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SLOVO O SLOVENSKU

Oslavy štvrťstoročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Priznám sa, že niekedy
pociťujem pomerne intenzívne,
ako sa doba mení a, samozrejme, zrýchľuje. Ešte donedávna som okrem iného zažíval leto, čas dovoleniek aj cez
pohľadnice, ktoré mi pravidelne
pristávali v poštovej schránke.
Rodina a blízki priatelia mi tak
dávali vedieť, že na mňa myslia, a v neposlednom rade sa
chceli aj pochváliť, kde trávia
dovolenku.
Roky však bežia a klasické
pohľadnice zrejme smerujú
do múzea kuriozít ako telefón s číselníkom či telegram.
Takmer každý už nosí so sebou
takzvaný „inteligentný mobil“.
Pomerne kvalitný fotoaparát,
ktoré tieto zariadenia majú,
k tomu pripojenie na mobilné
siete a internet posúvajú
pozdravy z dovolenky do úplne
inej kvality.
Taká pohľadnica nezriedka
prišla v čase, keď jej odosielateľ
už bol doma z dovolenky. Dnes
v podstate v reálnom čase zbadáte na obrazovke mobilu niekoho známeho, ako vám posiela
úsmev aj s celou rodinkou
a v pozadí sú trebárs Tatry. No
a práve tieto moderné technológie ma prinútili k malému zamysleniu. Od začiatku dovolenkovej
sezóny dostávam pravidelne
od rodiny a priateľov obrazové
správy, takpovediac virtuálne
pohľadnice. Sám som bol prekvapený z množstva pozdravov
z rozličných kútov Slovenska. Od
turisticky vychytených Bojníc či
spomínaných Vysokých Tatier
cez nádherné zákutia Spiša vrátane malebnej Levoče, Malohont,
Banskú Štiavnicu či Morské
oko pod tajomným Vihorlatom.
Potvrdilo sa tým moje presvedčenie, že ak si chce človek skutočne užiť dovolenku, nemusí
nutne siahať po exotike. Veď
fotografie, ktoré mi do mobilu
poslal priateľ z panenského pralesa v Poloninách, by pokojne
mohli byť na titulnej strane ktoréhokoľvek prestížneho cestovateľského časopisu.
Skrátka, aj keď mi je možno
ľúto za klasickými pohľadnicami, leto je pre mňa v ostatnom čase v znamení inšpiratívnych ciest po Slovensku. A veru
je čo objavovať!
Maroš M. BANČEJ

Matičná vatra pri Kremnických Baniach

R - 2017035

Viliam KOMOR A – Foto: Lujza KOMOROVÁ a Ivan PAŠK A

Vatra zvrchovanosti pri Kremnických Baniach oslávila 25. výročie vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tohtoročná bola „matičná“.
Symbolicky horela v geografickom strede Európy pri Kostole sv. Jána Krstiteľa a jej plamene pripomenuli historické kroky napredovania k samostatnému
slovenskému štátnemu útvaru. Toto svedectvo spoločne s Maticou slovenskou opäť na celé Slovensko rozsvietili ďalší organizátori – obec Kremnické Bane
a mesto Kremnica. Stalo sa tak v sobotu 15. júla, dva dni pred dejinnou udalosťou, ktorou Slováci deklarovali svoje právo mať vlastný štát a vôľu konštituovať ho.

■ NA UCHOVANIE PAMÄTI
Vo svojich vystúpeniach sa rečníci
zamerali na pripomenutie historických
udalostí, ktoré tvorili rámec historického
medzníka, podmieňujúcich ideí i konkrétnych rozhodnutí a činov, čo k nemu viedli.
S príhovorom vystúpil aj starosta
obce Kremnické Bane Juraj Vozár a po
ňom hovoril o potrebe spojenia národného
a kresťanského princípu rímskokatolícky
kňaz Ján Košiar, ktorý z tohto aspektu
prešiel novodobými príkladmi tejto kontinuity od vzniku slovenskej štátnosti až po
súčasnosť.
■ BOHATÝ PROGRAM
Podujatie na historických a vlasteneckým srdciam blízkych miestach moderoval tajomník MS Marek Hanuska, ktorý
v radoch hostí podujatia privítal aj podpredsedu MS Mariána Gešpera a hovorcu
Kongresu slovenskej inteligencie Viliama
Komoru. Zároveň odovzdal pozdrav iniciátorovi symbolického pálenia vatier predsedovi KSI Petrovi Štrelingerovi. Vyzdvihol
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Mozaika osláv Deklarácie o zvrchovanosti SR v Kremnických Baniach.

úsilie terajších organizátorov a poďakoval zaň menovite Milanovi Rybárskemu,
predsedovi miestneho matičného odboru
v Kremnici, a ďalším verným Slovákom
a Slovenkám, bratom a sestrám.
V bohatom programe v Areáli stredu
Európy vystúpili účinkujúci matičiari
z viacerých slovenských krajov. O dobrú
náladu a pekný kolorit podujatia sa postarali Dychová hudba Minciar z Kremnice,
spevácke skupiny Prameň zo Žarnovice
a Krnohári z Brezna, Folklórna skupina
Hrušov, Folklórny súbor Vepor z Klenovca
aj folkové zoskupenie Krpci z Prievidze.
Ich zásluhou sa pri symbolickom Pamätníku slovenskej štátnosti a strede Európy
v skvelej atmosfére posilnilo nielen

národné, ale aj kultúrne povedomie prítomných a chvíle čakania na zapálenie vatry
rýchlo ubiehali.
S prvými náznakmi súmraku, krátko
pred dvadsiatou hodinou, za všeobecného veselia, radosti a očakávania povyše
Pamätníka štátnosti vzbĺkla vatra zvrchovanosti, ktorú postupne zažínali starosta
Kremnických Baní Juraj Vozár, primátor
Kremnice Alexander Ferenčík, podpredseda MS Marián Gešper a predseda
MO MS v Kremnici Milan Rybársky. Do
neskorých nočných hodín bolo jej okolie
dejiskom priateľských debát, prospešných
výmen názorov i vážnych diskusií o slovenskej štátnosti, vlastenectve a slovenskej,
ako i európskej budúcnosti, v epicentre

■ POZDRAVY PAMÄTNÍKOV
Jubilejnú vatru zvrchovanosti si pripomenuli žijúci iniciátori tejto myšlienky
– vtedajší predstavitelia Kongresu slovenskej inteligencie a zároveň matičiari
– Peter Štrelinger, Ján Smolec či Marián
Tkáč, ktorí pri spomienkach nezabudli ani
na tých, čo tu už nie sú – na činorodých
mužov Romana Kaliského či Drahoslava
Machalu. V ďalších diskusiách zaznela
nádej a presvedčenie, že dnešná mladá
a stredná generácia ako verní nasledovníci
budú niesť pomyselnú štafetu, zachovávať
slovenské národné a vlastenecké idey, a to
tak v Matici slovenskej, na pôde Kongresu
slovenskej inteligencie, ale aj v ďalších
vlasteneckých organizáciách na prospech
Slovákov a Slovenskej republiky.
Predseda Kongresu slovenskej
inteligencie Peter Štrelinger v zaslanom
pozdrave navyše vyjadril presvedčenie
„o dôstojnom nástupe novej generácie pri
preberaní žezla od predchodcov... Aby
mladí mali viac sebavedomia, veď, napokon, nemáme sa za tých dvadsaťpäť rokov
za čo hanbiť. Slovensko dosiahlo v konkurencii sveta veľa úspechov v športe, v ekonomike, vo vede, v kultúre...“.

Elenu ŠUBJAKOVÚ z Hlaholskej akadémie pri Dome MS v Bratislave

Zrozumiteľný a živý odkaz našej súčasnosti
● Konštantín Filozof priniesol našim predkom písmo.
V akom kontexte treba tento epochálny počin vnímať?
Už v 9. storočí tak mohla vzniknúť prvá akadémia Slovanov, kde
sa vzdelávalo v živom jazyku ľudu.
V súvekej Európe to bol ojedinelý
zjav. Akadémia sa stala kolískou
písomníctva všetkých Slovanov,
tu vznikol prvý slovanský preklad
Biblie. Už v začiatkoch písomnej
kultúry dosiahli Slováci uznanie na
vrcholnej úrovni vtedajšieho spoločensko-politického života schválením staroslovenčiny ako štvrtého
liturgického jazyka Cirkvi v roku
868. Vďaka „slovenskému písmu“
– tak sa nazýva v najstarších prameňoch – sme sa stali predvojom
a ohniskom duchovnej i svetskej
kultúry všetkých Slovanov.
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ktorých boli súčasní, ale najmä niekdajší
predstavitelia slovenského štátneho, verejného, spoločenského či kultúrneho života.
Pravdaže, všetko sa odohrávalo v kulisách
dôstojného miesta s chrámom a za zvukov
populárnych slovenských melódií a ľudovej
hudby.

Medzi zhromaždených vlastencov,
národovcov a roduverných Slovákov zavítal bývalý prezident Ivan Gašparovič a svojimi príhovormi pozdravili prítomných niekoľkonásobný predseda slovenskej vlády
Vladimír Mečiar, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč aj novinár, bývalý poslanec federálneho i slovenského parlamentu
a niekdajší šéfredaktor denníka Slovenská
REPUBLIKA Ján Smolec.

● Zrod našej kultúry sa viaže
k 9. storočiu. Ktoré súvislosti
tu treba spomenúť aj vo vzťahu
k dnešku?
Je dôležité uvedomiť si, že
na začiatku kultúr y Slovákov
nestojí vlčica ako u Rimanov,
ale Božie slovo! Tým Konštantín
Filozof položil základy slovenského národného by tia na v ysokú
duchovnú úroveň, č o deklaroval
aj v Proglase, v našom pr vom
a najstaršom literárnom kle note svetového v ýznamu. Preto
pápež Ján Pavol II. pri návšteve
SÚSCM v Ríme v roku 1981
Slovákom odkázal: „ Zostávajte
verní dedič st vu otcov sv. Cyrila
a Metoda v tej istote, že ono je
základom vašej duchovnej veľkosti a skutočnej kultúrnej v ýšk y
vášho národa.“

● Pamätný je aj jeho výrok
o poslaní Slovákov v treťom
tisícročí...
Opiera sa o prorocké slová
z testamentu sv. Cyrila aj o víziu
sv. Klimenta Slovenského o „vyvolenosti“ Slovákov, ktorá spočíva
v ohlasovaní kresťanskej viery. Po
vyše tisícsto rokoch ju potvrdzuje
pápež Ján Pavol II. slovami: „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. ...
Slovensko je povolané ponúknuť
Európe predovšetkým dar svojej
viery v Krista a svojej od danosti
Panne Márii.“ Je to zrozumiteľný
a živý odkaz pre našu súčasnosť,
ktorý aj ponad tisícročie dáva
hlboký zmysel dejinám slovenského
národa.
Zhováral sa Miro BARTOŠ
Foto: autor

■ Chytráci a kalkulanti vek stromov nerátajú letokruhmi, ale kubíkmi a eurami zisku
■ Slováka Mateja Bela uvádzal francúzsky encyklopedista Denis Diderot ako svoj vzor
■ Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov účinne pomáha postihnutým ľuďom
WWW.MATICA.SK
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Kladivo na extrémizmus alebo pahodnoty ako norma nového európskeho správania?

Žalovaním a udavačstvom na spoločenské výslnie
Eva ZELENAYOVÁ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Pamätáte sa ešte? Nežaluj, lebo dostaneš! Ak vyšlo najavo, že sme predsa len žalovali, rodičia nás nechválili, skôr
napomínali aj kárali. A dnes? Najaktívnejšia žalobaba (či žalodedo?) dostala vyznamenanie rovno z bruselskej
centrály. Na návrh europoslanca Ivana Štefanca. Už tento samotný fakt znamená, že s hodnotovým vybavením
Európanov čosi nie je v poriadku.
Reč je o Jánovi Benčíkovi, ktorý
na budúci rok oslávi sedemdesiat
rokov. V minulosti pracoval ako montážny technik v geologickom ústave.
Po novembri 1989 spoluzakladal VPN
v Ružomberku a pracoval ako redaktor mestského periodika Ružomberský
hlas. Neskôr pôsobil ako učiteľ v základnej škole a vedúci odbytu a marketingu v knižnom vydavateľstve. To
všetko sa dá o blogerovi Benčíkovi
dočítať na Wikipédii. Blogerom sa
stal až po šesťdesiatke, a práve jeho
dôchodcovská činnosť mu vyniesla
výslnie na spoločenskom nebi.
■ UZNANIE UDÁVANIU
„Štyridsaťjeden rokov života
som prežil v nechutnom totalitnom

režime. Mám nechuť k tým, čo sa
snažia zaviesť ďalšiu totalitu, ibaže
tentoraz namiesto červenej hnedú,“
vyznáva sa Benčík, ktorý si založil
kariéru na monitorovaní a odkrývaní
slovenských extrémistov, neonacistov, konšpirátorov a žoldnierov,
bojujúcich v konflikte na východnej
Ukrajine na strane proruských separatistov. Takže tak. Dalo by sa povedať, klin sa klinom vyráža, a teda
Benčík vlastnú zakomplexovanosť
zakrýva akýmsi bojom proti ľuďom
s inými názormi. Ale otázka stojí:
prečo ho spoločnosť tak preferuje?
Prečo sa jeho názory stali etalónom slušnosti, demokracie a spoločenskej akceptácie? Čo sa stalo,
že sme sa od jednoduchej výchovy

s imperatívom nežaluj, dostali do
stavu, keď žalovanie nielenže neodmietame, ale dokonca ho považujeme za hrdinstvo?
■ PODNETY POLÍCII?
Je pravda, že spoločnosť sa
vyvíja, ale od hodnôt k pahodnotám? To predstaviteľom štátu neprekáža, že ktosi zavádza totalitné
praktiky, a pritom sa práve proti
nim vyhraňuje? Ako je možné, že
na základe Benčíkových blogov,
teda konšpiračných úvah, postupujú
orgány činné v trestnom konaní?
Benčík sa bez hanby zúčastňuje na
besedách, kde mu mnohí prítomní
dávajú jasne najavo, čo si o ňom
myslia. A nie sú to lichôtky, akými

ho zahŕňajú tí, ktorým jeho činnosť
ohromne vyhovuje.
V roku 2016 vyjadril Benčíkovi uznanie dokonca prezident SR
Andrej Kiska. V roku 2017 získal špeciálne ocenenie Nadácie otvorenej
spoločnosti v 13. ročníku Novinárskej ceny 2016. Išlo o cenu otvorenej spoločnosti venovanej pamiatke
Karola Ježíka. Rada súťaže, ako
uvádza, udelila túto cenu za spoločenský prínos, vytrvalosť a odvahu.
Konštatovala, že „jeho blogy majú
reálny dopad a prispievajú k celkovej
zmene v spoločnosti“.
Nuž, Karol Ježík bol šéfredaktorom denníka SME. Redaktori tohto
denníka sa, žiaľ, nesprávajú tak,
ako by sa, dokonca podľa Benčíka,
správať mali. Nepýtajú sa, či môžu
súkromný telefonát uverejniť v novinách. V marci v Trnave sa Ján Benčík sťažoval na šéfredaktora časopisu Zem a vek T. E. Rostasa, že
niekde vyňúral číslo jeho domáceho

telefónu, hodinu a štyridsať minút sa
spolu rozprávali a vraj mu nakoniec
oznámil, že to má nahraté a zložil.
V tejto súvislosti Benčík povedal, ako
sa mal Rostas správať: „Keď je pán
Rostas novinár a chce s vami urobiť
rozhovor, vy musíte s tým súhlasiť.
Aj musíte odsúhlasiť, že ho bude
nahrávať, a keď ho chce uverejniť, je
ešte povinný poslať ho na autorizáciu, a tak potom by ho mal uverejniť.“
Ale aj redaktori SME, pán Benčík.

Krajiny Vyšehradskej skupiny odmietajú pozíciu fackovacích panákov

Nebudeme smetný kôš pre fajnový trh
Ján ČERNÝ – Foto: archív SNN

Vyšehradská štvorka sa vzbúrila. Predseda slovenskej vlády dokonca hovorí o „nátlakových“ opatreniach. Že
pohár trpezlivosti pretiekol... A je to tak správne. Nielenže máme v porovnaní so „starou“ časťou Európskej únie
žobrácke mzdy, ale nakupujeme za ne – neraz drahšie, nekvalitnú produkciu, ktorou náš trh zavaľujú tí bohatší.
Robert Fico na tlačovej konferencii v Bratislave – deň pred stretnutím predsedov vlád V4, oznámil, že
Slovensko by už na jeseň mohlo
urobiť dočasné jednostranné opatrenia, ktoré by znevýhodňovali dovezené potraviny, ak Európska komisia
nezačne v otázke dvojakej kvality
výrobkov v EÚ konať. Naznačil, že
by napríklad na šesť mesiacov mohli
zariadenia verejného stravovania
používať výlučne iba potraviny zo
Slovenska.
■ POTVRDENÝ FAKT
Už dlhšie sa hovorí, že rovnaké
výrobky toho istého výrobcu majú
v členských krajinách EÚ rôznu kva-

litu. Najnovšie to potvrdili odborné
expertízy aj v Českej republike. To, že
výrobky majú rozdielnu kvalitu, preukázali okrem iných aj testy, ktoré pre
české ministerstvo pôdohospodárstva vypracovala renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická
v Prahe.
„Nemôžeme akceptovať, aby sa
takto zaobchádzalo s občanmi Slovenska,“ vyhlásil aj v tejto súvislosti
predseda vlády SR Robert Fico. O tej
istej problematike už o deň neskôr
rokovali aj premiéri krajín V4 na
samite v Budapešti. „Pokiaľ nebudeme pociťovať od Európskej komisie razantné konanie v tomto duchu,
sme pripravení urobiť dočasné jed-

VŠIMLI SME SI
Ž ilinská synoda sa významne zapísala do dejín Slovenska.
Konala sa 28. – 30. marca 1610 pod vedením podporovateľa
reformácie palatína Juraja Turza a položila základy na vytvorenie
samostatnej cirkevnej organizácie evanjelikov v Hornom Uhorsku. Štvorsté výročie tejto fundamentálnej udalosti sa rozhodla
Slovenská pošta pripomenúť vydaním poštovej známky s motívom
unikátneho neskororenesančného oltára z evanjelického kostola
v Necpaloch, ktorý dal vyhotoviť práve Juraj Thurzo a pôvodne ho
zamýšľal umiestniť v kaplnke svojho hradu na Orave.

Necpalský oltár – najkrajší v Únii
Hneď po emisii sa o tejto filatelistickej lahôdke v limitovanom
náklade šesťdesiattisíc kusov, na
ktorú vytvoril výtvarný návrh prof.
Dušan Kállay a excelentné oceľorytiny samotnej známky i hárčeka vyhotovil doc. Martin Činovský, začalo
medzi odborníkmi hovoriť v superlatívoch, ba neváhali ju značiť za
najkrajšiu známku desaťročia alebo
najkrajšiu slovenskú známku po roku
1993 vôbec. A to slovenské poštové
známky od tohto medzníka získali
niekoľko ocenení Grand Prix na svetových výstavách. Koncom minulého roka získala dve ceny ministra
dopravy, pôšt a telekomunikácií
a tiež ocenenie Krištáľová známka za
najkrajšiu známku roka od generálnej
riaditeľky Slovenskej pošty.
V týchto dňoch Necpalský oltár zvíťazil v súťaži o Najkrajšiu
rytú poštovú známku Európskej únie a získal Grands Prix de l‘Art
Philatelique.
Emil SEMANCO
Reprofoto: archív autora
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nostranné opatrenia,“ oznámil slovenský premiér, ktorý v tejto záležitosti plánuje osloviť priamo predsedu
Európskej komisie. Podľa R. Fica
najprv si treba počkať na reakciu
Európskej komisie. Druhým krokom,
o ktorom hovoril s lídrami krajín V4,
môže byť aj občianska iniciatíva. Ak
sa medzi občanmi členských krajín
EÚ vyzbiera milión podpisov, Európska komisia bude musieť v danej veci
konať rýchlejšie.
■ ŠKANDÁLNE ROZMERY
Opatrenie, ktorým by štát obmedzil dovezené potraviny na slovenskom trhu, bude narážať na predpisy
EÚ, priznal premiér Robert Fico. Dopl-

Slovenskí zákazníci chcú rovnako kvalitné potraviny, ako majú ľudia na Západe...

nil však, že ho plánuje zaviesť ako
nátlakovú akciu, pretože Európska
komisia podľa neho nekoná v oblasti
dvojakej kvality výrobkov dostatočne
a uspokojivo rýchlo. „Začína to prerastať do veľkého medzinárodného
škandálu. Nemôžeme akceptovať,
aby sa z občanov Slovenskej republiky robili občania druhej kategórie,“
zdôraznil premiér. Úrad vlády pripravil
porovnanie troch výrobkov zakúpených na Slovensku a v Rakúsku. Išlo
o rybie prsty, kávu a aviváž. Kým ten

istý výrobok z rýb v Rakúsku vážil
tristo gramov, na Slovensku bola gramáž dvestoosemdesiat gramov. Líšil
sa aj percentuálny podiel mäsa – vo
výrobkoch na slovenských pultoch ho
bolo o sedem percent menej. Cena
oboch produktov však bola rovnaká.
Podobne dopadlo aj porovnanie vybranej kávy, kde sa gramáž aj zloženie
výrobkov líšili, ale cena bola taká istá.
Aj aviváž sa na Slovensku predávala
s nižšou gramážou, cena však bola
mierne nižšia než v Rakúsku.

