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Pr v ý v ýr a z ný úsp e ch s l ovenske j a g r á r n e j d ip l oma ci e v Br us el i

Priznávam, nie som ekonóm,
no niekedy na posúdenie hospodárskych otázok stačí aj logické uvažovanie alebo dokonca zdravý sedliacky
rozum. Nakoniec, sedliak je sám sebe
ministrom hospodárstva, obchodu aj
financií. Naberám teda odvahu vyjadriť sa aspoň k drobným ekonomickým
otázkam.
Výstavba diaľnic spotrebuje
milióny kubíkov kameňa a štrku
– a pritom železiarne na východe
republiky už trápia hory trosky, ktoré
by rovnocenne nahradili kamenné
podložie autostrád. Istotne, lacnejšie
vyjde premeniť najbližší skalnatý vrch
na kameňolom, ako spoza Košíc voziť
trosku k Žiline, ale prečo ju nevyužiť
pri obchvate Prešova alebo diaľnice
z Košíc do Maďarska...? V našom
mestečku sledujem (priznám sa,
s úsmevom) zapájanie dlhodobo
nezamestnaných do aktivačných
prác: zametajú lístie na parkovisku aj
za vetra, ale dnes je na rade táto partia, tak zametá, však to zajtra zametú
nanovo tí ďalší, dvojice Rómok
kráčajú ulicami, jedna tlačí káričku
s popolnicou, druhá palicou so zobákom zbiera papiere, šupky od banánov a stanioly zo sladkostí... Istotne, aj
to treba urobiť, a niekto to musí. Len
sa mi to vidí strašne formálne, neracionálne len preto, že je tu príkaz. Mestečká, ako je to naše na Záhorí, by mali
mať dosť peňazí, odvahy a fantázie,
aby podnikali, otvorili malé prevádzky
drobnej výroby a chýbajúcich služieb,
mali triedičku odpadu a druhotných
surovín, likvidovali čierne skládky
doma a v okolí, kopali odvodňovacie
kanály, prehlbovali zanesené korytá
potokov, stavali malé hrádzky, mali
partiu pomocných prác na cestách,
odstraňovali kalamitné drevo, zachraňovali zruinované pamiatky, stavali
detské ihriská, odpočinkové kúty pre
seniorov, ak sa bojím použiť slovo
parky... Len stlačiť gombík fantázie!
Najťažšou otázkou z našej ekonomiky je však pre mňa nepomer: voči
najvyspelejším krajinám nášho spoločenstva sme dosiahli 85-percentnú
produktivitu práce – a tí, čo to dosiahli,
majú tretinovú mzdu voči tamtým
kolegom. Čudné. A pritom zamestnávatelia si opäť zabojujú o každé euro,
keď sa bude schvaľovať minimálna
mzda na budúci rok... A čo tento
nepomer: priemyselná produkcia na
Slovensku vzrástla za rok o 3,5 percenta. Mzdy v priemysle – o percento.
To je aká matematika?

Nechceme druhotriedne potraviny!

Ján ČOMAJ
R - 2016048

Jan ČERNÝ – Foto: Z ATL

To, že sa v našich slovenských predajniach nadnárodných reťazcov objavujú potraviny s tým istým názvom od toho istého výrobcu, ale v rozdielnej, u nás
samozrejme nižšej kvalite, je už niekoľko rokov známe. Menej známe však je, že najnovšie vyjadrenia smerujú k tomu, že je to legálne. Slovenská poľnohospodárska diplomacia však dosiahla v týchto dňoch obrovský úspech. Európska komisia totiž po prvýkrát uznala, že ide o tému aj pre celoeurópsku exekutívu.
Jej súčasťou sú i nekalé
obchodné praktiky v potravinovom
dodávateľskom reťazci. Európska
komisia aktuálne zaradila prioritu
slovenského predsedníctva v oblasti
poľnohospodárstva – posilnenie
postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci,
do svojho pracovného programu na
rok 2017. Ide aj o problém nekalých
obchodných praktík. „Naším cieľom sú férové obchodné podmienky
a správanie sa na všetkých úrovniach potravinového dodávateľského
reťazca. Vyhrali sme jednu bitku. Boj
však pokračuje,“ oznámila Gabriela
Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tému,
o ktorej sa roky len hovorilo, tak
posunula agrárna diplomacia Slovenska pod jej vedením na úroveň
exekutívy EÚ – Európskej komisie.
■ NEKALÉ PRAKTIKY
Štátna veterinárna a potravinová správa SR zabezpečuje
úradné kontroly potravín s cieľom,
aby nenastalo ohrozenie zdravia
spotrebiteľov. „Potraviny musia byť
na vysokej kvalitatívnej úrovni, biologicky plnohodnotné a majú zdraviu pomáhať, nie škodiť,“ konštatuje
Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS
SR. Rozdielnym zložením potravín,
ponúkaných pod rovnakými značkami, výrobcovia však neporušujú
predpisy. Európska legislatíva im
umožňuje výrobky predávať na rôznych trhoch s rozličnými prísadami
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a za rozdielne ceny. Tlak spotrebiteľských organizácií a ani individuálny
lobing europoslancov za nastavenie
rovnakých podmienok pre všetkých
spotrebiteľov doteraz nič nezmenil.
■ TREBA ČÍTAŤ
Výrobcovia a predajcovia majú
povinnosť na výrobkoch uviesť ich
gramáž, obsah a zloženie. Ak ju
splnia, potom z pohľadu platnej
legislatívy neprekáža, že potraviny
predávané pod rovnakou značkou
v „starých“ či v „nových“ krajinách
EÚ majú rozdielnu kvalitu. A často
aj gramáž – teda hmotnosť obsahu
balenia. Treba si dávať pozor najmä

na výrobky, ktoré sú označené privátnymi značkami reťazcov, teda
predovšetkým tie, ktoré lákajú nižšou cenou. Pri šunkách majú určite
iný obsah mäsa u nás ako v susednom Rakúsku či v Nemecku, ale týka
sa to podľa testov spotrebiteľských
organizácií takmer troch desiatok
potravín.
Asociácia spotrebiteľov Slovenska uskutočnila unikátny porovnávací test šiestich druhov značkových
potravín zakúpených v siedmich
členských krajinách EÚ. Produkty
boli testované podľa vedeckých
metód akreditovanými laboratórnymi
skúškami a senzorickým porovnáva-

■ HUSÁRSKY KÚSOK
V kontexte uvedeného ide teda
doslova o husársky kúsok slovenskej agrárnej diplomacie. Od malej
stredoeurópskej krajiny, ako je Slovensko, s relatívne malým sektorom
poľnohospodárstva, pritom čakal
v takom krátkom čase takýto prelom
len málokto. Je to totiž po prvýkrát
po našom vstupe do EÚ, keď EK formálne uznala, že tejto téme treba
venovať pozornosť. Roky ju ignorovala aj napriek tomu, že až dvadsať
členských štátov už prijalo vnútroštátnu legislatívu, ktorá rôznym
spôsobom rieši obchodno-dodávateľské vzťahy farmárov, spracovateľov a predajcov. Navyše Európsky
parlament od roku 2009 prijal až päť
rezolúcií volajúcich po riešení tohto
problému. Slovenský agrorezort so
svojím tímom v Bruseli plánuje využiť zostávajúce obdobie predsedníctva na ešte silnejší tlak na exekutívu EÚ, aby čím skôr prišla s jednotným európskym riešením tohto
problému, a to harmonizovaním existujúcich podmienok v rámci vnútorného trhu EÚ.

Mariána TKÁČA, predsedu Matice slovenskej a ekonóma profesiou

Augustín M. HÚSKA  motor slovenskej štátnosti
● Prvého novembra nás opustil
Augustín Marián Húska. Ako ekonóm
bol aktívny v časoch zložitých pre Slovensko. Ako sa aj napriek tomu zapísal
do našej histórie?
Gusto Húska bol „pôvodným povolaním“ baník. Ekonómom sa stal po diaľkovom štúdiu na Vysokej škole ekonomickej,
pretože ako syn politického väzňa bol po
februári 1948 z vysokoškolských štúdií
„premiestnený“ do vojsk PTP (Pomocný
technický prápor) a v ostravských baniach
získal výučný list baníka. Ako inteligentný
a húževnatý človek dosiahol až profesúru.
Ja som ho poznal po novembri 1989.

Na sklonku česko-slovenskej federácie sme sa často stretávali na rokovaní Finančnej rady v Prahe. Zaujímali
sme veľmi blízke, ba rovnaké stanoviská
najmä pri rozhodovaní o krokoch v rámci
hospodárskej reformy po novembri 1989.
Spomínam si na náš spoločný zápas
o „federalizáciu“ Investičnej banky, ktorá
mala sídlo v Prahe a naši českí kolegovia
nemali pochopenie pre naše úsilie mať
centrálu aj v Bratislave. Napokon vznikla
Investičná a rozvojová banka, ktorú potom
mohla slovenská vláda v rámci privatizácie – dávno po Húskovej ére – predať za
smiešnu cenu maďarskej OTP banke.

● Aký bol zástoj A. M. Húsku
v časoch delenia spoločnej (česko-slovenskej) meny?

● Jeho pôsobenie v kresle ministra privatizácie určite nebolo jednoduché. Ako si vy spomínate na toto obdo-

V SNN 47/2016
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

cím hodnotením. Je teda dodržaná
rovnaká kvalita v rôznych krajinách?
Z testov vyplýva že nie! Zo šiestich
druhov testovaných potravín len
v jednom prípade bola rovnaká kvalita, v dvoch prípadoch bol rozdiel
veľmi veľký. Nižšou kvalitou boli väčšinou postihnuté výrobky určené pre
takzvané „nové členské krajiny EÚ“.

■
■
■

bie prvej polovice deväťdesiatych
rokov?
Gusto Húska s Michalom Kováčom
boli v rámci HZDS hlavnými „motormi“
slovenskej štátnej samostatnosti – napokon symbolicky odišli na večnosť mesiac
po sebe. V Húskovi odchádza ďalší
z generácie veľkých Slovákov, ktorí museli
mlčať po normalizácii, možno preto, aby
nabrali sily a potom jasne, sebavedome,
odvážne a vyargumentovane zabojovali
o slovenskú samostatnosť. Verím, že sa
na mužov tejto generácie nezabudne
a že aj naše hlavné mesto si ich uctí napríklad pomenovaním ulíc či iných verejných
priestranstiev.
Zhováral sa Ivan BROŽÍK
Foto: archív SNN

Minister školstva P. Plavčan o aktuálnych problémoch a víziách slovenského školstva
Pred deväťdesiatimi rokmi medzi krajanských Slovákov v USA zavítal Andrej Hlinka
Pripomíname si v ýročie v ýnimočného ústavného zániku Česko - Slovenska
WWW.MATICA.SK
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Keď bývalí marxisti-leninisti radia a ponúkajú riešenia kresťanským demokratom

Mačkopes akože modernej konzervatívnej strany
Eva ZELENAYOVÁ  karikatúra: Andrej MIŠANEK

Grigorij Mesežnikov to má jasné: ľuďom, ktorí si dovolia spomenúť, že po príchode zo Sovietskeho zväzu na Slovensko
pracoval v Ústave marxizmu-leninizmu UK v Bratislave, prekážajú jeho názory, priečiace sa „ich nacionalistickým,
rovnostárskym, nedemokratickým, vo svojej podstate totalitným predstavám.“ Teda kto má iný názor ako Mesežnikov
– prezident Inštitútu pre verejné otázky – je vyznávač totalitnej ideológie?! Tomu sa hovorí: najlepšia obrana je útok.
Začiatkom októbra sa v Bratislave konala odborná medzinárodná konferencia pod názvom Ako
má vyzerať moderná konzervatívna
strana. Nebolo ničím prekvapujúcim, že medzi prednášateľmi bol
aj Mesežnikov. V oficiálnej verzii životopisu už neuvádza svoje
pôsobenie v ÚML UK, a tak môže
bez zábran prednášať o tom, ako
má vyzerať moderná konzervatívna strana. Najskôr sa však pred
početným publikom vyznal z toho,
že posledné dva-tri roky v diskusiách o kresťanských demokratoch
sa ocitol ako obhajca KDH. A aj
toto podujatie bolo organizované
preto, lebo po voľbách v roku 2016
sa KDH nedostalo do parlamentu.
Mesežnikov vyzdvihol význam kres-

ťanských demokratov pre európsky
projekt a povedal, že proces transformácie na Slovensku by bol bez nich
nemysliteľný.
■ IDEOLÓG VÝZIEV
Poukázal na dva piliere politického prúdu kresťanskej demokracie. Kresťanský pilier ľudia vnímajú
ako zachovanie hodnôt, no podľa
Mesežnikova je dôležitejší druhý
pilier – demokratický. Demokracia
je staršia, rozvíja sa a reaguje na
výzvy globálneho sveta. Ak sa kladie dôraz len na konzervativizmus,
nemusí strana uspieť. Ale kresťanskodemokratická je otvorenejšia,
lepšie reaguje na nové výzvy, nie je
synonymom konzervativizmu. Podľa
Mesežnikova je teda dôležité defino-

vať, čo je moderný konzervativizmus.
K téme sa tiež vyjadril Nico Lange,
nemecký
politológ,
publicista
a poradca Angely Merkelovej: „Sme
pragmatickí, pozeráme sa na svet, aký
je. Konzervativizmus nie je ideológia,“
tvrdil Lange. „Základné hodnoty pre
nás nie sú hodnoty fundamentálneho
kresťanstva,“ zdôraznil. Podľa neho
by sa mali ľudia sami o seba postarať,
organizovať si život, priniesť riešenia,
ktoré fungujú. Upozornil na prebiehajúcu diskusiu v krajinách strednej
a východnej Európy, ako žiť v netradičných rodinách. Že nie je dôležité,
kto má aké pohlavie. „Aj v našej
strane sa dohadujeme, kto sme a čo
chceme,“ povedal a za kľúčové označil mať optimistický pohľad na svet.
Vraj všetci sa boja budúcnosti, ale ak

ste kresťanský demokrat, nebojíte sa
jej. Lebo kresťanskí demokrati vedia
problémy riešiť. „Svet sa nekončí,
budúcnosť je otvorená,“ vyzýval.
Martin Slosiarik z agentúry Focus
sa pokúsil odpovedať na otázku, kde
sa podel tradičný volič. Nestratil sa,
no dal prednosť iným stranám ako
KDH.
■ NÁDEJ NORMÁLNOSTI?
Rečníkom na konferencii bol aj
predseda KDH Alojz Hlina. Pre SNN
povedal: „Od začiatku som hovoril, že jediná šanca pre KDH je, aby

bola modernou konzervatívnou stranou
ľudového typu, postavenou na kresťanských základoch.“ Ibaže na konferencii
zaznelo, že kresťanská demokracia
nie je synonymom konzervativizmu.
Dokonca je v protiklade s ním, ak má byť
otvorená globálnym výzvam. V súčasnosti je to predovšetkým postoj k imigrantom a ku gender ideológii. Lange
predsa povedal, že nie je dôležité, kto
má aké pohlavie. Hlina však má iný
názor: „Európa má obrovský problém,
tu sa proste búra všetko, čo fungovalo,
a neponúkajú sa alternatívy. My budeme
chrániť to, čo je normálne, čo funguje, čo
spoločnosť akceptuje.“ Otázkou je, či to
potom bude pre isté politické kruhy KDH
akceptovateľné.
Za zmienku stojí, že moderátorom
podujatia bol občiansky aktivista Pavol
Demeš. V príspevkoch o modernej
konzervatívnej strane bolo ťažké nájsť
niečo, čo by ju malo spájať s konzervativizmom, ako ho definuje politológia.
Ten pri tvorbe politiky preferuje politické a kultúrne tradície, tradičné hodnoty, akými sú rodina, náboženstvo,
národ a podobne. Ibaže prednášatelia sa takmer unisono od týchto hodnôt dištancovali. Aké posolstvo teda
vyslala konferencia? Odstráňte všetko
prirodzené, hodnotné a budete akceptovaní v umierajúcej Európe!

Nový rokovací poriadok parlamentu putuje do prezidentského paláca

Na hradnom kopci od januára po novom
Štefan ZLATOŠ  Foto: archív SNN

V podstate už teraz to možno konštatovať ako nemennú skutočnosť – ak by aj hlava štátu novelu odmietla podpísať (čo je dosť možné), vládna koalícia ju ešte tento rok stihne opätovne zaradiť do schvaľovacieho mechanizmu
a pri súčasnom pomere síl v parlamente ju zmení na zákon.
Za novelu rokovacieho poriadku
hlasovali všetci prítomní poslanci (79)
vládnych strán – Smer, SNS a Most –
Híd. Jej zmyslom podľa predsedu parlamentu Andreja Danka je, že „Národná
rada SR musí byť vzorovou inštitúciou,
ktorá bude príkladom pre správanie ľudí
a ktorá rieši problémy ľudí“.
■ LIMITOVANÉ VYSTÚPENIA
„Ak bude NR SR príkladom toho,
že sa tu môžu poslanci hádať, nadávať si či biť sa, tak nikdy nebude
fungovať ani naša spoločnosť,“ znel
jeden z mnohých argumentov za prijatie novely. Na jej základe sa zrejme
zavedú časové limity na vystúpenia
poslancov a ministrov. Bez obme-

dzení zostane prezident SR, predseda NR SR, premiér, navrhovatelia
a spravodajcovia k návrhom. Novela
presne stanovuje maximálny rečnícky čas poslancov.
■ BEZ POMÔCOK
Novinkou
v
rokovacom
poriadku NR SR je zákaz transparentov či videí a zvukových
nahrávok na použitie počas rozpravy v pléne. Poslanci, ktorí
budú narúšať rokovanie, môžu
by ť potrestaní. Predsedajúcemu
sa novelou udeľuje kompetencia
vykázať poslanca, ktor ý prekročil hranice slušnosti v pléne, zo
sály po tom, ako upozornenie na
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Zmeny v rokovacom poriadku
parlamentu teda NR SR definitívne prijala a dostali sa už k prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi na
podpis.
■ NA ŤAHU PREZIDENT
Hlava štátu môže novelu
nepodpísať, čím ju vráti na opätovné prerokovanie do parlamentu.
To však zrejme bude mať iba

podobu formálneho aktu, keďže
koalícia ju s najväč šou pravdepodobnosťou schváli. A ž potom
nastanú ďalšie mocenské prekáračky. Opozícia už totiž oznámila,
že novelu rokovacieho poriadku
dá na posúdenie Ústavnému súdu
SR. A tiež sa zrejme dočkáme, že
o nej bude rozhodovať aj Európsky súd pre ľudské práva nijako
nemožno.

Bratislavský Tatarákový festival sa skončil hneď po jeho odštartovaní

Gurmánska delikatesa v nemilosti

Milovníci
filmov
o prírode
a horách si
prišli na svoje

Gastronómia je nepochybne integrálnou súčasťou kultúry tej-ktorej krajiny. Existujú jedlá, takpovediac „národné
špeciality“, ako napríklad u nás chronicky propagované bryndzové halušky, no a, samozrejme, existuje aj kulinárska
nadstavba. Teda kvalita a originalita gastronomických služieb, ktorá kultivuje domácich spotrebiteľov a do značnej
miery podporuje turistický ruch. Jej výrazom je tiež Michelinova hviezda, ktorou sa od roku 1900 začali označovať
nielen zariadenia, kde si mohli motoristi na cestách dopriať servisné služby, ale aj kvalitné a lacné jedlo.

Poprad a Spišská Nová Ves boli od 12. do 15. októbra 2016 v pozornosti
milovníkov filmov o horách, horolezcoch aj horských nosičoch. Práve
posledne menovaná skupina zaujala slovenského dokumentaristu Pavla
Barabáša. Jeho nový film Sloboda pod nákladom počas približne hodinovej produkcie predstavil životnú filozofiu i podstatu výnimočného remesla
– vysokohorských nosičov.
Všade v Európe toto povolanie vymiera, no na Slovensku
páni v dôchodkovom veku vynášajú náklady, aby zásobili vysokohorské chaty. Ako hovoria
v dokumente samotní vysokohorskí nosiči, nerobia to pre peniaze,
slávu či hrdinstvo. Nosenie je
pre nich slobodou. Peter Petras, vysokohorský nosič, autor
známych tatranských snežných
betlehemov, ako aj prevádzkovateľ Reinerovej útulne, povedal:
„K Vysokým Tatrám patrí nosič
tak, ako patrí k Tatrám kamzík alebo svišť.“ Počas štyroch
súťažných dní si diváci pozreli
päťdesiatjeden filmov zo štrnástich krajín sveta.
Text a foto: Marián KŇAŽKO
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nevhodné konanie neposlúchne
dvakrát. Ak však odmietne sálu
opustiť,
predsedajúci
môže
schôdzu prerušiť.
Predseda parlamentu A . Danko pripomína aj menej medializovanú zmenu, ktorá umožní
v pléne v ystúpiť europoslancom. Poukázal na to, že Slovensko bude jednou z pr v ých krajín,
ktorá túto zmenu zavádza. Žiadali si ju už viac rokov samotní
poslanci Európskeho parlamentu
za Slovenskú republiku. Spojenie
poznatkov a názorov poslancov
oboch parlamentov by totiž mohlo
mať pre Slovensko účinný synergick ý efekt.

