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EDITORIÁL
Text: Karolína Jarošová

Myslím	si,	že	na	dôvod	môjho	
úteku	neexistuje	jednoznačná	
odpoveď.	Ale	asi	je	to	hlavne	
kvôli	myšlienkam.	Už	tretíkrát	
bežím	tú	istú	trasu	a	dúfam,	že

sa	ju	ešte	nestihli	naučiť	na-
spamäť.	Neskoro.	Nabudúce	ju	
musím	obmeniť,	aby	som	mala	
väčší	náskok.	Zrazu	zastanem	
uprostred	vyšliapanej	cestičky	
a	uprene	sa	zahľadím	do	ne-
známa,	paralyzovaná	ideou.	
Zas	ma	dobehla.	Chvíľu	sa	jej	
poddávam	a	neviem	sa	od	nej	
odtrhnúť,	neskôr	však	precitám	
a	vraciam	sa	späť	do	reality.	
Neustále	si	musím	pripomínať,	
že	napriek	tomu,	aká	skutočná	
sa	mi	javí,	nemá	na	mňa	žiadny	
vplyv.	A	tak	pokračujem	v	ute-
kaní,	ale	len	v	tom	fyzickom.	
Hýbajúce	sa	nohy	sú	dôkazom	
toho,	že	myšlienku	som	už	
dávno	porazila.

Foto: Barbora Chmelíková

Dnes	som	sa	rozhodla	ísť	si	
zabehať	aj	napriek	tomu,	že	
včera	čerstvo	nasnežilo.	No	
a	čo.	Už	ma	nebavilo	sedieť	
medzi štyrmi stenami, a tak 
namiesto	prebíjajúcich	sa	
hlasov	členov	mojej	rodiny	
počúvam	vŕzganie	letných	
tenisiek	v	snehu.	Akurát	bežím	
po	poliach	nad	Soblahovom.	
Mráz mi zalieza pod tenké ru-
kavice a obhrýza mi prsty, tak-
mer	si	ich	už	necítim.	Pozriem	
sa	vôkol	seba.	Nachádzam	
sa	uprostred	veľkej	kôprovej	
polievky,	presne	to	mi	vždy	
pripomínali	končeky	stebiel	
trávy,	ktoré	vykúkajú	spod	
snehovej	prikrývky.	Kôprovú	
polievku som nikdy nemala 
rada	a	teraz	mám	pocit,	že	sa	
v	nej	asi	utopím,	tak	hlboho	sa	
zabárajú	moje	nohy	do	snehu.	
Bežať	neprestávam,	vyberám	
si	radšej	inú	cestu.	Kam	to	
vlastne	utekám?	Alebo	skôr	
pred	čím?	Väčšinou	utekáme	
buď	niekam,	kde	je	nám	lepšie	
alebo	odniekadiaľ	v	domienke,	
že	sa	tým	zachránime.	Je	to	
prirodzené,	ale	neviem,	či	vždy	
aj	správne.	Nebolo	by	lepšie	
radšej	s	vecami	začať	bojo-
vať?	To	by	sme	sa	už	predsa	
nemuseli pred nimi viac všako-
vako	skrývať	a	unikať.	Možno.
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Text: Adriana Hodálová

Foto: Magdaléna Svetláková

AKO SÚ NA TOM NAŠI ŽIACI 
S ÚTEKMI (NIELEN) ZO ŠKOLY?

Prostredníctvom sociálnych sietí a anonymného dota-
zníka sme zistovali, aký vztah k úteku majú samotní 
študenti nášho Piaristického gymnázia.

Co ti napadne ako prvé, ked sa povie slovo útek?

•   Pri slove útek mi zíde na um to, že niekto sa chce niečomu vyhnúť, ak má nejaký problém 
alebo mu je niečo nepríjemné a snaží sa problému utiecť.

•  Sloboda a väzenie.

•   Opustenie domova a zmiznutie.

•  Sloboda, ale na druhej strane viem, že niečo, pred čím utekám, ma dobehne.

•   Antilopky na National geographic. 

•   Slovo beh, ktoré by som špecifikovala ako náročná fyzická aktivita, ktorá mi nie je sym-
patická.

•   Cesta vlakom, akcia, dobrodružstvo.

•   Pred konfliktami a realitou.

•   Pred myšlienkami.

Pred cím najcastejšie utekáš?

•   Pred sebou samotnou, ľuďmi, slovami, stereotypmi...

•   Pred ničím.

•   Pred denným kolotočom povinností a aktivít.

•   Pred sebou samou alebo pred budúcnosťou.

•   Možno pred problémami a povinnosťami, ale väčšinou sa ich snažím riešiť tak, ako prídu.
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•			Do	zátoky	alebo	do	sekáča.

•			Domov,	hore	nad	hradby	alebo	len	tak	sa	túlať.

•			Väčšinou	to	boli	kaviarne	alebo	prechádzky	po	meste	a	tiež	cesty	vlakom	hocikam.

Ked si išiel/a za školu, kam si išiel/a?

•			Buď	do	mesta	alebo	som	naschvál	robil	všetko	tak	pomaly,	aby	som	nič	nestihol.

•			Hneď	od	rána	som		išla	do	Bratislavy.

•			Schovali	sme	sa	na	záchodoch.

•		Na	nejaký	výlet	s	kamarátmi.•   Na	škole	sa	mi	nepáči,	že	sa	tam	učíme	aj	to,	čo	nechceme	a	je	to	nepotrebné,	nasilu	nás	
do	toho	tlačia,	ale	za	školou	som	nebol.

•			Vo	väčšine	prípadov	som	za	školou	bola	kvôli	nejakému	testu,	ale	aj	preto,	že	som	
napríklad	nemala	v	ten	deň	náladu	na	ľudí	a	učiteľov	v	našej	škole,	takže	som	sa	jednoducho	
odtiaľ	vyparila.

•			Utiecť	niekam,	kde	by	som	sa	v	danom	momente	cítila	lepšie.	Preč	od	ľudí,	stereotypu,	
učiteľov	a	podobne.	Prísť	na	iné	myšlienky...

•			Akože	idk	mne	ten	výraz	“za	školou”	príde	taký,	že	neviem	veľmi	čo	to	znamená,	ale	tak	
ak	to	znamená	utekanie	zo	školy,	tak	to	hej,	to	je	taká	bývala	moja	obľúbená	aktivitka	no...	
niekedy	mi	bolo	zle	fyzicky	či	psychicky,	niekedy	som	sa	chcel	len	uliať	kvôli	písomkám	alebo	
nejakým	iným	veciam..	musím	ale	povedať	že	11/10	would	do	it	all	again.

•		Veľmi	si	nepamätám,	ale	asi	len	kvôli	tomu	adrenalínu.

Ak áno, co ta k tomu priviedlo? Bolo to kvôli tomu, že si 
chcel/a utiect pred niecím v škole, utiect niekam, kde to máš 
radšej alebo  si mal/a iný dôvod?

Bol/a si niekedy za školou?
Nie     33
Áno     10
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ODBEHLI SME SI DO 
MINULOSTI, ABY SME 
POCHOPILI 
PRÍTOMNOSŤ

ZUZANA 
LACOVIČOVÁ

Pani ucitelku Lacovicovú is-

totne všetci poznajú. Mnohých 

pravidelne zásobuje dejina-

mi ci slovami pripomínajúcimi 

zaklínadlá. Porozprávala nám 

o rôznych prícinách, o vztahu 

k minulosti a odhalila nám aj 

kúsok z osobného života.

Text: Nina Micháliková

- Ste ucitelka de-
jepisu. Preco ste sa 
rozhodli práve pre 
dejepis?

Mala	som	výbornú	dejepisárku	
na	gymnáziu	(pani	prof.	Alen-
ku	Paškovú).	Rada	som	čítala,	
dejiny	ma	bavili	a	ľahko	som	si	
zapamätala	množstvo	faktov.	
V	90-tych	rokoch	20.	storočia,	
keď	som	študovala,	boli	dejiny	
pre	mnohých	fascinujúce,	lebo	
po dlhom období komunizmu 
bola	možná	pluralita	názorov	
a otvorená diskusia o minulo-
sti.	

- Myslíte si, že je dôležité, aby mali 
mladí ludia prehlad a vedomosti o histórii? 
Ak áno, preco?

Pri	tejto	otázke	si	vždy	spome-
niem na výrok Milana Lasicu: 
„Bez	minulosti	sa	dá	prežiť,	ale	
nedá	sa	k	bohviečomu	do-
spieť.“	Ak	nám	stačí	uspoko-
jovať	naše	primárne	potreby	
(jedlo,	peniaze,	byt,	práca),	
históriu	nepotrebujeme.	Ak	
nám	ale	záleží	na	tom,	aby	sme	
pochopili,	čo	sa	okolo	nás	deje,	
bez poznania minulosti

neporozumieme	súčasnosti.	
Záleží	na	mladých	ľuďoch,	čo	
si	vyberú	-	povrchnosť	alebo	
porozumenie.

- Viac a viac ludí na Slovensku volí extrémistické strany. Mys-
líte si, že za to môže neznalost zlých príkladov z minulosti? 
(nacistické Nemecko, fašizmus v Taliansku)?

