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SLOVO O SLOVENSKU

Z Bratislavy opakovane zaznieva do Bruselu apel o rozdielnej akosti potravín

Nedávno som na internete
zistil, že som svetoznámy karikaturista. Ocitol som sa v The Big
Encyclopedia of Caricature – teda
vo Veľkej encyklopédii karikatúry.
Našiel som tam svoju fotografiu
a pod ňou tri reprodukcie kresieb.
Mal by som sa z toho tešiť, ale
zostali mi iba trpkosť a sklamanie.
Pod fotkou bolo síce správne napísané meno a priezvisko, dokonca
aj s mäkčeňom v priezvisku Mišanek, čo v anglických textoch nie je
až taká samozrejmosť, ba aj dátum
narodenia bol v poriadku. Okej, ty
si frajer, umelecká celebrita, worldcartoonist, už ťa pozná celý svet,
pyšne som si navrával… Až do
chvíle, kým mi nepadol zrak na
meno štátu, ktorého mám byť
občanom: SLOVENIA (!) Jedno
jediné slovo, udierajúce do očí veľkými písmenami, mi razom vyfúklo
z hlavy všetku o mňa sa pokúšajúcu namyslenosť a slávu...
To všetko mi zišlo na um, keď
som prednedávnom v nedeľu
sledoval v televízii reláciu
O 5 minút dvanásť. Štyria aktéri
v nej prepierali Kiskove podvodnícke kauzy, bielili ich a bielili,
len aby zo špinavého a čierneho
bolo biele, tiež tam premieľali
smerovanie EÚ a ďalšie aktuálne politické udalosti. Čo ma
však najviac zarazilo – počas
celej hodiny vysielania vari
ani raz nezaznelo slovo SLOVENSKO! Iba vytrvalý tanec
okolo „tejto krajiny“: táto krajina,
s touto krajinou, o tejto krajine...
Vraj Kiskov postoj k vlastnej políciou vyšetrovanej daňovej kauze,
jeho podvodné úsilie získať neoprávnený prospech a navyše zneužívanie svojho postavenia na
ututlanie podvodu, ako aj postoj
médií rozdeľujú „túto krajinu“.
A čo tak nazvať jednu z príčin
nejednotnosti práve toto permanentné označovanie Slovenska
ako „táto krajina“!?
Nuž, nakoniec som si povedal:
Buď rád, že ťa majú v onej encyklopédii za Slovinca, veď si aspoň
Slovan. Buď rád, že ti tam neuviedli, že si z TEJTO KRAJINY!
Za toto poznanie ďakujem
relácii O 5 minút dvanásť. O tom,
ako o mojej vlasti a domovine
hovorí spomínaný Kiska, ako ju
pomenúvajú v rozhlase i v parlamente, dakedy nabudúce...

Rovnakú kvalitu produktov všetkým

Andrej MIŠANEK
R - 2017041

JÁN ČERNÝ – Foto: archív SNN

Dvojaká kvalita potravín na spotrebiteľskom trhu sa vážne týka až tretiny občanov „nových“ členských krajín Európskej únie. V oblasti Pobaltia je
to dokonca až sedemdesiat percent. Mimoriadne veľké rozdiely v kvalite potravín od rovnakých výrobcov v rovnakých obaloch na trhoch „starých“
a „nových“ členských krajín EÚ boli expertízami dokázané takmer v každom druhom skúmanom produkte.
V piatok 13. októbra sa v Bratislave uskutočnil samit Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých. Na jeho programe bola
diskusia a hľadanie riešení proti
praktikám, ktoré vytvárajú dve
kategórie spotrebiteľov, s cieľom uskutočniť potrebné kroky
na dosiahnutie nápravy. Okrem
našich predstaviteľov sa na
stretnutí zúčastnili vrcholné reprezentácie jadra zoskupenia V4.

žeme zakázať. V legislatíve však
chceme upraviť dovoz tak, aby
konečný spotrebiteľ mal rovnaký
tovar v rovnakej kvalite ako niekto,
kto býva o pár kilometrov ďalej,“
povedala
ministerka
Gabriela
Matečná. Európska komisia iba
niekoľko dní pred samitom vydala
oznámenie o uplatňovaní právnych
predpisov EÚ v oblasti potravín
a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov.

■ JUNCKEROVA V ÝZVA
Jean- Claude Juncker, predseda Európskej komisie, len
nedávno v prejave o stave Únie
povedal: „Nebudem tolerovať, aby
sa v niektor ých častiach Európy
občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách,
napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné. Teraz musíme
dať vnútroštátnym orgánom väč šie
právomoci, aby odstránili všetky
existujúce nezákonné praktiky.“
Na bratislavskom samite prítomná
komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra
Jourová vyslovila k problematike
toto stanovisko: „Prezentovanie
dvoch rozličných výrobkov v obale
s tým istým označením je neférové a zavádza spotrebiteľa. Ide
o dobr ý príklad cezhraničného
problému, ktor ý môžeme vyriešiť

■ POTR AVINOVÉ PR ÁVO
Podľa EK je na riešenie otázky
dvojakej kvality výrobkov relevantných viacero právnych predpisov
EÚ, a to nariadenie o všeobecných
zásadách potravinového práva,
nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
a smernica o nekalých obchodných praktikách.
Pr vý spomínaný predpis má
zabezpečiť, aby sa na trh EÚ
umiestňovali len bezpečné potravinové výrobky a aby boli spotrebitelia presne informovaní a neboli
uvádzaní do omylu v súvislosti so
zložením a s vlastnosťami potravinových výrobkov ponúkaných na
predaj. Ďalší predpis, nariadenie
o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, stanovuje pravidlá a požiadavky na označovanie
potravinových výrobkov.

3 OTÁZKY PRE:

len spoločne na úrovni EÚ. Členské štáty si s ním dlho samy nevedeli rady. Som odhodlaná skoncovať s týmito praktikami, ktoré aj
právo EÚ zakazuje, a zabezpečiť,
aby sa so všetkými spotrebiteľmi
zaobchádzalo rovnako.“
Do Bratislavy pricestovali aj
ďalší zástupcovia vlád členských
krajín Európskej únie, ako aj predstavitelia Európskeho parlamentu
zodpovední za oblasť poľnohospodárstva a vnútorného trhu.

Prítomní boli tiež zástupcovia
viacer ých spotrebiteľských združení. Všetci spolu v diskusiách
hľadali možnosti, ako odstrániť
rozdiely v dvojakej kvalite produktov na európskom trhu. Účastníci
tiež videli prezentácie výsledkov
porovnávacích testov kvality produktov predávaných na „ západe“
a „východe“ EÚ a predstavili nové
usmernenia spoločnej európskej
legislatívy v tejto oblasti.
„Voľný pohyb tovaru nemô-

Annu ŠIMKULIČOVÚ, aktivistku vyznamenanú rakúskym Čiernym krížom

Keď národ obori l sa na národ...
● Súčasťou nedávnej slávnostnej posviacky zrekonštruovaného cintorína z prvej svetovej
vojny v Mikulášovej v okrese Bardejov boli aj ocenenia aktivistom,
čo sa o jeho obnovu zaslúžili.
Rakúsky Čierny kríž vám pri tejto
príležitosti udelil čestný kríž ako
predstaviteľke OZ Podvihorlatská
paleta.
Aktivity Klubu vojenskej histórie
Beskydy v Humennom, zamerané na
to, aby neupadli do zabudnutia udalostí prvej svetovej vojny, ma zaujali
už pred rokmi. Považujem ich za šľachetné a som rada, že už niekoľko
rokov môžem byť užitočná pri spolupráci s ich maďarskými partnermi,
združenými v nadácii Krajcáros, ktorí
sa tiež podieľajú na obnove vojenských cintorínov na severovýchode
Slovenska. Vážim si to vyznamenanie

V SNN 44 – 45/2017

SI PREČÍTATE
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Výsledky porovnávacích testov dokazujú, že potraviny na „západe“ a „východe“ od rovnakého producenta, rovnakej značky a v rovnakom obale majú rozdielnu kvalitu...

● Popri sprostredkovateľskej
a prekladateľskej činnosti sme videli
členov združenia, ich maďarských
i poľských kolegov pri maliarskych
stojanoch aj v Nižnej Polianke...
Chceme podporiť aktivity KVHB
aj svojimi dielami namaľovanými pri
rekonštrukcii bojov z prvej svetovej
vojny. Veď spravodajcovia, spisovatelia, básnici i maliari boli pred sto rokmi
súčasťou bojových jednotiek. Minulý
rok sme si overili svoje možnosti
v Hostoviciach a tohto roku v Nižnej
Polianke, kde vzniklo niekoľko pozoruhodných malieb z miest, kde sa pred
sto rokmi urputne bojovalo.

národ..., ktorý je putovnou výstavou
po stredoeurópskych krajinách.
Podieľam sa tiež aj na tomto projekte, kde na maliarskych plátnach
prezentujeme účastníkov prvej svetovej
vojny – počnúc generálmi až po radových vojakov, zosobňujúcich prevažne
ich tragické osudy. Spolu s inými dielami
sú mementom a zároveň aj motiváciou
žiť spolu v mierovej spoločnej Európe.
Táto výstava vznikla pri príležitosti storočnice začiatku prvej svetovej vojny.
Odvtedy putuje po rôznych mestách
stredoeurópskych krajín, kde výtvarníci prispievajú do jej portfólia ďalšími
obrazmi. Kolekcia má už teraz vyše
sto obrazov. Po augustovej prezentácii
v Dolnom Kubíne si ju budú môcť najbližšie pozrieť vo Veľkom Mederi.

● Do povedomia sa dostal
aj projekt A národ oboril sa na

Zhováral sa Marián HUBKOVSKÝ
Foto: autor

a zároveň ho vnímam ako záväzok
a povzbudenie do ďalšej práce.

■ Storočnica vzniku „spoločného“ štátu Čechov a Slovákov čerí spoločenskú i politickú hladinu
■ Prof. Martin Homza prináša Presvedčivé dôkazy o slovenskom kráľovi Svätoplukovi
■ Na severovýchode Slovenska v Nižnej Polianke sa bojovalo ako pred sto rokmi vo Veľkej vojne
WWW.MATICA.SK
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Volebný akt a volebné rozhodnutie je zvrchovaným právom občana

Voľby budú do žúp, nie do žúmp
Ján ČERNÝ – Ilustrácia: internet

Aj vy si po tieto dni uvedomujete, že tento rok sa prieskumných agentúr urodilo akosi veľa? Že vám vyvolávajú
a oslovujú vás mnohí anketári na uliciach? Že je priveľa zisťovateľov občianskych nálad a mienky na druhej
strane záhadných telefónnych liniek? A potom je tu ešte ďalší fenomén – sociálne siete. Všetci nás oslovujú
tónom hlasu vyšetrovateľa – koho budeš voliť?
Nanajvýš zaujímavé je, že nikde
na slovenských internetových vyhľadávačoch, nieto ešte v článkoch relevantnej tlače nenájdeme odkaz na
to, že otázka v titulku je spoločensky
absolútne nevhodná. Je neprípustná
tam, kde si dajú záležať na dobrej
úrovni demokracie. Jej položenie sa
považuje nielen za spoločenský lapsus, ale za hrubé porušenie základných pravidiel občianskej etiky.
Volebný akt a volebné rozhodnutie je zvrchovaným právom občana,
ktorý spĺňa zo zákona podmienky na
účasť vo voľbách. Občan dostáva
zoznam kandidujúcich, má právo
si z nich vybrať tých, ktorí ho oslovia svojím volebným programom,
víziami, ale aj prácou pre neho samot-

ného v uplynulom volebnom období.
Volebný akt sa vykonáva tajne vo
volebnej miestnosti za závesom či
za diskrétnou zástenou a nikto nemá
právo ho pri tom nejako ovplyvňovať. To, koho volil, je výhradne záležitosťou jeho vnútorného poznania
a občianskeho svedomia.
■ VOLEBNÉ PRIESKUMY
Súčasný atak zisťovacích otázok
najrôznejších subjektov na voličov,
koho budú voliť (?), možno vnímať aj
ako pokus, dokonca hrubý pokus o ich
ovplyvňovanie. Výsledky volieb tak
málokedy zodpovedajú voličským preferenciám, pretože sa volia tie mená,
ktoré sú viac pretriasané v mediálnom
prostredí, volia sa tí, ktorí sa aj takto

zviditeľnia – alebo ktorých sa „patrí“
voliť.
Na druhej strane je priam zarážajúce, že až dvadsať percent voličov
u nás úplne ignoruje akékoľvek voľby,
pravdepodobne iba s výnimkou voľby
miss. Ba takmer určite s touto výnimkou. Ignorovať voľby je prejavom
neuvedomenia si vlastnej ceny a dôležitosti v spoločnosti. Ak nechceme
konštatovať, že ide o ignoranciu vecí
verejných a následne aj samého seba.
Veď od výsledku volieb predsa závisí,
ako sa ďalej budú rozvíjať okolnosti
našich životov, ktorým smerom sa
budú uberať a či to bude v našom
záujme, alebo nie.
Zúčastniť sa na voľbách dáva aj
právo konštruktívnej kritiky a právo

Štátny rozpočet zahŕňa priority, na ktorých sa koaliční partneri zhodli

S návrhom zákona roka kabinet súhlasí
Štefan ZLATOŠ – Ilustračné foto: internet, zdroj: TASR

Štát v budúcom roku bude hospodáriť s rozpočtom, v ktorom sa ráta so schodkom 1,973 miliardy eura. Jeho celkové príjmy
sa podľa odhadu priblížia k štrnástim miliardám eur, výdavky by mali dosiahnuť takmer šestnásť miliárd eur. Zaujímavý
vývoj predpovedá návrh rozpočtu pri schodku verejných financií, teda rozdielu medzi tým, „čo štát zarobí a čo minie“.
Ak sa podarí udržať aj v parlamente návrh zákona roka v tej podobe,
v akej ho schválila vláda, potom sa
prvý raz v krátkej histórii samostatného Slovenska dostane náš štátny
„dlh“ pod jednopercentnú úroveň.
Ďalší vývoj tohto dôležitého parametra
hospodárenia štátu je prognózovaný
tak, že o rok neskôr sa má deficit znížiť
na 0,1 percenta HDP a v roku 2020 by
sa hospodárenie Slovenskej republiky
malo skončiť s vyrovnanou bilanciou.
Do parlamentu sa tento návrh dostane
na prelome novembra a decembra.
■ OPTIMISTICKÁ PROGNÓZA
Základom na vypracovanie rozpočtu bola podľa ministerstva finan-

cií práve aktuálna makroekonomická
prognóza, ktorá na budúci rok počíta

VŠIMLI SME SI
S lovensko-poľské pohraničie je nádherné po celej dĺžke našej
spoločnej hranice. Má obrovský turistický potenciál a tam, kde to
vzali vážne, žnú už viditeľné úspechy. Tamojšie bohaté prírodné
a kultúrne dedičstvo je totiž výzvou. Jeden dobrý nápad sa však
vždy zrodí až z toho úspešného predchádzajúceho.

Ľutina má ďalšie lákadlo
V Prešovskom kraji sa v uplynulých rokoch v spolupráci s poľskými
partnermi podarilo opraviť a spropagovať drevené chrámy s finančnou
podporou Európskej únie. Efekt vidieť
už dnes na náraste turistov v regióne,
a tým aj na oživení služieb. Nie všetci
turisti sa však nateraz zdržia viac ako
deň, a tak na základe známej vety:
„ Ak nejde Mohamed k hore, musí
ona za ním,“ sa miestni nadšenci
rozhodli pre nevídanú aktivitu. Určite
za ňu možno považovať inštaláciu
dvadsiatich miniatúr drevených chrámov v mierke 1 : 10 na významnom
mariánskom pútnickom mieste v obci
Ľutina v okrese Sabinov. Všetko sa
Do obce už priťahuje aj miniskanzen.
to udialo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 – 2013. Na jeseň 2011
v areáli ľutinskej baziliky sprístupnili miniskanzen s replikami desiatich
chrámov najmä z okolia Sniny a Sobraniec. V druhej etape projektu
v roku 2013 miniskanzen doplnili o ďalších desať makiet chrámov
z okolia Bardejova. Areál je oplotený, pribudli chodníky, osvetlenie
a informačné tabule. Súčasťou projektu bolo vydanie prezentačnej publikácie o miniskanzene, sprievodcu po drevených chrámoch
a reklamných letákov. Partnermi projektu na poľskej strane boli cirkevné inštitúcie, kultúrne organizácie a charita, ktoré sa usilujú
o záchranu a prezentáciu sakrálnej architektúry. žiť ďalej.
Štefan ZLATOŠ
Ilustračné foto: (se)
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s rastom ekonomiky na úrovni 4,2
percenta HDP. Inak povedané, začne

kontroly výkonu zverených funkcií.
Rečnenie pri pohári piva je už iba
mlátenie prázdnej slamy. A pivných
odborníkov na všetko, hoci aj na problematiku zániku vesmírnych galaxií či
oblasť fúzie jadra, je u nás neúrekom.
Minimálne tých dvadsať percent.
■ ŠTÁT SME MY
Ak sa vás niekto spýta, koho
budete voliť, dajte mu pokojne
najavo, že je prinajmenej hulvát. Ale
sa výroba v novej automobilke,
následne či dokonca súbežne sa
budú vytvárať aj nové „obslužné“ pracovné príležitosti. Nezamestnanosť by
logicky mala ešte klesnúť.
Rozpočet počíta s prioritami,
na ktorých sa nedávno dohodli koaliční partneri. Medzi nimi je v popredí
zvýšenie minimálnej mzdy, podpora
dochádzania za prácou, zvýšenie
príplatkov za nočnú prácu a prácu
počas víkendov a sviatkov, umožnenie
dobrovoľného vyplácania trinásteho
a štrnásteho platu a ďalšie pripravované opatrenia. Samozrejme, nedá sa
vylúčiť vplyv parlamentnej rozpravy
na definitívnu podobu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, pretože aj
v súčasnosti sa ešte na pôde jednotlivých ministerstiev diskutuje o dodatočných nárokoch a potrebách. Je
však reálne predpokladať, že v konečnom dôsledku pôjde skôr o kozmetické ako nejaké zásadné korekcie
návrhu zákona.
■ MÍNUSY ENVIROREZORTU
Ministerst vo životného prostredia dostane na budúci rok 193

voliť choďte. Svoju voľbu si nechajte
pre seba a potom už len kontrolujte
a pripomienkujte. Občanmi nie sme
preto, aby sme financovali štát, ale
predovšetkým preto, aby sme rozhodovali, v akom štáte chceme žiť.
A platí to nielen pre štát, týka sa to
aj vyšších územných celkov a samotných miest a obcí. „Štát sme my“
– platí v prenesenom zmysle staré
známe už od čias Ríma. Nezabúdajme na to!
miliónov eur. Ide o citeľné zníže nie príjmu od štátu v porovnaní
s rokom 2017, ale iba na pr v ý
pohľad. Aj keď rezor tný rozpoč et
na rok 2018 je nižší o 29 6 milió nov eur, č o je o 60,6 percenta,
súvisí to s nižšou alokáciou
v ýdavkov EÚ a spoluf inancovania
v rámci tretieho programového
obdobia. Prostriedk y zo štátneho
rozpočtu sa však v porovnaní
s rokom 2017 zv ýšia o 20,4 percenta, č o je spôsobené najmä
nárastom počtu inšpektorov pre
Slovenskú inšpekciu životného
prostredia a v ýdavkov potrebných
na v ypracovanie stratégie na
ochranu ovzdušia.
Ministerst vo kultúr y SR by
malo dostať zo štátneho rozpočtu na budúci rok 280 miliónov
eur. Oproti predošlému roku je
to viac o 36,5 milióna eura, teda
o pätnásť percent. Je to pozitívny
trend, ktor ý stabilne pokračuje
už ist ý č as. Opodstatnený najmä
preto, že pod egidou ministerst va
vzniklo niekoľko nov ých inštitúcií
dôležit ých pre spoločnosť.

Zuzana Hložníková, majstrova dcéra:Sto obrazov je vo výbornom stave!