Obavy o budúce smerovanie RTVS zreteľne diktujú politické záujmy

Verejnoprávnosť neznamená byť náš alebo ich
Do funkcie nového generálneho riaditeľa RTVS nastupuje v týchto dňoch skúsený mediálny harcovník Jaroslav
Rezník. Predseda NR SR mu už odovzdal poverovací dekrét. Opozičné politické spektrum sa, žiaľ, nesústreďuje
na konkrétne návrhy a realizovateľné opatrenia na skvalitnenie vysielania slovenskej verejnoprávnej inštitúcie.
Naopak, vopred očierňuje, čo sa dá. A robí obrovskú chybu.
Slušnosť i nepísané pravidlá kážu
počkať. Možno aj tých obligátnych sto
dní. Aj keď Jaroslav Rezník má za sebou
oveľa viac dní vo funkcii bývalého generálneho riaditeľa kedysi samostatného
Slovenského rozhlasu. Stačí si pripomenúť niekoľko prieskumov verejnej mienky
z produkcie naozaj dôveryhodných agentúr. Slovenský rozhlas bol pod vedením
riaditeľa Rezníka najdôveryhodnejšou
inštitúciou na Slovensku. Dá sa to povedať o poslancoch parlamentu?
Je veľmi smutné, že opozičným politikom neprekáža úroveň vysielania, že im
neprekáža absencia múdrosti, ostentatívne pohŕdanie štátnym jazykom, propagovanie pakultúrnych prvkov, dekadencia
a tvorivá degenerácia verejnoprávnej
inštitúcie.
Je smutné, že im neprekáža skutočnosť, že južná časť Slovenska sleduje
prevažne maďarské médiá, severná zas
prevažne poľské a západ Slovenska je
odkázaný na české mediálne zdroje.
Nezamýšľajú sa ani nad príčinami, ani
nad dôsledkami tohto stavu. Kde dnes
účinkujú slovenskí herci? V podradných
seriáloch alebo v zahraničí. Za čias Jaroslava Rezníka bola rozhlasová chodba
s názvom Slovesná umelecká réžia plná

SLOVENSKO

našich najlepších predstaviteľov hereckého umenia. Pracovalo v nej súbežne

ČO INÍ NEPÍŠU

niekoľko réžií. Po jeho odchode sa stala
chodbou duchov. Kto na Slovensku vie,
že vo veľkom koncertnom štúdiu Slo-

venského rozhlasu sa nahrávala hudba
k americkému seriálu Dallas? Že večer čo
večer umeniemilovná verejnosť naplnila
menšie štúdiá malých javiskových foriem?
Prečo a kam zmizli domáce i zahraničnopolitické komentáre aj s ich autormi
a prečo ich nahradilo čítanie agentúrnych
textov?
Prečo opozíciu nezaujíma deštruktívna deprofesionalizácia rozhlasu i televízie v uplynulých rokoch, jeho komercializácia bez akéhokoľvek finančného efektu
už len výberom „tvorcov“, ktorí vymetajú
denne celú škálu bratislavských médií?
A prečo ju nezaujíma stav budov v Mlynskej doline a výzor „pyramídy“, ktorá
akoby na Mýtnej ulici stála bez zásahu
obnovnej ľudskej ruky už od čias dynastií
faraónov? Kam sa stratilo regionálne
spravodajstvo, kedysi najrýchlejšia mediálna informačná sieť skúsených a rozhľadených odborníkov na Slovensku,
prečo sa živé vysielanie zmenilo iba na
„tliachanie“ o subjektívnych dojmoch
moderátorov, prečo, prečo a prečo?
Je naozaj najväčším problémom
národného verejnoprávneho média odovzdávanie menovacieho dekrétu novému
riaditeľovi?
Ivan BROŽÍK
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Otázniky zo stredu Európy
Eva ZELENAYOVÁ

V nijakom zdravom národnom štáte nemôže by ť spoločnosť
taká polarizovaná podľa vzťahu
k štátnosti ako na Slovensku.
Za bývalého režimu sa verejne
nediskutovalo o vlastenectve, to
vyriešil hneď po vojne Edvard
Beneš. Vo viac-menej utajovanom memorande o Slovensku
jeho Národno-socialistickej strany
z roku 1946 jasne stanovil cieľ asimilácie Slovákov, aby ani náhodou
nepomýšľali na vytvorenie vlastného štátu. Ako dôsledne bolo
memorandum realizované v praxi
komunistickej strany, vidno i dnes
na postojoch najvyšších predstaviteľov štátu.
Slovensko by v tomto roku
mohlo oslavovať veľkolepé medzníky svojich dejín. Jeden z nich
je tisícstopäťdesiat rokov star ý
a viaže sa k prijatiu staroslovenčiny ako liturgického jazyka pápe-

žom Hadriánom II. V tom čase
to znamenalo povýšenie jazyka
našich predkov na svetový jazyk.
Kto z predstaviteľov štátu si toto
výročie pripomenul? Nikto. Pr vá
svätá omša v jazyku star ých Slovákov sa konala v rímskej Bazilike
Panny Márie Snežnej. Naši predkovia predbehli dobu o vyše tisíc
rokov! Lebo až druhý vatikánsky
koncil v polovici minulého storočia
schválil slávenie liturgie v národných jazykoch...
Významným aktom na ceste
k slovenskej štátnosti bolo prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR
17. júla 1992 v Slovenskej národnej rade. Ešte v ten deň horela
Vatra zvrchovanosti na Kremnických Baniach, kde sa nachádza
geografický stred Európy i symbolický Pamätník štátnosti. Pred
dvadsiatimi piatimi rokmi sa práve
tu konali ústredné oslavy vyhláse-

nia Deklarácie o zvrchovanosti SR
za prítomnosti takmer celej vlády,
poslancov Slovenskej národnej
rady, zástupcov politických strán,
verejného a kultúrneho života. Na
tomto mieste prvý raz prečítali plné
znenie deklarácie za prítomnosti

K OME N TÁ R
verejnoprávnej televízie a rozhlasu.
Vatry zvrchovanosti každoročne
organizujú miestne odbory Matice
slovenskej a organizácie národných strán, prípadne obecné úrady.
Aj tohto roku horela Vatra zvrchovanosti na Kremnických Baniach.
Podujatie organizovali starosta
obce Kremnické Bane, primátor
mesta Kremnica a Matica slovenská. Na pamätné miesto zavítali aj
vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič i predseda vlády Vladimír
Mečiar. RTVS sa nenamáhala...

Neurážajme chlieb náš...
Ivan BROŽÍK

Tušíte, ktorý obraz na Slovensku patrí medzi najdrahšie? Ten od
legendy slovenského maliarstva Martina Benku. A hneď druhý v cenových
rebríčkoch je tiež podpísaný Martinom Benkom. Iba na doplnenie. Prvý
sa volá Po žatve a druhý Slovenská
rodina. A aj tá rodina – muž, žena
a bábätko – je zobrazená na poli pri
práci. Slovo „najdrahšie“ nech si každý
vysvetlí sám. Hoci niet slovenského
obrazu na Slovensku, ktorý by mal na
aukciách vyššiu cenu. Iba ak by sa
svet nášho vkusu už dočista zbláznil.
Slová žatva a rodina veľmi poznačil čas. Obe zideologizoval, zosmiešnil
a inflačne ich hodnotovo zdegradoval.
Najmä vinou tých, ktorí ich používajú,
nevediac, čo znamenajú, nepoznajúc ich obsah, výzvu či posolstvo.
Žatva práve tak ako rodina sa stala
terčom lacného a hlúpeho licitovania
i výsmechu...

AKO BOLO, ČO BOLO
A j na košickej pešej zóne
sa toto leto objavil karavan so
stanom olepený heslami, ktoré
tvrdili, že ČSR nikto nezrušil a organizujú referendum za
obnovenie. Český propagandista
vyvreskoval, že Mečiara a Klausa
bude súdiť čs. súd za vlastizradu.
Jeden z prizerajúcich sa vyzval
chlapíka, aby prestal so štvaním
proti zvrchovanému štátu na jeho
území. Keďže ho agitátor ignoroval, obrátil sa na neďaleko stojacich policajtov, aby s ním urobili
poriadok. Policajti ho prehľadali,
či nemá zbraň, naložili ho do auta
a odviezli na vypočutie...
Pri vchode do stanu visel plagát s fotografiou Edvarda Beneša
s poďakovaním za oslobodenie
vlasti a slobodu. Nuž, pozrime
sa, akýže bol Beneš osloboditeľ,
ktorý nikdy neuznal svojbytnosť
slovenského národa.
Český historik Jan Cholínsk ý publikoval štúdiu Mnichovská
zrada, nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938. V tom čase bol
Edvard Beneš prezidentom ČSR.
Bola to ťažká situácia. V Česku
sa búrila nemecká menšina. HitWWW.SNN.SK

vať obchody za najbližšou hranicou.
Akoby zrazu nastala núdza či vojna.
Chlieb a pečivo totiž vnímame už ako
úplnú samozrejmosť. Takmer ako
povinnú účtovnú položku pre domácnosť – má dať. Kto však má dať? Má
spadnúť z neba? Má sa vygoogliť“?
Krátke obdobie, pripadajúce na
žatvu, si pri tradičných prácach vždy
vyžadovalo sústredenie ľudí, ochotných doslova drieť. Odrazilo sa to aj
na organizovaní rodinného života.
A zas sa nám tu spája žatva a rodina.

Ťažko dnes už niekto zažije žatvu na
gazdovskom dvore, kde si všetci susedia pomáhali, piekli sa žatevné koláče,
aby chlapi pri mláťačkách nevyhladli.
A, nedajbože, aby sa na obzore zjavili búrkové mraky. To potom utekalo
na pomoc všetko, čo malo nohy i ruky
a zvážali sa snopy obilia i slama do
stodôl.
Osiny dnes už poznajú okrem
gazdov vari iba majitelia psíkov, kto
však nezažil, čo dokážu narobiť na
spotenom tele pod košeľou pri práci
na horúcom letnom slnku, naozaj
nevie, čo je žatva... Na toto všetko je
dobré spomenúť si skôr, ako sa pustíme do čítania trápností a neraz až
znevažujúcich tvrdení od súčasných
novinárskych adolescentov, keď sa
predbiehajú v tom, kto si viac „zažartuje“ na tému žatva či všeobecne
roľníctvo. Je to nevhodné, urážajúce
a necivilizované.

ler obsadil Rakúsko. Hranica
s Nemeckom sa roztiahla z osemsto na tisícštyristo kilometrov.
Česko-slovenský štát hraničil tiež
s Maďarskom a Poľskom. Tvorca
poľskej politiky Józef Beck privítal nemeckú okupáciu Rakúska.

Jaromíra Nečasa, aby predsedovi socialistov Léonovi Blumovi
odovzdal tajné posolstvo. Žiadal v ňom francúzsku a britskú
vládu, aby ponúkli Hitlerovi česko-slovenské pohraničné územie
s rozlohou štyridsaťšesťtisíc

Počas jedného jediného dňa,
keď boli obchody zavreté pre štátny
sviatok, sa spustila celoslovenská
hystéria o tom, že je to nehoráznosť,
že v obchodoch už podvečer pred
ním nebol chlieb, pečivo, že Slovensko nasadlo do limuzín a išlo rabo-

P O Z N Á MK A

Za štvrťstoročie sa nenašiel
konsenzus, aby si tento významný
pamätný deň
na historickom
mieste pripomenuli všetky parlamentné strany. Ale stala sa zvláštna
vec. Premiér Robert Fico za účasti
exprezidenta Ivana Gašparoviča
a straníckych kolegov z vlády
a parlamentu zavítal na oslavy zvrchovanosti Slovenska do kysuckej
obce Stará Bystrica. Fico sa stal
poslancom parlamentu v júni 1992
a už o mesiac hlasoval za prijatie
deklarácie. Zdôraznil to aj v Starej Bystrici, že je jediným ústavným
činiteľom, ktorý sa na tomto akte
zúčastnil. Lenže Strana demokratickej ľavice, za ktorú bol zvolený do
parlamentu, odmietala samostatný
štát. Isteže treba privítať záujem
premiéra o vyhlásenie zvrchovanosti
SR poslancami slovenského parlamentu, čo prirovnal k americkému
Dňu nezávislosti či francúzskemu
Dňu dobytia Bastily. R. Fico dokonca
vyhlásil, že od budúceho roka by sa
mali slávnosti v Starej Bystrici konať
na celonárodnej úrovni.
Je správne, keď si štát pripomína Deklaráciu o zvrchovanosti
slovenského národa a zapáli Vatru
zvrchovanosti. Avšak tento rok sa
pálili hneď tri. Štátna, matičná a
vatra SNS. V parlamente v súčasChlieb, pečivo, potraviny, to je
čosi, čo sa síce dá doviezť hoci aj
z Argentíny, ale – úprimne – chutí vám
to? Nuž, ak nie, potom sa asi musíme
zmieriť s tým, že niekto niekde musí
niekedy tieto poklady našich kuchýň
vypestovať, zamiesiť, upiecť.
Aby zas „angažované“ médiá
nehorekovali nad tým, že chleba na
pultoch potravín dve hodiny nebolo...
Žatva bola vždy slávnosť... Patrili k nej
kroje, patrila k nej mládež a patrili
k nej zvyky. Tradície, dožinky. Nie pre
nejaké „rodoľubstvo“ – z úcty. Ušľachtilo – „iba“ z úcty. Nedopusťme, aby
neúcta a výsmech sprevádzali príchod
novej úrody do sýpok. Na Slovensku,
ktoré sa drvivou väčšinou jeho obyvateľov považuje za kresťanské, ide
o rúhanie.
Ozaj, viete, čo rúhanie vlastne je?
Treba si zalistovať v Evanjeliu podľa
Marka – 3, 22-30, a v Evanjeliu podľa
Matúša – 12, 22-32. Samotný pojem
„rúhanie“ tieto pramene vysvetľujú ako
„vzdorovitú neúctu“ a možno ho aplikovať na úmyselné ponižovanie. Pre
materiálnejšie založených prekladá
synonymický slovník výraz rúhanie ako
„hrubé urážanie“.
Neurážajme chlieb a tých,
ktorí ho dorábajú, neurážajme dar
z najväčších!
nal si nátlakové ultimátum. Desiateho septembra 1938 vlády Veľkej
Británie a Francúzska pohrozili
vláde ČSR, že ak Nemecku nevydá
Sudety, nemôže počítať s ich
pomocou pri nemeckej agresii.
Hodžova vláda podala demi-

Filištínske pokrytectvo či vlastizrada?
Peter VALO

Poľský prezident Ignacy Mościcki síce naznačil Benešovi možnosť pomoci, ak by sa ČSR proti
Nemecku bránila, ale moc mal
v rukách Beck, ktorý bol za spoluprácu s Berlínom proti Prahe. Varšava i Budapešť ponúkali Hitlerovi
spoluúčasť na rozbití Česko-Slovenska. Praha síce mala vojenské zmluvy s Francúzskom a so
Sovietskym zväzom, ale obrana
štátu v nepriateľskom obkolesení
bola takmer nemožná.
Beneš poslal do Paríža
ministra sociálnej starostlivosti

štvorcových kilometrov. S ním
mal prevziať do dvoch miliónov
českých Nemcov. Beneš chcel
zatajiť, že iniciatíva pochádza od
neho. Blum o tom informoval predsedu francúzskej vlády Eduarda Daladiera. V tomto duchu
rokovali zástupcovia Francúzska a Veľkej Británie s Hitlerom.
Potom oslovili Benešovu vládu,
aby odstúpila pohraničné územie
Nemecku. Praha naoko odmietla.
Beneš filištínsky zahral pred
ľudom diplomatické divadielko.
Aby predišiel nepokojom, objed-

NÁZORY

nosti pôsobí jediná strana, ktorá sa
zúčastňovala na všetkých aktoch,
smerujúcich k naplneniu sebaurčenia
slovenského národa, a tou je SNS.
Organizovala vlastnú Vatru zvrchovanosti v Medzibrode pri Banskej Bystrici,
avšak bez oficiálnej štátnej účasti, čo
využil premiér a oslavám v Starej Bystrici dal celoštátny punc. V politike
je už dvadsaťpäť rokov. Jeho vzťah
k národnej histórii je zrejmý. Avšak,
prečo by mali byť štátna Vatra zvrchovanosti v Starej Bystrici a nie na
historickom mieste – Kremnických
Baniach, nevysvetlil.
Tento rok predseda vlády ustúpil tlakom na zrušenie tzv. Mečiarových amnestií. Prečo zmenil svoj
dlhoročný právny názor nevedno.
Určite tým potešil známu "skupinku",
ktorá organizuje pohon na zakladateľov druhej slovenskej štátnosti,
ktorých de facto kriminalizuje. Premiér R. Fico ostro odmieta pravicový politický extrémizmus. Vyhlásil:
„Musíme odmietnuť myšlienky revitalizovať slovenský fašistický štát.“
Nebezpečný je aj neoliberalizmus,
ktorý paradoxne zavádzajú aj niektorí pohrobkovia komunistickej totality. Ak tak odmietajme aj komunistickú ideológiu, bola tiež zločinecká.
A jej praktiky sa v našej spoločnosti
revitalizujú.

siu a Beneš spolu s vládou jednookého generála Jana Syrového
protiústavne prijali ponižujúce
podmienky Mníchovskej dohody
bez toho, aby ich dali schváliť
v parlamente. Tvorca idey Mníchovskej dohody pred vlastnými
občanmi pokrytecky vyhlásil:
„Západ nás zradil.“
Piateho
októbra sa vzdal prezidentskej
funkcie a dvadsiateho druhého
októbra odletel na Západ, ktorý
ho zradil. Odvtedy sa datuje
termín „mníchovská zrada“, akurát sa pri ňom nespomína meno

vlastizradcu – intrigána, ktorý ju
zosnoval. Neskôr na konferencii v Berlíne rozhodli o zväčšení
území okupovaných Nemeckom.
Svoje dostali aj supi – čakatelia
na korisť. Poliaci obsadili Tešínsko a po viedenskej arbitráži
Maďari juh Slovenska a Podkarpatskú Rus.
Prezidenta Háchu pozval Hitler 14. marca 1939 do Berlína,
kde podpísal vznik Protektorátu
Čechy a Morava. V tom čase
Beneš, živiaci sa ako učiteľ histórie v USA, vyhlásil: „Nie sme
viazaní mníchovským diktátom
a neuznávame nacistickú okupáciu.“ Čiže odmietol aj to, čo sám
naštartoval a protiústavne prijal. Pripomenul mi prisprostého
českého majora v michalovských
kasárňach, ktorý vyhlásil: – Zrušil jsem, co jsem nařídil, nařídil
jsem, co jsem zrušil.
Vznik mníchovskej dohody
či zrady je ukážkou pokrytectva
politika, ktorý sa doma tváril ako
bojovník za štát a za hranicami
predával jeho existenciu. Nestojím o spoločný štát, v ktorom
budú oslavovať farizeja, akým
bol Beneš. Boh nás ochraňuj, aby
sa podobný dvojtvárny pokrytec
neobjavil u nás doma.
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Riaditeľka Etela HESSOVÁ o unikátnej škole Milana Hodžu, ktorú úspešne vedie

Rovnosť šancí je nevyhnutný princíp štátnej školy
Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: školský archív

V Bratislave sa nachádza ojedinelá slovenská základná škola, unikátna v celoslovenskom meradle. Je pomenovaná po jednej z najvýraznejších postáv našej politiky Milanovi Hodžovi, ktorého meno sa desaťročia nesmelo
vyslovovať. Pri osemdesiatom výročí školy sme požiadali o rozhovor jej dlhoročnú úspešnú riaditeľku Etelu
HESSOVÚ, aby sme aspoň trochu priblížili túto výnimočnú vzdelávaciu inštitúciu.
● Základná škola, ktorú
vediete, má osemdesiat rokov, čo
je vek niekoľkých generácií a čas,
ktorý slovenskú históriu poznačil
mnohými zlomovými udalosťami.
Určite sa premietli aj do školských
dejín. Aké medzníky má vo svojej
kronike?
Vyučovanie v nej sa začalo po
slávnostnom otvorení 30. mája 1937.
Vznikla ako Štátna ľudová škola Dr.
Milana Hodžu. Hodža ju zakladal,
takže od prvopočiatku sme spojení
s menom tohto významného slovenského politika a, čo chcem zdôrazniť – štátnika. Sám Hodža, ktorý bol
vtedy predsedom česko-slovenskej
vlády (a predtým istý čas aj čs. minister školstva a čs. minister zahraničných vecí), školu otváral. Je to pre
nás dôležité aj ako súčasť dnešného
prístupu k vyučovaniu, k vytváraniu
sebavedomia našich žiakov aj učiteľov, lebo Milan Hodža je spojený
s vrcholnou politikou a so zápasom Slovákov za rovnoprávnosť. Už
v časoch pred prvou svetovou vojnou,
ešte za monarchie, sa podieľal na
vypracovaní projektu s cieľom federalizovať monarchiu a vytvoriť jednu
osobitnú časť vtedajšieho Horného
Uhorska – Slovensko – ako hrádzu
proti maďarizácii, ktorý sa vrátane
máp zachoval dodnes. Ale nejde len
o dávne dejiny. Milan Hodža, rodák zo
Sučian, je autorom projektu federalizácie strednej Európy. Ale takej federalizácie, aby si jednotlivé národy plne
zachovali svoju identitu, aby z nej nič
nestratili, ba naopak, aby každý národ
ňou obohatil spoločnú Európu, priniesol si ju do Európy tak, ako nevesta
prináša svoju výbavu...

žiakov a učiteľský zbor stále aktuálna. Boli sme napríklad svedkami
slávnostného prevozu pozostatkov
Hodžu z USA na Národný cintorín
v Martine už v ére vznikajúcej slovenskej štátnosti v roku 2002. To všetko
sa nás nemôže nedotýkať. Okrem
toho je to spojené s priamymi kontaktmi s potomkami, s rodinou Milana
Hodžu.

