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SLOVO O SLOVENSKU
Kde všade hodí človek drobnú

mincu pre šťastie? Cez hlavu, za
seba... ako stopu pobytu. Do slaných
mumlavých morských vĺn, do zrenicových jazierok jaskynných siení,
do zrkadiel plies, do blankytu vodometov vo fontánach aj do horských
riav a vodopádov, pod Havránok do
Liptovskej Mary – v nádeji, aby sa
raz vrátil. Aby opäť prišiel, kde bolo
dobre, kde sa mu do srdca odtlačil
pozitív kraja a ľudí.
Na prahu roka rátame drobné
mince návratov a nádejí, ktoré sme
si ako rybie šupiny uložili do tajných
priehradiek vzťahu k okoliu a blížnym.
Za drobný peniaz citu dedíme
matricu príbuznosti, a aj keď po
značkárovi Život a šípke magnetickej strelky vyrazíme na hociktorú
stranu sveta, naporúdzi je pár mincí
v batôžku domova. Môžeš nimi
hrdo a vytrvalo platiť a nestratiť sa
v cudzom svete chudobný. Mena, ktorou možno po čase splatiť aj tie najväčšie podlžnosti, ktoré nám vyrástli
v cintorínoch pri krížikoch s rodičovskými menami...
Je v dejinách hôrd a kohort arogantnou kaligrafiou zaznačený zápis
o tom, že najkrajší pohľad na svet je
z chrbta koňa. Dosť sme sa o podkovách nešťastia nauvažovali so
sochárkou našich dejín a archeológie.
Ukladali sme ich na nákovu poznania
a do pahreby pocitov v jej ateliéri aj
vtedy, keď do sedla pred národnú
banku vykladala Biateca... Zhodli
sme sa, že z pyšných slov tatárskeho
chána trčia strelky smrti. Danajský dar kovu. Veď tí kočovníci nás
skoro vyhubili! A Avari a Kelti neboli
odchodní, len sa viac poľudštili
a z rúd zasiali a zamiesili aj na život,
na bratislavské oppidum, mincovňu
pri Rybnom námestí, cveng platidiel
ako strieborné šupinky – Sonnos,
Covnos, Titto, Devil... a Biatec.
Postava na koni. Cválajúca
vekmi. K nám. Od zlatých statérov
a tetradrachiem antických stavieb
k základom slovenskej Tatrabanky,
kde ich v zemi našli pred ôsmimi
desaťročiami ako posolstvo. Ako
dávnovekú matricu historickej hrdosti a budúcej slovenskej koruny. Ako
motív pre kremnických minciarov a sochárku. Ako platný peniaz
v budúcej mene, ktorú sme zahodili
za plece, keď sme sa pred desaťročím pokorili Európe...
Emil SEMANCO
Venované akademickej sochárke
Ľudmile Cvengrošovej
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AKO V ZLEJ ROZPRÁVKE –
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AKO SA Z PREŠPORKA 1919
RODILO NAŠE HLAVNÉ MESTO
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NAJVÄČŠÍ FEŠÁK AMERIKY
BOL PÔVODOM SLOVÁK
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Matica slovenská výrazne podporuje slovenskú vedu zo svojho rozpočtu

Útoky na slovenských vlastencov pokračujú
Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Na Slovensku sa udomácnil zvyk útočiť na každého, komu v hrudi bije slovenské srdce. Či sú to politici, umelci, vedci alebo žurnalisti. Koncom minulého roka
objektom záujmu médií boli Jozef M. Rydlo a Matica slovenská. Zámienkou na jeho diskreditáciu bolo udelenie Ceny Daniela Rapanta práve Maticou slovenskou
za jeho neoceniteľný prínos pri historickom spracovaní slovenského exilu. Cenu už desaťročia udeľuje dobrovoľný vedecký záujmový Historický odbor MS.
Zaútočila aj poslankyňa Národnej
rady SR Viera Dubačová, ktorá síce
v parlamentných voľbách kandidovala
za stranu OĽaNO, no pred voľbami
do VÚC odišla z parlamentného klubu
strany, lebo „ľuďom sú nezávislí kandidáti sympatickejší“. Pritom Dubačová
sa ani náhodou nepovažuje za populistickú političku, ona len reflexívne
reaguje na dopyt. Dubačová patrí do
okruhu ľudí súčasného predsedu Banskobystrického kraja (BBSK) Jána Luntera, o ktorých bývalý primátor Banskej
Bystrice Ivan Saktor povedal, že ako
primátor na vlastnej koži pocítil deštrukčné konanie týchto ľudí.
● LIBERÁLNA „DEMOKRACIA“
Na slávnostnom odovzdaní ceny
Jozefovi M. Rydlovi sa zúčastnilo viacero významných osobností verejného
života, predstaviteľov cirkvi a historickej
obce. A práve historici predviedli, aká
nesmierna záťaž visí nad Slovenskom.
Ani skoro po tridsiatich rokoch sme
nedokázali dekomunizovať spoločnosť
– v tomto prípade inštitúcie zaoberajúce sa historiografiou. Takže dnes
proti sebe stoja historici s marxisticko-leninským videním sveta a historici
bez ideologického zaťaženia. A ani po
takmer tridsiatich rokoch od odzvonenia štvrtého článku v ústave o vedúcej
úlohe strany v spoločnosti prednovembroví titani neopustili pozície v ústavoch, ktoré prezentujú slovenské dejiny.
Poslankyňa Dubačová zašla
oveľa ďalej, keď položila otázku: „Aké

3 OTÁZKY PRE:

K útokom sa pridala aj poslankyňa SaS R. Kaščáková. Uviedla, že
Matica ročne vynakladá zo svojho
rozpočtu na slovenskú vedu len osemtisíc eur. Veda v Matici slovenskej
bola minulý rok financovaná sumou
269 513 eur. Najväčšie výdavky smerovali na matičnú vydavateľskú činnosť, literatúru, históriu a archív.

Laureátovi Ceny Daniela Rapanta Jozefovi M. RYDLOVI (vpravo) blahoželá nitriansky diecézny biskup ThDr. Viliam JUDÁK, profesor cirkevných dejín na RKCMBF UK Bratislava

je opodstatnenie Matice slovenskej
v súčasnosti? Možno je práve načase
prehodnotiť jej zmysel a fungovanie.“
K lynču sa pridalo aj vedenie Filozofickej fakulty UK a vo svojom stanovisku
uviedlo o. i.: „Považujeme za nevhodné,
aby ocenenie pomenované po tejto
významnej
osobnosti
slovenskej
vedy získal človek, ktorého vedecké
a morálne kvality sú spochybňované...“
Takže vedecká obec používa ako „argument“ mediálne spochybňovanie kvality
laureáta.
● PSYCHICKÝ NÁTLAK
Sólista Opery SND Ivan Ožvát
skôr než odovzdal svoj hudobný
pozdrav publiku, podelil sa s ním
o svoju čerstvú skúsenosť. Keď
odchádzal z divadla, oslovil ho šéf
opery a oznámil mu, že dostal e-mail,
ktorým ho pisateľ žiadal, aby nevystúpil na odovzdávaní ceny prof. Ryd-

lovi. Matica slovenská udeľuje Cenu
Daniela Rapanta od roka 1997. Medzi
jej laureátmi sú okrem iných Richard
Marsina, Ivan Chalupecký, Matúš
Kučera, Eva Fordinálová, Marta Dobroutková či Anton Hrnko. Jozefovi M.
Rydlovi odovzdal cenu predstaviteľ HO
MS Róbert Letz. Pozdrav laureátovi od
predsedu NR SR Andreja Danka prečítal jeho poradca Lukáš Machala. Danko
zablahoželal Rydlovi k udeleniu ceny
a poďakoval sa mu za jeho pôsobenie
v Ríme, kde ako generálny tajomník
Slovenského ústavu dlhé roky rozvíjal
a podporoval vedecký život slovenského exilu. Pripomenul, že taliansky
prezident Oscar Luigi Scalfaro ocenil
jeho výnimočný prínos pre taliansku
a európsku kultúru štátnym vyznamenaním. A tiež skutočnosť, že slovenskí
vlastenci ho vnímajú ako významného
predstaviteľa slovenského národného
obrodenia druhej polovice 20. storočia.

● TAKÁ JE PRAVDA
„V roku 2018 vyčlenila Matica
slovenská až osemnásť percent
svojho rozpočtu zo štátnych príjmov
na rôznorodú vedeckú činnosť, čo
pri štátnej dotácii vo výške 1 494 mil.
eur nie je málo. Každý rok spracovávame pre ministerstvo kultúry detailný
odpočet využitia financií, ktorý dokazuje, že štátne i neštátne finančné
zdroje vynakladáme transparentne
a efektívne,“ ozrejmil správca MS Maroš
Smolec. Predseda MS Marián Gepšer
doplnil: „V minulom Roku slovenskej
štátnosti sme ako jediná inštitúcia
v mnohých mestách a obciach zorganizovali sériu nielen vedeckých podujatí
na pripomenutie si prvého Česko-Slovenska. Jedine Matica slovenská si
takto spomenula na Slovákov v česko-slovenských légiách a k storočnici
odhalila zásadné pamätníky – busty
prvého česko-slovenského župana
Samuela Zocha v Bratislave, predsedu
SNR a MS Matúša Dulu v Martine
a pamätnú tabuľu spisovateľovi a legionárovi Jankovi Jesenskému v Lučenci.“
Viac aj na strane 6 a 11

Kaza KANALU, výtvarníka, karikaturistu a organizátora kultúrnych podujatí

Nech viac a hlasnejše hovoria naše srdcia
● Nedávno sme oslávili vstup
do nového roka 2019. Ako prežíva
Kazo Kanala obdobie sviatkov,
ktoré už tradične vrcholí stále sa
opakujúcou magickou zmenou
letopočtu?
Čím som starší, tým viac zisťujem, že pred sviatkami nastáva
u mňa akési vypínanie zmyslov. Ináč
by sa človek mohol zblázniť z toho,
ako mu zovšadiaľ tlačia Vianoce do
hlavy. Lenže nie Vianoce ako sviatky
pokoja a lásky, ale ako sviatky nakupovania a následného prejedania
sa. Kedysi som úzko spolupracoval
s Detským oddelením nemocnice na
Kramároch. Pravidelne som tam robil
pre deti programy, a osobitne na tých
vianočných sme si dali všetci záležať.
Ľudia sa stávajú voči myšlienke Vianoc voľajakí cynickí, a tak by som tých
najväčších sebcov a cynikov zobral

V SNN 2 /2019
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BILANCIA MATIČNÉHO ROKA
S PREDSEDOM MS M. GEŠPEROM
Strana 6.

na návštevu malých pacientov, napríklad na detskú onkológiu. Myslím si,
že by ich to prebralo. Dodnes, aj keď
už zdravotne nemám na voľakedajšie
aktivity, vo mne zostal ten obrovský
pocit podlžnosti voči chorým deťom
a túžba pomôcť im znášať ich neľahký
osud. Napríklad aj o tom by mali byť
sviatky.
● Keď sa obzrieme spiatky na
minulý rok, ako to vyzerá s kultúrou na Slovensku? Čo vás najviac
zaujalo a čo naopak roztrpčilo?
Už som vo veku, keď si hovorím, že len aby horšie nebolo... Zdravotný stav mi znemožňuje navštíviť
všetky tie podujatia, ktoré by som
chcel, ale aj tak mám pocit, ako keby
sme prešľapovali na jednom mieste
a sem-tam sa vymkli k výkonu – ako
nedávno s tou renesanciou folklóru.

To chválim. Čo nechválim, je už mnohodesaťročné odkladané založenie
galérie kresleného humoru a karikatúry. A pritom máme v tomto žánri
svetovo uznávaných autorov.
● Čo by ste zavinšovali do
nastávajúceho roka 2019 nielen
našim čitateľom, ale všetkým
ľuďom dobrej vôle?
Nejde ani tak o vinš ako skôr
o prosbu. Nechajme viac hovoriť naše
srdcia a najmä ich počúvajme! Nehovorím, že sa máme vykašľať na rozum,
aj ten je potrebný. No nezabúdajme
na srdce, na svojich blízkych, na veci,
ktoré sa nedajú merať peniazmi. No
a čo sa želania týka – nech v tomto
novom roku uvidíte veľa rozkvitnutých
lúk a žiadnu nemocničnú čakáreň!
Zhováral sa Maroš M. BANČEJ
Foto: autor

■ Vodný slalomár Michal MARTIKÁN: Nechcem byť na olympiáde v Tokiu iba divákom
■ Zvolíme prezidenta republiky aj slovenských reprezentantov pre Brusel a Štrasburg
■ O udalostiach pri zrode Česko-Slovenska na Záhorí sa zachovalo veľa živých spomienok
WWW.MATICA.SK
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Čo robia pre objektivizáciu dejín špecializované ústavy platené štátom?

Faktom je, že Čarnogurský bol
už od decembra ’89 vo vysokých
vládnych funkciách. V novembri
1990 riadil Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Bol predsedom
slovenskej vlády aj ministrom spravodlivosti v prvej Dzurindovej vláde.

Sebavedomý národ sa nezrieka minulosti
Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Viete, že vraj centrum Veľkomoravskej ríše bolo v dnešnom Rumunsku? Že Svätopluk a sv. Metod sú pochovaní
v rumunskom Arade? Prekvapujúce? Veď ide o naše dejiny úplne inak! Takto na ne hľadí autor Alan Dolog, pôvodom Slovák, chemický inžinier, ktorého fascinuje história, ale rovnako ako mnohým iným amatérom ani jemu
nestačí deravý výklad našich dejín. A je zahanbujúce, že ani štvrťstoročie od nadobudnutia štátnej samostatnosti
sme nedokázali vybudovať viacvrstvový systém historických ústavov, skôr naopak. Nevedie sa nijaká odborná
polemika, lebo prakticky nie je o čom. Ale prečo?
Poskytol Historický ústav SAV
nové pohľady na našu históriu? Prišiel s novými poznatkami? Alebo
pracoviská vysokých škôl? Mená ako
Zavacká, Kováč či Kamenec obiehajú médiá vtedy, ak treba niekomu
pohroziť, lebo narušil ich hegemóniu.
Na Slovensku ešte vždy platia dejiny,
ktoré vznikli pod kuratelou Prahy
a totalitného režimu.
■ POD NÁTLAKOM
Nádejnými centrami vedeckého
výskumu v oblasti historiografie sa
svojho času stali Matica slovenská
a Ústav pamäti národa. Preto, že dali
priestor mladým i v zahraničí vyštu-

dovaným historikom. No práve tieto
inštitúcie sú pod ustavičným tlakom
korporátnych médií. Keď sa vláda
Ivety Radičovej rozhodla zmeniť
zákon o ÚPN, vystúpil Ján Čarnogurský na tlačovej konferencii, kde
o. i. povedal, že „navrhovaný zákon
vlastne likviduje nezávislosť ÚPN,
a tým pomerne veľmi skoro bude
likvidovať ústav ako nezávislé samostatné centrum výskumu a interpretácie moderných slovenských dejín“.
V tom čase ústav zamestnával viacerých mladých historikov
a vydával značné množstvo publikácií, ktoré menili pohľad na našu
minulosť. Je zaujímavé, že ďalší

predseda
predstavenstva
ÚPN
Ondrej Krajňák, aj keď bol aktívnym
členom KDH, podstatne oklieštil
vydávanie kníh, no najmä prepustil
z ústavu historikov, ktorí sa zaoberali najnovšími slovenskými dejinami.
Napokon prvým predsedom správnej rady ÚPN bol Ján Langoš, ktorý
mal blízko ku KDH, veď do NR SR
sa dostal na ich kandidátke. Napriek
tomu v roku 2005 došlo medzi nimi
k zaujímavej prestrelke. Čarnogurský ako advokát zastupoval jedného
kňaza, ktorého ústav na svojej internetovej stránke zverejnil ako agenta
ŠtB. Žaloval ÚPN, lebo podľa Čarnogurského, ľudia, ktorí chcú dokázať

V Národnej rade Slovenskej republiky čaká zákon o odchode do penzie

Dôchodkový strop prerokujú v januári
Ján ČERNÝ – Foto: Štefan K AČENA

O ústavnom zastropovaní dôchodkového veku na šesťdesiatštyri rokov rozhodne parlament až na novoročnej
schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky koncom januára 2019. Posunutie hlasovania o tomto bode programu
odsúhlasilo plénum parlamentu.
Najbližšia riadna schôdza parlamentu sa začne 29. januára 2019.
V procedurálnom návrhu to navrhol
poslanec Ján Podmanický. Urobil tak
v mene troch koaličných poslaneckých
klubov: Smeru-SD, SNS a Mosta – Híd.
Keďže ide o návrh na zmenu Ústavy SR,
na jeho prijatie je potrebný súhlas
deväťdesiatich poslancov. Koalícia
teda potrebuje aj hlasy opozície. Za
presunutie hlasovania o dôchodkovom strope na neskôr sa okrem koaličných poslaneckých klubov vyslovili
väčšinovo aj kluby OĽaNO, ĽSNS
a Sme Rodina. Jedine z klubu SaS
za tento návrh nehlasoval nikto.
Okrem ústavného zakotvenia mini-

málnej mzdy legislatívny návrh zákonodarcov za Smer-SD obsahuje aj
ustanovenia o tom, že primerané
hmotné zabezpečenie v starobe sa
vykonáva prostredníctvom priebežne
financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát
podporuje dobrovoľné sporenie na
dôchodok.
■ MOST NESÚHLASÍ
Vek odchodu do dôchodku návrh
ústavného zákona ohraničuje šesťdesiatimi štyrmi rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané
zníženie maximálneho penzijného

VŠIMLI SME SI
Prvým januárovým dňom vstúpil do svojho jubilejného sedemdesiateho roka existencie Tatranský národný park. Vznikol prvého januára 1949
a svojimi 738 štvorcovými kilometrami rozlohy je spomedzi deviatich slovenských národných parkov najstarší a najväčší. O päť rokov neskôr zriadili naši
severní susedia národný park aj v svojom poľskom teritóriu Tatier a spoločne
sú od roka 1993 Biosférickou rezerváciou UNESCO.

Najstarší a najväčší ‒ park jubilant
Vysoké Tatry zaberajú pomerne
malé územie; hrebeňom dlhým len dvadsaťšesť kilometrov s tridsiatimi dvoma
dolinami patria k najmenším veľhorám
sveta a ako jediné horstvo u nás majú
alpský charakter. Za tvar ostro členeného skalného reliéfu, v ktorom je
najvyšší Gerlachovský štít (2654,4 m),
vďačia ľadovcom, ktoré ich pred mnohými tisícročiami modelovali. Charakteristický tvar takto získal aj populárny
Vo Vysok ých Tatrách je takmer
tisíctristo kamzíkov
Kriváň (2494,7 m), ktorý tiež zvykneme
označovať ako symbol našej krajiny. Ľadovce časom ustúpili a zanechali tu sto
plies – najväčšie Veľké Hincovo pleso má vyše dvadsať hektárov.
Pri príležitosti okrúhleho výročia zorganizovali v týchto dňoch ŠL TANAP
medzinárodnú konferenciu, na ktorej okrem iného opäť pripomenuli, že dejiny
nášho najstaršieho a najväčšieho národného parku ovplyvňovali nielen rozhodnutia ľudí, ale aj samotná príroda, pričom za zásadný zlom treba považovať
veternú kalamitu z 19. novembra 2004. Čerstvým príkladom sú tiež následky
povodňovej situácie z júla 2018. Preto popri botanických a zoologických otázkach bol v programe konferencie veľký priestor vyčlenený pokalamitnému
vývoju, manažmentovým opatreniam či klimatickým zmenám, ale tiež škodám
po podkôrnikovom hmyze.
Na území TANAP-u je chránená horská a vysokohorská flóra a fauna –
porasty kosodreviny, plesnivec alpínsky, orol skalný, medveď hnedý, kamzík
vrchovský tatranský a svišť. Práve stavy kamzíka, ktorý je aj v logu oboch tatranských parkov, sú po nedávnych kritických stavoch opäť potešujúco početné. Po
jesennom sčítaní 1263 kamzíkov (!), čo je o 221 viac ako na jar...
Emil SEMANCO
Foto: Štefan KAČENA
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veku, a to „za účelom podpory rodiny
a materstva zo strany štátu“.
Slovenská národná strana presadzuje, aby strop na odchod do
dôchodku u mužov bol šesťdesiatštyri
rokov a u žien šesťdesiattri rokov.
Tretí koaličný partner strana Most –
Híd však návrh ústavného zákona
nepodporuje. Namiesto toho predložili
poslanci tejto strany do parlamentu
legislatívny návrh, aby bol vek odchodu
do dôchodku na Slovensku známy päť
rokov dopredu. Návrh novely zákona
o sociálnom poistení od poslancov za
Most – Híd penzijný vek na budúci rok
určuje na šesťdesiatdva rokov a šesť
mesiacov a v ďalších štyroch rokoch

svoju nevinu, teda že nespolupracovali s ŠtB, musia žalovať ÚPN, a nie
eštebákov, ako tvrdil Langoš. Ten ho
vzápätí obvinil z politickej zodpovednosti za skartáciu zväzkov ŠtB.

■ PRIESTOR PRE AMATÉROV
No neurobil nič, aby sa Slováci
dozvedeli pravdu o svojich dejinách. Keď v roku 1995 vyšli Dejiny
Slovenska a Slovákov od prof. Milana
S. Ďuricu, KDH sa pridalo ku škandalizácii knižky na medzinárodnej
úrovni a musela byť stiahnutá zo škôl
ako účelová publikácia. Čarnogurský
bol prvý predseda KDH a vo funkcii
zotrval desať rokov. Pod jeho vedením hnutie odmietalo samostatnosť
Slovenska a k vzniknutému štátu sa
správalo maximálne nepriateľsky.
Preto správanie Čarnogurského po
odchode z politiky vzbudzuje údiv.
Zastal sa síce ÚPN, ale jeho stranícky kolega ho ako druhé centrum
historického výskumu vzápätí zlikvidoval. Matica je tiež pod tlakom, a tak
namiesto odbornej polemiky vznikajú
knižky amatérov. To nie je cesta sebavedomého národa, ktorý chce poznať
svoju minulosť.

ho každoročne zvyšuje o dva mesiace.
Vláda R. Fica v roku 2013 zaviedla
od roka 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa
strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak
idú ľudia do dôchodku v šesťdesiatich
dvoch rokoch a sto tridsiatich deviatich
dňoch. „Ak ústavný zákon na zastropovanie dôchodkového veku na šesťdesiatštyri rokov neprejde v parlamente,
bude referendum. Podpisy na jeho
vyhlásenie zbierajú odborári.“ Vyhlásil to nedávno predseda Smeru-SD
Robert Fico.
■ ODBORY NEUSTÚPIA
„Ak by Národná rada Slovenskej republiky zákon neschválila
ako ústavný zákon alebo ho vôbec
neschválila, prípadne by nastala
nejaká iná zmena, tak, samozrejme,
my pokračujeme ďalej a budeme
zbierať podpisy pod petíciu tak, aby
referendum bolo vyhlásené a podľa
možnosti aj úspešné, aby sme zastropovanie dôchodkového veku dosiahli,“
informovala podpredsedníčka OZ
KOVO Monika Benedeková. Slováci
podľa nej nemajú také dobré pracovné

Nejeden občan Slovenska môže povedať,
že nemá na staré kolená na ružiach ustlané. Napriek tomu, že celý život tvrdo
pracoval, musí si pri biednom sociálnom
postavení pomáhať, ako príde – aj ponukou remeselných výrobkov.

podmienky ako zamestnanci v iných
krajinách Európskej únie, a preto by
nemali odchádzať do dôchodku vo
vysokom veku.

