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SLOVO O SLOVENSKU
Sú krajiny ako Švajčiarsko,
v ktorých je referendum bežným
nástrojom na uplatňovanie moci
občanov v štáte. Na Slovensku je
nevyhnutné potvrdiť referendom
vstup do štátneho zväzku s iným
štátom alebo o vystúpení z tohto
zväzku. Ale referendom sa môže
rozhodnúť aj o iných dôležitých
otázkach
verejného
záujmu.
Je verejným záujmom, aby sa
zachovala identita národa? Ako
pre koho.
Niekto viac, iný menej si uvedomuje, že Európa, Slovensko
nevynímajúc, vyrástla na kresťanských hodnotách. Aj naša
ústava je koncipovaná v zmysle
cyrilo-metodského duchovného
dedičstva a historického odkazu
Veľkej Moravy. Už som raz zdôraznila na stránkach SNN, že
v zabúdaní je zánik. Ak Európa
zabudne na svoje kresťanské základy, zanikne. Azda aj
preto európske obyvateľstvo
s nádejou pozerá na Slovensko
a s napätím očakáva výsledok
referenda. Ako odpovieme? Ako
ombudsmanka Jana Dubovcová,
ktorá bude hlasovať trikrát nie?
Dokonca predčasne spochybnila
referendové otázky a podsunula
im náboženský a ideologický
charakter. Ak máme pamätať na
politické a kultúrne dedičstvo
svojich predkov v zmysle ústavy,
potom si treba položiť otázku,
prečo je vo funkcii ombudsmanky človek, ktorý neuznáva
Ústavu SR?
V súvislosti s referendom
sa do zjavného rozporu dostali
dve inštitúcie: RTVS a Kancelária verejného ochrancu
práv. Kým deň pred konaním
dúhového Pride-u viala na kancelárii ombudsmanky Dubovcovej dúhová zástava, moderátorka RTVS sa dostala do
nemilosti vedenia televízie preto,
že sa objavila ako tvár referenda
o ochrane detí a rodiny. Dubovcová i Žembová vyjadrili svojím
postojom svoj svetonázor. Ibaže
Dubovcovú nikto nepranieruje –
na rozdiel od Žembovej. Ak sa
v referende jasne nevyjadríme
za zachovanie svojej identity
a nepovieme trikrát áno, nebudeme potrebovať ani islam,
aby sme sa stali cudzincami
v Európe.
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Charakterová poddajnosť slovenských médií sa ukázala v úplnej nahote

Vnucujú, čo si majú ľudia myslieť a ako vidieť
Ján ČERNÝ – Foto: archív SNN

Prezident SR Andrej Kiska poukázal na to, že predstavitelia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku môžu nenahraditeľne povzbudzovať
a apelovať na ľudskosť každého človeka. „Myslím, že od vás spoločne ľudia najpresvedčivejšie prijmú aj šírenie vzájomnej úcty a rešpektu
k inému názoru alebo vierovyznaniu,“ adresoval im v Prezidentskom paláci.
Povzbudzovať a apelovať na
ľudskosť každého jedného človeka, šíriť vzájomnú úctu a rešpekt
k inému názoru je úlohou žurnalistiky vari ešte od čias Samuela Langhorna Clemensa, Egona Er wina
Kischa či dokonca aj priekopníka
bulvárnej žurnalistiky Josepha
Pulitzera. Podľa hovorcu Aliancie
za rodinu Petra Kremského však
médiá na Slovensku ľuďom hovoria, čo si majú myslieť, ako sa majú
na veci pozerať. „Hovorí to o nízkej úrovni vyspelosti médií a nízkej
úrovni pochopenia demokracie.“
■ ALIBIZMUS POSTOJOV
Fantómová „druhá strana“.
Televíziám chýba ochota, aby uverejnili reklamný spot Aliancie za
rodinu. Čo im chýba, keď uverejňujú iné spoty? Kto kde určil, ako
vyzerá „druhá strana“? Veď ak je
tým myslený každý, kto je proti
zmyslu februárového referenda,
môže v ňom demokraticky vyjadriť
svoj názor. Je len veľmi málo politikov, ktorí to takto jednoznačne
odkázali voličom. Marek Maďarič
či Igor Matovič sa vyjadrili jasne.
Prvý odkázal, že sa zúčastní na
referende a bude hlasovať dvakrát
áno a raz nie. Druhý zas bude hlasovať trikrát áno. Oboch si možno
vážiť za postoj. Naopak, dokonca,
aj mnohí predstavitelia „kresťanských“ strán, s výnimkou KDH,
odkazujú svojim priaznivcom, že
im nič neodkazujú.
Ideologicky ju formujú nedospelí novinári v nedospelých mé-
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diách v správe „poslušných“ riaditeľov a šéfredaktorov. Len dospelý
a svojprávny občan si naplno uvedomuje, že Ústava Slovenskej
republiky je položená na základoch
základných ľudských práv a slobôd, medzi ktoré patrí aj sloboda
prejavu. Na mnohé médiá je vyvíjaný nátlak, aby neotvárali celospoločenskú diskusiu, ktorú mal
iniciovať spot Aliancie za rodinu.
„Nie sme politickou stranou,
sme občianska iniciatíva viac ako
sto deviatich občianskych organizácií, a preto sa na nás nevzťahujú
ustanovenia o politickej reklame,“
vysvetlil Anton Chromík za Alianciu za rodinu a dodal: „Takéto
zastrašovanie médií sa musí skončiť, a preto o takto vážnej otázke
slobody prejavu a jej obmedzenia
musí rozhodnúť súd.“
■ (NE)DEMOKR ACIA
Andrej Kiska vyslovil želanie,
aby spôsob, akým ľudia dospejú
k výsledku hlasovania, nech by
dopadol akokoľvek, nezanechal
rany na ľuďoch, na schopnosti
diskutovať a počúvať sa navzájom. „ Aby sa argumentovalo úctivo
a pravdivo, aby sme nevyšli
z referenda rozdelení na nepriateľské tábory. Aby sa pre túto tému
dokonca nerozpadávali priateľstvá,“ vyzval. Žiaľ, zostal – aspoň
nateraz – nevypočutý. Jeho výzva
nebola dostatočne autoritatívna
ani pre správcu komerčného, ale
ani pre správcu verejnoprávneho
média. Paradoxne, v slovenskom
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diskusnom internetovom priestore
sa dajú nájsť statusy, v ktorých
zástancovia i odporcovia referenda
a otázok v ňom naozaj diskutujú.
Napríklad aj takto: „Referendum
je najvyššia forma presadzovania
demokracie – vôle väčšiny – a ako

také by malo mať povinnú účasť.
Potom by sa pravdivo ukázalo, aký
názor na danú problematiku naozaj
občania majú.“ Je pokrytecké
a slabošské referendum bojkotovať
a potom sa biť do pŕs, že protistrana neuspela.

Petra KREMSKÉHO, aktivistu referenda Aliancie za rodinu

Pravda a láska nakoniec zvíťazia, len kedy?
● Ako vnímate nejasné
a opatrné posolstvá mnohých
popredných politikov občanom a svojim voličom, ako by
sa mali postaviť k referendu
o rodine?
Politici zvyčajne svoje postoje
nezakladajú na hodnotách, ale na
tom, či to posilní alebo oslabí ich
politické postavenie. Mnohí z nich
sú preto zneistení našou iniciatívou zdola. Na jednej strane majú
veľa vplyvných známych z liberálnych kruhov, ktorí podporujú
homolobby, na druhej strane cítia,
že ak by sa otvorene postavili
proti podpore rodiny a referenda,
stratili by voličov, ktor ým tieto
hodnoty ležia na srdci. Zaujali
preto vyčkávaciu taktiku. Niekto-

Eva ZELENAYOVÁ
R - 2014004

rí sa však postavili k referendu
poctivo a jasne ho podporili alebo
odmietli, čo si vážime.
● Považujete slovenský
mediálny priestor za slobodný?
Do určitej mier y áno, ale
je silno pod vply vom liberálne
zmýšľajúcich bratislavsk ých elít,
tak zvanej kaviarenskej smo tánk y. Tá pôsobí vo väč šine
médií tak, že obmedzuje priestor
názorom, ktoré sú jej cudzie,
a uprednostňuje vlastné a blízke
postoje. Úlohou médií je však
dať rovnak ý priestor obidvom
názorom a nechať čitateľov alebo
divákov, aby si z nich ut vorili
vlastný. Mnohé slovenské médiá
preto zjavne nie sú slobodné.

Ešteže existuje internet a slo boda v ňom.
● Myslíte si, že naša
spoločnosť po štvr ťstoročí
dospela k tomu, že by sa vízia
o tom, ako „pravda a láska víťazia nad lžou a nenávisťou“,
mohla začať napĺňať?
Táto vízia sa už napĺňa, pretože
pravda a láska vždy zvíťazia, len si
na to treba počkať. Lož a nenávisť
zo strany odporcov referenda sú
práve v posledných dňoch v médiách
už také zjavné, že práve naopak
ľudí povzbudzujú ukázať, že si
nenechajú nahovoriť klamstvá a budú si stáť za vlastným názorom.
Zhováral sa Ivan BROŽÍK
Foto: autor
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Slovenský právnik, publicista a vlastenec J. Chovanec sa dožíva osemdesiatich rokov
Otvorí vláda Slovenskej republiky z dôvodu nízkych prvých dôchodkov opäť druhý pilier?
Predsedníctvo MS navrhlo udeliť Zlaté medaily MS T. Winklerovi a I. Stadtruckerovi
WWW.MATICA.SK
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SLOVENSKO
ORLOM TATRANSKÝM

Štúr a štúrovci vytýčili cestu k slobodnému životu vo vlastnom štáte

(K roku Ľudovíta Štúra)

Jemu a im – skutočným Orlom tatranským
Vyhlásenie SSI KORENE – Viliam HORNÁČEK, Výbor y Združení a Rada osobností

Kultúrna verejnosť – a nielen slovenská – si 12. januára pripomenula smutné výročie tragickej smrti jedného z najväčších velikánov slovenských dejín Ľudovíta ŠTÚRA. Všestranne nadanej a v národnom živote Slovákov všestranne aj
pôsobiacej osobnosti, ktorá obohatila slovenské dejiny výnimočným autentickým prínosom a oprávnene dala meno
celej generácii slovenských národovcov.
Ľudovít Štúr a štúrovci ako generácia vytýčili cestu, ktorá doviedla
slovenský národ až k súčasnému
slobodnému životu vo vlastnom štáte
a ako rovnoprávneho partnera aj do
spoločenstva slobodných národov
sveta. Pritom generácia štúrovcov
vždy zdôrazňovala potrebu zachovania si národnej individuality a rozvíjania hodnôt národného dedičstva
Slovákov. A to vždy v duchu odkazu
podstaty a zmyslu slovenských dejín,
ktorým je – zvrchované rozhodovanie
o našom národnom osude.
■ KODIFIKÁCIA JAZYKA
Štúrovský generačný program
však nespočíval iba v slovách, ale
bol naplnený aj tvorivými činmi.
K najvýznamnejším patrí kodifikácia

spisovnej slovenčiny – základného
prvku integrujúceho Slovákov ako
národné spoločenstvo. Do dejín sa
však zapísali aj revolučnými činmi.
Najmä vytvorením Slovenskej národnej rady a – týmto vrcholným orgánom Slovákov vyhláseným aj uskutočneným – Slovenským povstaním
1848 –1849.
Ľudovít Štúr a celá generácia
vtedajších národne
uvedomelých
slovenských vzdelancov sa stala
– a dodnes aj je – obdivuhodným príkladom a nasledovaniahodným vzorom pre všetky generácie Slovákov,
lebo naplnila skutkami svoj program
a dokázala tým, že – povedané slovami Ľudovíta Štúra – „Kto sa sám
neopúšťa, nebýva opustený,“ a tiež
„Kým duch v národe, národ žije!“

■ AKTUÁLNY ODKAZ
Tieto – z dlhoročnej skúsenosti
nášho národa vychádzajúce múdre
slová – nesú aktuálny odkaz aj pre náš
súčasný stav prehlbujúcej sa celospoločenskej krízy, prameniaci z neúcty
k vlastnému národnému dedičstvu, čo
je zákonitým prejavom zvrátenej hierarchie hodnôt. Tento krízový stav kulminuje a slovenská spoločnosť – akoby
bez morálnych autorít – bezradne
hľadá cestu z ničivého zovretia cudzorodých tlakov, aby obnovila vlastné
zdroje novej tvorivej energie a motivácie k ďalším dejinotvorným činom.
Jedným z inšpiračných zdrojov
nášho návratu k vlastným koreňom je
aj odkaz velikána našich dejín Ľudovíta Štúra a jeho generácie. Ako ich
programoví pokračovatelia a obnovite-

Osobnosť velikána treba pripomínať v pravdivom svetle

Čriepky o Múzeu Ľudovíta Štúra
K ALISK Ý-HRONSK Ý

Rok Ľudovíta Štúra by mal byť venovaný aj vnášaniu svetla do nie celkom jasných či neraz naschvál
zahmlievaných záležitostí, ktoré sú spájané s osobou národného velikána a často slovenskej verejnosti
podsúvali dosť skreslený obraz Štúra a jeho života.
K objektivizovaniu faktov a súvislostí okolo postavy národného
buditeľa slúži aj Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre, ktoré vzniklo v roku
1965 najprv ako špecializované literárne
múzeum pri stopäťdesiatom výročí
narodenia velikána a je jediným personálnym múzeom na Slovensku, zaoberajúcim sa prezentáciou osobnosti
a diela Ľudovíta Štúra. Okrem expozičnej činnosti systematicky zhromažďuje
literárny, zbierkový a dokumentárny
fond, ktorý je formou výpožičiek prístupný aj verejnosti.
■ ŠTÚROVA MODRA
Múzeum Ľudovíta Štúra sídli v centre Modry v tzv. Emreszovskom dome,
ktorý patril rodine manželky Karola
Štúra. Ľudovít tu strávil veľa času výcho-

vou bratových synov, keď sa v roku 1851
presťahoval do Modry, a v tomto dome
12. januára 1856 napokon aj zomrel.
Ulica, na ktorej dom stojí, sa nazýva
Štúrova. Múzeum však spočiatku sídlilo v inom dome na tej istej ulici. Išlo
o kúriu, ktorú však mesto Modra po prevrate chcelo do svojho vlastníctva.
Pamätná je aféra, ako chcel
v budove múzea po prevrate zriadiť
výrobňu sektu jeho bývalý riaditeľ. Toho
ešte za bývalého režimu prichytili, ako
vykráda expozíciu, a keď v noci zlaňoval z okna na poschodí budovy, spadol
a zlomil si nohu. Táto hanba mu nebránila uchádzať sa o nájom budovy
so zámerom presťahovať expozíciu
a vyrábať tam šumivé víno. Tejto hlúposti zabránila vtedajšia riaditeľka
Múzea Ľ. Š. pani Oľga Pavúková, ktorej

VŠIMLI SME SI
Prejavov opičenia, teda napodobňovania cudzích vzorov, odporujúcich
našim zvyklostiam a normám, je veľa a zdá sa, že v snahe o svetovosť
veselo pribúdajú. V poslednom čase sa k opičeniu pridal prepis slovanských, najmä ruských mien. Dajme bokom politiku, sympatie či antipatie,
o tom teraz nie je reč, lebo hovoríme o spisovnej slovenčine a pravidlách
prepisu slovanských priezvisk, a teda aj transkripcie z azbuky do latinky.

Nové primitívne opičenie...
Odjakživa sme mená osôb písali rovnako
ako Rusi, len grafémy,
ktoré v latinke nie sú, sa
prepisovali foneticky: šč,
ju, ja – aj s mäkčením
predchádzajúceho d, t, n,
l. Teda: Ščedrin, Ľubov,
Čapajev.
Dnes však veľká
časť slovenskej tlače
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vymyká
slovenskému
cíteniu i pravidlám. Podľa opičiarov by sme tamtie mená mali napísať takto:
Schtchedrin, Lyubof, Tchapayev.
Dôkazom sú mená, ktoré sme vybrali z našej tlače v ostatných dňoch:
Významného ruského biológa Skulačeva uvádzajú naše noviny ako Sculatchev. Šéfa baletu Štátneho divadla v Košiciach Suchanova ako Sukhanov.
Vojaka Červenej armády, ktorý zahynul na našom území počas druhej svetovej vojny, ako Koukhtaroff – tento prepis možno použiť nanajvýš v prípade
jeho syna, občana USA, ktorý bol hľadať hrob svojho otca na Slovensku.
Baletný majster Andrej Suchanov má vo svojom pase pravdepodobne
priezvisko v medzinárodnej podobe Sukhanov, neviem. Ani to nie je podstatné – meno v pase môže byť v anglickej transkripcii. Majstra vo svete
možno takto uvedú aj na plagátoch – podľa ich jazykových pravidiel. To
však neznamená, aby sme Rusa, Slovana, v slovanskom jazyku – slovenčine, písali tak nezmyselne. Lebo sa nám môže stať, že o chvíľu budeme
písať Čechova ako Tchekhof, Čajkovského ako Tchaykowskiy a Ščerbakova ako Schtcherbacof.
(jč)
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vďačíme za mnohé. Vždy rada sprevádzala návštevníkov po pamätných
miestach spojených v Modre s osobou
Ľ. Štúra. Okrem budovy múzea to je
Štúrova lavička na podhorí Malých Karpát, ďalej miesto, kde sa Štúr postrelil
pri poľovačke, a tiež hrob velikána na
modranskom cintoríne.
Múzeum Ľudovíta Štúra dlho patrilo
pod Slovenskú národnú knižnicu, dnes
je súčasťou Slovenského národného
múzea. Nachádza sa tu hlavná expozícia Ľudovít Štúr – od štúdia k činom,
ktorá prezentuje prierez jeho životom
a dielom zasadeným do konkrétnych
historických súvislostí. Predstavuje aj
osobnú a ľudskú stránku Ľ. Štúra prostredníctvom svedectiev jeho súčasníkov, ale i súčasný pohľad vedeckej
a odbornej verejnosti na osobnosť, bez

lia SNR 1848 už štvrťstoročie vzdávame úctu ich odkazu našou prácou
„na čele zápasov v službe národu
a vlasti“ im – ako skutočným ORLOM
TATRANSKÝM.
Veľkosť Štúra a štúrovcov spočíva
aj v ich morálnej bezúhonnosti a bezvýhradnej vernosti a oddanosti hodnotám
tvoriacim duchovný erb nášho národa.
Jeho klenotom je a navždy zostáva –
ich čestný život a čisté svedomie.
ktorej by dnes slovenský národ možno
neexistoval vo vlastnom štáte. Expozícia obsahuje unikátne osobné predmety
nielen Ľ. Štúra, ale aj Jozefa Miloslava
Hurbana a Jána Kalinčiaka spolu s dielami slovenských výtvarných umelcov
a písomným dokumentárnym materiálom.
■ ZLOMYSEĽNÉ HANOBENIE
Záverečná modranská etapa
Štúrovho života bola vlastne už od
jeho smrti predmetom rôznych špekulácií, šírenia poloprávd i klamstiev
a nezmyslov, čo bolo vtedy dielom uhorskej (maďarskej) tajnej polície. Tá Štúra
šikanovala do jeho smrti a hanobila ho
i po nej. Fámy o tom, že Štúr bol tajný
alkoholik, latentný homosexuál, že sa
nepostrelil sám, ale ho postrelil krčmár,
ktorému chodil za ženou, a iné podobné
bludy prežívajú až dodnes a zákerne sú
podsúvané najmä mladým ľuďom cez
kvázihistorické bulvárne výstupy.
Je na súčasných (naozaj) slovenských historikoch, aby vyvrátili rôzne
zlomyseľné a hanlivé mediálne hlúposti,
aby slovenská verejnosť videla pravdivý obraz osobnosti, ktorá si našu úctu
zaslúži nielen počas prebiehajúceho
Roku Ľudovíta Štúra. Prispieť k tomu
chce a musí aj Matica slovenská.

