Ročník 36
17/2021
21. august 2021

17/2021

Cena 0,80 €

SLOVO O SLOVENSKU
N a nedávno skončenej letnej
olympiáde v Tokiu získala pre
Slovensko zlatú medailu strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková.
Ale dali jej Japonci naozaj zlatú
medailu? Podľa servera schiffgold.
com nie. Zlaté medaily vyrobené
z čistého zlata dostávali športovci len na olympiáde v St. Louis
v roku 1904 a na olympiáde v Londýne v roku 1908. Pochopiteľne,
boli podstatne menšie. V zlatých
medailách, ktoré dostávali športovci teraz, je zlata veľmi málo.
Sú vyrobené z päťstopäťdesiatich gramov striebra a pozlátené
šiestimi gramami zlata. Hodnota
kovu v zlatej medaile je okolo
osemsto dolárov, z toho zlata asi
tristošesťdesiat dolárov. Keby
bola celá zo zlata, jej hodnota by
bola vyše tridsaťpäťtisíc dolárov...
Pre zaujímavosť – v roku 2018
na zimných olympijských hrách
v juhokórejskom Pjongčangu boli
medaily ťažšie o tridsať gramov
a hodnota šesť gramov zlata predstavovala hodnotu len dvestopäťdesiat dolárov. Bronzové medaily
obsahujú deväťdesiat percent
medi a desať percent zinku.
Tohoročné japonské olympijské
medaily sú navyše len spracovaný odpad. Doslova. Prípravný
tím olympiády v Tokiu pred dvoma
rokmi rozmiestnil v dvetisícštyristo predajniach mobilov NTT
Docomo po celej krajine zberné
nádoby na elektronický odpad.
V ekologických kalkuláciách
vychádzali z toho, že bežný
mobilný telefón obsahuje 90
miligramov striebra, 36 miligramov zlata, 0,7 gramu cínu a 6 gramov medi. Japoncom trvalo dva
roky, kým zozbierali päť miliónov
vyhodených kusov elektronických
zariadení. Z tohto odpadu získali
štyri tony striebra, tridsať kilogramov zlata a takmer tri tony bronzu
v celkovej hodnote kovu okolo tri
milióny dolárov. Dobrý námet pre
naše športové kluby aj pre ministerstvo životného prostredia, pre
ktoré – zdá sa – je dominantnou
prioritou zápas o vlastníctvo lesov
a národných parkov...
Inak výsledky slovenských športovcov, ako aj historicky najmenej
početnejšia športová výprava Slovenska na letných olympijských
hrách naznačujú, že niečo nie je
v poriadku so slovenským športom. Športovci kritizujú nedostatočnú finančnú podporu zo strany
štátu. Tak či tak je zrejmé, že
s tým musíme niečo urobiť...
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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3 OTÁZKY PRE: Zuzanu REHÁK ŠTEFEČEKOVÚ, zlatú olympijskú medailistku v Tokiu

Zlaté holuby z neba nad strelnicou Asaka
● V mnohých športových fanúšikoch ešte rezonuje vaše účinkovanie na LOH v Tokiu 2020/2021,
na ktorých ste sa po deväťročnej
materskej prestávke stali olympijskou víťazkou a získali po predchádzajúcich dvoch strieborných
medailách aj najcennejší kov...
Prvý cenný kov na olympiáde
v Tokiu pre Slovensko. Vedela som,
že kľúčom k úspechu bude aj mentálne zvládnutie situácie, čo sa nakoniec podarilo. Ale ani dodnes som
ešte nespracovala tých 125 zásahov
z kvalifikácie a utvorenie svetového
i olympijského rekordu. Z toho sa
veľmi teším. Pravdaže, veľkú radosť
prežívam, že som už doma s rodinou
a najbližšími. Boli sme v Tokiu dobrý
tím, aj pohoda počas pobytu bola
dôležitá. Vyšlo to.

● Čo ste prežívali počas rozhodujúcich okamihov?
Do finále som postupovala
z prvého miesta a mala som dobrý
prehľad o dianí na strelnici Asaka
Sooting Range. Darilo sa mi, bola
som pokojná s vedomím, že ak prinesiem medailu, bude to úspech. Bronzová sa mi však málila, mala som vyššie ambície. Bojovala som do konca.
A obrovská radosť a hrdosť nakoniec
prišli. Bola som rada, že som radosť
urobila nielen sebe, ale aj tým, ktorí
ma podporovali. Vraj celá Trnava sa
radovala z môjho víťazstva. A moji
blízki tiež...
● Ako ste hľadeli na finálovú
konkurenciu?
V šesťčlennom finále som
zostrelila 43 z 50 terčov. V záve-

rečnom súboji o zlato sa mi podar ilo
zdolať Američanku Kayle Browningovú. Bronz získala Alessandra
Perilliova zo San Marina. Vybojovala pre svoju krajinu prvú medailu
v histórii OH. Aj pre mňa je to najvýraznejší úspech v kariére a tretia
medaila z OH. V rovnakej disciplíne
som v roku 2008 v Pekingu získala
striebro a v roku 2012 v Londýne
tiež. Na dosah sme mali aj ďalší
cenný kov v mixe s Erikom Vargom.
Žiaľ, na medailu sme nedosiahli,
skončili sme štvrtí. Erik si počínal
výborne a mňa mrzí, že záver mixu
som nezvládla tak, ako by som si to
predstavovala. Po zlatej medaile si
však nemám čo vyčítať...
Zhovárala sa Eva SISKOVÁ
Foto: agentúrny servis
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■ Anna Zuzana Hönschová bola vernou životnou družkou dobrodruha Mórica Beňovského
■ V Medzilaborciach otvorili najväčšiu muzeálnu expozíciu o prvej svetovej vojne
■ Živnostníci očakávajú od štátu pomoc, nižšie odvody a zníženie administratívnej záťaže
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Mládež inšpirovaná rokom 1968 hľadá odpoveď, aký je dnes dobrý politik

Dubčekovci hovoria mlado a po anglicky
Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

Tri desaťročia uplynú tento rok od zániku Sovietskeho zväzu. Dnes výročie invázie piatich armád, vyše pol
milióna vojakov a ich zbraní do vtedajšieho Československa 21. augusta 1968 pripomína, že dakedy jestvovala
Varšavská zmluva a jej tanky.
Tí, ktorí to zažili, majú dnes ešte
jeden veľmi výrazný dôvod spomínať
onú udalosť, tie dni – nikdy predtým,
ale ani nikdy potom už nezavládla
taká masová solidarita a súdržnosť
miliónov ľudí. Ešte nikdy predtým,
ale ani potom nebola taká masová
podpora politickej špičke. Bolo to aj
preto, že masy pobúrila agresivita
invázie a násilné zavlečenie vrcholných ústavných činiteľov najprv na
Ukrajinu a potom do Moskvy.
■ VTEDY A DNES
Starí i mladí môžu porovnať
pomery vtedy a dnes. Môžu sa
obzrieť na všetky mínusy a plusy
uplynulých troch desaťročí. Môžu
porovnávať, čo bolo vtedy a čo je
dnes. Je to spoločne zdieľaná kolektívna historická pamäť Slovákov.
Tento rok má spomienka mimoriadne rozmery – je súčasťou mnohých udalostí v rámci storočnice
Alexandra Dubčeka, udalostí, ktoré
si za svoje zobrala Matica slovenská a jej členovia. Medzi pozoruhodné iniciatívy patrí vyhlásenie
celoslovenskej literárnej súťaže pre
základné, stredné a vysoké školy.
Vyhlasovateľ je Trenčiansky samosprávny kraj a jeho dušou starostka
obce Uhrovec, rodiska Alexandra
Dubčeka, Ing. Zuzana Máčeková.
Je to podnetné, ako konštatuje starostka, Dubček je nielen významná
osobnosť našich moderných dejín,
ale je to dodnes uznávaná osobnosť
vo svete.
■ NAJZNÁMEJŠÍ SLOVÁK
A o tomto vo svete najznámejšom Slovákovi má súťaž umožniť žiakom a študentom v ľubovoľnom slohovom útvare podať vlastný pohľad
na osobnosť Alexandra Dubčeka.

Občania v okupovanom Československu prejavovali svoj nesúhlas s obsadením ich vlasti
masovými protestmi. Dubček vyzval československých občanov na rozvahu...

Dubčekom. Toto podnietilo aj autorov publikácie Alexander Dubček
a politika s ľudskou tvárou. Ako
mi povedal jeden z jej editorov
prof. Ivan Laluha, matičiar a čitateľ
SNN, vydali ju v rámci Dubčekovej storočnice v angličtine, je teda
dnes bezbariérovo prístupná v najrozšírenejšom jazyku medzinárodnej komunikácie.

Alexander DUBČEK počas Pražskej jari a po okupácii vojskami Varšavskej
zmluv y sa tešil neuveriteľnej občianskej podpore. Na fotografii obklopený
Bratislavčanmi.

Texty vyjdú pri príležitosti storočnice
v novembri ako osobitná publikácia.
Je zaujímavé sledovať myslenie
mladých generácií, ktoré Dubčeka
a jeho éru nezažili, narodili sa a do
školy chodili až po roku 1989, ako
hľadajú odpoveď na otázku: Čo charakterizuje dobrého politika?
Je to mládež, ktorá dnes kladie tú kľúčovú otázku. Nevracajú sa
tým len do minulosti, formuje to aj
ich názor na to, aký má byť politik
či politika dnes. Konfrontácia medzi
minulosťou a dneškom, hľadanie
medzi politickým úsilím o lepšie
spravovanie štátu a lepšiu morálku

počas Dubčekovej éry, pripomenutie
hesla: Nezhynie ten národ, ktorý sa
riadi tak svojím rozumom, ako aj svojím svedomím! ukazuje, že v rámci
storočnice nejde len o návrat do
minulosti. Presne naopak, nastavuje
sa zrkadlo súčasnosti.
■ PREČO PRIŠLI?
Tohtoročné výročie udalostí
spojených s inváziou 21. augusta
1968 je aj podnetom na porovnanie toho, prečo vlastne prišla
polmiliónová armáda, čo chcela
násilne zadusiť, teda aké boli ciele
reforiem spojených s Alexandrom

■ REFORMÁTOR A VIZIONÁR
Je to cenné aj preto, lebo sa
nesústreďuje len na dramatické
udalosti roka 1968 vrátane augustovej invázie, ale dáva dovedna tri
okruhy. Sprístupňuje súbor názorov zahraničných osobností na Alexandra Dubčeka s jasným posolstvom, že ide o osobnosť, ktorá
patrí Európe, je súčasťou úsilia
o humanitu, demokraciu a sociálnu vyrovnanosť. Inými slovami
o sociálny systém, ktorý neprehlbuje sociálne rozdiely medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva.
Okruh zahraničných hodnotiteľov,
osobitne nemeckých, talianskych
i rakúskych, svedčí o tom, že historická úloha, ktorú v šesťdesiatych rokoch X X. storočia zohral
v európskych dejinách Alexander

Dubček, je nespochybniteľná.
Druhou časťou tejto významnej
publikácie je rozbor dubčekovských koncepcií, napríklad pokiaľ
ide o sociálnu spravodlivosť alebo
rozbor toho, v čom vlastne spočívalo Dubčekovo európanstvo ako
koncepcia s významom pre tento
kontinent. Teda Dubček ako reformátor a vizionár medzinárodného
významu.
Pravda, k úvahám v súvislosti s 21. augustom sa viažu spomienky na mnohé dramatické udalosti. Trebárs v Poprade sovietsky
tank nevybral zákrutu a odrazil roh
miestneho hostinca v strede mesta.
Dnes je na celej stene budovy
vymaľovaná scéna s tankom... A je
to asi najštipľavejšie pripomenutie,
výsmech inváznych tankov...
■ TRAGICKÝ KONIEC
Pokiaľ ide o Dubčeka, napríklad
jeho osobný priateľ, matičiar a pravidelný čitateľ Slovenských národných novín Dr. Pavol Polák v populárnej Slovenke zverejnil tézu o tom,
že havária, ktorá viedla k úmrtiu
Dubčeka, nebola nijakou náhodou.
Rozšíril tak rady tých, ktorí hovoria
aj dnes o atentáte.

VŠIMLI SME SI

Frivaldská kalvária v Rajeckej Lesnej oslávila koncom mája storočnicu

História pamiatkovej starostlivosti na Slovensku siaha až do roka 1853,
keď začala aj na území Slovenska vykonávať svoju činnosť Uhorská c. k.
komisia. V súčasnosti evidujeme vyše desaťtisíc nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Vezmi si svoj kríž a nasleduj ma

Jedinečná technická pamiatka
V tomto roku k nim pribudol Myjavský
viadukt medzi stanicami Myjava a Poriadie.
Jeho unikátnosť spočíva v tom, že na rozdiel od iných mostov je tvarovaný do oblúka
s polomerom 400 metrov. Je dlhý 196,7 metra
a koľajnice ležia 29 metrov nad údolím ulice
Žaboškreky. Viadukt má štyri otvory s troma
železnými priehradovými konštrukciami s rozpätiami 48,3 metra a jeden otvor s rozpätím 30
metrov. Piliere a opory boli postavené z betónu,
obložené sú však na viditeľných plochách murivom z pieskovca a vápenca. Stavebné náklady
na výstavbu viaduktu dosiahli vtedajšie štyri
milióny korún. Železnú nosnú konštrukciu viaMyjavský viadukt je novou
duktu vyrobila firma Českomoravská-Kolben
kultúrnou pamiatkou.
v Prahe.
Viadukt je súčasťou trate Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom,
ktorá bola postavená v rokoch 1927 až 1929. Trasa trate, vedúcej cez Biele
Karpaty, si vyžiadala vybudovať tri tunely, päť veľkých viaduktov a takmer
polovica jej dĺžky je vedená v oblúkoch, čím sa zaraďuje medzi trate s krásnymi výhľadmi na krajinu.
Jej stavba v dvadsiatych rokoch minulého storočia už tak idylická nebola.
Nekvalifikovaní robotníci mali dennú mzdu osemnásť až dvadsaťštyri korún,
míneri šesť korún na hodinu. Z platu sa im strhávalo šesť korún na celodennú
stravu a bývanie ich stálo korunu denne. Počas stavby trate zahynulo dvadsaťjeden robotníkov a takmer päťsto sa zranilo, pričom si treba uvedomiť,
že najbližšia nemocnica bola v päťdesiatdeväť kilometrov vzdialenej Trnave.
Celá stavba stála dvestopäťdesiat miliónov korún a náklady na jeden kilometer
dráhy v priemere vrátane tunelov dosiahli 3,8 milióna koruny. Celá trať má
dĺžku 67,9 kilometra,.
Ivan KRAJČOVIČ – Foto: autor

21. august 2021

„Vezmi si svoj kríž a nasleduj ma.“ Víta nápis na vstupnej bráne do areálu Frivaldskej kalvárie v Rajec kej Lesnej, k torá má veľmi dlhú históriu. Prečo Frivaldská? Pretože a ž do roka 1948 to bol Frivald,
k tor ý premenovali na Rajeckú Lesnú. Frivald bol známy ako mariánske pútnické miesto od roka 1767.
Pútnici sem chodievali z blízka i z ďaleka, zo všetk ých strán. Približne päťsto metrov od súčasnej
kalvárie sa konali v tom čase púte k Panne Márii, Kráľovnej anjelov...
Výstavba kalvárie sa začala
v roku 1920. Rodáci z Frivaldu, ktorí
odišli za prácou do Ameriky, zozbierali štyritisíc dolárov z veľkej vďaky,
že nemuseli na front a boli uchránení
počas prvej svetovej vojny. Spoza
mora prišli „do kraja“ Martin Pakoš
a Filip Mika, ktorí starostlivo
a pozorne dohliadali na celú výstavbu...
Frivaldskú kalváriu v čiastočne
zalesnenom teréne tvorí štrnásť
murovaných kaplniek. Za presklenými
a uzamknutými dverami v každej
jednej je umiestnený reliéf s výjavom
z ukrižovania Ježiša Krista, ktoré
vymodeloval ich mníchovský tvorca.
■ VELEBNÝ POKOJ
Krížová cesta sa končí troma
kovovými krížmi a nad nimi na samom
vrchu kalvárie je jednoloďový a jednovežový Kostol Nanebovstúpenia
Pána. Interiéru dominuje vyrezávaný
drevený oltár s oltárnym obrazom
a výjavom Nanebovstúpenia Pána.
Po bokoch sú sochy slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda. Na mramorovej tabuli, ktorá je umiestnená
vpravo na stene, sú vyznačené mená
darcov, ktorí prispeli na výstavbu

SLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

Od čias, keď nitriansk y biskup
Dr. Karol K meťko v ysvätil Frivald skú kalváriu v Rajeckej Lesnej, na
v ýstavbu k torej sa zväčša v yzbie rali rodáci, čo odišli do Amerik y za
prácou, uplynulo nedávno sto rokov.
Svojím umiestnením, dispozíciou
a poslaním priťahuje nielen marián sk ych pútnikov, ale aj turistov.

kalvárie. Je tam odložený kríž s dátumami, kedy sa konali procesie pútnikov. Od kostolíka je krásny výhľad na
obec Rajecká Lesná a na jednotlivé
časti Malej Fatry a okolitú prírodu.
V areáli kalvárie je neskutočný pokoj
a príjemný pocit tak pre veriacich,
ako aj náhodných turistov a pútnikov.
Nielen z okolia Slovenska, ale aj zo
zahraničia. Radi a často sem prichádzajú ľudia, aby rozjímali v tichu,
aby boli bližšie k Bohu a strávili čas
v intenzívnej meditácii.
■ LIEČIVÝ PRAMEŇ
Frivaldskú kalváriu vysvätil 29.
mája 1921 nitriansky biskup Dr. Karol
Kmeťko. Pred pár dňami oslávila
storočnicu. Na slávnostnom akte jej
posvätenia sa údajne zúčastnilo pätnásťtisíc veriacich. Bola to veľká udalosť pre kresťanských veriacich.
Súčasne s kalváriou sa v roku
1920 začala aj výstavba Lurdskej
kaplnky. Postavená je nad prírodným
prameňom, ktorý tečie pod kalváriou.
Prameň je známy svojimi liečivými
účinkami...
Text a foto: Lýdia ŠIMKOVÁ
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Volebné právo neočkovaných
Roman MICHELKO

Vojna medzi ministrom vnútra
Romanom Mikulcom, nominantom
strany OĽaNO, a poslancom za
stranu Sme rodina Petrom Pčolinským sa dostáva do vyšších obrátok. Koaličný poslanec obvinil ministra vnútra zo snahy odobrať volebné
právo
šesťdesiatim
percentám
občanov. Samozrejme, toto varovanie treba vnímať v širšom kontexte.
Strana Sme rodina, predovšetkým
dvojica po Kollárovi najvplyvnejších politikov tejto strany – Krajniak
a Pčolinský – totiž majú ministra
vnútra Mikulca už poriadne dlho
v žalúdku. Tento útok nemožno vnímať inak ako náhradnú vojnu s cieľom čo najviac ho zdiskreditovať
a následne dostať z kresla. Práve
on totiž „drží chrbát“ tým najskompromitovanejším
vyšetrovateľom,
ktorí spolu so špeciálnou prokuratúrou doviedli náš justičný systém
takmer na úroveň päťdesiatych

rokov. Ďalším symptómom tohto
vnútrokoaličného boja je rozhodnutie generálneho prokurátora Žilinku,
inak nominanta strany Sme rodina,
nevymenovať Lipšicovho pobočníka
Kysela za námestníka špeciálneho
prokurátora. V koalícii poriadne prituhuje, to však nič nemení na skutočnosti, že vznesené obvinenia
sú vážne a treba sa nimi zaoberať.
Paradoxné a pre súčasnú koalíciu zároveň typické je, že mnohé
pochybenia koaličných nominantov
a vzájomné útoky „neštartuje“ opozícia, ale prvý úder príde priamo od
koaličného partnera.
Súčasný
zákon
vznikal
v časoch, keď sme o celoplošnej
epidémii ani nechyrovali, je teda
logické, že dosiaľ platný zákon
umožňuje z hygienických, rozumej
epidemiologických dôvodov obmedziť volebné právo. Iste, obmedzenie ústavou garantovaného práva

je vždy veľký problém, ale je veľmi
pravdepodobné, že ak by v čase
volieb pred troma rokmi mal niekto
ebolu a nebol by pripustený k voľbám, prešlo by to bez väčších protestov. Dnes sme však v úplne inej
dobe a legislatíva by na ňu mala

K OME N TÁ R
adekvátne zareagovať. V čase,
keď je reálne, že by v deň volieb
mohli byť tisíce či dokonca desaťtisíce infekčných, treba situáciu riešiť
adekvátne. Preto je jasné, že obmedzenie volebného práva, teda ústavného práva, čiže práva najvyššej
právnej sily podzákonnou normou,
to znamená vyhláškou ministra, je
politicky, vecne, ale aj ústavne neprijateľné. Otázka je, čo s tým – čo
s infikovanými počas volieb?
V Čechách na to recept našli.
Už pred minuloročnými regionálnymi

Vláda podpláca médiá
Ivan KR AJČOVIČ

Terajší vládni politici vo svojej
predvolebnej kampani stavili najmä na
kritiku vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho o rozkrádaní Slovenska. Hneď
po vyhratých voľbách hovoril už premiér
Igor Matovič o „prázdnej špajze“. Asi
zase tak prázdna nebola, keď v roku
2020 vyšlo štát celoplošné testovanie
vyše sedemdesiatdva miliónov eur a za
takzvané skríningové testovanie v roku
2021 zaplatil už vyše štyristošesť miliónov eur.
Realita je taká, že len v roku
2020 zadlžila súčasná vláda Slovensko sumou takmer desať miliárd eur
a dostala sa tak až na šesťdesiat percent hrubého domáceho produktu, čo
Slovensko nikdy nemalo. V tomto roku
sa deficit financií na návrh Igora Matoviča zvýšil o ďalšie 3,7 miliardy. Pritom
Slovensku sa od vypuknutia pandémie
ochorenia COVID-19 na zmierňovanie
jej dosahu z fondov Európskej únie

AKO BOLO, ČO BOLO
S o zármutkom sme prijali
správu, že nás opustil otec vodného diela v Gabčíkove Július
Binder. Vyrastal v Bernolákove
pri Čiernej vode a Malom Dunaji.
Na vodnom diele v Gabčíkove
začal už na vysokej škole. Predprevratoví slovenskí funkcionári
boli za výstavbu. Po „nežnej
revolúcii“ začala vláda pod vplyvom VPN robiť problémy, hoci
pri prieskumoch verejnej mienky
sa deväťdesiat percent opýtaných vyjadrilo za Gabčíkovo.
V Maďarsku bolo za dostavbu
Nagymarosu šesťdesiat percent. Binder odrážal hysterické
úroky tzv. ekológov. Pražskej
vláde prekážalo, že by bolo Slovensko sebestačné pri výrobe
energie. V roku 1991 minister
lesného a vodného hospodárstva Viliam Oberhauser dosadil
do funkcie riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Júliusa Bindera. Maďari zastavili práce na
Nagymarosi, akoby si uvedomili,
že priehrada navždy zabetónuje
štátnu hranicu, ktorú by radi
zmenili.
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Odpoveď možno medzi riadkami
dostať pri otvorení Centrálneho registra zmlúv. Na začiatku bola myšlienka
spustiť kampaň na podporu očkovania.
Ministerstvo zdravotníctva tým poverilo agentúru AMI Communications,
s ktorou uzatvorilo rámcovú zmluvu na
osemdesiattisíc eur. Ako k nej prišla,
nevedno. Do roka 2014 bol riaditeľom
agentúry Roman Krpelan, potom sa
stal hovorcom a poradcom prezidenta
Andreja Kisku. Neskôr pôsobil ako
generálny manažér vládnej strany Za
ľudí, od júla 2021 je generálnym tajom-

níkom služobného úradu Ministerstva
spravodlivosti SR. Kampaň agentúry
bola nevýrazná, médiá a zodpovední
obišli aj fakt, že prvou tvárou reklamnej kampane na očkovanie sa stala
prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej
ústavný zákon číslo 357 z roka 2004
o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov zakazuje používať svoju podobizeň na
reklamu.
Tak sa na reklamu vrhlo ministerstvo zdravotníctva. Už za ministra Vladimíra Lengvarského podpísalo iba od
31. apríla 2021 do 31. mája zmluvy na
nákup vysielacieho času s News and
Media Holding, a. s., EXPRES MEDIA,
k. s., Petit Press, a. s., Zoznam, s. r.
o., Media RTVS, s. r. o., Ringier Axel
Springer SK, a. s., MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Fun Media Group,
a. s., a FPD Media, a. s., v celkovej
sume 1 857 890,74 eura.

Binderovci pripravili nové
riešenie. Za dvestopäťdesiat dní
vznikla stavba, na akej by Rakúšania robili štyri roky. Slovenská
vláda výstavbu presadila napriek
odporu federálnej vlády. Po voľbách v júni 1992 síce Mečiarova

tislavy pred záplavami, plavbu,
ekológiu v ramenách Dunaja,
zlepšila sa hladina podzemných
vôd na Žitnom ostrove, najväčšej
zásobárni pitnej vody v Európe.
Výstavba diela je splatená výrobou elektrickej energie.

uvoľnili takmer dve miliardy eur. Ako
je teda možné, že sme tak zadlžení?
Kde sa tie peniaze podeli? A prečo niektoré maistreamové médiá a novinári ju
napriek tomu podporujú a mlčia pri jej
prešľapoch?

P O Z N Á MK A

voľbami, ktoré sa konali v „dobe
pandemickej“, prispôsobili volebné
zákony aj infikovaným. Použili na
to viacero nástrojov. Predovšetkým
podstatne predĺžili volebný čas pre
infikovaných. Kým pre bežných ľudí
sa voľby začínali v piatok poobede
a skončili sa v sobotu o druhej
hodine popoludní, infikovaní mohli
voliť už od stredy. Ďalej vytvorili špeciálne volebné miestnosti,
takzvané drive-in, kde bolo infikovaným umožnené voliť priamo
z auta. Samozrejme, museli mať
rukavice, respirátory, rovnako ako
ľudia z volebných komisií v týchto
špeciálnych volebných miestach.
Aj sčítavanie hlasov bolo komplikovanejšie – hlasy sčítavali v rukaviciach a s respirátormi, niektoré
komisie boli dokonca v skafandroch. Naši západní susedia nám
však ukázali, že volebné právo je
posvätné a ani komplikovaná doba
ho nemôže vygumovať. Nakoniec,
právna norma, ktorú Česká republika prijala v minulom roku, je stále
aktuálna a len nedávno bola jej
platnosť predĺžená aj na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa
budú konať začiatkom októbra.
Aj preto je jasné, že je najvyšší
čas, aby sa touto otázkou začal
zaoberať aj náš minister vnútra.
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a. s., v ktorej má štát sto percent akcií
a je spravovaná Ministerstvom zdravotníctva SR, sa tiež činila. V priebehu
júna 2021 uzatvorila mediálne zmluvy
s Media RTVS, s. r. o., Slovenská produkčná, a. s., EXPRES MEDIA, k. s.,
FUN MEDIA GROUP, a. s., MARKÍZA
– SLOVAKIA, spol. s r. o., C.E.N., s. r.
o., a Radio Services, a. s., v hodnote
neuveriteľných 1 440 000 eur.
Takáto podpora vybraných médií
reklamou zo štátnych peňazí je neudržateľná. Za rok 2020 štátne orgány
zaplatili Markíze na reklame vyše 5 500
000 eur, ďalšie milióny v tomto roku.
Len krátky výber – v decembri 2020
štátny Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s., zaplatil 2 513 368,80 eura,
24. mája 2021 2 952 000 eur. Rozpočtová organizácia Ministerstva dopravy
a výstavby Slovakia travel len pár týždňov po svojom vzniku 5. augusta 2021
zaplatila Markíze 724 424,96 eura,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
si vo februári tohto roka objednalo
u tejto televízie reklamu za 150 000
eur, Štatistický úrad SR v októbri
a decembri 2020 prispel Markíze
sumou 442 342,65 eura.
Nedá sa to hodnotiť inak ako bezbrehé rozkrádanie verejných financií
v priamom prenose.
testujúcej napí sal: „Boli by ste
veľ mi prekvapená , že nie všetci
posluchá č i až tak tlieskajú pá nu
Hlinkovi, ako si to s plnou istotou myslia rôzni jeho obdivovatelia a stúpenci.“ Július Binder
vybavil Hlinkovi priestor v Rá diu

Viera, priateľstvo a láska k národu
Peter VALO

vláda výstavbu podporila, ale 17.
októbra 1992 sa uzniesla, že sa
prehradenie odkladá. Hovorilo sa,
že maďarské tanky sú na hranici
a prehradeniu Dunaja chcú zabrániť aj násilím. Všetko ostalo na
Binderovi a vedení vodohospodárskej výstavby. Pred pontónovým mostom stála 24. októbra
kolóna nákladných áut naložených kameňmi. Július Binder dal
povel: „Sypte!“ Z vlády na spustenie stavby neprišiel nik, z NR SR
iba podpredseda Jozef Prokeš.
Dielo zabezpečilo ochranu Bra-

V tých časoch vzniklo priateľstvo medzi Júliusom Binderom
a saleziánom otcom Antonom
Hlinkom, ktorý v roku 1996 odslúžil pred desaťtisícovým zhromaždením svätú omšu vďakyvzdania
pri vodnom diele v Č unove. Bindera a Hlinku spájala viera v Boha
a láska k národu. Hlinkova popularita rástla. Úspech plodil závisť.
Hlinku odstavili od rozhlasový ch
bohoslužieb, zrušili televí zne
Slovo do tý ž dň a. Veriaci písali
protestné listy. Hlinkov nepriateľ
biskup Rudolf Balá ž jednej pro-

NÁZORY

Iste, vyjadrenie, že minister vnútra
Mikulec obmedzí volebné právo
všetkým nezaočkovaným, je vec
o rád vyššia a nemožno to vnímať
inak ako koaličnú „podpásovku“. Aj
keď v kontexte rôznych zvýhodnení
a znevýhodnení na osi očkovaný/
neočkovaný aj toto dáva istý zmysel.
Otázka je, či líder OĽaNO Igor Matovič nájde v sebe odvahu, aby takúto
politickú zvrátenosť zastavil.
Tento takpovediac ad personam
útok svedčí o tom, že strana Sme
rodina po nedávnom prepade reputácie, keď napriek ultimatívnym sľubom a vyjadreniam umožnila vznik
dvoch kategórií ľudí, sa horúčkovito
poskúša zmenšiť škody na svojej
povesti a otvára legitímne témy aj
za cenu útoku na svojho koaličného
partnera. Strana má viacero cieľov:
jednak a prioritne ďalej zdiskreditovať ministra vnútra Mikulca, ktorý
po všetkých stránkach tejto strane
nevyhovuje, a zároveň sa znova stať
hlasom ľudí, ktorí veľmi ťažko nesú
vytváranie kasty privilegovaných,
teda zaočkovaných, a „tých druhých“.
Uvidíme, ako sa spôsob volieb
v pandemických časoch upraví na
Slovensku. Predstava, že tisíce
či dokonca desaťtisíce ľudí bude
okradnutých o svoje ústavné práva,
je neprijateľná.