Predstavovať osobnosti budú aj Slovenské národné noviny

Slováci si už vybrali desiatku NAJ
Slovensko má za sebou nominačnú fázu celoslovenskej ankety Najväčší Slovák. Ide o licencovanú televíznu
reláciu BBC z roka 2002, ktorú produkovali televízie už v dvadsiatich štyroch krajinách sveta. Diváci môžu prostredníctvom SMS hlasovania poslať hlas svojej vybranej osobnosti, ktorú považujú aj za najvýznamnejšiu. Ani
slovenská súťaž sa počas svojej úvodnej časti neobišla bez kontroverzných rozhodnutí či kritických pohľadov
ako v iných krajinách. Napriek tomu sa do nominačnej fázy, ktorá odštartovala prvého novembra 2018, zapojilo
dvadsaťtisíc Slovákov. Hlasovaním rozhodli o prvej stovke najvýznamnejších Slovákov a Sloveniek. Na propagácii desiatky najlepších Slovákov sa budú podieľať aj Slovenské národné noviny.
Medzi desiatku najlepších sa prebojovali: Alexander Dubček, Marika Gombitová, Andrej Hlinka, Gustáv Husák,
Juraj Jánošík, Cyril a Metod, Peter
Sagan, Anton Srholec, Milan Rastislav
Štefánik a Ľudovít Štúr. „Slovenská spoločnosť je už natoľko vyspelá, že dokáže
na úrovni debatovať o svojej histórii
a veľkých osobnostiach s ňou spojených,
o ich pozitívnych, ale aj negatívnych
stránkach. Úlohou verejnoprávneho
média je takéto diskusie otvárať na širokej platforme,“ myslí si generálny riaditeľ
RTVS Jaroslav Rezník. Takto reagoval
riaditeľ televízie na otázky, prečo vôbec
RTVS produkuje takúto súťaž, ktorá
môže ešte viac rozdeliť Slovákov.
■ TISO NIE, JÁNOŠÍK ÁNO
Kritické ohlasy vyvolalo v súťaži
na úvod stiahnutie z nominačnej fázy
prezidenta prvej Slovenskej republiky
Jozefa Tisa. Dôvodom bolo rozhodnutie
o nemožnosti nominovať osobu, ktorá
bola právoplatne odsúdená za vojnové
zločiny, zločiny proti ľudskosti, vraždu
alebo vlastizradu a nebola rehabilitovaná. Jozef Tiso vypadol. Juraj Jánošík
však nie – napriek tomu, že ho súd prá-

SLOVENSKO

voplatne odsúdil za vraždu farára. Poukázal na to poslanec Národnej rady SR

NAJVAČŠÍ SLOVÁK

A. Hrnko (SNS). RTVS Jánošíka v súťaži
ponechá. Podľa nej bol Jánošík rehabilitovaný históriou a národom. Následne
sa svojej nominácie medzi desiatkou najlepších verejne vzdala speváčka Marika
Gombitová. „Vlastné umiestnenie v prvej

desiatke bolo pre mňa veľkým prekvapením. Preto som sa rozhodla prenechať
miesto osobnosti, ktorá je možno menej
známa, no pre Slovensko z historického
hľadiska viac výnimočná.“ Jej rozhodnutie možno považovať sa veľkorysé.
Na sociálnych sieťach ľudia aktuálne
diskutujú najmä o osobnostiach prvej
desiatky. Či tam patrí kňaz A. Srholec
alebo športovec P. Sagan. Či nemá slovenská história významnejšie osobnosti
– ako napríklad kráľa Svätopluka. Diskusia však prispieva k propagácii súťaže
ako takej. A pred vyhlásením najväčšieho Slováka sa do popularizácie nominovaných osobností zapoja aj Slovenské
národné noviny.
■ OSOBNOSTI
Od februára až do finále prvého
mája 2019 budeme v našej tradičnej rubrike Osobnosti Slovenska uverejňovať
v týždennej periodicite črty o vybraných
desiatich osobnostiach z nášho pohľadu.
V rámci autorov uvažuje redakcia zapojiť
nielen redaktorov SNN, ale aj iné vedecké
osobnosti z matičného prostredia.
Maroš SMOLEC,
šéfredaktor SNN
WWW.SNN.SK
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Naozaj úspešná diplomacia?
Ján ČOMAJ

Akosi sme si v posledných
rokoch zv ykli na samé chvály
našej zahraničnej politiky, osobne
pána ministra. Musela prísť Marrákešská dohoda, aby sa konečne
oboje dostalo do ostrejšieho
svetla. A tu zrazu sa hlavný predstaviteľ slovenskej
diplomacie
začal javiť aj bežnému občanovi
ako človek, čo sleduje skôr vlastné
ciele, nepochybne dobre naštar tovanú medzinárodnú kariéru, ako
záujmy Slovákov. Dopadlo to, ako
dopadlo, našťastie sme sa k nijakým nezmyselným krokom „nezáväzne“ nezaviazali – ale čosi
osožné sa stalo. Minister a slovenská zahraničná politika sa prestali
chápať ako čosi, čo nikoho nevzrušuje, čo je štandardné, za čo nás
na rozdiel od ostatných kamarátov vo V4 nikto vo svete nebičuje,
ba ani nenapomína. S Čínou sa
nebratríčkujeme, s dalajlámom

sa objímame. Ruského diplomata
sme poslali domov a Porošenko
má našich dvoch skvelých poradcov, ktorí vedia, ako rozpredať
štát, v danom prípade aj s Donbasom, s černozemou, aj s najtvrdším zrnom na talianske špagety
s visačkou Taganrog. A Fico, čo
občas nasrdil panstvo za okrúhlym
stolom Európy, už za ten stôl
nechodí.
A tu zrazu, keď sme pýchu
našej diplomacie – nedávneho
predsedu Valného zhromaždenia
OSN, uvideli zboku, či jednoducho inak, nastal čas pýtať sa, či je
slovenská diplomacia naozaj taká
úspešná, ako sa nám zdalo.
Už v porovnaní s aktivitami
českých susedov je odpoveď
negatívna. Česi napríklad pochopili gigantstvo Číny a nikoho sa
nepýtajúc ako blšky vyskočili na
chrbát ázijského slona.
A my

nevieme s Čínou dohodnúť ani
štyristo
kilometrov
širokorozchodnej železnice od ukrajinských hraníc niekam po Jarovce,
čo by zabezpečilo nielen prácu
stavbárom a zisk z preprav y, ale
podstatne zv ýšilo náš obchod

K OME N TÁ R
s celým Ďalekým v ýchodom. Na
slabú alebo nijakú aktivitu našich
zastupiteľstiev sa sťažujú aj krajania vo svete. Kde sú tie časy,
hovoria mi príbuzní z Kanady, keď
tu bol veľv yslancom pán Schuster!
A to bolo ešte, predstavte si, za
Česko - Slovenska! Mám s tým aj
osobnú skúsenosť. Raz ma počas
poby tu v Kanade pozval profesor
Mark Stolárik, vedúci katedr y slo venských dejín a kultúr y, na starú
ottavskú univer zitu pobesedovať
si s poslucháčmi a krajanmi – a ja

Počúvať sa treba navzájom
Ivan BROŽÍK

Písať či iným spôsobom sa
v súčasnosti na Slovensku vyjadrovať o práci médií je vždy riziko.
Ak nie iné tak určite také, že autor
sa dostane na „index“. Pre mladšiu
generáciu – stane sa pre konkrétne
médiá alebo pre celú mediálnu sféru
nežiaduci. Áno, aj tridsať rokov „po“.
To, že v nich ešte stále pracujú mnohí
až príliš ústretoví jedinci k bývalej
moci, môžeme nechať bokom. S nimi
sa totiž dá manipulovať, sú formovateľní a takpovediac aj schopní. Všetkého. V poslednom čase si to možno
pripomína i medzinárodne uznávaná
legenda žurnalistickej teórie profesor
Jan Jirák. Vymenovanie jeho praxe,
odbornosti, medzinárodných uznaní
a iných „kvalifikácií“ od renomovaných organizácií by bolo určite dlhšie
ako táto poznámka. Možno iba na
ukážku: Jan Jirák je zástupca vedenia Centra pre mediálne štúdie na

AKO BOLO, ČO BOLO
P red Vianocami prišla
smutná správa. Vo veku nedožitých osemdesiatich rokov
zomrel v Spišskej Novej Vsi
herec Štefan Labanc. Dlhoročný
riaditeľ divadla začal študovať
na Vysokej škole pedagogickej v
Prešove. Náhodou si pri divadle
prečítal oznam o konkurze. Nuž
vošiel, spieval a recitoval. Prekvapilo ho, keď povedali: „Prijatý.“ Po záskokoch v činohre
ho režisér Kalo Čillík obsadil do postavy Ovidia Nassa
v operete Keď je v Ríme nedeľa.
U Miloša Pietora si zahral Batistu
v muzikáli Pobozkaj ma, Katarína. Riaditeľ Vladimír Petruška
prijal politicky nežiaduceho Pietora a politického väzňa Olda
Hlaváčka. Na ich predstavenie
Sluha dvoch pánov chodili až
z Bratislavy. Recenzent Východoslovenských novín T. F. napísal, že je to formalistické predstavenie, ktoré nič nehovorí
pracujúcemu človeku. Odvtedy
krajský tajomník strany Kuľko
osobne dozeral, či protištátne
živly v divadle niečo nevyparatia.
Riaditeľ svojim podržal chrbát.
Prešovská operetná republika
WWW.SNN.SK

„hoaxy“, inak po slovensky neoverené
správy a nezmyselné informácie, nie
sú ohrozením demokracie. A nesedí
im tiež preto, že uznáva „právo na
existenciu“ aj inak názorovo orientovaným médiám ako tým, ktoré sa
prehnane namyslene samy vyhlásili
za mienkotvorné. A či demokratické.
A všetko ostatné okrem seba odmietajú ako nedemokratické, manipulatívne. Profesor Jan Jirák sa preto
dostal na spomenutý „index“. Koncom
roka ho však Dvojka Českého roz-

hlasu odvážne a prekvapivo pozvala
na rozhovor. A zaznelo mnoho zaujímavého. Napríklad aj to, že demokracia nikdy nebude tam, kde sa ľudia
nielen nepočúvajú, ale aj ignorujú.
Názorovo, navzájom. Ale aj to, že
súčasná mediálna prax vôbec neslúži
demokratizácii, ale skôr ide v protismere. Citujme však viac. „Naša spoločnosť je preto tak zásadne názorovo
rozdelená, lebo ju na to zmanipulovali
médiá...“ Áno, aj to zaznelo v rozhlasovom rozhovore s profesorom Jirákom.
Pripomenul, že práve tieto samoľúbo
sa nazývajúce „mainstreamové“ médiá
nás odnaučili „počúvať sa navzájom;
počúvajú iba samy seba“. Vyzdvihol,
že ide o metódu sofistikovanej politickej manipulácie s cieľom nenechať
respondentovi dopovedať myšlienku.
Podľa neho súčasné médiá nemajú
záujem prezentovať názory politikov,
majú záujem ich iba nihilizovať. A to

poskytla azyl aj vyhnancom
z Česka. Štefana poznačil elegán Oldřich Nový. Za Protektorátu mal problémy, keď sa
odmietol rozviesť so židovskou
manželkou. Po roku 1948 mu
vyčítali filmy z čias okupácie

Vsi. V roku 1974 sa rozlúčil
s Prešovom postavou Čučuja
v Cigánskom primášovi. Z Podtatranského divadla sa neskôr,
najmä jeho zásluhou, stala profesionálna
pobočka
Divadla
J.
Záborského
v
Prešove

Karlovej univerzite v Prahe. Ten istý
profesor Jan Jirák sa stal terčom českého „mainstreamu“. Teda hlavného
prúdu tamojších médií. Nesedí im,
pretože neodsudzuje nahlas postavu
českého prezidenta, nesedí im, pretože tvrdí, že takzvané „fakenews“ či

P O Z N Á MK A

vidím v pr vom rade sedieť jeho
excelenciu veľvyslanca ČSFR!
Nájdu si čas veľvyslanci Slovenskej republiky na podobné stretnutia Slovákov vo svete? A to už
máme svoj vlastný štát, svojich
vlastných poslov, čo nemajú šéfov
v Prahe, ale v bratislavskom „bielom dome“ a kaštieli veľkovinára
Palugyaya.
Spomína si niekto z nás,
kedy poslednýkrát čítal správu
alebo komentár o tom, ako slo venskí podnikatelia za iniciatívnej
pomoci ministerstva zahranič ných vecí uzavreli obojstranne
v ýhodnú hospodársku a obchodnú
spoluprácu? Tento aspekt nikdy
nepatril k prioritám zahraničných
ciest pána prezidenta, ten v lie tadle vozí skôr rozličné hríby ako
obchodníkov, vedcov alebo podnikateľov, ale ani k zv yklostiam
pána ministra.
Prišlo mi to na um, keď som
sledoval nedávnu cestu Jána Čarnogurského, presnejšie
malej
neof iciálnej slovenskej delegácie
do Sýrie. Krajina, napriek tomu,
že jedno jej územie je ešte pod
terorom Islamského štátu, sa bude
postupne – a zdá sa, že r ýchlym tempom – vracať do miero vého života. S ruskou, ale aj inou
v konečnom dôsledku vedie k tomu,
že „médiá robia všetko pre to, aby
politikom umožnili robiť si, čo chcú...“.
Za zmienku tiež stojí pripomenúť, kto
sa takto odborne a odvážne v zahraničí vyjadruje k práci médií. Človek,
ktorý má za sebou dlhoročnú vedeckú
činnosť v tejto oblasti, nie tuctový
„...dsaťročný“ samozvaný odborník či odborníčka, ktorý z väčších
vecí napísal doteraz iba ak nanajvýš
diplomovku. Teda určite nie niekto,
koho si samotný „mainstream“ vybral
z okruhu vlastných večierkových
kamarátov a nenazval ho „mediálnym
expertom“. Áno, počúvať sa treba.
Ale nie iba toho, kto vyhovuje nám
a nášmu náboženskému, politickému
či akémukoľvek inému presvedčeniu. Počúvať treba každého, iba tak
sa dá budovať demokratická spoločnosť. Počúvanie sa navzájom je prvý
krok k schopnosti diskutovať. Kto už
v zárodku zastavuje akúkoľvek možnosť počúvať, je antidemokrat. A na
toto poukazuje smerom k médiám
skutočný mediálny a uznávaný expert
Jan Jirák. Nečudo, že sa dostal do
kobercového náletu českých médií.
Slovenský „Jirák“ by dopadol rovnako. Ak nie horšie. Príkladov je
poruke dosť, ale nie je zámerom tejto
poznámky ich tu menovať.
nich pripravil Labancom posvätený podraz. Presvedčil herečku
Anku Vallovú, aby ukázala na
scéne holý zadok. Ideológovia
oponovali. Holá riť nepatrí do
socialistického divadla. Na premiére bol zadok oblečený, ale

Život zasvätil svojmu divadlu
Peter VALO

a ním milovanú operetu označili
za buržoázny prežitok. Štefan si
u Nového zahral v Kráľovi tulákov a Mamzel Nitousch. Predstaviteľ slávneho Kristiána nikdy
nekričal. Ak mal pripomienku,
prišiel na scénu a povedal ju
hercovi do ucha. Po skúške dychtivo počúval jeho rozprávania.
Keď Štefan odohral dosť veľkých
postáv, požiadal šéfa operety
o sólistický dekrét. Odmietol,
a tak Labanc prijal miesto riaditeľa agentúrneho Podtatranského divadla v Spišskej Novej

s prívlastkom Divadlo pre deti
a mládež v Spišskej Novej Vsi.
Štefan hľadal režiséra pre
Horníčkovu hru Dvaja muži
v šachu. Peter Opálený mu poradil Mira Košického, čo robil
dabingy v Banskej Bystrici. Miro
si prečítal text a svojho neskoršieho zamestnávateľa obsadil
do postavy tuláka. Košický bol
známy ako politicky nespoľahlivý. Ešte ako hosť uviedol Vampilovovu hru Rozlúčka v júni. Na
generálku mali prísť súdruhovia
z okresu. Hrozil zákaz. Miro na
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odbornou a investičnou pomocou
sa jej podarilo oživiť ťažbu ropy
a zemného plynu a tak získavať
zdroje na masívnu rekonštrukciu
hospodárstva,
výstavbu miest,
sídlisk, infraštruktúr y a priemyslu.
Odborníci odhadujú investičné
náklady štátu len v pr vej etape
obnovy národného hospodárstva
na štyristo miliárd dolárov! Ešte
sa tam v jednom kúte strieľa a už
si obchodníci z Európy a spoza
oceánu podávajú kľučky. My nič.
Nijaká aktivita z našej strany! Pritom v Sýrii máme ešte z čias Česko-Slovenska dobré meno, v Sýrii
pracovali stovky našich geológov,
vodohospodárov, stavbárov, mlynárov, cukrovarníkov, sám som
mal príbuzného, ktor ý staval pri
Homse pr vú atómovú elektráreň
na Blízkom východe. V Sýrii máme
aj niekoľko stoviek vlastných
„vyslancov“ – ľudí, čo v druhej
polovici minulého storočia u nás
študovali, a ak sú ešte v aktívnom
živote, nesporne by boli dobr ými
poradcami a otváračmi dverí.
A naše ministerstvo zahraničných vecí nič. Dokonca ani
tam neobnovilo našu ambasádu.
Zutekali sme odtiaľ medzi pr v ými
v roku 2012 a v yzerá to tak, že sa
medzi poslednými vrátime.

„zadkoborcovia“ si vďaka nemu
nevšimli tvrdú kritiku režimu
kontroverzného sovietskeho spisovateľa Vampilova. Štefan stál
za svojím režisérom a v prajnej,
až rodinnej atmosfére uviedli
ďalší ideový šok v hre Petra Hajdúka Ostrov, keď nabúrali tabuizovanú tézu o vedúcej úlohe partizánov v SNP.
So Štefanom sme sa stretli
v roku 2000 pri skúškach mojej
frašky Mauzóleum. S eleganciou
operetného starokomika zahral
majora Bélu Bónapardeho. Vďaka

tomu nabrala hrubozrnná fraška
o politruckých odchovancoch
Varšavskej zmluvy, lezúcich kolenačky do NATO, ľudsky úsmevnú
dimenziu. Diváci sa rehotali. Po
repríze v Bratislave povedal veľký
herec Gustáv Valach: „Tá postava
majora
bola
mimoriadna...“
a Valach chválil len zriedka.
Dodnes ma hrejú Štefanove slová,
že som mu napísal životnú rolu.
Odvahu nabral u Petrušku
a operetný šarm u Nového. Operetu miloval. Keď ju barbarsky
zlikvidovali zrušením súborov na
Novej scéne a v DJZ, vzdychol:
„V dnešnej neradostnej dobe by
mala opereta fungovať. Ako žáner
bola vždy povzbudzujúca v ťažkých časoch svojimi príbehmi
a krásnou muzikou.“
Nitra má svojho Dóczyho,
Zvolen Mojžiša a Spišská Nová
Ves Labanca. Števov talent ostal
v úzadí. Nemal toľko príležitostí
vo filme a v televízii. Všetku energiu venoval svojmu divadlu. Preto
po staviteľovi Kolomanovi Gersterovi, ktorý tu v roku 1902 postavil divadelnú budovu Reduty, sa
o divadlo zaslúžil najviac Štefan Labanc, lebo založil a udržal
profesionálny súbor Spišského
divadla.
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Český režisér Tomáš MAGNUSEK dokončuje film o Jožovi Urbanovi

S kutočnosť, že takzvaná
domáca rozpočtová politika
v slovenských domácnostiach
je pomerne neuvážená, je dlhodobo známa. Míňame toľko, čo
občania v okolitých štátoch,
no máme na to naporúdzi oveľa
menej príjmov. Je to konštatovanie našich bánk, aj tej dozorujúcej – Národnej banky Slovenska. Jednoducho, narábanie
s disponibilnými financiami zo
strany mnohých Slovákov je kriticky nezodpovedné. Berieme
si bankové, a čo je horšie aj
nebankové pôžičky na nové
a nové dovolenky a neraz i na
ďalšie nepotrebné či luxusné
nákupy, pričom tie staré úvery
nemáme ešte splatené. Dostávame sa do špirály, ktorá vedie
jedine k insolventnosti, teda
neschopnosti vlastné dlhy
splatiť.

Básnik, čo bol skoro vždy nad vodou...

