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SLOVO O SLOVENSKU
Listoval som nedávno v jednom

vyšetrovacom spise o výčinoch partie
výrastkov – tak trochu feťákov a dosť
silno povaľačov. Medzi sebou sa oslovovali Kozo, Bob, Endy, Pulec a Dzigo.
V dokladoch totožnosti však stálo, že
ich do evidencie narodených zapísali
ako Denisa, Roberta, Andreja, Patrika
a Bruna. Prví dvaja, keďže už dovŕšili
osemnásť, dostali za výtržníctvo, krádeže a lúpež nepodmienečné tresty
a zaznačili im to aj do trestných registrov. Traja mladší skončili v polepšovniach, aj keď Pulec a Dzigo boli vyslovení grázli a lotrovinami prekonávali aj
tých starších z partie...
Ani neviem, prečo som si poznačil tie ich prezývky a určite mi vtedy
nenapadla súvislosť s inými mladíkmi,
približne v ich veku. Do cirkevných
matrík im zapísali mená Jaroslav
Bórik, Janko Bysterský, Timotej
Cochius, Pavol Čendekovič, Benjamín
Červenák, Drahotín Frndák, Gustáv
Grossmann, Jozef Hurban, Pavol
Košacký, Daniel Krnúch, Ján Maróthy,
Ján Mayer, Ladislav Paulíny, Drahotín
Rafanides, August Škultéty, Ľudovít
Štúr a Jonáš Záborský.
Bol 24. apríl roku 1836 – sviatok svätého Juraja, a ten najstarší
spomedzi nich, vtedy len niečo vyše
dvadsaťjedenročný asistent profesora Palkoviča na evanjelickom lýceu
v Prešporku, potajomky viedol vybranú
skupinku študentov na Devínsky hrad,
kde sa im „na hroboch dávnej slávy“
prihovoril slovami, ktoré sa neskôr
stali mladým romantikom životným
mottom. „My dali sme sa do služieb
ducha, a preto prejsť musíme cestu
života trnistú...“ A na potvrdenie toho,
ako smrteľne vážne vníma toto svoje
životné poslanie, pridal si k menu ďalšie – Velislav. Ostatní ho v slovanskom
zápale nasledovali: Miloslav, Ctiboh,
Horislav, Pravoslav, Dobroslav, Jaromír..., zapisujúc sa nielen do dejinnej
matriky, ale aj do registratúr metternichovskej polície a jej tajných agentov.
Takmer všetci naozaj prešli „života
cestu trnistú“ , poniektorí „za nový deň
Slovenska“ skončili s ortieľom najvyšším, ba aj ako martýri!
Nehorlím za to, aby sme vo
vlasteneckej premotivovanosti siahli
hneď po slovanských menách, azda
by na začiatok nezaškodilo vrátiť sa
k ich správnym slovenským tvarom,
povedzme pri prechyľovaní ženských
priezvisk, alebo aspoň pouvažovať
o spomenutej analógii a o úprimnej
odpovedi na otázku, čo prospešné pre
svoj štát som urobil ?
Emil SEMANCO
R - 2015021
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ČESKÝ KARDINÁL VLK
A SLOVENSKÉ OVEČKY
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ŠTÚROVE NOVINY –
PRVÁ ČASŤ SERIÁLU
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KŇAZ DANIEL MARÓTHY
A JEHO DVOJAKÁ ĽÚBOSŤ
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Národnej slávnosti na Devíne prialo počasie, bohat ý program aj ľudia

Vlastenci sa stretli na pamätnom hrade Devín
Maroš M. BANČEJ – Foto: Maroš SMOLEC

Devín sa stále viac dostáva do povedomia našich slovenských vlastencov ako jedno z kľúčových miest na historickej mape Slovenska od čias
Veľkomoravskej ríše až po dnešok. Práve preto sa v sobotu 25. apríla uskutočnila na Devíne Národná slávnosť aktuálne pri príležitosti dvojstého
výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Stovky návštevníkov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia mali možnosť počas krásneho slnečného dňa
prežiť nevšedný duchovný a kultúrny zážitok a zároveň sa nadýchnuť dávnej histórie spojenej s Devínskym hradom a jeho okolím.
na nádvorí hradu zišlo azda do tisíc.
Ťažko odhadnúť, keď celé okolie
bolo obsadené skupinami ľudí a ďalší
stále prichádzali. Čakal ich duchovne
povznášajúci zážitok, keďže o pol
jedenástej sa začali evanjelické
služby Božie. Kázeň v duchu odkazu
na naše kresťanské korene mal
Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na
Slovensku. Služby Božie svojím
speváckym vystúpením umelecky
povzniesol zborový spevokol Laudate
z Bratislavy-Petržalky a svižnú folklórnu bodku za duchovným zážitkom
urobila folklórna skupina Bystričan zo
Záhorskej Bystrice. Predpoludňajší
program uzavrelo položenie venca
k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra.
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Národná slávnosť na Devíne
sa konala pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča, hlavným
organizátorom bola Matica slovenská a spoluorganizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj, Mestské
múzeum v Bratislave a Mestská časť
Bratislava-Devín.
■ KLADENIE VENCOV
Všetci, ktorým národná myšlienka a vlastenectvo nie sú cudzie,
začali sa schádzať na Námestí svätých Cyrila a Metoda pred devínskym
Farským kostolom Svätého Kríža už
okolo deviatej hodiny. Najzapálenej-

3 OTÁZKY PRE:

šie jadro národniarov tvorili matičiari
z Bratislavy a okolia, ale prišli aj
autobusy z Nitry či z Nových Zámkov. Ostatne, značky áut svedčili
o tom, že individuálne si cestu na
Národnú slávnosť našli ľudia z každého kúta Slovenska. Vzápätí sa
účastníci presunuli k pamätníku sv.
Cyrila a Metoda, kde jednotlivé delegácie na čele s predsedom Matice
slovenskej Mariánom Tkáčom položili
vence a kytice. Odtiaľ sa presunuli
k neďalekej pamätnej tabuli Antona
Bernoláka, kde po položení vencov
mal Marián Tkáč krátky príhovor.
Vyzdvihol význam Devína v našich

národných dejinách a pripomenul
zhromaždeným, že tieto Národné
dni sa z iniciatívy Matice slovenskej
konajú už po štvrtýkrát. Nasledovali
pietne akty pri pamätnom stĺpe obetiam prvej a druhej svetovej vojny
a na záver položenie vencov a kytíc
k Pamätníku obetiam železnej opony
na sútoku Moravy a Dunaja.
■ DUCHOVNO AJ FOLKLÓR
Medzitým už prúdili na hrad
Devín zástupy návštevníkov. Viali slovenské i matičné zástavy a k našim
národovcom sa spontánne pridávali
aj zahraniční turisti. Napokon sa ich

■ AKO LET ORLOV...
Práve takýto historický názov
mala hudobno-dramatická kompozícia, ktorou sa začal popoludňajší program Národnej slávnosti
na Devíne. Ešte než sa samotný
program začal, prihovoril sa k účastníkom predseda MS Marián Tkáč. Vo
svojom príhovore okrem iného povedal: „Devín je veľmi úzko spojený so
slovenčinou. Devín je perlou v diadéme slovenčiny. Na Devín vystúpili
mnohí. Pripomeňme si prvého kodifikátora našej starej reči Konštantína, budúceho svätého Cyrila, spolu
s Metodom, ktorí tu boli v roku 863.
Rok pred vydaním svojich základných spisov bol na Devíne aj Anton
Bernolák.“
(Pokračovanie na strane 2.)

Juraja PROHÁCKU, prospektora, mineralóga, karikaturistu a maliara

Obra z y z d ra hých kovov a d ra hok a mov
● Povráva sa, že vám učiteľka
ako prváčikovi zabavila zošit, lebo
namiesto číslic a krasopisných litier
v ňom boli ženské akty...
Bol to regulárny skicár, lebo som
kreslil a maľoval odmalička. Ako sedemročný som začal chodiť do súkromnej
školy národného umelca Janka Alexyho,
neskôr na ĽŠU k akademickému sochárovi doc. Alexandrovi Vikovi. Môj otec
Ján Prohácka – novinár, publicista
a prekladateľ z taliančiny – bol jeden zo
zakladateľov Kultúrneho života, neskôr
vedúci kultúry v centrálnom denníku,
takže nezriedka u nás doma boli také
osobnosti ako Roman Kaliský, Rudolf
Fábry, režisér Karol L. Zachar, ale aj
výtvarníci Peter Matejka alebo Vincent
Hložník, takže prvé kroky za kumštom
som robil aj pod ich dohľadom.
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HISTORIK IVAN MRVA
O KONCI DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
Strana 6.

■
■
■

● Ako sa stalo, že ste neskôr
mohli uverejňovať kresby a karikatúry v tlači len pod pseudonymom
Juraj Pekár?
V roku 1969 uverejnili v Pravde
na víkend moju kresbu, na ktorej chlapík prináša do opravovne televízorov
svoj prístroj s komentárom, že mu
praskla obrazovka po včerajšom prejave. Ani som netušil, že deň predtým
Husák prednášal svoj inauguračný
prejav generálneho tajomníka KSČ...
Málokoho zaujímalo, aké sú výrobné
lehoty týždenníka. Takže pod vlastným menom som si už neškrtol.
● Dlho ste pôsobili ako učiteľ v dedinkách pod Tatrami, od
roku 1986 ste boli členom SZVU;
po zmene pomerov ste sa stali

prospektorom, súťažili v ryžovaní
zlata a zbierali minerály od Uralu,
cez Alpy až po Sicíliu... Drahé kovy,
drahokamy aj iné nerasty svojimi
rezmi, mriežkami a zaujímavými
štruktúrami trvalo inšpirujú aj
vašu maliarsku tvorbu, ktorú ste
pri príležitosti životného jubilea
predstavili nedávno v bratislavskej
Umelke...
Autorských výstav bolo viac.
Tejto – k šesťdesiatke, predchádzala
komornejšia prezentácia v Pálffyho
paláci na Zámockých schodoch.
Pravdaže, vždy do kolekcie pridám
aj pár karikatúr. Ako člen UBS pravidelne vystavujem s týmto najstarším
umeleckým spolkom.
Zhováral sa Emil SEMANCO
Foto: autor

Gočovský rodák Jur HRONEC – kreatívny tvorca a staviteľ slovenskej vedy a školy
Analýza menšinových spoločenstiev, ktoré nachádzajú na Slovensku svoje uplatnenie
Veľvyslanec Venezuelskej bolívarovskej republiky J. UZCÁTEGUI DUQUE pre SNN
WWW.MATICA.SK
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SLOVENSKO

Národnej slávnosti na Devíne prialo počasie, bohatý program aj ľudia

Vlastenci sa stretli na hrade Devín
Maroš M. BANČEJ – Foto: Maroš SMOLEC

(Pokračovanie z 1. strany) − V pásme, ktoré nasledovalo, exceloval herec, pedagóg a recitátor Juraj Sarvaš, ktorý recitoval ukážky z tvorby štúrovcov, ale aj úryvky z ich dobových článkov a literárnych diel. V spojení s mužským speváckym
zborom Danubius Octet Singers, ktorý bravúrne interpretoval známe hymnické piesne, zažili diváci nevšedné spojenie
slova a hudby.
Túto slnečnú aprílovú sobotu sa Národná
slávnosť na Devíne premenila na dôstojnú
oslavu dvojstého výročia narodenia Ľudovíta
Štúra, ale najmä na oslavu slovenčiny, národného cítenia a vlastenectva. Nielen samotný
program, ale najmä radosť a spokojnosť účastníkov svedčili jednoznačne o tom, že rôzne
snahy podsúvať vlastenectvu nacionalistické
prvky sú manipulatívne a slúžia úplne iným
ako slovenským záujmom. Matica slovenská
ústami Mariána Tkáča sa jednoznačne vyslovila za mier v Európe, za vzájomnú spoluprácu, nevynímajúc slovanské národy. Bolo
zaujímavé vidieť, ako sa napríklad zhovárajú
mladí skauti, členovia Mladej SNS a japonské
turistky. Odkaz Ľudovíta Štúra, ktorého až
v poslednom čase objavujeme ako významného politika a mysliteľa európskeho formátu,
bol viac než jednoznačný.

PROT EST M AT I CE

Protest proti neobjektívnej informácii v RTVS
Predsedníctvo Matice slovenskej týmto protestuje proti neobjektívnej informácii, ktorú odvysielala RTVS na televíznej stanici „Jednotka“ 25. apríla 2015 vo
večernom spravodajstve, pretože:
1) v informácii o konaní Národnej slávnosti na Devíne v rámci Roku Ľudovíta
Štúra neboli uvedení organizátori: Matica slovenská, Bratislavský samosprávny
kraj a Evanjelická cirkev a. v.;
2) do informácie bol zaradený portrét a stanovisko „historika Dušana Kováča“,
ktorý vôbec nebol na devínskych slávnostiach, ale divák mohol nadobudnúť
dojem, že práve on je organizátorom tejto akcie.
Žiadame preto, aby sa RTVS vo svojom spravodajstve organizátorom Národnej slávnosti ospravedlnila a uviedla vec na správnu mieru.
Za predsedníctvo Matice slovenskej Marián TKÁČ, predseda

že ho vydávajú nejakí matičiari. Pri
webovej stránke spolocnostsbm.sk je
poznámka: „Ďalší zo skupiny webov,
ktoré kombinujú ‚záchranu rodiny pred
homosexuálmi‘ s podporou ruskej politiky voči Ukrajine.“

Náv r at k z oz na m om m é d i í na či er ny ch l i s tiná ch

Darček k Svetovému dňu slobody tlače?
Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Nové technológie v médiách nepochybne priniesli boom v informovanosti verejnosti. Pre isté kruhy až
znepokojujúco alternatívne. Aj keď nie je jednoduché, obrazne povedané, oddeliť zrno od pliev, dá sa
z nich vyskladať reálny obraz života. A to manipulátorom s verejnou mienkou zrejme nevyhovuje. Vymysleli preto nový výraz pre nepohodlné informačné portály a nazvali ich konšpiratívne. V súčasnosti dokonca
jestvuje čierna listina webových stránok, ktorej tvorcom je stredoškolský učiteľ Juraj Smatana. Stalo sa
tak dvadsaťštyri rokov po tom, čo OSN vyhlásila 3. máj za Svetový deň slobody slova.
Pri pozornejšom čítaní týchto stránok, ktoré si ich linkovaním „koledujete
o moju odbornú starostlivosť“, avizuje
Smatana, nemôže uniknúť fakt, že ide
najmä o weby s kresťanským a vlasteneckým obsahom. Smatanov zoznam
jestvuje už rok, ale pozornosť vzbudil
až po schválení vládneho návrhu Koncepcie boja proti extrémizmu na roky
2015 − 2019.
■ NEPOHODLNÉ NÁZORY
Dokument definuje „strategické
priority Slovenskej republiky v oblasti
predchádzania a eliminácie radikalizácie, extrémizmu a s nimi spojenej

protispoločenskej činnosti ohrozujúcej
základné práva a slobody osôb a základy demokratického štátu“. Je zjavné,
že tak ako po 11. septembri v USA prijali bezpečnostné opatrenia svojím spôsobom obmedzujúce ľudské práva, tak
kríza v Ukrajine sa stala dôvodom na
podobné kroky v európskych štátoch,
a tiež na Slovensku. No existuje
mnoho indícií, ktoré poukazujú na
to, že ich cieľom je skôr likvidácia
nepohodlných alternatívnych zdrojov
informácií.
Po
zostavení
Smatanovho
zoznamu ambasáda USA a Sorosova
nadácia otvorenej spoločnosti zorgani-

VŠIMLI SME SI
Ľudovít Štúr určite patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín. Takto ho predstavili Národné slávnosti na hrade
Devín poslednú aprílovú sobotu a takto ho do vedomia návštevníkov
vkladá aj Výstava SNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade,
ktorú tu k dvojstému výročiu narodenia tohto výnimočného človeka
nainštalovali na celý čas trvania Roka Ľ. Štúra až do 17. januára 2016.

Reformátor slovenskej spoločnosti
Na devätnástich
tematických paneloch
a
prostredníctvom
múzejných, galerijných
a archívnych exponátov približuje život
a dielo Ľ. Štúra v kontexte
slovenských
dejín od čias Veľkej
Moravy po súčasnosť.
Pripomína zdroje, na
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podrobne mapuje jeho
životnú dráhu a dielo,
ktoré vytvoril, a ukazuje, ako sa v jednotlivých historických obdobiach až po
súčasnosť napĺňal jeho ideový a mravný odkaz.
Jubilejnému roku sú venované aj publikácie Augustína Maťovčíka: Ľudovít Štúr – Kalendárium života a diela 1815 – 1856, Beáty Mihalkovičovej:
Ľudovít Štúr – život a pamätné miesta, Sylvie Hrdlovičovej: Okruh Ľudovíta
Štúra. Sprievodca po štúrovských pamätníkoch v Modre a už viackrát v našom
týždenníku spomínaná kniha Petra Štrelingera a Tomáša Winklera Kto proti
osudu. Po dvoch ťažiskových podujatiach Matice na Devíne a vo Zvolene,
kde slávnostne vyhlásili aj výsledky 20. ročníka celoslovenskej súťaže Štúrovo
pero, sa 4. júna v Nových Zámkoch pripravuje rovnako dôstojné vyhodnotenie 23. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám
rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko a 15. júna slávnostné vyhlásenie
výsledkov celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen.
Celonárodné oslavy dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Uhrovci
sa uskutočnia 24. a 25. októbra tohto roka v rodisku Ľ. Štúra v Uhrovci.
(se)
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zovali panelovú diskusiu na tému, ako
čeliť konšpiračným teóriám. Smatana
za predsedníckym stolom nechýbal.
Obsiahly rozhovor so Smatanom pod
titulom Proruskú propagandu o zhýralom Západe šíri štyridsaťdva webov
uverejnil liberálny Denník N. Smatana
sa objavil aj v relácii verejnoprávnej
televízie Večera s Havranom tiež na
tému konšpiračných teórií.
■ NOVODOBÍ CENZORI
Ide o zrejmý zásah do slobody
slova s cieľom odmietnuť zdroje informácií označené ako konšpiračné.
Pozoruhodné je tiež to, že sa tak deje

rok pred voľbami. Na zozname figuruje
o. i. zemavek.sk, slobodnyvysielac.sk,
hlavnespravy.sk, sho.sk, magnificat.sk,
ale aj extraplus.sk či slovenskeslovo.
sk, o ktorom sa Smatana domnieva,

■ STRACH Z ĽUDÍ
Tak ako sú na čiernej listine charakterizované obsahy jednotlivých
webových stránok, je len otázkou
času, kedy budú zaradené medzi
extrémistické. Extrémizmus a radikalizácia sú základné pojmy, s ktorými
narába vládna koncepcia. Pod definíciou extrémizmu sa napríklad uvádza,
že za jeho „ďalšie charakteristické
znaky sa považuje snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu
základných práv a slobôd pre určité
skupiny obyvateľstva definované ich
pohlavím, národnosťou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním,
jazykom, sexuálnou orientáciou...“.
Je evidentné, že opatrenia tohto typu
smerujú k obmedzeniu slobody slova,
ale aj zhromažďovania, a tým i demokracie. Vo vzácnej zhode exekutívy
a mimovládneho sektoru. Žeby oboch
spájal strach z ľudí, ktorí nežijú vo virtuálnom svete?

A na Slovensku ako vždy dominuje Panelák a Búrlivé víno...

Skutočné produkty môžu byť ukradnuté
Minister hospodárstva rezignoval, vláda a poslanci parlamentu len tak-tak stíhali posledné možné termíny záchrany veriteľov Váhostavu, na odvolávanie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky
sa úplne zabudlo. Teraz už len malý spoločenský kvíz – zatipujte si, čo sa skr ýva pod skratkou TTIP!
Pod touto skratkou sa skr ýva
názov dokumentu, ktor ý na nohy
zdvihol občanov v celej Európe.
Iba tí naši zrejme zostávajú v bezpečnom pohodlí pri každodennej
a dlhoročne nemennej, mentálne
veľmi chudobnej televíznej seriálovej ponuke.
TTIP výrazne ovplyvní
prísne európske štandardy na kvalitu potravín,
ale nielen to. TTIP prakticky zlikviduje ich konkurencieschopnosť. Táto
skratka je označením pre
Dohodu o transatlantickom par tnerstve v oblasti
obchodu
a
investícií
medzi USA a Európskou
úniou.
Následky z pripravovanej dohody si na rozdiel od
obyvateľov Slovenska naplno uvedomujú prakticky v každom štáte
Európskej únie. Napríklad na prelome marca a apríla demonštrovali
po celom Nemecku desaťtisíce
Nemcov. Len v Berlíne to bola
jedna z najmasovejších demonštrácií od januárových pochodov
pod heslom Charlie Hebdo. Európou sa vlastne prehnal globálny
protest, ktor ý Slovensko až príliš
SLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU
lokálne odignorovalo. Aj napriek
tomu, že veľké protesty proti pripravovanej obchodnej dohode

medzi USA a EÚ zažila aj neďaleká Praha, Viedeň či Budapešť.
Stúpenci dohody o voľnom
obchode tvrdia, že výrazne podporí hospodársky rast a vytvorí
množstvo
nových
pracovných
príležitostí. Naopak, jej kritici
sú presvedčení, že zredukuje
súčasnú ochranu spotrebiteľov
a umožní veľkým korporáciám blokovať pre ne nevýhodné regulačné
opatrenia.