Vzdajme hold mŕ tvym
čo dali život
za naše právo
– slobodne žiť
Aj múdrym, ktorí
nadväzovali
našu kr vavú
d e j i n n ú n i ť. . .
*
Uctíme všetkých
– čestných a verných
čo nám pomohli
dosiahnuť cieľ
Vážme si smelých
ktorí premohli
neslobodu v nás
– zlo všetkých ziel!
*
Ctime statočných
čo nezradili
– aj keď ponuky
boli lákavé...
A počúvali
cit aj charakter
a zdravý rozum
vo vlastnej hlave...
*
Skloňme sa s úctou
p r e d i c h ve ľ ko s ťo u
že sa nevrhli
l a č n í z a ko s ťo u...
Ako tí malí
– za výhodami
za kariérami
za majetkami...
*
Poďakujme im
– vždy zásadovým
že niesli hrdo
vlastnú prísahu
A čo v boji cti
s podlou spodinou
obetovali
– viac než odvahu!
*
Za slobodu a
za rovnoprávnosť
vďačíme len im
– O R L O M TAT R A N S K Ý M !
Aj keď dnešný svet
i c h c ťo u n e z vo n í
– skloňme sa pred ich
čistým svedomím...
*
Je to zásluha
najväčších z veľkých
– nielen náhodný
ž i v o t n ý d a r. . .
I ba vďaka im
– čestným a rovným
majú dejiny
aj ľudskú tvár!
(vh)

Trápna satira v podaní známeho nemeckého týždenníka

A ko dobiela rozpa ľuje Die Welt
Už dávno prešla éra, keď sme boli precitlivení na písanie zahraničnej tlače. Veď skrivodlivosti bolo viac než
dosť – od pomenovania banditi tých, ktorým sa u nás hovorilo partizáni, o českej hranici v Petržalke alebo
o extrémisticko-nacionalistickej vláde Roberta Fica – a to aj v týždenníku šírenom po celom svete. V čase
pred novembrom 89 dokonca aj seriózne Times písali o svini na Pražskom hrade....
Je škoda, že sa to všetko,
najmä z rokov 1989 doteraz, nedá
dovedna. Veď je to čítanie, ktoré
by sme nemali nechať zapadnúť prachom. Nemecký, riadne
konzer vatívny denník Die Welt
z nedorozumení dovedna zrastajúcej Európy vy ťažil nápad – zaviedol rubriku, ako niekoho rozpáliť
do nepríčetnosti. Autori si neberú
nijaké ser vítky.
Nemci veľa cestujú a s chuťou
si prečítajú, ako si niekto riadne
uťahuje nielen z Fínov či Rusov,
ale aj z nemeckých čašníkov či
nemeckých ossi – teda východných Nemcov, bývalých enderákov. Veď príplatky, ktoré dostávali
odborníci zo západného Nemecka,
keď išli robiť, zväč ša vedúcich
pracovníkov,
do
východného
Nemecka, sa nazývali bushgeld,
teda príplatok za pobyt medzi
domorodcami v buši. V nemeckej
televízii ZDF vysielajú satirickú
podobu denných správ. Počnúc
kancelárkou Merkelovou nešetria
nikoho a prítomné publikum sa od
srdca zabáva.
■ ZAHRANIČNÉ PIVO
Jedno pokračovanie série
ako rozpáliť dobiela, do nepríčetSLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

nosti sa týka Slovákov. No, autor
sa s nami mohol poradiť. Odporúča trebárs v pohostinstve citovať terajšiu hlavu českého štátu,
ktorá sa o jednom slovenskom
pive vyjadrila, že je dobré len na
umývanie zubnej protézy. S týmto
jej výrokom si máte od čašníka
objednať české pivo. Plzeň alebo
Budvar dostať všade na Slovensku. Milý Die Welt, veď už všetky
pivovar y sú u nás v rukách zahra-

ničných spoločností, akáže je to
národná urážka? Veď aj br yndzu
si už musíme chrániť pred napodobeninami zo zahraničia! Ako
nás teda rozpáliť dobiela? Autor
radí začať zostra naším večným
komplexom menejcennosti, veď aj
americký prezident sa vraj pred
cestou do Bratislavy spytoval, či
sa to miesto, kam smeruje, už
nevolá Česko-Slovensko?
■ SLOVENSKÝ SKALP
V čase, keď som čítal Die Welt,
v Česku práve pre pokles kurzu českej koruny brali Česi útokom zmenárne, aby ešte stihli nakúpiť dosť
eur, teda aj našej meny. Slovenský
skalp možno však zaručene získať, ak sa Slovensko nazve Felvidékom. Nemusí po tom nasledovať
len kyslý úsmev, ale aj bitka. Ušlo
sa aj Dubčekovi – odštartoval síce
Pražskú jar pre celé Česko-Slovensko, ale pred tankami sovietov stiahol chvost. Z toho citátu je všetkým
jasná úroveň satiry v Die Welt. Má
to byť azda pre nás pri výročí 1945
návod, ako rozpáliť dobiela Nemcov
poukazom, kde všade oni stiahli
chvost pred sovietskymi tankami?
Urobíme to s chuťou.
(ddk)
WWW.SNN.SK
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Referendum a ústavná ilúzia
Roman MICHELKO

V súvislosti s pripravovaným referendom o rodine treba
si uvedomiť zopár skutočností.
Predovšetkým, dnešné nastavenie referenda v našom ústavnom
systéme na jednej strane vytvára
ilúziu, že občania majú šancu
vyjadriť sa k zásadným otázkam
prostredníctvom inštitútu priamej
demokracie, na druhej strane však
nevyhnutnosť päťdesiatpercentnej
účasti de facto dokonale chráni
zastupiteľskú demokraciu (rozumej par tokraciu) pred hlasom ľudí.
Ak si uvedomíme, že na parlamentných voľbách, ktoré sú aspoň
čo do volebnej účasti najdôležitejšie, sa nezúčastní viac než
päťdesiattri až päťdesiatsedem
percent voličov, je potom jasné,
že dosiahnuť platnosť referenda je
prakticky nemožné.

Vysvetlenie je jednoduché. Tých
päťdesiattri či päťdesiatsedem percent je suma ľudí, ktorá je vôbec
ochotná čo len raz za štyri roky
venovať sa hoc len na pár minút
politike alebo inak veciam verejným.
Týchto päťdesiattri či päťdesiatsedem percent v sebe zahŕňa celé
politické spektrum od extrémnych
liberálov či libertariánov až po fundamentalistických konzervatívcov, od
kovaných komunistov až po extrémnych neoliberálov. To potom logicky
rezultuje do správania, keď slabšia
strana sporu prichádza s taktikou
ignorovania referenda. Cieľ je jasný,
znefunkčniť referendum tým, že
bude pre nízku účasť vyhlásené za
neplatné.
Od vzniku Slovenskej republiky
sme mali už vyše desiatky referend
a všetky, až na jedno (o vstupe do

EÚ), boli neplatné. Pritom v otázke
vstupu do EÚ v zásade spor nebol,
aspoň nie v tom zmysle, že by proti
sebe stáli dve približne rovnako
veľké skupiny stúpencov či odporcov.
Okrem toho dodnes sú vážne pochyb-

K OME N TÁ R
nosti o skutočnom výsledku tohto
referenda. Každopádne, volebné (či
referendové) moratórium bolo hrubo
porušené živým vystúpením vtedajšieho predsedu parlamentu Pavla
Hrušovského v rozhlase, v ktorom
dve hodiny pred skončením referenda horúčkovito vyzýval na účasť.
V tom čase do päťdesiatpercentnej
účasti chýbalo skoro osemnásť percent. Predstava, že jeho mobilizácia
bola taká úspešná, že čo sa nestihlo
za dvanásť hodín, sa zázračne poda-

dirigovanie tzv. arabskej jari, ani ruské
miešanie sa niekde v moslimskom
Zakaukazsku. Napriek tomu rozumný
človek musí hľadať príčinu aj v totálne
nerozumnom vražednom šialenstve,
tak ako sa psychiater usiluje odhaliť príčiny chorobného správania sa
svojho pacienta, lebo bez toho nič
nezmôže.
Švédsky orientalista Ingmar
Karlsson sa zamýšľal nad príčinou
už na samom začiatku súčasného

hororu: „Terorizmus je chorobná zbraň
biedy a národného útlaku. Ak chceme
žiť v bezpečí, nestačí vysekať kvety
zla, ale zaoberať sa pôdou, z ktorej terorizmus vyrastá. Ak budeme
na terorizmus útočiť hrubou silou,
zasejeme dračie zuby!“ K tomu sa
prikláňa aj dlhoročná riaditeľka britskej výzvednej služby MI5 Stella
Remingtonová vo svojej autobiografii
Verejné tajomstvá: „Vojnu proti terorizmu nemožno vyhrať, kým nebudú
odstránené jeho príčiny, teda kým sa
svet nezbaví krívd.“
Karikaturisti
majú
pravdaže
právo – ako v demokracii každý umelec – na slobodu prejavu. O tom niet
pochýb. Lenže každá sloboda, aj
sloboda názoru, aj sloboda prejavu,
sa končí tam, kde sa dotýka slobody
toho druhého. Na to sa často zabúda.

V Nemecku žijú asi tri milióny moslimov, ktorí sa k svojmu vierovyznaniu
verejne hlásia – väčšina je z radov
tureckých prisťahovalcov, ktorí sem
prichádzali už pred polstoročím za
prácou. To Nemci musia rešpektovať.
Vo Francúzsku je moslimov ešte viac,
najmenej päť miliónov, zostalo tu žiť
veľa Alžírčanov, Tunisanov a Maročanov – obyvateľov krajín – ktoré
boli kedysi francúzskymi kolóniami,
a rokmi sa prisťahovali ďalší aj z iných
končín, kde islam dominoval. Celé
marseillské prímorské štvrte sú už
arabské. Je teda celkom prirodzené,
že necitlivé, často až vulgárne karikatúry Mohameda v časopise Charlie
Hebdo ich urážali. Neboli sami. Aj
kresťanov tento časopis, čo si razom
zdvihol náklad stodvadsaťnásobne,
zo šesťdesiattisíc na vyše sedem
miliónov, hlboko urážal, pripomeňme
karikatúrne výjavy z intímneho života
Márie a Jozefa, plné odporného sexu,
alebo stvárňovanie Stvoriteľa a Ježiša
Krista ako homosexuálov pri súloži...
Otrasné!
Je to azda prejav slobody?
Sloboda sa končí tam, kde sa
začína sloboda druhého.

rokov od vydania pr vého čísla
Slovenských národných novín.
Tie sa stali nielen politickou
tribúnou pokrokových demokratických názorov Ľudovíta Štúra

sám národ. Vo veľmi dobrej
– v eliášovskej – úprave ho
vydalo Združenie slovanskej
vzájomnosti. Skvie sa tam citát
o Štúrovi: On zobudil zo sna

deckým súsoším Márie Terézie
vystaveným priamo na dunajskom nábreží. Petícia požadovala „návrat monumentu Márie
Terézie na pôvodné miesto

Kde sa končí osobná sloboda
Ján ČOMAJ

Udalosti vo Francúzsku na
začiatku roka 2015 – dva krvavé
útoky na redakciu zábavného časopisu Charlie Hebdo a na obchod
s kóšer potravinami pre obyvateľov
židovského náboženstva – právom
rozhorčili svet a vyvolali vlnu masových protestov. Pochod, aký šiel
v druhú nedeľu po Novom roku krížom cez Paríž, nemá mohutnosťou,
dĺžkou a počtom svetových štátnikov páru. Brutálny islamizmus, bezohľadné násilné šírenie moslimskej
viery v afrických štátoch, džihád
bez zľutovania, pravidiel a ohľadu
na život žien a detí, nekonečná
občianska vojna v Sýrii, nivočiaca
samých seba, a k tomu masové
vraždenie Boko Haram v subsaharskej Afrike a totálna bezohľadnosť bojovníkov za „islamský

SPOZA OPONY
Udalosti tohto roka sa dlho
pripravovali – je to rok Štúrovej dvestoročnice. Jedným
z vyvrcholení bude vedecká
konferencia o diele Slovanstvo
a svet budúcnosti. Jedna taká
konferencia už bola krátko po
prelome do nových čias. Pokiaľ
sa dobre pamätám, išlo aj o to
ukázať nečasovosť tohto Štúrovho odkazu.
Konferenciu
pripravujú v pamätnej starej
budove Národnej rady Slovenskej republiky. Je na nej tabuľa
s historickým citátom Vladimíra Mináča, ktorá vyvolala
toľko politického rozruchu. To
svedčí len o jednom. Aký živý
je dodnes spor o Štúra. Dvestoročnica Štúra a štúrovcov
sa deje v novej medzinárodnej
situácii. To jej dáva osobitý
význam.
Osobitné je to však pre nás.
Pripomenie nám to aj fakt, že
„súčasťou kultúrnych a spomienkových akcií nielen na
regionálnej a celoslovenskej
úrovni, ale aj v zahraničí bude
i pripomenutie stosedemdesiat

WWW.SNN.SK

rilo vďaka jedinému rozhlasovému
apelu, je viac ako pochybná.
Ostatné referendá, ktoré skutočne rozdeľovali spoločnosť, napríklad to o zákaze privatizácie strategických podnikov, o preskúmavaní
pôvodu peňazí pri privatizácii či
o predčasných voľbách v čase najbrutálnejšieho bašovania Dzurindovej vlády, mali účasť od desať do
tridsaťsedem percent. Najvtipnejšie na tom boli potom interpretácie referenda. Strana, ktorá akoby
zvíťazila, prehlasovala, že väčšina
voličov jej dala za pravdu a politici
by mali takto vyjadrenú vôľu brať
na vedomie a aj konať podľa toho.
Porazení zase vyhlasovali, že voliči
hlasovali nohami a že nepristali na
takúto priehľadnú a falošnú hru.
Už aj dnes, keď je viac-menej
jasné, ako referendum o rodine
dopadne, sme svedkami vyhlásení typu, že o ľudských právach
sa nehlasuje a že teda voliči budú
aj teraz hlasovať nohami, čím dajú
za pravdu odporcom referenda. Je
teda namieste otázka, či nenastal
čas začať vážne debatovať o tomto
inštitúte v zmysle reálne ho sfunkčniť, teda znížiť kvórum na uznanie

štát“ – to človeka desí. A nijaká
cesta z pekla sa nerysuje.
Spôsoby teroristov a celých
armád džihádu sú také otrasné, že ich
nemôže ospravedlniť nijaké správanie
sa západného sveta, ani americké

P O Z N Á MK A

Prečo treba hovoriť o petíciách
Dušan D. KERNÝ

a jeho stúpencov, ale aj šíriteľom nového spisovného jazyka,
a to aj prostredníctvom literárnej prílohy Orol Tatranský“. Tak
to okrem iného pripomenul na
prahu roka minister kultúry.
Je to záväzok, najmä keď sa
verejne konštatuje, že aktivity
samotného ministerstva nestačia v burcovaní záujmu čitateľa
na Slovensku. Dobré je mať na
pamäti aj to, čo nám pripomína
pamätný plagát, ktorý zostavil významný vedec a matičiar
Michal Eliáš pod názvom Za
osud národa je zodpovedný

národ svoj a zoral úhor neúrodný,
ku cti priviedol jazyk rodný...
Nemalo by upadnúť do
zabudnutia, že to boli práve
matičiari, ktorí bránili Štúra
v akcii pred tromi rokmi. Vtedy
išlo o súperenie na pôde bratislavskej samosprávy. Mestské zastupiteľstvo v júni roku
2012 malo totiž na stole dve
petície. Jedna bola protestom
proti premiestneniu súsošia
štúrovcov z Námestia Ľudovíta
Štúra. Druhá, podporená nielen
podpismi, ale aj nie nepôsobivou atrakciou – zmenšeným jaz-

NÁZORY

a dôstojný presun súsošia štúrovcov na Námestie Slobody“.
Štúrovci teda mali „dôstojne“
skončiť tam, kde bolo po roku
1989 odstránené súsošie Klementa Gottwalda.
Je azda ešte v živej pamäti
mediálny, verejný a politický
rozruch okolo tejto akcie.
Matičná petícia bola vlastne
reakciou na pokus vrátiť jazdeckú sochu Márie Terézie
a jej sprievodu v dobových,
teda uhorských mentiekach
do stredu rušného námestia.
Odstránili ich po vzniku pr vej

jeho platnosti – napríklad na tridsaťpäť percent. Samozrejme, v čase,
keď je už všetko rozbehnuté, je táto
debata pre toto referendum pasé.
O tom, že to nebude cesta ľahká
ani krátka, svedčia reakcie politikov. Do istej miery je to aj logické.
Inštitútmi priamej demokracie sa
okliešťuje moc zvolených politikov.
A sotva čoho sa politici ťažšie vzdávajú než moci. Nehovoriac o tom,
že diskusia k niektorým referendám
(napríklad o vyhlásení predčasných
volieb) sa viedla v duchu, že je to
len veľmi drahý prieskum verejnej
mienky, ale že v zásade ani výsledok referenda ich (teda politikov)
nezaväzuje k tomu, aby hlasovali
podľa jeho výsledku. To je skutočne
problém, pretože podľa ústavy si
poslanec mandát vykonáva podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia a za nijaké hlasovanie v parlamente nie je možné ho stíhať. Je
teda najvyšší čas otvoriť vážnu diskusiu nielen o potrebnom kvóre na
uznanie platnosti referenda, ale aj
o tom, aby v prípade úspešnosti bol
jeho výsledok automaticky publikovaný v zbierke zákonov a nebol tak
vystavený svojvôli poslancov.

ČSR. Všetko malo, ako inak,
samozrejme politický podtext.
Na zhromaždení na zachovanie súsošia štúrovcov sa o. i.
zúčastnil aj Rober t Fico, pod
slovenskými a matičnými zástavami zneli matičné piesne, recitovala Eva Kristinová. Dnes
vidno – nebol to návrat do 19.
storočia, ale naopak zápas za
štúrovský odkaz. Ten prežil
dvesto rokov. Má by ť podnetom
identity naďalej. Najmä v tej
Európe, kde stroskotala politika multikultúrnosti. Dedičst vo by malo žiť naďalej. Pokiaľ
ide o terajšie noviny – SNN, je
to aj časť zápasu o slobodu
slova a pokrokové demokratické názor y. To všetko je práve
dnes prepotrebné. Uznesenie č.
666/12 oznámené Matici 9. júla
2012 o „nesúhlase mestského
zastupiteľst va s premiestnením
súsošia štúrovcov a súhlasom
so zachovaním na pôvodnom
mieste“ svedčí o tom, že nie
všetko slovenské je samo zrejmé. Bez občianskej aktivity,
ktorú vtedy vy vinuli matičiari,
by dnes bratislavské Námestie
Ľ. Štúra mohlo vyzerať aj inak.

LCPWÁT
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SEBAOBRANA
Stalo sa to, čo už dlhšie
viselo vo vzduchu. Rekordná
pokuta jeden milión eur, ktorú
pred pár týždňami dostal reťazec Tesco za prevádzku v Partizánskom, je na prvý pohľad
možno veľmi prísna. Štát však
už dávnejšie avizoval, že ak sa
pomery v našich obchodoch
nezlepšia, siahne v záujme
ochrany spotrebiteľa aj po
takýchto nástrojoch. Pokutovaná obchodná sieť je u nás
najväčším hráčom, ale takúto
sumu pocíti aj ona, najmä ak
má veľké problémy aj jej materská základňa vo Veľkej Británii. Rekordnú sankciu považujú analytici za preventívnu
a odstrašujúcu, pretože má slúžiť ako výstraha aj pre ďalšie
obchodné reťazce.

