tak toto nemôžeme 
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nazývať podporou. A potom všetky stratégie 
môžeme vyhodiť do koša. Akákoľvek úľava, 
pomoc, je ponechaná na osvietenosť 
príslušných úradníkov, prípadne je často 
nedostupná, lebo náš systém zákonov 
neumožňuje premýšľanie v širšom kontexte. 
Toto ktorá stratégia rieši?

Kreatívny priemysel je živý dýchajúci 
systém, obsahujúci celý veľký rad 
činností (nielen programátorské služby), 
ktoré nevidíme, hoci sú dôležité. 
Výsledkom sú produkty a služby s vysokou 
pridanou hodnotou. Ako teda zmeníme 
naše myslenie, legislatívu, nájdeme 
zdroje a podporíme posvätné “Made in 
Slovakia”? Pokojne aj vo forme priestorov, 
poskytnutých zaujímavým aktivitám, 
našou účasťou, pýtaním sa, čo tí kreatívci 
potrebujú a ako im pomôcť. Inak sa 
všetci zbalia, niečo predajú cez internet 
a poberú sa preč. A my môžeme zabudnúť 
na pulzujúce, kreatívne, zaujímavé 
a  mestá. A konečne tu 
bude kľud!

Jana Oslancová
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Výstavba garáží na Bratislavskom 
hrade
Ako by sme v IKP mohli ignorovať tému 
výstavby garáži v historickom areáli 
Bratislavského hradu v čísle KK, ktoré sa 
venuje mestskej kultúre?

Zaujal nás rozhovor s nestorom 
slovenských architektov Ferdinandom 
Milučkým z teraz. sk.
“Hrad vždy pomáhal identite Bratislavy, aj 
vtedy, keď v roku 1811 vyhorel. Bratislava 
bez neho by bola bezzubá, stratila by 
hlavný identický znak. To je jeho hlavná 
podstata, musí niesť ďalej identitu, to 
je aj téma dneška, k trom historickým 
obnovám sa priradila ešte výstavba garáží. 
Ich potreba sa javila roky, ale takýmto 
spôsobom zasiahnuť do hradného vrchu, 
ktorý je výsostným identickým znakom 
Slovenska, pamiatkovo chráneným, je 
surovosť. Hradný vrch by mal byť posvätný, 
sú tam rôzne nálezy. Riaditeľ krajského 
pamiatkového úradu povedal, že nemá 
k nim výhrady, keď investor vie obhájiť 
ich potrebu. Je to na pováženie, môže sa 
hájiť, že súhlas nedal, ale nebol ani proti. 
Máme jediný hradný vrch, je to hanebné. 
Ide o nesprávne rozhodnutie, lebo sú tam 
významnejšie hodnoty. Problémom však 
je i to, že na hrade sa stavajú veci, ktoré 
nám nič nedávajú, ako napríklad francúzska 
záhrada. Čo sa tam pôjdem špacírovať? V 
Schönbrunne to má význam, keď sa tam 
prechádzate ako potomkovia, ale my sme 
boli okupovaní.

Čo považujete za najväčšie 
architektonické mínus posledného 
obdobia v hlavnom meste?

Výstavba garáží na hrade - to je surovosť 
najvyššieho stupňa. Ja by som suspendoval 
prednostu krajského pamiatkového úradu, 
že nemal námietky, lebo za to neprevzal 
zodpovednosť. Rovnako peší most zo 
Šafárikovho námestia do Petržalky. Je veľmi 
podobný tomu starému, aký je to prínos?”

Komentár IKP: Vrelo súhlasíme s pánom 
profesorom Milučkým. Jediné, čo nám 
aj v súvislosti so zadávateľmi vnútornej 
výzdoby a s dostavbami hradu prichádza 
na um, je: tak to vyzerá, keď sa ho*no 
hrá na Nutellu… Ľudová múdrosť je 
najvýstižnejšia.