Povestný tatársky biftek patril k takým „lacným“ jedlám azda
len vo svojich legendami opradených začiatkoch, o ktorých sa
romanticky traduje, že sa vlastne
pripravoval na prepotenom konskom chrbte pod sedlom tatárskeho
podmaniteľa. Populárna pochúťka
totiž nemá s hordami dobyvateľov
nič spoločné a jej skutočný pôvod
treba hľadať o niekoľko storočí
neskôr v Paríži, kde začala svoje
ťaženie v 19. a 20. storočí najprv
pod názvom „americký steak“, ku
ktorému vynachádzaví francúzski gurmáni začali pridávať vlastné
ingrediencie – surový vaječný žĺtok,
kapary, cibuľu a najmä dijonskú
horčicu. A tak sa postupne „nabaľoval“ do dnešnej receptúry, ktorej
dominuje kvalitná hovädzia sviečkovica. Napriek dlhoročnej osvedčenej
tradícii, víťaznému ťaženiu svetom
a celým generáciám milovníkov tejto
pochúťky nemá – zdá sa – „tatarák“
vyhrané. Celú kauzu odštartovala
snaha istého okruhu ľudí zatraktívniť gastronomické služby v našom
hlavnom meste. Internetový portál
Bratilicious vyhlásil koncom septemSLOVENSKO

bra trojtýždňový Tatarákový festival,
na ktorom sa zúčastnilo šesť reštau-
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rácií. Návštevníci si mohli v dennom
menu objednať a ohodnotiť „tatarák“
v tej-ktorej reštaurácii a zároveň byť
zaradení do žrebovania a vyhrať zaujímavé vecné ceny.
Inšpiratívne pritom bolo, že
v ponuke zúčastnených podnikov
sa okrem klasického „tataráku“
z hovädzej sviečkovej v ponuke
objavili aj „tataráky“ z lososa,
z hlivy ustricovej a ďalšie kuchárske
prekvapenia na danú tému. Zúčastnené reštaurácie poňali celú súťaž
kreatívne a hneď prvý deň ponúkali

bezplatné ochutnávky, aby nalákali
hostí. To ešte netušili, že prvý deň
Tatarákového festivalu bude aj jeho
posledný. Úrad verejného zdravotníctva zachytil propagačné materiály o akcii a nariadil v spomínaných
reštauráciách kontroly. Dôvod?
Zákon zakazuje podávať surové
mäso, a to platí už od roku 2007.
Zdá sa, že sa na Slovensku
začalo veľké ťaženie proti „tatarákom“, ktoré by čoskoro mali definitívne zmiznúť z jedálnych lístkov.
Milovníci tejto delikatesy odpovedali
zorganizovaním petície Zachráňme
tatarák.
Podľa
šéfkuchára
Michala
Škorca zákony vôbec nezohľadňujú trendy v gastronómii. Napríklad nepočítali s príchodom sushi.
Vyhláška totiž nepovažuje rybu
za mäso. Takže krvavý steak je
podľa zákona životu nebezpečný,
no surová ryba je úplne v poriadku.
A na záver šéfkuchár dodal: „Raz mi
kontrolórka povedala: ‚Varte z polotovarov a máte pokoj.‘ Takže tam
smeruje slovenská gastronómia.“
(mab)
Foto: autor
WWW.SNN.SK
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Moslimom poklonkovať nebudeme
Ľudovít ŠTEVKO

Národná rada Slovenskej republiky posunula drvivou väčšinou hlasov
do druhého čítania novelu zákona
č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Návrh zákona
poslancov SNS predpokladá pre
registráciu cirkvi zvýšenie minimálneho počtu plnoletých členov z dvadsaťtisíc na päťdesiattisíc. Niektorí kritici tohto návrhu z radov opozičných
poslancov upozornili plénum, že predkladaná novela je v rozpore s demokraciou, že prísne pravidlá stanovujú
aj takú podmienku registrácie, aby
podpísaní členovia cirkvi mali pobyt
na území Slovenskej republiky a boli
jej občanmi.
V zákonodarnom zbore
ani
nemohla odznieť hlúpejšia argumentácia. Veď kto by už mal rozhodovať o podmienkach registrácie
náboženskej spoločnosti na Slovensku – vari turisti z Turecka alebo zo

Saudskej Arábie? V tomto zákone je
obsiahnutá rovnosť občanov SR bez
ohľadu na vierovyznanie, tak ako je
to zakotvené v Ústave Slovenskej
republiky. Novela zákona nikoho
nediskriminuje a nikoho neuprednostňuje, iba určuje pravidlá, ktoré platia
aj v iných oblastiach života, nielen
v prístupe k cirkvám.
Ak navrhovaný zákon prekáža,
okrem niektorých politikov ako O.
Dostál, M. Sopko, J. Viskupič, len
moslimom na Slovensku, znamená
to nepochopenie situácie len zo
strany moslimskej komunity. Veď
v Slovenskej republike, kde žije okolo
5,5 milióna obyvateľov, je osemnásť
registrovaných cirkví a slobodu vierovyznania zaručuje naša ústava bez
ohľadu na to, či je príslušná náboženská spoločnosť zaregistrovaná, alebo
nie, teda či jej patrí, alebo nepatrí
finančná podpora štátu. Pre náboženskú prax neexistujú iné ako zákonné

limity, teda že vyznávanie náboženskej viery nesmie byť dôvodom na
obmedzenie ústavou zaručených práv
a slobôd občanov, najmä práva na
vzdelanie, voľbu a výkon povolania
a prístup k informáciám.

K OME N TÁ R
Stavanie slovenského parlamentu a väčšinového kresťanského
obyvateľstva Slovenska do islamofóbnej pozície a nepochopenia
islamského náboženstva nie je ničím
odôvodnená téza organizátorov konferencie Muslims are, ktorá sa pod
patronátom Open Society Foundation
a jej šéfa Jána Orlovského konala
nedávno v Bratislave. Orlovského
výzvy k ľudskosti vo vzťahu k islamu
na tomto medzinárodnom fóre boli
výkrikom do prázdna. Ako ľudsky sa
mala zachovať francúzska justícia,
keď bola nútená pred týždňom zatvo-

Kto nakŕmi Lipšicovo stádo?
Roman MICHELKO

Mediálnou témou uplynulých
dní je únik komunikácie medzi
poslancom NR SR G. Grendelom,
vtedy hovorcom ministra D. Lipšica,
a skupinkou novinárov. Už sme si
akosi zvykli, že vzťahy značnej
časti žurnalistickej obce s politikmi
sú absolútne neštandardné, hrubo
prekračujúce
akúsi
pomyselnú,
neprekročiteľnú líniu medzi novinárom a politikom. Vrchol úpadku
slovenskej žurnalistiky môžeme
datovať do obdobia pred voľbami
1998. Vtedy sa možno deväťdesiat
percent žurnalistickej obce zmenilo
z novinárov na platených propagandistov. Aféra Patzelgate, keď vybraní
novinári predkladali volebnému
štábu SDK sumár svojich propagandistických článkov, ktoré za mesiac
napísali v prospech strany, a za to
inkasovali na to obdobie nemalé prostriedky, ukazuje, ako hlboko doká-

SPOZA OPONY
S dnes vplyvným poslancom slovenského parlamentu
Antonom Hrnkom som najdlhší čas vlastne trávil kedysi
na stretnutiach v nemeckom
hlavnom meste a jeho okolí.
Vtedy boli vedno s predsedom ústavnoprávneho výboru,
významným lekárom Sečanským
a s významným dubčekovcom,
vtedy predsedom zahraničného
výboru profesorom Laluhom
v nemeckom parlamente. Videli
mechanizmus procedúr v dvojkomorovom federálnom parlamente. Po čínskom všeľudovom
zhromaždení bol nemecký bundestag najväčším parlamentom
na svete.
Hrnka som si dobre pamätal, keď ešte v starom parlamente na Župnom námestí
oslovil poslancov: Slávna snemovňa. Odpoveďou mu bol zle
skrývaný smiech. Hrnko využil
historickú chvíľu pr vého zasadania novej Slovenskej národnej rady oslovením, ktoré siahalo do devätnásteho storočia
– rovno k poslancovi Štúrovi.
On ho používal na zasadaniach
uhorského snemu ako poslanec
WWW.SNN.SK

ak mala byť aspoň trocha vnímaná
vážne, jej spravodajstvu musel šéfovať český žurnalista, keďže medzi
slovenskými sa vtedy nedal nájsť ani
jeden, ktorý by spĺňal charakteristiky
nezávislého žurnalistu. Mimochodom, keď sme pri vzniku TA3, licenciu na jej vysielanie získal hovorca
premiéra Dzurindu a rozbeh televízie bol financovaný cez podivnú
anglickú schránku, ktorá bola financovaná, ako dnes vieme, z nebankoviek typu Horizont, AGW a podobne.

Predstavte si, čo by sa dnes stalo, ak
by licenciu na spravodajskú televíziu
získal Erik Tomáš. Slovenskí žurnalisti sa sami definujú ako strážcovia
demokracie. Kto však stráži týchto
strážcov?
Vráťme sa však k podstate
kauzy. Na začiatku bol riadený únik
informácií z vyšetrovacieho spisu
v kauze Kočner, presnejšie vyšetrovanie jeho podivnej platby v Dexia
banke, ktorá patrí investičnej skupine
Penta. Mimochodom, tento „riadený
únik“ bol realizovaný takpovediac „na
hulváta“, extrémne nesofistikovane,
amatérsky, až je divné, že to prasklo
až po štyroch rokoch. Ukazuje však
jednu mimoriadne problematickú
skutočnosť. Niektorí politici využívajú, respektíve zneužívajú v politickom boji novinárov, a to aj spôsobmi
a metódami, ktoré sú v rozpore so
zákonom. A to je veľký problém. Ak

za Zvolen práve v Bratislave.
Bolo to v budove, kde je dnes
Univerzitná knižnica, teda pár
krokov od budovy na Župnom
námestí, ktorá je za rohom. To,
že sa posmeškovali Hrnkovi ako

Považoval som za dobré,
že v začiatkoch nového slovenského parlamentu sa poslanci
zoznamujú so zažitou nemeckou
federálnou praxou na pôde, kde
si len tak nemožno dovoľovať.

zala klesnúť pravicová angažovaná
žurnalistika.
Sotva sa nájde na Slovensku
oblasť života, ktorá bola postihnutá
primitívnym antimečiarizmom viac
ako žurnalistika. Preto keď sa zakladala spravodajská televízia TA3,

P O Z N Á MK A

riť štyri mešity, v ktorých imámi vyzývali pravoverných stúpencov Koránu
zabíjať neveriacich, biť neposlušné
ženy a kameňovať nevernice podľa
islamského práva šaría!? Čo si z toho
má vybrať slovenský občan vystavený
takmer denne správam o zverstvách
islamistických teroristov, o genocíde
kresťanov v tzv. Islamskom štáte?
Podľa nemeckej tajnej služby sa na
území Európy pohybuje pätnásťtisíc
džihádistov, z toho päťtisíc je evidovaných príslušníkov Islamského štátu
pripravených páchať teroristické činy.
Keď prikážete ľuďom, aby sa nebáli,
budú sa menej báť?
Na uvedenej konferencii Nadácie
otvorenej spoločnosti, financovanej
Sorosom, nezaznelo ani jediné slovo
odsúdenia ohavných neľudských
činov bojovníkov Islamského štátu ani
teroristických útokov islamistov proti
nevinným obyvateľom Francúzska,
Belgicka či Nemecka. Bez tohto očisťujúceho postoja islamských komunít
v Európe len ťažko možno očakávať, že sa spoločnosť zbaví strachu
a kritizovaných predsudkov. Pokusy
o rehabilitáciu Osmanskej ríše na
uvedenom workshope boli smiešne
z hľadiska historických dokumentov
i z hľadiska zdravého rozumu. Môžu
akurát zapôsobiť na poradcov prezidenta Kisku, ktorý sa hrdí priateľopomenieme skutočnosť, že niekto
musí atakovať žurnalistické dno, čo
sa už roky neohrozene darí americkým vlastencom z Hríbovho plátku
Týždeň či z iných pochybných plátkov, objavuje sa tu predovšetkým
problém verejnoprávnej RTVS.
Samozrejme, každému je jasné,
že „genetika“ nepustí. Všetci dobre
vieme, že s príchodom Miku prišla rádiotelevíziu
„zachraňovať“
súdružská výpomoc z Markízy aj
so svojím videním sveta, so svojimi
profesijnými a s ľudskými väzbami.
Neschopnosť odstrihnúť sa od týchto
väzieb, ponížené služobníčkovanie
opozičným politikom, ba dokonca
participácia na porušovaní zákona sú
veci, ktoré nositeľa takýchto „kvalít“
definitívne deklasujú z postu, ktorý
zastáva. Koncentrovaná vulgárnosť
v komunikácii a obmedzená slovná
zásoba sú len bonusom navrch, ktoré
svedčia o tom, že Lukáš Diko nemá
na poste šéfa spravodajstva zotrvávať ani minútu. V tejto súvislosti je
dočasné vzdanie sa funkcie, dokiaľ
jeho konanie nepreverí komisia,
možné vnímať skôr len ako taktický
ústupok. Komisia v tejto súvislosti
však musí, ak nemá stratiť akúkoľvek
vážnosť, odmietnuť hrať úlohu figového listu a rozhodnúť rigorózne.
nou sa stala epizóda, keď jeden
poslanec sálovému asistentovi
povedal: A kamže, pán Hubert,
kamže ideme?, keď položil nohu
len o stupienok nižšie. V pamäti
mi ostala scéna, keď poslanci

Prečo je taká zmeska na hradnom vrchu
Dušan D. KERNÝ

staromilskému folkloristovi, mi
hlboko utkvelo v pamäti. Len
zdanlivo išlo o epizódu. Už z nej
bolo zrejmé, že s tou štúrovskou
tradíciou nikto neurobí dieru
do sveta, že príklady zo slovenských dejín, osobitne dejiny
slovenskosti,
snaha
ukázať
historické korene moderných
slovenských úsilí a ich prepojenosť s modernou dobou budú
tŕnistou cestou. A najmä sa
budú potláčať. Ako sa aj ukázalo
v časoch, keď sme si v mene
európanstva lámali jazyky nad
subsidiaritou a transatlantickosťou. A vidno to dodnes.

Napríklad spolkový snem – bundestag, sa nachádzal v štvrti
s jasne vyhranenými pravidlami.
Neboli tam možné demonštrácie.
Zakazoval ich osobitný zákon.
Štvrť bola ohradená neviditeľnou, ale neprekročiteľnou hranicou. Dlho sa uvažovalo, ako dôstojne obliecť personál, ktorý mal
vstup prakticky akoby vo frakoch
a v bielych košeliach do zasadacej siene, pravda však len po
jasnú hranicu. Ďalej od lavíc, kde
sedeli poslanci, už nemohli. Dlho
sa uvažovalo, ako ich primerane
nazvať, tuším, že sa dohodli
na sálových asistentoch. Chýr-
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stvom s novodobým tureckým sultánom Recepom Erdoganom.
Pri všetkej úcte k umierneným
vyznávačom
islamskej
doktríny
musíme sa ich spýtať, či možno
hovoriť v moslimských krajinách
o náboženskej slobode v takom rozsahu ako v kresťanskej Európe. Nie je
napríklad v Saudskej Arábii štátnym
náboženstvom len sunnitský islam,
nie sú pod hrozbou prísnych trestov
zakázané kresťanské obrady a stavanie kresťanských kostolov? Portál
ISLAMONLINE.sk o tom mlčí, zato
kritizuje názory riaditeľa Centra pre
štúdium politického islamu profesora
Billa Warnera, pretože vo svojej knihe
označuje politický islam za neľudskú
ideológiu.
Novela zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví
a náboženských spoločností je realitou. Hlasovalo za ňu deväťdesiatosem poslancov koalície i opozície.
Aspoň v jednom sa zhodli: vyššia
úroveň štartovacej čiary pre registráciu cirkví musí byť rovnaká pre
všetkých. Moslimovia nemôžu byť
výnimkou. Ak ktosi posúva diskusiu
o potrebe tejto novely do politickej
roviny a ignoruje záujem slovenskej spoločnosti, je to jeho politická
agenda, nie parlamentu a nie väčšiny slovenského národa.

zelených náhle odhalili hruď
a pod oblečením mali tričká
s politickým protestným nápisom – v rámci pravidiel museli
okamžite opustiť sálu, ostalo im
iba pol minúty televíznej slávy.
Keď raz ktosi povedal Günterovi Verheugenovi, členovi
sociálnej demokracie – kam
prebehol od liberálov: „Ty si
zradca!“ musel sa v rámci platných zásad hneď verejne ospravedlniť. Vtedy nikto netušil, že
Verheugen bude rozhodovať
o rozšírení Európskej únie na
východ, o. i. aj o prijatí Slovenskej republiky.

V pamäti mi utkvel mladý
muž, ktorý je dnes primátorom
významného mesta na Považí,
keď zbieral skúsenosti, ako
v nemeckom parlamente pracujú asistenti poslancov, čo
vtedy nebolo u nás praxou.
Dnes nemeckú skúsenosť využíva v návrhu na to, aby sa polovica „nášho“ parlamentu volila
priamo. Zabúda, že nemecká
volebná skúsenosť sa opiera
o iné a najmä dodržiavané parlamentné zásady. A napokon aj na
to, že len nedávno v samotnom
Rusku polovicu (!) poslancov
450-člennej Dumy volili priamo.
Teda môžeme sa poučiť aj z ruskej skúsenosti. I keď je zrejmé,
že na inom spočíva nemecká
volebná a parlamentná stabilita
a úplne na inom ruská. Stojí však
za to pozrieť sa, ako sa správajú a obliekajú v parlamentoch
štátov, kde parlamentná prax je
práca a trvá desaťročia.
Veď dnes by Hrnkov pokus
povedať poslancom, že sú slávnou snemovňou, vyvolal asi rehot,
pravda ak by poslanci nejedli,
netelefonovali, nebehali v tričkách
s plagátmi, nedojčili a najmä hovorili tak, že by ich nikto nemohol
verejne nazvať hlupákmi.
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Na slovíčko s P. HEGEDUŠOM z Asociácie hydroenergetikov Slovenska

SEBAOBRANA
Piate výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región sa
konalo 3. a 4. novembra v Bratislave najmä v priestoroch nového
Slovenského národného divadla.
Dunajský región sa rozkladá na
území šestnástich európskych
štátov, z toho deväť je členských
štátov EÚ – Nemecko, Rakúsko,
Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko,
Chorvátsko, a šesť nečlenských –
Srbsko, Bosna a Hercegovina,
Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko. V tomto regióne žije vyše
stodesať miliónov ľudí. Jednou
z priorít počas rokovaní bola zvýšená podpora kultúry a cestovného ruchu v celom podunajskom
regióne Európy.

Dunajská
stratégia
Stratégia EÚ pre dunajský
región predstavuje koncentrované
úsilie partnerských štátov v riešení spoločných problémov regiónu
v rámci jedenástich prioritných
oblastí, ktoré sú vždy koordinované
dvojicou štátov. Slovensko koordinuje
prioritnú oblasť ochrana vôd s Maďarskom a prioritnú oblasť vedomostná
spoločnosť so Srbskom. Počas dvojdňového rokovania, na ktoré sa prihlásilo takmer osemsto účastníkov
z dvadsiatich štátov, absolvovali vystupujúci aj poslucháči viacero pracovných stretnutí na témy, ako napríklad
znalostná spoločnosť, kvalifikovaní
ľudia, konkurencieschopný región,
vodné hospodárstvo, spoločné inovácie, voda a poľnohospodárstvo či ideálny model nadnárodnej spolupráce.
Podujatie otvoril predseda vlády
SR Robert Fico, po ňom sa ujali slova
podpredseda Európskej komisie pre
Energetickú úniu Maroš Šefčovič
a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.
S príspevkami vystúpili aj minister
zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péter Szijjártó, minister školstva,
mládeže a športu SR Peter Plavčan,
minister životného prostredia SR
László Sólymos, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Miroslav Lajčák a ďalší hostia.
Dunajská stratégia, ale aj
ostatné makroregionálne stratégie
majú v Európskej komisii veľkú podporu, uviedol v Bratislave podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš
Šefčovič za účasti eurokomisára pre
vzdelávanie, kultúru, mládež a šport
Tibora Navracsicsa počas rokovania
sekcie Voda, vedomosť a inovácia
v Dunajskej stratégii. Oblasťami,
v ktorých je najväčší potenciál spolupráce krajín dunajského regiónu, sú
podľa Šefčoviča najmä oblasť životného prostredia, riečnej navigácie,
energetiky, ochrany prírody a spoločných protipovodňových opatrení.
„Tieto sú dopĺňané aj o spoluprácu
v oblasti vzdelávania a v oblasti bezpečnosti,“ podčiarkol M. Šefčovič
a dodal: „Vo všetkých týchto oblastiach nájdeme spoločný element,
a síce to, že cezhraničná spolupráca,
teda regionálny prístup nám prinášajú
oveľa väčšiu pridanú hodnotu, ako
keby sa projekty realizovali len na
národnej úrovni.“
Dunajský región je podľa
maďarského eurokomisára Tibora
Navracsicsa územím, ktoré sa môže
otvoriť aj iným regiónom ležiacim
mimo neho, ako je napríklad región
východnej alebo severnej Európy
či región Strednej Ázie. „Prostredníctvom Dunajskej stratégie sme
schopní preukázať, že dokážeme
rozvíjať spoluprácu, že dokážeme
konať v priateľskej jednote a koordinovaným spôsobom, čo je atraktívne
pre regióny ležiace vôkol nás,“ dodal
T. Navracsics.
Robert LANDIS

12. november 2016

Hľadanie energetickej sebestačnosti
Zhováral sa Alexander GOCZ – Foto: archív

Jednou z permanentne spomínaných tém v hospodársky zameraných článkoch je energetická sebestačnosť
a s ňou spojená aj energetická bezpečnosť Slovenska. Je zrejmé, že pri súčasných vážnych klimatických zmenách štát akcentuje ekologickú stránku tohto problému a prednosť majú zdroje energie nazývané tiež čisté.
● Ako do zložitej energetickej mozaiky zapadajú malé vodné
elektrárne?
Malé vodné elektrárne (MVE)
sú jedným z najdlhšie využívaných
zdrojov energie v histórii ľudstva.
Výroba elektriny z vodnej energie
a osobitne v malých vodných elektrárňach je jedným z obnoviteľných
zdrojov, kde vstupom potrebným pre
výrobu je voda v riekach a potokoch.
Preto na výrobu elektriny nepotrebujeme dovážať nijaké suroviny zo
zahraničia, keďže voda v riekach tu
bola, je a bude. Týmto MVE, ako aj
ostatné obnoviteľné zdroje prispievajú k sebestačnosti, samostatnosti
a nezávislosti Slovenska na všetkých tzv. energonosičoch.
● Aká je elektrická z MVE?
Úplne čistá – ekologická, chráni
našu prírodu pred používaním
fosílnych palív, ktoré napomáhajú
vytváranie skleníkového efektu,
čo so sebou prináša ďalšie problémy v extrémoch počasia, ktorého
sme svedkami v súčasnosti. Teplota zeme za posledných stopäťdesiat rokov narastá a predstavuje
0,3 stupňa Celzia na desaťročie
a väčšina odborníkov si myslí,
že je to následkom zvyšujúcej sa
koncentrácie skleníkových plynov
v atmosfére.
● Pred druhou svetovou
vojnou boli na Slovensku malé
vodné elektrárne rozšírené pri
mlynoch alebo pílach, ale aj ako
samostatné stavby. Aký bol ich
ďalší osud?
História využívania vodnej
energie siaha do 12. storočia, keď
začali vznikať vodné mlyny. Vrchol
dosahujú na konci 19. storočia,
keď ich bolo na Slovensku vyše
štyritisícpäťsto. Stáli takmer v každej dedine. Na Slovensku bol prvý
elektrifikovaný mlyn už v roku 1880
na Hornáde v Čani. Postupne až
do roku 1930 bolo na Slovensku
2 650 vodných diel s inštalovaným