Nemyslím	si,	že	za	populari-
tou	extrémistických	strán	stoja	
slabé	vedomosti	o	fašizme	či	
nacizme.	V	televízii,	rozhlase	
či	v	kníhkupectvách	nájdete	
dostatok	filmov,	dokumen-
tov,	kníh	o	týchto	režimoch.	
Problém	je,	že	spoločnosť	sa	
sústredila len na prezentovanie 
a analyzovanie DÔSLEDKOV 
týchto	režimov.	PRÍČINY	nám

unikajú.	Fašistická	strana	v	Ta-
liansku a NSDAP v Nemecku 
zaujali	ľudí,	ktorí	sa	cítili	skla-
maní demokraciou, podvedení 
vládou,	túžili	po	nových	poli-
tikoch, ktorí nebudú skorum-
povaní.	Vo	vedení	štátu	chceli	
autoritu,	ktorá	by	sa	zaujímala	
o ich problémy a poskytla im 
riešenia.	Ľudia	nechceli	žiť	na	
okraji	spoločnosti	a	živoriť	

z	nízkej	mzdy.	Ak	sa	nad	tým	
zamyslíme,	nájdeme	veľmi	
veľa	spoločného	aj	so	súčas-
nosťou.	Treba	preto	odstrániť	
príčiny,	nie	dookola	analyzovať	
dôsledky.	

- Téma tohto vydania je útek. Utekali za komunizmu ludia do za-
hranicia? Preco utekali knazi? Co s nimi bolo, ak ich chytili?

Vo	všeobecnosti	ľudia	–	a	teda
aj	kňazi	–	utekali,	lebo	im	ko-
munistický	režim	nedovolil	
v	SLOBODE	sa	rozvíjať	a	ve-
novať	sa	tomu,	po	čom	túžili.	
To	znamená,	že	ste	si	nemohli	
kúpiť	platňu	obľúbeného	an-
glického	speváka,	prečítať	kni-
hu	obľúbeného	francúzskeho	
dramatika.	Nemohli	ste	odísť	
na dovolenku na Malorku

alebo	stráviť	jeden	výskumný	
študijný	rok	na	inštitúte	gene-
tiky	na	Harvarde.	A	rovnako	aj	
bohoslovec	sa	nemohol	stať	
kňazom	alebo	piaristom,	ak	po	
tom	túžil.	Toto	všetko	vám	štát	
zakázal	a	sám	vám	určoval,	čo	
môžete	počúvať,	čítať,	študo-
vať	či	kam	môžete	cestovať.	
Ak	utekajúcich	chytili,	boli	dosť	
tvrdo vypočúvaní	a	následne

odsúdení	za	špionáž	a	ohro-
zovanie	ľudovodemokratickej	
republiky.	Tresty	boli	strata	
majetku,	väzenie	(10	rokov	až	
doživotie)	a	nezriedka	aj	trest	
smrti.
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- Takisto vela ludí na zaciatku minulého storocia odchádzalo do 
Ameriky. Preco?

Podobne	ako	tomu	bolo	v	ko-
munizme,	aj	tu	ľudí	hnala	
túžba	po	SLOBODE.	Zo	stra-
ny	štátu	(Rakúska	–	Uhorska)	
museli	čeliť	najmä	národnost-
nému a ekonomickému 
útlaku.	Napr.	rodina	sloven-
ského	roľníka	z	Trenčianskych	
Stankoviec	to	mala	ťažké.

Pre deti nenašli slovenskú 
školu.	Ak	pri	voľbách	volil	slo-
venského poslanca (hlasovalo 
sa	verejným	vyslovením	mena	
pred komisiou), prestali u neho 
nakupovať	mlieko,	vajcia,	obi-
lie.	Ak	potreboval	pôžičku	na	
zakúpenie	osiva,	musel	ísť

do Pešti, kde	mu	ju	častokrát	aj	
tak	neschválili,	lebo	bol	Slovák.	
Preto	radšej	volil	dlhé	odlúče-
nie	od	rodiny	a	ťažkú,	nebez-
pečnú	prácu	v	bani	v	USA,	lebo	
vedel,	že	je	dobre	platená	
a	jeho	národnosť	nikto	nebude	
riešiť.

- Ktorá cast dejín 
vás najviac baví 
a preco?

Keďže	milujem	latinu	a	môžem	
čítať	veľa	pôvodných	diel	
v	origináli,	najviac	ma	baví	an-
tika	(staroveké	Grécko	a	Rím).	

- Ako trávite volný cas? Ako najradšej 
uniknete povinnostiam a nachvílku si 
oddýchnete?

Rada	čítam	knihy,	moja	top	
kniha	je	od	W.	Stroha	Latina 
je mrtvá, ať žije latina! A mo-
mentálne	fičím	aj	na	Jurajovi	
Červenákovi	a	jeho	príbehoch	
o	notárovi	Barbaričovi.	Milu-
jem	šitie,	keď	si	môžem	otvoriť	
Burdu,	študovať	strihy	a	prero-
biť	nohavice	na	sukňu	či	suk-

ňu	na	vestu.	Vtedy	nič	nevní-
mam	a	ocitám	sa	v	inom	svete.	
Mám	rada	turistiku	a	cestova-
nie	vo	dvojici	s	mojím	manže-
lom,	ktorý	neskutočne	trpezli-
vo	znáša	všetko	moje	„hundra-
nie“	:)

- Páci sa vám na Piaráku?

Cirkevné	gymnázium	v	kraj-
skom	meste	–	čo	viac	si	učiteľ	
môže	priať!	Som	absolventka	
PGJB	a	po	vysokej	škole	som	
sa	sem	vrátila	ako	učiteľka.	
Pôsobím	tu	už	19ty	rok.		

- Majú žiaci radi dejepis? Akú radu by ste im dali?

Podľa	mňa	čoraz	menej.	Mám	
pocit,	že	skutočný	život	štu-
dentov sa odohráva v online 
priestore	a	vo	virtuálnom	sve-
te,	do	ktorého	unikajú.	Keď-
že	ten	v	minulosti	nebol,	zdá	
sa	im	dejepis	veľmi	cudzí,	
vzdialený	až	nereálny.	Minu-
losť	často	poznajú	len	z	počíta-
čových	hier	a	novodobých	roz-
právok,	kde	je	len	vytvorené

prostredie z minulosti, ale 
skutočnosť	značne	pokrivená.	
Ozajstná	minulosť	z	hodín
dejepisu	im	potom	príde	divná,	
nezrozumiteľná.		

A	rada	...	treba	byť	kritický	...	
ale	nie	voči	učiteľovi	:),	ale	voči	
názoru,	myšlienke.	Treba	ro-
zlišovať,	čo	je	počítačová	hra,	
hoax	na	Facebooku,	anonymný	  

článok	na	internete,	Wikipédia,	
spomienka pamätníka, tvrde-
nie konkrétneho historika na 
základe	vedeckého	výskumu...	

- Máte nejaký vtipný zážitok z hodín dejepisu?

Spomínam si len na vtipné 
výroky	žiakov.	Napr.:		

Žiak:	„Viedeň“.	Učiteľ:	„Nie	Vie-
deň,	Vietnam!“	Žiak:	„Ja	som	
myslel,	že	Vietnam	je	mesto!“

Učiteľ:	„	Ktorá	krajina	zaútočila	
na	začiatku	2.	svetovej	vojny	
na	Poľsko	z	východu?“	Žiak	
(pozeral	do	dejepisného	atla-
su): Taliansko?

Žijem	naplno	v	prítomnosti,
znalosť	dejín	mi	slúži	ako	
kľúč	k	pochopeniu	súčasných	
udalostí.	Nikdy	som	netúžila	
žiť	v	inom	období,	možno	pre-

- Ak by ste mohli cestovat do minulosti, do akého obdobia by ste 
sa chceli íst pozriet?

to,	že	každé	obdobie	má	svoje	
pozitíva,	ale	aj	negatíva.	Keď	
tak	by	som	nazrela	do	každého	
obdobia.

S	Piarákom	sa	spája	viac	ako	
polovica	môjho	života.	Páči	
sa	mi	demokratický	spôsob	
fungovania	školy	a	úplne	sa	
stotožňujem	aj	s	hodnotami	
školy.	

Učiteľ:	„Ktoré	krajiny	patrili	do	
francúzskej	kolónie	Indočína?	
Jedna	krajina	sa	začína	na	V...”
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Z ATLETICKEJ 
DRÁHY Text: Daniela Šarinová

Foto: Karolína Jarošová

Nezvyknem si urcovat bežecké casové li-

mity na pokorenie. Každý posun vpred ci 

zlepšenie osobného rekordu je mi milým 

prekvapením. Výnimku môjho nepísaného 

pravidla som spravila iba raz.

Bolo to sedem mesiacov pred 
mojím	prvým	zahraničným	
štartom.	Presne	toľko	času	
som	mala	na	zhrabnutie	svojej	
stratenej	kondície	ako	i	na
jej	vylepšenie	za	účelom	po-
držania	družstva	trošku	vy-
makanejším	bodovým	ziskom.	
Do týchto pretekov som hod-
lala	nastúpiť	ako	maximálne	
výkonný	článok	našej	atletic-
kej	rodinky.	Nechcela	som	
zabrzdiť	svoje	spoluatlétky	
výkonmi nehodnými toho 
dlho	očakávaného	podujatia.	
Bola	som	odhodlaná	darovať	
im	najlepší	výsledok,	aký	som	
schopná	predviesť	na	portu-
galskom	tartane.	