Výšivkou k mieru!
IKP poctivo sleduje na Facebooku osudy 
slovenských vyšívajúcich feministiek 
z Kundy Crew. Výšivka je pre ne nástroj, 
ktorému súčasná doba pixelov doslova 
„nahráva na smeč“.  Páčia sa nám radikálne 
vyjadrenia „Jednorožec je viac než národ“, 
„Kto neselluje CD-čka, nakupuje CT-čka“.  
Dievčatá sa prostredníctvom tradičnej 
techniky vyšívania vyjadrujú k aktuálnym 
horúcim politickým témam ako sú napríklad 
rusko-ukrajinské vzťahy, gendrové 
stereotypy, riešia rolu ženy v spoločnosti. 
A ich výstavu „Nemala provokovať“ 
v pražskej galérii Artwall nemôžeme 
ignorovať, rovnako ako fakt, že si svojimi 
výšivkami podmanili celý Vyšehrad. Podobný 
koncept preslávil i českú výtvarníčku 
Vendulu Chalánkovú, ktorá sa svojimi, dnes 
už kultovými výšivkami pixelových sms-iek, 
prevyšívala až do zbierok Národní galerie 
v Prahe. Ak máte radi iróniu, satiru, ste 
naštvaní na to, ako veci okolo vás fungujú, 
vyjadrite sa. Vyšívajte aj vy! Nikdy neviete, 
kedy vás odcitujeme v Kultúrnom kyslíku.

Dotancovali sme
Súčasný tanec na Slovensku volá o pomoc. 

lopatky jednu tanečnú scénu či projekt 
za druhým. Najnovšou obeťou sa stal 
známy alternatívny tanečný priestor 
bývalého bitúnku na Miletičovej ulici 
Divadlo Elledanse. Akí sme len hrdí na 
generácie géniov z minulosti a Labutie 
jazero je naše dedičstvo, ale teraz, keď 
je rad na nás prispieť svojou troškou do 
mlyna dedičstva pre budúce generácie, 
tak alibisticky zatvárame kasu. Pritom 
súčasný tanec je v zahraničí považovaný 

MONITORING
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Tabačka opening

vyspovedali hneď v prvom čísle nášho 
Kultúrneho kyslíka a presvedčili sme 
vás, že je rozhľadený manažér a dobrý 
producent. Vtedy bola Tabačka malým, 
nezávislým kultúrnym centrom. V týchto 
dňoch sa z neho stáva Tabačka Kulturfabrik 
s podtitulom z periférie k vzorovému 
modelu. “Novú Tabačku navštívili tisícky 
ľudí”, píše regionálny Korzár. “Pripomína mi 
to KC Dunaj, veľmi netradičný priestor pre 
mladých”, hovorí Andrea, priama účastníčka 
otvorenia z Bratislavy. “Ja v mojom veku 
by som si tam už sadnúť nešla”, oznámila 
nám staršia Košičanka. IKP pri otvorení tohto 
moderného konceptu kreatívneho kultúrneho 
inkubátora nemohol chýbať. Kinosála, 
divadlo, koncertný priestor, pracovne 
a ateliéry, bistro a bar, a to všetko na ploche 
2 500 m2. Impozantné! Na otvorení sme sa 
tlačili s ďalšími asi 3 000 návštevníkmi. Nová 
kultúrna mekka východu? Prajeme všetko 
najlepšie. 
Máme ale niekoľko otázok:

1) 
na Tabačku mesto aj VÚC-ka, ktorá 
je vlastníkom budovy a investovala 
do nej 650 tisíc eur. A to len rok po 
veľkých európskych investíciách do 
Kulturparku a Kunsthalle. Sú mesto 
Košice a okolie schopné uživiť tri nové 
obrovské kultúrne priestory? Čo sa 
s dvomi stane do piatich rokov, keď 
prestane platiť podmienka kultúrneho 

 európskych 
fondov? Dokážu sa Košičania postaviť 
za svoje kultúrne centrá a uchrániť 
ich pred privatizáciou, na ktorú 
upozorňujú kriticky mysliaci Košičania 
a experti?

2) Tabačka vznikla “zdola”, z iniciatívy 
Košičanov. Logicky sa preto pýtame, 
aký je odkaz takéhoto vzniku Tabačky 
pre plánované kreatívne inkubátory 
z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP) na roky 
2014-2020, ktoré majú vzniknúť 
“zhora”? Veď podľa IKP súboj 
Kulturpark : Tabačka dnes u ľudí 
vyhráva Tabačka.