Matica starostlivosť o obrazy nepodcenila
Koncom leta sa stala Matica terčom nevyberavých útokov neoliberálnych a protislovenských médií – portál aktuality.sk, tel evízia RTVS alebo denník Pravda. Zverejnili bombastické informácie o tom, ako sa Matica slovenská
nedokáže postarať o umelecké diela majstra Vincenta Hložníka, ktoré od neho získala darom na zbierku Národného
pokladu. Žiaľ, tieto informácie vyšli z Turčianskej galérie, v ktorej chcela Matica za poplatok obrazy uskladniť.
Novinári už len k tomuto neprofesionálnemu posudku pridali tú pravú protimatičnú šťavu.
„V Matici sme začali obratom
konať. Obrazy napohľad vyzerali suché, pekné, v poriadku.
Nie sme však odborníci, aby sme
videli možné poškodenia farby
a podobne. Preto sme zavolali
expertku na reštaurátorstvo. Jej
zistenia boli presne opačné: obrazy
sú v poriadku a minimálne znečistenia nie je problém odstrániť. Takéto
problémy majú aj iné slovenské
galérie,“ uviedol Maroš Smolec,
správca Matice slovenskej.
O zbierku sa po medializácii začala zaujímať aj majstrova
dcéra akademická maliarka Zuzana
Hložníková. Deviateho októbra si
zbierku v Matici prezrela. Publikujeme jej reakciu: „Keď som
9. 10. 2017 navštívila sídlo Matice
slovenskej v Martine so zámerom
vidieť veľkorysý dar môjho otca
Vincenta Hložníka, ktorý pred
viac ako dvadsiatimi rokmi daroval
Matici slovenskej, a predovšetkým
slovenskému národu, bola som
veľmi prekvapená. Po rozsiahlom
mediálnom útoku na Maticu, ktorý
prebehol uprostred leta a ktorý

SLOVENSKO

deklaroval, že sto obrazov Vincenta
Hložníka ničí nebezpečná ple-

ČO INÍ NEPÍŠU

Hložníkove maľby skladovaním v Matici slovenskej neutrpeli.

seň, bola som zmierená s takmer
všetkými možnými katastrofickými

scenármi. Opak bol však pravdou.
Všetkých sto obrazov je vo výbornom stave. Úložný priestor, ktorý
nám ochotne ukázali pracovníci
Matice, by sme mohli označiť za
vyhovujúci, a dokonca za porovnateľný s depozitmi, ktorými disponujú
niektoré slovenské galérie. Navyše
som mala možnosť preštudovať si
odborný posudok o stave jednotlivých obrazov. Na záver sme spolu
s vedením Matice slovenskej konštatovali, že celá ‚kauza‘, týkajúca
sa obrazov Vincenta Hložníka,
vyniesla na povrch iba jednu myšlienku, ktorá by bola pravdivá –
a tou je potreba pracovať s týmto
veľkolepým darom, to znamená
vyňať ho zo správy Nadácie Matice
slovenskej, vybrať ho z depozitu,
vystavovať ho a opakovane predstavovať verejnosti. Iba tak nadobudne dar svoju podstatu.“
Keď sme médiám poslali stanovisko a informáciu o dobrom
stave umeleckej zbierky, zhodne
mlčali. Žiaľ, aj toto je jasný príklad
„objektivity“ slovenských médií.
Text a foto: (mrs)
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Slovenská cesta do jadra
Dušan D. KERNÝ

Slovensko už po druhý raz za
ostatných pätnásť rokov zopakuje
cestu do jadra Európskej únie. Je
to prirodzený proces jednoducho
preto, lebo Európska únia je dnes
úplne iná než tá, do ktorej sme
vstupovali a ktorú sme vtedy považovali za jadro Európy. Najbližšie roky do volieb je „veľký skok
o desaťročie“ proklamovaným cieľom vlády a najvýraznejšieho slovenského politika Rober ta Fica. Je
to najambicióznejší politický cieľ
a zároveň projekt, o ktorom zatiaľ
veľa nevieme.
Aj po pr vý raz po skúsenosti
roka 1997, keď sme sa nedostali do
pr vého kola vstupu do Severoatlantickej aliancie NATO na pamätnom samite v Madride, sme potom
stihli až najmasovejšie rozširovanie Únie spoločne s desiatkou štátov v roku 2004. Neostali sme na
ocot, keďže to bola masovka. Na

rozdiel od NATO, do ktorého sa
nám veľmi nechcelo, Slováci do
Únie chceli z tých istých dôvodov,
ako dnes chodia v dlhých kolónach
na slovenské sviatky nakupovať do
Rakúska. Hlavný politický argument bol, že nenecháme iných
rozhodovať o nás bez nás, chceme
by ť „dnu“ v Únii, aby sa neprijímali
rozhodnutia bez našej prítomnosti
a vedomosti. Bol to logický argument. Vo viacer ých generáciách
rezonovala dlho živená čs. skúsenosť s mníchovskou zradou,
keď tiež rozhodli o nás bez nás
a v konečnom dôsledku Slovensko
prišlo o obrovské územia a obyvateľov a cudzia okupácia sa skončila až v roku 1945. Ale „účinkovala“ aj skúsenosť z roku 1968,
keď tiež rozhodli bez nás...
Pri pr vom vstupe do Únie,
ktorá je na nerozoznanie od
dnešnej, podmienky vstupu určili

iní. Nemali sme na to nijaký vplyv.
Tak ako v prípade NATO museli
sme pri pravidelných kontrolách
naplniť proces, ktor ý bol plne
pod kontrolou či už NATO, alebo
úniového Bruselu. Teraz, logicky,
chceme by ť pri tom, aj keď to

K OME N TÁ R
nebude lacné. Obzretie dozadu
by nám malo napovedať, v čom
si zobrať poučenie z pr vej cesty
do jadra Európy. Vtedy sme mali
mužstvo, ktoré aby splnilo kľúčový cieľ, prijímalo politické podmienky silnejších štátov. Tak sme
z politických, a nie z technologických príčin (o tom nikto nepochybuje) prišli o atómovú elektráreň,
o miliardy a z večera na ráno
sme sa z vývozcov energie stali
jej dovozcami. Dodnes nikto podrobne neopísal, ako za tým všet-

Tá druhá možnosť pre nás
Ivan BROŽÍK

Našim rodičom, aby boli šťastní,
roky stačila dovolenka najskôr na Balatone, potom v Rumunsku a v Bulharsku a tí, čo to s režimom vedeli, akosi
v predstihu pred ostatnými okúsili Jadran. Bolo im to dovolené. Niektorým
aj viacnásobne. Zrejme podľa zásluh
či dôveryhodnosti. Stačil im trabant,
neskôr embéčka a v posledných rokoch
bývalého režimu aj luxusný favorit.
O tom sme si medzi sebou šuškali:
škoda hovoriť...
Ak sa pridala chata niekde
v záhradkárskej osade na Slovensku, žili si vlastne celkom „šťastne“.
Instantná káva sa dala prepašovať
z Rumunska, koňak z Juhoslávie
a texasky sa vždy dali kúpiť za „vyvekslované“ bony, čo boli poukážky na
nákup tovaru v Tuzexe. Ak ste ich kúpili
viac, dostali ste zľavu – štyri koruny
a päťdesiat halierov za jeden. Samozrejme, to sa týkalo rovných občanov.

AKO BOLO, ČO BOLO
V čase voľna sadám na
bicykel a poďho na petržalskú
hrádzu. Začiatkom druhého
tisícročia som tam stretával
Maroša Kochanského. Potom
odrazu s cyklistikou prestal.
Nevydržal nával kolieskových
korčuliarov. Hovoril, že nie je
samovrah, aby sa vracal domov
uštvaný ako po prekážkovom
behu spojenom s rugby. Mal
strach, že ho elegantným zakášajúcim pohybom zotne zasnený
krasokorčuliar. Priznal sa, že
dovolenku strávil na bratislavských Zlatých pieskoch. Vyhovovala mu teplota, voda i to, že
keď sa postavil do radu na pivo,
stál pred ním iba jeden človek.
Vozil sa na vodnom bicykli. Bol
to ten istý hrdzavý rároh, na
ktorom sa plavil v študentských
časoch. Akurát vtedy zaplatil
za požičanie pár korún a začiatkom dvadsiateho prvého storočia skoro stovku. Smial sa,
ako stúpla naša životná úroveň. Tešilo ho, že všetky pekné
baby, na ktoré sa rád pozeral,
neodišli do Talianska alebo Španielska. Nechápal, že jeho raj
ešte neobjavili nijakí zahraniční
WWW.SNN.SK

súčasťou DNA nasledujúcich generácií.
Našim rodičom stačili pomaranče
z Kuby, tie, ktoré sa nedali ošúpať,
a vlastne ani poriadne zjesť. Nám musia
stačiť tie, ktoré by sa už vo Viedni
nepredali, pretože pre ich nekvalitu
zastavil ich predaj nejaký rakúsky úrad.
Netreba pripomínať, že nám stačia
odevy, ktoré sú ako nosené bazárové
kusy predávané v špecializovaných
zlacnených predajniach v krajinách za
vraj bývalou železnou oponou. Nám
stačia banány, ktoré za tou oponou oli-

zol mrazík a už sa tam nesmú predávať.
Kamióny ich dovezú k nám na Slovensko a v akcii sa o ne priam trháme. Nám
stačí dovezená šunka, v ktorej je o iks
percent vody viac ako v šunke, ktorú
si kúpi na raňajky priemerný Nemec.
Aj toto je dôsledok genetickej informácie, ktorú si v sebe nesieme ešte z čias
totalitného života našich rodičov. Oni
v ňom dokázali byť šťastní, inak by sa
zbláznili. A my vlastne tiež. Museli by
sme sa zblázniť, ak by sme si neustále
pripomínali, čo všetko nás zaraďuje
medzi občanov druhej kategórie
v Európe. Mzdy, počet odpracovaných
hodín za mesiac, úroveň zdravotníctva,
dopravy, sociálny systém. Po štvrťstoročí je síce už naivné podliehať akémusi vnútornému hlasu: „Počkaj, veď
nedá sa všetko hneď, veď ešte včera
boli ostnaté drôty a ploty na hraniciach
pod elektrickým prúdom,“ ale dobre,
privrime aj kurie oká a dá sa...

hostia. Smútok ho prešiel, keď
mu kamoš premietol videokazetu
z Chorvátska. Masa turistov
bojovala na pláži o miesta. Vyzeralo to ako pri rannom nástupe
na kasárenskom nástupišti, kde
zažíval ústrky počas vojenskej

ho zoberú, keď má trvalý pobyt
v Bratislave. Tam bude absolútny
pokoj... a keď sa mu zachce,
bude o desať minút doma alebo,
čo je najdôležitejšie, medzi
kamarátmi. Napokon sa po čase
predsa len vybral do Grécka.

Tí rovnejší mali diplomatické predajne
a dovolenky letecky na Kube či v Soči.
Pod slovným spojením genetická
informácia si možno predstaviť súbor
génov obsiahnutý v pohlavných bunkách rodičov; riadia vývoj potomka tak,
že sa v ňom prejavia znaky rodičov. Je

P O Z N Á MK A

kým boli rakúske a francúzske
záujmy a premyslená protiruská
propaganda a rakúsky kancelár,
ktor ý potom dostal štvr ť milióna
eur ako poradca nemeckej atómky.
V kľúčovej veci – poľnohospodárstve – sme zlyhali, nemáme
rovnaké podmienky pre našich poľnohospodárov, a tr vá to dodnes.
Nejde len o rozdiel v dotáciách
či katastrofálny rozdiel v kvalite
výrobkov a potravín, čo sa rieši
až teraz v roku 2017! Nevyrokovali sa ani dotácie a ani dotácie
na udr žanie kvality krajiny, z čoho
dodnes masívne profitujú roľníci
v horskom Rakúsku či Bavorsku.
Slovensko bolo zaradené medzi
štáty s priveľkým počtom populácie v poľnohospodárstve, čo ho
pri rokovaniach znevýhodňovalo,
že bude „drahé“. Okrem iného sa
vtedy argumentovalo, že má jedenásť percent produktívneho obyvateľstva v poľnohospodárstve,
ale nikto sa neohradil, aj keď to
bolo podstatne menej...
V zahraničnej politike autor
koncepcie vtedy vládnej sociálnej demokracie SPD, neskorší
komisár pre rozšírenie Európskej
únie Günter Verheugen definoval
potenciálnu hrozbu ozbrojeného
konfliktu v Európe – v Kosove a na
Ako občanov Európskej únie nás
roky zavádzali a skúšali najmä našu
pozornosť v oblasti kvality potravín.
Ktosi ju vynachádzavo upriamil na
zástupný problém rovných a rovnejších
uhoriek, mrkiev a banánov či guľatejších zemiakov, a tak sme zabudli sami
chcieť byť rovnejší. Až kým poniektorým nedošlo, že sme potravinovým
smetiskom sveta. Že nadnárodné
firmy náš potravinový trh považujú za
skládku odpadu a nás samotných za
hlupákov, ktorým stačí predsa to, čo
sa im ponúkne. No, ponúkne... Čo sa
im podhodí.
Slovensku sa počas nedávneho
„predsedníctva“ podarilo neskutočné – vyslovilo v Bruseli svoj
jasný postoj na pokrmy zo Západu.
Potom sa zaktivizovala V4, ktorá
odmietavý názor Slovenska k dvojakej kvalite potravín pre ich a slovenské obchody podporila. Najnovšie
ho podporujú už všetky „nové“ členské krajiny Európskej únie.
Už nám zrejme naozaj nevyhovuje
predstava o tom, ako nás podceňuje
a za čo nás považuje cezhraničný
biznis. Evolúcia dokáže meniť aj genetické informácie. Niekde pomalšie, niekde priam skokovo. Malo by nám naozaj záležať na tom, aby pre Slovensko platila tá druhá možnosť.
strčili do ruky udicu. Prichádzajúci turisti i domáci sa zhrčili
okolo šarmantnej žienky mocujúcej sa s rybárskym náradím.
Hlúčik kibicov sa rozrastal. Najviac vyskakoval krpatý Belgičan.
Rukami nohami radil trápiacej sa

O dovolenke s Marošom Kochanským
Peter VALO

prezenčnej služb y. Zavtipkoval
si, že ten, kto nemal v boji o flek
dosť ostré lakte, sa musel opaľovať postojačky. Ak si chcel opáliť aj nohy, postavil sa na hlavu.
A on zatiaľ na Zlatých pieskoch
ďakoval Bohu, že oželel modré
more, morských ježkov, medúzy
a iné jedovaté tvory a ostal
doma. Načo cestovať do tlačenice. Dodal: „V lete je celé Slovensko preč a nám, čo tu ostaneme, je vlastne konečne fajn.“
Rozmýšľal, že o rok pôjde stanovať na Zlaté piesky, len nevie, či

Jedovalo ho, že leží na pláži
a more je plné ľudí. O to viac mu
chýbali kamaráti, s ktorými zažíval každodenné bláznovstvá.
Škoda, že Maroš nevedel,
ako sa s plážovým pobytom
vyrovnal môj priateľ, známy
gynekológ profesor Igor Holomáň. Pri chorvátskom mori bola
hlava na hlave. Igor sa s kamarátom vybral zavčas ráno na trh.
Vyhliadli si najväčšieho žraloka
a poldruhametrové rybisko dovliekli na pláž. Vo vode ho zavesili na háčik a Igorovej manželke

NÁZORY

Slovensku! To vraj pre jeho napätie s Maďarskom. A opäť sa nikto
neohradil. Všetko to slúžilo vnútropolitickému zápasu. Po nástupe
tandemu Dzurinda& Mikloš došlo
k neuveriteľnému predaju – slovenské potrubie hlboko v zemi
prešlo do rúk ruskej súkromnej
spoločnosti, ktorá, ak by jej plány
vyšli naplno, by dnes vlastnila
ropovod od bratislavského Slovnaftu po čínske hranice a dokončila by začaté rokovania o predaji
americkej spoločnosti. Ruská spoločnosť oficiálne bola menšinovým vlastníkom a väč šinu mala
Slovenská republika, ale v realite
podľa zmluvy mala plné právo
manažmentu, teda roky hlavné
slovo pri riadení Transpetrolu. Ten
istý tandem prenajal vodnú elektráreň Gabčíkovo tak nevýhodne,
že sa dostala opäť do rúk Slovenskej republiky až koncom roku
2017!
Cesta do jadra je náročná.
Nielen pre zmenenú Úniu, ale aj
pre kvalitu slovenského mužstva,
no najmä pre verejnú kontrolu.
Pri vstupe do Únie v roku 2004
sme za miliardy splynuli s jadrom Európy. Ako teraz? Presadí
sa vplyv verejnosti či dokonca
referendum?

dáme ako na to. Asi po pol hodine
naťahovania vliezol do vody jej
manžel Igor. Po chvíli sa vynoril v náručí s veľkou rybou. Metal
sa pritom na všetky strany, aby
všetci videli, ako urputne bojuje
s nebezpečným dravcom. Na
pláži priskočil k nemu kamarát
s papekom a teatrálne „umlátili“
pár hodín mŕtveho žraloka.
„Morsky pas!“ Zvrieskol
ktosi z domácich. Zvesť, že z
mora vytiahli žraloka, vyhnala
kúpajúcich sa z vody. More bolo
prázdne. Holomáňovci a ich

priatelia si mohli pohodlne
zaplávať. Večer si upiekli žraloka a zabávali sa na vydarenom
fóriku.
Nejednu dovolenku sme
trávili v Domove spisovateľov
v Budmericiach. Desiatku dní
sme si tu užívali s rodinami
priateľov. V lete kaštieľ a jeho
okolie ožilo, tak ako si to predstavoval osnovateľ myšlienky
Domova spisovateľov básnik
Rudo Fábry. Vďaka nemu prejavili v povojnových rokoch
o kaštieľ záujem organizátori
kultúry a zásluhou jeho rozsiahlej rekonštrukcie v osemdesiatych rokoch za riaditeľa Slovenského literárneho fondu Laca
Ondriša sa zachoval. Lykožrút
v kresle ministra kultúry Daniel
Krajcer chcel kaštieľ predať, čo
mu nevyšlo, ale salóny, kde sme
sedávali, sa zmenili na múzeum
a niekdajšia rodinná atmosféra
je minulosťou. V čase voľna si
vyrazím bicyklom z Petržalky do
Čunova za kamarátmi v bufete
Na obrátke. Veziem sa po hrádzi, kde som stretával dnes už,
žiaľ, nebohého Maroša, ktorý
by teraz oslavoval tridsiate
piate narodeniny svojej skupiny
LOJZO.
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NA OKRAJ
V roku 2017 uplynie stodesať

rokov od prijatia maďarizačných
školských zákonov známych ako
Apponyiho zákony.
Pomenovali
ich po grófovi Albertovi Apponyim,
ministrovi školstva a kultúry vo
vtedajšom Uhorsku. Tieto nariadenia ukladali všetkým učiteľom
povinnosť vyučovať v maďarčine.
Mnohé slovenské deti však maďarčinu neovládali, a tak sa tento cudzí
jazyk museli učiť na úkor iných
predmetov. Učiteľov, ktorých školskí
inšpektori obvinili z nedostatočnej
znalosti maďarského jazyka, prepustili zo školských služieb a tí, ktorí
ostali, museli svojich žiakov vychovávať vo vlasteneckom duchu, pričom v Apponyiho očiach znamenalo
vlastenectvo najmä lásku k všetkému maďarskému.

Apponyiho
zákony
Vyučujúci sa tiež museli postarať o to, aby sa slovenskí žiaci naučili
do konca štvrtého ročníka plynule
písať a hovoriť po maďarsky. Ak zlyhali, sankcionovali ich znížením platu
alebo stratou práce. Od roku 1909
sa po maďarsky začalo vyučovať aj
náboženstvo, proti čomu protestovali
mnohí slovenskí kňazi. Biedne rozpoloženie Slovákov v Uhorsku a krutosť školskej reformy, ktorá bránila
príslušníkom nemaďarských národov
vzdelávať sa v ich rodnej reči, zaregistrovali aj v zahraničí. Na neprijateľnosť Apponyiho zákonov upozorňoval napríklad český historik Jaroslav
Bidlo či nórsky spisovateľ Bjørnstjerne
Bjørnson. Napriek protestom zo zahraničia platili tieto zákony až do rozpadu
Rakúsko-Uhorska v roku 1918.
Apponyiho zákony v podstate
predstavovali pokračovanie procesu,
ktorý sa začal prijatím Národnostného
zákona z roku 1868. Ten určil maďarčinu ako štátny a úradný jazyk, taktiež
i nariadenie z roku 1891, podľa ktorého
sa po maďarsky mali vychovávať aj
slovenské deti v materských školách
a pravidla prijatého v roku 1902, ktoré
zaviedlo sedemnásť až dvadsaťštyri
hodín výučby maďarského jazyka týždenne pre všetky školou povinné deti
v Uhorsku.
Výdatnú oporu pri maďarizácii
školstva poskytoval najmä Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok
(FEMKE), založený v roku 1883 v Nitre.
Práve jeho členovia prišli s myšlienkou
odvážať slovenské deti na prevýchovu
do maďarských rodín. Tento tragický
nápad, ktorého následkom bolo odvlečenie tisícov detí, pripomína pamätná
tabuľa osadená na budove Bibiany,
medzinárodného domu umenia pre deti
v Bratislave. Na základe zachovaných
záznamov sa odhaduje, že v období
od osemdesiatych rokov 19. storočia po začiatok dvadsiateho storočia
z územia dnešného Slovenska násilne
odviedli až šesťdesiattisíc detí. Odvlečené deti síce často nemali rodičov
alebo jedného z rodičov, čím spolok
FEMKE prezentoval svoju akciu ako
humanistický čin zameraný na pomoc
osirelým deťom. V skutočnosti však
maďarskí gazdovia neraz zaobchádzali
s týmito deťmi tak kruto, že mnohé radšej ušli. Niektorí ich dokonca predávali
na trhoch...
Slovenské školstvo teda pred sto
desiatimi rokmi zasiahla tvrdá rana
v podobe Apponyiho zákonov. Pritom
nedlho pred ich schválením v druhej
polovici 19. storočia pocítilo síce krátko
trvajúci, ale intenzívny impulz slobody,
keď boli otvorené tri slovenské gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore a pod
Znievom.
Dnes v kontexte výročia prijatia
Apponyiho zákonov je však nutné oceniť najmä úsilie slovenských vlastencov, ktorým sa napriek všetkým neprajným okolnostiam sen o samostatnom
slovenskom školstve napokon podarilo
naplniť.
Pavol IČO

QMVÓDGT

Básnik, prozaik a publicista Andrijan TURAN hľadá krásu v každodennosti

Sociálne siete osprosťujú národ
Zhováral sa Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Andrijan TURAN, rodák z Bratislavy, do literatúry vstúpil básnickou zbierkou Ozvena vo všetkých jazykoch
v roku 1986. Odvtedy na jeho literárnom konte pribudlo desať kníh, ale aj stovky strán publicistiky. Viac dát
a životopisných informácií o tomto autorovi publikujeme v rubrike Medailón.
● Slovo básnik za ostatných sto
rokov niekoľkokrát zmenilo tie jemné
odtienky, cez aké týchto ľudí vníma
spoločnosť. Od rojka a bohéma,
lámača ženských sŕdc cez vizionára
a autoritatívny hlas až po spestrenie
na sociálnych sieťach. Ako ty vidíš
obraz básnika tu a teraz?
Žiaľ, dostali sme sa do čias, keď je
básnik považovaný len za nejakého polovičného „blázna“, ktorý nevedno prečo
(a komu) píše svoje veršíky, čo sú len
jeho akousi podivnou osobnou záľubou
popri zamestnaní, akoby povolanie spisovateľa stratilo akúkoľvek vážnosť, historickú serióznosť, príťažlivosť. To však
vyplýva aj z faktu, že knihu už na Slovensku vydal skoro ktokoľvek – hviezdička
speváckej súťaže, športovec, moderátor,
politik, filmár, fotograf, maliar, modelka,
bankár, podvodník Majský, a dokonca aj
masový vrah Černák, a médiá pokojne
týchto ľudí označia zajtra za spisovateľov. Čiže básnik dnes je synonymom pre
nepraktického (a asi aj neúspešného)
človeka odtrhnutého od reality, ktorý má
nejaký osobný problém a rieši si ho svojimi veršíkmi.
● Bývaš takpovediac v prírode
na okraji „veľkej“ Bratislavy v domci
obklopenom záhradou. Tvorivých
ľudí toto jesenné obdobie plné farieb
nezriedka nenápadne pomkne k bilancovaniu, napríklad keď oslávi polo-

okrúhle narodeniny ako ty. Stáva sa ti
to a s akým výsledkom?
Vek si zatiaľ nevšímam, kým vládzem svižne vyjsť do kopca, na ktorom bývam, a šliapať na bicykli naplno
hodinku lesom. No bilancovanie mi nie
je cudzie, hoci to nebýva vždy to najpríjemnejšie sebaspytovanie. Je módne
hovoriť: necítim sa na svoj vek, ale všetci
vieme, že po päťdesiatke to nie je
pravda. Ak nie ste cvok, čo trávi denne tri
hodiny spotený v posilňovni a kontroluje
každý gram stravy, ktorý si dá na tanier.
Pre mňa je dnes dôležitý osobný pokoj,
systém práce, ktorý som si rokmi vytvoril, miesto, kde žijem, a tých pár priateľov,
ktorí mi zostali a, samozrejme, rodina,
keďže, našťastie, nie sme ako Higlander
nesmrteľní. Nepechorím sa za úspechom, majetkom, funkciami, mediálnou
pozornosťou, no aj tak sa cítim šťastný
a vychádza to z úplne obyčajných každodenných maličkostí. Dnes budem oberať jablká a pozerať z koruny stromu do
diaľky.
● Nedávno vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej tvoja
kniha Osem osamelých. Píšeš v nej
o osudoch spisovateľov búrlivákov,
akými boli napríklad Ch. Bukowski,
J. Kerouac či L. Ferlinghetti. Je podľa
teba turbulentný život s množstvom
obratov podmienkou na literárnu
tvorbu?

