
ako i stôl intarzovaný mosadzou a perleťou 
s dreveným samovarom, ktorý patril Alexan
dre Nikolajevne Friesenhofovej. Z pútavého 
výkladu sa návštevník dozvie veľa pozoru
hodných informácií o rodinných vzťahoch 
bývalých majiteľov, o ich dobročinnosti, kul
túrnych a umeleckých aktivitách. Zaujímavý 
je napríklad príbeh vnuka švédskeho kráľa, 
ktorý sa proti vôli rodičov roku 1876 oženil 
s mladou a krásnoubrodzianskou barónkou, 
Puškinovou neterou, v dôsledku čoho sa ho 
vlastná rodina zriekla. Ostatné zaujímavé 
fakty vám porozprávajú erudované pracov
níčky múzea priamo pri prehliadke expozície. 
Tá môže byť spojená s prechádzkou po priľah
lom sedemhektárovom anglickom parku, kde 
kedysi trávili voľný čas aj najbližší Puškinovi 
príbuzní.
Múzeum je otvorené každý deň okrem nedele 
od 8.00 do 16.30 (posledný vstup o 15.00], 
v sobotu od 10.00 do 15.00 (posledný vstup 
o 14.00 hodine).

Mgr. Eva Geršiová,
kurátorka múzea

Pavel Žáček

ŠtB NA SLOVENSKU 
ZA „NORMALIZÁCIE"
Agónia komunistickej moci 
v zvodkách tajnej polície

Ministerstvo spravodlivosti SR. 
Oddelenie pre dokumentáciu 
zločinov komunizmu, 2002

Zaujímavé dokumenty z posledných ro
kov komunistického režimu, ktoré zachy
távajú činnosť tajnej 
polície a jej pohľad 
na protirežimové 
hnutie. Publikácia 
oboznamuje čitate
ľa so štruktúrou a ná
plňou práce najobá
vanejšej zložky tota
litnej moci v posled
ných dvoch desaťro
čiach jej existencie.
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Príčin tejto veľkej tragédie, pri ktorej prišlo 
o život 1 517 osôb, bolo viacero. Ukázalo 
sa, že stavitelia nedocenili význam záchran
ných člnov, pretože ich bolo na palube veľ
mi málo. Ďalšou príčinou bola honba za 
Modrou stuhou, takže kapitán zvolil krat
šiu, ale menej bezpečnú cestu. Napokon išlo 
o nedokonalý systém príjmu SOS. Bolo 
nevyhnutné držať službu na príjme vo dne 
v noci, ale telegrafista najbližšieho parní
ka v noci spal.
Okrem medzinárodného signálu SOS sa po
užíva v rádiotelefónnom styku aj signál 
MAYDAY (pomôžte mi).
Signál SOS sa používa aj v prenesenom 
význame, keď sa chceme v akejkoľvek na
liehavej situácii dovolať sa pomoci.