O ČOM JE REČ
O pár dní si pripomenieme
deväťdesiate piate výročie narodenia (27. 11. 1921) Alexandra Dubčeka. Siedmeho novembra uplynulo
bez jedného roka štvr ťstoročie, čo
zomrel v pražskej nemocnici na
Homolke. Zosumarizujme si okolnosti, ktoré súvisia s jeho smr ťou.
Po voľbách v júni 1992 bolo takmer
isté, že sa spoločný štát s Čechmi
v krátkom čase rozpadne, a aj keď
Dubček nebol priaznivcom tohto
rozdelenia, obava jeho politických
protivníkov, že v prípade vytvorenia samostatnej Slovenskej republiky by bol práve on najvážnejším
kandidátom na funkciu prezidenta,
bola opodstatnená. Bol známy
v Európe i vo svete, mal vysokú
funkciu v Internacionále aj morálny
kredit u ostatných sociálnodemokratických strán.
Prvého septembra 1992 sa
mala v Národnej rade SR schvaľovať slovenská ústava. Alexander Dubček hoci mal pozvanie do
slovenského parlamentu, rozhodol
sa cestovať do Prahy ako poslanec Federálneho zhromaždenia
na zasadnutie predsedníctva, ktorého bol členom. Osud býva niekedy veľmi zlomyseľný. A v jeho
aktovke bola pravdepodobne ešte
jedna osudová pozvánka: Ruský
ústavný súd po nevydarenom
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výkonom 13 939 kW. Väčšina MVE
bola po roku 1948 znárodnená
a bola daná do správy buď národným podnikom, alebo Slovenským
elektrárňam, š.p. V rozmedzí rokov
1940 – 1960 sa začali stavať aj
veľké vodné diela na Slovensku,
a to najmä Oravská priehrada
a Vážska kaskáda.
● Po novembri 1989 sa spolu
s demokratickými zmenami obnovila možnosť súkromného podnikania aj v energetike. Čo to znamenalo pre záujemcov o stavbu
malých vodných elektrární?
Každý, kto chce, alebo chcel
postaviť malú vodnú elektráreň na
Slovensku, musí splniť množstvo
náročných
environmentálnych,
legislatívnych a technických podmienok. Po novembri 1989 sa síce
uvoľnila možnosť podnikať aj v tejto
oblasti, na druhej strane sa výrazne

sprísnili podmienky výstavby MVE
z
hľadiska
environmentálnych
povolení a súhlasu miestnych obyvateľov. Každá MVE, ktorá či už
bola postavená, je vo výstavbe
alebo sa pripravuje, je posudzovaná na základe prísnych podmienok, a preto iba najlepšie projekty
môžu byť realizované tak, aby boli
v súlade s požiadavkami ochrany
prírody, technickými podmienkami
a v súlade s platnou legislatívou.
Zároveň výroba elektriny zo zdrojov na území EÚ výrazne prispieva
k energetickej samostatnosti EÚ
od dovozu ropy a plynu, a tým aj
v oveľa väčšej miere k nezávislosti.
Vzhľadom aj na dlhoročnú tradíciu
využívania vodnej energie, ako aj
na charakter prírodných podmienok
na Slovensku je logické, že máme
obrovský potenciál práve v malých
vodných elektrárňach, ktoré svojím minimálnym zásahom do okoli-

prevrate v auguste 1991 obnovil
rokovanie o ústavnom zákaze činnosti Komunistickej strany ZSSR.
Poslankyňa ruského parlamentu,
Jeľcinova poradkyňa Galina Starovojtovová, navrhla, aby na pojednávanie súdu boli pozvaní Alexander
Dubček, bývalý poľský premiér

zhromaždenia Ing. Michal Kováč,
ktorý mu o tom osobne telefonoval.“ Aká čudná zhoda okolností:
Michal Kováč sa stal neskôr prezidentom SR! Niektoré udalosti,
ktoré sa udiali 1. septembra 1992,
sú všeobecne známe: šofér o 6.
hodine údajne vyzdvihol auto,

O Dubčekovej smrti
Peter ŠTRELINGER

Piotr Jarosziewicz a afganský prezident Nadžibulláh, aby dosvedčili
zločinnú činnosť KSSZ. Súd sa mal
konať 5. septembra v Moskve. Dubček údajne po dlhšom váhaní prisľúbil účasť na zasadaní súdu.
Dubček ani Jarosziewicz však už
do Moskvy necestovali, pretože
v noci, pár hodín pred Dubčekovou
autohaváriou, boli poľský expremiér spolu s manželkou zavraždení. Vrahovia sú dosiaľ neznámi!
Ako dokázalo vyšetrovanie, nebola
to lúpež, ale práca profesionálov.
„Otec chcel pôvodne cestovať do Prahy na zasadanie Predsedníctva FZ vlakom!“ povedal mi
najstarší syn MUDr. Pavol Dubček. „Vládnu limuzínu mu však
vybavil predseda Federálneho

PUBLICISTIKA

pred Dubčekovu vilu prišiel o 7.
hodine. Podľa najnovších informácií, zverejnených F. Kašpárkom
v Parlamentných listoch (7. 10.
2016), ktosi vydal telefonický príkaz vedúcemu garáží MV SR, aby
namiesto opancierovaného vozidla
bolo na cestu použité BMW 535i!
To môže byť aj vysvetlenie, kde
sa zdržal šofér Ján Rezník, keď
cesta z garáží po Dubčekovu vilu
trvá maximálne polhodinu. Dodnes
ostávajú nevysvetlené skutočnosti,
súvisiace s haváriou. Ako mohol
ležať zranený Dubček dvadsať metrov pred vozidlom v smere jazdy?
Šofér, ktorého našla záchranka
ležať pri Dubčekovi, tvrdil na súde,
že Dubčeka z auta nevytiahol!
Podľa videa, ktoré bolo nakrú-

tého prostredia vytvárajú optimálne
podmienky na výrobu elektrickej
energie.
● Už sme spomínali takzvané
čisté zdroje elektrickej energie,
kam malé vodné elektrárne bezpochyby patria. Napriek tomu
bývajú často tŕňom v oku rôznym
ochranárskym združeniam.
Z našej skúsenosti by sme
rozdelili ochranárov do dvoch
skupín. Tých, ktorým ide skutočne
o ochranu prírody, a teda hľadajú
riešenia, ako skĺbiť záujmy ľudí
s prírodou, a tých, ktorí sú proti
všetkým a všetkému a na tento
cieľ neváhajú použiť aj demagógiu
účelovo zameranú na jednu oblasť.
V súčasnosti akýkoľvek projekt
MVE musí prejsť veľmi zložitým
procesom posudzovania vplyvov
na životné prostredie, počas ktorého sa skúmajú rôzne aspekty
životného prostredia. Každý majiteľ MVE alebo projektu MVE úzko
komunikuje s ochrancami prírody
a hľadá optimálne riešenia s cieľom
minimálneho zásahu do životného
prostredia a v prípade, ak nejaký
vplyv vzniká, tak na jeho eliminovanie kompenzačnými opatreniami.
Takéto opatrenia vo veľa prípadoch
dokonca zlepšia stav prostredia
v danej lokalite. Napríklad, ak je
problém, že ryby by nevedeli migrovať v rieke v nejakom úseku, kde sa
pripravuje MVE, súčasťou MVE je aj
rybovod, ktorý umožňuje rybám plynulý prechod cez takúto prekážku.
Zo skúseností zo zahraničia, ako
aj zo Slovenska vieme povedať, že
napríklad konkrétne typy rybovodov sú úplne funkčné a ryby cez
ne migrujú. V neposlednom rade si
treba uvedomiť, že výstavba a prevádzka MVE neslúži iba na výrobu
elektriny, ale vo veľkej časti plní aj
iné dôležité funkcie, a to najmä protipovodňovú, keďže dokáže sčasti
eliminovať následky a vplyvy veľkých vôd a preventívne pôsobiť pred
vznikom záplav. Okrem výroby elektriny teda každá MVE plní aj ďalšie vodohospodárske funkcie a je
súčasťou protipovodňovej ochrany.
Upravené brehy možno využiť na
športovo rekreačné ciele. Ako príklad môžeme uviesť MVE pri meste
Hodonín – Holíč, kde je postavená
lodenica, na hrádzach sa bežne
budujú cyklotrasy a chodníky. Pri
viacerých MVE sú postavené aj
vodácke sklzy, ktoré slúžia pre
vodákov na splavňovanie riek.
tené hneď po havárii, je zadné
sklo sprvu nerozbité? Až neskoršie fotografie vraku dokazujú, že
zadné sklo je vybité a práve ním
údajne vypadol Alexander Dubček
aj šofér. Prečo Dubček utrpel trieštivé zlomeniny bedrovej chrbtice,
keď podľa znalcov z odboru automobilizmu takéto zranenie nie je
možné? Ako a odkiaľ sa ešte pred
príchodom záchranky a polície na
mieste havárie objavili príslušníci
ochranky MV, keď ich nikto nevolal?
Práve dôstojník ochranky prevzal
Dubčekovu aktovku, ktorá sa potom
stratila aj s dokumentmi. Prečo
ťažko zraneného Dubčeka transportovali do pražskej nemocnice Na
Homolke? Prečo v nemocnici nedovolili vypočutie Alexandra Dubčeka,
aj keď sa toho najmenej sedemkrát
domáhal? Prečo vyšetrovateľ nezabavil havarované auto na dôkladnú
expertízu? Bolo odvezené hneď na
kompletnú generálku, hoci o jeho
preskúmanie žiadala aj firma BMW?
Autor knihy Tragédia na 88
kilometri..., ktorý bol i právnym
zástupcom Sociálnej demokracie a Dubčekovej rodiny, JUDr.
Liboslav Leksa uvádza šokujúcu
informáciu: vraj mu nejaký človek
ponúkol magnetofónovú pásku,
kde boli údajne nahraté hlasy,
ktoré vyslovili pokyn na odstránenie Dubčeka z politického života.
Neznámy svedok požadoval za túto
nahrávku vysokú sumu.
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ZAHRANIČIE

Rozširovanie vojenskej prítomnosti sprevádza zosilnená propaganda

Rusko má novú hrozbu v Pobaltí
Dušan D. KERNÝ  Foto: archív autora

Na dvoch miestach v Európe stoja prakticky zoči-voči jednotky Severoatlantickej aliancie NATO a Ruskej
federácie sprevádzané rinčaním mediálnej propagandy. V Pobaltí sa rozmiestňujú nové bojové jednotky,
v Srbsku sa koná rusko-bielorusko-srbské cvičenie Slovanské bratstvo 2016, kým susedná Čierna Hora cvičí
v tom istom čase s NATO. Po celom pobreží Baltického mora sa rozprestiera pásmo novej vojenskej prítomnosti pod velením nemeckého bundeswehru. Nikdy predtým za vyše sedemdesiat rokov od skončenia druhej
svetovej vojny nestáli nemeckí a ruskí vojaci v plnej zbroji tak blízko proti sebe.
Fakticky sa však nová hranica tiahne od Severného mora až
viac-menej po Čierne more.
■ NEPRESVEDČIVÉ TVRDENIA
Rozhodnutie vrcholného velenia
NATO, prijaté aj so slovenským súhlasom, o rozmiestnení štyroch bojových jednotiek v troch pobaltských
štátoch a v Poľsku už nevyvoláva
otázky o skutočnej či domnelej ruskej
hrozbe, ale aj o tom, či je ešte možný
návrat k dialógu a vecným rokovaniam
s Ruskou federáciou. Rozmiestnenie
nových bojových jednotiek ďalších
štátov NATO v Pobaltí sprevádzalo
dôsledné ubezpečovanie generálneho
tajomníka NATO, že Aliancia nechce
studenú vojnu. Stará novinárska skúsenosť hovorí, že dementi je potvrdením správy. Otázka je, nakoľko
je štyritisíc vojakov NATO v Poľsku,
Litve, Lotyšsku či Estónsku skutočne
odstrašením Moskvy. Veď je zrejmé,
že základným faktom, ktorý musí
zobrať ruská strana do úvahy, je, že
ide o členské štáty Aliancie, ktoré
sú navzájom späté dohodou o vzájomnej ochrane – a to je čiara, ktorú
Rusko nielen nemôže, ale ani nechce
prekročiť.
■ NA HRANICI
Po prvý raz sa rozmiestňujú
bojové jednotky v bezprostrednej blízkosti ruskej hranice – to tu ešte od
roku 1989 nebolo. Pohľad na mapu
ukazuje, že sa tak robí nielen na
hranici s Ruskou federáciou, ale aj
s tou časťou Ruskej federácie, ktorá
v Kaliningradskej oblasti zo všetkých
strán susedí výlučne len s členskými
štátmi NATO, je nimi obkľúčená. Ako
to vysvetliť Rusom, že nejde o ich
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ohrozenie, najmä keď NATO má vo
všetkom číselnú prevahu? Pravda,
s výnimkou nových raketových zbraní.
Propaganda NATO vytrvalo pracuje
s tvrdením nielen o ruskej hrozbe,
ale aj o nebezpečenstve tzv. piatej
kolóny, priaznivcov Ruska, ktorí nie
sú imúnni voči putinovskej propagande. To má udusiť vecnú diskusiu
o politike NATO vo vnútri členských
štátov. Predchádzala tomu niekoľkoročná mediálna kampaň o ruskej
hrozbe, ktorá teraz vyvrcholila do jednoznačného rozhodnutia o rozmiestnení bojových jednotiek v Pobaltí.
■ OBKĽÚČENÝ KALININGRAD
Ruská strana, samozrejme, nie
je pár tisíckami cudzích vojakov ohrozená, ale jasne a zreteľne to môže
vnímať ako signál priamej vojenskej
hrozby. A aj tak robí a ruské médiá
rozhodne nestoja bokom. Zo strany

NATO – z hľadiska dlhodobej propagandy, ako aj strategického plánovania – je to premyslené. Rusku totiž
neostáva nič iné ako nevyhnutný krok
odvety – a to je rozmiestnenie nových
zbraňových systémov do obkľúčenej kaliningradskej enklávy. A to sa
potom využíva v propagandistickej
mlynici ako nový dôkaz ruskej hrozby.
Rinčanie zbraní tak priam znemožňuje politický či diplomatický dialóg,
ktorý je v takejto situácii nevyhnutný.
Cvičenie špeciálnych výsadkárskych jednotiek Slovanské bratstvo
2016 v Srbsku bolo časovo obmedzené. Zúčastnilo sa na ňom stopäťdesiat ruských výsadkárov a päťdesiat bieloruských a okolo dvesto
srbských. Cieľom bol nácvik obrany
v prípade leteckého prepadu.
V Čiernej Hore sa v tom istom
čase uskutočnilo cvičenie jednotiek
NATO, kde asi šesťsto príslušníkov

nacvičovalo akcie pre prípad chemického útoku. Podstata je však v tom,
že obe niekdajšie súčasti jedného
spoločného srbsko-čiernohorského
štátu demonštrujú rozdielny prístup
nielen k terajším, ale aj k budúcim
koncepciám medzinárodnej spolupráce a príslušnosti nielen pokiaľ
ide o NATO, ale aj o Európsku úniu
– a o tú majú oba štáty záujem. Najpikantnejšia je však technologická
zrážka – ruskí výsadkári používajú
miniatúrny lietajúci aparát – dron,
s kamerami umožňujúci kontrolu zo
vzduchu; podobnú miniatúrnu zbraň,
ktorá váži len dekagramy, mali zatiaľ
len tri štáty NATO a doteraz neboli
nasadené v tej istej oblasti zároveň
s ruskými.
■ BOJOVÉ JEDNOTKY
Nový rok 2017 teda NATO privíta
o. i. rozmiestnením mnohonárodnostných bojových jednotiek v Poľsku,
Estónsku, Lotyšsku a Litve, zvýši
a po prvý raz rozšíri svoju priamu
vojenskú účasť vo východnej Európe.
Argument, že sa tak deje na základe
žiadostí a obáv týchto štátov, zakrýva
realitu. Tou je výrazný úbytok obyvateľstva vo všetkých troch baltských
štátoch bez výnimky. Najmä obyvateľstvo v produktívnom veku masovo
natrvalo alebo dočasne odchádza do
cudziny. K tomu sa pridáva priam diskriminačná politika voči ruskej menšine – nikde inde v EÚ taká politika
voči menšine nie je prípustná. V spomínaných štátoch nejde o akútnosť
ruskej hrozby, ale o oslabenú schopnosť vlastným prispením sa postarať
o obranu v dôsledku kríz v EÚ.
Nemecká ministerka obrany
označila rozmiestnenie jednotiek
za „defenzívne opatrenie“. Ale nikto
nevylučuje mutáciu tohto „obranného“ opatrenia na agresívny vojenský prístup v budúcnosti. Práve na
tejto hranici by sa nemalo zabúdať,
že na budúci rok uplynie sedemdesiatdva rokov odvtedy, čo nemecký
wehrmacht začal vojnu, v ktorej
dodnes nie je zrejmé, či ZSSR mal
dvadsaťsedem alebo viac ako tridsať
miliónov obetí. Ešte dnes (!) sa vedie
v Rusku spor so štátom o dávky
pozostalým za päť miliónov ľudí,
o ktorých sa vie len to, že vo vojne
zahynuli.

Republika Čierna Hora na Balkáne je opäť bližšie k euroatlantickej integrácii

Voľby rozhodli o ďalšom smerovaní krajiny
Mar tin JARINKOVIČ  Foto: Z ATL

V najmenšom štáte na Balkáne sa v polovici októbra uskutočnili parlamentné voľby. V poradí štvrtý plebiscit od obnovenia čiernohorskej štátnosti (2006) bol kľúčový z hľadiska ďalšieho smerovania krajiny. Výsledok volieb s najväčšou pravdepodobnosťou znamená pre Čiernu Horu
urýchlené začleňovanie do NATO a úspešné pokračovanie eurointegrácie.
Víťazom volieb sa stala Demokratická strana socialistov (DPS)
premiéra Mila Djukanovića, ktorá získala 41,4 percenta hlasov. Opozícia
– Demokratický front (DF), Koalícia
Kľúč, Demokrati Aleksu Bečića, ako
aj Sociálnodemokratická strana (SDP)
Ranka Krivokapića – získala spolu
46,5 percenta hlasov. Djukanović však
môže rátať ešte za svojho partnera aj
Sociálnych demokratov Ivana Brajovića, ktorí prekonali 3-percentné kvórum na vstup do parlamentu. Jazýčkom na váhach budú štyri hlasy, ktoré
vo voľbách získali menšiny (dva hlasy
získali Bosniaci a po jednom Chorváti
a Albánci). Vzhľadom na nesúrodosť
opozície, ako aj na skutočnosť, že
menšinám je bližšia politika DPS, sa
očakáva, že zostavovateľom novej
vlády bude opäť Djukanović. Takýto
vývoj označili za najpravdepodobnejší
viacerí analytici.
■ KĽÚČOVÉ VOĽBY
Vo voľbách šlo o to, či sa podarí
opozícii zvrátiť rozbehnutý proces
vstupu krajiny do NATO, alebo v nich
dostane ďalší mandát prozápadná
politika M. Djukanovića. Tieto voľby
obnoviteľovi čiernohorskej štátnosti
WWW.SNN.SK

M. Djukanovićovi podľa všetkého
umožnia úspešne zavŕšiť svoj projekt
ukotvením Čiernej Hory v štruktúrach
severoatlantického paktu. NATO má
byť tým zázračným prostriedkom,
o ktorý chce Djukanović uchytiť svoju
ideológiu a poňatie čiernohorského
národa, ktorý zároveň vystuží chatrné
základy samostatnej Čiernej Hory,
v ktorej sa z celkovej populácie šesťstodvadsaťtisíc obyvateľov k čiernohorskej národnosti hlási len štyridsaťpäť percent.
Celá záležitosť má svoj historický
kontext. Djukanović svoju koncepciu
samostatnosti postavil na popretí historickej tradície Čiernej Hory, ktorú
súčasníci v časoch osmanskej poroby
vnímali ako poslednú srbskú dŕžavu
odolávajúcu Turkom. Aj neskôr, keď
sa väčšina Balkánu zbavila Turkov,
boli Čierna Hora a Srbsko vnímané
ako dva bratské srbské štáty. Spolu
vstúpili aj do prvej svetovej vojny.
■ DJUKANOVIĆOVA VIZITKA
Samotný Djukanović je pri moci
už dvadsaťpäť rokov. DPS je v podstate pretransformovanou komunistickou stranou, s ktorou Djukanović absolvoval celú genézu svojho

180-stupňového politického obratu
– od progresívneho komunistu cez
spojenca S. Miloševića a prívrženca
srbského nacionalizmu až po najhlasnejšieho čiernohorského prívrženca
NATO, EÚ a USA. Moment zlomu
prišiel v roku 1997, keď sa rozišiel
s Miloševićom a začala sa jeho dráha
prozápadného lídra. Projekt čiernohorskej samostatnosti treba vnímať
v kontexte západného ťaženia proti
Srbsku, ktoré môžeme pozorovať
prakticky od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. V rámci tohto
ťaženia bolo dobré všetko, čo by
oslabilo vzdorujúce Srbsko.
Voľby poznačila nervozita a viacero pochybení, pričom opozícia ich
označila za zmanipulované. Aj keby
to tak bolo, tak to už asi ťažko niekto
objektívne dokáže. Najviac rozruchu
vyvolalo zadržanie skupiny dvadsiatich občanov Srbska noc pred voľbami, ktorých príslušné orgány obvinili z prípravy štátneho prevratu a zo
zosadenia Djukanovića. Celá záležitosť sa ešte prešetruje, ale pripomína skôr turecký „montážny“ scenár.
Západ vyjadril s priebehom i výsledkom volieb spokojnosť. Podľa vyjadrenia amerického prof. Daniela SerZAHRANIČIE
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vera, ktoré priniesla Rádiotelevízia
Čiernej Hory, je víťazom volieb NATO
a Djuk anović. Porazeným je podľa
neho Rusko. O tom, kto vlastne vyhral
a kto prehral, prinesie súd budúcnosť.
Paradoxný je fakt, že aby sa Čierna
Hora mohla stať samostatnou, musí si
nasadiť chomút Aliancie, ktorá v roku
1999 bombardovala popri srbskom
čiastočne aj čiernohorské územie.