Andrijan TURAN: – Ešte chcem napísať zopár kníh, precestovať zopár krajín a vypočuť si všetku dobrú hudbu, čo mám stiahnutú v počítači...

O ČOM JE REČ
Každému čitateľovi je dobre
na duši, keď sa mu dostane do
rúk kniha, kde ho autor považuje
za svojho spoločníka: neprezrá dza vám všetko, ale ponúka vám
možnosť, aby ste si jeho príbeh
domysleli, prípadne vás v yzý va
na to, aby ste boli nútení dozve dieť sa viac o téme. Toto hľa danie pravdy, túžbu po ďalších
informáciách má za úlohu najmä
literatúra fak tu, ale aj literárna
publicistika. Aby ste doslova
objavovali M EDZI RIADK AM I. To
je aj názov knihy autora, s k to r ým sa pravidelne stretávajú
čitatelia nášho tý ždenníka. Je to
autor bravúrnych zahraničnopolitick ých analýz a komentárov, ale
aj zasvätených glos. Myslím si,
že jeho meno už každý uhádne:
Dušan Kerný, novinár a publicista, k tor ý v minulosti pôsobil
ako stály či v yslaný zahraničný
spravodajca v mnohých štátoch
Európy, ale aj Južnej a Severnej
Amerik y. Pracoval ako šéfredaktor TASR , Slovenskej televízie
aj rozhlasu, krátk y čas bol veľv yslancom vo Švajčiarsku. Tieto
jeho bohaté skúsenosti premietli
sa aj do knihy, o k torej je reč.
A aby som nezabudol v yzdvihnú ť
ďalšie k vality autora: je v pr vom
rade v ynikajúcim znalcom nielen

slovenskej, ale aj ruskej a nemec kej literatúr y. Zaujali ma najmä
kapitoly, kde Dušan Kerný hľadá
paralely medzi ruskou a slovenskou literatúrou. Čo je pre súčasníka ruská literatúra? Kerný sa
stotožňuje s názorom spisovateľa
Pavla Basinského: Puškin je nám

Telo má ísť do hrobu poriadne,
naplno vyžité, s tým musím súhlasiť. A čo
sa týka tej tvorby, ak chcem niečo silné
a presvedčivé vytvoriť, čosi také, čo by
vypovedalo o mojej osobnej skúsenosti
a bolo by to teda trochu poučné aj pre
možnú skúsenosť iných, mal by som toho
zažiť čo najviac. A pokorne prijať aj tie
zrejmé nebezpečenstvá, že ma tie moje
zážitky nejako poznačia, či dokonca mi
skrátia, alebo premenia život. No veď
ako chceš niekomu hovoriť o divokom
milovaní, ak si pobožný panic, ako porozprávaš o rybačke, keď si nikdy nechytil
a nezabil rybu, o lietaní, keď žmurkáš
vyľakane na oblohu spoza záclony,
o šialenstve z drog a chľastu, keď si
abstinent, vegetarián a tvojím najväčším
zážitkom je objímanie stromov? Chlapi,
o ktorých som napísal knižku Osem osamelých, si prešli nebom, peklom aj očistcom. Zažil som to tiež, krásne, naplno.
Preto sú mi takí sympatickí a blízki.
● Veľký francúzsky básnik Charles Baudelaire si v niekoľkých listoch
povzdychol nad tým, ako ho ubíja
a hatí v básnickej tvorbe neustále
písanie pre noviny a magazíny, aby
mohol existovať. Ako to znášaš ty?
Píšem veľa, píšem rád a za tie roky,
čo ma živí písanie pre niekoľko časopisov, som si vypracoval už celkom jasný
a príjemný systém, ktorý mi dovoľuje
venovať sa aj niečomu inému. Povedzme
varím, pracujem v záhrade, stretávam sa
s fajn ľuďmi, chodím do kina, divadla, na
vernisáže, na hríby, počúvam veľa novej
muziky, cestujem. Samozrejme, na svoje
prózičky, básničky či čokoľvek iné mám
málo času, no možno to je občas aj taká
malá osobná výhovorka a veľká lenivosť
ducha.
● Naša tvorivá generácia stála
rady pred Zahraničnou knihou, snorila po antikvariátoch, schádzala sa
vo filmovom klube, zháňala platne
z dobrou hudbou, ktoré išli z ruky
do ruky, a najmä trávila veľa času
v zápalistých debatách v kaviarňach,
krčmičkách či u niekoho na nekonečKyjeva (spomienka na čaj u Bulgakova). Teda stretnutie s ďalším
majstrom nad majstrov. Udalosti
posledných rokov, vojna na Ukra jine a k yjevsk ý Majdan sú témy
nanajv ýš ak tuálne. Spoza drámy
na Majdane vám v Kerného tex te
kdesi z pozadia v ykukuje autor

Čítanie medzi riadkami
Peter ŠTRELINGER

všetk ým a Tolstoj s Dostojevsk ým sú naším svedomím. Evanjelium sme sa učili z Bulgakova...
O táboroch, gulagoch vieme
od Solženicyna, o tragédii ruského kozáctva od Šolochova atď.
V rozsiahlej štúdii ponúka nám
obraz ruskej literatúr y z pohľadu
roka 2015, k tor ý rusk ý prezident
v yhlásil za Rok ruskej literatúr y.
S veľk ým pôžitkom som si prečítal
aj kapitolu Repor tér Anton Pavlovič Čechov ako (neprekonaný)
autor literatúr y fak tu. Približuje v nej málo známe okolnosti
cesty autora, k tor ý je na Slovensku veľmi populárny, prekladaný
a hraný – na ostrov Sachalin
a na Východnú Sibír. A nemožno
v ynechať ani stať Nočný vlak do

PUBLICISTIKA

slávnych románov Majster a Margaréta, Biela garda či tex t rovnako známej hr y Dni Turbinovcov.
„S poznaním mesta Kyjev
možno začať chápať celý príbeh
spisovateľa, k tor ý desaťročia po
smr ti ... prepísal dejiny ruskej
literatúr y.“ Ale v súvislosti s číta ním Kerného knihy pristavme sa
aj pri domácich „ luhoch a hájoch“.
Práve pri kapitole Nedenníkov ý
záznam dňa vnímam úsilie autora
skutočnosti len naznačiť, ale celú
pravdu neprezradiť. Reč je o spisovateľke Hane Ponickej a jej
Lukavick ých zápiskoch. Obaja
sme boli – Dušan Kerný aj ja,
pracovníkmi Zväzu slovensk ých
spisovateľov, teda inštitúcie, k to rej sa dotýka Ponickej kniha: jej

Básnik Andrijan TURAN hovorí o tom, ako
si spraviť život príjemným, priezračným
a zrozumiteľným.

ných návštevách. Ako vnímaš dnešnú
„digitálnu generáciu“ fixovanú najmä
na sociálne siete?
Asi nielen ja mám ten pocit, že
všetky tie sociálne siete a ich obsah
a možnosti, plus mobily, tablety, notebooky, satelitná smart TV s jej „programami“
prispievajú dnes a denne vo veľkej miere
k tomu, že naša mládež, ale aj mnohí – tí
trochu starší, značne osprosteli. Osobný
kontakt s ľuďmi, rozhovory, hádky, vymieňanie si skutočných zážitkov z koncertov,
kina, divadla, prečítaných kníh ti nikdy
nenahradí nejaký tablet a jeho spolovice
vyklamaný a vygooglený obsah. Tvoj
mobil je len blikajúci debil. Dá sa to spoznať hneď po tom, ako ho hodíš do vody
a vytiahneš.
● Nech je akákoľvek doba, človek
neprestáva snívať. Má Andrijan Turan
svoje sny, plány, túžby?
Vždy som rád sníval, či už spiaci,
alebo s otvorenými očami, a mojimi
snami som si občas až nebezpečne
naplnil život. No vekom človek trošku
spomalí, je pokojnejší, uvážlivejší,
a dokonca opatrnejší, a keď aj dám
ruku riadne hore, tak už nie na tri dni
ako kedysi. Už nemusím stretávať idiotov preto, aby som veril, že existujú,
a nežiada sa mi chváliť sa skoro ničím.
Nevravím, samozrejme, o skromnosti,
len o tom, ako si spraviť život príjemným,
pohodlným, priezračným a zrozumiteľným. Plány, pochopiteľne, mám. Chcem
ešte vydať zopár kníh, precestovať zopár
konkrétnych krajín, vypočuť si všetkých
tých 550 GB muziky, čo mám v počítači,
a určite by som nechcel nikdy nikoho
otravovať svojimi boliestkami a problémami. Písanie je pre mňa ideálnou osobnou psychoterapiou, aby som sa vyrovnal skoro s čímkoľvek.
nepr edneseného diskusného príspevku v r oku 197 7 na tr e ťom
zjazde Zväzu slovensk ých spi sovate ľov ( ZSS). Ponická v r efe r áte, k tor ý jej nedovoli li poveda ť,
chcela apelova ť a pr otestova ť
pr oti diskr iminác ii š t yr idsiatich
spisovateľov, k tor ých v ylú č ili zo
ZSS . Pr áve tu v tejto glose by sa
dalo číta ť „ medzi r iadkami “ . M a š inér ia, č o sa po zjazde spisova te ľov r ozbehla, bola spôsobená
na jmä t ým, že nepr ednesený príspevok uver ejnil francúzsk y den ník Le M onde a Hana Ponická
zažíva
obdobie
š ikanovania,
v ypo č úvania, zastavi lo sa v ydá vanie vš etk ých jej li ter ár nych
diel. Lukavické zápisk y sú den níkov ým záznamom zo života
pr oskr ibovanej au tor k y. M usím
súhlasi ť so sar kastick ým hod notením D uš ana Ker ného, k tor ý
ci tuje v súvislosti s Lukavick ými
zápiskami li ter áta, k tor ý pr i
úmr tí Hany Ponickej (21. augusta
20 07 ) v yjadr i l svoj poc i t: „ N eby ť
tej jednej knihy možno by ostala
Hana Ponická v pamäti sloven skej li ter atúr y au tor kou detskej
knihy o Š toplíkovi (19 61) a pr e kladate ľ kou.“ A na záver mojej
glosy ner ád by som zabudol ani
na kapi toly o slovenskom leká r ovi L . Tolstého Dušanovi M ako vickom. To je téma, k tor á je
D uš anovi Ker nému neobyč ajne
blízka. Č er eš ni č ka na tor te!

WWW.SNN.SK

5.STRANA

43/2017

ZAHRANIČIE
realitu. Najvýrečnejším príkladom je
Škótsko – aj keď tiež ide o starú historickú krajinu, starú politickú kultúru,
len čo sa objavilo úsilie o referendum
o nezávislosti, už to v skostnatenom
Bruseli vyvolalo vlnu vyhrážania sa.
Najpádnejšie argumenty boli tie isté
ako teraz v prípade Katalánska: že
Škótsko nebude automaticky členom EÚ a bude sa musieť o členstvo
uchádzať znova osobitne ako nový
štát.

Starý národ, ktorý sa hlási k tisícročnej tradícii, chce svoj štát

Katalánsko, Európska únia a slovenčina
Dušan D. KERNÝ – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Katalánsko je prepojené so Slovenskom mnohorakým poznaním – od nás tam boli desaťtisíce turistov, ale až
pri terajšej kríze sa naplno hovorí o politických dejinách Katalánska a Kataláncov. Nikdy predtým sme sa toľko
Katalánskom v médiách nezaoberali. Čo je pre nás Slovákov na tom zaujímavé a príťažlivé? V prvom rade to, že
vidíme, aké sme mali šťastie, že o svojej štátnosti sme mohli rozhodnúť sami bez cudzieho zasahovania.
Kto sleduje španielske médiá,
vidí nielen mnoho politických prestreliek, ale aj dovolávania sa starých dejín. Už vyhlásenie referenda
o nezávislosti, ktorým sa prvého
októbra všetko odštartovalo, malo
historický, dejinný rozmer. Konalo sa
v pôsobivom barcelonskom historickom paláci zo 16. storočia na scéne
plnej dejinných udalostí, kde sídli
katalánska autonómna vláda. Odtiaľ
zaznelo: „Využívajúc legitímne právo
na sebaurčenie, ktoré tisícročnému
katalánskemu národu náleží, vyhlasujeme referendum o nezávislosti.“
■ TISÍCROČNÝ NÁROD
Tisícročný katalánsky národ – to
vyvolalo okamžitú odozvu v Madride.
Akýže tisícročný národ!? „Najstarší
národ Európy je španielsky národ,“
vyhlásil španielsky predseda vlády
Mariano Rajoy. Povedal to tónom, ako
keby tvrdenie o katalánskej samostatnosti bolo úplným nezmyslom.
Mediálny ohlas na jazyk, ktorí politici
používajú, je obrovský. Na Slovensku
si nemožno nespomenúť na podobné
mediálne zápasy, napríklad o termín po vzniku Slovenskej republiky
v roku 1993 „o mladom štáte starého národa“. Takisto na obrovskú
mediálnu bitku a zápas historikov,
keď šlo o termín starí Slováci či kráľ
Svätopluk...
Čo i len povrchné sledovanie
španielskej tlače ukazuje názorne,
že národné sebavedomie sa opiera
o skutočnosti, ktoré sa v priebehu
argumentácie vytvoria, priam stvoria,
a nemenne slúžia ako opora nielen
národného, ale aj potrebného politického sebavedomia. Ide o symbo-

Atmosféra v uliciach katalánskej metropoly pripomínala v minulých dňoch ďalšiu „farebnú
revolúciu“.

lické vytvorenie obrazov a termínov,
ktoré sú pre tento proces ako posila
nevyhnutné a stávajú sa súčasťou
každodenného jazyka. A to je jedno
poučenie z katalánskeho boja za
nezávislosť či samostatnosť. Príkladom je denník vychádzajúci dvojjazyčne v Barcelone, teda v katalánčine
a v španielčine. Katalánske vydanie,
ktoré kupuje polovica čitateľov, je
vystavené ich nátlaku, aby čo najrozhodnejšie podporovali vyhlásenie
nezávislosti, druhá polovica čitateľov,
teda tí, ktorí kupujú vydanie v španielčine, sa kategoricky domáhajú,
aby noviny kritizovali čo najrozhodnejšie úsilie vyhlásiť nezávislosť.
■ ROZPOLTENOSŤ KRAJINY
Toto rozpolenie čitateľov jedného denníka odráža pomery v Katalánsku. My v ostatnej Európskej únii
to vnímame štatisticky, koľko je za

a koľko proti. Lenže Katalánci vnímajú veci historicky, a kto by ich
mal väčšmi pochopiť ako Slováci.
Katalánsko bolo v minulom storočí
dlhé desaťročia utláčané, národnosť
neuznaná a jazyk zakázaný. A nielen
to. Po skončení krvavej občianskej
vojny a víťazstve generála Franca,
po nástupe jeho krvavého režimu sa
do celého Katalánska a do Barcelony
presídľovali v rámci masívneho vládneho programu obyvatelia nekatalánskeho pôvodu z iných častí Španielska. Francov režim robil všetko pre
to, aby zmenil demografickú štruktúru
Katalánska tak, aby už nikdy Katalánci nemali silu presadzovať svoje
požiadavky ani v samotnom Katalánsku. A tento režim, táto politika
trvala celé desaťročia. Celé desaťročia boli Nekatalánci zvýhodňovaní
všade, a na vedúcich miestach osobitne. Nemyslím si, že nám Slovákom

to treba osobitne pripomínať, akú
stopu – historickú i politickú, to zanechalo. Lenže to nie je koniec celého
príbehu. V Španielsku bola síce diktatúra, ale aj normálna trhová ekonomika, no nástupom globalizácie,
nástupom spoločného trhu a napokon
jednotného ekonomického priestoru
Európskej únie nastal voľný pohyb
kapitálu, tovarov a pracovnej sily.
Neoliberalizmus Únie priniesol pre
Katalánsko ako najbohatšiu, najproduktívnejšiu časť Španielska prílev
zo zbedačených častí štátu. To sa
vyhrotilo ešte viac, keď Španielsko
zasiahla ostrá kríza. Vlna prisťahovalcov zo schudobnených častí krajiny prispela k tomu, že sa rozmnožilo
nielen nekatalánske obyvateľstvo, ale
aj schudobnená spoločnosť s úplne
inými starosťami ako národné povedomie či vedomie národných dejín.
■ ZLYHANIE ÚNIE
Šokujúce na terajšom vývoji je,
ako k tomu všetkému mohlo dôjsť
v integrovanej Európskej únii s jej
globalizovanou neoliberálnou ekonomikou? Veď jeden z úniových pilierov
je regionálny rozvoj. Z diplomatického hľadiska je jasné, že Európska
komisia sa nemôže púšťať do úlohy
prostredníka, ak o to žiada len katalánska strana a nežiada o to aj španielska strana. Je úplne samozrejmé,
že musí byť súhlas oboch, že nemôže
ignorovať dlhoročného partnera, španielskeho predsedu vlády. Na druhej
strane však ide o jasné zlyhanie
Európskej únie, Európskej komisie
a aj Európskeho parlamentu.
Úniová politika jasne naráža na
svoju neschopnosť rozoznať a uznať

■ NIJAKÁ REFLEXIA
Za tie roky, čo odvtedy uplynuli, sa eurokomisia v ničom nepoučila. Dnes sú stúpencami Únie
práve Škóti, kým Briti si odhlasovali
vystúpenie z nej. Teraz bola Barcelona vystavená ostrému nátlaku, že
nebude automaticky ani členom Únie,
ani členom eurozóny, teda spoločnej meny, a ani členom spoločného
priestoru voľného pohybu, známeho
ako Schengen. Európska únia nie je
schopná v prípadoch takých historických celkov, ako je Škótsko či Katalánsko, presadiť sa a vytvoriť rámec
pre rozhovory, pre diplomaciu. Európska komisia hrala mŕtveho chrobáka
od začiatku krízy s tým, že ide o vnútornú záležitosť Španielska. Pritom
je to lož, veď kríza lomcuje európskou politikou, európskymi médiami,
európskou menou. Je úplná politická
hlúposť až degenerácia domnievať sa, že v integrovanej Európe sa
nás taká obrovská kríza nedotkne
a španielska vláda, ak nasadí políciu
a zmláti stovky ľudí, má pravdu a stojí
na pôde ochrany ústavného právneho
poriadku! Demokracia v Európskej
únii je nedeliteľná a Únia nemôže byť
neschopná vytvoriť si mechanizmy
pôsobenia. Nemôžeme na jednej
strane prijímať státisíce neintegrovateľných prepašovaných migrantov z iných kontinentov a na druhej
strane v ničom nezohľadniť právo jedného z najschopnejších európskych
regiónov. Katalánsko ukázalo slabiny
súčasnej Únie a nevyhnutnosť nielen
reformovať ju, ale zmeniť z nástroja
či napomáhača protiruskej americkej politiky na riešenie skutočných
európskych problémov.