Jana Skladaná

SILVIA MIHÁLIKOVÁ

SYJVL-DLY .a MYTY
na platidlách

Svet peňazí sa v bežných 
predstavách najčastejšie spája s racionalitou 
a so správaním opierajúcim sa o rozum 
a chladné počty. Napriek tomu vizuálny vnem 
vyvolaný pohľadom na platidlá vôbec nepo
tvrdzuje preferenciu konvenčné chápanej ra
cionalit}'. Bankovky a mince odjakživa patrili 
medzi významné nástroje oficiálnej pamäti, 
ktorá je kombináciou racionálnych a iracio
nálnych prvkov, a teda konfiguráciou rôz
nych historických symbolov a mýtov. Ich pro
stredníctvom si národy - v súčasnosti predo
všetkým štáty - ozrejmovali a určovali zákla
dy svojej existencie, systém preferovaných 
hodnôt, noriem a morálky. Nie je to tak dáv
no, čo nám letmý pohľad na bankovky či min
ce umožnil bez problémov určiť, v ktorej kra
jine polarizovanej Európy sa nimi platí. 
Zásadný posun v tejto oblasti znamenalo za
vedenie jednotnej európskej meny vo väčšine 
členských štátov Európskej únie (EU). Cie
ľom motívov použitých na eurobankovkách 
nie je identifikácia jednotlivých krajín, ale 
symbolické vyjadrenie otvorenosti a všestran
nej komunikácie vnútri i mimo EÚ. Tento zá
mer symbolizujú architektonické prvky okien, 
dverí, brán a mostov bez zjavného priradenia 
ku konkrétnym stavbám v tej-ktorej krajine. 
Dnešnú Európu však nemožno stotožňovať 
výlučne s Európskou úniou. Okrem členských 
štátov sa na jej území nachádza mnoho ďal
ších krajín, pričom niektoré z nich majú väč
šiu, iné menšiu šancu vstúpiť v dohľadnom 
čase do Únie a nemožno zabudnúť ani na 
štáty, ktoré nemajú integračné ambície. Skú
manie symboliky na platobných prostriedkoch 
preto tvorí súčasť výskumu štátnej ikonogra
fie tak na pôde moderných dejín, ako aj poli
tológie, politickej sociológie či antropológie. 
Motívy na platidlách sú zároveň najzreteľ- 
nejším a najrukolapnejším prejavom vizuali- 
zácie existujúcej politickej moci, ktorá takto 
dáva najavo, koho a čo považuje za hodné 
uctievania. Popri vyznamenaniach, štátnych 
cenách, sviatkoch, oslavách, názvoch ulíc a pom
níkoch motívy na platidlách v koncentrova
nej symbolickej podobe vyjadrujú základné 
pohtické hodnoty, historické tradície a identi
tu, k akej sa hlási ak aj nie spoločnosť ako 
celok, tak aspoň jej elity. Príslušníci elít totiž 
disponujú mocou a tá im umožňuje vybrať 
spomedzi osobností, udalostí, miest či arte

faktov tie, ktorých výtvarné spracovanie sa 
ocitne na papierikoch a plieškoch s číslicami, 
čo majú čarovnú moc. Vládnuca elita novo- 
vzniknutých štátnych útvarov úpenlivo hľa
dá a zvažuje, čo z histórie, ktorá je k dispozí
cii ako tovar na pultoch v samoobsluhe, vy
brať, do akého kontextu vybraté osobnosti 
alebo udalosti zaradiť, čo vyzdvihnúť a čo 
zatratiť, ktoré narácie a rituály „oprášiť“ 
a ktoré len čiastočne upraviť alebo dať im taký 
obsah, čo lepšie zodpovedá momentálnym 
potrebám.
Hodnotová a politická orientácia mienkotvor- 
nej elity (a v rámci nej najmä parlamentná 
väčšina) rozhoduje v zlomových okamihoch 
(napr. pri vzniku štátu) o charaktere symbo
lov a mýtov, s akými sa bude odteraz verej
nosť denne stretávať. Prijaté štátne symboly, 
stanovenie sviatkov a pamätných dní, názvy 
štátnych vyznamenaní, výber motívov zobra
zených na platidlách či pomenovanie verej
ných priestranstiev - to všetko sú akty, kto
rých pohotová realizácia je nielen dosť kom
plikovaná a nákladná, ale verejnosť spravid
la prijíma zmeny v tejto oblasti s nevôľou. 
Pravda, elity stojace pri kolíske nových štát
nych útvarov chtiac-nechtiac preberajú na 
seba zodpovednosť za ďalší osud spomínanej 
symboliky a s ňou spätých rituálov. Presved
čilo sa o tom množstvo nových štátov, čo 
vznikli ako dôsledok kolapsu komunizmu po 
rozpade viacnárodných štátnych útvarov. 
Netreba si však robiť ilúzie, že každého zaují
majú osobnosti a zobrazenia na bankovkách 
a minciach. Oveľa dôležitejšia je kúpna sila 
meny a v prípade turistov aktuálny kurz. Na
pokon, kto z nás si presne spomenie, aké mo
tívy sa nachádzajú na bankovkách krajiny, 
ktorú sme naposledy navštívili v rámci dovo
lenky či služobnej cesty?

Pohľad späť
Čo nám prezrádza symbolika platidiel použí
vaných na území Slovenska od vzniku Česko- 
-Slovenska po dnešok? Jej analýza vypovedá 
o spoločnosti veru neraz viac a jednoduchšie 
než štúdium siahodlhých odborných textov, 
ktoré politickú symboliku moci vnímajú zväč
ša sekundárne. Štátna moc vždy koexistuje 
s bankovým svetom bez ohľadu na to, či je 
tento vzťah harmonický alebo konfliktný, či 
sú banky nezávislé od politickej konštelácie 
síl alebo sú v jej područí. To všetko umožňuje 
klasifikovať existujúce politické režimy podľa 
rôznych kritérií. Bankovým orgánom spra-
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