● To aj dnes v roku 2017 nie
sú len dejiny, ale živá súčasnosť...
Isteže, veď ak uvážime, že
Hodža zomrel v júni 1944 a dva roky
predtým uverejnil v Londýne knihu
Federácia v strednej Európe ( Federation in Central Europe), vidíme
predvídavosť autora, vskutku historický rozmer jeho vizionárstva. A to
boli roky prudkého konfliktu s Eduardom Benešom. A ak uvážime, že
jeho dielo sa v slovenčine zjavilo až
v roku 1997, je zrejmé, že je o čom
hovoriť. Je to téma pre školu, jej

● Z názvu vašej školy sa takto
vlastne dajú čítať dejiny; pripomeňme to čitateľom, veď z toho
výrečne vidno, čím prechádzali
dnešní seniori, ale aj to, čím všetkým muselo prejsť školstvo na
Slovensku.
Škola za osem desaťročí mala
viac názvov. Premenovali ju na
Vzornú školu ľudovú a meštiansku. Po roku 1948 na III. národnú
a strednú školu, potom na Národnú
školu Petra Jilemnického a oddelili
strednú školu pod názvom III. stredná

● Ten návrat k pôvodnému
pomenovaniu má pre vás stále
hlboký symbolický význam. Napokon, od roku 1991 ste doteraz
riaditeľkou...
Samozrejme. Hodža, rodák zo
sučianskej evanjelickej fary, videl
budúcnosť národa vo výchove vzdelanej a konkurencieschopnej mlá-
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čer sa jeho manželke predčasne
narodil syn a on si už v sobotu
ráno odskočil pobesedovať s veseliacou sa omladinou pod hrad
Matúša Čáka...
Pohoda je pohoda, tú prezident predsa nemohol premeškať.

teľ Slovenskej republiky ignoroval. Napokon, on má iný vkus, iný
rebríček hodnôt aj iné predstavy
o fungovaní krajiny medzi Popradom a Bratislavou.
V júli sa prihodila ešte jedna
zvláštna udalosť: verejnoprávna

Horúci júl bol dosť chudobný
na domáce udalosti, pravda, okrem
Kaščákovho festivalu Pohoda,
na ktorom sa ako hlavná hviezda
zúčastnil sám prezident Andrej
Kiska. Festivalová Pohoda bola
počas jej tr vania udalosťou číslo
jeden v spravodajstve RT VS a ďalších televíznych kanálov. A tak sa
treba spýtať, kto a koľko za túto
masívnu inzerciu súkromného podniku pána Kačščáka platí? Denník
Sme uvádzal dokonca minútu po
minúte všetky akcie pod stanom
na hlavnom open-air pódiu letiska
v Trenčíne. Čitatelia sa napríklad mohli dozvedieť, že v sobotu
7. júla o 11.02 hodine vyšiel na
pódium Štefan Hríb, ktorý zvolal:
„ Privítajte novopečeného otca,
prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku...“
Udalosť zaiste mimoriadna: od
moderátora Hríba dostal prezident
balíček plienok za potlesku rozjarenej mládeže a záujmu kamier.
Hlava štátu si sviatok Pohody naozaj cení, veď len v piatok podve-
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deže, kládol dôraz na rovnaké mravné
zákony pre každého, bol nielen hlásateľom spolupráce medzi národmi,
ale súčasne požadoval zachovanie národnej identity a kultúrneho
bohatstva, a to nielen v našej škole.
V každej vzdelávacej inštitúcii by sa
mali žiaci učiť spolupracovať a udržať
si svoju vlastnú tvár – čo možno dnes
chcieť viac?
● Tento princíp je aj jedným
z desatora absolventov vašej
školy...
Áno, usilujeme sa o zdravo sebavedomé vystupovanie, ale spojené
s čestnosťou, so sebakritickosťou,
so slušnosťou... Jedno z nášho školského desatora hovorí nielen o primeranom ovládaní dvoch cudzích jazykov, ale aj dobrom ovládaní štátneho
jazyka slovom a písmom...

Úspešná riaditeľka Etela HESSOVÁ vedie školu, ktorá je na Slovensku jedinečná.

škola P. Jilemnického. Od roku 1953
bola III. jedenásťročná stredná škola;
v roku 1961 sa rozdelila na Základnú deväťročnú školu a na Strednú
všeobecno-vzdelávaciu školu, potom
sa to zasa zmenilo, až napokon zlúčili
ZDŠ na Podjavorinskej a ZDŠ Petra
Jilemnického, aby od roku 1980 škola
pôsobila pod názvom ZŠ Petra Jilemnického. V roku 1991 sa stala ZŠ
Palisády. Až po šesťdesiatich piatich
rokoch od prvého pomenovania škole
slávnostne prinavrátili pôvodný názov
a v súčasnosti sme Základnou školou
s materskou školou Milana Hodžu.

● Desatoro školy vedie
vlastne aj k tomu, že žiak hravo
zvládne
praktické
používanie
počítača, internetu, komunikácie
a prezentácie...
Napohľad je to samozrejmosť
doby, ale keď sme v roku 2003 otvorili prvú počítačovú triedu, vyzerala
celkom inak ako dnes; celý svet IT
bol úplne iný, a tu musíme zdôrazniť
pomoc rodičov, združenia rodičov.
Vracia sa nám aj to, čo sme vložili do
žiakov. Povedzme učiteľ chémie pán
Homola bol žiakom, teraz je v učiteľskom zbore a oceňuje, ako sa zmenili
pomery, že dnes v škole vládne otvorená komunikácia, partnerstvo a priateľstvo, dobrá atmosféra vo vzťahu
učiteľ – žiak. Do školy sa ako učitelia vrátili aj bývalé žiačky školy pani
Krajčová, Kúdelová, Töröková, Krištofičová. Peter Harum, tvorca nášho
IT systému, poukazuje trebárs na to,
že dnes máme nielen štyri IT triedy,
ale aj multimediálne učebne, všetky
učebne v obidvoch budovách sú pripojené na vysokorýchlostný internet,
sú vybavené dataprojektormi, plátnami, zariadením Apple TV, každý
učiteľ má kedykoľvek na ne prístup zo
svojho prenosného Mac Booku.
● Treba asi tiež povedať, že
normatívne financovanie nepočíta
s prevádzkovaním dvoch samostatných budov a škola, okrem iného,
zápasí aj s tým, že už druhý rok
nemôže využívať krásny školský
dvor vinou stavu oporného múra
zo Zámockej ulice, čo je iste len
času asistent poslanca NR SR
Jána Budaja, sa vytasil s názorom,
že vinu na tom má aj ministerstvo
školstva, ktoré zavádza do vyučovania brannú výchovu a predpisuje
hodinu dejepisu navyše bez toho,
aby preškolilo učiteľov.

Zvláštne úkazy uhorkovej sezóny
Ľudovít ŠTEVKO

Kam sa hrabú devínske oslavy
štátneho sviatku sv. Cyrila a sv.
Metoda na sviatok hudby a bujarej zábavy každý deň od rána do
rána na trenčianskom letisku?!
Pán prezident to pochopil v intenciách ankety denníka SME, z ktorej vyplynulo, že označiť štátny
sviatok slovanských vierozvestcov
za najvýznamnejší pre Slovákov je
nezmysel. A dvojnásobný nezmysel
je vtedy, keď to povie predseda
vlády. Preto štátny sviatok 5. júla
na Devíne najvyšší ústavný čini-

televízia
odvysielala
repor táž
z diskusie Zabudnuté Slovensko, ako bojovať s konšpiračnými teóriami a s extrémizmom
v školách. V rámci boja proti radikalizmu chcú nový vietor do vyučovacích metód priniesť aktivisti
z mimovládnych organizácií. Tieto
metódy by sa podľa televíznej
redaktorky mali nalinkovať najmä
do hláv učiteľom, lebo vraj „nie
vždy sú to iba študenti, kto sa prikláňa k radikálnym názorom“. Učiteľ dejepisu Juraj Smatana, toho
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Aktivista Smatana tvrdí, že
škola by mala formovať názory
žiakov. Pravdaže, nalievať do hláv
nedospelej mládeže jedine správne
názory sa dá iba preškoľovaním
pedagógov, lebo mnohí z nich podliehajú „klamlivým, konšpiračným
informáciám“. Nebolo by výhodnejšie, aby učiteľov občianskej
výchovy a dejepisu nahradili aktivisti mimovládnych organizácií?
Minister školstva by ušetril na platoch pedagógov, lebo veď aktivisti
sú dobre živení z grantov Open

jeden z mnohých riaditeľských
problémov... Ale SNN sa chcú
osobitne pýtať na unikátnu súťaž
Hodžov novinový článok, ktorú
organizujete.
V tomto roku je to už desiaty
ročník. Súťaž organizujeme v spolupráci s Národným osvetovým centrom a s Ústavom politických vied
Slovenskej akadémie vied. Pri zrode
súťaže sme boli štyria – Miroslav
Pekník, riaditeľ Ústavu politických
vied SAV, Ján Tazberík, generálny
riaditeľ riaditeľ NOC, neodmysliteľne
energický novinár a spisovateľ Drahoslav Machala a ja. Menovaní páni
navštívili našu školu pri príležitosti sto
tridsiateho výročia narodenia Milana
Hodžu spolu s bývalým ministrom
školstva a poslancom NR SR Dušanom Čaplovičom a pripravili besedu
o Milanovi Hodžovi. Od začiatku sme
v úzkom spojení s rodinou Milana
Hodžu a aj tohtoročné vyhodnotenie
súťaže pozdravil zo Seattlu vnuk M.
Hodžu profesor Ján Pálka. Keďže
Hodža bol aj v žurnalistike osobnosťou prinajmenšom európskeho
formátu – jeden príklad za všetky:
vo svojom Slovenskom týždenníku
už pri vypuknutí prvej svetovej vojny
predvídal možnosť zániku habsburskej monarchie – súťaž sme na jeho
počesť nazvali Hodžov novinový
článok.
● Počas doterajších ročníkov
súťaže vždy išlo o defilé veľkých
osobností nášho národa a citáty
z ich diel alebo o deje z ich života,
ktorými
sa žiaci inšpirovali
pri písaní prác. Aký je stručný
náčrt týchto podnetov?
V prvom ročníku to bola téma
Ako sa z človeka stáva vlastenec,
ktorá vychádzala z citátu Milana
Hodžu. Téma Ako sa v človeku rodí
sloboda sa v inom ročníku zasa
inšpirovala odkazom básnika Milana
Rúfusa. V tohtoročnej súťaži to bola
téma Ako zostať sám sebou a zachovať korene, ktorá sa opierala o slová
choreografa a zakladateľa Lúčnice
Štefana Nosáľa. Najlepšie spracované články poskytujeme verejnosti,
môžu ich využiť aj SNN, aby priblížili čitateľom, ako zrelo o témach
uvažuje mladá generácia. Každý
rok porota vyberá okolo tridsať prác
na ocenenie, ktoré NOC vydáva
v zborníkoch. Tento rok prišlo do
súťaže stodvadsaťsedem prác.
V zlatom, striebornom a bronzovom
pásme sme ocenili tri desiatky prác,
päť autorov dostalo čestné uznanie. Sme radi, že súťaž nadobudla
medzinárodný rozmer a porota
mohla oceniť popri prácach žiakov
a študentov z celého Slovenska aj
práce zo srbského Báčskeho Petrovca a z Kovačice či z rumunského
Nadlaku.
society foundation známeho filantropa Sorosa...
Nuž, politické školenia ako
metóda na ov plyvňovanie mozgov
sú staré známe spôsoby prevýchovy. Je čudné, že na to prišli
hlavní aktéri školenia nevedomého
učiteľského stavu až teraz. Aktivisti
neziskoviek Juraj Smatana a Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu
pre bezpečnostnú politiku a iní
z databázy amerických trollov
zrejme nenavštevovali Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu, ale len
špecializovanú stáž paranoidného
myslenia v Bruseli či New Yorku.
A napokon mimoriadna správa
tohto leta, ako ju priniesli bulvárne
denníky: „Stratil sa poslanec Igor
Matovič. Doteraz je nezvestný,
kde je, čo robí a prečo mlčí, nevedia ani poslanci jeho ministrany
– dôverníčka Veronika Remišová
a bratranec Jozef Viskupič. Možno
sa po prázdninách Matovič nájde,
svoj facebook opäť zaplní brýzganím na vládu a na radosť televíznych trasorítok vystúpi pred kamerami s uslzeným prejavom, ako mu
predseda parlamentu ustavične
krivdí a šikanuje ho.
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Vzťah k zvrchovanosti v historickom období rozhodoval aj o zložení parlamentu

Štvrťstoročie vrcholnej udalosti dejinného významu
Dušan D. KERNÝ – Foto: archív, internet

Medzi vrcholy otvorenej diskusie o historických udalostiach patrí matičný cyklus Hovory o dejinách, premyslene koncipovaný a moderovaný predstaviteľom Historického odboru MS Petrom Mulíkom. Dokázalo
to aj stretnutie s významným slovenským historikom a politikom Antonom Hrnkom pri príležitosti dvadsiateho piateho výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá sa stala základom
suverénneho štátu slovenského národa.
Št vr ťstoročie od prijatia deklarácie umožňuje naplno si uve domiť rozmer historickej udalosti
– prijatia historického dokumentu.
Na matičnom stretnutí bolo mnoho
priamych svedkov i aktérov. Nie lenže sa spomínalo, ale diskuto valo sa s kritick ým presahom na
dnešok; priamočiaro sa hovorilo
o tom, že politici v značnej, ak nie
v rozhodujúcej miere deformujú
náš pohľad na dejiny. A nielen to,
dnes sa dejiny a najmä ich pub licistické a politické zjednodušovanie používa na podvracanie
národného a historického sebave domia slovenského národa, obyvateľov, obč anov Slovenska.
■ SUVERENITA A GEOPOLITIKA
Prijatie deklarácie pred dvadsiatimi piatimi rokmi bolo vrcho lom dlhého procesu. Všetko sa
vlastne zač alo v roku 1985 t zv.
perestrojkou. Viedla k rozpadu
Sovietskeho zväzu, pretože celý
ten štátny systém sa ukázal by ť
nereformovateľný.
Jednotlivé
národy, povedzme tri baltské
alebo po Rusku najväč šia Ukrajina, dožadovali sa a aj si pre sadili zvrchovanosť, suverenitu,
nezávislosť. Podobne to bolo aj
v Juhoslávii. Tak vznikla myš lienka zvrchovanosti. To bol geo politick ý rámec.
Po roku 1989 bolo zrejmé,
že podobný proces nastane aj
u nás. Lenže k ým vo všetk ých
menovanýc h št átoc h sa na špi č k y
z ápasu o nez ávislosť post avili
predst avitelia
predt ým
vlád nuc ej strany, u nás sa do č ela
dost ala profederálna elit a. Preto
vlastne slovensk ý proc es vedúc i
k z vrc hovanosti bol v Európe
medzi poslednými. Táto situác ia
v znač nej, ak nie v rozhodujúc ej
miere pr ispela k v zniku ob č ian sk yc h hnutí. Tie rozhodujúc ou
mierou zmenili situác iu. Kým
dnes sa mediálne oslavujú rozli č né majdany, z abúda sa, že
na Slovensku to boli obč ianske
hnutia napokon zdr užené v Ini c iatíve z a z vrc hované S loven sko. Vý znamnú úlohu zohralo
tiež zdr uženie 61 krokov a v ň om
právnik prof. Jaroslav Chovanec,
presadzovate ľ v zniku a budova nia slovenskej št átnosti. K ľúč ovú
úlohu a rozhodujúc e dokument y
z tohto obdobia na z asadaniac h
hnutia Korene prítomným demonštroval s mimoriadne zaujímav ými
historick ými poznámkami akade mick ý maliar Viliam Hornáč ek.
Práve memorandum Koreňov z 3.
marca 19 9 0 bolo pr v ým dokumentom, kde sa uvádza požiadavka
zvrchovanosti.
Úlohu analýz
ekonómov NEZES (Nezávislého
združenia ekonómov Slovenska;
vzniklo v roku 1989 ako jedno
z pr v ých občiansk ych združení)
pripomenula prítomnosť a v ystúpenie
Ing. Ladislava Lysáka,
DrSc.
■ DOKUMENT Y STOROČIA
Anton Hrnko zaradil Deklaráciu o zvrchovanosti SR medzi päť
historick ých dokumentov Slovákov prijat ých v X X. storočí – dokumentov, ktoré formovali postave nie slovenského národa a poňatie
štátnosti. Okrem Mar tinskej deklarácie z roku 1918 zaradil medzi
ne Žilinskú dohodu z roku 1938.
Ako pripomenul prof. Richard
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Takto sa do myslí pamätníkov zapísali rozhodujúce dni začiatku deväťdesiatych rokov na Slovensku.

Marsina, táto dohoda, schválená
následne pražsk ým parlamentom, po pr v ý raz uznala ústavno právne slovensk ý národ, pretože
dov tedy bol of iciálne len národ

č eskoslovensk ý (bez spojovníka
resp. rozdeľovníka). Medzi ďalšie historické dokument y zaradil
historik Hrnko v yhlásenie Slovenskej národnej rady z 1. septembra
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19 4 4 a program federácie prijat ý
15. marca 19 68.
Význam Deklarácie o zvrcho vanosti SR zo 17. júla 19 92 spo číva podľa A . Danka v tom, že
Slováci sa deklaratívne prihlásili
k tomu, že to bude základ ďalších
krokov – prijatia ústav y, zákona
o zániku federácie a napokon
vzniku Slovenskej republik y. Ale
tomu už v marci 19 9 0 predchádzal zákon o štátnych symbo loch a hymne slovenskej repub lik y. Historik Hrnko v yhlásil, že
je mnoho udalostí, na ktoré sa
nepoukazuje, ale jasne naznač ovali, že sa v ý voj nemusí ube rať zachovaním federácie. Podľa
neho nepovšimnuté je povedzme
v yhlásenie
predsedu
č eskej
vlády Ladislava Adamca, ktor ý
hneď pri nastúpení v roku 1988
v yhlásil, že odteraz „každý za
své! “, bola to situácia, keď Česi
prestali považovať Nemcov za
hrozbu. A potom sa, konkrétne
od roku 19 91, zač ali presadzovať
variantné č eské riešenia fede rácie a bolo zrejmé, že č eská
strana nebude súhlasiť z mode lom, v ktorom nebude mať rozho dujúce slovo. Na Slovensku bola
situácia zložitá, pretože tu bol
silný regresný prúd, ktor ý zastával č eské stanoviská, preberal
č esk ý postoj.
■ Z A A PROTI
Podpredseda Matice slovenskej Viliam Oberhauser prítom ným priblížil, ako to bolo s hlaso vaním o pr vom tex te Deklarácie,
ktorú formuloval a tiež i prečítal,
pretože v tedy bol aj poslancom,
aj členom vlády. Dokument získal väč šinu, ale pri tomto pr vom
pokuse ešte Strana demokratic kej ľavice presadila, že musí mať
dvojtretinovú väč šinu, č o sa len
tesne nedosiahlo. Podstatné však
je, že toto hlasovanie, ako aj odo zva vo verejnosti v y triedili krátko
pred voľbami sily za a proti
zvrchovanosti.
D n e s s a s ú b e ž n e v č e s k ýc h
i s l ove n s k ýc h m é d i á c h v r á t a n e
ve r e j n o p r áv nyc h d áva d o p o p r e d i a f a k t , ž e D e k l a r á c i o u o z v rc h ova n o s t i S l ove n s ke j r e p u b l i k y
p r i j at e j 17. j ú l a 19 9 2 s a z a č a l
r oz p a d, r ozd e l e n i e č s . f e d e r á c i e. V y zd v i h u j e s a, ž e i š l o
o d o h o d u d v o c h p o l i t i c k ýc h s u b j e k t ov b e z t o h o, a by s a ko n a l o
r ef e r e n d u m...
Podľa prof. Ivana Laluhu
prijatie Deklarácie bola jasná
správa pre obč anov aj pre európ sku verejnosť – deklarácia bola
prijatá verejnosťou, neboli žiadne
protest y a federálny prezident
Havel sa vzdal úradu. Deklarácia
v y t vorila podmienk y na zavŕ še nie slovenskej štátnosti pokojnou
cestou. Bola to naozaj historická
chvíľa. Voľby 5. a 6. júna 19 92 sa
skončili tak, že politické subjekt y,
ktoré nepresadzovali samostatnosť Slovenska a mali zamietav ý
vz ťah k zvrchovanosti Slovenska,
sa do parlamentu, do Slovenskej
národnej rady ani nedostali. To
je v ýrečný fakt, ktor ý sa dnes
praktick y nepripomína, aj keď
hovorí, ak nie za všetko tak za
mnohé, pokiaľ ide o otázku t zv.
referenda.
Na z aujímavej a r ušnej
besede sa kr itic k y pr ipome nulo, že dátum pr ijatia úst av y
ovply vnil tlak rozli č nýc h uda lostí a nepodar ilo sa presadiť
namiesto nie ve ľmi š ťastného
dátumu 1. september histo r ic k y v ý znamný 19. september,
ke ď v znik la v roku 18 4 8 pr vá
S N R s H odžom, Hur banom a so
Štúrom.

BESEDNICA
V Slovenských

národných
novinách mávate rubriku Čitateľská súťaž. Ešte v čísle 10
ste v nej položili otázku, kedy
vznikol prvý Slovenský štát?
Nuž, viem to už sedemdesiatsedem rokov. Štrnásteho
marca 1939 som mala päť
rokov. Za našou záhradou bola
železničná trať. Aj keď som
vláčik, čo po nej premával,
videla každý deň, tento bol
výnimočný. Lokomotíva pískala, z vlaku veselo mávali cestujúci a vozne boli vyzdobené.
Dedko so susedmi sa tiež na
túto slávu pozerali. Povedali
mi, že práve vznikla naša slovenská republika, náš slovenský štát, ktorý sme stáročia
nemali...