GLOSA
D vadsať literárnych cien,
známosť od Washingtonu po
Moskvu, od Paríža po Rio de
Janeiro a Buenos Aires, od
indického Mumbai (bývalý
Bombaj) až po poľský Krakov
a, samozrejme, od Belehradu
cez Budapešť a Viedeň – to
všetko sa týka najznámejšieho
chorvátskeho dramatika Mira
Gavrana. S Bratislavou je však
spätý rekordom hodným zaznamenania – chorvátskemu dramatikovi, ročník 1962, tu práve
vyšla štvrtá kniha – súbor jeho
drám a komédií. Predtým vyšli
jeho tri prózy, takto je to najväčší súbor prekladov chorvátskeho autora do iného jazyka.

Chorvátsko-slovenský rekord
Chorvátsky Gavran vzlietol
na krídlach slovenského prekladu
natoľko, že je známy nielen od
Bratislavy po Košice a naopak,
ale tento svetoznámy autor mal
aj svoj GAVRANFEST práve na
Slovensku, konkrétne v Trnave.
Tamojší divadelníci organizovali
po niekoľko rokov prehliadku
jeho slovenských a zahraničných
inscenácií. Tento fakt je v v živote
a diele Mira Gavrana celkom
výnimočný. Ako už býva osudom
divadla, do tohto zasiahol aj nedostatok finančných prostriedkov,
festival pokračoval v Poľsku, ale
aj odtiaľ prešiel do Prahy, kde
ho uvádza päť divadelných scén.
Samozrejme, čaká sa na priaznivejšie časy, keď by sa mohol
GAVRANFEST vrátiť na Slovensko. Podnetom na to je štvrté
vydanie Gavranovho diela – plod
jednej z najschopnejších a najvytrvalejších kultúrnych osobností
na Slovensku Jána Jankoviča.
Tento výnimočný prekladateľ,
dvojdomý tu i v Chorvátsku, je
stále žriedlom obrovskej energie
posilňujúcej naše vzťahy a v širokom kontexte slovanskej kultúry.
Pravda, uvádzanie Mira Gavrana
je zároveň aj súčasťou svetovej
kultúry. Fascinujúce na vytrvalosti
Jána Jankoviča je aj v prípade
prác Mira Gavrana jeho neuveriteľná schopnosť sprístupniť diela,
ktoré mimoriadne a trvalo rozširujú obzor, Jankovičove preklady
ako súčasť jeho slavistickej tvorby
sú doslova neoceniteľné. Pre SNN
je to zvlášť pozoruhodné, pretože
ide o člena redakčnej rady matičných Slovenských národných
novín.
Čitateľ sa v prípade štvrtej
knižky tohtoročného vydania drám
a komédií Mira Gavrana poteší
predstavou, že sa dostanú do
rúk divadelníkom na Slovensku.
Už len samotné čítanie napríklad komédie Bábka nadchne
originalitou nápadu. Dnes, keď
vidíme správy o robotoch, na prvý
pohľad priam nerozoznateľných
od človeka, Miro Gavran prináša
na scénu dokonalý robot, ktorý
nahradí osamelému mužovi ženu
a z toho vzniká fontána dômyselných dialógov o vzťahoch muža
a ženy, o partnerskom spolunažívaní. Je to skutočne majstrovské gradovanie konverzačnej hry
o nenahraditeľnosti vzťahu muža
a ženy, aj o tom, ako sa muž
nesmie správať k žene. Komédia sa číta s pôžitkom, čitateľ je
v očakávaní, kedy sa stane divákom a v akom hereckom obsadení
tejto konverzačnej hry, kde sú na
scéne len dvaja herci. Podobné
majstrovstvo – originalitu nápadu
a z toho vyplývajúcich dialógov,
nájdeme vo všetkých ostatných
textoch hier. Prekladateľ Ján Jankovič sa opäť prejavil ako výnimočná osobnosť.
(ddk)
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Na slovíčko s prozaikom a so šéfredaktorom Slovenských pohľadov Bystríkom ŠIKULOM

P r e členov M O M S
v Pop r o či bol t oht o r o čný 11.
aug ust smut ný de ň. Po dl he j
a ťa žke j cho r o b e zo m r e l a
d l h o r očná
p r e dse dní čka
a zakladaj úca členka t a moj šie ho M O M S Pae d D r. H e le na
Š t ovčíková. S r dco m aj d ušou
bola „ matičiar ka“ , národovk yňa a pat r iot ka , k t o r á c e l ý
ži vot p r e sadzovala t o, a by
sme nezabúdali na svoje
r o dné ko r e ne , na t r adície ,
na lásku k svoj mu r o disku
a vlast i. V zi me 19 92 sa p r i či ni la o t o, a by v Pop r o či
v ok r e se Ko šic e - okol ie oži vot vo r i l i
činnos ť
M at ic e
slove nske j. O slovi la Pop r o č anov a už 21. januá r a nasle dujúci rok sa konala ustano vujúca čle nská schô dza , na
k t o r e j j u z vol i l i za p r e dse d ní čku M O M S a bola ňou až
do konca – do svoj ho skonu.

Hraj, vezmeme ťa do kapely

Matičiari
z Poproča
V Popr o č i však v znik la
mati č ná or ganizác ia oveľa
skôr – už v r oku 19 4 8 .
V ar chíve S lovenskej ligy
v B r atislave naš li dok lad, že
v znik la v decembr i 19 4 8 pr e t vor ením 2 9 9. Zbor u S loven skej ligy. Ke ď že v pä ťdesia t ych rokoch v zniklo v obci viac
iných spolo č ensk ých or ga nizác ií a viacerí mati č iar i sa
v nich etablovali, ba stali sa
ich funkcionár mi, or ganizácia
M S za č ala postupne stagno va ť, až dospela do stavu, že
ju bolo tr eba v r oku 1952 po
dohode č lenov zr uš i ť. M ati č ná
idea vš ak vo vedomí ob č a nov pr etr vávala, pr eto nebolo
pr ek vapením, ke ď 21. január a
19 93 sa znovu zr odi l M O M S
v Popr o č i, pr i č om ho znovu
zak ladali D r. H . Š tovčíková,
K . Katuš áková, M gr. J. Šlo sár ik , D r. B ožena A . Š tovčíková, M gr. J. Fr ankovi č ová,
G . B enko, M gr. E. Juhár, H .
Sopková, Ing. Š. Jak lovsk ý.
O dbor má dnes š es ťdesiatpä ť
č lenov a v polovic i ok tóbr a
tohto r oku sa ziš li na valnom
zhr omaždení, kde bi lanc o val doter a jš iu č innos ť a zvoli l
si orgány na ďalš ie funkč né
obdobie. Ako hostia boli na
r okovaní M . G eš per, pod pr ed seda MS pr e č lenské hnu tie,
a M . M ateč ka, r iadi te ľ D M S
v Ko š ic iach. Podpr edseda M .
Geš per ocenil ak tívnych č le nov Pamätným listom a kni hou nedávno zosnulého pr of.
Imr icha Sedláka. V príhovor e
konš tatoval, že dejiny M O MS
v Popr o č i sú v mnohom odr a zom a j pohnu t ých dejín M atice
za posledných sedemdesiat
r okov. Vy z va l č lenov nového
v ýbor u M O M S , aby pomyselne
pr ev zali nár odnú š tafetu po
pr edchádza júcich pr edsedoch
a pr eniesli ju a j na budúce
gener ácie.
V Popr o č i vš etc i č leno via pr acujú na báze dobr o vo ľnosti a len láska k r odným
kor eň om pr imäla ľudí k tomu,
že sa s nadš ením a oduš evnením zapá jali do vš etk ých
akc ií. A za tie r ok y sa ur obi lo
ve ľa. M ati č iar i si na valnom
zhr omaždení schváli li a j nové
úlohy a c iele. Chcú na jmä
pokra č ova ť
v
doter a jš om
smer e, k tor ý bol v y t ýč ený pr ed
dvadsiatimi tr omi r okmi a č as
ukázal, že bol spr ávny.
Kat a r ína K ATUŠÁKOVÁ ,
p r e dse dníčka M O M S
v Pop r o či
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Zhováral sa Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Bystrík ŠIKULA, ktorý nedávno oslávil okrúhle jubileum šesťdesiat rokov, sa narodil v Podbrezovej a po
absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej v Brezne a gymnázia v Modre vyštudoval slovenský jazyk
a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Po štúdiách pracoval ako
redaktor a editor vo vydavateľstve Smena, odborný pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, učiteľ na Strednej zdravotníckej škole v Modre a od roku 1993
ako redaktor a v súčasnosti šéfredaktor Slovenských pohľadov. Na svojom spisovateľskom konte má niekoľko
prozaických a literárnovedných kníh a je pevne prítomný v našom literárnom živote.
● V slovenskej literatúre je
priezvisko Šikula doslova osudovo
frekventované. Najznámejší Vincent Šikula, Viliam Šikula, čitateľmi
a kritikmi oceňovaná Vincova dcéra
Verona, ale aj jeho manželka Anka,
knižná redaktorka. Čo to znamená
pre prozaika Bystríka Šikulu? Pocit
zodpovednosti či výhodu takpovediac „zavedenej spisovateľskej
značky“?
Keď som sa strýcovi Vincovi pred
tridsiatimi šiestimi rokmi na oslave svojej promócie v modranskom hoteli Zlaté
hrozno priznal, že píšem, neprekvapilo
ho to. Rozprávať príbehy je v šikulovskej rodine rovnako prirodzené, ako
spievať alebo hrať na nejakom hudobnom nástroji. Máš sluch? Vieš hrať?
Hraj, vezmeme ťa do kapely... Ale
Vinco mi vtedy povedal aj to, že ak to
chcem robiť dobre, na všetko ostatné
sa musím vykašľať a že to nebudem
mať ľahké. Jeho brat Alexander Šikula
vydal knihu Husle, Viliam F. Šikula pripravoval svoj debut Lipina. Vincove
slová sa potvrdili, keď som sa po vojenčine stal redaktorom vo Vydavateľstve
Smena a Stanislav Šmatlák ma pri víne
dobromyseľne podpichol, či aj ja budem
písať. Okrem poviedok pre mládež som
v tom čase napísal aj poviedku pre
dospelákov Posledné prázdniny (základ neskoršej novely Vôňa santalového dreva) a dal ju prečítať Vincovi
v Hamrštíle, v jeho vinohradníckom
dome nad Modrou. Pochválil ma za
ňu, zmenil mi pôvodný názov a opravil drobné chybičky. „Aj sa mi páči,“
dodal v záhrade, kde som s jeho ženou
Ankou čakal na posudok spisovateľa
schádzajúceho s mojou poviedkou
po chodníku pod jabloňami, vedúcom
k studni. Bledý, s tlčúcim srdcom. Vinco
vedel, čo ma ako začínajúceho spisovateľa čaká, a už predtým mi navrhol,
aby som si zmenil meno. A ja som si dal
povedať. Poviedky mi vychádzali časopisecky pod pseudonymom Š. Bystrík.
Aj moje prvé recenzie. Bystríka Šikulu,
známeho z tiráží smenárskych knižiek,
prezradili (vrátili mu meno) redaktori literárnych časopisov. Od svojich
začiatkov som sa chcel odlíšiť. Neťažiť z mena, ktoré som zdedil po otcovi,
ale vybudovať si svoje vlastné. Neformálne, svojou robotou. Pracujem tvrdo
a poctivo, sústredený na svoje témy
a ich prozaické stvárnenie. V samote,
kde mi nikto nepozerá ponad plece.
Potvrdzovať „značku“ je ťažšie, než ju
zneužívať.
● Hovorí sa, že spisovateľ by
mal mať „nažité“, teda vystriedať
niekoľko povolaní, prostredí, vzťahov… Prešli ste viacerými povolaniami a pripočítajme k tomu široký
záber umeleckých kontaktov a priateľstiev. Je to pre prozaika nevyhnutná predpríprava na tvorbu?
Ináč povedané, každý spisovateľ
by si mal prejsť svojich sedem pekiel.
Aj ja mám svoje. O niektorých som už
niečo napísal, o iných ešte len napíšem.
Životopisné údaje na záložke či prebale
knihy vám veľa neprezradia. Veci však
nemajú iba svoju odvrátenú, ale aj privrátenú stranu a každá skúsenosť je
pre spisovateľa dobrá. Keď som šiel po
desiatich rokoch strávených v literárnej
brandži učiť, tušil som, že z redaktorskej stoličky ma nevyháňa rozvádzajúci sa robotník literatúry, ale prozaik
prichádzajúci do školy na výzvedy.
Možno aj to, že za mojím zdanlivo dobrovoľným rozhodnutím sú vychodené
a predpísané cestičky osudu. Rád mys-
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tifikujem a uvedomujem si to, keď vo
svojom pripravovanom románe píšem,
že „aj pod môj príbeh sa podpísal čas,
majster skreslenia, a ruka spisovateľa
navyknutá na vytváranie ilúzií“.
● Ste šéfredaktor časopisu
Slovenské pohľady. Cez vaše ruky
prechádza množstvo rukopisov.
Nemáte obavy z „nákazy“ cudzím
štýlom, prózou autora, ktorá vo vás
mimoriadne zarezonuje?
To by sa mi muselo prihodiť už
dávno v osemdesiatych rokoch, keď
som bol v Smene editorom Mladej
tvorby (spolu s Jánom Švantnerom).
Skôr by som mohol hovoriť o svojich
prozaických „vkladoch“, presahujúcich
povinnosti redaktora a editora. Nebanujem za nimi, šlo mi o vec a máloktorý debutant čo ako nadaný bol aj
hotový autor. Na druhej strane autorskej sugescii, spojenej s obdivom,
môže podľahnúť každý, osobitne začínajúci spisovateľ. Dôležité je, aby si to
zavčasu uvedomil. Buď sa k nej prihlásil, alebo v sebe iného autora zabil
ako Márquez Faulknera, ktorého znova
čítam a nachádzam jeho vplyv aj v prózach niektorých slovenských autorov.
O Márquezovom vplyve (magického
realizmu vôbec) ani nehovoriac. Aj
keď postmoderna všetko zrelativizovala, vašu otázku pokladám za aktuálnu a náležitú. Každý autor by si mal
hľadať svoju vlastnú cestu, a ako som
už naznačil nedovoliť, aby mu v jeho
„dielničke“ niekto stál za chrbtom
a pozeral mu ponad plece alebo
dokonca diktoval...
● Vrátim sa ešte na chvíľu
k spomínaným Slovenským pohľadom, ktoré si nedávno pripomínali
v európskom kontexte doslova neuveriteľné 170. výročie svojej existencie. Aké je podľa vás ich súčasné
miesto v literárnom a vôbec kultúrnom dianí na Slovensku a kde by ste
ich chceli vidieť napríklad o ďalších
desať rokov?
Veľa som už na túto tému povedal
v dvoch časopiseckých rozhovoroch
a na konferencii k 170. výročiu založenia Slovenských pohľadov, a tak
sa nechcem opakovať. Myslím si, že
Slovenské pohľady majú v súčasnom
literárnom, kultúrnom a spoločenskom
živote na Slovensku výnimočné miesto.
V podtitule časopisu máme okrem literatúry aj umenie a vedu, ponúkame
priestor všetkým (nie sme skupinový
časopis) a mapujeme celý slovenský
literárny kontext. Objektívne a nezaROZHOVOR TÝŽDŇA

ujato, bez predsudkov a škatuľkovania. Nie o desať rokov – oveľa skôr by
som Pohľady rád videl v každej škole,
v domácej aj vo verejnej knižnici na
Slovensku i medzi krajanmi. Ako časopis
vyrovnávajúci sa s témami, o ktorých sa
aj v tzv. slobodných časoch veľmi nehovorí, reagujúci na problémy súčasnosti
a ponúkajúci víziu, nestrácajúci zo zreteľa hodnoty a pozitívnu kultúrnospoločenskú orientáciu. Časopis presahujúci
slovenský kontext v trojgeneračnom
polemickom zastúpení a európsky nielen
svojím vekom, ale aj obsahom.
● Spolu s Bohušom Bodaczom
ste autorom generačných portrétov Premeny Ohňa a Skrytá galéria.
Keď porovnávate vašu literárnu
generáciu s generáciou dnešných
tridsiatnikov, akí vlastne sú? Majú to
v niečom ťažšie či ľahšie pri vstupe
do slovenskej literatúry ako vaša
generácia?
Sú takí, ako boli a budú všetci
začínajúci autori. Vo vnútri plachí
a nesmelí, navonok odvážni a suverénni. Kto sa príliš rozdrapuje, často
niečo skrýva – zväčša neistotu a vnútorné pochybnosti. Zavesiť niečo na
internet nie je to isté, ako uverejniť
poviedku (verše, recenziu) v literárnom
časopise, vstúpiť do kontextu, kde človeku ovísajú ramená. Ak ho, pravdaže,
pozná a nemyslí si, že ho môže obísť.
Neznalosť neospravedlňuje. Mimochodom, aj médiá s pravidlami šoubiznisu,
podpora, akú naša generácia nepoznala, môžu veľa pokaziť, ak niekoho
predčasne vytiahnu na výslnie. Autor
túžiaci po rýchlom úspechu na ňom
môže oslepnúť, nedovidieť si od nosa.
Prekvapený, keď mu niekto v krčme od
srdca povie, ako na tom v skutočnosti
je, kde je jeho miesto v nekonečných
zástupoch slovenských básnikov, prozaikov a literárnych kritikov. Žičlivosť
médií, to nie je vždy úprimný hlas.
Môže byť falošný a zaliečavý, nepravdivý a zavádzajúci. Viac verím hlasu
spisovateľa či redaktora, čo to s autorom myslia dobre. A tak si hovorím, že
literárne súťaže, kde sa môže mladý
autor stretnúť s prísnymi porotcami
a neľútostnými rovesníkmi, ani dnes
nevyšli z módy. Naopak. Dôležité sú
však aj pre tých, ktorí na nich hľadajú
talenty. Pre redaktorov, editorov, vydavateľov. Boli ste dlhé roky šéfredaktorom literárneho časopisu pre mladých
Dotyky, čo vám budem rozprávať.
● Za ostatných sto rokov prešlo
Slovensko skutočne búrlivým vývo-

jom. Vymanili sme sa z maďarského
tlaku po vzniku prvej ČSR, prežili
sme najkrvavejšie vojnové besnenie
v európskych a vo svetových dejinách, totalitný obojok, ponovembrový nástup demokracie a našu
druhú samostatnú štátnosť. Dosť
zlomových udalostí, aby sme sa ako
národ poučili. Čo vás osobne na
našej spoločenskej a najmä kultúrnej prítomnosti teší a čo vás naopak
znechucuje, či hnevá?
Som spisovateľ a šéfredaktor
literárneho časopisu – budem sa toho
držať ako šuster kopyta. Teší ma, že
veľa autorov, ktorí v Pohľadoch začínali a ktorých prácu pre časopis sme
oceňovali, sa v literatúre presadili a je
o nich počuť. Znechucuje ma a hnevá,
že stosedemdesiat rokov od založenia
Slovenských pohľadov v čase hrubého
maďarizačného útlaku a dvadsaťsedem
rokov od pádu komunistického režimu
v novembri 1989 môžeme hovoriť
o novej totalite. O umlčaných spisovateľských hlasoch, o bielych miestach
v slovenskej literatúre. Aj v blízkej
budúcnosti budú na Slovensku spisovatelia, o ktorých sa dozvieme iba
z novín a časopisov, čo každoročne
bojujú o svoju existenciu, prežitie.
Autori, ktorým neponúknu priestor vo
verejnoprávnej televízii a v denníkoch
s masovým okruhom čitateľov. Neuverejnia im ukážku z ich tvorby, neoslovia ich na rozhovor, nenapíšu recenziu o ich knihe. Autori, ktorých tvorivé
výkony nebudú ohodnotené cenami,
o ktoré sa môže uchádzať iba istá skupina spisovateľov, a o tých, o ktoré sa
môžu uchádzať, sa bude mlčať. Autori,
ktorí sa doma nemôžu prezentovať
a v zahraničí reprezentovať. Nenájdete
ich v antológiách určených pre zahraničie, nestretnete ich na medzinárodných
knižných veľtrhoch, na zahraničných
cestách. Koho by to neznechucovalo,
koho by to nehnevalo? Zákulisná politika ľudí, čo o tom rozhodujú a gumujú
mená žijúcich spisovateľov. Ale môže to
byť aj horšie. Pre časopisy i pre autorov. Stačí, ak sa v grantových komisiách zídu zaujatí ľudia, ktorí pozmenia
a pritvrdia pravidlá. Potom už nebudeme hovoriť iba o tom, kto môže a kto
nemôže, ale aj o tom, kto dostane a kto
nedostane. Ktorý časopis či vydavateľstvo neprežije, ktorý autor sa odmlčí.
● Na záver by som sa logicky
rád opýtal na vaše súčasné tvorivé
plány. Čím žije šéfredaktor Slovenských pohľadov, ale aj prozaik
a literárny kritik Bystrík Šikula na
sklonku roku 2016?
Syn Martin mi daroval k šesťdesiatke novú gitaru. Odkedy som mu
dal tú svoju a potom z núdze predal
kontrabas, nemal som doma nijaký
hudobný nástroj, a veľmi mi chýbal.
V odpovedi na vašu druhú otázku som
hovoril aj o tom, že rád mystifikujem,
no mám svedkov na to, že som v predvečer udeľovania Nobelovej ceny za
literatúru hral širšej spoločnosti do omrzenia na gitare Boba Dylana (Blowin
in The Wind, Knockin‘ On Heaven‘s
Door), rozprával o jeho bratislavskom
koncerte v Inchebe, ktorý som si nedal
ujsť, a nadchýnal sa hĺbkou jeho textov
a ich svetovou rezonanciou v búrlivých
šesťdesiatych rokoch. No rozhodnutie porotcov švédskej Akadémie už
asi viselo vo vzduchu a ja som nebol
jediný, kto to podvedome vytušil. Aj tým
dnes žijem. Hrám vo voľnom čase na
gitare, spievam Boba Dylana a starám
sa o to, aby vo vianočnom čísle Slovenských pohľadov nechýbal príspevok
o jeho živote a tvorbe (prisľúbil sa mi
rocker a básnik Ireney Baláž). Medzitým
píšem. Medzi redakčnými povinnosťami
a hudbou. Nepriznávam sa prvý raz,
že mám rozpísaný román Kvet medzi
dvoma priepasťami, venovaný mojej
manželke Svetlane a nášmu autistickému synovi Urbankovi. Keď nepíšem,
čítam, oprašujem Faulknera. Blíži
sa zima, musím zazimovať záhradu
v Pezinku a porozmýšľať o tom, koho
navrhnem redakčnej rade Slovenských
pohľadov na výročné ceny.
WWW.SNN.SK
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Programové rámce bezpečnostnej konferencie GLOBSEC