Rekordná
pokuta
Ako povedal minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek,
ministerstvo v roku 2012 vykonalo
v obchodoch s potravinami 51 981
kontrol, z nich 14,3 percenta ukázalo nedostatky. V roku 2014 to
už bolo 56 705 kontrol, z ktorých
12,6 percenta odhalilo negatíva.
Priame pokuty udelené v rámci
kontroly bez správneho konania udelili v roku 2012 vo výške
86 486 eur a v roku 2014 vo výške
80 596 eur.
Pribudol však počet správnych konaní. V roku 2012 sa riešilo 2 143 konaní v celkovej sume
1 milión 365 tisíc eur. V roku 2014
to už bolo 3 103 správnych konaní
v sume vyše desať a pol milióna
eur. V roku 2014 na mieste zistené
nedostatky mali častejšie závažný
charakter a nebolo možné ich riešiť priamo pokutou, ale museli sa
riešiť cez správne konanie.
Ako povedal člen predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného
ruchu Martin Katriak, dozor nad
kvalitou potravín treba vykonávať
pravidelne a cielene. „Napokon,
veď aj samotné obchodné reťazce
si robia svoje vlastné monitoringy.
Určite je však potrebné, aby kontroly vykonávali aj štátne organizácie. Tie totiž majú objektívny
a neskreslený pohľad na danú
problematiku, ak to robia korektne,“
vyhlásil M. Katriak.
Ani Slovenská aliancia moderného obchodu nekritizuje zvýšený
boj za kvalitu potravín. „Vláda má
právo zasahovať do trhu a má mať
nástroje na to, ako vymáhať zodpovedný prístup od obchodníkov,
pretože aj medzi nimi sa nájdu
všelijakí. Otázkou však je, ako sa
tieto predpisy uplatňujú,“ vyhlásil
hovorca aliancie Milan Kisztner. Ak
sú extrémne striktné a prísne, stávajú sa administratívnou prekážkou pre biznis. Hlavným cieľom by
podľa neho mala byť ochrana spotrebiteľa: „Ale ak vláda príliš zväzuje podnikateľov a zaťažuje ich
pokutami v extrémnych sumách,
potom je namieste otázka, či ešte
stále ide o záujem spotrebiteľov.“
Nikto vraj nemôže očakávať, že obchodníci, ktorí majú až
desať tisíc druhov výrobkov na
svojich pultoch, si vždy ustrážia
všetky svoje tovary, zaznelo zo
strany analytikov. V rámci kontrol zo strany štátu robia vrásky
obchodníkom
najmä
hrozivé
výšky pokút. Sankcia na základe
nových pravidiel môže dosiahnuť až päť miliónov eur, čo je pre
každú firmu dostatočne výhražné,
lebo to môže ohroziť fungovanie
reťazca a tým aj počet pracovných
miest. Veľa prehreškov súvisí
práve s faktorom ľudskej práce,
pričom veľká časť pracovníkov
v maloobchodnom sektore zarába
len dve tretiny priemernej mzdy...
Robert LANDIS

LCPWÁT

Nedopusťme relativizáciu hodnôt a preukážme vernosť rozumu

nomic kej situác ie.

Otec je v rodine otcom a mama mamou

● S m e ani ni e m e si ac p re d
r e f e r e n d o m , k to r é by m a l o
uká z a ť, a ko o b č a n i a n a z e rajú na tému rodina , ako ju
vní m a jú , a l e a j a ko sa t e n t o
p o j e m , ke d ysi p o svä t ný, d eval voval. Čo o č a káva t e o d t o h t o
ľ u d ového hl a sovani a?
N a j m ä n a š e p r e b u d e n i e.
Te r a z j e č a s , a by s m e s i v š e t c i
u ve d o m i l i r e l at i v i z á c i u h o d n ôt ,
ú t o k y n a r o d i n u, n a n a š u i d e n t i t u, a t i e ž o h r oz e n i e d u š ev n é h o
z d r av i a a c h a r a k t e r ov n a š i c h
d e t í. Ve r í m , ž e S l ová c i p r e u k á ž u
l u c i d i t u (o sv i et e n i e) a ve r n o s ť
h o d n ot á m.

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: autor

Renáta OCÍLKOVÁ je členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národ nostné menšiny a rodovú rovnosť. Nešetrí dobrom, želá ho aj čitateľom SNN, pre k tor ých súhlasila
s nasledujúcim rozhovorom. Úspešne prekonala veľmi ťa žkú chorobu. Žije v šťastnej rodine.
● Vá š ž i vot ný osu d vo vá s
urč i t e „v yg en e roval “ iný a ko
b e ž ný v z ťah k ro din e. K t ej, ku
k tor e j na š a spolo č nosť a ko si
p r ir ýchlo „chladn e“. Ni e j e to
smu t n é?
Nie je žiadnym objavom,
že rodina je st ará ako ľudst vo
samé. Nemusíme pr itom č er pať
z kresťanskej literatúr y, aby sme
poc hopili to najpr irodzenejšie
v kolobehu život a, že č lovek bol
st vorený ako muž a žena a že len
oni doká žu splodiť deti. Podľa
soc i obi o lo gic kej teór ie v yc hádz a
def iníc ia rodiny z predpok ladu,
že z ák ladnou soc iálnou vä zbou
v rodine je v z ťah muž a a ženy,
k tor ý v y t vára pár, k tor ý plodí
deti, a párová rodina je pr irodze ným z abezpe č ením reprodukc ie
ľudskej spolo č nosti.
● Ka ž d á i d e ol ó gi a j e z l á ,
p ove d ali sm e si p re d d va d si a t i m i p i a t i m i ro k m i . O d v r á t i l i
sm e sa vša k o d ro kov no r m a li z ác i e k ..., p re p áč t e, š t v r ťsto ro č iu a b no r m ali z ác i e. A ko ina k
mož no na z va ť i d e o l ó g i u h l á s a júcu rovnosť p o hl aví , a t e d a
vl a st n e z ánik t r a di č ných úl oh
mu žov a ž i en v sp ol o č nost i?
Z rovnosti mužov a žien
v zmysle rovnak ýc h práv, rovna kej dôstojnosti a spravodlivého
oc enenia sa post up o m č asu
a v p ly vo m r ôznyc h izm ov st ala
n aj p r v r o d ová r ov n o s ť a dne s
si dovo lím t v rdi ť, že dokonc a
r o d ová i d e o l ó g i a. V s ú č asnost i
s a nám tot i ž k to si sna ží najr ôznej šími f o r mami – c ez l e gis la tív ne i nelegislatív ne dokument y,
for m álne i nefor málne v zdeláva ni e, c ez r oz p r áv k y, k in e m ato g r a f iu č i r ek lamu – nah ovo r i ť, že
žena bude š ťast ná v te dy, ke ď
bude ako muž, ke ď v s eb e p o p r i e
to najpr iro dzenejšie v nej a bude
s a sp r ávať ako c hlap. A kč ný
p l án r o d ovej r ov n o st i n a S l ove n sku si uk ladá z a jeden z c i e ľov

O ČOM JE REČ

N

ie je dôležité k to, ale
občas mi k tosi z rodiny alebo nie k to zo známych pošle cez internet niečo zaujímavé na prečíta nie. Tentoraz to bola nahrávka
z Európskeho parlamentu, kde
sa rozhodovalo o daniach na
rok y 2014 – 2020. Odosielateľ

Renáta OCÍLKOV
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p r o p a g ovať tec hnic ké študijné
odbor y ako relevant né oblast i
p r e ženy a z ám er ne v y h ľadávať
t al ent y v r o d ovo net r adi č nýc h
o dvet v i ac h. Ide o dekonštrukciu pohlavnej identit y, o dekonštrukciu rodiny, o v ykorenenie
človeka z tradičného prostredia
(už v Internacionále sa spie valo, že „rozboríme sveta star ý
základ“).
● Koho v y považujete za
diskriminované skupiny obyvateľstva? Dnes homosexuálna
lobby, a neraz aj za nesúhlasu
mnohých takto orientovaných
ľudí, v ytvára dojem, akoby najviac trpiacimi ľuďmi v spoločnosti boli tí s inou sexuálnou
orientáciou. To však zjavne
prekr ý va závažnejšie problematické skupiny, ak sa nemýlim.

Ľudia
s
homosexuálny m
cítením s a m ož n o cít ia ne d o st ato č n e s p o l o č ensk y uznaní,
ale ur č ite ni e sú disk r imin o vaní. Z a disk r iminované skupiny
o by vate ľst va p ova žuj em ženy,
najmä mat k y, ľu dí s ak ý mko ľ vek
zdr avot ný m p o st ihnutím – č i u ž
s v r o dený m al eb o získaný m
v p r i eb ehu ž ivot a, p o úr a ze, p o
alebo p o č as c h o r o by – st ar šíc h
ľu dí, ľu dí z et nic k ýc h m en š in o v ýc h skupín – t am ex ist ujú ve ľ ké
p r e dsu dk y a bar i ér y m e dzi nimi
a vä č š in ov ý m o by vate ľst vo m.
Ľu d i a p o p äťdesiat ke sú disk r i min ovaní najmä v z am e st naní,
resp. sú ohrození minimálnou
š anc o u z am e st nať s a, ľu dí
z v iac det nýc h r o dín p ova žuj em
z a ohrozené skupiny – č i u ž
v zmys l e, že im hr ozí „v y hy nu t i e“, al eb o v zmys l e ťa ž š ej eko -

ším spôsobom. Toto miesto nie
je výnimka. Považujem za fascinujúce – a nechce sa mi veriť
– ako bez mihnutia oka hovoríte
o daňových únikoch. Celá komisia
a s ňou spojená byrokracia neplatia nijaké dane. Ani vy neplatíte
dane, tak ako ich platia bežní
ľudia. Máte aj všetky daňové
úpravy, združené daňové sadzby,
vysoké nezdaniteľné časti, bez-

poslaneck ých pôžitkoch, o ak ých
sa nám ani len nesníva, a čo za
ne pre nás odvádzajú, akú prácu?
Lenže, k tor ých sa máme na
to pý ta ť ? A j ke ď sa z č asu na
č as objavia na S lovensku, ma jú
celkom iné záujmy, ako v ysvetľova ť bežnému ob č anovi také
zloži té vec i, ako sú da ň ové
únik y, ich poslanecké pr ivi lé giá, plat y a ak tivi t y. Ak Richar d

O výplatných páskach europoslancov
Rudolf SLEZ ÁK

správne predpokladal, že by ma
mohla táto téma zaujať, tak mi ju
poslal z yutoobe com.eutopar t.
Vtedy v rozprave o spomínanej
problematike v ystúpil nahnevaný
poslanec z britskej Euroskeptic kej strany nezávislosti Godfrey
Bloom. Stačila mu iba minúta,
no povedal to v ýstižne a zaúto čil aj na vlastných tak razantne,
že pobúril celé európske parla mentné zhromaždenie...
„ Pán
prezident,“
povedal
v tedy, „dovoľ te mi, aby som cito val Murraya Rothharda – to on
prehlásil, že štát je inštitúciou
krádeže. Dane sú iba spôsob,
ako politici a byrokrati kradnú
peniaze svojim občanom a potom
ich rozhadzujú tým najhanebnej-

príspevkové dôchodky. Ste najväč ší podvodníci v Európe a máte
dr zosť tu kázať... Raz ľudia v trhnú
do tejto sály a obesia vás! “ Ukončil svoje vystúpenie rozhorčený
poslanec z Veľkej Británie.
Nepátral som po tom, k to
vlastne je ten Godfrey Bloom,
ale jedna vec ma na jeho ráznom v ystúpení zaujala – zmienka
o daňov ých únikoch, s k tor ými si
nevedia poradiť ani také inštitúcie, aké má k dispozícii reprezentácia v EÚ – napriek tomu, že sú
tam najchy trejšie a najmúdrejšie
mozgy z celého starého kontinentu. Mali by sme sa častejšie
pý tať našich europoslancov, čo
si oni myslia o svojich platoch,
daňov ých úľavách a ostatných
PUBLICISTIKA

Sulík dobehne na S lovensko,
nadáva Fic ovi do zlodejov, iný
zas na Pu tina a jeho kr ymskú
hrabivos ť a M onika B eň ová má
na jviac star ostí s homosexu álmi a eš te so svojou ú č as ťou
v Judínyovej S motánke. Bý valý
kapi tán Š ťastný sa v kr a jine, č o
ho v yslala r epr ezentova ť do B r u selu, po č as celého svojho eur o par lamentného pôsobenia ani
len neukázal. Tak ve ľmi „ miluje“
S lovensko, že mu ani len nena padlo prís ť sa aspoň po ďakova ť
za dôver u, k tor ú sme mu dali
v minulých vo ľ bách do EP. Kukan
to na S lovensku tiež odkukal...
N ezaujíma ich ani žalostný osud
poli tickej str any, k tor á ich tam
delegovala. A tak alebo podobne

● Do tejto témy sa často
zapája cirkev, za čo ju však časť
spoločnosti kritizuje. Vraj sa
do politik y nemá čo starať. Kde
sa však v téme rodina nachá dza hranica politik y a súkro mia, hranica, za k torou sa rozhodujeme ka ždý za nás?
Z dejín vieme, že to boli
práve k ňa zi č i reho ľníc i, č o t vo r ili kultúr u národa alebo v zdelá vali ľudí, ba dokonc a boli ve ľ kí
vlastenc i a c hránili dedi č st vo
otc ov. A č o sa t ýka témy rodina?
Bez ohľadu na dne šný trend,
k tor ý sa nás usiluje presved č iť,
že rodič ovst vo má rôzne for my
a prejav y, pravdou ost áva, že
ka ždý z nás v zišiel zo v z ťahu
muž a a ženy. A nepopiera te ľné je tiež to, že manželst vo
je z ák ladom pre v znik rodiny
a rodina je najlepším prostredím
na v ýc hovu, život detí. A najmä
o deti ide aj v nadc hádz ajúc om
referende. Rodina je síc e možno
súkromná vec, ale z árove ň je
nev yhnutnou podmienkou na f un gujúc u spolo č nosť. A k totiž spo lo č nosť nemá deti, z aniká.
● Tr o c h u s a n a d u ž í v a
pojem „tradičné hodnoty“
aj v súvislosti s rodinou.
Až sa z toho vinou mnohých médií stala fráza, k torá
takmer
odpudzuje.
Preto,
p r o s í m , s k ú s m e i c h o p í s a ť,
p o m e n o v a ť. . .
Z a tradi č né hodnot y pova žujem to, č o je nor málne, pr i rodzené, vpísané do srdc a ka ždého č loveka: láska, rodina,
oc hrana život a, pomoc dr uhým
ľu ďom, sloboda svedomia...
je to a j s ostatnými naš imi eur o poslancami...
Nie som politik, ekonóm ani
politológ, aby som Slovákom
vysvetľoval, ako je to s daňovými
únikmi, o ktorých hovoril Godfrey
Bloom. Akurát som si v tejto súvislosti spomenul na knihu Láska za
čias cholery, ktorú napísal Gabriel
García Márquez, ktorý vlani v apríli
opustil toto slzavé údolie. Je tam
zmienka o parolodiach, ktoré
v Karibiku prevážali po riekach do
vnútrozemia ľudí, náklad, poštu
a iné potrebnosti. Ak sa chcel
majiteľ na spiatočnej ceste vyhnúť
plateniu daní za náklad, vyvesil na
svojej lodi žltú zástavu. Znamenalo
to, že na lodi je cholera, mor alebo
iná epidémia. Potom sa málokto
odvážil vstúpiť na palubu lode,
aby plavidlo skontroloval a náklad
zdanil. Loď v pokoji odplávala do
„karantény“.
Ak je pravda to, čo v ypenil
od diskusného pultíka
posla nec Bloom, mali by sme si lep šie všímať túto našu spoločnú
európsku inštitúciu a najmä vlajkoslávu pred jej honosným bruselsk ým a štrasbursk ým ústre dím, či tam na v ysokom stožiari
niekde neplápolá aj žltá zástava
oznamujúca svetu, že je v „ karanténe“. V takom prípade sa nič
nezákonné nedeje. Čo na tom, že
je to trocha nemorálne. Kto by sa
dnes už zaťažoval takouto smieš nou argumentáciou?
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ZAHRANIČIE

Mesiac po útoku v Paríži má problém každý a všetci hľadajú východiská I N T E R V I E W S N N

Najväčšia hrozba od studenej vojny
Dušan D. KERNÝ – Plagát: ukrajinská tlač

Ešte nikdy sme od vzniku rozšírenej Únie nestáli pred toľkými vnútornými a vonkajšími problémami
ako teraz. A ešte nikdy sa v takejto situácii neocitlo aj Slovensko, jeho politika a verejnosť, naše
národné a štátne záujmy. Takmer mesiac po barbarskom vražednom útoku na redakciu parížskeho satirického časopisu Charlie Hebdo sú jasné dve veci – v akej prelomovo novej situácii sa Európa a štáty
Európskej únie ocitli a zároveň ako sa na povrch v yplavili dlhoročné problémy najstarších štátov Únie,
medzi nimi dvoch pilierov, lokomotív európskeho hnutia v posledných desaťročiach.
Predovšetkým sme zistili, ako
sa Francúzsko dokázalo postaviť na
nohy a v masových zhromaždeniach
dalo najavo svoju podporu slobode
slova a odpor voči násiliu a terorizmu ako spoločnosť a aj ako národ.
Zároveň sa však ukázalo, aké obrovské problémy má štát a jeho sociálny
systém s masou prisťahovalectva,
ktoré kedysi slúžilo tejto bývalej
koloniálnej veľmoci na hospodársky
rozmach po druhej svetovej vojne.
■ MASY PRISŤAHOVALCOV
Masy moslimských prisťahovalcov – dnes už tretej, štvrtej generácie – sú zväčša ľudia z okraja spoločnosti. Francúzsko, v súčasnosti
už stredná mocnosť a po kríze eura
neporovnateľne druhé po Nemecku,
sa musí vyrovnať s dnešným zložením obyvateľstva, a to v značnej miere aj moslimským. Okrem
toho práve Francúzsko, v podstate
ako jediná európska vojenská mocnosť, pred tromi rokmi likvidovalo
vtedajší režim v Líbyi a vojensky
zasahovalo a zasahuje aj v strednej Afrike. Obe tieto oblasti sú buď
v rozklade (Líbya), alebo je nevyhnutná vojenská prítomnosť a pritom ide o moslimské obyvateľstvo.
To samozrejme vyžaduje súčinnosť
a politickú či vojenskú solidaritu od
spojencov tak v Únii, ako aj v Aliancii NATO.
Obdivuhodné vzopätie Francúzov, najrozličnejších vrstiev obyvateľstva a príslušníkov náboženstiev,
dokumentuje silu demokratického
usporiadania. Na druhej strane však
nemožno nevidieť konzervativizmus značnej, ak nie prevažnej vrstvy obyvateľstva. Francúzsko bolo
miestom najväčších verejných protestov, keď išlo napríklad o zákony
o rovnakých právach homosexuálov, zákony, ktoré inde, trebárs
v Nemecku, prešli bez toho, aby
vyvolali prudkú reakciu verejnosti.
Keďže v slovenskej žurnalistike chýbajú očití svedkovia – korešpondenti
vo Francúzsku, nepoznáme dobre,
ako sa tam mení spoločnosť v štáte,
kde je odluka cirkvi od štátu. Pokus
zaviesť do škôl chartu, vyučovanie
na túto tému, nevyšiel. Aká je situácia, hovoria zdanlivé drobnosti.
V niekoľkých francúzskych mestách
došlo napríklad minulé Vianoce
k súdnym procesom proti tomu, že
na radniciach vystavili jasličky. Súdy
rozhodovali o ich odstránení z radníc, kde tradične jasličky bývali, lebo
platia laicistické princípy a jasličky
mimo cirkevnej pôdy nepatria.
■ SLEDOVANIE
Po útokoch vo Francúzsku
a v Belgicku je jasné, že treba prijať čo najdôslednejšie opatrenia.
Týka sa to aj Slovenska a je na dlani,
o čo pôjde. Bude to posilnenie spravodajských služieb, do istej miery
zvýšenie výzbroje polície, ktoré
bolo charakteristické doteraz len pre
vojenské jednotky, hľadanie legalizovania väčšieho prístupu k informáciám o cestujúcich leteckých a iných
spoločností, odpočúvanie a prístup
k dátam telekomunikačných spoločností a k bankovým účtom a operáciám či už spolkov alebo jednotlivcov,
nehovoriac dnes už o samozrejmej
kontrole internetu a elektronickej
pošty. Keďže všetko ide o súkromné a nadnárodné spoločnosti,
je jasné, že sa posilní aj s pomocou
európskych inštitúcií rozsah možností štátu zasahovať a kontrolovať
súkromie. Ešte vlani sa Európsky
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Reverend Dušan Tóth sa predstavil v RTVS okrem iného ako autor výnimočného filmového dokumentu o šiestich generáciách potomkov slovenských
prisťahovalcov do USA, pôvodne rodiny, dnes rodu Andreja Dudu. Preslávila
sa pestovaním stopkového zeleru a zeleniny. Z Floridy sa rozšírila a dnes
pôsobí v značnej časti USA, vlastní rozsiahle pozemky, stavia školy, kostoly,
domovy seniorov a domy. V závere filmu je strhujúca scéna, keď celý rod
spieva v Dudovcami postavenom chráme cirkevnú pieseň Poďte, deti, ja vás
žehnám v slovenčine.