3) IKP oceňuje fakt, že pri výbere 
hlavnej manažérky Tabačky siahlo 

za jedno z naprogresívnejších médií, ktoré 
má vlastný medzinárodne zrozumiteľný 
jazyk a je vysoko cenený. Katarína 
Zagorskij vo svojom článku pre denník N 
správne poukazuje na všetky neduhy, 
s ktorými súčasný tanec bojuje: „tanec 
nie je dostatočne ukotvený vo formálnych 
štruktúrach, veľakrát funguje ako 
subkategória pod hudbou alebo divadlom, 
nemá vlastné centrum, schopných 
produkčných, ani len tú samostatnú 
grantovú komisiu na ministerstve“. Súťaží 
o peniaze v grantovej schéme MK SR 
s dotovanou kultúrou, napríklad aj SND. 
V súčasnej podobe tento problém nevyrieši 

podporné nástroje sponzoringu 
a mecenášstva, skutočnosť desiatky rokov 
v zahraničí preferovaná, tento stav len 
ďalej prehlbujú. Držíme tanečníkom 
palce a budeme na nich myslieť pri 
všetkých našich kritických analýzach práce 
Ministerstva kultúry SR. A najmä, budeme 
na ich tanečné predstavenia „chodiť“! Do 
bitúnku, alebo na lúku, všetko jedno!

Televízia prejavila záujem o seriálové 
spracovanie Národného cintorína
Titulok je vlastne len taký pokus o vtip, 
zatiaľ sa nič také nedeje. To len chceme 
upozorniť, že seriál divadelných hier 
Národný cintorín v martinskom divadle 
sa vraj čoraz viacej podobá na televízne 
seriály. Našťastie, desaťminútové reklamy 
zatiaľ v divadle nezaviedli. Čo spôsobuje tie 
kritiky, poukazujúce na klesajúcu úroveň 
Cintorína? Ide Martinčanom naozaj len 
o chvat zachytenia vlny priazne publika? 
Sú myšlienky, spievané či vrieskané do 
mikrofónov, nezrozumiteľné? Čoraz viac 
grotesky a menej národného pátosu? Nuž, 
jednoducho, to prekliate tragikomické 
20. storočie. Aj v Národnom cintoríne! Ba 
dokonca až absurdita? Veď Mrožek už nežije 
a nemá ani šancu ocitnúť sa medzi našimi 
velikánmi. Tak či onak, absurdita, alebo 
fraška, obecenstvu sa to páči a budú chodiť 
v hojných počtoch ešte i po jedenásty 
diel, v Martine takzvanú jedenástku. IKP 
odhaduje. A medzitým, v realite, preboha, 
tú diaľnicu cez národné hroby aj naozaj 
postavia! (vtip)



skúsené vedenie po expertke zo 
zahraničia, Katarine Živanovič. Prečo 
nie? Nakoľko bude košické audience 
akceptovať cezpoľnú svetom podkutú 
manažérku, keď jednou z najväčších 
kritík pôvodného projektu EHMK 2013 
bola skutočnosť, že jeho tvorcovia 
boli z Bratislavy a že do projektu 
nezakomponovali folklór okolitých 
dedín. 

A tak IKP iba zostáva vyzvať Košičanov, aby 
si chránili všetky svoje nové kultúrne centrá 
pred ľuďmi, ktorí by chceli ich brány pred 
verejnosťou nielen večer zatvárať.

Ahaslovakia
Aha Slovensko! Máme v IKP na stole 

slovenských výšiviek z dielne Tomáša 

Kompaníka, o ktorej ministerstvá, menovite 
MK SR a MZV-EZ SR ani netušia. Kniha, 
v ktorej si prečítate texty slovenských 
ľudových piesní dokonca v angličtine. 
Kniha, ktorá vyhrala niekoľko dizajnérskych 
cien a bola vystavovaná v Poľsku, Česku, 
Nemecku, Srbsku, Taliansku a Veľkej 
Británii. To je nástroj brandingu, vážení! 
Celý projekt so sloganom “kniha celým 
Slovenskom vyšívaná” sa v roku 2014 ocitol 
na crowdfundingovom portáli startovac.
cz, kde prispievajú individuálni darcovia, 
rovnako ako korporátni sponzori. Zozbierali 
sme sa. 119 darcov dokopy prispelo 
sumou 4 508 €, čo je o 100% viac, ako 
Kompaník požadoval. Myslíme, že k tomu 
niet čo dodať. Keď tú knihu uvidíte 
v kníhkupectve, garantujeme, že nikoho 
z Vás nenechá chladným a ozdobí vašu 
knižnicu. 