Vtedy v škole
nás učili hrdosti
na svoj štát...
Potom nastalo pekných
pár (pä ť ) r okov a ja som
za č ala chodi ť do š koly. Tam
sme sa u č i li, že máme by ť
hr dí, že my S lovác i máme
svoju vlas ť. A j ja som bola
pyš ná a r ada som chodi la do
š koly. A le ke ď bolo po vojne
a mohli sme opä ť chodi ť do
š koly, už sme sa o S lovensku
neu č i li. M ám z toho celoži votnú tr aumu. Už sme po č úvali
len o Č eskoslovensku...
A ter az? Sedemdesiatdva
rokov (ani za socializmu)
som nezažila to ľ ko sur o v ých r ečí o S lovensku ako
v posledných d ň och. D okonca
som minule po č ula z r ádia,
že a j my, č o sme v tedy ži li,
sme na vine, č o sa na S lo vensku dialo. Vr a j sme mali
pr otestova ť pr oti v y vážaniu
Ž idov zo S lovenska. (A j ja?)
Pamätám sa však , že v naš ej
dedine Tesár e nad Žitavou
bolo ve ľa domov, kde ukr ývali židovsk ých oby vate ľov až
z B r atislav y. Bý vali napospol
v domoch, kde mali železné
br ány, aby im nebolo vidie ť
do dvor a. Žia ľ, my sme nemali
ťažkú br ánu, ba nemali sme
ani pivnicu. Ke ď naš u obec
bombar dovali Rusi, schovávali
sme sa v pivnic i u susedov.
Keď N emc i v yhodi li do v zdu chu most nad Ž i tavou, scho vala som sa do jamy od zimo vaných zemiakov. A ke ď sme
mali tú novú vlas ť Č eskoslo vensko, zobr ali mojej sedem desiatsedemr o č nej
babke
celoživotné úspor y, vr a j do
úschov y.
N ikdy
nedostala
z nich ani halier. Tak som sa
ako „ meš tiankár ka“ po vojne
oc i tla medzi žiakmi, k tor ým sa
hovor i lo chudobné deti...
Koniec môjho listu je
tak ý to: Som pyš ná, že som
zažila pr v ý S lovensk ý š tát.
Som pyš ná na ľudí, k torí mali
odvahu tento š tát vies ť a viedli
ho dobr e!
Mária ON DR IŠÁKOVÁ

Títo žiaci sa učili internacionalizmu...
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Prebieha cielená deštrukcia národného štátu pred očami jeho občanov

Vladimír Mečiar: Už ďalej nemôžem mlčať!
Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: internet

Pred štvrťstoročím sa rozhodovalo o budúcnosti Slovenska. Zavŕši emancipačný proces a stane sa samostatným
štátom? Ako sa k myšlienke slovenskej štátnosti postavili vtedajšie politické subjekty? Zodpovednosť odmietlo
KDH, SDĽ nechcela Slovenskú republiku. Zúčastnila sa na aktoch hlasovania za Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky aj na prijatí slovenskej ústavy, ale samostatný štát nechcela. Zodpovednosť zostala na HZDS,
ktoré mohlo rátať iba s podporou SNS. Hlavnú úlohu na ceste k samostatnosti zohral vtedajší predseda HZDS
Vladimír Mečiar. Ako sa rodila naša samostatnosť a prečo sú jej tvorcovia dodnes kriminalizovaní? Exkluzívne pre
SNN prehovoril Vladimír MEČIAR.
● V akej domácej a medzinárodnej
atmosfére sa konštituovala Slovenská
republika?
Slovenská republika alebo Slováci
neboli izolovaní od historického procesu,
ktorý znamenal nielen rozpad svetovej socialistickej sústavy, ale aj zložených štátov. Mal
rôzne podoby. Krvavú v Juhoslávii, v Rusku
po sebe v parlamente strieľali a vláda tiež
išla do seba. Bolo teda jasné, že tento proces neobíde ani Česko-Slovensko a bude
sa musieť s ním vyrovnať. Pokusy, ako
zabrániť konfliktu, boli viaceré. Prvý návrh
na demokratizáciu štátneho usporiadania
Česko-Slovenska neprešiel. Aj preto, že Slováci, vtedy reprezentovaní VPN a KDH, to
nechceli. Delegáciu na rokovaniach viedol
František Mikloško a on to pochoval. Nasledovala sankcia v podobe môjho uvoľnenia
i viacerých ľudí orientovaných na zmenu
týchto systémových vzťahov. Časom dozrieval proces chápania nevyhnutnosti zmien,
lebo štát sa ocitol v hlbokej vnútornej politickej kríze, ale aj v nefunkčnosti federácie.
Jej rozpad bol dovŕšený pred voľbami v roku
1992. V tom čase federálne i republikové
orgány konštatovali, že nie sú schopné nájsť
východisko zo situácie a nech to hľadá niekto iný. Nezabúdajme, že predtým sa aj Václav Havel pokúsil prevziať prezidentskú moc.
● Aj médiá prispievali k bičovaniu
vášní. Z českej strany zaznievalo: Ať si
jdou...
A do tejto situácie prichádzala nová
politická reprezentácia – Klausova a moja.
A vyhodnocovali sme aj vývoj verejnej
mienky, potrieb obyvateľstva. Chystali sme
sa na rozhodujúce stretnutia, ktoré mali prísť
po voľbách. Nálady i na Slovensku boli rôzne.
Napríklad Alexander Dubček hovoril, že najskôr musí v celom Česko-Slovensku zvíťaziť
ľavica a tá potom vytvorí slovenský štát. KDH
hovorilo, že katolíci už raz zobrali zodpovednosť za vznik štátu, stačilo. Strana demokratickej ľavice tvrdila, my česko-slovenský štát
chceme, nechceme Slovenskú republiku. Išli
s nami po zvrchovanosť i ústavu, to predpokladala ústava z roku 1968, ale ďalej ísť nechceli. Čiže vývoj aj vnútri štátu bol dosť
zložitý. Pokiaľ išlo o medzinárodné vzťahy,
poznačil ich konflikt v Juhoslávii. Európske
vlády nám povedali, že s rozdelením Česko-Slovenska súhlasia pod podmienkou, že
bude pokojné a že sa budú k obom republikám správať rovnako. Ešte pred prvým
januárom 1993 uznali Českú a Slovenskú
republiku za právnych nástupcov Česko-Slovenska. Toto všetko prebiehalo po prijatí zvrchovanosti, keď sa začal proces uznávania
Slovenska ako štátu. Prebiehal plynule, mal
len jeden zádrh, a tým bola hrozba, že nás
neuznajú USA, čo sme ustáli.
● Aký problém sme mali s USA?
Išlo o zápletku, ktorú vyvolali ešte federálne orgány, ktoré presvedčili Američanov,
že je odpočúvaný ich konzulát v Bratislave
a že sme to zorganizovali my. On bol skutočne odpočúvaný, ale federálnymi orgánmi.
Nebola to naša práca. Bolo to treba celé
vyvrátiť a bola to obrovská práca v pozadí.
Keď sme sa z toho dostali, dôležité bolo, aké
skupiny sa k nám pripoja. Politický chaos vo
federálnych orgánoch viedol k hospodárskym rozhodnutiam, ako bolo zastavenie
výroby v zbrojnom priemysle na Slovensku
bez alternatívy. Padli bane, ťažký priemysel,
nebol pre ne žiaden program. Zastavili sa
energetické investície na celom Slovensku.
Bez alternatívy. Slovensko sa dostalo počas
roka 1992 do veľmi ťažkej situácie s tridsaťpercentnou nezamestnanosťou...
● Kto mal zabezpečiť alternatívne
riešenie? Federálne orgány?
Veď tie to spôsobili. Na Slovensku
nastal zmätok, obrovská nezamestnanosť,
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ale v Českej republike nevedeli, čo je to
nezamestnaný. Také boli ekonomické ťahy.
Dostali sme na krk nôž, že od 1. januára
1993 nebude existovať vyrovnávanie rozdielov medzi Českou a Slovenskou republikou,
dotované z prostriedkov federácie. Český
a slovenský dlh nebol rovnaký. Z federálnych
prostriedkov sa akože prispievalo na slovenský rozvoj a v roku 1992 nám povedali:

a inštitúcie, na ktorých bolo treba iba vymeniť tabuľky. Ale Slovensko nemalo v tomto
smere nič pripravené. Bolo treba urobiť
vlastnú menu, postaviť inštitúcie pre vonkajšie vzťahy. Kým Česká republika mala vládou schválené štyri alternatívy jednostranného odchodu, Slovensko nemalo nič.
V naivnosti čakalo, čo Česi s nami urobia.
Či nás vykopnú, alebo či si nás nechajú.

Vladimír MEČIAR odkrýva pozadie viacerých udalostí uplynulého štvrťstoročia.

Nebude sa! Žite zo svojho. Ale čo to znamenalo? Že všetko, čo išlo cez banky, poisťovne, sporiteľne, cez zahraničný obchod,
cez integrované siete malo byť príjmom
federácie a my sme mali mať príjem len
z toho, čo sme riadili. Taká bola perspektíva
Slovenska v spoločnom štáte. To nebolo, že
Klaus s Mečiarom sa zišli...
Rozdelenie štátu malo svoje príčiny,
ekonomické pozadie. Ak sme túžili po samostatnosti, potrebovali sme mať v rukách
zdroje.
Ďalší, veľmi výrazný aspekt bol aspekt
sociálny. Vysoká nezamestnanosť, ľudia
žiadali riešiť dôchodky, bolo treba vyrovnať
sa s cenovým rastom. Hľadať cesty a nedopustiť vývoj, akým prechádzalo Poľsko, kde
bola šesťstopercentná inflácia. V Maďarsku, ale aj inde ľudia draho platili za zmeny.
Kríza v poľnohospodárstve. Firmy síce
ešte nepadali, ale boli narušené dodávateľsko-odberateľské vzťahy i hodnotové
vzťahy. Pokus urýchliť prechod na malovýrobu bola obrovská chyba. Otázka bola, ako
touto cestou prejsť? Keď sme veľmi zodpovedne zhodnotili, čo sa dá a nedá robiť,
prišli sme k záveru, že v jednom štátnom
útvare nie sme schopní tieto vzťahy vyriešiť.
Na zlepšenie vzťahov s Českou republikou
sme sa rozhodli povýšiť ich z vnútroštátnych na medzištátne. To znamená vyššia
úroveň rozhodovania a kooperácie, ktorá
otvorí cestu k trhovým, hodnotovým i politickým väzbám – k rovnocennému postaveniu
– a bude sa hľadať to, čo nás spája. Všetci
hovoria, že to bolo dobré.
● To bol rok 1992. Bolo po voľbách, rozhodujúcim subjektom vo
vláde bolo HZDS a vy ste boli na čele
vlády.
Slovensko malo ešte do volieb na
dátumy presne naprogramovaný postup
krokov: zvrchovanosť, ústava, aký typ
štátu chceme, a to bolo treba uzákoniť.
Prvým januárom 1993 došlo ku konštituovaniu štátu. A tu treba povedať, že Česká
republika nielenže mala vyspelé úradníctvo

● A neboli ste za to zodpovedný vy,
keď ste boli predsedom vlády?
Ja som bol predsedom vlády do marca
1991. Potom som bol vyhodený, nastúpila
etapa prenasledovania, tak ako aj teraz.
V roku 1992 nastúpila etapa diskreditácie,
až to v tom roku vyvrcholilo podaním návrhu
na moju obžalobu a väzenie.
● Ešte pred voľbami?
Áno. Spracúvali diskreditačné argumenty, zriadili diskreditačnú televíziu NOVA
na moravskom území, ktorá dostávala
politické úlohy, ako majú s tým Mečiarom
na Slovensku bojovať. Čiže ja som si svoje
odskákal. Od 1. januára 1992 mi zastavili
plat... Ale bolo treba nepoddať sa, bolo
treba aj hnutie vytvoriť, vyformovať. Pritom
sme starostlivo sledovali prieskumy verejnej
mienky v Česku. Neboli síce zverejnené,
ale vedeli sme, že pred voľbami v roku 1992
väčšina občanov ČR bola za to, aby ČR bola
samostatná. Mali sme stretnutia aj s českými politickými stranami, no okrem Klausa
nebola ochota s nami partnersky rokovať.
● Zdá sa, že časť politického spektra vám nikdy neodpustila, že ste stáli
na čele úspešného emancipačného
procesu Slovákov. Pripomínali to ustavičným predkladaním návrhu na zrušenie tzv. Mečiarových amnestií, až sa
im to podarilo. Bolo nevyhnutné udeliť
amnestie?
Amnestia je jeden z reťazcov porušovania zásad ústavnoprávneho štátu zo
strany vlády Roberta Fica. To hodnotím ako
tretí krok. Bolo to prijaté ako ústavný zákon
z iniciatívy prezidenta, na návrh Roberta
Fica, pod vedením Andreja Danka a prešlo to aj v Ústavnom súde SR väčšinou
sudcov. Ja ho nenazývam ústavný zákon,
ale ústavná lož. Klamú ním všetkých občanov Slovenska a toto klamstvo povýšili na
ústavný zákon. O mne šírili, že lož je mojou
pracovnou metódou, ale oni prijímajú
ústavnú lož ako pravidlo správania pre občanov Slovenska. Toto je hádam svetová rarita.
ROZHOVOR TÝŽDŇA

● Aký máte dôvod nazývať ústavný
zákon ústavnou lžou?
Argumentovalo sa, že amnestie
majú byť zrušené preto, lebo to nebolo
demokratické.
Ale ako vláda SR, demokraticky zvolená, pod demokratickou kontrolou parlamentu, v demokratickom systéme, mohla
prijať nedemokratické rozhodnutia? To som
nepochopil. Je to jediná demokraticky legitimizovaná inštitúcia Ústavou Slovenskej
republiky. K amnestiám bola diskusia všetkými členmi vlády. Boli schválené jednomyseľne všetkými členmi koaličnej vlády. Za
hlasoval aj minister delegovaný SNS, takže
Danko hlasoval proti vlastnej strane. Ďalej
sa hovorí o Mečiarových amnestiách. Ale
nástupníctvo po prezidentovi prechádza na
vládu, nie na Mečiara. Ja som podpisoval
amnestie ako predseda vlády. Ale amnestie
schválila vláda. Lenže kto postihne vládu?
To nejde, tak to musím byť ja ako osoba. Čo
je takisto lož. Keď som išiel do RTVS, že to
vysvetlím, taký bol prísľub, tak už deň predtým Béla Bugár hovoril, nepustite ho k prejavu, lebo by mu ľudia uverili. Tak ma kúskovali a odvádzali na všelijaké až historické
hlúposti, aby sa vyhli podstate veci. Takže
keď máme hovoriť o demokracii, tak potom
hovorme aj o druhej otázke, prečo pred rozhodnutím o amnestiách sa nikto neopýtal
nikoho z vtedajšej vlády, prečo ste to schválili. Nikto sa nás dodnes nepýtal, napriek
tomu prokuratúra skúma, či som sa nedopustil trestného činu zneužitia právomoci
verejného činiteľa. Ústavný súd v dôvodovej
časti vyniesol akoby ospravedlnenie takéhoto rozhodnutia Generálnej prokuratúry
SR vopred. Čiže vopred som bol odsúdený
ústavným súdom bez toho, aby som tam bol
pozvaný, aby som dostal možnosť vyjadriť
sa. Veď to sa nerobilo ani za svätej inkvizície!
Teda aké dôvody mala vláda schváliť amnestie?
Michal Kováč vo funkcii prezidenta
skončil v marci 1998 a úprimne poviem, boli
sme radi. On skryte i otvorene pracoval proti
vláde. Napriek tomu, že v roku 1994 vznikla
kríza, neprestal. Keď odchádzal z funkcie,
bolo potrebné zabezpečiť činnosť štátnych
orgánov. To bol prvý motív. Nechceli sme
sa mu pomstiť. Nikto sa nechcel Kováčovi
pomstiť. Bolo za čo. A bolo aj prečo. Vážne
dôvody. Keď sme prerokovávali nástupníctvo po prezidentovi Kováčovi, tak sme
určili, ktoré veci vláda robiť nemôže a ktoré
musí. Prvá vec, ktorú sme urobili, bolo, že
sme schválili diplomatické zastúpenie, čo za
Kováča nešlo. Ale aj toto rozhodnutie nastupujúca vláda Jozefa Moravčíka zrušila.
● V tom čase zotrvávali na ambasádach veľvyslanci vyslaní ešte za
federácie.
Išli sme ďalej. Jedným z pozostatkov
po prezidentovi bol kriminálny príbeh jeho
rodiny s M. Kováčom mladším. O tom sme
pred rozhodnutím o amnestiách vedeli.
Polícia prerušila vyšetrovanie zavlečenia
Kováča, lebo ho nebolo možné uzatvoriť.
Ani vyšetriť. Aké boli dôvody, o ktorých
sme vedeli? Prvý bol ten, že zavlečenie
vyplynulo z toho, že Michal Kováč prijal
úplatok, ktorý previedol na syna. To znamená, mali sme dôvod začať trestné stíhanie proti Michalovi Kováčovi hneď po
skončení funkcie prezidenta.
● Myslíte na Technopol?
Za Technopol v sume 2,3 milióna
dolára. Ale vedeli sme aj o iných veciach
– ešte horších. Stáli sme pred otázkou,
ako sa zachovať? Ďalej sme vedeli, že
existuje svedok, ktorý bol nedostupný
pre naše orgány, podplatený Michalom
Kováčom, amnestovaný Michalom Kováčom a v zahraničí plateným. A teraz – kto
ho platil? Z dokumentov, ktoré sme mali
k dispozícii, bolo jasné, že ho platilo KDH.
Osobne to priznal Ján Čarnogurský, že
z peňazí strany. A Milan Kňažko priznal,
že to bolo platené z peňazí Demokratickej
únie, dokonca v zahraničí vybavoval pobyt
vo Švajčiarsku, len aby svedok neprišiel
domov a nezačal vypovedať. Pretože
hovoril, že príde na Slovensko a bude
vypovedať.

● Veď aj v parlamente sa Kňažko
vysmieval koaličným poslancom, že my
vieme, kde je, ale nepovieme...
Áno. Čiže boli sme v situácii, či za
týchto okolností môžeme do konca volieb
garantovať pokračovanie procesu. Aby sme
ho mohli garantovať, museli by sme odstrániť príčiny, ktoré ho brzdili, teda začať stíhať
Michala Kováča, Milana Kňažka, Jána Čarnogurského. Za kroky, ktoré porobili proti
objasneniu prípadu. Pretože podľa dnešných
zákonov aj KDH ako hnutie je spochybniteľné, ak financovalo protiústavnú činnosť.
Demokratická únia zanikla. Ale zodpovednosť tých ľudí, ktorí to robili, podľa súčasnej
zmeny ústavy zostala. Je však otázne, či sa
tomu prokurátor bude venovať, alebo nie.
Druhý aspekt, ktorý sme museli zobrať
do úvahy, bol, či bude vhodné takto postupovať. Povedali sme si, ak toto urobíme,
skriminalizujeme celú politickú scénu. Pritom
v jeseni sa blížili voľby a slovenská demokracia ako celok bola spochybňovaná. Ak sa
niekto vráti k vyjadreniam šéfky americkej
diplomacie Madeleine Albrightovej nielen
o čiernej diere, ale o priamych hrozbách,
ktoré mi tlmočila cez štátneho tajomníka
Ministerstva zahraničných vecí SR Jozefa
Šestáka, čo urobia so Slovenskom, keď
niečo porušíme. Nehovoriac o Günterovi
Verheugenovi, členovi komisie EÚ pre
rozšírenie, ako hrozil Slovensku a ako sa
vyjadroval bývalý minister zahraničných
vecí Poľska, v tom čase predsedajúcej krajiny OBSE, o tom, že by voľby na Slovensku
nemala riadiť vláda, ale OBSE pre rozvrat
demokracie v krajine. Ak by sme boli išli do
stíhania týchto ľudí podľa zákona, aby sme
odhalili zavlečenie Michala Kováča, tak by
sme nutne stíhaním týchto predsedov opozičných strán vrátane Bélu Bugára, ktorý
tiež mal v tom namočené prsty, dosiahli, že
by legitimitu volieb nikto neuznal. Tie voľby
by vlastne boli zbytočné. Každá vláda, ktorá
by z nich vzišla, by nebola uznaná, lebo by
neboli uznané voľby a Slovensko by bolo
vrhnuté do medzinárodne politického, ale aj
vnútropolitického chaosu.
Čiže jestvovali iba dve možné riešenia.
Buď sa vydať cestou razantného trestania
všetkých vinníkov bez ohľadu na to, z akej
strany boli, čím by sme boli skriminalizovali
politiku, alebo konať tak, ako sme napokon
konali. A keďže sme sa rozhodli nekriminalizovať politiku, dnes Fico kriminalizuje
históriu. Neberú sa do úvahy tie súvislosti, v ktorých vláda veľmi zodpovedne
rozhodovala vzhľadom na to, čo bude pre
ľudí lepšie. Predsa na jednej kriminálnej
príhode rodiny Kováčovcov nedáme do
hry osudy štátu! Osudy piatich miliónov
tristotisíc ľudí, ktorí dohromady o tom nič
nevedeli a nič s tým nemali. Že sa okolo
toho politikárčilo, že sa na to vyberali
čierne peniaze, že prichádzali zahraničné
agentúry, ktoré to rozvíjali do neobvyklej
miery, to nebola naša vec. Nikto z vlády
tento trestný čin nespáchal. Konali sme
zodpovedne v mene štátu. Inak sa nedalo.
● Myslíte zavlečenie Kováča ml.
do cudziny alebo vôbec Kováčovu
kauzu v súvislosti s Technopolom?
Tú Kováčovu vec. Veď nikto z nás
s ňou nič nemal. Neskôr sme sa dozvedeli aj o vonkajšej pomoci pre Kováča.
Vedeli sme, že v roku 1993 Kováč uzatvoril dohodu s Václavom Havlom na pád
vlády na Slovensku. Vedeli sme, že slovenská spravodajská služba zamlčala, že
na to prišli peniaze zo zahraničia a išli cez
banku v Budapešti. SIS informácie mala,
ale mlčala. Peniaze išli na kúpu poslancov
na zmenu politického režimu. Vedeli sme,
že za tým je prezident Kováč a jestvovala
možnosť obviniť ho z vlastizrady. Vedeli
sme o jeho iných ekonomických aktivitách,
ale v okamihu, keby sme s tým začali,
chápalo by sa to ako osobná pomsta.
Pre úctu k štátu a funkcii prezidenta som
nikdy nepovedal pravdu o Kováčovi. Celú
pravdu. Lebo je špinavá.
Ja som ešte na začiatku, keď sa tento
proces začínal, vyzval Fica, Danka, prezidenta, aby sa s tým nezahrávali, nech
rovno povedia, koľko mám dostať. Každý
vieme, čo je cieľom. Blíži sa výročie –
dvadsaťpäť rokov od vzniku štátu. Ten
štát bol medzinárodne akceptovaný, ibaže
dodnes majú niektorí problém akceptovať
tých, čo ten štát zakladali. Keď nemôžu
spochybniť dielo, spochybňujú morálnu
integritu. Ale možno nemorálnymi prostriedkami zlepšovať morálku? Už nemôžem mlčať...
WWW.SNN.SK
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Podpolianske slávnosti folklóru 2017 v Detve opäť aj s Krajanskou nedeľou

JAZYK A DOROZUMIEVANIE

Krajania sa na festivale nestratili

A lternatívne médiá predstavujú v súčasnej spoločnosti
opozitum k mainstreamovým,
strednoprúdovým
médiám.
Chcú informovať o aktuálnych
udalostiach doma i vo svete
z opačného uhla pohľadu, aký
nám poskytujú v spoločnosti
najviac preferované mediálne inštitúcie, aby recipienti
neboli obmedzovaní len mediálnou
politikou
strednoprúdových médií a boli schopní
kriticky
prijímať
informácie, porovnávať a vytvárať si
vlastné názory na spoločensko-politické, kultúrne a ekonomické dianie v okolitom svete
na základe opozičného postavenia dvoch typov médií.