Srbská „Bager revolúcia“ z odstupu uplynulých sedemnástich rokov

Neslávny koniec prvej farebnej revolúcie
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: internet

Piateho októbra 2017 uplynulo už sedemnásť rokov od dramatickej udalosti, ktorá znamenala koniec éry Slobodana Miloševiča a začiatok éry „budovania demokracie“ v Srbsku. Výročie „Bager revolúcie“, pomenovanej podľa
stavebného mechanizmu použitého demonštrantmi počas nepokojov, ktorú možno považovať za prvú v sérii farebných revolúcií vo svete, ostalo v Srbsku takmer bez povšimnutia.
V osudný piaty október roku
2000 začali už od rána do Belehradu
zvážať kolóny áut demonštrantov
z celého Srbska na míting zjednotenej Demokratickej opozície Srbska
(DOS), ktorá dala Miloševičovi ultimátum, aby do pätnástej hodiny toho dňa
uznal víťazstvo opozičného kandidáta
Vojislava Koštunicu v prezidentských
voľbách. Odhodlanie a nadšenie
odporcov režimu bolo silné. V Belehrade sa zhromaždili státisíce ľudí,
podľa niektorých odhadov sedemstotisíc až milión. Už predpoludním sa
začali medzi demonštrantmi a policajnými zložkami strety a potýčky. Pred
takýmto davom však nemala polícia
šancu.
■ ÚTOK BAGROM
Neovládateľná masa prelomila
policajné kordóny a vtrhla do budovy
Skupštiny (parlamentu). Demonštranti
budovu zapálili, zdemolovali a vydrancovali. Nasledoval útok bagrom na
budovu Rádiotelevízie Srbska, ktorú
tiež zapálili a jej riaditeľa a niektorých
pracovníkov zlynčovali. Do večera
bol Belehrad v rukách opozície. Silové
zložky štátu neboli schopné v danej
situácii zvrátiť stav a nasledujúci
deň priniesol kapituláciu Slobodana
Miloševiča, ktorý po trinástich rokoch
WWW.SNN.SK

pri moci odišiel z vrcholovej politiky.
V daný moment, treba uznať, bola
väčšina národa na strane revolúcie. Srbskému národu došla trpezlivosť, turbulentné desaťročie vojen
a sankcií, zavŕšené agresiou NATO,
ho vyčerpalo. Krajina bola v stagnácii, izolácii a ekonomickej kríze. Hlavného vinníka videli v Miloševičovi. Na
neho sa sústredila propaganda opozície podporovanej Západom. Ľudia tak
nadobudli naivné presvedčenie, že
s pádom Miloševiča sa razom všetko
obráti na lepšie. Jediné, čo stačí
urobiť, je povaliť jeho režim. Takto
diletantsky k tomu pristupovali aj vodcovia opozície. Väčší problém než
diletantstvo bola skutočnosť, že opoziční lídri sa vo svojej slabosti voči
režimu upísali, resp. zaviazali zahraničným centrám moci, ku ktorým sa
utiekali o pomoc. Budúci vodcovia
sa tak vopred vzdali možnosti udržať
štátnu suverenitu a nezávislosť.
■ POMOC USA
Dnes je už verejne známe, že
Američania masívne investovali do
prípravy prevratu v Srbsku. Zmena
režimu patrila dokonca k jednej z ich
zahraničnopolitických priorít, ako
uviedol William Montgomery, vedúci
americkej Kancelárie pre Balkán so

sídlom v Budapešti a neskorší veľvyslanec USA v Belehrade, v srbskom
dokumentárnom filme Konečné zúčtovanie. Montgomery vo filme taktiež bez okolkov priznal, že Spojené
štáty a Európska únia vložili do podpory opozície vyše sto miliónov dolárov. Do Budapešti chodili po rady
a inštrukcie aj lídri opozície. Na školeniach boli oboznamovaní s praktickou stránkou vedenia boja proti
režimu. Na tieto ciele „školili“ aj najbojovnejšiu zložku z radov študentského hnutia Otpor, ktorá sa stala
vzorom pre podobné organizácie
v ďalších štátoch, v ktorých prebehli
pokusy o farebné revolúcie, naposledy trebárs v Ukrajine. Aj Odpor
bohato financovali USA, podobne aj
opozičné médiá a srbský tretí sektor.
V tejto situácii slúži ku cti Vojislavovi
Koštunicovi, že ako jediný významný
srbský opozičný líder odmietol kontakty s Kanceláriou Williama Mongomeryho, ktorej činnosť podľa neho
škodila morálnemu kreditu opozície
a považoval ju za miešanie sa do
vnútorných záležitostí Srbska. Principiálny kurz si Koštunica udržal ako
prezident a neskôr aj ako predseda
vlády. Žiaľ, ako sa hovorí, revolúcia žerie svoje deti a aj vlastenec
a legalista Vojislav Koštunica, ktorý
ZAHRANIČIE

Srbi si svoju revoltu proti vláde Slobodana Miloševiča presadzovali aj stavebnými mechanizmami. Stavbu, čo vznikla po „buldozérovej revolúcii“, teraz prijímajú rozpačito.

bojoval proti poníženiu vlastnej krajiny a národa, je dnes už len politickou minulosťou Srbska.
■ REVOLUČNÉ VYTRIEZVENIE
Od osudných momentov prešlo sedemnásť rokov. Postoj Srbov
sa zmenil, do istej miery vytriezveli
z nadšenia „októbrovej“ revolúcie,
ktoré – treba uznať – bolo spočiatku
skutočne masové. Drvivá väčšina
protagonistov revolúcie sa z veľkej politiky a rozhodujúcich postov
vyautovala už dávnejšie a pri moci
sú dnes, paradoxne, následníci Slobodana Miloševiča zo Socialistickej
strany Srbska, vedení Ivicom Dačičom, a odídenci od Miloševičovho
súpútnika Vojislava Šešelja z Pokrokovej strany Srbska, vedení Aleksandrom Vučičom. Aj keď sú dnes
orientovaní eurointegračne, nemajú

veľa dôvodov pripomínať si tento
prevrat. Najmenej dôvodov na
oslavy majú však obyčajní občania, väčšinu ktorých porevolučný
vývoj sklamal. Z nereálnych sľubov a očakávaní sa totiž nenaplnilo
takmer nič. A demokratickí lídri sa
zdiskreditovali natoľko, že dnes
drvivá väčšina z nich nemá na chod
krajiny nijaký vplyv. V tejto situácii
ani neprekvapí výrok politológa
prof. Zorana Stojiljkoviča, ktorý
pred dvoma rokmi pri príležitosti
vydania memoárov Miry Markovičovej, manželky S. Miloševiča, ktorá
žije v ruskom exile, pre Rádiotelevíziu Srbska uviedol: „Všetci sme
teraz trochu pod tým, čo sme získali posledných štrnásť-pätnásť
rokov, pripravení priznať, že sme
boli voči Miloševičovmu režimu
možno až príliš kritickí.“
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Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor MIKUŠ o pohnútkach znovu kandidovať v župných voľbách

V politike aj v športe by
malo platiť, že konkrétny človek urobí všetko pre to, aby
mal dobré výsledky a zároveň
by si mal ctiť princípy fair play.
Pokiaľ v športe o jeho výsledkoch rozhodujú rozhodcovia
na základe exaktných údajov,
akými sú čas, diaľka, hmotnosť
či počet bodov, tak v politike
táto úloha prechádza na voličov. Politik a športovec – terajší
župan Trnavského samosprávneho kraja Tibor MIKUŠ zažil
aj jednu, aj druhú formu hodnotenia a zdá sa, že obe zvládol
a zvláda napospol dobre.

Devíza úspešného európskeho regiónu sa nedevalvuje!

Tibor Mikuš
alebo fair play
Ako absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v roku 1977 začal
svoju profesijnú kariéru v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice.
V roku 1991 bol už obchodný riaditeľ firmy Reaktor-test, s. r. o.,
a o tri roky nato námestník riaditeľa pre investície a vzápätí
riaditeľ celej „atómky“ v Jaslovských Bohuniciach. Po kariérnom
rebríčku stúpal potom aj ďalej.
V rokoch 1996 – 1998 bol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární
a predseda výboru jadrovej bezpečnosti SE. Paralelne s kariérou top manažéra v energetike
sa začala rozvíjať aj jeho politická
angažovanosť. V roku 1995 sa
Tibor Mikuš stal členom HZDS
a v roku 1999 bol ministrom hospodárstva tieňovej vlády HZDS. Keď
sa v júni 2003 strana premenovala
na ĽS-HZDS stal sa predsedom
Rady strany a zároveň tieňovým
premiérom. Popritom bol v roku
2002 zvolený za poslanca NR SR
a stal sa predsedom Výboru NR SR
pre európske záležitosti a členom
Zahraničného výboru NR SR.
V roku 2008 odišiel Tibor Mikuš
po trinástich rokoch z ĽS-HZDS,
aby vzápätí bol spoluzakladateľom
a predsedom centristickej strany
Nová demokracia. Ale to už bol
naplno angažovaný aj v komunálnej politike, keďže sa v roku 2005
stal predsedom Trnavského samosprávneho kraja za koalíciu ĽB,
ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS. Ako
rodák zo Zelenča, kde sa narodil 22. októbra 1952, ostal tomuto
kraju verný, a tak vyhral voľby
v tomto regióne a obhájil svoj post
predsedu aj v rokoch 2009 a 2013
už ako nezávislý kandidát. Raz so
ziskom takmer päťdesiattri percent
a v ďalšom období v druhom kole
volieb vyše šesťdesiat percent.
Húževnatosť pri politických
bojoch získal zrejme aj zo svojho
športového pôsobenia. Tibor
Mikuš je totiž štrnásťnásobný
česko-slovenský a slovenský
majster v karate. Je tiež trénerom na medzinárodnej scéne
a držiteľom titulu majster športu
za dosiahnuté úspechy. Nie je
na Slovensku veľa politikov, ktorí
by sa mohli podobnou športovou
kariérou pochváliť. Pred nami sú
novembrové komunálne voľby
a Tibor Mikuš sa rozhodol opäť
kandidovať a post predsedu
Trnavského samosprávneho kraja
obhájiť.
Samozrejme, žijeme v čase,
keď médiá rady nálepkujú, politikárčia a usilujú sa manipulovať
verejnú mienku. V prípade Tibora
Mikuša majú na jednej strane
možnosť ostrakizovať ho ako
bývalého člena démonizovanej
ĽS-HZDS a marginalizovať jeho
úspechy ako komunálneho politika. Tak či onak, napokon aj tak
rozhodnú voliči.
Alexander GOCZ
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Zhováral sa Ivan KR AJČOVIČ – Foto: propagácia TTSK

Predsedom Trnavského samosprávneho kraja je od roku 2005. Zvíťazil v župných voľbách aj v rokoch 2009 a 2013.
Dvanásť rokov v kresle predsedu TTSK považuje za príbeh úspešnej spolupráce. Tibora MIKUŠA sme sa pýtali,
čo ho viedlo k tomu, že sa rozhodol opäť kandidovať na túto pozíciu. V uplynulých rokoch, keď som stál na
"
čele TTSK, dokázali sme sa so zastupiteľstvom zjednotiť a naprieč celým politickým spektrom presadiť vecnú
správu kraja na úkor politiky. Prehĺbila sa kooperácia samospráv na regionálnej a komunálnej úrovni. Za
významné považujem zjednotenie cieľov s regionálnymi združeniami ZMO a bližšie prepojenie s univerzitami,
občianskymi združeniami, predstaviteľmi cirkví a spolkového života. Proces sieťovania je dlhodobý a spolu so
strategickou víziou TTSK na zlepšenie podnikateľského prostredia a efektívne využívanie existujúceho potenciálu malých a stredných podnikov v regióne sa stal predpokladom na získanie ocenenia Podnikateľský región
roka 2012. Tým sme sa zaradili medzi dvanásť prestížnych európskych regiónov, ktorým sa predtým podarilo
spomínané ocenenie získať. Takáto devíza sa nehádže za hlavu..."
možná bez uplatňovania politického ekumenizmu, ktorý
svojím spôsobom objavila pri
svojom založení práve Matica
slovenská. Som zástancom
vyrovnaného a spravodlivého
prístupu k všetkým ľuďom
a obciam, bez rozdielu, v ktorej časti regiónu sa nachádzajú. Nerozlišujem medzi
vierovyznaniami, ak sú založené na kresťanskom princípe a na našich tisícročných
tradíciách. Rovnako som
presvedčený, že najkrajším
jazykom je vždy ten materinský. Musíme si vážiť kultúru
a zvyky susedov. Maďarsky
hovoriaci občan Žitného
ostrova je často vzorovým
vlastencom.
Tibor MIKUŠ roky presviedča, že je mimoriadne schopný manažér.

● Takže spolupráca namiesto
vymedzovania. Nie je to príliš
náročný projekt v geograficky
a národnostne komplikovanom
regióne?
Nepovažujem región za národnostne komplikovaný. Ľudia sú vždy
tým najväčším bohatstvom obývaného kraja. Žijeme tu spolu po celé
generácie a naučili sme sa, že sused
potrebuje dobrého suseda. Región je
naším spoločným domovom. Spolupráca pomáha pochopiť podstatu kraja.
Stanoviť ciele, ktoré potrebujeme naplniť. Je to beh na dlhú trať. Zatiaľ sme
zrekonštruovali vyše päťstopäťdesiat
kilometrov ciest. Optimalizovali sme
sieť stredných škôl a skvalitnili sociálne
a kultúrne zariadenia. Mám záujem
v tejto práci pokračovať.
Podal som kandidačnú listinu
ako nezávislý kandidát. Okrem strany
SMER-SD a Slovenskej národnej
strany ma podporujú aj Strana zelených
Slovenska, Strana moderného Slovenska a Komunistická strana Slovenska.
Osobitne si vážim podporu
významných občianskych združení
a spolkov. Patrí sa popri Matici slovenskej vymenovať Jednotu dôchodcov Slovenska a Dobrovoľnú požiarnu
ochranu Slovenskej republiky. Podporu mi vyjadrili záhradkári, poľovníci,
živnostenská komora, únia vojnových
veteránov, klub vojakov v zálohe, Únia
žien Slovenska a mnoho iných. Preto
by som občanovi odporúčal, aby sa
nielen v našom kraji vždy pýtal na pracovný životopis kandidátov. Voľby sú
o ľuďoch.
● Aj keď sú regionálna
a miestna samospráva dva oddelené
stupne riadenia, predsa úzko kooperujete. Čo táto spolupráca obom
stranám prináša?
Nedá sa existovať bez vzájomnej
informovanosti, primeranej miery koordinácie a sústavnej výmeny poznatkov.
Riadenie regiónu samosprávneho kraja
vždy súvisí s bezprostrednou komunikáciou. V Trnavskom samosprávnom
kraji úzko spolupracujeme s univerzitami a vysokými školami. Mnohé projekty a podujatia sú výsledkom spoločnej práce TTSK, Univerzity sv. Cyrila
a Metoda a Trnavskej univerzity. Takto
koncipovaná kooperácia by nebola

● Trnavský samosprávny kraj ako predstavi-

školách či turistických cestách v našich
pohoriach. Rozhodne v tom budeme
pokračovať.
● Pravidelne oceňujete tých,
ktorí sa o rozvoj regiónu zaslúžili...
Po svojom nástupe do funkcie
predsedu Trnavského samosprávneho
kraja v roku 2005 som prijal na Deň
víťazstva veteránov druhej svetovej
vojny. Ocenil som ich zásluhy o porazenie fašizmu a nastolenie mieru
v Európe. Zároveň som začal premýšľať, ako by sme ocenili život a prácu
aj iných ľudí. Veď medzi obyvateľmi
regiónu je veľa tých, ktorí si svojím
životom a príkladom pre ostatných
zaslúžia morálne ocenenie ich práce.
Preto som navrhol, aby poslanci kraja
schválili všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe udeľovania ocenení
kraja.
Ocenenia udeľujeme osobám
a kolektívom, ktoré zvlášť významným

Župan MIKUŠ má nadštandardné vzťahy aj s predstaviteľmi cirkví.

teľ regionálnej samosprávy programovo a systematicky organizuje
a podporuje podujatia v kraji. Prečo
to považujete za dôležité?
Ako keby sme stále hovorili iba
o eurofondoch a investíciách. Medzi
základné predpoklady zdravého spolužitia v jednom regióne patrí sebestačnosť, úcta k pôde a trvanie na vlastnej
kultúre. Podujatia, ktoré organizujeme
často v spolupráci s Maticou, Arcibiskupským úradom v Trnave, evanjelickom cirkvou augsburského vyznania
a univerzitami, sú postavené na rešpekte a úcte k národnej histórii a úsilí
pripomínať odkaz minulosti mladej
generácii a zhmotniť toto posolstvo
v aktuálnej prítomnosti. Pripomíname
významné výročia udalostí, ako i osobností našich buditeľov konferenciami
a vydávaním pamätných medailí.
Najmä ostatné štyri roky sa viažu
na tri mimoriadne udalosti z našej
histórie. V roku 2013 to bolo 1 150.
výročie príchodu vierozvestcov Cyrila
a Metoda na územie Veľkej Moravy,
v roku 2015 dvojsté výročie narodenia
Ľudovíta Štúra a teraz rovnaké výročie
Jozefa Miloslava Hurbana. Vzdali sme
hold týmto velikánom našich dejín.
Nastolili sme trend pomenovávania
našich inštitúcií po významných osobnostiach. Hvezdáreň s planetáriom
nesie meno M. R. Štefánika, Záhorská galéria v Senici je pomenovaná
po Jánovi Mudrochovi a Balneologické múzeum v Piešťanoch odkazuje
na jeho zakladateľa Imricha Wintera.
Podobne postupujeme aj pri stredných
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spôsobom prispeli k rozvoju kraja,
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa
o rozvoj a priateľstvo medzi národmi
a regiónmi, ďalej za vynikajúce tvorivé
výkony, významné výsledky vedeckej,
technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti
a podobne, za účasť pri záchrane
ľudského života, majetku kraja
a občanov. V rámci hrdosti na národné
dejiny si pripomíname najvýznamnejšie osobnosti, buditeľov a národovcov,
ktorí významnou mierou prispeli ku kultúrnej a k politickej identite Slovenska.
● Ako prvý kraj ste pripravili
pre občanov a tretí sektor rozsiahly
grantový program.
Popri príspevkoch tretiemu sektoru zriadil TTSK aj dotačný a grantový
systém na podporu kultúrnych, mládežníckych aktivít v kraji, prostredníctvom
ktorých podporuje rozvoj kultúry v kraji
a aktivity občianskych združení, samospráv, súborov i jednotlivcov, cirkví,
tretieho sektora a pod., ktoré sú kľúčovým prvkom rozmanitej a prosperujúcej
občianskej spoločnosti. Každoročne
podporuje stovky projektov v oblastiach podpory kultúrnych a umeleckých
aktivít, mládežníckych aktivít, aktivít
zameraných na pomoc pre sociálne
odkázaných, podporu zdravia a prevenciu chorôb a športových aktivít. Pre
každú oblasť sme vyčlenili každoročne
šesťdesiattisíc eur. Nezabúdame na
nikoho. Napríklad v rámci svojho grantového programu sme podporili šesť-

desiat matičných aktivít sumou dvadsaťštyritisíc eur. Ako jediný kraj máme
vytvorený Centrálny krízový fond, ktorý
pomáha samosprávam ľahšie sa vyrovnať s kalamitnými situáciami.
■ Spomínali sme devízu kraja,
čo je jeho najväčším bohatstvom?
Jednoznačne
ľudia.
Aktivita
občanov a najmä duchovná sila lídrov
v oblasti kultúry a vzdelania. Významnú
úlohu preto čoraz väčšmi zohrávajú
študenti a pedagógovia stredných
a vysokých škôl. Ich tvorivý potenciál a celkové zázemie neboli doteraz
v dostatočnej miere a rozsahu využívané. Pravidelne usporadúvame konferencie, ktoré sú tematicky rôznorodé.
Cieľom je uchovávať múdrosť a skúsenosti našich predkov aj pre generácie,
ktoré prídu po nás. Samozrejmosťou
sú zborníky z konferencie, ktoré sú len
zlomkom bohatej publikačnej činnosti
kraja, ktorou sa prezentujeme nielen
medzi našimi obyvateľmi, ale aj za hranicami krajiny. Takými najpopulárnejšími titulmi sú monografia o kraji Rodný
môj kraj, ktorého už piate vydanie vyjde
čoskoro, ďalej kniha Šport v TTSK,
niekoľko vydaní Kultúrno-historického
kalendára, História a súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov v Trnavskom samosprávnom kraji, 50 rokov
folklórnych festivalov v Trnavskom
samosprávnom kraji, množstvo monografií o významných osobnostiach
regiónu a iné. Napĺňame tým predsavzatie o upevňovaní vlastných tradícií
a úcte k národoveckým a buditeľským
koreňom.
● Kraj si tiež uchoval historický,
kultúrny a ekologický potenciál. Ako
ho využívate?
Kraj má najmä šťastie na statočných a invenčných ľudí, ktorí sú
nositeľmi nášho spoločného hrdého
odkazu. Vďaka tomuto potenciálu
máme väčšiu šancu pritiahnuť nielen
návštevníkov a turistov, ale aj významných investorov. Kultúrny potenciál
regiónu je nesmierne dôležitý pre
rozvoj cestovného ruchu. Robí región
jedinečným, príťažlivým, zvyšuje jeho
atraktivitu a ekonomické aktivity. Jedinečné a neopakovateľné ľudové umenie, živý folklór, kultúrne dedičstvo, sieť
kultúrnych zariadení, ponuka kultúrnych
podujatí a prírodné bohatstvo regiónu
sú jeho hlavnou devízou. V Trnavskom
samosprávnom kraji napríklad vinohradníctvo a s ním spojené vinárske
tradície viedli k založeniu vínnych ciest.
Tradičné vína a miestne špeciality, tradície dožiniek, vinobrania, habánska
a modranská keramika, vychýrená medovina, to sú produkty, ktoré majú vysokú
hodnotu a príťažlivosť nielen pre domácich, ale aj pre turistov a návštevníkov.
● Ktoré kroky počas vášho
uplynulého štvorročného pôsobenia
hodnotíte ako najprínosnejšie pre
obyvateľov kraja? Čo je vo vašom
programe prioritou?
Cením si, že krajský parlament
pracoval v ovzduší vzájomnej dôvery
a úcty. To je najlepší recept na zvládanie bežných i krízových situácií.
Návrhy, ktoré Úrad TTSK pripravil na
rokovania zastupiteľstiev, dosahovali za ostatných desať rokov takmer
deväťdesiatpercentnú podporu všetkých prítomných poslancov naprieč
celým politickým spektrom. Za tým
sú desiatky hodín práce, diskusií
a hľadania konsenzu. V kraji zavládlo
pochopenie pre problémy spoluobčanov z rozdielnych okresov. Záhorák
hlasuje za riešenia na Žitnom ostrove
a opačne. Z toho mám dobrý pocit.
V nasledujúcom období by som chcel
zodpovedne a vytrvalo pokračovať
v načatých aktivitách. Skvalitňovať
život občanov v kraji predpokladá
širokú spoluprácu. Podanie rúk bez
urážok a podozrievania. Tak sa stávame dobrými vlastencami.
WWW.SNN.SK
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Fascinujúce potulky úsvitom našich dejín v Ducovom, Bojnej a Nitre

Kresťanský úsvit starých Slovákov
Dušan D. KERNÝ – Foto: autor

Dom Matice slovenskej v Bratislave a občianske združenie Rastic uskutočnili výnimočnú púť, ktorá sa môže stať
svojím duchovným rozmerom základom pre ďalšie podobné poznávacie aj turistické podujatia. Bolo to putovanie
s obdivom po miestach uzavretej i neuzavretej práce archeológov – Alexandra Ruttkaya v Ducovom a v Nitrianskej Blatnici a Karola Pietu v Bojnej, ktorý pútnikov aj osobne sprevádzal na tomto po každej stránke pozoruhodnom a objavnom nálezisku našej najstaršej histórie. Bojná dokumentuje, že už pred vznikom Veľkej Moravy sa
naši predkovia hlásili ku kresťanstvu.