Rozhovory o TTIP sa začali
v júli 2013, pokrok v rokovaniach
bol však omnoho slabší, než sa
pôvodne očakávalo. Deviate kolo
rokovaní medzi EÚ a USA sa začalo
v polovici apríla v New Yorku.
Pozornosť by však mali
zbystriť nielen tí, ktorí stoja
na stráži kvality európskych
potravín.
TTIP
výrazne
zasiahne aj do arbitrážneho
práva. USA si totiž cez ustanovenia dohody o voľnom
obchode podriaďujú mechanizmom „arbitrážnych súdov“
jurisdikcie zmluvných štátov.
Američanmi presadzovaný
mechanizmus urovnávania
sporov medzi investormi
a štátmi, ktorý má investorom umožniť žalovať štáty na
špeciálnych arbitrážnych súdoch a
žiadať od nich finančné kompenzácie za „tie rozhodnutia, ktoré
negatívne ovplyvňujú ich biznis“,
je otvorenou cestou pre legalizáciu vykrádania štátnych aktív. Slovensko by malo v každom prípade
venovať viac pozornosti tomu, čo
ohrozuje práva občanov v Európskej únii. Veď hádam nie sme jej
členmi iba na nejakom dokumente!
(ib)
WWW.SNN.SK
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Politický absurdistan nepoľavuje
Roman MICHELKO

Ešte ako študenti politológie sme
niekedy v polovici deväťdesiatych
rokov robili jeden projekt, ktorý sa
zaoberal analýzou volebných programov politických strán. Táto analýza
dokázala, že na Slovensku panuje
politický absurdistan − pri vytváraní
koalícií bola totiž (a bohužiaľ aj je)
blízkosť či kompatibilnosť programov
až na poslednom mieste. Osobné
hľadiská, to jest averzia voči konkrétnym osobám, je odvtedy v slovenskej
politike podstatne viac určujúcou pri
tvorbe koalície než volebný program.
Deväťdesiate roky boli v znamení
megamobilizácie proti Mečiarovi, dnes
to je proti Ficovi. Len ako perličku spomeniem, že vtedy na kandidátke SDK
išli vedľa seba kovaní ekonomickí neoliberáli z neskoršieho SDKÚ, takzvaní
konzervatívci z KDH, ale aj nezorientovaní či skôr dezorientovaní zelení alebo

Volfovi, prepytujem, sociálni demokrati.
Rezultovalo to do mnohých absurdných
epizód, napríklad keď Volf predkladal
zákon o registrovaných partnerstvách,
pričom bol súčasťou rovnakej volebnej
strany ako KDH.
Po roku 2002 sme potom boli
svedkami kohabitácie Ruskovej ANO
s KDH − a veru nebolo to bezproblémové súžitie. Ako sa to skončilo,
všetci dobre vieme. Stret dvoch hypertrofovaných eg Pavla Ruska a Vladimíra Palka sa nemohol skončiť dobre.
KDH rozložilo poslanecký klub ANO,
čo nakoniec viedlo k predčasným voľbám (namiesto jesene sa konali v lete
2006). Súžitie pseudokonzervatívcov
s kovanými liberálmi už z princípu
nefungovalo a aj pre osobné zlyhanie
lídrov vtedajšej koalície sa nová garnitúra − Smer, HZDS a SNS − dostala
k moci o tri mesiace skôr.

Zdá sa však, že ani toto „Poučenie z krízového vývoja“ KDH nestačilo.
Po voľbách v roku 2010 si totiž išli
nohy dolámať, aby sa spojili s kovanými liberálmi zo SaS − len aby ďalej
nevládol Fico. Nehovoriac o tom, že

K OME N TÁ R
pri koaličných rokovaniach dostali až
absurdne veľkorysé ponuky typu paritného zastúpenia vo vláde, ba dokonca
sa uvažovalo, že by im mohol pripadnúť aj post premiéra. O „blahodarnom“ účinku Sulíka na Radičovej koalíciu škoda hovoriť, ukazuje sa však,
že KDH je nepoučiteľné.
Ako sa dalo čakať, aj v rokoch
2010 až 2012 sa liberáli poriadne
vyfarbili, ale „hodnotovo“ orientovaným lídrom KDH to neprekážalo.
Dnes je KDH znova pred morálnou

a preplnených lodiach vydávajú na
plavbu cez Stredozemné more. Len
za jeden víkend sa v mori utopilo
osemsto ilegálnych prisťahovalcov.
Od začiatku roku 2014 Taliansko
z vĺn Stredozemného mora zachránilo asi dvestotisíc prisťahovalcov,
ale iba dlhodobá stratégia EÚ, ktorá
by zahŕňala rozsiahlejšie patrolovanie vo vodách Stredozemného mora
a robustnú prítomnosť v južnej Líbyi,
by pomohla v boji proti prevádzačom

otrokov 21. storočia. Premiér Renzi
tiež navrhol, aby Európska únia za
podpory OSN zohrávala viditeľnejšiu
rolu v krajinách subsaharskej Afriky,
odkiaľ pochádza väčšina ilegálnych
prisťahovalcov, snažiacich sa dostať
do Európy.
Ako sa k situácii stavia Slovensko? Michaela Paulenová z ministerstva vnútra pripomína, že „Slovensko
už v minulosti obrovským počtom ľudí
na úteku čelilo. Vysoké počty žiadostí
o azyl prichádzali najmä v rokoch
2001 a 2004. Išlo o takmer desaťtisíc ľudí. Vieme, čo robiť v prípade
vysokého prílivu utečencov. To si ale
samozrejme bude vyžadovať mimoriadne finančné prostriedky, o ktorých
bude musieť rozhodnúť vláda.“
Je jasné, že proti prílivu migrantov neochránia Európsku úniu nijaké

geografické hranice, ani nijaká nová
železná opona v podobe vojenských
hliadkových lodí. Na druhej strane, pri
dnešnom negatívnom demografickom
vývoji väčšiny európskych krajín je
zjavné, že Európa dlhodobo vymiera
a potrebuje zvýšiť svoj reprodukčný
potenciál. Ak to nevie dosiahnuť prirodzeným narastaním počtu pôvodných obyvateľov jednotlivých štátov,
musia pomôcť ploditelia a rodičky
z iných častí sveta. Zmena kultúrnych
pomerov v oblastiach, kde sa imigranti usadia, potom už na seba nedá
dlho čakať. Európa sa mení a ďalej
sa bude meniť. Paradoxné na tom je,
že tú zmenu, za ktorú všetci platíme
z rozpočtov jednotlivých štátov, sme
nevyvolali a nikto sa nás nepýtal, či
si ju prajeme. Je jasné, že nechávať
ľudí utekajúcich z Afriky za vytúženým blahobytom do Európy topiť
sa vo vlnách mora neďaleko brehov
nášho kontinentu, by bolo pre každého humánne zmýšľajúceho človeka absolútne neprijateľné. Ak však
imigranti budú ochotní riskovať svoje
životy motivovaní iba vidinou materiálneho zabezpečenia, ich príliv nikto
nezastaví.

nícka príslušnosť by už nemala
patriť.
Teraz na terase pred kaviarničkou mi obetoval cennú
hodinu venovanú spomienkam,

razniť, ako sa nemecká európ ska politika v najrozličnejších
oblastiach v y t vára jednotne,
zhodne, nemenne. Teda o tom,
aké sú mantinely politickej

chvíľa, aby som aj ja odpovedal
na veľmi jednoduchú otázku. Ale
odpoveď sa mi hľadala ťažko.
Otázka znela, prečo na Slovensku nie je zhoda, pokiaľ ide

Ľudský príliv potápa Európu
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý

Minulý týždeň predstavitelia štátov EÚ v Bruseli rokovali o kritickej
situácii, ktorá nastala v Stredozemnom mori, cez ktoré sa k brehom
Talianska usilujú doplaviť desaťtisíce
utečencov najmä z Líbye. Výsledkom
mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli
malo byť prijatie konkrétnych krokov
na riešenie krízy s prisťahovalcami,
napríklad v podobe medzinárodnej
policajnej operácie voči zločineckým
bandám. Taliansky premiér Matteo
Renzi vyhlásil, že Európska únia
musí urýchlene vypracovať dlhodobý komplexný plán, ktorým by
zastavila prílev ilegálnych prisťahovalcov prichádzajúcich z Líbye, a to
vrátane vybudovania utečeneckých
táborov v Nigeri, Sudáne a inde
v Afrike, pričom by mala pomôcť OSN.
Renzi upozornil, že šľachetná

SPOZA OPONY
V uvoľnenej jarnej atmo sfére pred začiatkom medzinárodnej konferencie v bratislavskom Primaciálnom paláci som
si hodinku posedel z mužom,
ktor ý bol voľakedy na špičke
jednej z najväčších investičných a rozvojových bánk na
svete. V kruhu známych sa
tento bý valý rešpektovaný člen
vedenia hospodárskeho poslaneckého klubu nemeckého
bundestagu stal povestným
pre situáciu pri jarnej kávičke
na terase. Keďže bol členom
nemeckej sociálnej demokracie, kde sa oslovujú súdružky,
súdruhovia, oslovil ho okolo idúci spolupar tajník pozdravom: Dobr ý deň, Genosse! Ale
on neodpovedal. Prečo neodpovedáš? Pretože ja už nie som
Genosse − súdruh, ale bankár.
Tým nechcel dať najavo povýšenosť. Veď do banky pre šiel práve pre odborný výkon
v hospodárskom poslaneckom
klube. Chcel dať najavo, že
už je v inej – medzinárodne
zodpovednej funkcii, kde stra-
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dilemou (túto vetu samozrejme nemyslím vážne, KDH a morálka sú veci,
ktoré sa navzájom vylučujú) − zradiť
program a hodnoty, ktorými sa zaštiťuje, alebo v mene dosiahnutia korýt
ísť do spojenectva s kýmkoľvek. Bude
veľmi zaujímavé sledovať vyjadrenia členov KDH, ktorí majú plné ústa
ochrany rodiny, ako sa podkladajú
Sulíkovi, ktorého jediným výrazným
a neprehliadnuteľným vyjadrením
k rodinným hodnotám bol jeho nápis
na tričku JBM na Alianciu za RDN.
O tom, ako vysoko si cení rodinu, svedčia napríklad jeho argumenty k registrovanému partnerstvu. Sám by tento
inštitút rád využil, aby tak inštitucionalizoval súžitie so svojou partnerkou
a matkou jeho syna. Veru, dokonalý
prejav skutočne rodinných hodnôt.
Kým v prípade KDH bude spojenie s kovanými liberálmi možno až
sekundárne, v prípade „konzervatívca“
Matoviča pôjde takpovediac o priamu
kohabitáciu.
Motivácia
takéhoto
konania je pre normálneho človeka
absurdná, najmä ak si uvedomíme,
ako Sulík zatočil s Matovičom. Z toho
vyplýva, že Matovič buď nemá pamäť,
alebo musel stratiť akúkoľvek sebaúctu. Každopádne, ak sa už viackrát

a veľkorysá reakcia Talianska nestačí
v situácii, keď sa južné hranice EÚ
snažia denne prekonať stovky imigrantov. Taliansko v posledných mesiacoch čelí bezprecedentnému náporu
imigrantov, ktorých sa na vratkých

P O Z N Á MK A

Prečo to na Slovensku nejde
Dušan D. KERNÝ

ale aj prehľadu o európskej
nemeckej politike a nadstraníckym zásadám v kľúčových
otázkach. Hovoril o tom, aká
zhoda je v základných princípoch v nemeckej politike. Inými
slovami, kde sa jej tvorcovia
nedelia podľa straníckej príslušnosti. Kde teda neplatí, či je niekto Genosse, alebo nie je.
Hovoril mi to človek, ktor ý
pritom má značne kritické
názor y, ba zásadne nesúhlasí
s niektor ými či už s nemeckými
alebo s bruselskými postupmi.
Nezabudol však pri tom zdô -

kultúr y. Nehovoril to len ako
osobnú
skúsenosť
politika
a finančníka. Hovoril to aj ako
človek, ktor ý dobre zvnútra
pozná európske pomer y. Ako
odborník, ktor ý pozná pomer y
na Slovensku v súvislostiach
od čias, keď sa Bratislava
len usilovala vstúpiť do Únie,
i potom, keď už bola členom
Únie. Teda od vzniku až hlboko
za rok 2004, keď sme sa stali
členským štátom Európskej
únie.
Debata
bola
prepletaná
spomienkami, a tak nastala aj

NÁZORY

o využívanie európskych zdrojov z fondov Únie a finančných
možností pri výstavbe diaľnic.
Ako je to možné, že za také dlhé
obdobie od nezávislosti Slováci
nedokázali nájsť zhodu vo využívaní miliardových možností
pri výstavbe diaľnice z jedného konca štátu na druhý. Veď
napríklad Gréci dostali a využili miliardy na výstavbu mosta
Rio Antirion. A
Oresundský
most spája Švédsko s Dánskom.
V pr vom prípade ide o trojkilometrový ojedinelý most ponad
more, druhý je najdlhší želez-

spomínaný projekt spoločnej kandidátky OĽaNO, SaS a Lipšicovej Novy
nakoniec predsa len uskutoční, bude
to pohľad viac než bizarný. Neviem si
celkom dobre predstaviť kandidátku,
v ktorej vedľa seba budú nespochybniteľní konzervatívci Kuffa či Vašečka
spolu s čelnou predstaviteľkou LGBTI
lobby Romanou Schlesingerovou,
ktorá nazvala Ježiša Krista masochistom len preto, že si na Veľkonočnú
nedeľu nemohla dopriať svoje obľúbené shoppingovanie. A to už nehovorím o dokonale absurdnom divadle,
keď na koaličných rokovaniach
budú vedľa seba sedieť Procházka
s Matovičom.
Pointa celého príbehu je však
mrazivá. Slovenská politika je až
chorobne deformovaná. Konzervatívci
sa bez mihnutia oka spoja s liberálmi,
pravičiari s ľavičiarmi (v minulosti)
len preto, aby ten či onen politik bol
politicky vyblokovaný. Smutné je, že
takéto permanentné správanie sa politikov akceptujú aj voliči. Verím však,
že súčasná anomália našej politiky je
spôsobená len extrémne pokrivenými
charaktermi dnešných politikov. Možno
až tá nasledujúca generácia posunie
Slovensko smerom k normálu.

ničný a cestný most v Európe
a tiež jeden zo svetových unikátov.
Spojil
Škandinávsky
polostrov s Európou z dánskej
Kodane do švédskeho Malmö,
a tak teraz tr vá cesta autom
ponad more tridsaťpäť minút...
Už tieto porovnania veľa hovorili. V podtexte znelo, nemajte
komplexy! Treba si dávať veľké
ciele. Prečo teda na Slovensku už nie je hotová diaľnica
medzi Bratislavou a Košicami,
ba až na ukrajinskú hranicu!
Ba čo len diaľnica, ale už aj
nová železničná trať! Prečo na
Slovensku záujem spojiť oba
konce štátu nespája aj všetkých
silných hráčov? Prečo neviete
dať osobné či politické záujmy
bokom, dohodnúť sa a stavať?
Ako to, že po toľkých rokoch to
nemáte hotové? V čom to väzí?
Peniaze sú, Únia vás podporuje,
máte otvorené dvere a prístup
k zdrojom!
To boli otázky na telo. Neboli
o stavbách, ale o našej národnej
povahe. O tom, ako sme roky
členstva v Únii využili na šarvátky okolo mostov a tunelov.
Alebo utopili vo fígľoch.

OÁL
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Zo Slovenska sa kvôli ziskom vyváža kriminálne najviac psov na svete

Slovensko je plné paradoxov. Na jednej strane sa tu vo
veľkom stavajú nové drahé byty,
na druhej strane mladí ľudia,
ktorí by v nich mali bývať, ostávajú radšej žiť v domácnostiach
so svojimi starnúcimi rodičmi.
Až tri štvrtiny mladých Slovákov do tridsaťpäť rokov ešte
býva v rodinných hniezdach,
v ktorých vyrastali. Tak to
uviedla nedávna štúdia Európskej komisie. Slovensko v tomto
medzinárodnom sociologickom
prieskume získalo absolútne
prvenstvo. Za nami sú už iba
Chorváti a Taliani. Túto situáciu
si všimol dokonca aj americký
denník The New York Times,
ktorý publikoval článok o tom, že
mladí na Slovensku sa z rodičovského hniezda často sťahujú až
po dovŕšení tridsaťpäť rokov.

O psoch, ľuďoch a zlých zákonoch

Vyletieť
z hniezda
„Konzervatívna kultúra v rôznych krajinách Európy nielen podporuje mladých v tom, aby žili
s rodičmi až do svadby, ale nepovažuje to ani za nesprávne,“ píše sa
v americkom denníku. Samozrejme,
autori článku nemôžu vedieť, že
napríklad vek, v ktorom u nás mladí
kedysi vstupovali do manželstva bol
priemerne okolo dvadsaťtri rokov,
v súčasnosti sa z rôznych dôvodov posunul o vyše desať rokov.
Tento trend narastá v celej strednej
a východnej Európe. Od roku 2007
do roku 2013 stúpol napríklad
pomer mladých Maďarov bývajúcich
u rodičov o štyridsať percent. Na
Slovensku to bol v tom istom období
nárast o desať percent.
Podľa sociológov a úradníkov
vraj neexistuje jednotný dôvod,
prečo je to na Slovensku tak. Svoju
rolu v tom však podľa amerických
novín môže zohrávať nedávna
finančná kríza a najmä nezamestnanosť mladých rovnako ako
v iných štátoch Európy. Na vine
môžu byť podľa denníka aj pretrvávajúce následky niekdajšieho centrálneho plánovania, ale aj nedostatok nájomných bytov, ktoré by
boli pre mladých cenovo dostupné.
Nových bytov, ktoré by si mladí
mohli kúpiť, síce pribúda, ale tie si
zas nemôže dovoliť každý, ak sa
nemá stať dlžníkom na celý čas
svojho produktívneho života.
Paradoxne, podľa samotných
developerov je situácia na trhu
s nehnuteľnosťami priaznivá. Slováci vraj majú lacné hypotéky,
a preto sú ochotní investovať do
bytov aj viac peňazí. Záujem je
podľa developerov vyvolaný aj
oživením celého rezidenčného
trhu po kríze, ktorý je podporený
dostupnými hypotékami a pozitívnym vývojom ekonomiky. Nuž, je
to možné, ale prečo potom ostáva
toľko nových bytov neobsadených?
„Krízové obdobie sa po roku 2008
prejavilo najmä neochotou bánk
akceptovať riziká realitných projektov najmä z dôvodov absolútneho
poklesu záujmu klientov. Dnes je
situácia oveľa lepšia,“ dodáva Katarína Krajňáková, hovorkyňa veľkej
investičnej firmy.
Podľa takýchto optimistických
vyhlásení vraj dobrá situácia na trhu
prispieva dokonca k tomu, že ľudia,
ktorí túžia po vlastnom bývaní, si
neváhajú priplatiť za lepšiu lokalitu.
Preto vraj developeri začali realizovať
aj projekty, ktoré boli predtým pozastavené, lebo buď ich stopla kríza,
alebo protesty obyvateľov, ktorí nesúhlasili s výstavbou vo svojom susedstve. Hlad po bytoch je však podľa
optimistov čoraz silnejší. To hovoria
tí, čo stavajú nové budovy.
Prečo potom štúdia Európskej
komisie tvrdí niečo celkom opačné?!
Robert LANDIS

OÁL
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Spolužitie ľudí a psov je tu oddávna, v súčasnosti je však aj dosť komplikované. Môže byť zdrojom radosti i susedských nezhôd, pes je najlepší priateľ človeka, no môže byť aj nebezpečnou zbraňou. Všetko to
závisí nie od psa, ale od jeho majiteľa. Možno sa dočkáme toho, že
ak chce niekto chovať psa, bude musieť absolvovať školenie a skúšky
spôsobilosti. V mnohých prípadoch by to zabránilo zbytočným problémom. Pýtali sme sa, čo si o tom myslí Juraj FERKO z výcvikovej školy
pre psov Doggie.sk.
● Podľa našich zákonov je
pes považovaný za vec, no všetci
vieme, že je to živý tvor, ktorému
nesmie nikto ubližovať. Nie je to
byrokratická schizofrénia?
Problematika našich zákonov
a legislatívy v týchto súvislostiach
siaha hlbšie ako bežná byrokracia.
Podľa skúseností môžem poukázať na viaceré nedostatky. To, že
pes je podľa zákona vec, otvára
množstvo priestoru pre jeho týranie
a zneužívanie. Do veľkej miery to aj
obmedzuje zložky činné v trestnom
konaní, aby mohli konať. Možno aj
vinou tohto zákona je zatiaľ Slovensko veľmocou v počte vyvážaných
psov. S číslom viac ako stotisíc
psov ročne máme údajne celosvetové prvenstvo. Tieto stvorenia sú
vo veľkej miere distribuované pre
potreby priemyslu a len minimum
z nich sa dostane aj do rodín za
slušným životom.
Problém však podľa môjho
názoru siaha oveľa hlbšie pre ďalší
nedostatok, ktorým je nejasná
legislatíva určujúca chov domácich
zvierat vo všeobecnosti. Neexistujú
nijaké jednoznačné štandardy ani
predpisy, ako má vyzerať chovný
priestor, ako má byť zabezpečený
a aký má byť veľký pre určitý počet
zvierat podľa veľkosti vzrastu. Myslím si, že napríklad garáž s plochou
dvadsať štvorcových metrov nie je
dosť veľký priestor pre stodvadsať
jedincov psov malého plemena.
● Dotkli ste sa obchodnej
stránky špekulantov na trhu so
psami. To však verejnosť až tak
nevníma, skôr vidí neschopnosť
majiteľov ovládať svoje zvieratá
na verejnosti. Ako vidíte tento
problém?
Ďalšie problematické oblasti
v legislatíve nemajú priamo vplyv na
týranie zvierat, ale skôr na postave-

O ČOM JE REČ
B líži sa 8 . a 9. máj – sedem desiate
v ýročie
oslobodenia
ľudst va od fašizmu a skončenia
druhej svetovej vojny! Ale kúsok
od našich hraníc na Ukrajine opäť
rinčia zbrane... Armády NATO,
ale aj Ruska sú v pohotovosti,
i keď na májovej prehliadke na

nie psov v našej spoločnosti. Venujem sa tomu dlhé roky a som presvedčený o tom, že každý pes by
mal mať naučenú aspoň základnú
ovládateľnosť. V mnohých štátoch
Európy sú povinné základné skúšky
pre psov aj majiteľov. No nech je
to inde, ako chce, u nás napríklad
osemročné dievčatko by samo
nemalo ísť na prechádzku ani s tým
najmenším psom. Nie však preto, že
ho neposlúcha, ale preto, že takéto
malé dieťa nedokáže reagovať na
situácie, do ktorých sa so psom
môže dostať. Spomeniem napríklad
to, že na jej malého psíka zaútočí
veľký pes alebo že sa pes odopne
z vôdzky a začne utekať. Také situácie často nevedia riešiť ani dospelí
ľudia. Preto si myslím, že by tu mali
byť obmedzenia podobne ako pri
vodičskom preukaze a že so psom
môžu bez dozoru chodiť deti nad
dvanásť, ak nie rovno nad pätnásť
rokov.
● Kto by to mal regulovať?
Tu je tiež diera v našich zákonoch. Živnosť na výcvik psa je
voľná, a teda hoci aj človek, ktorý
v živote psa nevidel, môže začať
zajtra ráno cvičiť psov. Tým je spôsobené, že tu je množstvo nekvalifikovaných pseudotrénerov psov,
ktorí narobia viac škody ako osohu
a často spravia z vyrovnaného psa
neovládateľnú beštiu. Môj názor je,
že výcvik psa by mal byť viazanou
živnosťou na poskytovanie vzdelávania v tejto oblasti.
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to nesprávne. Čo však robiť s tým,
ak niekto svojimi agresívnymi
psami tyranizuje okolie?
Tu sa vlastne dostávame k ďalšej legislatívnej problematike a tou
je, že máme síce v zákone možnosti
označenia psa za nebezpečného,
no reálne tým procesom prejsť
môže trvať dlhšie ako celý život
psa. Keď už raz pes na niekoho
tvrdo útočí, je veľmi náročné ho to
odnaučiť a trvá to extrémne dlho
bez zaručeného výsledku. Také psy
by mali byť veľmi viditeľne označené a mali by byť pod dôslednou
kontrolou úradov.
● Prípady napadnutia agresívnymi psami sú medializované, ale
aj v tom je zákon akoby krátky na
majiteľov zvierat. Existuje okrem
zákonne nedostatočnej obrany aj
nejaká občianska obrana proti arogantným majiteľom psov?