Zavalení
exekúciami
V roku 2015 počet nových
exekúcií prevyšoval pol milióna,
exekútori riešili presne 512 855
nových prípadov. Pred štyrmi
rokmi to bolo 527 071 nových exekúcií. V roku 2017 zaznamenala
Slovenská komora exekútorov
409 786 nových exekúcií. Vyplýva
to z výročnej správy komory, ktorú
zo zákona predložila ministerstvu spravodlivosti. Po štyri exekúcie má „na krku“ 50 732 ľudí,
voči ďalším 35 553 sa vedie po
päť exekučných konaní a 26 255
osôb sa musí vyrovnať so šiestimi
exekúciami súčasne. Po sedem
a viac exekúcií je evidovaných na
107 141 ľudí. Rekordérom u nás je
človek so 144 prebiehajúcimi exekučnými konaniami!
Národná banka Slovenska
nedávno upozornila, že zaznamenala veľmi nebezpečný jav. Na
sklonku minulého roka sa „preklopil“ pomer vkladov Slovákov
k ich pôžičkám v neprospech
vkladov. Inak napísané – máme
viac záväzkov, dlhov ako aktív,
teda disponibilných finančných
zdrojov – úspor. A to spomíname
iba stav, ktorý registruje Národná
banka Slovenska na základe údajov z registrovaných bánk. Ak by
sme započítali zadlženie občanov
v nebankových spoločnostiach či
priamo u úžerníkov, stav by bol
ešte oveľa kritickejší.
Slovensko si tak stavia základy na ťažko odvrátiteľný občiansky bankrot. Veď už teraz každý
piaty občan – v prepočte – vrátane maloletých detí a dôchodcov
čelí exekúciám, teda je neschopný
svoje dlhy splácať. Aspoň jednu
exekúciu má totiž takmer milión
Slovákov. Pritom úvery domácnostiam rastú na Slovensku aj
v tomto období najrýchlejšie zo
všetkých krajín Európskej únie. Za
uplynulých šesť rokov sa objem
úverov u nás zdvojnásobil. Bankári neoficiálne varujú všetkých,
ktorí majú nízko úročené hypotekárne úvery, aby si nebrali ďalšie
pôžičky na spotrebu, ale aby sa
radšej usilovali znížiť už existujúce úverové zaťaženie. Varovným
signálom je očakávaná recesia
svetovej a, pravdaže, aj našej
ekonomiky. Ak sa naozaj zhorší
ekonomická situácia, domácnosti,
ale aj jednotliví občania by mali
mať vytvorenú finančnú rezervu
a mali by byť schopní splácať úver
s úrokovou sadzbou vyššou povedzme o dve percentá. Optimálne
je, ak úvery nepresiahnu tretinu
príjmu. Na druhej strane je zdravé
zadlženie také, že človek dokáže
nielen splácať, ale si aj odkladať
peniaze na horšie časy...
Ján ČERNÝ
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Zhováral sa Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Nedá sa povedať, že by sa na Slovensku zabudlo na výnimočného básnika, textára, ale aj publicistu či autora literatúry pre deti Jozefa Urbana. Vyšla jedna monografia o tomto geniálnom autorovi, boli nakrútené dva televízne
dokumenty a svetlo sveta uzrela aj kniha spomienok a výber z diela. Lenže na film voľne vychádzajúci z Urbanovho
búrlivého života a tragickej smrti si nikto dlhé roky netrúfal. Buď nebola vôľa, alebo financie, alebo aj – aj. Napokon
sa túto výzvu rozhodol prijať český režisér Tomáš MAGNUSEK, v Česku mediálne známy najmä filmami Bastardi či
Kluci z hor. Najdôležitejší je však fakt, že film Nad vodou... čoskoro uvidíme aj v našich kinách.
● Básnik Jozef Urban patrí
medzi najvýraznejšie osobnosti
slovenskej poézie 20. storočia.
Jeho život a predčasná tragická
smrť si doslova žiadali spracovať
túto tému do filmu. Ako sa k nej
napokon dostal český režisér?
Ako sa Tomáš Magnusek stretol
s Jozefom Urbanom?
Tomáš Magnusek se nikdy
s Jozefom Urbanom nesetkal.
Jediné, co jsem od něho skutečně
znal, byl text písně Voda, čo ma
drží nad vodou. Se skutečnou osobností pana Urbana mne seznámil až
můj velký plešatý kamarád Ondrej
Kalamár, který mi jednou na setkání
v Tatrách při míchání domácího
bramborového
guláše
vykládal
o svém zesnulém kamarádovi,
o jeho životě, práci, poslání
a také smutném konci. Tehdy mě
to mírně zaujalo, ale určitě ještě
ne zcela došlo. Pak jsem si přečetl
jeho literární opus Pivo u Chárona,
kde Ondrej spomína na přátelství
s Jožkom Urbanom, a začal jsem
o filmu přemýšlet. Nicméně ještě
nás čekalo mnoho práce, než došlo
k tomu, o čem se dnes bavíme.
● Tematické okruhy Urbanovej poézie, jeho pomerne nonkomformný život, tragická smrť,
no najmä obrovský talent. To
všetko zvádza k filmu na spôsob
„obrázky zo života bohémy“. Ako
ste pristupovali vy k svojej predstave Joža Urbana ako človeka?
Jakýkoliv životopisný film je
velmi složitý. Pokaždé se najde
někdo, kdo bude říkat, že takto to
nebylo, že takový nebyl, že byl lepší
či horší. Já jsem si vyslechl několik
lidí, kteří pana Urbana znali, a společně s Ondrejem Kalamárem jsme
sestavili celý scénář nezávislého
filmu, který se snaží představit ho
jako člověka v kostce. Prostor, který
jsem měl, jsem se skutečně sna-

O ČOM JE REČ
V hupli sme do N ového r oka
2019. Tak ako vlani: r achétle
a oh ň ostr oje, f ľaše šampan ského, opice a r áno bolesti
hlav y, v tomto sa naoza j ni č
nezmeni lo. O dpus ť te mi úpr im nos ť, ale ako star nem, stále viac
a viac neznáš am to š ialenst vo so
si lvestr ovsk ými oslavami. N o, ja
by som to eš te ako - tak zniesol,
hor š ie na tom je môj pes. J eho
sluch je ove ľa c i tlivejší; môj
vl č iak br eš e a k ňu čí, ská č e do
okien a dverí nevediac, odkia ľ
pr ichádza jú tie ni č ivé v ýbuchy
a záblesk y. Napokon, vš etc i
to dobre poznáte, zvláš ť tí, č o
ma jú doma psa... A le necha jme
tak oslav y konca star ého r oka
a zamyslime sa nad t ým, č o bude
v novom r oku. V pr vom r ade
budeme voli ť nového pr ezidenta.
S tar ého sme si uži li dos ť: pr ed
piatimi r okmi málok to tuš i l, č o
sa v yk ľuje z „ dobr ého anjela“ .
M ám úc tu pr ed ma jestátom úr adu
pr ezidenta republik y, ale ten tor az to naoza j nie je a nebol
nijak ý „ ma jestát “ . Ako v ysvi tlo,
iba úbohý podvodník s pozem kami a úžer ník. N er az som si i ja
položi l otázku: a k to ho vlastne
zvolil? Často som sa pý tal suse dov, pr iate ľov a známych, ale
vš etci vr teli negatívne hlavami.

žil využít ve smyslu představit ho
širší veřejnosti. A to i české. Pokud
si po shlédnutí tohoto filmu řeknou diváci, tak už vím trochu něco
o panu Urbanovi, bude to dobře. On
není pouze autor hitu Voda, čo ma
drží nad vodou.

Je to pro něj obrovská výzva, a pro
mne také. Snažil se. Je si vědom
toho, jak se na něj odborná veřejnost
dívá. Ve filmu se pak objeví i řada
hereckých legend obou států: Jan
Kanyza, Svatopluk Skopal, Zdeňka
Procházková, Vašo Patejdl, ale
Režisér T. MAGNUSEK a dvaja hlavní
predstavitelia – zľava R. ROTH (Cháron)
a R. POMAJBO (J. Urban)

Trio, ktoré pri realizácii hraného filmu o búrliváckom básnikovi Jozefovi Urbanovi hralo
a hrá pprvé husle – českýý režisér Tomáš MAGNUSEK ((vľavo),), uprostred
p
scenárista Ondrej
KALAMÁR a predstaviteľ hlavnej roly herec Roman POMAJBO (vpravo).

i mladší osobnosti filmu – Martin
Dejdar, Andrea Kerestešová či Lukáš
Latinák a také velmi zajímavý Robo
Roth.

● Mimoriadne zaujímavý je
aj výber hercov. Počnúc hlavnou
postavou, kde Joža Urbana hrá
Roman Pomajbo, na Slovensku
väčšinou vnímaný ako komediálny
herec. Ako by ste charakterizovali
svoj výber hercov?
Já se snažím, aby každý můj film
byl velmi dobře obsazený. Věřím,
že i u Nad vodou... se to povedlo.
Roman Pomajbo byl pro mne obrovská výzva. Jak se začalo šuškat, že
Urbana bude hrát, tak už mi chodily
první e-maily o tom, že je to špatně.
A to mě vlastně vedlo k tomu, že
jsem Kalamárovi řekl ano. Musím
říct, že Roman tím filmem velmi žil.

● Určite nielen na Slovensku,
ale aj u vás v Čechách je financovanie filmu veľmi komplikovaná
otázka. Ako ste sa jej zhostili vy,
keďže ste aj producentom filmu?
Jsem producentem filmu. Dal
jsem do toho své peníze a energii a
stejně tak i Ondrej Kalamár. Bez koho
by ovšem určitě tento film nevznikl, je
český básník, literát a také filantrop
Alois Marhoul. On dal celoživotní
úspory do tohoto projektu.

Tak že náš mi lovaný spoluob č an
„ k ýš ka“ sa dostal do pr ezidentského paláca ak ýmsi zázr akom,
lebo br atislavská kaviar eň nemá
to ľ ko voli č ov, aby ho pr esadi li.
Chvalabohu, že sa rozho dol v novom volebnom období
nekandidova ť. Vydýchli sme si.
A le istotne len na chví ľu. Za čína
sa nová pr ezidentská kampa ň,
vlastne sa dávno už za č ala.

presviedčanie stiahol svoju abdikáciu a podvolil sa, že predsa
len tým ministrom ostane, keď
ho tak všetci chcú. Lenže, ak ý že
by to bol prezident? Otázka stále
visí vo vzduchu, lebo kandidatúra
dosiaľ nebola zverejnená. Nádeje
nám neposk y tuje ani najhorúcejší kandidát pravice, lebo je to
dosť verná kópia toho doterajšieho prezidenta. Naša malá kra -

Čo čakáme v roku 2019?!
Peter ŠTRELINGER

Uchádza č ov o funkciu slovenského prezidenta je neúrekom.
Všetci majú silné reči a velikánske sľuby, ako pomôžu Slovensku,
čo zmenia v spôsobe úradovania.
Každý je vlastencom. A to ešte
nevstúpili do hr y najväč šie esá,
k toré majú pripravené najsilnejšie
politické sily. No tri mesiace pred
prezidentsk ými voľbami sa už asi
nedočkáme dajakého šokujúceho
prek vapenia. V prípade nominácie ministra zahraničia, k tor ý
presadzoval pak t o migrácii, nie
som nijak ým veľk ým optimistom.
Keď minister nepresadil svoje,
urazene abdikoval. A potom na
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jina pod Tatrami sa teda má (a či
nemá?) na čo tešiť, keby to v jeho
prípade v yšlo.
Národne orientovaní ľudia
sa momentálne asi na jvä č š mi
pr ik lá ňa jú k bý valému ministr ovi
spravodlivosti a sudcovi Najv yš š ieho súdu S R . N echa jme sa pr e k vapi ť ! V má ji uplynie sto r okov
od tr agickej smr ti M i lana Rasti slava Š tefánika. To bola osob nos ť, keby malo takú dnes S lo vensko, boli by sme š ťastní. A ni
sto r okov od pádu Š tefánikovho
lietadla nedalo odpove ď na to,
č i to bola nehoda, alebo atentát.
E xistuje dos ť svedec tiev, že smr ť

● V akom štádiu je film
o Jožovi Urbanovi momentálne,
ako budete ďalej pokračovať
a na čo sa môžu slovenskí diváci
v súvislosti s touto snímkou
tešiť?
Diváci se na film budou moci
podívat příští rok v dubnu při výročí
dvaceti let od jeho tragické smrti.
První, samozřejmě, na Slovensku.
Budeme se také velmi snažit jezdit
s kolegy Kalamárem a Pomajbem
po slovenských městech a účastnit
se projekcí filmu. V tuto chvíli je film
na stříhání a připravuje se k němu
hudba. I v případe hudby chystáme
malé překvapení, ale to si necháme
na pozdějc.
●●●
Ako nám neskôr spresnil autor
scenára Ondrej Kalamár, tvorcovia
filmu medzitým začali spoluprácu
s verejnoprávnou RTVS, kde sa počíta
aj s uvedením filmu Nad vodou... Premiéra filmu sa v slovenských kinách
uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou koncom apríla 2019. Najmä
preto, že 28. apríla tohto roku si pripomenieme dvadsiate výročie tragickej smrti básnika Jozefa Urbana.
Už teraz môžeme konštatovať, že
vzhľadom na realizátorov vzniká zaujímavé dielo, ktoré nielen pripomenie vynikajúceho básnika a tvorcu,
ale azda pomkne zodpovedných za
našu kinematografiu, aby boli menej
sektárski a viac pružní, čo sa tém
i spracovania týka.
Š tefánika nebola náhodná. J eho
návr at v r oku 1919 do vlasti mátal
v hlave M asar yka a j B eneša.
Nemali Š tefánikovi č o ponúknu ť. O n, k tor ý im ot vor i l salóny
v Paríži i Londýne, bol zr azu
pr ekážkou. Pr eto bolo v ýchodis kom pr e pr ažsk ých poli tikov Š te fánika sa zbavi ť. Zvláš ť B eneš
mal z neho ťažkú hlavu, pr etože
Š tefánik sa zastr á jal v yš etr i ť,
kam sa podeli dolár e amer ick ých
krajanov na nové Č esko - S loven sko. Kam? B eneš ich úda jne pr e hr al v kasíne. A v tomto novom
r oku 2019 si pr ipomenieme a j
tr idsiate v ýr o č ie zamatovej r evo lúc ie. M nohé dokument y hovor ia,
že to bola „ far ebná r evolúc ia“ ,
o k tor ú sa zaslúži li zvláš ť ta jné
služby. Po nekr vavom pr evr ate
(chvalabohu) eš te pr ed r ozpa dom spolo č ného š tátu nastala
ve ľ ká pr ivatizác ia, č i skôr ve ľ ké
r ozkr ádanie. M a jetok sa pr esu nul do súkr omných r úk , fabr ik y
sa r ozha jdákali, ako huby po
daždi zjavi li sa noví mi lio nár i a mi liar dár i, vš elijakí viktor ovia kožení a š ir okí, babiš o via, tkáč i, pent y a penti č k y, my
chudác i sme sa nesta č ili spamä ta ť, lebo to ve ľ kolepé zlodejst vo
stor o č ia a č i až tisícr o č ia pr e behlo ve ľmi r ýchlo. Z maf iánov
sa stali „ biele golier e“ a ich deti
už sta č ili v yš tudova ť na r enomo vaných amer ick ých univer zi tách.
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Rok 2019 v očakávaní neistôt, napätia v slabnúcej Európe a zbrojenia

Ako v zlej rozprávke – všade samá hmla
Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Človek naozaj nevie, čo si má myslieť a čo očakávať od nastupujúceho roka. Tesne pred záverom toho
minulého nielen špičkový, ale aj najskúsenejší európsky politik Jean-Claude Juncker vyslovil pochybnosti
o tom, či Rumunsko má na to a či vôbec vie, do čoho ide od prvého januára, keď sa stane na pol roka predsedníckym štátom Európskej únie.
Rumunsko podľa všetkého nevie
poriadne, čo je to právny štát a nevyrovnalo sa ani s korupciou. To predseda Európskej komisie nevedel skôr
ako štyridsaťosem hodín pred začiatkom rumunského predsedníctva?
Samozrejme, toto podpichnutie má
Rumunov vybičovať a vyprovokovať
k dokazovaniu disponovanosti. Je to
svojrázny Junckerov spôsob povzbudenia, ale hovorí to za mnohé. Veď
vstupujeme do najťažšieho roka EÚ.
Úniu opúšťa Veľká Británia, a nevedno
ešte ako. Priamo sa to dotýka státisícov Slovákov, tých, čo tam zostanú,
a tých, ktorí sa vrátia. Napokon nás
všetkých...
■ OSLABENIE ÚNIE
Odchod najsilnejšieho vojenského
štátu z EÚ oslabí tak Britániu, ako aj
celé spoločenstvo. Ani jedna strana
nezíska, len stratí. Posilní sa však tlak
na iné dlhoročné spojivo väčšiny štátov EÚ – a tým je Severoatlantická
aliancia. V tej Británia zostáva. NATO
sa tak stane hlavným spojivom so všetkým, čo to obsahuje. Teda aj s vplyvom na politiku Európskej únie a jej
jednotlivých členov, ako to vidno na
megalománii malého Slovenska, ktorého obyvatelia len ťažko chápu, načo
vlastne práve teraz potrebujú štrnásť
moderných US stíhačiek? Podstata je
však v inom – odchod vojensky silnej
atómovej Británie nám umožňuje jasne
pochopiť, že Európa nielenže nie je,
ale nikdy nebude geopoliticky vplyvným zoskupením. Trpké poznanie,
že v terajšom svete zostrujúceho sa
americko-čínskeho súperenia a všemožných pokusov všade, kde sa to len
dá, oslabovať Rusko, nemáme takmer
nijaký vplyv. Jasne to vidno, ako sme
nezvládli politiku voči Afrike.

Zreteľne to vidíme na Blízkom
východe – ako EÚ tam už nehráme
nijakú úlohu, nemáme tam nijaký
vplyv. Pritom je to za rohom, ako nás
o tom presviedčajú menšie či väčšie
migrantské vlny, ktoré európskou politikou doslova lomcujú.
■ NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY
Jedna z nich znie: čaká nás na
Blízkom východe ešte jedna vojna
a aký bude mať rozsah? Čaká nás v jej
dôsledku ešte jedna či už väčšia alebo
menšia migrantská vlna?
Americký prezident Trump v telefonáte tureckému prezidentovi Erdoganovi povedal: „Sýria patrí tebe, ja
idem preč. USA sťahujú vojakov zo
Sýrie...“
Nijaký Slovák nepotrebuje byť
Lajčákom, aby pochopil, že vo svete,
v medzinárodnej politike práve tak

ako v medziľudských vzťahoch len
čo vznikne vákuum, hneď sa vyplní.
Tobôž medzinárodná politika neznesie
nijaké vákuum.
Kto prvý tlieskal oznámenému
odchodu USA zo Sýrie? Bol to prezident Ruskej federácie Putin. Na zasadaní Bezpečnostnej rady RF, ako aj
vedenia ministerstva obrany ocenil
rozšírenie územia Sýrie, ktoré kontrolujú sýrske vládne vojská prezidenta
Asada. Toho v osemročnej vojne podporuje Moskva. Okrem toho Trumpov
náhly odchod zo Sýrie, aj keď o ňom
napokon trochu zaváhal, je priamou
zradou jeho arabských spojencov. No
najmä je to zrada, nôž do chrbta statočným Kurdom – hlavnej sile, ktorá
v pozemných bojoch porazila teroristov
islamského štátu.
Kto sleduje SNN, vie, že už roky,
len zdanlivo paradoxne, v zhode

Aké bude postavenie európskej meny, rozhodne nová politika ECB

Euro sa nestalo tvárou európskej suverenity
Róber t HÖLCZ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Euro, ktoré je dnes spoločnou menou devätnástich členských štátov Európskej únie, bude na budúci rok oslavovať
dvadsať rokov existencie a v súvislosti s tým sa čoraz častejšie objavuje aj otázka, či bude dôvod na oslavu. O tom,
že sa euro narodilo s vrodenou chybou, ktorá sa doteraz neodstránila, sa vie, pretože jednotná úroková sadzba
nevyhovuje všetkým členským štátom eurozóny. Niektoré státy, ako povedzme Nemecko, na eure zarobili, a tak sa
stali veriteľmi; iné, ako trebárs Grécko, prerobili, a preto sú dlžníkmi. Slovensko po splnení všetkých konvergentných kritérií vstúpilo do eurozóny k prvému januáru 2009 ako jej šestnásty člen.
V koši svetových rezervných
mien je euro spolu s čínskym jüanom, americkým dolárom, britskou
librou a japonským jenom. Je jedinou svetovou menou, ktorá pôsobí
v prostredí nesúladu medzi fiškálnou
politikou vlády a menovou politikou jej
krstného otca, ktorou je Európska centrálna banka. Tento nesúlad má dosah
na deficitné hospodárenie jej používateľov, a teda aj na ich zadlženosť, tiež
na výnosy štátnych dlhopisov členských
štátov eurozóny, a takto by sme mohli
pokračovať.

sú ochotné peniazmi svojich daňových
poplatníkov prispievať na rozšafnú fiškálnu politiku národných vlád, najmä
v južných štátoch eurozóny. Navyše
občania týchto štátov majú aj oprávnené
obavy, že dôjde k znehodnoteniu ich
vkladov, keďže vkladové úroky sú u nich
vyššie ako vkladové úroky v eurozóne.
Z doterajších členských krajín EÚ
mala dosiaľ trvalú výnimku z povinnosti
vstupu do eurozóny Británia a Dánsko.
Prijatie eura odmietli aj Švédi, a tak majú
teraz najbližšie k spoločnej mene len
Bulharsko a Chorvátsko.

■ DÔVODY PROTI
Na to, že euro asi nebude integračným prostriedkom pre všetky štáty EÚ, aj
keď budú plniť požadované integračné
kritériá na vstup, prišli európski politici po vypuknutí finančnej krízy. Tým
najpodstatnejším dôvodom je, že mať
doma pod kontrolou finančné a menové
nástroje, a teda najmä dane a úrokové
sadzby, je predsa len výhoda, o čom
sme sa mohli presvedčiť aj v rámci štátov
Vyšehradskej štvorky. Ďalším, nemenej
dôležitým faktorom ich neochoty vstupovať do eurozóny je, že menová únia
sa stáva čoraz zadlženejšou, a preto nie

■ DOLÁR PROTI EURU
Na budúci rok sa končí funkčné
obdobie terajšieho predsedu Európskej
komisie J. C. Junckera. V Európskom
parlamente už predniesol svoj posledný
prejav, v ktorom prekvapil agitáciou
na prospech eura, keď povedal, že ak
sa spoločná mena chce stať tvárou,
a teda nástrojom novej európskej suverenity, euro sa musí stať rozhodujúcim
platidlom v obchodných transakciách
na starom kontinente, ktoré sa doteraz
väčšinou platili v amerických dolároch.
Väčšina z nás vie, že po vstupe čínskej
meny do koša svetových rezervných
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mien v Medzinárodnom menovom fonde
klesol na jej úkor podiel eura, čo ešte
viac posilnilo pozíciu amerického dolára.
Preto sú aj ceny u nás čoraz viac závislé
od výmenného kurzu dolára, viac pociťujeme negatívne dôsledky hospodárskej politiky terajšieho amerického
prezidenta.
ZAHRANIČIE

s bývalým českým ministrom zahraničných vecí Karlom Schwarzenbergom
považujeme to, že USA hodili Kurdov
cez palubu a vydali severnú Sýriu
tureckému vplyvu, za zradu Západu,
osobitne USA. V Sýrii sú štáty NATO
vlastne bezmocné, hoci tak v Sýrii,
ako i v Iraku, a osobitne v Líbyi, aj
Británia a Francúzsko prispeli ku krvavému rozvráteniu celého Blízkeho
východu s drastickými dôsledkami pre
celú Európu. Na nich je najhoršie to,
že vôbec nepredvídali následky.
■ PREDVÍDAVOSŤ V RUSKU
Jedine Jevgenij Primakov, špičkový sovietsky a ruský arabista,
akademik, niekdajší predseda vlády
a šéf kontrarozviedky, ktorého vnuk
dlhoročne bol spravodajcom ruskej
nezávislej televízie v Izraeli, pri návštevách vo Viedni radca rakúskeho
kancelára Schüsela, varoval pre možným vývojom. Už v roku 2010 vystríhal nielen pred rozvratom celého
Blízkeho východu, ale aj pred následkami zničenia Iraku. Schüselovi povedal: „Oslabenie Iraku posilní Irán,
štát s takým počtom obyvateľov ako
Nemecko, s mimoriadne vzdelaným
obyvateľstvom, so starou kultúrou
a s vyspelou diplomaciou, naruší sa
celá rovnováha Blízkeho východu
s nedozernými následkami – to bude
následok vojny USA v Iraku. Rusko
na tom nemá záujem, lebo by bolo
vtiahnuté do vyčerpávajúceho konfliktu, ktorý by mohol byť nad jeho sily.
Rusko vonkoncom nie je proti prítomnosti USA na Blízkom východe, obáva
sa však, že sa naruší celá doterajšia
rovnováha síl a Blízky výhod sa rozvráti a nepriaznivé následky to bude
mať aj na Západ.“
Treba si to pripomenúť, aby bolo
zrejmé, že Putin nie je hazardér.
Že je to problém aj v terajšej situácii,
keď sme svedkami vyjasňovania si,
kde má vlastne Rusko svoju západnú
hranicu – problém, ktorý sa rozhodla
Európska únia lámať v roku 2014 cez
koleno. Ukrajinský chvost teraz máva
celou politikou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie NATO s tým,
že EÚ musí pritom akceptovať osobitné záujmy americkej zahraničnej,
spravodajskej a vojenskej politiky na
Ukrajine.
Zvýšiť podiel eura na úkor dolára
v medzinárodnom platobnom styku si
však vyžaduje vyššiu funkčnosť hospodárskej a menovej únie, tiež potrebu
vlastného kartového platobného styku,
ktorý je dnes len v rukách amerických
technologických spoločností. Potom
bude možné aj zvýšiť podiel eura
v rezervách najväčších svetových bánk,
a takto by sme mohli pokračovať.
■ SPOLOČNÝ ROZPOČET?
Budúci rok sa na všetkých riadiacich postoch v európskych inštitúciách
udejú personálne zmeny, pričom o konkrétnych menách sa dnes len špekuluje. Ak teda budeme chcieť v medzinárodnom obchode zvýšiť prestíž eura,
a tým naplniť prianie dosluhujúceho šéfa
Európskej komisie, budeme sa musieť
veľmi vážne zaoberať s toľko diskutovanou reformou eurozóny, tak ako sa to
zatiaľ neúspešne usiloval do praxe presadiť práve terajší francúzsky prezident
Emmanuel Macron. Ten navrhuje zriadiť
spoločný európsky rozpočet, ale o jeho
príjmových a výdavkových položkách
sa zatiaľ nevie nič. Chce tiež, aby jeden
z členov Európskej komisie zastával
funkciu ministra financií pre eurozónu.
Za kontroverzný návrh treba tiež pokladať, aby v eurozóne existoval spoločný
európsky dlhopis, ktorým by sa za
záväzky ktoréhokoľvek člena eurozóny
ručilo peniazmi všetkých ostatných.
Pokiaľ ide o bankovú úniu, tá bude
potrebovať dobudovať všetky tri piliere
– a síce jednotný centralizovaný dohľad
nad bankami, jednotný rezolučný systém
pravidiel, ako postupovať v prípade, že
sa banka dostane do finančných problémov, a tiež jednotný systém ochrany
vkladov. V eurozóne sa uvažuje aj
o transformovaní doterajších eurovalov
na Európsky menový fond.