Skvelý dokument reverenda Dušana TÓTHA

Kronika šiestich generácií
Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: autor

V Ukrajine vyhlásili štvrté kolo mobilizácie.

parlament postavil proti tomu, aby
sa vydávali informácie o leteckých
pasažieroch. Teraz medzi prvými
požiadavkami predsedu Európskej
rady Donalda Tuska bolo, aby parlament zmenil svoj postoj, pokiaľ
ide o poskytovanie údajov leteckými
spoločnosťami pre národné inštitúcie, a aby sa posilnil európsky
systém výmeny týchto dát medzi
členskými štátmi. Prezident Tusk si
uvedomuje, že hlavný a nevyriešený
problém spočíva v tom, ako udržať
rovnováhu medzi bezpečnosťou
občana a slobodou občana. Ale aj
tak podporuje jednotný európsky
systém, pretože ako povedal europoslancom, „dvadsaťosem národných systémov by bol zlepenec
s dierami. Zasahovali by do súkromia občanov, nedokázali by však
riadne ochrániť ich bezpečnosť“.
To všetko sa samozrejme týka
alebo bude týkať Slovenska a jeho
občanov.
■ MENÍ SA VEREJNOSŤ
Najvýrečnejším príkladom ako
sa mení postoj verejnosti, nám ukazuje vývoj v Nemecku a usporadúvanie, ako aj zakazovanie masových
demonštrácií kritických voči islamu
a prisťahovalcom hnutím známym
pod názvom PEGIDA. Nemecko
práve tak ako Francúzsko má tiež
množstvo prisťahovalcov tretej či
štvrtej generácie a mnoho medzi
nimi „neintegrovaných“. Z Francúzska či Británie a Nemecka stovky
dokonca integrovaných mladých ľudí
vstúpilo do služieb islamského štátu,
odišlo na Blízky východ a bojuje tam
na strane islamistov. Nemecko má
okrem toho problémy s tým, že je
cieľovým štátom mnohých migrantov. Podľa najnovšej správy spolkového snemu, s dátami a údajmi
za rok 2013, prišlo do Nemecka
1,2 milióna prisťahovalcov, z nich
zostalo v krajine iba štyristotridsaťtisíc, medzi nimi väčšina dobre kvalifikovaných z iných európskych štátov, ale aj tak je to obrovský pohyb.
Európa sa pritom nevie vyrovnať s nelegálnymi migrantmi
zo severnej Afriky a z Blízkeho
východu. Ide o masu ľudí, ktorá
mení situáciu na juhu Talianska
a európska migračná politika je nielen veľmi nedostatočná, ale podľa
Le Monde diplomatique do značnej
miery – pokiaľ ide o finančné toky
– neschopná čeliť manipulácii mafii
podobných štruktúr, pre ktoré sú
migranti väčším zdrojom zárobkov
ako drogy.
■ VOLANIE PO SILNEJ RUKE
Okrem
masových
protestov hnutia kritického voči islamu
PEGIDA však treba povedať, že

početné verejné diskusie svedčia o posune verejnej mienky
v Nemecku. Konzervatívne kruhy
a strany sú za posilnenie prisťahovaleckých zákonov a posilnenie
možností vypovedávať z Nemecka.
Veľa priestoru sa dostáva Jurgenovi Todohoferovi, jedinému novinárovi, ktorý sa stal známy tým, že
bol na území tzv. Islamského štátu,
urobil tam rozhovory s konver tovanými moslimami z Nemecka
a vrátil sa s poznatkami o masovom vyvražďovaní čo aj miliónov inovercov, čo sa považovalo
za cieľ džihádistov, nehovoriac
o teroristických útokoch v Európe.
J. Todohofer na otázku – ako
riešiť situáciu, vo všetkých rozhovoroch opakuje to isté: Treba
prestať bombardovať moslimské
štáty a skončiť všetky inter vencie
do moslimských krajín. Musíme
prestať riešiť problémy moslimov
či s moslimami bombami. Masový
vznik toho, čo my považujeme za
teroristické hnutia, sa začal po
inváziách USA a ich spojencov
do Iraku. Znalec oblasti J. Todohofer je zároveň aj kritikom hnutia PEGIDA v Nemecku; považuje
ho za práve to, čo islamský štát
chce a potrebuje. Protesty proti
islamu podľa neho priamo nahrávajú tzv. Islamskému štátu a jeho
priaznivcom po celom moslimskom svete. Presne opakom sa
vyznačujú reakcie Francúzska,
ktoré posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v krízových oblastiach.
Takisto výročná správa o stave
Severoamerickej únie prezidenta
B. Obamu z 20. januára obsahuje
požiadavku, aby kongres schválil
vojenskú operáciu proti tzv. Islamskému štátu v Iraku a Sýrii.
■ NEBEZPEČENSTVO
K zdokonaleniu názorov dochádza aj v českom prostredí. Profesor P. Barša z pražského Ústavu
medzinárodných vzťahov tvrdí, že
„ vražda novinárov z Charlie Hebdo
nebola nejakou náhodnou výnimkou, ale symbolickým začiatkom
nového obdobia. Tisíce príslušníkov transnacionálnej džihádistickej siete s európskymi pasmi budú
v nasledujúcich rokoch znamenať
pre západnú Európu najväčšie
bezpečnostné ohrozenie, akému
čelíme od konca studenej vojny.
Namiesto exportu ľudských práv
a demokracie z Európy na Stredný
východ teraz zažívame export džihádistického terorizmu zo Stredného východu a priľahlých oblastí
do Európy. Z hrozby malej či strednej dôležitosti sa tak stalo bezpečnostné ohrozenie prvoradého
významu“.

ZAHRANIČIE

● Odkedy poznáte históriu rodiny
Dudovcov a ako dlho vám trvala príprava filmu?
Od detstva. Moja mama pochádzala z okolia Velčíc, kde sa Andrej Duda
narodil. Hovorila mi o malom chlapcovi,
ktorý s ňou chodil do nedeľnej školy, že
odišiel do Ameriky. Predtým ako odišiel, pán farár Palic ho aj konfirmoval.
Neskôr po príchode do USA som stretol
toho „chlapca“ na valnom zhromaždení
Slovenskej evanjelickej luteránskej cirkvi
v Clark, New Jersey. Nápad natočiť film
o tejto neobyčajnej rodine sa zrodil, keď
som odišiel na dôchodok. Počas pôsobenia vo Svetovom kongrese Slovákov som
stretol veľa úžasných ľudí. Vytvorili hodnoty, ktoré obohatili človečenstvo. O nich
by mala kolíska, z ktorej vzišli, vedieť. A
tak sme s manželkou začali hľadať. Príprava na dokument trvá desať až dvanásť
mesiacov. Potom, samozrejme, postprodukcia trvá nejaký čas.
● Akú podporu zo Slovenska ste
dostali ?
Cyklus dokumentárnych filmov Portréty robíme v úzkej spolupráci s Úradom
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorému
predkladáme návrh, scenár a rozpočet.
Prostriedky žiadame na filmovaciu techniku, prácu kameramana a strih. Ostatné
práce robíme zadarmo. Táto práca nás
baví, máme z nej radosť a môžeme takto
pracovať, lebo sme na dôchodku. Keby
sme filmy pripravovali profesionálne,
boli by to státisícové projekty. Ale radosť
z hotového filmu nemôžu nahradiť tučné
honoráre.
● Aký ohlas mal film u príslušníkov samotnej rodiny?
Rodina videla anglickú verziu na
jeseň minulého roku. Boli spokojní so
zámerom, ktorý sme dopredu prediskutovali a s ktorým súhlasili. Neusilovali sme sa predstaviť tretiu a štvrtú
generáciu v ich dolárovom bohatstve,
ale v ich duchovnom bohatstve viery
a spolupatričnosti jedného k druhému
a ku krajine, z ktorej prišli ich predkovia.
Anglická verzia, ktorá je zjavne dlhšia,
mala úspech. Dôverovali nám a my sme
ich dôveru nezneužili. Z našej strany bolo
hádam najdôležitejšie, že sme Dudovcom
dopredu oznámili, že financie na filmovanie máme prisľúbené a nežiadali sme od
rodiny nijakú podporu.
● Poznáte Kanadu a USA a život
našich krajanov. Je tento príbeh úplne
výnimočný?
Každá rodina je jedinečná, unikátna. Netrúfal by som si porovnávať.
Pokiaľ však ide o rodinu Dudovcov, tá je
jedinečná v tom, že kresťanské zásady
zachováva až do tejto šiestej generácie.
Dnes tvorí rodinu už stoosemdesiatšesť
členov a pre každého jedného je víziou,
cieľom a zmyslom života rozmnožovať

Božie požehnanie. To tvorí aj „chrbtovú
kosť“ ich podniku. Svätoplukove prúty
ako symbol súdržnosti života rodiny majú
na každom jednom pracovnom stole,
a to nielen v podniku. Majú ich aj v domácnostiach, aby im pripomínali odkaz
otca držať spolu. Ich „dedka“ si každý
člen rodiny nadovšetko ctí. Kresťanská
filozofia a jej princípy tvoria podstatu,
akýsi uholný kameň vízie a misie firmy
Duda & Sons. Okrem príkladnej pracovitosti a súdržnosti neoddeliteľnou časťou
života slovenských rodín, začínajúcich
svoj nový život v zahraničí, bola viera.
Viera v Boha bola základom neuveriteľného príbehu aj tejto rodiny.
● Fascinujúce na príbehu, tak
ako ste ho prezentovali, je, že aj keď
si nezachovali jazyk v šiestich generáciách, uchovali si zásady, s ktorými
prišli ich predkovia do USA. Ako ste to
vnímali?
Úprimne sa teším, keď ako
duchovný prichádzam do rodín a na
každom kroku vidím a cítim, ako tam žije
slovenský duch, ako žijú tradície, ktoré sa
dedia z generácie na generáciu. Už tretia
a ďalšie generácie nehovoria slovensky,
ale ich povedomie žije slovenskosťou.
Moja vnučka nehovorí po slovensky.
Ale keď Slovensko dosiahlo bronzovú
medailu v ľadovom hokeji začiatkom roku
v Kanade, telefonovala mi: „Dedko, som
jediná Slovenka v škole. Chodila som po
škole a celý deň som mala na krku šál,
čo si mi priniesol zo Slovenska. Prijímala
som gratulácie. Bola som veľmi šťastná.“
● Na akých projektoch pracujete
teraz?
S manželkou pracujeme na Portrétoch. Doteraz sme vytvorili pre Torontské slovenské divadlo Portrét Štefánika,
štúrovcov, Rúfusa, Taussiga, Richtera
a množstvo ďalších. Námaha, ktorú sme
vynaložili pre niekoľko desiatok divákov, sa nám zdala byť príliš veľká. Preto
sme sa rozhodli pokračovať pre Slovákov žijúcich vo svete, a tak sme začali
nakrúcať filmové Portréty a rozposielať
do celého sveta, kde žijú Slováci, aby sa
aj oni mohli zoznámiť a popýšiť svojimi.
Tak vznikol Portrét Valeriana Stražovca
– scénografa, nositeľa troch cien Emmy;
Yuri Dojča – svetového fotografa, a Portrét Andrewa Duda. Tento rok pripravujeme Portrét Tibora Spitza – výtvarníka,
sochára, ktorý sa ako Žid zázrakom
zachránil pred holokaustom. Pri štyridsiatom piatom výročí založenia Svetového
kongresu Slovákov pripravujeme Portrét
Štefana B. Romana – zakladateľa Svetového kongresu Slovákov. Našimi Portrétmi chceme ukázať, že aj keď Slováci
žijú mimo svojej rodnej vlasti, nestali
sa „suchou ratolesťou“. Každý na svojom poste svojou cieľavedomou prácou
a vedomosťami obohatili ľudstvo a prirodzene rodnú kolísku – Slovensko.
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Slovenský historický ústav v Ríme vstúpil nedávno na medzinárodnú scénu

Zmysel slovenskej historickej vedy
„Pre dnešnú dobu je čoraz charakteristickejšie, že stráca historickú dimenziu svojho myslenia. Človek stráca
orientáciu v ľudskom časopriestore a stáva sa manipulovateľným,“ tvrdí historička, prof. Emília HRABOVEC,
riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme. Prostredníctvom národných historických inštitútov v Ríme sa
jednotlivé krajiny zapájajú do medzinárodnej spolupráce vedcov a otvárajú sa im nedozerné možnosti bádať vo
vatikánskych, v rímskych a talianskych archívoch a inštitúciách po svojich dejinách.
Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

● Slovensko bolo jedným
z posledných štátov Európy,
ktoré nemalo svoju národnú inštitúciu v Ríme. Napokon sa svojho
historického ústavu v Ríme dočkalo. Jeho inaugurácia sa konala
na slovenskej ambasáde. Ako nás
prijala rímska societa?
V posledných rokoch už takéto
ústavy nevznikajú. Národy, ktoré
ich chceli mať, ich už dávno majú,
tak že inaugurácie už nie sú na
programe dňa a konajú sa iba pri
príležitosti uvedenia novovymenovaných riaditeľov. My sme urobili
jedno aj druhé odrazu. Pozitívny
ohlas mala účasť i príhovor predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky Petra Pellegriniho. Prišiel aj bývalý minister školstva
a v súčasnosti poslanec NR SR
Dušan Čaplovič, aj zástupca
navrhovateľov zákona o ústave
poslanec Jozef Mikloško. Z rímskej strany sa zúčastnili zástupcovia akademického, vedeckého
a diplomatického sveta, riaditelia
národných historických ústavov,
úradujúci prezident Únie archeologických, historických a umenovedných ústavov v Ríme. Svojou
účasťou nás poctil aj nemecký
kardinál Walter Brandmüller, veľká
morálna autorita v historickej obci,
emeritný profesor cirkevných dejín
na univerzite v Augsburgu a emeritný prezident Pápežského výboru
pre historické vedy...
● Ktorého ste členkou...
Áno. Boli sme nesmierne
prekvapení odozvou, ktorú naše
podujatie v rímskom prostredí
vyvolalo. Z magistrátu mesta sme
už dostali ponuku spolupracovať
na kultúrnom vývoji Ríma. Aj to
je jedna dôležitá úloha Slovenského historického ústavu v Ríme
(SHÚR). Neuzavrieť sa do svojho
slovenského geta, ale otvoriť sa
svetu a ukázať, že my Slováci sme
kompetentní, máme čo povedať
– chceme a vieme spolupracovať
v medzinárodnom dialógu, obrátenom tak do histórie, ako aj do
budúcnosti.
● Prečo vznikli národné historické ústav y v Ríme a aké je
ich poslanie?
Historické ústavy v Ríme
začali vznikať ako reakcia na rozhodnutie pápeža Leva XIII. – otvoriť vatikánske archívy pre historický výskum. Stalo sa tak v roku
1880 a už v nasledujúcom roku
vznikol Rakúsky historický ústav
a následne desiatky ďalších
národných inštitúcií, prakticky
všetkých
kultúrnych
národov.
A nielen katolíckych. Obrovský
historický ústav tam majú trebárs
protestantskí Fíni. Dnes je v Ríme
tridsaťšesť takýchto ústavov. Ich
cieľom je sprostredkovať svojim
vedcom možnosť skúmať svoje
národné dejiny vo svetle jedinečných vatikánskych a rímskych
prameňov, prezentovať výsledky
bádania medzinárodnej vedeckej
komunite formou konferencií či
vedeckých publikácií, zapájať sa
do medzinárodnej vedeckej spolupráce, a tak slúžiť nielen historickému poznaniu a formácii vlastných
najmä mladých vedcov, ale plniť aj
nezanedbateľnú kultúrno-diplomatickú úlohu. Priznám sa, že počas
inaugurácie som sa nemohla zbaviť
pohnutia. Veď sa stalo skutočnosťou to, po čom túžili celé generácie
slovenských historikov.
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● Uhorský a neskôr Česko -Slovenský historický ústav
nereprezentovali
aj
záujmy
Slovenska?
Ani uhorský, ani rakúsky historický ústav nikdy nemal slovenských štipendistov. V roku 1923
vstúpil do života Česko-Slovenský
historický ústav v Ríme, ktor ý mal
svoje vlastné priestor y blízko Vatikánu a venoval sa najmä systematickému výskumu českých dejín
vo svetle vatikánskych prameňov.
Počas celého obdobia svojej existencie v medzivojnovom období
mal iba dvoch slovenských štipendistov – neskoršieho nestora
slovenskej archivistiky profesora
Alexandra Húščavu, ktor ý však
musel pracovať prakticky výlučne
na edícií dokumentov k českým
dejinám, a Ľudovíta Knappka,
neskoršieho profesora právnych
dejín a teórie štátu a práva na
Slovenskej univerzite v Bratislave.
Neznamená to však, že to boli pr ví
Slováci, ktorí pracovali vo vatikánskych archívoch. Pr vým bol
evanjelický historik Ján Kvačala,
najpr v docent na Viedenskej univerzite a neskôr riadny profesor
cirkevných dejín na Teologickej
fakulte Ruskej štátnej univerzity
v Jurjeve, v dnešnom Estónsku.
Do Ríma prišiel v druhej polovici
deväťdesiatych rokov 19. storočia.
Žil a pôsobil v Rusku až do vzniku
Česko-Slovenska. Po návrate na
Slovensko však pre tohto evanjelického vzdelanca, cirkevného
historika s habilitáciou na Viedenskej univerzite, ktor ý ovládal
mnoho jazykov a tešil sa vynikajúcej vedeckej povesti v celej
Európe, nebolo miesto na Univerzite Komenského.
● Ani pre Murgaša sa po
vzniku Č-SR nenašlo miesto
na Univer zite Komenského, no
dosiaľ sa Slovákom predkladá