● Etológia je veda o správaní
zvierat. Každý majiteľ psa však
nemôže byť aj etológ. Spomenuli
ste, že by vlastnenie psa malo byť
podmienené skúškami spôsobilosti. Ktorý štát v EÚ by nám mohol
byť vzorom pre civilizovanie nášho
systému chovu psov v mestách
i dedinách?
Stačí prejsť pár kilometrov do
Viedne, kde každý pes so špecifikovanými znakmi musí byť preskúšaný a zároveň jeho majiteľ musí
zložiť teoretické i praktické skúšky,
aby mohol takého psa vo Viedni
vôbec mať. V niektorých krajinách
to určuje celoplošná legislatíva,
v iných si to riešia samosprávy
v mestách či obciach. Riešia to
priebežne a majú to zväčša racionálne vyriešené. Dokonca v Holandsku musí byť každý pes preskúšaný
a nesmie si ho majiteľ cvičiť sám,
ale iba pod dohľadom odborníkov.
Ani zahraničie však nie je ideálne,
často sa tam stretávame so zoznamom bojových či dokonca zakázaných plemien, čo však tiež nie
je riešenie, a tam, kde to zaviedli,
to aj v krátkom čase zrušili. Učíme
sa všetci na vlastných chybách, ale
bolo by dobré, aby sme sa niečo
aj naučili, a nie tie chyby stále
opakovali.

● Čo s tým?
Kým sa tieto zmeny neudejú
logicky a za prítomnosti odborníkov, a nielen politikov, tak sa veľmi
dopredu nepohneme.
Sú známe mnohé prípady, keď
tí, čo týrajú psov, obídu len s podmienečným trestom, a vieme, že je
to bolo skôr, ale dnes je to tak,
že na každý verš je jedna fráza –
a na každého múdreho jeden hlupák, a tak žije svet v rovnováhe! “
Spomínam
si
na
svoju
poslednú cestu do Mosk v y,
odv tedy uplynulo v yše dvadsať rokov, okrem iných stretnutí
zašli sme aj do spisovateľského
mestečka pri Mosk ve – do Pere delkina, aby sme navštívili

Len vraždi a bi ľudí, zabudni, že
si pacifista! “ A spomenul som si
pritom na príbeh, čo nám v yrozprával, keď nás pohostil arménsk ym koňakom... Tento koňak
vraj ponúkol Stalin vo februári
v roku 1945 v Jalte, keď sa rozhodovalo o rozdelení povojnovej
Európy,
Churchillovi. A tento
známy labužník, priateľ dobr ý ch
cigár a v ýbornej škótskej whisk y,

O Bulatovi Okudžavovi a arménskom koňaku
Peter ŠTRELINGER

Čer venom námestí v Mosk ve sa
bude demonštrovať mier... A ja
si doma ot vorím f ľašu dobrého
čer veného vína (alebo arménsk y
koňak) a spomeniem si na tých,
čo mi boli blízki a čo s tou hnusnou vojnou mali pred sedemde siatimi rokmi niečo spoločné.
Pripijem si aj na pamiatku v ynikajúceho ruského spisovateľa
Bulata Okudžavu, k tor ý sa narodil
– symbolick y, práve 9. mája 1924,
teda keby ešte žil, oslavoval by na
deň víťazstva svoje narodeniny.
Pustím si jeho fascinujúce piesne
o Voloďovi Vysockom, o Puškinovi, o starom Arbate alebo tú
jeho veselú pieseň o „durakoch“.
Bulat Okudžava si rovnako ako
my kládol otázku: „ Neviem, ako

Zo skúseností pri prevádzke
cvičísk pre psov a psích parkov
som našiel jediné funkčné riešenie. Vytváranie čiernej listiny,
teda blacklistu, na ktorej uvedieme
čo najviac informácií o jedincoch
a o majiteľoch, ktorí sú problematickí. Po zverejnení by sa daný
človek so psom už len kvôli hanbe
azda prestal vyskytovať v nechránenom prostredí. Žiaľ, bez radikálnejších zmien v zákonoch toho veľa
nenarobíme a tieto zmeny musia
prísť zhora.

Okudžavu. Patril medzi tých, k torí
nesúhlasili s okupáciou v roku
1968 a v yjadril sa, že nepríde do
Prahy a do Bratislav y, k ým neodídu z našej vlasti sovietske tank y.
Sovietsk y zväz sa rozpadol,
tank y odišli a tak bola príležitos ť
Bulatovi Okudžavovi pripomenú ť,
že je čas na to, aby prišiel aj
na Slovensko. Sedeli sme spolu
s Drahošom Machalom u neho
v peredelkinskej dači, rozprá vali sa o vážnych aj nevážnych
veciach, zahral nám i na gitare
a zaspieval, spomínam si na jeho
Baladu o starom kráľovi, k torá sa
veľmi dobre hodí aj na dnešné
časy... „ Pán kráľ, keď mal hlad,
k susedom chystal vpád a krá ľovná mu žehnala na pú ť v dojatí:
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si myslel, že pije francúzsk y
koňak. „ Nie, to je náš, dvadsaťročný arménsk y koňak, volá sa
NAIRI! “ povedal pyšne Stalin. Je
určite lepší ako najlepší Mar tell
či Henessy, musel uznať anglick ý
ministersk ý predseda. A v ychutnával ten lahodný mok s chuťou
ihličia, čokolády, s farbou sta rého medu. Ponúkol Stalinovi, že
ak mu pošle každý mesiac debničku tohto arménskeho koňaku,
bude hlasovať v prospech Sovietskeho zväzu proti Rooseveltovi.
A tak „vďaka“ koňaku do sfér y
sovietskeho vplyvu pripadlo Poľsko, Česko-Slovensko, Maďarsko,
Bulharsko a Rumunsko... „Vďaka
koňaku sa komunizmus rozšíril aj
k vám a má na svedomí tie prí-

koria a vraždy ľudí, ktorí mali iný
názor, či nesúhlasili so Stalinom! “
vysvetľoval nám Bulat Okudžava,
ktor ý mal dôvod nenávidieť Stalina, lebo mu v rámci čistiek v roku
1937 dal popraviť otca Michaila
Okudžavu spolu s ďalšími gruzínskymi vysokými predstaviteľmi, ako bol napríklad Polikarp
„ Budu“ Mdivani. Aj Okudžavova
matka, pôvodom Arménka, strávila osemnásť rokov v gulagu na
Sibíri. Napriek tomu sa mladý
šestnásťročný Bulat Okudžava
prihlásil do armády a bojoval
za vlasť, keď fašistické vojská
napadli Sovietsk y zväz. Vo svo jich románoch, v básňach, no
najmä baladách kritizoval stalinizmus, preto bol počas komunistického režimu v nemilosti, no
pritom bol neobyčajne populárny
u ľudí. Okudžava sa síce narodil
v Mosk ve, ale miloval Gruzínsko
a Abcházsko, krajinu svojho otca.
Mal som tú možnosť stretnúť sa
s jeho pokr vnou rodinou v pre krásnom patriarchálnom dome
v ysoko nad morom v Suchumi.
A užiť si tú bezbrehú pohostinnosť, akej sú schopní iba Gruzínci a Abcházci. I tieto dva
národy rozdelila v poslednom
čase krutá vojna. Asi by bolo
smutno na duši Bulatovi Okudža vovi, keby sa nebol pobral na
svoju nekonečnú v ýpravu „ za zla tým rúnom“ po svojom poslednom
koncer te v Paríži 12. júna 1997.
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Niektorí českí kňazi dosiaľ nepostrehli, že Slovensko je samostatné

NA MARGO

Český kardinál Vlk dozerá na slovenské ovečky
Slovenská nedôsl ednos ť m ô ž e b u d ú c i m g en e r á c i á m s p ô so b i ť vá ž n e p ro b l é my. N e cháva m e b e z
p ovši m n u t i a k r á d e ž f e d e r á l n e j v l a j k y č i iných sym b ol ov bý val ej f e d e r áci e, a sa moz rej m e n e reagu j e m e a ni n a ďa l š i e p r e j av y č eského nacionaliz mu. V polovici apr í la od z n ela v relácii Če skej t e l eví z i e Vše chno p a r t y myšli enka , ž e v ro ku 2 0 0 8 osl avovali d evä ťd e si a t e v ýro č i e z a l ož e ni a š t á t nost i!
Ta k ž e č e ská sa m o s t a t n o sť n e p r i šl a v ro ku 19 93, al e v ro ku 1918?! A sl ovenská dip l o m ac i a z rej m e
v m en e na d št and a rdných v z ťahov ml čí.
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív

som sa zmieril s myšlienkou, že už
nemôžem rozhodnúť o vlastnom
osude. Celý život som bol medzi
prvými, medzi tými, ktorí udávali
smer, a zrazu som sa nestal druhým,
ani tretím, len tým úplne posledným.
Vedel som sa pokoriť a stiahnuť aj
ako provinciál, ale bolo to moje rozhodnutie, nie vôľa iných.“
Už aj táto krátka ukážka citácií
hovorí veľa o charaktere biskupa
Bezáka. Jeho zjavná túžba po
funkcii, v ktorej by sa mohol správať ako neobmedzený pán, nadobúda priam chorobné črty, a nie je
v súlade so službou kňaza, ktorú si
dobrovoľne zvolil ako svoju životnú
cestu.
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Český šovinizmus ide tak
ďaleko, že sa už mieša aj do cirkevných vecí Slovenska a nerešpektuje
fakt, že sme samostatnou cirkevnou
provinciou. A nereaguje ani Konferencia biskupov Slovenska. Prijatie bývalého arcibiskupa Róberta
Bezáka pápežom nie je záležitosť,
ktorá by sa uskutočnila náhodou,
ako to vykresľujú niektoré liberálne
a bulvárne médiá na Slovensku.
Samotný Bezák v knižke Vyznanie od Marie Vrabcovej tvrdí, že
„na podnet mojich bývalých spolupracovníkov som ale dal podnet
na súdny dvor Svätej stolice, Rota
Romanu, kde som vysvetlil svoju
situáciu a požiadal som, aby prípad
prešetrili“. Slovenský biskup teda

dal prešetriť rozhodnutie pápeža
o svojom odvolaní z funkcie!
■ JA SOM BISKUP...
Pravda je, že Bezák sa proti
svojmu odvolaniu z funkcie arcibiskupa obrátil pomaly na celý svet.
A nešlo mu o nič viac než o svoju
vlastnú kariéru. V spomínanej knižke
podáva o tom dostatok dôkazov:
„Vedel som, že musím odísť, ale
nevedel som kam, a už vôbec som
si nedokázal predstaviť, čo budem
robiť, ja som sa už totiž stal biskupom. Nebolo cesty späť.“ Alebo: „Ale
Trnavu som považoval za miesto,
kde si už vytvorím svoje zázemie,
lebo môj život sa raz navždy určil
biskupstvom.“ Inde: „Veľmi ťažko

■ MEDVEDIA SLUŽBA
Bezák svojou neposlušnosťou
voči pápežovi sa stal miláčikom
médií, ktoré nemajú nič spoločné
s kresťanskými hodnotami. Ustavične opakujú nespravodlivé odvolanie arcibiskupa z funkcie, tvrdia,
že nepozná dôvody svojho odvolania a požadujú od cirkvi, aby ich
zverejnila. Či už z neznalosti alebo
zámerne polarizujú kresťanov na
prívržencov a odporcov Bezáka.
Do veci cirkevných sa z nejakých dôvodov zamiešal aj slovenský prezident Andrej Kiska. Počas
osobnej audiencie u pápeža Františka sa prihováral aj za odvolaného biskupa Bezáka. Keďže KBS
nevydala nijaké stanovisko, ktoré
by naznačovalo, že požiadala prezidenta republiky, aby prípad bývalého arcibiskupa predložil pápežovi Františkovi, javí sa Kiskova
iniciatíva ako medvedia služba.
Tým viac, že sa odohrala deň pred
prijatím samotného Bezáka pápe-

Rozbieha sa projekt, ktorý má zmeniť situáciu v stravovaní mládeže

Obezita detí volá po opatreniach
Roman K ALISK Ý-HRONSK Ý – Foto: archív

Projekt Zdravá škola je zameraný na prevenciu obezity a zvýšenie pohybových aktivít detí, na zlepšenie stravovacích návykov v školách aj v domácnostiach, tiež si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť rodičov a učiteľov
o súčasnom stave a o možnostiach jeho zlepšenia. V súčasnosti sa projekt od dôkladnej prípravy posunul k prvej
fáze realizácie.
bioimpedancie. Vstupné informácie
po desiatich mesiacoch porovnáme
s údajmi , ktoré získame na konci
intervencie. Počas roka budú prebiehať na oboch školách pravidelné cvičenia s učiteľmi, ktorých vyškolia profesionálni tréneri.“

Hlavnou cieľovou skupinou tejto
aktivity sú školopovinné deti, ale aj ich
rodičia a učitelia. V pilotnom projekte
sa má na konkrétnom príklade šesťsto
detí preukázať, že takáto práca má
význam.
■ ZATIAĽ DVE ŠKOLY
Prvými účastníkmi aktivity sú
žiaci dvoch základných škôl v obci
neďaleko od hlavného mesta Bratislavy. Obec Zlaté Klasy sa nachádza
na juhozápade Slovenska, je spádovým strediskom pre desať okolitých
obcí horného Žitného ostrova. Má
vybudované kompletné služby obyvateľstvu, ako sú školstvo, zdravotníctvo,
obchodná infraštruktúra. V obci trvalo
žije približne tritisícšesťsto obyvateľov.
Občiansky v nej spolunažívajú príslušníci slovenskej, maďarskej a rómskej
národnosti. V obci sa nachádzajú dve
základné školy, ktoré celkovo navštevuje šesťsto žiakov zo Zlatých Klasov aj z okolitých dedín. Školy majú
rovnaký študijný plán, podobnú technicko-materiálnu vybavenosť. Obe
školy majú vlastnú telocvičňu aj vonkajšie športové ihriská.
„Týmto pilotným projektom v Zlatých Klasoch pripravujeme akýsi
recept či vzorec použiteľný aj v iných
WWW.SNN.SK

obciach kdekoľvek na Slovensku,“
hovorí Lucia Polakovičová, ktorá
projekt vypracovala podľa medzinárodne platných smerníc schválených
v rámci orgánov Európskej únie.
„Máme dohodnutú spoluprácu s riaditeľmi škôl, učiteľmi, pediatrami, so
starostom a s miestnymi podnikateľmi.
V sledovanom období za jeden celý
školský rok, počas ktorého bude prebiehať intervencia súčasne v oboch
školách. Získame vstupné informácie o každom žiakovi. Na začiatku
zmeriame výšku a váhu žiakov, profil
telesného zloženia získame pomocou

■ POMÝLENÉ STRAVOVANIE
Táto aktivita je potrebná aj preto,
lebo štatistiky hovoria, že na Slovensku štyridsať percent detí neraňajkuje
a na desiatu dostávajú od rodičov
financie na nákup v školskom bufete.
Až šesťdesiatdva percent detí si kúpi
komerčné sladkosti ako čokoládové
tyčinky a sladené nápoje. Deti takmer
vôbec nekonzumujú ovocie a zeleninu,
to znamená, že jedia menej ako jeden
kus ovocia alebo zeleniny denne. Vyše
sedemdesiat percent detí konzumuje
komerčné umelé vitamíny.
Mnohé deti sú z rodinného prostredia, kde rodičia prevažne pracujú
do večerných hodín a dochádzajú za
prácou mimo miesta bydliska. Nemajú
čas starať sa o správnu výživu svojich
detí. Nečudo, že mládež potom uprednostňuje najmä nezdravý fast food
a predpripravené jedlo zo supermarketov. Deti z tejto cieľovej skupiny trávia
takmer päť hodín denne najmä pri telePUBLICISTIKA

žom. Audiencie u pápeža sa pripravujú dlhodobo. Aj preto možno
považovať mediálny ohlas Bezákovej návštevy v Ríme za hotové
šialenstvo. Špekulácie, že Bezák
prišiel do Ríma len tak, náhodou
a bol poruke, keď sa český kardinál
Vlk stretol s pápežom, sú výplodmi
absolútne nekompetentného publikovania. Pravda, aj predstavitelia cirkvi, a platí to aj kardinálovi
Vlkovi, by mali poskytovať pravdivé
a ničím nezaťažené informácie.
■ VLKOVA INICIATÍVA
Ktovie, čo viedlo českého kardinála Vlka, že sa napokon chopil
iniciatívy a začal vybavovať Bezákovo prijatie u pápeža. Nič proti
samotnému prijatiu, ale nástojčivosť,
s akou sa toho domáhal biskup
Bezák, nesvedčí o jeho kresťanskej
pokore. Napokon o ňom rozhodol
pápež a revidovať rozhodnutia hlavy
cirkvi je neobvyklé a zahanbujúce.
Komu o to šlo? Kardinál Vlk síce
na tejto kauze iste stúpol v očiach
nacionalistických Čechov, ale za
akú cenu? Česko je najateistickejšou krajinou v Európe, takže českí
duchovní by sa mali venovať najmä
problémom vo vlastnej krajine.
Samostatný štát máme už vyše
dvadsať rokov, ale slovenskí politici
ani zďaleka nevykonávajú samostatnú,
zvrchovanú politiku. Politická reprezentácia pred dvadsiatimi rokmi dokázala
deklarovať zvrchovanosť Slovenskej
republiky, položiť základy štátu a čo jej
nasledovníci? Chránia si iba svoje partikulárne záujmy a dobrovoľne sa podrobujú cudzím koristníkom? Ani v cirkvi
nevidno nasledovníkov kardinála Korca.
Bojovníka za národ, nie za seba. Spamätáme sa?
vízoroch a počítačoch. Až šesťdesiatdva percent z nich nešportuje vôbec
a dvadsaťštyri percent je trvalo oslobodených z hodín telesnej výchovy.
Nadváha a obezita sa vyskytuje u tridsaťjeden percent žiakov. Každá cieľová skupina detí na Slovensku vykazuje podobné hodnoty. Nie je rozdiel
správania sa populácie v mestách a na
vidieku.
■ POTREBA OSVETY
Podľa Lucie Polakovičovej: „Je
jasné, že je veľmi potrebné konečne
začať s osvetou a so vzdelávaním
v oblasti správnej výživy a pohybových aktivít. Máme pripravené vzdelávacie materiály aj tréningy pre rodičov, učiteľov a dokonca i pre kuchárky
v školských jedálňach.“
Cieľom aktivity je zlepšenie fyzickej zdatnosti a zvýšenie pohybovej
aktivity detí o tridsať minút denne, čo
následne prinesie zníženie nadmernej telesnej hmotnosti detí. Hlavným
cieľom projektu je zlepšenie zloženia
stravy o viac ovocia a zeleniny, zároveň zníženie konzumácie sladkých
nápojov a jedál s vysokým kalorickým obsahom a nízkou nutričnou
hodnotou. Ide tu najmä o naštartovanie nového spôsobu myslenia
zameraného na zdravý životný štýl
prostredníctvom motivácií vyplývajúcich z pozitívnych príkladov. To sa dá
dosiahnuť počas trvania projektu cez
prenos informácií z lokálnej školskej
komunity do rodín, v širšom meradle
cez prenos pozitívnej skúsenosti
z pilotných škôl na iné školy na Slovensku. Nemalú úlohu má zohrať aj
angažovanie sa známych osobností
z oblasti výživy a športu v rámci
medziškolských súťaží zameraných na
podporu pohybu na čerstvom vzduchu.