Matičiari na „živej“ archeologickej lokalite
v Ducovom s Dr. Karolom PIETOM.

V Kostolci nad obcou Ducové pri
Piešťanoch sa v prekrásnom slnečnom
dni niekoľko desiatok účastníkov tejto
exkurzie oboznámilo s vykopávkami
sídla veľkomoravského veľmoža. Archeológovia pod vedením A. Ruttkaya
st. ho objavili a sprístupnili v rokoch 1968
– 1975. Počasie umožnilo kochať sa
výhľadom na Považie, na Inovec a priam
sa preniesť do atmosféry hradiska,
z ktorého kedysi kontrolovali jeho obyvatelia – naši predkovia – rozsiahle územie. Z pohľadu na krajinu, rozprestierajúcu sa pod Kostolcom – pod niekdajším
mocenským a správnym strediskom v 9.
a 10. storočí, aj laik nadobúda presved-

Účastníci putovania sa celkom seriózne zaoberali myšlienkou vytvoriť z takéhoto bezprostredného poznávania našich najstarších dejín tradíciu.

čenie, že je to jeden z najvýznamnejších
pamätníkov slovanskej kultúry, a teda aj
našich dejín.
■ NITRIANSKA BLATNICA
Záslužný organizátorský počin však
zaviedol pútnikov cez Považský Inovec
do Nitrianskej Blatnice k Rotunde sv.
Juraja, známej pod nežnou zdrobneninou ako Jurko. Archeologický výskum
rotundy a priľahlého cintorína sa uskutočnil pod vedením Alexandra Ruttkaya st. so začiatkom ešte v roku 1974.
Výskum potvrdil príbuznosť blatnickej
architektúry s rotundou v Ducovom
na druhej strane pohoria Považského

Inovca a tiež, že pôvodné murivo je z 9.
storočia. Obec Nitrianska Blatnica sa
zaslúžila o záchranu tohto pamätného
miesta, ktoré oddávna bolo aj miestom
masových pútí veriacich, v minulosti
aj za priamej účasti Andreja Hlinku.
Po roku 1989 sa zistilo, že Kostol sv.
Juraja nie je zapísaný v nijakom katastri,
a tak sa naň nemohli vzťahovať požiadavky na finančnú podporu, napr. štátu
z fondu na záchranu pamiatok. Obec
sa rozhodla prevziať toto dedičstvo, ale
aj nemalé bremeno. Vzniklo občianske
združenie Jurko Nitrianska Blatnica
a okolo pol stovky zanietených, obetavých ľudí sa zaslúžilo o znovuožive-

Hymnické piesne sú hrdý a nespochybniteľný slovenský národný klenot – II. časť

Žije , ž ije duch sloven sk ý
Ľubica VOZ ÁROVÁ-STR Á Ž AYOVÁ – Ilustrácia: Mar tin BENK A

Národné obrodenie neprebiehalo len v slovenskej časti monarchie. Metternichov absolutizmus utlmil
národný život v Čechách, a tak ako sa u nás stupňovala maďarizácia, u západných susedov sa rozmáhala
germanizácia. Úbytkom národného povedomia rozčarovaný mladučký evanjelický teológ Samuel Tomášik
počas návštevy Prahy začal sa právom obávať o osud svojho milovaného národa. Jeho pocity vyústili
v nádherné vlastenecké myšlienky, premenené básnickým perom 2. novembra 1834 v najstarší náš hymnický klenot Hej, Slováci!.
Nádherný text a do boja za slobodu burcujúca melódia tento text
predurčili na najznámejšiu slovenskú
revolučnú pieseň. Jej tóny sa niesli
pražskými barikádami v revolučných
rokoch 1848/1849, slovenskí dobrovoľníci s veršami „Hej, Slováci, ešte
naša slovenská reč žije...“ na perách,
bránili v meruôsmych rokoch slobodu národa, štúrovci ju spievali na
pamätnej vychádzke na Devín. Znela
na národných zhromaždeniach a na

SERIÁL
Slovanskom zjazde v Prahe (1848),
dostalo sa jej nebývalej pocty – stala
sa všeslovanskou hymnou a preložená do mnohých jazykov (Hej, Slované v češtine, Hej, Sloveni / Хеј,
Словени v srbčine, Гей, славяне
v ruštine, Хей, славяни v bulharčine, Hej, Slaveni v chorvátčine, Еј,
Словени v macedónčine, Hej, Slovani
v slovinčine, Гей, слов’яни v ukrajinčine, Hej, Słowianie v poľštine) rozšírila sa medzi mládežou v slovanskom
svete.
■ Z TOMÁŠIKOVHO DENNÍKA
„Pohnutý
smutnou
udalosťou, že Prahu našiel som priveľmi
ponemčenú, rozpomenul som si i na
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svoj milý národ slovenský, už v ten
čas nemilobohu utláčaný, hanobený
a hatený vo svojom kultúrnom vývoji.
Idúc tak z českého poloporúcaného
divadla večer domou, počali ma trápiť pochybovanie a bázeň, či ozaj
Praha, táto perla západného Slovanstva, nezanikne pre Slovanstvo
v cudzom mori a či potom i môj národ
slovenský tiež neutopí sa v cudzine.
Konečne nad pochybnosťami zvíťazila
viera v budúcnosť môjho utláčaného
národa, padla mi na myseľ známa
poľská pieseň Jeszcze Polska niezgi-

nela, póki my žijemy a na tento nápev
vyrojili sa z hlbín mojej duše všetky tri
slohy piesne Hej, Slováci!, ktoré som
si zaznačil do svojho cestopisného
denníka.“
Slová
sedemdesiatjedenročného básnika, vystihujúce pohnútky
a okolnosti jej vzniku, ktorými spomína v Národných novinách pri príležitosti osláv päťdesiateho výročia
vzniku piesne 25. novembra 1884
v Prahe, na ktorých sa sám zúčastnil. Triumfálna pocta, akej sa nedostalo žiadnemu inému básnikovi, len
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nie, o reštaurátorský výskum a obnovu
rotundy a pútnického miesta. Tak ako
v Ducovom aj tu sa konajú každoročné
púte, dnes je to opäť tradícia.
■ S PIETOM V BOJNEJ
Vrcholom púte po miestach z úsvitu
našich dejín bol výstup na náleziská
v chotári v Bojnej – na najstaršie slovanské osídlenie tohto priestoru z konca
7. a začiatku 8. storočia, kde jej účastníkov čakal archeológ medzinárodnej
akceptácie Karol Pieta. Keďže členovia
OZ Rastic pomáhajú na takýchto lokalitách každé leto, zažili sme putovanie
nielen s pietou, ale aj s Pietom – skvelým odborníkom, nositeľom Pribinovho
kríža, Krištáľového krídla aj titulu Vedec
roka. Sprevádzal matičiarov po stále
aktívnom nálezisku, veľmi rozsiahlom,
dnes označovanom ako Bojná I., Bojná
II. a Bojná III. Sú to totiž tri hradiská
chránené ešte aj po tisícke rokov zachovalými, nezvyčajne vysokými valmi.
Osobne sme sa mohli presvedčiť že PhDr. Karol Pieta, DrSc., autor
235 publikácií a deviatich významných
monografií, je nielen uznávaný vedec,
ale aj zanietený rozprávač. V Bojnej,
ktorú preslávil objav prenosného oltára
so šiestimi pozlátenými
plaketami,
archeológovia intenzívne pracujú už
desať rokov a ešte roky tu zrejme pracovať budú. Výnimočným zážitkom bola
aj návšteva dobre usporiadaného múzea
v samotnej obci Bojná. Pred budovou je
socha kráľa Rastica z dreva.
■ POZNÁVACÍ SUMÁR
Samotné unikátne múzeum v Bojnej
má zaujímavú expozíciu. Je to doslova
senzácia. Dominujú vzácne kovové
nálezy, medzi ktorými sú aj kópie
repliky spomínaných zlatých plakiet.
Nápisy na nich dokumentujú civilizačnú
vyspelosť a kresťanstvo na našom
území, našich predkov ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda, t. j. ešte
pred obdobím Veľkej Moravy.
Prehliadka vyvrcholila v diecéznom múzeu v starobylej Nitre v Bazilike sv. Emeráma, kde je tiež relikviár
svätého Cyrila – dar pápeža Pavla VI.
z roku 1969 na 1 100. výročie svätcovej
smrti.
podčiarkuje význam a obľubu jeho
najznámejších srdcervúcich veršov.
Zástupy ľudu, volajúce mu na slávu,
nielen v Prahe ostražito sledovala polícia. Staručkému básnikovi sa priamo
ublížiť neodvážila, jeho zať však z prenasledovania upadol do stihomamu
a spáchal samovraždu...
■ VÝZVA NA REVOLTU
Pieseň Na Slovany priniesol Fejérpatakyho vlastenecký kalendár na rok
1838. Jozef Miloslav Hurban, ktorý ju
v roku 1839 priniesol do Čiech, sa kriticky vyjadril k jej českej podobe Hej,
Slované: „Mi bi sme si prjali, abi peseň
táto tak ako je skladaná od básnika
i rozširovaná bola kroz prjaťelou spevu
slovanskjeho. Ona je celkom znárodňená, prešla do života, a mimo ceni
básňickej má i cenu národnú i víznam
svoj zvláštni. Tlačiť by sa teda mala
všade púvodňe: Hej, Slováci.“
Pieseň, ktorú si každý už po pár
tónoch musí zamilovať, bola právom
očakávanou súčasťou česko-slovenskej štátnej hymny po zrode prvej
Česko-Slovenskej republiky, na piedestál hymny sa však dostala až po
vzniku prvej Slovenskej republiky
v roku 1939. Po vojne ju odsunuli do
úzadia, po roku 1989 opäť však znela
slovenskými námestiami, stala sa
hymnou obnovenej Slovenskej národnej strany a dodnes nemôže chýbať
azda na žiadnej národnej slávnosti.
Na revolučné roky 1848/1849
reagoval Tomášik nádhernou hymnickou piesňou Kolo Tatier čierňava.
Podobne ako Hej, Slováci! vychádza
z beznádejného postavenia sužovaného národa, no nemôže ani v nej
chýbať autorova revolta, výzva do
boja za národnú slobodu a viera vo
víťazstvo, čierňava (symbol otroctva
a neslobody) sa v druhej slohe mení
na vychádzajúcu červenú zoru (nádej,
víťazstvo).

JAZYK A DOROZUMIEVANIE
M igračná a utečenecká
problematika – jedna z najviac
medializovaných tém druhej
dekády 21. storočia, priniesla
nové pohľady na problematiku
masovej migrácie, ktorá už
odnepamäti sprevádza vývoj
ľudskej spoločnosti. Médiá pre
väčšinu populácie ako jediný
zdroj informácií reflektovali
udalosti
rozličným
spôsobom v závislosti od rôznych
sociopragmatických činiteľov
a vytvárali mediálny obraz migrantov a utečencov na základe
udalostí v súlade s istými ideologickými faktormi platnými pre
konkrétne spoločenstvá.

Migranti
v médiách I.
S procesom mediálneho
stvárňovania migračnej a utečeneckej problematiky sa neodmysliteľne spájala a v povedomí
ľudí fixovala „utečenecká politika“
(nem. Flüchtlingspolitik) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá Európu a zasiahnuté
krajiny názorovo rozdelila a podnietila k rozporuplným diskusiám
o postupe riešenia problematiky.
Médiá prinášali názorovo nejednotné správy a v mnohých prípadoch ostro kritizovali postupy
vládnucej
politickej
strany
v Nemecku. Do akej miery bola
odlišná realita a mediálny obraz
masovej migrácie za predchádzajúce dva roky, sa pokúsime
priblížiť v sérii článkov Migranti
a utečenci v nemeckých médiách I., II. a III. prostredníctvom
publikácie nemeckého žurnalistu
a mediálneho znalca Michaela
Hallera Die „Flüchtlingkrise“ in
den Medien. Tagesaktueller Journalismus zwischen Meinung und
Information (2017). Tento autor
na základe analýzy mediálnych
komunikátov tlačených a online
médií, napr. Frankfurte Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Welt a Bild, focus.de, tagesschau.de, Spiegel Online a iných,
sa pokúsil nájsť odpovede na
otázky zamerané na tematiku utečeneckej problematiky v nemeckých médiách v rokoch 2015
a 2016; vznik „vítacej kultúry“,
dynamiku udalostí, ktoré determinovali priebeh migračných procesov a tendencií; (ne)objektivitu
mediálnych inštitútov; mediálne
spracovanie konfliktu, čo prispelo
k všeobecno-spoločenskej diskusii a pochopeniu „vítacej kultúry“; publikované komunikáty boli
príkladom pre etablovaný mienkotvorný pluralizmus alebo médiá
vytvárali všeobecný jednostranný
mienkotvorný obraz; tí, ktorí prišli k slovu v rámci medializovania
problematiky, išlo o hlasy blízke
vládnucim kruhom alebo priamo aj
tých, ktorých problematika postihuje, autor sa konkrétne zameral
na migrantov a utečencov a ďalšie
otázky.
Do popredia sa dostáva
mnoho otázok, ktoré sa spájajú so
sledovanou problematikou, čoho
dôkazom je aj vznik a tvorba veľkého množstva odborných prác
s cieľom čiastočne, ale i komplexne zmapovať mediálne stvárňovanie migračnej a utečeneckej
problematiky, systematicky sledovať, akým spôsobom médiá prinášajú informácie o prichádzajúcich
masách ľudí a paralelne poukázať na rôzne aspekty činností
mediálnych inštitútov v súčasnej
spoločnosti.
Annamária GENČIOVÁ,
Katedra slovenského jazyka
a komunikácie
FF UMB v Banskej Bystrici
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Tatry objali horalov z troch krajín, zo šiestich regiónov a z dvadsiatich dvoch obcí

naraz
dokonajú vypitím štyroch
kalíškov

Výstup trasou srdca zo Smokovca na Hrebienok

■ ŽIVO V AMFITEÁTRI
Po rokoch ožil tatranský amfi teáter. Pre tých, ktorí sa na turistickom
pochode nezúčastnili, boli v Starom
Smokovci pripravené ukážky zvykov
a tradícií
jednotlivých goralských
regiónov. Záujemcovia o tradičné
remeslá mohli bezprostredne nahliadnuť do tajov remesiel. Svoju zručnosť
predviedli Zbigniew Mokwa (fujarová
dielňa), Róbert Hozák (drotárstvo), bratia Stanislav a Alojz Gallíkovci (košikárstvo), Ľubomír Vierik (rezbárstvo), Florián Šavrtka (košikárstvo, výroba fujár),
trombitáš Ján Czepiec (tradičné rezbárstvo) a Stanislav Baselides (ručná
výroba ozdobných palíc).
Od samého rána sa pred očami
návštevníkov pripravovali tradičné
goralské jedlá – polievka z čierneho
hrachu, kvasnica, polesníky, bryndzová
polievka, syrové korbáčiky a iné dobroty. O ich prípravu sa postarali šikovní
kuchári z goralských obcí Liptovská
Teplička, Oravská Polhora, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lacková,
Oščadnica, Kroscienko nad Dunajcem,
Čierne a Rabča. Starostovia z Ružbách a Lackovej sa navyše podujali
pripraviť ochutnávku nalešnikov (zemiakových placiek).

Emil SEMANCO – Foto: autor a archív

Góralu ci czy nie źal... Sotva by sme našli pieseň, v ktorej tak dojímavo rezonuje smútok lúčenia s miestami,
ku ktorým človek prirástol srdcom i koreňmi rodu... Goraľu, opúšťaš dedovizeň, nádherný kraj lesov a hôr,
aby si kdesi v cudzine našiel väčší krajec. Či nežiališ? Plačeš ako decko, rukávom utieraš uslzené oči, aby si
z diaľky, cudziny dovidel na chalupy rodiska a v nich starkých, otcov, ktorých opúšťaš možno navždy... Čo
bude s nimi? Ktovie, kto ti povie, že aj im oporu a pomoc treba. Odchádzaš v kožúšku odratom, naboso. Pre
chleba, Pane, pre chleba...

Goral na gory – slovenskí i zahraniční Gorali na trase symbolického výstupu v našich
veľhorách, ktoré sú mnohým z nich domovom.

Symbolickým výstupom pod
tatranskými štítmi si vlani začali
Gorali pripomínať historické putovanie počas valašskej kolonizácie
z ich pravlasti na rumunsko-ukrajinských hraniciach cez Karpatský
oblúk a postupné osídľovanie horských a podhorských oblastí slovensko-poľsko-českého pohraničia.
Veľký úspech prvého ročníka podujatia Goral na gory, ktoré dostalo pomenovanie práve po jednom veršíku
goralskej hymny, podnietil organizátorov, aby v sľubne rozbehnutom spoločensko-kultúrnom podujatí pokračovali, dotvárali ho a postupne napĺňali
stále príťažlivejším obsahom.
PEKNÁ SYMBOLIKA
Keďže pôsobivých slovných
spojení aj metafor a silným citovým obsahom naplnených veršov
je v ich tklivej hymnickej piesni viac
než dosť, netreba pochybovať, že si
z nej ešte dlho budú usporiadatelia
vyberať pekné a účinné pomenovania na svoje tatranské stretnutia. Už
to najbližšie o rok pokrstili na „Goralu,
wracaj do hal – Goral na Gory 2018“.
Nech sa im teda návrat na hole opäť
vydarí!

Ž ivot

v Zamagurí v malebných
kulisách, ale v prísnych regulatívoch
národného prírodného parku možno
má pre náhodného návštevníka alebo
pre turistu romantický nádych. Domáci
gorali však vedia, že rám na tomto peknom obraze je poriadne tvrdý a všetko
v tejto Božej záhradke akoby si žiadalo
dvojnásobné úsilie na zabezpečenie
nie modrého z neba, ale základných
potrieb a aspoň znesiteľného živobytia.
Máločo sa tu mení. Stále je dosť driny
na súkromných roličkách, robotný deň
od svitu do mrku má vlastný rytmus,
tempo i kolobeh. Odmeriavajú ho
kolesá gazdovských vozov, úrodné
a neúrodné roky a zvláštny kalendár
Najvyššieho, ktorý akoby si povedal,
že horalom stačia dve ročné obdobia:
dlhá zima a krátke leto.
Jánošík vraj mal pri obdarovávaní
chudobných zvláštnu mierku – kvalitné
súkno (angliu) meral od buka do buka.
Slávneho hôrneho chlapca a zbojníckeho kapitána, o pôvod ktorého sa stále
naťahujeme s Poliakmi, nespomínam
náhodou. Jánošíkov skok v Dunajci je
azda najznámejšia z mnohých prírodných atrakcií, ktorá pod úžasnú panorámu Troch Korún a na splav plťami
po tejto rieke privádza tisícky návštevníkov z domova i zo zahraničia. Láka
ich Holica, skalná dominanta na slovenskej strane hranice. Svinská skala,
z ktorej podľa legendy kedysi padol
diviak do rieky... V skutočnosti ju tak

QMVÓDGT

Ján GONDEK ppasuje
j nového gorala –
herca Jána SLEZÁK A.

Atmosféra 2. ročníka interesantného podujatia Goral na gory. Ten tretí tiež pomenujú
podľa svojej hymny: Góralu wracaj do hal...

„Podujatie organizuje nezisková
organizácia Obnova kultúrnych tradícií, n. o., v obci Hniezdne. Jej úsilím
je prostredníctvom tohto podujatia
aspoň raz v roku spojiť všetky goralské regióny na Slovensku i v zahraničí,
ako aj milovníkov goralského folklóru
a tradičnej kultúry na jednom mieste,“
uviedol starosta obce inžinier Viktor
Selep o zámere a pohnútkach podujatia. Vysoké Tatry za miesto stretnutia nevybrali usporiadatelia náhodou.
Naše veľhory sú medzinárodne známe
centrum zimných športov i letnej turistiky a neodmysliteľne sú spojené aj
s Goralmi. Tí spod Havrana a Ždiarskej vidly sú ich azda najrázovitejšími
reprezentantmi...
Nad tohtoročným stretnutím goralov v našich veľhorách mal záštitu
primátor mesta Vysoké Tatry inžinier
Ján Mokoš. Výstupom Goral na gory či
lepšie vyše dvojkilometrovým nenáročným pochodom zo Starého Smokovca
k prvému turistickému objektu na Hrebienku – Szillagyiho pavilónu, postaveného v roku 1904, si jeho účastníci
pripomenuli aj Svetový deň cestovného
ruchu. Ten sa podľa kalendára každoročne slávi 27. septembra s cieľom
upozorniť na význam cestovného ruchu

pre medzinárodné spoločenstvo. Deje
sa tak od roku 1997. Práve v tento deň
sa symbolicky končí hlavná turistická
sezóna na severnej pologuli a začína
sa na južnej...

pomenovali poľskí pltníci – flisaci, ktorí
ťahali plte po brehu proti prúdu rieky
a vystupujúci skalný výbežok ich nútil
vstupovať do studenej vody. Nuž, hrešili, ako prišlo... Siedmi mnísi – skamenení červenokláštorskí kartuziáni,
čo porušili svoju pustovnícku prísahu
a v svetských rozkošiach zabudli na
pozdrav: Memento mori. Storočný prameň, ktorý po pár dúškoch zaručuje
smädnému dlhovekosť, a Studňa lásky
šťastnú svadbu do roka a do dňa...