Verila	som,	že	sa	nachádzam	
na	najlepšej	ceste,	až	kým	
neprišlo na tvrdé zakopnutie 
o	zlý	deň	iba	týždeň	pred	
behom, ktorému som venova-
la	celú	jar	i	leto	a	uskutočnila	
kvôli	nemu	rapídne	zmeny	
v	tréningových	metódach.	
Pretek,	ktorý	mi	mal	potvrdiť,	
že	som	pripravená	neskla-
mať	svoje	drahé	spoluatlétky,	
trénerov	a	najmä	seba,	mi	uš-
tedril	kopanec	v	podobe	nevy-

dareného behu, neistoty 
a	presvedčenia,	že	všetok	čas	
strávený	na	trati	bol	márny.	

V cieli takto vyvedená z miery, 
s	kŕčovitým	výrazom	v	tvári	
a nohami ešte stále horiacimi 
od námahy som zrazu prudko 
vyštartovala	a	k	pôvodným	
osemsto	metrom	súťažného	
behu som pridala ešte nie-
koľko	stoviek.	Bezodkladne	
som	sa	potrebovala	dostať	čo	
najďalej	od	miesta,	ktoré	mi	
obyčajne	poskytuje	útočisko,	
no	niekedy	ma	protivne	zráža	
na	kolená.	

Každý	tréner	v	strastiplných	
chvíľach	svojim	zverencom	
opakuje	otravnú	frázu	s	nie	
veľmi	motivačným	charak-
terom, a to „raz si hore a raz si 
dole“.	V	ten	deň	mi	jej	zmysel	
absolútne unikal, lebo hoci 
som	do	prípravy	vložila	všetko	
nahromadené úsilie, i tak bola 
moja	snaha	bezvýznamná.	
Nechcela	som	si	priznať	psy-
chickú nepohodu a neistotu 
z nového, ktoré ma zvnútra 
gniavili	a	už	vôbec	nebolo	mo-
jím	plánom	zhadzovať	svoj	

otrasný výkon na nechutné 
počasie,	ktoré	mi	celý	deň	
opekalo	hlavu.	Skrátka,	šla	som	
naplno,	a	aj	tak	sa	dostavilo	
zlyhanie.	Ako	by	som	sa	mohla	
pozrieť	do	očí	ostatku	tímu,	
ktorý	mal	isté	očakávania	
a	dúfal,	že	mu	pomôžem?	

Našťastie	si	ten	hysterický	útek	
za	hranice	atletického	štadió-
nu	všimli	moje	povzbudzo-
vateľky	a	oddielové	kolegyne,	
s	ktorými	občas	utekám	po	
dráhe	do	iných	svetov.	Sedeli	
vedľa	mňa,	počúvali	ten	krik,	
ktorý	sa	zo	mňa	valil	a	istotne	
ostro	pílil	uši,	poháňaný	túž-
bou	vyjadriť,	ako	ma	to	mrzí,	
a	zastavovali	moje	slzné	kaná-

Zbehla	som	katastrofu,	no	
podržali	ma.	O	sedem	dní	som	
sa	vďaka	tomu,	že	mi	zabránili	
klesnúť	na	duchu	postavila	na	
štart	čelom.	Odhodlaným	hl-
bokým	nádychom	som	začala	
jeden	z	najpamätihodnejších	
behov	svojej	amatérskej	karié-
ry.	Vzácnosť	jeho	úspechu	do-
teraz	považujem	za	odrazový	
mostík	do	vytrvania	a	ďalšieho	
prekonávania	samej	seba.	

liky ubezpečeniami,	že	sa	mo-
mentálne	nachádzam	nižšie	
a	budúci	týždeň	sa	vrátim	späť	
do	svojho	„hore“.

14 15
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CORPUS 
CHRISTI

FILM 
KONTRASTOV 
A VIERY
Text, foto: Karolína Jarošová

Dunivé	ozveny	krokov	sa	roz-
lejú	po	celom	kostole.	Ľudia	
sediaci	v	objatí	pozlátených	
výjavov	Krista	sa	pomrvia	
v	laviciach.	Kňaz	vstúpi	pred	
oltár.	Sklenenými	očami	vy-
stlanými	fialovou	čipkou	si	pre-
hliadne	svojich	veriacich.	Jeho	
tetovaním pokryté telo ostáva 
zahalené zeleným rúchom 
a mladé ruky sa zodvihnú do 
výšky	ramien.		Prežehná	sa.	
„V mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého,	amen.“		Staré	dámy	
v	kostole	nasledujú	kňazove	
úzke pery, tak ich to predsa 
vždy	učili.	Po	krátkej	odmlke	sa	
začína	kázeň.	Na	ďalšie	slová	
vychádzajúce	z	kňazových	úst	
však	už	tak	zvyknuté	nie	sú,	
niečo	tu	nesedí.	„Viete,	v	čom	
sme	dobrí?	V	odsudzovaní.	
V	ukazovaní	prstom.“		

Ľudia	v	kostole	netušia,	že	
sám		prednášajúci	presne	vie,	
o	čom	hovorí.	Posledné	roky	si	
odsedel	vo	väzení	pre	mladis-
tvých	za	krádeže	a	neúmysel-
nú	vraždu.	Chcel	ísť	študovať	
teológiu,	s	jeho	históriou	to	
však	nebolo	možné	a	namiesto	
toho	ho	posielajú	pracovať	do	
stolárne	v	zabudnutej	poľskej	
dedinke.	Po	ceste	sa	zastaví	
v kostole a pomýlia si ho 
s	kňazom.	Možno	sa	mu	jeho	
sen	predsa	len	naplní.	Svoju
úlohu	hrá	dobre,	veľa	si	pamä-
tá	z	väzenských	omší.	Tak	
ako	tam,	aj	tu	vidí	obrovské	
kontrasty	medzi	svetmi	–	tým	
svätým	a	čistým,	ktorý	sa	
odohráva medzi rukami ob-
motanými	ružencom,	a	tým
smilným.	Odlišné	sú	iba	hrie-
chy.	Namiesto	krvavých	bitiek	
a	znásilnení	je	tu	niečo,	čo	ide	
oveľa	ťažšie	rozoznať	–	druh	
bolesti, ktorý sa ostrou
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Kňaz	sa	drží	svojich	kázní,	Boha	
hľadá	všade,	nielen	v	kostole.	
Hovorí	s	ľuďmi	prosto	a	bez	
predsudkov,	snaží	sa	ich	spájať	
a	riešiť	konflikty.	Napriek	jeho	
temnej	minulosti	a	životnému	
štýlu,	ktorý	sa	len	ťažko	spája	
s	povolaním	kňaza	sa	v	ňom
odrazu	naberá	oveľa	viac	čest-
nosti, odvahy a dobrých skut-
kov,	ako	vo	všetkých	prítom-
ných	v	kostole	dohromady.

Čo	definujeme	ako	dobro	
a	zlo,	slušnosť	a	neslušnosť?	
Film	ukazuje,	že	v	škatuľkovaní	
a	definíciách	sa	katastrofálne	
mýlime	a	že	jedným	z	naj-
úprimnejších	skutkov	čistoty	je	
vedieť	si	priznať	vinu	a	neza-
haľovať	ju	do	nedeľných	šiat.	
Pretože	každý	z	nás	je,	viac	
či	menej	vinný	a	záleží	len	na	
tom,	čo	s	tou	vinou	spravíme.	
Či	sa	budeme	hrať	a	pret-
varovať	na	svätých,	alebo	ju	
prijmeme	a	vďaka	tomu	náj-
deme pochopenie pre druhých 
a	naučíme	sa	ich	vnímať	bez	
okolkov.

Od	filmu	nemožno	očakávať	
veselé	konce.	Špičkovo	však	
zachytáva	atmosféru	a	psy-
chické	rozpoloženie	človeka,	
ktorému	sa	podarilo	uniknúť	
z	pekla	a	ktorý	si	aspoň	na	
chvíľu	vytvára	vlastné	dočasné

čepeľou	zarezáva do miest
zahalených	čistou	bielou	
košeľou.	Je	ním	faloš	a	pokry-
tectvo, útoky skrz nevyslovené 
slová.	Farár	David	má	vnímavé	
oči	a	vidí	aj	to,	čo	ostatným	
uniká	alebo	čo	vidieť	nechcú.	
Nemá strach pred pravdou, 
nech	je	akokoľvek	neprípustná.	
„Ľudí	v	kostole	je	veľa,	veria-
cich	však	málo,“	zneli	slová	
predchádzajúceho	kňaza	a	čím	
hlbšie sa David ponára do svo-
jej	hry,	tým	viac	si	uvedomuje	
ich	trefnosť.