Medailisti z olympijských,
paralympijských alebo deaflympijských hier a zlatí majstri sveta
a Európy budú mať garantovaný
minimálny dôchodok od päťstopäťdesiat do osemsto eur. Vyplýva
to z návrhu zákona o príspevku
športovému reprezentantovi, ktorý
schválila vláda. Návrh zákona,
ktorý úspešným športovcom
garantuje výšku minimálneho
dôchodku, predkladatelia zároveň
považujú za prínos aj pre mladých
ľudí, ktorí by takto mohli získať
ešte väčšie odhodlanie zasvätiť svoj život športovej oblasti
a následne reprezentovať Slovensko na medzinárodných športových podujatiach.

Dočkajú sa
aj inej vďaky
O príspevok budú môcť požiadať
medailisti po dovŕšení dôchodkového
veku. Ak dôchodok reprezentačných
športovcov bude nižší ako päťstopäťdesiat až osemsto eur, štát im ho
dorovná − u bronzových medailistov
na úroveň päťstopäťdesiat eur, strieborných olympionikov na šesťstopäťdesiat eur a zlatých víťazov na úroveň
osemsto eur.
Nepôjde teda o automatickú
dávku, ale dorovnanie dôchodku na
stanovenú úroveň. Ak športový reprezentant dosiahol viacero medailových
ocenení, bude mať nárok len na jeden
príspevok, a to v sume prislúchajúcej
najvyššiemu medailovému oceneniu. Zákon nadobudne účinnosť od
1. januára 2016.
Vládna predloha zákona je
zameraná v prvom rade na starších
športovcov, ktorí sa umiestnili do
tretieho miesta na olympiáde, na
svetovom alebo európskom šampionáte. Ide odhadom asi o sto až
stodvadsať ľudí, čo žali úspechy
dokonca ešte aj za socializmu v päťdesiatych až osemdesiatych rokoch.
Vtedy športovci ešte neboli profesionálmi a nemali ani príjmy z reklamy
a iných aktivít ako ich nasledovníci
v súčasnosti.
Podľa predkladateľov zákona
sa zmeny budú týkať práve takýchto
ľudí. Nie hviezd, ktoré majú bohaté
príjmy, čo sa im neskôr premietne i do
oveľa lepších dôchodkov.
V minulosti sa podobné snahy
nepodarilo presadiť. O dôstojnejšej
penzii pre významných reprezentantov uvažovala už vláda Mikuláša Dzurindu, ďalšie pokusy boli aj v rokoch
2007 či 2008. Niektoré štáty ako
Poľsko či Maďarsko pritom podobné
zmeny už dávno prijali. Navyše niektorí naši medailisti dokonca zápasia
s existenčnými problémami.
Náklady by malo financovať
ministerstvo školstva, to však bude
ešte predmetom ďalších rokovaní.
Už dávnejšie sa naša hokejová
hviezda Jozef Golonka vyjadril, že
„môj dôchodok tristodvanásť eur
majú aj iné hokejové legendy ako
Jano Starší či Jaro Walter...“. Je naozaj nedôstojné, aby takíto úspešní
reprezentanti žili v starobe v takýchto
podmienkach.
Ivan BROŽÍK
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Pred sedemdesiatimi rokmi sa v Európe skončila druhá svetová vojna

Historický exkurz bez cenzúry víťazov
Nová generácia historikov už vo veľkej miere interpretuje dejinné udalosti bez ideologického zaťaženia. A netýka
sa to iba chúlostivých miest v slovenskej histórii. Obdobie pred druhou svetovou vojnou i počas nej je dokladom
egoistického správania sa štátov, o ktorom sa povojnové generácie takmer nič nedozvedeli. Preto nebolo ťažké
Slovákom vnucovať názor, akoby boli krvilačným národom zodpovedným za všetky vojnové príkoria. No málokto
vie, že Nemecko dosiaľ nemá podpísanú mierovú zmluvu. O tom, ako to v Európe bolo pred sedemdesiatimi rokmi,
sa zhovárame s historikom doc. Ivanom MRVOM, pedagógom na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ − Foto: archív SNN a Emil SEMANCO

● Do roku 1989 sme si skončenie druhej svetovej vojny pripomínali 9. mája. Ostatných vyše
dvadsať rokov 8. mája. Kedy sa
teda skončila vojna?
Na
sovietskom veliteľstve
v Berlíne v prítomnosti zástupcov
protihitlerovskej koalície neskoro
večer 8. mája 1945 vedúci nemeckej vojenskej delegácie maršal
Keitel podpísal bezpodmienečnú
kapituláciu. Od 23. hodiny stredoeurópskeho času prestali branné
sily Nemecka klásť aktívny odpor
a vydali sa na milosť a nemilosť
svojim protivníkom. To je oficiálny
termín skončenia druhej svetovej
vojny. Pravda, v Moskve boli o dve
hodiny viac, teda koniec vojny
v Sovietskom zväze pripadol už na
9. máj. Do roku 1991 sme sa riadili
moskovským časom, ale v podstate
to nehrá dôležitú rolu.
● Takže zhodenie atómových
bômb na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki v auguste 1945
sa konalo už po vojne?
Po vojne na európskom kontinente, v Tichomorí sa ešte bojovalo. Ale ani v Európe vojna celkom
neutíchla. V Pobaltí bojovali národní
povstalci proti jednotkám Červenej armády. Na západnej Ukrajine
a v Poľsku zúrili boje s Ukrajinskou
povstaleckou armádou. V Grécku
sa schyľovalo k občianskej vojne
a vo viacerých krajinách Európy si
vybavovali účty s nemeckou menšinou, neraz aj s použitím zbraní.
V auguste 1945 už porazenému a na
kapituláciu pripravenému Japonsku
zatĺkli ešte Američania posledný
klinec do rakvy. Zvrhnutím atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki
ľudstvo vstúpilo, bohužiaľ, ľavou
nohou do atómového veku, keď sa
nesmierna sila ukrytá v atómovom
jadre najprv využila na zabíjanie
a demonštráciu sily. Koniec veľkej
vojny paradoxne vyústil do novej,
akú ľudstvo dosiaľ nepoznalo – do
studenej vojny, do bipolárneho
sveta a rozdelenej Európy. Dnes
vidíme, že ani táto etapa európskeho vývoja sa neskončila, len
železná opona sa presunula na
východ a studenú vojnu tu máme
opäť. Navyše sedemdesiat rokov
po vojne je Nemecko krajina,
ktorá bezpodmienečne kapitulovala, nemá však podpísanú mierovú
zmluvu a na svojom území musí
trpieť a živiť okupačné sily. Sotva
by sme našli niečo podobné v dejinách, zdá sa však, že nejasný štatút
Nemecka niekomu vyhovuje.
● Koľko obetí si vyžiadala
druhá svetová vojna?
Druhá svetová vojna bola najväčším vojnovým konfliktom uplynulého storočia. Zúčastnilo sa na
nej šesťdesiat štátov, vrátane všetkých svetových mocností, do zbrane
bolo povolaných vyše 110 miliónov
mužov aj žien. Celkový počet obetí
sa odhaduje na 65 miliónov, z nich
asi polovica boli civilisti. Najväčšie
straty utrpel Sovietsky zväz – 27
miliónov (13 miliónov vojakov a 14
miliónov civilistov), Čína 13 miliónov a Nemecko 6,5 milióna, z toho
asi poldruha milióna civilistov.
Vojna spôsobila obrovské materiálne škody a ešte väčšie ľudské
tragédie.
● Dá sa ešte niečo nové povedať o tomto vojnovom konflikte?
Žiaľ, ešte aj so sedemdesiatročným odstupom sa dejiny druhej
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svetovej vojny interpretujú z pozície
jej víťazov.
● Teda nepravdivo?
Mali by sme zabudnúť na stále
živú vojnovú propagandu a pozrieť
sa na udalosti predchádzajúce
jej vzniku nezaslepenými očami.
Semeno budúceho konfliktu, ktoré
vyklíčilo o dve desaťročia neskôr,
bolo zasiate už vo Versailles v roku
1919 drastickými podmienkami mierovej zmluvy nalinkovanými porazenému Nemecku. Aj keď väčšina ľudí
mala ešte v živej pamäti hrôzy prvej
svetovej vojny, od polovice tridsiatych rokov bolo zrejmé, že svet
čaká nový a väčší konflikt. Mussoliniho ťaženie do Etiópie, občianska
vojna v Španielsku, japonská agresia proti Číne a bezmocnosť Spoločnosti národov signalizovali, že
nastávajúce obdobie bude pre ľudstvo kritické. V priebehu niekoľkých
rokov Hitlerovej diktatúry dovtedy
hospodársky rozvrátené Nemecko
podivuhodne zosilnelo a jeho vodca
už prestal skrývať svoj cieľ − zjednotiť všetkých Nemcov v jednom
štátnom zväzku aj na úkor zmeny
hraníc.
● To sú známe skutočnosti...
Veď sme iba na začiatku.
V marci 1938 prišlo na rad Rakúsko,
v októbri české Sudety a aj slovenská Petržalka s Devínom. Ukázalo
sa, že nacistické Nemecko nie je
pri demolácii versaillského systému v Európe osamotené. Rovnaké
ciele si stanovilo aj Taliansko i náš
sused Maďarsko. Zabratie južného

Koncom apríla 1939 v ypo vedal nemecko - poľskú zmluvu
o neútočení a nastolil otázku Gdanska a
pozemného koridoru do
Východného Pruska. Polmiliónový
nemecký Gdansk, ktorý mal štatút
slobodného mesta a bol pod poľskou kuratelou, žiadal pripojiť sa
k ríši. V prípade ústretovosti bol
ochotný garantovať poľské hranice
na dvadsaťpäť rokov, k čomu sa
neodhodlala nijaká vláda weimarského demokratického Nemecka.
Zákulisná diplomacia však hnala
Poľsko do konfrontácie. Británia
a Francúzsko, aj keď dovtedy spojeneckú zmluvu s Varšavou nemali,
boli zrazu ochotné poskytnúť garancie Poľsku aj za cenu vojny.
● Zaujímavé, ale vtedajšie
Česko-Slovensko vydali Hitlerovi
napospas.
Áno. V prípade spojeneckého
Česko-Slovenska postupovali úplne
protichodne a dokonca pohrozili
Prahe vojenským zásahom, ak sa
nepodvolí mníchovskému diktátu.
A to iba niekoľko mesiacov predtým
v niektorých poľských oblastiach,
kde žila početná nemecká menšina,
vypukli etnické vášne a vyše osemdesiattisíc Nemcov hľadalo útočisko
na pôde Nemecka. Ich smutný osud
poskytol bohatý materiál Goebbelsovej propagandistickej mašinérii. Vzťahy Nemecka a Poľska, pred
niekoľkými mesiacmi ešte idylické,
sa rýchlo zhoršovali. Hitler si uvedomoval, že proti poľsko-britsko-francúzskej koalícii bez spojenca
nemá šancu. Aj on obrátil kormidlo
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Slovenska Maďarmi bolo ďalším
dôsledkom európskej krízy. Na
svoje si prišli aj Poliaci, v tom čase
ešte spojenci Hitlera, a v slepej
honbe zväčšovať sa na úkor susedov odkrojili si územie z českého
Sliezska a aj zo Slovenska. Po
vzniku Slovenského štátu a okupácii Čiech a Moravy v marci 1939
Veľká Británia a Francúzsko medovými motúzmi o možnej úprave hraníc na úkor Nemecka získali Poľsko
na svoju stranu. Poliaci dokonca
čiastočne mobilizovali svoju armádu
a zmrazili kontakty s Nemeckom.
● Ako reagoval Hitler na
zmenu postoja Poliakov?

svojej zahraničnej politiky a so
Sovietskym zväzom, dosiaľ hlavným
ideologickým protivníkom, podpísal
zmluvu o neútočení.
● Čo to znamenalo pre
Poľsko?
Celý obsah paktu aj s tajným
dodatkom, ktorým si obe diktatúry
rozdelili územie Poľska, bol prostredníctvom amerického agenta
na
nemeckom
veľvyslanectve
v Moskve zakrátko známy aj prezidentovi Rooseveltovi. Aj keď počas
augustovej krízy viackrát demonštroval svoju starosť o Poľsko,
túto kľúčovú informáciu do Varšavy
neposunul.
ROZHOVOR TÝŽDŇA
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● Prečo?
No to je otázka! Potreboval
tento starý lišiak, aby v Európe
vypukla vojna? Ak by Poliaci vedeli,
že im hrozí invázia aj z Východu,
iste by sa usilovali o diplomatické
riešenie problému. Ako potvrdzujú
niektoré pramene, ani Hitler ho celkom neodmietal. Nestalo sa a 1.
septembra 1939 Nemecko vtrhlo
do Poľska. O tri dni Veľká Británia
a Francúzsko vypovedali Berlínu
vojnu.
● A začala sa najkrvavejšia
vojna 20. storočia.
O dva týždne Červená armáda
začala svoj postup na Západ
a zastavila sa na demarkačnej
čiare dohodnutej s Nemeckom.
Británia a Francúzsko na porušenie územnej integrity Poľska
východným susedom nereagovali
vypovedaním vojny Sovietskemu
zväzu, dokonca s Moskvou ani
neprerušili
diplomatické
styky.
Politika dvojakého metra slávila
úspech. A tak si Stalin mohol spokojne mädliť ruky. Prvá časť pokru
s Európou mu vyšla na sto percent.
Hlavné mocnosti starého kontinentu
sa ocitli vo vojnovom konflikte a on
vedel, že z toho bude mať len osoh.
Dnes sa pripisuje vina za vypuknutie vojny iba Hitlerovi, to je tiež
rezíduum vojnovej propagandy,
lebo aj iné štáty a najmä mocnosti
mali na začatí konfliktu svoj podiel.
Dokumenty z tajnej diplomacie,
ak sa vôbec zachovali, by iste
povedali viac. A ešte jedna smutná
skutočnosť, o ktorej sa málo vie.
V prvých dňoch vojny došlo k masovým perzekúciám takmer miliónovej
nemeckej menšiny v Poľsku. Jej
príslušníkov, iste nie bezdôvodne,
považovali za potenciálnu piatu
kolónu. Podľa niektorých odhadov bolo povraždených asi päťtisíc
nemeckých civilných osôb. Goebbels túto cifru nafúkol na päťdesiattisíc, a to účinkovalo. Aj preto
sa Nemci voči Poliakom správali
oveľa brutálnejšie ako v okupovaných častiach západnej Európy.
Poliaci, ale aj poľskí Židia, ktorí
prežili genocídu, im to po vojne vrátili aj s úrokmi. V tisícštyristo internačných táboroch a na pochodoch
smrti zahynulo množstvo Nemcov,
ktorí zo zabratých území nestihli
utiecť. Odhady sa pohybujú od pol
milióna až po jeden a pol milióna
osôb.
● Akú legitimitu mala česko-slovenská vláda počas vojny
v Londýne?
Zo štátoprávneho hľadiska
vôbec nijakú. Krátko po Mníchove
a deň pred vyhlásením slovenskej autonómie prezident Beneš
z vlastného rozhodnutia abdikoval. Zakrátko odletel do zahraničia a vystupoval tam ako súkromná
osoba. Novozvolenému prezidentovi ČSR Háchovi dokonca blahoželal. Háchu volili v podstate tí
istí poslanci ako Beneša. Ani po
okupácii Čiech a Moravy Nemcami
a zriadení Protektorátu 15. marca
1939 nevyvíjal nijakú aktivitu. Poldruha mesiaca po vypuknutí vojny

Beneš s niekoľkými prívržencami
vytvoril Československý národný
výbor, ktorý sa na jar 1940 presunul do Londýna. Národný výbor sa
transformoval na Prozatímní státní
zřízení Československé republiky
v emigraci. Bola to akási kulisa
štátu v exile. Tvorila ho vláda na
čele s premiérom, katolíckym kňazom a bývalým predsedom Československej strany lidovej Jánom
Šrámkom a ministrami jednotlivých
rezortov. Pravda, boli to ministri
bez ministerského aparátu. Hlavným orgánom exilu bol
Beneš
a ním menovaná štátna rada, ktorá
mala nahradiť parlament. Beneš
dostal na fungovanie tieňového
kabinetu pôžičku, ktorá musela byť
po vojne splatená aj s úrokmi. Briti
uznali exilovú vládu, no opatrne
sa stavali k zrušeniu Mníchovskej
dohody. Benešova klika, z ktorej
pre odlišné názory na slovenskú
otázku vypadli najvýznamnejší Slováci Milan Hodža a Štefan Osuský,
potom skonštruovala až neuveriteľný právny kotrmelec. Jeho základom sa stala téza, že Beneš bol
v decembri 1935 legitímne a demokraticky zvolený za prezidenta na
sedem rokov a ústavne prezidentom nikdy neprestal byť. Jeho abdikácia bola vynútená nacistickým
Nemeckom, a teda z právneho hľadiska neplatná. Vlastne všetko, čo
sa stalo od 30. septembra 1938,
bolo nulitné, Česko-Slovensko
ani neprestalo
existovať. Preto
londýnsky exil Slovenskú republiku nikdy inak nenazval len ako
takzvaný slovenský štát s malým „s“
a toto označenie zostalo v platnosti
až do roku 1990. A aby tých právnických kotrmelcov nebolo dosť,
v decembri 1941 Beneš vyhlásil,
že Česko-Slovensko sa nachádza
vo vojnovom stave s Nemeckom aj
Maďarskom. No vojnový stav trval
už od jesene 1938, keď obe krajiny
okupovali časti jeho územia. Ak by
sme túto tézu brali vážne, museli
by sme začiatok druhej svetovej
vojny posunúť o jedenásť mesiacov. Beneša ako reprezentanta
Česko-Slovenska a exil postupne
uznali aj ďalšie bojujúce mocnosti.
Napriek tomu zostávali „londýneri“,
ako sa im na Slovensku hovorilo,
v značnom diplomatickom vákuu.
Navyše Atlantická charta z augusta
1941, ku ktorej sa pripojila aj exilová vláda, potvrdila právo národov
na sebaurčenie, čo sa Slovenska
bytostne dotýkalo. Ako sa ukázalo,
a nielen v tomto prípade, Británia
aj USA sú veľmi pružné v napĺňaní
svojich deklaratívnych cieľov a po
vojne sa právom na sebaurčenie
už nikto nezapodieval. Postavenie
exilu, a Beneša samotného, posilnil atentát na Heydricha a nasledujúce nemecké represálie, najmä
však decembrová zmluva o priateľstve a povojnovej spolupráci so
Sovietskym zväzom z roku 1943.
Reprezentanti za hranicami legitimity fungujúcich exilových orgánov
sa do vlasti paradoxne vrátili cez
Moskvu, čo signalizovalo, do akého
košiara
bude Česko-Slovensko
patriť.
● Napriek tomu otázkou
zostáva, prečo sa po vojne obnovila Česko-Slovenská republika a prečo zanikla slovenská
samostatnosť?
Odpoveďou je stále platné
nemecké príslovie „Macht geht vor
Recht“ − moc prevyšuje právo,
alebo ten, kto má moc, modeluje
aj právo. Ak by sme použili konštrukty londýnskeho exilu, mohli
by sme dokázať, že Slovenská
republika nezanikla, ale existovala
naďalej, a všetko, čo sa stalo po
prevrate 29. augusta 1944 a po
okupácii
Slovenska
Červenou
armádou v roku 1945, je nulitné.
Realita však bola iná, aj keď obnovenie Česko-Slovenska nevyhlásili
legitímni zástupcovia Slovákov.
Až slobodné a demokratické voľby
v roku 1992 naznačili, že samostatnosť v tej či onej podobe je
vôľou väčšiny národa.
WWW.SNN.SK
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Básnik Štefan FURDEK: „Keď živorí reč, živorí aj viera.“ K R Á S Y S L O V E N S K A

Otec Slová kov v A meri ke
Daniel ZEMANČÍK, riaditeľ Krajanského múzea MS – Foto: archív SNN