mantra, že nemali inteligenciu,
preto ju musel štát nahradiť
odborníkmi z Česka.
Kvačala
prekážal
najmä
preto, lebo mal zdravé slovenské národné zmýšľanie. V Prahe
mu navyše nevedeli odpustiť, že
počas pr vej svetovej vojny bol
odporcom Masar ykovej „československej“ koncepcie. Po roku 1945
nebol už obnovený Česko-Slovenský historický ústav, štát dal
jeho priestor y do prenájmu talianskej komunistickej strane. Pri
delení federálneho majetku sa naň
„ zabudlo“. V súčasnosti ich využíva Česká republika. Slovenskí
historici počas bývalého režimu
nemohli bádať vo vatikánskych
ani v rímskych archívoch. Výnimku
tvorili Slováci žijúci v zahraničí.
K najznámejším patril profesor
Gregoriánskej univerzity, jezuita
východného obradu páter Michal
Lacko, vysoko vzdelaný historik,
ktor ý nesmierne miloval cirkev
i svoj slovenský národ. Ako jeden
z pr vých slovenských historikov
viedol systematický výskum vo
vatikánskych archívoch a publikoval výsledky svojho plodného
bádania
z
cyrilo-metodského
obdobia v početných štúdiách.
Dodnes sú jeho práce stále citované a považované za základné
príručky vo svojej oblasti.
● A ž do vzniku SHÚR nemali
Slováci nijaké inštitucionálne
zázemie v Ríme?
V roku 1961 vznikol Slovenský
ústav v Ríme, ktor ý bol združením slovenských vedcov žijúcich
v zahraničí. Vydával vedecký
časopis Slovak Studies vo svetových jazykoch, najmä v taliančine,
angličtine, nemčine a vo francúzštine. Je azda jediným slovenským
periodikom z tejto oblasti, ktoré
sa nachádza v knižniciach prakticky všetkých západoeurópskych
ROZHOVOR TÝŽDŇA

a amerických univerzít. Žiaľ, po
roku 2000 z finančných dôvodov prestal vychádzať. SHÚR ho
prevzal do svojej gescie a bude
pokračovať v jeho vydávaní. Najbližšie číslo by malo vyjsť v polovici tohto roku. Chceme zahraničie
presvedčiť, že máme čo ponúknuť.
● Ako?
Tým, že sa ústav stane
akýmsi sprostredkovateľom medzi
slovenskou historickou vedou
v najširšom zmysle slova a medzinárodnou vedeckou komunitou.
Samozrejme v zameraní na témy,
ktoré súvisia s poslaním ústavu.
A na základe bádania v rímskych,
vo vatikánskych, v talianskych
archívoch, knižniciach a galériách
nesmierne bohatých na pramene
k slovenským i stredoeurópskym
dejinám, ktoré dodnes čakajú na
svoje objavenie. Pretože kým iné
národy v týchto archívnych bohatstvách viedli systematický výskum
už od 19. storočia, my s ním iba
začíname. A ž dosiaľ nám chýbala inštitucionálna opora riadnej
národnej inštitúcie. Dnes máme
hlavičku, ktorá nám už umožnila
stať sa tridsiatym šiestym členom
prestížnej Únie archeologických,
historických a umenovedných
ústavov v Ríme. Ako jej riadny
člen môžeme spolupracovať na
spoločných projektoch, hlasovať
v grémiách únie a spolustvárňovať tento vedecký priestor. Inštitucionálne môžeme vstupovať do
bilaterálnej alebo multilaterálnej
spolupráce. A práve túto obrovskú
úlohu chce a bude plniť Slovenský
historický ústav v Ríme.
●V Ríme sa písali dejiny
sveta. Čo vás najviac prekvapilo
v archívoch v súvislosti so Slo venskom? Čo ste tam nečakali?
V Ríme sa naozaj písali dejiny
sveta a dodnes je to viditeľné. Pre
mňa bolo napríklad pozoruhodné,
ako veľmi si pápežská diplomacia
20. storočia napriek absencii slovenskej štátnosti všímala Slovensko.
Nunciovia až zarážajúco pozorne
a citlivo hodnotili niektoré udalosti
a vývoj na Slovensku, čo si nevšimli ani diplomati susedných štátov.
V medzivojnovom období to vidíme
veľmi jasne. Po roku 1939 zatiaľ
ešte nie sú vatikánske archívy prístupné, s výnimkou dvoch veľkých
fondov: Vatikánskeho informačného úradu a Druhého vatikánskeho koncilu. Tam sa nachádzajú
zaujímavé dokumenty o pôsobení
Slovákov na koncile. Z nich sa
napríklad dozvedáme, že biskup
Róbert Pobožný mal na
jeseň
v roku 1965 odvahu ako jediný
biskup z Česko-Slovenska a jeden z mála koncilových otcov
z východnej Európy podpísať sa
pod podanie adresované sekretariátu koncilu a žiadajúce, aby koncil
odsúdil komunizmus. Dozvedáme
sa aj to, ako veľmi si Svätá stolica, a osobitne pápež Pavol VI.
vážil biskupa (neskôr arcibiskupa)
Eduarda Nécseya, ba chcel ho
vymenovať aj za kardinála. To
napokon stroskotalo pre politický
odpor z pražskej strany, ktorá sa
bála posilnenia cirkvi i národného
sebavedomia Slovákov. Ale nejde
len o vatikánske archívy. Veď
úlohou ústavu je bádať vo všetkých archívoch, teda aj v štátnych
a súkromných zbierkach v Ríme
i na celom talianskom území.
I v tejto súvislosti treba so
smútkom konštatovať, že o slovensko-talianskych
vzťahoch
vieme žalostne málo. Aj tu sa
otvárajú veľké perspektívy pre
systematický
výskum.
Vieme
napríklad, že na národnej púti
v Ríme v roku 1921 sa stretli zakladatelia ľudových strán na
Slovensku a v Taliansku Andrej
Hlinka a Luigi Sturzo. Katolícki
kňazi a v istom zmysle podobné
nátur y, ktor ých spájali podobné
myšlienky i vzájomné poznanie.
Vieme však o tom veľmi málo. Aj
v talianskych archívoch sú teda

skr yté veľké poklady, ktoré treba
objaviť.
● Máme sa na čo tešiť, len
aby to Slovákov aj zaujímalo.
To je, žiaľbohu, dimenzia,
ktorá možno prekvapí, ale je čoraz
charakteristickejšia pre dnešnú
dobu, strácajúcu historickú dimenziu svojho myslenia. Nie je to však
iba čosi „automatické“, ale dovolím si tvrdiť, že je to zámerné.
Aby dnešní ľudia systematicky už
od materskej školy neboli vychovávaní k úcte k dejinám. A nielen
k národným, ale k dejinám ako
takým. Aby strácali zmysel pre
historický spôsob myslenia. Takí
ľudia strácajú zmysel pre orientáciu v ľudskom časopriestore,
schopnosť chápať a kontextualizovať, stávajú sa manipulovateľnými.
Pravdepodobne to je cieľ.
● Rímskemu publiku ste sa
prihovorili trištvr te hodinovou
vedeckou prednáškou. Aké bolo
jej poslanie?
Témou mojej prednášky bolo
Slovensko a Svätá stolica v kontexte studenej vojny a vatikánskej
východnej politiky. Išlo o to priblížiť pozíciu Slovenska od vrcholiacej studenej vojny až po Jána
Pavla II. a jeho veľkú európsku
víziu. Objasniť základné slovenské národné záujmy vo vzťahu
k susedom i k vtedajšiemu Sovietskemu zväzu. A tento panoramatický obraz som sa pokúsila načrtnúť reflektujúc aj talianske udalosti
tak, aby to bol aj dialóg s talianskym prostredím. Spomenula som
tiež dosiaľ málo známe udalosti
z dejín slovensko-vatikánskych
vzťahov. Keď v septembri 1963
počas osobitnej audiencie pre slovenských pútnikov Pavol VI. pobozkal slovenskú zástavu, ktorá bola
vtedy v Česko-Slovensku zakázaná,
tak to malo rozmer, ktorý ďaleko
presahoval vnútrocirkevné veci.
● Ako sa to stalo?
Stalo sa tak v jubilejnom
cyrilo-metodskom roku, keď pápež
Pavol VI. po pr výkrát v moderných časoch samostatne prijal
v Klementínskej sieni Apoštolského paláca vyše päťstočlennú
skupinu Slovákov.
Prihovoril sa im veľmi dlhým prejavom
zásadného charakteru. Pavol VI.
dobre poznal Slovákov. Rozumel ich duchovnosti, odkazu
ich dejín, ich cyrilo-metodskej
a mariánskej úcte, ich zakoreneniu
v kresťanstve a vyzýval ich, aby
si toto dedičstvo uchovali. Aby si
zachovali svoju identitu. Hovoril
o milovanom slovenskom národe
a na záver, na obrovské pohnutie
všetkých prítomných, sa sklonil
a pobozkal slovenskú zástavu.
V tomto duchu pokračoval celý
pontifikát Pavla VI., ktor ý navzdor y
veľkému odporu ustanovil slovenskú cirkevnú provinciu. A toto malo
nielen vnútrocirkevnú dimenziu, to
bolo uznanie identity národa, ktor ý
vtedy prakticky nikto neuznával
alebo nebral na vedomie.
● Je zaujímavé, že sloven ská cirkevná provincia vznikla
za bý valého režimu...
Áno, 30. decembra 1977. V roku 1965 biskup Ján Vojtaššák krátko pred smr ťou napísal
a poslal Svätej stolici návrh na
nové usporiadanie diecéz na Slovensku a na vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie. Hneď po
vzniku federácie v roku 1969 priniesol z Ríma tento návrh námestník ministra kultúr y SR Matej
Andráš. Minister Miroslav Válek
zvolal poradu, na ktorej rokovali
o tom, ako tento návrh presadiť.
Takže ani komunistický režim nebol
nijaký monolit a aj v jeho rámci
existovali politici, ktorí sa usilovali
podľa svojich možností obhajovať slovenské záujmy. Napokon aj
prekonanie čierno-bieleho videnia
našich dejín má byť zmyslom slovenskej historickej vedy.
WWW.SNN.SK
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Historik Anton HRNKO o všeobecnom úpadku politických mravov

Dôvera k politikom je na bode mrazu
Anton HRNKO – Foto: archív SNN

V posledných rokoch nielen u nás, ale i v celej Európe mimoriadne klesla dôvera k politickým stranám. Nečudo,
veď na politickú scénu sa stále viac a viac dostávajú rôzne obskúrne figúrky, ktoré by mali skôr zapĺňať
scény v kabaretoch, ako sedieť v poslaneckých laviciach. B. Grillo v Taliansku, N. Farage vo Veľkej Británii,
T. Okamura v Česku, ale aj I. Matovič na Slovensku v parlamentných poslaneckých laviciach sú viditeľnými
príznakmi krízy politických strán a s tým spojenou krízou politického systému západoeurópskych štátov.
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Problém spočíva v tom, že
tradičné politické strany strácajú svoju ideologickú podstatu
a č asto sa menia na spoločenst vá
vzájomne spriahnut ých politikov
a oligarchov, ktor ých jediným
cieľom je v yužitie č asu, keď sa
dostanú k moci, na „stopenie“ č o
najväč šieho množst va prostriedkov štátu na vlastné obohatenie
bez ohľadu na národné a štátne
záujmy. Starodávne „po nás
potopa“ – ako by sa stalo heslom súč asnosti a politik sa stáva
stále viac a viac nadávkou, nie
označením človeka, ktor ý sa má
starať o blaho „polis“, teda obce
a obč anov.
■ AKO VAJCE VAJCU
Na Slovensku je tento vše obecný úpadok politických „mravov“ spojený už viac ako dvadsaťročným sústavným zánikom
niekedy
mocných
politických
strán a vznikaním nov ých s veľkohubými sľubmi a ešte s veľko lepejším programami sľubujúcimi
„dvojnásobné plat y“, „čisté ruky“,
„richtárske zmluv y“ atď., atď.... Po
krátkom č ase sa však zv yč ajne
ukáže, že sľuby „nov ých, nezaťažených“ politikov slúžia len na
jednu vec – majú zbaviť menej
známych politikov existujúcich
strán zodpovednosti za zlyhania
svojich materských strán a ich
viditeľných vodcov. Pre sponzorov z pozadia, ktorí obyč ajne
stoja za zlyhaniami politických
strán pri vláde a ktorí ich svojou
nenásy tnou pažravosťou doviedli
k morálnemu krachu, títo „noví,
nezaťažení“ politici zabezpečujú
kontinuitu možnosti obohacovania sa na úkor celku. Preto sa
ani nemožno čudovať, že osud
„nov ých, nezaťažených“ politic kých strán sa ako vajce vajcu
podobá t ým predchádzajúcim,
medzič asom skrachovaným politickým subjektom. Nemôže by ť
totiž iný, lebo za ich vznikom sú
stále tí istí a tí sami pažraví oligarchovia. Najpr v stáli za Mečiarom, potom za Dzurindom, včera
v y t vorili „tretiu cestu“ a dnes už
pchajú svoje prostriedky do rôznych „sietí“ a podobných podivuhodných projektov. V tejto spleti
obč an stráca prehľad o politic kej scéne a či už z trucu, alebo
z nedostatku uvedomenia si svo jej vlastnej zodpovednosti za
budúcnosť národa a štátu volí
oných komediantov, spomenut ých
na začiatku.
WWW.SNN.SK

Je však kríza politických
strán signálom toho, že klasické
politické strany v našom politickom systéme dohrali svoju
úlohu, a teda treba hľadať nové
formy
politickej
organizácie
spoločnosti?
■ NEZ ASTUPITEĽNÁ ÚLOHA
Myslím si, že odpoveď na túto
otázku je jednoznačná. Tak ako
demokracia je zlý systém spravo vania vecí verejných, ale ľudst vo
doteraz nev ynašlo nič dokonalejšie, aj úloha politických strán
v demokratickej spoločnosti je
nezastupiteľná. Bez existencie
politických strán nie je možné si
predstaviť fungujúci štát založený
na demokratických princípoch, na
slobodnej, rovnej a priamej voľbe
reprezentantov ľudu, ktorí budú
ľud schopní nielen reprezentovať,
ale aj spravovať krajinu v jeho
mene. Politik vo funkcii totiž nie
je solitér, osamotený bežec, ktor ý
prevzatím funkcie v štátnej správe
získa všetky potrebné danosti
a môže okamžite bez všetkého
plnohodnotne plniť úlohy pri
správe veci verejných. Politik je
na vrchole pyramídy, ktorú predstavuje množst vo iných ľudí t vo riacich jeho odborné zázemie.
A práve v tomto odbornom zázemí
vznikajú politické programy a po
prevzatí moci sa v y t vára tím,
ktor ý je schopný daný program
rozpracovať a následne uskutoč ňovať. Bez odborného zázemia
nemôže nijaký politik vo funkcii
urobiť hocič o prospešné pre svoju
„polis“. Keďže nikto nie je schopný
v ybudovať si svoj vlastný odborný
tím, musí sa spojiť s ostatnými
rovnako rozmýšľajúcimi ľuďmi
s podobnými cieľmi a záujmami,
a tak vzniká záujmové združenie
ľudí s cieľom naplniť určit ý spo ločenský program, ktorému sa
v našich končinách hovorí politická strana. Práve z tohto dôvodu
nemožno riadiť modernú pluralitnú spoločnosť bez politických
strán. A opačne, bez existencie
stabilných a pevných politických
strán nemožno dosiahnuť v spo ločnosti ani dlhodobú stabilitu
a ani dlhodobú prosperitu.
■ Z ABEZPEČENIE PREŽITIA
Ako však zabezpečiť pevnosť
a tr vácnosť slovenských politic kých strán, aby svojím sústavným
vznikaním a zanikaním nedestabilizovali slovenský politický život,
a t ým nespomaľovali celospolo -

č enský pokrok a prosperitu? Ak
sa pozrieme na históriu ponovembrov ých slovenských politických
strán, zistíme, že len málo z nich
malo nejakú pevnú, stabilnú ideo logickú základňu. Obyč ajne to
boli združenia s jednorozmerným programom, ako napríklad
v y t vorenie národnej „kapitálo t vornej vrst v y“ s cieľom č o najskôr previesť drobné a stredné
štátne vlastníct vo do súkromných,
zväč ša s politikmi spriaznených
rúk (HZDS); r ýchle integrovanie
SR do euroatlantických štruktúr,
za čím sa skr ý valo aj v y vlastne nie slovenských strategických
podnikov zahraničným kapitálom
(DÚ, SDKÚ, ANO, SOP); prižive nie sa pri bohatom stole, kým sa
ešte dá (SaS, OĽaNO), a pod.
Obyč ajne, napriek veľkým sľubom v č ase zrodu, v ich politic kej praxi chýbal slovenský obč an
a riešenie jeho problémov. Tieto
strany trpeli a trpia nedostatkom
akejkoľvek ideológie a po splnení osobných alebo skupinov ých
záujmov zanikli alebo zaniknú.
Okrem iného je pre ne príznačná
silná postava v č ele, vodca,
ktor ý – kým strana plní svoj cieľ
– nahrádza ideológiu a zakr ý va
ideovú prázdnotu. Keď strana
svoju „historickú“ úlohu splní, na
diskreditovaného vodcu sa zvalí
všetka zodpovednosť a jeho pre pad na politickom javisku zároveň
znamená aj zánik strany. Menšie,
č asto obskúrne postavičky z jeho
okolia medzič asom založia nové
politické subjekt y, ktoré sa ostro
dištancujú od predchádzajúcich
skrachovancov a „teátro“ môže
pokrač ovať.
■ V ÝZNAM PROGR AMU
Jedinou alternatívou k t ýmto
„spoloč enst vám na jedno po užitie“ nie je ich tr valé zakladanie a hľadanie nov ých „vodcov“,
ktorí budú plátať nedostatok
myšlienky, ale strany založené
na ideológii. Pretože len ony sú
schopné nielen postaviť pred spo ločnosť konzistentný, dlhodobý
program, ale sú schopné prežiť
pády svojich vodcov a niesť za
ich poklesky tr valú zodpovednosť,
č o je nev yhnutný predpoklad
skutočného očistného procesu
v politickom živote. Ťažko si totiž
možno predstaviť, že noví vodco via budú ochotní v rôznych „sie ťach“ a „novách“ niesť politickú
zodpovednosť za svoje poklesky
v strane, v ktorej dlhé roky boli vo
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vedúcich postoch a ktorú z nejasných dôvodov opustili.
Z relevantných slovenských
politických strán patria medzi
ideologické strany najmä Kresťansko - demokratické hnutie, hodnotovo ukot vené v kresťanských
politických teóriách, Slovenská
národná strana, ktorá sa opiera
o národnú myšlienku, a Strana
maďarskej komunit y, ktorej základnou myšlienkou je menšinové
národovect vo a pravdepodobne
aj kus skr y tej iredent y. Tieto
strany doká z ali prežiť viac ná sobné v ýmeny svojic h vedúc ic h
predst avite ľov, nesú z a predc há dz ajúc u politic kú č innosť zodpo vednosť a platia z a ňu popular i tou, dokonc a i do č asnou stratou
post avenia par lamentnej strany.
Či medzi ideolo gic ké strany
patrí aj Smer- Soc iálna demokra c ia, uká že a ž ďalší v ý vin, lebo
strana sa síc e v rétor ic kej rovine
hlási k ve ľmi silnej myš lienke
soc iálnej spravodlivosti, lenže
nie je jasné, č i t áto hodnotová
or ient ác ia je skuto č nou nosnou
myš lienkou, k torá spája jej č len st vo a f unkc ionárov, a č i bude
sc hopná prežiť naprík lad odchod
svojho vodc u.
■ PERSPEKTÍVA SLOVENSKA
Pre Slovensko do budúc nosti by bolo mimoriadne dôle žité, aby sa Smer- SD pot vrdil
ako jasne ideovo v yhranená
politická strana. Mohol by sa tak
stať kostrou budovania politickej
stabilit y, založenej na kontinuite
politickej moci. Keď kresťanskí
demokrati prestanú rozmýšľať,
s kým pôjdu a s kým nepôjdu
do koalície, a začnú rozmýšľať
o tom, čím by mohli by ť prospešní
pre Slovensko a č o by mohli pre
Slovensko urobiť, majú ot vorenú
cestu na získanie pozície na slo venskej politickej scéne, o kto rej snívajú od svojho založenia.
Zatiaľ im to však nehrozí, lebo
od roku 199 0 vždy, keď sa mali
zásadne rozhodnúť, rozhodli sa
nesprávne. Hádam sa budúce
vedenie poučí?!
Medzi t ýmito dvomi veľkými
ideologickými blokmi (kresťanskodemokratická pravica a sociálnodemokratická ľavica) v Európe
pôsobia politické sily, ktoré pomáhajú obrusovať ideové protiklady
a dokážu v y t várať spoločenskú
rovnováhu. V európskych pome roch sú to najmä liberáli a náro dovci. Liberálna politika nemá
v slovenských pomeroch dobr ý
zvuk, lebo v minulosti bola spo jená s politickými silami, ktoré sa
usilovali slovenský národ zniesť
zo zemského povrchu. Tak veľko maďarská myšlienka Uhorska ako
jednotného, etnicky maďarského
štátu, ako aj myšlienka etnického
č echoslovakizmu, neuznávajúca
osobitný slovenský národ, boli
spojené s liberalizmom. Aj dnešný
kozmopolitný globalizmus, ktor ý
sa snaží formou multikulturalizmu
oslabiť
etablované
európske
národy, je takisto spojený s liberalizmom. A slovenské politické sily,
ktoré sa verbálne hlásia k libe ralizmu, určit ým spôsobom nadväzujú na maďarónst vo a čecho slováct vo svojich „liberálnych“
predchodcov. Len si spomeňme,
ako sa niektor ým príslušníkom
vlády jednej panej priečilo v yslo vovať meno našej vlasti v jeho
of iciálnej podobe a nahradzovali
ho spojením „táto krajina“. Preto
liberalizmus ako myšlienka, ktorej
sa zmocnili najmä kozmopolitné
zložky slovenskej spoločnosti, ani
v dnešnej podobe nie je alternatívou pre Slovenskú republiku
ako silný európsky národný štát.
Tou alternatívou je jedine náro dovect vo, ktoré má v slovenských
pomeroch
dlhodobú
tradíciu,
a bolo i zostáva jedinou alternatívou stredovej politiky tak pre
Slovenskú republiku, ako aj pre
koncepciu zjednotenej Európy ako
Európy suverénnych národov.