POZNÁMKA
K osovská národná armáda
je skutočnosťou. Tamojší parlament prijal koncom minulého
roka tri zákony o transformácii
Kosovských
bezpečnostných
síl na „ľahkú armádu“ s päťtisíc
vojakmi. Kosovská oslobodzovacia armáda UÇK bola ozbrojená organizácia kosovských
Albáncov, ktorí sa zúčastňovali
na ozbrojenom vojnovom konflikte na Balkáne. Jej cieľom
bola nezávislosť Kosova od
Srbska. Dvadsiateho prvého
apríla 1996 zastrelil v Prištine
Srb Zlatko Jankovič albánskeho
študenta Armenda Daciho pri
pokuse o krádež automobilu.
O deň neskôr v kaviarni
v Dečani maskovaní muži zastrelili troch Srbov a v ten istý deň
došlo k dvom útokom na srbských policajtov, z ktorých jeden
bol zabitý a dvaja ťažko ranení.

Ľahká armáda
ako ťažký problém
K zodpovednosti za tieto
akcie sa prihlásila faxom do toho
času neznáma organizácia UÇK.
Pribúdalo atentátov a ozbrojených útokov na srbské policajné
stanice, infraštruktúru, železničné
vozne, predstaviteľov srbskej
komunity aj Albáncov spolupracujúcich s oficiálnymi srbskými
miestami a množili sa ďalšie
teroristické akty. Rozhorela sa
takzvaná „balkánska vojna“.
Podľa vyjadrenia riaditeľa
srbského vládneho úradu pre
Kosovo Marka Djuriča je vytvorenie kosovskej armády najväčšia hrozba pre mier a bezpečnosť na Balkáne. „Zriadenie tejto
nezákonnej formácie by ohrozilo
všetko, čo sa doteraz dosiahlo
v procese normalizácie vzťahov
medzi Belehradom a Prištinou,“
vysvetlil Marko Djurič. Myslí si
tiež, že by takáto formácia mohla
prispieť k „prehĺbeniu medzietnického rozkolu v regióne“.
Brusel považuje pokračujúcu normalizáciu vzťahov medzi
Srbskom a Kosovom za kľúčovú
podmienku prípadného budúceho
členstva oboch krajín v Európskej únii. Lenže kosovská vláda
plánuje, že by bezpečnosť krajiny
mohlo v budúcnosti chrániť až
osemtisíc vojakov. Podľa balíčka
troch prerokovaných zákonov by
mala kosovská armáda vzniknúť
transformáciou ľahko ozbrojených
Kosovských bezpečnostných síl,
ktoré majú v súčasnosti zhruba
dva a pol tisíca členov. Preto by
sa podľa názoru vlády nemusela
meniť ústava, tvrdí nemecká stanica Deutsche Welle. To však
zástupcovia srbskej menšiny
považujú za protizákonné a jedenásť jej poslancov preto bojkotovalo hlasovanie o zákonoch
v prvom čítaní. Z celkových stodvadsať poslancov ich za balíček
deväťdesiatosem zdvihlo ruku.
Zákony tak aj napriek bojkotu
prešli.
Rozhodnutie kosovskej vlády
kritizujú aj politici zo susedného
Srbska. „NATO podporuje Kosovské bezpečnostné sily v ich súčasnom mandáte. Ak sa zmení, Severoatlantická rada bude musieť
znovu preskúmať rozsah mandátu NATO v Kosove. Nemôžeme
však predbiehať, aké rozhodnutia
rada urobí,“ povedal pre Reuters
nemenovaný predstaviteľ Aliancie. NATO, tiež podľa Deutsche
Welle, v minulosti presvedčovalo
tamojšiu vládu, aby bez podpory
srbskej menšiny novú armádu
nezakladala. Práve na nesúhlase
Srbov stroskotal plán z vlaňajška,
keď bolo potrebné zmeniť ústavu.
Ján ČERNÝ
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Predseda Matice slovenskej Marián GEŠPER o uplynulých týždňoch a mesiacoch

Matičný rok pod vedením nových predstaviteľov
Zhovárala sa Veronika MATUŠKOVÁ – Foto: Matica slovenská, (mrs)

Rok 2018 – Rok slovenskej štátnosti, bol pre Maticu slovenskú výnimočný i úspešný. Niesol sa v znamení mnohých dôležitých výročí, ktoré sú pre
náš národ a štát viac než len dátumami v kalendári. Matičiari často ako jediní pripomenuli celej verejnosti tie udalosti a osobnosti, vďaka ktorým
dnes žijeme v samostatnej a demokratickej Slovenskej republike. Predseda Matice slovenskej JUDr. Marián GEŠPER v rozhovore vysvetľuje, prečo
je v súčasnosti činnosť matičného hnutia pre Slovensko taká dôležitá – o čom napokon svedčí spolitizovaná mediálna „pseudokauza“ udelenia
Ceny Daniela Rapanta v závere minulého roka.
● Zhodnoťme najprv rok 2018
v číslach. Čo a koľko dokázala Matica
slovenská pripraviť a uskutočniť
v uplynulom roku a akým témam sa
venovala?
V minulom roku Matica slovenská
stála za tristošesťdesiatjeden projektmi
regionálnej kultúry s národnou tematikou,
ako aj za tridsaťdva vydanými knižnými
titulmi. Chcem zdôrazniť, že do týchto projektov nie sú zahrnuté tzv. celoslovenské
hlavné aktivity Matice, ktorými si pripomenula osobnosti a udalosti tzv. osmičkových
výročí. Od novembra 2017 sme zverejnili
vyše deväťdesiatosem reportáží a propagačných videí, čo je iba výrez z množstva
podujatí! V dielni Informačného ústredia
MS boli nakrútené profesionálne audiovizuálne historické dokumenty, napríklad
o „slovenskom Sokratovi“ A. F. Kollárovi,
na ktorého trojsté výročie narodenia si
okrem jeho rodákov a Matice nikto nespomenul! Ďalej vznikli dokumenty o osemdesiatom výročí Viedenskej arbitráže
a o ďalších osobnostiach, ako bol iniciátor
Martinskej deklarácie Samuel Zoch, predseda Matice slovenskej Štefan Moyses či
dramatik Ivan Stodola. Reportáže zachytili
mnohé matičné podujatia o živote významných osobností, najmä o Františkovi
Fugovi, Pavlovi Dobšinskom, Elovi Havettovi, Matúšovi Dulovi, Štefanovi Butkovi,
Ľudovítovi Kukorellim a mnohých ďalších.
Vyzdvihli sme sto päťdesiate piate výročie
založenia Matice slovenskej na Národných
matičných slávnostiach v Martine, ktoré
boli v novom šate a koncepcii zapojenia
matičiarov zo všetkých kútov Slovenska. V súčasnosti je už na svete aj nová
matičná internetová stránka, ktorá sa bude
stále aktualizovať.
Vykonali sme obrovské množstvo
profesionálnej, odbornej i dobrovoľnej
národnej práce. V roku 2018 – Roku slovenskej štátnosti, si Matica slovenská pripomenula Slovákov v česko-slovenských
légiách, a to, zdôrazňujem, putovným podujatím v Košiciach, vo Vranove, v Žiline,
v Lučenci, ale aj v ďalších menších obciach
Slovenska. Matičiari i predstavitelia mestských samospráv vedia, že len vďaka matičiarom mali podujatia na sto sedemdesiate
výročie Žiadostí slovenského národa
v Liptovskom Mikuláši a vzniku prvej Slovenskej národnej rady v Myjave početnú
účasť verejnosti a dôstojný priebeh hodný
takýchto veľkých výročí. V oboch prípadoch matičiari stáli za dramatickými
predstaveniami a kultúrnymi programami
s pomocou matičných folklórnych súborov
z celého Slovenska. Tým sme splnili sľub,
že prioritne sa budeme opierať o naše
vlastné kolektívy, nie o externé komerčné
skupiny. V našich aktivitách sme ďalej upozornili na deväťdesiate výročie Krajinského
zriadenia (1928) a na osemdesiate výročie autonómie Slovenska (1938). Matičné
odbory a ústredie realizovali viacero
podujatí a aktivít o Slovenskom národnom povstaní (1944) a vzniku Slovenskej
republiky (1993) či ukončení prvej svetovej
vojny (1918). Pripomenuli sme si aj smutné
osemdesiate výročie Viedenskej arbitráže
kultúrnymi a vedeckými aktivitami.
Bohužiaľ, pozornosti predstaviteľov
štátu i verejnosti ušlo päťdesiate výročie
prijatia zákona o federácii Česko-Slovenska, čo bol dôležitý míľnik na ceste
k prelomovému roku 1993, a iba Matica
naň poukázala. Mimochodom, bola to
tiež Matica, ktorá odhalila k stému výročiu oslobodenia od rakúsko-uhorskej
tyranie a vzniku Československej republiky zásadné pamätníky. Išlo o bustu
a tabuľu prvého česko-slovenského
župana Samuela Zocha v Bratislave,
pamätník a bustu predsedu SNR a Matice
slovenskej Matúša Dulu v Martine
a pamätnú tabuľu spisovateľovi a legionárovi Jankovi Jesenskému v Lučenci.
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Samotné osemdesiate výročie tragickej Viedenskej arbitráže (1938) sme si
pripomenuli pamätníkom v Pavlovciach
nad Uhom a pamätnou tabuľou v Slanci.
Množstvo práce s mládežou urobil záujmový odbor Mladá Matica a Divadelný
odbor MS. Matičiari vedia, že by sa dalo
vymenovať ešte mnoho rôznorodých
aktivít.
● Aj napriek týmto výsledkom sa
nájdu mnohí, ktorí až notoricky spochybňujú existenciu ustanovizne v 21.
storočí. Ako by ste im vysvetlili zmysel

cií, ktoré sa uskutočnili v prvej polovici
roka?
Musím s uspokojením konštatovať,
že mnohé memorandá o spolupráci, ktoré
v minulých rokoch zostávali iba v deklaratórnej podobe, sa v tomto roku premenili
na činy. Po podpísaní memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov uskutočnili matičné
odbory a základné organizácie SZPB viacero spoločných podujatí. Ústredná rada
SZPB a vedenie Matice slovenskej po
prvý raz spoločne pripravili 24. novembra
2018 historický seminár a celoslovenskú

Matičiari vykonali v uplynulom roku obrovské množstvo profesionálnej, odbornej i dobrovoľnej práce a neraz ako jediní si uctili významné osobnosti Slovenska, ako trebárs
odhalením busty Matúša Dulu v Martine.

Matice slovenskej nielen pre súčasnú
spoločnosť, ale aj budúcnosť Slovenskej republiky?
V roku 2019 oslávime sté výročie
oživotvorenia Matice slovenskej, čo bude
znovu príležitosťou vysvetliť verejnosti
aktuálne poslanie a zmysel existencie
Matice slovenskej pre národ, Slovenskú
republiku a spoločnosť. Dnes sa v Matici
dostala k slovu mladá a stredná generácia, ktorá si toto dala za svoju prioritnú
úlohu. Veď Matica slovenská ako jediná
masovo udržiava a reálne rozvíja národno-duchovný pilier štátu. Máme mladý
štát, o ktorý sa treba starať nielen materiálne, ale aj duchovne. To znamená, že
popri rozvíjaní rôznych oblastí nemôžeme
podceňovať význam kultúrnych, kresťanských, ideových a historických tradícií
pre existenciu a budúcnosť Slovenskej
republiky. V nestabilnom období, keď náš
východný sused zažíva ozbrojený konflikt, mestá západnej Európy sú ponorené
do demonštrácií a teroru, čiže celkovo sa
Európa potáca v nestabilite a rozvinutý
sociálny systém nie je samozrejmý pre
každú krajinu, musíme v národe podporovať kolektívne národné povedomie,
kolektívnu historickú pamäť, ale aj formovať mladé osobnosti pre budúci národný,
spoločenský, kultúrny i vedecký život.
Matica podporuje povedomie o Slovensku ako o sebavedomej a suverénnej
krajine s vlastnými národnými tradíciami
a občianskymi hodnotami. Treba však
povedať, že je rozdiel vo vnímaní Matice
v médiách a v jednotlivých častiach Slovenska. V krajoch sme pevnou súčasťou
regionálnej kultúry, dokonca bez matičných miestnych odborov by v niektorých
častiach Slovenska absentovala miestna
kultúra, keďže tam zrušili viaceré osvetové strediská a znížili počty pracovníkov
v odboroch kultúry. Ukázalo sa, že po
zrušení týchto zložiek napríklad zo strany
VÚC práve miestne odbory a pracoviská
MS vytrvalo pokračujú v práci na poli
národnej kultúry.
● Naplnili sa očakávania z pracovných stretnutí s predstaviteľmi iných
spoločenských a kultúrnych organizá-

akciu venovanú Ľ. Kukorellimu pri príležitosti jeho vymenovania za brigádneho
generála in memoriam. Rovnako sme
spoločnými silami uskutočnili s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej
univerzity a Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov originálne vedecké podujatie
aj za účasti mladých bohoslovcov na tému
Matica a gréckokatolíci. Na upevňovanie
slovanskej vzájomnosti sme založili Záujmový odbor slovensko-rusínskej vzájomnosti A. Dobrianskeho, pričom na zakladajúcom valnom zhromaždení boli aj priatelia
z vedenia Rusínskej obrody na Slovensku.
Nadštandardnú spoluprácu máme s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V súčasnosti posilňujeme spoluprácu so
sto deväťdesiatimi ôsmimi základnými
a strednými školami a postupne narastá
počet škôl, ktoré podpisujú memorandum
o spolupráci s Maticou. To sa týka aj krajských a okresných knižníc, s ktorými tiež
máme memorandá, realizujeme s nimi
rôzne popularizačné aktivity a v neposlednom rade sme im darovali publikácie
s národnou tematikou. Nebudeme ani
vymenovávať prednášky pre študentov
uskutočňované matičiarmi.
● Ako vyzerá činnosť orgánov
a iných zložiek Matice slovenskej po
prvom roku tohto volebného obdobia?
Na rozdiel od dvoch minulých období
výbor i predsedníctvo stabilne pracujú pre
matičnú ideu. Výrazne pomohlo, že rýchlo
a bez prieťahov bolo zvolené predsedníctvo, ako aj podpredsedovia, správca
a komisie výboru. Nie sú tam rozbroje,
ale dobrý a prospešný úmysel čo najviac zastabilizovať Maticu. Mnohí členovia výboru MS, predsedníctva MS, ale
i dozorného výboru sa aktívne podieľajú
aj na organizácii matičného života a mnohých podujatí, čo vnímam ako veľké pozitívum. Treba zdôrazniť, že pre relatívne
malú dotáciu zo strany štátu, ktorá nebola
zvýšená od roku 2010 (!) aj napriek rastu
cien a minimálnych miezd, je počet profesionálnych pracovníkov malý až poddimenzovaný. Treba to hodnotiť vzhľadom
na širokospektrálnu činnosť na Slovensku
i v spolupráci s krajanmi. V niektorých
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regiónoch pracujú iba zamestnanci
na dohodu o pracovnej činnosti, teda
sa musíme spoliehať na našich obetavých dobrovoľníkov. Matica aj s malými
prostriedkami urobila toho veľa, pretože
matiční členovia a funkcionári veria, že
národ i štát potrebujú ich činnosť na
zachovanie našej štátnosti a národnej
kultúry. V tejto súvislosti chcem poukázať na pravidelnú kontrolu plnenia úloh
a uznesení z valného zhromaždenia MS
v Liptovskom Mikuláši – väčšina je splnená
alebo sa priebežne plnia. V tomto roku
sme konečne oveľa viac prepojili členský,
vedecký a informačný pilier, čo bolo cítiť
na podujatiach, poradách aj vo výsledných
reportážach a v historických videách.
● Kto sa pozerá na dianie
v spoločnosti najmä optikou bulváru
a hlavnoprúdových médií, nemohol si
tento rok nevšimnúť, že s Maticou sa
nespájala nijaká nová reálna kauza. Vo
všetkých mediálnych „výpadoch“ buď
oprášili kauzy z minulosti (niektoré
už aj vyriešené), alebo boli vyslovene
osobného charakteru. Niektorí novinári
si vzali na mušku konkrétne osoby, ako
napríklad sedemdesiatročného historika Jozefa Rydla a do istej miery nevyberane zaútočili na predstaviteľov Historického odboru MS.
V tomto roku sa neprajné médiá naozaj nemali čoho reálne chytiť. Musíme si
úprimne povedať, že pri udeľovaní Ceny
Daniela Rapanta nešlo v skutočnosti o historika J. Rydla, ale prioritne o Maticu s cieľom za každú cenu vyrobiť hoci aj absurdnú
kauzu a rozvláčať najstaršiu národnú
ustanovizeň po médiách. To, že táto téma
dostala toľko mediálneho priestoru aj
s prehnanými hysterickými komentármi niektorých novinárov, svedčí o tom, že Matica
slovenská je v neustálom negativistickom
drobnohľade a je tu snaha za každú cenu
ju pred slovenskou verejnosťou škandalizovať. Na vysvetlenie: Cenu Daniela Rapanta
udeľuje Historický odbor MS, ktorý je činný
už od čias prvej Československej republiky.
V súčasnosti sú v jeho radoch také
významné odborné osobnosti ako jeho
predseda profesor Róbert Letz či profesor
Martin Homza. V rámci historickej tradície je Historický odbor MS dobrovoľným
matičným vedeckým odborom združujúcim
mnohé osobnosti slovenského vedeckého
života a cenu Daniela Rapanta udeľuje
autonómne, nepotrebuje na to súhlas predsedníctva či výboru. Dobrovoľní členovia
Historického odboru MS ocenili J. Rydla
za odborné spracovanie témy slovenského exilu, čo tiež niektoré médiá, politici,
a dokonca niektorí historici ignorovali. Nie
je možné spájať Cenu Daniela Rapanta
s ničím iným, a už vôbec nie s bulvárnymi
článkami. V serióznej spoločnosti musia
byť na každé očierňujúce tvrdenia takého
medializovaného typu dôkazy, teda smerodajné je iba právoplatné odsúdenie
v trestnom či disciplinárnom konaní alebo
iné podobné sankcie v rámci akademického
prostredia na území Slovenskej republiky,
ktoré však v tomto prípade neexistujú. Bohužiaľ, naša spoločnosť sa posunula do nového
štádia, kde sa intenzívne medializované fámy
vydávajú za pravdy a niektorí novinári v rozpore s legislatívou Európskej únie zneužívajú
žurnalistiku na účelové politické kampane.
● Čo podľa vás hovorí aj táto mediálna „pseudokauza“ o súčasnosti?
Pozrime sa na slovenskú spoločnosť,
a možno aj za hranice našej republiky. Časy
sa zásadne pritvrdili, reálne kontroverzie
už ťažko odlíšiť od fabulovaných kontroverzií, a je jedno, či ide o osobnosti, alebo
organizácie. V rámci nenávistných kampaní
už nevieme rozlíšiť, kde sa začína politika
a kde odborná polemika, kde osobné
pomsty a podobne. Výber laureáta je úplne

Novýý ppredseda Matice slovenskejj Marián
GEŠPER hľadí na uplynulý rok s optimizmom realistu a pragmatika

v rukách uznávaných osobností slovenského vedeckého života činných v Historickom odbore MS, ktorí vždy hodnotia len
odbornú prácu oceneného. Predsa bulvár
nemôže byť v tomto prípade smerodajný.
Chcem tiež zdôrazniť, že až neskôr som sa
dozvedel zaujímavú skutočnosť, že historika
J. Rydla za odborný prínos pre taliansku
a európsku kultúru ocenil najvyšším štátnym
vyznamenaním aj bývalý prezident Talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro.
Od 19. storočia sa vždy našli politici a novinári negatívne naladení proti
Matici. Svedčia o tom jej dejiny od čias
Rakúsko-Uhorska až po súčasnú samostatnú Slovenskú republiku. Musíme si uvedomiť, že takéto útoky znášala naša ustanovizeň počas rakúsko-uhorskej monarchie,
čechoslovakizmu, fašizmu i socializmu.
Zvlášť nesmieme zabudnúť na nevyberaný
útok bývalého prezidenta Antonína Novotného na Maticu koncom šesťdesiatych
rokov 20. storočia, ktorý používal podobné
argumenty ako niektorí súčasní politici
a novinári. Tieto režimy tu už dávno nie sú,
no matičná idea a národná inštitúcia stále
žije. Pre mňa je najdôležitejšie sústrediť sa
na matičnú činnosť, na to, čo mimoriadne
a záslužné matičiari robia po celom Slovensku i v spolupráci s krajanmi.
● Načrtnite čitateľom najbližšie
plány Matice slovenskej a matičného
hnutia. Čo čaká ustanovizeň a matičiarov v roku 2019?
V roku 2019 máme pred sebou množstvo národnej práce. Najdôležitejšie sú pre
nás, pochopiteľne, aktivity pri príležitosti
stého výročia oživotvorenia Matice slovenskej. Nešlo o jednorazovú historickú
záležitosť, ale ako to už v dejinách býva,
išlo o postupné kroky od dekrétu č. 1/1919
z 1. januára 1919 cez zhromaždenie v júni
až po valné zhromaždenia v auguste 1919.
Nesmieme zabudnúť ani na storočnicu
založenia prvých miestnych odborov Matice
slovenskej na jeseň v roku 1919. Matica
bude reagovať osvedčenými putovnými
podujatiami na sté výročie obsadzovania
Slovenska česko-slovenskými jednotkami
a správou, ako i na sté výročie tragickej
smrti velikána slovenského národa generála
M. R. Štefánika či na osemdesiate výročie
vyvrcholenia Malej vojny. Vedecké ústredie
pripraví v súčinnosti s ďalšími matičnými
zložkami sériu vedeckých podujatí k veľkým
výročiam roka 2019. Plánujeme aj slávnostný Kongres slovanských a slovenských
Matíc práve na sté výročie obnovy našej
ustanovizne. Nezabudneme na národné
osobnosti a ich výročia, čo však nebude iba
samoúčelným spomínaním, ale budeme
posilňovať kolektívne národné vedomie
a dejinnú pamäť slovenského národa
v tejto rozbúrenej a stále komplikovanejšej
dobe. Chceme tým aj inšpirovať mladú
slovenskú generáciu. V roku 2019 budeme
veľa úsilia venovať prestavbe matičnej
vedy i obnove a zakladaniu nových miestnych odborov MS v rôznych regiónoch.
Z mnohých obcí, v ktorých sme v roku 2018
uskutočnili naše aktivity, sa ozývajú návrhy
na založenie MO MS, čo vnímame naozaj pozitívne. Členské ústredie MS bude
v tejto veci aktívne konať, pričom každý
rok má presnejšie aktualizovanú evidenciu
MO MS a členskej základne. V neposlednom rade nás v októbri 2019 čaká snem
Matice slovenskej, ktorý by mal prijať nový
program MS a podľa praxe aktualizovať
stanovy MS. Bude to tiež príležitosť na
spoločné stretnutie delegátov matičných
odborov a pracovísk.
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Po februári 2018 už v Slovenskej republike nič nebude také, aké bolo predtým

Moc, nemoc a anamnéza našich pomerov
Roman MICH ELKO – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Viaceré periodiká robili na konci roka anketu, v ktorej sa respondentov pýtali, čo považujú za naj top udalosť roka. Tohto roku to bolo naozaj jednoznačné:
vyše deväťdesiat percent respondentov označilo za najdôležitejšiu udalosť roka vraždu investigatívneho novinára a udalosti, ktoré nasledovali po nej. Iste,
vražda novinára nebýva v civilizovanom svete zvyčajná a Ukrajinu či Turecko na rozdiel od Kisku za civilizované krajiny nepokladám, na strane druhej však sa
aj takéto veci stávajú. Nemusia však nutne znamenať, že takáto udalosť má priamu súvislosť s tým, ako funguje politický systém tej-ktorej krajiny.
pokúsil posunúť náš ústavný systém
z parlamentnej demokracie na akúsi poloprezidentskú republiku.