O r ava j e k r á s ny, a l e d r s ný k r a j S l ove n s k a . B o h a t ý n a p r í r o d n é k r á sy, k u l t ú r n e a h i s t o r i c ké
p a m i a t k y, m a l e b n é d o l i ny a d e d i ny, n a d k t o r ý m i s a h r d o v y p í n a sy m b o l O r av y – O r avsk ý h r a d .
Te n t o r e g i ó n u r č i t e o č a r í k a ž d é h o . K t o n av š t í v i S l a n ú vo d u p o d B a b o u h o r o u , kd e b á s n i k H v i e z d o sl av n a š i e l i n š p i r á c i u n a H á j n i kov u ž e n u , O r avskú p r i e h r a d u a S l a n i c k ý ko s t o l n a o s t r ove z a t o p e n e j o b c e S l a n i c a , k t o r á j e r o d i s ko m n á š h o p r vé h o ko d i f i ká t o r a s p i s ov n e j sl ove n č i ny A n t o n a
B e r n o l á k a , u r č i t e s i o d n e s i e n e z a b u d n u t e ľ n é d o j my, k t o r é v č l ove k u z a n e c h a j ú r a d o s ť, š ťa s t i e
a p o ko j v d u š i .
Som hrdý na to, že aj ja pochádzam z tohto kraja a ako správny
lokálpatriot som hrdý aj na významné
osobnosti, ktoré sa na Orave narodili
a ktoré sa svojou prácou zapísali do
dejín kultúrneho a spoločenského
života slovenského národa a slovenského sveta.
■ SLÁVNI ORAVCI
Aj keď zoznam známych osobností by bol veľmi dlhý, nedá mi, aby
som nemenoval aspoň niektorých
z nich. Už spomínaný básnik Pavol
Országh Hviezdoslav (1849 – 1921)
sa v roku 1919, ktorý bol rokom
obnovenia Matice slovenskej, stal
jedným z predsedov Matice slovenskej. Signatárom Martinskej deklarácie a predsedom Matice slovenskej bol aj ďalší oravský rodák Jur
Janoška (1856 – 1930). Z Oravy
pochádzal aj Anton Bernolák (1762 –
1813), prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Najvýznamnejší predstaviteľ
slovenského literárneho realizmu
a prozaik európskeho rozsahu Martin Kukučín (1860 – 1928) sa narodil
tiež na Orave. Nemôžeme obísť ani
ďalšie významné osobnosti, ako boli
maliarka a predstaviteľka slovenského realistického impresionizmu
Mária Medvecká (1914 – 1987),
Rudolf Dilong, básnik katolíckej
moderny, Jozef Mikuš (1909 – 2005),
právnik, diplomat a exilový pracovník,
a biskup Ján Vojtaššák (1877 – 1965),
signatár Martinskej deklarácie, ktorý
trpel za vlastné presvedčenie. Taktiež sa nedá nepripomenúť si Janka
Matušku, básnika, prozaika, dramatika a autora textu hymnickej piesne
Nad Tatrou sa blýska, ktorá sa neskôr
stala hymnou Slovenskej republiky.
Na Orave sa narodili aj Ignác Gessay
(1874 – 1928), novinár v amerických
krajanských periodikách, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike
a zakladateľ Slovenskej ligy na Slovensku, a bratia Tylkovci, funkcionári
Slovenskej ligy v Amerike.
■ ZDRAVO, NO ŤAŽKO...
V jednej slovenskej ľudovej pesničke sa spieva: Na Orave dobre,
na Orave zdravo..., ale realita života
z konca 19. a začiatku 20. storočia bola skôr opačná. Ťažký život,
nedostatok práce, neúrodná pôda,
zlé ekonomické pomery, ale aj silné
potláčanie národných práv Slovákov vo vtedajšom Uhorsku, to všetko
nútilo Oravcov odchádzať na Dolnú
zem, do vyspelejších krajín západnej
Európy, ale najmä ďaleko za more – do
Ameriky.
Tak to bolo aj v živote Štefana
Furdeka, oduševneného Slováka, ktorého sté výročie od úmrtia (18. 1. 1915)
si v tomto roku pripomíname.
Na vršku blízko malej dedinky
s vyziablou tvárou muž stojí.
V ruke má uzlík, v druhej palicu,
iste do sveta sa strojí.
Na mladom čele mu vidieť vrásky,
mozole mu zdobia ruky,
zrkadlo srdca, tvár, nám povedá,
musí trpieť hrozné muky.
S Bohom, kraju môj, šepká, mám ťa rád:
ľúbim krásne háje tvoje,
ale ako žiť, keď niet čo robiť?
za daň vzali role moje.
(Úryvok básne Štefana Furdeka
Odchod z vlasti)
Štefan Furdek sa narodil 2. septembra 1855 v Trstenej na Orave.
WWW.SNN.SK

Študoval
teológiu
a klasickú filológiu
v
Budapešti
a v Prahe a krátky
čas učil v Strážnici. Neskôr prijal
pozvanie
biskupa
R. Gilmoura z Clevelandu, ktorý vo svojej
diecéze potreboval
kňaza, čo by sa v nej
staral o komunitu
Slovákov a iné slovanské národnosti.
Do Ameriky prišiel
na jar v roku 1882.
Svoje kňazské štúdiá
dokončil v Clevelande
a hneď sa zapojil do
pronárodnej,
proslovenskej činnosti
v krajanských kultúrnych a katolíckych
náboženských spolkoch. V roku 1889 sa
pričinil o založenie
Spolku sv. Jozefa
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pôsobenia už v júli
toho istého roku boli
na schôdzi schválené dočasné sta- cov slovenských časopisov a založili
novy budúcej Jednoty. Onedlho bola Združenie slovenských novinárov.
na valnom zhromaždení katolíckych Odtiaľ prišiel aj impulz založiť Slospolkov založená Prvá katolícka slo- venskú ligu v Amerike. Po mnohých
venská jednota v Spojených štátoch skúsenostiach, ktoré Furdek nadobudol pri organizovaní amerických
amerických.
Slovákov, odhodlal sa k činu, ktorý
završuje jeho národnú prácu. Založil
■ ZA BOHA, ZA NÁROD
Vo svojom vystúpení Furdek zdô- Slovenskú ligu v Amerike. Kongres
raznil: „Nikto nezakazuje nám tu, aby sa zišiel 26. mája 1907 a jednomysme sa v našej ľubozvučnej sloven- seľne rozhodol založiť Slovenskú
čine cvičili. Každý môže tu hovoriť ligu v USA. Jej prvým predsedom
rečou, ktorú učila ho matka. Keď živorí sa stal Štefan Furdek. Liga začala
reč, živorí i viera. Katolícka jednota vydávať svoje noviny Slovák v Amerike. Významná bola aj jeho vydavavzala si za cieľ brániť vieru a národ.“
V stanovách bola zakotvená teľská činnosť. V rokoch 1891 – 1910
najmä podporná činnosť členov, upev- vydával a redigoval týždenník Jedňovanie viery, slovenského jazyka nota a vydal aj pätnásť kalendárov
a vlastenectva pod heslom Za boha s rovnakým názvom.
Pri spomienke na Štefana Fura národ. V máji 1891 vyšlo prvé číslo
časopisu Jednota. Jeho redaktorom deka nemôžeme obísť jeho zásluhy
v pedagogickej oblasti. Pre slovenbol Štefan Furdek.
Ako druhá organizácia, ktorú zalo- ské školy v USA napísal gramatiku
žil v roku 1892 v Clevelande, bola Prvá a čítanku pre 1. triedu ľudových
katolícka slovenská ženská jednota. škôl, vyrobil zariadenie na vyučoFurdekovi bolo jasné, že slovenský vanie čítania a rátania, na ktoré
národ potrebuje hmotnú podporu: „My v roku 1900 získal americký patent.
deti slovenského rodu zaviazaní sme, Veľmi aktívne si počínal pri zalokoľko sily stačia, obetovať pre náš žení Národného fondu a fondu pre
biedny národ, ktorého maďarónstvom zachovanie národného dedičstva.
tak už oslabenému vysťahovalectvom
■ ZASLÚŽENÝ TITUL
sily uberané. Z chválorečí sa nikto
V roku 1911 postavil modernú
nenaje, reči národ slovenský neobohabudovu, v ktorej sa nachádzal úrad
tia. Tu treba skutky, tu treba obetí.“
Táto výzva Štefana Furdeka spolku a tlačiareň, neskôr postavil
neostala bez odozvy. V septembri dom pre siroty a dom pre matky
v roku 1893 sa v Chicagu zišlo sto pod ochranou sv. Anny v správe
slovenských národovcov – katolíkov rehoľných sestier svätého Cyrila
aj evanjelikov, aby založili Sloven- a Metoda. Počas svojho života dostal
skú ligu v Amerike. Na návrh Ervína Štefan Furdek od Slovákov titul otec
Gelhoffa však bola založená Matica amerických Slovákov. Medzi jeho
slovenská v Amerike na pamiatku spolupracovníkov a pokračovatezatvorenia Matice slovenskej na ľov jeho diela možno považovať
Slovensku. Prvé dva roky bol aj jej osobnosti ako Peter V. Rovnianek,
predsedom Štefan Furdek. Úlohou Anton Bielek, Jozef Murgaš, Gustáv
Matice bola podpora rodákov v sta- Marshall-Petrovský, Albert Mamarej vlasti. Vo výzve k americkým tey, Ignác Gessay, Peter Kompiš,
Slovákom Furdek zdôrazňuje: „Kaž- Michal Bosák, Matúš Jankola, Juraj
dého, koho slovenská mať pod srd- Onda, Ervin Gelhoff, Jozef F. Krajsa
com nosila, svätou povinnosťou je a ďalší.
Ani na Slovensku sa na neho
stať sa údom Matice. Taký ale, kto
sa zdráha alebo vyhovára, nech sa nezabúda. V Bratislave nad vstupom
nehonosí čestným menom Slovák, do objektu Liga Pasáž mu 15. mája
2007 odhalili portrétnu bustu (polpolebo ten nie je toho hodný.“
stava v nadživotnej veľkosti).
Busta je umiestnená tak, aby
■ SLOVENSKÁ LIGA
Keď v roku 1906 obvinili Andreja bola pendantom ku skôr odhalenej
Hlinku za poburovanie proti Maďarom buste Ignáca Gessaya. Pamätnú
a bol za to prenasledovaný, zvolal tabuľu má aj na rodnom dome
Štefan Furdek do Pittsburghu zástup- v Trstenej.
S L O VÁ C I V Z A H R A N I Č Í

N edlho po tom, čo odkvitnú v prírode pr vé jarné kvietky – snežienky, na vlhkých lesných úbočiach i vo výmoľoch blízko studničiek a potokov sa hlási k životu iná zeleň – liečivá rastlina cesnak medvedí. Aj keď sa v masíve Kojšovskej hole vo Volovských
vrchoch už dávnejšie „zabývali“ medvede a je tam viac lokalít cesnaku medvedieho, na tejto prečisťujúcej jarnej dobrote som macov
nepristihol pochutnávať si zatiaľ ani raz. Pritom ako bývalý lesník,
dnes už dôchodca a peší turista, som v lese takmer denne. Stopy
menších i väčších ratíc a trus i spasené rastlinky usvedčujú z návštev lokalít cesnaku skôr jeleniu a srnčiu zver...
Prírodu už na jar poškodzujú zberači liečivej rastliny

Medvediu poživeň hlcú ľudia
Ladislav MALÁK – Foto: autor

Lokality
cesnaku
medvedieho však najviac trpia masovými
nájazdmi ľudí. Jednotlivé miesta,
na ktorých túto liečivú rastlinu
trhajú, vyzerajú najmä po víkendových dňoch akoby nimi prešlo stádo
diviakov. Lokality s jeho výskytom
sú ušliapané, rastlinky výrazne preriedené a veľa takých, ktoré ľudia
vytiahli aj s cibuľkou, sú ponechané
len tak na zemi. Najväčšia škoda
však vzniká, keď sa v pokročilejšom štádiu rastu cesnaku medvedieho, približne v máji, trhá s listami
aj kvetná stonka, kde sú drobné
semienka nových rastliniek, ktoré
zabezpečia obnovu porastu liečivej rastliny v budúcom roku. Práve
preto v nejednom v lesnom chotári
už vinou ľudí nadobro zaniklo viac
lokalít tejto vzácnej rastliny.
Ak si niekto odtrhne pár čerstvých lístkov, sotva proti tomu možno
čosi namietať. Znepokojujúci je fakt,
že v lesoch pribúda ľudí s veľkými
košíkmi, nákupnými vozíkmi i objemnými plecniakmi. Tým pribúda aj
ľudskej drzosti, necitlivosti, chamtivosti. Natrhať čo najviac, aby bolo
aj na predaj na trhovisku. Nedávno
takí suveréni vylomili na rampe pri
vstupe do jednej doliny pod Kojšovou hoľou zámku a autami vošli
hlboko do lesa, kde sa práve liahnu
mláďatá viacerých druhov zveri...
Honbu či priam masový ošiaľ
po cesnaku medveďom spôsobili
najmä v poslednom období reklamy
a články vo viacerých novinách,
časopisoch i rozhlase, kde sa propagovali jeho liečivé účinky. Ľudia
uverili, každý chce byť zdravší.
V situácii dýchavičnosti slovenského
zdravotníctva sa chytáme každej
slamky. Nemalo by to však byť na
úkor prírody!

Na obranu cesnaku medvedieho
pred jeho devastačným zberom však
treba povedať aj to, čo v novinách,
časopisoch ani v rozhlase nebolo:
že táto lesná bylinka môže zdravie
človeka aj poškodiť, ba ohroziť na
živote. Dozvieme sa to však až vtedy,
keď liečivú silu prírody preženieme
a následné problémy zažijeme na
vlastnej koži. Pri konzumácii surového cesnaku medvedieho je riziko
podráždenia žlčníka či pankreasu, ba
sú známe prípady prudkého zápalu
týchto orgánov, keď lekári museli
doslova bojovať o záchranu života
náramne zdraviachtivých. Bylinu by
tiež nemali užívať ľudia s nízkym tlakom krvi. Ten sa konzumáciou cesnaku môže dramaticky ešte prudko
znížiť a nastane zastavenie srdca.
Množstvo, ktoré môže ohroziť zdravie, je individuálne. Menej nebezpečný je vo varenom jedle, no tam
sa účinky rastliny strácajú, prítomná
zostáva iba slabšia aróma. A liečivý
účinok cesnaku medvedieho sa znižuje aj zmrazením surových listov.
Medvede by si mali vo svojom
domove konečne urobiť poriadok...
A každú jar spustošený les však
nesmie nechať ľahostajnými najmä
lesníkov.
Ladislav MALÁK

Niekomu zas prekáža pokoj
„Mimoparlamentná SMK žiada
parlamentné strany o ospravedlnenie pre maďarskú menšinu za
uplatňovanie kolektívnej viny po
druhej svetovej vojne,“ to je požiadavka predsedu Strany maďarskej
komunity (predsedu s pochybným mandátom, keďže zrejme nie
je občanom SR) niekedy z júna
2013 Józsefa Berényiho. Možno
sa pýtate, prečo začínať takmer
s dvojročnou starinou? „Dôveru
medzi Maďarskom a Slovenskou
republikou by posilnilo, keby sa
Slovenská republika ospravedlnila
Maďarom vysťahovaným z niekdajšieho Česko-Slovenska a zo svojho
právneho poriadku by vymazala
ustanovenia, ktoré zachovávajú
v platnosti princíp kolektívnej viny,“
vyhlásil najnovšie v severomaďarskom Komárome predseda maďarského parlamentu László Kövér. To
je, akoby mu to sám Berényi napísal – preto ten začiatok.
Zábavné a zároveň veľmi
smutné je, že si nikto neuvedomuje, že Slovensko nie je podpísané pod nijakými repatriačnými dohodami. To je jeden uhol
pohľadu. Naopak, súhlas Maďarska tam stvrdený podpisom predstaviteľa Maďarska je. Teda je

namieste očakávať, že aj samotné
Maďarsko sa ospravedlní svojim
obyvateľom za príkoria, ktoré mu
spôsobili jeho vlády. A na adresu
pána predsedu maďarského parlamentu treba hádam uviesť ešte to, že
legislatívne prostredie na Slovensku,
počnúc Ústavou Slovenskej republiky a končiac všeobecne záväznými nariadeniami aj najmenších
obcí, striktne zakazuje uplatňovať
princíp kolektívnej viny, ktorý akosi
z neznámeho dôvodu žiada pán
László Kövér „vymazať z právneho
poriadku“ Slovenska.
Áno, pre objektivitu treba
zaznamenať aj jeho slová o tom, že
medzi Maďarskom a Slovenskom
prevažuje duch susedskej spolupráce. Dobre, že si to všimol. Ale
tak isto je vhodné pripomenúť aj
rezolúciu maďarského parlamentu
z decembra 2012, v ktorej sa okrem
iného hovorí: „Maďarský parlament považuje za dôležité dôstojne
si spomenúť na takmer stotisíc
Maďarov vylúčených z Československej republiky vplyvom Benešových dekrétov a podporuje organizovanie spomienkových podujatí
a prípravu vzdelávacích materiálov,
ktoré súvisia s týmto aktom.”
Ivan BROŽÍK
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Štúrove Slovenskje národňje novini 1845 – 1848 – kapitoly z histórie (I.)

Žiadosti, petície, rekurzy i modlitby... za noviny
Pripravil Pavol PARENIČK A – Foto: archív autora

Matica slovenská a jej tlačov ý orgán Slovenské národné noviny sa principiálne hlásia k štúrovsk ým
tradíciám. V Roku Ľudovíta Štúra 2015 si nielen kultúrna verejnosť na Slovensku, ale i celá naša
spoločnosť s veľkou pietou pripomínajú dvojsté v ýročie jeho narodenia (28. ok tóbra 1815 v Uhrovci),
a zároveň uplynie stosedemdesiat rokov od založenia štúrovsk ých Slovensk ých národných novín (1.
augusta 1845 v Bratislave), ako aj dvadsaťpäť rokov od ich znovuobnovenia v matičnom prostredí
(5. júna 1990) . K v ýročiam t ýchto troch v ýrazných medzníkov národnej histórie a dejín žurnalistik y
redakcia Slovensk ých národných novín pripravila sedemdielny seriál článkov nazvaný Štúrove Slo venskje národňje novini 1845 – 1848 – kapitoly z histórie.
Otázkou vzniku politických
novín alebo časopisu sa Ľudovít
Štúr zaoberal od porád s českými
vlastencami v Prahe a Hradci Králové pri svojom návrate z univerzitných štúdií z Halle v lete roku
1840, pričom snaha o založenie
novín spoločne s úsiliami o získanie profesorského miesta na
evanjelickom lýceu v Bratislave
a mandátu poslanca uhorského
snemu mali tvoriť nosný program
Štúrovej národnopolitickej, kultúrnej a pedagogickej činnosti. Už
v lete roku 1841 bol prakticky plán
na noviny hotový a od októbra
toho roku Štúrovi priatelia a spolupracovníci sondovali možnosti
jeho uskutočnenia v Budíne i vo
Viedni, pretože získať povolenie
na vydávanie politického periodika v podmienkach byrokratickej rakúskej štátnej správy a jej
zaostalej feudálnej administratívy,
navyše pre Slovákov často krajne
nepriaznivej, sprevádzali, ako
sa aj v tomto prípade potvrdilo,
mnohé obštrukcie.
■ ŽIADOSTI O LICENCIU
Prvú
dôkladne
vystrojenú
žiadosť o licenciu vydávať v češtine a bernolákovčine Slovenské
národní noviny s literárnou prílohou Orel tatranský podal Ľ. Štúr
29. mája 1842 Uhorskej miestodržiteľskej rade v Budíne. Žiadosť
obsahovala detailne rozpracovaný
program novín a podrobné informácie o ich obsahovom zameraní,
ďalej listinu so štyridsiatimi štyrmi
podpismi katolíckych duchovných
z nitrianskej diecézy (medzi jej
signatármi sa nachádzal i podpis
nitrianskeho biskupa a bernolákovského dejateľa Františka Xavera
Habela), odporúčajúce listy evanjelických superintendentov Pavla
Jozeffyho, Jána Seberiniho a Františka Samuela Stromského, ako aj
písomnú kvitanciu peňažnej kaucie
v nemalej výške štyritisíc zlatých,
ktorú sa zaviazal uhradiť známy
slovenský národovec a literát Gašpar Belopotocký. Miestodržiteľská rada postúpila 14. júna 1842
Štúrovu žiadosť Študijnej komisii
spojenej s Ústredným cenzorským zborom, ktorý ju posúdil až
11. novembra 1842, ako sa dalo
predpokladať, negatívne. Stalo
sa tak po tom, čo realisticky uvažujúci Štúr 2. októbra 1842 podal
v poradí druhú žiadosť, a preto
aj Uhorská miestodržiteľská rada
urgovala Študijnú komisiu, lenže
celá akcia stroskotala na novembrovom odmietavom stanovisku
Ústredného cenzorského zboru.
Štúr sa ani v tejto nepriaznivej situácii nevzdal a už týždeň
po rozhodnutí o povýšení stredoslovenských nárečí na novú spisovnú štúrovskú slovenčinu 21.
februára 1843 predostrel Uhorskej
miestodržiteľskej rade tretí rekurz
(odvolanie, žiadosť) na Slovenskje
národňje novini a ich literárnu prílohu Orol tatránski. Pripojil k nej
listinu z novembra 1842, v ktorej jeho projekt podporilo svojimi
podpismi sto zemanov z Turca
na čele s Jurajom Košútom, ďalších päťdesiatdva turčianskych
zemanov vedených P. Jesenským
vydalo Štúrovi písomné osvedčenie 14. februára 1843. Za noviny
sa vyslovili aj významné národne
uvedomelé osobnosti svetského
a duchovného života oboch kon-
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fesií. Z formálnej stránky Štúr
zamýšľal vydávať noviny v novokodifikovanej slovenčine, z obsahového hľadiska zmenil z taktických
dôvodov ich zameranie, pričom
uprednostňoval uhorské stanovisko pred slovensko-slovanskou
orientáciou.
■ BYROKR ATICKÝ KOLOTOČ
Keďže
budínska
Uhorská
miestodržiteľská rada vo veci
Štúrových Slovenských národných novín naďalej pokračovala
v nepružnom úradovaní a jej rozhodnutie sa odďaľovalo, Štúr sa
so štvrtou žiadosťou v júni 1843
obrátil priamo na Uhorskú dvorskú
kanceláriu vo Viedni. Jej kancelár,
maďarský konzervatívny šľachtický
aristokrat Anton Majláth, odporca
protihabsburskej opozície uhorskej
reformnej šľachty vedenej Lajosom
Kossuthom, ale zároveň aj kritik
jej nacionalistickej maďarizačnej
politiky, odporučil panovníkovi,
rakúskemu cisárovi Ferdinandovi
V. Habsburskému, zvanému Dobrotivý, aby nariadil Uhorskej miestodržiteľskej rade, nech dá ešte raz
vyhotoviť posudok Ústrednému
cenzorskému zboru. Panovník Majláthov návrh prijal a 8. júla 1843
požiadal o predloženie celej záležitosti okolo úradného povolenia slovenských novín. Budínska Uhorská
miestodržiteľská rada i Ústredný
cenzorský zbor, v ktorých na
postoch vyšších úradníkov pôsobili prevažne príslušníci maďarskej
konzervatívnej šľachty, iba zotrvali
na predošlom a v auguste 1843
zopakovali svoje záporné vyjadrenie k žiadosti z 11. novembra 1842,
ale konečné rozhodnutie ostávalo
na vôli cisára.
Na podporu Štúrových novín
v tom čase na základe petičných
podpisových listín turčianskych
a trenčianskych zemanov aktívne

