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ZDRAVIEOtestujte sa: 
Ste zrelí 
na dovolenku? 

Ráno vstanete a viete, Ïe aj dnes musíte

byÈ tvoriv˘, energick˘, pruÏn˘, asertívny a

e‰te aj originálny. Devízou budúcnosti je

totiÏ bystr˘ mozog.

Ako si ho udrÏaÈ a cibriÈ?

i l i h l i i ili

znam poloÏiek, ktoré sú prekáÏkou tvori-

vosti. Za jednu z nich v knihe Príruãka pre

uÏívateºov mozgu oznaãil aj zlú telesnú

kondíciu. „Nemusíme byÈ práve maratón-

skym beÏcom, ale musíme byÈ dostatoãne

k d ii b i h li b d

sladkostí. Potraviny, ktoré by ‰peciálne

posilÀovali ãinnosÈ mozgu, zatiaº neexis-

tujú. Na pamäÈ pôsobí stimulujúco aj ni-

kotín. V mozgu sú nikotínové receptory,

ktoré zvy‰ujú jeho krátkodobú aktivitu.

d i f j i i

Mozog vyuÏívame len na desaÈ percent. Preão?

Strany 31 – 3225. strana 24. 6. 2005

S Du‰anom
Brozmanom o odchode
Pro Helvetia

Nie je to ani príbeh o otcovi, nie je to ani prí-

beh o vojnovom zloãincovi. Je to príbeh o ãlo-

veku, ktor˘ bol jedn˘m aj druh˘m. 

Hans Elard Ludin bol blízkym spolupracov-

níkom Hitlera, v roku 1941 pri‰iel ako jeho spl-

nomocnenec na Slovensko. Za vojnové zloãiny

bol v roku 1947 popraven˘, ale jeho vdova svo-

jim deÈom tvrdila, Ïe bol vojnov˘m hrdinom.

Deti jej dlho bezstarostne verili a niektoré sa

snaÏia veriÈ aj dnes. Hansov syn, reÏisér MAL-

TE LUDIN zaãal nanovo pátraÈ, vyhºadával do-

kumenty a svedkov. âo s t˘m? P˘tal sa svojich

súrodencov pred zapnutou kamerou. O filme

Dve ãi tri veci, ktoré o Àom viem porozprával aj

pre denník SME.

V‰ímali ste si v striÏni, ako veºmi sa na ot-
ca v tvári podobáte?

„Sám by som si to nev‰imol, museli ma na to

upozorniÈ.“

Vo filme sú detailné zábery na jeho fotky.
Hºadali ste v jeho tvári nejaké ãrty, ktoré by
prezrádzali jeho povahu?

„Doma mi vÏdy vraveli, ak˘ bol otec mil˘,

ako vedel na ºudí zapôsobiÈ, Ïe ich hneì získal

svojou ÏoviálnosÈou. Keì som sa pozeral na je-

ho rodinné fotky, mal som z neho rovnak˘ do-

jem. Ale keì som poãul jeho hlas pri politic-

kom prejave, podivil som sa: kto to je? SnaÏil

sa rozprávaÈ ako Hitler – a darilo sa mu!“

PouÏili ste aj posledn˘ filmov˘ záber, na
ktorom je vá‰ otec Ïiv˘. Bola to jeho obhajo-
vacia reã na súde. Ako na vás na Àom pôso-
bil?

„Ten záber z procesu som pouÏil viackrát, na

záver som ho pustil spomalene a bez zvuku.

Som rád, Ïe sa na to p˘tate, práve v tom zábere

som chcel spoznaÈ otcovu tvár. V niektor˘ch

chvíºach sa mi zdal mil˘, ale staãilo, aby tvár

mierne odvrátil alebo naklonil, a bol to in˘ ãlo-

vek. Videl som sebavedomého ãloveka s vla-

dárskymi túÏbami.“ 

âo to pre vás znamenalo?
„Bol som veºmi smutn˘, keì som tú polohu

objavil. Ale ja som filmár, ‰tudujem obrázky.

A pri nich som zistil, ak˘ bol môj otec.“

Preão sa u vás doma udrÏoval m˘tus, Ïe
otec bol hrdina?

„Starú mamu som poznal len krátko, nestihol

som sa jej niã sp˘taÈ. A moja mama mala po

vojne len dve alternatívy: buì bude vdovou po

hrdinovi, alebo po vojnovom zloãincovi.“

Pamätáte si, ako ste na otca zmenili ná-
zor?

„Vìaka recenzii na knihu Ernsta von Sala-

mon, vy‰la v Neue Züricher Zeitung. Poznal

som tú knihu, posledn˘ch tridsaÈ strán v nej bo-

lo venovan˘ch otcovi. Boli to oslavné slová.

Recenzentovi prekáÏalo, ako sa o niekom, kto

prenasledoval Îidov, môÏe písaÈ tak pozitívne.