Táto smutná udalosť rezonovala
oveľa silnejšie preto, lebo časť politického spektra odhodila akékoľvek
zábrany a pokúsila sa neústavným
spôsobom zmeniť pomer politických
síl. Veľmi dobre si pamätám na prvú
tlačovku policajného prezidenta Tibora
Gašpara, ktorý ako prvý pripustil možnosť, že vražda Jána Kuciaka môže mať
súvislosť s jeho prácou. Vzápätí na tlačovke OĽaNO niektorí novinári apelovali
na Igora Matoviča, aby túto smutnú udalosť politicky nezneužíval. Samozrejme,
odmietol to, ba dokonca ju doviedol do

ANALÝ Z A
krajnosti, keď sa na jednej z nasledujúcich tlačoviek freudovsky preriekol
a povedal, že „vraždou Jána Kuciaka
sa nám podarilo....“. Masky padli a opozícia, alebo jej významná časť, jasne
deklarovala, že nemá bázeň pred ničím,
že neexistuje hranica, pred ktorou by sa
zastavili.
■ PREZIDENT PORADCOV
Opozícia by však veľa možností nemala, ak by sa do celej kauzy
nezamontoval Kiska. A ten ako štátnik a osoba nad politickými stranami
a škriepkami absolútne zlyhal. Jednoznačne sa postavil na stranu tých
najagresívnejších politických síl, stal sa
ich poslušnou figúrkou, robil presný opak
toho, čo od neho voliči právom očakávali.
Spoločnosť vôbec neupokojoval, práve
naopak. Plnou váhou svojej funkcie sa
stal poslušným vykonávateľom scenára,
ktorý vznikol v prostredí jeho poradcov
a ktorého cieľom bolo destabilizovať
našu politickú scénu. Je jasné, že by sa
mu to nemohlo podariť, ak by koalícia
sama nemala veľké vnútorné problémy.
Tým najzásadnejším bolo zotrvávanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka na
svojom poste. Každý súdny pozorovateľ
našej politickej scény musel mať jasné
v tom, že jeho dlhodobé politické pre-

žitie po sérii káuz, ktoré mal za sebou,
si vyžiada neúmerné politické náklady.
Všetci teda čakali len na čas a spôsob, prípadne aspoň ako-tak uveriteľnú
legendu, na základe ktorej „dobrovoľne“
odstúpi. Nič také sa však nestalo. Práve
naopak, na prípade jeho kauzy sa dá
priam čítankovo dokázať, že dlhodobé
pôsobenie v najvyšších politických sférach vedie k akútnej strate súdnosti,
k neschopnosti vidieť realitu v širšom
kontexte, čo nakoniec vyústi do hrubých
politických chýb.
■ SLABÝ ČLÁNOK
Ako sa ukázalo, to bola hlavná
diagnóza, ktorou trpel nielen Robert
Kaliňák, ale aj Robert Fico. Kaliňákova
predstava, že všetko ustojí, že neexistuje
sila, ktorá by ho donútila odstúpiť, bola
nielen chybná, ale si vybrala aj oveľa
väčšiu daň, než aká bola nevyhnutná.
V čase eskalácie krízy sa ako najslabší
článok koalície ukázal Most – Híd, presnejšie povedané jeho slovenská časť. Tá
v zásade donútila Bélu Bugára konať,
respektíve deklarovať svoje ultimátum
Robertovi Ficovi. Bolo jasné, že slovenská časť ich poslaneckého klubu
odmieta za týchto okolností podporovať
vládu. V tom čase to teda vyzeralo na
predčasné voľby. Fico však urobil veľmi

neočakávané, aj keď iste veľmi ťažké
osobné rozhodnutie. Obetoval svoj post,
aby zachránil koalíciu. To je, mimochodom, niečo, čo by viacero lídrov, napríklad Andrej Babiš, asi nikdy nebolo
schopných urobiť.
A práve v tomto bode nastala situácia, ktorá je z hľadiska našej politickej
budúcnosti zásadná. Kiska, iste na radu
Mazáka, použil na riešenie vzniknutej
krízy mimoústavné riešenie, ktoré sa
môže stať veľmi nebezpečným precedensom. Dosiaľ totiž platila ústavná
prax, respektíve ústavná zvyklosť,
že oprávnenie vládnuť má ten, kto sa
dokáže oprieť o väčšinu v parlamente.
Rešpektuje sa tak výsledok slobodných
volieb, teda zohľadňuje sa skutočnosť,
že sme parlamentná demokracia, a teda
legitímny nárok viesť spoločnosť má skupina politických strán, ktorá sa dohodne
na spoločnom programe a získa preň na
pôde parlamentu dôveru. Kiska toto zrušil,
konal proti všetkým ústavným zvyklostiam, proti duchu ústavy a mimoústavne.
Odmietol akceptovať zloženie vlády, ktoré
mu doniesol Peter Pellegrini ako kandidát na premiéra, ktorý zjavne disponoval
parlamentnou väčšinou. Kiska však toto
ignoroval a na základe absolútne priehľadnej zámienky sa pokúsil sabotovať
parlamentnú väčšinu. Neústavne sa tak

■ BIČOVANIE VÁŠNÍ
To všetko sa dialo v krajne vybičovanej atmosfére, keď časť médií
poplatných opozícii mobilizovala ľudí
na protesty proti vláde. Ako hlavný tromf
použili kauzu talianskej mafie ‚Ndranghety, ktorá pôsobí na východnom
Slovensku a ktorá mala byť priamo prepojená na úrad vlády. Neskoršie vyšetrovanie jasne ukázalo, že táto stopa
bola falošná, ale ako sa hovorí „cieľ
svätí prostriedky“. Údajne „spontánne
protesty“ Za slušné Slovensko boli podporené pochodom poľnohospodárov
na Bratislavu. Ak máme byť objektívni,
treba oceniť skutočnosť, že posledný
Kuciakov (ešte nepublikovaný) článok
ukázal na veľa veľmi pochybných okolností pri čerpaní poľnohospodárskych
dotácií, najmä však pri podvádzaní
s pozemkami a čerpaním dotácií na ne.
Je jasné, že tu roky fungoval systém,
v ktorom skupina tiežpodnikateľov neoprávnene čerpala nemalé prostriedky,
pričom mali krytie minimálne na úrovni
miestnych špičiek polície a prokuratúry.
■ ĽADY SA POHLI
Po odhalení týchto káuz sa ľady
pohli. Ukázalo sa, že nedotknuteľnosť
niektorých ľudí napriek politickému
krytiu nemusí byť večná. Vytrvalý tlak
verejnosti mal aj ďalšie následky. Po
Kaliňákovi si svoj post neudržal ani
policajný prezident Tibor Gašpar. Po
nástupe policajného prezidenta Milana
Lučanského sa ukázalo, že neexistujú
nedotknuteľní. Postupne odstúpili šéf
protikorupčnej jednotky NAKA Robert
Krajmer, ako aj riaditeľ NAKA Peter
Hraško a vyšetrovanie vraždy Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nabralo oveľa väčšiu dynamiku.
Relatívne skoro sa podarilo vypátrať
vykonávateľov tejto úkladnej vraždy

a je dosť možné, že polícia je na stope
objednávateľa...
Tento rok je s najväčšou pravdepodobnosťou aj koncom pôsobenia
Mariána Kočnera ako sivej eminencie
pohybujúcej sa v šedivej zóne lobistov,
ktorí disponujú množstvom kompromitujúcich materiálov na celé ekonomické
a politické spektrum Slovenska. Objavenie USB kľúča s audio nahrávkou Gorily
možno považovať za malý bonus, ktorý
znova oživuje starú kauzu a opäť ukazuje, ako bola naša spoločnosť za vlády
pravice skrz-naskrz prerastená korupciou. Zároveň treba „bojovníkom za
transparentnú politiku“ pripomenúť, že
boli dobrovoľne súčasťou vlády s tými
najskorumpovanejšími politikmi v celej
ponovembrovej histórii, a preto by ich
falošné mimikry ako bojovníkov proti
korupcii nemali nikoho oklamať.
Nakoniec treba pri hodnotení politického roka 2018 zdôrazniť ešte jeden
dramatický posun. Tým je vnímanie
Kisku slovenskou spoločnosťou. Až do
februárovej politickej krízy bol vnímaný
ako ničím nezaujímavý, v podstate
neškodný prezident, ktorý síce vždy bol
a ostal figúrkou v rukách svojich poradcov, ale nikdy nenašiel odvahu zásadným spôsobom spochybniť náš ústavný
systém. Po februári sa to zmenilo. Kiska
sa stal ochotným a nekritickým nástrojom tých najagresívnejších opozičných
síl, čo dramaticky zmenilo jeho vnímanie
slovenskou spoločnosťou. Dnes patrí
medzi najpolarizujúcejšie osobnosti na
slovenskej politickej scéne a imidž konsenzuálneho politika nadobro stratil.
■ ZMENY V SMERE
Veľká zmena nastala aj v najsilnejšej
strane na Slovensku v Smere. Prvýkrát jej
líder Robert Fico nie je pri kormidle exekutívy v čase, keď je strana pri moci. Jeho
súžitie s premiérom Petrom Pellegrinim
sa ešte môže ukázať ako značne problematické. V súčasnosti vznikajú v Smere
dve centrá moci. Jedno je na úrade vlády
a vedie k zásadnému posilneniu V4 –
Pellegrini, Žiga, Glvač a Kažimír, na úkor
toho druhého v straníckej centrále, ktoré
reprezentuje iná štvorica Fico, Kaliňák,
Stromček a Tomáš.
Rok 2019 veľa napovie, ako sa
skončia naše parlamentné voľby v roku
2020. Čakajú nás prezidentské, ale aj
európske voľby. Ich výsledky naznačia
vývoj politických preferencií jednotlivých
politických strán. Sotva však možno
očakávať, že tento rok bude politický
turbulentnejší, než bol ten, čo práve
odišiel.

Bl íži sa najväčšia tr a g é d ia dr uhej premiérky v dejinách Veľ kej Br itánie

Premiérka Mayová v sizyfovskej pozícii
Roman MICHELKO – Foto: internet

Britská premiérka Theresa Mayová má za sebou horúci koniec roka. Ustála síce hlasovanie o dôvere v rámci svojej strany, ale ani zďaleka nemá
vyhrané. Akoby sa konzervatívcom vracal zákon nečistej politickej karmy. Predchodca Theresy Mayovej David Cameron chcel za každú cenu vyhrať
voľby. Aj za cenu takpovediac faustovskej zmluvy s radikálnou frakciou vlastných konzervatívcov, zároveň však chcel zobrať vietor z plachiet
strane (UKIP) Nigela Faraga. On sám síce nechcel, aby Británia vystúpila z Európskej únie, ale hral sa s ohňom, ktorý ho nakoniec spálil. Vďaka
referendu Cameron voľby vyhral, ale ako sa ukázalo, bolo to Pyrrhovo víťazstvo.
Do dejín chcel Cameron vstúpiť
ako premiér, ktorý vyrokoval pre Britániu osobitné postavenie v Európskej
únii, ako štátnik, ktorý bude zásadným
spôsobom formovať a ovplyvňovať
ďalší vývoj Európskej únie. Realita
však bola úplne iná. Referendum,
ktoré vyvolal, dopadlo neočakávane.
Svoju politickú kariéru postavil na
jednu kartu – a prehral. Preto odstúpil z postu premiéra a onedlho sa
dokonca vzdal aj postu v parlamente
a odišiel z politiky. No a práve vtedy
prišla chvíľa Theresy Mayovej.
■ TVÁRNA DÁMA
Na to, aby sa Mayová stala predsedníčkou konzervatívcov, stačilo, že
najmenej prekážala. Ona je presne
ten typ „lídra“, ktorého volia nie pre
silnú ideu, ktorú chce presadiť, ale
preto, že mnohí si myslia, že sa bude
dať ľahko ovládať, že sa dokáže prispôsobiť širokému spektru názorov
v strane.
V čase referendovej kampane
fungovala Theresa Mayová vo vyčkáWWW.SNN.SK

vacom móde. Nijako zvlášť sa nevyjadrovala za brexit, ale ani proti, skôr
bola za zotrvanie Británie v Európskej
únii. Keď voliči rozhodli, tak sa pragmaticky postavila na stranu brexitu.
Theresa Mayová je síce len druhou
premiérkou v dejinách Británie, je
však takmer dokonalým protipólom
svojej predchodkyne Margaret Thatcherovej. Tá extrémne rozdeľovala
britskú spoločnosť, na strane druhej
však mala veľmi oddaných podporovateľov a dokázala si vytvoriť silný
rešpekt nielen vo vlastnej strane,
ale aj u svojich oponentov. Niečím
takým Theresa Mayová ani náhodou
nedisponuje.
■ CHYBNÉ KROKY
Vráťme sa však k súčasnej kríze.
Tá má svoje prvotné príčiny vo viacerých chybných krokoch, ktoré Mayová
urobila v minulosti. Tým najzásadnejším bolo vyvolanie predčasných
volieb, v ktorých „utrpela“ víťazstvo,
presnejšie povedané získala síce najviac hlasov a aj mandátov, ale bolo

to víťazstvo len relatívne, nie absolútne. Teda na to, aby mohla vládnuť,
sa musela dohodnúť na podpore,
respektíve tolerancii s ulsterskými
– severoírskymi unionistami.
No
a práve táto nesvätá mezaliancia ju
dnes dobieha. Ukázalo sa, že práve
štatút Severného Írska je neuralgický
bod dohody medzi Európskou úniou
a Britániou o riadenom brexite.
Samozrejme, problémov je viac.
Theresa Mayová nedokázala spacifikovať radikálne krídlo svojej strany,
ktoré presadzuje takzvaný tvrdý
brexit, teda vystúpenie Británie bez
dohody s Európskou úniou len na základe príslušných článkov
Lisabonskej zmluvy. Neschopnosť premiérky urobiť si poriadok vo
vlastnej strane, dohodnúť sa s takmer
koaličnými unionistami alebo sa
dohodnúť s labouristami ju doviedla
do veľmi komplikovanej situácie. Na
jednej strane po veľmi dlhých
a komplikovaných rokovaniach
vyrokovala akýsi kompromis o dohode
Británie s Európskou úniou, ako sa
PUBLICISTIKA

však ukázalo, ten bol aj za cenu viacerých demisií sotva priechodný cez
britskú vládu. Dnes je však jasné, že
ratifikácia tejto zmluvy je absolútne
nepriechodná cez britský parlament.
Nepodporilo by ju relatívne silné
krídlo zástancov tvrdého brexitu v jej
vlastnej strane, ktorého početnosť je
niečo medzi tretinou a štvrtinou jej
poslancov, neprijateľná je aj pre severoírskych unionistov a, samozrejme,
nepodporia ju ani opoziční labouristi.
■ CHAOTICKÝ POSTUP
V tejto situácii pustiť zmluvu do
dolnej snemovne by sa rovnalo politickej smrti. Preto sa Mayová pokúsila
o ďalšiu nesplniteľnú misiu. Takpovediac na poslednú chvíľu sa pokúsila dohodnúť ústupky s Európskou
úniou, ktoré najviac prekážajú kritikom zmluvy v Británii. Samozrejme,
nepochodila.
No táto chaotická, nekonzistentná
a babrácka politika viedla k pokusu
Mayovej spolustraníkov ukončiť jej
trápenie. Tesne pred Vianocami tak

Trpké plody Cameronovho referendového víťazstva teraz zbiera druhá britská premiérka Theresa MAYOVÁ

britská premiérka čelila hlasovaniu
o dôvere medzi poslancami konzervatívnej strany. Toto hlasovanie síce
ustála, ale za cenu veľkých obetí.
Musela sa vzdať ambície viesť stranu
do ďalších parlamentných volieb
v roku 2022. Je teda jasné, že nepôjde
v šľapajach svojej predchodkyne
Thatcherovej, ktorá v premiérskom
kresle strávila dlhých jedenásť rokov.
Čo je však ešte podstatnejšie, pre jej
neschopnosť vyrokovať dohodu priechodnú tak na úrovni lídrov Európskej
únie, ako aj priechodnú cez britský
parlament sa čoraz reálnejším scenárom stáva tvrdý brexit. A to je to,
čo takmer nikto nechcel. Posledné
udalosti jasne ukázali, že Theresa
Mayová nezvláda úlohu, s ktorou je
konfrontovaná. Pochopili to už takmer
všetci. Lídri Európskej únie, väčšina
britského parlamentu, mnohí členovia jej kabinetu. Jediný, kto to ešte
nepochopil alebo nechce chápať, je
samotná Mayová. A to je najväčšia
tragédia druhej premiérky v dejinách
Británie.
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GLOSA

Ako sa z Prešporka, kedysi multikultúrnej metropoly, rodilo hlavné mesto Slovenska

Z asa jedny sviatk y za
nami, povzdychol si nedávno
možno každý druhý z nás.
Namiesto
povznášajúceho
pocitu, že sme boli na chvíľu
účastní vecí duchovných,
namiesto milých spomie nok na stretnutia s blížnymi
či blízk ymi prichádza pocit
úľav y akoby po prekonaní
prekážkového behu. Priznám
sa, že aj ja som si s úľavou pov zdychol, a v zápätí
si uvedomil, že voľakedy,
a nemuselo to by ť akurát
v detst ve, som sa za Viano cami a Nov ým rokom obzrel
s nostalgiou až ľahk ým smútkom ako za niečím milým
a potrebným. Ostáva zistiť,
čím to je, že na nás voľake dajšie sviatk y pokoja a lásk y
pôsobia tak neblaho.

Búrlivé bratislavské dni pred sto rokmi

Svätenie
sviatkov
Núka sa riešenie, že je to
vekom a povzdych o absolvovaní Vianoc vypúšťajú z úst
príslušníci skôr staršej generácie. Nie je to pravda. Reči
typu „chvalabohu, že je to za
nami“ trúsia aj príslušníci mladej generácie, ba v ostatnom
čase čoraz viac. Ostáva potom
skonštatovať, že tragickú frašku
s názvom Vianoce čara zbavené
majú na svedomí pravidlá, ktorými sa spoločnosť riadi, teda
v podstate my sami. Márne sa
potom pýtame, prečo po Vianociach máme čoraz častejšie
pocit úľavy, keď sa necháme
spracovávať kvantami reklamy
doslova zo všetkých strán, keď
podľahneme
bombastickým
upútavkám a minieme niekoľko
hodín zo svojho života pozeraním slabomyseľnej filmovej škvary. Prirátajme k tomu
zázračné čarovania s otváracími
hodinami obchodov či inštitúcií,
náhle šoky v miestnej doprave
a do toho cinkanie zvončekov,
poletujúci Santovia...
Nečudo, že z toho sa treba
vydýchať. Dokonca aj psychológovia nám povedia, že
komerčný aspekt Vianoc vyvoláva stres, najmä keď sme
duchovný rozmer týchto sviatkov
takmer úplne stratili. No Vianoce boli veľmi silne ukotvené
aj v takzvanej rodovej pamäti.
Veď jedným z hlavných atribútov
sviatkov pokoja a radosti boli
najmä návštevy, stretávanie sa
príbuzných, utužovanie vzájomnej spolupatričnosti či už rodovej, alebo širšej, obecnej.
No a čo je markantným
cieľom súčasných európskych
politických špičiek? Eliminácia,
de facto likvidácia národných
štátov, ktorá pôjde oveľa ľahšie, keď maximálne znevážime
tradičnú rodinu a rodové väzby.
Celý ten masívny nástup genderových neziskových apoštolov
a ich snahy o dosiahnutie ľudsky aj sexuálne amor fnej masy
tomu jednoznačne nasvedčuje.
Od
podobných
plánovačov
„ružovej európskej budúcnosti“
vychádzajú podprahové kampane útočiace na kresťanské
tradície, zastúpené trebárs vo
folklóre, ale aj zľahčovanie
a skrytú elimináciu mysticko-duchovného rozmeru nielen Vianoc, no napríklad aj veľkonočných sviatkov. Neviem prečo,
ale v prípade osudu Vianoc ako
sviatkov som opatrný optimista.
Stále častejšie okrem spomínaného „konečne mám Vianoce za
sebou“ počúvam aj nádejné –
„škoda, že sa Vianoce skončili.
Maroš M. BANČEJ
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Ján ČOMAJ – Foto: archív

Oddávna to bolo dôležité mesto – ešte skôr, ako sa stalo sídlom star ých Slovákov. Význam mu určila poloha na križovatke najstarších
európskych ciest, v štrbine alpského predhoria a Karpatského oblúka, nad druhou najdlhšou riekou Európy a po sťahovaní národov miesto
dotykov slovanského a germánskeho sveta. Najstaršia písomná zmienka o ňom je z roka 907, keď sa pod jeho hradom 4. júla stretli v strašnej
bitke (Bellum pessimum fuit ad Brezalauspurc) bavorské pluky s divokou jazdou maďarských kočovníkov...
Archeológovia
nám
však
v posledných desaťročiach posúvajú dejiny Bratislavy nie o stáročia,
ale o celé veky hlbšie do minulosti.
Najsilnejšiu pečať jej v prúde dejín
dali Kelti a Slovania. Len v posledných storočiach mesto poznamenala
rakúsko-uhorská monarchia a zmes
návykov, kultúr a jazyka jej obyvateľov – Nemcov, Maďarov, Židov
a Slovákov. Tu pramenil aj najväčší
problém Bratislavy po vzniku Republiky česko-slovenskej. Každý si na
ňu robil nároky. Najviac Maďari.
Dokonca každý si ju volal po svojom
– Bratislava, Pozsony, Pressburg.
Maďari začali s mestom prichádzať do styku, keď tu sídlil veľmož Božan, po latinsky písaný aj
ako Poson – tak vzniklo maďarské
pomenovanie Požoň. Z prastarého
germánskeho názvu Brezaluspurc,
Breslavov, Braslavovhrad, sa utvorilo nemecké Pressburg, ale aj
slovenské hovorové pomenovanie
Prešpork, Prešporok. Až štúrovci
vymysleli mestu pekné meno bez
toho, aby sa vzdialili od historického
názvu – ak sa nad mestom vypínal
Breslavov či Braslavov hrad, mesto
by sa mohlo volať Bratislava.
Raz darmo, mali tí junáci úctu
k tradícii i cit pre jazyk. Štúrovský názov z 19. storočia zostal aj
po vzniku nového štátu, hoci sa
rodili rozličné návrhy, jeden sa už
takmer aj ujal – Wilsonovo mesto, na
počesť amerického prezidenta, ktorý
posvätil vznik samostatného a suverénneho štátu Slovákov a Čechov
– Česko-Slovenska.
■ NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE
V štúrovských časoch žilo
v meste oveľa viac Slovákov ako
Maďarov, Nemcov bolo najviac.
Krutá maďarizácia v druhej polovici
19. storočia tvrdo poznamenala aj
národnostné zloženie obyvateľov
Bratislavy: na začiatku prvej svetovej
vojny mal Prešporok osemdesiattisíc
obyvateľov – tridsaťdvatisíc Nemcov,
dvadsaťšesťtisíc Maďarov, jedenásťtisíc Slovákov, deväťtisíc Židov, tisíc
Čechov, žili tu i Rómovia, Chorváti,
Srbi, Bosniaci a iní, pričom k Maďarom sa hlásila aj časť židovského
obyvateľstva. Nerátali sa, pravda,
vojaci bratislavských kasární, prevažne slovenskí chlapci – a nebolo
ich málo. Bežne asi sedem-osem
tisíc, v čase mobilizácie v roku 1914
približne tridsaťtisíc, v Hurbanových
kasárňach, na Šafárikovom námestí
(dnes park a Bartfayova socha
Maríny), na Špitálskej (dnes ministerstvo sociálnych vecí), na mieste
„pyramídy“, dnešnej SNG a inde.
Na úradoch a v oficiálnych inštitúciách (knižnice, divadlá, verejné
budovy) sa v tých časoch vôbec
nesmelo hovoriť po slovensky. Bolo
veľmi málo miest, kde sa to tolerovalo, napríklad v študentských
internátoch. V máji 1918 požiadali
maďarskí poslucháči evanjelickej
bohosloveckej fakulty, teda budúci
kňazi, aby zákaz hovoriť po slovensky
platil aj v ich internáte, lebo sa slovenskí poslucháči medzi sebou rozprávajú po svojom. V internáte bývalo
vtedy len sedemnásť slovenských
študentov – všetci sa podpísali pod
list dekanovi, že je urážkou ľudskosti,
nehodnou budúceho kňaza, zakázať
v súkromí hovoriť vo svojej materinskej reči. Vedenie fakulty žiadosť
maďarských bohoslovcov zamietlo
a nazvalo ho prehnaným vlastenectvom. To sa stalo prvý raz po päťdesiatich rokoch od rakúsko-uhorského

Katolícky kňaz Ferdiš
JURIGA rázne odmietol
maďarský chomút...