vystúpil Ján Čaplovič a Uhorskej
dvorskej kancelárii vo Viedni 8.
septembra 1843 podal v tejto veci
odvolanie, pričom sa opäť opakoval
známy byrokratický kolotoč medzi
úradníctvom panovníka, Uhorskej
miestodržiteľskej rady a Ústredného cenzorského zboru. Miestodržiteľská rada odpovedá cisárovi
11. októbra 1843 v tom zmysle, že
správu v záležitosti slovenských
novín už poslala v auguste 1843,
ale keby rozhodol inak, kladne,
Ústredný cenzorský zbor zabezpečí cenzora pre Štúrovo periodikum, čo bolo určitým pokrokom.
Uhorská dvorská kancelária, atakovaná žiadosťami Štúra i Čaploviča, odporučila 16. novembra
1843 panovníkovi nariadiť Uhorskej miestodržiteľskej rade, aby
si vyžiadali posudok o politickom
a mravnom profile Ľ. Štúra od jeho
kompetentnej vrchnosti, čo v tomto
prípade predstavovalo vyjadrenie
grófa Karola Zaya z uhrovského
panstva, kde bol Štúr domovsky
príslušný. O rokovaní Uhorskej
dvorskej kancelárie Čaplovič informoval Štúra, Jána Kollára i Pavla
Jozeffyho.
■ ĽADY SA POHLI
Konečne 12. decembra 1843
oficiálne Uhorská miestodržiteľská rada vyzvala Zaya o vypracovanie posudku na Štúra. Zároveň už o štyri dni, 16. decembra
1843, požiadal Kollár Jozeffyho,
aby inter venoval u Zaya v prospech Štúra, čo aj Jozeffy urobil.
Zay v stanovisku ocenil vysoké
morálne kvality Štúra, i keď si,
samozrejme, neodpustil poznámky
na margo jeho politických názorov
a aktivít, pričom poznamenal, že je
to „najhorlivejší prívrženec slovenskej reči a národnosti“. Viac situáciu skomplikovalo pravdepodobne
úmyselné prekrútenie Zayovej cha-

rakteristiky Štúra príliš iniciatívnymi úradníkmi Uhorskej dvorskej
kancelárie, ktorí odoslali posudok
13. februára 1844 na panovnícky
dvor do Viedne. Aj napriek tomu
agilný Kollár, aj keď sa so Štúrom v otázkach jazyka dostávali
do vážneho konfliktu, 24. februára
1843 poslal Jozeffymu list, v ktorom uvádza, že budínska miestodržiteľská rada údajne „vyhotovila do Viedne priaznivú mienku
a odporúčanie vo veci Štúrovho
rekurzu o povolenie slovenských
novín“. Táto Kollárova dôverná
informácia, o ktorej sa dozvedeli
aj Štúr a Čaplovič, bola najmä pre
Štúra v čase straty miesta námestníka profesora na evanjelickom
lýceu v Bratislave a protestného
odchodu popredných štúrovcov do
Levoče, obrovskou satisfakciou.
■ PIATA ŽIADOSŤ
Štúr však nič neponechával na náhodu a v januári 1844
adresoval akúsi poistnú piatu žiadosť o povolenie novín, tentoraz
priamo na viedenský panovnícky
dvor. Zároveň sa pomocou českých vlastencov obrátil s prosbou
o inter venciu na ríšskeho štátneho
a konferenčného ministra vnútra
Františka Antona Kolowrata. Ten
v Štátnej rade, v Štátnej konferencii a u panovníka 19. a 20.
marca 1844 zasiahol, preto bol
Štúrov posledný rekurz konečne
signovaný na najvyšších miestach
a 21. marca 1844 odovzdaný kancelárovi A. Majláthovi. S ďalšími
predstaviteľmi Uhorskej dvorskej
kancelárie komplexne o Štúrových
žiadostiach týkajúcich sa povolenia slovenských novín Majláth
rokoval až 31. októbra 1844, pričom sa, najmä pod dojmom cisárovho postoja, konečne vyslovil
za priaznivé vybavenie žiadosti
na vydávanie slovenského politického periodika.
■ POLICAJNÉ PREVEROVANIE
Tak ako bolo počas metternichovského režimu v habsburskej
monarchii zvykom, aj v prípade
Štúrových novín mala posledné
slovo rakúska polícia. Keď Uhorská dvorská kancelária na zasadnutí Štátnej konferencie 13.
novembra 1844 referovala o svojom kladnom odporučení Štúrovej
žiadosti z 31. októbra 1844, tá si
prostredníctvom panovníkovho prípisu vyžiadala posudok na Štúra
od dvorského policajného riaditeľa
Jozefa Sedlnitzkého. Neznámy
bratislavský informátor promptne
14. decembra 1844 podal Sedlnitzkému podrobné hlásenie o Štúrovi,
komplexnú správu o ňom vypracoval 27. decembra 1844 aj vládny
radca dvorského policajného úradu
Leopold Valentín Ferstl. Na základe oboch správ pripravil Sedlnitzký 29. decembra 1844 posudok o Štúrovi pre cisára. Rakúska
polícia konala r ýchlo a našťastie
v tomto prípade jej dôverné spra-
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vodajstvo bolo objektívne, preto
Štátna konferencia už 2. januára
1845 navrhla panovníkovi schváliť projekt Štúrových novín, aj keď
ríšsky kancelár a predseda Štátnej konferencie Klement Václav
Lotar knieža Metternich vsunul do
dokumentu dodatok, že „povolenie, ktoré je udelené Štúrovi, sa
vzťahuje iba na jeho osobu a len
na právo noviny vydávať “. Týmto
nariadením Metternich zviazal so
slovenskými novinami výhradne
iba Štúra. Z týchto dôvodov ho
oficiálne ustanovili aj za správcu
a vydavateľa novín.
■ OHL AS O PROGR AME
Panovník Ferdinand V. rozhodnutie o povolení novín signoval
15. januára 1845. Už 26. januára
1845 odišiel Ľ. Štúr do Viedne,
kde mu úrady oficiálne oznámili,
že jeho žiadosti o privilégium na
vydávanie slovenského politického
periodika sú vybavené kladne.
Štúr však Viedeň musel v krátkom
čase navštíviť ešte raz – 14. februára 1845, aby zaplatil úradnú taxu
sto zlatých a prevzal si do vlastných rúk doklad o povolení novín,
ďalší dekrét poslala Uhorská
dvorská kancelária 15. februára
1845 Uhorskej miestodr žiteľskej
rade, ktorá o tom 4. marca 1845
informovala Ústredný cenzorský
zbor. V súvislosti s tým pripravoval Štúr od marca 1845 vydanie programového Ohlasu, ktor ý
mal v stručnosti predstaviť náplň
novín. Štúr chcel Ohlas pôvodne
vydať už v apríli a pr vé číslo Slovenských národných novín začiatkom júla 1845. Súčasne začal
intenzívne pracovať na budovaní
redakcie periodika. Sám Štúr na
margo zápasov o noviny lakonicky
poznamenal, že si svoje periodikum doslova „vymodlikal“.
■ BUDOVANIE REDAKCIE
Ľudovít Štúr ešte skôr ako
dostal povolenie vydávať Slovenské národné noviny s literárnou
prílohou Orol tatranský, začal
systematicky organizovať sieť
ich dopisovateľov, a najmä skupinku stálych redaktorov. Najpr v
z kandidátov na miesta redaktorských pomocníkov odstúpil ešte
v novembri 1843 Janko Kalinčiak,
ktor ý odišiel na univer zitné štúdia
do saského Halle a po návrate
z nich v lete roku 1845 sa dostal
do ostrého osobného konf liktu
so Štúrom. Prekvapujúco v máji
1845 rezignoval na ponuku by ť
Štúrov ým pomocníkom v redakcii
aj Ján Francisci, ref lektujúc post
námestníka profesora na evanje lickom lýceu v Levoči, kde naplánoval založenie ústredia spolko vej Jednoty mládeže slovenskej.
A tak Štúrovi zostali v Bratislave
na pomoci len jeho dôverní stúpenci a žiaci, a to Peter Kellner Hostinský a Bohuš Nosák
Nezabudov.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Nová inštitúcia je na slovenskej výtvarnej scéne už vyše roka

Kunsthalle – nádeje a otázniky
Alexander GOCZ − Foto: autor

Ministerst vo kultúr y a Národné osvetové centrum of iciálne oznámili od 1. januára 2014 v znik Kunsthalle – domu umenia, k tor ý bude súčasťou novov y t voreného Slovenského centra vizuálnych umení,
spadajúceho pod Národné osvetové centrum. Úlohou tejto novov y t vorenej inštitúcie bude okrem
príprav y a realizácie reprezentatívnych v ýstavných projek tov aj mapovanie, vedecké spracovávanie
a sprístupňovanie vizuálneho umenia domácemu aj zahraničnému publiku.
Výtvarná obec na Slovensku
je prinajmenšom tak
polarizovaná − ako spisovatelia. Odborníci
z umenovedných kruhov to najmä
u výtvarníkov odôvodňujú silným
pocitom individuality u jednotlivých
tvorcov. V praxi to znamená, že
vznikajú záujmové frakcie a skupiny, ktoré sa usilujú komunikovať
so štátnou mocou, a samozrejme
ju aj ovplyvňovať − v tomto prípade
najmä ministerstvo kultúry. Výsledok
zatiaľ nie je bohvieako povzbudivý.
Výtvarníci prišli o kaštieľ v Moravanoch a spisovatelia v Budmericiach.
Štatút umelca ako základ pre nasledujúce právne normy je vo hviezdach
a široká verejnosť, s výnimkou
nemnohých skutočných milovníkov
kultúry, dáva jednoznačne prednosť
celebritám zo seriálov a z rôznych
reality šou pred skutočnými umelcami. Ešteže sa na Slovensku podarilo založiť v poradí druhú Kunsthalle
(po Košiciach) v Bratislave. Žilinská
Kunsthalle v Novej synagóge bude
otvorená pravdepodobne v lete
budúceho roku.
■ PREČO KUNSTHALLE?
Súčasný riaditeľ Slovenského
centra výtvarného umenia kunsthistorik Juraj Čarný definuje Dom umenia − Kunstahlle nasledovne: „Je to
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typ inštitúcie, ktorý sa v anglicky
hovoriacich krajinách označuje
ako Centrum súčasného umenia,
v nemecky hovoriacich krajinách
sa zaužíval termín Kunsthalle. Ide
o inštitúciu, ktorá je zameraná
na
prezentáciu,
predovšetkým
výstavnú, súčasného výtvarného
umenia a nemá zbierky, čím sa líši
od múzeí súčasného alebo moderného umenia. Ak by som prirovnal
termín Kunsthalle k novinárskemu
svetu, tak existujú galérie, ktoré
sa dajú označiť ako denníky alebo
týždenníky, galérie, ktoré sú malé

a vystavujú mladých, zväčša neznámych umelcov. Tieto galérie často
vedú samotní umelci. Potom sú
tu galérie, ktoré sa dajú prirovnať
k ročenkám, na takejto úrovni je
u nás Národná galéria, v zahraničí sú to múzeá moderného alebo
súčasného umenia. Kunsthalle sa
nachádza v priestore niekde medzi
nimi, je to približne niečo ako
mesačník, ktorý sa snaží v tomto
priestore operovať a predstavovať
publiku najaktuálnejšie trendy domáceho a zahraničného súčasného
umenia.“

Róbert Letz: Andrej Hlinka vo svetle dokumentov
Nedávno vydaná kniha prináša reprezentatívny výber päťdesiatich deviatich
dokumentov týkajúcich sa všetkých podstatných etáp a dimenzií verejného
účinkovania Andreja Hlinku (1864 – 1938), kňaza, politika a národného dejateľa, a ponúka tak možnosť utvoriť si pomerne komplexný obraz o jednej
z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín.
Napriek rozličným prístupom k interpretácii jeho postojov a činov
je nespochybniteľné, že Hlinka výnimočným spôsobom ovplyvňoval mnohé oblasti života Slovákov od konca 19. storočia až do svojej
smrti. Úplné oddanie sa svojmu kňazskému povolaniu, ktoré ho priviedlo k nezištnej službe jemu zvereným, ťažko skúšaným veriacim na
poli duchovnom, kultúrnom, vzdelávacom i sociálnom, prerástlo do aktivít zameraných na dosiahnutie podstatných riešení s cieľom dosiahnuť lepšie, spravodlivejšie podmienky na život svojho národa ako celku.
V tomto zmysle Hlinka rozhodujúcim spôsobom prispel k dotvoreniu Slovákov na moderný štátotvorný národ.
Aj preto v jeho neobyčajne košatom životnom príbehu − zvlášť, ak je
to na báze pramenného materiálu − môže pozorný čitateľ nachádzať nové
horizonty našej národnej historickej pamäti, ba odkrývať mnohé podstatné
otázky týkajúce sa formovania našej identity, odkazu predkov či zmyslu
našich dejín.
Jednotlivé pramene sú usporiadané chronologicky v rámci šiestich
tematických celkov: Ochranca slabých, V boji za práva slovenského národa
v Uhorsku, Princípy Hlinkovej autonomistickej politiky v Československej republike, Hlinka o kresťanstve, viere a cirkvi,
Hlinka očami iných osobností, Záver životnej cesty a odkaz Andreja Hlinku, a sú vybavené dôkladným poznámkovým
aparátom, ktorý má predovšetkým vysvetľujúcu funkciu a ozrejmuje rôzne fakty, súvislosti a vzťahy, ktoré by inak mohli
čitateľovi uniknúť. Každú časť uvádza stručný komentár editora, renomovaného historika strednej generácie.
Okrem rozsiahleho obrazového materiálu osobitne hodnotná je podrobne spracovaná Chronológia života Andreja
Hlinku a pamäti o ňom, no nechýba ani súpis použitej literatúry, anglické resumé či menný register. Kniha má tak predpoklady stať sa základnou príručkou k danej problematike pre historikov, pedagógov, študujúcu mládež či zaujímavým
prameňom poznania pre každého záujemcu o našu minulosť.
(red)

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Moja predbežná bilancia
informácií, ktorá sa na mňa
nalepila pri čítaní bulváru, je za
niekoľko dní nasledovná. Multiotecko Boris Kollár sa rozišiel
s jednou z matiek svojich detí.
Prírodou bohato obdarená celebrita označovaná ako „farmárka“
(pozor, nepliesť si to s družstevníčkou!) sa presťahovala na
dedinu za maďarskými hranicami. Štatistický index veľkosti
ženských pŕs stúpol v dedine pri
jej prisťahovaní o dvadsať percent. Mladá seriálová herečka
ukázala pri vystupovaní z auta
nohavičky. Z toho môže vnímavý čitateľ vyvodiť, že naše
mladučké herečky sú na tom
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sociálne lepšie ako ich americké
kolegyne, ktoré sa väčšinou na
spodnú bielizeň nezmôžu a rovno
ukážu fotografom predmetnú
časť tela tak, ako ju pánbožko
naprojektoval. No a na záver
som sa dozvedel, že tínedžerská
popová speváčka Miley Cyru-

sku venušu nevyrezal umelecky
založený lovec mamutov, ale jeho
žena, ktorá si takto chcela zaklebetiť o obéznej susedke z vedľajšej jaskyne. Ťažko je to dnešným
mladým vysvetľovať, ale voľakedy
sa klebety v médiách nevyskytovali. V Pravde si našinec prečí-

Ďalším dôležitým poslaním tejto
inštitúcie je pomáhať domácim umelcom prezentovať sa v zahraničí. Pre
výtvarníkov tu dosiaľ neexistovala
nijaká podporná báza. Tak ako iné
kultúrne oblasti mali svoje informačné centrá, napríklad Hudobné
centrum, Slovenské centrum dizajnu,
Filmový ústav, Divadelný inštitút,
Literárne informačné centrum, tak
výtvarné umenie niečo podobné
nemalo.
■ V ZNAMENÍ REKONŠTRUKCIE
Ministerstvo kultúry SR vyčlenilo na rozbeh projektu Dom umenia
– Kunsthalle takmer tristotisíc eur.
Veľkú časť z tejto sumy zhltla rekonštrukcia Domu umenia na Námestí
SNP 12, keďže tamojšie priestory
si od polovice sedemdesiatych
rokov voľačo pamätali. Najdôležitejšia bola zrejme kompletná úprava
permanentne zatekajúcej strechy
a vynovenie samotných výstavných
priestorov, vrátane ich osvetlenia
a technického zázemia. No neostalo
iba pri tom. Aj priestory, v ktorých
sídli spolu s Národným osvetovým
centrom nové Slovenské centrum
vizuálnych umení, sa zmenili na lepšie. Najmä preto, že v pôvodne
sucho úradne pôsobiacich chodbách sa realizovali permanentne
obmieňané výstavy amatérskych
fotografií, malieb či fotodokumentov
z Folklórneho festivalu Východná,
teda z akcií, ktoré NOC už tradične
zastrešuje po celom Slovensku.
K hlavným aktivitám Slovenského
centra vizuálnych umení bude totiž
popri príprave a realizácii výstavných projektov v Kunsthalle patriť
aj prezentácia slovenského vizuálneho umenia v zahraničí, realizácia
vzdelávacích programov a galerijnej
pedagogiky pre špecifické cieľové
skupiny, vedenie dokumentačného,

tal článok o imperialistoch, ako
ohrozujú svetový mier, a v čiernobielej televízii súdruh generálny
tajomník spolu s družstevníkmi
premŕval medzi prstami zrno
z čerstvej žatvy. Kdeže tam gatky,
silikónové prsiská či neoholené
podpazušie. Mimochodom, ja si
ho tiež neholím a novinári na mňa

KULTÚRA

■ PREDSTAVY A OČAKÁVANIA
Pri slávnostnom otvorení Domu
umenia/Kunsthalle Bratislava minister
kultúry SR Marek Maďarič povedal:
„Dve dekády je zriadenie bratislavskej
Kunsthalle živou témou, ale aj zakliatou, pretože sme to za dvadsať rokov
urobiť nedokázali, nevedeli, nechceli.
Moje pocity sú dnes preto zmiešané
− na jednej strane je to radosť z otvorenia, na druhej strane by sme sa
mali zamyslieť nad sebou, prečo nám
všetko tak dlho trvá. Nech sa zamyslí
niekto, kto za kultúru zodpovedal
v minulosti, prečo sa skôr neurobili
takéto rozhodnutia.“ Na druhej strane
musíme brať do úvahy aj výhrady
dvoch reprezentatívnych výtvarných
organizácií, a to Umeleckej besedy
slovenskej a Spolku výtvarníkov Slovenska, ktorých členovia prišli o tradičnú možnosť vystavovať v niekdajšom Dome umenia. Riaditeľ Kunsthalle
Juraj Čarný na otázku o smerovaní tejto
ustanovizne a o jej umeleckej objektivite hovorí nasledovné: „Výtvarné
umenie býva obviňované z elitárstva
a uzavretosti, z toho, že mu bežný
divák nemá šancu rozumieť, pokiaľ sa
skutočne hlboko nezaujíma, neštuduje,
nevzdeláva sa. Kunsthalle by mala byť
inštitúcia, ktorá bude výtvarné umenie
ľuďom približovať. Na jednej strane je
moja predstava taká, že Kunsthalle
musí byť otvorená v tom zmysle, že
do jej aktivít budú môcť zasahovať
aj nezávislí kurátori, ktorí nebudú
priamo jej zamestnanci. Podľa mňa
nepotrebujeme Kunsthalle, ktorá sa
bude obracať chrbtom všetkým ľuďom
a bude popierať a likvidovať. Chcel by
som Kunsthalle vybudovať s tímom rešpektovaných odborníkov, ktorí by prišli
cez konkurzy, ktorí by boli rešpektovaní
odborným prostredím.“

MEDAILÓN
Takmer každý tvorivý človek má svoje srdcové
mesto. Jednoducho priestor, v ktorom sa cíti doma,
kde má svojich priateľov a blízkych, svoje obľúbené
zákutia so zvláštnym, iba pre neho osobným čarom. Pre
a Júliusa VANOVIČA sa týmto mestom stal Martin, kde
sú začiatky jeho gymnaziálnych štúdií, kde pracoval
v matičnej tlačiarni aj v samotnej Matici.