Tatra Summit sumarizoval témy Európy
Róber t HÖLCZ – Foto: euroactiv.sk

Slovensko v rámci svojho predsedníctva v Rade Európskej únie je skutočne aktívne. Koncom októbra sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia GLOBSEC Tatra Summit, ktorej nosnými témami boli menová a energetická únia a pretrvajúca migračná kríza. Za účasti niektorých eurokomisárov, rezortných ministrov EÚ, ako
aj bývalých politikov z viacerých štátov sveta sa skôr viedli diskusie a názory aj na iné ako už spomínané problémy Únie tak, aby sa do nich mohli zapojiť aj zástupcovia súkromného sektora a mimovládnej obce.
Prerokovávané témy nie sú
totiž len vecou jedného štátu Únie,
ale prekračujú hranice všetkých
štátov, a preto ich riešenia si
vyžadujú kompromisy, čo sa doteraz nie vždy podarilo.
■ SMER ÚNIE
Británia odchodom
z EÚ
nebude mať zastúpenie v európskych inštitúciách, a teda nebude
môcť ovplyvňovať prijímanie zákonov. Všetci čakáme, ako sa vyrieši
doterajší neobmedzený prístup
britských firiem na jednotný trh
Únie tak, aby sa zároveň aj neobmedzil doterajší prístup európskych
zamestnancov na britský pracovný
trh, čo bola kľúčová otázka britského referenda. So zásadným
politickým smerovaním Únie súvisí
dnes aj migračná kríza, ktorej riešenie narušilo vzťahy predovšetkým
v otázke prerozdeľovania migrantov. Ohrozená je tak garancia voľného pohybu osôb v schengenskom
priestore, keď s kvótami nesúhlasia
najmä krajiny strednej a východnej Európy. Na tento stav reagovalo najnovšie Taliansko, ktoré
už odmieta platiť do rozpočtu Únie
dovtedy, kým nedôjde k presunu
migrantov z talianskeho územia
napríklad aj na Slovensko. K situácii sa výstižne vyjadril maďarský
minister zahraničných vecí, ktorý
talianskemu premiérovi odpovedal
v tom zmysle, že krajiny V4 majú na

peniaze z rozpočtu nárok aj preto,
lebo otvorili svoje trhy i talianskym
podnikateľom, ktorí zarobili do
talianskeho rozpočtu. Migranti však
môžu byť za určitých podmienok
prínosom pre európsky pracovný
trh, ak budú mať záujem pracovať
a nezneužívať jeho sociálny systém. Pokiaľ ide o transatlantické
obchodné vzťahy, dohoda medzi
EÚ a Kanadou sa po akceptovaných pripomienkach regiónu Valón-

ska napokon podpísala ako zmluva
o vzájomnom voľnom obchode
(CETA). Naďalej ostáva otvorenou
otázkou kontroverzná obchodná
zmluva o voľnom obchode medzi
EÚ a USA TTIP.
■ MENA A ENERGETIK A
Na pr vý pohľad nesúvisiace
témy, ale v konečnom dôsledku
zaujímajú
peniaze
všetkých.
Pokiaľ ide o peniaze v súvislosti

s odchodom Británie, Londýn má
ako jedno z doterajších európskych finančných centier jasno. Ak
nedôjde k dohode, presunú medzinárodné finančné domy pôsobiace
v Británii svoje sídla do niektor ých ďalších finančných centier na
star ý kontinent s výrazným dosahom na počet nezamestnaných, čo
spôsobí pokles daní do britského
štátneho rozpočtu. Na konferencii
sa nehovorilo o fiškálnej únii, ktorá
nikdy nebude, a tak sa hľadajú iné
možnosti, ako dostať do súladu
menovú a fiškálnu politiku v EÚ.
Jednou z možností je existencia
spoločného daňového základu,
menej už jednotnej daňovej sadzby
pri rozpočítavaní dane zo ziskov
v prípade, že nadnárodná spo ločnosť podniká vo viacer ých štátoch a doteraz sa daň z príjmov
právnick ých osôb odvádzala skôr
tam, kde to bolo najv ýhodnejšie.
Iným opatrením je už zavedená
banková únia zatiaľ s nefungujúcou spoločnou ochranou vkladov, č o podľa všetkého tiež nikdy
nebude. S peniazmi súvisia aj
všetk y projekt y v oblasti preprav y
energetick ých nosič ov z Ruska do
Európy. V hospodárskej oblasti
patrí problematika energetickej
únie medzi najviac sledované
, pretože EÚ bude najbližších
viac ako dvadsať rokov závislá
od dovozu energií z Ruska. Pre
nás je však zásadnou otázkou,
cez ktoré krajiny bude preprava
naďalej zabezpeč ovaná. Podľa
poslednej správ y Gazpron skôr
neuvažuje pokrač ovať v budo vaní plynovodu Nord Stream 2,
a tak sa na konferencii diskuto valo najmä o tom, aby sa do novej
preprav y neinvestovali zby točne
peniaze tak, že napokon nebudú
prepravné kapacit y v budúcnosti
v yužívané. Výzvou preto bolo
obmedzenie emisie skleníkových
plynov a fosílnych palív s následným využívaním skôr
zelenej
energie.

Medzinárodný deň školských knižníc nabáda žiakov k vyššiemu záujmu o čítanie

Knihy stále zostávajú studňami poznania
Tibor IČO – Ilustračné foto: SNN

Knižnice sú už od stre dovekých čias neodmysliteľnou súčasťou a zároveň aj významným informačným zdrojom európskych kultúrnych centier.
Boli a verme, že aj budú studnicami poznania generácií študentov a žiakov. Stále viac však evidujeme opačný trend – záujem o čítanie slabne,
žiaci nečítajú ani to, čo označujeme ako povinné čítanie, a neraz už ani nerozumejú textu, ktorý čítajú. Nenadarmo je 24. október Medzinárodným dňom školských knižníc. Mali by sme si to naliehavo pripomínať a vracať mu jeho pôvodné poslanie.
Aj Jozef Miloslav Hurban vo svojej práci Slovensko a jeho život literárny poukazuje na to, že práve literatúra je azda najdôležitejšou súčasťou
duchovného života národa. Hurban
sa tiež nazdáva, že podľa spisovateľov a ich diel možno rozoznať, ako
sa národ duchovne vyvinul a vzdelával. A práve knižnice sú inštitúciami,
ktoré materiálne dôkazy o duchovnom
vzraste národa uchovávajú.

níc dôležitých pre slavistiku, a to konkrétne iba štyri, z toho dve súkromné
a jednu novozaloženú. Pre porovnanie, v Rusku v tých časoch bolo
viac ako desať knižníc chrániacich
dôležité pamiatky slovanského sveta,
pričom tu existovalo aj viacero univerzitných, školských a kláštorných
knižníc poskytujúcich dôkazy o starobylosti Slovanov, ako aj o špecifikách
slovanskej kultúry.

■ STAROBYLOSŤ SLOVANOV
O význame knižníc svedčí
i zničenie bohatej knižnice Sázavského kláštora v roku 1097 po tom,
čo bolo používanie staroslovenčiny v Čechách zakázané. Spálenie
písomných pamiatok v staroslovenskom jazyku totiž bolo dôležitým
medzníkom pri opätovnom zavádzaní
latinskej liturgie. Podobne sa staroslovenčiny obávali aj maďarské a germánske vládne kruhy v Uhorsku. Už
existencia tohto jazyka totiž svedčila o osobitosti slovanskej kultúry
a schválenie staroslovenčiny ako
bohoslužobného jazyka bolo samo
osebe dôkazom o početnosti uvedomelých Slovanov, s ktorých podielom
na spravovaní Rakúsko-Uhorska vtedajšia vládna moc nepočítala. V tejto
súvislosti preto nie je nijakým prekvapením, že aj Pavol Jozef Šafárik vo
svojich Dejinách slovanského jazyka
a literatúry všetkých nárečí uvádza
žalostne nízky počet uhorských kniž-

■ ŽALOSTNÝ STAV
Najžalostnejšia situácia s knižnicami bola za čias Uhorska zrejme
práve na území Slovenska. Spisovateľ Alojz Medňanský napríklad poukázal na to, že v Nitrianskej stolici
sa ešte v roku 1818 nenachádzala ani
jedna knižnica. Napriek tejto skutočnosti existencia malého počtu knižníc,
ktoré jestvovali na území Slovenska
pred vznikom prvej Česko-Slovenskej republiky, v rámci ktorej už došlo
k rozvoju knihovníctva na Slovensku,
výrazne dopomohla k vcelku pozitívnym štatistickým výsledkom, ktoré
zachytil doktor Emil Stodola vo svojom spise Štatistika Slovenska z roku
1912. Podľa Stodolových zistení totiž
vedelo písať a čítať vyše sedemdesiatjeden percent Slovákov starších ako
dvadsať rokov. No v tejto súvislosti je
potrebné podotknúť, že k rozvoju gramotnosti na Slovensku nepochybne
prispelo aj zavedenie povinnej školskej dochádzky z roku 1774.
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Na význam literatúry, literárnych diel, a teda aj knižníc, ktoré
spisy uchovávali, poukazuje i feudálna cenzúra v Rakúsko-Uhorsku,
ktorá fungovala od polovice 17. storočia až po rok 1848. A aj v časoch
maďarizácie boli mnohí Slováci
popravení, perzekvovaní a onálepkovaní ako panslávi iba za to, že
mali vo svojich domácich knižniciach
slovenské spisy.
■ DUCHOVNÁ POSTAŤ
Pre Pavla Jozefa Šafárika,
ktorý takmer dve desaťročia pracoval v Pražskej univerzitnej knižnici,
predstavovala knižnica kľúčovú
inštitúciu s výchovnovzdelávacím
poslaním, informačnú bázu vedeckého výskumu a nakoniec i dôležitý
odkaz pre budúce generácie. Podľa
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Šafárika totiž spisy, ktoré knižnica
uchováva, neprezentujú iba ducha
jedného národa, ale približujú pocity
príslušníkov rôznych národov a ich
históriu, vďaka čomu aj mestské
či súkromné knižnice nadobúdajú
priam nadnárodný rozmer.
Knižnice sa taktiež aktívne spolupodieľajú na tvorbe literárneho
života, čoho najmarkantnejším dôkazom je množstvo knižničných podujatí na Slovensku. A literárny život
je zasa súčasťou života národa. No
národ, ako upozorňuje Ľudovít Štúr
v článku Neopúšťajme sa..., „má
aj inšie stránky života: škola, spoločnosť, občianstvo“. Všetky tieto
stránky života národa však dokáže
hodnoverným spôsobom opísať literatúra, ktorej poskytujú významnú
oporu a ochranu najmä knižnice.

JAZYK A DOROZUMIEVANIE SA
Propagačné video môžeme
považovať za jednu z aktuálne najpopulárnejších metód prezentácie
istého produktu či firmy. Dnes
však na svoju propagáciu tieto
reklamné materiály využívajú aj
univerzity, vysoké školy a rôzne
študentské organizácie. Usilujú
sa získať nových študentov, ktorí
sú nevyhnutnou podmienkou ich
existencie a aktívnej činnosti.

Argument
a presviedčanie
S naznačeným zámerom sa
priamo spája aj uplatňovanie určitých
presviedčacích techník, teda (nielen)
slovných spôsobov a postupov, prostredníctvom ktorých sa inštitúcia
usiluje naviesť uchádzačov o vysokoškolské štúdium na to, aby sa
rozhodli práve pre jej absolvovanie.
Ukazuje sa, že výsledný efekt takéhoto presviedčania úzko súvisí s použitými argumentmi. Tie sú základom
jednotlivých relatívne ustálených
postupov, pomocou ktorých je možné
presviedčanie uskutočňovať.
V propagačných videách organizácií a inštitúcií orientovaných
na študentov sa uplatňujú predovšetkým argumenty čerpajúce
z oblasti faktov, dát, merateľných
údajov, vedeckých dôkazov (napr.
13 000 členov, 200 miest, 43 krajín,
1 zjednotená Európa, 350 eventov
ročne...) či zvykov, pravidiel a tradícií
(napr. Ekonomická fakulta Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici má
dlhoročnú tradíciu v príprave odborníkov pre prax...). Tieto argumentačné východiská sú priamo späté
s takzvanou presviedčacou technikou očakávaného tvaru reklamy,
ktorá je takmer povinnou súčasťou
propagačného komunikátu.
Obsah propagačného videa príjemca spracováva s istými očakávaniami, vyplývajúcimi z jeho predchádzajúcich skúseností s podobnými
reklamnými materiálmi. Mieru, do
akej sa prezentovaná organizácia
alebo inštitúcia rozhodne prispôsobiť
týmto očakávaniam, možno považovať za myšlienkový základ pomenovaného presviedčacieho spôsobu.
Môžeme povedať, že konečná formálna úprava a celkové vyznenie
propagačného videa výrazne ovplyvňuje jeho praktický dosah. Prispôsobenie sa predpokladaným požiadavkám cieľovej skupiny, v tomto prípade
požiadavkám študentov, sa uskutočňuje aj prostredníctvom výberu argumentov z uvedených tematických
zdrojov.
Používanie týchto argumentačných východísk je, prirodzene,
možné pozorovať aj pri presviedčacej technike zdôrazňovania kvalít.
Priame slovné pôsobenie na adresáta, ktoré je podstatou tohto spôsobu ovplyvňovania, sa zvyčajne
realizuje prostredníctvom skratkovitých, avšak jasných a zrozumiteľných vyjadrení silných stránok
organizácie alebo inštitúcie. Vymenúvaním kladov študentskej organizačnej formy, čerpajúcich z faktov
a presných údajov s využitím estetických možností rôznych jazykových prvkov, prostriedkov a postupov, sa posilňuje jej dôveryhodnosť,
napr. Široká ponuka štúdia, odborný
a ústretový prístup pedagógov, možnosť získať zaujímavú pracovnú
pozíciu, vysoký kredit absolventov
očami praxe a štúdium v príjemnom prostredí – to všetko v prípade
záujmu o štúdium ekonómie vytvára
predpoklad seriózne uvažovať
o Ekonomickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Natália KOLENČÍKOVÁ,
Katedra slovenského jazyka
a komunikácie FF UMB v Banskej
Bystrici
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Íri a Slováci majú v mnohom podobné, ba aj prepojené historické osudy svojich národov

Národ na pokraji apokalypsy
Marián GEŠPER – Foto: archív autora

Íri, podobne ako Slováci, boli celé stáročia pod nadvládou veľmocí. Keď sa pozornejšie zahľadíme na vývoj týchto
dvoch starých, ale početne malých európskych národov, narazíme na zaujímavé paralely. Ak Slováci v polovici 19. storočia boli už vyše tisíc rokov súčasťou Uhorska, v ktorom mala hlavné slovo maďarská šľachta, írsky národ bol v rovnakom čase už sedem storočí pod nadvládou Britského impéria s jednoznačnou dominanciou anglickej aristokracie.
Britská nadvláda nad Írskom sa
cieľavedome posilňovala politicky
i hospodársky, čo vyústilo v roku 1800
do zrušenia formálneho Írskeho kráľovstva i parlamentu. Vytvorilo sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, ktorého súčasťou boli Anglicko, Wales,
Škótsko a Írsko, nepočítajúc zámorské
kolónie. Írski predstavitelia sa síce
pokúsili koncom 18. storočia počas
Francúzskej buržoáznej revolúcie osamostatniť, ale povstanie z roku 1798
bolo – ako všetky predchádzajúce –
krvavo potlačené. V čase, keď írske
obyvateľstvo decimoval hladomor,
anglickí vlastníci pozemkov v priebehu roku 1846 bez škrupúľ vyviezli
z Írska státisíce ton pšenice. Vo vládnucej triede prevládala myšlienka, že
Írsku by sa nemalo pomáhať, lebo
si „na potravinovú pomoc zvykne aj
v budúcnosti“.
Práve v tomto roku si pripomíname stosedemdesiate výročie týchto
tragických udalostí.
■ HLADOMOR V ÍRSKU
Priebeh veľkého írskeho hladomoru mal strašidelné následky.
Mnohí historici sa domnievajú, že
práve ním sa začína reťaz udalostí,
ktoré zásadne prispeli k pádu koloniálneho impéria Veľkej Británie
v nasledujúcom 20. storočí. Nenávisť
voči Angličanom sa stupňovala najmä
pre neochotou zachrániť hladujúcich
a zvyšoval ju aj selektívny prístup
k potravinovej pomoci, prioritne zameranej na oblasti s väčšinovým anglickým osídlením.
Slovenský národ v tom čase prešiel vlastnou kalváriou, ktorá bola
v mnohom podobná, našťastie nenadobudla až také apokalyptické rozmery ako v Írsku. Slovensko, podobne
ako Írsko, tiež nemalo vlastnú autonómiu a ani nebolo korunnou krajinou
ako povedzme formálne Chorvátsko. Aj tu zavládol hladomor počas
neúrody a cholery v roku 1831 na
východnom Slovensku, čo vyústilo do
jednej z najväčších roľníckych vzbúr
v strednej Európe, neskôr drakonicky
potlačenej uhorským feudálnym režimom. Straty na ľudských životoch boli
veľké, no zďaleka nedosiali veľkosť
írskej tragédie.
■ MERUÔSME ROKY
Revolučný rok 1848 zasiahol
celú Európu a nevynechal, pochopiteľne, Írsko ani Slovensko. Slovenské
aj írske politické elity, vzdialené od
seba tisíce kilometrov, bez toho, aby
o sebe navzájom vedeli, húževnato
hľadali spôsoby prežitia svojich náro-

BESEDNICA
C iele spojené s náročným
programom v akomkoľvek pracovnom procese, či už rutinnom,
alebo tvorivom, sa optimálnym spôsobom dosahujú v ovzduší, aké sa
zvykne nazývať zdravým, to lerantným, priateľským. Nenadarmo sa
originálne nápady a postupy rodia
v tolerantnej a uznanlivej atmosfére brain-stormingu, mozgového
útoku, teda na tvorivom posedení,
kde nijakej zúčastnenej osobe
nehrozí šikanovanie alebo výsmech
a nijakému predostretému nápadu
apriórne, unáhlené zatratenie.
Pri vytýčení pracovných cieľov
patrí medzi optimálne pod mienky aj
primeraný časový limit, plánovaný
na realizáciu cieľa. Taký časový
12. november 2016

dov v područí veľkých monarchistických ríš. V Írsku sa časom začala
profilovať generácia, ktorá vyrastala
na príbehoch zasadených do temného
času rokov 1845 – 1848. Postupne
sa rodila nová írska politická a intelektuálna špička. V roku 1858 vzniklo
Írske republikánske bratstvo, írsky Éirí
Amach na Cásca – tajná bratská organizácia, ktorá v Írsku pôsobila nepretržite v rokoch 1858 až 1924 a vystupovala ako hlavný obhajca nezávislosti
od Veľkej Británie.
■ NÁRODNÉ OSLOBODZOVANIE
K roku 1916 sa viažu prelomové
udalosti, ktoré vyústili do samostatnosti Írska a k oslobodeniu Slovenska
v novovzniknutej ČSR. Líšili sa formami boja, no podobali sa postupnosťou vývoja a charakteristikami vedúcich osobností obidvoch hnutí.
Mladý, ale vo francúzskych kruhoch vplyvný vedec, vojak a politik
Dr. Milan Rastislav Štefánik vo februári 1916 dohovoril stretnutie T. G.
Masaryka s francúzskym predsedom
vlády Aristidom Briandom, na ktorom
sa tiež zúčastnil. Bol to prvý veľký
diplomatický úspech zahraničného
česko-slovenského odboja, ktorý
významne spropagovala vtedajšia
tlač. Trinásteho februára 1916 v Paríži
založili Česko-slovenskú národnú radu
a vznikla aj prvá česko-slovenská
brigáda; v máji 1916 už rozšírená na
česko-slovenský pluk, čo bol základ
armády budúceho štátu. Na európskom politickom obzore sa začalo
jasne črtať české a slovenské oslobodenie z rakúsko-uhorskej monarchie.
Na druhej strane Európy v Dubline skoro ráno 24. apríla 1916 vo
Veľkonočný pondelok írski dobrovoľníci zaútočili na centrum britskej
moci Customs House a obsadili strategické budovy v meste. V priebehu
celého predchádzajúceho roka prebiehali horúčkovité a tajné rokovania
medzi jednotlivými írskymi politickými
skupinami, pričom sa kalkulovalo aj
s nemeckou vojenskou podporou, čo
sa ukázalo ako ilúzia. Najpočetnejšie
írske republikánske bratstvo vytvorilo
sieť tajnej armády po celom území
írskeho ostrova. Budúce ikony Írskeho
národného hnutia – veliteľ Patrick
Pears, Joseph Plunkett, Thomas MacDonagh, Tom Clark, Séan MacDermott a Éamonn Ceannt tvorili vedenie
novozaloženej skupiny Írskych dobrovoľníkov (Irish Volunteers). Pripojil sa
k nim aj James Connolly, vodca Írskej
občianskej armády, čo bola ozbrojená
odborová organizácia známa sociálnymi štrajkami v roku 1913. Zaujímalimit, ktorý nevyvoláva úzkosť,
depresiu a nervozitu, rozličné napätia a konflikty, nedorozumenia a
zby točné upodozrievania medzi
spolupracovníkmi. Správne stanoviť
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schopný prvý raz v sedemstoročných dejinách britskej nadvlády nad
Írskom stabilizovať situáciu. Nič na
tom nezmenia ani represívne akcie
britských špeciálnych jednotiek, regrutovaných z nezamestnaných vojakov
prvej svetovej vojny, neslávne známych ako Black and Tans. V júli 1921
víťaz z prvej svetovej vojny Lloyd
George musí skloniť hlavu pred malým
írskym odbojovým hnutím a ponúkne
neuveriteľný krok – spoločné rokovanie a pokoj zbraní!
■ TRPKÉ VÍŤAZSTVO
Prímerie bolo obrovské víťazstvo,
veď britské ozbrojené sily vo svojej
dlhej histórii boli prvý raz na pokraji
porážky a museli prehltnúť variant
odchodu z írskeho ostrova.
V januári 1922 sa A. Griffith stal
prezidentom Írskeho slobodného štátu.
Britské jednotky opustili írske územie, pričom boli donútené zanechať
tam väčšinu svojej výzbroje. M. Collins sa ako predseda dočasnej vlády
a minister financií pustil do budovania prvého írskeho štátu v novodobých dejinách. Charizmu, ktorú
vedel použiť počas bojov, využíval aj
pri presviedčaní ľudí, aby sa zapojili