Nitra. Zač iatkom roka 1996 navš tí vili Jú lius Binder, Anton Hlinka,
Gustáv Valach a Teodor Križ ka
kardiná la Korca. Posťažoval sa
im, že ho nepublikujú a „cenzurujú ešte aj pápeža“. Križ ka
navrhol: „Založ í me č asopis, kde
vá s cenzurovať nebudú .“ Binder
a Hlinka sa postarali o to, že
v roku 1998 vyšlo prvé č íslo č asopisu Kultú ra.
V roku 2005 sa Hlinkov
zdravotný stav zhoršil. Dostal
sa do ruž inovskej nemocnice.
Priateľ Binder ho tam našiel

v zú bož enom stave. Bol na izbe
s bezdomovcami, ktorí ho terorizovali. Binder zaš iel za profesorom Karolom Virsí kom, ktorý
inter venoval u riaditeľ a nemocnice. Hlinku prelož ili na inú
izbu. Jeho stav sa však zvrá tiť
nepodarilo. Jeho priateľovi sa
nezdalo, že 18. januá ra 2005
ešte priš iel do nemocnice po
vlastný ch nohá ch a po dvoch
tý ž dň och ho odtiaľ odviezli.
Vzdelanec svetové ho formá tu,
ktorý plynule prechá dzal z jedné ho jazyka do druhé ho, odrazu
vedel povedať len niekoľ ko slov.
Náhle zhoršenie vzbudilo u Hlinkový ch obdivovateľ ov podozrenie, ž e sa udialo niečo nekalé.
Hospitalizovali ho v Podunajský ch Biskupiciach, neskôr
v Prievoze a potom v hospici
v Trenčíne – do priateľovej smrti
všetko financoval Július Binder.
Preto, keď sa spomína Binder,
vidím pri ňom jeho nerozlučného priateľa Hlinku, na ktorého
bratia saleziáni už asi zabudli.
Že by ho v čase vyznamenávania
odporcov slovenskej štátnosti
zaradili medzi nežiaducich, lebo
sa za ňu zasadil?
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Vojenská operácia Búrka pripravila o domovy státisíce Srbov

P ozor, Polícia SR v Bratislavskom kraji upozorňuje na
nový typ vlámačiek do by tov,
ktor ý sa rozmohol v hlavnom
meste. Je predpoklad, že teritórium vlamačov sa rozšíri.
Policajti piateho bratislavského okresu sa obracajú na
verejnosť so žiadosťou o stotožnenie osôb na fotografii
pod článkom, ktoré by svojimi
informáciami vedeli prispieť
k objasneniu tejto majetkovej činnosti. Policajti evidujú
zvýšený počet vlámaní do
by tových domov a následne
do by tov v nich. Došlo k nim
bez viditeľného násilia.

Zložité vzťahy na Balkáne
Zhováral sa: Matej MINDÁR – Foto: internet, TASR

Jednou z mnohých tragických udalostí neľútostnej občianskej vojny v bývalej Juhoslávii sa stala aj operácia chorvátskych bezpečnostných zložiek, ktorej cieľom bol odsun veľkej časti srbskej menšiny z územia dnešného Chorvátska.
Podľa srbskej strany poprední svetoví a európski vrcholoví predstavitelia venujú tejto téme pomerne malú pozornosť.
Veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike profesor Momčilo BABIĆ v exkluzívnom rozhovore pre náš
dvojtýždenník uviedol i nové, dodnes málo známe fakty.
Srbskýý veľvyslanec
y
na Slovensku Momčilo
BABIĆ poskytol SNN exkluzívne interview.

● Boli za tieto činy odsúdení
poprední chorvátski predstavitelia na Medzinárodnom súde
v Haagu?
Za vyhnanie takmer štvrť
milióna Srbov (čo je počet, ktorý
dostávame v súčte tých, ktorí boli
vyhnaní počas operácií „Búrka“
a „Blesk“) i zabitia nikto z chorvátskeho vojenského a politického
vedenia nebol odsúdený pred
Haagskym tribunálom. Okrem toho
je nepochopiteľná prítomnosť predstaviteľov medzinárodného spoločenstva a diplomatického zboru
na chorvátskych oslavách výročia
akcie „Búrka“.

Pribúda
vlámačiek
Vyberajú si by ty podľa
prítomnosti majiteľov (sledujú, či sa v by te svieti, či
z
by tu
vychádza
hluk),
následne prekonajú bezpeč nostné zámky dverí bez zjavného použitia násilia a z by tov
si odnášajú lup v podobe
šperkov a cenností malých
rozmerov, aby nevzbudzovali
podozrenie susedov a okolia.
Podľa doterajších informácií sa páchatelia do by tových
domov dostávajú napríklad po
znefunkčnení
magnetického
zámku vchodových dverí by tového domu nalepením cudzích
predmetov (filcových alebo
gumených podložiek), ktoré
bránia úplnému uzatvoreniu
magnetického systému dverí.
Polícia v tejto súvislosti
odporúča nasledovné: Zabezpečte si by t /dom bezpečnostnými dverami, kvalitnými zámkami a podobne, ktoré prístup
páchateľa sťažujú a spomaľujú. Pred odchodom na dovolenku starostlivo zamknite
dvere a zavrite okná. Nezabúdajte ani na podkrovie,
poschodie, malé strešné okná
a pivničné okná. Počas vašej
neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôver yhodných zná mych alebo susedov, aby
vám pr avidelne v yberali po š tovú schr ánku a kontr olovali
nepor uš enos ť
by tu /domu.
N eza ťahujte okná r oletami –
dávate t ým na vedomie, že
nie ste doma. Infor mujte a j
vaš ich susedov o tejto taktike zlodejov a ma jte s nimi
dobr é v z ťahy. Sú jedným
z na jlep ších spôsobov, ako
zabezpeč i ť váš by t č i dom.
Požiada jte
susedov,
aby
venovali pozor nos ť okoliu
váš ho domu / by tu, všímali si
pohyb neznámych podozr i v ých osôb, a ak je to možné
v y fotogr afovali ich.
Ak máte nainštalovaný
bezpečnostný
systém,
je
vhodné ho umiestniť/ označiť na viditeľné miesto. Môže
to odradiť možných páchateľov. Nenechávajte si doma
väčšie množstvo finančných
prostriedkov. Radšej ich bezpečne uložte v banke. Venujte
väčšiu pozornosť kontrole
magnetických zámkov vchodových dverí do vášho by tového
domu. Môže by ť znefunkč nený napríklad nalepením
cudzích predmetov. Takisto
venujte pozornosť označeniu by tov napríklad na vašich
vchodových dverách či zárubniach nálepkami. V minulosti
bolo zistené, že zlodeji si tak
označovali by ty, ktoré neskôr
vykradli.
(ib) – Zdroj foto: PZ SR
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Odsun srbských civilistov z chorvátskeho územia do Srbska alebo Republiky Srbskej v Bosne a Hercegovine sa týkal státisícov Srbov. Medzinárodné spoločenstvo tento incident prehliada.

● Srbská republika si 4.
augusta pripomenula udalosť
z čias občianskej vojny v bývalej Juhoslávii, keď z územia
dnešného Chorvátska bolo vyhnaných vyše dvestotisíc obyvateľov
srbskej národnosti. Ako v tom
čase reagovalo medzinárodné
spoločenstvo?
Štvrtého augusta 1995 ozbrojené sily Chorvátska so súhlasom
a s podporou NATO v spolupráci so
silami Chorvátskej obrannej rady
a Armády Bosny a Hercegoviny
uskutočnili vojenskú akciu do Srbskej
autonómnej oblasti Krajiny, ktorá
bola súčasťou vtedajšej Republiky
Srbská Krajina (RSK), obývanou
prevažne Srbmi. Operáciu vykonali
napriek tomu, že oblasť bola pod
ochranou OSN, pričom zástupcovia
RSK v Ženeve a Belehrade deň predtým prijali návrh Medzinárodného
spoločenstva na mierové riešenie
konfliktu. Proti asi dvestošesťdesiatim tisíc obyvateľom Srbom nasadili
asi dvestotisíc vojakov. Obyvatelia

O ČOM JE REČ
Práve som sa vrátil z lesa
s košom plným nádherných dubákov.
Podaktoré boli síce trochu vyžraté
od slimákov. Ale zdravé! Už desať
rokov mám chalupu v malej dedinke
pod Kosířom, neďaleko od Olomouca. Vrch Kosíř je najvyšším kopcom Hanej, vravia mu aj „hanácky
Mont Blank“, vysoký je 442 metrov.
Kdeže je to od vrchov Veľkej Fatry
môjho rodného Liptova. Ale vráťme
sa k tým hríbom – desať rokov, čo tu
bývam, takto nerástli.
Zmiešaný les, ktorý rastie okolo
Kosířa, za posledných päť rokov
zmenil svoju podobu, po velikánskom suchu takmer všetky smreky
vyschli, zožral ich kôrovec, nebolo
inej možnosti len ich vyrúbať, ostali
holiny. No duby, tie prežili... A v nich
hríby – dubáky – akoby čakali na znovuvzkriesenie. Rastú i na miestach,
kde sme predtým žiadnu hubu nenašli. Musíš chodiť opatrne, aby si ich
v tráve neprišliapol. Akoby malý
zázrak, zrazu vykukne hnedý klobúčik, vedľa neho ďalší a ďalší,
celé hniezdo, na jednom mieste nájdeš i desať až pätnásť krásavcov.
Sprvu objavíš iba tie väčšie, potom
i tie menšie, dvojičky, ba aj trojčatá.

Krajiny, vyše dvestodvadsaťtisíc
osôb, začali ustupovať na východ
v smere do Republiky srbskej
v Bosne a Hercegovine a Srbska.

a Republika Srbska si spoločne pripomínajú tragédie srbského národa
v druhej svetovej vojne a v chorvátskej operácii „Búrka“.

● Koľko obetí priniesla táto
chorvátska „operácia“?
V súčasnosti sa na zozname
zabitých a nezvestných Srbov
v „Búrke“ nachádza 1 852 ľudí.
Podľa pohlavia: mužov 1 309 (71
percent) a žien 543 (29 percent).
Podľa postavenia: civilistov 1 200
(65 percent), vojakov 641 (35 percent) a policajtov 11. Podľa veku:
do 18 rokov 9,18, až do 60 rokov
884 (48 percent), nad 60 rokov 908
(49 percent) a neznámeho veku 51
(3 percentá). Hmotné škody boli
vysoké. Zničili 13 000 objektov,
352 prevádzok, 25 000 domov, 410
obchodov, 78 kostolov. Zničených
bolo tiež 96 múzeí, 181 cintorínov, 920 pamiatkovo chránených
objektov, 52 zdravotných stredísk,
pričom boli zničené všetky priemyselné závody. Od roka 2014 Srbsko

● Koľko Srbov žilo na území
dnešného Chorvátska
pred
vypuknutím občianskej vojny?
Podľa sčítania obyvateľstva žilo
v roku 1991 v Chorvátskej republike
581 663 Srbov – 12,2 percenta z celkového počtu, pričom sčítanie z roka
2011 ukázalo, že v Chorvátsku bolo
186 633 Srbov – 4,36 percenta z celkového počtu. Po občianskej vojne
a masovom exode srbského národa
počet Srbov klesol o dve tretiny. Srbi
vo väčšom počte dnes v Chorvátsku
žijú v oblastiach, ktoré neboli operáciou „Búrka“ zasiahnuté. Takisto
musíme pripomenúť, že sa o tomto
takmer nikde v Európe a vo svete
nehovorí. Srbsko nikdy nebude vyzývať k novým konfliktom, pretože sa
chce rozvíjať v spolupráci so všetkými v regióne, ale jeho povinnosťou je pamätať si a nemlčať.

Bacuľaté nôžky, opatrne ich vyberáš
zo zeme, aby si ich nepoškodil, očistíš nožom od hliny, tešíš sa očami nad
tou krásou, privoniaš. Niet krajšieho
okamihu, ako nájsť krásneho dubáka.
To potvrdí každý vášnivý hubár. To je
ten neopakovateľný zázrak prírody,
ktorý nemá žiadne pravidlá. Hej,
znalci – mykológovia – majú svoje
argumenty, ako huby rozoznať, kde
rastú a aké klimatické podmienky

schopní pochopiť. Spomínam si, že
v roku 1986, keď vybuchol Černobyľ, atómová elektráreň na Ukrajine,
bola v lete tiež neobyčajná úroda hríbov. Vedci upozorňovali, nezbierajte
huby – sú rádioaktívne! Ale ľudia na
to vtedy málo dbali. Hoci ešte dnes,
vyše tridsaťtri rokov po černobyľskej
havárii, zistili v niektorých hubách
v Bavorsku nadmerné množstvo
rádioaktívneho cézia. Ale kto by na to

Rastú huby – bude vojna?!
Peter ŠTRELINGER

potrebujú, aby sa z podhubia zrodil
napríklad tento hríb dubový – Boletus
reticulatus (latinský názov).
Okolo húb kolujú rôzne mýty,
napríklad že hríby najlepšie rastú po
daždi, keď sú teplé noci a za úplnku
mesiaca. Nuž, niekedy je to pravda,
inokedy nie. V čase, keď píšem tieto
vety, je 11. augusta. A mne v hlave
naskakujú rôzne staré pravdy, ktoré
poznám od rodičov aj dedov, napríklad: keď takto vo veľkom začnú rásť
hríby, bude vojna! Toto sa traduje
stáročia. Verím tomu, že príroda vie
a tuší oveľa viac, než sme my ľudia

PUBLICISTIKA

myslel, keď objaví v lese nádherného
dubáka?
Chvalabohu, momentálne nad
našimi hlavami nevisí nijaký rádioaktívny mrak. Hoci všetko so všetkým
súvisí: ľudí trápia iné zlovestné mračná.
Napríklad súčasná pandémia koronavírusu. Našu ľudskú slobodu kvária všelijaké príkazy a zákazy, rozdeľovanie
ľudí na očkovaných a nezaočkovaných.
Obmedzujú naše práva na cestovanie, na návštevy divadiel, kín, múzeí...
Ľudia chodia s „náhubkami“, zakazuje
sa spievať a tancovať. Čo na tom, že
sa tieto zákazy porušujú? Ešte, chva-

● Aké má dnes postavenie
srbská menšina v Chorvátsku?
Chorvátsko má uspokojivý menšinový právny rámec. V praxi však
existuje množstvo obštrukcií pri
uplatňovaní ústavou a zákonmi zaručených práv. Poznamenávame, že
prípady nenávistných prejavov, historického revizionizmu, diskriminácie,
ako aj fyzického násilia a poškodzovania majetku, ktoré priamo ovplyvňujú
ekonomickú
udržateľnosť,
a to najmä v prostredí navrátilcov,
v praxi neustále prispievajú k ohrozeniu práva na slobodu prejavu ako
jedného zo základných menšinových
princípov.
● Na akej báze sú stavané
bilaterálne vzťahy medzi oboma
republikami v súčasnosti?
Na ceste k členstvu v Európskej únii nám je potrebná podpora
a pomoc všetkých členských krajín vrátane Chorvátskej republiky.
My sme však príliš hrdý národ na
to, aby sme kvôli tomu na všetko
to, čo sa stalo, zabudli. Srbsko si
s Chorvátskom praje mať najlepšie možné susedské vzťahy, ale
či oslavy tejto vojenskej operácie
predstavujú vklad v tomto smere, je
otázne.
labohu, že na chodenie do lesa zatiaľ
väčšina týchto zákazov neplatí. Kladiem si otázku, keď sa vraciam domov
s košom plných dubákov: nebodaj
nie sú tiež nakazené nejakým koronavírusom? Delta alebo lambda?! No
čoskoro na to zabudnem pri čistení
hríbov. Manželka chystá lukulskú hostinu. Lebo z bielych pravákov je najlepšia smotanová omáčka, akú poznám.
Alebo máte radšej hustú polievku –
kulajdu, s kôprom a so zapusteným
vajcom?
Hríbov je toľko, že si ich môžeme
pripraviť aj ako rezne, v trojobale, to
je dobrota. A časť pôjde, pravdaže,
na sušenie, aby bolo na Vianoce do
kapustnice. Jestvuje množstvo všelijakých chutných receptov. Odjakživa
ľudia na Slovensku, ale aj na Morave
a v Česku holdovali hubárčeniu. Vraví
sa, že huby sú jedlom chudobných. Ale
ani to už neplatí, lebo na trhu zaplatíte
za kilo pravých dubákov aj päťsto až
šesťsto českých korún. Neviem, aké sú
ceny húb na trhovisku v Bratislave na
Miletičovej? Moje možnosti na cestovanie, čiže na dovolenku za hríbmi, sú
obmedzené, hranice sú pre mňa zavreté, lebo nemám covidpas, namiesto
na huby by som musel ísť do karantény!
Takže, milí priatelia, neprídem toto leto
na hríby domov do Liptova... Chvalabohu, rastú teraz na Morave!
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Košický exhibicionista si na svoju ďalšiu výtržnosť vybral areál Matice slovenskej

Stopäťdesiat svedkov verzus Kalmus
Zuzana DVONČOVÁ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Meno Petra Kalmusa sa 4. augusta skloňovalo v mnohých slovenských médiách. Padali slová ako bitka, bezvedomie, agresívny útok. Stopäťdesiat účastníkov matičného podujatia však videlo niečo celkom úplne iné. Na jeho
konanie v areáli Matice slovenskej už podali aj trestné oznámenie....
Rodina Alexandra Dubčeka si na
odhalení busty svojho slávneho príbuzného v Matici slovenskej v Martine vypočula okrem príhovorov aj nie
príliš civilizované slová. Ich autorom
nebol nikto iný než mediálna hviezda
Peter Kalmus. Aj keď sa o sebe usiluje
vytvárať povedomie umelca a výtvarníka, na verejnosti sa viac prezentuje
ako exhibicionista. Inak to nebolo ani
na pôde sídelnej budovy Matice slovenskej v Martine.
Kultúrne podujatie s odhalením busty Alexandrovi Dubčekovi sa
nieslo v pietnom a úctivom duchu.
Pokojný priebeh narušil až postarší
muž s dlhou bradou, ktorého prítomní
na slávnostnom akte absolútne nepoznali. Počas kladenia vencov k buste

KAUZA
Alexandra Dubčeka roztvoril transparent, čo si nikto nevšímal. Až keď
začal vlastným telom brániť pokračovaniu programu, organizátori ho
slušne vyzvali, aby opustil priestor.
Peter Kalmus mal však iný plán. Začal
byť agresívny a vyvolával konflikt. Na
výzvy jedného z organizátorov mal
podľa trestného oznámenia reagovať
roztrhnutím jeho košele. Z pozemku
ustanovizne ho preto vyviedli za bránu.
A tu nastal zlom.
■ ÚDER DO HLAVY?
Jeden z prítomných prehodil Kalmusov transparent na chodník, druhý
za ním zavrel bráničku. Tu sa vraj mal
odohrať fyzický útok. Kto však napadol koho? Kalmus zoširoka informoval novinárov, že znenazdajky dostal
úder, padol na zem a stratil vedomie.
Záznam o podaní trestného oznámenia však hovorí opak. Mal to byť práve
narušiteľ podujatia, kto útočil. Podľa
výpovedí viacerých svedkov mal Kalmus ako prvý udrieť päsťou do tváre
účastníka podujatia, ktorý za ním
zatvoril bráničku. Ten mal v sebaobrane reagovať odstrčením provokatéra
od seba. Zrejme v tom momente Kalmus situáciu vyhodnotil tak, že je čas

na finále. Podľa svedectiev urobil krok
dozadu a ľahol si na okraj chodníka
tak, aby neležal na frekventovanej
ceste. Tam zostal ležať až do príchodu
sanitky, ktorú si sám privolal.
Aj keď viaceré médiá predostreli
verejnosti šokujúcu informáciu o zbití
výtvarníka do bezvedomia, komentáre na sociálnych sieťach prevládali
v jeho neprospech. Veľmi rýchlo sa
ozvali aj priami svedkovia. Matici slovenskej poslala fotografie pani, ktorá
sa ako zdravotníčka usilovala mužovi
na zemi poskytnúť prvú pomoc. Ako
sama tvrdí, jej pomoc mal Kalmus
odmietnuť. Namiesto toho sa venoval
mobilnému telefónu, aby si zavolal
sanitku. To bol jeho najväčší tromf
v celej medializácii. Kalmusovu lekársku správu síce k dispozícii nemáme,
no samotný aktér hovoril o roztrhnutej
pere a otrasení.
■ DIVADLO PRE KAMERY
Podarilo sa nám však získať
lekársku správu muža, ktorého mal
Kalmus tvrdo udrieť päsťou do hlavy.
Tá potvrdzuje pomliaždeniny čeľuste,
opuch a bolesť v sánke i ľavom uchu.
Muž má pred sebou sériu vyšetrení
u lekárov, ktorí preveria, či nebude

mať po útoku poškodený sluch.
Na celej udalosti je interesantné, že
medzi účastníkmi sa od začiatku,
a dokonca aj dlho po ukončení podujatia pohyboval štvorčlenný kameramanský štáb. Organizátorom sa jeho
členovia predstavili ako dokumentaristi
RTVS, ktorí natáčajú dokument o Alexandrovi Dubčekovi. Po Kalmusovom
vystúpení však už bolo všetkým jasné,
že sa tu odohralo zinscenované divadlo.
Režiséra štábu nezaují mali Dubčekovi
príbuzní ani akt odhalenia busty, ale
Kalmusovo ležanie na chodníku. Prítomných dokonca vyzýval, ľudovo
povedané hecoval, aby išli a ospravedlnili sa mu. Tento štáb pôsobil v ostrom
kontraste s prítomnými novinármi, ktorí
priebeh podujatia len zaznamenávali.
Údajní dokumentaristi sa správali ako
profesionálna agitačná úderka.
Oveľa zaujímavejšie je mediálne
načasovanie Kalmusovho incidentu
v Martine. Len deň predtým verejnosť pobúrilo ideologicky motivované
posprejovanie katolíckych kostolov
a kláštora v Bratislave takzvanými
LGBTI heslami. Ako sa hovorí, mediálna búrka nikdy netrvá viac než
jeden-dva dni, lebo príde ďalšia. Na
druhý deň skutočne aj prišla, a to

Šamorín ukázal, kam tlačí Gyimesi našu koaličnú národnostnú politiku

Nešťastná kapitola a jej noví aktéri
Ivan BROŽÍK

Poslanec NR SR (OĽaNO) a expremiérov pobočník počas jeho spanilých jázd do Maďarska G. Gyimesi nevidí
nič zlé na tom, ak si šéf maďarského parlamentu pripomína nešťastnú kapitolu slovensko-maďarských dejín.
Minister zahraničných vecí Korčok by mal podľa poslanca rešpektovať traumy maďarského národa. Teda tzv. ich
vysídlenie zo Slovenska po konci druhej svetovej vojny. Maďarský minister ani slovenský poslanec asi históriu
nepoznajú. Tieto presuny Slovákov s Maďarmi sa diali na základe bilaterálnej dohody oboch krajín.
Koaličný poslanec teda zaútočil
na koaličného ministra diplomacie za
to, že sa Korčokovi nezdalo korektné,
aby vysoký štátny úradník Maďarska
na Slovensku riešil národnostné traumy
z histórie slovensko-maďarských vzťahov. Minister takýto postup odsúdil.
Pridal sa k nemu aj predseda NR SR
B. Kollár zo Sme rodina. V medzinárodnej diplomacii je maďarská politická
prax, akú predviedli aj v Šamoríne, už
desiatky rokov neakceptovateľná. O nás
ani nehovoriac.. Nie je známe, že by
nejaký slovenský politik išiel odhaľovať
na územie Maďarska nejaký pamätník,
pripomínajúci útrapy a útlak Slovákov na
jeho území. A to bez vedomia hostiteľskej krajiny.
■ DIPLOMATICKÝ INCIDENT
Slovenská republika v diplomatickej
nóte Maďarsko požiadala, aby maďarská strana postupovala v zmysle zaužívaných a štandardných diplomatických
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postupov a vopred informovala slovenskú stranu o cieli návštevy svojich štátnych predstaviteľov na našom území.
Slovenský rezort diplomacie tak urobil
v reakcii na účasť predsedu maďarského
parlamentu Lászlóa Kövéra na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom
v Šamoríne. „MZVEZ SR pripomína, že
je naďalej pripravené poskytnúť štandardnú logistickú podporu oficiálnym
návštevám z Maďarska, nepovažuje
však za vhodné, že sa slovenská strana
až následne dozvedá o tom, na akých
podujatiach sa vysokí politickí predstavitelia Maďarska zúčastňujú na území
SR,“ vyhlásil k nóte rezort diplomacie.
Na slovenskom území v etnicky
„maďarských“ oblastiach majú právo
cítiť krivdu najmä Slováci. Zúfalí rodičia
už štyri roky neúspešne požadujú zriadenie slovenskej školy neďaleko Bratislavy. Ich deti dochádzajú za výučbou
do okolitých miest denne aj dvadsať
kilometrov. Kapacity v okolitých mes-

tách sa však pomaly zapĺňajú a niektoré
už žiakov z okolia neprijímajú. Menšinová samospráva obce nemá záujem
otvoriť na základnej škole triedu s čisto
vyučovacím jazykom slovenským.
Slovo „znepokojenie“ možno považovať za naozaj exemplárny eufemizmus vo vyjadrení predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky Borisa Kollára. Podľa jeho hovorkyne B. Kollár
negatívne vníma vyjadrenia maďarského šéfa parlamentu Kövéra pri
odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne z pondelka (2. 8.). „Bol
by som veľmi rád, ak by sa maďarská
strana v týchto témach riadila zdržanlivosťou, tak ako aj Slovenská republika. Maďarsko je naším strategickým
partnerom. Vzájomný rešpekt a úcta
je nevyhnutná na udržiavanie dobrých vzťahov našich krajín,“ podčiarkol
šéf slovenského parlamentu. Minister
zahraničných vecí SR Ivan Korčok
žiada Maďarov, aby vážili slová. Podľa
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téma Kalmusa v bezvedomí. Tú však
veľmi rýchlo prekryl predseda maďarského parlamentu László Kövér, ktorý
v Šamoríne hovoril o historických krivdách voči Maďarom.
Na pozadí týchto incidentov je
zaujímavé sledovať kolísanie vzťahov
v koalícii medzi liberálmi a konzervatívcami. Zatiaľ čo poškodenie kostolov ako kultúrnych pamiatok odsúdili
matovičovci aj sulíkovci; po vyjadreniach Lászlóa Kövéra sa opäť vrátili
za svoje barikády. Ani Kalmus z nich
neurobil dlhodobých spojencov, hoci
Gábor Grendel (OĽaNO) a Roman
Foltin (SaS) sa poponáhľali s odsúdením útoku na novinárov a umelcov. Na
podujatí v Martine však vôbec neboli.
■ NA ČÍ PROSPECH?
Starí Rimania sa v súdnych procesoch zvykli pýtať – cui bono? Teda
v čí prospech? Z tieňa celej udalosti
vystupuje časopis .týždeň, ktorý ako
prvý a priam rýchlosťou svetla vypustil
do sveta krátku, no o to šokujúcejšiu
správu: „Výtvarník Peter Kalmus je
v nemocnici na CT hlavy po tom, čo bol
napadnutý. Útočník ho v Martine zbil
do bezvedomia.“ Toto tvrdenie, podané
ako číročistý fakt, dodnes nedokázal
nikto verejne potvrdiť. Na mediálnu
kauzu to však stačilo. Stopäťdesiat
svedkov z miesta činu nebolo pre
redaktorov dostatočne zaujímavých.
A to aj napriek tomu, že minimálne
desiatku z nich majú dennodenne pod
nosom. Veď na podujatí boli poslanci
Národnej rady SR, predstavitelia
samospráv, cirkví, univerzity...
Medzitým sa časopis .týždeň
opäť vyfarbil. Zverejnil video so svojím
dvorným literárnym historikom Petrom
Zajacom. Okrem toho, že preukázal
neznalosť matičných dejín v období
šesťdesiatych rokov minulého storočia, hovoril aj o „stále klesajúcom význame tejto inštitúcie“. Podobné slová
neuverejnil tento časopis prvýkrát.
Matica slovenská je už tradične tŕňom
v oku takzvaných liberálnych médií,
ktorým by skôr pasoval prívlastok
agitačné. A presne takto sa dlhodobo
usiluje vplývať na verejnú mienku
o Matici slovenskej aj .týždeň. Vzhľadom na slabý dosah tohto periodika
na spoločnosť je však otázne, či je
adresátom naozaj verejnosť, alebo
skôr ministerstvo kultúry, pod ktoré
patrí aj najstaršia národná ustanovizeň. V tomto kontexte sa Kalmus javí
nie ako prvoradý ani druhoradý, ale až
ako treťotriedny aktér celej mediálnej
kauzy.
neho spôsob, akým najvyšší maďarskí
predstavitelia neustále otvárajú historické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou Maďarska o dobré bilaterálne vzťahy so Slovenskom. Požiadal
maďarských predstaviteľov, aby „vážili
slová, tento zmier nenarúšali a rešpektovali Slovenskú republiku ako rovnocenného partnera“.
■ PROVOKATÉR GYIMESI
Aktuálny „Duray slovenskej politiky“
poslanec OĽaNO Gyimesi a osobný
priateľ predsedu vládnuceho hnutia na
problém nazerá politickými postojmi
Budapešti. Ako inak. Gyimesi Korčoka
vyzval, aby vážil slová adresované
maďarskej vláde a Maďarom na Slovensku. „Sme integrálnou súčasťou
maďarského národa, máme svoje
požiadavky, máme svoje traumy, ktoré
sú do dnešného dňa nevyriešené. Prosím, rešpektujte ich,“ uviedol. Kövér si
podľa neho „len“ dovolil prísť a odhaliť pamätník občanom, ktorí boli po
druhej svetovej vojne vysťahovaní proti
svojej vôli na základe Benešových
dekrétov. „Zároveň si dovolil povedať, že ešte stále my Maďari čakáme
na morálnu satisfakciu zo strany SR,“
dodal Gyimesi s tým, že chcú rovnakú
satisfakciu, akej sa dostalo Židom či
Nemcom, pri ktorých Národná rada SR
prijala uznesenie o ospravedlnení sa.
Poslanec však zabúda na historické
reálie a tieto presuny nemožno porovnávať s osudom Židov či sudetských
Nemcov.