Nahnevane som mu napísal, Ïe môj otec predsa

Îidom pomáhal, bojoval proti nacizmu. Dostal

som odpoveì: Mlad˘ muÏ, vy ste asi neãítali

základnú literatúru. A vtedy som sa zaãal han-

biÈ. Mal som uÏ 24 rokov, a e‰te som o tom ne-

rozm˘‰ºal.“

Vá‰ film nie je len o hºadaní pravdy, ale aj
vyrovnávaní sa s Àou.

„Áno, súhlasím. âím viac sa pribliÏujete

k pravde, t˘m viac du‰evnej rovnováhy v sebe

nájdete.“

Cítili ste to aj ako va‰u spoloãenskú povin-
nosÈ?

„Samozrejme. Netrhal som sa, aby som robil

tento film, rad‰ej by som robil nieão veselé.“

Preão nestaãilo, Ïe s jeho zloãinom sa uÏ
spoloãnosÈ vyrovnala – t˘m, Ïe ho popravila?

„âi smrÈ staãí? Ale on bol odsúden˘ za zlo-

ãin!“

Je to teda málo?
„To, Ïe ho popravili, e‰te neznamená, Ïe sa

o Àom môÏu ‰íriÈ klamstvá. Jeho smrÈ by mala

pobádaÈ k hºadaniu pravdy. Podobnú otázku sa

ma nahnevane p˘tala aj sestra: Preão ho musím

e‰te raz odsúdiÈ? Ale ja ho neodsudzujem, len

odkr˘vam, ão sa naozaj stalo a chcem, aby to

na‰a rodina videla.“

Svojich súrodencov sa p˘tate vÏdy po jed-
nom, nikdy ste nevyvolali spoloãnú debatu.
Preão?

„Navrhol som to, chcel som, aby sme ‰li spo-

lu na otcov hrob. Ale nechceli, musel som sa to-

ho nápadu vzdaÈ. ·koda, som presvedãen˘, Ïe

by z nás mohlo vyjsÈ na povrch nieão veºmi zá-

vaÏné. Ani si to neviem predstaviÈ, ale urãite by

sme sa stra‰ne pohádali.“

Dnes môÏe reÏisér nakrútiÈ dokument
sám, s malou digitálnou kamerou. Vy ste za-
volali kameramana a zvukára. Nebolo to pre
va‰ich súrodencov prekáÏkou navy‰e?

„Áno, sestra Barbel so ‰tábom vôbec nechce-

la rozprávaÈ, súhlasila pod podmienkou, Ïe pri

nakrúcaní budem sám. AÏ keì sme mali skoro

v‰etko hotové, privolila, aby pri‰li aj ostatní.

LenÏe po dvadsiatich minútach bola taká

podráÏdená, Ïe kameraman rad‰ej vypol kame-

ru.“

Zvykli ste sa o otcovi rozprávaÈ aj pred
nakrúcaním?

„B˘vame spolu málo. Ale sestry mi poveda-

li, Ïe o tejto téme uÏ diskutovali aj bezo mÀa.

Neviem posúdiÈ, ako to vyzeralo. Ich názory sú

dosÈ v opozícii. Pre Barbel je otcova pozícia hr-

dinu neotrasiteºná, Elen si nie je istá. V hlave

vie, kto jej otec bol, ale v srdci cíti nieão iné. Jej

schizofrénia sa t˘ka aj nás, v‰etk˘ch, ktorí majú

rovnak˘ rodinn˘ príbeh. LenÏe málokto si ju

pripú‰Èa.“

Myslíte si, Ïe nemecká trauma je prenosná
aj na iné národy?

„Vy ju chápete?“

Nie.
„Neviem to za nikoho zodpovedaÈ, vidím to

len zo svojho pohºadu. KaÏd˘ sa musí p˘taÈ sám

seba. A som rád, Ïe sa tu tak intenzívne p˘tate.“

KRISTÍNA KÚDELOVÁ

PäÈ víkendov˘ch tipov 
na hudobné festivaly

Motorest pri Malackách, pre‰ovské kúpalisko, okolie hradu Krásna

Hôrka, ãajovÀa v mesteãku Kunov pri Senici alebo Modra? Ak máte

radi hudbu a festivalovú atmosféru, ponúkame vám niekoºko moÏnos-

tí, ako stráviÈ najbliÏ‰í víkend.

Country mlyn
âesk˘ pesniãkár Wabi Danûk je krstn˘m otcom a tradiãn˘m hosÈom

festivalu Country mlyn. Motorest neìaleko Malaciek oÏije dnes pod-

veãer a krátko po osemnástej hodine by sa mal náv‰tevníkom predsta-

viÈ práve Danûk s bubeníkom Milo‰om Dvofiáãkom. 

Hoci väã‰ia ãasÈ programu Country mlynu sa Ïánrovo drÏí názvu,

medzi tohtoroãn˘mi úãinkujúcimi okrem Franti‰ka Nedvûda figuruje

napríklad aj Jana Kirschner, ãesk˘ Yo Yo Band ãi Václav Neckáfi so

skupinou Bacily. Komu sa bude dávka country náhodou máliÈ, môÏe sa

doraziÈ na ‰t˘lovej diskotéke, ktorá potrvá aÏ do rann˘ch hodín v ne-

deºu. 