Autor spätý s mestom Martin
Narodil sa v apríli v roku 1935 v Dražkovciach. Neskôr študoval
na gymnáziu v Martine, odkiaľ ho však v roku 1952 vylúčili, pretože
jeho otca obžalovali v politickom procese s partizánskym veliteľom
Žingorom. Gymnázium napokon absolvoval a neskôr študoval na Katedre
knihovedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave. No po prvom semestri
ho z politických dôvodov zo štúdia vylúčili. Znova sa zamestnal v Matici
a po odchode do Bratislavy v Slovenskej pedagogickej knižnici. Július
Vanovič vzápätí pracoval ako redaktor Slovenských pohľadov či Mladej
tvorby a medzitým externe vyštudoval slovenčinu na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave. Od roku 1969 bol zamestnaný ako odborný pracovník
v SAV, ale v apríli 1972 musel ústav opustiť. Prijali ho za korektora do
vydavateľstva Slovenský spisovateľ, kde pôsobil až do roku 1990, keď
sa vrátil ako vedecký pracovník do Ústavu slovenskej literatúry SAV. To
už mal na svojom konte súbor rozhovorov so slovenskými spisovateľmi
Antidialógy, rukopisnú novelu Prichádzanie či román Doživeň. V roku
mu vyšla Kniha o starom Martine, potom jej pokračovanie Druhá kniha
o starom Martine (1993) a Tretia kniha o starom Martine (1999), ktoré
uzatvára publikácia Epilóg starého Martina alebo Pamäti z mladších
rokov života (2005). Nasledovali monografia o tvorbe Júliusa Barča-Ivana
a súbor literárnych štúdií, esejí a úvah o slovenskej kultúre a literatúre. SNN
mu blahoželajú k osemdesiatke, ktorej sa nedávno dožil!
(mab)
kašlú, aj keď na kúpalisku provokačne zdvíham ruky.
Klebety sa samozrejme nevyhli ani našej malomestskej ulici.
Keď sme sa my šarvanci dozvedeli, že za susedou Jolanou B.
dolieza počas neprítomnosti jej
manžela kominár, nechalo nás

Máločo tak letí do sveta ako dobrá klebeta
sová si prestala holiť podpazušie. No, hotový horor! Odborne
povedané, podobné správy patria
do žánru klebeta. No a klebeta
je podľa niektorých bádateľov
stará ako ľudstvo samo a určite
tu bola skôr ako vynález kolesa či
bryndze. Dokonca som sa stretol
s názorom, že známu Moravian-

informačného a vzdelávacieho centra a takisto vydavateľská činnosť.

to chladnými. Suseda bola korpulentná päťdesiatnička so šviháckymi fúzikmi, teda nič pre
nás. Na druhej strane klebeta,
ako si maloletá susedka Marcelka
ozrejmovala v kríkoch so svojím
rovesníkom z vedľajšieho domu
isté anatomické rozdielnosti, nás
zaujala. Sodoma a komora, prí-

padne sexuálna náuka v praxi.
Lenže v poslednom čase som
zistil, že takých poctivých interných klebiet ubúda. Čo z toho, že
viem, ktorá misska sa spriahla
s dákym milionárom či hokejistom, keď neviem, čo sa deje
v našom bytovom dome či v práci.
Nedávno ma však vo výťahu oslovila kolegyňa. Prezradila mi, že
keďže máme pohyblivý pracovný
čas, tak náš nemenovaný kolega
prichádza už na šiestu hodinu
a rannú hygienu, vrátane sprchy
a holenia, si odbaví v práci. Že
vraj ho stretla len s uterákom
okolo pása, ako vychádza zo
sociálnej miestnosti. Prvé, čo
som sa jej opýtal, bolo, či mal
oholené podpazušie...
Marek DANKO
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REFLEXIA
V
memoárovo
ladenom
útvare, ktorý pod názvom Rozpomienky na dni peknej mladosti
v roku 1873 na tri pokračovania
uverejnil Andrej Trúchly-Sytniansky v štvrtom ročníku časopisu
Orol, Daniel Maróthy v súvislosti s príchodom do Bratislavy
spomína aj Slovenské národné
noviny: „Prišiel som do Požoňa –
vtedy ešte vôbec nie do Bratislavy
– v posledných dňoch mesiaca
augusta r. 1845, teda dnes zajtra
pred 30 rokmi.

Robinson bez
ostrova
Vtedy už náš večne blahej
a požehnanej pamäti Ľudovít nesedel
na katedre Ústavu slovenského pri
ev. školách požoňských – no v prvom
poschodí na západnom uhle ulice
Pannenskej impozantne vyčnievajúceho domu Fernolayovského, odkiaľ
v stĺpcoch Slovenských národných
novín a na krýdlach Orla Tatranského
vysielal žeravé blesky ducha svojho
do lona z tisícročného zmeravenia
okrievajúceho Slovenska.“
Vieme kde, áno, tabuľa na rohu
Kozej a Panenskej ulice oproti kníhkupectvu Artfórum. Maróthy, ktorý
do periodika prispieval článkami,
v dielku sprítomňuje reálie i dobovú
atmosféru aj po rokoch farbisto
a plasticky. Medziiným z textu
zistíme, že Štúr ani po nútenom
odchode z postu pedagóga nerezignoval na prácu s mládežou. Stal sa
organizátorom Čitárne Slovanskej,
v ktorej sa okrem Slovákov schádzali i Srbi. V rámci tejto ustanovizne
usporadúval raz mesačne práve
s výdatnou pomocou správcu Jednoty Maróthyho zhromaždenia, na
ktorých sa prítomným prihováral
v jazykoch oboch národov.
Okrem týchto verejných stretnutí
sa diali i veci vskutku tajné...
„... ale poobzerajmeže sa dobre
okolo, či dajaký špehúň na nás
nestriehne – dvaráz do týždňa na
prvom poschodí domu Fernolayovského o siedmej hodine večernej,
tie okná, kde bola Redakcia slovenská, boly starostlivejšie jak inokedy
čalúnami pozaťahované. Šuhajci
jedon za druhým potichučky po
jednom jak tiene večerné kradli sa
k bránam domu menovaného.
Letmým krokom, aby ani len
hausmeister (domovník) o nich
nezvedel, vznášali sa po schodoch
do miestnosti redakcie, kde si uradovaní, utešení ruky podávali, že im
Boh pomohol neprajnému oku nepozorovane vkĺznuť do tej svätyne mládeže slovenskej.“
Zaiste, dobový štýl nevdojak
zvádza k pousmiatiu sa. No mali by
sme si uvedomiť, že za čias kancelára Metternicha chodili špehovia riadne husto a bolo poriadne
dusno... V každom prípade, vtedy
a tam „konšpirácia“ spočívala
v prednáške z dejín alebo literatúry
slovanských národov, t. j. z činnosti,
kvôli ktorej, ako ohrozujúcej rakúsku
monarchiu panslavizmom, bol Štúr
pozbavený funkcie. Hŕstka vyvolených, medzi nimi isteže aj autor Rozpomienok, počúvala, zatiaľ čo iní,
duchu hnutia neverní mladíci bavili
sa v kaviarňach, hostincoch, divadlách, „zatiaľčo my – často hladní
telesne – jedli sme chlieb života
a ich sladkú vodu oduševnenia
za najväčšie záujmy a vidiny ľudu
a národu nášho“.
V citáte zreteľne vidíme prelínanie náboženskej rétoriky a symboliky
s národnou. Ideál askézy, prekonania hriechu čistotou a odopretím si
pôžitkov. Nemali by sme zabudnúť,
že značnú časť štúrovských obrodencov tvorili mladíci z rodín evanjelických duchovných, študenti teológie – ako aj samotný Daniel Maróthy.
Jeden zo slovenských puritánov.
Robinson bez ostrova.
(mf)
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Motto: Za Boha, za Vlasť a za drahí Národ – Žiť lebo mrieť

Sládkovičova Marína mu viedla ruku i srdce
Miloš FERKO − Foto: archív autora

Daniel Maróthy – otec Eleny Maróthy-Šoltésovej, zomrel 18. apríla 1878; narodil sa o päťdesiattri rokov
a štyri dni skôr v novohradskej dedinke Mašková. Pochádzal z učiteľskej rodiny. Starší brat Ján Maróthy
sa počas štúdií na bratislavskom lýceu stal členom Spoločnosti česko-slovanskej. Inšpirovaný ľudovou
slovesnosťou písal balady, niekoľko z nich uverejnil v almanachu Plody (1836). Mladší Daniel študoval na
lýceu v Banskej Štiavnici (1840 − 1845). Aktívne sa zúčastňoval na pronárodných aktivitách študentov,
pôsobil v spolku miernosti a prijal druhé slovanské meno Vrahobor (t. j. ten, čo bojuje s nepriateľmi, keďže
slovo vrah vo vtedajšej slovenčine − ako i v poľštine či ruštine dodnes − malo i tento význam). V roku 1844
ho spolužiaci zvolili za podpredsedu banskoštiavnickej pobočky Jednoty mládeže slovenskej.
O úrovni Maróthyho vedomostí
svedčí fakt, že vo veku devätnásť
rokov zároveň pôsobil ako zástupca
profesora Šuhajdu a pravidelne na
lýceu prednášal. Už v tom čase
písal básne. Prvotiny neprezentoval na verejnosti, zapisoval ich do
zošitov. Dcéra Elena rukopisy aj
s ostatnou pozostalosťou venovala
archívu Matice slovenskej. Okrem
vlastnej tvorby tu nájdeme aj
záznamy (prepisy), odpisy najobľúbenejšej poézie iných tvorcov. Získavame tak obraz o jeho vzoroch,
záujmoch , vkuse. Takže medziiným je tam Friedrich Schiller, Karel
Hynek Mácha, Ján Kollár, srbská
hrdinská epika, Karol Kuzmány
a počas pobytu v Bratislave pribudne i Sládkovičova Marína...
V jeho vlastnej tvorbe prevládajú
sprvoti ľúbostné motívy. Lyrické
sonety, baladické skladby o viac či
menej hypotetických nešťastných
láskach. Subjektívna presila v nich
bola zrejme dôvod, prečo Maróthy
svoje diela neprednášal, nečítal,
neukazoval.
Výraznejší príklon k tvorbe
s národnou tematikou zaznamenávame u Daniela Maróthyho prvý
raz v krátkom časovom úseku po
návšteve Jozefa Miloslava Hurbana
v Banskej Štiavnici v jeseni v roku
1844. Energický muž, bojovník za
novú slovenčinu, pravá ruka vodcu,
redaktor, ktorý práve vydal prvý
ročník almanachu Nitra, na mladíka
nesporne zapôsobil. Maróthy pod
jeho vplyvom v básni Viznaňja na
papier položí: Za Boha, za Vlasť
a za drahí Národ/ Žiť lebo mrieť,
moja bude sláva!
■ MÚZA (KARO)LÍNA
Skutočne, po napísaní tohto
diela sa autor istý čas venuje
tvorbe prvoplánovo pronárodne
orientovanej poézie so širšími
spoločenskými
témami.
Píše
tiež príležitostné verše. Podnietený Sládkovičovou Marínou však
opäť nazbiera odvahu siahnuť do
svojho vnútra. Oslnený skladbou
o cite k žene Maróthy báseň toľko
prepisuje, až sa mu dostáva pod
kožu. Nadmieru neodbytne, pretože čítanie i písanie sa prelína
s citom skutočnej lásky ku Karolíne
Hudecovej, prvej manželke autora.
Karolína ako Lína stáva sa vzývanou múzou najrozsiahlejšieho diela
Daniela Maróthyho, cyklickej básne
Dvojaká ľúbosť. Jej vznik autor
datuje rokom 1851.
V dvojdielnej encyklopédii
slovenských spisovateľov (1982)
sa o texte píše, že autor v ňom
„na vyjadrenie svojich intímnych
vyznaní použil obraznosť i strofu
Sládkovičovej Maríny“. Decentnosť vyjadrenia v danom prípade
mätie význam. Podľa textologických zistení literárneho historika
Jozefa Ambruša, ktorý Maróthyho
básnické opus magnum pripravil na vydanie vo vydavateľstve
Tranoscius v roku 1941, Dvojaká
ľúbosť vznikla priamo ako variant
prepisu
Sládkovičovej
Maríny.
Pravdaže, namiesto Maríny vystupuje Lína. Celok je oproti Sládkovičovi o niekoľko strof kratší, viacero
strof sa líši úplne, no Ambrušom
skompletizovaný zoznam rozdielov sa týka zhruba tretiny rozsahu,
zvyšok tvorí prepis. Bádateľ oprávnene konštatuje: „Ide v podstate
o tie isté skladby, len obmenené.“

D ni
Da
niel
el M AR
R ÓT
ÓTHY
HY a ko š tu
tude
dent
nt

Maróthyho
motiváciu
zreteľne
odkrýva titulná strana rukopisu,
ktorá vyzerá takto: Dvojaká ľúbosť,
Spevi D. Márothyho venovänje
Linuške Hudec 1851.
■ DVOJAKÁ ĽÚBOSŤ
Bezpochyby, Maróthy bol, prinajmenšom v rámci tvorby Dvojakej ľúbosti, epigón, nie plagiátor.
Dielo verejne nikdy nesprístupnil.
Vytvoril ho ako poctu milovanej,
z ktorej spravil novú a svoju
Marínu. Zintímnil poéziu do polohy
vskutku osobnej. Karolína určite
poznala i vzor výtvoru, takýto hold
jej nemohol nelichotiť...
Maróthyho Dvojaká ľúbosť
milovníkov
štúrovských
básní
zaujme nielen ako materiál na
komparáciu s Marínou pri výskume
odchýlok a variácií témy, ale aj
z hľadiska spoločenského fungovania poézie. Ako artefakt určený
výlučne na neverejnú spotrebu. Iste
nešlo o jediný pokus vyrovnať sa
klenotu a vyrovnať sa s klenotom
Sládkovičovho talentu. O to dôležitejšie je, že sa vďaka Karolíninej
dcére Elene Maróthy-Šoltésovej,
ktorá sa páru ľúbosťou spojenému
narodila v Krupine, nestratil v prepadlisku nebytia.
Lyrika je pekná vec, no život
nie sú iba básne. Tu a tam publikované i pod pseudonymom Danko
Maškovski či iniciálami D.M, D.V. M:
a pod prijatým vlasteneckým „krstným“ menom Vrahobor. Maróthy
bol v praktickom živote považovaný
za dobrého organizátora. Zároveň
vedel taktne a trpezlivo zaobchádzať s ľuďmi. Preto bol veľmi obľúbený, za študentských čias zastával viacero funkcií. Po odchode
z Banskej Štiavnice na štúdium teo-
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dania sa študentov na schôdzky
s Ľudovítom Štúrom) či rušných
scénach, zachytávajúcich dianie
na širšej ploche, a svižných dialógoch. Takto je zobrazený napríklad družný marš slovenských
a srbských študentov do Modry, kde
v roku 1846 na gymnáziu učil starší
brat Ľudovíta Karol, ktorý Danielovi
Maróthymu v októbri 1846 ponúkol
funkciu námestníka. Srbi sa hrnú
do Modry na protest proti nútenej výučbe v maďarčine v Požoni.
Z textu vanie závideniahodná ľahkosť a noblesa, neostáva než ľutovať, že sa autor próze nevenoval
väčšmi – nielen ako čitateľ.
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lógie do Bratislavy sa v meste na
Dunaji v auguste 1845 stáva funkcionárom Spolku miernosti a správcom bratislavskej pobočky Jednoty mládeže (ústredie organizácie
vytvorenej Jánom Franciscim po
odstránení Ľudovíta Štúra z funkcie
námestníka na bratislavskom lýceu
a legendárnom odchode študentov
z Bratislavy do Levoče bolo práve
v tomto spišskom meste).
■ ŠTÚROVSKÉ ROZPOMIENKY
O tejto aj iných fázach svojho
života píše v dielku Rozpomienky
na dni peknej mladosti.
Dobovým spôsobom, ovplyvneným
poetikou
romantizmu.
Bez ohľadu na chronológiu krúži
v špirále od dojmu k faktu. Chvíľku
patetický, potom humorný, cituje
popevky.
Výsledná
mozaika
pôsobí nadmieru pôsobivo, svižne
a moderne. Po zmienenom uvedení do života v Bratislave ochutnáme spätne trocha atmosféry
banskoštiavnického lýcea, vrátane
stručnej charakteristiky vyučujúcich – najmä už spomenutého
profesora Ľudovíta Šuhajdu, populárneho medzi štúrovskou mládežou najmä pre národne obranne
ladenú brožúru vydanú v roku
1834 pod názvom Maďarizmus
v Uhorsku z právnej, historickej
a rečovej stránky s opravou predsudkov, z ktorých pochádzajú jeho
domýšľavosti.
V Rozpomiekach... väčšmi než
vo veršoch je Maróthy básnikom.
Svojským, originálnym básnikom
prózy, s pôvabom a rozkošou striedajúcim perspektívy rozprávania.
V diele nájdeme lyricky ladené
pasáže popri tajomnosťou nabitých
zákutiach (napríklad výjav prikrá-

Maróthymu však nebolo dané
zapodievať sa literatúrou vážnejšie. Ostala mu iba zábavkou.
O prvom valnom zhromaždení
Matice v roku 1863 napíše dnes aj
z poznatkového hľadiska zaujímavú
črtu pod názvom Turčianska ruža.
Inak sa literatúre nevenuje, ale
dôležitejším záležitostiam. Koncom roka 1846 vo funkcii námestníka krátky čas vo veku dvadsaťjeden rokov zastupuje Karola
Štúra na modranskom gymnáziu.
Po
vykonaní
bohosloveckých
skúšok pôsobí po roku 1848 ako
vychovávateľ v Lazoch nad Ipľom
(v súčasnosti časť Trebeľoviec)
a v Mohore. V roku 1850 je evanjelickým kaplánom u Jána Seberíniho
v Banskej Štiavnici, následne
– už po mesiaci – ho pozvali za
farára do Závady pri Veľkom Krtíši.
V roku 1851 na dlhší čas zakotví
v Krupine, kde sa žení. Narodí
sa mu tu, ako sme už spomenuli,
dcéra Elena, jedna najvýznamnejších slovenských spisovateliek
devätnásteho storočia. Krátko po
narodení dievčatka nasleduje ďalšie sťahovanie. Tentoraz do obce
Ľuboreči v Novohrade. Onedlho
príde smr ť milovanej Karolíny...
Bez básnického komentára. Slovo
je často voči realite bolestne
bezmocné.
V Ľuboreči ostane Maróthy
vo funkcii evanjelického duchovného osemnásť rokov až do konca
života. V šesťdesiatych rokoch
devätnásteho storočia povzbudený oživením národného života
podporuje a obraňuje existenciu
Matice slovenskej a slovenských
gymnázií. Vlasteneckou a príležitostnou poéziou prispieva do
časopisov Orol a Sokol (napríklad básne Tá naša lipka, Sväto-mar tinským sokolom). Sem-tam
v náznakoch sa mihnú i osobnejšie tóny, zvyčajne filtrované
cez spomienku (Posledné poľúbenie). Popularitu si však získavajú skôr verše predchnuté dobe
primeraným pátosom. Mládež
v druhej polovici devätnásteho
storočia často recitovala bojovne
ladenú báseň Neprajníkom Slovanstva, známe boli aj básne
Verili sme – aj ešte veríme?; Vám,
našim ubehlíkom; Vytriezvejú...
atď. Maróthyho dielka dokázali
v konkrétnej situácii nádejí začiatkov matičného hnutia povzbudiť,
obodriť, zomknúť. Kľúčik od vnútra
však do smrti ostane ukrytý v zošitoch s prepismi...

WWW.SNN.SK
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Štúrov život je ako dobrá pôda , ktorá dala stonásobnú úrodu

Zvolen si uctil svojho najznámejšieho poslanca
Záujem Ľudovíta Štúra o post poslanca v uhorskom sneme za slobodné kráľovské mesto Zvolen podporil bývalý podžupan Zvolenskej stolice Mikuláš
Ostrolúcky – otec Adely Ostrolúckej, ktorý mal v rade stoličného mesta určitý vplyv a za jeho zvolenie sa zasadzoval aj katolícky kňaz Jozef Kozáček.
Štúr oficiálne požiadal o mandát 21. septembra 1847 a svoju kandidatúru podporil nie nepresvedčivým argumentom, že svoje poverenie bude vykonávať
bezplatne. O deväť dní mu Zvolenská mestská rada dala prednosť pred ďalšími tromi uchádzačmi a zverila mu post svojho zástupcu v tomto vtedajšom
najvyššom privilegovanom zbore stavov a vrstiev, ktorý istý čas schvaľoval každú právnu normu podpísanú panovníkom.
Marek HANÚSK A – Foto: Matej FEKIAČ
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Národné oslav y dvojstého
v ýročia narodenia Ľudovíta Štúra
vo Zvolene boli najmä pripomenutím Štúrovho účinkovania v mene
tohto mesta na rokovaniach uhorského snemu, kde v dvoch v ystúpeniach aj požadoval viac právo mocí pre samospráv y slobodných
kráľovsk ých miest a v ďalšej parlamentnej reči i v následnej rozprave nebojácne žiadal aj v yuč o vanie v materinskej reči a zrušenie poddanst va... V sneme do
revolučného roku 18 48 prednie sol päť prejavov. V roku 18 49
cisár snem zrušil.
■ OZ VENY SL ÁVNOSTI
Ukázalo sa, že pri dobrej vôli
sa dá i za málo peňazí získať
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dosť „muzik y “. V tomto prípade
by to mohlo platiť aj doslovne.
V ot váracom programe v ystupovali matičné kolektív y alebo
telesá úzko spojené s Maticou.
Samozrejme, všetk y bez nároku
na honorár. Vďaku si zaslúžia FS
Geľovianka zo Sebechlieb, malí
heligonkári z Hrušova i Zvolensk ý speváck y zbor. Ostatní účinkujúci – dovedna ich bolo stopäťdesiat – si dokonca uhradili aj
cestovné náklady, za č o im patrí
dvojnásobné poďakovanie. Táto
obetavosť zdobí členov Matič nej ochotníckej divadelnej scény
z Liptovského Mikuláša, spevác keho zboru Lipka z Valaskej, spe váckeho zboru Colegium Cantus
z Banskej Bystrice, spevácku

Pe nú at m
Pe
Pekn
mo
osfér
éru
ru sl
sláv
ávno
nost
sti
ti do
dot vorilo
dot
o vyyst
stúp
túp
úpen
nie
ie maallýc
ých he
hel
eliligo
ligo
gonk
nkár
nkár
árov
áro
ov z Hrru
uššo
ovaa.