EKONOMIKA
J eden z najviac

skloňovaných makroekonomických ukazovateľov je dnes inflácia, pod
ktorým väčšina z nás vníma
zdražovanie tovarov a služieb,
ako aj znehodnotenie kúpnej
sily peňazí na účtoch v bankách a peňaženke. Obrovské
masy lacných peňazí z trezorov
centrálnych bánk a stimulačné
vládne peniaze počas pandémie
však rast inflácie nespôsobili.
Monetárne teórie o zvyšovaní
inflácie, keď je na trhu viac
peňazí ako objem tovarov a služieb, sa nepotvrdili.

Inflačné
zvláštnosti
Príčinou vyššej inflácie,
ako je cieľ ECB, sú narušené
dodávateľsko - odberateľské
vzťahy, ktorých dôsledkom sú
vyššie ceny výrobných vstupov
a napokon aj vyššia spotreba
domácností, keď sa po opakovaných lockdownoch už otvorili
predajne domáceho a zahraničného sektoru služieb a ich
vyššie ceny domácnosti zatiaľ
akceptujú. Terajší vývoj inflácie
však nemá nijakú logiku, keď
inflácia je tesne nad hranicou
dve percentá, lenže hypotéky
sa ponúkajú záujemcom aj za
jednopercentný úrok. Keď bola
finančná kríza v roku 2009 pri
inflácii na úrovni 1,6 percenta,
banky ponúkali hypotéky za
úrok takmer šesť percent. Tento
nesúlad medzi výškou inflácie
a úrokovou sadzbou na hypotéky
je vraj preto, že inflácia odráža
pomery v domácej ekonomike,
zatiaľ čo hypotekárne úroky sú
skôr odrazom menovej politiky
ECB. Pre slovenské domácnosti
je prekvapením, že potravinárske výrobky sú u nás o pätnásť
percent drahšie ako v susednom
Česku a o tridsať percent drahšie ako v Poľsku, pritom nám po
vstupe do eurozóny sľubovali,
že väčšina tovarov bude u nás
lacnejšia ako u spomínaných
susedov.
ECB zatiaľ na nárast inflácie svojimi menovými nástrojmi,
akými sú zvyšovanie úrokových
sadzieb a obmedzenie nákupu
dlhopisov, nereaguje. Nemá
totiž nijaký dôvod, keďže inflácia dokáže nominálne znižovať
terajšie dlhy všetkých účastníkov
trhu. Pokiaľ inflácia nespôsobuje pokles HDP, a teda nehrozí
stagflácia, menové nástroje sú
k terajšej inflácii hluché a slepé.
Iná vec však je, čo s narastajúcimi cenami nehnuteľností, akciovými indexmi a vôbec narastajúcimi aktívami, ktorých objemy
nezodpovedajú terajšiemu stavu
ekonomiky. Keďže na starom
kontinente je ekonomika závislá
viac od bankových úverov ako
od produktov finančného trhu,
menová politika ECB sa viac
orientuje na kapitálovú podporu
podriadených komerčných bánk.
Skôr má obavy z ohlasovaného
obmedzenia vládnych stimulačných programov, ktoré nás doteraz stáli štyri miliardy eur, alebo
z očakávaných bankrotov firiem,
ktoré mali ekonomické problémy
aj pred pandémiou a nebyť vládnej podpory už by neexistovali.
Vrásky tiež spôsobuje nárast
nezamestnanosti,
predlžovanie obdobia splácania hypoték
domácnosti až do dôchodku,
ako aj riziko, že po
skončení dovolenkového obdobia
môžeme čakať ďalšiu pandemickú vlnu ochorenia Covid-19.
(rh)
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Marián SERVÁTKA: Matica slovenská je rovnako potrebná teraz, ako bola v minulosti

Prišli voľby a trinásty
dôchodok sa vlastne skôr ako
vôbec vznikol, stal zvláštnou sociálnou dávkou. Robert
Fico vtedy prišiel s myšlienkou extra dôchodku, ktorý mal
nahradiť dovtedy sa meniaci
vianočný príspevok. Mal byť vo
výške súčasného priemerného
dôchodku, teda 460 eur, predčasní dôchodcovia mali dostať
433 eur.

Trinásty čo...
Dôchodok?!
No nestalo sa. Prišla nová
zostava a jeden jej člen dokonca
takmer prisahal, že na trinásty
dôchodok isto-iste nájde každý
rok ďalších a ďalších sto miliónov eur. Dokonca s Jednotou
dôchodcov na Slovensku podpísali akési memorandum, v ktorom sa zaviazal túto tému systémovo riešiť, dokonca tak, aby
takýto mimoriadny dôchodok
reálne pomohol tým, čo má...
No a potom zazvonil budík...
A naši dôchodcovia dostanú
od päťdesiat do tristo eur.
A aj tých tristo eur len zlomok
z nich, pretože na takúto sumu
má nárok len dôchodca, ktorého
dôchodok je na úrovni životného
minima. Penzista s priemerným
dôchodkom päťsto eur dostane
198 eur.
Áno, máme tu krízu
a našponovaný až deravý štátny
rozpočet. Na druhej strane
máme skupinu ľudí, ktorí pre
tento štát čosi odrobili a ktorých
výrazný počet čoraz rýchlejšie
spadá do skupiny, ktorú nazývame nelichotivo „chudoba“.
A vládu, ktorá druhý rok po
sebe dáva najstarším pomyselný kus drôtu, aby si ním
mohli – viete čo... Jednorazový príspevok, či ho nazveme
hanebne trinásty dôchodok,
alebo
vianočný
príspevok,
je čiastočnou pomocou, ale
v nijakom prípade nerieši trvale
nízke dôchodky väčšiny seniorov. Každý rok sa čoraz viac
dôchodcov prepadáva do stavu
platobnej neschopnosti. Takéto
opatrenie v štýle mačkopes
nikomu nepomôže. Politici by si
mali uvedomiť, že vyplatenie trinásteho dôchodku v plnej výške
dôchodku, respektíve v relevantnej sume, ako navrhoval Smer,
by mala byť ich psia povinnosť.
Nie ľubovôľa a nie predvianočná komunikačná kampaň, na
ktorej sa snažia získať nejaké tie
plusové politické body. Seniori
majú navyše ešte jednu smolu:
v poslednom čase sa politici
z oboch brehov predháňajú skôr
v nadbiehaní mladým voličom
rôznymi opatreniami pre mladé
rodiny. Kedy si opäť niekto
všimne situáciu starších? Bude
to zase až pred voľbami?
Ľudovít KUSAL
Ilustračné foto: (se)

Pomník nášho národného bytia a pamäti
Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: archív SNN

Práca diplomatick ého zboru ktoréhokoľvek štátu je veľmi dôležitá pri budovaní vzájomných obchodno-kultúrno-politických vzťahov. Samostatná
Slovenská republika od svojho vzniku má nadštandardné vzťahy nielen s Poľskou republikou, ale aj so Svätou stolicou. Nielen o tom sme sa rozprávali s bývalým slovenským veľvyslancom v týchto štátoch Mariánom SERVÁTKOM.
● Ste absolvent Filozofickej
fakulty UK v Bratislave v odbore
slovenský a poľský jazyk. Prečo
ste sa rozhodli pre tento smer?
Rozhodli za mňa iní. Chcel som
byť novinárom, aj som urobil prijímacie skúšky, ktoré sa mi zdali veľmi
ľahké, ale bol to rok 1970, keď po
sovietskej okupácii začínala normalizácia a ja som, jemne povedané,
nebol najvhodnejší káder. Zachránil
ma profesor Šimon Ondruš, ktorý ma
vzal na štúdium slovakistiky a polonistiky. Prednášali nám profesori Ján
Stanislav, Milan Pišút, Eugen Paulíny,
Ján Števček, na fakulte pôsobilo
mnoho ďalších osobností. Študovali
sme v Slovanskom seminári i v Univerzitke, debatovali v Kryme, v Klube
spisovateľov i vo Funuse v Horskom
parku. Vtedy som bol, samozrejme,
sklamaný, že ma neprijali, teraz sa
na to pozerám tak, že tak to malo byť,
že ak by ma boli prijali, môj život by
sa uberal iným smerom, a zrejme by
nebolo tak, ako bolo...
● Po absolvovaní štúdia ste
ako odborný asistent pôsobili na
Katedre slavistiky a indoeuropeistiky. Neskôr ste sa stali lektorom
slovenského jazyka na Jagelovskej
univerzite v Krakove. Aké vzťahy
ste mali s tamojšími Slovákmi?
Spomínam si, že do Krakova sa
nikomu veľmi nechcelo, lebo denne
boli v tlači správy o kríze v Poľsku,
že nie je mäso, že je tam lístkový
systém... Bola to pravda, obchody
boli prázdne, často iba s predavačkami, octom a nakladanými uhorkami.
Lístky boli na mnohé tovary. To je na
dlhé rozprávanie... Napriek tomu na
to obdobie milo spomínam. Napísal
a vydal som v Poľsku prvú učebnicu
slovenského jazyka Podstawy języka
slowackiego pre tamojších slovakistov a slavistov (zháňal som aj papier).
Keď vyšlo druhé vydanie poľsko-českej konverzačnej príručky pre turistov,
tak som ako mladý a odvážny odcestoval do Varšavy a zaklopal na dvere
vydavateľstva Wiedza Powszechna
a dal im návrh na vydanie poľsko-slovenskej konverzačnej príručky. Pani
redaktorka naozaj renomovaného
vydavateľstva mi povedala, že ak
prinesiem doklad, že v Česko-Slovensku sa tento jazyk úradne používa, tak budú uvažovať. Buchol som
dvermi. Spomínam to preto, aby sme
si uvedomili, ako sme boli neznámi
už hen za „českými Tatrami“, ako sa
spievalo v jednej poľskej piesni. Pani
redaktorka sa mi vzápätí ospravedlnila a konverzačnú príručku sme
spoločne urobili, vyšla v dvoch vydaniach. Potom sa mi podarilo spoluzakladať lektorát slovenského jazyka
na Sliezskej univerzite v Katoviciach,
kde som napísal a vydal ďalšiu učebnicu slovenského jazyka pre Poliakov
● Budúci pápež Ján Pavol
II., krakovský arcibiskup Karol
Wojtyła, nepovolil pre
slovenskú menšinu liturgiu v rodnom
jazyku. Akým spôsobom ste v tom
čase vnímali túto nepríjemnú
skutočnosť?
Vedel som, že tamojší Slováci
sa domáhajú slovenských bohoslužieb, ale ako mladý asistent som
nemal mnoho možností. Súdruhov
diplomatov z československého
konzulátu ani úradníkov z vtedajšieho Ministerstva školstva SR to
veľmi nezaujímalo – taká bola realita. Neskôr, už ako veľvyslanec SR
v PR, som uvedený problém otváral
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Bývalý
ý ý veľvyslanec
y
SR v Poľskejj republip
ke a vo Vatikáne Marián SERVÁTKA spomína na diplomatické zákulisie mnohých
dôležitých udalostí.

na mnohých stretnutiach, dával som
ho do podkladov našim predstaviteľom na rokovania s poľskými partnermi. Krajanov som, samozrejme,
navštevoval, vtedy sme ešte nemali
v Krakove generálny konzulát, ktorého zriadenie som navrhol. Osobne
som opakovane navštívil kardinála
F. Macharského v Krakove. Môžem
povedať, že naše rozhovory boli
veľmi zložité. Raz dokonca poslal po
mne pozdrav a požehnanie pre krajanov, ktorí mali vtedy v Krakove snemovanie. Ale efekty boli minimálne.
Evidoval som aj snahy o pomoc zo
strany predstaviteľov katolíckej cirkvi
na Slovensku. Aby som poodkryl
tento boľavý problém, zverejním
v tomto rozhovore udalosť, ktorá sa
odohrala v Levoči na Mariánskej hore
počas návštevy pápeža Jána Pavla II.
v roku 2003. Ako veľvyslanec v Poľsku som sa zúčastnil na svätej omši,
po nej mi biskup Dominik Hrušovský
navrhol, aby som sa išiel predstaviť
Svätému Otcovi (vtedy som ani len
netušil, že raz mu budem odovzdávať poverovacie listiny). Udialo sa to
za oltárom, bol som tam s manželkou
Vierou a so synom Marošom. Pápež
sa usmieval a poznamenal, že taký
mladý... Dostali sme požehnanie
a poberali sme sa preč. Za rohom
sme stretli kardinála Macharského,
ktorý mi navrhol, aby som išiel s ním,
že ma chce predstaviť pápežovi.
Poďakoval som mu, že práve pred
chvíľou som u pápeža bol. „Ale nie
so mnou!“ nástojil kardinál a ťahal
ma za pontifikom. Keď ma pápežovi
predstavil, pápež smejúc sa odpovedal, že pán veľvyslanec tu pred
chvíľou bol, už sa poznáme. Vtedy
kardinál doplnil: „Svätý Otče, spoločne s pánom veľvyslancom robíme
niečo vo veci slovenských svätých
omší na Spiši i Orave.“ Pamätám si
to presne, lebo mi to vyrazilo dych.
A Ján Pavol II. povedal: „Dobrze,
to bardzo dobrze...!“ Keď sme už
boli ďalej, kardinálovi som s poďakovaním povedal: „Dúfam, že ste
pápežovi neklamali!“ Treba povedať,
neklamal, lebo naozaj sme niečo
robili, každý po svojom... Urobil
som si z toho záver, že pápež chcel
túto, naozaj pre Slovákov boľavú
a pre neho nepríjemnú vec napraviť.
A myslím, že sa nemýlim, ak poviem,
že dal na to kardinálovi, svojmu
nástupcovi v Krakove, aj pokyn.
Preto to zverejňujem.
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● Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ste boli vymenovaný za veľvyslanca v Poľskej
republike. Ako hodnotíte súčasné
slovensko-poľské vzťahy?
Myslím si, že vzťahy s Poľskom
majú gradujúcu úroveň. Ja som tam
pôsobil pred vyše štvrťstoročím. Bola
to doba bez internetu, bez mobilov,
niekedy bolo potrebné robiť takú
prezentáciu Slovenska ako ďaleko
na Západe. Poliaci mi v tom pomáhali, mal som naozaj nadštandardné,
priateľské kontakty s prezidentom
L. Walesom, prezidentom A. Kwaśniewským, premiérmi W. Pawlakom,
J. Oleksym, s maršálkami poľského
Sejmu, ako veľvyslanec som dostal
pozvanie na Walesove narodeniny
do Gdanska, prezident Kwaśniewski
prijal pozvanie do mojej rezidencie,
a to vyrazilo dych diplomatom vo Varšave a naši páni na MZV si mysleli,
že klamem. Nerád o tom píšem, lebo
to vyzerá trošku ako samochvála. Ale
tak to bolo a veľmi mi to pomáhalo.
S poľskými partnermi som rokoval
vždy priamo. Ak bol problém, predostrel som ho aj s návrhom na riešenie. Spomínam si na oslavy päťdesiateho výročia Varšavského povstania.
Poliaci pozývali hlavy štátov, ktorých
občania sa do povstania zapojili.
Nášho prezidenta nepozvali. Napísal som list prezidentovi L. Walesovi
o účasti Čaty 535 Slovákov. Zviditeľnili sme zabudnutých skromných
hrdinov, navrhol som pomenovanie
jedného námestíčka v mestskej časti,
kde bojovali, po ich veliteľovi M. Ihringovi, od nás dostali štátne vyznamenania. Teší ma, že prešiel môj návrh
na Ulicu gen. Milana Rastislava Štefánika v poľskom hlavnom meste.
● Pôsobili ste aj ako slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici.
Počas prvej Dzurindovej vlády bola
uzavretá tzv. Vatikánska zmluva.
Aké výhody z nej vyplývajú pre
Slovenskú republiku?
Zmluva sa pripravovala na Slovensku, ambasádor nebol na rokovania prizývaný. Spomínam si na
situáciu, keď ma vysoký predstaviteľ Svätej stolice upozornil na jednu
vážnu formuláciu, ktorú tam chcela
slovenská strana na prospech cirkvi
dať. Vatikán to považoval za nadštandardné a navrhoval to vylúčiť. Videl
som profesionálny prístup vatikánskych expertov a na druhej strane
nadbiehanie niektorých našich politikov. Medzinárodné zmluvy majú
rozličný charakter, sú odstupňované,
dlho sa dohodujú, dodržiavajú alebo
nie, ale až na zmluvy o odzbrojení,
bezpečnosti nevzbudzujú vo verejnosti záujem. Zmluvy s Vatikánom,
konkordáty alebo základné zmluvy,
naopak, vyvolávajú záujem politikov,
médií. Aj preto som privítal iniciatívu
Pápežského východného inštitútu
v Ríme, jeho rektora Héctora Vall
Vilardella a vtedajšieho profesora na
tomto Inštitúte Cyrila Vasila, aby sme
spoločne usporiadali medzinárodnú
konferenciu o zmluvných vzťahoch
Svätej stolice so štátmi. Spomínam
si, že v predvečer konferencie mi
vatikánsky kuriér priviezol pozdravný
telegram od Svätého Otca. Na konferencii, ktorú Veľvyslanectvo SR
pri Svätej stolici spoluorganizovalo,
vystúpil vatikánsky minister zahraničných vecí Mons. Jean-Louis Tauran,
náš minister E. Kukan, predseda
KBS biskup F. Tondra. Záujem vyvolali referáty veľvyslancov krajín akreditovaných pri Vatikáne, v tom Ruskej

federácie, Poľska a vedeckých osobností zo Slovenska, o. i. prof. Emílie
Hrabovec, Dr. T. Hajdu, Dr. Jozefa
Rydla. Po konferencii som mal na
stole vzácny materiál – referáty,
ktoré na konferencii odzneli. A nad
stolom v mojej hlave visela otázka,
ako s tým naložiť. Oslovil som kardinála J. Tomka s prosbou o pomoc.
Odpovedal mi, že ak to chceme
vydať, musím zohnať financie, čo
som vedel. Zvolil som iný postup:
Slovenská republika prostredníctvom našej ambasády pri Vatikáne
usporiadala konferenciu o zmluvných
vzťahoch Svätej stolice, je to teda
náš príspevok, náš dar Vatikánu.
Požiadal som o prijatie u vatikánskeho premiéra, štátneho sekretára
kardinála Angela Sodana, ktorému
som predstavil dokumenty, ktoré sme
pre Svätú stolicu pripravili. Pýtal sa
ma, čo navrhujem. Odpovedal som,
že vydať knižne. Vo vatikánskom
vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vyšla v roku 2003 publikácia
Relazioni internazionali giuridiche
bilateralitra la Santa Sede e gli stati:
esperienze e prospettive s úvodným
textom kardinála A. Sodana, v ktorom menovite ďakuje veľvyslancovi
SR za zorganizovanie zaujímavej
konferencie a za... Dobre mi to padlo,
keď som to čítal, ale aj po rokoch
podčiarkujem, že iniciatíva prišla
z Pápežského východného inštitútu.
Ja som iba skromne inicioval vydanie
zaujímavých vedeckých textov prednesených na prestížnej konferencii.
A napísané ostáva...
● V týchto dňoch sa hovorí
príchode pápeža Františka na Slovensko. Aký význam pre slovenský národ by mala jeho návšteva
v týchto náročných časoch?
Spomínam si na prípravu ostatnej návštevy pápeža Jána Pavla II.
Bol som pri príprave písomného
pozvania, nie všetci naši politici i cirkevní predstavitelia návštevu podporovali. Ešte aj dnes to môže znieť až
šokujúco, ale bolo to tak. Bol som
veľmi šťastný, keď mi dnešný svätý
Ján Pavol II. pri rozlúčkovom prijatí
oznámil, že príde. Prišiel a bola to historická návšteva. Treba predpokladať,
že aj pápež František príde s istým
posolstvom. Ako som počul v pastierskom liste našich biskupov, aj oni to
očakávajú. Prekvapila nás však chystaná segregácia veriacich na očkovaných a neočkovaných, s ktorou, podľa
jej šéfa, súhlasí KBS. Nie je to dobrý
signál pred návštevou, nech už bude
akokoľvek zdôvodňovaný.
● Dvojtýždenník Slovenské
národné noviny vydáva Matica slovenská. Aký význam má jej pôsobenie v 21. storočí?
My sa v tomto novinovom
priestore nemusíme presviedčať
o význame Matice v našej histórii. Že
keby jej nebolo bývalo, bolo by oveľa
horšie a možno najhoršie. Matica slovenská je pomník nášho národného
bytia i pamäti. Matica nám je teraz
rovnako potrebná ako v minulosti.
Treba, aby sme všetci doplňovali či
prehlbovali jej pôsobenie tam, kde
cítime potrebu a isté vákuum. Vieme,
ako sa k nej správali Maďari za Uhorska, Novotný za Česko-Slovenska,
ale žeby sa k nej takto správala
ministerka kultúry za samostatného
Slovenska? O tom sa nám, keď sme
na pamätnom snemovaní na Donovaloch podpisovali výzvu na vyhlásenie
zvrchovanosti, ani len nesnívalo.
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W\UN\VRYëFK Y{G SOiæt æH KďEN\ PRUt V~ QHNRQHÿQëP
YUiWLPVDNWHEHVSlģKRFLDMWPRX
]GURMRP]iEDY\VN~VHQRVWtD QRYëFK]iæLWNRYMHWDNPHU
QHPRæQp$ URYQDNRSUHVYHGÿLģYHWURSODFKRYæHEH]SHÿLH
SUtVWDYX D KRMQRVģ SOQëFK VLHWt UëE MH ]iNODG YäHWNëFK
YlÿätFK YHFt MH ]Gi VD WLHæ YHđPL ģDæNp þDVWR VD SUHWR
VWiYDPHRWURNPLYODVWQëFKVN~VHQRVWtWRKRÿRSR]QiPH
DNRVPHEROLY\FKRYDQtDNRVDN QiPLQt]DFKRYDOLDNR
VPH VD N LQëP ]DFKRYDOL P\ VDPL D P\VOtPH VL æH QiV
WRGHÀQXMHåHLQtE\ģQHP{æHPH'HVtPHVDQH]QiPHKR
D KđDGiPH äģDVWLH LED Y WëFK PRUVNëFK ]iWRNiFK NWRUp
SR]QiPHþRQHPXVtE\ģYæG\WiQDMäģDVWQHMäLDYRđED8æ
5REHUW)URVWDPHULFNëEiVQLNVWRURÿLDYRVYRMHMEiVQL
5RDGQRWWDNHQQDStVDOYHđPLGXFKDSOQ~P\äOLHQNXNWRU~
E\ VRP ]KUQXOD QDVOHGRYQH ² SRNLDđ ÿORYHÿH VWRMtä QD
Ui]FHVWtD QHYLHäVDUR]KRGQ~ģNWRURXFHVWRXtVģY\EHUVL
W~PHQHMY\FKRGHQ~D YWHG\XYLGtäWHQUR]GLHO
.DæGë VPH YäDN NDSLWiQRP YODVWQHM ORGH D ÿDVWR
]DE~GDPH QD WR QDMSRGVWDWQHMäLH QD SRViGNX 1D WëFK
NWRUtEROLXæRGSRÿLDWNXV~ÿDVģRXORGHD QDWëFKNWRUtVD
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N QiP SRÿDV SODYE\ SULGDOL 1LHNHG\ VD WRWLæ SUHGVD OHQ
VWiYD æH ÿORYHN ] SUtVWDYX VD UR]KRGQH VN~VLģ DNp WR MH
FtWLģ YLHWRU YR YODVRFK D YHWURSODFK ]DNRWYt Y QLHNWRURP
] SUtVWDYRY1DMY]iFQHMätGDUNWRUëVPHSUHWRDNRNDSLWiQL
GRVWDOLGRYLHQNDMHGDUXÿLģVD
.DæGëNRKRQDPRULÿLSO\WÿLQHVWUHWQHPHMHQLHNWR
RG NRKR VWRMt ]D WR XÿLģ VD 'RNRQFD DM YWHG\ DN VWUHWQHPHQLHNRKRR NRPVLP\VOtPHæHVLQH]DVO~æLQLÿLQp
OHQRGV~GHQLHD RSRYUKQXWLH1HKRYRULDFR WRPDNVWUHWQHPH QLHNRKR NRKR VPH Xæ SUL VYRMHM SODYEH QLHNHG\
Y PLQXORVWL VWUHWOL D NHĈ VPH VD WRSLOL QHKRGLO QiP DQL
OHQ]iFKUDQQpNROHVR
0RæQR EROHVģ ] XÿHQLD VD GRNiæH VYRMRX P~GURVģRX
]PLHUQLģ 7X )X ÿtQVN\ EiVQLN NWRUë WYRULO SRÿDV
VWRURÿLDYRVYRMHMEiVQL:HOFRPHUDLQRQD VSULQJQLJKW
QDStVDOÅ'REUëGiæĈYLHNHG\SUtVģ´1LHNHG\WiOHNFLD
NWRU~VDSRWUHEXMHPHQDXÿLģDE\QDäDSODYEDERODÿRQDM
~VSHäQHMäLD D SUHSUDYLOL VPH WRYDU DOHER đXGt EH]SHÿQH
QD GUXK~ VWUDQX SUtGH RG QLHNRKR NRPX E\ VPH WLWXO
XÿLWHđSUL]QDOLOHQV ģDæNRVģDPL
åLDGQ\ NDSLWiQ YäDN QLH MH OHSät RG GUXKpKR 3ULMDģ
V SRNRURX D YĈDNRX YäHWNëFK NWRUt ] QHMDNpKR G{YRGX VNUtæLD QDäX QiPRUQ~ WUDVX MH Wi PHQHM Y\FKRGHQi
FHVWD 1LNWR QHP{æH ]D WR DN QDSRNRQ L QDSULHN YäHWNëPOHNFLiPQLHNWRUë] NDSLWiQRYY E~UNHVWURVNRWi0i
SUtOHæLWRVģQDXÿLģVDæLģY ODJ~QDFK2FHQLģW\UN\VRYpYRG\
D SRNRM =PHQLģ VD $OHER YVWDģ SRVWDYLģ VL QRY~ OHSäLX
ORĈD YUiWLģVDVSlģQDPRUH9 NDæGRPSUtSDGHMHWDNÿL
NDæGRP SUtSDGHMHWDNÿL
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Slovesné umenie
3RFKiG]D] REFH-iQRätN]R6UEVNDæLMHY 2ÿRYHMQD6ORYHQVNXD N VORYHQVNpPXVORYXPiVUGFRYëY]ģDKþRDNRPODGëY\]UHWëÿORYHNRGSRU~ÿDPODGëPNWRUëV~HäWHOHQ
Y UR]SXNX"6 .DWDUtQRX0RVQiNRYRX%DJđDäRYRXVDUR]SUiYD0DUFHO3iOHä