Slovenský spoločenský život v Bratislave dlho „zastrešovala“ reštaurácia Fajka na Suchom mýte

Bratislava na dobovejj ppohľadnici z čias, keď vznikal
prvý štát Slovákov a Čechov

vyrovnania, keď sa začalo obdobie
najtvrdšej maďarizácie.
■ NEPOKOJE V KASÁRŇACH
Po štyroch rokoch ukrutnej vojny
sa množili protesty vo fabrikách, ba
aj v útvaroch armády. Štátna moc ich
tvrdo potlačovala. Aby sa zmiernil
tlak verejnosti, vláda prvý raz vo vojnových rokoch povolila, aby sa prvý
máj stal dňom pracovného pokoja,
ale zhromaždenia sa mohli konať
iba v uzavretých priestoroch. Veľká
demonštrácia dosiahla, že Bratislava mala výnimku a prvý máj úrady
dovolili osláviť aj na lúke za Červeným mostom (dnes Partizánska
lúka). V tých dňoch prepukli v Bratislave aj štyri vojenské vzbury. Najkrvavejšia bola vo Vodných kasárňach
(dnes SNG). Pluk tvorilo šesťdesiatpäť percent Slovákov. Vyše tristo
navrátilcov z frontu sa vzbúrilo proti
zlej strave a v haravare zbili službukonajúceho rotmajstra. Štyria iniciátori dostali dvadsaťročné väzenia
a dvaja bitkári – Ján Šlapík a Martin Jursa trest smrti. Popravili ich
10. júna na Hradnom nádvorí; ležia
na Evanjelickom cintoríne pri Kozej
bráne.
■ PREDVEČER ZMENY
Slovenský spoločenský život sa
udržiaval len v robotníckom spolku
Napred, roduverné osobnosti žijúce
v Bratislave (Štefan Krčméry, Eugen
Lehocký, Ferdiš Juriga, Samuel Slabeycius, Gabriel Izák a iní) sa schádzali v Grajciarovom hostinci na rohu
Mariánskej ulice (Smíchovský dvor),
obyčajní národne cítiaci Slováci najčastejšie v krčme Fajka na Suchom
Mýte.
Zásobovanie obyvateľstva sa
v lete 1918 úplne zrútilo. Začal sa
hlad. Ľudí nútil ísť do lesov na huby.
Výsledok: len v auguste v Bratislave
zomrelo jedenásť ľudí na otravu
hubami. O mesiac prepukla chrípková
epidémia – umrelo na ňu asi sto ľudí.
Koncom augusta predseda uhorskej vlády István Tisza priznal, že
monarchia a s ňou maďarský národ
(iný v Uhorsku oficiálne nejestvoval) sú odsúdené na zánik. Vyučovanie sa nezačalo – učitelia boli
na fronte a zo škôl sa stali vojenské
lazarety. Na východ od hlavnej stanice sa vybudovali odstavné miesta
pre vlaky z bojísk, aby sa vojaci
nedostali do styku s občanmi. PoslaZABUDNUTÁ HISTÓRIA

Prvý bratislavský župan
– evanjelický kňaz a politik Samuel ZOCH

nec uhorského snemu katolícky
kňaz Ferdiš Juriga vystúpil v októbri
v sneme s plamennou rečou o právach Slovákov na sebaurčenie.
Odpoveďou bolo vyhlásenie bratislavského župana Szmrecsányiho
o nedeliteľnosti Uhorska. V tom
istom čase vyľakaný cisár Karol žiadal amerického prezidenta Wilsona
zastaviť boje a rokovať o mierových
podmienkach. Šestnásteho októbra
vydal manifest o federalizácii monarchie. Ešte aj v tejto situácii budapeštianska vláda vyhlásila, že federalizácia sa nebude týkať vnútorných
pomerov v Uhorsku, lebo tam žije len
jeden národ – Maďari. Štyri dni pred
vznikom ČSR postavili pred štatariálny súd štyroch slovenských vojakov z ruského frontu – Jána Poliaka,
Šimona Krajníka, Štefana Kubiša
a Jána Keráka, „pre ruské zmýšľanie
a protimaďarské výroky“. Zachránil
ich len vznik republiky.
■ NESLÁVNE TRIO
Uhorskú politiku pred jej skonom
viedla „divá trojka“, ako ju nazvali
slovanské národy v Uhorsku – grófi
Tisza, Andráši a Apponyi. Všetci traja
boli bezohľadní aristokrati, maďarskí šovinisti, navonok oddaní Habsburgovcom, lebo tí sa nemiešali do
politiky Budapešti vo vzťahu k nemaďarským národom. Tisza niekoľko dní
pred vyhlásením Česko-Slovenska
bol v parlamente nútený priznať, že
Nemci a Maďari vojnu prehrali. Na
adresu nemaďarských poslancov
nezabudol doložiť vetu, charakterizujúcu vládnuci režim: „Možno, že zahynieme, ale dovtedy budeme mať ešte
dosť síl vás rozmliaždiť!“
Koniec Uhorska paradoxne ohlásil v noci z 20. októbra 1918 nie pakt
veľmocí ani nijaká mierová zmluva,
ale nevídaný konvoj áut, ktorý prechádzal z Budapešti cez Bratislavu
a Viedeň do Švajčiarska. Na tie
časy čosi nevídané: konvoj približne
dvadsiatich luxusných áut značky
Hispano-Suissa, ťažkých nákladných vozidiel a obrnených ozrút
meral vyše kilometer. Na všetkých
križovatkách v meste, ktorými prechádzal, boli guľometné hniezda na
strechách domov a okolo ciest hustý
rad vojakov s pripravenými puškami.
Maďarské panstvo odvážalo z Budapešti uhorský štátny poklad a vlastné
majetky – starožitnosti, obrazy, drahocennosti, zlato a šperky. Cesty

a križovatky boli osvetlené a svetlomety šli aj za nákladiakmi, aby sa
nijakí odvážlivci nemohli nepozorovane vrhnúť na ich náklad. Ľudia
po dedinách, ktorými konvoj prechádzal, videli motorové vozidlo prvý raz
v živote – a hneď v takejto obludnej
podobe. Nič viac ich nemohlo presvedčiť o konci vojny a Uhorska ako
tieto potkany, čo opúšťajú topiacu sa
loď. Napriek všetkej ostražitosti sa
v cieli cesty zistilo, že časť drahocenností predsa len chýbala – zmizli
aj so strážcami...
■ PICCIONEHO DIVÍZIE
Na návrh generála M. R. Štefánika talianska vláda 23. októbra
uvoľnila vysokého dôstojníka, skúseného z najťažších bojov prvej
svetovej vojny, päťdesiatdvaročného generála Luigiho Piccioneho
za veliteľa česko-slovenských légií
v Taliansku a jeho dve divízie začiatkom novembra obsadili kritické
miesta na Slovensku. Na druhý deň
sa v nemeckom denníku, vychádzajúcom v Bratislave, objavila správa,
že Slovensko sa má stať súčasťou
nového štátu Republiky česko-slovenskej a jeho hlavným mestom
bude Pressburg, ktorý sa má od
tej chvíle volať Wilsonovo mesto.
Za dva dni dve ohromujúce správy.
A ešte predtým spomínaný konvoj!
To bol pre prešporských Nemcov, ale
najmä Maďarov šok. A o dva dni ďalšia bomba v tých istých novinách:
„Slováci tvrdia, že pred tisíc
rokmi Maďari a Nemci zničili Veľkomoravskú ríšu. Česi chcú dať Slovákom autonómiu a Prešporok bude
hlavným mestom Slovenského štátu.
Česi tvrdia, že Prešporok je pre nich
existenčnou otázkou pre obchod
a spojenie s Juhosláviou. Prešporok
považujú za staré slovanské sídlo.
Wilson urobí všetko, aby česko-slovenský štát bol silný a veľký. Nádeje
Maďarov padli.“
■ HISTORICKÁ ZMENA
Bratislavskí Slováci sa na historickú zmenu dávno pripravili. Teraz
bolo treba zvoliť radu, ktorá prevezme moc v Bratislave. Iniciatívy
sa ujal evanjelický farár z Modry
Samuel Zoch. Na 27. októbra 1918
zvolal do bytu advokáta Slabeyciusa
oddaných a vplyvných národovcov.
Založili Slovenskú národnú radu pre
Prešporok a okolie. Tvorili ju poslanec
uhorského snemu aj katolícky farár
Ferdiš Juriga ako predseda, podpredseda E. Lehocký, sociálny demokrat, šéfredaktor Robotníckych novín
ThDr. Samuel Zoch, JUDr. Samuel
Slabeycius a Ján Zigmundík, riaditeľ Slovenskej banky, ako členovia
predsedníctva, členmi rady sa stali
Ján Záturecký, Adolf Máčala, Dr. Ivan
Štefánik, Tomáš Tvarožek, Dr. Florián
Tománek, básnik ThDr. Štefan Krčméry, Andrej Zedník, Ján Grajciar, Dr.
Juraj Slávik, Pavel Macháč, Gabriel
Izák, Juraj Stanek, Ján Pocisk, Anton
Korman a Ignác Kellner. Zhodli sa
na tom, že Prešporok sa bude volať
Wilsonov a stane sa hlavným mestom
Slovenska v budúcej federácii
s Čechmi.
Ešte raz si všimnime dátum: 27.
október 1918.
Nemohli tušiť, že to nebude
ľahké. Nasledovali mesiace krutých bojov najprv s vojskami novej
Maďarskej republiky, ktorá stále chápala Slovensko ako súčasť Maďarska,
potom s boľševickými hordami Bélu Kuna. O tom už niekedy
nabudúce.
WWW.SNN.SK
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Čo nám rok 2018 priniesol v kultúre a čo nám ešte ostal dlžný

Rozpačitá a zavše aj dýchavičná kultúra
Alexander GOCZ – Foto: autor

Ak by sme brali stav kultúry ako barometer vývoja spoločnosti, tak by sa rok 2018 dal označiť za rozpačitý,
navonok turbulentný, čo sa personálnych zmien týka, no vo svojej podstate v znamení stagnácie. Skrátka,
čoraz menší zástoj kultúry vo vývoji Slovenska sa ukázal vo svojej plnej nahote. Mlčali skutočné osobnosti našej kultúry a ozývali sa najmä hlasy konjunkturalistov. Profesijné umelecké združenia pokračovali
v postupnej atrofii a najzaujímavejšie kultúrne počiny zorganizovali väčšinou nadšenci. Skrátka, aj napriek
magickej „osmičke“ sa uplynulý rok nezapísal do kultúrnych análov Slovenska ničím mimoriadnym.
Spomínali sme osmičku v minuloročnom letopočte. Už koncom roka
2017 sa v médiách skloňovala plejáda
výročí od „Víťazného februára“ cez
výročie okupácie Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy až po vznik
prvej ČSR. Mnohé inštitúcie avizovali
tematické podujatia k spomínaným
výročiam. Od výstav cez konferencie,
festivaly až po filmy, divadelné hry či
záľahu príslušne tematicky zameraných
publikácií. Stačil však 21. február 2018
a tragický prípad dvojnásobnej vraždy,
ktorej obeťami bol mladý novinár Ján
Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová, a všetko bolo inak.
■ TURBULENCIA A STAGNÁCIA
Udalosti dostali rýchly spád
a námestia niektorých slovenských
miest sa zaplnili demonštrantmi. Opozícia vycítila šancu na zmenu politických
pomerov a boj o moc sa mohol začať.
To, že išlo v podstate o protidemokratický krok, keď sa ignorovali výsledky
volieb, je jedna vec, druhá vec je, ako
sa dané obdobie podpísalo na kultúre,
respektíve, ako kultúrna obec reagovala
na turbulentné dianie v spoločnosti.
Bleskom zo zdanlivo jasného neba
bola abdikácia ministra kultúry Mareka
Maďariča koncom februára 2018.

Najmä organizátori z radov „slušných
Slovákov“ boli zmätení. Bol to práve
Maďarič, ktorý istej kľúčovej skupine
liberálnych intelektuálov prekážal
z celej vlády Smeru najmenej, čo sa
dalo transparentne dokázať monitoringom takzvaných mienkotvorných médií.
Minimum priamych útokov na ministra
a ministerstvo, zhovievavý postoj
k ministerským aktivitám, skrátka
pohoda. Na druhej strane sa našli vrtáci,
ktorí to zdôvodňovali žičlivým prístupom
ministerstva, a teda najmä samotného
ministra, k aktivitám rôznych kultúrnych
subjektov postavených na eurohodnotách liberalizmu a multikultúre. Skrátka,
ušlo sa filmárom, svoje dostali aj príslušné vydavateľstvá a organizátori festivalov a podujatí proeurópskeho charakteru, pričom sa tak stalo nezriedka na
úkor pronárodne orientovaných kultúrnych subjektov. Preto nastali spomínané
rozpaky tretieho sektora a následná
búrlivá reakcia, keď sa v polovici marca
2018 stala novou ministerkou kultúry
Ľubica Laššáková. Jednoducho, aj
nezainteresovaného pozorovateľa prekvapila agresivita aktivistov z radov
tvorcov, ktorí okamžite začali zakladať
rôzne „komisie“, mávajúc pritom heslami o nekompetentnosti, svojvoľne
vyžadujúc akési „reparáty“ od minis-

terky, ktorej ešte ani neuschol podpis
na menovacom dekréte. Všetko to
poukazovalo na to, že aktivistom nejde
ani tak o rozkvet slovenskej kultúry, ale
chcú rázne a hneď z kraja dať ministerke najavo, že ak nebude pokračovať
v žičlivej politike svojho predchodcu,
tak jej opozícia riadne spestrí život.
■ VEREJNOPRÁVNE OTÁZNIKY
Už aj tak silne polarizovanú
spoločnosť navyše čakali voľby
generálneho riaditeľa RTVS. Post
napokon získal Jaroslav Rezník, čo
bolo zrejme najrozumnejšie riešenie
a určitý prísľub akého-takého rozvoja
našej kľúčovej verejnoprávnej inštitúcie. Lenže aj tu boli spočiatku vzťahy
turbulentné. Náhle sa ukázalo, ako
tesne je zviazaná časť redaktorov rozhlasu, no najmä televízie s opozičnými
neziskovkami a ďalšími subjektmi.
Z úplne regulárnej požiadavky apolitickosti redaktorov sa otočením gombíka
demagógie stala cenzúra a nasledovali vydierania štrajkmi, zakladanie
„trucodborov“ a množstvo ďalších
nátlakových akcií, ktorým opozičné
denníky dávali veľmi slušný priestor.
Nový generálny riaditeľ to napokon,
aj keď s niekoľkými komunikačnými
chybičkami, ustál. Ba navyše nové

Ján Litecký Šveda: Veľký brat na Slovensku, Vydali PV ZPKO, Bratislava 2018

Nádej pre slovenskú aristokraciu
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Myslím si,

Ján

Litecký-Šveda výstižne komentuje vo svojej knihe klamstvá
o potrebe spojiť sa s Čechmi. Kapitola sa nazýva Malý úvod o politickej korektnosti a netýka sa len spomienke na spoločný štát. Aj
v ďalšej kapitole Trpaslíci, utópie a genocída sa autor venuje spolužitiu Čechov a Slovákov. V súčasnosti, keď globalistom ide o likvidáciu národných štátov, jeho definícia národa je priam vitálnou záležitosťou. Jednoducho presvedčí čitateľa, že národy jestvovali skôr,
než sa zjavili v modernej podobe. Pripomína, že „čerpať z tradície
znamená, že sa vieme lepšie vyhnúť nám blízkej hlúposti a naopak,
čerpať z múdrosti nám vlastnej, v súzvuku so svojimi predkami
je dôležité, pretože nie všetko sa dá analyticky a technokraticky
presne definovať“. V závere kapitoly sa venuje pojmom čechoslovakizmus a čechizácia. Pritom poukazuje na to, že ten prvý bol vymyslený, aby sa ním ukryla podstata čechizácie Slovenska od roku
1918. Podtitulom tretej kapitoly je: Čechoslovakizmus ako stály zdroj
paralýzy. A začína sa vetou: „Za posledných 200 rokov dve témy
hýbu Európou: nacionalizmus a socializmus.“ Táto kapitola je mnohovrstvová, vyberieme len niekoľko citátov. Za bývalého režimu „aj
obsadzovanie jednotlivých postov – od posledného udavača až po
dôstojníka – podliehalo výberu nielen podľa vernosti marxizmu-leninizmu, ale v konkrétnom prostredí ČSR aj podľa toho, kto bol ako
vysporiadaný so slovenskou otázkou. Tá bola pre českých vedúcich
komunistov ešte dôležitejšia ako náboženská“. Aj ďalšie dve kapitoly sú obrazom ducha humanistu, ktorý čitateľovi má čo ponúknuť.
Napokon ani zadná strana obálky nie je len krátkou recenziou diela.
Aj keď obsahuje len tri vety, určite sú veľkým povzbudením: „Rozmarný fin de siécle pred vyše sto rokmi sa niesol v znamení kráľov,
čo žijú inkognito. Slovenská aristokracia zase už od konca vojny žije
v ilegalite. Ale jej Sitno je celé Slovensko.“
Eva ZELENAYOVÁ

nosti za božsky výhodné splátky.
Voľajaká maštaľ v Betleheme, novože už by bolo rodenec, Svätá rodina, cesta spásy
načase zostaviť lexikón sviatkov. nás hriešnych – to všetko sú síce
Nejde tu ani tak o to pripomenúť tiež atribúty Vianoc, ale komerčne
nám sklerotikom, že je sviatok
Panny Márie Sedembolestnej
a my môžeme skončiť v šoku zo
zatvoreného obchodu, kam sa
vyberieme na teplé rožky, tak ako
sa to stalo istému populárnemu nevyužiteľné, a tak preč s nimi. O to
liberálnemu politikovi. Takýto viac je teda načim predĺžiť obdobie
lexikón sviatkov by som bral skôr predvianočnej reklamnej masáže.
ako inšpiráciu pre podnikateľskú Kým sa za čias môjho totalitného
sféru od miestnej až po globálne detstva začali objavovať vo výklanadnárodné spoločnosti. Vezmi- doch vianočné gule niekedy po
me si povedzme také Vianoce.
prvom decembrovom týždni, teraz
Santa, vysvietené kamióny, si môžeme užívať zvonenie zvonCoca cola, sem-tam nejaký ten čekov a Santovu hnusnú červenú
sob a elf, no a najmä darčeky, čiapku už o mesiac skôr. Kalendár
darčeky, darčeky. Podľa mož- však nie je naťahovací ako har-

monika, nehľadiac na to, že v ňom
musí ostať miesto aj na ostatné
obchodníkmi obľúbené sviatky.
Keď to vezmeme chronologicky,
tak tu máme veľmi dôležitý svia-

Festival svetla 2018, budova RTVS na Mýtnej ulici v hlavnom meste

vedenie RTVS nadviazalo na fenomenálny úspech súťažného projektu
Zem spieva a plánovane začalo dávať
čoraz viac priestoru reláciám moderne
sa zaoberajúcim našimi tradíciami
vrátane folklóru. Napríklad programový typ Remeslo má zlaté dno patrí
k tomu nosnejšiemu o našich tradíciách, nehľadiac na pomerne veľký
a patrične diskutovaný projekt Najväčší Slovák. Zdá sa, že zo spomínanej stagnácie má RTVS pomerne
veľkú šancu vybŕdnuť a naspäť zaujať
miesto dôveryhodnej verejnoprávnej
a najmä národnej inštitúcie.
■ KULTÚRA AKO PRIORITA
Môžeme teda konštatovať, že
uplynulý rok znamenal pre kultúru
nechcené a nebezpečné obdobie
stagnácie. Keby napríklad Slovenská
národná galéria nepripravila k „osmičkovým výročiam“ skutočne mimoriadne
kvalitné podujatia – od výstav po konfe-

MEDAILÓN
Životná dráha politika sa neveľmi znáša so
životnou dráhou tvorivého umelca. Z našej histórie
máme dosť príkladov na to, že v podobnom prípade
trpela politická, ale častejšie umelecká časť daného
jedinca. Výnimiek nie je veľa, no určite k nim patrí
Rudolf SCHUSTER, ktorý sa v porovnaní so svojimi
predchodcami aj s nástupcami zhostil adekvátne výkonu
prezidentskej funkcie a zároveň ostal aj umelecky
činný ako spisovateľ, autor cestopisov či dramatik.