Text a foto: Igor VÁLEK

Slávnosti patria medzi najväčšie folklórne festivaly u nás. Ich dôležitou súčasťou je tradične Krajanský dvor
a bohaté dianie v ňom. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a mesto Detva aj v tomto roku pozvali pod Poľanu
Slovákov zo zahraničia. Od piatka do nedele 7. – 9. júla sa krajanské folklórne súbory v areáli tamojšieho amfiteátra prezentovali už po štyridsiaty štvrtý raz a ich programové vstupy vyvrcholili Krajanskou nedeľou. Celý čas
boli naši krajania prítomní na pódiu a aj hneď vedľa na pôde Krajanského dvora.

posedenie pri heligónke, škola podpolianskych tancov aj tancov z Dolnej zeme, jarmok tradičných remesiel, národopisné výstavy... Jedným
z vrcholov slávností bol program Krajanskej nedele. Už tematika sľubovala zážitok aj prekvapenia. Masky
a maškary v ľudovej kultúre – taký
bol názov programu – totiž stále
uchovávajú aj nové generácie. Podporené poverami a či obyčajmi, dobre
zdokumentované a prezentované aj
výstavou z bohatstva Šatnice Matice
slovenskej v Martine. V programe sa
predstavili krajania z Paríža, Nadlaku,
Ukrajiny, zo Slovenského Komlóša,
z Josipovca, Hložian, Báčskeho Petrovca, Clevelandu...
Ešte raz dávame slovo Ľudovi
Pomichalovi: „Od roku 1974 sa prezentujú aj folklórne súbory a skupiny
Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre nich
je možnosť vystúpiť v Detve najväčšou
odmenou za činnosť a zároveň je veľkým povzbudením. Vnímajú podujatie
ako možnosť byť súčasťou veľkej slovenskej rodiny.“

Jedlá, remeslá aj zvykoslovie
vrchovato naplnili tento priestor v kultúrnom festivale Slovákov zo siedmich
krajín Európy. Smelo môžeme tvrdiť,
že celé folkloristické Slovensko intenzívne žilo s festivalovými obyvateľmi
dvora.
■ ŽIVOTNÁ MIAZGA
Symboly slovenského zvykoslovia a pevne zakorenených folklórnych
tradícií sa predviedli v prirodzene slávnostnom šate a podobách. O týchto
dominantách festivalu hovorí skúsený
odborník na krajanskú problematiku a spoluorganizátor s ÚSŽZ Ľudo
Pomichal...
„Fenomén slovenskej folkloristiky
už pred stáročiami prekročil hranice.
Stal sa nadčasovým artiklom i pôžitkom, ktorý životu pridáva miazgu...
Folklór v podaní krajanov je to, čo im
ďaleko od ich bývalej vlasti či domoviny predkov navracia do sŕdc všetko
vzácne a ľudsky úprimne príjemné.
Buďme hrdí na našu neustále sa
rozvíjajúcu a košatejúcu folkloristiku. Povyšujme a kultivujme naše
mravy, odkazy, posolstvá, ale aj
dobroty, chute a farby na tanieroch,
ktoré pohládzali ešte ruky prastarých
materí. Nedopusťme, aby sa z nášho
života vytratil fortieľ a remeselnícky
kumšt, ktorý nám zanechali dedovia
a otcovia.“
Tieto presvedčené a presvedčivé slová už prezrádzajú bohaté dianie krajanskej časti festivalu v Detve.
Remeslo a diela šikovných rúk krajania ukázali tak v rozmanitosti materiálu, ako aj v úžitku z neho. Ján Keleš
z Nadlaku v strojovej výšivke, Anna
Legíňová z Pivnice v maľovaní na
skle, Jozef Žolnaj aj na tekvice, Anna
Opavská v ručných prácach. Z dreva
zručne stružlikal Vladko Ďurík z Erdevíka, handrovky tkala Zorica Pavlovová
a metly plietol Štefan Agársky...

Na festivale nechýbali kovačickí maliari so svojou charakteristickou insitnou tvorbou.

V kultúrnom programe vystúpila
dychovka z Jurgova, spevácka Pilíšska rodinka a tanečná skupina Lipa
z Mlynkov. Svrčkovci z novohradského
Salgótarjánu „zatiahli“ na husliach
i cimbale, Katka Menďanová z Iloku
privolávala hlasom, Katarína Mosnáková Bagľašová a Ivan Bagľaš z Vojvodiny zas pozývali do Školy dolnozemského tanca. Premiérovo vystúpil
DFS súbor Rozmarín z Viedne... Nad

pódiom obdiv vyvolávali insitné maľby
na dáždnikoch umelcov z Kovačice.
Kultúru slova pripomenuli vydavatelia
Krajanského kalendára, ako aj časopisecká a knižná produkcia z Budapešti, Báčskeho Petrovca, Nadlaku
a Našíc.
■ MASKY A MAŠKARY
Nechýbali sprievodné podujatia:
ukážky zo salaša, škola hry na fujaru,

Keď v kysuckej osade U Rarov vybuchla pod povozmi vlasovcov mína...

Spomienky na semetešskú tragédiu z apríla roku 1945
Jozef MIKO – Foto: archív autora

Dvadsiateho apríla 1954 som sa zúčastnil aj s priateľmi z Čadce, kde som vtedy učil na strednej škole, na pietnom akte kladenia vencov a na svätej omši pri pamätníku dvadsaťjeden brutálne zastrelených chlapcov a mužov
ozbrojencami generála Vlasova, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne na strane hitlerovskej armády. Ani by mi
nenapadlo, že prvého septembra toho istého roka nastúpim do funkcie riaditeľa v dvojtriedke na Národnej škole
vo Vysokej nad Kysucou – v osade Semeteš. Tu som sa stretol so vzácnym a vzdelaným, popritom skromným
a čestným človekom Štefanom Cipárom, narodeným 20. augusta 1901, otcom terajšieho známeho slovenského
výtvarného umelca.

Fašistickí hrdlorezi generála Vlasova sa nevinným Kysučanom kruto pomstili –
postrieľali dvadsaťjeden mužov...

Keďže som bol slobodný
a nemal som sa kde stravovať,
prichýlili ma do svojej domácnosti,
kde „kráľovala“ dobrá a milá Štefanova žena Júlia. A tak som jedával
spolu s nimi za jedným stolom. Boli
mi ako vlastná rodina. Cipárovci
boli skvelí ľudia, pomáhali v núdzi
každému, kto ich požiadal o pomoc.
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Masky a maškary tvorili samostatný programový blok Podpolianskych slávností.

Júlia Cipárová bola kmotrou mnohým
deťom, neodriekla nikomu, kto ju o to
požiadal. Bola mamou všetkých na
Semeteši. Často sme sa po večeroch rozprávali o dennom živote na
Kysuciach. Zvlášť ma zaujal rozhovor, v ktorom Štefan Cipár spomínal
na semetešskú tragédiu. Porozprával mi, ako k nej došlo.

Štefan CIPÁR bol jediný, čo akoby zázrakom prežil vraždenie.

■ VÝBUCH U RAROV
Dvadsiateho apríla 1945 v skorých ranných hodinách prechádzali cez
osadu Semeteš ustupujúci vlasovovskí
vojaci. Na rovinke pod časťou osady
U Rarov pod vozmi ťahanými koňmi
vybuchla nastražená mína. Zabila
vojaka a roztrhala koňa... „Počuli sme
hrozný výbuch. Nevedeli sme, čo sa
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■ LÁSKA CEZ ŽALÚDOK
Už naši „starí“ vravievali, že láska
ide cez žalúdok. Nie inak je to aj –
pravdaže v dobrom – s láskou k folklóru, keď do témy vnášame prípustnú
dávku humoru. Skrátka, rozvoniavalo
to všakovako aj v Krajanskom dvore,
jeho neoddeliteľnou súčasťou boli
vynikajúce jedlá a ich neodolateľné
vône. Kuchárske „kumštírstvo“ tu predvádzali mnohé kuchárky a kuchári.
Skrátka – radosť slzy utierať,
spolu s mastnými ústami a zaguľacujúcimi sa bruchami. Isto ste si všimli, že viaceré špeciality sme uviedli
v „pôvodnom znení“. Ak o nich chcete
vedieť viac, príďte na budúci rok do
Detvy medzi krajanov. Alebo ešte
lepšie – navštívte ich v ich druhých
domovoch, radi vás privítajú.
deje. O chvíľku prišli k nám vojaci
– vlasovovci – a za veľkého náreku
mojej manželky, malého Mirka a dcéry
Margitky ma násilne vzali a spolu so
mnou ďalších dvadsaťjeden chlapcov
a mužov a pod hrozbou zbraní nás
hnali smerom na Turzovku,“ spomínal
Štefan Cipár. A pokračoval: „ Z Turzovky prišiel rozkaz vyhľadať vhodné
miesto, kde nás mali všetkých zastreliť
a osadu vypáliť. Bol to hrozný pohľad
na horiace drevenice. Bolo počuť nárek
žien a detí...
Čo som vtedy prežíval, keď nás
dali do dvoch radov na ceste? V tom
okamihu sa mi vynorili spomienky na
mladosť, na moju prvú lásku Júliu,
s ktorou sme boli v Amerike, na moje
deti Mirka a Margitku... To bol krátky
film. Modlil som sa, aby ma Pán Boh
prijal do svojho náručia, a v tom sa to
začalo... Rachot zbraní... Keďže som
bol na konci radu, videl som padajúce
telá a vtedy – bolo to bleskurýchle,
spadol som aj ja dolu tvárou a čakal
som..., čakal a modlil sa. Opätovne sa
začala streľba a ja som pocítil silnú
bolesť. Dostal som do tyla ranu istoty.
Horúca krv mi stekala po tvári. Všetko
vôkol utíchlo. Prestali stony mŕtvych...
A ja som čakal... Stal sa zázrak! Veď
ja žijem! Predsa žijem! I vtáčkov som
počul spievať! Ako sa dostanem z tohto
popraviska domov? Navečer som sa
odplazil hore potokom až do domu na
kopci.“ Toľko z hrozného zážitku Štefana Cipára.
Štefan Cipár sa dožil deväťdesiatich rokov a zomrel takmer na deň výročia tragédie – 21. apríla 1992.

Alternatívne
médiá u nás
V období posledných desaťročí, v čase rozmachu alternatívnych médií dochádza k ich presadzovaniu na mediálnej scéne,
pričom sa pozornosť koncentruje
na rozličné aspekty tohto typu
média. Dospieť k jednotnej definícii pojmu alternatívne médium
je náročné, pretože každá definícia, príp. teória, je zameraná
na konkrétnu, jednu špecifickú
vlastnosť alternatívnych médií,
ktorá determinuje vymedzenie
ich charakteristických vlastností. Nejednotnosť názorov
nastáva už pri samotnom označovaní médií tohto typu. Niektorí
preferujú názov nezávislé, radikálne, aktivistické, taktické,
autonómne alebo i komunitné
médiá; jedna charakteristická
vlastnosť pre uvedený typ médií
z istého uhľa pohľadu jednotlivca či skupiny teoretikov a analytikov vystupuje do popredia
a stanovuje ich označenie.
Veľkým prínosom v slovenskej jazykovednej sfére so zameraním na mediálnu komunikáciu,
konkrétne na alternatívne mediálne spravodajstvo, predstavujú
i odborné práce jazykovedca V.
Patráša, ktorý uvedenú problematiku skúma zo širokospektrálneho hľadiska viac ako
jedno desaťročie. Alternatívne
médium definuje ako „otvorený,
dovnútra i navonok priestupný
sociálno-komunikačný priestor,
ktorý je poskytovaný, moderovaný (redigovaný) a tvárnený
pod vplyvom neinštitucionalizovaných, neformálnych zámerov,
individuálnych očakávaní, resp.
skupinových záujmov a cieľov“.
Autor práce konštatuje, že alternatívne médiá nesprostredkúvajú čitateľom len „holé“ motívy
a fakty, ale zameriavajú sa aj na
ich širšie pozadie. Informácie
obsiahnuté v mediálnych komunikátoch alternatívnych médií sú
hodnoverné, overiteľné a kompozične nepozmenené informácie. Adresát schopný vytvoriť
si subjektívny názor na problematiku z nich získava podnety
na vlastné vytváranie si obrazu
o skutočnom dianí v okolitom
svete.
Sumar izujúc, alter natívne
mediálne spravodajstvo predstavuje spoločensko-kritický hlas
v socio-komunikačnom prostredí
dominantných mediálnych korporácií s cieľom zdieľať informácie,
ktoré sú nestotožniteľné s politikou strednoprúdových médií,
a vytvoriť priestor pre kritickú
recepciu zdieľaných informácií.
Annamária GENČIOVÁ,
Katedra slovenského
jazyka a komunikácie
FF UMB v Banskej Bystrici
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NA OKRAJ

Cyrilo-metodská tradícia pokračuje a najdlhšie ju zachovávajú a rozvíjajú v Terchovej

V roku 1990 sa mnohí tešili
z politickej aj náboženskej slobody pod Tatrami a Fatrami.
Silu uvoľnenej energie sa aj Terchovčania pousilovali pretaviť
do aktualizovania nadčasového
odkazu byzantskej misie sv.
Cyrila a Metoda – tak patrónov
miestneho kostola, ako aj spolupatrónov celej Európy. Už prvý
ročník Cyrilometodských dní
priniesol pod Malú Fatru niečo
výnimočné. Veď tamojší obyvatelia ako prví ponúkli Slovensku
podujatie, ktoré sa sebavedome,
kultivovane a atraktívne prihlásilo k duchovným hodnotám
a dedičstvu celého európskeho
kontinentu.

Boli pr ví a ostali neochvejne verní

Kardinál
v Terchovej
Čas ukázal, že iniciatíva Terchovčanov významne prispela
nielen k prehĺbeniu viery a vlastenectva, ale v konečnom dôsledku
aj európskej identity. Pri všetkom
spomínanom stál aj neprehliadnuteľný muž cirkvi na Slovensku,
zanietený vyznávač prirodzeného
vlastenectva a šíriteľ pozitívnych
hodnôt Ján Chryzostom Korec.
Vtedajší sídelný nitriansky biskup
neomylne pochopil dôležitosť novej
tradície na severe Slovenska a zo
schodov tamojšieho kostola vrúcne
požehnával vrch Oravcové, na
ktorom už vtedy stál drevený kríž.
Tak vlastne požehnal aj všetko, čo
v Terchovej mali naplánované v tom
roku a čoho veľkú časť sa im podarilo podnes aj urobiť. Opäť sa ukázalo, aké je dôležité, aby národ mal
svojich veľkých mužov. Dôležite si
ich je však aj pripomínať.
Ján Chryzostom Korec sa
narodil 22. 1. 1924 v Bošanoch,
v roku 1939 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, v rokoch 1939 –
1950 študoval filozofiu a teológiu
v Ružomberku, v Trnave a v Brne.
Po likvidácii kláštorov (1950) bol
spolu s ďalšími predstaviteľmi viery
a cirkvi nespravodlivo internovaný
v Jasove, Podolínci a Pezinku. Už
o ďalší rok sa mu podarilo prekonať
ďalšiu prekážku, ktorú mu do cesty
postavila totalitná moc. Za biskupa
ho 24. 8. 1951 tajne vysvätil biskup
Pavol Hnilica. Do roku 1960 pracoval ako robotník a biskupskú službu
vykonával, ako ináč!, úplne tajne.
Všetkým príkoriam, bohužiaľ,
ešte nebol koniec. V roku 1960
ho odsúdili za údajnú vlastizradu
na dvanásť rokov a väznili ho
v Prahe na Pankráci, v Ruzyni a vo
Valdiciach. Po prepustení z väzenia v obrodnom roku 1968 sa
opäť mohol so zápalom zapojiť do
potrebnej obnovy náboženského
života v duchovne krivkajúcej spoločnosti. Na ceste k Bohu pokračoval audienciou u pápeža Pavla VI.,
kde v roku 1969 dostal biskupské
insígnie. Po návrate do vlasti ešte
dlho pracoval ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. Po novembrových udalostiach 1989 bol rektorom Kňazského
seminára v Bratislave a v roku
1990 bol vymenovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa, o ďalší
rok neskôr za kardinála. Bol prvým
predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo
cti byť členom kardinálskeho kolégia. Diecézu spravoval do roku
2005, ako emeritný biskup až do
svojej smrti (24. 10. 2015) býval
v Nitre. Počas života sa vo svojich
dielach ako teológ, filozof, historik,
etik, sociológ a veľký znalec ľudskej duše zamýšľal nad pôvodom
a cestou človeka a súčasne tvoril aktuálne práce o problémoch
náboženského života.
(lek)
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Text a foto: Igor VÁLEK

Jedným z neprehliadnuteľných centier novodobého diania na Slovensku, súvisiaceho so sv. Cyrilom a sv. Metodom a s ich odkazom, je už dlhodobo Terchová. A inak to nie je ani v tomto roku. Rázovitá obec v náručí krásnej
i divokej malofatranskej prírody. Rodisko legendárneho Juraja Jánošíka na severe Slovenska je teda naozaj dlhý
čas, presnejšie povedané najdlhší možný v našich najmodernejších dejinách(!), dejiskom živých spomienok na
sv. Cyrila a sv. Metoda.
Terchová bola už v roku 1990
úplne prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska – a potom aj
Slovenska, kde sa uskutočnili Cyrilometodské dni! Dôvodov bolo – a treba
hrubou čiarou podčiarknuť, že podnes
kontinuálne trvajú – hneď viacero. Jeden
silnejší ako druhý. Predstavme si ich,
takpovediac , v plnom svetle: tunajší rímskokatolícky kostol je najväčší chrám na
Slovensku zasvätený solúnskym bratom,
ktorí k nám priniesli vieru i písmo.
■ DUCHOVNÝ FESTIVAL
Hrdí Terchovčania udržiavajú –
a kultivujú ho formálne aj obsahovo,
najmä smerom k mladším generáciám
– úprimný vzťah k viere, ale aj k odkazu
predkov; zástupcovia a organizátori
miestneho (navyše s úspešným celoslovenským a medzinárodným presahom)
spoločenského, duchovného a kultúrneho života vedia na vysokej úrovni pripraviť skutočné multikultúrne duchovné
dni s týmto „patrocíniom“.
Je to, skrátka, zrozumiteľné
a logické – všetky uvedené dôvody
sú dostatočne silné oporné body dosť
trvácne na to, aby udržali pomyselnú
stavbu duchovného festivalu. Lebo, hoci
to nemajú uvedené v pomenovaní, aj
tým sú tunajšie Cyrilometodské dni. Terchovské, slovenské, slovanské a medzinárodné tak vo svojej hĺbke odkazu, ako
aj šírke súčasného záberu.
Tieto dni sú vždy – od svojho zrodu
až po nedávno skončený dvadsiaty
ôsmy ročník – doslova vrchovato naplnené širokospektrálnym programom
(omše, liturgie, procesie, prezentácie
kníh, duchovné koncerty, výstavy, diskusné stretnutia, folklórne vystúpenia...). Čo je však mimoriadne dôležité
a tiež veľmi potešiteľné – aj záujmom.
Presvedčených veriacich z bližšieho
i zo vzdialenejšieho okolia, ale i ctiteľov
odkazu vierozvestcov zo Solúna pre
slovenský národ z celého Slovenska
a či hoci len náhodných turistov a záujemcov... V konečnom dôsledku sa totiž
často aj náhodná návšteva mení na
trvalý záujem. Nečudo, veď hovoríme
o stále živom a silnom impulze. Na zrozumiteľnej vlnovej dĺžke vysielanom do
národného organizmu a nadnárodného
kresťanského spoločenstva. Je preto
namieste tvrdenie, že predstavuje pevnú
hrádzu cieľavedome postavenú proti
čoraz viac sa presadzujúcej devalvácii
pozitívnych myšlienok, skutkov a či tradícií hodných nasledovania.
Vráťme sa teda k tomu, ako to
v Terchovej vyzeralo 2. – 5. júla 2017 ...
■ KARDINÁLOVI AJ SLOVANOM
Tento ročník Cyrilometodských
dní bol opäť veľmi bohatý. Organizátori
pripravili zaujímavý program, v ktorom, pravdaže okrem duchovnej časti,
bol široký priestor pre vážnu, sakrálnu
i etnickú hudbu, divadlo, folklór aj
výtvarné umenie. Všetko bolo dostatočnou zárukou, že všetci – dovolím si toto
pomerne silné tvrdenie – si odniesli tak
potvrdenie viery, ako aj silné emócie
a neopakovateľné zážitky.
Nedá sa vymenovať všetko to zaujímavé, čo sa udialo, spomenieme len
azda najsilnejšie momenty a – moderným jazykom povedané – „trendy“.
Terchovská galéria bola miestom
inšpiratívnej výstavy umeleckých diel,
impozantné priestory kostola ponúkli
okrem tradičných napríklad aj pôsobivú
gréckokatolícku liturgiu a silný koncert
Warchalovcov, posilnených viacerými
chrámovými zbormi...
Hneď na úvod štvordnia pripomenuli si tu aj pamiatku a živý odkaz
ďalšieho významného muža viery a jej

Ekumenický rozmer slávností podčiarkla prítomnosť predstaviteľov rímskokatolíckeho
i gréckokatolíckeho kléru.