0DUFHO 3iOHä .DWND WYRMH DNWLYLW\ YQtPDPH QD SROL VORYHQVNRVUEVNRP$N E\ VPH VD QD WR SR]UHOLFH]GYH IDUE\ DNR E\
EROLSUHPLHäDQp"
.DWDUtQD0RVQiNRYi%DJđDäRYi)DUE\QDäLFKYODMRNV~URYQDNp²
ÿHUYHQiPRGUiELHODOHQMHUR]GLHOÿLVDGtYDWH]GRODKRUHDOHER ]KRUD QDGRO -H WR MHGHQ VORYDQVNë QiURG NWRUë ERO YHđNëPL
VUEVNëPL D VORYHQVNëPL RVREQRVģDPL SUHSRMHQë FH] KLVWyULX
GRNRQFD GR VNRQÿHQLD SUYHM VYHWRYHM YRMQ\ D UR]SDGX UDN~VNRXKRUVNHMPRQDUFKLHEROLWLHWRGYDQiURG\DMJHRJUDÀFN\VSlWp
Dæ SR V~ÿDVQRVģ D VLOQp OLWHUiUQRNXOW~UQH Yl]E\ D SULHQLN\ 7HQ
RGWLHėNWRUëE\VPHGRVWDOL] SUHPLHäDQëFKIDULHEYODMRNE\DVL
ERODIDUEDYRMYRGLQVNëFK6ORYiNRY3UiYHLFKSRYDæXMHP]DQDMVLOQHMäLHRKQLYR6ORYHQVNDD 6UEVND$ ]DW~IDUEXVDXæGHVDģURÿLD
VWHUHRW\SQHSRYDæXMHPRGUi0RGUiDNRäLURNpQHERQHNRQHÿQHM
SDQyQVNHMURYLQ\PRGUiDNRPRGURWODÿPRGUiDNRGRP\YR9RM
YRGLQH DNR QDMÿDVWHMäLD IDUED REiORN VORYHQVNëFK NQtK PRGUi
DNRGRPLQDQWQiIDUEDQDSOiWQHVYHWR]QiP\FKLQVLWQëFKXPHOFRY
NWRUtRGWLDđWRSRFKiG]DM~0RGUiDNR'XQDMNWRUëMHHäWHMHGQR
naše prepojenie...
0 3 9 1RYRP 6DGH Y 6UEVNX VL Y\äWXGRYDOD VORYHQVNë MD]\N
D OLWHUDW~UX =UHMPH Xæ R ÿRVL VN{U VL ]LVWLOD æH VORYR MH WYRMRX
VUGFRYNRX
.0%-HSUDYGDæHVRPN OLWHUDW~UHPDODEOt]NRRGPDOLÿND²
Y URGLQHPLYäWHSRYDOLOiVNXN đXGRYHMVORYHVQRVWLD Y äNROH]DVD
N XPHOHFNHMOLWHUDW~UH5DGDVRPUHFLWRYDODD StVDODVORKRYpSUiFH
D ]~ÿDVWėRYDODVRPVDDMQDU{]Q\FKV~ģDæLDFK1DVWUHGQHMäNROH
NGHVRPPDODLEDVUEVN~OLWHUDW~UXVLSDQLSURIHVRUNDYäLPODæH
StäHPÅWURäNXLQiÿ´QHæPRMLVSROXæLDFL'RGQHVVRPQHSRFKRSLOD
ÿR]QDPHQDORWRÅWURäNXLQiÿ´OHERVRPQHYHGHODStVDģSRGđDQHMDNHMäDEOyQ\DOHWDNDNRWRFtWLPD YQtPDP7~ÅLQDNRVģ´SRWRP
QDSOQRSRGFK\WLOLPRMLSURIHVRULQDRGGHOHQtVORYDNLVWLN\D YODVWQH
YĈDND QLP VRP ]DÿDOD QDSOQR WYRULģ D XYHUHMėRYDģ 3URI $GDP
6YHWOtN OLWHUiUQ\ YHGHF D GOKRURÿQë äpIUHGDNWRU PHVDÿQtND SUH
OLWHUDW~UXD NXOW~UX1RYëæLYRWPDSRGQLHWLOStVDģD XYHUHMėRYDģ
EiVQHSRNëPSURI-DUPLOD+RGROLÿRYiRGERUQtÿNDQDGHWVN~YRM
YRGLQVN~ OLWHUDW~UX PD SRGSRURYDOD WYRULģ SUH GHWL 9 WRP ÿDVH
VPHVLVSRORÿQH]DORæLOLGYDY\VRNRäNROVNpÿDVRSLV\7UDID þDU E
ROyJNGHVPHXYHUHMėRYDOLQDäHäWXGHQWVNpSUiFHD DMYĈDNDWRPX
VDY\SURÀORYDORQLHNRđNRQRYëFKPODGëFKDXWRURY
03'RPDVLY SRp]LLWLHæYäDNY SUy]H$NRVLVDYODVWQHQDäOD
Y WRPNWRURPNRQNUpWQRPæiQUL"

.0%3UHGHWLStäHPSRYLHGN\D PHQHMEiVQHSUHGRVSHOëFK]DWLDđ
LEDSRp]LX$E\VRPWYRULODSUHGHWLSRWUHEXMHPLFKPDģYRVYRMRP
EOt]NRP RNROt 9 SUYHM ]ELHUNH -HGQR]XEë ~VPHY WR EROL SUHYDæQH
PRMH QHWHUH ] NWRUëFK V~ Xæ YHđNp VOHÿQ\ KODYQë KUGLQD Y NQLKH
.DæGëGHėVDQLHÿRQRYpQDXÿtPMHP{MEUDWDQHFD WHUD]SRVOHGQp
SRYLHGN\D EiVQHNWRUpVRPQDStVDODV~SUHYDæQH] GHWVNHMIDQWi]LH
QDäLFKGYRFKV\QRY$MNHĈWRQLHNHG\QLHMHDæWDNpSULDPRÿLDUHDOH
P{æHP SRYHGDģ æH GHWL V~ PRMRX LQäSLUiFLRX 1D QDStVDQLH EiVQt
SUHGRVSHOëFKSRWUHEXMHP]DVDQLHÿRÿRPDWUiSLGUiæGLQDEiGDVD
]DPëäđDģQDGYHFRXKđDGDģRGSRYHGHD QHMDNëæLYRWQëEDODQV7DNæH
RGSRYHĈQDWYRMXRWi]NXMHDVLæHVLæiQUHQHY\KđDGiYDPMDDOHVL
RQ\Y NRQHÿQRPG{VOHGNXQiMGXPėD
032NUHPVORYDDNRWDNpKRPiX WHEDYHđNpPLHVWRDMIRONOyU
þtPVDVWDOSUHWHEDSUtģDæOLYëP"
.0%)RONOyUMHSUHPėDVS{VREDNëPSiWUDPSRVYRMHMLGHQWLWH
D MHGQëP] SURVWULHGNRYNWRUëPVYRMXLGHQWLWXY\MDGUXMHP=QDPHQi
WR æH QD MHGQHM VWUDQH VL ]D]QDPHQiYDP ]Y\N\ RE\ÿDMH SLHVQH
GHWVNp KU\ WDQFH QiUHÿLD D YäHWNR ÿR V~YLVt V WUDGLÿQRX đXGRYRX
NXOW~URX D QD GUXKHM VWUDQH ]R]ELHUDQë PDWHULiO SXEOLNXMHP Y NQLKiFK D YHGHFNëFK ÿDVRSLVRFK DOHER LQWHUSUHWXMHP QD MDYLVNX DNR
VSHYiÿND WDQHÿQtÿND ÿL WYRUtP DNR VFHQiULVWND D UHæLVpUND 9HUQi
YäDN]RVWiYDPGROQR]HPVNpPXIRONOyUXNWRUëVtFHMHVORYHQVNëDOH
SRG YSO\YRP U{]Q\FK ÿLQLWHđRY D Y SURFHVH YëYRMRYëFK Ii] VD VWDO
R WURäNXLQëQHæQD6ORYHQVNX$ WRMHDVLDMWRÿRMHSUHPėDQDM
SUtģDæOLYHMäLH ² KđDGDģ NRUHQH SUHSRMHQLD D V~YLVORVWL VORYHQVNpKR
IRONOyUXD IRONOyUXYRMYRGLQVNëFK6ORYiNRY
032NUHPLQpKRWLERODXGHOHQi&HQD1RYpKRæLYRWD]DF\NOXV
EiVQt .DæGpKR DXWRUD SRWHät NHĈ VL MHKR WYRUEX YäLPQ~ NHĈ MX
SRFKYiOLD SUtSDGQH RFHQLD =QDPHQi WR DM SUH WHEH DNëVL VLJQiO
DE\VLSRNUDÿRYDODSUtSDGQHVD]OHSäRYDOD"
. 0 % .DæGi ]tVNDQi FHQD MH ]DYl]XM~FD 7DN YRÿL WëP NWRUt MX
XGHOLD DNR DM YRÿL ÿLWDWHđRP D QDMPl YRÿL VHEH 6DPR]UHMPH æH MH
G{OHæLWpUiVģD ]GRNRQDđRYDģVDDOHQLHNY{OLSUtSDGQëPFHQiPDOH
NY{OLSUHNRQiYDQLXYODVWQëFKKUDQtFD WYRULYëFKUiPFRY
037YRMOLWHUiUQ\YHVPtUVDWRÿtDMRNRORGHWVNHMIDQWi]LH3UHÿR
UDGDYVWXSXMHäDMGRWëFKWRNRQÿtQ"
. 0 % 3UHWRæH QHP{æHP QHYVWXSRYDģ åLYRW PL SULQiäD GR FHVW\ UR]WRPLOp ]YHGDYp ]iEDYQp GHWL D ERO E\ KULHFK LFK P\äOLHQN\
QH]EHG\D ~VPHYQpSUtKRG\QH]DStVDģ2NUHPWRKRQDäLFKODSFLV~
Y REGREtNHĈMHSRYLHGNDQDM]DXMtPDYHMätGDUÿHNWDNDNRNDæGiPDW-

ND DM MD FKFHP VYRMLP GHģRP XURELģ UDGRVģ 'HWVNë VYHW MH YODVWQH
YHđPL MHGQRGXFKë ~SULPQë QHYLQQë SULDPRÿLDU\ SOQë IDQWi]LH
D HOiQX 1DStVDQtP SRYLHGN\ SUH GHWL VD DVSRė WURäLÿNX N QHPX
SULEOtæLP$ MHWRSUHPėDSULYLOpJLXP
03$E\ģDY UiPFLWYRMLFKDNWLYtWQHERORPiORÿLQtäVDDMQDSROL
SXEOLFLVWLN\þRģDIDVFLQXMHY WRPWRVPHUH"
. 0 % ÉQR VRP GRSLVRYDWHđND QLHNRđNëFK SULQWRYëFK PpGLt QD
'ROQHM]HPLVSROXV 9ODGLPtURP9DOHQWtNRPXæSlģURNRYY\GiYDPH
6ORYHQVNë VYHWRYë NDOHQGiU URÿHQNX R 6ORYiNRFK æLM~FLFK Y ]D
KUDQLÿt D QDMQRYäLHSUDFXMHPY 6WUHGRVORYHQVNRPRVYHWRYRPVWUHGLV
NXY %DQVNHM%\VWULFLNGHPiPQDVWDURVWLSUiYHSXEOLNDÿQ~ÿLQQRVģ
D NGHVPHVL]DORæLOLWULÿDVRSLV\DUW80 ÿDVRSLVR XPHQtD NXOW~UH 
HWQ80 LQWHUGLVFLSOLQiUQ\YHGHFNRRGERUQëRQOLQHÿDVRSLV D SD
URÿHQND626 1DWHMWRSUiFLVDPLQDMYLDFSiÿLæHVDQHXVWiOHPXVtP
LQIRUPRYDģ]GRNRQDđRYDģD VSR]QiYDģQRYëFKđXGt
032GPDUFDSUHætYDPHäSHFLÀFNpREGRELH$NRVDWLGDUt
QDFKiG]DģDMY REPHG]HQëFKPRæQRVWLDFKäWLSN\SRp]LH"
. 0 % 7RWR ]YOiäWQH REGRELH PL RNUHP LQpKR SULQLHVOR DM WR æH
QHP{æHPWDNÿDVWRFHVWRYDģ]DQDäLPLGR6UEVNDæHPLFKëEDURGLna, priatelia, ale aj celá tá dolnozemská nátura. Podnietilo ma to viac
VD ]DPëäđDģ QDG NRUHėPL QDG PLQXORVģRX KRGQRWDPL D PRæQR DM
SUHWRPRMDQDMQRYäLDSRHWLFNiWYRUEDMHSUiYHWDNWURFKXDQWURSRORJLFNi DMNHĈWRYHđPLGLYQH]QLH 
=RYäHREHFQHMGHYDVWiFLHKRGQ{WD REMDWLDNRQ]XPQHMVSRORÿQRVWLKđDGiPYëFKRGLVNRY VWDURP]DEXGQXWRPVS{VREHæLYRWDY MHKR
QDWXUDOLVWLFNRPSDQWHyQHD ]DEXGQXWëFKKRGQRWiFKNWRUpEROLY\EXGRYDQp QD ]iNODGRFK YHÿQHM D QHPHQLWHđQHM NR]PLFNHM SUDYG\
SRGđDNWRUHMVDMDVQHUR]OLäXMHÿLHUQHRGELHOHKR
2GWLHQH äHGHM V~ Xæ ]iOHæLWRVģRX PRGHUQHM GRE\ NWRUi SRGđD
PėDGRYLHGODVYHWGRWDNpKRVWDYX
03þRE\VLRGNi]DODPODGëPNWRUtVDXÿLDStVDģD PDM~PRæQRSUiYHWDNpPpW\DNpVLXæGRVLDKODW\L NHĈVWiOHSDWUtäPHG]L
PODGëFKDXWRURY"
. 0 % $E\ QHPDOL PpW\ 7YRUED DE\ RVORYLOD ÿLWDWHđD PXVt E\ģ
~SULPQi$ ~SULPQiWYRUEDY\FKiG]D] WRKRæHMHDXWRUViPVHERX
æH StäH V S{æLWNRP ] YODVWQHM SRWUHE\ 1HWUHED YHđD äSHNXORYDģ
Y\PëäđDģK\SRWp]\D NRPELQiFLH=iNODGMHYHđDÿtWDģD StVDģ1HFKDģ
VDRPiPLģDMLQëPLRGYHWYLDPLXPHQLD²KXGERXGLYDGORPYëWYDUQëPXPHQtP
åLģV PHWDIRURXD KđDGDģMXDMY NDæGHMYäHGQHMFKYtOL
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3RHWNDSUR]DLÿNDD SXEOLFLVWNDS{YRGRP]R6UEVND-HY\GDWiPiGYRFKV\QRYåLMHY 2ÿRYHM$NR6ORYHQNDY\UDVWDM~FDY NUDMDQVNRPVYHWHVDGOKRGRERSURIHVLRQiOQHD XPHOHFN\YHQXMHSUREOHPDWLNH]DKUDQLÿQëFK6ORYiNRY-HÿOHQNRX6SRONXVSLVRYDWHđRY9RMYRGLQ\D 6SRONXVORYHQVNëFKVSLVRYDWHđRY
=tVNDODYLDFHURRFHQHQtPHG]LLQëPGUXKpFHQ\QDOLWHUiUQRPV~EHKX1RYpKRæLYRWDD SUY~QD(XUySVNRP)DFHERRNEiVQLFNRPIHVWLYDOHY 1RYRP6DGH
9 URNXVDVWDODODXUHiWNRXSUHVWtæQHMOLWHUiUQHMFHQ\1RYpKRæLYRWD$EVROYRYDODVORYHQVNëMD]\ND OLWHUDW~UXQD2GGHOHQtVORYDNLVWLN\))8QLYHU]LW\
Y 1RYRP6DGHY 6UEVNX3UDFRYDODY ÓVWDYHSUHNXOW~UXYRMYRGLQVNëFK6ORYiNRYY 1RYRP6DGHQD8QLYHU]LWH0DWHMD%HODY %DQVNHM%\VWULFL 0HWRGLFNp
FHQWUXPSUH6ORYiNRYæLM~FLFKY ]DKUDQLÿt D Y V~ÿDVQRVWLS{VREtY 6WUHGRVORYHQVNRPRVYHWRYRPVWUHGLVNXY %DQVNHM%\VWULFL2NUHPLQpKRVDLQWHQ]tYQH
YHQXMHDMVORYHQVNpPXIRONOyUX
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VYlWpKR9RMWHFKD YRY\QLNDM~FRPSUHNODGH-iQDãYDQWQHUD
D V LOXVWUiFLDPL 0LURVODYD &LSiUD 8æ GiYQR VD PL QHVWDOR æH E\
VRPQHMDN~NQLKXÿtWDODWDNSRPDO\([XSpU\KRPHGLWDWtYQDSUy]D
StVDQi DNR SU~G P\äOLHQRN MH UR]GHOHQi GR  NDSLWRO D ]DVDGHQiGRUR]SUiYDQLDV\QDYOiGFXNUDMLQ\NWRUëPHGLWXMHR đXGVNRP
æLYRWH äģDVWt VSRORÿQRVWL -H WR RSDN HSLFNëFK NQtK ² QHYLHPH
DQLNGHVDNQLKDRGRKUiYDNWRSUHVQHUR]SUiYDÿMHSUy]DQHPi
MDVQë GHM DQL ÿDVRYp XUÿHQLH 0RKOL E\ WR E\ģ P~GURVWL ] 2ULHQ
WX] DQWLFNpKRVYHWD]RVWUHGRYHNXÿLV~ÿDVQRVWL6~XQLYHU]iOQH
SODWQpÅ2E\ÿDMHV~Y ÿDVHWëPÿtPMHRE\GOLHY SULHVWRUH$NëVL
KOXSiNPLSULäLHOSRYHGDģ¶2VORERĈQiVRG]iND]RYD VWDQHPHVD
YlÿätPL·$OHMDVRPYHGHOæHQDMVN{UE\VWUDWLOLYHGRPLHWYiUHD SRWRPEH]OiVN\N QHME\VWUDWLOLL YHGRPLHVHEDVDPëFK´1iMGHPH
WDP~YDK\R VP~WNXÅ/HERVP~WRNVDURGtYæG\] SO\Q~FHKRÿDVX
NWRUë QHY\GDO VYRM SORG´ R SRp]LL Å3Rp]LD Wi GFpUD UR]SRURY´
R PLHULÅ0LHUMHVWURPNWRUëGOKRUDVWLH%XGRYDģPLHU]QDPHQi
EXGRYDģGRVWDWRÿQHYHđN~PDäWDđDE\VDY QHMPRKORQDQRFXORæLģ
FHOpVWiGR´R VWDUREHR SURWLUHÿHQLDFKR ]P\VOHæLYRWD.QLKDMH
Y\GDQiY G{VWRMQHMIRUPHD SUHNODGPDMVWURYVNëæHVDSUHNODGDWHđ
MDYtDæQHYLGLWHđQëWDNSULURG]HQHWH[WSO\QLH$QWRLQHGH6DLQW([X
péry nie je autorom len 0DOpKRSULQFD a &LWDGHODMHSUtNODGRPæH
WRNNQLK\P{æHE\ģKOEätD SRPDOätQHæXELHKDQLHRNROLWpKRVYHWD
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0RMD NQLæND 'YDGVDģGYD GLHU Y URGQHM ]HPL 6LJQLV   MH QDMPl R PRMRP REđ~EHQRP
N~VNX 6ORYHQVND ² R æHOH]QLFL PHG]L %DQVNRX %\VWULFRX D +RUQRX ãWXEėRX .UiVQH ]iNXWLD
.UiVQHDQHEH]SHÿQp6HGHPQiVWHKRVHSWHPEUDDVLYäWYUWLQHSUiFQDNQLKH]LVģXMHP
æHQDWUDWLÿORYHNQDUD]tDMQDQHEH]SHÿQHMäLHYHFLQHæV~YODN\
2GEHKQHP]URGLQQHMRVODY\²VWDUNëNWRUpPXVRPNQLKXQDSRNRQYHQRYDOPiQDURGHQLQ\
2VHPGHVLDWMHGHQ URNRY 3RSěFKD %HULHP VL VDNR GiæGQLN SFKiP GR YUHFND D QD NUN YHäLDP
IRWRDSDUiW6WDQLFD'ROQë+DUPDQHFMHEOt]NRVWDÿt]GRODģNUDWätVWUPiN5RYQRQDGGHGLQRX
YSRGVWDWHQDGQDätPGRPRPDSUHGVDMXWDNPHUQHYLGQR
/HQÿRVDRFLWQHPQDWUDWLPHG]LKDUPDQHFNëPWXQHORPÿDMHKRPHQRYFRPÿtVOR  SRRNUHMHP 2Slģ VL XYHGRPXMHP DNi MH ÅPRMD´ WUDģ YHđNROHSi $NR PDOë VRP VD EiO
æH YODN\ NWRUp VRP SRÿXO D QHYLGHO VSDGQ~ GROX GR GHGLQ\ URYQR QD GRP\ OHQæH NHĈ MH
ÿORYHNKRUHQDWUDWLSRFKRStæHVWRYN\URERWQtNRYVDUR]KRGQHQHSRWLOL]E\WRÿQH'RVYDKRY
DNDPHQQëFKEUiOY\NURMLOLäLURNiQVN\SiV
7XQHO\PDIDVFLQXM~$M]UXäHQiVWDQLFD3UHFKiG]DPVDSRFHORP~VHNXPHG]LWXQHOPLWDP
LVSlģYäHWNRMHYSRULDGNXDRNRORVYLäWtPDOëUXäHė3tVNDD]GUDYtPD9äHWNRVLIRWRJUDIXMHP
DUDGRVģPLND]tOHQäWHNDM~FLSHVNGHVL]DSORWRPVWDQLÿQHMEXGRY\&tWLPD1HYLHæHVRPOHQ
QDGäHQHFNWRUëVLIRWtRNROLH&tWLPDDMHVLWDNPHULVWëæHVRPOHQĈDOät]ORGHMNRYXV~FHKRGR
äURWXSUDYGD]DSiUGUREQëFKQDNWRUpVRPSRGđDQHKRRGNi]DQë$QHSRÿXMHPOHQEUHFKRW
DOHDMNULN=QLHWRWDNDNRE\WRKRSVDQLHNWRKUHäLOÿLGRNRQFDSURYRNRYDO
.HĈæH DQL MHGQpPX ] WëFKWR WYRURY QHUR]XPLHP SRPDO\ DOH LVWR VD ]EHUiP QD RGFKRG
9WRPVDRSlģR]YHEUHFKRWWHQWRUD]DNRVLKODVQR2E]ULHPVDDYLGtPæHFH]RWYRUHQ~EUiQX
VD NX PQH EOtæL YOÿLDN 7ULHOL ]D PQRX DNR SUHWHNiUVN\ FKUW NWRUpKR NRQHÿQH SXVWLOL ] NOLHWN\
-HKRSiQYSULOLHKDYRPäSRUWRYRPRGHYHNUiÿD]DQtP
=EDGi PD 9ROi QD SVD Å. QRKH )XM WR´ .ULÿt YULHVND QR SHV VL KR QHYätPD D XKiėD
]DPQRXÅ1HERMWHVDQLÿQHXUREt´]DYROiQDSRNRQQDPėD3RVO~FKDPWHGD+PVQDætPVD
1LÿQHXUREt"7RG~IDPYUDYtPVLQRSUHLVWRWXRGYUiWLP]UDNDKđDGtPQDNRđDMHQHFKMH
MDVQpDMSVRYLæHVDOHQSR]HUiP%OtæLVDNXPQHVSUDYDYQtPDPKROHQSHULIpUQH]UDNNORStP
QD NRđDMQLFH DE\ VRP KR QHSURYRNRYDO SRKđDGRP %UHäH GR PėD D NHĈ MH SUL PQH REHKQH
PDDFKėDSQHPLSRđDYRPVWHKQH1HEROtWRQHP{æHPSRYHGDģOHQPDMHPQHVWODÿt~VWDPL
SRYHGDOE\VRPKUDYRDNRE\VLPHG]LWëPXYHGRPLOæHGRKUë]ģPDSUHGVDOHQQHEXGHDæWDNë
GREUëQiSDG
+UDYRQHKUDYRFKėDSQXWLHFtWLPDSULSRKđDGHQDULIOHYLGtPGLHUN\SR]XERFK
*D]GDQDėKRNULÿtQRSHVOHQĈDOHMEUHäH
Å7XätPYiVQHSRVO~FKD´SUHFHGtP$VSRėP\VOtPæHVRPSRYHGDOQLHÿRYWRP]P\VOH
Å3UHSiÿWH´SUHKRGtQH]iYl]QHDSULSQHVLSVDQDY{G]NX
1HSDPlWiPVLæHE\PLYWHG\SRYHGDODMQLHÿRLQp2GFKiG]DM~DNRE\VDQHFKXPHOLOR
Å$MHRÿNRYDQë"´SëWDPVD
Å-DVQpQHERMWHVD´]DYROiDDQLVDQHRE]ULH
9\GiYDM~VDRSDÿQëPVPHURPRNRORVWDQLFH VPHURPNKDUPDQHFNpKRWXQHOX ÿRGNLDđ
VRPVDSUHGFKYtđRXYUiWLO
1HYLHPSUHÿRDOHLGHP]DQLPL1HYLGLDPDLG~VLSRVYRMRPUëFKORNëPMDOHQWDN]QRK\
QDQRKX
9]iKRQH]DSORWRP]EDGiPSDQL1HYLHPDNRV~YLVtVPDMLWHđRPSVDQRQHGiPL
Å)DNWMHRÿNRYDQë"´
Å-DVQpMDVQp´RGYHWtSDQL
3R]ULHPQDKRGLQN\DYLGtPæHÿDVQHEH]SHÿQHSRNURÿLO&KFHPtVģQDDXWREXVLGHRäHVģ
PLQ~W1DMY\äätÿDV]EHKQ~ģGROXNRSFRPDSREUDģVDQD]DVWiYNXNGHPDÿDNiPDPD
9H]LHPVDDPDPHXND]XMHPGLHUN\QDQRKDYLFLDFK6SUDYRYDQLHPRMLFKULIOtXæGiYQRQLHMH
MHMVWDURVģDWDNVDSëWDÿLPDWREROt1LHKRYRUtPDOHOHQÿRG{MGHPGRPRYVNRQWUROXMHP
VLVWHKQR9SRGVWDWHOHQäNUDEDQHFDOHQDEHVQRWXE\WRDVLVWDÿLOR1HYLHP
9ROiP EUDWRYL GR 'ROQpKR +DUPDQFD FKFHP SRÿXģ MHKR Qi]RU QR Y]iSlWt WR đXWXMHP
6I~NQH PD DNR VLURWX 3RGđD QHKR VRP QDLYQë ÉQR SiQ SRYHGDO æH SHV MH RÿNRYDQë DOH WR
HäWHQH]QDPHQiæHMHWRSUDYGD1HPiPQLNRPXYHULģDtVģVDSUHVYHGÿLģQDYODVWQpRÿL$DE\
VRPQH]DEXGROSRGđDQHKRVRPVLPDOY\SëWDģGYDGVLDWNXQDQRYpULIOH
&KFHO E\ VRP VD YUiWLģ QD GROQRKDUPDQHFN~ VWDQLFX DOH NHĈæH PiP SVt FKėDS V EHVQëP
äWHNRWRPYÿHUVWYHMSDPlWL]GUiKDPVD1DNRQLHFVDUR]KRGQHPNRQWDNWRYDģSROtFLX3URVtP
DE\ PD SUHSRMLOL QD NROHJRY ]R æHOH]QLÿQHM 3UtVOXäQtN æHOH]QLÿQHM SROtFLH PL VđXEXMH æH QD
VWDQLFX]DYROiÿRPLPRFKRGRPQDR]DMXUREtDREUDWRPPDNRQWDNWXMH
3HV MH YUDM Y SRULDGNX 2YHULOL VL WR X ]DPHVWQDQFRY Y 'ROQRP +DUPDQFL iQR OHQæH Wt VD
PHG]LWëPSUHVXQXOLYODNRPGR8đDQN\WDNæHDNFKFHPYLGLHģRÿNRYDFtSUHXND]PXVtPSRÿNDģ
GR]DMWUD0DMLWHđNDSVDNWRU~P{æHPHQD]YDģSDQL%DEMDNRYi XæOHQSUHWRæHVDWDNQDR]DM
YROi VDPLYUDMR]YH'DOLMHMPRMHÿtVORD~GDMQHPDRVREQHXEH]SHÿtæHVDQHPXVtPREiYDģ
SUtSDGQHVLVRPQRXGRKRYRUtVWUHWQXWLHQD]DMWUDDSUHXND]PLRVREQHSUHGORæt
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7DNDMEROR9ROiDGRKDGXMHPHVDæHVDXQHM]DMWUD]DVWDYtP9WHOHIyQHSVDRVSUDYHGOėXMH
9UDMMH]~WXONXPDM~KRNUiWNRQLHYæG\SRVO~FKDQDSUYpVORYR YäLPROVRPVL DOH]UHMPHVL
P\VOHOæHVRP]ORGHM1DVWDQLFXYUDMFKRGLHYDM~SRFK\EQpLQGLYtGXiDNUDGQ~YäHWNRNRYRYp
ÿRE\VDGDORVSHėDæLģ
&KiSHPYUDYtPMHMDOHMDVRPOHQQDGäHQHFYVDNXNWRUëVLQD~WHNX]RVODY\IRWtæHOH]QLFX
.HE\WDPERODWDEXđDVR]iND]RPYVWXSXQHYNURÿtPWDPDOHQHWUHED]DE~GDģæHVWDQLFDMH
YHUHMQëSULHVWRU(äWHäģDVWLHæHGHWLYWHQGHė]RVWDOLGRPDY%\VWULFL0RæQRE\VRPQDVWDQL
FXY\WLDKRODMGFpUN\DSRXND]RYDOLPWXQHO\7XQHO\DYëKđDGQDGHGLQX7XQHO\DYëKđDGQD
PLHVWQHSV\0RæQRE\VPHYäHWFLRN~VLOLDMMHKR]XE\NHĈæHQDSUYpVORYRUR]KRGQHQHSRVO~FKD(äWHäģDVWLHæHRGUiQDQDQHQLHÿROLH]OR QLHSHV D]RVWDOLGRPD
6ORYiSDQL%DEMDNRYHMPDWURäNX]DUD]LD3ëWDVDÿLQHPiPVRSVDPL]OpVN~VHQRVWLÿLVRP
QHERO Y PLQXORVWL N QHMDNpPX SVRYL NUXWë ÿL VRP QHMDNpKR QHWUiSLO OHER SV\ WR YUDM Y\FtWLD
D EUiQLD VD ÉQR 8UÿLWH 7HQ SHV VD YÿHUD EUiQLO ² QDSDGRO PD QD YHUHMQRP SULHVWUDQVWYH
EH]G{YRGQH 9UDYtP N SVRP VRP QLNG\ NUXWë QHERO QLH VRP OHQ RE\ÿDMQë Y\VRNRäNROVNë
XÿLWHđ QLÿ YLDF QLÿ PHQHM 1HYLHP PRæQR VL SHV Y\ORæLO ]OH PRMH VDNR 0RæQR VL P\VOHO æH
VRPSROLWLNÿLQHERGDMSURMHNWRYëPDQDæpUNWRYLH$PRæQRPDRGKDGRO~SOQHSUHVQHUR]SR]QDOYRPQHXÿLWHđDDNHĈæHRVORYHQVNRPäNROVWYHSRÿ~YDVDPp]OpYHFLSRYHGDOVLæHPL
GiSUtXÿNX
'RKRGOLVPHVDPDOVRPSUtVģQDGUXKëGHėiQRDOHGRWNORVDPDWR3DQLVDSRN~äDSULStVDģYLQXPQH9{EHFMXQHWUiSLæHQHSRVOXäQëSHVEROSXVWHQëDQDPLHVWRWRKRVDPDSëWD
ÿLQLHVRPWUë]QLWHđäWYRUQRKëFKPLOiÿLNRY
1DGUXKëGHėRäLHVWHMEHULHPVRVHERXRWFD3UHLVWRWX9UDYtPVLPiPVYHGNDDRFKUDQFX
UHVSHNWtYHDNPDPiSHVGRKUë]ģQHFKQiVUDGäHMGRKU\]LHRERFK9\MGHPHKRUHQDVWDQLFX
3RGtGHPNSORWXRWHFVWRMtREĈDOHÿ=D]YRQtPDSDQL%DEMDNRYiY\MGH]GRPX]DNHMVLSUtVWDYE\VWDQLÿQHMEXGRY\3UHXND]PiYUXNHQRXND]XMHPLKROHQSRQDGEUiQLÿNX=UXN\KRQHSXVWtÉQRXND]XMHPLQiOHSNX1i]RYRÿNRYDFHMOiWN\VHGtDMGiWXPSRGđDNWRUpKRPDODE\ģ
LQMHNFLDHäWH~ÿLQQi$OHGRUXN\PLKRQHGi²YUDMDE\VRPVLWRQiKRGRXQHRGIRWLODQHY\FDSLO
niekde na internet.
3RWRPVDNQHMSULSiMDPDQæHO=G{UD]ėXMHDNëMHVNODPDQë9UDMVRPLFKSRGYLHGRO=DYRODO
VRPæHOH]QLÿQ~SROtFLX%UiQLPVD&KFHOVRP]tVNDģNRQWDNWDE\VRPVDLPPRKROR]YDģ%iO
VRPVDtVģQDVWDQLFXOHQWDNDViPEH]WRKRDE\VPHVDYRSUHGGRKRGOL%iOVRPVDSVD&KFHO
VRPDE\RPQHYHGHOLRÿDNiYDOLPD$MSHV3DQL%DEMDNRYi]G{UD]QtæHLFKPLOiÿLNVLVHPWDP
EHKiDMViPQRQLNG\QLNRKRQHQDSDGRO$RÿNRYDQëMHWRMHMDVQpSUHWRæHQDVWDQLFLSUtGH
đDKNRGRVW\NXVGLYRæLM~FLPL]YLHUDWDPL
0DQæHOGRGiYDæHVRPVDDVL]DKiėDONHĈPDFKėDSRO1H]DKiėDODRQWRYLH6WiOVRPDNR
VRFKD D KđDGHO QD NRđDMQLFH ÿR SiQ %DEMDN NRQLHFNRQFRY YLGHO NëP YULHVNDO GR YHWUD 2WHF
]G{UD]QtæHSHVEROSXVWHQëDWRMHFK\ED3iQ%DEMDNKR]DKULDNXMH9UDMQHFKVDQHY\MDGUXMH
NHĈWDPQHERO
)DNWMHæHNHĈVDWRVWDORSHVEROSXVWHQë.ëPY\äLHO]EUiQ\DMPDMLWHđD]EDGDOPDEROR
QHVNRUR3HVEROXæQDSROFHVWHNXPQHQHSRVO~FKDODPDMLWHđRYLQHRVWiYDORQLÿLQpOHQNULÿDģ
1DMSUYQDSVD]~WXONXSRWRPQDPėD
%HVQRWXVRPQHGRVWDOGRNRS\VDQLÿQHVWDORDMNQLKDPLY\äODQRMDVRPVDSUHVYHGÿLOæH
đXGLD Y XUÿLWëFK VLWXiFLiFK NODP~ D YLQX äLNRYQH ]YDOLD QD SURWLVWUDQX åH QDÿR R WRP StäHP
NHĈVDQLÿQHVWDOR"0DOLFKHUQRVģ"'UREQRVģ"
1RYLQ\ KRYRULD MDVQRX UHÿRX Å1RYHOD YHWHULQiUQHKR ]iNRQD SULQHVLH DM ĈDOäLH QRYLQN\
WRXQDMYë]QDPQHMäRXMH]PHQDGHILQtFLH]YLHUDģDY2EÿLDQVNRP]iNRQQtNX=YLHUDXæQHEXGH
SRYDæRYDQp]DYHF=YLHUDMHæLYëWYRUFtWLDFDE\WRVģDWDNE\VPHNQHPXPDOLDMSULVWXSRYDģ
9ĈDND WRPX EXGH PRæQp SRXNi]Dģ æH VD SRUXäXM~ SUiYD FtWLDFHM E\WRVWL ² D QLH SUHGPHWX¶´
$æHWHQSHVEROFtWLDFL&tWLOPDDæ]DURK
Å-H WR SHUIHNWQi VSUiYD YæG\ VPH WODÿLOL QD WR DE\ EROL ]YLHUDWi HYLGRYDQp Y FHQWUiOQRP
UHJLVWUL´Y\MDGULOVDSiQ-XUDM(OLiäSUH]LGHQW6ORYHQVNHMDOLDQFLHRFKUDQFRY]YLHUDW
ÉQRSRĈPHLFKÿLSRYDģ
Å.DæGëYHWHULQiUPiVYRMFHQQtNþLSViPRVHEHVWRMtSULEOLæQHWULHXUiWLHPHQäLH²QDSUtNODG
SUHÿLYDY\²V~GUDKäLHVWRMDPRæQRSlģHXU6DPRWQë~NRQQLHMH]ORæLWëÿLSVDDSOLNXMHLQMHNFLRXWDNRXKUXEäRXLKORX&HQDE\WDNPDODE\ģSRGREQiDNRSULYDNFLQiFLL´GRGiYD(OLiä
7ULHXUiPRæQRSlģ"7RđNRQiMGHPDMMDXÿLWHđ
1HFKFHPDE\PDSRYDæRYDOL]DYHF1HFKFHPDE\RPQHSULDPRSUHGPRMLPLRÿDPLNODPD
OLDSUHV~YDOLQDPėDYLQX]DYODVWQpRP\O\
$MMDFKFHPDE\PDYQtPDOLDNRæLYpKRWYRUD$MMDFKFHPDE\NXPQHSULVWXSRYDOLDNRNX
FtWLDFHME\WRVWL
3UREOpPMHæHYULIOLDFKPiPGLHUN\SRSVtFK]XERFKWDNæHQHYLHPÿLPiPQDWHQWRVWDWXV
nárok.
/HERFtWLDFDE\WRVģWR]QLHKUGR