Jezerské jazero, Jarabinský prielom
a liečivé Ružbachy s travertínovým
jazierkom Kráter...
Tri Koruny, hoci sú na poľskej
strane aj s pieninskou matkou Sokolicou, sú ohromné bohatstvo. Cisárski vedátori už v roku 1751 písali do
Viedne správy o tunajšej neobyčajne
originálnej geologickej stavbe, vzácnych aj unikátnych formách života
a esteticky príťažlivej horskej krajine.
Maška, Baška a Kaška – ako si ľud

■ GORALSKÁ PASOVAČKA
Takže poslednú septembrovú
sobotu na parkovisku pri Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci, kde bol zraz účastníkov
výstupu pri údolnej stanici lanovky
na Hrebienok, sa do deviatej hodiny
schádzali „gorali“, mnohí napriek rannej tatranskej atmosférickej nepohode
v krojoch, aby absolvovali „trasu srdca
k vlastným koreňom“ – ako sme si pre
seba o stovkách prítomných poznačili
do reportérskeho zápisníka. A viac ani
nebolo treba pridávať...
Po rannej deviatej hodine sa pohol
pestrý zástup k Hrebienku. O chvíľu
sa hadiaci sprievod vnoril do tatranskej prírody spevom i muzikou, kým tú
ľudskú riavu aj prebleskujúcu veselosť
pred Szilágyiho pavilónom nesústredil
obrad pasovania čestného gorala, na
vykonávanie ktorého goralská občina
už pred rokmi s dôverou splnomocnila Jána Gondeka, slávneho chatára
z penziónu Pieniny v Lesnici. Tentoraz

sa pocta ušla spevákovi, muzikálovému
hercovi a milovníkovi prírody Jánovi
Slezákovi.
Ceremoniár v slávnostnom kroji
zamagurských goralov odriekal povinný
text obradu, pričom vyzdobený topórek
(sekerku) držal na pleci pasovaného.
Akt zavŕšil troma údermi na jeho zadok,
pričom ho zakaždým záväzne nabádal
k už novým goralským povinnostiam.
Za sprievodu goralských kapiel všetci
svorne zanôtili goralskú hymnu Góralu,
ci czy nie źal. A nový goral Janko Slezák pridal aj známu pieseň Lipová
lyžka z muzikálu Na skle maľované...
„Od začiatku môjho pôsobenia
na chate v Lesnici, čo je práve tridsať
rokov, potreboval som sa neraz niekomu za nezištnú pomoc aj zavďačiť.
Zvyčajne dobrou slivovicou...; až mi
raz starká povedala, že môj pradedo
Gaspar, ktorý bol zakladateľom pltníctva na Dunajci, by to riešil inakšie
a zavďačil by sa čímsi originálnym –
goralským – povedzme klobúčikom
(kapeľuškom). A tak som vymyslel
podarovanie klobúčika formou pasovania za gorala,“ priblížil zrod originálneho rituálu Ján Gondek. K nemu
patria aj „krstní“ aj unikátna „hadia
pijačka“, z ktorej obrad potom všetci

■ SKVELÁ NÁLADA
Skvelú náladu umocnil kultúrny
program. Na pódiu sa stretli folklórne
skupiny Tepličan (Liptovská Teplička),
FS Račan (Oščadnica), FS Javorina
(Kolačkov), FS Maguranka (Spišská
Stará Ves), Ľudová hudba Kamenčan
(Zákamenné), Zespól piesni i tanca
„Wierchy“ im. Józefa Szczotki z Milów
(Milówka), kapela Nowina (Jablunkov), Zespól folklorystyczny Bystrzyca
(Bystřice) a FSk Ozvena (Čierne),
ktoré svojou hudbou a tancom potešili
i zahriali publikum.
Organizátori nezabudli ani na najmenších. Detváky sa pozabávali na
„kolotočoch“ i na predstavení hercov
zamagurského divadla RAMAGU, ktorí
pre ne pripravili Goralské rozprávky.
Objavil sa aj „goralský expres“ – rodák
zo Ždiaru, najrýchlejší Slovák Michal
Bekeš, ktorý reprezentuje našu domovinu v rýchlostnom lyžovaní. Ak by ste
niekedy zazreli na krkolomnom svahu
divoko letiaceho lyžiara v kombinéze
s goralskými prvkami, určite to bude on.
A ešte čosi... Navrhol ju Peter Michalák,
zakladateľ goralského múzea v Ždiari.
Slniečko, čo sa nad Hrebienok aj
nad vyššie končiare Tatier napokon
predsa len vyštveralo, akoby chcelo
byť goralom na gorach gloriolou...

števníkov Gaspar Gondek – Kasper.
Chatár a vari vznešenejšie hotelier
Gondek a jeho penzión je druhý pieninský magnet. Priťahuje v sezóne aj
tisícpäťsto návštevníkov denne.
Goralský chlieb je o dvoch
poriadne tvrdých kôrkach. Pripomínajú mi skalné brehy, v ktorých sa
ako v chlebovom korýtku prevaľuje
Dunajec. Rieka je krajec, ktorý živí
pltníkov. Oddávna smerovali ich pla-

vidlá z vydlabaných kmeňov na
sever k Baltickému moru. Za
každú plavbu pribudla na goralskom podperenom klobúčiku
mušlička.
Niekdajší flisáci zarobili
zriedka. Pár korún dostali vari
len vtedy, keď na pltiach s muzikou zviezli zabávajúce sa panstvo z Huty. Tam chodievala
šľachta do čárdy. Ale to bolo raz,
dvakrát v roku...
Hory sú krásne a tvrdé.
Tvrdý je život goralov aj ich
nátury. Spomínali sme dlhé
a kruté zimy a krátke letá. Jar
prichádza
neskoro.
Ranné
mrazíky v Pieninách ustanú až
v polovici mája a ďalšie prídu
v polovici októbra. Sneh zvyčajne napadne už prvý novembrový týždeň. Zaujímavé je, že
v ľadovej dobe zostali Pieniny
nezaľadnené. Práve to výrazne
formovalo ich reliéf a ovplyvnilo flóru i faunu, ktorá vytvára
špecifický geobotanický súbor s mnohými reliktnými a vzácnymi jedincami.
Kdesi som čítal, že takýchto vzácnych
druhov je okolo štyridsať. V Pieninách
kvitne tisícsto druhov rastlín. Ktovie, či
ich všetky zrátali? Možno ich všetky
nepoznal ani fráter Cyprián.
O tom všetkom a ešte o mnohom
inom je pekná a užitočná kniha Pieniny s goralom, ktorú sme vám aj takto
chceli dať do pozornosti.

Všetky zvody Dunajca
Emil SEMANCO – Foto: autor a archív

Najväčším magnetom je prielom
Dunajca – miesto, v ktorom riečny
prúd váha, do ktorého rozvodia sa
zvrtne. Na sever k Baltu alebo na juh,
kam tečie väčšina slovenských riek.
Rieka sa zarezáva do centrálnej časti
Pienin hlbokým kaňonom medzi Červeným Kláštorom a poľským kúpeľným
mestečkom Szczawnica. Je to vzdialenosť vzdušnou čiarou možno necelé
tri kilometre, ale sedem ostrých zákrut
v štyroch efektne rozmanitých meandroch predlžuje tok rieky až na osem
kilometrov a atraktívnu plavbu plťami
aj na hodinu a pol. A ďalšie prírodné
vábničky sú tiež na skok ... Nové
kúpele Smerdžonka, Haligovské skaly,

pomenoval tri dominantné skaliská vo
výške tristo metrov nad zafírovou hladinou Dunajca, skutočne tvoria akúsi
prírodnú kráľovskú korunu nad aktivitami cestovného ruchu, ktorý je hlavným zdrojom príjmov v celom regióne.
Nedávno sme o tom písali v matičnom
týždenníku s jeho predstaviteľmi aj
o ich víziách ďalšieho turistického
rozvoja.
Iniciátor mnohých týchto pieninských premien, nositeľ poľského
Zlatého kríža za zásluhy Ján Gondek
s hrdosťou pripomína, že už v roku
1867 bol prvým sprievodcom po tomto
horskom diadéme, výrobcom pltí aj ich
prvým používateľom na dopravu návREPORTÁŽ
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Umelecký projekt Biela noc vzbudil v Bratislave nadšenie aj s otázkami

Netradičné čiernobiele divadlo plné zážitkov
Alexander GOCZ – Foto: autor

Kultúrne a spoločenské akcie, ktoré zvyšujú príťažlivosť miest a zároveň generujú turistický ruch a z toho
plynúce ekonomické benefity, sú dnes súčasťou nášho života. Patrí medzi ne aj Biela noc, podľa oficiálnych materiálov prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti
súčasné formy umenia, ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.
Biela noc vznikla v Paríži v roku
2002. V roku 2013 ju navštívilo vyše
dva a pol milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest, ako New York, Los
Angeles, Chicago, Madrid, Riga,
Bukurešť a mnohých ďalších. Na
Slovensku boli prvým mestom, kde
sa Biela noc konala, Košice, a to
v rámci akcie Košice – Hlavné
mesto kultúry 2013, pričom Bratislava prvý raz privítala túto akciu
pred troma rokmi. Tohtoročná Biela
noc sa uskutočnila cez víkend zo
6. na 7. októbra. Ponúkla návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov, ktorá trvá od
západu až do východu slnka. Počas
jedného výnimočného víkendu sa
noc stáva dňom a ulice nočného
mesta sa zaplnia ľuďmi a umením.
■ PLNÁ KREATIVITY
Festival Biela noc mal tohto roku
zatiaľ najbohatší program vo svojej histórii. Návštevníkom, ktorých
nezriedka zaviedla na nové lokality,
predstavila až šesťdesiatpäť zastávok s dielami špičkových zahraničných a domácich umelcov. Každý
návštevník si mohol vziať umeleckú
mapku, ktorá ho sprevádzala rôz-

nymi umeleckými zastávkami. Od
atraktívnych vizuálnych inštalácií cez
koncerty, filmy, rozličné divadelné
predstavenia, tanec, literatúru či
performance. Exteriérové, väčšinou
svietiace diela boli dostupné voľne,
na návštevu väčšiny interiérových
akcií ste potrebovali „pas“ v cene
osem eur. V každom prípade si ctiteľ
umenia mohol prísť na svoje, keby
nebolo niekoľkých „ale“.
Predstavme si však najprv niekoľko exteriérových inštalácií, ktoré
boli najväčším lákadlom pre bežného chodca bratislavskými ulicami
a zákutiami. Britský výtvarník Luke
Jerram ponúkol objekt s názvom
Mesiac. Umiestnil ho do Medickej záhrady. Išlo o monumentálne
zobrazenie našej obežnice, ktorej
priemer mal sedem metrov a pozostával z detailných záberov NASA
z povrchu Mesiaca. V mierke približne 1:500 000 každý centimeter
vnútorne osvetlenej sochy predstavuje päť kilometrov skutočného
mesačného povrchu. Inštalácia bola
prepojením záberov Mesiaca, mesačného svetla a sprievodnej zvukovej
kompozície oceňovaného skladateľa
Dana Jonesa. Amanda Parerová
z Rakúska ponúkla „humanoidov“.
Päť svietiacich postáv nadľudských

rozmerov, ktoré „tíško objavovali
našu planétu“. Napríklad na Mlynských Nivách pred VÚB bankou či
na novej budove SND. Ondrej Maksi
a Jana Potironová zo Slovenska si
ako priestor vybrali obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, ktorá je
už tradične vďačným objektom tejto
akcie. V nočných hodinách sa rozžiarila farebnými svetlami, v ktorých
naplno vynikli jej stupňované vrstvy, pričom inštalácia bola doplnená
o audiozložku, konkrétne obrovským megafónom, prostredníctvom
ktorého sa ľudia mohli „zhovárať“
s rozhlasom.
■ PODNET ORGANIZÁTOROM
Na prvý pohľad išlo teda
o úspešné, vskutku masové podujatie kultúrno-umeleckého charakteru,
na ktorom sa podľa odhadov zúčastnilo rekordných takmer dvestotisíc
návštevníkov. Lenže prvé výhrady,
pripomienky a negatívne reakcie
nasledovali vzápätí. Dali by sa zhrnúť do ohlasu, ktorý na sociálnej sieti
uverejnil známy prozaik Peter Holka:
„Včerajšia tzv. Biela noc v Bratislave
bola strašnejšia než všetky bývalé
prvé máje dohromady. Všade hlava
na hlave, do Medickej záhrady a von
z nej sa nedalo dostať, krčmy v cen-

Danuša Dragulová-Faktorová: Šedé (pís)mená, Vydavateľstvo DAXE, 2017

Príbehy so silným etickým impulzom
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA

Prozaička, poetka, autorka kníh pre deti a publicistka. Takto by
sa dala charakterizovať Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ,
ktorá má na svojom konte takmer dva tucty kníh, väčšinou určených detskému čitateľovi. V prípade knihy Šedé (pís)mená sa
však orientovala na dospelého čitateľa, čitateľa, ktorý uprednostňuje zvláštne, občas mrazivé príbehy.
Autorka stavila na poviedku. Poviedku do značnej miery tradične
poňatú, ak v dnešnej dobe berieme aj takzvaný postmodrený experiment ako súčasť literárnej tradície. Čo sa tém týka, Dragulová má skutočne široký register. Od zdanlivo prostého príbehu cez zvláštne snový
a tajomstvom opradené rozprávanie až po sci-fi poviedku s mrazivým
zakončením. Spoločným prvkom, ktorý všetky prozaické texty v knihe
spája, je cit pre slovo, pre stavbu vety a dialóg. Autorka sa vyhýba rôznym slovným ornamentom a samoúčelnému slovičkáreniu, je presná
v opisoch a vie, ako dávkovať napätie a udržiavať čitateľa v očakávaní,
aj keď skúsenejší prijímateľ tuší, kam mieri. Napríklad ako sa skončí
poviedka Prípad E 113, ktorá sa odohráva v bližšie neurčenej budúcnosti v hypermodernom ústave pre „asistovanú existenciu“ ľudí vo veku
nad stotridsať rokov. Silný etický impulz je ostatne prítomný vo všetkých
textoch tejto zaujímavej knihy. Už v úvodnej poviedke Jeho svet autorka
rozohráva doslova magicko-realistický príbeh o tom, ako sa text, literatúra, literárne postavy prelínajú s realitou hlavného hrdinu, pričom
sa stierajú rozdiely medzi životom a napísaným. Veľmi silné aktuálne
posolstvo je skryté v poslednej poviedke Prostredný hrot. Môžeme ju
vnímať aj ako inotaj na súčasné udalosti spojené napríklad s imigračnou krízou, a to do tej miery, že pre niektorých strážcov „korektnosti“ sa
tento text môže zmeniť na červené súkno v býčej aréne. Skrátka, kniha
poviedok Danuši Dragulovej-Faktorovej určite stojí za prečítanie.
(mab)

zmenu informovať o vás príslušné
ustanovizne. Samotná funkcia vrátKeď som nedávno na tomto nika bola pokojná práca s pomerne
mieste opisoval „mužov v čier- malým zárobkom. V časoch prednom“, teda „esbeeskárov“, ako sa novembrových ju vykonávalo zopár
im ľudovo hovorí, vedel som, že
sa k téme ešte vrátim. Dôvodom
je Paľo zvaný Kalamita, ktorý patrí
k inventáru našej rodnej krčmy
Drevák. Ale na chvíľu odbočím. Za
čias môjho detstva a mládenectva mojich umelecky založených znásme poznali strážnikov, teda var- mych, ktorým sa neušiel oveľa leptášov, vrátnikov a informátorov. šie platený flek v kotolni, najlepšie
Tí poslední sedeli v presklených v plynovej, keďže tieto obsadili
búdkach pri vstupe do fajnovej- neskorší disidenti. Vtedy sme ani
ších inštitúcií a informovali vás nesnívali o čiernej uniforme s autonapríklad, na ktorom poschodí ritatívnym SBS označením a trojeunájdete súdruha námestníka. rovým hodinovým platom. HyperPotom vám skontrolovali občian- markety boli ešte vo hviezdach
sky preukaz a zapísali údaje do a v obchodoch strážili tovar prenávštevnej knihy, aby mohli pre davačky s orlím zrakom, ktorému

neušla ani karamelka, ktorú by ste
si potajme strčili do úst.
Ale vrátim sa k nášmu hrdinovi. Paľo zvaný Kalamita je rúči,
mohutne stavaný slobodný parobok

Luke JERRAM (Anglicko): Mesiac, Medická záhrada.

tre natrieskané na prasknutie plus
ožratí Angličania... Taxíky sa nehlásili, no o polnoci sa z ničoho nič na
Kapucínskej objavila električka číslo
päť. Vďaka, dopravný podnik, inak
by som zošalel, respektíve podľahol
bielej chorobe... Nikdy viac!“
Je to expresívne vyjadrenie, ale
faktom je, že mesto ako spoluorganizátor zlyhalo. Dopravný chaos,
keď sa autá miešali s nepretržitým
davom chodcov, vypnutá svetelná
signalizácia a už tradične pred
komunálnymi voľbami rozkopané
ulice v centre Bratislavy. K tomu
zúfala absencia polície, ktorá by
mala podobné masové akcie riadiť
a usmerňovať. Ako konštatoval jeden
z návštevníkov v internetovej diskusii: hlavná vec, že pri Dúhovom
pochode LBBTI komunity sa konajú
doslova policajné „manévre“.
■ PENIAZE A KULTÚRA
Akcia ako Biela noc je jednoznačne prínosom pre kultúrne
dianie v našom hlavnom meste.
Lenže je na našich volených predstaviteľoch, aby sa neskončila

MEDAILÓN
Je už takmer pravidlom, že pri menách našich
spisovateľov sa okrem označenia básnik či prozaik
objavuje aj slovo publicista. Rozlúštenie tohto javu je
jednoduché. V podstate neexistuje u nás spisovateľ,
ktorý by sa uživil iba písaním. Väčšina z tvorcov
má teda „občianske“ povolanie, no a najčastejšie
je spojené s písaním pre rôzne periodiká. Do tohto
spoločenstva patrí aj básnik, prozaik (a, samozrejme,
aj) publicista Andrijan TURAN.

Básnik z t ých barbarských ...
Andrijan Turan sa narodil 6. októbra 1962 v Bratislave v rodine, kde obaja
rodičia boli a sú literárne aktívni. Je synom autora kníh pre deti a mládež
Jána Turana a prozaičky Jany Šrámkovej. Gymnázium absolvoval v Bratislave
a následne pracoval v rozličných zamestnaniach ako vrátnik, strážnik, poštár,
skladník, novinár, redaktor oddelenia kultúry v denníku Národná obroda či
v týždenníku Slovenka. V súčasnosti je v slobodnom povolaní a pracuje pre
rôzne spoločenské magazíny. Básne začal publikovať v Literárnej prílohe
denníka Smena a v Novom slove mladých. Debutoval v roku 1987 spontánnokritickou zbierkou poézie Ozvena vo všetkých jazykoch. Patril k zakladajúcim
členom literárnej skupiny Barbarská generácia, ktorá vydala svoj profilový
zborník Barbar(u)ská ruleta na jeseň v roku 1998. Skupina existovala od
roku 1992 v zostave Ján Litvák, Andrijan Turan a Kamil Zbruž. V roku 1998
k nim pribudol Robert Bielik. Spoločným menovateľom tvorby jej členov bola
nekonvenčnosť, oscilovanie medzi totálnou vzburou a hľadaním pozitívneho
vzťahu k hodnotám života a sveta, ale aj dokonalé zvládnutie literárnych foriem
a žánrov. Andrijan Turan má na svojom konte osem básnických zbierok, zbierku
poviedok a nedávno vydal vo Vydavateľstve MS odbornú publikáciu Osem
osamelých. V týchto dňoch oslávil tento zaujímavý autor „polookrúhle“ jubileum
– päťdesiatpäť rokov. V mene redakcie SNN mu blahoželáme!
(mab)
obed doplnil žalúdok dvoma porciami segedínu, pol kilom tlačenky
a litrom acidofilného mlieka. Keďže
dovtedy je už fajront, zaleje to
dvoma litríkmi vínka, troma pivami

Pracovné trampoty Paľa zvaného Kalamita

WWW.SNN.SK

v najlepšie premárnených rokoch,
čajsi stotridsaťkilový a s IQ zhruba
polovičnej hodnoty. Keby bol žil
za čias Timravy či Tajovského,
pribudla by k Macovi Mliečovi či
Ondrášovi Machuľovi ďalšia rázovitá postava našej literatúry. Svoj
prídomok dostal z jednoduchého
dôvodu. Na desiatu si napríklad
zobne desať párkov so šiestimi
rožkami, aby o dve hodinky na

KULTÚRA

podobne, ako napríklad tradičné Vianočné trhy. Z pôvodne spontánneho
a zvláštnou sviatočnou atmosférou
pretepleného podujatia vzniklo niečo
chaotické, keď sa v tlačenici pomedzi rôzne stánky, čoraz častejšie
s tovarom nemajúcim s Vianocami nič
spoločné, motajú punčom a vareným
vínom zmátožení návštevníci. Zľava
a sprava sú vystavení pachom prepáleného oleja, a keď si dajú nejakú
predraženú „pochúťku“, občas riskujú
zdravotné ťažkosti. Radnica zvolila
metódu dražby za predajné miesta
a ľudia rozprávajú o rozprávkových
tisícových sumách za jeden deň prenájmu stánku. Rovnako ako si šuškajú
o „všimnom“, ktoré niektorí šikovníci
podstrkujú kompetentným. Tadiaľ
teda cesta nevedie. Finančný efekt
je zradným kritériom pri podobných
spoločenských a kultúrnych podujatiach. Platí to pre Vianočné trhy
a v prenesenom garde to platí aj pre
Bielu noc. Tam pre zmenu, keďže
nejde o priamy ekonomický profit, by
nemali kompetentní dávať ruky preč
od zabezpečenia základného servisu
pre návštevníkov.