NÁZOR
O našich deťoch a mlá deži sa toho hovorí veľa
a zväčša už v nelichotiv ých
súvislostiach.
Najmä
že
mentálne a f y zick y nie sú
v poriadku. V škole nedo sahujú potrebný európsk y
priemer, zaostávajú vo vedo mostiach, už ani zručnosťou neoplý vajú a nav yše sú
obézne. Ich záujem sa údajne
zúžil na sladkosti a v yse dávanie pri počítači. Ale je
tu aj iný obraz. Ukázala ho
nedávno Slovenská televízia.

Priniesli novinu...
V jej jedinej v ydarenej
relácii Milujem Slovensko,
v ysielanej po Troch kráľoch,
divákov očarilo v ystúpenie
šiestich malých betlehemcov
z folklórneho súboru z Banskej
Bystrice. Dovedna mali iba
päťdesiatštyri rokov – jedno tl i vo o d š es ť d o j e d e ná s ť – a l e
to ľ ko d u c ha a v i t a l i t y v m l a d ýc h t vá r i č ká c h s o m n ev i d e l
u ž d áv n o. C e l é i c h v ys tú p e n i e – o d tr a d i č n e j s p o l o č n e j
p a s t i e r s ke j o b r a d ov e j h r y,
ta n č e kov, s p ev u a ž p o j e d n o tl i vé v i n š ova n i a na r o d e n é m u
S p a s i te ľov i – n e p r e d s tavo va l o
nijaký
a m a te r izm u s ,
n a o p a k p r o f e s i o n á l ny v ý ko n .
A n e b o l i t o n i j a k í š ko l e ní
a r i s t o k r a t i z v y š š íc h v r s t i ev.
S r š a l a z n i c h p r avá s l ove n s ká n á t u r a , i s k i e r k y v o č i a c h ,
e n e r g i c ké
g e s tá ,
pružné
p o hy by, ž i vé te lí č ka – i n g é n i u m ze m e , k to r á i c h o d c h o va l a . N i j a ká o b ez i ta , n i j a k ý
i n te l e k tu á l ny
p o d p r i e m e r,
n i j a ké o my l y p r i v ys tú p e ní.
T í to š a r va n c i z v l á d l i svo j u
úlohu úplne suverénne na
v ys o ke j ú r ov n i . Č l ove k s a
n evd o j a k p oz a s taví n a d t ý m ,
č o ďa l ej s to ľ k ý m i ta l e n tm i?
Mali sme množstvo folklórnych skupín a súborov nielen
pri miestnych a regionálnych
kultúrnych strediskách, PKO,
ale aj v armáde, vo fabrikách
a pri v ysok ých školách, kde
tieto talenty dozrievali na pote chu domácich i zahraničných
obdivovateľov tradičného ume nia nášho ľudu, dnes je z nich
tor zo – Šarišan, Ekonóm, Lúč nica, PU ĽS či SĽUK – a aj tie
už nie sú, čím kedysi bý vali,
ak máme na mysli ich početné
stav y. O detsk ých folklórnych
zoskupeniach radšej pomlčať.
Tie tiež patrili k nášmu slo venskému rodinnému striebru.
Treba k nemu pridať aj šesť
spomínaných
betlehemcov
a iste aj ďalších ich rovesníkov, k torí v tomto súbore
spievajú a tancujú. Navzdor y
nepriazni časov vedia sa dobre
pripraviť, v ystrojiť sa potreb nými rek vizitami a vliať do sŕdc
divákov vieru v čistotu a silu
slovenského života.
Peter JÁNOŠ Í K
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KULTÚRA

V Múzeu mesta Bratislavy láka medzinárodná výstava umeleckých sklárov

Umenie ukryté v hmote skla
Alexander GOTZ – Foto: autor

Tradícia umeleckého sklárst va je na Slovensku už najmenej polstoro čie prítomná, aj keď ju širšia
verejnosť vníma skôr okrajovo. Aj napriek nesporným k valitám boli v minulom režime naši umelci
sklári tak trocha v tieni svojich česk ých kolegov a po zániku Česko - Slovenska postupne atrofovali aj
naše sklárne. O to zaujímavejšia je v ýstava, k torá približuje t vorbu slovensk ých umeleck ých sklárov
vo svetovom kontex te.
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Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici patrí od 22.
januára až do 26. apríla umelcom,
ktorí svoje tvorivé nápady zakliali do
krehkej, ale trvanlivej hmoty – do skla.

Ide o výnimočnú výstavu
s názvom Glassmovement – výber
zo sklárskych sympózií, uskutočnených na Slovensku a v Česku za
uplynulé štvrťstoročie.

■ SVET A SLOVENSKO
V Múzeu mesta Bratislavy
môže návštevník výstavy obdivovať vyše sto umeleckých sklárskych diel, a nielen to. V predelovej

Keď sa slovenskí vodníci vyparili
Július

Balco:

Vodnícky

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Nedávno som sa hrabal
v rôznej pochybnej literatúre
a našiel som tam úvahu, ako
meno ovplyvňuje človeka. Dal
som si pohár cmaru a zamyslel
som sa. Najprv mi pred vnútorným zrakom prebehla nebohá
stará mať – ročník 1899, aby
nedošlo k omylu. Tá mi ako
chlapčaťu rozprávala, že u žien
sa v ich dedine a aj v rodine
vyberali v podstate najmä tri
mená – Anna, Mária a Helena.
Sem-tam „nejakô inô“, to keď
boli rodičia bohatí, a teda fajnoví. Aby sa to v rámci priezvisk nemiešalo, používali sa
takzvané prídomky. Dlhá Anča,
Krivá Helena či Marča od lesa.
WWW.SNN.SK

karne val,

Vydavateľstvo

SSS,

Bratislava

■ ZROD VÝSTAVY
Jedným z prominentných hostí
na slávnostnom otvorení výstavy
Glassmovement bol aj riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave,
pán Michel Pouchepadass. Práve
pomoc tejto kultúrnej inštitúcie bola
mimoriadne dôležitá, aby sa napokon dvadsaťjeden umelcov z troch
kontinentov predstavilo slovenskej
verejnosti. Povedané slovami riadi-

menami vyrovnávali, ale viem,
že my sme jediného Cyrila na
základnej škole premenovali na
Metoda a bolo...
Roky bežali a v sedemdesiatych rokoch medzi našimi rómskymi spoluobčanmi mimoriadne
zabodoval film Vinetou. Dodnes

Verejnosť si spisovateľa či spisovateľku zvyčajne
predstavuje ako humanitne zamerané osoby. O slovenskom autorskom zázemí možno však povedať, že
je v ňom pestrá všehochuť odbornej prípravy – od
medicíny, cez filozofiu a teológiu až po matematiku.
A práve matematike upísal svoj profesijný život spisovateľ, scenárista a dramatik AndrejFERKO.

Autor medzi slovom a vedou
Pochádza z Bratislavy, z rodiny novinára a spisovateľa Vladimíra
Ferka. Jeho nie menej talentovaný brat Jerguš, ktorý, žiaľ, predčasne
zomrel, bol vynikajúci autor literatúry faktu a strýko Milan Ferko bol
známy slovenský prozaik. Andrej Ferko absolvoval vysokoškolské štúdium
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa
venoval numerickej matematike. Debutoval v roku 1977 prózou Jemná
cesta. V zbierke krátkych próz Stopa (1983) zameral svoju pozornosť na
život veľkomestskej mládeže, na ich svet v pivárňach, kluboch a na žúroch.
Koncom sedemdesiatych rokov priniesol do slovenskej prózy prvky
grotesky, paródie, hravosti a recesie až absurdity a bol jeden z prvých
autorov, ktorí sa venovali žánru sci-fi u nás. Mnohé autorove prózy, ich
štylistika a poetika, sú ovplyvnené autorovým technickým vzdelaním a jeho
dlhoročnou tvorivou aktivitou v oblasti experimentálneho divadla. V roku
1994 vydal prózu Ako divé husi, ktorú napísal spolu s otcom Vladimírom
Ferkom. Okrem próz je aj autorom dramatických hier. Pre divadlo napísal
v roku 1987 hru Noc na zamrznutom jazere, pre televíziu to boli dve hry –
v roku 1996 Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi a o dva roky neskôr
Skupinový portrét prezidenta Beneša. Niekoľko z filmov, na ktorých sa
podieľal ako scenárista, sú stále „trezorové“. Andrej Ferko oslávil nedávno
šesťdesiat rokov a redakcia mu spolu s milovníkmi kvalitnej pôvodnej
literatúry blahoželá!
(mab, Foto: autor)
v spoločnosti nadúval, že ešte
chcem doplniť svätých evanjelistov na svojich Lukáša a Jána,
ale nezadarilo sa. Na druhej
strane sa v ostatných rokoch
rodičia v rámci mien doslova
vyšantili. Rozšírenie satelitných
televíznych prijímačov, a to aj

Povedz Jožovi, nech pozdraví Marku
ností môjho tatka, ktorý sa na
Jána aj narodil. To už jeho brat
Michal, ktorý ako správca polesia bol v štátnej službe, nemohol
inak ako dať svojim potomkom
fajnovejšie mená. A tak do rodiny
pribudli
Bohumil, Benjamín
a Antónia. Netuším, ako sa moji
bratranci a sesternice so svojimi

stretávam ľudí, ktorí sa dušia,
že ešte pred prevratom poznali
Vinetoua Stojku a Ribanu Čonkovú. To budú zrejme tie mestské
legendy, lebo ja som natrafil vo
vtedajšom telefónnom zozname
iba na Hyacintu Chobotovú. Roky
bežali a ja som sa zmohol iba na
Matúša a Marka. Občas som sa
KULTÚRA

teľa Múzea mesta Bratislavy Petra
Hyrossa: „Aby nám predstavili sklo
ako magický materiál, kde sa tvar
prelína so svetlom a pokojne môže
byť počas dňa aj niekoľkokrát iný
spolu s tým, ako sa mení slnečný
svit od skorého rána do západu
slnka.“
Dôležitou súčasťou výstavy je
jej dokumentárny rozmer. Veď za
štvrťstoročie, ktoré organizátori
zachycujú, na jednotlivých sympóziách spolupracovali významní
domáci a zahraniční teoretici umenia ako J. Račeková, A. Žačková,
A. Schrammová, M. Horváthová. Zo
zahraničných najmä Holanďania S.
Wintermans a neskôr F. Jeursen.
Výtvarníci, u ktorých sa nezachovali
originálne sympóziové diela
alebo inštalácie, vystavujú na tejto
výstave ateliérovú tvorbu. Môžeme
konštatovať spolu s organizátorom Ľubomírom Ferkom, že toto
výtvarné podujatie potvrdzuje, že
často neprávom marginalizovaná
domáca sklárska scéna je stále živá
a napriek nepriaznivej dobe pre
seriózne umenie dosahuje svetovú
úroveň.

MEDAILÓN

2014

Dobre napísané pôvodné rozprávky sú stále klenotom slovenskej
prózy pre deti. Aby mali originálny nápad a zároveň šantili po
jazykovej stránke, to vôbec nie je v našich končinách bežná vec.
Július Balco sa na túto majstrovskú úroveň prepracoval. Po rozprávkových knihách ako Strigôňove Vianoce, Strigôňove prázdniny či Vrabčí kráľ si tentoraz zobral na mušku vodníkov.
Naše deti či vnúčence azda aj na túto rozprávkovú postavu
už zabudli, najmä keď máme globálne oteplenie, vyschnuté rybníky či potôčiky a následné ničivé záplavy. Vodník sa na správach v komerčných televíziách jednoducho neobjaví. Balcov
vodník má zaujímavé meno Chňukchňuk. Žije si vo Váhu, lenže
veľké sucho vyparilo ostatných vodníkov a on sa zachránil len
pre chronickú nádchu. Aby to nebolo také jednoduché, do príbehu sa zamieša aj liptovský strigôň so svojou družkou, strigou
Omiclou, ktorý mladému vodníkovi strojí nástrahy. Šarmantne
napísaná rozprávková kniha nás vzápätí povodí po všakovakých povodiach od Čierneho či Bieleho Váhu cez Liptovskú
Maru až po Dunaj. Autor svojím vskutku šťavnatým jazykom
sprevádza mladých čitateľov nielen po Považí, ale aj po histórii
okolitých hradov a zámkov, ktorých je u nás požehnane. Samozrejme že rozprávka má presah do súčasnosti a dočkáme sa
aj malej dievčinky ako hrdinky z nášho sveta. Ale to už by som
prezrádzal pointu. Skrátka, kniha Júliusa Balca Vodnícky karneval, skvelo ilustrovaná majstrom Martinom Kellenbergerom,
je voľbou pre rodičov, ktorí sa rozhodli nalákať deti od počítača
ku knihe. A neobanujú ani rodičia, ani deťúrence. Najmä keď
si k čítaniu zoberú mapu Slovenska a prejdú s malým vodníkom Chňukchňukom jeho vodnícku anabázu a o jednotlivých
miestach sa budú chcieť čo-to dozvedieť.
(mab)
Sám som mal v rodine Helenu
Poštárku, takže viem, o čom
hovorím. Starká svojich synov
nechala pokrstiť v poradí Andrej,
Michal, Ján a Pavol. Čo už navymýšľa, keď pán farár majú kalendár. Najjednoduchšie to bolo
v prípade Jána, zhodou okol-

chodbe medzi jednotlivými sálami
je expozícia fotografií z kľúčových
sklárskych sympózií, medailóny
tvorcov. Poniektorí z nich, ako
povedzme akademický sochár Milo
Gašpar, už nie sú medzi nami. Zároveň sa môžu návštevníci pozerať na
dokumentárny film, ktorý mapuje
celú históriu tohto podujatia.
Organizátor výstavy, akademický sochár Ľubomír Ferko na slávnostnom otvorení výstavy povedal:
„Hviezdy svetovej a domácej sklárskej scény po prvýkrát vystavujú
spolu na Slovensku výsledky medzinárodných sympózií, doplnené aj
o ateliérovú tvorbu. Politické zmeny
na začiatku deväťdesiatych rokov
naštartovali obdobie nebývalého rozvoja sklárskej scény. To sa prejavilo
nielen čulou výstavnou činnosťou,
ale aj novou formou tvorivých dielní
a medzinárodných stykov. Sympóziá sa stali významným priestorom
pre priamu konfrontáciu domácej
a zahraničnej tvorby. Tak slovenskí
výtvarníci postupne dostávali pozvania na sympóziá v českých Tepliciach
alebo Květnej, do francúzskeho Trélonu a Viannu, rakúskeho Bärnbachu či maďarského Bárdudvárnoku.
Recipročne prichádzali zahraniční
umelci na slovenské sympóziá
v Zlatne či v Bratislave a zúčastňovali sa na tvorivých projektoch, ako
je napríklad Danube.“

v osadách, nám prinieslo zopár
Onurov a Šeherezád. Veď aká to
bola fajnová telenovela, aj keď
turecká.
Fantázia niektorých rodičov je však takmer bezhraničná.
V košickej Univerzitnej nemocnici sa napríklad v minulom roku
narodili deti s menami ako: Ger-

linda, Šóšanna, Auróra a Živa.
Chlapci zas prekvapili menami
ako Bentley, Oktavio, Diego,
Wayne a Enzo. To už aj ten Vinetou Stojka nemusí trpieť komplexmi menejcennosti. Akurát,
keď som písal túto humoresku,
dočítal som sa, že istá naša
populárna herečka so svojím druhom (po manželstve, zdá sa, baží
iba štvorpercentná menšina),
nazvala svojho prvorodeného
syna Bendegúz. Keď sa na to tak
pozerám, tak Bendegúz Lakatoš
má šancu v našom zozname získať jedno z popredných miest.
Mimochodom, v Londýne je
v posledných rokoch najfrekventovanejšie meno pre anglického
novorodenca Mohamed...
Marek DANKO
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Ivan STADTRUCKER poznačil dejiny slovenskej vedy, filmu aj televízie

Zachytil slnko v sieti aj krásu tmy
Milan POLÁK – Foto: (se)

U n i ve r z i t ný p r o f e s o r I va n S TA DT R U C K E R b o l p r v ý a d o t e r a z j e d i n ý r i a d i t e ľ S l ove n s ke j t e l ev í z i e ,
k t o r ý v t e j t o i n š t i t ú c i i p r a c ova l n i e ko ľ ko d e s a ť r o č í a z a č í n a l v n e j d o s l o v a o d p i k y. N a j p r v a ko
a b s o l ve n t E l e k t r o t e c h n i c k e j f a k u l t y ČV U T v Pr a h e b o l o d r o ku 19 5 8 p r a c ov n í ko m z v u kove j t e c h n i k y v t e l ev í z n o m š t ú d i u B r a t i s l ava , p o d vo c h r o ko c h s a s t a l ve d ú c i m t e l ev í z n e j t e c h n i k y a v t o m
č a s e a j p r v ý m ve d ú c i m š t ú d i a p r e e l e k t r o n i c kú h u d b u v Č e s ko - S l ove n s k u .