V	jednej	scéne	si	sadá	pred	
studené schody kostola, aby 
si	zapálil.	Potiahne	si	z	cigare-
ty	a	vyfúkne,	cez	hmýriaci	sa	
dym	pozoruje	partiu	mladých.	
Pridáva sa k nim a ponára 
sa	do	miestnych	problémov.	
Mladí	mu	dôverujú,	a	tak	sa	
dozvedá	o	tragickej	nehode	
ich	priateľov,	ktorí	zahynuli	pri	
zrážke	s	kamionistom.	V	oby-
vateľoch	dediny	sa	mieša	
obrovský zármutok s pom-
stychtivosťou.	Ako	jediného	
vinníka	za	smrť	ich	detí	
a	utrpenie	vnímajú	vodiča	
kamiónu	a	po	jeho	smrti	svoj	
hnev	prenášajú	na	vdovu,	
ktorá	po	ňom	ostala.	Nedbajú	
na	následky	svojich	činov	ani	
na	to,	že	trestajú	nevinného	
človeka.

nebo.	Mrazivé,	niekedy	až	
strašidelné	momenty	sú	po-
pretkávané vtipnými okamihmi, 
ktoré	donútia	sledovateľa	sa	
pousmiať.	Dielo	bolo	dokonca	
nominované	na	Oscara	a	je	
dôkazom	kvalitnej	poľskej	
kinematografie.	A	nielen	to		-	
odráža	celkové	spoločenské	
vnímanie	cirkvi	v	Poľsku	ako	
v	krajine,	kde	má	cirkev	veľmi
silnú	moc.	Napriek	nábožen-
ským	motívom	film	vôbec	nie	
je	určený	iba	cieľovej	skupine	
veriacich, dokonca sa dá pove-
dať,	že	tých	konzervatívnejších	
so	slabším	žalúdkom	môže	
skôr	odradiť.	Nájde	si	však	
miesto u tých, ktorí sú schopní 
prijať	všetko,	čo	sa	okolo	nich	
deje	bez	toho,	aby	mali	vyhra-	
dený	a	vopred	určený	názor	na	
veci,	ktoré	vôbec	nie	sú	stále	
a	neustále	sa	vyvíjajú	a	menia.
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CESTA ZA 
SLOBODOU

Text: Adriana Hodálová

Foto: Barbora Chmelíková

Do	nacistických	rafinérii	smrti	
boli	v	období	druhej	svetovej	
vojny	posielaní	nevinní	ľudia.	
Ich	životný	priestor	bol	ob-
medzený	ostnatým	drôtom	
a	rozkazmi	ľudí,	ktorým	na	nich	
nezáležalo.	Žili	v	neľudských	
podmienkach	a	na	ich	životoch	
boli	páchané	zverstvá.	Túžili	po	
slobode	a	po	živote	bez	všade-
prítomnej	hrozbe	smrti.	Okolitý	

svet	však	žil	v	presvedčení,	že	
svoj	domov	našli	na	východe.	

7. apríla 1944 sa o svoj útek za slobodou 

pokúsili 26-rocný Alfréd Wetzler a 20-rocný 

Walter Rosenberg (známy ako Rudolf Vrba).

Jedným	z	najväčších	a	najzná-
mejších	koncentračných	tábo-
rov	bol	Osvienčim.	Odborníci	
odhadujú,	že	z	neho	ušlo	667	
väzňov,	z	toho	270	pri	úteku	
chytili	a	na	výstrahu	väzňov	
popravili.		Veľký	význam	mali	
úteky,	ktoré	odborníci	nazýva-

jú	„úteky	s	misiou“.	Pri	úteku	
nešlo iba o zachránenie vlast-
ného	života,	ale	aj	o	to,	aby	sa	
celý svet dozvedel pravdu 
o	konečnom	riešení	Židov	
a	nacistom	nevyhovujúcich	
ľudí.

úkrytu, nasiaknuté ruským 
tabakom	a	benzínom.	Úkryt	
bol	dostačujúci	pre	dve	osoby.	
Nakoľko	vedeli,	že	po	väzňoch,	
ktorí utiekli, sa pátralo tri dni,
vydržali	skrytí	80	hodín.	Za	po-
moci		niekoľkých	ľudí	sa	im
podarilo	asi	po	dvoch	týž-
dňoch	dostať	na	Slovensko.		

Alfréd	Wetzler	sa	narodil	
v Trnave a v apríli 1942 bol 
transportovaný	do	Osvienči-
mu.	Tu	pracoval	v	márnici,	
kde	zapisoval	množstvo	zlata	
získaného	z	mŕtvych.	Rudolf	
Vrba,	narodený	v	Topoľčanoch,	
bol	do	Osvienčimu	privezený	
v	máji	1942.	Pracoval	ako	
zapisovateľ	na	mužskom	
karanténnom	oddelení.	Neskôr	
obaja	pracovali	ako	pisári	na	
evidenčnom	oddelení.	Vďaka	
svojim	pracovným	pozíciám	
mali	prehľad	o	tábore	a	boli	
vhodnými kandidátmi na útek, 
nakoľko	Slovensko	nebolo	
v	tom	čase	priamo	okupo-
vané	nacistickými	jednotkami	
a	bolo	relatívne	blízko	Poľska	
(od	Osvienčimu	do	Žiliny	to	je	
140km).	Pomocou	ostatných	
väzňov	zhromaždili	dostatok	
informácií	a	vymysleli	plán	
úteku.		

V	Skalitom	sa	spoznali	s	roľní-
kom	Čaneckým,	ktorý	im	
pomohol	dostať	sa	do	Čadce,	
kde	rozpovedali	svoj	príbeh	
židovskému	doktorovi	Polla-
kovi.	Odtiaľ	išli	do	Nitry	k	vod-
com	židovskej	obce.	S	každým	
zvlášť	spísali	veľmi	podobné	
výpovede.	

svete.	Dokument,	dnes	známy	
ako	Osvienčimské	protokoly	
alebo	ako	Správa	Vrbu	a	Wetz-
lera,	mal	slúžiť	na	zastavenie	
maďarských	transportov	
a	informovať	svet	o	hrôzach	
páchaných	proti	ľudskosti.	
Ukázalo	sa,	že	síce	sa	doku-
ment	do	Maďarska	dostal,	no	
transporty	naďalej	pokračovali.	
Tie	boli	zastavené	až	v	dôsled-
ku zbombardovania Budapešti 
a	žiadosti,	ktorú	napísal	pápež	
Pius	XII.		správcovi	maďarskej	
ríše Miklósovi Horthymu (prosil 
ho,	aby	zastavil	ďalšie	utrpenie	
toľkých	nešťastných	ľudí),	a	tak	
bolo zachránených okolo 
120	000	životov	maďarských	
Židov.

7.	apríla	1944	sa	schovali	
v	úkryte.	Išlo	o	jamu,	ktorá	bola	
krytá drevenými doskami v ro-
zostavanej	časti	tábora	zvanej	
Mexiko.	Aby	ich	psy	nenašli,	
boli	úkryt,	dosky	aj	okolie	

Pri úteku pri sebe mali plány 
tábora	a	údaje	o	transportoch,	
obetiach	a	o	organizácii	tábo-
rového	života.	Plány	tábora	
počas	cesty	na	Slovensko
stratili,	no	vedeli	ich	nakresliť.	
Údaje	im	poslúžili	na	pod-
loženie	ich	svedectva.	Ich	
32-	stranová		výpoveď	bola	
spísaná	najskôr	v	slovenčine	a	
následne	preložená	do	nemec-
kého	jazyka	a rozoslaná po
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Koncom mája 1944 ušli z Osviencimu Slovák 

Arnošt Rosin a Poliak Czeslaw Mordowicz.

Arnošt	Rosin	sa	narodil	v	Snine.	
Do	Auschwitzu	bol	depor-
tovaný	prvým	chlapčenským	
transportom zo Slovenského 
štátu koncom marca 1942 
(z	približne	960	ich	zostalo	
nažive	5	alebo	6).	V	tábore	
pracoval	aj	v	Sonderkoman-
de, kde mal na starosti hlavne 
spálenie	a	zakopanie	mŕtvych.	
Išlo	nielen	o	fyzicky,	ale	hlavne	
psychicky	náročnú	prácu.	
Bolo	verejným	tajomstvom,	
že	pracovníci	na	tejto	pozícii	
sú	odsúdení	na	smrť.	Rosin	
sa	vďaka	zlatej	retiazke,	ktorú	
našiel v chlebe od kamaráta zo 
Sonderkomanda,	dostal	k	prá-
ci	pisára.	V	čase	Vrbovho	
a	Wetzlerovho	úteku	praco-
val	v	Canade.	Išlo	o	určitú	
časť		tábora,	v	ktorej	sa	triedili	
zabavené	veci	a	šaty	väzňov	
a	zavraždených.	Do	skrýše	
Vrbu	a	Wetzlera	poslal	ponož-
ky	a	chleba.	Keď	ušli,	nacisti	
začali	vypočúvať	väzňov,	ktorí	
im	pomáhali	a	spolu	s	nimi	aj	
Arnošta	Rosina.	Krutý	výsluch	
viedli príslušníci táborového 
gestapa,	a	to	Wilhelm	Boger	
a	Perry	Broad.	

Czeslawovi	Mordowiczovi	
a	Arnoštovi	Rosínovi	sa	podari-
lo	skryť	v	jame	na	štrkovisku	
vo	vonkajšom	okruhu	tábora,	
počas	nestráženej	chvíle	sa	im	
podarilo	utiecť	až	za	ostnatý	
drôt.	Dostali	sa	na	Slovensko
a	doplnili	Správu	o	ďalšie	
informácie,	ktoré	sa	udiali	po	
úteku	Vrbu	a	Wetzlera.	Išlo	
o	transporty	z	Grécka	a	Poľska,	
ale	aj	prvé	príchody	transpor-
tov	z	Maďarska.