3{VREtQD.DWHGUHDQJOLVWLN\DDPHULNDQLVWLN\)LOR]RÀFNHMIDNXOW\80%Y%DQVNHM%\VWULFLNGHY\XÿXMHXPHOHFNëSUHNODGDQJOLFN~OLWHUDW~UXDQDOë]XWH[WXD LQpSUHGPHW\V~YLVLD
FHV RGERURP3{VREtDNR]iVWXSFDäpIUHGDNWRUDÿDVRSLVX.ULWLNDSUHNODGXD WDNWLHæMHÿOHQRPUHGDNÿQHMUDG\ÿDVRSLVXSUHPODG~OLWHUDW~UX2UROWDWUDQVNëNWRUëMHSUtORKRX
6ORYHQVNëFKQiURGQëFKQRYtQ9HQXMHVDSUHNODGDQLX] DQJOLÿWLQ\GRVORYHQÿLQ\Y VOXæEiFKU{]Q\FKVORYHQVNëFKY\GDYDWHđVWLHY 7DWUDQ,NDU6SRORNVYlWpKR9RMWHFKD$EV\QW
$NWXHOOD SRG 0HG]LDXWRUPLNWRUëFKSUHORæLOQiMGHPHDMPHQiDNR:RRG\$OOHQ-RKQ+HQU\1HZPDQ-RKQ6WHLQEHFN0LFKDHO)LQNHO&-6DQVRPD ĈDOät3UtOHæLWRVWQH
SXEOLNXMHDMÿDVRSLVHFN\ 5HYXHVYHWRYHMOLWHUDW~U\'RW\N\6ORYHQVNpSRKđDG\2UROWDWUDQVNë -HDXWRURPGYRFKURPiQRY$QLU\EDDVLUDN 7DWUDQ D 'YDGVDģGYDGLHU
Y URGQHM]HPL 6LJQLV DNRDMPRGOLWHEQHMNQLæN\/DPSiäLN 6SRORNVYlWpKR9RMWHFKD -HVSROX]DNODGDWHđRPEDQVNRE\VWULFNHMNDSHO\YROWRY
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3UDFRYDģWDNDNRÿRE\VPHQLNG\QHXPLHUDOLæLģWDNDNRÿRE\VPH
YæG\XPLHUDOLDSRQiKđDģVDGREUpÿLQLģOHERæLYRWMHNUiWN\
$QGUHM.PHģ
5RNMHMXELOHMQëURNDMSUHSRVOHGQpKRVORYHQVNpKRSRO\KLVWRUD$QGUHMD.PHģD ²
  1DURGLO VD DNR QDMPODGäLH {VPH GLHģD FKXGREQHM URGLQH NRYiÿD Y %]HQLFL 'R YLHQND
GRVWDORGRWFDRGYiæQXDG{YWLSQ~SRYDKXSRPDWNHSRNRUXD]ERæQRVģ7LHWRYODVWQRVWLKR
SUHGXUÿLOLNWRPXDE\YRVYRMRPSRPHUQHNUiWNRPæLYRWHSUHNRQiYDOYäHWN\SUHNiæN\DQLNG\VDQHY]GiYDO9ĈDNDQH~QDYQHMVQDKHKRUOLYHMSUiFLLYiäQLNSUtURGHGRVLDKROPpW\NWRUp
PiORNWRYQDäLFKGHMLQiFKSUHNRQi$MQDSULHNWRPXVL]DFKRYiYDOSRNRUXYLHUXY%RKDDNDæGë
MHGHQGHėVYRMKRæLYRWDY\XæLOQDSOQR2GVXG]RYDO]iKDđNX]iNHUQRVģD]OREDđXGtKRYHđDNUiW
Y\KiėDODÿRUD]YLDFGRSUtURG\NGHQDFKiG]DOVYRMH~WRÿLVNR6SOQRXYHUYRXVDS~äģDOGRQRYHM
SUiFHQDSROLQiURGQRPGXFKRYQRPLYHGHFNRP9lÿäLQXVYRMKRæLYRWDPDOYHđNp]GUDYRWQp
SUREOpP\NWRUëPQHSULGDORWRDNRVDPXVHOY]LPHYVQHKXYGDæGLSUHV~YDģSHäR]MHGQHM
IDUQRVWLGRGUXKHMDE\VYRMLPIDUQtNRP]DEH]SHÿLOGXFKRYQ~SRPRFÿLSRVOHGQpSRPD]DQLH
$NR FKXGREQë NDWROtFN\ NėD] QHPDO SHėD]t QD]Y\ä QR DM QDSULHN WRPX XVNXWRÿėRYDO YäHWN\
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VYRMHSOiQ\V\VWHPDWLFN\DYlÿäLQX]QLFKVDPXSRVWXSQHGDULORQDSďėDģ6YRMHYëOHW\GRSUtURG\
]DQHSULD]QLYëFKSRGPLHQRNVDPXWLHæY\SRPVWLOLQD]GUDYt1DMYlÿäRX.PHģRYRXOiVNRXERO
YUFK6LWQRNGHEUiYDODMVYRMHQiYäWHY\NWRUpNQHPXSULFKiG]DOLQDIDUQRVģY3UHQÿRYH3tVDO
VL QLHOHQ VR VORYHQVNëPL SULDWHđPL ] U{]Q\FK REODVWt æLYRWD DOH L VR ]DKUDQLÿQëPL RGERUQtNPL
YHGFDPLEROÿOHQRPDNDGpPLtY%XGDSHäWL9LHGQLDY3UDKH9ĈDNDMHKRLQLFLDWtYHVDQDQDäRP
~]HPt]DÿDORUR]YtMDģ]EHUDWHđVWYRDP~]HMQtFWYR.PHģRYëPVQRPEROR]DORæLģSRÿDV]DWYRUHQHM
0DWLFHVORYHQVNHMRGURNXYHGHFNëVSRORNÿLXÿHQ~VSRORÿQRVģ3RGDULORVDPX]DORæLģURNX
PX]HiOQ\D]EHUDWHđVNëVSRORN0X]HiOQXVORYHQVN~VSRORÿQRVģ 066 -HKR]iVOXKRXYQHM
Y\FKiG]DO =ERUQtN 066 D þDVRSLV 066 2NUHP WRKR ERO SUL YëVWDYEH SUYHM KLVWRULFNHM EXGRY\
6ORYHQVNpKRQiURGQpKRP~]HDY0DUWLQH9V~ÿDVQRVWLYQHMVtGOLSUtURGRYHGQp0~]HXP$QGUHMD.PHģDDNRMHGQR]R]ORæLHN0~]Ht610Y0DUWLQH-HMVOiYQRVWQpKRRWYRUHQLDURNXVD
XæERKXæLDđQHGRæLO=DQHFKDOSRVHEHKRMQ~SR]RVWDORVģDVYRMtPKRUOLYëPSUtVWXSRPNSUiFL
DMHMYëVOHGNDPLVL]DEH]SHÿLOQHVPUWHđQRVģ-HKRSR]RVWDWN\VSRÿLQXOLQD1iURGQRPFLQWRUtQH
Y0DUWLQH9PHVWHNGHSUHæLOSRVOHGQpFKYtOHVYRMKRNUiWNHKRDOHQDSOQHQpKRæLYRWD%Ot]N\SULD
WHđ.DURO$QWRQ0HGYHFNëRėRPURNXQDStVDOÅ$NiWREROD]LPQLÿQiÿLQQRVģDNiYäHVWUDQQiWDNæH]DPčVWQDQLDMHKRÿRDNREHæQHSR]RURYDQpMDYLDVDDNRVPHVNDOHLGRVNRSXDSUHGVD
YRYäHWNRPWRPERODFLHđDSRYHGRPiVQDKD]YHOHELģVYRMURGþtPVWDUätPEROWëPYLDFätULOVD
REYRGMHKRÿLQQRVWL´-HGQëP]MHKRSRVODQtERORDMGRNi]DģSUDS{YRG6ORYDQRYQDQDäRP~]HPt
ÿLPFKFHO6ORYiNRP]DEH]SHÿLģVYRME\WQRVģFKFHODE\VLXYHGRPLOLVYRMS{YRGSR]GYLKRYDOLFK
QiURGQp SRYHGRPLH 9 ÿDVH NHĈ QHPDOL X]iNRQHQë VYRM MD]\N QHPDOL RÀFLiOQH VYRMH ~]HPLH
0DWLFD VORYHQVNi D WUL VORYHQVNp J\PQi]Li EROL ]DWYRUHQp WR EROD VL]\IRYVNi SUiFD 3ULVSLHYDO
GR1iURGQëFKQRYtQQDStVDOPRQRJUDÀX9HOHED6LWQD]RVWDYLOKHUEiUNGHRStVDOY\äH
UDVWOtQ9HQRYDOVDYHGHFN\ERWDQLNHUR]HROyJLLP\NROyJLL]iXMPRYRDUFKHROyJLLJHROyJLLSDOHRQWROyJLLPLQHUDOyJLLHW\PROyJLLHWQRJUDÀLIRONORULVWLNHDL
$QGUHM.PHģSUHVLDKROKUDQLFHVYRMHMYODVWLDMKUDQLFHđXGVNëFKPRæQRVWt
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3UtVOXäQtN JHQHUiFLH  URNRY SUR]DLN KXPRULVWD
D VDWLULN LQRYiWRU WYRUE\ SUH GHWL D POiGHæ SUHNOD
GDWHđ QRYLQiU UHGDNWRU DOH L P\VWLILNiWRU KXEiUVN\
H[SHUW RULHQWDÿQë EHæHF RFKUDQiU SUtURG\ WXULV
WD 7ëP YäHWNëP VWLKRO E\ģ SRÿDV QHGOKHM æLYRWQHM
S~WH 9ODGR %HGQiU RG QDURGHQLD NWRUpKR XSO\QXOR
YRIHEUXiULRVHPGHVLDWURNRY

1DURGLOVDY\UDVWDOD WUYDOHæLOY %UDWLVODYH2WHFãWHIDQ%HGQiUERO
VtFH]QiP\PPDOLDURPD NDULNDWXULVWRPDOHLQNOLQRYDOWLHæN OLWHUiUQHM
D SXEOLFLVWLFNHM ÿLQQRVWL $EVROYRYDO äW~GLXP æXUQDOLVWLN\ QD )LOR]RÀFNHM IDNXOWH 8. Y %UDWLVODYH   NGH RVWDO S{VRELģ QD .DWHGUH QRYLQiUVWYD DNR RGERUQë DVLVWHQW 6~ÿDVQH SUDFRYDO Y UHGDNFLL
.XOW~UQHKRæLYRWDQHVN{UEROUHGDNWRURPPOiGHæQtFN\FKÿDVRSLVRY
$%& SLRQLHURY D 3U~G  ²   Y\GDYDWHđVWYD 6PHQD  ²
  ([WHUQH Y URNX  UHGLJRYDO Y PHVDÿQtNX 0ODGi WYRUED
DNR MHGHQ ] WULQiVWLFK äpIUHGDNWRURY V / 'RKQDORP ( +DYHWWRP
. )|OGYiULP 7 -DQRYLFRP 0 /DEXGRP 0 /DVLFRP , /XWKHURP
-0HONRYLÿRP,3RSRYLÿRP93RSRYLÿRP-6DWLQVNëPD 09DQHNRP  UHFHVLVWLFNë ÅPDJD]tQ QHQiURÿQpKR GLYiND SUH RWi]N\ ]ODWHM
VWUHGQHM(XUyS\´,QIDUNWþOiQN\Y ėRPXYHUHMėRYDODMSRGSVHXGR
Q\PRP4XLGR0DULD3LDÿHN$æWULQiVģäpIUHGDNWRURYSUtORK\QDUD]
]DEH]SHÿRYDOR æH MHGHQ FHQ]~URX RGYRODQë PRKRO E\ģ RNDPæLWH
QDKUDGHQëĈDOätP0LPRFKRGRPEROWRSUiYH9ODGR%HGQiUYHÿQH
W~æLDFLY\GiYDģKXPRULVWLFNëÿDVRSLVNWRSULäLHONUiWNRSRRNXSiFLL
Y DXJXVWH  V P\äOLHQNRX æH WHUD] QDVWDO WHQ SUDYë RNDPLK QD
,QIDUNW2GURNXDæGRVYRMHMWUDJLFNHMVPUWLY MDQXiULæLO
QDÅYRđQHMQRKH´
Å.HĈVRP]DÿDOStVDģNDæGëPLKRYRULO3täR QiV.HĈVRPR QLFK
QDStVDO Y]E~ULOL VD 3tä R LQëFK´  .YDSNRX ]YHOLÿHQLD PRæQR FLWRYDQp VORYi 9ODGD %HGQiUD SRNODGDģ ]D ÅWYRULY~ VNLFX´ REiYDQpKR
VDWLULND.WRKRYäDNEOLæäLHSR]QDOYLHR ÿRPMHUHÿ²R RWYRUHQëFK
RÿLDFKNWRUpYLGHOLYäHWNRÿRPDOR]RVWDģVNU\WpR GUiæGLYRPQXWNDQtVSURVWUHGNRYDģYODVWQpSR]QDQLHäLUäLHPXSXEOLNX
,VWRWQHX]QiWHæHV QD]QDÿHQëPRVREQRVWQëPÅEDWRKRP´Y{EHF
QLHMHđDKNpSRK\ERYDģVDYRđQHY QLMDNRPSROLWLFNRPWHUpQH3ODWLOR
WRR pUHY NWRUHM%HGQiUIXQJRYDONHĈVSRORÿQRVģYLDFDNRLQRNHG\
VWULKDODGYRMDNëPHWHUYODVWQHMH[LVWHQFLH²QDMHGQHMVWUDQHRNi]DOi
SUH]HQWiFLD~VSHFKRYDOHL RP\ORYD ]O\KDQtY SXO]RYDQtVWHUHRW\S
QHMNDæGRGHQQRVWLQDGUXKHMVWUDQHYRQNDMäNRYiNXOLVDGRNRQDORV
WL WUiSQH GHPRQäWURYDQi V~YHNëPL SDSDOiäPL $ MHGQR]QDÿQH WR
SODWtDMY GQHäQëFKÿDVRFKÿRPRæQRLOXVWURYDģQDQHVSRÿtWDWHđQRP
PQRæVWYHSUtNODGRYÅ]OHMSUD[H´
.QLæQH%HGQiUGHEXWRYDOVDWLULFNRXSUy]RX8KQL] FHVW\  
8PHQLDFKWLYë POiGHQHF Y SUtEHKX NULæXMH 6ORYHQVNR D QD YODVWQHM
NRæL ÅRFKXWQiYD´ WUSNp SORG\ YäDNRYDNëFK VSRORÿHQVNëFK FKRU{E
SUHäđDSRYQHQRUPiOQRVWtD DEVXUGQpKRNRQDQLD3DUDIUi]XM~FLVWpKR
NODVLND DNWpUL GHMD WR ]YlÿäD P\VOHOL GREUH DOH YäHWNR QDNRQLHF
GRSDGOR DNR REY\NOH 0HG]L ULDGNDPL YäDN PRæQR ÿtWDģ RGND] æH
KRFLQLNG\QLHMHÿDVVSUDYLģYHFLSRULDGQHYæG\VDQiMGHÿDVXURELģ
WR HäWH UD] +XPRUQë Dæ UHFHVLVWLFNë SUtVWXS N ]REUD]RYDQHM UHDOLWH
D äģDYQDWëMD]\NDNRSURVWULHGRND ]GURMKXPRUX]QDPHQDOLY SUtSDGH
XYHGHQHMNQLæN\LQRYiFLXæiQUXVDWLU\Y VORYHQVNHMOLWHUDW~UH
3HUVLÁiæ ] DNWXiOQHKR VWDYX KODGLQ\ VSRORÿHQVNpKR EH] YHdomia v zbierke poviedok 'LYQp KUXäN\ V GLYQRX FKXģRX   MH
PRWLYRYDQiJHQHUDÿQH(PSDWLFNëWYRUFDQDYLGRPRÿLÅIDQGt´SRKđDGX ]PëäđDQLX D NRQDQLX PODGëFK ÿR YRđQH SRNUDÿXMH DM Y NQLæNH
9HWHUQpPO\Q\  

%HGQiURYD NULWLFNi RSWLND SULDPRÿLDURVģ EULVNQë ~VXGRN
D äWLSđDYi VDWLUD GiYNRYDQi Y U{]Q\FK RGWLHėRFK VWXSėRFK D SURSRUFLiFKPDOLÿDVWRQiG\FKMDVQHMSURYRNiFLH
1DNUHKNRPđDGHVDWLU\LUyQLHD KXPRUXYäDNOLWHUiWÅNRUÿXđRYDO´
FLHOHQHÿLXæLäORR HNROyJLXDOHERWLFKëV~KODVV NDPDUiWRYëPPRUiOQ\P SUHKUHäNRP ODSVXVRP 'RVORYD SOQëPL G~äNDPL VL ODEXæQtFN\
Y\FKXWQiYDOMHGLQHÿQRVģ]iNXWLDD QHIDOäRYDQëS{YDEæiQUX,QYHQÿQH
UR]YtMDOWp]XæHVDWLUDMHNUXWiEH]SDUGRQXQHUDGRVWQiD QDMPlVX
rová. Å6DWLUDWRMH*R\DD MHKRãSDQLHOVNR-HWRQLHÿRDNRSRGUH]DQLH
YODVWQëFK ætO 2EUD]QH SRYHGDQp MH WR ]~ULYRVģ DOH ]iURYHė L NUiVD
R NWRUHMPiORNWRYLH´
3UR]DLNDD HVHMLVWX9ODGLPtUD0LQiÿD]DXMDORGYiæQ\%HGQiUQDWRđNRæHPXYHQRYDONDSLWROXYRVYRMLFKNQLæQëFK3RUWUpWRFK  
1LHNGDMät SUHGVHGD 0DWLFH VORYHQVNHM RNUHP LQpKR StäH Å.ULWLNDVWULD LQtSRVPHäQtFLYHUXæHX QiVQHEëYDOLREđ~EHQtPDOLLFKUDGLLED
QDGHUHäL'tYDOLVPHVDQDVHEDVPUWHđQHYiæQHYHĈVPHEROL²DNR
QiURG²]EUDWDQtVN{UVRVPUģRXDNRVRæLYRWRP$ VPLDOLVPHVDLED
SRWDMRPN\GRKUVWLYHĈVPHYHGHOLæHæLYRWMHYRQNRQFRPYiæQDYHF
D VPLHFK MH KULHFK D SHNORP GëFKD 1R NULWLNDVWUL D LQt SRVPHäQtFL
QDSULHNWRPXEROLæLOLD SRVPHäNRYDOLEROLYäHOLMDNtQiURGQtKULHäQLFL
QD Y\ääHM ~URYQL D YäHOLMDNt ÿXGiFL D SROREOi]QL QD ~URYQL GHGLQVNHM
NUÿP\ ² WëFK SRÿ~YDOL DOH QHYiæLOL VL LFK 1iURG MH YäDN GRVSHOë Dæ
YWHG\NHĈSURGXNXMHD SULMtPDVPLHFKYRYäHWNëFKSRGREiFKDMWDNë
ÿR]DGLHUDGRMHKRYODVWQpKRæLYpKRPlVDGRMHKRQDMYQ~WRUQHMäLHKRRUJDQL]PX3ULDWHđD V\QSULDWHđD9ODGR%HGQiUERO] PiODWëFK
NWRUtQiVDMSURVWUHGQtFWYRPKXPRUXD VDWLU\SRV~YDOLN GRVSHORVWL-H
WRSUiFDQLHOHQWUXGQiDOHDMV SUt]YXNRPWUDJLN\QHFKFLPHDE\VD
QDėKR]DEXGOR´
0HVWVNpÅFKXOLJiQVNH´SRYLHGN\SUHPOiGHæ1HEUQNDMPLQDFLW\
 DXWHQWLFN\]REUD]XM~SV\FKLFNpVWDY\GRUDVWDM~FLFKFKODSFRY
D LFKNRQIURQWiFLHPDOpV~NURPQpYRMQ\V Y\XPHONRYDQëPVYHWRP
GRVSHOëFK 1RYiWRUVN\ VSLVRYDWHđ Y WHMWR ]ELHUNH EUDY~UQH XSODWQLO
QD XPRFQHQLH FKDUDNWHULVWLN\ DNWpURY UR]SUiYDQLD VODQJ D LGLRPD
WLFNëMD]\N
3UHQDMPODGätFKÿLWDWHđRYQDStVDO%HGQiUNQLæNXR ~OHWRFKGRNUDjiny rozprávok'REURGUXæVWYiWURFKPXGUODQWRY  9R9HđNHMGREURGUXæQHMYODVWLYHGH  VDGYDMDæLDFLY\GDM~QDFHVWX] %UDWLVODY\
GR.RätF+UDYRQHQiVLOQHV~GRLFKSUtEHKRYD ]iæLWNRYYHFQHLQNRUSRURYDQpYODVWLYHGQpUHiOLH= ĈDOätFKWLWXORYSUHPDOëFKUHVSHNWtYH
GRVSLHYDM~FLFK ÿLWDWHđRY VSRPHQLHPH þR PL NYHW\ QDWiUDOL  
0RMHQDMPLORYDQHMäLH]YLHUDWi  +XEiUVNHUR]SUiYN\  OHSR
relo 0\ VPH PDMVWUL QDG PDMVWURY  ² VSROX V 7 -DQRYLFRP 
NDULNDW~UQX UR]SUiYNX 6QHKXOLDFL   GLYDGHOQ~ KUX SUH POiGHæ
9]GXFKRORĈ   UR]KODVRYp KU\ SUH GHWL 3RæLÿDQi JLWDUD  
.đ~ÿLNRYpNUiđRYVWYR  5R]SUiYNRYëäODELNiU  
+RFL ERO %HGQiU QHNRPSURPLVQëP D SULQFLSLiOQ\P ÿORYHNRP
PDOSRSULLQWULJiQRFK]iYLVWOLYFRFKD EH]GXFKëFKNDULHULVWRFKRNRORVHEDRYHđDYLDFNDPDUiWRY.HE\XQLVRQRSUHKRYRULOLLVWRLVWHE\