Prof. Ivan STADTRU
U CK
CKER
E , priekopn
n ík f ill movejj te
teór
órie a vedy

Po poby te v Amerike, kde
o elektronickej hudbe prednášal
na univer zite v Kansas Cit y, bol
Ivan Stadtrucker niekoľko rokov
redaktorom f ilmového v ysielania
televízie a neskôr, opäť viac ro kov, dramaturgom jej literárno - dramatického v ysielania. V tom
č ase zač al pedagogick y pôsobiť
na VŠMU v Bratislave, publiko val pr vé odborné a literárne práce
a písal scenáre pre dramatické re lácie. V roku 19 9 4 zaujal pozíciu
generálneho riaditeľa Slovenskej
televízie. Bolo to v č ase, keď sa
riaditelia a vedúci pracovníci te levízie striedali ako na bežiacom
páse, a tak ani on v tejto funkcii
dlho nepobudol. Ale skutočnosť,
že to bol pr v ý a jediný riaditeľ
televízie s predchádzajúcou dlho ročnou praxou, pozoruhodnými
v ýsledkami a so skúsenosťami
z práce v televízii na rozmanit ých
postoch, je nesporná.
■ PRISPEL K Z Á ZR AKU
Pr venstiev, ktoré môžeme
dnešnému osemdesiatnikovi Ivanovi Stadtruckerovi (nar. 22. 1. 1935
v Krupine) pripísať, je však viac.
Napríklad v súvislosti s legendárnym č esko -slovensk ým f ilmov ým
zázrakom v šesťdesiat ych rokoch
minulého storočia spomína sa
ako pr v ý f ilm v poradí dielo slo venského režiséra Štefana Uhra
Slnko v sieti (19 62). Pre hudbu
k tomuto f ilmu, k torej autorom
bol Ilja Zeljenka, v y t vor il St adtr uc ker z vukovú stopu súvislého
pásma rôzne modulovanýc h z vu kov. Nav yš e pre jeden z f ilmov,
k tor ý do tohto „ z á zraku“ právom
patrí, pre f ilm režiséra Eduarda
G re č nera Ka ždý t ý žde ň sedem
dní (19 6 4) napísal Ivan St adtr u c ker sc enár. Pre viac ero televíznyc h insc enác ií, k toré v ysielali
aj v rámc i dnes už legendár nyc h
t z v. televíznyc h pondelkov z Bra tislav y c elo št átne, písal sc enáre.
C elkovo je autorom v yše päťde siatic h sc enárov k hraným i do kument ár nym televíznym f ilmom.
Z t ýc h v ý znamnejšíc h spome ň me aspo ň niek toré. Naprík lad
Z a f rontom (1974) – na motív y
drámy V. M ar kovi č ovej -Z áturec kej, Posledné inter view s D r.
Sc hweit zerom (1975), Poslední
par lament ár i (197 7), tr inásťdiel ny televízny ser iál Snehu ľ kovia
(1978), Tam je hviezda Sir ius
(19 8 3), O ddyc hov ý č as pre sud c u (19 8 4), M ef isto a Faust v Pa ríži (19 8 4), Paso doble pre troc h
(19 8 6). Sám režíroval nieko ľ ko
krátk yc h f ilmov, naprík lad Sa muel M ikovíny, Podoby č asu,
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A lexandr ia, A lbrec ht D ürer a iné.
Z jeho v ý znamnejšíc h ak tivít e šte
z a znamenajme
dramaturgic kú
spoluprác u pr i rekonštr ukc ii f il mu bratov Siake ľovc ov Jáno šík
z roku 1921 (1975).
■ PR I EKO PN ÍCK A PR ÁCA
Vý znamná a pr iekopníc ka
je aj St adtr uc kerova teoretic ká
prác a. Popr i Júliusovi Paštekovi
patrí k z ak ladate ľom slovenskej
f ilmovej vedy a vedy o audiovi zuálnych umeniac h. Už v roku
1971 v ydal podnes uznávanú kni hu K rása tmy. Sústredil sa v nej
najmä na fenomén f ilmu a na jeho

v z ťah k iným umelec k ým disc iplínam. Už v tejto pr vej teoretic kej
knihe sledujeme, ako sa u neho
uprednost ň ovaním semiotic k ýc h
pr incípov for muje tec hnic ko - exak tný prístup k inter pret ác ii
f ilmu. Skúmanie technológie die la pouka zuje na autorovo pôvod né tec hnic ké v zdelanie. A j ďalšie
jeho teoretické prác e, k toré v y-

c hádz ali knižne, skúmajú ot á zk y
audiovizuálneho umenia v spolo č enskom a umelec kom kontex te.
Sú to knihy s ná z vami Čas pro jek tívnej kultúr y (19 8 3), V ideo z á znam v umení a kultúre (19 8 3),
D ramaturgia hraného f ilmu (19 91)
a jedna z jeho z áslužnýc h najnovšíc h analy tic k ýc h teoretic k ýc h
prác, k torá v yc hádz a z vlastné ho v ýskumu súč asnýc h médií,
má ná zov Teór ia masmediálnej
(dis)komunikác ie (20 0 8). Napísal
aj publikác ie o z vukovej stránke
a technike audiovizuálnych diel,
autorsk y sa zúč astnil na prácach
na viacer ých kolektívnych pub likáciách z odboru dramatick ých
umení a odborné state sústavne
publikuje v č asopise SAV Slovenské divadlo. V súč asnosti pracuje
Ivan Stadtrucker na obsiahlych
a komplexných dejinách Slovenskej televízie, č o bude v prípade
úspešného dovŕ šenia jedno zo základných diel dejín našej novodo bej národnej kultúr y. Môžeme iba
dúfať a veriť, že jeho príslovečný
pracovný a t voriv ý, nadovšetko
však neutíchajúci elán privedie
toto dielo do úspešného záveru.
Súč asťou jeho v ýskumnej
a teoretickej práce je aj pedago gické účinkovanie. Prednášal na
VŠMU Bratislava, na Univer zite sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
na Akadémii umení v Banskej
Bystrici. Na dvoch posledne me novaných v ysok ých školách zastával funkciu dekana fakult y.
Literárnu t vorbu Ivana Stadtruckera predstavuje asi desiatka
kníh. Pri ich čítaní sa môžeme
presvedčiť o jeho rozprávač skom
talente,
schopnosti
plastick y
a farbisto zobraziť st vár ňované
postav y a vz ťahy. Čitateľa zaujme aj schopnosť napísať dob OSOBNOSTI SLOVENSKA

r ý a pútav ý dramatick ý príbeh.
V cestopisnej knihe Amerika na
vlastnej koži zasa upúta jeho re por térska v ynaliezavosť, humor
aj irónia, ako i umenie sviežeho
a dobre sa čítajúceho opisu pre žit ých zážitkov či skúseností.
Dobre sa čítajú knihy Ohne vo
vinohradoch, Kto zhasol svätojánsku mušku, kniha piatich krátk ych
próz Lásk y nemilovaných, dramatick ý príbeh zo súč asnosti Šablica či kolekcia repor táží, ktoré sú
ilustrované unikátnymi fotograf ick ými dokumentmi Idúc životom
(v ydala Matica slovenská v minulom roku).
■ TÉMA – WARHOL
Osobitou kapitolou Stadtruckerovho t vorivého úsilia je
jeho takmer tri desaťročia tr vajúci
intenzívny záujem o život a dielo
amerického umelca Andyho Warhola, ktor ý bol po predkoch slo venského pôvodu. Záujem o tohto
umelca je však u Ivana Stadtruckera ešte dlhší. Už v roku 1971
zmieňuje sa o Andym Warholovi
vo svojej pr vej, v yššie spomínanej teoretickej knihe Krása tmy
v súvislosti s Warholov ými f ilmami Sleep a Empir. Systematick y
sa však tejto veľkej téme venuje
od roku 19 9 0. Po štúdiu obsiahlej
literatúr y podnikol niekoľko ciest
do USA (1995, 19 9 6, 1999). Navštívil popredné umelecké múzeá
a galérie v New Yorku, vo Washingtone, v Bostone, Chicagu,
Los Angeles, Pit tsburghu a iných
mestách, kde v ystavujú Warholo ve diela. Stretol sa s najbližšími
spolupracovníkmi Andyho Warho la i s poprednými znalcami jeho
života a t vorby. Cenné informácie
mu posk y tli Warholov brat John
a ďalšie osobnosti. Výsledkom
bolo napísanie obsiahlej, v yše
dvestodvadsaťstranovej
knihy
s množst vom zaujímav ých foto graf ií a reprodukcií diel s názvom
Warhol, ten druhý Andy. V knihe
sleduje životný príbeh Andyho
Warhola v č asovej následnosti
a v ždy sústreďuje pozornosť na tú
Warholovu kreativitu, ktorá v danom období jeho života domino vala. Čitateľ sa dozvedá to podstatné, č o na Warhola pôsobilo
a č o formovalo jeho myslenie, cítenie i budúce konanie. Nechýba
ani opis sociálno - ekonomick ých
vply vov, pomerov v New Yorku
v t ých č asoch, č o potom vplý valo
na kresliarsku a reklamnú aktivitu
Andyho Warhola. Veľkú č asť svo jej knihy venuje autor knihy f ilmárovi Warholovi, a to tak f ilmom,
ktoré sám nakr útil, a ž po f ilmy,
k tor ýc h bol produc entom. Výsledk y jeho f ilmár skej ak tivit y po sudzuje z teoretic kého nadh ľadu
a v kontex te v tedajš ej amer ic kej
a európskej kinemato graf ie. Ve nuje sa tiež estetick ým, etick ým
a mediálnym z vláštnostiam slávnej sieťot lač ovej t vor by umelc a.
V z ávere sa autor sústre ďuje aj
na jeho pozost alosť a odka z. D o spieva k ná zor u, že A ndy War hol
spomedzi všetk ých v tedy žijú c ic h umelc ov najúplnej š ie zdo kumentoval život č loveka dr uhej
polovic e 20. storo č ia. Presvedč i vosť c elej knihy z v yšuje aj sku to č nosť, že jej autor na rozdiel
od inýc h War holov ýc h v yk lada č ov a životopisc ov dôver ne po zná kultúr ne tradíc ie prostredia,
z k torého poc hádz ali War holovi
rodič ia a k toré najmä vply vom
War holovej matk y, s k torou sa po
c elý život rozprával jej rodným
ja z ykom, predznamenali nielen
War holovo videnie, ale aj jeho
ref lexiu svet a.
Tvor ivosťou a prác ou naplne ný život Ivana St adtr uc kera obo hatil našu národnú kultúr u o ne malú sumu nespor nýc h hodnôt.
Sympatick ým znamením okrúhle ho jubilea sú jeho odvážne plány
do ďalších rokov života. Z t ých
mnohých sa tešíme najmä na spo mínané a už rozpracované dejiny
Slovenskej televízie.

PROFIL
V týchto dňoch uplynulo sto
rokov od smrti otca amerických
Slovákov Štefana Furdeka. Zakladateľ a prvý predseda Slovenskej
ligy v Amerike a Matice slovenskej v Amerike, národný buditeľ,
rímskokatolícky kňaz, spisovateľ
a novinár zomrel 18. januára 1815
v Clevelande. Svojimi verejnými
aktivitami sa zapísal medzi najvýznamnejších a najznámejších
slovenských prisťahovalcov v USA.

Furdekova
storočnica
Štefan Furdek sa narodil
2. septembra 1855 v Trstenej na
Orave. Po gymnaziálnych štúdiách
v Banskej Bystrici a v Nitre odišiel
na teologickú fakultu do Budapešti.
Národnostné dôvody ho však v roku
1877 prinútili Uhorsko opustiť. Vo
vysokoškolskom štúdiu pokračoval
na univerzite v Prahe. Začal študovať klasickú filológiu a v rokoch
1879 – 1882 tam získal aj teologické
vzdelanie. V roku 1882 sa odsťahoval do USA, lebo v materskej
krajine mu cirkevní predstavení,
ako aj štátne úrady bránili v činnosti pre jeho národnobuditeľské
postoje. Usadil sa v Clevelande,
v štáte Ohio, kde štúdiá z teológie aj
dokončil. Tu založil slovenskú osadu
sv. Ladislava z Clevelandu a stal sa
prvým správcom chrámu Out Lady
of Lourdes Catholic Church, v ktorom slúžil tridsaťdva rokov.
Celý svoj život v zámorí zasvätil
krajanským, spolkovým, kultúrno-spoločenským aktivitám pre dobro
slovenských rodákov. V roku 1890
sa stal predsedom Prvej katolíckej
slovenskej jednoty – prvého spolku
Slovákov v Amerike. Jej základňu
postupne tvorilo viac ako stotisíc
členov. Bol tiež redaktorom časopisu Jednota, ktorý tento spolok
vydával. V roku 1893 spojil sily
s Petrom Rovniankom a spolu založili Maticu slovenskú v Amerike. Dva
roky bol jej predsedom. V roku 1907
spolu s Rovniankom založili Slovenskú ligu v Amerike a Furdek bol jej
prvý predseda. Práve Slovenská liga
bola v období prvej svetovej vojny
jediným skutočne uznávaným predstaviteľom Slovákov na svetovej
scéne. Postupne zastrešila všetky
významné spolky Slovákov žijúcich
v Amerike a stala sa hlavným iniciátorom sformovania dvoch významných dokumentov, ktoré podporili
vznik spoločného štátu Slovákov
a Čechov – Clevelandskej a Pittsburskej dohody.
Štefan Furdek založil aj Združenie slovenských novinárov, Ústredný
národný výbor a Jednotu katolíckych žien. Okrem toho v clevelandskom pôsobisku organizoval kultúrny život a vzdelávanie v rodnom
jazyku pre slovenské deti. Rôznymi
spôsobmi tiež podporoval krajanov
vo svojej rodnej zemi. Organizoval
podujatia na podporu slovenského
kultúrneho života, ale aj protestné
zhromaždenia proti národnostnej
politike Rakúsko-Uhorska.
(dv)
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Matičiari v Rybníku v okrese Levice udivujú aktivitami

Rok začali Pagáčovou parádou
Na Slovensku sú dve obce s pomenovaním Rybník. Jedna neveľká
v okrese Revúca a druhá, niekoľkonásobne väčšia, v Tekove. A práve
o tej v Levickom okrese sme už niekoľkokrát písali aj v matičnom týždenníku v súvislosti s tamojšou matičnou organizáciou, ktorá pod
vedením inžinierky Daniely Trňanovej vyvíja bohatú a pestrú činnosť.
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Aj tento rok už majú za sebou
zaujímavé podujatie. Hneď v prvých
dňoch roka pripravili Pagáčovú
parádu, na ktorej sa zúčastnili aj
predstavitelia vyšších matičných
štruktúr, a tak nečudo, že sa popri
bilancovaní hovorilo aj o tom, ako
činnosť MS ešte zatraktívniť a pritiahnuť do svojich radov nových, mladých členov.
Už dávnejšie som sa nad týmito
slovami zamýšľala, lebo sledujem
spoločenské dianie v okrese Levice
a vidím, aké zložité je v dnešných
časoch robiť dobrovoľnícku spoločenskú činnosť. O to viac uznania
si zaslúžia matičiari v Rybníku a ich
vedenie. Organizujú široké spektrum
podujatí jedno za druhým – vzdelávacích, poznávacích, cestovateľ-

ských, oddychových – nájdu si na
to čas, sily aj finančné prostriedky
a musím dodať, že ich organizujú na
vysokej úrovni a s veľkým záujmom
širokej verejnosti. Vo svojom okolí
nepoznám nijaký iný MO MS, ktorý
by vyvíjal takú bohatú a príťažlivú
činnosť. Trúfam si tvrdiť, že táto
matičná organizácia je na Slovensku
výnimočná – aj príkladnými vzťahmi
členov medzi sebou navzájom. Bola
som svedkom, keď členka výboru na
jednom zaujímavom podujatí (Festival ruskej piesne) vyslovila predsedníčke D. Trňanovej úprimné uznanie:
„S tebou sa dostaneme aj na také
podujatia a miesta, ktoré by sme
nikdy nenavštívili, nevideli.“ Aj to ma
vedie k napísaniu týchto niekoľkých
uznanlivých riadkov. Robia výbornú
prácu, šíria dobré meno Matice, za
čo ich treba pochváliť, oceniť. Na
takýchto ľuďoch sa môže rozvíjať
činnosť MS aj v týchto časoch.
Anna MARAČKOVÁ

Tibor MIKUŠ so spolupracovníkmi vytvorili dôležitú publikáciu

Unikátna história župného hasičstva
Nie je to možné, nedá sa?! Isto
si takéto otázky nekládli Tibor
Mikuš ani Anna Hurbanisová
s kolektívom spolupracovníkov. Oni chceli, preto dokázali.
Vytvorili projekt dôležitej publikácie a mali odvahu uskutočniť
ho. Výsledkom je kniha História
a súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov v Trnavskom samosprávnom kraji. Pre T. Mikuša,
ktorý cieľavedome publicisticky
mapuje minulosť a súčasnosť
župy, ktorej „vládne“, to nebol
prvý podobný počin. Verme, že
ďalšie budú nasledovať.

Tristostránkovú publikáciu sa
podarilo zaplniť neuveriteľným počtom historických faktov, dokumentov
a fotografií, „zaľudniť“ ju toľkými
stovkami hasičských osobností, až
je to obdivuhodné. Priaznivo sa prejavil prínos takmer stovky spolupracovníkov z dobrovoľných zborov, no
rovnako žiaduci však bola aj podiel
hasičských funkcionárov v okresoch,
pôsobiacich na území trnavskej
župy, vrátane vyzvaných starostov.
Oporami pri zostavovaní „župnej“
histórie a súčasnosti hasičstva sa
stali archívne pramene, doterajšie
knižné vydania príspevkov k dejinám

požiarnej ochrany v okresoch, ale
aj pamätnice zborov a internetové
stránky obcí.
Mikušovci si zvolili vlastný
a inšpiratívny spôsob knižnej prezentácie faktografickej minulosti
a prítomnosti jednotlivých zborov. Kniha pôsobí encyklopedicky,
je originálna a príťažlivá, zaujme
každého. Autori, grafici ani tlačiari
publikácie azda nespyšnejú, hoci
toto ich dielo sa stalo ozdobou obcí
v celej župe a nielen tamojších dobrovoľných hasičských zborov.
Stanislav VANČO

Tvorivé rokovanie matičiarov v bratislavskej Dúbravke

Hľadali odpovede na mnohé otázky
Decembrová členská schôdza matičiarov v bratislavskej Dúbravke mala popri peknej vianočnej atmosfére zaujímavý priebeh. Zaznelo na nej viac návrhov a názorov ako ďalej v činnosti matičnej organizácie a v podnetnej
diskusii sa prítomní obracali na Mgr. A. Mitaľa z Domu Matice slovenskej v Bratislave s otázkami, prečo nie sú
takmer nijaké propagačné materiály o MS, ako reagovať na ďalšiu zbierku pre Maticu, keď v organizácii je prázdna
kasa, a ako realizovať ďalšie projekty, keď aj na tie odsúhlasené a uskutočnené neprišla z ústredia ani koruna.
Na podnety z pléna odpovedal A. Mitaľ alebo na znepokojujúce otázky hľadali matičiari
odpovede spoločne. Na výzvu
J. Šimonoviča reagovali trebárs
tak, že finančnú zbierku uskutočnia, ale zhromaždené prostriedky
zostanú pre potreby organizácie.
Čo matičiarov v Dúbravke potešilo, boli úspešné aktivity, ktoré
uskutočnili
počas roka, najmä
v rozvoji národného povedomia
v školách. Na vedomostnej súťaži
o národnej histórii v ZŠ pri Kríži,
na ktorej sa zúčastnilo päť žiac-

kych družstiev, bola ako predsedníčka poroty nositeľka Rádu
Ľ. Štúra Eva Kristinová. Učitelia
slovenského jazyka – matičiari –
pripravili široký okruh otázok od
najstarších
slovenských
dejín,
o významných dejateľoch, matičných reáliách, cez SNP až po dnešok a ako s uspokojením porotcovia
konštatovali, súťažiaci mali veľmi
dobré vedomosti. Podľa ich úsudku
najlepší boli zo ZŠ Beňovského,
druhí zastupovali ZŠ Pri kríži a ZŠ
Sokolíkova a tretiu priečku obsadili žiaci ZŠ Nejedlého. Práve na

tejto škole sa pričinením matičiarov
uskutočnila aj ďalšia vedomostná
súťaž pod názvom Žijeme v Európe.
Na precízne pripravenom podujatí
sa zúčastnili aj známe športové
osobnosti a predsedníčka
MO
MS v Dúbravke. Program spestrili
svojím rozprávaním a životnými
príbehmi. Na súťaži sa zúčastnilo
sedem družstiev a zapojili sa do
nej aj žiaci z iných mestských častí.
Porota opäť konštatovala, že európske reálie poznajú veľmi dobre.
Prvenstvo tentoraz získali
reprezentanti ZŠ Nejedlého, druhí
boli žiaci zo ZŠ Karloveská a tretí
školáci zo ZŠ Sokolíkova. Bolo
vidieť, že sa na takéto podujatia
so svojimi vyučujúcimi cieľavedome pripravujú, aby svoju školu
úspešne prezentovali.
Miestny
odbor Matice slovenskej v Dúbravke má radosť z toho, že sa
v školách presadzuje predsavzatie
– cítiť a myslieť národne.