Vr e l á s p o m i e n k a n a s l a v i s t u Já n a B a l t a z á r a Ma g i n a

Uc t i l i s i a u t o r a A p o l ó g i e
Štefan ANTALÍK – Foto: archív

Já n B a l t a z á r M a g i n b o l v ý z n a m ný t e o l ó g , p r áv n i k a s p i s ova t e ľ. A k t í v n e p o d p o r ova l c y r i l o - m e t o d s k ú t r a d í c i u a ko d e d i č s t vo o t c ov. J e h o d i e l o s p o l u f o r m ov a l o n ovov z n i k a j ú c i l i t e r á r ny ž á n e r –
n á r o d n ú o b r a n u , v y z n a č ov a l o s a s l ov a n sko u o r i e n t á c i o u so z á r o d k a m i n á r o d n é h o p ove d o m i a .
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Narodil sa 6. januára 1681 vo
Vrbovom pri Piešťanoch. Študoval
vo Viedni, kde získal aj akademický titul. Od roku 1709 pôsobil v Jarku pri Nitre a neskoršie
v Košeci. Odtiaľ nastúpil do jezuitského kláštora v Trenčíne. Od
roku 1719 až do svojej smr ti pôsobil v Dubnici nad Váhom. Zomrel
27. marca 1735. Pochovaný je
v kr ypte dubnického kostola.

Na dubnickej fare Ján Baltazár Magin napísal v roku 1723
známu Apológiu, v ktorej zdôrazňoval, že slovenský národ je
rovnocenný s ostatnými národmi
v Uhorsku.
Kto pozná históriu nášho
národa, dobre vie, čo táto obrana
pre slovenský národ v tom období
znamenala. Bol to významný čin
medzinárodného dosahu, ktor ý

Ad.: Naozaj si Matica slovenská váži obetavú prácu svojich pracovníkov?

Členské ústredie MS reaguje na podnet
Členské ústredie MS 14. 4. 2015
dostalo e-mail zo zasadnutia rozšíreného predsedníctva MO MS v Žiline,
aby DV MS prehodnotil prepustenie
pani Z. Miškovskej z pozície KOP
v D MS v Žiline. Žiadosť bola zároveň zaslaná aj ostatným orgánom
MS. V prvom rade Vás chcem upozorniť na dôležitú skutočnosť. Matica
slovenská bola niekoľko mesiacov
v zložitej finančnej tiesni. Všetkým
matičiarom preto muselo záležať na
tom, aby sa najstaršia ustanovizeň
na Slovensku dostala z tejto pozície.
V takomto prípade sa muselo nevyhnutne pristúpiť k prijatiu nepopulárnych
opatrení. Pre túto nepriaznivú ekonoWWW.SNN.SK

mickú situáciu v MS výbor MS na svojom zasadnutí zriadil svojím uznesením
Komisiu pre členské hnutie a mládež,
ktorá mala do stanoveného termínu
navrhnúť opatrenia, ktorými sa ušetria
finančné prostriedky v oblasti členského
piliera. Išlo o návrh zmien v OS MS, vrátane personálnych zmien. Zároveň bola
ČÚ MS zadaná úloha, aby vypracovalo
analýzu činnosti OS MS. Jej úlohou
bolo objektívne zhodnotenie aktuálneho stavu jednotlivých D MS a OP MS.
Analýzu hodnotenia činnosti OS MS
ČÚ MS odovzdalo Komisii pre členské
hnutie a mládež. Komisia zhodnotila
analýzu a navrhla príslušné opatrenia,
ktoré následne predložila predsedníctvu

a výboru MS. Výbor MS ako najvyšší
výkonný orgán MS na svojom zasadnutí,
ktoré sa konalo 7. 6. 2014 v Martine,
prijal záväzné uznesenie, ktorým okrem
iného zrušil jedno pracovné miesto KOP

OČAMI MATICE
v D MS v Žiline, ktoré zastávala práve
pani Z. Miškovská. ČÚ MS rozhodnutie
výboru MS berie na vedomie.
Chcem zdôrazniť, že ústredie MS
v Martine je od D MS v Žiline vzdialené
len dvadsaťdeväť kilometrov. Matica
slovenská v Martine bude koordinačne
a metodicky pomáhať D MS v Žiline
po prepustení KOP. D MS v Žiline ako

skupinu Matičiark y z Oč ovej, FS
Jabloň z Pohronskej Polhor y a FS
Jánošík z Fiľakova. Moderátorskú
dvojicu v yplatili organizátori tiež
len slovkom ďakujem. K v ydare nému, a nie nákladnému priebehu
spomienk y na svojho velikána
prispelo aj mesto Zvolen, ktoré
zabezpečilo oslav y po technic kej stránke, a vážnosť jej pridala
aj samotná primátorka Lenka Balkovič ová, ktorá sa osobne zúč astnila na všetk ých č astiach osláv
po boku predsedu MS Mariána Tkáč a.
■ KONFERENCIA
Popri programe na námestí
matičiari zorganizovali aj programovú konferenciu tak, ako to
odporučil v ýbor MS. Na nej
v ystúpili všetci členovia vedenia
MS a viacerí predsedovia MO
z celého Slovenska. Po jej skončení sa spojili s účastníkmi súťaže
Štúrovo pero, ktorá prebiehala vo
Zvolene už od piatku, a položili
ky tice k buste Ľ. Štúra v parkovej
galérii, ktorá po ňom nesie meno.
Slávnostný deň ukončil galave čer v divadle J. G. Tajovského,
kde bol pripravený program pri
príležitosti päťdesiateho v ýročia
projektu Štúrov Zvolen a v réžii
Občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen. V nedeľu pokračoval
program slávnostnými službami
Božími v Kostole Svätej Trojice,
na ktor ých bol kazateľom biskup
Západného dištriktu ECAV Milan
Krivda. V kázni prirovnal Štúrov
život k dobrej pôde, ktorá v ydala
stonásobnú úrodu. Podpredseda
MS Marián Gešper, ktor ý bol prítomný na oboch dňoch osláv,
ukončil svoj príhovor v spomínanom chráme myšlienkou, že čas
narodenia epochálnej osobnosti,
akou bol Štúr, musí určiť Božia
prozreteľnosť. Núti nás to zamyslieť sa nad tým, ako by v yze ral život tohto velikána, keby sa
narodil o sto alebo dvesto rokov
neskôr. Zvolenský spomienkov ý
týždeň uzavreli odborné prednášky vedeckého tajomníka Petra
Cabadaja a riaditeľa Slovenského
literárneho ústavu Mariána Grupača v krajskej knižnici Ľudovíta
Štúra.

neskôr v ysoko hodnotili bernolákovci i štúrovci. Myšlienk y
a názor y, ktoré prezentoval
v Apológii, predbehli dobu. Jeho
slová a vízia sa v plnej miere
splnili až 1. januára19 93, keď
sa Slovensko stalo samostatnou
republikou.
Oby vatelia
Dubnice
nad
Váhom si koncom marca pripome nuli 280. v ýročie od smr ti tejto
v ýznamnej osobnosti slovenského národa.
Na spomienke
sa zúč astnili aj správca farnosti
don Marián Bielik, primátor Dub nice nad Váhom Jozef Gašparík a primátorka Vrbového Ema
Maggiová. Život a prácu Jána
Baltazára Magina pripomenula
predsedníčka MO Matice slovenskej Jana Rybárová. V kultúrnom
programe v ystúpila spevácka

skupina Studnica. Program moderovala Mar ta Špáňová.
Dubnickí matičiari často prezentovali túto významnú osobnosť aj na základných a stredných
školách. Pre žiakov organizovali
súťaž, k tor ú ak tívne podpor ili
uč itelia i r iaditelia jednot liv ýc h
škôl. V meste sú dve pamätné
t abule na tohto katolíc keho k ňa z a
a dejate ľa. J edna je na Katolíc kom dome a dr uhá v predsieni
dubnického kostola. Jeho meno
nesie aj dubnic k ý par k, k tor ý
sa na z ý va Par k Jána Balt a z ára
M agina. Vo Vr bovom po ň om
pomenovali gymnázium. Dubni č ania pr i tejto príležitosti ďakujú
predst avite ľom mest a Vr bové,
k torí im v minulýc h rokoc h poslali
dôležité podk lady a por trét Jána
Balt a z ára M agina.

jediné OS MS bude mať výhodu priamej
pomoci ústredia MS po všetkých stránkach. Upozorňujem, že pre nedostatok
finančných prostriedkov niektorí riaditelia D MS nie sú zamestnaní na plný pracovný úväzok.
Zároveň sa stotožňujem so stanoviskom predsedu Komisie pre členské
hnutie a mládež P. Mihála a so stanoviskom riaditeľa TIÚ MS a súčasne
bývalého riaditeľa D MS v Žiline B.
Kohúta, ktorí sa takisto vyjadrili k tejto
problematike.
Považujem celú túto kampaň za
atypický a účelový krok, pretože otázky
týkajúce sa personálnych záležitostí
sú výhradne v kompetencii vedenia
a výboru MS.
Chcem ešte zareagovať na Vaše
konštatovanie, kde píšete, že DV
MS na svojom zasadnutí 27. 6. 2014

v Martine zhodnotil, že niektorí pracovníci pracujúci na ČÚ MS a pod. neboli
schopní si riadne a odborne s matičným srdcom plniť svoje povinnosti.
V článku v SNN, ktorý bol uverejnený
19. 7. 2014 zo zasadnutia DV MS,
ktoré sa konalo 27. 6. 2014 v Martine,
niektorí členovia DV MS, ako aj prvý
podpredseda MS J. Šimonovič konštatujú, citujem zo SNN: „... že najmä
na ústredí sa pracuje nekoncepčne.“
V tomto článku nebolo spomenuté ČÚ
MS, ale ústredie vo všeobecnosti. To
len na margo.
Verím, že sme preto vstúpili do Matice
slovenskej, aby matičiari boli vzorom spolupatričnosti a súdržnosti pre ostatných
občanov SR, že aj vzniknuté nedorozumenia príkladne a dôstojne urovnáme.
Dúfam, že to bude aj tento prípad.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

PhDr. Martin FEJKO, v. r., riaditeľ ČÚ MS
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Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Oko
srdca
Apríl sa už minul, no nič
nám nebráni pripomenúť si, že
6. apríla 885 (teda pred 1 130
rokmi) umrel sv. Metod a že
v ten istý deň, ale o 980 rokov
neskôr – 6. apríla 1865 (pred
150 rokmi), zastrelili v Amerike prezidenta Lincolna krátko
po tom, čo sa kriticky vyjadril o zvýšení práv korporácií:
„Obchodné spoločnosti boli
vyzdvihnuté na trón, za tým
bude nasledovať éra korupcie
na vysokých miestach a moc
peňazí sa bude usilovať využívať predsudky ľudí na to, aby
predlžovala svoje vládnutie,
až bohatstvo bude sústredené
v rukách niekoľkých málo ľudí
a privedie svet do záhuby.“
Aprílový dátum – 13. apríl
– nesie aj prvé číslo Hurbanových Slovenských pohľadov,
a aj keď si okrúhle jubileum
(170 rokov) pripomenieme až
na budúci rok, je práve teraz
aktuálny čas pristaviť sa pri
ich programovom článku, v ktorom Hurban predstavil koncepciu slovenskej národnej vedy.
Kritizoval systémy rozumárov
a rozumovercov, ktorí „sa slovom – rozum – dali zaviesť, mysliac, že rozum osobný je všetko,
čo človeka človekom robí ... systém ten, ktorý nepreniknúc do
hlbín ducha ... rozum za svojho
Boha má“. Prorokoval, že Slováci a Slovania rozvinú vlastný
typ vedy a že sa bude líšiť od
západného typu. Že slovanská
veda nielenže nebude v rozpore
s vierou, ale naopak: každá skutočná, pravdivá veda privádza
k Bohu. Súčasná veda taká nie
je, nie je kresťanská, ale pohanská, arabská. Podľa ruského
mysliteľa Solovjova sú racionalisti hypnotizovanými kohútmi,
ktorí nedokážu prekročiť čiaru
urobenú kriedou a považujú ju
za prekážku.
Dnes ľudstvo zašlo pri
pošliapavaní prirodzených zákonov až tak ďaleko, že ďalej to
už asi nepôjde „bez zázraku“ –
a zázrak je, podľa Oxfordského
slovníka, udivujúci a pozitívny
čin alebo udalosť, ktoré prekračujú zákony prírody, preto sa
považujú za spôsobené Bohom.
Práve preto je tu priestor pre
Hurbanom prorokovaný čas
„slovanskej filozofie“, ktorá má
spasiť ľudstvo. Vyvinú Slovania celkom novú schopnosť
na báze síl duchovnej intuície,
ktorá vyplynie z kresťanského
založenia slovanských národov
a z ich citového potenciálu?
Žeby toto mal byť ten zázrak, na
ktorý čaká ľudstvo: poznávať
a viesť svet nie rozumom, ktorý
baží po peniazoch, ale okom
srdca, ktoré je z iného sveta,
ako je hmota a peniaze?

Hr uš ov s k í m ati č i a r i p r i p r av i l i tr a d i čnú o b l i e v a č ku

Narodil sa chlapec cez Veľkonočné sviatky
Text a foto: Ján BRLOŠ

Sviatky Veľkej noci sa považujú v kresťanskom svete za najväčšiu a najslávnostnejšiu udalosť roka. S ich obdobím
sa okrem podstaty zmŕtvychvstania Ježiša Krista spája množstvo nielen cirkevných, ale ich svetských a magických obyčají. Zvyčajne sa viažu k očiste tela a duše, príchodu jari, ale je to i prechod z pôstneho do veľkonočného
a následne cezročného obdobia.

Tr a d i č n e s a p ô s t d o d r ž i ava l
p r ís n e, a p r e t o j e h o u ko n č e n i e
ľu d i a vít a l i r ôz ny m i s p ô s o b m i
s p r i h l i a d n u tím n a d ô l e ž i t o s ť
a k t u á l n e h o sv i at k u. H r u š ov s kí
m at i č i a r i u ž t r a d i č n e n a vä č š i e sv i a t k y p r i p r av u j ú k u l t ú r n e
p o p o l u d n i a s t ý m, ž e i c h o r g a n i z u j ú r ô z n e s k u p i ny. Te nt o
r o k Ve ľ k ú n o c o k r e m n i e k t o r ýc h t r a d i č nýc h f r a g m e nt ov,
k t o r é p r i n á l e ž i a ž e n á m a d i ev č e n c o m , m a l i v r é ž i i č l e n ov i a
M u ž s ke j s p evá c ke j s k u p i ny p r i
FS k H r u š ov, p r a c u j ú c e j p r i M S .
N a s p r í j e m n e n i e sv i at o č n é h o
n e d e ľn é h o p o p o l u d n i a p r i p r a v i l i e st r á d n e p á s m o N a r o d i l
s a c h l a p e c , p a r o d u j ú c e ž i vot
c h l a p c a o d n a r o d e n i a p o ž e n b u.
Aj napriek problémom s nácvi-

Ťaa ži
Ť
žisk
sko
sk
o prog
p r og
pr
g ra
ramu
mu m al
a lii na
n p le
leci
c ac
ach
h mu
m žii z F Ks H ru
u šo
šov.
v.

ko m (v i a c e r í p r a c u j ú a š t u d u j ú
n a t u r n u sy) s a p o d a r i l o r o z ve s e l i ť n áv š t ev ní k m i n a p l n e n ú s á l u
m i e s t n e h o k u l t ú r n e h o d o m u.
V i a c n á s o b ný p ot l e s k d o m á c i c h
i c ez p o ľnýc h d i vá kov a ko by
p o h á ň a l ú č i n k u j ú c i c h c h l a p c ov
a c h l a p ov k p r e sve d č i ve j š i e m u
v ý ko n u . P o c hv a l n é a u z n a n l i vé
s l ová s t a r o st u, a l e a j o st at nýc h
ú č a s t ní kov
boli
sve d e c t vo m

d o b r é h o p r e d s t ave n i a , k t o r é s a
uskutočnilo v spolupráci s OP
M S . Ve č e r č l e n ov i a M S S zo rg a n i zova l i t r a d i č n ú ve ľ ko n o č n ú
s p o l o č e n s k ú z á b av u p r i s k u p i n e J E W E L . S v i at o č n é d n i s a
z a ko n č i l i t r a d i č n o u p o n d e l ň a j š o u o b l i eva č ko u, k t o r á v š a k u ž
s c e n á r ve ľm i a n i n e p ot r e b ova l a.
Autor je vedúci
O P M S H r uš ov

Štítnické cyklopreteky – zápas s počasím aj s traťou

O rok ich bude určite viac

Matičiari v Štítniku odštartovali v minulých dňoch pr vú časť
svojho matičného cyklu Poznávaj, ochraňuj a miluj svoj chotár cyklopretekmi v štítnickom chotári, ktorého trasa dlhá dvadsaťjeden
kilometrov viedla členitým a náročným terénom okolo tejto obce
známej od stredoveku ťažbou kovových rúd a hutníctvom železa.
Myšlienka usporiadať takéto preteky skrsla v hlave mladého matičiara
Petra Vestera, ktorý sa veľkou mierou
pričinil aj o jej naplnenie. Na štart sa
postavilo jedenásť pretekárov, prihlásených ich bolo dvakrát toľko, ale počasie
„zaúradovalo”“ , a tak to niektorí vzdali.
O zdar celého podujatia sa pričinila aj
Zlatka Halková z Domu MS v Rožňave
– sama kedysi aktívna cyklistka –, ktorá
obdarovala pretekárov peknými cenami.
Všetci účastníci napriek chladnému,
daždivému počasiu vytýčenú trasu zdolali. Najrýchlejší bol Lukáš Koprivý z Niž-

nej Slanej s časom 1:11,51 a po ňom
prišli do cieľa Marek Pazera a Andrej
Pazera, obaja zo Štítnika. Najmladším
účastníkom bol desaťročný Damian
Boho. Ten ešte danú dištanciu neprekonal, možno na budúci rok. Škoda
len, že defekt znemožnil Dominikovi
Zlatnickému dokončiť preteky. Svojou
prítomnosťou súťažiacich povzbudil aj
nový starosta obce L. Belányi. Pravda,
nemožno nespomenúť aj tých, ktorí sa
postarali o zabezpečenie trasy, pohostenie a iné technické náležitosti, aby
akcia mohla dopadnúť úspešne – sestry
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Vesterové, S. Hedmegovú, R. Piljana,
M. Pateru, Vranovcov, G. Vilimovú a ďalších matičiarov, vďaka ktorým nechýbali
pečené klobásy aj horúci čaj. V sychravom počasí to veru dobre padlo. Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom. Záverečný ceremoniál matičného športového
podujatia povzbudil mladých cyklistov
a na budúci rok ich bude určite viac.
Janka VRANOVÁ,
predsedníčka MO MS v Štítniku

PRIPOMÍNAME SI
2. mája
− stotridsaťpäť rokov, čo sa
narodil univ. prof. Vladimír Bella
(1880 – 1952), vodohospodár
európskeho významu v oblasti
meliorácií
− pred deväťdesiatimi piatimi
rokmi (1920) dvaja ľavicoví radikáli napadli v Ružomberku Andreja
Hlinku na jeho fare a zranili ho
− dvadsať rokov od smrti skladateľa a džezmena Dezidera Ursínyiho (1947 – 1995)
3. mája
− pred štyristo desiatimi rokmi
hajdúsi Štefana Bočkaja a jeho
oddiely Tatárov napadli a vyplieni
habánsku osadu vo Veľkých Levároch (1605) a o niekoľko dní aj
v Moravskom Sv. Jáne, Gbeloch
a Brodskom a podpálili aj domy,
v ktorých Habáni našli úkryt
− stodeväťdesiatpäť rokov od
narodenia Eduarda Blasyho (1820
– 1888), jedného z prvých horolezcov a zakladateľa Tatranského
múzea
− pred sto päťdesiatimi rokmi
sa v Bratislave narodil Maximilián Husárek (1865 − 1935, právnik a politik, posledný ministerský
predseda monarchie; úrad zastával len dva týždne do vyhlásenia
Rakúskej republiky v novembri
1918
− sedemdesiat rokov, čo
posledné nemecké jednotky opustili územie Slovenska ústupom
v Javorníkoch
4. mája
− osemdesiatpäť rokov uplynulo, čo na dunajskom nábreží
v budove, ktorú projektoval M.
M. Harminc, otvorili Zemedelské
múzeum (1930), dnes SNM
5. mája
− dvestotridsať rokov od smrti
veľkého rakúsko-uhorského astronóma Jána Šajnoviča (1733 – 1785)
− narodil sa Vladimír Hurban,
syn Jozefa M. Hurbana, významný
osvetový pracovník medzi dolnozemskými Slovákmi (1850 – 1914);
165. výročie
− pred sto dvadsiatimi rokmi sa
narodil jeden z najvýznamnejších
predstaviteľov slovenskej výtvarnej
moderny Mikuláš Galanda (1895
– 1938)
− odvolaním G. Husáka z funkcie predsedu Zboru povereníkov
a L. Novomeského z miesta povereníka školstva a kultúry sa začal
v roku 1950 pohon na tzv. „slovenských buržoáznych nacionalistov“
6. mája
− pred sto tridsiatimi piatimi
rokmi sa narodila prvá slovenská
vyštudovaná maliarka, absolventka
akadémií v Berlíne a Mníchove Želmíra Duchajová-Švehlová (1880
– 1955)
−
prvá
česko-slovenská
povojnová vláda sa presťahovala
z Košíc do Bratislavy; 70. výročie
7. mája
− pred päťsto desiatimi rokmi
vtrhla armáda českého kráľa Vladislava II. do Uhorska (1505), boje
netrvali dlho, ale české vojsko
k nám zavlieklo epidémiu moru,
ktorá vyľudnila Bratislavu a časť
Záhoria
8.mája
− pred štyristo štyridsiatimi
rokmi (1575) sa vydala pätnásťročná Alžbeta Bátoryová vo Vranove nad Topľou za dvadsaťročného uhorského magnáta Františka
Nádaždyho
− vláda Slovenskej republiky
v rakúskom Kremsmunsteri sa
podpisom podrobila generálovi US
armády Walkerovi; týmto aktom
právne zanikla prvá Slovenská
republika; 70. výročie
(jč)
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