SDGOD UHÿ QD MHKR QH]PLHULWHđQRVģ QDSUtNODG V SRNU\WHFWYRP D GYRMD
NRXPRUiONRXIDORäQëFKSURURNRY=UHMPHE\SRYHGDOLVYRMHDMR ÁXLGH
NWRUpQRVLOVRVHERXD NWRUpFLWHđQH]RVWiYDORY VWRSiFKSRėRP$ EROR
~SOQHIXNÿLVDSRK\ERYDOY NXORiURFKDOHERNUÿPHPHG]LLQWHOHNWXiOPLRFKUDQiUPLKRUROH]FDPLWXULVWDPLGHģPLDOHERYiäQLYRÅGHEDWRYDO´
Y SUtURGHV NYHWPLVWURPDPLREđ~EHQëPLKXEDPL
.Ut]RYpVWDY\D QiODG\IUXVWURYDQpKR%UDWLVODYÿDQDY pUHW]YQRUPDOL
zácie stvárnil Bednár v románe 9DMFHY VWRGROH  7LWXOQiSRVWDYDGHMD
VDUR]KRGQHLQWHOHNWXiOQHREURGLģNGHVLY PDORPPHVWH&HONRYëSRKđDG
QDYLGLHFN\æLYRWNRORULWD đXGVN~NRH[LVWHQFLXYäDNY\]QLHYDVHODQNRYLWR
SUHKQDQLHLG\OLFN\
'YHVWRGYDGVDģSlģVWUDQRYëVDWLULFNëURPiQ.R]DV SRGWLWXORP/DFQë
SUtEHK   ]QDÿLO %HGQiURY QiYUDW N PLORYDQpPX KXPRUX D UHFHVLL
1DYRQRN DWUDNWtYQ\ VYHW WHOHYt]Q\FK D ÀOPRYëFK WYRUFRY SDURGXMH Y GLHOHV HYLGHQWQëP]YHOLÿHQtP²~VWUHGQëPSURWDJRQLVWRPSUtEHKXMHNR]D
NWRUiVDVWDQHKYLH]GRXVWULHERUQpKRSOiWQD
+XPRULVWLFNpUR]SUiYDQLHR GYRFKV~SHULDFLFKGHGLQiFKD LFKIXWEDORYëFKPDQÿDIWRFKRKUDQLÿXMHVXMHWRY~OtQLXÿLWDWHđVN\~VSHäQpKRURPiQX
Libero s podtitulom 3DUWLRYëSUtEHK  =YROHQëQDUDÿQëäWëOD IDEXODÿQiSUHH[SRQRYDQRVģNRPLFNëFKVLWXiFLtYäDNY UR]SUiYDQtR ÿDFKURFK
RNRORIXWEDOXQH]ULHGNDVNď]DYDGRSRO{KEH]]XEHMæRYLiOQRVWL5R]PHU
JURWHVNQHMK\SHUEROL]iFLHGRPLQXMHDMY ]ELHUNHSLDWLFKSRYLHGRN'UDÿLH
æLO\  KRFLSRGWLWXO.QLKDRVDPRWHQëFKQD]QDÿXMHDPEtFLXKOEäLHKR
Y\NUHVOHQLDSV\FKRORJLFNëFKSRUWUpWRYVSRORÿHQVNëFKRXWVLGHURY
1HNRQHÿQH GOKëFK GYDGVDģGYD URNRY  ²   OHæDO YR Y\GDYDWHđVWYH RGORæHQë D ]DSUiäHQë UXNRSLV NQLK\ 6LE\OD $XWRUVNë SUHGKR
YRUR]UHMPXMHD NRQNUHWL]XMHSRKQ~WN\NWRUpYLHGOL%HGQiUDN QDStVDQLX
UHVSHNWtYH]RVWDYHQLXWRKWRGLHOD ]YROLODOHQHSUHVQëQi]RYNWRUëWLWXOX
äNRGt 9 SUYRSRÿLDWNRFKKRYUDMPRWLYRYDORREMDYHQLHVWDUëFKNQLæQëFK
YëWODÿNRYÿDVRSLVRYD NDOHQGiURYQDSRYDOH
ÓYDK\R KRGQRWHWH[WRYD VORYSUHQDäLFKSUHGNRYV~VtFHLQWHUHVDQWQp DM KRGQRWQp DOH æLDđ YHđPL KHVORYLWp %HGQiU EH] PXÿHQLD SUL]QiYDæHPXQHäORR YHGHFNëSRKđDGQDDWUDNWtYQXOiWNXDOHR ]R]ELHUDQLH
D VXPDUL]RYDQLH OHNW~U\ NWRUi UHÁHNWXMH WHPDWLNX 6LE\OLQëFK SURURFWLHY
D YHäWHQLDVDPRWQpKR
3RVPUWQHY\GDQëV~ERU3HYQpODQR  REVDKXMHPHQäLHWH[WRYp
~WYDU\ IHMWyQ\ JORV\ PLNURSRYLHGN\ D LQp  = ÿHäWLQ\ SUHORæLO %HGQiU
populárny román V. Párala 0ODGëPXæD ELHODYHđU\ED  D QLHNRđNR
NUDWätFKSUy]%+UDEDOD
=RPUHOWUDJLFN\D SDUDGR[QH]iURYHėQiVOHGNRPQHäģDVWQpKRSiGX
GRMDP\QDUR]NRSDQHMXOLFL²FHVWRXGRPRYY EUDWLVODYVNHMPHVWVNHMÿDVWL
5DÿD0DOLEDURNRY1DSRVOHGQHMFHVWHKRVSUHYiG]DOD'HEXVV\KR
KXGED] ÁDXW\Y SRGDQtGQHVXæWLHæQHæLM~FHKRGREUpKRNDPDUiWD-iQD
0HONRYLÿDD YĈDÿQtVP~WLDFLNWRUtEROLSRFWHQtæHLFK]DVLDKORÁXLGXP
9ODGD%HGQiUDÅãNRGDD æLDđæLDđD äNRGDQDME\VWUHMätXPLHUDM~QDMKO~SHM
ätPVS{VRERP´ 90LQiÿ 
=iVOXKRX0DWLFHVORYHQVNHMY\äODY 0DUWLQHSULSUtOHæLWRVWLGYDGVLDWH
KR YëURÿLD VSLVRYDWHđRYKR ~PUWLD QHWUDGLÿQH NRQFLSRYDQi PRQRJUDÀD
Petra Glocka ml.,GHGUDYHFWYUGRQDYHF+XPRULVWDD VDWLULN9ODGR%HGQiU
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5R]VDKRP QHYHđNi EiVQLFNi ]ELHUND PODGpKR PDUWLQVNpKR SUiYQLND -DURVODYD þLHUQHKR 3LHVQH Y\äOD YR Y\GDYDWHđVWYH (OLVW V U R V YURÿHQtP  3UiYQLFNp SRYRODQLH DXWRUD EiVQt SRđDKN\ ÿLWDWHđD QD
VPHUXMHN WYRUEH]UNDGOLDFHMQDMPlUDFLRQiOQHSULQFtS\DYäDN~WOD]ELHUND]ORæHQi] GYRFKWHPDWLFN\ODGHQëFK
ÿDVWt²3LHVQHVDPRW\ a 3LHVQHæLYRWDRWYiUDKRUL]RQW\NUHKNHMD PLOXM~FHMGXäHPODGtNDGRVSLHYDM~FHKRY PXæD
9\äH äW\UL GHVLDWN\ EiVQt YHQRYDQëFK FLWX N æHQH MH KOERNëP SRQRURP GR VSOHWt PXæVNëFK HPyFLt W~æRE D YiäQt
N æHQH7HPDWLFNëSRVXQRGSUYRWQpKR]DPLORYDQLDSRSUHFLWQXWLH QDSOQHQLH D KOERNë FLW OiVN\ NWRUë MH Y PQRKRP
NUHKNë L RKUR]HQë RWYiUD äLURNp VSHNWUXP HPyFLt NWRUp V~
SUtWRPQpWDNPHUYæG\Y ]UHORPY]ģDKXPXæDD æHQ\D Y MHKR
SRVWXSQRP YëYRML þLHUQHKR DXWRUVNë äWëO IRUPD D REVDK EiVQt ]DEH]SHÿXM~ LFK SUtMHPQ~ ÿLWDWHđQRVģ RERKDWHQ~
XPHOHFNRXKRGQRWRXLFKVSUDFRYDQLD9ëEHUWpPSRVWXSQH
YģDKXMHÿLWDWHđDGRPLNURGHMDYRYQ~WULEiVQHNWRUëVDUR]YtMD GR SRVWXSQëFK EiVQLFNëFK QiVOHGQRVWt 3LHVQH VDPRW\
DQDO\]XM~ SUtEHK Y]ģDKX PXæD D æHQ\ ] SRKđDGX PXæD ²
Y MHKR MHGQRGXFKRVWL L ]ORæLWRVWL æLYRÿtäQRVWL L UDFLRQDOLWH W~æRE D SRYLQQRVWt NWRUp SRVWXSQH V YQ~WURP DXWRUD
GR]ULHYDM~
=ELHUND]UHMPHRVORYtYLDFÿLWDWHđN\QHæQHMäLHKRSRKODYLD
SUHWRæHþLHUQHKREiVQLFNëäWëOQ~WLSUHPëäđDģD YQiUDģVDGR



SRFLWRY]Dđ~EHQpKRPXæDD FKiSDģUR]PHUMHKRP\VOHQLD
0XæRPYäDNRWYiUDGLDSD]yQPRæQRVWtDNROiVNXXFKRSLģ
VORYQH]DFK\WLģSHURPYQ~WURNUHKNpKRFLWXOiVN\
'UXKRXÿDVģRX]ELHUN\3LHVQHæLYRWDVDDXWRUHäWHKOE
äLHSULSRGREėXMHQDMYë]QDPQHMätPDXWRURPPHG]LYRMQRYHM
SRp]LH6YRMHEiVQHYHQXMHQDM]iNODGQHMätPD QDMSRGVWDWQHM
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Dvadsiate storočie postavilo medzi Srbov a Chorvátov múr krívd a nárekov

Aj najhlbšiu priepasť možno preklenúť
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: internet

Z médií by sme mohli nadobudnúť dojem, že vzájomná nevraživosť medzi Srbmi a Chorvátmi trvá odnepamäti.
Ani zďaleka to však nie je pravda. Keď 4. júna 1848 vchádzal do Záhrebu srbský patriarcha Josif Rajačić, aby
slávnostne ustanovil Josipa Jelačića za bána Chorvátska, Slavónie a Dalmácie, celé mesto bolo na nohách. Davy
Záhrebčanov za zvuku hudby a hlaholu zvonov zasypali patriarchu kvetmi a svojou priazňou. Podľa dobových
záznamov sa v meste hlučné veselie ozývalo až hlboko po polnoci. Čím to je, že táto ukážka srbsko-chorvátskej
zhody je dnes už len ťažko uveriteľnou spomienkou na staré časy?

Srbsko-chorvátske či chorvátsko-srbské vzťahy neboli vždy také, aké sú dnes. To najhoršie majú za sebou, verme, že už budú len lepšie.

Slovanské kmene sa začali na
Balkánskom polostrove objavovať
od sklonku 5. storočia. Cieľom ich
lúpežných výprav, podnikaných často
s inými kmeňmi, trebárs s Avarmi,
boli Solún, Carihrad a bohaté mestá
jadranského pobrežia. Byzancia si
nedokázala s touto „záplavou“ poradiť. Slovania sa tak od konca 6. storočia stali neoddeliteľnou súčasťou
osídlenia polostrova.
■ SLAVIZÁCIA BALKÁNU
Česká
historička
Lubomíra
Havlíková hovorí o tomto období
ako začiatku slavizácie Balkánu.
Predkovia dnešných Chorvátov sa
v tomto čase začali usadzovať v prímorskej Dalmácii, čiastočne v Istrii,
ale i v povodí Sávy, teda Slavónii.
Severnou hranicou ich osídlenia sa
stala rieka Dráva. Na juhovýchode
oddeľoval chorvátske kmene od
srbských pás pomedzia osídlený
menšími slovanskými kmeňmi, ktoré
neskôr splynuli s Chorvátmi (Neretvania, Kanaliti) alebo so Srbmi
(Záchlmci a Travuňania). Etnogenéza
Chorvátov i Srbov, ako aj etymológia
ich pomenovaní je dodnes predmetom diskusií. S hypotézami viazanými k pôvodu oboch národov, ako
aj s najstaršími písomnými zmienkami o nich sa naši čitatelia môžu
dôkladnejšie oboznámiť v dostupnej
literatúre, napríklad v publikáciách
venovaných dejinám Chorvátska,
Srbska či južnoslovanských krajín
z edície českého Nakladateľstva
Lidové noviny. Pre naše ciele stačí,
ak parafrázovaním už citovanej historičky Haulíkovej skonštatujeme, že
v ranom stredoveku si boli obe etniká
blízke, čo vyplýva zo skutočnosti, že
si ich byzantskí autori ešte v 11. – 12.
storočí často zamieňali. Na druhej
strane však nemožno považovať za
odborne udržateľné názory, že šlo
o jedno etnikum.
■ FORMOVANIE IDENTÍT
Aj keď si boli oba národy blízke,
ich osudy sa vyvíjali dlhý čas oddelene v rôznych spoločensko-politických rámcoch. Najväčší vplyv na
dotvorenie ich národnej a kultúrnej
identity malo ustálenie kulturologického medzníka na osi Východ
– Západ. Kým Chorváti sa stali
súčasťou západného katolícko-latinského civilizačného okruhu, Srbi
WWW.SNN.SK

tvorili súčasť východnej slovansko-byzantskej civilizácie. Chorváti
svoju štátnosť vytvárali v dvoch
ohniskách – v povodí Sávy a v Dalmácii. Ku konštituovaniu jednotného
Chorvátskeho kráľovstva došlo za
vlády kráľa Tomislava. Svoj najväčší rozmach zažilo v 11. storočí.
Rok 1102, keď sa Chorvátsko spojilo s Uhorskom do personálnej únie
takmer na jedno tisícročie, zviazal
osudy Chorvátov so strednou Európou. Oproti Slovákom mali Chorváti
tú výhodu, že do Uhorska vstupovali s vlastnou štátnou tradíciou,
ktorú si uhorskí králi nedovolili úplne
ignorovať.
Srbi svoju ranú štátnosť budovali v prímorskej Duklji (Zete) na
území dnešnej Čiernej Hory a neskôr
aj v Raške (dnes tzv. Sandžak)
s centrom na hrade Ras. Stredoveký
srbský štát mal tendenciu expandovať na juh. Zakrátko sa tak jeho centrom stalo územie dnes nazývané
Kosovom a Metohijou. V čase svojho
najväčšieho rozmachu za cára
Dušana sa rozprestieralo od Egejského mora po Dunaj. Do osudov
srbského národa zasiahla osmanská
expanzia, ktorá spôsobila postupný
presun centra srbskej štátnosti na
sever. Jeho dôsledkom bola kolonizácia Vojvodiny, posilnenie srbského
živlu v Bosne, ale na druhej strane
exodus z Macedónie a Kosova.
S osmanskou expanziou je priamo
spätý systém vojenských hraníc
vytváraných habsburskou monarchiou v pohraničí s nepríjemným
susedom. Okrem dnešnej Vojvodiny
sa tak pravoslávne obyvateľstvo –
Srbi – ocitlo v roli pohraničníkov aj
v tomto pásme lemujúcom hranicu
dnešného Chorvátska s Bosnou.
■ SLOVANSKÁ VZÁJOMNOSŤ
Éra formovania novodobých
národov, tradične nazývaná národným obrodením, v slovanských,
zväčša
ujarmených
národoch
vzbudzovala vzájomnú solidaritu.
Prvýkrát sa masovo rozšírila idea
slovanskej vzájomnosti. V rámci slovanského hnutia špecifické miesto
popri Rusku ako jedinej slovanskej
veľmoci pripadlo aj Srbsku, ktoré
sa svojimi vlastnými silami dokázalo
oslobodiť a budovať svoju štátnosť.
Nielen v Srbsku sa v prvej polovici
19. storočia začala rodiť predstava

o srbskej osloboditeľskej misii. Srbsko v pozícii akéhosi „Piemontu“ južných Slovanov vnímali ako pozitívny
príklad i predstavitelia chorvátskych
elít, ktoré v ňom videli aj akúsi oporu
pred maďarizačným tlakom z Pešti.
Neprekvapuje preto, že v tridsiatych rokoch 19. storočia sa práve
Chorvátsko stalo rodiskom a najväčšou základňou hnutia ilyrizmu, ktoré
vychádzalo z predstavy o zjednotení
južných Slovanov.

GEOPOLITIKA
V podunajskej monarchii sa
tiež niesli v znamení spoločného
srbsko-chorvátskeho postupu proti
Budapešti. Odrazom srbsko-chorvátskeho zblíženia bola aj viedenská
dohoda z roka 1850, ktorou srbskí
i chorvátski intelektuáli uznali, že užívajú spoločný jazyk dvojakého mena
(neskôr nazvaný srbsko-chorvátskym jazykom). Od druhej polovice
19. storočia sa však čoraz výraznejšie začali rysovať aj kontúry
vzájomného sporu. V päťdesiatych
rokoch 19. storočia sa už romantické predstavy ilyrizmu prežili. Na
srbskej strane, kde aj tak ilyrizmus
hlboko nezakorenil, sa pevne vyprofilovala srbská národnopolitická koncepcia vychádzajúca z utajeného
programu srbského ministra vnútra
Iliju Garašanina známa ako Načertanije (Náčrt). Jej cieľom bolo oslobodenie a pripojenie južnoslovanských
území Bosny a Hercegoviny i Čiernej
Hory k Srbsku. Srbi tieto územia vnímali ako historicky srbské. V súlade
s koncepciou Vuka Stefanovića
Karadžića však považovali za srbskú aj väčšinu chorvátskych území
hovoriacich jekavským a ikavským
variantom štokavského základu spoločného jazyka. Chorvátskou reakciou bolo hnutie pod vedením Ante
Starčevića a Eugena Kvaternika
(Chorvátska strana práva – pravaši),
ktoré začiatkom päťdesiatych rokov
19. storočia vystúpilo nielen proti
ilyrizmu, ale zároveň proti „veľkosrbským“ koncepciám postavilo svoju
„veľkochorvátsku“ víziu založenú na
chorvátskom historickom práve.
■ PODSTATA ROZPOROV
Toto je osnova sporu, ktorý sa
neskôr ďalej profiloval až eskaloval do ústredného srbsko-chorvátSVET SLOVANOV

skeho konfliktu. Nemožno však
súhlasiť s tézou srbského historika
Ognjena Karanovića, podľa ktorého
idea chorvátskeho štátneho a historického práva stojaca na začiatku
srbsko-chorvátskych sporov na
konci vyprodukovala aj samotnú
genocídu nad Srbmi v Nezávislom
štáte Chorvátsko. Je to prehnaná
a odborne neudržateľná téza.
Podobne ako na druhej strane
nemožno súhlasiť s rovnako extrémnym názorom amerického historika
Philipa J. Cohena, ktorý vidí korene
srbského fašizmu v roku 1844 v Garašaninovom Načertaniji. Vedu, a zvlášť
historiografiu, rovnako ako vzťahy
medzi národmi nemožno budovať na
tézach ovplyvnených jednostrannosťou, zášťou a tendenčnosťou. V tomto
duchu preto treba súhlasiť s chorvátskou historičkou Mirjanou Grossovou, autorkou dodnes neprekonanej
monografie o dejinách pravašskej
ideológie zo sedemdesiatych rokov,
ktorá vystríhala pred čierno-bielym
pohľadom. Tiež treba pripomenúť,
že aj napriek vyprofilovaniu sporu
sa srbsko-chorvátske vzťahy ďalej
rozvíjali, pričom striedali svoje fázy
zlepšenia či zhoršenia. Ich hlavným
ťažiskom sa stali chorvátske historické krajiny v rakúsko-uhorskej
monarchii. Žila tu totiž početná populácia niekdajších hraničiarov – Srbov.
Spor sa viedol o uznanie ich práv
konštitutívneho národa rovnocenného Chorvátom. Do sporu sa často
miešala aj Budapešť, ktorá sa usilovala jatriť konflikt na zásade rozdeľuj
a panuj. Napriek tomu však začiatok
20. storočia priniesol nový vietor do
chorvátskej politickej scény. V roku
1905 sa zrodila srbsko-chorvátska koalícia, s ktorou si Budapešť
nevedela dať rady. Mladá generácia
tohto obdobia bola nanovo očarená
integračnými ideami, ktoré nakoniec
vyústili do zrodu nového spoločného
štátu – Kráľovstva Srbov, Chorvátov
a Slovincov (od roka 1929 Juhoslávie) po prvej svetovej vojne.
■ STO ROKOV TERORU?
Z dnešného uhla pohľadu
môžeme hovoriť o Juhoslávii ako
o neúspešnom projekte. Srbské
elity ako najsilnejší hráč si v rámci
štátu vytvorili hegemóniu. Belehrad
presadil svoju víziu centralizovaného štátu, čiastočne aj v obrane
pred maďarskými či talianskymi
územnými nárokmi. Štát, ktorý bol
fázami viac či menej otvorenou diktatúrou, potláčal opozíciu a menšinové separatistické hnutia. Za
najväčší exces možno považovať
streľbu v parlamente v júli 1928,
keď srbský vládny poslanec postrelil piatich chorvátskych poslancov,
z toho dvoch smrteľne a tretí, líder
chorvátskej opozície Stjepan Radić,
zomrel na následky zranení. Tento
prípad a politické represie v dokumentárnom filme príznačne nazvanom Sto rokov srbského teroru
scenárista Nenad Piskač a režisér Jakov Sedlar interpretujú ako
súčasť sústavného prenasledovania
Chorvátov. Tento teror sa usilujú
dokazovať kontinuálne až do roka
2018. Údajný srbský teror má byť
aj príčinou chorvátskej odplaty za
druhej svetovej vojny. Cudne pritom zamlčiavajú rozsah zverstiev
spáchaných ustašovským režimom
počas druhej svetovej vojny. Tento
nonsens dokazuje tendenčnosť
a mentálnu nezrelosť autorov diela.
Systematická genocídna politika
ustašovcov proti Srbom, ktorú symbolizuje tábor smrti v Jasenovaci, sa
nedá obhájiť. Nie sú to však zločiny
Chorvátov, ale ustašovcov. Chorváti
nie sú zločinný národ, nie sú ním
ani Srbi. Tak to bolo aj v prípade
poslednej vojny sprevádzajúcej rozpad Juhoslávie. Treba si pripomínať
chorvátske obete Vukovaru, tiež
ale nemožno zabúdať ani na srbské obete etnickej čistky – operácie
Búrka a Blesk. Treba sa obzerať do
minulosti, rovnako však treba hľadieť
aj do budúcna, inak sa nedá pohnúť
vpred.

NA MARGO
P o tom, čo Americká akadémia filmových umení zverejnila nové pravidlá „diverzity“, ktoré musia spĺňať filmy
nominované na Oskara, nikto
viac nemôže predstierať, že
výber poroty spočíva len na
odborných a kvalitatívnych kritériách. Pravidlá pre diverzitu
a inklúziu „natvrdo“ začnú platiť „až“ od roka 2024, lenže ich
uplatňovanie je odporúčané
už v súčasnosti. Udeľovanie
Oskara sa tak definitívne mení
na akúsi obdobu Eurovízie.
O to viac však prekvapí, keď
sa objaví film, ktor ý de facto
spĺňa novoodporúčané kritériá
a napriek tomu ho zasype vlna
kritiky.

Dve hrdinky –
dva prístupy...
Takým filmom sa pred
časom stal vý tvor režiséra
Predraga Antonijevića pod
názvom Dara z Jasenovaca
(Dara iz Jasenovca), natočený v roku 2021 podľa scenára Nataše Drakulićovej. Film
rozpráva o osude desaťroč nej Dar y z oblasti Podkozarja
v Bosne, ktorá tvorila v rokoch
1941 – 1945 súčasť Nezávislého štátu Chor vátsko. Dara
sa spolu s matkou a dvoma
bratmi podobne ako veľká
časť srbského obyvateľstva
lokality spod planiny Kozara
ocitá v zlovestnom ustašovskom koncentračnom tábore
Jasenovac.
Po smr ti matky a brata
sa jediným zmyslom jej života
stáva boj o život svojho len
dvojročného brata. Film natočený s finančnou podporou
srbskej vlády odráža novú
politiku
historickej
pamäti
bojujúcej s nánosmi západnej
antisrbskej propagandy. Prirodzenou bola snaha tvorcov aj
o prezentáciu pred svetovou
verejnosťou. Film na rozdiel od
bosnianskeho snímku Quo vadis,
Aida? o tragédii ženy zo Srebrenice však nepostúpil do užšieho
výberu pätnástich adeptov uchádzajúcich sa o Oskara za film
z neanglického jazykového prostredia. Ešte pred svojou aprílovou premiérou film vyvolal rozruch nielen v regióne. Americký
filmový kritik Yay Weissberg
v časopise Veriety v zlostnom
komentári označil snímku za
slabo zamaskovanú propagandu,
ktorá cynicky zneužíva holokaust na pretlačenie znepokojujúcej nacionalistickej agendy.
V podobnom duchu sa niesli aj
ďalšie reakcie. Zaujímavé je,
že film o srebrenickej tragédii
v duchu Západom kodifikovanej
interpretácie ten istý Weissberg
opísal ako hlboký, citlivý a srdcervúci príbeh.
V čom teda spočíva rozdiel? Veď oba filmy predstavujú hlboké životné tragédie.
Ich hrdinky prežívajú prenasledovanie svojho národa
na vlastnej koži. Obe bojujú
o prežitie svojich najbližších.
Obidvom filmom možno vyčítať
nedostatky v historickej hodnovernosti. Oba snímky možno
považovať za prezentáciu utrpenia svojho národa, a teda za
nacionalistickú
propagandu.
Rozdiel je však v tom, že Srbi
už tridsať rokov nesú biľag
najväčších vinníkov juhoslovanskej vojny. Západná anatéma nie a nie pominúť. Kedy
sa aj Srbi dočkajú objektivity?
Mar tin JARINKOVIČ
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Július BINDER: Bojím sa takých ľudí, ktorí majú natesno zošnurované myslenie

Voda je cenné dedičstvo, je život, ale aj živel
Pripravil Emil SEMANCO – Foto: archív

V čase, keď sme zhovárali, zasiahli severov ýchod našej krajiny zničujúce povodne, ktoré si popri veľkých materiálnych škodách v yžiadali
aj obete na ľudských životoch. Rovnaké ako v týchto letných dňoch. Boli nevďačnou témou, ale nemohli sme ju obísť, lebo pri názvoch
obcí ako Tichý Potok, Jarovnice alebo Čirč nemuselo byť vtedy toľko smutných asociácií, keby sa splnili zámer y a plány nášho popredného vodohospodárskeho odborníka Dr. h. c. doc. Ing. Júliusa BINDER A (1931). Žiaľ, teraz sú ešte smutnejšie, spojené s jeho úmr tím.
Prívalové povodne sú popri pandemickom ochorení a chorobách terajšieho koaličného vládnutia téma tohto leta. Tak že nič nové pod
slnkom ani pod mrakmi. Návraty, aj keď spojené s nenávratným odchodom vzácneho človeka, sú povolené, aby sme si pripomenuli jeho
múdrosť a stále živé myšlienky. A možno aj potrebu vzdať mu hold pomenovaním vodného diela na Dunaji jeho menom...
● Pán docent, skôr ako sa vrátime k pamätným okamihom, keď ste
na čunovskom priehradnom múre
nad Dunajom vyslovili to oslavované i preklínané – Sypte!, pozrime
sa trochu z nadhľadu na svet a jeho
boľačky. V jednej štúdii píšete, že tretie tisícročie dostalo do vienka niekoľko ťažko riešiteľných problémov,
najmä preto, že mocní tohto sveta
majú iné priority. Uprednostňujú boj
o moc pred starostlivosťou o prírodu a človeka. Aké sú to problémy?
A prečo tým mocným nezáleží na
tom, čo väčšinu ľudí na planéte drží
pri živote?