vosťou je, že k povstaniu sa pripojili
aj príslušníčky ženskej organizácie za
samostatnosť Írska a rovnoprávnosť
žien pod názvom Cumann na mBan.
Nasledovalo zložité obdobie
revolúcie Írov a tvrdých represálií
Britov. Represie, tak ako to už v dejinách býva, spôsobili pravý opak. Írska
verejnosť, ktorá sa sprvoti skepticky
stavala k vzbure a k jej cieľom, bola
zdesená okupačnou brutalitou a prehmatni počas stanného práva. Zo
zastrelených sa stali národní mučeníci
a hrdinovia. Medzi nové vedenie bude
patriť budúci prezident Írskej republiky
Éamon de Valera, ktorý tiež len o vlások ušiel zastreleniu, významný politik
Sinn Féin Arthur Griffith, ale aj architekt írskeho oslobodenia a skutočná
legenda írskeho národného hnutia –
vtedy iba 26-ročný Michael Collins.
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■ NENÁHODNÁ PODOBNOSŤ
Írsky svet má v dôsledku vysťahovalectva, podobne ako slovenský svet,
symbolické hranice kopírujúce hranice
našej zemegule. Popularita Michaela
Collinsa sa svojou charizmou, intelektom, odvahou, mladosťou a dosiahnutými cieľmi môže porovnať s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom.
Niektoré osobnostné porovnania sú
medzi nimi, podobne ako vývoj slovenského a írskeho národa, nepopierateľné. Michael Collins je bezkonkurenčne politická kométa írskych dejín.
Za pár rokov sa vypracoval z radového
írskeho regrúta na generála, ministra, predsedu dočasného vládneho
kabinetu, diplomata a tvorcu konečnej írskej samostatnosti. Na vrchole
svojich síl zomiera, rovnako ako M. R.
Štefánik.
Britský premiér David Lloyd
George so svojím kabinetom nie je

do tvorby štátnych štruktúr a obnovy
ekonomiky. S energiou jemu vlastnou
zostavil prvú ústavu, ktorá po istých
zmenách platí v Írsku dodnes. Dokázal, že je aj mužom mierového života,
súčasne bol presvedčený, že treba
oživiť pôvodný írsky jazyk, ktorý sa
podarilo Britom vymazať z ľudovej
hovorovej praxe . Namieste je pocit,
že bol skutočný vizionár – že tento
mladý politik predsa len dovidel ďalej
ako jeho súpútnici.
Generál Michael Collins sa 22.
augusta 1922 vracia do rodného kraja
Corku na čele ozbrojenej kolóny. Priatelia ho varujú pred atentátom. Nechce
im veriť a spolupracovníkom odpovedá: „Predsa by ma nezastrelili v rodnom kraji!“ Stalo sa...
Okolnosti jeho smrti nie sú
dodnes spoľahlivo objasnené. Neďaleko Béal na Bláth jeho sprievod zo
zálohy napadla malá írska gerilová

len ilúzia, lebo práce na zdĺhavom
realizovanom cieli nepostupujú.
Stále nič nie je vidieť, cieľ pripomína nepolapiteľnú fatamorgánu.
Neprimerane
roztiahnutý

niesť uspokojenie z prvých prekonaných prekážok. Hovoríme tu
o normálnych ľuďoch, nie o istej
„romantickej“ komunite, pre ktorú
je
charakteris tický
nedostatok

O úctivom vzťahu k času na prácu a tvorbu
Milan KENDA

časový limit na dosiahnutie určitého
cieľa nie je ľahké, lebo aj opačný
extrém, priveľmi benevolentný, roztiahnutý limit je škodlivý. Zainteresovaným pracovníkom môže sprvoti
konvenovať fakt, že ich nikto a nič
nenaháňa, že sa ocitli v akomsi ideálnom harmonograme. Je to však

časový limit môže pracovníkov
vyko ľajiť z akurátneho pracovného
tempa, ktoré nie je ani neurotické, ani letargické. No najväčším
nedostatkom rozvláčneho limitu
je zdĺhavá absencia dovŕšených
medzistupňov, ktoré by už vedeli
nadchnúť pre ďalšiu prácu a pri-
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potešenia z vykonanej práce (česť
výnimkám!).
A práve v prekonávaní prekážok
je zvláštny psychologicko-sociálny
moment! Pri realizácii každého pracovného cieľa pri chádza zvláštna
kritická situácia, v ktorej sa určitá
povin nosť, predsavzatie alebo roj-

skupina. Po krátkej prestrelke je len
jediný mŕtvy zasiahnutý iba jedinou
strelou, a tým nie je nikto iný ako
generál a minister Michael Collins.
.
■ OTÁZNIKY A DOHADY
Aj po poslednom lete slovenského
generála a ministra Milana Rastislava
Štefánika v roku 1919, zostali iba
otázniky a dohady. Obidvaja generáli
a nádejní predstavitelia svojich národov zomreli ako tridsiatnici na vrchole
kariéry v čase, keď mali prevziať zodpovednosť za osudy štátov aj zásluhy
za oslobodenie svojich národov. Obidvaja zomierajú krátko po prvej svetovej vojne, ktorá ich katapultovala na
vrchol európskej politiky.
Vývoj sa smrťou Michaela Collinsa a vznikom Írskeho slobodného
štátu nezastavil. Po pohnutých rokoch
írskeho boja za nezávislosť zostalo
politické dedičstvo a rozporuplný príklad, ktorého význam ďaleko presiahol
Veľkú Britániu.
V nasledujúcich rokoch rôzne
národno-oslobodzovacie
zoskupenia prevzali írsku taktiku a politické
skúsenosti. Viedlo to k ďalším republikánskym a nacionálnym hnutiam.
Najviditeľnejším výsledkom zhodnotenia írskeho príkladu v praxi je vznik
štátu Izrael, vytvoreného po krátkej,
ale intenzívnej partizánskej vojne proti
Britskej ríši v roku 1948. Tiež vznik
Alžírskej republiky v roku 1962, ktorá
sa osamostatnila po urputnej gerilovej vojne s Francúzskom. Iné hnutia –
v Baskicku, Katalánsku či Palestíne – sa
vzniku samostatných štátov nedočkali.
■ SLOVENSKÝ A ÍRSKY NÁROD
Slováci a Íri žili v nepokojnej
Európe vlastnými starosťami bez toho,
aby si uvedomovali, že tritisíc kilometrov na opačnej strane kontinentu
majú svoj zrkadlový náprotivok. Život
v područí veľkých monarchistických ríš
sa podpísal aj pod fakt, že dnes ide
o malé, zhruba päťmiliónové národy,
ktoré majú svoje mnohopočetné komunity v rôznych kútoch zemegule. Keď
sa obidva štáty sa stali členmi EÚ,
umožnilo to mnohým Slovákom pri
putovaní za prácou zoznámiť sa írskou
kultúrou a reáliami. Napokon míľniky
írskeho vývoja 1916 – 1922 – 1937
– 1948 – 1998 sa nápadne približujú
slovenským, ale ich imanenciu nech
posúdi každý.
Legenda Michael Collins pretrvala celé storočie. Ale až po vyše
sedemdesiatich rokoch od jeho smrti
nabral americko-írsky režisér Neil
Jordan odvahu nakrútiť o ňom veľkofilm. Do úlohy hlavnej postavy
obsadil známeho charizmatického
herca Liama Neesona. Rovnomenná
snímka mala svetový úspech. Zároveň nebývalou mierou odštartovala
záujem írskej verejnosti o svoje dejiny
a historické osobnosti.
V roku 1925 sa český režisér Ján
Sviták pokúsil o náčrt osobnosti M. R.
Štefánika v dnes už zabudnutom rovnomennom filme. Na slovenský hraný
film od slovenského režiséra, ktorý by
sa vyrovnal s nedopovedanými otázkami týkajúcimi sa života M. R. Štefánika, však stále čakáme!
čivé snívanie premieňa na prvú
hmatateľnú realitu, prvý uskutočnený krok.
Ak si povedzme staviate
rodinný dom, môžu byť takýmto
kri tickým momentom vykopané
základy. Pre spisovateľa môže
byť takýmto momentom prvá ucelená kapitola rodiacej sa knihy.
K samotnému plánu domu alebo
k osnove knihy pristupujeme sí ce
s chuťou, ale ešte aj s istou nedôverou: Budeme mať dosť disciplíny
na to, aby sme dosiahli svoj zámer?
Z psychického hľadiska je pre každého ambiciózneho človeka veľmi
dôležité, aby dosiahol tento svoj cieľ,
ktorý možno označiť aj ako generálny cieľ, ako významný príspevok
k ľudskému pokroku, ako niečo, čo
posúva latku ľudských možnos tí
alebo poznania o voľačo vyššie.
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Divadlo Nová scéna oslavovalo úctyhodných sedemdesiat rokov trvania

Obsažná kronika divadelnej múzy Tálie
Alexander GOCZ – Foto: autor

Divadlo Nová scéna je pre každého milovníka múzy Tálie jednoducho pojem. Staršie generácie si ho stotožňujú
s rozšantenými operetami, ale aj s poetickými inscenáciami či s hrami pre deti. Generácia dnešných päťdesiatnikov si spája tento divadelný stánok s opätovným nástupom legendárnej dvojice Lasica – Satinský či s búrkou
nadšenia, ktorú vyvolala v roku 1977 premiéra dnes už kultového muzikálu Cyrano z predmestia. No a mladá
generácia si spája Novú scénu s plodným pôsobením muzikálového mága, režiséra Jozefa Bednárika.
Divadlo v čase – Čas v divadle.
Tak nazvali tvorcovia výstavu, ktorú
slávnostne otvorili v priestoroch
divadla Nová scéna vo štvrtok 27.
októbra. Na vernisáži za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča bolo na
čo spomínať, ale aj hovoriť o budúcnosti tejto našej špecifickej scény,
ktorá po mnohých peripetiách zrejme
znovu nachádza svoje nezameniteľné miesto medzi divadlami nielen
v našom hlavnom meste.
■ POVOJNOVÉ ZAČIATKY
Divadlo Nová scéna vzniklo v roku
1945 ako dôsledok novej koncepcie
kultúrnej politiky v povojnovej situácii
s dôrazom na rozvoj divadelnej siete
na Slovensku. Založeniu druhého
divadla v Bratislave predchádzala rozsiahla výmena názorov v tlači, v ktorej
sa vychádzalo z toho, že popri SND
ako reprezentačnej národnej ustanovizni je potrebné aj divadlo pre široké
ľudové vrstvy. Podľa vtedajších názorov naša prvá scéna neposkytovala
dostatok priestoru pre optimálne využitie hereckého súboru činohry, kde
po roku 1945 došlo aj k zrušeniu operety. Tieto skutočnosti podnietili skupinu

členov činohry a bývalej operety SND
prejsť do novoutvoreného divadla ako
základné herecké jadro. Medzi najaktívnejších iniciátorov vzniku nového
divadla patril významný herec činohry SND Martin Gregor. Z kolektívu,
rozšíreného o hercov z iných divadiel
a z ochotníckych radov, vznikli dva
súbory. Tridsaťčlenný činoherný súbor,
vedený umeleckým šéfom Drahošom Želenským, a sedemnásť hercov
hudobnej komédie, vedených legendárnym Františkom Krištofom Veselým.
V novej pofebruárovej politickej situácii
administratívne opatrenia v roku 1951
rušivo zasiahli do ďalšieho vývinu
Novej scény. Bol zrušený činoherný
súbor a podstatná časť hereckého
kolektívu sa vrátila do činohry SND.
Hudobná komédia sa premenila na
operetný súbor Novej scény a činohra sa aj pod politickým a ideologickým vplyvom podľa sovietskych
vzorov preorientovala na tvorbu pre
detského a mládežníckeho diváka
Keď sa začalo „normalizačné“
obdobie, tak už v roku 1971 prechádza do súboru činohry Novej scény
herecký súbor zrušenej činohry
Divadla Na korze, vedený režisé-

rom Vladimírom Strniskom. Hneď
nasledujúci rok je k Novej scéne pričlenený aj novoadaptovaný priestor
bývalej Astorky, ktorý vstúpil do
života pod názvom Štúdio Novej
scény a otvárala ho prevratná Pietrova inscenácia Tajovského Statkov-zmätkov. Členovia bývalého
Divadla Na korze vniesli do činohernej tvorby Novej scény nové impulzy
a prepojenie oboch súborov sa ukázalo ako veľmi plodné. Platí to však
aj pre príchod ďalších významných
predstaviteľov Divadla Na korze –
Milana Lasicu a Júliusa Satinského,
ktorí po prechodnom pobyte v novoscénickej spevohre prešli do činoherného súboru. V roku 1990 zaniklo
Štúdio Novej scény, na jej javisku
začalo činnosť Divadlo Astorka
– Korzo ’90, do ktorého odišli najvýznamnejší predstavitelia činoherného súboru. Od roku 1991 mala
Nová scéna opäť iba dva súbory –
činohru a spevohru. Reorganizáciou
v roku 1991 vznikol iba jeden súbor
hudobno-dramatického charakteru,
ktorý sa špecializoval na uvádzanie modernej muzikálovej tvorby.
O jeho profilovanie sa najvýznam-
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nejšie zaslúžila séria muzikálových
inscenácií režiséra Jozefa Bednárika.
■ VÝSTAVA O DIVADLE
Výstava inštalovaná v priestoroch
divadelnej kaviarne všetky vyššie uvedené obdobia mapuje s doslova encyklopedickým prehľadom, ale zároveň
divácky mimoriadne príťažlivo. Nenadarmo jej dali tvorcovia názov Divadlo
v čase – Čas v divadle. Na ploche
sedemdesiattri štvorcových metrov je
chronologicky rozdelená podľa jednotlivých divadelných sezón, teda od
najstaršieho obdobia až po súčasnosť.
Aj štylizácia jednotlivých období do
„domčekov“, zvnútra aj zvonka pokrytých množstvom fotografií, plagátov,
programov či scénografických návrhov, doslova vtiahne diváka do daného
obdobia. Aby sme boli konkrétni, celkovo ide o 573 digitalizovaných fotografií, ktoré sú doplnené výberom
dobových dokumentov, scénogra-

NEKROLÓG
Tvorivosť by mala so sebou niesť aj zodpovednosť.
Vzťah k okoliu, v ktorom žijeme, schopnosť kriticky
pomenovať a poukázať na klady, ale aj na zlyhania
spoločnosti. Umelci, ktorí to dokážu vo zvýšenej miere, sú
kontrolnými bodmi pri vývoji konkrétneho spoločenstva
ľudí. Medzi takých umelcov nesporne patril aj výtvarník
a pedagóg Michal MORAVČÍK.

Jozef Č ertík: Myšlienky s kopýtkom, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
S niektorými

Podľa zbežného pohľadu do väčšiny našej dennej tlače môžeme
mať pocit, že jediným problémom pre kvázi humoristov a karikaturistov, pôsobiacich v periodikách označovaných ako mienkotvorné, je obúvať sa do niekoľkých politikov súčasnej koalície.
Česť výnimkám v prípade tvorcov, ktorí hľadajú námet aj inde.
Ako keby ostatné mimopolitické sféry života za satiru či aforizmus
nestáli. V prípade Jozefa ČERTÍKA je však autorský pohľad satirika, fejtonistu či autora epigramov s istotou ukotvený v našom
skutočne každodennom živote.
„Čakali sme Európanov, prišlo euroPANSTVO,“ glosuje Čertík
naše európske vytriezvenia a v závere knihy mrazivo dodáva: „Lenin
odišiel a Kristus sa ešte nevrátil.“ Myšlienky s kopýtkom autor koncipoval ako kontinuálny prúd satirických či humoristických básní, aforizmov
či maxím. Ako predelové médium zvolil fejtóny, ktoré vlastne rozvíjajú
autorov kritický pohľad na svet, ktorý nás obklopuje.
Čo vlastne potrebuje aforista, satirik a humorista na to, aby napísal
dobré texty? Literárnu erudíciu vrátane básnickej istoty – remesla, invenciu a neošúchané nápady a najmä otvorené oči a uši a primárny cit pre
spravodlivosť, etiku a morálku. Jozef Čertík tieto atribúty s prehľadom
spĺňa. Literárnu erudíciu získal prácou vo vydavateľstvách či v Literárnej
redakcii Slovenského rozhlasu, básnický talent ukázal vo svojich kritikou
pochvalne prijatých zbierkach a svoj cit pre mieru a spravodlivosť dokazuje vo svojej publicistike. Autorove výstižné aforizmy často doslova mrazia: Nie je dôležité, / do akej miery si kolaboroval / s režimom starým, /
ale do akej miery chceš a vieš kolaborovať / s režimom novým… Čertíkova kniha je skrátka (bohužiaľ?) stále aktuálnym čítaním, veď napríklad
o chvíľu máme výročie 17. novembra, ku ktorému autor napísal: „Nemali
sme byť len účastníkmi, ale účastinármi nežnej revolúcie.“
(mab)

koňaku. Problém podľa mňa však
nastane, keď si máme predstaviť
povolaniami úradníka. V starých čiernobielych
nemáme vážnejší problém, keď komédiách s Vlastom Burianom bol
si ich máme predstaviť. Povie sa úradník trochu neurotická figúrka
kováč a hneď sa nám pred vnútorným zrakom objaví mohutný
chlap v koženej zástere, ktorý
máva ťažkým kladivom, až iskry zo
žeravého železa odlietajú. Niektorí
verejným životom zaťažení jednot- s okuliarmi na nose a čiernymi glotolivci si síce pod Kováčom pred- vými rukávmi, ktorý sa statočne ohástavia politika, ale to sú výnimky. ňal pečiatkou, liezol do zadku šéfovi
Takisto si lekára predstavíme a vrčal na stránky. Posledné dve
v bielom plášti s fonendoskopom veci platia aj dnes, ale čierne glotové
na krku, a tí realistickejší si ho rukávy, podobne ako škripec na nose
predstavia aj s obálkou, čo mu trčí či atramentová ceruzka zmizli v prez vrecka. Maliar bytov je fľakatý od padlisku úradníckych dejín.
farby, no akademický maliar má
Dnes v úradoch stretávame mlabradu, na hlave čiernu baretku, dých švihákov rovnako ako postarv ateliéri holú modelku a fľašu ších mužov, z ktorých cítiť autoritu

a cesnak. Mladé vrtké poletuchy
s nebezpečnými výstrihmi, a tak
isto skúsené seniorky, ktoré jedným pohľadom spoza priehradky
odhadnú, čo ste raňajkovali a či ste

Odišiel Michal Moravčík
Narodil sa v Bratislave v roku 1974 a jeho vzťah k umeniu ovplyvnilo určite
aj rodinné prostredie, keďže jeho otcom bol básnik a prozaik Štefan Moravčík,
dlhoročný šéfredaktor Slovenských pohľadov. Michal Moravčík po strednej škole
absolvoval štúdium sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde
dokončil aj doktorandské štúdium. Medzitým však absolvoval viacero zahraničných
stáží. Riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková o Michalovi Moravčíkovi
povedala: „Zostáva jednou z centrálnych osobností našej generácie, profesionálov
okolo umenia narodených v polovici sedemdesiatych rokov. Vážnosť, s akou
k umeniu pristupoval, bola vzorová a inšpirovala mnohých generačných kolegov aj
študentov, ktorých ovplyvnil.“
Michal Moravčík bol aktívne kritický k nekoncepčnej, na zisk zameranej
činnosti developerov najmä v Bratislave. Kriticky reagoval na situácie a miesta
vo verejnom priestore i v galérii, zaoberal sa spoločenskou pamäťou a súčasným
výkladom historických udalostí, ktoré sa zvyknú prispôsobovať aktuálnym
„požiadavkám“. V roku 2004 sa stal držiteľom ocenenia pre mladých výtvarníkov
– Ceny Oskára Čepana, v roku 2010 zakladal združenie Verejný podstavec, ktoré
sa venuje verejnému priestoru, symbolom minulosti a ich vnímaniu v súčasnej
spoločnosti. Ako pedagóg pôsobil v Trnave, Bratislave a Brne, pôsobil aj ako
výtvarný redaktor časopisu Vlna. Vystavoval doma i v zahraničí na mnohých
samostatných aj skupinových prehliadkach. Po boji s ťažkou chorobou sa jeho dielo
predčasne uzavrelo 21. októbra tohto roku vo veku štyridsaťdva rokov. Česť jeho
pamiatke!
(mab)
ženou suplikou k nemu ani nedostal. Nanajvýš k adjunktovi. Janko
Jesenský šťavnato opisuje, ako si
pán podžupan, keď už bol žiadostí
plný stôl, obuli špeciálne čižmy. Haj-

Úradníci všetkých krajín, preberte sa!
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si vzali čisté trenírky. Úradnícka
komunita je skrátka pestrejšia ako
tá najvyhlásenejšia zoologická
záhrada. Slováci mali k úradníckemu
stavu vždy opatrný vzťah. Pekne to
vyjadruje príslovie: Komu dal Boh
úrad, dal mu aj rozum. No a voľakedajší, teda hornouhorský úradník
to bol inakší viťúz! Najmä keď bol
v rangu takého slúžneho a vyššie.
Obyčajný sedliak sa so svojou poní-

KULTÚRA

fií a kostýmových návrhov, a podľa
kurátorky výstavy Zuzany Nemcovej
Gulíkovej „všetko dokopy dáva obraz
o vývoji divadelnej kultúry na Slovensku za uplynulých sedemdesiat rokov“.
Ako v úvodnom prejave povedala
generálna riaditeľka divadla Ingrid
Fašiangová: „Výstava mapuje celú
históriu divadla. To obdobie vypovedá
o tom, že za sedemdesiat rokov prišlo
k mnohým zmenám, posunom. K rôznym pozitívnym i negatívnym veciam,
ktoré toto divadlo zažilo, no zároveň je
venovaná aj ľuďom, ktorí divadlu venovali svoje srdce, dušu a celý život.“
Riaditeľka Divadla Nová scéna
zároveň verí, že v tomto jubilejnom
roku naštartuje divadlo len pozitíva.
V plánoch do budúcnosti je napríklad
znovu zrealizovať predstavenia so
živým orchestrom, vrátiť sa k operetným titulom a muzikálovej produkcii.
Vylúčené nie sú podľa nej ani činoherné predstavenia ľahšieho žánru.

dúch rozprestrel písma po kancelárii
a pán veľkomožný sa prechádzali
odtláčajúc svoj podpis vyrezaný do
opätkov na lajstrá... To už hej!
Dnešný úradník síce dokáže
šikovne
zmanipulovať
verejné
obstarávanie, ale taká vicišpánska
noblesa mu až na malé výnimky
chýba. To však neplatí pre úplne
novú sortu úradníkov, prebývajúcich v malebnom meste Brusel. Pre

túto čeliadku sa vžilo aj označenie euroúradníci. Na jednej strane
majú niečo spoločné so snežným
mužom Yetim, lebo sa o nich veľa
hovorí, a pokiaľ môžem zo svojho
okolia súdiť, živého bruselského
úradníka ešte nikto z mojich známych nevidel. Na druhej strane ich
rozhodnutia spoľahlivo pohnú žlčníkom aj dietárom. Ako keby spása
Európy závisela od zákazu žiaroviek,
znižovania výkonu vysávačov či
rýchlovarných kanvíc a milióna ďalších úradníckych choromyseľností.
Pritom si nevšímajú, že namiesto
v rýchlovarných kanviciach budeme
možno čochvíľa zohrievať vodu na
ťavom truse. Ostatne, nenadarmo sa
v starej maďarčine úradník nazýval
nádor...
Marek DANKO

12. november 2016

46/2016

10.STRANA

OSOBNOSTI SLOVENSKA

ČRTA

Vzdelanec Adolf Ivanovič Dobriansky a súčasná Matica slovenská

V decembri 1989 sa vtedy
sedemnásťročný
gymnazista
Milan Nič v Televíznom klube
mladých zadrapil do žijúcej
legendy našej spisby – prozaika, esejistu a vtedy ešte predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča. Demagogicky mu
vyčítal „prevracanie kabátov“
s takou „nežne revolučnou“ vehemenciou, že ináč zdatný diskutér
a argumentačne podkutý Mináč
ostal na chvíľu zaskočený. Bolo
isté, že mladý nadšenec z Mináčových diel nič nečítal a aj scenár na jeho pár minút slávy na
televíznej obrazovke písal niekto iný. Niekto, komu očividne
prekážali Mináčove pronárodné
postoje i Matica slovenská ako
taká.