Ojedinelá svätá omša na vrchu Oravcové , kde sa v Terchovej pravidelne konajú náboženské obrady.

V rázovitom rodisku Juraja Jánošíka sa nijaká udalosť nezaobíde bez účinkovania
tamojších chýrnych muzík.

šírenia v krajine pod Tatrami v 20. a na
začiatku 21. storočia – kardinála Jána
Chryzostoma Korca (viac o ňom vedľa
v stĺpci). Právom a logicky, veď ako nitriansky biskup bol hlavným celebrantom
svätej omše na prvom ročníku Cyrilometodských dní v roku 1990. V nedeľu
2. júla odhalil a posvätil jeho pamätnú
tabuľu práve na budove terchovského
kostola súčasný nitriansky diecézny
biskup Viliam Judák, ktorý po slávnostnom obrade v kostole celebroval slávnostnú svätú omšu. No ešte predtým
si zaspomínal na kňaza a úprimného
národovca: „Kardinál Korec bol prvý,
kto po zmene spoločenského systému
slávil svätú omšu ku cti svätých Cyrila
a Metoda práve v Terchovej. A vždy
rád spomínal na ľudí, ktorí sa hlásia
k národným a kresťanským hodnotám.“
■ OMŠA NA ORAVCOVOM
Pamätnou tabuľou a udelením
čestného občianstva in memoriam sa
rozhodli Terchovčania poďakovať kardinálovi Korcovi za dielo, ktoré u nich
kedysi začal požehnaním a ktoré napĺňajú podnes. Program vyvrcholil počas
štátneho sviatku v stredu 5. júla. Viac
ako symbolickou liturgickou bodkou
bola procesia veriacich a slávnostná
cyrilo-metodská svätá omša na vrchu
Oravcové. Celebroval ju generálny
vikár Žilinskej diecézy Marek Hriadel
a koncelebroval macedónsky biskup
Kiro Stojanov, jeden z významných
hostí.
Tu sa dostávame k medzinárodnému rozmeru podujatia na širšej
slovanskej báze. Už v roku 2013 bol
v tunajšom chráme uvedený legendárny Proglas, teda jeho nové knižné
vydanie, hneď v troch jazykoch –
v slovenskom, macedónskom a staroslovanskom. V roku 2014 boli darované
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mestom Ochrid ikony sv. Klimenta a
Nauma Ochridských. Minulý i tento
rok privítali v Terchovej spomínaného
biskupa Stojanova. Pred rokom prišiel
aj so speváckym zborom zo Strumice
a tento rok s veľmi vzácnymi relikviami
sv. Klimenta Ochridského. Veriaci si
ich mohli uctiť pri svätých omšiach, na
ktorých sa zúčastnila aj veľvyslankyňa
Macedónska na Slovensku. Ale aj na
vrchu Oravcové, kde boli vystavené
počas záverečnej omše. Na tejto spolupráci má významné zásluhy Stojan
Lekoski, bibliograf a prekladateľ, ktorý
dlhodobo žije na Slovensku.
■ PILIERE TRADÍCIÍ
Nemožno nespomenúť ďalších
mužov spojených s osnovou, so zrodom a s ďalším životom podujatia. Ďalšie dve mená z množiny terchovských
mužov posledných rokov, ktorí sa s presvedčením a radosťou starajú o živú
tvár verejného (kultúrneho aj duchovného) života, a teda aj o Cyrilometodské dni. Nečudo, že voľného času
nemajú na rozdávanie, no po skončení
tohtoročných CMD sa priestor našiel.
Nedlhá chvíľa na nadýchnutie sa, spomienky, úvahy, ale aj ďalšie plány...
O všetkom tomto sme sa rozprávali s riaditeľom Miestneho kultúrneho
strediska v Terchovej Rudolfom Patrnčiakom a zástupcom starostu obce
Mariánom Zajacom.
„Cyrilometodské dni v Terchovej
boli opäť bohatým stolom duchovného
pokrmu aj studňou ‚kultúrnej vody‘.
Vyslali jasný signál, že ich tvorcovia
majú jasnú predstavu, čo chcú verejnosti ponúknuť, čo chcú zvýrazniť, na
čo upozorniť. Aj tento ročník Cyrilometodských dní ukázal, že programová
dramaturgia veľmi pozorne vníma
súčasné dianie nielen na Slovensku

a zo širšieho hľadiska aj v Európe,
ale i vo svete,“ sumarizoval podujatie
R. Patrnčiak.
M. Zajac pridal svoje hodnotenie:
„Myslím si, že to boli vydarené štyri
dni. Vždy, keď je záujem a ľudia prichádzajú na naplánované sväté omše,
vernisáž výstavy, koncerty a ďalšie
podujatia, je to spätná väzba, ktorá
nastavuje zrkadlo a dáva odpoveď na
našu otázku. Sme radi, že do Terchovej na Cyrilometodské dni si nachádza
cestu čoraz viac ľudí. Stretol som ľudí
z Kysúc, Rajeckej doliny, Oravy, zo
Skalice, ale aj z Moravy... Cieľom CMD
je poukazovať aj v dnešnom svete na
hodnoty, ktoré sú overené stáročiami
a sú aj pre dnešného človeka spoľahlivým takpovediac kompasom. Aby ním
aj zostali, treba ich neustále zveľaďovať
a aktualizovať. A to sa, vďaka Bohu,
myslím si, opäť podarilo.“
„V čom vidíte najväčší prínos tohto
u vás už tradičného sviatku venovaného solúnskym bratom?“ Pýtali sme
sa oboch.
„Je to podujatie, ktoré má snahu
obohacovať ducha človeka...,“ zhrnul
lapidárne R. Patrnčiak.
„Najväčší prínos vidím v akcentovaní komplexnosti cyrilo-metodskej
misie. Liturgia, duchovno, kultúra,
vzdelávanie i umenie tvorili spoločnú
rieku, ktorá napájala našich predkov už
za čias vierozvestcov, a tak by to malo
byť aj dnes, veď uvedené oblasti spolu
veľmi úzko súvisia a nemali by sa od
seba umelo oddeľovať,“ zhrnul R. Zajac
a potom sa obaja obecní hýbatelia kultúrou i všetkým prospešným vyjadrili
o spolupráci s Macedónskom, ktorá je
v ostatných rokoch intenzívna a má
rôzne formy a výstupy... Takto ju rámcoval aj šéf terchovskej kultúry a osvety:
„Naozaj z roka na rok naberá na sile aj
význame. Sme radi, že pomohla okrem
iného nášmu podujatiu posilniť medzinárodný rozmer.“
Predstaviteľ obecnej samosprávy
dodal: „Sme radi, že sa nám darí
budovať most medzi južnými Slovanmi
v Macedónsku a nami v srdci Európy.
Aj pri brehoch Ochridského jazera
je prostredníctvom žiakov sv. Cyrila
a Metoda pokračovanie dôležitej etapy
spomínanej misie. No a vzájomným
spoznávaním sa a otvorením pre spoluprácu medzi Macedónskom a Terchovou môžeme pokračovať ďalej aj
v súčasnosti...“
„Ďalší ročník je minulosťou, aká
je z vášho hlboko zainteresovaného
pohľadu budúcnosť CMD?“ spýtali sme
sa týchto činorodých Terchovčanov na
záver.
R. Patrnčiak: „Veľmi stručne.
Musíme nájsť obetavých pokračovateľov, ktorí pochopia posolstvo solúnskych bratov a budú pokračovať v orbe
ďalšej brázdy na pomyselnej národa
roli dedičnej.“
M. Zajac: „Verím, že CMD dni sú
Bohom požehnané dielo, ktoré vďaka
ľuďom, čo chápu nadčasovosť a univerzálnosť posolstva solúnskych bratov,
bude kontinuálne pokračovať a každoročne vyšle nielen Slovensku jasný
signál o tom, že duchovné a kultúrne
korene si treba vážiť a strom z nich
vyrastajúci chrániť a zveľaďovať.“
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Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo veľkolepý inscenačný projekt

Štefánik s odkr ytými kartami
Milan POLÁK – Foto: archív DAB

Hra Evy Borušovičovej Štefánik – Slnko v zatmení prezrádza odvahu prerozprávať jednu z významných
kapitol našich novodobých dejín bez predsudkov a emócií. Tou kapitolou je obdivuhodné a stále inšpiratívne dielo a život Milana Rastislava Štefánika, o ktorom sme doteraz vedeli iba to, čo sa práve v tom-ktorom čase či režime hodilo. Chýbal ucelený, komplexný pohľad, do popredia vystupovali iba jednotlivosti,
ktoré boli spravidla účelové a tendenčné.
Ani Borušovičovej hra nie je vzhľadom na bohatý a rozmanitými aktivitami
naplnený život Štefánika v plnom rozsahu
komplexná, ale poctivo odkrýva aj tie jeho
dimenzie, ktoré boli doteraz tabuizované
alebo účelovo prekrúcané. V prvom rade je
to Štefánikovo sústavné a priam uvzaté zdôrazňovanie jeho slovenského pôvodu a to
v zmysle jedného jeho citovaného výroku:
„Som Slovák telom i dušou, neznám lásky
polovičatej.“ Táto jeho myšlienka je akoby
ústrednou, spojovacou niťou celej hry.
■ SLOVENSKÁ SEZÓNA
Ukončená sezóna nitrianskeho divadla
bola už druhýkrát „slovenská“, čo znamená,
že všetky uvedené tituly v tejto sezóne
napísali slovenskí autori (Daniel Hevier,
Táňa Kusá, Ivan Bukovčan, Laco Kerata,
Miroslav Válek, Mária Rázusová-Martáková a na záver sezóny Eva Borušovičová).
V tomto ohľade môžeme nitrianske divadlo
považovať za iniciátora a v istom zmysle
aj propagátora našej pôvodnej dramatickej
tvorby. Aj vzhľadom na tendencie a vývin
dramatickej tvorby v zahraničí nemusia
mať nitrianski divadelníci komplexy menejcennosti. Podobne ako prvá inscenácia
sezóny – Hevierov a Dusíkov muzikál Povolanie Pápež (ktorú sme v SNN recenzovali),
aj Borušovičovej Štefánik je veľkým, priam
veľkolepým produkčným a inscenačným

dielom. Hrá v ňom dvadsaťdva hercov, má
osem hlavných tvorcov a asi tridsať spolutvorcov (asistentov, zvukárov, osvetľovačov,
strojníkov, garderobierov a pod.). Veľkolepú,
výtvarne pôsobivú, akčnú a dynamickú
scénu pre hru vytvoril scénograf Pavol
Andraško. Eva Borušovičová, známa ako
úspešná filmová scenáristka a režisérka
(o. i. režírovala filmy Modré z neba
a Vadí-nevadí), v Nitre aj režijne naštudovala svoju hru. Ako autorke bolo jej pravdepodobne ľúto čokoľvek v hre vyškrtnúť
alebo skrátiť, a tak sa diváci musia pripraviť na nadpriemerne dlhé, takmer štvorhodinové predstavenie, čo je v dnešnom
uponáhľanom svete dosť ojedinelé, ale
i neúnosné.
■ Z KOŠARÍSK DO SVETA
Divák sleduje v podstate životopisnú
hru od okamihu, keď sa Štefánik aj v súvislosti s istým svetonázorovým postojom
rozchádza s otcom, evanjelickým farárom v Košariskách, opúšťa svoje rodisko
a odchádza študovať do Prahy a neskôr
do Paríža. Potom už nasleduje lineárny rad
výstupov, v ktorých autorka predstavuje Štefánika ako hvezdára, meteorológa, cestovateľa, fotografa, vojaka, politika, organizátora
légií, vynikajúceho spoločníka, dokonca aj
kúzelníka, muža so šarmom a jeho vzťahy
a kontakty so zaujímavými ženami, ako

úprimného a neokázalého vlastenca, človeka obetavého, ale aj ctižiadostivého...
Nuž, príliš veľa na jednu hru, ktorej
chýba to hlavné – a tým je dramatický príbeh, konflikt a napätie. Isteže, pri tej záľahe
aktivít mimoriadne produktívneho a vzdelaného človeka a pri snahe vydať o nich plastické svedectvo to dramatické pnutie muselo
ustúpiť presile faktografických informácií.
Hoci aj tu musela zapracovať selekcia, boli
medzi nimi aj také, ktoré to dramatické jadro
v sebe niesli. Ale to bolo skôr naznačené
než rozvinuté. Takým boli napríklad dramatické vzťahy s Masarykom a Benešom.
Istá dráma bola naznačená aj vo výstupoch
z Ruska, a to v dosť konfliktných vzťahoch
s Jozefom Dürichom, reprezentantom Česko-slovenskej národnej rady v Rusku. Práve
tieto miesta odkrývali karty, v prípade Štefánika dosiaľ dosť tabuizované.
■ AUTORSKÁ LICENCIA
Inými slovami, istá redukcia širokého
spektra krátkych výstupov z bohatého
a aktivitami naplneného života možno by
pomohla vytvoriť a umocniť aj istú dramatickú nosnosť Štefánikovho životného
príbehu. Najmä v situáciách, v ktorých išlo
o bytie a nebytie budúceho usporiadania
Európy po víťazstve dohodových mocností
v prvej svetovej vojne a pred vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov. Navyše

Emil Babín: Čítanie tváre, Vydavateľstvo Petrus, Bratislava 2017

Marcel OCHRÁNEK ako Tomáš Garrigue Masaryk a Martin ŠALACHA ako M. R. Štefánik.

aj v tom slede miešajú sa faktografické
výstupy s inými, v ktorých dominuje skôr
autorská licencia. Ide o scény, keď sa Štefánikova matka rozpráva so synom v hvezdárni na Mont Blancu alebo na veliteľskom
stanovisku na Sibíri. Na druhej strane
inscenáciu osviežili, miestami aj divadelne
ozvláštnili a zdynamizovali dvaja akoby
moderátori, sprievodcovia či komentátori
(nazvaní Prvý a Druhý). Hrali ich uvoľnene
a vtipne Roman Poláčik a Peter Oszlík.
■ POCTIVÁ INSCENÁCIA
Herecky vo všeobecnosti bola to inscenácia poctivá, svedomitá a zanietená, čo
ocenili aj diváci. Predstaviteľ hlavnej postavy
Štefánika Martin Šalacha bol striedmy, disciplinovaný, spočiatku hral trochu neutrálne,
ale postupne rozkryl aj vnútorný svet svojej
postavy a dal jej dramatický rozmer. Môžeme
len ľutovať, že hra už nezachytila tú drámu
rozmanito interpretovanej a podnes nevysvetlenej príčiny havárie Štefánikovho lietadla
a niektoré dôsledky tej interpretácie, ktoré
nevyhovovali oficiálnym miestam vtedajšej štátnej moci. Bolo to napríklad niekoľko
záhadných úmrtí osobností, ktoré sa nesto-

MEDAILÓN

Básnik a novinár s dychom vytrvalca
Na Slovensku spojenie tvorivých činností publicistu a básnika
či prozaika býva skôr pravidlom ako výnimkou. Z tých aktuálne
pôsobiacich spomenieme mená ako Peter Holka, Stanislav
Háber, Roman Kaliský Hronský či Andrijan Turan. Aj Emil Babín
delí svoj tvorivý potenciál medzi poslanie novinára a magickú
krajinu poézie.
Emil Babín sa na slovenskej básnickej scéne vynoril v roku
2000 básnickou zbierkou Svätci na smetisku. Nasledovala zbierka
Jar v raji (2010) a kniha aforizmov a humoristických pohľadov na
svet Pil na sekeru (2016). Svojou najnovšou básnickou zbierkou
Čítanie tváre autor jednoznačne potvrdil, že patrí medzi básnikov, ktorí v rámci strednej generácie tvorcov tvorivo syntetizujú
to najnosnejšie z poetických postupov u nás. „Nebo nám dáva
znamenia / v oblačnom kódovanom písme“, píše autor v básni
Stará dobrá mystika a čitateľ sa úplne prirodzene ponára do jeho
sveta. Sveta zázračnej každodennosti, keď báseň je záznamom
zdanlivo bežných skutočností, ktoré však básnik dokáže vysvetliť
ako antický augur, ktorý predpovedal budúcnosť z letu vtákov.
Babín organicky nadväzuje na líniu poézie vytýčenú autormi,
akými boli po stránke vnímania moderného života Miroslav Válek
či po stránke tradície Milan Rúfus. Avšak v Babínovom podaní je
svet okolo menej nihilistický ako u Váleka a miestami viac telesný
ako u Rúfusa. „Všetko príde. / V sprisahaní sebeckého leta. / Len
hodiny na veži / musia vykročiť / rezkejšie.“ Báseň je pre autora kódovanou správou o svete, ktorý nás obklopuje, no Babín ju podáva v kóde, ktorý má každý citlivý jedinec už dávno v sebe. Každodennosť v zázračnosti
a zázračnosť v každodennosti, tak by sa dalo hovoriť o týchto básňach. Ako keď pôjdete do predajne nábytku
a mladej šarmantnej predavačky sa spýtate, či majú aj smrteľné postele… Istý čas na prelome tisícročia sa zdalo,
že poézia na Slovensku ako keby strácala dych. Zbierka Emila Babína to, chvalabohu, vyvracia.
(mab)

Pred novembrom 1989 boli pesničkári opatrne
trpenými umelcami v celom vtedajšom Česko-Slovensku. Je pravda, že za riekou Moravou bola oveľa
silnejšia tradícia pravdovravných mužov s gitarou, ale
aj na Slovensku sme mali a máme niekoľko osobností
v žánri folk. Jednou z nich je aj hudobník, textár, prozaik,
dramatik a v neposlednom rade lekár Miloš JANOUŠEK.

KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA

budem mať, ak integrované obvody
dajú, sedemdesiatpäť a azda už
Ráno som sa zobudil ako konečne pôjdem do zaslúženého
zvyčajne na kohútie kikiríkanie. dôchodku. Zatiaľ musím pracovať
Niežeby som býval na dedine, ale v úrade s pekným menom PRD, teda
v mojom veku je to jediný digitálny
zvuk, ktorý ma prinúti opustiť
posteľ. Pomaly som sa prešuchtal do kuchyne, kde ma okamžite
zaregistroval môj robot G 001,
teda „G“ ako gazdiná, a pripravil Pohotovostné rady dôchodcom. Teda
mi instantný čaj a voľačo s maz- pracovať ako pracovať. O všetko
ľavou konzistenciou a čudes- sa stará superpočítač prepojený
nou chuťou, čo mali byť raňajky. s celoštátnou sieťou umelej inteligenNaraňajkoval som sa, nechal sa cie. Tá je od platobných terminálov
vyrichtovať kúpeľňovým robo- v obchodoch cez bankové účty,
tom model Puck-Flek a vybral počítače u lekárov, pouličné
som sa do práce. Nemám to i domové kamery až po počítače poz bytu ďaleko, ale na staré kolená hrebnej služby napojená na všetko.
mi nohy už tak neslúžia, takže mi Ja iba oprašujem monitor a dávam
cesta chvíľu trvá. O necelý rok pozor, aby myši nedokmásali elek-

trické a iné káble v kancelárii. Máme
síce už rok podanú požiadavku na
robotického kocúra, ale kompetentné počítače sa nevedia v rámci
verejného obstarávania dohodnúť, či

S pesničkou v srdci
Miloš Janoušek sa narodil 16. júla 1952 v Bratislave. Po absolvovaní strednej
školy sa rozhodol pre štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. Nasledovali roky, keď pracoval ako vedecký pracovník, no popri svojom
civilnom povolaní ho na doživotie ovplyvnili múzy. V čase pred novembrom 1989 sa
stal jedným zo zakladajúcich členov pesničkárskeho združenia Slnovrat a významne
sa angažoval aj v dnes už legendárnom amatérskom bratislavskom divadle
U Rolanda. Po zmene spoločenských pomerov sa Miloš Janoušek začal naplno
okrem hudby venovať aj literatúre. Je autorom poviedkovej zbierky Nevoskové
panoptikum (1993), kníh z oblasti hudobnej a divadelnej publicistiky Divadlo
u Rolanda alebo Roland Retro (1996) a Folk na Slovensku (2006). Významnú
časť jeho tvorby tvoria aj divadelné scenáre, ktoré uviedli viaceré profesionálne
divadlá na Slovensku i v zahraničí (Divadlo a.ha., Činohra Slovenského národného
divadla, DPOH, Divadlo Ticho a spol., Staré divadlo Nitra, Slovenské vojvodinské
divadlo Báčsky Petrovec, Knjaževsko-srbski teatar Kragujevac a i.). Zároveň Miloš
Janoušek roky pôsobí aj ako hudobný publicista, pripravuje hudobné relácie pre
rozličné rozhlasové stanice, pričom pre Slovenský rozhlas napísal sériu scenárov
na relácie, v ktorých sa venoval okrem iných aj osobnosti legendárneho ruského
herca a básnika s gitarou Vladimíra Vysockého. Pesničkár, básnik, publicista
a dôležitý člen slovenskej folkovej scény Miloš Janoušek v týchto dňoch oslávi
šesťdesiatpäť rokov. V mene redakcie SNN mu srdečne blahoželáme!
(mab)

Napríklad dôchodkyňa Anežka
Ľuľavá sa minule obrátila na náš
úrad o radu, ako má vyjsť s dôchodkom, keď už v polovici mesiaca sú
s manželom na krumpliach a aci-

Kedy už konečne príde tá robotizácia

WWW.SNN.SK

medzi štandardné funkcie patrí mňaukanie. Sedím teda v kancelárii, premáham driemoty, pucujem počítač a
občas vybehnem za údržbárom Gejzom, lebo naším šéfom je síce robot
s umelou inteligenciou, ale zatekajúcu pivnicu môžeme ratovať len my
ľudia.
Stáva sa mi, že sa aj pozerám
na centrálny monitor, čo do nášho
PRD-u, teda úradu, prichádza.