NÁVR AT Y
Zrejme nečakáte, že sa budem
zaoberať chudobou, terorizmom, rozoberať príčiny vojnových konfliktov, pitvať
epidémiu AIDS alebo princípy revolverového podnikania. Zostaňme pri
vode, ktorá nás drží nad vodou. A pri
problémoch, čo s ňou súvisia a sú vari
ešte väčšie a akútnejšie než tie už spomenuté – extremizácia poveternostných
podmienok a otepľovanie zemského
povrchu. Globálne otepľovanie je realita.
Experti tvrdia, že za to môže hromadenie skleníkových plynov v atmosfére
spôsobené ľudskou činnosťou, čím sa
narušila rovnováha žiarenia Zeme. Keby
sme čarovným šibnutím prútika ihneď
zastavili všetky emisie, otepľovanie
planéty by aj tak pokračovalo ešte celé
desaťročia. Úsilie štátov i nadnárodných korporácií dosahovať hospodárske
napredovanie a neustály nárast využívania fosílnych palív ako zdroja energie
bude v skutočnosti emisie ešte dlho zvyšovať. Podnebie na Zemi sa v pomerne
krátkom čase dramaticky zmení
a v porovnaní s dneškom sa teploty
môžu zvýšiť až o šesť stupňov Celzia.
To by našu planétu zmenilo na nepoznanie a výrazne poznačilo prírodné
systémy i ľudskú civilizáciu, ktorá by to
asi neprežila bez úhony. Naša planéta
globálne otepľovanie – tak ako viaceré
strmé klimatické výkyvy od vzniku života
na nej – prežije, ale nevyhnutne stratí
svoju biodiverzitu a možno ubudne aj
z počtu ľudí. Aké zlé to napokon bude,
závisí od rozhodnutí prijímaných už
dnes. Tieto zmeny jednoznačne ovplyvnia aj problematiku vody. Európu čaká
taký istý zápas o vodu, ako je boj o ropu
a plyn, ktorý sa už rozbehol a má globálny charakter.
● Prísne exaktne, racionálne,
ale aj s veľkým citovým vkladom vo
svojich publikáciách i prednáškach
argumentujete a presviedčate, že od
vody závisí bytie či nebytie všetkého
živého. Je nenahraditeľným predpokladom existencie človeka. Je jeho
veľkým pomocníkom, ale i trestajúcim živlom.
Téma vody, ako aj téma lásky sú
nevyčerpateľné. Voda je životodarný
zdroj a zároveň jeden z najvýznamnejších námetov a inšpiračných zdrojov slovesného a výtvarného umenia i hudby.
Je obdivovaná nielen pre jej podmanivé
čaro, zázračné vlastnosti a silu, ale aj
preto, že je symbolom života a pokoja,
symbolom plodnosti. Predstavuje nesmierne cenné dedičstvo.
● Na Slovensku máme dvadsaťštyritisíc vodných tokov rôznej
veľkosti. Zdokumentovaných je
okolo 1 470 prameňov minerálnych
vôd. Povinnosťou nás všetkých je
zachovávať toto prírodné bohatstvo
a chrániť ho pre nasledujúce gene-

21. august 2021

Július BINDER sa ako rozhľadený vodohospodár zaslúžil o mnohé diela, ktorých
úžitok a prínos je mnohostranný.

rácie. Chráni ho aj ústava našej
republiky v článku 4, ale všetci
dobre vieme, ako sa s prírodnými
zdrojmi a nerastným bohatstvom,
ktoré by mali byť štátnym vlastníctvom, nakladá...
Množstvo a kvalita vody rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úroveň
spoločnosti a jej rozvoj. Vývoj vo svete
jednoznačne svedčí o raste spotreby
vody a o jej stále väčšom nedostatku.
Mylná je domnienka, že problémom je
iba pitná voda. Problémom je voda ako
taká – raz jej je priveľa, inokedy nedostatok. Tento problém už zasahuje celý
svet. Očakávané otepľovanie našej planéty tento problém ešte znásobí. Extremizácia zrážok prináša katastrofálne
povodne. Smäd je tiež hrozba. Trpia
ním celé etniká. Preto sa treba zaoberať
vodou komplexne, na vedeckej a overenej úrovni. Kváziodborníctvo či šarlatánstvo, ktorému sa u nás dáva i v médiách
neprimeraný priestor, tu nemá miesto.
● V prirodzenosti obyčajného
človeka je prehadzovať si z pleca
na plece väčšinu toho, čo nás bezprostredne negatívne nezasiahne
počas trvania života, a už vôbec nás
netrápi, čo sa stane o niekoľko generácií. Katastrofy vzdialené milióny
rokov sú akoby pre milovníkov fantastiky, aj keď sme im už dávno pripravili živnú pôdu a roztoky. Ale vy
o morových ranách hovoríte už teraz.
Začiatkom deväťdesiatych rokov
stratilo vodné hospodárstvo rezortné
ministerstvo – prvá morová rana.
Odvtedy sa poneviera ako popoluška
či chudobný príbuzný najprv po ministerstve pôdohospodárstva a teraz na
ministerstve životného prostredia. Ďalšou morovou ranou bolo, že do funkcií
po revolúcii nastúpili ľudia, ktorí si mysleli, že sú ekológovia a pasovali sa za
záchrancov životného prostredia. Dobre
by bolo vytiahnuť články, ktoré vtedy
písali – trebárs o následkoch vodného
diela Gabčíkovo. Lenže toto nijaký novinár neotvorí, nikto sa s tým nezaoberá.
A našli by sa v tých textoch aj podnety
na trestnoprávnu zodpovednosť ich
autorov. Jasne by sa ukázalo, aké ujmy
a škody vznikli práve ich pričinením.
Katastrofickými scenármi napĺňali celé
knihy, seriózne prognózy onálepkovali
ako paškvily, skutočných odborníkov
znevažovali, degradovali na outsiderov
a vykresľovali ich div nie ako záškodníkov. To sú dve morové rany. Tou treťou
je, že podľa často omieľaného hesla
Štát je najhorší vlastník (akoby slúžili
porekadlu, že často opakovaná lož sa
stáva pravdou), pričinili sa o takzvanú
transformáciu aj vo vodárňach a v kanalizáciách. Pritom sa novým majiteľom
predávali či doslova darovali kompletné
výrobné zariadenia na zásobovanie

obyvateľstva vodou a odkanalizovanie.
Ak si niekto pozrie, ako sa vyvíjali ceny
vodného a stočného, zistí, že platíme
sedemdesiat násobok tej ceny, ktorú
sme platili začiatkom deväťdesiatych
rokov. Sedemdesiatkrát viac! Kam idú
tie peniaze? To by bolo zaujímavé odhalenie. Platy generálnych riaditeľov takto
transformovaných vodární a kanalizácií
sú násobky miliónov ročne. A rovnako
štedro sa sype konateľom, členom
predstavenstiev, dozorných rád. To je
výborný biznis podnikať s cudzím dielom, ktoré im padlo ako pečený holub
do úst. Navyše Európska únia dáva do
vody, teda na budovanie kanalizácií a
vodovodov, enormné prostriedky. Ale na
veľkú vodu sa absolútne zabúda. To sú
tie morové rany.

nedostatočná hygiena spôsobujú špecifikované i nešpecifikované druhy ochorení. To však už je téma pre pracovníkov sociálnych inštitúcií a ministerstva
zdravotníctva. Ja len pripomeniem, že
lacnejšia ako liečenie je prevencia. Na
vode neusporíme.
● Použili ste pekné označenie
slovanských vladykov – starešinovia.
Rada starších, bielovlasí kmeťovia so
životnou múdrosťou, s rozvahou a so
skúsenosťami. Vo vašom prípade
s týmto prirovnaním možno vrelo
súhlasiť. Verím, že väčšina Slovákov
vám s úctou hovorí otec vodného
diela Gabčíkovo. Sú aj takí, čo to
myslia posmievačne. Tým však nie je
sväté nič. To, že ste rozhodli o jeho

Otcom významného Vodného diela Gabčíkovo bol práve Július BINDER. On dal pokyn
na prehradenie Dunaja a začiatok výstavby slovami: „Sypte!“

● Máme aj obchodníkov
s dažďom, platíme dane z veľkosti striech... Kvapka ku kvapke,
budú kontá. Aké by bolo podľa vás
riešenie?
Musíme si uvedomiť to, čo sme už
o vode povedali na začiatku: jej význam
a dôležitosť pre život, rozhodujúci vplyv
na kvalitu životného prostredia i na celkovú prosperitu a status tohto národa.
Vodné a lesné hospodárstvo treba
zastrešiť, dať mu určitý štatút. Nemusí
to byť hneď ministerstvo, ale mohla by
to byť trebárs hlavná správa – tak ako
má geodézia hlavnú správu, tak ako ju
má geológia. Toto presadzujú starešinovia, ako som ja. Potom by bolo aj
transparentne vidieť, koľko prostriedkov
vodné hospodárstvo dostalo, ako s nimi
hospodárilo a na čo ich použilo. Predtým, keď ich bralo ministerstvo poľnohospodárstva, i teraz, keď ich dostáva
životné prostredie, zaiste tie peniaze
využili podľa „ich“ znalostí a požiadaviek
na najvhodnejší cieľ, ale voda to nebola.
Za posledných desať rokov pre vodné
hospodárstvo nevyčlenili na „veľkú
vodu“ prakticky nijaké prostriedky. Štát
si neplní povinnosť ochrany území,
životov a zdravia obyvateľstva. Dlhuje
na investície do ochrany miliardy korún
a dlh sa stále zvyšuje. Tie prostriedky
treba lesom a vodám vrátiť. Následky sa
dostavia, nenechajú na seba dlho čakať.
To nie je šírenie poplašných správ, to je
realita podložená skúsenosťami z dávnejších i aktuálnych povodní, ktorých
následky pociťujeme.
● Hovoríme o povodniach,
veľkých vodách, ale status tohto
národa je taký, že sa pomaly prestáva
umývať...
Žiaľ, musím súhlasiť. Celé rodiny
sa kúpu v raz napustenej vani. Kým vo
svete spotreba vody stúpa, u nás klesá
a v niektorých regiónoch je už pod
úrovňou hygienickej potreby stanovenej Organizáciou Spojených národov.
Dôvod sa zračí pri pohľade na účet za
vodu... Všetci vieme, že konzumovanie vody, ktorá nespĺňa normy, alebo
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dostavbe, budí rešpekt. Dobudovali
ste v Čunove variant C, ktorý sme
obhájili pred medzinárodným súdom
v Haagu. Rovnako ste presadili
a vybudovali Málinec, Turček i vodné
dielo Žilina. Podpísali ste sa pod
prípravu priehrad na Váhu, vodného
diela Wolfstahl – Bratislava, Lipovec,
Ružín, generelu úpravy rieky Nitra,
čističky odpadových vôd v Slovnafte
spojenej s ochranou podzemných
vôd, dopravu popolovín a ich skládku
v elektrárni Vojany, splavnenie
Moravy po Hodonín... Ste autorom
niekoľkých patentov a zlepšovacích
návrhov. Všetky vaše vyznamenanie
a ocenenia by sme vyratúvali veľmi
dlho. Za odbornú a spoločenskú
angažovanosť ste získali európsku
cenu za kvalitu v Madride (1995),
poctu Osobnosť roka (1994), Rad
Ľudovíta Štúra I. triedy (1995), Zlatý
dvojkríž ministra kultúry (1996), ste
nositeľom titulu Prominent slovenskej ekonomiky (1997), máte Medailu
Štefana Moysesa (1998), Medailu
slovenskej
komory
stavebných
inžinierov (1998) i čestný doktorát
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Ani sa nespytujem, ktorú
z týchto pôct si ceníte najviac. Jedna
si však zaslúži predsa len osobitnú
zmienku – ste rytierom Rádu sv. Gregora – to je najvyššie vyznamenanie
Vatikánu pre laika...
Neviem, čo by som k tomu dodal.
Vari len, že ten vatikánsky rad si mimoriadne cením. Všetko, čo som vykonal,
či to bolo na veľkom gabčíkovsko-nagymarosskom projekte a jeho realizácii,
na ďalších spomínaných dielach alebo
na čističke, kanalizačných zberačoch
a čerpacej stanici dažďových vôd pre
Petržalku, bolo spojené s vodou, ktorá
sa mi už azda narodením pri Čiernej
vode v Bernolákove stala osudovým
znamením. Ako riaditeľ investorského
štátneho podniku Vodohospodárska
výstavba v Bratislave som v prvom rade
zohľadňoval potreby a záujmy štátu.
A úlohou štátu je aj zabezpečiť dostatok i dostupnosť vody. Široká verejnosť

neregistruje, že na úpravu jedného litra
mlieka treba štyri až šesť litrov vody,
na vypratie desiatich kilogramov suchej
bielizne spotrebujú práčovne štyristo až
šesťsto litrov vody a milovníci piva ani
netušia, že na hektoliter ich nápoja minie
pivovar tisíc až dvetisíc litrov vody. Spotreba vody neustále rastie aj v poľnohospodárstve a jedným z dôvodov je zmena
klimatických podmienok. Ale o tom sme
už hovorili.
● Hovorili sme aj o pseudoodborníkoch, ktorých rozhodnutia, konanie
a iniciatívy prinášajú viac škôd ako
úžitku. Mnohí za sebou zanechajú
poriadny zmätok či spúšť. Málokto
im v kritických vystúpeniach, polemikách a obranných článkoch vymyslel
toľko prívlastkov čo vy: samoregulovčíci, riečnosietiari, zamatkozemci,
daphnisti...
Na internete som čítal článok
jedného z nich – predstaviteľa známeho lesoochranárskeho združenia na
východe republiky. Píše, že najväčšie
povodne nás ešte iba čakajú. Súhlasím
s ním, ale nie pre tie dôvody, ktoré uvádza. Najúčinnejším spôsobom, ako sa
brániť povodniam, je schopnosť prírody
zadržiavať zrážky. Nie je však jediný,
ako to predostiera. Odmietam názor, že
povodniam sa dá zabrániť. Človek môže
len zmierniť ich výskyt čo do počtu a znížiť množstvo škodlivej vody. Na to je však
potrebné interdisciplinárne úsilie, spojenie odborníkov aspoň z troch rozhodujúcich rezortov. Každý vodohospodár
vie, že les má pritom rozhodujúcu úlohu.
Lenže nejde len o plochu lesa, ale aj
o zabezpečenie jeho optimálnej funkcie,
čo sa dá dosiahnuť iba jeho odborným
obhospodarovaním. Nemôžem tvrdiť,
že by tak bolo u nás v každom prípade.
Nemožno nevidieť, že v rokoch socializácie to bol človek, ktorý narušil prirodzenú absorpčnú schopnosť pôdy. Jej
sceľovanie, odstraňovanie medzí, vyorávanie malej vegetácie, to všetko spôsobilo rýchlejší odtok zrážok a neraz
sa vypomstilo. Melioráciami sa likvidovali mokrade, ale druhým extrémom je
sektárska snaha o ich udržiavanie za
každú cenu. Opakujem, nikto nespochybňuje, že prvotnou a najlepšou
ochranou proti povodniam, zároveň aj
najlacnejšou, je prirodzené vsakovanie
zrážok do pôdy. Mala by to byť tretina
z celkového úhrnu. Druhá tretina by
mala odtiecť a tretia sa odpariť. To platí
pri priemerných zrážkach. Ak sa však ich
úhrny dostanú do nadnormálu, potom
táto úmera prestáva platiť. Pôda nestačí
prebytočné množstvo vody akumulovať,
nestačí ani proces odparovania, príroda
sa pozabudne „samoregulovať“, veľké
množstvo zrážok sa dostane do tokov,
ktoré ju nestačia odvádzať, voda opúšťa
korytá, nastáva povodeň. Nemáme
priestor na podrobnejšie rozbory, tvrdím však, že ak chceme povodne
zmierniť, treba spojiť všetky dostupné
prostriedky. Dotvárať krajinu prirodzenými, ale aj umelými fenoménmi.
Jedny aj druhé majú svoje oprávnenie.
Človek nie je taký bezbranný, ako ho
chcú vidieť rôzni samoregulovčíci. Celé
Slovensko nemožno zásobiť zo zdrojov
podzemných vôd, a vonkoncom nie bez
rozhodujúcich vodohospodárskych stavieb. Treba zachytiť na našom území
väčšinu spadnutej vody. Akumulovať ju
každým prístupným spôsobom – či už
lesotechnickými úpravami, ale najmä
výstavbou akumulačných priestorov.
● Aký je s odstupom rokov váš
pohľad na 24. október 1992?
Oni odmietli prehradiť Dunaj, my
sme ho prehradili napriek pštrosej politike našej vtedajšej vlády. Oni odmietli
stavať spoločné vodné dielo garantované podpísanou medzinárodnou
zmluvou, my sme svoju časť dostavali.
Oni odmietajú rešpektovať rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora
v Haagu o platnosti tejto konvencie
a vyhýbajú sa jej plneniu, my azda urobíme všetko pre to, aby sa tento dlhoročný spor uspokojivo uzavrel...
● A celkom na záver...
Je nevyhnutné, aby si Európa uvedomila, čo sú jej priority, a aby riešila
zásadné veci.
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Čoraz častejšie sú stesky za matičiarmi odchádzajúcimi do nenávratna

Na Národnom cintoríne je ďalší čerstvý rov
Pavol PARENIČK A – Foto: TASR, Milan K APUSTA

Smr ť každého človeka je vždy smutná záležitosť. Vyprší jeho čas, zastaví sa pohyb. Mŕ t v y potichu
odchádza z časnosti do večnosti. Navždy. Natr valo. Rozplynie sa do spomienok iných. Keď v krátkom
časovom úseku zomrie viacero členov jednej rodiny alebo iného súdr žného kolektívu ľudí, ktorí celé
desiatky rokov vedno v spolupatričnosti žili, pracovali, tešili sa i trpeli, prekonávali prekážky, prežívali spoločne dobré i zlé chvíľky, potom sa emócie hromadia, rosia sa oči, stesky a dozvuky rezonujú
v dušiach pozostalých, priateľov, kolegov a známych, ktorí akoby neveriacky prijímali Jóbove zvesti.
Do reality ich preberajú len zlopovestné umieračiky a vzlykot trúchliacich.
Keď básnikovi a národnému
bardovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, inak v rokoch 1919 až 1921
predsedovi Matice slovenskej po jej
oživotvorení po vzniku Československej republiky, zomreli v krátkom
časovom slede v rokoch 1887 až 1888
matka, otec i brat, nazval toto bolestné
obdobie čierny rok. Smutné rodinné
udalosti ho inšpirovali na napísanie
viacerých rozlúčkových a spomienkových básní, v ktorých sa poeticky lúčil
s blízkymi, vrátane dojemnej básne
Pustý dom, zaradenej do lyrického
cyklu Letorosty II.
A srdce moje schradlo, zmdlelo znova. / A duša v bôľnej skvílila
mi hrudi: / veď skoro mi, ach, niet
s kým preriecť slova, / niet koho zobjať z mojich dobrých ľudí… / Chlad
zvnútra zavial, ženie odo dverí ma: /
Čo chceš… Dom ten kedys’ žitia plný
/ už pustý je, tí z neho na cmiteri – /
len tam hľadaj, nájdeš riadkom sťa by
vlny… / Nie v poli, ani v chráme, ani
doma: na cmiteri, pod tichými rovy…
/ Nadarmo dychtím tknúť sa ich úst
rtoma, / zvem márne v náruč citnými
ich slovy. / K veraji sklesne hlava poľahúčku, / za slzou slza na prah drahý,
známy… / Raz ešte zvážim, pravda,
darmo, kľučku/ a idem, kade nohy
zachcú samy…“
■ KOPA NEŠŤASTIA
Podobná kopa nešťastia, ako to
bolo v prípade osudu rodiny Hviezdoslava, v krátkom čase postihla aj
Maticu slovenskú, lebo predsa len aj
martinskí matičiari si kedysi nažívali

Miro BIELIK bol aj dlhoročný správca Matice slovenskej. V posledných rokoch stál
na čele spisovateľskej organizácie. Na jeho pohrebe sa s ním rozlúčila aj matičná
delegácia na čele s predsedom MS Mariánom Gešperom.

ako jedna veľká rodinka. Nie vždy
ideálne a celkom priateľsky, ale v podstate kolegiálne, s rešpektom, so vzájomnou úctou a žičlivosťou. Tak preto
prichádza tesknota, keď sa v rokoch
2020 až 2021 krátko po sebe do
nenávratna pominuli viacerí významní
matiční pracovníci: polyglot, jazykovedec a literárny archivár Viliam
Mruškovič, knihovník a cirkevný
historik Štefan Hanakovič, archivár
a výtvarník Viliam Sokolík, literárny
vedec a spisovateľ Tomáš Winkler,
výtvarník Rajmund Lauro, literárna
archivárka Terézia Kaššayová, literárna múzejníčka Želmíra Bukovská... Ako posledný odišiel za nimi na
večnosť 22. júla 2021 dosť nečakane
ich spolupracovník, kolega a priateľ Miroslav Bielik. Viacerí – Viliam
Mruškovič, Štefan Hanakovič a on –
vykonávali i funkciu správcu Matice

slovenskej, Bielik najdlhšie v rokoch
1994 až 2008.

MEMORIÁL
Miroslava Bielika (narodený 15.
apríla 1949 v povstaleckej obci Ostrý
Grúň v Žarnovickom okrese) možno
ponímať protichodne. Bol mužom
dvoch epoch – komunistickej i postkomunistickej. Obe spočiatku bezpečne prežíval vo vysokých funkciách
v Matici slovenskej v rokoch 1972 až
2008 – počas normalizácie, socialistickej prestavby a hlasnosti, ktorá
sa v Československej socialistickej
republike vôbec nekonala – prežil
i November 1989, aj vznik Slovenskej
republiky... Až kým Bielika jeho bývalí
matiční chlebodarcovia z Bratislavy,
ktorí priniesli do Matice toľko nekultúrnosti a nové móresy, v tomto zvrá-

tenom duchu bez zľutovania neodvolali po cenných službách roku 2008
z miesta správcu Matice slovenskej.
Potom už v matičnom prostredí až do
roka 2013 iba akoby paberkoval.
Miro Bielik mal aj lepšiu tvár ako
bibliografickú, knihovnícku a najmä
manažérsku v socializme a kapitalizme.
Od mladosti sa totiž vážne zaujímal
o literatúru a sám sa pokúšal o beletristickú, najmä poetickú tvorbu. Najlepšie literárnoteoretické predpoklady
na to získal počas štúdia slovenčiny na
Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
u nezabudnuteľného Viliama Marčoka.
A v kruhu rovnako talentovaných spolužiakov, ako boli Jozef Beňovský, Dušan
Mikolaj či Bielikov celoživotný priateľ,
súdruh a druh v časoch pohody i nepohody, skvelý básnik, redaktor a publicista Peter Mišák.
■ PODOBA BÁSNICKÁ
Miroslav Bielik sa stával akceptovaným básnikom aj prozaikom tým
viac, čím väčšmi sa menšili jeho
pracovné a manažérske povinnosti
v Matici slovenskej. A to nielen na
báze vlastnej tvorby, ale aj organizačne. Bezpečne sa zaradil medzi najvýznamnejších súčasných a obľúbených slovenských básnikov, navyše od
roka 2013 temer až do svojej smrti dve
funkčné obdobia viedol ako predseda
Spolok slovenských spisovateľov. Asi
dobre, keď vyšlo spolkové komuniké
o tom, „že sa zaslúžil o oživenie jeho
činnosti, zvýšenie jeho prestíže a rozvinutie medzinárodných vzťahov“.
Miroslav Bielik prioritne zostáva
a zostane básnikom. Najmä jeho
zbierky Čas je tichý posol mysle (2003)
a Nepatrný pohyb po naklonenej
rovine (2005), pochádzajúce z prelomového obdobia Bielikovho kariérneho
života, považuje Peter Mišák za poéziu
filozofickú, „vypovedajúcu o ľudských
postojoch, postoch či postulátoch spôsobom, ktorý prekvapí, osloví nielen
čitateľa na poéziu zvyknutého, ale aj
človeka, ktorý po nej nesiaha často“.
Nemožno inak ako s týmto Mišákovým hodnotením úplne súhlasiť. Kto
pracuje v kultúre, chodí na recitačné
preteky, rozličné podujatia a akadémie, dobre vie, že Miro Bielik je dnes
jedným z najrecitovanejších autorov
súčasnej poézie. Že bol knihovník,

Jána CHALUPKU vnímame ako kritika malomeštiactva a odrodilosti

Dramatik so scenármi pre dnešok
Jozef SLIACKY – Foto: archív SNN

Rodina evanjelick ých kňazov a literátov Chalupkovcov sa spája najmä s Hornou Lehotou, dedinou neďaleko Brezna, kde môžeme
navštíviť pamätný dom a oboznámiť sa nielen so životom a s dielom Sama Chalupku, ale i jeho otca Adama a brata Jána, breznianskeho
farára, k torého rodiskom je Horná Mičiná.
Tohto roku si pripomíname dvesto tridsiate výročie narodenia a sto
päťdesiate výročie úmrtia Jána Chalupku. Jeho rodiskom je Horná Mičiná,
dedina na skok z Banskej Bystrice.
Práve tam v roku 1789 poslali po
štúdiách Liptáka Adama Chalupku,
aby ako učiteľ dával základy vzdelania hornomičinským deťom. Tam si
našiel aj životnú družku, ktorá mu –
ak záznamy neklamú – práve v deň
dvadsiatych štvrtých narodenín povila
prvého syna Jána. Ján Chalupka sa
narodil 28. októbra 1791. Mal len rok,
keď otec prijal miesto evanjelického
kazateľa v Hornej Lehote na úpätí
Nízkych Tatier. Adam Chalupka si získal úctu farníkov a po jeho smrti neváhali a zvolili si za jeho pokračovateľa
jeho syna Sama, takže táto rodina tu
farárčila vyše deväťdesiat rokov.
■ PÚŤ ZA VZDELANÍM
Ján Chalupka, o dvadsať rokov
starší od brata Sama, mal sedem
rokov, keď ho poslali zbierať prvé
vedomosti k učiteľovi Jánovi Sýkorovi
do Slovenskej Ľupče, odkiaľ pochádzala jeho matka. Jánova púť za
vzdelaním bola podobná ceste jeho
rovesníkov. V Ožďanoch sa naučil
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pred stopäťdesiatimi rokmi 15. júla
1871. K myšlienke usadiť sa v centre Horehronia ho viedol fakt, že sa
dostane do blízkosti rodiny, ale i nádej,
že tu nájde rýdze slovenské prostredie.
Veľmi rýchlo sa však presvedčil, že aj
sem prenikli malomeštiacke a odrodilecké trendy, s ktorými musel zápasiť.

Obyvatelia Brezna sa prišli pokloniť dramatikovi Jánovi Chalupkovi k jeho pamätníku.

po maďarsky, v Levoči po nemecky
a takto vystrojený odišiel v roku
1816 študovať filozofiu a teológiu
do nemeckej Jeny. Tu patril k jeho
priateľom Pavol Jozef Šafárik, rodák
z gemerského Kobeliarova. Po
návrate prijal miesto profesora na
latinskom gymnáziu v Ožďanoch,
ale už po roku dal prednosť profesorskému miestu v Kežmarku. Na
tamojšom lýceu prednášal rétoriku
a poetiku. A zamiloval sa. Jeho
Babetta pochádzala z bohatej rodiny
von Wieland a rozhodla sa, že pre

dievča šľachtického rodu nie je chudobný profesor alebo kazateľ vhodná
partia. Svoje zrejme zohral aj mládencov slovenský pôvod, na ktorý bol
Chalupka prirodzene hrdý. Dokonca
chcel zmeniť pôsobisko, aby vyhovel
prísnym podmienkam „výberového
konania“ Wielandovcov, ale keď nič
nepomohlo, usadil sa v Brezne a na
tamojšiu faru si priviedol Ludviku,
dcéru banskobystrického superintendenta Adama Dávida Lovicha.
Ján Chalupka pôsobil v Brezne
od roka 1824 až do svojho úmrtia
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■ ZABUDNUTIE V TVORBE
Boj s nimi vrátane súdnych sporov ho oberal o čas i náladu. Najlepší
spôsob, ako sa s nimi vyrovnať, našiel v
literárnej tvorbe – v divadelných hrách.
Z nich prvú – Kocúrkovo alebo Len aby
sme v hanbe nezostali – uviedli mikulášski ochotníci pod vedením Gašpara
Fejérpatakyho-Belopotockého v roku
1830. Zasiali tým semienko slovenského ochotníckeho divadla. Veselohry
tohto typu si získali obľubu divákov.
Ján Chalupka k svojej dramatickej
prvotine pridal ďalšie hry kocúrkovského ladenia: Všetko naopak (Tesnošilova Anička sa žení a Honzík sa
vydáva), Trasorítka (Stará láska sa
predsa dočkala), Trinásta hodina (Však
uvidíme, kto bude hlásnikom v Kocúrkove), Starúš plesnivec (Štyri svadby
na jednom pohrebe v Kocúrkove).
„Vtedajší Brezňan nepoznal záujmy

bibliograf, manažér, na to sa rýchlo
zabudne a pre budúcno tu ostane iba
v podobe básnika.
■ LUPENE KRÁSY
V tomto kontexte medzi ostatné
umelecké opusy Mira Bielika patrila
básnická zbierka Čas večne prítomný
(2019). Vyplňujú ju viaceré úchvatné
reflexívne básne, napríklad Čriepky
a Neprítomnosť, v ktorých, ako je
to už zvykom, básnik si predpovedá
vlastnú smrť. („Preto stále kráčam
k návratom, odkiaľ cesty už niet.“
Alebo: „Neviem, či ešte uvidím ďalší
lupeň krásy, z rosy...). A takejto osudovej anticipácie sú schopní skutočne
len veľkí bardi, čo dokumentujú jeho
básne Čriepky a Neprítomnosť.
„Neviem, či ešte uvidím / ďalší
lupeň krásy z rosy / menej mysle,
záblesk hmlovín / sna s hriechmi, /
v ktorých starnem. / Do prázdna.../ kde
nie som/ A predsa sa točí! / V strede
povznášajúca prázdnota. / Chcem sa
stále vracať / k pramienkom, / z ktorých
vyviera mladosť. / Preto stále kráčam /
k návratom, / odkiaľ cesty už niet.
■ NA JEDNOM LANE...
Čas, pohyb, tvorba a životná
cesta Miroslava Bielika sa zastavili
22. júla 2021 vo veku sedemdesiatdva
rokov v Martine. Pohreb sa uskutočnil
27. júla 2021. Na panychíde za ním
pohrebné reči predniesli moderátor
a kultúrny manažér Ján Šesták, predseda Matice slovenskej Marián Gešper, za Spolok slovenských spisovateľov generačný druh Peter Mišák, ako
aj najdôvernejší priatelia nebohého
Alexander Lilge, bývalý generálny
riaditeľ akciovej spoločnosti Neografia, a Jozef Lukáč, bývalý matičný
ekonóm a funkcionár. Ich priateľstvo
sa rodilo na strechách Európy, v Tatrách, Alpách a na Kaukaze, pretože
v extrémnych horách na vysokohorských túrach najlepšie spoznáš človeka naviazaného na lane, od ktorého
závisí tvoj i jeho život.
Miroslava Bielika pochovali na
Národnom cintoríne v Martine. Neďaleko od čerstvých rovov Viliama
Mruškoviča, Štefana Hanakoviča,
Viliama Sokolíka, Tomáša Winklera
a iných matičiarov, kolegov, spisovateľov a priateľov.
vlastného národa, o inom nedumal ako
o svojom majetku, politizoval natoľko,
nakoľko mu to pán mešťanosta alebo
v tie časy pán komisár nadiktoval,
samostatne usudzovať nevedel, ďalej
od chotára nevidel,“ napísal historik
Karol Rapoš. Výstižne charakterizoval
ťažké podmienky pre národnobuditeľskú činnosť.
■ CENNÁ ČINORODOSŤ
Napriek tomu Ján Chalupka hľadal a nachádzal cesty. Podarilo sa mu
sústrediť okolo seba pre národ oddaných Brezňanov na jar 1848 a neskôr
i pri založení Matice slovenskej. Jeho
úsilie, aby sídlo tejto slovenskej kultúrnej ustanovizne bolo práve v Brezne,
sa však skončilo neúspechom. Táto
jeho činorodosť je o to cennejšia, že sa
jej venoval pri náročnej organizačnej
práci administrátora banskej (neskôr
preddunajskej) superintendencie i pri
neľahkom rodinnom živote, pod ktorý
sa podpísala strata jediného syna
Adama Jána, ktorý zomrel ako dieťa,
i dcér Emy a Ľudmily, ktorých manželstvá sa nevydarili a obe odprevadil na
poslednej ceste, a napokon aj starosti
o chorľavejúcu manželku. Krátko pred
smrťou si vraj spomenul na kežmarskú
Babettu, dal si poslať jej portrét, ale
osud rozhodol, že ho už neuvidel.
Dramatik Ján Chalupka a dnešok? Otázka nie náhodná. V dnešnom
slovenskom umení – nielen dramatickom – sa odráža vplyv globalizácie,
prvkov cudzích kultúr, v ktorých vidíme
vzor, opäť neraz len preto, „aby sme
v hanbe nezostali“. Pritom zabúdame
na to naše, slovenské, označiac ho
za archaické. Ján Chalupka nás presviedča, že aj naši literáti z 19. storočia nám majú čo povedať. Stačí ich
počúvať.
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Po päťdesiatich rokoch sa vrátila na piešťanský Kúpeľný ostrov monumentálna socha