a nejakou tou borovičkou. Nečudo,
že jeho žalúdok občas vydá povel
na urýchlenú evakuáciu dolným únikovým východom, čo Paľo na druhý
deň komentuje slovami: Včera sa mi
stala v električke kalamita...
Tak či tak, Paľo patrí k hrdému
cechu „mužov v čiernom“. Problém
je v tom, že vďaka svojej mentálnej
výbave sú jeho pracovné výkony
občas sporné. Na stavbe, kde mal

otvárať a zatvárať bránu, pravidelne vznikali kolóny kamiónov,
keďže Paľo s vypnutým mobilom
práve olovrantoval polovicu chleba
a kilo šunkovej salámy. V predajni
potravín istého známeho reťazca sa
viackrát rozplakal, keď mu niektorí
kupujúci pískajúci pri bezpečnostnom ráme oznámili, čo si myslia
o jeho osobe a kam má ísť. Skrátka,
nemal to Náš Paľo Kalamita ľahké,
aj keď mu čierny mundúr, horko-ťažko zapnutý cez brucho,
prirástol k srdcu. Minule mi známy
v našej krčme Drevák oznámil, že
Paľo konečne našiel zodpovedajúci
objekt, ktorý stráži a nemá problémy s personálom ani so zákazníkmi. Nečudo. Je to patológia na
Sasinkovej ulici.
Marek DANKO
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Hviezdne posolstvo majstra sklára Jána ZORIČÁKA – tentoraz výsostne Kysučanom

Iskrí svetlom prenikavo aj po sedemdesiatke
Dušan MIKOLAJ – Foto: autor a archív

Kedysi sa o významných osobnostiach konštatovalo, že ich verejnosti netreba ani predstavovať. Časy sa menia, máločo z minulosti možno paušalizovať. Máme o výstave umeleckého sklára Jána ZORIČÁKA, ktorá je v čadčianskej mestskej Galérii otvorená do konca októbra, začať rovno pri
expozícii? Alebo treba pripomenúť stručný životopis jedného z tisícok detí, čo prichádzali na svet na konci druhej svetovej vojny a v nadchádzajúcich mierových časoch ich sprevádzali viaceré šťastné okolnosti? Chlapcovi zo Ždiaru pripadalo na pozadí každodennej roboty a drobných radostí
v gazdovskej viacpočetnej rodine ohromným šťastím už to, že sa v tamtej goralskej obci pod končiarmi Belianskych Tatier narodil. A rozhodujúcim
sa stalo to, že jeho rodičia súhlasili, aby sa hneď po skončení dedinskej školy vybral na prakticky užitočné a tvorivo podnetné štúdiá do Sklárskej
umeleckopriemyselnej školy v Železnom Brode. Ďalej to už išlo ako „po masle“.
Jána Zoričáka po maturite prijali
na Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, kde na sklárskom
odbore absolvoval dvanásť všestranných semestrálnych univerzít. Od roku
1970 žije vo Francúzsku pod Savojskými Alpami, posledné desaťročia
v mestečku Talloires. Vitálnou tvorivosťou sa natrvalo zaradil medzi generáciu výtvarníkov, ktorí povýšili sklárske remeslo na svojbytný umelecký
žáner. Vytvoril stovky diel, ktoré vystavoval v metropolách svetového umenia v Európe, na oboch amerických
kontinentoch, v Austrálii, v Ázii mal
najpriaznivejšiu odozvu opakovane
v Japonsku. Na viacerých prezentá-

viac ráz vystavoval v hlavnom meste
Slovenskej republiky, vo väčšine krajských i v menších galériách. Záujemcovia o výtvarné umenie mohli na

v uvoľnených priestoroch mestskú galériu s celoročným voľným vstupom. Galériu Čadca otvorili v roku 2013 a odvtedy
v nej zorganizovali už dvadsať výstav-

málna poklona ani ošúchaná ústretovosť. Viaceré diela zhotovil vyslovene
na túto slávnostnú príležitosť, čo znamená, že kolekciu si mohli poobzerať

PROFIL
ciách získal prestížne uznania. Vláda
Francúzskej republiky v roku 1987
udelila Jánovi Zoričákovi ocenenie
Rytier Rádu umenia a literatúry, prezident Slovenskej republiky mu v roku
2013 pri dvadsiatom výročí vzniku
suverénneho štátu prepožičal štátne
vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy.
■ SKLENÁ BIOGRAFIA
Sklo v stredoeurópskom priestore
sa začalo vyrábať na Slovensku skôr
ako povedzme u našich západných
susedov. Historicky dávny úžitkový
materiál sa i nezanedbateľným pričinením nášho podtatranského rodáka
za posledné polstoročie formuje do
originálnych umeleckých artefaktov,
rovnocenných so sochárskymi dielami
sekanými už po stáročia do mramoru
a iných kamenných materiálov, odlievaných do bronzu či ďalších kovov,
vyrezávaných v dreve.
Aká túžba vedie umelca s bohatým životopisom na výstavy do galerijných priestorov, o ktorých sa veľa
nepíše ani v najbližšom krajskom
sídle (a na bratislavských informačných vlnách by to bolo niečo priam
nevídané?). Podstatne logickejšie by
sa zdalo, keby Jána Zoričáka predstavili v Žiline v Považskej galérii alebo
v oščadnickej Kysuckej galérii. Obe
sú totiž v riadiacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorému
štát zveril starostlivosť aj o galérie
v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne
a Martine. Vo všetkých troch Ján
Zoričák svoje diela už prezentoval,
začatý zoznam by sa „žiadal skompletizovať“. Umelec pozvania verejných galerijných inštitúcií neodmieta,

FEJTÓN
Dôchodcovia

privítali, že si
mohli lacnejšie kúpiť obedy v školskej jedálni v základnej škole na
Komenského ulici. Každý záujemca,
čo spĺňal podmienky, chodieval
tam s obedárom. Pravda, mohli aj
tí, ktorí dostávali vyšší ako v podmienkach stanovený dôchodok, ale
tí museli zaplatiť za obed pôvodne
kalkulovanú cenu. Juskovi sa veľmi
nechcelo, lebo mu chutila domáca,
manželkou pripravovaná strava, ale
keď namietala, že aj ona by chcela
mať voľno od sporáka, privolil.
„Nebudem klamať,“ zdôveril sa
priateľovi Milanovi, „mám rád husté
polievky, no tie, ktoré nosím zo školskej jedálne v obedári, sú akési vodnaté. Aj ich tak volám: vodnatielky.“
– „Lebo ich neochucuješ,“ oponoval
Milan. „Musíš ich dosoliť, pridať
cesnačik, zemiačik, ak treba koreniny... Uvedom si, že tie kuchárky
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ZORIČÁKOV portrét amerického astronauta E. A. CERNANA pôvodom z Kysúc.

Slovensku vidieť už zo štvrť stovky
jeho výstav, najviac v podtatranských
mestách Poprad a Kežmarok. Priamo
na severoslovenských cestách, najvýchodnejšie inštalovali jeho sklá v Galérii Andreja Smoláka v Snine, najsevernejšie na Orave v Tvrdošíne.
■ KYSUCKÉ VIZITKY
Galéria v Čadci je súčasťou
architektonického komplexu mestského úradu, navrhnutého Žigmundom
Wertheimerom a postavenom v roku
1937. Nachádza sa v priestoroch bývalej pošty a bola súbežným výstavným
priestorom i administratívnym sídlom
pôvodnej Kysuckej galérie (KG), založenej v roku 1981, ktorá mala stálu expozíciu i priestory na aktuálne výstavy v
kaštieli v Oščadnici. Ako konštatovala
manažérka a glosátorka výtvarného
umenia Zuzana Medzihorská, v Čadci
si Kysucká galéria udržiavala silnú
pozíciu v rámci galerijnej pedagogiky
aj pre širšie Kysuce, mala vypracované
programy s vysokou návštevnosťou
od materských až po stredné školy.
Výrazná zmena nastala, keď zriaďovateľ inštitúcie po troch desaťročiach,
začiatkom roka 2011, výstavné priestory
v administratívnom a kultúrnom sídle
Kysúc zrušil a celú činnosť organizuje
iba v oščadnickom kaštieli. Ten je od
Čadce vzdialený síce iba zo sedem kilometrov, ale KG popri inom „stratila dôležitú časť výstavných priestorov“.
Medzihorská konštatuje i to, že
po tomto rozhodnutí Kysuckej galérii
neprospelo ani rozhodnutie Čadce vo
svojej samosprávnej kompetencii zriadiť
varia stravu najmä pre školákov,“ poúčal ho. „Uznávam tvoje argumenty,
ale mne to veľmi nechutí. Druhé jedlo
sa ešte dá zjesť, ale polievky... na tie,
ktoré varí moja žena, nedám dopustiť,“ bránil sa Jusko. „Veru, v posled-

Majster ZORIČÁK vo svojej umeleckej dielni vo francúzskom Talloires, kde teraz žije a tvorí.

ných prezentácií. Predstavili najmä
tvorbu kysuckých výtvarníkov, medzi
nimi viacerých spomedzi zakladateľov Kysuckej galérie, ktorá vznikla na
podnet kysuckého rodáka, nadačného
aktivistu, znalca a priaznivca výtvarného umenia Antona Blahu. Práve on
nezastupiteľnou mierou prispel k tomu,
že dvanásti výtvarní umelci vo svojich
najlepších tvorivých obdobiach usporiadali v roku 1975 výstavu rodákov
a priateľov Kysúc nazvanú Pozdrav
umelcov rodnému kraju a šesťdesiatšesť svojich diel venovali ako základinu
galérie. Po desaťročiach sa do Čadce
so svojou tvorbou vrátili Ondrej Zimka,
Miroslav Cipár, Milan Paštéka, Pavol
Muška, vystavovali tam diela Galandovcov, Gustáva Švábika, Jozefa Mundiera
i mladších Kysučanov.
■ POKLONA ČERŇANOVI
Výstavu Jána Zoričáka nazvali
Iskrenie svetla a autor ňou znovu
potvrdil všeobecne známy, a ako sa
ukazuje i po svojej sedemdesiatke
neutíchajúci záujem o Slovensko.
Sympatické pritom je, že galerijné
priestory si prezrie osobne, spoločne
s kurátormi uvažuje o umiestnení diel
do čo najpôsobivejšej kompozície.
Do každého mesta totiž prichádza
s novou kolekciou a zostavuje ju so
zreteľom na konkrétne prostredie,
pričom sa usiluje zanechať v ňom
svoj osobný odkaz. Galériu v Čadci
navštívil vlani v lete, cez jesenné
a zimné mesiace usilovne pracoval
na sklárskom pozdrave venovanom
výsostne Kysučanom. Nebola to fornádoby pri lavičke pred činžiakom, ale
ten zasa zakaždým nepríde a ja mám
s tým len oštaru,“ ponosoval sa.
Jusko si spomenul, ako to bolo
na začiatku, keď priateľ Milan začal
chodiť do školskej jedálne na obedy.

do vôle ako celkom prví aj fanúšikovia
a zberatelia umenia prichádzajúci na
prezentácie Jána Zoričáka opakovane.
Po vernisážach býva autorovi najväčším zavďačením to, že sa zoznámi
s novými návštevníkmi, nadväzuje
s nimi spontánne kontakty. Rád sa
s nimi podelí o pocity a radosti, ktoré
v ňom od samých začiatkov vyvoláva
práca so sklom, pričom pozorne počúva
ich názory, postrehy hodnotenia.
Náš umelecký sklár sa po celej
zemeguli prihovára najmä tvorivým
tlmočením vesmírnych posolstiev.
Hviezdna obloha ho priťahovala od
chlapčenských rokov. Za letných večerov ležal v tráve za chalupou, nad hlavou mu podchvíľou preletelo za hrsť
meteoritov, spomedzi stálic si vybral
jednu za svoju vlastnú. Ukázalo sa,
že pochádzala zo šťastnej planetárnej
sústavy. Koncom základnej školy očarený sledoval blikajúce signály prvých
vesmírnych družíc, na strednej umeleckej škole ho dojímal oblet rakety
okolo planéty Zem, v ktorej sa viezol
kozmonaut Jurij Gagarin. Posledné
vysokoškolské prázdniny pod francúzskou oblohou pozorne sledoval na televíznej obrazovke prvú fantastickú misiu
astronautov Neila Armstronga a Edwina
Aldrina na Mesiaci.
Od tamtoho letného dňa uplynulo
takmer päťdesiat rokov a Ján Zoričák
zotrváva s nebotyčným vesmírom
v nepretržitom tvorivom kontakte. Váži
si vedcov, ktorí objavujú nové planéty
a posúvajú poznanie ľudstva, momentálne povedzme cez existenciu tranzitujúcich exoplanét. Z predhistórie
kajal sa, že to asi prehnal a mal si uvedomiť, čo sa stane. Nuž ale, ako hovoria právnici – vis major...
Jusko si tiež pri Milanovej lamentácii spomenul, čo mu kedysi veľmi
dávno vravel inštruktor autoškoly

Komenského autoškola alebo receptár na menšie porcie
nom čase aj ja mám s obedmi problémy,“ premiérovo sa posťažoval aj
Milan. „Konečne, že si to priznáš,“
káral ho Jusko. „Ale nie preto, že by
mi nechutilo. Dávajú mi veľkú porciu. Kým so mnou ešte žil syn, bolo
to fajn, porcia nám stačila obom.
Aj potom, keď odišiel, zavolal som
známu a obaja sme sa naobedovali.
Teraz je syn preč, známa nechodí a ja
mám starosti, čo s tou porciou, ktorú
mi zakaždým naservírujú pri okienku
v jedálni. Kŕmim aj bezdomovca, ktorému dám polovicu jedla do plastovej

Aby si získal personál, vždy kuchárkam voľačo doniesol. Kávičku pre
pani vedúcu, dezert pre ženy pri
hrncoch, dokonca si dal tú námahu
a sledoval, ktorá má kedy meniny, ba
o niektorých rečnejších vedel, ktorá
má kedy aj narodeniny. A pretože
bol vždy galantný, nechýbali popri
darčekoch ani kvety. Nečudo, že mu
kuchárky vždy pridali. Keďže rozporciované mäso veľmi nemohli, dostával zakaždým viac zemiakov či knedlí,
kopec zeleniny či dvojnásobnú dávku
ovocia. Keď mu to Jusko pripomenul,
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o cúvaní: „Volantom netočte. Tak ako
ste na parkovisko vošli, tak z neho
aj vyjdete. Len teraz si dáte spiatočku.“ Keď to zopakoval priateľovi,
ten naňho hľadel ako puk: „Akú
spiatočku? Čo už možno v takomto
prípade urobiť? Vari len nechodiť
na obedy? Alebo všetko, čo zvýši,
vyliať do kanála? To azda nie?“
vyhŕklo z neho a sám mal pocit, že
do svojej obrany zahrnul všetky možnosti. „Keby som mal použiť slová
inštruktora autoškoly,“ zastavil ho
Jusko, „povedal by som, že pri všet-

Jeden z Vesmírnych kvetov.

tohto vedeckého odboru ho zase zaujímajú významní astronómovia z druhej
polovice predchádzajúceho tisícročia. Fyzickú podobu Taliana Galilea
Galileiho či Mikuláša Kopernika
z poľskej Torune, družobného mesta
Čadce, zalial do sklených plastík.
Keď umelec pripravoval výstavu
na Kysuce, prišla k nemu správa
o smrti amerického astronauta Eugena
Andrewa Cernana. Toho Čerňana, ktorého otec pochádza z rodu zakoreneného vo Vysokej nad Kysucou. Rodák
spod Belianskych Tatier sa s jedným
z najslávnejších mužov so slovenskými koreňmi osobne nestretol, a tak
sa rozhodol uchovať spomienku na
neho cez fakt, že je nateraz posledným človekom, s ktorým sa spájajú
kozmické lety k Mesiacu. Urobil to najvlastnejším spôsobom – odlial do skla
podobu vesmírneho letca v jeho mladých rokoch. Zvolil v materiáli prevažujúco modrú farbu, čo možno vnímať
ako nádej do budúcnosti, takú potrebnú
v pretrvávajúcich nepokojných časoch,
ktoré sa nebezpečne vzďaľujú od
nádejne mierových, po akých ľudstvo už
netúži iba po celosvetových vojnových
kataklizmách.
■ MATKIN HLAS SVETU
Výstava Iskrenie svetla bude
v Galérii Čadca sprístupnená do konca
októbra. Keďže jej aktivity charakterizujú aj sprievodné tvorivé a poznávacie
aktivity, možno očakávať, že táto bude
osobitne podnetná pre žiakov a študentov, ktorí sa so svojimi pedagógmi stali
stálymi návštevníkmi. Viem si predstaviť, že by sa im sprostredkovane prihovoril povedzme hlas Čerňanovej matky,
ktorá spolu so svojím mužom vychovala
syna astronauta, tak ako ho zaznamenala Agneša Gundová-Jergová,
známa z vysielania rozhlasovej stanice
Hlas Ameriky ako Marína Havranová
v knihe Putovanie za dotykom: „ Keď
som videla na Floride vzlet rakety
Apollo 17 – ten výbuch ohňa, tie ryby,
ako prskali v mori, a všetko sa rozžiarilo, zdalo sa mi, akoby sa roztvorili
nebesá a na svet hľadel sám Boh. Ja
som jednoduchý človek, neviem vám to
tak opísať, ale bolo to úžasné. A kdesi
do výšav mi to vynieslo syna. Rozumiete – tie pocity: radosť i strach...“
kých uvedených možnostiach točíš
volantom. A to nesmieš. Ináč z toho
nevycúvaš.“ – „Tak ma už nenapínaj,
ty šofér,“ zagánil Milan na Juska.
„Spomeň si, ako si začal. Kávičkou,
dezertom, kvetmi...“ – „Ale to im už
nemôžem zobrať a obávam sa, že ak
im v budúcnosti už nič nedonesiem,
aj tak mi budú dávať dupľované
dávky,“ dôvodil Milan. – „Si na dobrej ceste, len pokračuj,“ povzbudil
ho Jusko. „Takto mierumilovne nič
nedosiahnem...“ – „Už prihorieva,“
pridával polienko Jusko. – „Myslíš, že
by som im mal vynadať, skritizovať
ich, že zle varia?“ – „Práve tak. Ako
si sa im kedysi votrel do priazne, tak
teraz si zapamätajú, že dobré časy sa
už skončili. A bol by v tom čert, aby ti
potom neservírovali iba toľko, koľko
majú. Najvyšší čas, priateľu, aby si
tak urobil. Veru, aj pár kíl by si možno
zhodil. A zišlo by sa...“
Marián ŠIMKULIČ
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Po podrobnejšej analýze Členského ústredia MS v Martine, ktorá
sa uskutočnila prvý raz po takmer
dvadsiatich rokoch, sa zistilo, že
takýchto folklórnych kolektívov, ktoré
pôsobia vo farbách Matice slovenskej
a pod jej zastrešením, je v súčasnosti
vyše dvestoštyridsať. Najviac ich evidujeme v Prešovskom kraji, kde ich
je vyše šesťdesiat a vyše päťdesiat
folklórnych kolektívov takto pôsobí
v Košickom kraji.

ných folklórnych kolektívov, ktoré by
v neskoršej fáze mohli byť na základe
istých kritérií zaradené do pripravovaného systému finančnej podpory
ich aktivít a činností. Bude potrebné
vytvoriť koncepciu rozvoja tradičnej
kultúry na Slovensku a jej rozpracovanie na jednotlivé regióny podľa
pôsobnosti jednotlivých oblastných
stredísk Matice slovenskej. Treba
sa sústrediť na tradičné žánre,
ktoré špecificky reprezentujú kultúru daného regiónu – všetky formy
hudobnej, speváckej a tanečnej
ľudovej kultúry, dychovú hudbu, spevácke zbory so zreteľom na detské
a mládežnícke kolektívy, vytvoriť
aj hierarchiu kultúrnych
podujatí – krajské, regionálne, okresné,
oblastné a systém ich morálnej
i finančnej podpory, t. j. novovytvorený podporný finančný systém,
ktorý by podporoval rozvoj tradičnej
kultúry a činnosť miestnych matičných umeleckých kolektívov.

■ NEŽIČLIVÉ ROKY
V rokoch 1949 – 1951 sa matičné
ústredie usilovalo aspoň evidenčne
podchytiť všetky súbory, metodicky
ich usmerňovať a odborne viesť. Pozitívnu úlohu v úsilí získať vplyv na celú
ochotnícku činnosť zohrali matičné
časopisy. Matica priamo usmerňovala prácu súborov až do konca roka
1951. V roku 1952 počet všetkých
súborov v evidencii Matice bol 2 134.
Spevácke ochotnícke súbory sa už od
roku 1938 organizovali pod patronátom MS. V roku 1950 bolo v Matici evidovaných 270 súborov, roku 1953 784
súborov. Bohužiaľ, sľubný vývoj sa
postupne zastavil pre vtedajšie štátne
zásahy v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Vtedy zrušili matičnú členskú

■ POTREBA OSVETY
Mnohé kedysi kvalitné kolektívy a podujatia drží nad vodou len
akási zotrvačnosť a entuziazmus
niekoľkých folklórnych nadšencov. Je
preto priam nevyhnutné, aby Matica
slovenská za pomoci finančnej podpory od štátu zabezpečila osvetovú
činnosť v rôznych folklórnych tanečných, hudobných či speváckych formách tak, ako to bolo v minulosti.
Ak chceme zabrániť kvalitatívnemu
upadaniu nášho folklóru, potrebujeme nielen vyškoliť novú generáciu
matičných osvetárov, ale v prvom
rade zabezpečiť a rozvíjať doterajšiu matičnú folklórnu činnosť,
čo sa bez finančnej podpory nedá
uskutočniť.

Podpora matičného folklóru vychádza z dôkladného poznania

Matica mapuje svoj folklórny terén
Ján SEMAN, Členské ústredie MS

Na Slovensku popri takzvaných komerčných folklórnych kolektívoch existujú aj folklórne kolektívy, ktoré sú
priamo činné pri miestnych odboroch Matice slovenskej alebo vystupujú ako kolektívni členovia miestnych odborov Matice slovenskej. Existuje aj veľký počet folklórnych kolektívov, ktoré pracujú ako občianske združenia bez
ich pridruženia k Matici slovenskej, no v radoch týchto kolektívov je množstvo aktívnych a dlhoročných matičiarov.