Dobrý prezident aj spisovateľ
Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Košiciach v robotníckej
rodine. Od útleho detstva však vyrastal v Medzeve, kde bývali jeho
rodičia a súrodenci a kde navštevoval aj základnú školu. Neskôr študoval
na Vyššej priemyselnej škole stavebnej v Košiciach a v rokoch 1954 –
1959 študoval na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave.
Šesťdesiate a sedemdesiate roky strávil ako pracovník VSŽ a následne
pôsobil v riadiacich štruktúrach mesta Košice. V apríli 1986 ho zvolili za
predsedu Východoslovenského Krajského národného výboru v Košiciach.
V rokoch 1989 – 1991 bol predsedom Slovenskej národnej rady
a v rokoch 1990 – 1992 veľvyslancom ČSFR v Kanade. Od roka 1998
popri výkone primátorskej funkcie v Košiciach zastával post poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky. V júni 1999 sa stal prezidentom
Slovenskej republiky. Funkciu hlavy štátu vykonával do roka 2004. Ako
spisovateľ debutoval cestopisom Necestami Brazílie (1987). Nasledovali
spoločensky, ba až detektívne ladené prózy Prípad puntičkár (1987)
a Nežiaduci dôkaz (1988). Aj vo svojich ďalších knihách autor osciluje
medzi literatúrou faktu a beletriou, no nezabúda ani na dramatickú
tvorbu v podobe úspešných rozhlasových hier pre Slovenský rozhlas
či scenárov pre Slovenskú televíziu. Rudolf Schuster v týchto dňoch
oslávil osemdesiatpäť rokov. V mene redakcie SNN mu srdečne
blahoželáme!
(mab)
tu ešte september, ani nie tak kvôli
štátnym a cirkevným sviatkom, ale
najmä pre komerčne zaujímavý
začiatok školského roka, ktorý nám
prevetrá peňaženky. Nasleduje svia-

Vianoce už navidomoči obchodníkom nestačia

WWW.SNN.SK

tok zaľúbených pod egidou svätého Valentína, od rázovitých Írov
marcový Deň sv. Patricka, ktorý si
obľúbili najmä krčmári, a čokoládovými zajačikmi a vajcami ušubranú Veľkú noc. Prvý máj majú
v hľadáčiku skôr politické strany,
ale napríklad Medzinárodný deň žien
čaká na svoje slávne vzkriesenie
presne v duchu prednovembrových
kolektívnych búrlivých osláv. Máme

KULTÚRA

rencie, tak by sme pri pohľade spiatky
videli pod číslovkou 2018 len účelové
výkriky samozvaných reprezentantov
kultúrnej obce z tribún opozičných zhromaždení. Samozrejme, aj ďalšie zavedené kultúrne inštitúcie zachraňovali
kvalitu kultúrneho života na Slovensku,
azda s výnimkou SND. Naša prvá divadelná scéna, tradične najväčší príjemca
štátnych peňazí, sa v lete dokázala
prepracovať až k štrajku technických
zložiek. Ukázalo sa, že hospodárenie
s riadnym kusom dotačného koláča
voľajako vedeniu SND nejde. Napríklad
aj preto, že veľmi rado odlieva mastné
sumy zahraničným tvorcom zabúdajúc
na domácich, neraz kvalitnejších režisérov, scénografov, tanečníkov či operných spevákov. Práve SND sa zrejme
stane v tomto nastupujúcom roku 2019
barometrom toho, aké úprimné sú slová
novej ministerky o očiste kultúry. Veľká
časť tvorcov a pracovníkov v kultúre
hovorí – je najvyšší čas!

tok Všetkých svätých, ctený najmä
kvetinármi a výrobcami sviečok
a kahancov, lebkami, smrtkami
a inou strašidelnou háveďou zaprasený Halloween, no a vo finále už
spomínané Vianoce. Keď si však
zalistujeme v zozname sviatkov,
aké netušené komerčné možnosti
sa nám núkajú! Napríklad hneď
11. februára tu máme Svetový deň
chorých. Nie je to fantastická prí-

ležitosť zaviesť novú tradíciu?
Napríklad darovať starým rodičom
nejaký nový a patrične drahý multizázračný vitamínový doplnok. Veď
to balenie, ktoré sme im dali pod
stromček, sa azda aj minulo. Alebo
taký Medzinárodný deň ľavákov 13.
augusta tiež nemusí byť na zahodenie. Nožnice pre ľavákov, očné
špirály pre šarmantné ľaváčky,
vtipné tričká, náradie pre domácich majstrov s oboma rukami
ľavými… Skrátka, možností je tu
neúrekom. Pochválil som sa s tým
nápadom priateľovi. Ten prebehol očami zoznam a skonštatoval:
„Chýba ti tam Ramadán. Ale keď
tam bude musieť byť uvedený, tak
na všetky ostatné sviatky môžeš
rovno zabudnúť…“
Marek DANKO
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Korene slávneho herca Paula NEWMANA siahajú do zemplínskej obce Ptičie

Najväčší fešák Ameriky bol pôvodom Slovák
Marián ŠIMKULIČ – Foto: archív autora

V historických prameňoch o vzniku a histórii obce Ptičie, ktoré sú uložené v Zemplínskom župnom archíve v Sátoraljaújhely, je ako osada uvedená v roku 1273,
ako obec sa spomína od roka 1451. Dva pramene poukazujú na jej pravdepodobný názov. V jednom sa uvádza ako „Peteche“, čo bol aj názov tamojšieho hradu,
podľa druhého je názov odvodený od slovanského slova „Ptička“, čiže vták, pretože v blízkosti obce je les plný vtáctva...

Bard
vrúcnosti
Občas sa stretávame s tým,
že máme problém výstižne vyjadriť zástoj konkrétneho človeka pre
spoločenstvo. Napríklad v prípade
básnikov sa často používa slovo
majster, vo vyššom stupni „bard“.
Menej používaný termín je „knieža
poézie“. Niekto z neho cíti trochu
divadelný pátos, ale podľa mňa
má aj tento epiteton svoje opodstatnenie. Prinajmenšom v prípade
básnikov Miroslava Válka a Milana
Rúfusa. Veď bez akejkoľvek autorskej licencie môžeme konštatovať,
že slovenskú poéziu 20. storočia
najviac ovplyvnila práve tvorba
spomínaných „kniežat poézie“.
Miroslav Válek priniesol do básnickej tvorby silný obraz modernej
spoločnosti, jej vplyvu na človeka,
často už takmer vykoreneného,
hľadajúceho aspoň prchavé istoty
v láske, skeptického, no stále znova
a znova túžiaceho po romantickej
iskre bytia. Tam, kde Válek kladie
otázky, ďalší z geniálnych bardov
Milan Rúfus sa pokúša hľadať odpovede. Je len symtomatické, že v rozmedzí pár mesiacov si pripomíname
nedožité deväťdesiate narodeniny
majstra (10. december 1928) a 20.
výročie jeho smrti (11. január 2009).
Čím je pre slovenskú poéziu
Rúfus taký dôležitý a jedinečný? Už vo
svojom básnickom debute – v zbierke
Až dozrieme (1956), predstavil čitateľovi svoj pohľad na svet. Pohľad veriaceho človeka, ktorý vyrastal v chudobnej, ale na lásku bohatej rodine,
ktorý si ctí naše tradície, slová „národ“
a „rod“ nie sú pre neho len vyprázdnené pojmy. Práve Rúfusov úprimný
vzťah k viere, ktorý dával najavo bez
okázalých fanfár a s hlbokým vzťahom k mystériu lásky a odpúšťaniu,
bol kľúčový pre jeho tvorbu, ale aj
pre slovenskú poéziu pred novembrom, ale najmä po novembri 1989.
Jeho čestný a otvorený postoj k životu
a viere dopomohol k napísaniu takých
kľúčových skvostov našej duchovnej poézie, akými boli zbierky Žalmy
o nevinnej a Modlitbičky, ktoré sa dočkali niekoľkých vydaní a ich náklady
predstihujú neraz aj slávne komerčné
knižné bestsellery.
Na sklonku roka 2008 som bol na
odovzdávaní ceny za poéziu Crane
Summit 2008, ktorú majstrovi Rúfusovi odovzdali predstavitelia celosvetovej spisovateľskej organizácie PEN
z Taiwanu. V hektickej atmosfére,
keď sa už prítomní venovali najmä
občerstveniu, som si všimol tak trochu bokom stojaceho, na moment
opusteného laureáta. Pristavil som
sa na kúsok reči s mojím básnickým
vzorom a zároveň priateľom a pri tej
príležitosti som s ním spravil rozhovor. Posledný rozhovor s Milanom
Rúfusom. Jednu z myšlienok, ktorú
vtedy vyslovil, som si zvlášť zapamätal. Okolo panovala už predvianočná
atmosféra a Milan mi na moju otázku
o jeho vzťahu k týmto sviatkom povedal: „Nie je to práve hysterický nepokoj súčasného sveta, ktorý hovorí
o tom, ako veľmi sa tento svet vzďaľuje od jaslí vianočného Dieťaťa?“
Mal pravdu, ako neraz predtým.
Maroš M. BANČEJ

LCPWÁT

V 14. storočí táto dedina patrila Petrovi, synovi Petéňa. Keďže sa
podieľal na zradných úkladoch a príprave vraždy kráľa Karola Róberta,
panovník ho zbavil vlastníctva a dal
majetky, ktoré patrili k hradu Zemplín,
teda aj Ptičie, do vlastníctva Filipovi
Drugetovi. Ptičie odvtedy patrilo do
Humenského panstva Drugetovcov, no
hrad sa už nespomínal. Traduje sa,
že stál na mieste zvanom Sobutka. Od
17. storočia do polovice 19. storočia
patrila obec Čákiovcom, neskôr Sapáriovcom. Koncom 19. a začiatkom 20.
storočia tu mali majetky Andrášiovci,
ktorým patrili aj kúpele. V súpise
z roku 1872 sa uvádza, že v obci vlastnili majetok v hodnote 3728 zlatých
a ďalší majetok sa nachádzal na
samote Podskalka, kde bola horáreň z kameňa so šindľovou strechou
a kúpeľná budova z kameňa a tehál
s tanečnou sálou a kotolňou. Ich hodnota bola 7198 zlatých. Ešte za socializmu tam bola chýrečná reštaurácia,
kde sa podávali rezne, ktoré sa ani
nezmestili na tanier...
■ SPIEVAJÚCE HAČURE
Obyvateľom Ptičieho v širokom
okolí prischla prezývka „Hačure“. Azda
to súvisí s tým, že v minulosti bolo
v obci veľa koní. Súčasťou majetkov
grófa Čákiho a neskôr aj Andrášiho
bola totiž aj koniareň. Možno však, že
za prezývkou stojí udalosť z roku 1851,
keď sa obyvateľ obce dopustil toho,
že obcoval s kobylou, ktorú mu zverili
na pasenie. Podľa rozsudku súdneho
tribunálu v Sátoraljaújhely odsúdili
zoofila na odpracovanie pokuty dvoch
zlatých a vyťatie dvadsiatich piatich
palíc...
Nech už sa obyvatelia obce
dopracovali k tejto prezývke akokoľvek, pravdou je, že tu vytvorili spevácku skupinu Hačure pod vedením Ľudovíta Džubáka (hudobným
poradcom je Miroslav Kerekanič,
člen výboru Matice slovenskej), kde
spolu s ďalšími spevákmi z Papína,
Brekova, Udavského a Kochanoviec
prispievajú k udržiavaniu speváckych
tradícií horného Zemplína, teda piesní
sotáckej a rusínskej oblasti regiónu.
Spevácka skupina Hačure úzko spolupracuje s folklórnym súborom Chemlon
Humenné a účinkovala na mnohých
vystúpeniach doma i v zahraničí. Za
sebou má aj viaceré hudobné CD.
■ ČRIEPKY Z DEJÍN
V zakladajúcej listine humenského jezuitského kolégia z roku 1615
je zmienka aj o obci Ptičie. Uvádza

sa v nej, že na vydržiavanie jezuitov v kolégiu gróf Juraj III. Druget
poskytol dôchodky z obcí, ktoré boli
súčasťou jeho panstva. V prípade,
že by v budúcnosti vlastník humenského panstva nerešpektoval uvedené, musela by obec Ptičie zaplatiť
superiorovi humenského jezuitského
kolégia tisícsedemsto zlatých. Ak by
to odmietla, mohli ju jezuiti obsadiť
a užívať všetky zisky z nej plynúce,
ako aj obec predať, pri zachovaní
práva získať ju späť za dvadsaťtisíc
zlatých. Tak stanovil zápis zakladajúcej listiny datovaný 2. júla 1615.
Obdobie komunistického prenasledovania kňazov v päťdesiatych
rokoch sa dotklo aj tunajšej fary
a miestneho duchovného Michala
Rovňáka. Po jeho zatknutí a vypočúvaní sa v obci rozšírila správa z okruhu
Štátnej bezpečnosti o skorom prepustení farára. Lenže v Ptičom žili aj ľudia,
ktorí sa rozhodli zničiť duchovného
a spísali udania, v ktorých farára obvinili z protištátnej činnosti ako tajného
agenta Vatikánu. Po nových obvineniach farára nielenže neprepustili,
ale vyšetrovatelia sa usilovali vynútiť
na ňom priznanie. Po tom, čo ho po
mučení previezli z väznice do humenskej nemocnice, upadol do kómy,
takže si mysleli, že je už mŕtvy a jeho
telo umiestnili do márnice. Keď ho tam
našli živého, previezli ho na obecnú
faru. Po niekoľkých mesiacoch utrpenia skonal na Veľký piatok 8. apríla
1955. Na budove fary 18. novembra
2008 odhalili pamätnú tabuľu Michalovi Rovňákovi, kňazovi a mučeníkovi.
■ HERECKÁ LEGENDA
Históriu obce ozvláštňuje skutočnosť, ktorá ju preslávila. V Ptičom
žili na konci 19. storočia dve sestry
– Mária a Katarína Hocmanové.
Katarína sa vydala za Jána Zobora
a jedným z ich štyroch detí bola
Anna. Jej sestra Mária sa vydala za
Michala Fecka a v júli 1895 porodila
dcérku Teréziu. Osud sa s dievčatkom nemaznal, a keď malo päť rokov,
zomrela mu mama. Keďže otec odišiel za prácou za more do Clevelandu,
o Terezku sa starala babka. Bývali na
mieste, kde dnes stojí obecný úrad
a kultúrny dom. Otec sa v Amerike
po manželkinej smrti znovu oženil
a osemročná Terezka sa vysťahovala
za ním do amerického mesta, kde v tom
čase žilo veľa slovenských emigrantov.
O tom, ako sa jej v Amerike darilo, sa
dozvedala z listov jej sesternica Anna,
vydatá Sedlárová. Najskôr sa Terézia vydala za jedného Angličana. Ako
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po krátkom čase manželstva zistila,
nebol to človek s dobrým srdcom.
Rozviedli ich. Onedlho sa na mladú
Terezku, ktorá si dosiaľ neužila radosti
života, konečne usmialo šťastie, s ktorým sa zdôverila sesternici: zoznámila sa so židovským obchodníkom
Arthurom Newmanom. Zo šťastného
manželstva sa narodili dvaja synovia –
Arthur a v roku 1925 mladší Paul. Ten
po skončení strednej školy narukoval
do armády. Počas druhej svetovej
vojny slúžil v americkom námorníctve
ako strelec a rádiooperátor. Pôvodne
ho zaradili do programu pre pilotov, ale
pri vstupnej prehliadke lekári odhalili
jeho farbosleposť. To bol koniec jeho
snom o lietaní. Po návrate z armády
a smrti otca prevzal vedenie obchodu.
Neúspešne...V päťdesiatych rokoch
Paul Newman študoval herectvo na
Yalskej univerzite. Čoskoro sa presídlil
do New Yorku, kde zažiaril v divadlách
na Broadwayi. V herectve sa zdokonaľoval v Actors štúdiu a začal sa objavovať aj vo filme. Upozornil na seba
hneď druhým filmom Niekto tam hore
ma má rád, následne v dráme Dlhé
horúce leto, kde sa zoznámil s Joanne
Woodwardovou, ktorá sa stala jeho
manželkou a najväčšou životnou láskou. Prelomom v jeho kariére sa stala
filmová adaptácia hry Tennessee Williamsa Mačka na rozpálenej plechovej streche, kde si po boku Elizabeth
Taylorovej zahral alkoholika Britta
Pollitta.
Po skončení druhej svetovej vojny
začali od Paulovej matky prichádzať
sesternici Anne Sedlárovej na Slovensko balíky s potravinami, so šatstvom
i s bielizňou. V jednom z nich našli
aj vojenskú uniformu Paula Newmana
s emblémom americkej armády, ktorú
si uchovali. Okrem toho im poslali aj
niekoľko fotografií interiéru clevelandského domu Newmanovcov s vlastnoručným podpisom Paulovej matky na
rube každej z nich.
Žiaľ, Terézia ťažko niesla smrť
svojho manžela Arthura a korešpondencia medzi sesternicami sa na niekoľko rokov prerušila. V šesťdesiatych
rokoch minulého storočia dcéra sesternice Anny v časopise Film a divadlo
objavila Newmanov portrét. Veľmi jej
pripomínal staršieho brata. Spomenula si, že mama im doma ukazovala
nejaké listy s menom Terézia Newmanová. Rozmýšľala, či herec skutočne
nebude ich príbuzný. Napísala mu list
do Ameriky a onedlho prišla odpoveď priamo od Paula. Ďalšiu rodinu
z Humenného uvádzačka v miestnom
kine upozornila na to, že budú premie-

tať film s ich slávnym príbuzným. Tak
sa začali vypytovať rodičov i starých
rodičov, až sa dopátrali k tomu, že im
v tele koluje rovnaká krv ako slávnemu
hercovi.
Paul Newman zatiaľ v Amerike prechádzal z jedného filmu do
druhého. Veď si len spomeňte na tie,
ktoré sme videli aj my vo vtedy socialistickom Česko-Slovensku: Frajer
Luke, Butch Cassidy a Sundance Kid
či Podraz. Keď sa potvrdilo, že slávny
herec má naozaj slovenské korene,
nastal ošiaľ.
Vtedajší prvoligový futbalista
Tatrana Prešov, rodák z Ptičieho, Bartolomej Majerník si zaspomínal, že
ktosi pustil fámu, že do obce príde na
návštevu ten frajer s modrými očami.
Mamy slobodných dievčat v obci už
začali špekulovať, čím slávneho hosťa
privítajú, akú hostinu mu vystroja
v kultúrnom dome. Hovorilo sa o pečenom prasiatku, zabíjačkových špecialitách či kapustnici s hríbmi. Chceli
mu ponúknuť aj tunajšiu špecialitu
– tatarčené pirohy. Napokon bublina
spľasla, z návštevy nič nebolo. Herec
mal v tom období toľko práce, že
na návštevu vtedajšieho Česko-Slovenska ani nepomyslel. Už po roku
1989 počas návštevy Vihorlatského
múzea v Humennom popredný svetový
a slovenský sochár a medailér Villiam
Schiffer venoval tamojšiemu riaditeľovi
plaketu s podobizňou Paula Newmana
a nápisom Najkrajší fešák Ameriky je
Slovák.
Herec, scenárista, režisér a producent Paul Newman nakrútil mnoho
filmov a na ďalších sa podieľal ako
producent. Stal sa držiteľom Oscara,
Zlatého glóbusu, Emmy a získal aj
Cenu filmového festivalu v Cannes.
Ako osemdesiatročnému mu diagnostikovali rakovinu pľúc. Zomrel v piatok
26. septembra 2008 vo veku osemdesiattri rokov. Ako kedysi písala jeho
matka sesternici o budúcom ženíchovi, že mal dobré srdce, zrejme
také zdedil aj ich syn Paul. Svoj podiel
na zisku potravinárskej firmy, kde bol
spoločníkom, venoval na charitu. Len
v roku 2007 to bolo dvestodvadsať
miliónov dolárov...
■ STRIEBORNÝ POKLAD
Na jar v roku 1950 miestny roľník
z Ptičieho Jozef Drabant spolu s manželkou Annou oral svoje políčko na
Hrunoch za dedinou. Rozbili pritom
pluhom hlinenú nádobu so starými
mincami – zlepenými hrubými kúskami
zeminy zanesenými od blata. Priniesli
ich domov, dali do sklenenej fľaše od
uhoriek a ukryli na pôjd. Po smrti rodičov, už v roku 1968, sa ich syn Štefan
pochválil v krčme, čo majú na povale.
Vzápätí k nim prišiel riaditeľ múzea,
mince v dome rozložili na stôl a spočítali. Ľudia v obci si mysleli, že za
staré mince dostali milióny, že pritom
zbohatli, ale svokrovci, ktorí už medzitým zomreli, z pokladu nemali nič a ich
syn Štefan napokon dostal za každý
kus dvadsať korún, dokopy okolo päťtisíc. Keďže v tom čase stavali dom,
peniaze použili na stavebný materiál.
A čo sa ukrývalo v hlinenej
nádobe? Podľa numizmatičky Evy
Kolníkovej z Archeologického ústavu
Slovenskej akadémie vied sú mince
z Ptičieho z dobrého striebra a sú
napodobeninami tetradrachiem macedónskeho kráľa Filipa II. Po tom, čo
bolo nájdenie pokladu spopularizované, chodili do obce Ptičie rôzni hľadači aj s príslušnou aparatúrou. Ďalší
poklad však už nikto nenašiel, takže
návštevy postupne ustali. Nález však
dedinu zviditeľnil a potvrdil, že v tomto
regióne v dávnych časoch žili a pôsobili aj iné ako slovanské etniká.
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Tvrdenia poslankyne za SaS o financovaní matičnej vedy

Matica dáva na vedu takmer tristotisíc eur
Veronika MATUŠKOVÁ, IU MS

Veda v Matici slovenskej bola tento rok financovaná sumou 269 513 eur. Najväčšie výdavky smerovali na matičnú
vydavateľskú činnosť, literatúru, históriu a archív.
„V roku 2018 vyčlenila Matica
slovenská až osemnásť percent
svojho rozpočtu zo štátnych príjmov na rôznorodú vedeckú činnosť, čo pri štátnej dotácii vo
výške 1 494 mil. eur nie je málo.
Treba zdôrazniť, že veda je len
jednou z mnohých oblastí, ktoré
Matica slovenská zo zákona robí
a financuje. Najviac sa zameriava na svoje členské hnutie,
bez ktorého by v mnohých regiónoch Slovenska úplne absentovala miestna kultúra, keďže došlo
k zrušeniu viacer ých osvetových
stredísk i zníženiu počtu kultúrnych pracovníkov. Každý rok spracovávame pre ministerstvo kultúr y
detailný odpočet využitia financií,
ktor ý dokazuje, že štátne i neštátne
finančné
zdroje
vynakladáme
transparentne a efektívne,“ ozrej-

mil správca MS Maroš Smolec.
„Je poľutovaniahodné, že poslankyňa NR SR a členka Výboru NR
SR pre kultúru a médiá Renáta
Kaščáková hrubo zaviedla verejnosť a vo verejnoprávnom rozhlase spochybnila Maticu slovenskú tvrdením, že vedeckú
činnosť financujeme len sumou
osemti síc eur. Ďalšia opozičná
poslankyňa Viera Dubačová by
dokonca chcela na parlamentnej pôde otvárať tému zmyslu
a fungovania ustanovizne. Svedčí to
o ich hlbokej neznalosti mnohovrstvovej činnosti Matice slovenskej a tisícov našich členov.
Veď v tomto Roku slovenskej štátnosti sme ako jediná inštitúcia
v mnohých mestách a obciach zorganizovali sériu podujatí na pripomenutie si pr vého Česko-Sloven-

ska. Jedine Matica slovenská si
takto spomenula na Slovákov v česko-slovenských légiách a k storočnici
odhalila zásadné pamätníky – busty
prvého česko-slovenského župana
Samuela Zocha v Bratislave, pred-

Vklad matičných pracovísk a odborov do spolupráce s krajanmi

Viac pozornosti Slovákom v zahraničí
Zuzana PAVELCOVÁ – Foto: archív SNN

Krajanské múzeum posilnilo v roku 2018 informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj v členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána Gešpera pripravilo informačný blok budúcej vízie práce s krajanmi na
regionálnych úrovniach a dosiaľ ho prezentovalo krajanským radám v Trnavskom, Trenčianskom i Žilinskom kraji.
Informácie odzneli aj na grémiu krajských rád a školení nových zamestnancov Matice slovenskej. V tomto trende
bude KM pokračovať aj v ostatných krajoch počas roka 2019.
Počas minulého roka Matica kooperovala so Slovákmi v zahraničí aj
na regionálnej úrovni. V Banskobystrickom kraji s krajanmi v zahraničí veľmi
intenzívne spolupracovali Dom MS
v Banskej Bystrici a MO MS v Zvolenskej Slatine, ktorí pripravili koncertné
vystúpenia pre krajanov zo Srbska
a z Chorvátska. Navštívili nielen krajanov vo Vojvodine, ale i MO MS
v Rijeke v Chorvátsku. MO MS vo Zvolenskej Slatine v spolupráci s obcou
Zvolenská Slatina pripravili tradičný
Slatinský jarmok za účasti FS Vreteno
z Kysáča. Spoluprácou s krajanmi sa
môže pochváliť aj OP MS Hrušov. Hrušovčania sa zúčastnili na Mládežníckom folklórnom festivale v rumunskom
Čerpotoku, podieľali sa na prípravách
Hontianskej parády a jej krajanskom
dvore za účasti FS Morena (Londýn)
a SKUS Jednota zo Šídu (Srbsko).
Riaditeľka D MS vo Fiľakove a D MS
v Lučenci bola prítomná na akcii Slovákov v Českej republike v Slovenskom
dome v Prahe, kde spoločne s FS Jánošík podporili jeho aktivity. O spoluprácu