Málokto	vie,	že	oba	úteky	
boli	prepojené	a	naplánované	
táborovým	odbojom.	Ešte	pred	
týmito	útekmi	sa	oň	pokúsili	
S.	Eisenbach	a	traja	ďalší	väzni.	
Pokúsili	sa	utiecť	rovnakým	
spôsobom	ako	Wetzler	a	Vrba,	
po	týždni	ich,	bohužiaľ,	naš-
li	a	priviedli	späť	do	tábora.	
Spôsob	úteku	a	ani	miesto	
úkrytu neprezradili ani napriek 
krutému výsluchu v bloku 11 
(	miesto	určené	na	výsluchy	
a	vojenské	súdy,	medzi	blokom	
11	a	10	sa	popravovali	väzni).

o zverstvách	a	zločinoch	proti	
ľudskosti	v	koncentračných	
táboroch.	V	Správe	boli	zapí-
sané presné postupy, ktoré 
sa	používali		pri	masovom	
vraždení,		mená	veliteľov	v	Os-
vienčime	-	Aumayer,	Schwarz-
huber,	Weiss,	Hartenstein,	
Höss a Kramer, plány tábora 
a	mnoho	ďalších	informácií.

Vďaka	odvahe	a	sile	týchto	šty-
roch	mužov	sa	svet	dozvedel

Moje odporúcania na knihy:

• Utiekol som z Osviencimu 

od Rudolfa Vrbu 

• Oswiencim, hrobka šty-

roch miliónov ludí od 

Jozefa Lánika (pseudonym, 

ktorý používal Alfréd 

Wetzler)

• Co Dante nevidel od 

Alfréda Wetzlera

• Útek z pekla od 

Juraja Šebu
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Vytvárame si dalšie osobnosti, 
aby nám pomohli utiect pred 
traumou?

Disociatívna	porucha	osobnos-
ti...	Aj	pre	veľa	odborníkov	je	to	
stále ešte neprebádaná téma 
plná	záhad	a	pre	väčši-
nu	ľudí	je	to	niečo	úplne	ne-
známe.	No	táto	hlboko	zako-
renená	porucha	často	spôso-
bená	násilím,	je	vážna	a	sku-
točná,	aj	napriek	tomu,	ako	
neskutočne	sa	môže	niekedy	
javiť.	Čo	je	to	vlastne	osob-
nosť?	Osobnosť	človeka	je	
charakterizovaná pomerne 
stálymi	psychickými	a	fyzickými	
vlastnosťami,	ktoré	môžu	byť	
zdedené	i	získané	a	prejavujú	

sa	v	správaní.	Poruchy	osob-
nosti sú hlboko zakorenené 
a	pretrvávajúce	formy	správa-
nia, ktoré	sa	prejavujú		ako	ne-
prispôsobivé	odpovede	člo-
veka	na	rôzne	situácie.	Odlišu-
jú	sa	od	spôsobu,	akým	prie-
merný	jedinec	vníma,	myslí	
alebo	cíti	a	môžu	významne	
komplikovať	fungovanie	člove-
ka	vo	vzťahu	k	sebe	samému	aj	
vo	vzťahu	s	druhými.	

Disociatívne	poruchy	sú	defi-
nované	ako	čiastočná	alebo	
úplná	strata	normálneho	spo-

DISOCIATÍVNA 
PORUCHA 
OSOBNOSTI

jenia	medzi	funkciami	vedo-
mia,	pamäťou,	identitou	
a	vnímaním	okolia.	Jadrovým	
znakom disociatívnych porúch 
je	disociácia,	čo	v	doslovnom	
preklade znamená štiepenie, 
resp.	oddelenie	vedomia.	Je	to	
častý	obranný	mechanizmus	
u	ľudí,	ktorí	opakovane	zažíva-
li	ťažké	traumatické	zážitky	
(obvykle ešte v ranom detstve, 
napr.	zneužívanie),	ale	aj	po	
jednorazovej	traume.	

Napríklad	dieťa,	ktoré	je	
v	detstve	kruto	týrané	rodičmi,	

Text: Vladimíra Jurásková

Foto: Barbora Chmelíková
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si	„pomáha“	práve	mechaniz-
mom	disociácie,	kedy	sa	čas-
ťou	svojho	vedomia	a	vníma-
nia odštiepi od otrasného 
zážitku	a	môže	sa	akoby	pozo-
rovať	z	diaľky,	úplne	zmiznúť,	
úplne sa „otupiť“.	Disociácia	
teda	pre	traumatizované	dieťa	
predstavuje	ochranu,	útek	
z	reality,	a	umožňuje	mu	preži-
tie.	Rovnako	škodlivé	sa	okrem	
sexuálneho	zneužívania	v	det-
stve stáleviac	ukazuje	icitové	
zanedbávanie.	Dieťa,	ktoré	je	
sexuálne	zneužívané	a	inak	
prehliadané	(rodičom	alebo	
inými	blízkymi	vzťahovými	
osobami)	neznesiteľne	trpí	
a	musí	sa	uchýliť	k	disociatív-
nym	riešeniam.	Táto	obrana	
však	môže	mať	sklon	prebie-
hať	automaticky	aj	za	podmie-
nok,	kedy	prežitie	človeka	nie	
je	reálne	ohrozené.	Traumati-
zovaní	ľudia	si	často	potom	aj	
v dospelosti	mýlia	bežný	stres	
s	okolnosťami	ohrozujúcimi	
život	a	ľahko	prechádzajú	do	
stavu	disociácie	(disociujú).	
Disociácia	preto	predstavuje	
nevydarenú	obrannú	formáciu,	
ktorá	síce	najprv	umožňuje
psychické	prežitie,	ale	v	ďal-
šom priebehu brzdí vývin 
a	posilňovanie	funkcií	ega.	

Ľudia	s	disociatívnou	poruchou	
majú	v	sebe	niekoľko	rozdiel-
nych identít rôzneho	veku,	
pohlavia,	či	dokonca	rasy

Disociatívna	porucha	sa	môže	
prejavovať	rôzne.	Človek	si	ne-
spomína	na	určité	informácie	
o	sebe,	udalosti	alebo	ľudí	zo	
svojho	života.	Dochádza	k	od-
deleniu	prežívajúcej	a	pozoru-
júcej	časti,	napr.	pozorovanie	
seba	samého	z	diaľky	z	pohľa-
du	tretej	osoby.	Svet	naokolo	
je	pre	človeka	nejasný,	čudný,	
podobný	snu.

alebo	sexuálnej	orientácie.	
Každá	identita	sa	inak	správa	
a	dokonca	aj	inak	hovorí	
a	píše	a	každá	z	nich	pre	
človeka	vykonáva	určitú	funk-
ciu,	chráni	ho	pred	určitými	
pocitmi/situáciami.	Jednotlivé	
disociatívne	časti	môžu	byť	
prítomné	súčasne,	alebo	sa	
navzájom	striedať	a	hostiteľ-
ská	osobnosť	môže	vedieť	
o všetkých, niektorých alebo 
žiadnych	z	nich.	

Disociácia	je	často	zvláštne	
neviditeľná	obrana.	Ak	jeden	
stav	ja	alebo	celý	systém	frag-
mentovaných	častí	osobnosti	
hladko	funguje,	nikto	v	okolí	
disociatívny	proces	nevidí.	

Viditeľné	známky	disociácie	sú	
obvykle	navonok	len	nepatrné.	
Posuny,	ktoré	sú	prejavom	
„prepnutia“	normálne	fungu-
júcej	časti	osobnosti	do	alter-
natívnej	časti,	môžu	vyzerať	
zvonka len ako drobné zmeny 
nálady.

Bolo	zistené,	že	medzi	po-
čiatočným	vyhľadaním	liečby	
človeka	s	disociáciou	a	stano-
vením	presnej	diagnózy	uply-
nie	v	priemere	7	rokov.	Treba	
však	zdôrazniť,	že	väčšina	ľudí	
s	disociatívnym	spôsobom	
myslenia neprichádza do tera-
pie	s	prehlásením,	že	ich	pro-
blémom je	disociácia.	Diso-
ciáciu	je	potrebné	odhaliť.	Jej	
prítomnosť	môžu	naznačiť	
faktory	ako:	známe	traumy	
v miulosti, strata pamäte na 
dlhšie obdobia z vlastného 
života,	krátke	prázdne	obdobia

Liečba	ľudí	s	disociatívnou	
poruchou	je	veľmi	dlhá	
a	náročná,	pretože	táto	poru-
cha	patrí	medzi	novšie	diag-
nostické kategórie a stále sa 
o	nej	až	tak	veľa	nevie.	
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A	taktiež	rovnako	s	následkami,	
aké	môže	násilie	a	zneužívanie	
zanechať	na	človeku.

Či	už	sa	to	deje	v	rodinách	ale-
bo	sa	jedná	o	rituálne	zneuží-

Disociácia	však	nie	je	len	
chorobný	jav.	Je	to	niečo,	čo	
do	určitej	miery	robí	každý	
z	nás.	Spadajú	sem	javy	ako	
napríklad denné snívanie alebo 
pohltenie	pozornosti,	keď	
sa	tak	začítame	do	knihy,	že	
prestaneme	vnímať	svet	oko-
lo	nás,	či	keď	zistíme,	že	sme	
urobili	niečo,	na	čo	si	vlastne	
nepamätáme,	že	by	sme	robili.	
Avšak	ak	by	aj	drobné	a	všed-
né	prejavy	disociácie	vypĺňali	
podstatnú	časť	dňa	človeka
a významne	narúšali	jeho	kon-
takt	s	prítomnosťou	a	realitou,	
mohli	by	viesť	k	vážnym	prob-
lémom	v	jeho	fungovaní.