Dôsledná inventúra matičných folklórnych aktivít a ich nositeľov je predpokladom ich ďalšej podpory a rozvoja.

základňu a odtrhli od Matice slovenskej osvetové besedy, teda budúce
regionálne osvetové strediská.
■ VERNÍ MATICI
Na základe získaných informácií
môžeme konštatovať, že prevažná
časť matičných folklórnych kolektívov
vznikla po miléniovom roku 2000, no
pomerne značnú časť zák ladne tvoria
tie, čo vznikli v deväťdesiatych rokoch

20. storočia. Za zmienku určite stoja
folklórne kolektívy, ktorých históriu
počítame na desiatky rokov. Medzi najstaršie v matičnej evidencii patria FS
Raslavičan, FSk Štrbän, DFS Turnička,
FS Zemplín, FS Hôra, VS Vatra, FS
Kyčera, FSk Hrušov a mnoho ďalších.
■ MODEL PODPORY
Cieľom Členského ústredia MS
je pokračovať v mapovaní matič-

O výročí vzniku slovenskej autonómie aj o vážnych problémoch súčasnosti

Rokoval výbor Kongresu slovenskej inteligencie
Viliam KOMOR A – Foto: autor a Mar tin LACKO

Výbor

Kongresu slovenskej
inteligencie sa stretol na rokovaní 6.
októbra v Bratislave. Maticu slovenskú na rokovaní, kde si okrem iného
prítomní pripomenuli a uctili výročie
vzniku slovenskej autonómie zo 6.
októbra 1938, zastupovali viacerí jej
predstavitelia. Deklaráciu autonómie Slovenska podpísali v Katolíckom dome v Žiline za účasti HSĽS
a zástupcov väčšiny vtedajších slovenských politických strán.
V ten deň pražská vláda vymenovala Jozefa Tisa za ministra pre
správu Slovenska a tiež aj ďalších
slovenských ministrov. Túto dekla-

ráciu neskôr ratifikovalo aj Národné
zhromaždenie
Československej
republiky.
KSI sa zaoberal najmä deklarovaným úsilím súčasnej vlády a prezidenta SR o vstup do tzv. užšieho
jadra Európskej únie. Predseda MS
Marián Tkáč v tejto súvislosti informoval o podujatí Matice slovenskej,
ktoré sa uskutoční 30. októbra,
a pripomenul tiež, že predseda vlády
R. Fico podľa jeho informácií čaká
v tejto súvislosti podnety od národných spolkov a združení. Hovorca
KSI Martin Lacko uviedol navrhnuté
vyhlásenie, ktoré publikujeme na

inom mieste v SNN, k čomu potom
diskutovali Marián Servátka, Marián
Tkáč, Štefan Martinkovič, Fedor
Lajda. Výbor KSI sa venoval aj zborníku VIA MAGNA, ktorý je zostavený
zo štúdií a z príspevkov prednesených na valnom zhromaždení minulý
rok v Ľubochni. Na rokovaní ešte
vystúpili Ján Dudáš, ktorý referoval
o zjednocovaní národne orientovanej inteligencie; Viliam Oberhauser
bilancoval a hodnotil aktivity Matice
slovenskej a Martin Lacko sa kriticky
vyjadril o pomoci pre KSI, keď vládna
finančná podpora smeruje väčšinou
len protislovenským mimovládkam.

Smutná výročná spomienka na významného matičného dejateľa

Profesor Imrich Sedlák zostáva s nami
Viliam KOMOR A – Foto: autor archív SNN

Začiatkom októbra sa matičiari, kolegovia, blízki a priatelia stretli na Národnom cintoríne v Martine, aby si
pripomenuli smutné výročie, keď pred rokom odišiel do večnosti prof. PhDr. Imrich SEDLÁK, CSc., dlhoročný
matičný dejateľ – nepochybne jeden z jej najvýznamnejších predstaviteľov v uplynulých desaťročiach.
Stretli sa na mieste jeho posledného odpočinku, aby si uctili túto
osobnosť a pripomenuli významné
dielo, ktoré vykonal nielen pre
našu najstaršiu národnú, kultúrnu
a vedeckú ustanovizeň, ale aj pre slovenský národ a náš štát. Duchovne
a modlitbou sa spojili, aby vzdali poctu
významnému činovníkovi, literárnemu
historikovi, kulturológovi, vedcovi,
vysokoškolskému pedagógovi...
Zdôraznili pritom, že mesto
Martin, kde prežil najplodnejšie roky
svojho života, skoro polstoročie
pracovných výstupov, v mene martinského ústredia Matice slovenskej
pripravuje jeho ocenenie in memoriam za odborný prínos a zanietené
pôsobenie v oblasti histórie, literatúry a kultúry Slovenska, ako aj
za propagáciu a rozvoj mesta. Toto
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všetko vykonal najmä
ako presvedčený, hrdý
a neochvejný predstaviteľ Matice.
Neoceniteľné dielo vykonal
v oblasti slovenského
múzejníctva, kde osobne
či už ako autor, resp.
spoluautor sa pričinil
okrem iných o zrod či
rekonštrukciu
Múzea
Ľudovíta Štúra v Modre,
Múzea Alexandra Puškina v Brodzanoch, no
najmä martinského SloMatiční funkcionári, priatelia a známi pri hrobe prof. Imrivenského
národného
cha Sedláka počas
p
výročnej
ý
j spomienky.
p
y
literárneho múzea. Aj
ticky
práce.
Významný
podiel mal aj
miesto posledného odpočinku jeho
telesnej schránky – Národný cinto- na prijatí zákona o meste Martin ako
rín v Martine – je svedectvom jeho centre národnej kultúry Slovenska.
dlhodobej, intenzívnej a systema- Keď spomíname zásluhy prof. I.

MATIČNÉ DEPEŠE

Černovská
tragédia
Tragické udalosti spred sto
desiatich rokov v Černovej pripomenie trojdňové podujatie, ktoré
organizuje mesto Ružomberok.
V tamojšom Kultúrnom dome
Andreja Hlinku v piatok 27. októbra
sa od 10. h uskutoční Medzinárodná
vedecká konferencia, prezentácia
knihy Černová 1907 aj premietanie
filmu Requiem o Černovej. V sobotu
a nedeľu program pietnej spomienky
pokračuje priamo v Černovej omšou
v Kostole Panny Márie Ružencovej,
pri Pamätníku černovských martýrov
na miestnom cintoríne, slávnostnou
akadémiou, vystúpeniami speváckych skupín, uvedením divadelnej
hry Černovská masakra v Kultúrnom
dome v Černovej aj udelením Ceny
Andreja Hlinku.

Guľáš na
Kľozove
Matičiari v Trstenej, medzi
ktorých patria aj členovia Spolku
Slovákov žijúcich v Poľsku, sa na
štátny sviatok spojený s oslavami
SNP stretli pri kolkárni na Kľozove
a pustili sa do varenia tradičného
matičného guľáša, ako si to zaumienili v pláne aktivít na tento rok. Kým
sa jedni zvŕtali pri príprave chutného
pokrmu na spoločenskú udalosť,
ďalší si pospomínali na spoločné
akcie a oživovali staré priateľstvá
pri kolkárskych dráhach, kým si
v dobrej nálade nesadli k spoločnému pohosteniu s predsavzatím
stretať sa takto v príjemnej atmosfére aj v ďalších rokoch a pri iných
príležitostiach.

Tajomný svet
Peter ŠTRELINGER a Martin LACKO.

Libuša Klučková uviedla príklady
alarmujúcej situácie Slovákov na
juhu, čo Ľubomír Pajtinka rozšíril
o poznatky o neprijateľnej praxi
a škôl s vyučovacím jazykom maďarským, kde sa má slovenčina vyučovať ako druhý cudzí jazyk.
Rokovanie
KSI
ukázalo
potrebu riešenia vážnych celospoločenských problémov, ktoré sa
týkajú Slovenska a Slovákov, ako
i iných obyvateľov, a to aj v širších
súvislostiach.
Sedláka, azda najvýraznejším jeho
počinom bolo presadenie, pochopenie , porozumenie i začlenenie nášho
národa do integračných súradníc či
už na východe, západe, strede či
juhu, teda do jedného svojbytného
a svorného slovenského národa.
O prof. I. Sedlákovi sa dá písať
mnoho. Aj takéto spomienkové,
spoločenské, kultúrne a duchovné
stretnutia zdôrazňujú ich význam
a dôležitosť a poukazujú tiež na spoločenský zástoj Matice slovenskej
, jej jasné ciele a perspektívy, vízie
do budúcnosti – v čom má a musí
zachovávať kontinuitu a v čom sledovať trendy modernosti, aby potierala
negatívne odsudky voči nej a nespochybniteľne napredovala – ako to
o poslaní našej „Matičky“ pre ďalšie
roky a pre ďalšie generácie hovoril
i konal Imrich Sedlák. Tí, čo sme ho
bližšie a dlhšie poznali, vieme, že
týmto riadkom a slovám by sa isto
potešil a pookrial by, že má nasledovníkov, ktorých vedie jeho príklad
zanieteného vlastenca a odhodlanie pokračovať v jeho zámeroch,
túžbach, predsavzatiach i činoch.
Nech Pán Boh pomáha našej
slovenskej Matičke a nech je
pamiatka na profesora Imricha
Sedláka večná!

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický
ústav SAV od septembra organizujú
s Teologickou fakultou KU a Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského v Košiciach cyklus prezentácií pod názvom Mundus arcanus
– Tajomný svet vždy posledný štvrtok v mesiaci so začiatkom o 17. h
v Malej aule teologickej fakulty KU
na Hlavnej ulici č. 89 v Košiciach.
Najbližšie 28. októbra PhDr. Ján
Chovanec, PhD., predstaví úspešného obrancu Egerského hradu proti
Turkom, predstaviteľa uhorskej elity
baróna Štefana Dobóa.

Štúrove
narodeniny
Slovenské Hnutie Obrody aj
tento rok slávi výročie narodenia
Ľudovíta Štúra. Oslavy sa uskutočnia
v sobotu 28. októbra 2017 o 15. h
pri Štúrovom pamätníku na Štúrovej
ulici v Nitre.

Projekt Ikatika
Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľ pilotného projektu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu SR s názvom Ikatika,
ktorý je určený deťom a žiakom
z tridsiatich vybraných materských
škôl a nultých ročníkov ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym. Projekt v minulých dňoch predstavili zástupcovia
ministerstva školstva priestoroch
Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rožňave. Realizácia projektu je naplánovaná na
obdobie október až december 2017.
Pripravil Emil SEMANCO.
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Deň ľudových tradícií v Rimavskej Sobote mal zaujímavú dramaturgiu
Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Naša
predpovedaná
budúcnosť?
N aša budúcnosť je v pochopení našich nie celkom
poznaných dejín. Lebo ako čert
svätenej vody sa bojíme prekročiť tieň cudzích teórií o „príchode“ našich predkov vtedy
a vtedy, stade a stade, ani analýza DNA nám neotvára oči –
pozri aj poslednú knihu nazvanú
Slovenské územie v historickom kontexte. Tak či onak, trčí
z našich dejín morálny imperatív
slovenskosť = človečenskosť!
Jeden z predsedov Matice slovenskej mysliteľ Vladimír Mináč
napísal, že „všetky naše historické skúsenosti sú naším hlavným vlastníctvom“.
Ktoré sú to skúsenosti?
Aj keď sa to niekomu nepáči
– tu je kolíska Slovanstva. Od
Dunaja odchádzali slovanskí
Česi, Poliaci, Chorváti i slovanskí Rusi. Ako Sloveni/Slovania máme úlohu preťažkú, a to
priamo od Štúra: „Ak by Západ
skutočne jedného dňa zašiel tak
ďaleko a úplne sa vzdal kresťanstva, potom by bolo svätou
povinnosťou Slovanstva znovu
prinavrátiť svojím vplyvom česť
večnému krížu a dopomôcť mu
ku konečnému víťazstvu. Buďte
teda trpezliví, Slovania, nadíde
náš deň, na juhovýchode sa
začne brieždiť.“
Mináč jasnovidecky pokračoval, že „stať sa skutočným
Slovákom, úplným Slovákom
značí stať sa bratom všetkých
ľudí; taký je aj vznešený odkaz
našich dejín“. Vznešený odkaz:
stať sa bratom všetkých ľudí
znamená neintrigovať, nemať
dve či tri tváre, nehýriť falošnosťou! A, samozrejme, nekradnúť, dobre sa našim predkom
žilo vtedy, keď sa nekradlo, keď
– ako som nedávno napísal –
vtedajšiemu nášmu prezidentovi
stačila jedna či dve sutany.
Budúcnosť Slovenska je
v prosperite a predpoklade, že
si svoje nerozkradneme. A vyžaduje aj rovnocennú a spravodlivú spoluprácu so všetkými.
A aj zotrvanie nášho vagóna
zapojeného na vlak, ktorý má
smer, rýchlosť a silnú lokomotívu, na európske hospodárske
štruktúry? Aj. Za akúkoľvek
však cenu? Aj za cenu straty
identity? Aj za cenu vazalstva a otvorených hraníc pre
kohokoľvek?
Ak sú všetky historické
skúsenosti
naším
hlavným
vlastníctvom, je čas povedať
že nie! A nezabúdajme, kedy
a kde sa začali naše dejiny tragicky komplikovať. Že to bolo po
rozhodnutí v Mníchove koncom
septembra 1938. A po diktáte
zo Salzburgu z leta 1940. Zmenili sa časy, keď pre anglosaský
svet boli Slovania len apendixom Európy? Nezmenili.

Gemerské remeslá, tance, spevy a zvyky
Ingrid ŠULKOVÁ, riaditeľka D MS v Rimavskej Sobote

Koncom septembra sa v Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote uskutočnilo školákmi obľúbené
zážitkové podujatie Deň ľudových tradícií. V priestoroch Základnej školy Štefana Marka Daxnera privítali lektorov, zručných majstrov remeselníkov, tanečníkov a hudobníkov, ktorí žiakom priblížili slovenské
ľudové tradície a remeslá. Podujatie podporili aj členovia MO MS v Čerenčanoch a v Lukovištiach. Sprievodným podujatím tohto roka bola výstava krojovaných bábik manželov Bellovičovcov z Lukáčoviec pri
Nitre, o ktorých sme v SNN už pochvalne písali...
Podujatie
vynachádzavou
dramaturgiou motivuje deti k zvýšenému záujmu o históriu, tradí-

v Gemeri pútavo porozprával Jácint
Majoroš z Tornale, ktorý deťom
umožnil aj ochutnávku medu.

a pani Jarka Lajgútová ich oboznámila so slovenskými zvykmi na
dedinách v tomto regióne spolu

FOTORIPORT
cie a nehmotné kultúrne dedičstvo
s dôrazom na upevňovanie národnej spolupatričnosti. Riaditeľ školy
Mgr. Peter Černý medzi hosťami
privítal aj svoju kolegyňu Mgr. Henrietu Balogovú zo Základnej školy
Pavla Jozefa Šafárika v Tornali,
kde by chceli podobné podujatie
pre deti pripraviť ešte v tomto školskom roku. Na tom rimavskosobotskom dominovali ukážky tradičných
gemerských ľudových remesiel
priamo od ľudových majstrov, ktorí
tu predviedli postupy výroby bačovského riadu, rezbárstva, píšťaliek, gájd a fujár, kožených bičov
a nožiarstva. Školáci mohli obdivovať fortieľ majstrov Milana Stieranku, Milana Katreniaka a Ľuba
Majana. Ľudové majsterky Eva Dolinajová, Soňa Hrončeková, Karolína
Krišková, Eva Gregorcová a Ľubica
Sabová priblížili deťom v tvorivých
dielňach prekrásny svet ľudových
výšiviek, paličkovanej čipky, háčkovania, ľudových krojov, výrobkov
z kukuričného šúpolia a tiež prípravy tradičných jedál našich
prastarých materí. O včelárstve

Počas Dňa ľudových tradícií v Rimavskej Sobote mohli žiaci zo ZŠ Š. M. Daxnera spoznať aj včelárstvo a jeho produkty.

O hrnčiarstve rozprával a praktické ukážky predviedol majster
Ján Národa. Medzi pozvanými lektorkami bola aj Tatiana Kršková
z miestneho kníhkupectva, ktorá
školákov preniesla do sveta slovenských
ľudových
rozprávok,

s názornými ukážkami prekrásnych
ľudových krojov a ľudových piesní.
Do sveta ľudového tanca, spevov a
hudby uviedli všetkých členovia Detského folklórneho súboru Jánošík
z Fiľakova pod vedením Miroslavy
Podhorovej.

Päťsto exponátov na Novozámockej modelparáde
Text a foto: Helena RUSNÁKOVÁ

V budove Matice slovenskej na
Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch
sa 7. októbra uskutočnil 7. ročník
Novozámockej modelparády. Usporiadateľom tejto medzinárodnej
súťaže a výstavy plastových modelov bol Klub novozámockých modelárov a šťastné sedmičky vydarenému podujatiu svedčili.
Súťažili žiaci a deti do pätnásť
rokov, juniori vo veku pätnásť až
osemnásť rokov aj dospelí modelári v kategórii nad osemnásť rokov.
Ako pre matičný týždenník povedal
Stanislav Pauliček, jeden z organizátorov podujatia, na tento ročník
prehliadky prišli modelári z vyše pol
tisíckou modelov, pričom niektoré
prezentovali aj v príslušných dobových kostýmoch alebo uniformách.
Zo Slovenska svoj koníček prezentovali modelári z Nitry, Banskej Bystrice, Popradu a Dunajskej Stredy
a cestu do Nových Zámkov si našli
aj vystavovatelia, ktorí reprezentovali Maďarsko, Rakúsko a Českú
republiku. Návštevníci podujatia
mali možnosť obdivovať plastové

Mnohí modelári umocnili účinok svojich súťažných expozícií aj primeraným dobovým
oblečením, ba dokonca aj uniformami.

modely lietadiel, bojovej techniky,
vrtuľníky, diorámy, stavebnice, portréty, automobily, motocykle, ale

v expozícii boli aj papierové modely
stavieb a iné objekty modelárskej
záľuby.

ČITATEĽSK Á SÚŤA Ž
V č. 37 SNN sme avizovali mimoriadnu udalosť súvisiacu s blahoslavením martýrskeho kňaza, ktorého bývalý čs. režim
potrestal krutým mučením a väznením za prevádzanie bohoslovcov do Talianska, aby tam mohli dokončiť prípravu na
kňazské povolanie. Pre mnohých z vás nebol problém napísať nám, že išlo o Titusa Zemana. Zo správnych odpovedí
sme vyžrebovali týchto výhercov: Márius Maták, Bratislava-Záhorská Bystrica; Alena Kumprechtová, Michalovce; Milan
Oravský, Lučenec.
● V dnešnom vydaní matičného týždenníka sa chceme aj v súvislosti so županom Tiborom Mikušom
vrátiť k reprezentatívnemu matičnému podujatiu – Národným matičným slávnostiam. Napíšte nám, kde
sa v tomto roku uskutočnili?
Svoje odpovede posielajte na redakčnú adresu, ktorú nájdete aj v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do konca októbra.
(se)

PRIPOMÍNAME SI
21. októbra
– dvestošesťdesiat rokov od
narodenia osvietenského novinára a prekladateľa Štefana
Lešku (1757 – 1818); v Bratislave
je po ňom pomenovaná ulica
22. októbra
– pred deväťdesiatimi piatimi rokmi (1922) sa v Liptovskom Mikuláši konala vysviacka
prvých slovenských evanjelických
biskupov: Juraja Janošku (pre
Východný dištrikt) a Samuela
Zocha (pre Západný dištrikt)
– sedemdesiatpäť rokov, čo
v roku 1942 Slovenský snem prijal Zákon o Hlinkovej slovenskej
ľudovej strane ako jedinej politickej strane na Slovensku a Dr.
Jozefovi Tisovi udelil titul Vodca;
upevnili tak jeho postavenie voči
radikálom A. Machovi a V. Tukovi
– dvadsať rokov od prvej
našej operácie na otvorenom
srdci vo Fakultnej nemocnici
v Košiciach v roku 1997
– župan Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš má
šesťdesiatpäť rokov
23. októbra
– Schöne Náci, známa postavička hlavného mesta, zomrel
pred polstoročím
24. októbra
– narodil sa prvý predseda
Matice slovenskej Štefan Moyses
(1797 – 1869); 220. výročie
– pri Čunove pred dvadsiatimi
piatimi rokmi začali prehradzovať
Dunaj; vodné dielo Gabčíkovo
sa tým mohlo dať do prevádzky
(1992)
– pätnásť rokov od smrti
popredného slovenského novinára, esejistu a spisovateľa literatúry faktu Vladimíra Ferka (1925
– 2002)
– futbalový tréner Jozef Jankech sa dožíva osemdesiatin
25. októbra
– stodvadsať rokov, čo sa
narodil hudobný skladateľ Janko
Matuška (1897 – 1959), autor
asi dvesto štyridsiatich skladieb,
medzi nimi aj veľmi populárnych
tanečných
piesní,
dlhoročný
hudobný redaktor Slovenského
rozhlasu
26. októbra
– pred dvesto šesťdesiatimi
piatimi rokmi vydala Mária Terézia
nariadenie (1752), podľa ktorého
musel byť v každej župe jeden
úradný lekár s dokončeným univerzitným vzdelaním medicíny,
ktorý mal dohliadať na prácu lekárov, ránhojičov, lekárnikov a zdravotné zariadenia
– Vodné dielo Gabčíkovo
vyrobilo prvú elektrinu (25. výročie); má osem turbín s prietokom
630 kubických metrov za sekundu,
vyrába pätinu slovenskej elektriny
a je súčasťou dopravnej trasy Rýn
– Mohan – Dunaj
– herec Stano Dančiak oslávi
sedemdesiate piate narodeniny
27. októbra
– pred dvesto štyridsiatimi
rokmi Mária Terézia obmedzila
palicovanie na šesťdesiat úderov
(1777)
– stodesať rokov od tragédie
v Černovej; miestni obyvatelia boli
proti tomu, aby ich kostol vysvätil
maďarský kňaz, zasahujúci žandári zastrelili pätnásť ľudí; vyvolalo to rozhorčenie v celom Uhorsku i vo svete, protestovali nórsky
dramatik B. Björnson, ruský prozaik Lev N. Tolstoj, anglický novinár Scotus Viator, v uhorskom
parlamente poslanec Milan Hodža
a i.
– pred sto piatimi rokmi sa
narodil profesor Karol Rebro
(1912 – 2000), osobnosť slovenského práva 20. storočia
(jč)
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