Inšpirujúci odkaz rusínskeho Štúra

V košeli zo
žihľavy
Ale začnime poporiadku. Vladimír Mináč sa narodil v Klenovci do
rodiny obuvníka v auguste v roku
1922. Nasledovala ľudová škola
a gymnázium v Rimavskej Sobote
a v Tisovci. Filozofickú fakultu
Univerzity Komenského, odbor
slovenčina a nemčina, nedokončil
vinou vojnových udalostí. Aktívne
sa zúčastnil na Slovenskom národnom povstaní, a keď padol do
nemeckého zajatia, odvliekli ho do
koncentračného tábora v Mauthausene a neskôr do Dachau. Po oslobodení bol redaktorom v rôznych
periodikách, tajomníkom Zväzu československých spisovateľov a šéfredaktorom Slovenských pohľadov.
Od roku 1974 do roku 1990 zastával post predsedu Matice slovenskej. Do literatúry vstúpil románom
z povstaleckého obdobia Smrť chodí
po horách. Nasledovala desiatka
ďalších prozaických kníh, scenáre
k fi lmom, ale najmä literárno- kritické
a esejistické diela, ktorým sa postupom času venoval prioritne.
Vincent Šabík o Vladimírovi
Mináčovi napísal: „Nehovoril málo
a nehovoril zriedka, pretože nie
málo a nie zriedka ho pálila chvíľa,
nie málo a nie zriedka vystupoval za
alebo proti veciam, ktoré sa dotýkali jeho hlavy alebo srdca a ktoré
sa týkali nás všetkých – k vysoko
brizantným problémom našej doby
a jej vývinu. Nikdy sa nechcel iba
prizerať, nechcel byť nerušený,
imúnny a indiferentný.“
Vladimír Mináč žil v rozporuplnej dobe a jeho postoje boli tiež
z istého uhla pohľadu rozporuplné,
no vždy si zachoval silné pronárodné cítenie a zmysel pre primárnu
spravodlivosť. Práve jeho zásluhou,
a povedzme si priamo aj diplomatickou obratnosťou, Matica slovenská
prekonala komplikované normalizačné obdobie bez vážnejšej ujmy,
ba dokonca sa zaslúžil aj o vybudovanie matičných priestorov v Martine na Hostihore.
V knihe rozhovorov V košeli zo
žihľavy Mináč napísal: „Vždy som
sa považoval za súčasť pohybu,
a ak sa nemýlim, bol som po dlhé
roky pomerne symptomatickou
jednotlivosťou v tom všeobecnom hýbaní a mrvení sa. Preto
mi nemožno o sebe hovoriť inak
ako v súvislostiach; a pokiaľ ide
o moje náklonnosti, radšej hovorím
o súvislostiach ako o sebe. Neviem
si predstaviť zmysel umenia mimo
služby životu, mimo služby ľuďom.
V národnej pamäti sa musí uchovať
všetko, zlé i dobré, podlé i ušľachtilé. Len tak sú dejiny skutočnými
dejinami...“ Čochvíľa, 25. októbra,
uplynie dvadsať rokov od smrti Vladimíra Mináča, no jeho dielo má
čo povedať premýšľavým ľuďom aj
dnes. Najmä dnes, keď sa národná
hrdosť akosi nenosí.
Maroš M. BANČEJ

12. november 2016

Viliam KOMOR A – Foto: internet; sk.wikipedia.org

Adolf Ivanovič Dobriansky je významný dejateľ, ktorého zvyknú označovať aj ako rusínskeho Štúra. On aj jeho najbližšia rodina sa výraznou mierou pričinili o blaho a o povznesenie rusínskeho národa, ale aj národa slovenského, ruského,
českého, srbského, ba i rumunského. Vo všeobecnosti sa zapísal do dejín ako jeden z veľkých duchov Slovanstva
a Slovanov vôbec.
V tomto roku uplynulo stopätnásť
rokov od odchodu A. I. Dobrianskeho
do večnosti vo veku nedožitých osemdesiatich štyroch rokov. Minulý mesiac
sa v Rudlove, Michalovciach, Humennom a Čertižnom uskutočnilo viacero
podujatí, ktoré boli venované tomuto aj
matičnému predstaviteľovi. Medzi organizátormi akcií boli Matica slovenská,
Rusínske záujmové združenie, Vihorlatské múzeum, mestá Humenné a Michalovce, obce Rudlov a Čertižné a Klub
Zemplínčanov. Počas vedeckej konferencie v Humennom vystúpili s odbornými referátmi za Maticu slovenskú
predseda MS Marián Tkáč, podpredseda
MS Marián Gešper a predseda komisie výboru MS pre národnostné vzťahy
Viliam Komora.
■ VŠESTRANNÝ VZDELANEC
A. I. Dobriansky nadobudol vzdelanie vo filozofii i v práve a absolvoval
technické inžinierske štúdium v baníctve a lesníctve. Pôsobil ako banský
úradník, vynikal v tejto oblasti, podával
zlepšovacie návrhy, bol nápomocný pri
stavaní kanálov, regulácii riek, vysúšaní
močiarov, činný v oblasti banskej mechaniky, dokonca od roku 1846 bol členom
korešpondentom Kráľovskej inžinierskej
spoločnosti. Tieto a iné činnosti vykonával v rôznom funkčnom zadelení a pozíciách a na miestach, kde mohol svoje
všestranné schopnosti najlepšie uplatniť.
Mimoriadne cenné boli aj jeho
národné, vlastenecké a slovanské aktivity. Zápalisto sa angažoval počas
celého plodného a činorodého života.
Úzko spolupracoval so štúrovským hnutím, slovenským národným životom,
pomáhal pri nábore slovenských dobrovoľníkov do vojenských výprav v meru-

ôsmych rokoch, a tiež sa podieľal na
kodifikácii spisovnej slovenčiny. Spolupracoval s takými slovenskými velikánmi,
ako boli J. M. Hurban, A. Radlinský, či
s českými vlastencami – F. Palackým,
V. Hankom, K. Havlíčkom-Borovským, F.
Riegerom. Zvlášť sa zasadzoval za svojbytnosť a jednotu Rusínov či už v Haliči
a v Uhorsku, aj keď sa od nej neskôr
odklonil a priklonil sa k jazykovej a kultúrnej jednote s Rusmi. Všeobecne však
obraňoval slovanské národy v rámci
Uhorska a v monarchii. Keďže vynikajúco ovládal aj ruský jazyk, prizvali ho
v roku 1849 na viedenské rokovania
medzi Ruskom a Rakúskom na prípravu
intervencie proti maďarskej revolúcii, kde
aj sám bojoval.
■ MATIČNÉ AKTIVITY
V roku 1860 v Budapešti rokoval okrem iných aj s J. Franciscim, J.
Palárikom, V. Paulinym-Tóthom a pričinil sa o povolenie Pešťbudínskych
vedomostí. Zaslúžil sa tiež o povolenie
stanov Matice slovenskej, národnej
inštitúcii pomáhal finančne a po celý
čas jej jestvovania pôsobil v matičnom
výbore. V Paríži v roku 1861 anonymne
vydal knihu Les Slaves d`Autriche et les
Magyars, ktorej autorstvo omylom pripisovali Františkovi Ladislavovi Riegerovi,
čo sa preukázateľne vyvrátilo až v roku
1921.V tomto diele priblížil historické
a politické názory na národnostnú problematiku. Prikláňal sa k austroslavizmu
a rovnoprávnosti všetkých národov
v rámci monarchie so zabezpečením na
základe prirodzeného, a nie historického
práva.
S pomocou slovenského politického zázemia ho v rokoch 1861 a 1865
dvakrát zvolili za poslanca uhorského

snemu. Keď Slováci vinou silnej maďarizácie po roku 1865 nemali vlastného
poslanca, spoločne so Srbom S. Miletičom kritizovali pomery v Uhorsku, jeho
legislatívu a poukazovali na útlak Slovákov. A. I. Dobriansky v tom čase predložil snemu Liptovskú a Spišskú petíciu
a predniesol na tomto fóre slovenské
národné požiadavky.
■ ŽIVOT V ČERTIŽNOM
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní
sa utiahol do ústrania na svoj majetok
v Čertižnom. Neprestal sa však angažovať v politickom a kultúrnom živote.
Viackrát navštívil Rusko a pre stratu
podmienok na činnosť v Uhorsku odišiel v roku 1881 do Ľvova. Po obvinení
z panslavizmu a po vykonštruovanom
procese, kde ho obvinili z protištátnej činnosti a vlastizrady, v roku 1882
odchádza do nútenej izolácie vo Viedni,
kde žil v rokoch 1882 – 1887. Neskôr,
až do svojej smrti v roku 1901, žil
v Innsbrucku, odkiaľ sa publicisticky
ozýval v českej, rusínskej i ruskej tlači.
Vyjadroval sa k medzinárodnej politike,
k situácii v Rakúsko-Uhorsku, poukazoval na jeho neperspektívnosť, prehováral k českému politickému dianiu,
k historickým, religióznym problémom
Slovanov, ich pevnejšej spolupráci a hľadaniu opory v cárskom Rusku. Ruský
jazyk preferoval ako diplomatický jazyk
Slovanov.
Dobrianskeho v roku 1849 vyznamenali ruským Radom sv. Vladimíra,
rytierskym Radom sv. Anny a v roku
1857 rakúskym cisárskym Radom
železnej koruny. Dosiahol rešpektované
postavenie vo vysokej Námestnej Rade
kráľovstva uhorského ako radca aj ako
poslanec v uhorskom sneme. J. M. Hur-

Matičiar, folklorista a heligonkár Andrej Petrov z Kojšova na roky nehľadí

Poďme ľudí potešiť muzikou a spevom
Text a foto: Ladislav MALÁK

Aj osemnásty ročník podujatia Kojšovská heligónka majú ľudia z tejto rázovitej horskej obce pod Kojšovskou
hoľou v okrese Gelnica za sebou. Tradične – prvú septembrovú sobotu a nedeľu – rozkvitne do mnohorakých
krás, rozvinie sa do tisícorakých vôní radosti a nadšenia z dobrej hudby heligónok na celoslovenskej nesúťažnej
prehliadke v hre na tomto nástroji.
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Peknou atmosférou v slnkom
zaliatom amfiteátri uprostred obce
Kojšovčania dokazovali sebe i hosťom
zo širokého okolia, že heligónka ich
nebohého rodáka Štefana Ševčíka žije
ďalej a do hudobného neba mu poslali
opäť kytičku vďaky i spomienky na
jeho veľké umenie.
■ VÝNIMOČNÝ MUZIKANT
Nedlho po smrti folkloristu a výnimočného hráča na heligónku Štefana
Ševčíka vznikla na pôde MO Matice
slovenskej v Kojšove myšlienka založiť na jeho počesť hudobné podujatie.
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Pomenovali ho Kojšovská heligónka.
Bol pri tom aj zakladajúci člen výboru
MO MS a kronikár PhDr. Andrej Petrov. Ako dlhoročný Ševčíkov súpútnik
v miestnej folklórnej skupine Kojšovan, spevák a hráč na ústnu harmoniku si A. Petrov pri vzniku Kojšovskej heligónky zaumienil, že aj keď
je už šesťdesiatročný, naučí sa hrať
na heligónku. A odvtedy hrá. Potvrdil
to i sugestívnym sólovým vystúpením
na 18. ročníku podujatia. Priznal sa,
že to bol najkrajší darček samému
sebe k nedávnej osemdesiatke. Aj keď
miestni matičiari, folkloristi, poslanci

OSOBNOSTI SLOVENSKA

OZ i sám starosta obce Ing. Anton
Bašniar sa zhodne vyjadrili, že vyštudovaný stredoškolský pedagóg Andrej
Petrov je dlhodobo jednou z ústredných osobností pri rozvoji kultúrno-spoločenského života Kojšova, on
sám ma prosil nahradiť tento prívlastok
v tomto príspevku pre matičný týždenník skromnejšími slovami – iba
všestranne nápomocný.
■ KNIHA O OBCI
Pomáha však úprimne, ochotne,
nezištne. Duchom i srdcom. S úmyslom vo svojich rodákoch upev-
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ban ho nazval prebuditeľom a priateľom
slovenského národa, veľkoryso vyzdvihuje jeho zástoj a venuje mu vlastné
lyrické, básnické texty a piesne.
■ ŽIVÝ ODKAZ
Dobrianskeho tolerantný a kooperatívny postoj v oblasti národnostných
vzťahov možno aplikovať aj na model
súčasnej spolupráce medzi Slovákmi
a Rusínmi. V rámci Matice slovenskej
ho uplatňuje najmä Stredisko národnostných vzťahov MS, ktoré je organizačnou zložkou našej najstaršej národnej
ustanovizne. Pôsobí ako koordinátor
výskumu a dokumentácie vzťahov medzi
slovenským národom a národnostnými
menšinami žijúcimi v Slovenskej republike, a taktiež i na konzultovanie otázok
z tejto problematiky so zainteresovanými
subjektmi.
Už niekoľko rokov sa usiluje úzko
spolupracovať aj s Rusínmi a s ich organizáciami. Spomeňme aspoň Múzeum
kultúry Rusínov SNM v Prešove, kde je
vynikajúca spolupráca s jeho riaditeľkou PhDr. Oľgou Glosíkovou, DrSc., či
s Domom MS v Prešove, za čo jej tiež
treba vysloviť uznanie a poďakovanie.
Je nádej, že aj v budúcnosti sa budú
vzťahy medzi Slovákmi a Rusínmi ďalej
zlepšovať a prehlbovať, čo bude pôsobiť ako pozitívny príklad aj vo vzťahu
k ostatným slovanským národom i medzi
ďalšími národmi a národnosťami v Slovenskej republike.
ňovať hrdosť na rodnú postať.
Popri matičiarskej práci vo funkcii člena
výboru a kronikára A. Petrov dlhodobo
pôsobí vo folklórnej skupine Kojšovan,
s ktorou s veľkým úspechom opakovane absolvoval Východnú, Strážnice,
Svidník, Žilinu i Košice, spoluzakladal
detskú folklórnu skupinu Jedlinka, bol
poslancom OZ, od začiatku sa podieľa
aj organizačne na prípravách heligonkárskeho podujatia. A azda v zdravej
závisti, že okolité obce majú už svoje
monografie a že ju má napríklad aj
desaťkrát menšia susedná Opátka,
Andrej Petrov sa rozhodol napísať
knihu o Kojšove. Nezabrzdilo ho ani
zistenie, že o svojej obci nachádza
v archívoch dosť málo informácií a že
sem-tam to škrípe aj v kolektíve spoluautorov. Dôvera vedenia obce ho však
ako autora motivuje pomôcť monografii
na svet.
■ PEVNÁ OPORA
Andrej Petrov sa zdôveruje, že
aj v okamihoch tejto náročnej tvorivej
roboty mu je najväčšou oporou rodina.
Tá najdrahšia veličina. Manželka,
deti, vnúčatá. Najchápavejšie, najtolerantnejšie stvorenia pre jeho aktivity
v prospech obce. No aj pre jeho viaceré celoživotné záľuby, akými sú
fotografovanie, zbieranie odznakov,
knižných miniatúr poézie i hra na gitare.
Najpodarenejší je dedko Petrov vraj
pred každým ďalším blížiacim sa ročníkom Kojšovskej heligónky. S tajomnou
iskrou v očiach i s trochou nervozity
zhľadúva v archíve piesní a nôt tie
najvhodnejšie na vystúpenie a častejšie berie do rúk heligónku, aby si precvičil vekom skrehnuté prsty. To aby
sa mohol čo najplnšie pridať k odkazu
všetkých účinkujúcich muzikantov,
ktorý letí do hudobného neba: „Štefan,
stále sme na nôtke tvojej heligónky...
Ľudí sme znova potešili...“

WWW.SNN.SK

11.STRANA

46/2016

MLADÁ MATICA

Literárny klub Generácie na poctu Rudolf a Dilong a

Reminiscencie na básnika bez otčiny
Helena RUSNÁKOVÁ – Foto: archív SNN

Členovia literárneho klubu Generácie z Nových Zámkov pripravili v miestnej Knižnici Antona Bernoláka v októbri
literárne popoludnie, na ktorom prítomným priblížili život a dielo jedného z vôbec najplodnejších autorov slovenskej literatúry, predstaviteľa katolíckej moderny Rudolfa Dilonga, katolíckeho kňaza a príslušníka františkánskeho
rádu. Na podujatí predniesli úryvky z básnikových diel a dramaturgicky ho ozvláštnili zakomponovaním vystúpenia rehoľníka Mária s časťou jeho hudobnej formácie z františkánskeho kláštora v Nových Zámkoch.
Rudolf Dilong (1905 – 1986 )
publikoval pod rôznymi pseudonymami a popri vyše sto básnických
zbierkach bol tiež autorom dramatických i prozaických textov, inicioval založenie viacer ých literárnych
periodík, s viacer ými spolupracoval. Vo svojej tvorbe sa prejavoval ako nekompromisný zástanca
kresťanskej kultúr y a literatúr y.
Pre zásadný nesúhlas so spoločenskými zmenami a s politickým usporiadaním po vojne v roku
1945 najpr v emigroval do Talianska, neskôr odišiel do Argentíny,
uchýlil sa do kláštora františkánov v Buenos Aires a pôsobil ako
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Zahraniční a domáci významní hostia na matičnej akcii

Na pamäť budúcim generáciám
Text a foto: Marián GEŠPER

Na starej hra nici Zemplína a Šariša pri obciach Hermanovce nad Topľou a Petrovce stojí ako pomyslený hraničný
kameň kužeľovitý vrch Oblík. Už od dávnych čias budí pozornosť nielen svojím masívnym, ale aj oproti okolitej
prírode netypicky pravidelným tvarom, ktorý pripomína z diaľky pyramídu. Vrcholová časť Oblíka je aj národnou
prírodnou rezerváciou s domovom pestrej mozaiky rastlín.
Nájdené prehistorické artefakty
a zvláštne opracované balvany prezrádzajú, že vrch musel fascinovať
ľudí už vo veľmi dávnej minulosti.
Neskoršie počas feudálneho Uhorska
bol preukázateľne úkrytom pre mnohých utečencov, ktorí sa tu skrývali
pred nevoľníctvom. Od roku 2014, keď
sa tu uskutočnil Národný zraz Mladej Matice (MM), členovia z MO MS
v Hermanovciach pokračujú v podujatiach zameraných na regionálne
dejiny a osobnosti z roku 1944. Po
úspešnom ročníku 2015 i po požiadavke verejnosti pripravil MO MS
v Hermanovciach nad Topľou v spolupráci s obecným úradom a s mladými
matičiarmi z Vranova, Prešova, Bystrého a Košíc už II. ročník podujatia
Na pamäť budúcim generáciám, ktoré
spája tzv. živú históriu, scénky, prednášky, športové aktivity, ale aj generačné stretnutie rodákov.
■ CHATA KUKORELLIHO
Akcia sa začala ďaleko od hlavných ciest hlboko v lesoch pod Oblí-