Sigord
O tradiãn˘ hudobn˘ program poãas sezóny na prírodnom kúpalisku

DelÀa v Pre‰ove sa stará festival Sigord. Organizátori dvojdÀovej ak-

cie, ktorá sa zaãína dnes o ‰iestej, sa nevymedzujú Ïánrovo, a tak tam

pookrejú rovnako priaznivci folku, country ako i world music. Vlasta

Redl, Slávek Janou‰ek, Samson Lenk, Zuzana MojÏi‰ová, Pressburger

klezmer band, Mango Molas, New Country & John Dale – to sú naj-

známej‰ie mená zo zoznamu úãinkujúcich. 

Tento rok pribudlo druhé pódium, kde sa bude hraÈ nonstop – repro-

dukovaná hudba, world music party v podaní Roba Gregora z Rá-

dia_FM ãi revivalové kapely Guns’n’Roses alebo Michala Tuãného.

Infernofest a Fest fiesta
„ZaloÏenie tradície veºkého hudobného festivalu a nov˘ impulz

v kultúrno-spoloãenskom dianí,“ sºubujú organizátori Infernofestu,

nového prírastku na letnej festivalovej mape Slovenska. V praxi to

znamená, Ïe priestor v okolí hradu Krásna Hôrka pri RoÏÀave sa dnes

a zajtra zmení na rockovú arénu slovensk˘ch skupín od No Gravity

cez Arzén aÏ po Metalindu. 

Prv˘ koncert sa zaãína uÏ dnes o 15.00 h, dôvodom na cestu môÏe

byÈ pre niekoho aj bohat˘ sprievodn˘ program, v ktorom figurujú na-

príklad bizarné súÈaÏe v pití piva, zatækaní klincov alebo mistr mokré

slipy. 

Trochu iné publikum sa zrejme zíde v dedinke Kunov pri Senici,

kde dnes v kultúrnom dome ‰tartuje Fest fiesta. âasÈ priestoru ob˘va

âajovÀa u sousedÛ, ktorej majitelia sa rozhodli osláviÈ ‰tvrté narodeni-

ny priestoru dvojdÀov˘m hudobn˘m festivalom. Spomedzi „gratulan-

tov“ úãasÈ prisºúbili napríklad legendárni Psí vojáci a ìal‰ie skupiny

ako Khoiba, Veneer, Chiki Liki Tu-a, Ska Pra ·upina alebo âisté tvary.   

Hudba Modre
Dnes o 19.00 h sa v evanjelickom kostole v Modre zaãína festival

Hudba Modre. Vlastne naozaj „festivalík“, ako znie jeho podtitul, pre-

toÏe do nedele organizátori pripravili päÈ komorn˘ch koncertov klasi-

ky. Hudba Modre v‰ak prispieva aj k tomu, Ïe zahraniãní interpreti ‰tu-

dujú súãasnú slovenskú hudbu. 

„Napríklad nemecká flautistka Renate Kehr pre piatkov˘ koncert

ako prvá na‰tudovala novú skladbu Ladislava Burlasa, ãesk˘ Penguin

Quartet, ãerství finalisti súÈaÏe v rámci festivalu PraÏská jar zasa zajtra

uvedú jeho Sláãikové kvarteto ã. 3,“ hovorí violonãelista Ján Slávik,

ktor˘ je du‰ou podujatia. 

V programe si na‰li miesto aj mladé talenty ãi tvorba syna Ladislava

Burlasa Martina. Premiéry jeho novej skladby sa ujmú harfistka Ad-

riana Antalová a violonãelista Eugen Prochác. Mimochodom, práve

Prochác spolu s huslistom Petrom Michalicom a ìal‰ím violonãelis-

tom Jozefom Luptákom patria medzi interpretov, ktorí sami robia po-

dobné akcie v Banskej ·tiavnici, Kremnici respektíve v Levoãi a Bra-

tislave. „Ná‰ festival je tak zároveÀ poctou kolegom-organizátorom,“

dodáva Ján Slávik. OLIVER REHÁK

Netrhal som sa robiÈ tento film
Na Art Filme vyvolal veºkú diskusiu film Malteho Ludina, syna Hitlerovho spolupracovníka

Malte Ludin. FOTO – LUCIA GARDIN

Záber z filmu Dve ãi tri veci, ktoré o Àom viem. FOTO – ART FILM

Kde hºadaÈ ìal‰ie informácie
www.countrymlyn.sk, www.festivalsigord.sk, 

www.infernofest.sk, www.sousedi.sk

Jednou z mála moÏností, ako vidieÈ slávnu ãeskú alternatívnu kapelu
okolo hudobníka a básnika Filipa Topola na Slovensku, ponúka Fest
fiesta pri Senici, kde sa Psí vojáci predstavia dnes o 21.00 h.

FOTO – âTK
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