Duševné choroby sú ešte 
stále	v	dnešnej	spoločnosti	
tabu téma	a	uvedomujem	si,	
že	cesta	k	ich	odtabuizova-
niu	a	destigmatizovaniu		je	
ešte dlhá,	no	dúfam,	že	aspoň	
týmto	článkom	som	v	krát-
kosti	mohla	aspoň	zopár	ľudí	
oboznámiť	s	jedou	z	nich.	

alebo	skreslenia	času,	hlasy	
v	hlave,	predchádzajúce	opa-
kovanie	neúspešnej	liečby	a	i.

vanie	praktizované	v	rôznych	
sektách,	je	to	skutočné	a	nede-
je	sa	to	len	vo	filmoch,	ale	aj	
v	reálom	živote	okolo	nás.
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STRATA 
ROZUMU
- Umelecký smer ci skôr životná méta ?

So	surrealizmom	sa	môžeme	
stretnúť	ako	s	umeleckým	
smerom,	jedným	z	mnohých,	
ktoré	vyburcovali	myseľ	a	du-
šu	vtedajšieho	človeka	20.	sto-
ročia.	Nie	je	to	však	len	akýsi	
ďalší	umelecký	smer,	ktorým	sa	
budeme	riadiť	niekoľko	desať-
ročí	a	potom	–	zo	zvedavosti	
alebo	nudy	–	ho	vymeníme	
za	ďalší,	ktorý	bude	pravde-
podobne	jeho	protikladom,	no	
možno	aj	vylepšením,	doko-
nalejšou	filozofiou.		

Bol	oficiálne	založený	v	roku	
1924 André Bretonom, ktorý 
vtedy	publikoval	„Prvý	ma-
nifest	surrealizmu“.	Samotný	
výraz však pochádza z podti-
tulu	divadelnej	hry	Guillauma	
Apollinaira.	Premiéru	si	po-
zrel	aj	André	Breton,	ktorý	ho	
potom	prevzal.		A	tak	vzniká	
hnutie,	ktoré	sa	prejavuje	ako	
v	literatúre,	tak	aj	vo	výtvar-
nom	umení.	

- Ale co bolo cielom, zmyslom, pohnútkou ?

Toto	hnutie	bolo	spojené	
s	dadaizmom.	Zjednodušene,	
dadaizmus	bol	ďalší	umelecký	
smer avantgardy, stal sa 
obľúbeným	po	expresionizme.	

vznikla	spojením	vedomého	
a	nevedomého.	Išlo	o	vytvore-
nie	akejsi	novej	super	reality	–	
surrealismé	.	

Okrem toho sa surrealisti in-
špirovali	Sigmundom	Freudom	
a	vyhlásili,	že	„intelekt	v	bde-
lom	stave	nemôže	vytvoriť	
nijaké	umenie	“.	Na	tvorbu	
nejakého	surrealistického	diela	
teda	nutne	potrebujeme	nero-
zum.	Myšlienka	či	iskra	

Začiatky	hnutia	môžeme	badať	
vo	Francúzsku,	no	v	skutoč-
nosti	je	surrealizmus	považo-
vaný	za	medzinárodný.	

Text: Daniela Dohálová

a v Londýne.	Tá,	ktorá	však	
najviac	vyrazila	dych,	bola	
v	Galerie	des	Beaux-Arts	v	Pa-
ríži.	Surrealisti	žiadali,	aby	bola	
výstava absolútne originálna, 
kreatívna a v dobrom zmysle 
poburujúca,	preto	oslovili
Marcela Duchampa , ktorý 
„premenil“	vstupnú	halu	na	
akúsi	jaskyňu	–	zo	stropu	viselo	
viac ako 1000 vriec na uhlie 
a v priestore boli vystavené 4 
postele.	Všade	okolo	vládol	
závoj	tmy	a	tajomstva,	a	tak

návštevníci použili	baterky	na	
prezeranie	diel.	Ako	sa	vtedy	
asi	mohli	cítiť,	keď	uvideli	všet-
ko okolo seba? Aké bolo ich 
očakávanie,	predstavy	a	teraz	
skutočné	dojmy	?

- Spôsob prejavu

Tvorivou metódou surrealizmu 
bolo	automatické	písanie.	
Dovolili	si	utiecť	zo	skutočného	
sveta	a	snažili	sa	sústrediť	na	
svoju	dušu,	predstavy,	mystiku	
a	podvedomie.	Chytali	za	krídla	
svoje	bláznivé,	nespútané	
a	fascinujúce	myšlienky	a	vy-
tiahli	ich	na	denné	svetlo.	
Umelci	používali	aj	techniku	
„sommeils“.	Išlo	o	to,	že	sa	
pokúsili	upadnúť	do	hyp-
notického spánku, ktorý im 
mal	priniesť	nové	pohľady,	

vízie	a	spojenia.	Vo	svojej	tvor-
be	vytvárali	nové	efekty	tak,	že	
kombinovali	slová,	fragmenty	
a obrazy, ktoré dovtedy nestáli 
nikdy	vedľa	seba.	

- Osveta

Tieto	myšlienky	–	prúdy	pod-
vedomia,	voľné	asociácie,	nad-
realistická kreativita a vírenie 
snov	–	sa	šírili	z	Francúzska
do	rôznych	zákutí	sveta	a	pri-
nášali so sebou závan zmien 
vo výtvarnom umení, poé-
zii,	sochárstve	či	fotografii.	
Samozrejmosťou	bolo	pre-
zentovanie nových myšlienok 
a nápadov hnutia a zoznáme-
nie	s	verejnosťou.	Prvá	výstava	
sa	konala	v	Paríži	v	roku	1925,	
ďalšie	boli	v	New	Yorku	

Verím	tomu,	že	táto	výstava	
niektorých	zaujala,	mnohých	
znechutila	a	pohoršila	a	hneď	
odvrátili tváre s nepochopením 
a	frustráciou	či	hanbou,	no	pri	
určitých	ľuďoch	zožala	úspech,	
oslavu	niečoho	nového,	
kreatívneho.	

34



OCCULTUS
Text: Daniela Dohálová

Foto: Magdaléna Svetláková
Mnohí	z	nás	už	zažili	tie	mo-
menty,	keď	stav	našej	mysle	
stúpal	a	klesal	s	barometrom.	
A	keď	sme	sa	vybrali	po	našim-
-nohám-známej	trase,	zaviedli	
nás	do	cieľa	bez	toho,	aby	sme	
o	tom	vedeli,	zatiaľ	čo	my	sme	
sa	strácali	vo	svojich	myšlien-
kach, topili v nevypovedaných
otázkach	a	náročky	potlače-
ných	emóciách.	Náš	mozog,	
myseľ	či	rozum,	je	jedno	ako	
to	pomenujeme,	stále	pracuje,	
analyzuje,	upratuje	a	spomína.	
Akoby	nikdy	neoddychoval.	
Vyzerá	to	byť	samozrejmosťou.	
Ani naše srdcia si nikdy len tak 
nezoberú	„pauzu“.	Choď	si	na	
chvíľku	ľahnúť,	teraz	presta-
nem	biť,	som	zadýchané	.	
Náš	„šlofík“	by	sa	veľmi	rýchlo	
stal	spánkom	smrti.	No	keď	
nemôže	prestať	pracovať	naše	
srdce	ani	naša	myseľ,	čo	teda	
máme	robiť	–	ako	sa	vyspo-
riadať	s	prúdom	stále	nových	
a	nových	informácií,	s	prítom-
nosťou	nášho	súženia	a	tápa-
nia,	s	myšlienkami	úplnej	slo-
body,	voľnosti,	s	nezmyselnými	
snami	alebo	vytúženým	

Človek	je	smelý,	odvážny,	no	
zároveň	taký	slabý	a	bezmocný	
vo	vonkajšom	svete.	Často	
chceme	utiecť	našim	problé-
mom,	vyvarovať	sa	určitým	si-
tuáciám, ale okolie nás tak 
bombarduje,	že	už	nemáme	
kam	uniknúť.	Ako	by	sme	aj	
mohli?	Ľudia,	ktorých	milujeme	
nás	potrebujú	práve	tu.	Ne-
bolo	by	sebecké	opustiť	tento	
svet,	čo	i	len	na	chvíľu,	túto	
spoločnosť,	tieto	útoky	
a	uchýliť	sa	v	nejakej	opustenej	
a	schátranej	jaskynke,	kde	by	
sme sa síce triasli od zimy, 
no	pociťovalo	by	to	iba	naše	
fyzické	telo,	bolo	by	tam	ale	
prítmie	a	bezpečie?	Nechali	by	
sme	voľnú	cestu	a	voľný	prie-

snením?	Chce	to	skutočne	
zmenu?	Možno	útek	z	reality,	
ponorenie	sa	do	našej	vlastnej	
fantázie,	sna.	