KULTÚRA

tožnili s oficiálnou verziou pádu lietadla
(o. i. vedúci Vojenskej kancelárie prezidenta
republiky gen. Stanislav Čečka).
Borušovičovej hra aj jej réžia sa
v plnom rozsahu sústredila na faktograficky presné a objektívne prerozprávanie
bohatého a plodného života Štefánika
s naznačením jeho stále prítomného pocitu
náležitosti k svojej vlasti a k svojmu národu.
Z tohto hľadiska ide o ušľachtilý zámer.
Ten sa dosiahol typom predstavenia viac
výchovno-vzdelávacieho ako dramaticky
zovretého. Napokon sama autorka a režisérka v rozhovore v programovom bulletine hovorí, že po ponuke divadla „som sa
rozhodla, že hru napíšem tak, aby sa páčila
môjmu synovi Martinovi. Teda aby v ňom
boli všetky dôležité míľniky Štefánikovho
života podané takým pútavým spôsobom,
aby som udržala pozornosť dvadsaťročného mládenca“. Až na tú mimoriadnu
dĺžku predstavenia, ktoré bude určite
navštevovať aj školská mládež, verme, že
sa tento zámer podarí naplniť a to Štefánikovo vlastenectvo, ale aj jeho vzdelanosť
a šľachetná duša, ktorú je z inscenácie cítiť,
našu mládež osloví.

dofilnom mlieku. Môj šéf superpočítač jej odpovedal, že keby naposledy nehýrila a nekúpila si desať
deka prírodnej šunky namiesto
štandardnej syntetickej šunky
v prášku, tak by jej možno nejaký
kredit ostal. A ešte jej zlomyseľne
prezradil, že jej manžel nechodí za
starým Môcikom hrať šachy, ale že
u Môcika na záhrade mastia mariáš
a popíjajú nelegálne ríbezľové víno,

čo mu zníži počet kreditov na lieky
o desať percent...
Pri podobných zaujímavostiach
som trávil deň, keď mi náhle šéf
počítač oznámil, že môžem odísť
z roboty skôr. Počítače majú akúsi
náhlu poradu. Krivkal som celý
šťastný o dušu spasenú domov,
až kým som sa nezastavil v neďalekom hypermarkete, že si kúpim
plechovku piva, aby som si zahýril.
Pri pokladni ma zastavil počítač
ÚREK (Úrad reverznej kontroly), že
mám svoj prídel (plechovka denne)
vyčerpaný na najbližší kvartál
a mám si kúpiť žihľavový džús.
Asi sa pokúsim nenápadne získať
adresu starého Môcika, či nechcú
tretieho do partie mariáša. Keď už
má ten ríbezľový nektár…
Marek DANKO
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Spisovateľ, výtvarník, filmár, diplomat Albert MARENČIN sa dožil 95 rokov

Východniar s rozmerom renesančného tvorcu
Ján ČOMAJ – Foto: archív autora

Človeku, ktorý čo len chvíľu zažil reálny socializmus na vlastnej koži, sa zdá takmer neuveriteľné, aké vzdelanie nadobudli mladí slovenskí
intelektuáli a umelci iba pár rokov pred februárom 1948, na sklonku medzivojnovej ČSR a najmä v rokoch po nej. Spomeňme trebárs len niekoľko mien umelcov, vedcov, publicistov... Povedzme básnika Štefana Žáryho, spisovateľa Dominika Tatarku, sochára Tibora Bartfaya... Všetci
pochodili za vzdelaním kus sveta, Paríž akoby povinne. Alebo taký estét, filozof a axiológ Marian Váross, riaditeľ Ústavu teórie a dejín výtvarného umenia SAV, po okupácii v roku 1968 vyhodený z akadémie vied: absolvoval bratislavskú UK, parížsku Sorbonu a univerzitu v Cambridge,
elektrofyzik Dionýz Ilkovič Karlovu univerzitu a Sorbonu, Milan Stanislav Ďurica, to je priam neuveriteľné, univerzitné štúdiá v Turíne, Ženeve,
vo Viedni, v Padove, Bonne a Kolíne...
Tridsať rokov predtým sme
nemali slovenské školy – a zrazu sa
zdvihla na Slovensku vlna európskych
vzdelancov, a to ešte v čase, keď svetom zúrila najväčšia vojna v dejinách.
Kedykoľvek je reč o prvej Slovenskej
republike, neslobodno ani na tento
fakt zabudnúť.
Medzi vedychtivých a tvorivých
mladíkov tých čias nepochybne patril
posledný slovenský žijúci predstaviteľ
slovenského nadrealizmu, výtvarník
kolážista, veterán slovenskej filmovej tvorby, spisovateľ, esejista, mnohostranný tvorca Albert Marenčin.
Jeho dielo je také rozsiahle
a mnohostranné, že svojím objemom
pripomína renesančných tvorcov.
Marenčin patrí k európskej avantMnohostranné dielo Alberta MARENČINA celkom oprávnene nárokuje pre jeho pôvodcu
garde z konca prvej polovice minuoznačenie renesančná osobnosť.
lého storočia a vo svojom dozrievaní
Obálka knihy Juraja Mojžiša o výtvarnom
a zrelosti k autorom z pohnutých čias v štúdiu slovenského jazyka a lite- Vysokej škole filmovej, pričom si na
diele jubilanta.
vojny a najmä „februárového víťaz- ratúry v kombinácii s francúzštinou. štúdiá privyrábal aj ako hlásateľ česstva“, čo na vlastnej koži zažívali Lebo literatúra a umenie boli mu mag- ko-slovenského vysielania francúzskeho rozhlasu.
všetky obmedzenia, zákazy a príkazy, netom, len to bolo treba zistiť.
ktoré priniesol diktát „víťazstva robotRovno z promócie išiel do
■ ZBEHLÝ INTELEKTUÁL
níckej triedy“.
povstania – stal sa členom partiZ Francúzska sa vrátil vzdezánskej skupiny Čapajev. Po vojne
■ PALETA ŽIVOTA
chvíľu pôsobil ako pracovník splno- laný a zrelý mladý muž, rozhľadený
Narodil sa v Bystrom pri Vra- mocnenca pre oslobodené územia na po svete a s prirodzeným sociálnym
nove, detstvo prežil v rodinnom mlyne východe Slovenska, ale kariéra vlád- cítením, dedeným po generácie. To
svojho patriarchálne založeného deda neho úradníka mu nevoňala – zlákala ho ťahalo k ľavicovým osobnostiam.
(maminho otca) Hamzu. Zhodou okol- ho redakcia Národnej obrody, prieboj- Nastúpil tak na sekretariát ministra
ností všetci štyria otcovi súrodenci ných a moderných novín, v ktorých zahraničných vecí Dr. Vladimíra Cleboli vzdelaní a literárne aktívni ľudia. vtedy pôsobili také osobnosti sloven- mentisa, ktorý viedol diplomat, pubA tak genetická vybavenosť mladého skej literatúry, publicistiky a novinár- licista a básnik Oravec Teo H. Florin
Alberta bola mimoriadne priaznivá: stva, ako napríklad Laco Novomeský, – stihol byť členom česko-slovenskej
činorodosť usilovných
mlynárov Ján Trachta, Peter Karvaš či mladý delegácie na Valnom zhromaždení
a literárne ambície vzdelaniachtivých Ivan Bukovčan, pravidelne prispievali OSN, ale už po roku jeho umeleckú
strýkov a tety dostal už od sudičiek. Andrej Mráz, Dominik Tatarka a veľa dušu zlákala ponuka zo Slovenského
On však najviac obdivoval prastrýka iných osobností povojnového Slo- filmu: v rokoch 1949 – 1971, teda
z matkinej strany Ľudovíta Hamzu, venska. Napriek ľavicovej orientácii do nástupu tvrdej „normalizácie“,
vodcu sedliackeho povstania na Zem- noviny
nastupujúcim boľševickým pôsobil ako dramaturg a scenárista,
plíne – to bolo čosi, to bolo hrdinstvo! silám nevoňali a strana ich ihneď po z toho veľa rokov ako vedúci 1. tvoJedna z novších výtvarných prác Alberta
Základnú školu vychodil v Dol- tzv. „Víťaznom februári“ zakázala. rivej skupiny v ateliéroch na Kolibe.
MARENČINA.
nej Myšli, gymnázium v Prešove, Dvadsaťtriročný Albert Marenčin sa Kádrové „čistky“ ho odtiaľ vymietli
kde v roku 1940 zmaturoval. Ešte však ešte stihol stať ich redaktorom medzi prvými. Po urážajúcom hľadaní
tej jesene začal študovať medicínu, a krátko potom aj parížskym spolupra- živobytia ho vzali na milosť výtvar- v kamrlíku umenia – s Dr. Marianom
istotne na prianie rodiny, nenašiel covníkom, keď na jeseň v roku 1945 níci a básnik – minister kultúry. Od Várossom ako úradník Centrálnej evivšak k tomu vzťah. Skúsil právo, aj začal svoje literárnovedné štúdiá na roku 1972 mohol pôsobiť – aj keď dencie umeleckých zbierok Slovento nechal okamžite tak. Našiel sa až Sorbone a filmárske na francúzskej v úplnom ústraní, ale predsa len skej národnej galérie.

Pred 385 rokmi sa v Brezne narodil významný slovenský filozof

Prvý slovenský atomista Izák CABAN
Keď sa obzrieme pozornejšie do našej minulosti, zistíme často prekvapujúce skutočnosti, ktoré potvrdzujú,
že Slovensko dalo svetu veľa tvorivých ľudí. Vedcov, umelcov, ale aj filozofov či zapálených pedagógov.
Jedným z nich bol aj filozof a pedagóg Izák CABAN, označovaný tiež za prvého slovenského atomistu.
Narodil sa pred 385 rokmi v Brezne.

nepokoje, ktoré súviseli s Vešeléniho
sprisahaním proti Habsburgovcom.

Alexander GOCZ – Foto: archív

V spise Existentia atomorum
(1667), ktorý obsahoval stotridsaťosem
listov a bol výsledkom samostatného
bádania, uvádza Izák Caban formou
otázok a odpovedí dvadsaťštyri argumentov na dôkaz existencie atómov.
Jeho rozprava bola síce v mnohom
poplatná scholastike, ale obsahovala
prvky moderného myslenia a modernej fyziky. Napríklad Caban podobne
ako Descartes hlásal, že autority treba
uznávať len vtedy, ak nie sú v rozpore
s rozumovým poznaním sveta. Pri
svojej argumentácii sa odvolával na
pokusy, menovite na Guerickeho
demonštráciu vákua, a hoci v knihe
zostalo veľa z Aristotelových predstáv
o hmote i pohybe, Caban sa pokúsil
o atomistické vysvetlenie peripatetických foriem pohybu.
■ ŠTUDENTSKÉ ROKY
Izák Caban sa narodil v zemianskej rodine otca Jána a matky Žofie
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5. júla 1632 v Brezne. Študoval v Prievidzi, no neskôr aj v Šoprone a od roku
1655 odchádza študovať na filozofickú
fakultu do nemeckého Wittenbergu.
Tu sa zoznamuje s novými prúdmi
vo filozofii a po návrate domov sa
stal rektorom školy v Brezne (1659).
Vďaka tomu, že do vyučovania začal
zavádzať nové pedagogické metódy,
stáva sa čoskoro medzi žiakmi veľmi
známou a obľúbenou kantorskou
osobnosťou s prirodzenou autoritou.
Ako pedagóg bol Caban jednoznačne
novátor, lenže svojimi „dišputáciami“, ktoré vraj boli vedené až príliš v modernom duchu, sa znepáčil
superintendentovi D. Lánimu. Preto
čoskoro prijíma ponuku Jána Bayera
odísť do Prešova, kde začal pôsobiť
od marca 1662. Caban tu prednášal
teoretickú filozofiu a polemickú teológiu. No a tu pri svojich prednáškach
či dišputách uplatňuje svoje moderné
vyučovacie metódy, ktoré navyše

Slávne prešovské kolégium, kde pôsobil
ako pedagóg aj Izák CABAN.

Pamätná tabuľa Izáka CABANA na Evanjelickom kolégiu v Prešove od akademického sochára Júliusa MACHAJA.

obohacuje aj o pedagogické zásady
J. A. Komenského. Koncom roka 1670
z Prešova odchádza, zrejme aj pre
ostré polemiky s jezuitmi, ale aj pre
OSOBNOSTI SLOVENSKA

■ PREŠOVSKÁ AKADÉMIA
Pripomeňme si v tejto súvislosti
aspoň niekoľkými vetami vznik spomínanej cirkevnej školy v Prešove. V 17.
storočí zaujímala Prešovská akadémia
na pomyselnej mape našej slovenskej,
teda hornouhorskej vzdelanosti, osobitné miesto. Vznikla v roku 1531 pri
Cirkevnom zbore kráľovského mesta
Prešov, pričom s myšlienkou vybudovať túto ustanovizeň prišiel prešovský
rodák, rektor školy, filozof a pedagóg
Ján Bayer. Cirkevné zhromaždenie
sa vtedy uznieslo, že „... k uctievaniu
Boha, k zdravému rozširovaniu evanjelického náboženstva a k rozvoju
svetského blahobytu“ sa založí v Prešove pod „vedením mužov slávnych
a vo vedách vzdelaných Akadémia“,
kde by sa okrem základného vzdelania vyučovalo aj „vyšším náukam, tak
teoretickým, ako aj praktickým“. Na
tento cieľ sa vyhlásila finančná zbierka,

S manželkou vychovali dvoch
vydarených synov – Martin je
významný slovenský výtvarný fotograf, najmä výnimočný portrétista.
Albert, čo má meno po otcovi, osobnosť v literárnom svete: založil
a vedie pozoruhodné vydavateľstvo
Marenčin PT.
■ ROZMERNÉ DIELO
Pestrá paleta druhov a žánrov
– aj tak by sa dala charakterizovať
Marenčinova vyše sedemdesiatročná
tvorba. Tam na začiatku dominovali
surrealistické koláže a literárne preklady z francúzštiny. Tri desaťročia
bolo v popredí filmové umenie: libretá,
scenáre, filmové úpravy literárnych
predlôh – spolupracoval na vyše štyridsiatich slovenských hraných filmoch,
z ktorých mnohé patria k vrcholom
slovenskej umeleckej kinematografie
(Pieseň o sivom holubovi, Prerušená
pieseň, Polnočná omša, Barnabáš
Kos, Slávnosť v botanickej záhrade,
Vtáčkovia, siroty a blázni...).
Po celý čas píše prozaické knihy,
eseje, monografie, štúdie, doslovy
k veľkým literárnym dielam – povedzme k súbornému poetickému dielu
G. Apollinaira, k výberom z poézie
André Bretona, Henriho Michauxa,
Benjamina Péreta; vydáva knihy rozhovorov a esejí, ako je dôverný rozhovor s veľkým košickým výtvarníkom
Júliusom Jakobym nazvaný Košický
pustovník; knihy esejí a dialógov
Nikdy, Návraty na Muráň, Nezabúdanie, Zo zápisníkov 1968 – 2008...;
vychádza mu memoárová literatúra
Dezertéri alebo Ľudský faktor, Čo
nevošlo do dejín; vyše dvadsať preložených diel, ktoré patria k vrcholom
francúzskej literatúry (Valéry, Camus,
de Sade, Péret, Ionesco, Robbe-Grillet, Breton a i.), preklady poézie
a esejí uverejňuje aj časopisecky.
Veľa vecí: štúdií, recenzií, pohľadov
na slovenskú kultúru a umenie mu
vyšlo vo francúzštine – a to bol dvadsať rokov zakázaný!
A stále je na svoj vek prekvapivo čulý. Ešte vlani napísal doslov
k mimoriadne zaujímavému dielu
svojho bývalého kolegu z „centrálnej evidencie zbierok SNG“ Mariana
Várossa – ku knihe Deň za dňom
samota, strhujúcemu výberu z denníkov tejto neprehliadnuteľnej slovenskej osobnosti minulého storočia.
Dielo vydal jeho syn Albert Marenčin ml. vo vydavateľstve s dobrým
menom – Marenčin PT.
K nedávnemu jubileu si zaslúži
úprimné: Mnoga lieta – živio! A našu
úctu k jeho masívnemu dielu.
v ktorej sa získalo úctyhodných takmer
stotisíc florénov a k tomu ešte aj nejaké
naturálie. Do tejto zbierky prispeli aj
niektoré európske protestantské krajiny, medzi ktorými nechýbalo Švédsko, ale i domáca šľachta, konšeli,
obchodníci a remeselníci mesta Prešov. Škola mala desať tried a vyučovať
sa začalo l8. októbra 1667. Vo vyšších
triedach vyučovali výlučne profesori:
v siedmej triede (logicorium) vyučoval
Eliáš Ladiver, v ôsmej (philosophorum)
Izák Caban, v deviatej (physocorum
et methaphysicorum) Michal Pongrác
a v najvyššej (theologorum) doktor
Samuel Pomarius z Magdeburgu.
Izák Caban v Šariši pobudol
plodných osem rokov, no aj tu sa našlo
zopár neprajníkov, ktorí proti nemu
začali intrigovať. Za doteraz nie celkom vyjasnených okolností odchádza
v roku 1670 do nemeckého Tübingenu.
Tu po dvoch rokoch pobytu a bádania
odchádza do Sedmohradska, kde sa
v roku 1676 stáva riaditeľom gymnázia
v meste Sibíni.
Všade, na všetkých školách kde
pôsobil, zápalisto presadzoval svoju
atomistickú teóriu, ktorou zároveň
narúšal autoritu feudálnych inštitúcií
a, samozrejme, aj stále ešte dosť pretrvávajúce scholastické dogmy. Hlásal
existenciu atómov, aj keď ich nevidíme, lebo sú to najmenšie čiastočky
hmoty, ktoré sú nedeliteľné, no nie sú
rovnako veľké a majú rozličné tvary.
Pohyb sa deje odsúvaním jedných atómov druhými.
WWW.SNN.SK
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Vďaka Matici boli cyrilo-metodské slávnosti na mnohých miestach vlasti

Úsilie organizátorov našlo primeranú odozvu
Od našich spolupracovníkov a dopisovateľov

Riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal MATEČKA slovom a Martina HOCKICKOVÁ fotografiami priblížili oslavy 1 154. výročia príchodu misie vierozvestcov Cyrila a Metoda v metropole východu. Podrobnú informáciu o priebehu osláv tohto sviatku v Prešove poslala redakcii SNN predsedníčka tamojšej matičnej organizácie
Ingrid LUKÁČOVÁ; Laura ILLÉŠOVÁ z D MS v Nitre precízne priblížila reálie sviatku svätých bratov zo Solúna
v centre ich pôsobenia pod Zoborom a rovnako prospešne referovali o matičných iniciatívach na chválu štátneho
sviatku 5. júla a najmä tých, ktorým je venovaný, predsedníčka MO MS v Rožňave Ľubomíra CHROMČÍKOVÁ aj jej
kolega z Istebného Pavol STUCHLÝ.
Slávnostné zhromaždenia sa
v deň štátneho sviatku sv. Cyrila
a Metoda uskutočnili na mnohých
miestach našej vlasti.
■ KOŠICE
V metropole východu sa zhromaždili pri bustách našich matičných
velikánov – prvého predsedu MS
Štefana Moysesa a prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho.
Slávnostný príhovor tu po spievanej štátnej hymne predniesol podpredseda MO MS doc. Ing. MVDr.
Ján Buleca, PhD. Neskôr sa moderovania podujatia ujal riaditeľ D MS
v Košiciach Michal Matečka. Medzi
hosťami nechýbal podpredseda MS
JUDr. Marián Gešper, ktorý v prejave zdôraznil zjednocujúci národný
a ekumenický odkaz Moysesa
i Kuzmányho, ale i Rázusa a Hlinku.
Zostávajú
aktuálnym príkladom
nepretržitého boja za slovenskú
národnú ideu a schopnosti prekonať
politické a náboženské odlišnosti.
Program osláv s položením vencov
k pamätníkom matičných dejateľov
obohatili dve matičné spevácke skupiny aj služby Božie, na ktoré z hromaždených pozval evanjelický farár
Stanislav Kocka.
■ PREŠOV
Sviatok sv. Cyrila a Metoda
sa v metropole Šariša už piatykrát
uskutočnil v duchu ekumény kresťanských cirkví a jeho dejiskom sa stala
tamojšia Konkatedrála sv. Mikuláša.
Organizačne ho zabezpečili MO MS,
Dom MS, Rímskokatolícky farský
úrad sv. Mikuláša v Prešove a mesto
Prešov, ktoré projekt finančne podporilo. Oslavy sa konali v roku dvojstého výročia PhDr. Andreja Radlinského, ThDr. Jozefa Miloslava
Hurbana a Ing. Adolfa Ivanoviča
Dobrianskeho a v roku 770. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Prešov pod záštitou primátorky mesta
Ing. Andrey Turčanovej, čo vo svojich príhovoroch akcentovali kaplán
Viktor Baltes aj zostavovateľ časti
programu zaslúžilý matičiar Ladislav
Matisko, čerstvý laureát Ceny mesta
za rok 2016. K sviatočnej atmosfére prispeli recitácie Proglasu aj
veršov P. O. Hviezdoslava, vystú-
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penie katedrálneho zboru Chorus
latinus
Pressoviensis,
Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru
Jána Krstiteľa aj organové predely.
L. Matisko s riaditeľkou D MS S.
Jurkovou odovzdali na záver účinkujúcim ďakovné listy, kvety a knižné
ceny. Podujatie ukončila spoločná
pieseň Bože, čos´ ráčil...
■ NITRA
V meste pod Zoborom sa opäť
po roku uskutočnili obľúbené oslavy
Nitra, milá Nitra a v rámci nich Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti.