Č i t a t e ľ s k á s ú ťa ž
V čísle 41/2016 sme sa pýtali, kde
sa odohrala epizódka z románu Jaroslava Haška o Švejkovej „železitej
vode“. Správna odpoveď: Železničná
stanica v Humennom.
Výhercovia: Adolf Kobela, Borčice,
Alena Kumprechtová, Galanta a Juraj
Novák, Bratislava.
Dnes sa pýtame:
● Ktorej výraznej slovenskej
osobnosti je zasvätený tento matičný rok?
S odpoveďou na položenú otázku
určite nebudete mať nijaké ťažkosti, veď aj v tomto čísle Slovenských
národných novín na túto osobnosť
niekoľkokrát upozorňujeme publikovanými článkami.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie SNN, ktorá je uvedená
v tiráži novín, našej administrátorke
Ľubici Rišiaňovej do 18. novembra
tohoto roku s výrazným označením
Čitateľská súťaž. Trom z vás pošleme
pekné darčeky.
(red)
WWW.SNN.SK
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kom pri chate Ľudovíta Kukorelliho,
kde je na ihlanovitom pamätníku
od minulého roka odhalená z iniciatívy matičiarov pamätná tabuľa
tomuto
mladému
slovenskému
dôstojníkovi. Na podujatie prišli
domáci aj vzácni zahraniční hostia,

a to zástupca ústredia SZPB Peter
Kasarda, tajomník Veľvyslanectva
Ruskej federácie Dmitrij Vaščenko,
člen
Československej
legionárskej obce Jozef Serafin z Prahy
– syn odbojára, ale aj matičiara mjr.
Jozefa Serafina staršieho pôvodom

duchovný medzi tamojšími slo vensk ými emigrantmi. Od roku
19 65 žil v kláštore Svätej rodiny
v Pit tsburghu. Ani v zložit ých
podmienkach emigrácie neprestal
literárne t voriť a v ydávať básnické zbierk y, v ktor ých sa odrážal ťažk ý osobný údel a nostalgia za domovom. Z jeho básní
cítiť bezmocnú tragiku človeka,
ktor ý práve vo svete slobodných
a ot vorených horizontov najpre nikavejšie pocítil, ako by tostne je
zviazaný so Slovenskom. Všetko,
č o cítil, č o si predstavoval a po
č om túžil, vkladal do literárnych
diel. O Dilongovi sa ešte za
života zač alo hovoriť ako o básnikovi bez otčiny.
Aktívne sa však angažoval za
obnovenie Slovenskej republik y
a pôsobil ako funkcionár Slovenského oslobodzovacieho v ýboru.
Pochovaný je vo františkánskom
kláštore Sedembolestnej Panny
Márie vo Valparaise v Indiane.
V jeho rodnej Trstenej je po
ňom pomenovaná základná škola
a v tamojšom rímskokatolíckom
kostole odhalili v roku 19 9 6 na
jeho poč esť pamätnú tabuľu.
z Kamennej Poruby, ktorý bojoval až
v severnej Afrike. Po príhovoroch
zástupcov starostu obce Ján Kriváka
a podpredsedu MS Mariána Gešpera
pripravili členovia Mladej Matice pomyselné predstúpenie brigády pred súd
slovenských dejín. Mladí matičiari, ktorí
už majú trojročné skúsenosti z podobných podujatí, zahrali tragické osudy
príslušníkov slovenského povstaleckého hnutia. Presvedčivý výkon podali
mladí matičiari Peter Schvatner, Šimon
Ihnát a Miroslav Gešper. Základnou
myšlienkou bolo sprítomniť našu históriu objektívne, so všetkými pozitívami
i s rozporuplnosťami. Súčasne prekonať našu roztrieštenosť, ktorá sa prejavuje pri nezmyselnom vymazávaní
častí našich dejín. Veď bez roku 1939
by nebol rok 1944 a bez SNP by sme
iste nepresadili zákon o federácii v roku
1968, ktorý bol štátoprávnym základom
k Deklarácii o zvrchovanosti SR v roku
1992 a vzniku Slovenskej republiky
v roku 1993!
■ POVSTALECKÝ CHODNÍK
Po ďalšej časti programu – po
rekonštrukcii bojov o Hermanovskú
kotlinu zo septembra 1944 – nasledovala prednáška znalca dejín
M. Bohmera. Večer patril športovým
aktivitám pre deti a mládež „povstaleckým chodníkom“, čo sa stretlo so
záujmom najmä detí a bolo zaujímavým
spestrením programu. Na druhý deň
zúčastnení položili vence k pamätníku
brigády v Hermanovciach nad Topľou
a vydali sa na turistický výstup na vrch
Šimonka.

Metodický deň učiteľov slovenčiny a dejepisu na Spiši

Obohacujúca výmena poznatkov
Rastislav Z ACHER, riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Školským úradom mesta Spišská Nová Ves a Spoločným školským úradom v Smižanoch pripravil v minulých dňoch metodický deň pre učiteľov slovenského jazyka
a literatúry i pre dejepisárov v okrese.
Vystúpenie docenta
I. Mrvu bolo
venované storočnici úmrtia S. H. Vajanského. Modernou, pútavou a veľmi zaujímavou formou podal výstižný obraz o tejto
významnej osobnosti našich slovenských
dejín, ktorá dominuje tohtoročnému Matičnému roku . J. Šimonovič sa vo svojom
príspevku zameral najmä na vývin a vývoj
slovenského jazyka. Prednášku spestril pôsobivými recitáciami, medzi ktorými
boli staroslovenský Proglas, básne od J.
Hollého, bernolákovcov, štúrovcov a mnohých ďalších. Venoval sa tiež nezdravým
javom nekritického preberania cudzích
slov – najmä anglicizmov, do nášho materinského jazyka. Po vystúpeniach referujúcich nasledovala diskusia, do ktorej sa
svojimi pripomienkami a návrhmi zapojili
aj viacerí pedagógovia.
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MATIČNÉ DEPEŠE
MATIČNÉ JUBILEUM V LEVOČI
Vo štvrtok 22. septembra sa
uskutočnila v levočskom divadle
oslava 95. výročia vzniku MO MS
v Levoči. Po kultúrnom programe,
v ktorom vystupoval detský folklórny súbor Venček a dievčenský spevácky ľudový súbor SPgŠ,
zaslúžilí matičiari dostali ocenenia
predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča. Ocenenia odovzdávali
podpredseda MS Marián Gešper
a riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi
Rastislav Zacher. Zlatými medailami ocenili Helenu Biringerovú
a Máriu Bariakovú a pamätné listy
dostali predsedníčka MO MS Anna
Petreková, Anna Furinová (členky
Klubu žien Marína), Ľudmila Grichová, Miroslav Kellner, Peter
Pitoňák a predseda OR SNS Miroslav Brincko.
(mb)
ZBIERKA PRE SOFIU
Novozámocký
mládežnícky
a detský folklórny súbor Matičiarik
pod záštitou manželky primátora
mesta PharmDr. Evy Kleinovej zorganizoval folklórno-charitatívny večer
na pomoc novozámockej študentke
Sofii P., trpiacej onkologickým ochorením. Okrem Matičiarika v programe
vystupovala aj skupina Slovenskí
rebeli z Komárna. Podujatie sa uskutočnilo 21. októbra vo večerných
hodinách v Dome Matice slovenskej
v Nových Zámkoch. Na charitatívnom vystúpení sa zúčastnilo množstvo ľudí, ktorým pomoc pre druhých
nie je ľahostajná. Vyzbieralo sa viac
ako deväťsto eur. V získavaní financií pre Sofiu sa pokračuje zberom
plastových vrchnáčikov.
Helena RUSNÁKOVÁ
AJ MATIČNÁ VÝSTAVA
Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch patril
k spoluorganizátorom výstavy
KRAJINÁRSKE IMPRESIE XII.
bienále celoštátnej súťaže Krajinárskej fotografie Slovensko moje,
ktorej vernisáž sa uskutočnila pod
záštitou primátora mesta Nové
Zámky O. Kleina v priestoroch
Domu kultúry v Nových Zámkoch.
Hlavnými usporiadateľmi výstavy
sú:
Fotoklub Hexagon Nové
Zámky, Nitriansky samosprávny
kraj, mesto Nové Zámky, Miestny
odbor Matice slovenskej Nové
Zámky v spolupráci so Slovenskou federáciou fotografov, členom FiaP, a Zväzom slovenských
fotografov. Výstava potrvá do 12.
novembra.
(rus)

Karol Kuzmány
a oslava šľachetných
„Kto rozsieva pokoj, kto vie vieru
dať, kto i v sklone žitia statočne vie
stáť, koho nezlákajú zlata mamony,
tomu moja pieseň slávou zazvoní!“
Aj týmto slávnym hymnickým textom si
koncom októbra pripomenuli v Dome
Matice slovenskej v Spišskej Novej
Vsi veľkú osobnosť slovenských dejín Karola Kuzmányho, evanjelického
kňaza, národovca a prvého podpredsedu Matice slovenskej. Život a dielo videoprezentáciou i zasväteným
výkladom priblížila Mgr. R. Wencelová. Básne Mládeži, Do zbroja,
Hronka, Proslov k otvoreniu svetlice
národnej, Matičnej družine a iné recitovali gymnazisti P. Štark a L. E.
Hamorová, člen DS Hviezdoslav Ing.
P. Konig a matičiari A. Adamjaková,
M. Findurová, M. Mašlárová a Z.
Veisenpacherová. Zhudobnená Kuzmányho báseň Sláva šľachetným sa
stala hymnou MS a znela na podujatí
z úst všetkých prítomných.
Jolana PROCHOTSKÁ
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ
Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Každá
reklama je
dobrá?
Väčšina „našich“ médií
nie je proslovenská. Navečerať
sa u Havrana môžu len plačky
za
Československom
(bez
spojovníka) a žialiaci za Havlom (ktorý napokon spojovník
neúspešne navrhoval!). Tvária
sa slobodomilovne a v žalúdku
im ležia národné a kresťanské veci a Matica – „jednota
milovníkov národa a života
slovenského“ – je aj to, aj to.
Potrebujeme v čase, keď sa
nenosí národ a kresťanstvo je
na príťaž multikulturizujúcej sa
Európe, taký spolok?
V Komárne boli toho
roku výborne zorganizované
Národné matičné slávnosti,
šoty boli vo verejnoprávnej
i v komerčnej televízii, ale
zrejme podobne ako bulvárny
plátok – teda slobodomilovne
sa tváriaci poslanci NR SR sa
to nedozvedeli. Plátok mlčal,
chváli iba amorálne celebrity,
ale úloha bola jasná: to matičné
Komárno za každú cenu ponížiť! A tak slobodu milujúca
bulvárna redaktorka pátrala,
čo len o tých Slovákoch – matičiaroch z toho Komárna napísať! A predstavte si, oni prenajímajú časť svojich priestorov
herni! No fuj! A v Martine
dokonca kedysi vydávali pornočasopis! Slobodu milujúcich
zákonodarcov, ktorí ani herne,
ani porno nehodlajú zakázať,
lebo je to biznis ako Brno,
to veľmi zarmútilo! A nič iné
o Matici nevedia. Okrem toho,
že sa súdi so svojím bývalým
predsedom a že súčasný predseda má holú hlavu. Punktum.
Dožili sme sa teda časov,
keď „dobrá správa“ nemá
šancu dostať sa do uší a očí
verejnosti. Keď v herniach,
ktoré nevymyslela Matica,
môžu legálne zarábať a zdierať
chudákov všelijakí bossovia,
keď beží pornobiznis – pričom,
a to treba zopakovať: Neografia onen časopis nevydávala,
len tlačila, a už dávno nerobí
ani to! Ani bulvár a ani slobodu
milujúci poslanci si nevšimli,
že Neografia vďaka Matici toho
roku odmietla tlačiť Hitlerov
Mein Kampf!
Páni
slobodu
milujúci
poslanci, prekročte svoj tieň:
zakážte herne, zakážte porno,
nedovoľte
vydávať
Mein
Kampf! A poraďte Matici, ako
prísť k peniazom v Komárne aj
v ďalších devätnástich Domoch
MS prevažne na južnom Slovensku, aby mohla v súlade
so zákonom posilňovať chatrnú slovenskú kultúru na vami
zabúdanom území často ako
jediná organizácia v regióne.
Nepomáhajte jej len tak, že sa
podieľate na šírení negatívnej
reklamy o nej.

Slovenská republika v roku 1993 vznikla aj vďaka Štúrovi

PRIPOMÍNAME SI

Vizionár, demokrat a protifeudálny rebel

13. novembra
– stosedemdesiatpäť rokov od
narodenia bratislavského župana
Jozefa Zichyho (1841 – 1924); niekoľko rokov bol aj uhorským ministrom dopravy a verejných prác; mal
kaštieľ vo Voderadoch a palác neďaleko bývalého uhorského snemu
v Bratislave, známy Zichyho palác,
dnes miesto rozličných kultúrnych
a literárnych aktivít
– v roku 1906 (pred sto desiatimi rokmi) sa narodila herečka Vilma
Jamnická, prvá manželka režiséra
a skvelého recitátora, národného
umelca Jána Jamnického, umrela
v roku 2008, dožila sa úctyhodných
stodva rokov
– pred osemdesiatimi piatimi
rokmi vydal štatistický úrad správu
o tom, koľko je v republike milionárov
(1931): v Prahe ich bolo šesťdesiatšesť, v ostatných českých krajoch
dvestotridsaťjeden, na Slovensku
sedem – traja v Galante a po dvaja
v Bratislave a v Nitre
14. novembra
– pred sto desiatimi rokmi sa
narodil dlhoročný člen Činohry SND
Martin Gregor (1906 – 1982)
15. novembra
– pred dvesto pätnástimi rokmi
založil evanjelický superintendent
Martin Hamaliar Slovenskú učenú
spoločnosť, uhorské úrady jej činnosť
nepovolili (1801)
– päť rokov, čo zomrel historik
Ladislav Deák (1931 – 2011), jeho
dielo znamenalo jeden z prvých skutočne pravdivých pohľadov na naše
národné dejiny
16. novembra
– pred dvesto desiatimi rokmi
sa narodil zakladajúci podpredseda
MS, básnik a evanjelický kňaz Karol
Kuzmány, doktor honoris causa Viedenskej univerzity, vydavateľ časopisu
Hronka, autor hymnickej piesne Kto za
pravdu horí (1806 – 1866)
– uplynulo stodesať rokov, čo
uhorský parlament zbavil poslaneckej
imunity riadne zvoleného člena uhorského snemu a katolíckeho farára vo
Vajnoroch Ferdiša Jurigu a stoličný
súd v Bratislave ho odsúdil na dva
roky žalára a tisícdvesto korún pokuty
za to, že vraj v kázni „poburoval proti
maďarskej národnosti“; celý trest si
musel odsedieť (1906)
– bývalá Česká a Slovenská
Federatívna Republika sa stala v roku
1991 pridruženým členom EÚ; 25.
výročie
17. novembra
– pred sto dvadsiatimi rokmi
dokončili železničnú trať z Bratislavy
do Komárna (1896)
18. novembra
– dvadsaťpäť rokov od smrti
slovenského komunistického politika
a prezidenta ČSSR JUDr. G. Husáka
(1913 – 1991); v čase prvej republiky
predstaviteľ komunisticky orientovanej mládeže, za prvej SR jeden
z pripravovateľov SNP, po vojne
vedúci pracovník KSS, predseda
Zboru povereníkov, za úsilie práva
národa odsúdený ako tzv. buržoázny
nacionalista na doživotie, po rehabilitácii podporoval A. Dubčeka, potom sa
ujal „konsolidácie“ pomerov v republike podľa kremeľských predstáv
(jč)

Text a foto: Ľubica VOZ ÁROVÁ-STR Á Ž AYOVÁ

„Ľudovít Štúr bol aj vizionár. Jeho demokratické zmýšľanie, demokratické úvodníky práve v Slovenských národných novinách predbehli dobu o niekoľko desiatok rokov. Práve Štúrove protifeudálne postrehy, zasadzovanie
sa za rovnoprávnosť národov v rakúskej-uhorskej monarchii, boj za vzdelaný slovenský národ od základných
škôl, výučba v pôvodnom materinskom slovenskom jazyku a iné jeho vízie sa stali súčasťou neskorších politických programov v emancipačnom úsilí Slovákov ešte počas rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj východísk
Matice slovenskej,“ zaznelo v prejave správcu Matice slovenskej a šéfredaktora Štúrových Slovenských národných novín Maroša Smolca na oslavách 201. výročia narodenia kodifikátora nášho spisovného jazyka v Modre,
ktoré pripravila Slovenská národná strana v spolupráci s Maticou slovenskou.

„Dnešná Slovenská
republika je výsledkom
Štúrovho diela,“ uviedol
Anton Hrnko.

Spomienka
sa
začala na miestnom cintoríne Štúrovou clivou
básňou Jeseň, položením
vencov a hymnou Matice
slovenskej Kto za pravdu
horí.

■ ŠTÚROVO DIELO
„My si tú našu
národnú štátnosť musíme
dennodenne potvrdzovať,
■ NOSNÁ IDEA
pretože sú stále sily, ktoré
Nasledovali príhosa nestotožnili s tým, že
vory. Dagmar Kramplová,
slovenský národ by mal
krajská
predsedníčka
mať vlastný štát. ŽiaľSNS, okrem iného povebohu, je ich mnoho aj
dala: „V diele Ľudovíta
medzi nami...“ pokračoval.
Štúra je veľa myšlienok,
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Dagmar Kramplová prímyšlienka slovanská je
tomných vyzvala: „O tom,
však tá najvyššia. Práve
ona totiž stála na samotnom začiatku Tkáč, ktorý priamo vyzval poslancov čo ste tu dnes počuli, hovorte.
nášho národného obrodenia v 19. NR SR za SNS na iniciovanie uzáko- Hovorte o tom nahlas. Nech všetci
storočí. A bez tohto národného nenia 19. septembra ako pamätného vedia, že sa za naše spoločné sloobrodenia by neexistovala ani naša dňa SR cez prítomného poslanca vanské dedičstvo nehanbíme a že
dnešná Slovenská republika.“ Veľ- NR SR a podpredsedu SNS histo- aj od ostatných žiadame, aby bolo
kosť a význam diela Ľ. Štúra Slovan- rika Antona Hrnka. Obaja vyjadrili akceptované a rovnoprávne.“
stvo a svet budúcnosti pripomenul podporu častejšiemu pripomínaniu Tieto slová sú odkazom nám
krajský predseda Matice slovenskej si našich národných dejateľov. Pria- všetkým do budúcnosti.
Program spestrili tóny sloJozef Bača. Nezlomné zásluhy Ľudo- nie, aby oslavy takéhoto charakteru
hymnických
piesní
víta Štúra a jeho druhov spolubojov- mali v budúcnosti väčší rozmer, boli venských
níkov pre neskoršie emancipačné adresované celému národu, no pre- a vlasteneckých básní v podaní
snahy Slovákov, zavŕšené dnešnou dovšetkým tým, ktorí zastávajú naj- matičného spevokolu Bystričan zo
našou štátnosťou, vyzdvihol tiež vyššie posty na miestnej či štátnej Záhorskej Bystrice a návštevou
Múzea Ľudovíta Štúra.
predseda Matice slovenskej Marián úrovni.

Vo Zvolene oslavovali Štúrove narodeniny
( jdp)  Foto: Ján PAVÚR

M atica slovenská, Mensa Slovensko a Ozbrojené sily Slovenskej republiky si vo Zvolene pripomenuli 201. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i 50. výročie Parkovej galérie nesúcej jeho meno.

Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo podvečer 28. októbra 2016 na Námestí SNP vo
Zvolene. Herec a režisér Juraj Sar vaš zarecitoval Sládkovičove verše za hudobného sprievodu
pedagógov Konzer vatória Pink Harmony. Biskup
ZD ECAV Milan Krivda pripomenul najvýznamnejšie momenty zo Štúrovho života, zahrala vojenská
hudba z Banskej Bystrice, zaspieval Zvolenský
spevácky zbor a na záver podujatia aj Jana Filová
skladbu V dolinách od Karla Duchoňa. Programom
sprevádzal Jozef Dobroslav Pinka z Matice slovenskej, ktor ý svoj príhovor koncipoval na Štúrovo
heslo: Veľa tvoriť, málo troviť.
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Výročie narodenia Karola Kuzmányho aj na obrazovkách RTVS
V meste, kde mala sídliť Matica slovenská – v Brezne, si pripomenieme 210. výročie narodenia jej prvého podpredsedu Karola Kuzmányho. Slávnostné služby Božie budú v priamom prenose odvysielané na Dvojke RTVS. Počas nich
zaznie aj príhovor predsedu MS.
Na stránkach našich novín sme
si pred dvoma týždňami priblížili
život a dielo prvého podpredsedu
Matice slovenskej Karola Kuzmányho. Nebol to len matičiar a národovec, ale aj evanjelický kňaz. Cirkev
si jeho výročie narodenia pripomenie
20. novembra 2016 na slávnostných
službách Božích, na ktorých bude
kazateľom dôstojný brat generálny
biskup Miloš Klátik. Traja hlavní organizátori slávnostnej nedele – mesto
Brezno, Cirkevný zbor ECAV Brezno
a Matica slovenská, zastúpená
Miestnym odborom MS v Brezne –
pripravili program aj na popoludnie.
Po skončení služieb Božích o 11.45 h
sa uskutoční pietny akt pri pamätnej
tabuli. Nasledovať bude prehliadka
pamätnej izby s výstavou Literárne
Brezno a program v kultúrnom dome
Noc novej Básne. Literárne pásmo

T V M ATI C A

s miestnymi ochotníkmi naštudoval
Jozef Prepletaný. Ďalšími účinkujúcimi budú sólista Štátnej opery
Ivan Zvarík, spevokol Nádej z Veľkého Krtíša a žiaci s učiteľmi ZUŠ
v Brezne. Už v týchto dňoch je

v Brezne nainštalovaná aj výstava
o živote diele Karola Kuzmányho,
ktorá vznikla pri dvojstom výročí
jeho narodenia, teda pred desiatimi
rokmi.
(mh)

V ok tóbri odhalili v obci
Lopej
pamätnú
tabuľu
národovcovi Jozefovi Murgašovi. Umiestnená je na
budove, kde sídli spoloč nosť Route 66. Krátk y f ilm
si môžete pozrieť aj na
T V MATICA :
h t t p s: / / w w w.y o u t u b e . c o m /
watch? v = BKQTuQ _ a21Y
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