beh našim predstavám, pono-
rili by sme sa do iného sveta 
–	toho	druhého,	neviditeľného,	
čistého,	krásneho	a	iba	pre	nás	
jedinečného	a	fascinujúceho.	
Zabudli	by	sme	možno	aj	na	
naše	skutočné	životy.	Také	
prosté, no pritom také výni-
močné!	Naši	priatelia	by	však	
trpeli, zachvátil by ich smútok 
z	našej	neprítomnosti,	po-
jašenosti,	úniku.	Niektorí	by	
verili,	že	sme	unikli	pred	tvárou	
Života	až	niekde	do	podsvetia.	
V	skutočnosti	by	to	tak	nebo-
lo.	Vôbec.	Potrebovali	sme	sa	
zbaviť	iba	ťažoby	na	chrbtici	
a tlaku, ktorý by roztrhol naše 
srdce	a	dušu,	kebyže	je	toho	
priveľa.	Blíži	sa	nemilosrdný	

chlad.	Mocný.	Útržky	našich	
sŕdc,	ktoré	sú	rozrušené	a	nie	
dosť	silné,	aby	prežili	osamote,	
by	navždy	zamrzli	ako	cencúle	
v	rukách	Chladu.	Duša	roz-
mliaždená	na	tisíce	fragmen-
tov by sa nikdy nedokázala 
pozliepať	a	zaujať	v	tele	jej	
pôvodné	miesto.	Oklamaná	
a	zasnená	myseľ	by	už	nikdy	
nepocítila	teplo	slnečných	
lúčov,	neuzrela	by	svetlo	sve-
ta	–	toho	skutočného,	v	kto-
rom	sa	teraz	nachádzame.		
Stali	by	sme	iba	nežijúcou	
schránkou, ktorá pomaly stráca 
svoju	pôvodnú	farbu	a	keď	
podľahne	prudkému	chlad-
nému vetru, roztriešti sa na 

toľko	kúskov,	ktoré	by	hneď	
vietor		odvial	preč	a	nám	by	sa	
nikdy nepodarilo ich opätovne 
nájsť,	nieto	ešte	spojiť	v	jednu	
bytosť.	

Snenie	je	také	krásne,	oslo-
bodzujúce	a	tajomné.		Nikdy	
ale	nepodľahnime	nespútaným	
víriacim	sa	predstavám	až	
príliš.	Nie	jedného	to	stálo	du-
šu,	myseľ	či	srdce	zároveň.	
Opatrnými,	nežnými	krokmi	
dosiahneme,	čo	chceme.	Nie	je	
to	definitívny	únik	–	iba	znovu-
zrodenie	–	a	to	má	tiež	svoj	
zmysel.
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Len	tak	kráčam	po	strede	cesty.	Bývala	to	
rušná	cesta,	ale	už	odplávali	jej	najlepšie	roky.	
Ale	ja	chcem	byť	s	ňou.	Každý	krok	precítim	
ako	nikdy	predtým.	Svieži	vzduch	mi	udiera	
do	nozdier.	Sila	v	mojom	vnútri	sa	nazbiera-
la	a	svieti.	Odráža	ma	od	zeme.	Asi	aby	som	
nebola	tak	pri	zemi.	Moje	vnútorné	ja	vie,	čo	
robí.	Prirodzene.	Vôňa	kvetov	sa	zachytila	do	
mojich	vlasov.	Hnedé	kučeravé	pramienky	sa	
pohojdávajú	z	jednej	strany	na	druhú	a	spie-
vajú.	Ľúbezné	zvuky,	ktoré	vychádzajú	z	ich	
vnútra	hladia	moje	srdce.	A	cesta,	po	ktorej	
kráčam,	ma	vedie	do	neznáma.	A	predsa	je	to	

také	pekné.

CESTA

LIST 
DIEVČATKU

Dievčatko,	je	mi	to	tak	ľúto.	Často	bývaš	
stratená.	Hľadáš,	ale	nevieš,	ako	sa	odtiaľ	
dostať.	Ten	kolotoč	spomienok	a	emócií	ťa	
prenasleduje	a	ty	si	moc	malá	na	to,	aby	si	
si	pomohla	sama.	Si	taká	krehká,	no	zároveň	
vieš	použiť	svoju	silu.	Pohybuješ	sa	v	bojo-
vej	terminológii,	lebo	inak	to	nejde.	Slniečko	
zapadá	a	ty	sa	ukladáš	na	spánok,	ale	tvoja	

myseľ	stále	bojuje.	Ale	s	kým?

Neboj,	som	tu,	tvoje	staršie	ja,	postarám	sa	
o	teba.

ČAS Akoby	dni	ani	neboli.	Čas	je	niečo,	čo	tu	sku-
točne	je	a	pritom	ho	nikto	nevlastní.	Nemôžeš	
ho	mať	v	rukách	ako	hlinu,	nemôže	ti	tiecť	
po	prstoch	ako	voda.	Nemôže	ťa	ohraničiť.	
Cit	vo	mne	zostáva	a	hovorí	mi,	že	som	živá.	
Nemusím	vedieť	kedy	a	ako	príde	a	čo	sa	
s	ním	stane	neskôr.	Korienky	lesných	

rastlín	objímajú	moje	nohy	a	vánok	mi	ukazu-
je	cestu.	Neviem	aký	je	deň,	hodina,	minúta.	
A	to	mi	nevadí,	som	tam,	kde	som	vždy	chce-

la	byť.	Doma.

Text: Kristína Zubáková

Foto: Nikola Cechvalová
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HVIEZDA

Pozri!
Padá	hviezda!		Aká	je	maličká!

Aký má príbeh?
	Odkiaľ	predtým	svietila?

Myslíš	si,	že	už	nevládze	svietiť?
Alebo	neuniesla	záťaž	ťaživých	spomienok?

Čo	ak	len	chcela	nakuknúť,	čo	sa	deje	tam,	kam	žiari?
Alebo	chcela	zistiť,	či	niekomu	prináša	jej	jas	útechu	

a	radosť?
Zastihol	ju	niekto,	z	koho	má	strach?

Možno	sa	už	nedokáže	pozerať	na	tento	nevľúdny	svet	
z	takej	diaľky.

Jedno	je	však	isté.
Uteká!	Letí	tak	rýchlo,	aby	zabudla.
Padá	z	neba	s	cieľom	skryť	sa.

Ponáhľa	sa	stále	rýchlejšie	a	rýchlejšie.	
Určite	ju	musí	niečo	prenasledovať.

Ostáva	pár	sekúnd	letu.
Akoby	už	nepadala,	ale	priam	sa	rútila	na	zem.

Už	ju	takmer	nevidieť!
Jej	svetlo	už	nežiari	tak	silno,	aby	ho	videli	moje	oči.

Možno	už	nežiari	vôbec
Trápia ma otázky:

Podarilo	sa	jej	utiecť?
Alebo	ju	na	poslednú	chvíľu	všetko	dohnalo	a	ona	pod	

tou	ťarchou	zhorela?
Čakám	v	tichosti,	možno	začujem	odpoveď.

Nestály	vietor	mi	odmieta	prezradiť,	či	roznáša	do	sveta	
hviezdny	prach,	či	príbeh	o	malej	statočnej	hviezdičke.

Nedozviem	sa	to.
Výsledok	pretekov	pozná	len	hviezda.

Text: Adriana Hodálová

Foto: Lukáš Šumichrast
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cítim	jej	svetielkujúcu	dušu
rovnaký chaos
rovnaký	plameň	v	očiach
rovnaká	túžba	vznášať	sa

LÚKA

samé na lúke
ona	je	anjel	a	ja	motýľ	(ale	s	čiernymi	krídlami)

naše	duše	rozžiarili	oblohu
len my

a naše plamene

PO
ÉZIA

PO
ÉZ

IA

Text: Barbora Chmelíková

Foto: Karolína Jarošová
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I.

PO
ÉZIAText: Magdaléna Svetláková

Myšlienky	na	to,	čo	raz	príde,	mi	
kradnú	spánok,	myslím	na	jablko	sváru	
a	vpíjam	sa	do	melódie	vašich	hlasov
Chýbajú	mi	kvety,	otvorené	oči

A zmrzlinu mením za suchý tabak 
a	vidím,	že..

Milióny duší dusí vedomie vlhkosti ich 
sĺz

A	svet	otvorený	pre	každého	sa	stal	
deficitom	šťastia
Uzavreté	hranice

A	tak	si	racionalizujem	únik,	veď	to	sa	
predsa	stáva	-	utiecť	od	seba	

a	zanechať	čierny	popol,	roztopiť	sa	
v mori slov

II.
Meníme	svojich	1000	tvárí	a	smejeme	
sa na našich zvrátených myšlienkach
Moje	vlasy	vraj	pripomínajú	kult	
hollywoodskej	hviezdy	a	správanie	

šachovú	kráľovnú...
Bavím	sa,	pretože	o	chvíľu	je	tu	prvá	

vlna detí karantény
...	a	popôrodná	depresia

Smejem	sa	na	ideále	krásy,	vysmievam	
sa	duševne	zdravým	jedincom

Utekám	do	zlatej	krajiny,	kde	viem,	
že	nemôžem	zlyhať	a	slovami	stlačiť	

spúšť
Spasím svet a následne ho rituálne 

spálim
Bosá	kráčam	v	črepinách,	v	diablovej	

hodine	bežím
V	najbližšej	dobe	nič	nové,	na	západe	

všetko po starom
PO

ÉZ
IA
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ZÁPISKY ZO 
ZIMY

Text: Tereza Králová

Foto: Magdaléna Svetláková

Momentálne	nebežím.	Sedím	na	pni	bývalého	stromu	a	zvuk	ostrých	
vločiek	narážajúcich	na	zošúverené	lístie	upokojuje	moju	myseľ.	Peň	je	
obalený	machom,	čo	je	znak	toho,	že	ešte	stále	žije.	Je	dosť	možné,	že	
dub,	ktorý	stojí	hneď	vedľa	mu	prostredníctvom	koreňového	systému	

dodáva	živiny.	Stromy	majú	pekné	vzťahy.																																																																																																																														

Písala	som	týchto	pár	riadkov,	až	pokým	ma	nevyhnalo	zopár	diviakov,	
ktorí	boli	podozrivo	blízko.	Prebudili	vo	mne	pud	prežitia	a	zdrhla	som	.	