Zvuk kaviarní v teple domova
Aj vy patríte medzi tých milovníkov 
kávy, ktorí radi vysedávajú v kaviarňach 
s laptopom pred sebou a klikáte bez 
prestania aj niekoľko hodín? V tej vôni, 
v ruchu vidličiek, lyžiček, stroja na kávu 
a tlmených rozhovorov je niečo príjemné 
a inšpiratívne. Anglický profesor Markman 

A Cultural History” vníma kaviarne ako 
kultúrny fenomén, ako spôsob žitia. “Kým 
18. storočie bolo v Londýne “kaviarenské 

19. storočie bolo celé o parížskych 
kaviarňach. V 20. storočí bola táto sféra 
verejného života poznačená zmenami 
spojenými s diktátorskými režimami 
a nebezpečenstvom vysedávania za veľkými 
sklami kaviarní. Až po roku 1989 vnímame 
akési znovuzrodenie nielen kaviarní, ale aj 
kaviarenských reťazcov. Mnohí umelci tam 
napísali svoje väčšie i menšie diela. Patrí 
medzi nich napríklad Jean Paul Sartre, či 
W. H. Auden. Ak ste jednou alebo jedným 
z tých, ktorí potrebujú zvuk kaviarne 
k pracovnému sústredeniu, ale nemôžete 
len tak utiecť kedykoľvek z kancelárie, 
skúste najnovší tip IKP:
takmer dvojhodinová nahrávka 
kaviarenského ruchu na YouTube. Skúsili 
sme, funguje to. Z našej kancelárie sa stal 
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údolie smrti – poznáte to: vyprahnutá 
zem, strmé zrázy, mihajúce sa siluety 
nepriateľského kmeňa, zlietavajúce sa 
supy, pod podrážkou sem-tam pukne 
škorpión – no povinnosť a vôľa kážu kráčať 
ďalej. Taká je metafora ťažkých začiatkov 
kreatívneho podnikania v garáži bez zisku. 
Môžeme pokračovať aj podobenstvami 
dotačného preplachu, daňovo-odvodového 
zosuvu alebo byrokratického vyhladovania. 
Dammit!

 - výtvarné umenie na 
urbánnych stenách využívajúce mestské 
nánosy smogu, špiny a sadzí. Na rozdiel od 

Vyzývame vyznávačov tradičného street 
artu, aby ich konečne akceptovali. A čo 
taká Pražská ulica v Bratislave?

scan for free – ohrozenie! Máme nový 
autorský zákon. Platiť budú všetci. 
Producenti, médiá, dokonca aj dovozcovia 
elektronických zariadení. Majú sa autori na 
čo tešiť? Obávame sa, že najviac sa budú 
tešiť LITA a SOZA. A pán minister. Konečne 
vytvoril pracovné miesta. 

Poznáte? 
Oxford World Classics
Pen World Voices
World Literature Canon
Ranicki Critiques
– to je tam, kde nie sme.

kultúra strachu – Chcete dnes niečo 
kreatívne predať? Vystrašte obyvateľov. 
Táto stará metóda, pochádzajúca od 
Orsona Wellsa funguje čím ďalej, tým 
lepšie. A keďže mimozemšťania sa už 
podľa mezenských pohybujú medzi nami, 
bojte sa koncertov súčasnej vážnej hudby. 
Do momentu, kým zatvoríte oči a pustíte si 
hudbu z Avatara.

myš pre kultúru – už ste si klikli na 
webumenia.sk? 64 000 kusov kultúry. 
Alebo na dvojčíslo 17-18 časopisu Herito 
o socmodernizme v architektúre? Budova 
nášho štátneho archívu vedie. Zatiaľ si 
nekliknete na archívy Matice, knižníc, 
múzeí. Kedy to vlastne končia európske 
fondy? Miestna mačka Slovakiana zatiaľ spí 
na peci a tak myši majú hody. Chvalabohu.

SLOVNÍK IKP