Aj krajania v zahraničí sú v stálej pozornosti Matice slovenskej

s krajanmi z Rumunska a Maďarska
prejavili záujem matičiari z Podzámčoka. V Bratislavskom kraji spolupracuje s krajanmi z Vojvodiny MO MS
v Rači. Ich vzájomnú spoluprácu zdo-

bia najmä výmenné pobyty. Významná
je aj dlhoročná spolupráca MO MS
v Petržalke s krajanmi z maďarského
Pilíša. V Trnavskom kraji sa D MS
v Galante a MO MS v Galante vlani
venovali najmä témam reemigrácie
a tiež digitalizovaniu archívov z tohto
obdobia. D MS v Galante na jeseň pripravil jubilejné stretnutie spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku, ktorý si
pripomenul svoje dvadsaťročné trvanie.
V Nitrianskom kraji sa činí najmä D MS
v Nitre, ktorý v roku 2018 pripravoval
aktivity prevažne s krajanmi žijúcimi
v Chorvátsku, jeho pracovníci boli spoločne s MO MS v Dražovciach na dvadsiatom piatom výročí MS Osijek a 36.
ročníku prehliadky slovenského folklóru
v Chorvátskej republike. Pri dvadsiatom
piatom výročí MS v Osijeku sa do spolupráce zapojili MO MS v Nitre-Janíkovciach a MO MS v Čakajovciach. Dom
pripravil aj výstavu pre SKC Našice.
Krajania z Chorvátska prišli tiež na
Slovensko. Videli sme ich na slávnostiach v Krnči a v septembri sa členovia
MS Osijek zúčastnili na slávnostiach

sedu SNR a MS Matúša Dulu v Martine a pamätnú tabuľu spisovateľovi
a legionárovi Jankovi Jesenskému
v Lučenci,“ vyjadril sa predseda MS
Marián Gešper.
Do profesionálneho vedeckého
por tfólia ustanovizne patrí Slovenský literárny ústav MS, Slovenský
historický ústav MS, Krajanské
múzeum MS, Archív MS, Stredisko
národnostných vzťahov MS, ako
aj dobrovoľné záujmové vedecké
odbor y – Historický odbor MS,
Politologický odbor MS, Vlastivedný odbor MS, Záujmový odbor
regionalistiky MS, Pedagogický
odbor MS a Národohospodársky
odbor MS. Okrem toho inštitúcia
zrealizovala vedeckú činnosť aj
v rámci Vydavateľstva MS, Informačného ústredia MS, hlavných
podujatí MS a rôznorodých vedeckých aktivít. Výdavky sa týkali
nákladov na vedecké konferencie, semináre, kolokviá, tematické podujatia a aktivity, vedecký
výskum,
vydávanie
zborníkov
a
popularizačných
publikácií
a v neposlednom rade na zabezpečenie mzdových nákladov na
udr žanie vedeckých profesionálnych pracovníkov a základného
chodu vedeckých útvarov.
založenia MO MS v Čakajovciach a na
Cyrilo-metodských slávnostiach a Pribinových slávnostiach v Nitre. MO MS
v Továrnikoch pozval KUS Zvolen-Kulpín v jeseni na divadelné vystúpenie
do Topoľčian a Bojnej. V Nitrianskom
kraji spolupracuje s krajanmi aj MO MS
v Nových Zámkoch, ktorý zastrešil
účasť FS Matičiarik na krajanskom
folklórnom podujatí v rumunskej Oradei. Dlhoročnú spoluprácu s krajanmi
z maďarského Pilíša zastrešuje aj
MO MS v Šuranoch.
Z Košického a Prešovského kraja
celoročne spolupracujú s krajanmi
z Ukrajiny pracovníci z D MS v Michalovciach a tiež OP Vranov nad Topľou. Ich
spolupráca sa uskutočňuje osobnou účasťou na jednotlivých podujatiach Kultúrno-oblastnej organizácie Matica slovenská
v Užhorode a v kooperácii pri prípravách
jednotlivých podujatí. V Prešovskom
kraji sa rozbieha za pomoci KM MS
spolupráca MO MS v Starej Ľubovni so
Slovákmi z poľského Kacvína.
V Žilinskom kraji na krajanov nezabúdajú v MO MS v Trstenej. Počas roka
2018 pripravil v spolupráci s krajanmi
v Poľsku viaceré podujatia, ako je trebárs Oživenie tradícií a zvykov našich
predkov, podujatie pri príležitosti šesťdesiateho výročia založenia časopisu Život
v Poľsku, výstava detských výtvarných
prác zo spišských a oravských škôl pod
názvom Obálka časopisu Život v slávnostnom šate. Na spolupráci sa podieľa
aj D MS v Žiline, ktorý prezentoval činnosť KM vernisážami výstav Predstavuje sa KM MS a Cesta slovenskou
Amerikou. Organizuje tiež súťaž školských a triednych časopisov Proslavis
s krajanskou účasťou.

Spisovateľovi Jankovi Jesenskému odhalili v Lučenci pamätnú tabuľu

Novohradské kultúrne odkazy
Michal SITNIK – Foto: Milan ALBERTI

Slávnostný akt odhalenia tabule

Janko Jesenský spojil svoje
pôsobenie aj s Maticou slovenskou.
Bol členom Výboru Matice slovenskej. Účastníkov podujatia v priestoroch bývalej sobášnej siene na
MsÚ privítala Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia školstva,
sociálnych vecí, kultúry a športu.
Po nej predseda Matice slovenskej
Marián Gešper predstavil osobnosť a životné medzníky Janka

WWW.SNN.SK

S histório u centra Novohradu sa spájajú mnohé významné osobnosti Slovenska i Uhorska, o ktorých často
bežný občan regiónu ani nevie. Na Masarykovej ulici v Lučenci koncom minulého roka odhalili pamätnú
tabuľu, ktorá informuje, že v roku 1900 tu pôsobil významný slovenský básnik, spisovateľ, prekladateľ,
redaktor, legionár, župan, vládny radca, viceprezident Krajinského úradu, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, prvý Slovák vymenovaný za národného umelca, no najmä všetkým maturantom známy
ako autor románu Demokrati Janko JESENSKÝ. V Lučenci začal pracovať ako koncipient u Dr. Ľudovíta
Bazovského, ktorý mal kanceláriu v objekte dnešnej lučenskej filiálke VÚB.
Jesenského. Historickou divadelnou freskou spisovateľa vzápätí
vykreslili divadelníci z radov Mladej
Matice a Divadelného odboru MS.
Prítomní sa potom premiestnili pred
budovu VÚB, kde predniesla príhovor riaditeľka Domu MS v Lučenci
Miroslava Podhorová. Po nej zarecitovala tajomníčka ZPOZ Renáta
Libiaková Perželová báseň od Janka
Jesenského, ktorú napísal práve

v čase pôsobenia v Lučenci. Za
Maticu slovenskú, Dom MS, MO MS
a Spolok M. R. Štefánika umiestnili
pod tabuľu venčeky Marián Gešper
a Miroslava Podhorová. Zhotovenie
tabule podľa grafického návrhu mladých matičiarov zo Stropkova zabezpečila Matica slovenská v Martine.
Na miestnom cintoríne si účastníci osláv uctili aj prvého novohradského župana JUDr. Ľ. Bazov-

ského, od úmrtia ktorého uplynulo
šesťdesiat rokov. Pri jeho hrobe
prečítala tajomníčka MO MS Janka
Beráneková spomienky spisovateľa
Andreja Plávku, ktorý ho osobne
poznal počas svojho pôsobenia
v Lučenci. Účastníci pri odchode
z cintorína sa zastavili aj pri hrobe
B. S.-Timravy, Kolomana Banšella
a pripomenuli si ich literárny odkaz
pre kultúru slovenského národa.
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MATIČNÉ DEPEŠE
Vyznamenanie
na Spiš
Na poslednom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi vo volebnom období
2014 – 2018, ktoré sa konalo
v slávnostnej atmosfére 750.
výročia prvej písomnej zmienky
o meste, dosluhujúci primátor
PhDr. Ján Voľný, PhD., ktorý stál
na jeho čele úctyhodných dvanásť
rokov, prevzal cenu predsedu MS,
ktorá vyjadruje výbornú spoluprácu mestských orgánov a MS.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že
rovnako plodné a prínosné bude
vzájomné partnerstvo aj v budúcich rokoch.

Hikkel čestným
občanom Šale
Ustanovujúce
koncoročné
šalianske mestské zastupiteľstvo bolo v znamení odovzdávania Cien mesta, Ceny primátora
a Čestného občianstva, ktoré si
prevzalo päť významných žijúcich
osobností a jedna in memoriam.
Veľkú rodinu matičiarov môže tešiť
skutočnosť, že medzi výnimočných Šaľanov sa zaradil po udelení čestného občianstva aj MUDr.
Svetozár Hikkel, autor celoštátne
rozšíreného úspešného matičného
projektu Šaliansky Maťko Jozefa
Cígera Hronského.

Pocta kolegovi
Ľudovítovi Števkovi
Nášmu
spolupracovníkovi,
publicistovi Ľudovítovi Števkovi
počas slávnostného kolokvia
v Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach pri príležitosti tridsiateho výročia vzniku
Literárneho týždenníka udelil
Spolok slovenských spisovateľov
Čestnú poctu za hodnotný vklad
do tvorby Literárneho týždenníka, s prihliadnutím na kvalitnú
verejno-spoločenskú publicistiku
v oblasti domácich komentárov,
ktoré si môžete prečítať aj na
stránkach SNN. Laureát tridsaťštyri rokov pracoval v Československej a Slovenskej televízii
v Bratislave ako redaktor
a neskôr šéfredaktor Hlavnej
redakcie vysielania a pre deti
a mládež. Na konte má stovky
autorských
dokumentárnych
a publicistických filmov.

Zlatá plaketa
Anne Makanovej
Minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vyznamenal koncom
minulého roka bývalú predsedníčku Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny v Srbskej
republike Annu Tomanovú Makanovú Zlatou plaketou pri príležitosti
ukončenia jej pôsobenia v tejto funkcii, ktorú zastávala od roka 2003.
Ocenil tak jej dlhodobú činnosť
v oblasti podpory rozvoja slovenskej komunity v Srbskej republike,
ako aj jej vklad k rozvoju vzťahov
slovenskej komunity v Srbsku so
Slovenskom.

Výročná cena
Vranskej Rojkovej
Koncom roka 2018 udelila
výročnú cenu aj Slovenská asociácia novinárov. Rada SAN rozhodla,
že ňou ocení svoju dlhoročnú členku
Ivanu Vranskú Rojkovú. Od roka
1996 sa venuje publicistike, prekladaniu a literárnej tvorbe. Knižne
debutovala v roku 1998 zbierkou
poézie Odtlačky času a nečasu, za
ktorú získala Cenu Mladej Matice.
Pripravil Emil SEMANCO
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OČAMI MATIČIARA
M iestny

odbor Matice
slovenskej
vo
Veľkých
Vozokanoch
si
pripomenul polstoročnicu založenia. Tunajší odbor vznikol
v októbri 1968, keď si prajnú
atmosféru na rozvoj národných myšlienok uvedomili
mnohí občania a pripravili
podmienky na základy budúcej matičnej práce.

Neľahkou
cestou
Veľkovozokánski
matičiari úspešne rozbehli činnosť v národnom a kresťanskom duchu, názorovo sa
usilovali zjednotiť svojich
členov a sprístupňovať im
všetky
informácie,
ktoré
dovtedy komunistický režim
zakazoval či zatajoval. Usporadúvali kultúrne podujatia,
uvádzali divadelné predstavenia i krojové zábavy, organizovali tematické autobusové zájazdy, pripomínali si
významné výročia, udalosti
a osobnosti slovenského
národa. Ďalší politický vývoj
matičnej práci neprial. Prešlo
neradostných dvadsať rokov
internacionálnej
výchovy
a devastácie národného povedomia našich ľudí, najmä
mládeže, na čo doplácame
doteraz.
Po novembri 1989 vo
Veľkých Vozokanoch dokázali v krátkom čase činnosť miestneho matičného
odboru obnoviť, nadviazať na
úspešnú minulosť a dôsledne
napĺňať súčasné poslanie
Matice slovenskej. Aj preto na
slávnostnej členskej schôdzi
koncom roka udelili vozokánskym matičiarom Striebornú
medailu MS. V mene predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera ju slávnostne
odovzdala riaditeľka D MS
v Nitre Veronika Bilicová
a súčasného predsedu MO MS
Jozefa Havettu vyznamenala
čestným členstvom za dlhoročnú prácu v matičnom hnutí
a osobnostný vklad pri odhalení pamätnej tabule slovenskému režisérovi Elovi Havettovi v jeho rodisku. Miestnym
matičiarom
zablahoželali
k jubileu aj starostka obce
Veľké Vozokany Justína Pálková a dlhoročný člen Okresnej rady MS Nitra František
Halama. Srdečný pozdrav
a povzbudenie do ďalšej
práce tlmočil aj súčasný
predseda Okresnej rady MS
Zlaté Moravce Štefan Klečka.
Príjemnú atmosféru na podujatí dopĺňala Dychová hudba
Vozokanka pod vedením Jána
Cigáňa.
Jozef HAVETTA,
predseda MO MS
Veľké Vozokany

Tradičný XXI. Slovenský betlehem v zakarpatskom Užhorode

Daj, Boh, šťastia tejto zemi...
Michal SITNIK – Foto: MS v Ukrajine

V priestor och nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla
Bavka v Užhorode sa vlani uprostred decembra uskutočnil XXI. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov Slovenský betlehem 2018. Jeho organizátorom je
už tradične Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine.
Na prehliadke sa zúčastnilo
desať súborov z rôznych slovenských
lokalít
reprezentujúcich
Seredne, Antalovce, Storožnicu
z Užhorodského okresu, Koľčino
(Fridešovo) z Mukačevského okresu,
Turie Remety, okr. Perečín, mesta
Užhorod a Veľký Berezný. Prišli aj
hostia zo Slovenska – súbor Harčare
z Pozdišoviec. V súťažnej prehliadke
sa predstavilo stodvadsať účinkujúcich. Pestrý program tradičných
valašských vianočných hier, kolied,
scénok a vinšov sledovali podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Peter Prochácka,
zástupkyňa
vedúceho
Odboru
národnosti a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy v Užhorode Svitlana Jevičová, predseda
Matice slovenskej Marián Gešper
a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach PhDr. Karina
Obšatníková. Popri pozdravných príhovoroch hostí sa prítomným prihovoril aj predseda Matice slovenskej
v Ukrajine Jozef Hajniš, ktorý sa
úprimne poďakoval všetkým účastníkom, spoluorganizátorom a divákom,
zaželal prijemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa lásky, pokoj a mier.
Poďakoval tiež za pomoc a podporu

Na scéne Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla Bavka sa
na tradičnom X XI. Slovenskom betleheme predstavilo desať súborov z rôznych
prihraničných regiónov, kde žije slovenská menšina, vianočnými scénkami, valašskými hrami a koledami.

Oblastnej štátnej administratíve
i Matici slovenskej. Výkony súťažiacich v troch kategóriách hodnotila
päťčlenná porota vedená skúseným pracovníkom kultúry Leontiom
Lenartom. Ocenení dostali pamätné
listy a darčeky od Matice slovenskej
v Ukrajine, Oblastnej štátnej administratívy a Matice slovenskej.
Tradičné podujatie prinieslo
zúčastneným nádherný zážitok
plný lásky, vyvolávajúci v duši

pokoj a v srdci radosť. Skrášlilo
predvianočnú atmosféru, zviditeľnilo slovenské kresťanské tradície
a prispelo k ich zachovaniu pre
ďalšie generácie. Bolo vítaným
a potrebným povzbudením pre všetkých účastníkov a návštevníkov
v zložitom období Ukrajiny, čo sa
odzrkadlilo aj v dojímavom závere,
keď všetci prítomní spoločne
zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc.

V Šuriankach oslavovali desaťročie činnosti miestneho folklórneho telesa

Ako sa „melie múka“ na súbor
Text a foto: Nina ZOBORSK Á

Koncom vlaňajšieho roka sa v Šuriankach uskutočnili oslavy desiateho výročia založenia Folklórneho súboru
Šuriančanka, ktorý tu pôsobí pod vedením matičiarky Evy Kondelovej. Jeho členovia sú už päť rokov kolektívnymi členmi Miestneho odboru Matice slovenskej v Šuriankach, ktorý v obci založila Veronika Stodolová.

Pozvanie na podujatie prijal za Nitriansky samosprávny kraj podpredseda
Igor Éder, za obec Šurianky starosta
Viliam Búcera spolu s jeho zástupcom
Milanom Kukučkom, nastupujúcim
novým starostom Marekom Peňaškom
a kultúrnou referentkou obce Katarínou
Búcorovou. Prítomný bol aj starosta
obce Lužianky Jozef Bojda a za Dom
Matice slovenskej v Nitre prišla podujatie podporiť Nikola Rechtorisová.

FS Šuriančanka zakladalo dvadsaťdva členov. Eva Kondelová sa k vedeniu súboru dostala až časom, na jeho
založenie si spomína úsmevom. Keď
stretla svoju kamarátku, tá ju pozvala
k sebe so slovami: „Príď večer ku mne,
ideme zakladať súbor.“ O tom, že láska
k folklóru a chuť pracovať v tejto oblasti
nepotrebujú zbytočné reči, ale srdce,
zanietenosť a skutky, svedčí okamžité
rozhodnutie oboch žien. „Slovo dalo

slovo, chlapi vedeli hrať na heligónkach,
ženy spievať, a tak sme súbor veru
aj založili,“ približuje začiatky súboru
E. Kondelová.
Prvé vystúpenie ich čakalo už na
Vianoce, ďalšie na fašiangy. Obe mali
v obci Šurianky veľký úspech, a tak
sa rozhodli pokračovať v začatom.
Odvtedy fungujú s menšími obmenami
v zložení až dodnes. Na bilančnom
slávnostnom podujatí sa jubilujúca
Šuriančanka predstavila s pásmom
Ako sa melie múka. Úsilím jej členov
je najmä zachovať ľudové piesne,
zvyky a tradície Šurianok a ich okolia.
Folkloristi zo Šuriančanky neboli však
jedinými vystupujúcimi. Do programu
tiež prispeli folklórne súbory Bojničan, Chyzerovčanka, Komňackí
mládenci, Podzoborskí heligonkári
z Výčapov-Opatoviec, hudobné zoskupenie Aby bola muzika a najmladší
účastník Maťko Kysel z Jasenice, ktorý
prítomných očaril svojím spevom a hrou
na heligónku.
Podujatie sa uskutočnilo vďaka
podpore Nitrianskeho samosprávneho
kraja a Obecného úradu Šurianky.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
Aby sme do nového roka 2019 vstupovali bez podlžností, treba nám v SNN vyhodnotiť zvyšné kvízové otázky, ktoré sme čitateľom položili v ich posledných vlaňajších vydaniach. V čísle 49 sme sa pýtali, kde sa nachádza najstarší symbolický cintorín
obetí hôr. Správna odpoveď mala znieť, že je to vo Vysokých Tatrách v blízkosti Popradského plesa pod Ostrvou. Spomedzi
správnych riešiteľov sme vyžrebovali týchto výhercov: Ján Hirjak ml., Lučenec; Alžbeta Palová, Opatová nad Váhom; Mária
Hrivnáková, Trenčianske Teplice.
● Aj v nasledujúcej súťažnej otázke ešte ostaneme v našich veľhorách. Napíšte nám, ako sa nazýva náš najstarší
národný park, kedy vznikol a aké jubileum práve oslavuje?
Svoje odpovede posielajte na známu redakčnú adresu, ktorú nájdete aj v tiráži týchto novín, našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do 15. januára 2019.
(se)

PRIPOMÍNAME SI
1. januára
– sté výročie obnovenia činnosti
Matice slovenskej v Martine (1919)
– sto rokov (1919), čo vojská
Česko-Slovenska, posilnené dobrovoľníkmi zo Záhoria, obsadili Bratislavu, ktorú napriek medzinárodným
dohovorom nemienili Maďari opustiť
– pred päťdesiatimi rokmi na
Bratislavskom hrade (1969) vyhlásili
Slovenskú socialistickú republiku;
ČSR sa stala po polstoročí sľubov
federatívnym štátom
– dvadsať rokov je euro bankovým platidlom v Európskej únii, mince
a bankovky prišli do obehu o tri roky
(1999/2002); desiate výročie eura na
Slovensku
– Ján Čarnogurský má sedemdesiatpäť rokov
2. januára
– dvestodvadsaťpäť rokov od
narodenia
osvetára, knihovníka,
kníhkupca a divadelníka Gašpara
Fejérpatakyho-Belopotockého (1794
– 1874)
– v roku 1949 vznikol TANAP
s rozlohou 1 045 štvorcových kilometrov; 70. výročie
3. januára
– pred deväťdesiatimi piatimi
rokmi zomrel v Tatrách dvadsaťtriročný český básnik Jiří Wolker (1900
– 1924)
4. januára
– prvý ponovembrový predseda
SNR, veľvyslanec ČSFR v Kanade
a prezident SR 1999 – 2004, spisovateľ a fotograf Rudolf Schuster má
osemdesiatpäť rokov
5. januára
– pred sto sedemdesiatimi rokmi
rakúske vojská obsadili Pešť (1849)
a z väzenia vypustili slovenských vlastencov odsúdených na smrť: Janka
Kráľa, Štefana Daxnera, Ignáca
Juračka a i.
7. januára
– Jozef Migaš, bývalý predseda
Národnej rady SR, mal šesťdesiatpäť
rokov
8. januára
– sto rokov, čo minister pre
správu Slovenska V. Šrobár zrušil Slovenskú národnú radu; od roka 1919
boli Slováci bez vlastného snemu
– herec Marián Slovák oslavuje
sedemdesiatku
10. januára
– na Záhorí v roku 1914 objavili
ložisko ropy
– desať rokov od smrti básnika
Milana Rúfusa (1928 – 2009)
11. januára
– pred sto dvadsiatimi rokmi
sa narodil maliar Miloš A. Bazovský
(1899 – 1968); literárne ho spracoval
Dušan Mikolaj v diele Tlejúce slnko
– storočnica maliara a zberateľa
Ernesta Zmetáka (1919 – 2004)
– dvadsať rokov od nepotrestanej vraždy ministra hospodárstva SR
Jána Duckého (1999)
12. januára
– pred sto desiatimi rokmi sa
narodil maliar Jozef Ilečko (1909
– 1986)
– dlhoročný hokejový reprezentant Marián Hossa má štyridsať rokov
13. januára
– husľový virtuóz Rinaldo Oláh
(1929 – 2006) by oslávil deväťdesiatku
14. januára
– básnik Peter Repka má sedemdesiatpäť rokov
16. januára
– päťdesiat rokov (1969), čo sa
v Prahe na protest proti okupácii ČSR
podpálil dvadsaťjedenročný študent
Jan Palach; umrel o tri dni
17. januára
– pred tridsiatimi piatimi rokmi
tragicky zahynul spisovateľ a humorista Vladimír Bednár (1941 – 1984)
– legendárny športový televízny
komentátor Karol Polák by oslavoval
osemdesiatpäťku (1934 – 2010)
(jč)
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