Keď	som	bola	dostatočne	ďaleko,	prešla	som	z	behu	na	chôdzu	
a	nechala	upokojiť	šialené	tempo	môjho	srdca.																																																																						

Teraz	sedím	v	kuchyni	so	šálkou	čaju	a	debatujem	s	Edom.	Povedala	
som	mu	o	svojom	úteku	a	prišlo	mu	to	úsmevné.	Eduard	je	môj	sused	
odvedľa.	Vkuse	mudruje,	ale	ako	on	sám	hovorí,	môže	za	to	staroba,	

tým	pádom	je	mu	všetko	odpustené.	Tento	večer	nebol	žiadna	výnimka,	
ale	aj	tak	ho	rada	počúvam.

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

,,Vieš,	niekedy	sa	človek	zľakne	samého	seba	a	utečie.	Čo	najďalej	od	
pravdy.	Zdá	sa	mu,	akoby	bol	celý	jeho	postoj	k	životu	založený	len	na	
jeho	egu.	A	ako	sa	hovorí,	všetkého	veľa	škodí.	Zrazu,	keď	si	všimne,	že	
jeho	sebeckosť	nemá	hraníc	a	zasahuje	príliš	ďaleko,	nevie	či	sa	skôr	
povracať,	prepadnúť	pod	zem	alebo	byť	aspoň	na	chvíľočku	nevi-
diteľný.	Z	celého	toho	len	beží	a	beží	nevedno	kam.	Hlavne	ďaleko	
od	pravdy.	Ani	nevie	ako,	no	zrazu	odbehol	príliš	ďalekú	cestu.	Dlhú	
natoľko,	že	už	nedovidí,	pred	čím	to	vlastne	utekal.	Radšej	by	nemal,	
ale	predsa	mávne	nad	tým	rukou...	Človek	si	rýchlo	zvykne	utekať	od	
problémov.	Prirodzená	ľudská	lenivosť	nám	to	rada	dovoľuje.	Zavrieme	
oči	a	problémy	sú	fuč.	Takto	nejako	človek	stratí	aj	vlastnú	hlavu...	“

Dovolím	si	ho	prerušiť	,,	Som	na	dne.”	Edo	ma	upokojuje,	že	to	neho-
voril	o	mne,	nech	sa	upokojím,	ponúka	mi	z	čokolády...	.	.	.	,,	Ale	Eduard,	

som	naozaj	na	dne.	Došiel	mi	čaj.	“
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 ZAPADNE 
SLNKO

Čo ak...?

Obloha pomaly krváca oblak za 
oblakom.	Jej	žiarivý	jas	sa	plazí	
vo	vysokej	tráve	za	plotom.	
Aha,	už	preteká	cez	hrdzavé	
oká	na	pletive.	Je	stále	bližšie	
a	bližšie	až	sa	konečne	dotkne	
mojej	tváre.	Veselé	štebotanie	
vtákov	sa	mení	na	húkanie	sov.	
Chlad sa mi plazí pri nohách, 
tak	si	ich	pritiahnem	bližšie	
k	telu.	Počujem	vravu	ľudí,	
ktorá	prehlušuje	všetko	ostat-
né.	No	napriek	tomu	ako	blíz-
ko	pri	nej	naozaj	som,	počujem	
ju	akoby	z	nekonečnej	diaľky.	

Započúvam	sa	hlbšie	do	ticha	
navôkol.	Tu	začujem	známy	
šepot	stromov.	Tak	veľmi	im	
túžim	porozumieť	a	načúvať	
ich	rozprávaniu.	Moje	myšlien-
ky plynú ako voda v potoku, 
v ktorom som stála pred pár 
hodinami, no príde mi to ako 
milión	rokov,	odkedy	sa	moje	
nohy	vynorili	spod	hladiny.	
Premýšľam	nad	všetkým,	čo	mi	
vietor	privanie	na	myseľ.

Ako	zakaždým,	keď	sa	započú-
vam do prázdnoty vlastných 
myšlienok, sa vynoria tie isté 
otázky.	Byť	či	nebyť?	Mám	
zostať	alebo	utiecť	pred	všet-
kým	a	všetkými?	Čo	ak	som	
nenávidená?	Čo	ak	všetko,	čo	
poviem	je	nesprávne?	Čo	ak	
všetko,	čo	robím	je	nechcené?
Čo	ak...?

Odvrátim	sa,	zavriem	oči	a	ne-
chám	temnotu	mojich	viečok	
zahaliť	všetky	nechcené	otáz-
ky.	Musím	si	vyčistiť	myseľ.	
Otvorím	oči,	no	hneď	ich	
znova	zavriem.	Tma	ma	prinú-
tila	zabudnúť	na	Slnko	žiariace	
priamo	na	moju	tvár	v	posled-
ných	lúčoch	dnešného	dňa.	Je	
to	všetko	jedna	veľká	meta-

fora	prekrývajúca	sa	s	ďalšou.	
Nechcem	sa	smiať,	ale	neviem	
si	pomôcť.	Všetko	sa	zdá	byť	
také	zložité,	no	pritom	je	to	
jednoduché	ako	zapadajúce	
Slnko	prenikajúce	temnotu.	
Tvárime sa, akoby sme všetko 
chápali a pritom nechápeme 
jednoduchosť	bytia.	Sme	
hlupáci	stojaci	na	pooranom	
poli.	Sme	loďka	plaviaca	sa	po	
oceáne	bez	vesiel,	bez	smeru.	

Radi	bojujeme	proti	našim	
neprajníkom,	no	najradšej	
vedieme	bezvýznamné	vojny	
sami	proti	svojmu	svedomiu.	
Chceme	zdolať	samých	seba,	
no	nevieme	pochopiť,	že	je	to	
sabotáž.	Kopeme	hlinu	pod	
vlastnými	nohami	a	hádžeme	
si	ju	na	hlavu.	Chcem	poznať	
odpovede	na	všetky	moje	
otázky,	no	zároveň	tuším,	že	
ma iba zakopú hlbšie do hrobu 
mojej	beznádeje.	
Stále mi však v prázdnote svieti 
neónový	nápis	„Čo	ak...?“.	

Text: Alena Panácková

Foto: Barbora Chmelíková
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Vysvetľujem	si	ho	vždy	inak	
podľa	toho,	ako	sa	mi	to	hodí,	
no	nikdy	som	nezistila	jeho	
pravý	význam.	Možno	je	to	
prázdnota	osobne,	možno	
je	to	prísľub	večného	šťastia	
či	zármutku.	Nikdy	sa	to	ne-
dozvieme,	tak	načo	sa	vôbec	
pýtať.	No	čo	ak	samotná	jeho	
existencia	je	jeho	významom?	
Núti	nás	premýšľať	a	hľadať	
nové	riešenia	a	perspektívy.	
Táto	otázka	nám	chce	ukázať,	
že	vždy	máme	nekonečno	
možností	ako	žiť	a	ako	sa	
správať.	To,	čo	si	vyberieme	je	
už	na	nás.	Všetky	otázky	si	kla-
dieme	iba	my	sami	a	je	iba	na	
nás,	či	a	ako	ich	zodpovedáme.	
Keby	sme	si	zmysleli,	môžeme	
z	nich	poskladať	papierové	
lietadlá	a	vyhodiť	ich	von	
oknom.	Tieto	otázky	nás	ne-
ovládajú	a	ani	nás	nedefinujú.	
My	sami	sa	definujeme	tým,	
ako	s	nimi	naložíme.	

Sme hlupáci na pooranom poli, 
ktorí	namiesto	siatia	mrhajú	
čas	sťažovaním	sa	na	prázdny	
žalúdok.	Sme	loďka	plaviaca	
sa po oceáne bez vesiel a bez 
smeru,	no	stačí	iba	roztiahnuť	
plachtu	a	nechať	vietor	do-
plaviť	nás	na	pevninu.	

Znova	otvorím	oči	pripravená	
stretnúť	sa	so	Slnkom	a	jeho	
žiarou,	no	Slnko	na	mňa	
nepočkalo.	Nechcelo	sa	mu	
čakať,	kým	jedna	dušička	zo	
siedmich	miliárd	otvorí	oči.	
Mala	by	som	byť	smutná,	že	
Slnko	už	nesvieti,	no	privítam	
tmu s úsmevom na tvári ako 
starú	priateľku.	Viem,	že	Slnko	
bude	znova	svietiť,	tak	ako	
viem,	že	znova	prídu	pochy-
bovačné	otázky.	

Tento	raz	sa	však	nebojím.	
Privítam ich s otvorenou 
náručou,	pretože	viem,	že	sú	
to	moje	otázky	a	patria	iba	
mne.	Kto	sa	o	mňa	postará,	ak	
sa	o	seba	nepostarám	najmä	
ja	sama?	Sami	sme	tvorcom	
svojho	osudu.	Sme	spisova-
telia píšuci príbeh, ako sa nám 
zapáči.	Sme	režiséri	a	prota-
gonisti	svojho	vlastného	života.	
Tak	nečakajme	na	záchranu	
a	zachráňme	sa	sami.	
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