Tie každoročne prinášajú bohatý
kultúrny program venovaný najmä
cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, no ich súčasťou sú aj
výstavy, konferencia, tvorivé dielne
či Nitriansky jarmok. Všetky aktivity
sa vždy konajú v starom meste Nitry
– na Nitrianskom hrade, v podhradí,
na Svätoplukovom námestí a na
Pešej zóne. Už 3. júla sa v Ponitrianskom múzeu uskutočnila konferencia
Cyrilo-metodské dedičstvo a vernisáž diel sochárky Ľudmily Cvengrošovej, začal sa Nitriansky jarmok – Živo na korze, plný remesiel

Matičná organizácia vo Sveržove v Hornom Šariši má dvadsať rokov

Viditeľný ornament v národnej mozaike
Text a foto: Gabriela K AŠČÁKOVÁ

Začiatkom minulého mesiaca sa vo Sveržove v okrese Bardejov zišli milovníci hudby, spevu, tanca, ale i vyznávači
dobrej nálady. Na výber mali z viacerých možností pookriatia a zábavy – buď na 7. ročníku prehliadky Duchovnej
a národnej piesne, v rámci ktorej sa predstavili cirkevné spevokoly, alebo na 12. ročníku Hornotoplianskych regionálnych folklórnych slávností, kam zavítali skvelé matičné folklórne skupiny i kolektívy z regiónu.
Prítomných aj účinkujúcich v peknom areáli sveržovského amfiteátra
privítal starosta obce Pavol Ceľuch,
ktorý priblížil tradíciu podujatia aj
jeho perspektívy. Matičný pozdrav
i slávnostný príhovor predniesol podpredseda Matice slovenskej Marián
Gešper, ktorý vyzdvihol, že práve táto
kultúrna akcia jasne dokazuje pravdivosť slov slovenského národovca,
kňaza a básnika Jána Kollára, že
„náboženstvo a národnosť sú sestry“.
Vo Sveržove sa pomyselná národná
a cirkevno-duchovná pieseň a folklórna tradícia spájajú a tvoria súčasť
veľkej slovenskej národnej mozai-
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Hornošarišskú obec Sveržov charakterizuje činorodosť matičiarov, ktorá sa prejavuje
v pestrej palete podujatí.

a umenia. V Divadle Andreja Bagara
hrali predstavenie Povolanie pápež
a odznel koncert skupiny Gladiátor.
Nasledovalo zážitkové historicko-turistické putovanie Po stopách sv.
Cyrila a Metoda, otvorili dvojdňový
festival ranostredovekého života Pribinova Nitrawa a predvečer sviatku
ozdobili koncertné vystúpenia Simy
Martausovej a skupiny IMT Smile.
O programe osláv na Nitrianskom
hrade sme priniesli vlastná podrobné
spravodajstvo v minulých SNN.
■ ROŽŇAVA
Aj keď MO MS v Rožňave
s prispením Domu MS, ba aj mestská samospráva pozývali na cyrilo-metodské oslavy, na tamojšie
Námestie baníkov prišlo veľmi málo
účastníkov. Ako bezprostredne po
podujatí konštatovala predsedníčka
MO MS MUDr. Ľubomíra Chromčíková, ktorá spolu s riaditeľkou
D MS Ing. Zlatkou Halkovou si
uctili pamiatku vierozvestcov položením venca pod pamätnú tabuľu
zakladateľa
Matice
slovenskej
a jej prvého predsedu Štefana
Moysesa, „napriek voľnému dňu,
osobným pozvánkam, propagácii
a
ideálnemu
počasiu
bola
účasť zo strany inštitúcií nulová
a v neposlednom rade aj samotných ‚matičiarov‘ veľmi slabá“.
O kultúrny program sa postarali
členovia
spevokolu
pri
evanjelickej cirkvi a. v. v Rožňave dvoma piesňami, ktorým predchádzal precítený príhovor ThDr.
Jerguša Olejára o duchovnom rozmere príchodu a pôsobenia vierozvestcov. Účinkujúcich, hostí a členov MO MS pozval po slávnostnom
akte do svojej rezidencie diecézny
biskup Mons. Stanislav na skromné
občerstvenie z prostriedkov mesta.
■ VYŠNÝ KUBÍN
MO MS v Dolnom Kubíne,
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica
A. Habovštiaka, mesto Dolný Kubín,
MKS v Dolnom Kubíne a obec Vyšný
Kubín sa spolu so slovenskými vlastencami z Oravy a Liptova stretli
pri slovenskom kríži ekumenickej
jednoty 9. júla 2017 na Vyšnokubínskych skalkách, aby si počas
Cyrilo-metodského dňa pripomenuli
ich odkaz a tiež dvojsté výročie
narodenia Andreja Radlinského.
Hlavný príhovor pred asi pol stovkou účastníkov na podujatí predniesol predstaviteľ Matice slovenskej
doc. PeaDr. Pavol Parenička, CSc.
Prítomní si so záujmom vypočuli aj
slová ďalšieho matičného rečníka
MUDr. Vendelína Ťažandláka, CSc.,
a primátora mesta Dolný Kubín Mgr.
Romana Matejova. Program obohatilo vystúpenie speváckej folklórnej
skupiny Orava. Počasie bolo ideálne, o to viac mohla mrzieť neúčasť
viacerých pozvaných hostí...
ky. V bohatom a pestrom kultúrnom
programe to potvrdzovali duchovné
zbory i folklórne telesá zo Zlatého,
z Hažlína, Tarnova, deti z MŠ Sveržov
a tiež domáci súbor Matičiar.
Činorodú prácu tunajších matičiarov dokumentuje
nadviazanie
medzinárodnej spolupráce v programe
Intereg, v ktorom sa naplno prejavil práve spomínaný súbor v poľsko-slovenskom umeleckom pásme.
Takýchto konkrétnych faktov v rekapitulácii dvadsiatich rokov mnohostrannej
matičnej
i národnej
činnosti môžu Sveržovčania ponúknuť
požehnane. Poďakovanie za
záslužnú a obetavú prácu patrí zakladateľke súboru Mgr. Žofii Harňákovej
i prvému a dlhoročnému predsedovi
MO MS, členovi KR MS Prešovského
kraja Dušanovi Pribulovi, ktorý je stále
dušou i motorom aktivít na matičnom
a duchovnom poli.
Vraví sa, že ak chceme niečo
zažiť, musíme sa toho aj dotknúť.
A účastníci spomínaných podujatí vo
Sveržove sa akoby naozaj dotkli krásy
folklóru, zvykov a tradícií – krásy našej
slovenskej domoviny.
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MATIČNÉ DEPEŠE
Valčianske melódie
V závere minulého týždňa sa
v športovo-rekreačnom areáli Dielec vo Valči uskutočnil už 6. ročník
nesúťažnej prehliadky spevokolov,
speváckych zborov a speváckych
skupín pod názvom Valčianske
melódie 2017. Podujatie organizujú
obecná samospráva, miestny odbor
Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej v Žiline a Turčianske kultúrne
stredisko v Martine v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Vatra v Medzibrode
Stovky obyvateľov obce, ale
i návštevníci z iných časí Slovenska
a hostia, medzi ktorými bol aj minister obrany Peter Gajdoš, prišli na
Vatru zvrchovanosti do Medzibrodu
v okrese Banská Bystrica. Samotnému zapáleniu vatry, zloženej
z dvadsiatich piatich poschodí drevnej guľatiny a vysokej šesť metrov
predchádzali vystúpenia detských
folklórnych súborov a ochotníckych
divadiel na miestnom futbalovom
štadióne. Oslavy 25. výročia Deklarácie o zvrchovanosti SR pripravili
miestne organizácie SNS, MS a obec
Medzibrod.

Partizánskym
chodníkom
Oblastný
výbor
SZPB
v Ružomberku, protifašistickí bojovníci v Istebnom, tamojší matičiari
a ich bratia a sestry v Istebnom
pripravujú pod záštitou obecných
samospráv v Párnici a Istebnom
tradičný pochod Po partizánskom chodníku, počas ktorého 28.
augusta vzdajú hold bojovníkom
v SNP položením vencov k mohyle
na Brale a k pamätníku v Lučivnej. Zraz účastníkov je o 9. h pred
oboma obecnými úradmi a v cieli
pochodu je pre nich pripravený strelecký turnaj a kotlíkový guľáš.

Literárny Zvolen
Národné osvetové centrum,
mesto Zvolen, Krajská knižnica
Ľ. Štúra a Literárne informačné
centrum vyhlasujú 25. ročník
súťaže Literárny Zvolen. Uzávierka
celoštátneho kola je 31. 8. 2017.
Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční
27. – 28. 10. 2017 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Súčasťou
vyhodnotenia bude literárny večer
a rozborový seminár. Na súťaži sa
môže zúčastniť každý autor nad pätnásť rokov, ktorému dosiaľ nebola
knižne vydaná publikácia. Súťaží
sa v dvoch kategóriách: poézia
a próza. Bližšie informácie na
adrese: Národné osvetové centrum,
Mgr. art. Martina Koval Majerníková,
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1,
e-mail: martina. koval@nocka.sk
Telefón: 02/204 71 244.

Studňa pre vás
Matica slovenská, MO MS
v Trenčíne, mesto Trenčín,
Verejná knižnica Michala Rešetku
v Trenčíne a Spolok slovenských
spisovateľov vypisujú XXV. ročník
literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom
zhovára. Súťaž je vypísaná v žánroch próza a poézia, v dvoch vekových kategóriách: mládež od 15
– 20 rokov, dospelí nad dvadsať
rokov. Viac o súťaži sa dozviete
od Jany Polákovej, Inovecká 3/44,
91101 Trenčín, tel.: 032/6525607,
0910 176 524.
(se)
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Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Neznámemu
nahrávačovi
Bol si 27. júna na zasadaní
Krajskej rady Matice v Trenčíne
a bez upozornenia a dovolenia
si nahrával priebeh rokovania.
Nahral si zákerne aj môj príhovor, ktorý bol venovaný tým,
ktorí sedeli v sále. Ty si však
podlo uverejnil moje slová
(ktovie, či nie zostrihané?) na
preslávenej stránke Obrodená
Matica, a tak si umožnil vstúpiť
na matičné rokovanie množstvu
ľudí – aj takým, ktorí by najradšej Maticu zmietli zo zemského
povrchu.
Ty nemáš s Maticou a s jej
ideálmi spoločné vôbec nič! Do
pera sa mi tlačia tvrdé slová,
lebo som povinný Maticu brániť,
no zdržím sa! Nezáleží Ti na nej,
na jej mene a povesti na verejnosti. Napokon, ako hodnotiť
už samotnú webovú stránku –
vraj Obrodená Matica –, keď ju
zriadili a prispievajú do nej takí,
ktorým skutočná obroda Matice
prekáža.
O chvíľu bude sedem rokov,
čo ma zvolili do funkcie predsedu, a mojím cieľom nebolo nič
iné, len postaviť na nohy organizáciu, ktorej siahali na život.
Na rok 2011 sa už zo štátneho
rozpočtu nepočítalo s nijakými
peniazmi pre Maticu, napokon vďaka vtedajším politikom
„našlo sa“ 1 494 000 eur, s ktorými sa pretĺkala celé tie roky,
až kým nám niečo pridali. Vtedy
hrozilo, že Matica sa z verejnoprávnej ustanovizne zmení
na spolok „záhradkárov“, a tí,
ktorí boli blízko, by zrejme ľahko
a lacno získali „nadbytočný“
matičný majetok. Ale nezískali,
a tak škodia Matici, kde sa dá
a ako sa dá. „Obrodzujú ju...“
Ty neznámy nahrávač (NN)
– neviem, ako inak Ťa titulovať, slovo „matičiar“ Ti nijako
neprináleží, pričom je dokonca
možné, že kandiduješ do jednej
z najvyšších matičných funkcií,
keď si v Trenčíne bol, inak by si
nemal zámer diskreditovať ma!
(hrôza, ak ťa zvolia!) – otvoril
si ďalšie kolo špinavého dobýjania pevnosti „Matica“. Novinárske hyeny si už brúsili nože:
„Prečo ste to a to povedali? Má
ten a ten naozaj prsty vo videu,
ktoré tak veľmi pobúrilo niekoho?“ Odmietol som vstúpiť do
nečistej, a dokonca nelegálnej
hry.
Ľudia ako Ty do Matice jednoducho nepatria! Je u nás veľa
protinárodných
mimovládok,
dokonca dobre finančne zabezpečených spoza mora, nech sa
páči! Ak máš ešte aspoň kúštik svedomia, ospravedlň sa
a požiadaj matičiarov o odpustenie. A odíď. Alebo chceš v špinení Matice pokračovať až do
„víťazného konca“?

Národné matičné slávnosti 2017

Tohtoročné Národné matičné
slávnosti, ktoré pri príležitosti
154. výročia svojho založenia
organizuje Matica slovenská,
pozostávajú z dvoch samostatných častí. Prvá časť slávností sa uskutoční v piatok 11.
augusta v Martine a druhá 7. –
10. septembra v Trnave.
Mart inská
časť
podujatia
zahŕňa odhalenie búst Jozefa
Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského pri príležitosti dvojstého
výročia narodenia týchto významných slovenských dejateľov. Slávnostný akt, na ktorom sa zúčastnia
popredné osobnosti nášho verej-

konferencia Slovensko v súradniciach času, prezentácia matičnej
vedy, odbornej činnosti, edičných
a divadelných aktivít, prezentácia Neografie, a. s., sprístupnenie niekoľkých matičných výstav,
škola remesiel pre deti, slávnostné
vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže pre študentov vysokých
škôl Matičná esej 2017 – Hurbanov
odkaz dnešku...
Hlavným partnerom Matice
slovenskej pri príprave a realizácii Národných matičných slávností
2017 je Trnavský samosprávny kraj.

ného, kultúrneho a duchovného
života, sa uskutoční v piatok 11.
augusta o 15. h v areáli sídelnej budovy MS
na Ulici Pavla
Mudroňa 1 .
Ťa ž i s kov á
druhá časť Národných
matičných
slávností s bohatým sprievodným
programom
sa
uskutoční 7. – 10.
septembra v Trnave. Integrálnou
súčasťou programu bude popri
vystúpení domácich a zahraničných folklórnych súborov aj

(red)

Zasadala Krajská rada Matice slovenskej Žilinského kraja

Kroky na povznesenie matičnej činnosti
Viliam KOMOR A

Matiční zástupcovia z Liptova, Oravy, Turca, Kysúc, zo Žiliny a okolia pod vedením predsedu Krajskej rady
(KR) Matice slovenskej Žilinského kraja Milana Stromka a za prítomnosti tajomníka MS Mareka Hanusku
rokovali v polovici júla Dome MS v Liptovský Mikuláši.

Členovia
KR
analyzovali
činnosť MS v t ýchto oblastiach severov ýchodu Slovenska.
Zvlášť sa zamerali na hodnotenie
a v yzdvihnutie najaktívnejších
odborov, ako aj na hľadanie ďalších možností sk valitnenia práce
a rozvoja členskej základne. Pre diskutovali tiež priebeh príprav
na najbližšie valné zhromažde nie MS, ktoré sa uskutoční práve
v Liptovskom Mikuláši. Po disku-

sii navrhli kandidátov do matič ných orgánov a predebatovali
jednotlivé nominácie. Za predsedu MS bol schválený Marián
Gešper a za predsedu DV MS
Štefan Mar tinkovič, ktorí takto
získali potrebný poč et nominácii a stali sa pr v ými of iciálnymi
kandidátmi.
V ďalšom priebehu pracovného stretnutia členovia tejto KR
MS vyjadrili nádej ďalšieho roz-

voja činnosti a vzostupu Matice
slovenskej v celom Žilinskom
kraji, ako aj v ďalších oblastiach SR. Vlastenecká próza od
prozaika, scenáristu, publicistu
a bývalého predsedu MS Vladimíra Mináča v podaní recitátorky
a členky KR Anny Dubovcovej
ukončila rokovanie, po ktorom
sa matičiari sa rozchádzali s pozitívnymi pocitmi a novými podnetmi
do svojich miestnych odborov.

Naša matičná vatra zvrchovanosti
Text a foto: Tatiana TOMKOVÁ

národ. Po príhovore Zlatice
Halkovej, riaditeľky Domu
Matice slovenskej v Rožňave,
nasledovala videoprezentácia o Jozefovi Miloslavovi
Hurbanovi v podaní Mgr.
Jozefa Jakubovského. Ľudia,
ktor ým naša história nie je
ľahostajná, si pozorne vypočuli zaujímavé fakty o pr vom
predsedovi Slovenskej národnej rady, spisovateľovi,
novinárovi,
politikovi, evanjelickom
kňazovi a vedúcej osobnosti slovenského povstania 1848 – 1849.
Len čo sa zotmelo, vzbĺkli pr vé

Dôležitý medzník našich dejín
si pripomenuli aj Vlachovčania.
Na miestnom kúpalisku sa stretli
nielen matičiari, hrdí Slováci, ale
aj ľudia dobrej vôle so srdcom pre

plamienky vatr y a zazneli slávnostné príhovor y Ing. Petra
Pakesa, starostu obce, JUDr. Jána
Klobušníka za Jednotu dôchodcov Slovenska, Ing. Zlatice Halkovej za Maticu slovenskú a Ing.
Stanislava Blahúsa za Slovenskú
národnú stranu. Pri sálajúcom
ohni horiacej vatr y zaznela hymna
Matice slovenskej Kto za pravdu
horí, ktorú si zaspievali všetci
prítomní. O dobrú náladu sa celý
večer starala Starovlachovská
muzika. Veľká vďaka všetkým,
ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí.

Ocenenie matičiarom za dlhoročnú prácu a osobný prínos

Cena mesta i medaila policajného zboru
Text a foto: Sláva JURKOVÁ – Jozef DIENES

V minulých dňoch ocenili významnými poctami dvoch aktívnych matičných
činovníkov na východe Slovenska. Dlhoročný predseda KR MS Prešovského
kraja a tamojšieho MO MS, tohtoročný jubilant PhDr. Ladislav Matisko si
z rúk primátorky A. Turčanovej prevzal v Divadle Jonáša Záborského Cenu
mesta Prešov za obetavú pedagogickú prácu, prínosné kultúrne aktivity na
pôde mesta a funkcionárske pôsobenie v Matici slovenskej.

Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach si nedávno
pripomínala 25. výročie založenia.
Na slávnostnom akte sa okrem funkcionárov PZ SR a pedagógov SOŠ
zúčastnili aj predstavitelia verejného
a kultúrneho života v metropole

východu. Medzi pozvanými hosťami
a ocenenými nechýbal ani terajší
riaditeľ Domu MS Košice Michal
Matečka, ktorého vyznamenali medailou za zásluhy pri príprave absolventov školy, keď pôsobil ako jeden z riaditeľov obvodného oddelenia PZ.

Cena mesta Prešov L. MATISKOVI

ČITATEĽSK Á SÚŤA Ž
V čísle 25 Slovenských národných novín sme sa vás pýtali na balet Sergeja Prokofieva Romeo a Júlia. Názov diela
správne uviedli aj Gabriel Kysel, Ľubochňa; Anna Eliášová, Fiľakovo; Zina Bystrická, Banská Štiavnica, ktorým blahoželáme k výhre. Dnešná otázka bude spomedzi tých ľahších, ale potrebných.
● Aké jubileum si po tieto dni pripomíname vatrami zvrchovanosti?
Odpovede posielajte na redakčnú adresu, ktorú nájdete v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do
5. augusta.
(red)

PRIPOMÍNAME SI
29. júla
– stosedemdesiatpäť rokov
od smrti slovenského katolíckeho
biskupa a rektora peštianskej univerzity prof. Jána Derčíka (1785
– 1842)
– pred štyridsiatimi rokmi
zomrel jazykovedec prof. Ján Stanislav (1904 – 1977), ktorý jazykovým výskumom výrazne prospel
nielen našej filológii, ale aj k úsiliu
vytvoriť verný obraz našich národných dejín
30. júla
– uplynulo štyristošesťdesiatpäť rokov, čo v bojoch s Turkami
zomrel Štefan Lučenský (1510 –
1552), ktorý stál na čele vojska
zhromaždeného z jeho panstiev
v Topoľčanoch, Dobrej Vode, Haliči,
Rimavskej Sobote, Tisovci a Slanci
– stopätnásť rokov od narodenia hrdinu SNP generála in memoriam Viliama Žingora, komunistami
popraveného (1902 – 1950)
– pred päťdesiatimi rokmi
zomrel organizátor hudobného
života na Slovensku Ľudovít Ďuriš
(1921 – 1967)
– v Bojniciach pred desiatimi
rokmi (2007) prvý raz laparoskopicky odstránili poškodený žlčník,
pacient šiel na druhý deň domov
31. júla
– štyristodeväťdesiat rokov
od narodenia rakúsko-uhorského
panovníka Maximiliána Habsburského (1527 – 1576), ktorému sa
na istý čas podarilo uzavrieť mier
s Turkami; so španielskou princeznou Máriou Habsburskou, sesternicou a manželkou, mal šestnásť
detí
– stopätnásť rokov, čo sa
narodil významný priekopník preventívnej medicíny prof. MUDr.
Vojtech Mucha (1902 – 1984)
– pred sto piatimi rokmi sa
narodil prírodovedec prof. Andrej
Reiprich (1912 – 2002)
– riaditeľ Ústavu štátu a práva
SAV doc. JUDr. Jozef Vozár má
päťdesiat rokov
1. augusta
– okrúhle životné jubileum má
filozofka PhDr. Jana Balážová
2. augusta
– cisárovná Mária Terézia
vydala v roku 1777 nariadenie
Ratio educationis, ktorým sa na
území Rakúsko-uhorskej monarchie zaviedla povinná školská
dochádzka; 240. výročie
– pred šesťdesiatimi rokmi
sa narodila poetka, prekladateľka
a literárna vedkyňa Viera Prokešová (1957 – 2008)
– päť rokov od smrti hlavy pravoslávnej cirkvi na Slovensku Jána
Holoviča (1937 – 2012)
– legendárny hokejový brankár Slovana Bratislava a štátnej
reprezentácie Vlado Dzurilla by
mal sedemdesiatpäť rokov (1942
– 1995)
3. augusta
– deväťdesiate piate výročie
Žilinského memoranda zo zjazdu
Slovenskej národnej strany v roku
1922, požadujúcom neodkladnú
autonómiu Slovenska
– deväťdesiatpäť rokov od
narodenia maliara Alojza Klimu,
ktorého tvorba bola známa aj vo
svete (1922 – 2000)
– sedemdesiatpäť rokov má
herec Ján Mistrík, najmladší z troch
bratov Mistríkovcov
– šesťdesiatku oslávi László
Szigeti, začas aj minister školstva
4. augusta
– štyridsaťpäť rokov uplynulo
od tragickej smrti avantgardného
režiséra, herca a recitátora prof.
Jána Jamnického, národného
umelca (1908 – 1972)
– storočnica básnika Jána Brezinu (1917 – 1997)
(jč)
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