Ad: Bulvárny perohryz znevažuje sv. Metoda, SNN 51 – 52, 2014

Záhadu treba (konečne) rozriešiť
Rudolf K ADLEC – Foto: archív SNN

„Nie som čitateľom Slovenských
národných novín ešte ani rok,
ale ich obsah ma upútal a každé
číslo, odkedy som ich pravidelným odberateľom, prečítam do
bodky. Nech sa vám vo vašej dobrej práci i v nastávajúcom roku
stále darí. Prajem vám, aby ste
oslovovali stále viac občanov.
„Nestačí však len písať, treba aj
konať!“ Takto sa začína list Ing.
Rudolfa SLEZÁKA.
Bezprostredne reaguje na vlaňajšie posledné rozšírené dvojčíslo
51 – 52/2014, v ktorom ho zaujal
článok historika Petra Mulíka
s horeuvedeným titulkom a nadtitulom Solúnski bratia sú zrejme
pochovaní spolu v Bazilike sv. Klementa v Ríme, v ktorom prináša
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senzačné, no nie nepravdepodobné
zistenie. Jeho tvrdenie v spomenutom texte istotne vyvolá záujem
a polemiky nielen v odbornej verejnosti, ale ako vidno aj medzi širokou verejnosťou. P. Mulík v ňom
uvádza: „ Archeologické výskumy
k osobnosti sv. Cyrila sa začali
v Ríme v roku 1869; našli hrob
s kosťami, ale boli to kosti dvoch
osôb, a preto od ďalších výskumov
na tom mieste upustili...“ Inžinier R.
Slezák reaguje: „Na základe doterajších poznatkov aj údajov uvedených v článku usudzujem, iste
nielen ja, že by to mohli byť pozostatky kostí solúnskych bratov, patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda.
Zrejme sa treba vrátiť do cirkevných archívov najsvätejšej stolice

v Ríme, tiež využiť nové technológie na rozriešenie tejto záhady.
Výskum DNA pozostatkov kostí
nájdených v roku 1869 buď potvrdí,
alebo vyvráti domnienku, či sú to
pozostatky bratov, a tiež či pochádzajú z okolia mesta Solún.“ Lenže
s akou vzorkou – s čím porovnať
genetickú informáciu v bunkách,
ktorú odhalí metóda DNA?
„ Zistiť to je veľká úloha pre
Maticu slovenskú, pre cirkev
v zastúpení KBS, pre ministerstvo kultúry. Zaujíma nás, kde sú
pochovaní solúnski bratia? Mňa
áno, verím, že aj kompetentných.
Nepochybujem, že sa nájdu aj
sponzori z radov našich podnikateľov. Dobrá vec sa podarí, len treba
chcieť.“
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Kveta SLYŠKOVÁ

P

ísal sa rok 1974. Pre našinca
vtedy bolo dosť neobvyklé stáť
na vojenskom cintoríne niekde
na Západe. Bol som prekvapený z veľkého počtu hrobov
z druhej svetovej vojny na cintoríne v belgickom mestečku
Adinkerqe, pretože ako žiak
som sa učil – a neskôr ako
učiteľ som ja žiakov učil – iba
o tých východných bojiskách.

Keď umierali
najkrajší...
Pochovávali tu Angličanov,
Američanov, Belgičanov, Francúzov aj Slovákov. Pre členov
Speváckeho zboru slovenských
učiteľov sa tu na krížoch pôsobivo
vynímali mená Juríček, Lackovič,
Knot, ktorí tu ako piloti vojenských stíhačiek britskej armády
predčasne skončili svoje životné
púte. Priestorom nad starostlivo
upravenými hrobmi zazneli vznešené tóny piesne Aká si mi krásna,
ty rodná zem moja! To nám po
autorovi textu Bellovi-Horalovi
vytryskli tie slová z najhlbšieho
vnútra duše! Pri pohľade na nebo
(nie nad našimi horami) mi zovrelo
hrdlo a nech mi odpustí už nežijúci
pán dirigent Haluzický, že druhá
časť piesne v mojom podaní znela
skôr ako vzlyk...
Slovenské mamičky, pekných
synov máte. Mali ste. Na krížoch
dátumy narodenia 1921, 1919, 1922...
Slovenské mamičky, smeli ste
sa vôbec dozvedieť, kde vám snívajú svoj večný sen o budúcnosti?
Umožnila vám politická zlovôľa
položiť kvety a preliať slzy nad ich
hrobmi?
Slovenskí letci boli krásavci.
Zlatým povojníčkom boli povíjaní. Letecká uniforma dotvárala
a umocňovala ich šarm a eleganciu. A dievčinám z Anglicka sa
pri pohľade na nich rozžiarili oči
a rozbúchali srdiečka.
Spomenul som si na svojho
uja Tomáša, vojenského pilota,
ktorému sa ešte pre nízky vek
nesplnila túžba strieľať na
nemecké bombardéry. Keď mal
jedenásť rokov, vystrúhaval na
povale rodičovskej chalupy lietadielka a púšťal ich na dvor.
Tesne po vojne sa mu sen splnil.
Pri pohľade na mladučkého pilota
zvlhli oči milujúcej mamičky, no
nebola sama. Oči z neho nevedela
spustiť ani krásavica z Prahy-Kbelov. Zostala pri tom obdive
natrvalo...
Krátko pred oným osudným
letom ma ako päťročného obdivovateľa zdvihol na pleciach
a ja som sa od hrdosti vznášal
v oblakoch fantázie. Potom prišla do Nemčinian zacínovaná
rakva, ktorú zlomení rodičia
nesmeli otvárať, lebo – šepo talo sa – bol v nej iba popol.
Z o z vä č š e n é h o p o r tr é tu
s a u j o To m á š p o č a s r oz l ú č ko vé h o o b r a d u s p o ko j n e u s m i e va l n a s m u tn é , p r e s m u t n é
zhr o ma žd en ie. N eza p l a ka l a n i
v te d y, ke ď j e h o s n ú b e n i c u
m u s e l i v i a c k r á t k r i es i ť a p r e b e r a ť z m d l ô b.
Živo si pamätám, ako
nízko nad cintorínom preletelo
dvojplošné
lietadlo,
a veniec, k tor ý z neho spustili,
spadol takmer do hrobu.
P ís a l s a r o k 19 4 8 , b o l o
o b d o b i e s tu d e n e j v o j ny a b o l o
t r e b a s a n á l ež i t e p r i p r av i ť.
Mladý pilot Tomáš sa za
záhadných okolností osudovo
stretol pri vojenských manévroch s iným lietadlom a obe
horiace lietadlá spadli do lesov
neďaleko Studienky. V plnom
rozkvete síl a nádejí museli
zomierať tí najkrajší.
Ach, vojna, vojna, nešťastná
vojna...
Peter KOZOLKA
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Držme
pochodeň
Akoby sa všetko malo zmeniť na jeden veľký chaos. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. Neobmedzená sloboda,
ale len pre vyvolených. A čo
pravda? Tá už definitívne skapína pri dverách? V priamom
prenose sa nám veľkí sveta
smejú do ksichtu. Vraj sa oni
politici i političky postavili
na čelo miliónového „solidárneho“ davu v Paríži. Ale obnažené fakty nepustia: pustili do
gatí a nechali sa nasnímať na
„vedľajšej ulici“.
Nemôže nás netrápiť to,
čo sa stalo v Paríži, čo sa deje
v Ukrajine, Sýrii, Iraku. Je
naozaj svedectvom slobodnej a demokratickej Európy
parížsky
plátok
urážajúci
inak zmýšľajúcich, kresťanov
či moslimov? O čom svedčí
nárast jeho nákladu viac ako
desaťnásobne? Je naozaj tak
blízko od „slobody“ k peniazom? O čom svedčí vojna
medzi vládou a vlastnými, inak
zmýšľajúcimi občanmi? Skade
majú
peniaze
náboženskí
bojovníci na Blízkom východe?
V záujme multikulturalizmu, prúdiacemu do Európy
napriek tomu, že sa neosvedčil
– a tvrdila to ešte nedávno aj
dáma z prvého radu pochodu
solidarity! – chce naša Európa
spáchať samovraždu, nie je
ochotná povedať jasne: ak ste
vy inakší prišli k nám a nechcete od nás odísť, zvyknite si
na našu kultúru, tradície i na
bravčové
mäso!
Slobodu
podľa svojho gusta hľadajte
inde, trebárs doma v Ázii, tu
u nás ostane naša európska
a kresťanská sloboda, lebo
bez nej nebudeme! A aj u nás
ide o slobodu, o právo slobodne vyjadriť svoj názor. Ide
o slobodu, ktorú často ako
zhasínajúci plamienok ochránili generácie našich predkov.
Boli v našich dejinách veruže
smutné prejavy neslobody:
strieľalo sa do nevinných ľudí.
V Černovej, Kľaku, Ostrom
Grúni, Sklenom. Dnes sa slobode (zatiaľ) ubližuje inak.
Bráni sa nám povedať nahlas,
čo chceme povedať. Takmer
neuveriteľne a neférovo sa
brojí proti účasti verejnosti na
referende za ochranu tradičnej rodiny. Všetci prikývnu, že
všeľudové hlasovanie je vrcholom priamej demokracie, ale...
čo na to naša ústava? A čo
si pomyslí a povie Európa?
A Washington?
Zase nám prichodí byť na
strane obrany slobody. Lebo
televízie odmietajú propagačné spoty organizátorov plebiscitu. Dokonca je ohrozená
moderátorka za svoje účinkovanie v propagačnom spote.
My sme Matica, náš údel je
jasný: podporovať rodinu, základ nášho štátu. Sme povinní
plniť očakávania Európy. Francúz Guérin ich vyjadril takto:
„Je vo vás (Slovákoch) niečo
detsky neskazené a čisté. My
na Západe čakáme na vašu
neskazenú interpretáciu prítomnosti, vy držíte pochodeň
nádeje.“

Noša aktivít spolku Čiernohorsko-slovenské priateľstvo

Tradičný slovenský Mikuláš v Podgorici
Text a foto: Michal SPEVÁK, Čierna Hora

Počas sviatku svätého Mikuláša zorganizoval spolok Čiernohorsko-slovenské priateľstvo (ČSP) podujatie Mikuláš v Podgorici 2014. Slávnostne
vyzdobená miestnosť reštaurácie Ribnica v čiernohorskom hlavnom
meste sa zaplnila do posledného miesta. Zišli sa v nej deti z viacerých
čiernohorských miest ako Podgorica, Bar, Herceg Novi, Budva a Tivat.
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Potomkom našich krajanov pripravili organizátori stošesťdesiatpäť
balíčkov s drobnými maškrtami. Dobroty im spoločne zabezpečili Vladimir Čizmanský a Daniel Stracinsky,
evanjelickí kazatelia, ktorí pôsobia
v Podgorici, ďalej Michal Spevák,
predseda spolku ČSP, ktorý stvárnil
Mikuláša, a Duško Gedra, ktorý stelesnil čerta.

Počas vlaňajšieho decembra
krajania z Čiernej hory za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí uskutočnili dva projekty
– Knižnica pre deti a Dni slovenskej kultúry. Do knižnice pre deti
nakúpili knihy, učebnice, beletriu
a inú literatúru. Najmenší sa samozrejme najviac potešili rozprávkam
v slovenčine. Počas augustového

Veľtrhu rôznorodosti v Podgorici sa
konali Dni slovenskej kultúry, kde
sa prezentovala slovenská kultúra,
obyčaje a gastronómia. V septembri
v podgorickom Dome kultúry premietli
tri slovenské filmy – Neha, Slnko
v sieti a Vtáčkovia, siroty a blázni.
V novembri spolok ČSP zorganizoval zájazd do Skopje na kvalifikačný
futbalový zápas na ME Macedónsko
– Slovensko a na sklonku vlaňajšieho
roka sa v mestských Domoch kultúry
v Podgorici a v meste Herceg Novi
uskutočnilo premietanie filmu Slováci
a spolužitie aj koncert hudobnej skupiny Pavla Matúcha, Slováka z Vojvodiny v Srbsku.
Našim krajanom v Čiernej Hore
prajeme, aby sa im vydarili aj iné podujatia, ktoré chcú uskutočniť v tomto
roku. „Malo by to byť nakrútenie
dokumentárneho filmu o Slovákoch
v Čiernej Hore, zorganizovanie tretej Letnej školy slovenskej vlastivedy
a samozrejmosťou by mal byť opäť
Mikuláš pre najmenších v Podgorici,“ povedal o zámeroch spolku jeho
predseda Michal Spevák. Najvýznamnejšou plánovanou akciou našich
krajanov bude Medzinárodná detská
folklórna prehliadka, na ktorej vystúpia slovenské súbory z viacerých krajín – Čiernej Hory, Chorvátska, Ukrajiny, Srbska.

Zlatá bula kráľa Svätopluka v Nových Zámkoch

Novoročný trojkráľový koncert
Text a foto: Dr. Helena RUSNÁKOVÁ
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Františkánsky kostol v Nových
Zámkoch sa 6. januára na sviatok
Troch kráľov naplnil do posledného
miesta. Na Novoročnom trojkráľovom
koncerte tu vystúpili hudobné telesá
a folklórne skupiny z Nových Zámkov
a okolia, ktoré do programu pozval
domáci súbor Zlatý levík pôsobiaci pri
tunajšej ZUŠ.
Ako nám povedal programový
vedúci koncertu, pedagóg ZUŠ
v Nových Zámkoch PhDr. Ladislav
Dráfi, novozámocký Zlatý levík zakaždým pozýva do svojho programu
rôzne súbory z viacerých regiónov
nášho Slovenska. Aj tentoraz sa na
ňom predstavilo vyše
šesťdesiat
účinkujúcich. Popri členoch Zlatého
levíka i Komorný súbor pri ZUŠ Nové

BODKA ZA VAŠIMI NOVINAMI

Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Zámky, Vokálny spevokol Enthea,
Folklórny súbor Mlynček z Kolárova a speváčka Mirka Kozárová.
Malí koledníci zo Zlatého levíka zavinšovali všetkým ľuďom dobrej vôle
touto koledou: Vinšujeme vám Nový
rok, požehnania na každý krok./ Do
práce zdravíčka a na stôl chlebíčka./
Do duše milosti, do srdca radosti./
Pokoj nech s vami prebýva a láska
s vami nech spočíva./ Vinšujeme vám
Nový rok, aby ste mali šťastný krok./
Doma lásku, svornosť a všetkého
hojnosť.
Najaktívnejšie súbory si z rúk
riaditeľky Domu MS v Šuranoch Mgr.
M. Kozárovej prevzali certifikát – Zlatú
bulu kráľa Svätopluka za aktívne účinkovanie aj na podujatiach v Šuranoch.

Mladé talenty
v Budmericiach
Už po šiesty raz v tradičnom
čase pred Vianocami v Budmericiach slávnostne odovzdávali ceny najmladšej literárnej
súťaže na Slovensku, ktorá
nesie meno Rudolfa Fábryho
Literárna
súťaž
a následné stretnutia začínajúcich autorov poézie sa
konajú v rodisku významného slovenského básnika,
aby si pripomenuli jeho
odkaz a vymenili
skúsen o s t i z b á s n i c ke j t v o r by.
Pod
patronátom
Národného
osvetového
centra
súťaž organizuje časopis
pre mladú literatúru a umen i e D o t y k y, k u k t o r é m u s a
pridala aj Obec Budmerice
a Literárne informačné centrum.
Z a r o k 2 0 14 p o r o t a
súťaže udelila štyri čestné
uznania a tri prémie. Laureátom Ceny Rudolfa Fábr yho
sa stal Michal BAL Á Ž (na
obrázku), k tor ý v súčas nosti študuje doktorandský
stupeň scenáristiky a réžie
hraného a dokumentárneho
f ilmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole
múzických umení.
Text a foto: Milan BUŠO
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PRIPOMÍNAME SI
31. januára
– tristošesťdesiat rokov, čo
sa Kežmarok v roku 1655 stal
slobodným kráľovským mestom
– stodeväťdesiat rokov
od narodenia hrdinu revolúcie v meruôsmom roku Viliama
Šuleka, odsúdeného štatariálnym súdom a popraveného
(1825 – 1848)
– pred sto štyridsiatimi
rokmi uhorské úrady zatvorili
slovenské gymnázium v Mar tine
(1875)
– významný slovenský historik, spisovateľ a spolupracovník našich novín Anton Hrnko
oslávi šesťdesiatku
2 . februára
– stotridsať rokov, čo skupina slovenských vzdelancov,
podnikateľov a obchodníkov
založila Hornouhorskú banku
Tatra, účastinnú spol., so sídlom
v Mar tine (1885); Tatra banka
bola až do vzniku Česko-Slovenska najvýznamnejšou našou
bankou a výrazne prispela
k rozvoju Slovenska v posledných desaťročiach monarchie
3. februára
– pred sto pätnástimi rokmi
(1900) sa na Štrbskom Plese
konali ôsme majstrovstvá sveta
v r ýchlokorčuľovaní; trať bola
na zamrznutej hladine plesa
– sedemdesiatpäť rokov
má spisovateľ, textár, dramatik, herec a divadelný podnikateľ Milan Lasica, jeden z nezabudnuteľnej dvojice komikov
Lasica – Satinský, manžel
poslankyne M. Vášár yovej
4. februára
–
pred
sedemdesiatimi rokmi sa na Jalte začala
schôdza šéfov spojeneckých
veľmocí v druhej svetovej vojne:
prezidenta USA Harr yho Trumana, premiéra Veľkej Británie Winstona Churchila a šéfa
ZSSR Josifa Stalina o povojnovom usporiadaní Európy a rozdelení sfér vplyvu
– tridsaťpäť rokov, čo umrel
vynikajúci
slovenský
fyzik,
európsky priekopník využitia
kvantovej mechaniky profesor
Ján Fischer (1905 – 1980)
– slovenský pravicový politik, zakladateľ SDKÚ, ktorá
bola niekoľko rokov na čele
slovenského politického diania, dvojnásobný premiér, dnes
poslanec slovenského parlamentu Mikuláš Dzurinda má
šesťdesiatiny
5. februára
– stošesťdesiatpäť rokov
minulo od záplavy bratislavského Starého Mesta (1850);
rozvodnený Dunaj potopil územie až po dnešné Námestie
SNP, na rohu Laurinskej a Uršulínskej ulice
dodnes možno
nájsť tabuľku s vyznačením,
kam až siahala na tomto mieste
dunajská voda
– televízny zabávač D.
Dangl oslavuje štyridsiatku
6. februára
– pred dvadsiatimi piatimi
rokmi pápež Ján Pavol II. vymenoval kňaza Jána Chr yzostoma
Korca za biskupa Nitrianskej
diecézy (1990)
–
samovraždu
spáchal
jeden z najtvrdších komunistických politikov, šéf čistiek po
okupácii našej krajiny vojskami
Varšavskej zmluvy v roku 1968,
predseda Kontrolnej a revíznej komisie ÚV KSS a potom
v rokoch 1975 – 1989 predseda
Slovenskej národnej rady Viliam
Šalgovič (1919 – 1990)
– okrúhle životné jubileum
má slovenská politička a právnička prof. JUDr. Katarína
Tóthová
( jč)
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