Alexander Trizuljak sa dočkal umeleckej satisfakcie
Ivan KR AJČOVIČ – Foto: autor

Plastika Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena od slovenského sochára Alexandra Trizuljaka, vážiaca dvadsaťosem ton a vysoká sedem
metrov, sa po päťdesiatich rokoch bude zase tešiť obdivu návštevníkov Piešťan. Umiestnená je v parku na Kúpeľnom ostrove neďaleko kúpaliska
Eva a hotela Esplanade.
a takto nám umožnil splniť si naše predMonumentálne dielo zakladateľa s úľavou a radosťou, že sa socha po päťstavy o pracovnom živote.“
podujatia Socha piešťanských parkov desiatich rokoch vracia do Kúpeľného
stálo od roka 1970 pred hotelom Thermia parku. Problémom bolo aj jej znovuosa■ BRATSKÁ SPOLUPRÁCA
Palace. Keď sa stal pre vtedajší režim denie, pretože je vyrezaná plameňom
Obaja bratia spolupracujú, ich
autor nepohodlným, z miesta sa odstrá- z bramy, čo je surový oceľový ingot so
prvou spoločnou realizáciou bol kostol
štandardnými rozmermi sedem krát dva
nila aj jeho modernistická socha.
v Miloslavove, ktorý Klement projektoval
metre. Azda si už našla svoje miesto, na
a Marek doň vytvoril sklenú vitráž Nové
ktorom zotrvá.“
■ UMENIE V RODINE
nebo – nová zem. „Spolu dotvárame
Alexander Trizuljak mal osem detí,
najmä sakrálne stavby,“ hovorí Klement
■ VÝNIMOČNÝ POČIN
na znovuodhalení sochy sa ich zúčastTrizuljak. „Marek tu môže uplatniť svoj
Socha,
našťastie,
neskončila
nilo šesť. Pásku spolu s generálnym
talent sklárskeho výtvarníka. Je vynikariaditeľom Piešťanských kúpeľov Andre- v železnom šrote, pretože niekto ju
júci maliar a fotograf. Má za sebou rad
asom Schusterom a Líviou Gažovou zachránil a ukryl v technických priestorealizácií nielen na Slovensku, ale aj
z občianskeho združenia Čierne diery roch kúpeľov. Tam ju našli nadšenci
v Českej republike. Myslím si, že z našej
prestrihla aj dcéra Alexandra Trizul- z občianskeho združenia Čierne diery
rodiny je najtalentovanejší,“ dodáva
jaka Pavla Lazárková Trizuljaková. pri mapovaní artefaktov v rámci projektu
skromne.
Známa slovenská textilná výtvarníčka Sochy Piešťan: Mesto ako galéria.
Klementovým známym dielom je
„Paradoxne, nebola ani poškodená,
sa venuje navrhovaniu liturgických
napríklad dom Gaudí, ktorý navrhol ako
rúch, je teologičkou, teoretičkou výtvar- a bola dokonca aj ošetrovaná. Preto sme
poctu velikánovi architektúry Antonimu
ného umenia a najmladším potomkom nemali veľa práce s jej prinavrátením do
Gaudímu. Rovnako moderne poňatý
Alexandra Trizuljaka. Jej ornáty nosia pôvodného stavu. Sochu sme rozobrali
Kostol sv. Cyrila a Metoda v Senici
napríklad rímskokatolícky biskup Fran- na tri časti, z ktorých sa skladá, natreli
Sochárov monument znova sprístupnili
verejnosti, zľava dcéra Alexandra Triuprostred sídliska Sotiná. Základný
tišek Rábek, mal ich bývalý arcibiskup a znova poskladali. Musím sa za rodinu
zuljaka Pavla Lazárková Trizuljaková,
kameň vysvätil pápež Ján Pavol II.
Róbert Bezák, oblieka si ich diecézny poďakovať aj vedeniu Kúpeľov Piešgenerálny riaditeľ Piešťanských kúpeľov
v neďalekom Šaštíne počas svojej návbiskup Žilinskej diecézy Tomáš Galis. ťany, pretože socha patrí im a sú aj jej
Andreas Schuster a Lívia Gažová z obštevy Slovenskej republiky 1. júla 1995.
V rodine Trizuljakovcov je nadpriemerný správcom,“ hovorí Klement Trizuljak.
čianskeho združenia Čierne diery.
„Na architektúru ma nasmeroval
výskyt umelcov, a to platí aj o jeho vnu- „V dnešnej dobe, keď sa sochy z verejného priestoru skôr strácajú, ide o výni- obdobie Klement Trizuljak. „Najstarší otec,“ spomína na otca Klement Trizulkoch a vnučkách.
Marek vyštudoval na Akadémii výtvar- jak. „Som mu za to vďačný a určite sa
„Na návrate diela môjho otca sme močný počin.“
Osud otca, ktorý po roku 1970 ných umení v Prahe u profesora Arno- v mojej práci do určitej miery inšpirujem
pracovali rok,“ povedal pre Slovenské
národné noviny syn umelca Klement musel odísť z vysokej školy, kde učil, šta Paderlíka, rovnako ja architektúru aj jeho sochárskymi dielami a jeho videTrizuljak. „Takže teraz tento deň už ako poznačil aj jeho synov. „Na Slovensku na Fakulte architektúry VUT v Brne. ním sveta, čo sa prejavuje v mojich predrodina neprežívame dramaticky, ale sme nemohli študovať,“ spomína na toto Pomohli nám vtedy otcovi dobrí priatelia, stavách modernej architektúry.“

Priekopnícke vedecké dielo s tematikou kresťanskej filozofie

Monografia o problematike katolík a história
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA

Monografia predstavuje priekopnícke vedecké
dielo, pretože v slovenskej historiografii či vo
filozofickej a v teologickej spisbe problematika
zmyslu dejín, tobôž z kresťanského pohľadu na
svet, nie je dostatočne pertraktovaná.
Autor načrtáva najprv rámce kresťanskej filozofie
a analyzuje dôvody, prečo sa zaoberať históriou, aký
je jej význam pre spoločnosť. Poukazuje na tradičnú
kresťanskú koncepciu dejín Jacquesa Benigne Bossueta, ktorú narušilo sprvu osvietenstvo (Voltaire)
a potom materialistický svetonázor a utópia Marxa
a Engelsa. Kresťanská filozofia dejín a Katolícka cirkev po Druhom vatikánskom koncile sú predmetom
osobitnej autorovej pozornosti. Metódou postupného
objasňovania doterajších prístupov a prehĺbením
pojmu dejín ako sveta ľudského jestvovania J. Rydlo
dospieva k definícii pojmu filozofie dejín ako kritického skúmania dejín, pričom zisťuje ich súčasti.
Podľa autora úlohou „kresťanskej filozofie dejín“ je
obhajovať jednotnú, integrálnu súčasť človeka v rámci
celého historického diania vrátane ustavičného technického a vedeckého pokroku.
Monografiu uvádza cirkevný historik Viliam Judák,
sídelný biskup nitriansky, uzatvára ju preklad eseje
nemeckého teológa Huga Rahnera SJ Zmysel dejín:
osobnosť a dejiny a Poznámky o zmysle našich dejín
z pera slovenského kardinála Jozefa Tomka. Nechýba
obsažný výber špecializovanej literatúry zameranej
na kresťanskú filozofiu a na kresťanskú filozofiu dejín.
Viac na info@postscriptum.sk.

kovidových stĺpov podľa vzoru
dávnych stredovekých predkov.
K päťdesiatemu výročiu Ako je u nás zvykom, o ich výzore
začatia pandémie bol národ sa strhla prudká zvada medzi opodostatočne premorený a preim- zíciou, koalíciou a vnútri opozície
pregnovaný. Kto prežil testovačky, vakcinovačku I., II., III.
atď. a kovid delta a omega, bol
odolný voči vírusom, mikróbom a
vládnym nariadeniam. Našincov
už netrápili komáre. Vďaka vak- i koalície. Parlamentná kríza precinácii a zmenenej DNA komáre rástla do demonštrácií v uliciach.
po nacicaní padali ako hrušky. Každý poslanec priniesol vlastnú
Národ si hrdo začal vystierať koncepciu podporenú umelcami
nosy a uši utlačené od rúšok a historikmi. Proti replikám strea respirátorov. Pýšil sa zelenými dovekých stĺpov s náboženskými
pasmi, očkovacími aplikáciami motívmi a so sochami svätcov sa
v mobiloch a QR kódmi vytetova- postavili liberáli. Podľa ich agrenými na čele. Nastal čas osláviť sívneho krídla pandémia bola
koniec pandémie. Parlament roz- Božie dopustenie. Za pandémiu
hodol o stavbe morových, čiže teda mohli kresťanské strany.

Tie oponovali, že pandémia bola
Boží trest za názory liberálov. Za
morové súsošie v podobe sôch
lekárov v skafandroch na spôsob kompozície súsošia „rozhne-
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■ SATISFAKCIA UMELCOVI
Nové inštalovanie sochy je symbolickou satisfakciou pre rodinu tohto
výnimočného umelca, pretože v máji si
kultúrna obec pripomenula sto rokov od
jeho narodenia.
„Otec bol veľmi vynaliezavý človek,
takto si ho budem pamätať,“ uzatvára
rozhovor Klement Trizuljak. „Po tom,
čo musel odísť zo školy, hľadal spôsob, ako sa uplatniť. Prišiel aj o miesto
docenta na vysokej škole, aj o prácu na
monumentálnych dielach a musel čeliť
existenčným ťažkostiam, ale nikdy sa
nevzdal, aj keď musel chodiť po farách,
aby získal zákazky a uživil nás.“
Trizuljakova Pocta IX. symfónii
Ludwiga van Beethovena nebola jedinou nájdenou sochou v depozite. Objavené bolo aj dielo Torzo ženy, ktoré bolo
umiestnené na verejné priestranstvo už
v októbri minulého roka. V budúcnosti
bude osadených ďalších osem diel tohto
umelca v mestskom parku, ktoré získalo
mesto Piešťany od rodiny na dlhodobú
prezentáciu.

NEKROLÓG
K smutným správam o odchodoch
veľkých
osobností slovenskej kultúry musíme s veľkým
zármutkom pridať ďalšiu o skone
jednej
z formujúcich osobností slovenskej folklórnej kultúry
a choreografie ľudového tanca Juraja Kubánku,
ktorý počas plodného života vytvoril nie menej ako
dvestopäťdesiat tanečných diel a jeho dlhoročná
tvoriváaktivita ovplyvnila celé generácie tanečníkov
u nás aj v zahraničí.

Folklórnu scénu obostrel zármutok
Významný tanečník, spoluzakladateľ Lúčnice a dlhoročný vedúci
SĽUK-u, choreograf, režisér, libretista a dramaturg sa narodil 31.
októbra v Troch Dvoroch (dnes Turie) pri Žiline v učiteľskej rodine.
Začal študovať medicínu, ale zakrátko mu pôsobenie v tanečnej formácii
Odzemkári v Lúčnici načisto zmenilo pohľad na svet. Absolvoval VŠMU
a už v roku 1949 sa na celý ďalší profesijný život upísal SĽUK-u, kde
pôsobil až do odchodu na zaslúžený odpočinok v roku 1993.
Kubánkovo vynachádzavé a objavné majstrovstvo pri práci
s folklórnym materiálom, jeho vkusné a príťažlivé novátorstvo už v roku
1966 poctili titulom Zaslúžilý umelec. Medailu D. G. Licharda mu Národné
osvetové centrum udelilo v roku 2003 a v roku 2008 mu prezident republiky
prepožičal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj
slovenskej ľudovej kultúry a umenia. V roku 2018 za celoživotné umelecké
pôsobenie a výrazný podiel na rozvoji slovenských profesionálnych
folklórnych súborov SĽUK a Lúčnica získal Cenu ministra kultúry, osobitne
za výnimočnú choreografickú tvorbu s nezameniteľným
tanečným
rukopisom. Kreatívny prínos Juraja Kubánku v oblasti folklóru ocenili aj
naši severní susedia , keď mu v tomto roku poľský prezident udelil jedno
z najvyšších vyznamenaní – Zlatý kríž.
Tento výnimočný umelec opustil životnú scénu 19. júla vo veku
deväťdesiatdva rokov.
(se)
Česť jeho pamiatke!
všeľudová
liberálnokresťanská
strana. Národný pandemický stĺp
v podobe obrovskej testovacej
tyčinky bol nakoniec vztýčený
v Trnave na Námestí sv. Igora

Prečo asi bude v malom Ríme národný kovidový stĺp
vanej rodiny“ na Námestí SNP
v Bratislave hlasovali strany sociálnej demokracie. Návrh zamietli
všetky ostatné strany. Súsošie sa
dalo vykladať ako pamätník potápačov alebo mimozemšťanov.
Návrh stĺpa v podobe fľaštičky
s vakcínou tiež neprešiel. Politické názory autora naznačovali,
že vo fľaštičke je Sputnik V alebo
Vodka S. Víťazný návrh priniesla

Socha Alexandra Trizuljaka bude
svojím spôsobom vplývať aj na neďaleké
hotely a dotvárať ich. Kedysi bolo povinnosťou investora stavby dotvoriť každý
nový objekt aj umeleckým dielom – či
už zakomponovaním do fasády, alebo
blízko nej.
„Áno, diskutuje sa o tom aj v súvislosti s prerokúvaním nového stavebného
zákona,“ zamýšľa sa Klement Trizuljak.
„Je veľký tlak umeleckej obce k návratu
Hlavy V súhrnného rozpočtu stavby
v zákone, teda povinnosti vyčleniť peniaze
z rozpočtu verejnej stavby na umelecké
dielo. Táto povinnosť v minulosti priniesla
rad pozoruhodných diel, hoci časť bola
poplatná bývalému režimu.“

Blaženého. Pri päte stĺpa sú
dve obrovské mramorové gule
s pichliačmi. Znázorňujú dve
hlavné mutácie koronavírusu alfa
a delta. Namiesto sôch svätých
je ohrada okolo pamätníka ozdobená bustami vtedajších členov
vlády. Keďže si počas pandémie
fleky menili, niektoré sú dvojmo.
O ich vyhlásení za svätých sa
rokuje s Vatikánom. Stavba stĺpa

bola na priamo zadaná trnavskej
firmičke Krádl a Fuscher, s. r. o.
Firmička vznikla týždeň po zadaní
stavby. Posledná stopa po nej
a po zaplatenej zálohe končí na
Cypre. Posledná stopa po majiteľoch na Belize. Počas vyšetrovania kauzy v rámci akcie Fukyfuč
rozbila NAKA dvere na šiestich
domoch, do basy putovali štyria
vyšetrovatelia. Do kolúznej väzby
posadili troch pracovníkov ministerstva vnútra, dvoch sudcov
a prokurátora. Kajúcnici si užívajú
dovolenku v Thajsku. Na Slavíne
pribudli štyri vily a na Donovaloch
apartmánový dom. Kovidový stĺp
v malom Ríme nakoniec postavila maďarská firma. Za polovičnú
cenu. Ako je u nás zvykom.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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V Liptovskom Mikuláši spomínali na človeka s prívlastkom svedomie národa

Dvadsiaty ročník cyklomaratónu Po stopách Martina Rázusa
Text a foto: Peter VRLÍK

Od smrti významného slovenského spisovateľa, básnika, politika a evanjelického kňaza Martina Rázusa uplynulo 8. augusta osemdesiatštyri rokov. Túto
výraznú osobnosť slovenského verejného a spoločenského života volali už za jeho života „svedomím národa“.
V sobotu 7. augusta 2021
sa v ranných hodinách schádzali
pred rodným domom súrodencov
Rázusovcov vo Vrbici, mestskej
časti Liptovského Mikuláša, cyklisti
z celého Slovenska. Podľa prezenčnej
listiny sa na jubilejnom XX. ročníku
cyklomaratónu Po stopách Martina
Rázusa zúčastnilo až 147 pretekárov.
Privítal ich predseda Spolku Martina Rázusa Jaroslav Hric, ktorý je
zároveň riaditeľom Múzea Janka
Kráľa, ktorý rodný dom Rázusovcov
spravuje. Privítal aj hostí, primátora
mesta a zároveň poslanca NR SR
Jána Blcháča, zástupcu primátora
Rudolfa Urbanoviča, druhého podpredsedu MS Mareka Nemca, ktorý
je zároveň aj riaditeľom Domu MS
v Liptovskom Mikuláši. Na podujatí
sa zúčastnili tiež synovec Martina
Rázusa Vladimír Rázus i správca
domu Rázusovcov Štefan Packa.
Účastníci cyklomaratónu položili
veniec k pamätnej tabuli Martina
Rázusa a k pamätnej tabuli spisovateľke a poetke Márii Rázusovej-Martákovej položil veniec druhý podpredseda MS Marek Nemec, keďže ju dala
zhotoviť Matica slovenská.
Trasa cyklomaratónu viedla cez
Čertovicu do Brezna, odtiaľ do Ban-

Cyklomaratón Po stopách Martina Rázusa je nielen náročným športovým výkonom, ale najmä podujatím s výrazným spoločenským akcentom
a dosahom. Takmer stopäťdesiat cyklistov bolo aj tentoraz dôstojnou kulisou spomienkovým aktom kladenia vencov k pamätným miestam
spojeným s politicky, literárne a spoločensky činnými Rázusovcami.

skej Bystrice a účastníci sa vracali
do Liptovského Mikuláša cez Donovaly. V cieli sa stretli pri soche Martina Rázusa v parku pred Mestským
úradom v Liptovskom Mikuláši, kde
sa k prítomným prihovoril predseda
KR MS Žilinského samosprávneho
kraja Milan Stromko, člen pred-

sedníctva Spolku Martina Rázusa.
Na úvod zarecitoval báseň Martina
Rázusa Čo mlčíš a záverom svojho
príhovoru pridal úryvok z básne Až
budem sám. Dvaja účastníci cyklomaratónu aj k tejto soche položili
veniec. Potom sa účastníci premiestnili do záhrady Múzea Janka

Kráľa, kde boli vyhlásené výsledky.
Martin Rázus sa svojím dielom, ako
aj politickou činnosťou ako poslanec
Národného zhromaždenia zaslúžil
o to, aby sa na problémy Slovákov
v bývalej ČSR nezabúdalo. Bol to
človek, ktorý si prívlastok „svedomie
národa“ v plnej miere zaslúži.

Mikulášska matičiarka zhudobnila Rázusovu báseň V jeseni

z nej jeho ľudskosť, jeho srdce,
jeho pohladenie. Tieto pocity som
chcela sprostredkovať aj ďalším
ľuďom a vyvolať v nich záujem
o jeho dielo. Rázus je pre mňa
výnimočná osobnosť a odkaz, ktorý
nám zanechal, má nevyčísliteľnú
hodnotu,“ vysvetlila Ivana Pastorek. Zhudobnenú a naspievanú
pieseň matičiari z Liptova zverejnili na svojich sociálnych sieťach
a pozrieť si ju možno na youtube
kanáli Matica Liptov.
Mar tin Rázus bol slovenský
básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický
kňaz. Pochádzal z Liptovského
Mikuláša, kde do dnešných dní
stojí jeho rodný dom. Po rekonštrukcii sa stal expozíciou Múzea
Janka Kráľa. Expozícia je okrem
Mar tina Rázusa venovaná aj jeho
sestre spisovateľke Márii Rázusovej- Mar tákovej a bratom Michalovi
a Matejovi, významným mikulášskym kníhtlačiarom. Približuje
nielen ich osudy, ale i prostredie,
v ktorom vyrastali. Jeho autenticitu
umocňuje zariadenie a nábytok zo
začiatku 20. storočia i fotografie
z rôznych období života rodiny

Výnimočná osobnosť inšpiruje aj dnes
Dom MS Liptovský Mikuláš

Poctou významné mu slovenskému básnikovi a politikovi Martinovi Rázusovi je jeho zhudobnená báseň
V jeseni. Pri príležitosti osemdesiateho štvrtého výročia úmrtia tohto velikána ju v autentických priestoroch rodného domu súrodencov Rázusovcov naspievala liptovskomikulášska matičiarka Ivana Pastorek,
sestra podpredsedu Matice slovenskej Mareka Nemca.
„Som veľmi rád, že mladých
ľudí aj v dnešnej elektronickej dobe
oslovuje nadčasová tvorba Mar tina
Rázusa a nájdu si čas, aby si vo
svojom uponáhľanom živote sadli
nad kvalitnú literatúru. V našej
rodine nás starý otec, ktorý v minulosti učil hudobnú výchovu, odmalička viedol k umeniu, literatúre
aj k hudbe. Ivka to všetko skĺbila
a podarila sa jej skvelá vec,“ uviedol M. Nemec.
Svojimi melódiami obohatila
Ivana už niekoľko Rázusových
básní. Riadi sa pri nich emóciami,
ktoré v nej básne evokujú. „Tvorba
Mar tina Rázusa má v slovenskej
poézii výnimočné miesto. Cítim

Ivana PASTOREK je členka Mladej Matice a autorka zhudobnených veršov Martina Rázusa.

Pre dse da Matice na p orade matičiarov z okresu Ga lanta

Matičný život na skúšanom juhu
Peter SCHVANTNER – Foto: Mar tin HAJNÍK

Počas leta sa v Dome MS
v Galante konala inovatívna porada
predsedov miestnych odborov pôsobiacich v územnej pôsobnosti.
Zúčastnili sa na nej aj predseda MS
Marián Gešper a zástupca riaditeľa
Členského ústredia MS Martin Hajník. Základnou ideou stretnutia bolo
predstaviť ďalšie smerovanie činnosti i vzájomnej spolupráce miestnych odborov a Domu MS v Galante
na tomto jazykovo zmiešanom území
v prospech rozvíjania regionálnej kultúrnej činnosti. Neformálne stretnutie
zástupcov matičných odborov s vedením MS umožnilo bezprostrednejšiu
výmenu informácií i skúseností pre
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Stretnutie matičiarov z okresu Galanta s predsedom MS

ciele rozvíjania matičnej činnosti
v tomto regióne. Predseda Marián
Gešper informoval o aktuálnom
matičnom dianí a vo vzťahu k činnosti Domov MS zdôraznil, že ich
udržanie bolo vždy hlavnou prioritou matičného vedenia. „Aj keď sme
nútení v dôsledku nespravodlivých
finančných reštrikcií štátu šetriť na
personálnom obsadení Domu MS
v Galante, matičné pracovisko musí
plnohodnotne fungovať aj naďalej a miestne odbory musia cítiť, že
Dom MS je tu pre nich,“ zdôraznil M.
Gešper. Z porady vyplynulo niekoľko
podnetných nápadov a úloh, a to zlepšenie propagácie matičných odborov
prostredníctvom pravidelného zasielania článkov z podujatí a pozvánok,
rozšírenie spolupráce so školami prostredníctvom memoránd o spolupráci
podpísaných s matičným ústredím,
čoho výsledkom budú systematické
prednášky pre deti, scénky zo slovenských dejín pre žiakov a sprístupnenie
matičných periodík pre učiteľov.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

MATIČNÉ DEPEŠE
SO S R D CO M NA D L AN I
V geograf ickom strede
Eur ópy pr i
Kostole sv.
Kataríny na K r emnick ých
B aniach a symbolickom bal vane s v ý znamným dátumami
náš ho š tátu sa po dvadsiat y
deviat y r az v pr a jnej vlaste neckej atmosfér e r ozhor ela
ústr edná Vatr a zvr chova nosti. J ej plamene síce zápa si li s v ýdatným dažďom, k tor ý
ju takmer uhasi l, ale napokon
pr edsa len zví ťazi la a hor ela
ako mnohokr át v minulosti.
D o vš eobecnej pov znáša júcej nálady – s dla ň ou na
sr dc i a so sr dc om na dlani
– nádher ne zapadla a dlho
v mysliach prítomných rezo novala recitácia aj spevácke
v ystúpenie mati č iar ok zo Žarnovice a chlapského zbor u
s baníck ym r eper toár om.
Z ÚCT Y K H L I N KOV I
Tak ako po minulé r ok y
aj tentor az uprostred augusta
Spolo č nos ť Andreja H linku,
CY R I LO M E TO D IA DA , o. z.,
a O b č iansk y v ýbor M Č Č ernová
pr ipr avi li
podujatie
na uc tenie pamiatk y M ons.
A ndr eja H linku pr i príleži tosti
osemdesiateho dr uhého v ýr o č ia jeho úmr tia. S pomienka
sa usku to č ni la 15 . augusta
2020 pr i pamätníku Andr eja
H linku v Par ku A ndr eja H linku
v br atislavskom Ružinove.
B ES E DA J U B I LUJ E
Najstar ší spolok v ý t varných umelc ov na S lovensku –
Umelecká beseda slovenská,
k tor á je stanovami úzko pr e pojená s M atic ou slovenskou,
si v tomto roku pr ipomína
s té v ýr o č ie v zniku. A j ke ď
jej do jubi lejného r oku tiež
vo š lo množst vo obmedzujú c ich opatr ení, k tor é takmer
um ŕ t vi li akéko ľ vek kultúr ne
ak tivi t y, zdr uženie pr edsa
len pr ipravi lo repr ezenta tívnu v ýstavnú kolekc iu pod
názvom A RT M IS IA STO RO RO Č Í M U BS 1921 – 2021, na
k tor ej sa pr of i lov ými dielami
pr ezentuje v yš e osemdesiat
č lenov spolku, a sprístupní
ju vďaka pochopeniu a ústr e tovosti vedenia M esta H olíč
v Galer ijnom a expozi č nom
pr iestor e ar eálu tamojš ieho
zámku v piatok 20. augusta
o 16 . hodine.
TR E T I E K N I H O M O LE
Už po tr etí r az zor ganizo vali mati č iar i vo Veľ k ých Lovc iach v spolupr ác i s tamojš ou
ZŠ a M Š zaujímavé podujatie,
k tor é v tipne a v ynachádzavo
nazvali K nihomole. Špor tov ý
ar eál v obc i sa po č as neho
zaplni l spevom a hudbou,
na jmä však recitáciou poé zie a pr ednesom a j čítaním
pr ozaick ých tex tov. Tuna jší
š kolác i
dostali š pec iálny
e d u ka č ný m a te r i á l o d a u to r a
d e ts k ýc h k níh , a k tív n e h o
p r o p a g á to r a v e d y a i l u s t r á to r a J á na Ku r i n c a , k to r ý m á
v s p o l u p r á c i s Ús tavom ex p e r i m e n tá l n e j p syc h o l ó g i e S AV
p o m ô c ť p e d a g ó g o m p r i r ozvo j i k r i t i c ké h o mys l e n i a ž i a kov. D o m M S v N i t r e t i ež
p r i s p e l d o r oz š ír e n i a k n i žn é h o f o n d u š ko l s ke j k n i ž n i c e
n ovo u p u b l i ká c i o u K l i ka l s o m
a č í ta l s o m , k to r ú i m v m e n e
predsedu MS Mariána Gešp e r a o d ov zd a l a na p r e d s e d ní č ka D M S v N i tr e Ve r o n i ka
B i l i c ová .
Pripravuje Emil SEMANCO

21. august 2021
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OČAMI MATIČIARA
V M alo m Ša r i ši , male b ne j o bci p r i Pr e šove , si
t a moj ší mat i či a r i p r i p o m e nul i t r i j ubi le á – 210 ., 2 0 0 .
a 10 0 . v ý r o či e š t ú r ovc ov M .
M . H o džu a J. V. M at úšku
a pol it i ka A . D ubč e ka. B olo
hor úc e ne de ľné popolud nie 11. j úl a 2 021, aj nap r ie k
tomu
me dzi
mie st nych
matičiarov zavít ali členka
DV M S M á r ia M ur dzi ková ,
p r e dse dníčka M O M S I r e na
Ve r e šč áková, p r e dse da M O
M S v Pr e šove Pavol K le ban
a za S N S Eva H a r sagyová.
Vše t k ých sr de čne p r i ví t al a
ho s ťuj úca šé f ka M O M S
Anna Janigová.

Matica slovenská odhalila ďalšiu bustu v Aleji dejateľov v Martine

Alexander Dubček v matičnom panteóne
Veronika GR ZNÁROVÁ – Foto: Michal LAŠUT

Pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021 a 158. v ýročia v zniku Matice slovenskej odhalila
národná ustanovizeň 4. augusta 2021 bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov pred svojou sídel nou budovou v Mar tine. Slávnostné podujatie poctil svojou záštitou politikov syn Pavol Dubček
v prítomnosti širšej rodiny Dubčekovcov.
jeho kultúrnej činnosti. Dubček je síce
vnímaný ako politik a štátnik, ale zabúda
sa na jeho kultúrny a spoločenský presah,“ pripomenul predseda MS Marián
Gešper. Ako dodal, v šesťdesiatych
rokoch minulého storočia prinavrátil
Matici spolkový a samosprávny charakter, ktorý však trval len do čias do
normalizácie. „Matica slovenská bola
v päťdesiatych rokoch perzekvovaná.
A práve Dubček návštevou z augusta
1963 akoby symbolicky umožnil nadýchnuť sa našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizni,“ uzavrel M. Gešper.

Šarišania si
uctili osobnosti
Slávno stná
akadé mia
slov a za mysle ní p r i bl íži l a
a súst r e di l a pozo r no s ť na
spomínaných národovc ov
na pol i ná r o dno m.
T ít o
hor l i ví vlast e nci sú aj
p r e t e r aj ších súč asníkov
v zo r o m o b e t y, o d d an o s t i
a p evne j vie r y, že v ťažk ých de j i nných r ozho dnu t iach zo st al í ve r ní svoj mu
ná r o d u. Pr i p o me nul a vo
svojo m k r át ko m za mysle ní
M á r ia M ur dzi ková.
Predsedníčka
Anička
Janigová je dlhoročná od daná matičiarka i vedúca
súboru Javorina, a preto
akadémia nemohla by ť bez
šarišsk ých ľudov ých pesni čiek tejto ženskej skupiny.
Dodali podujatiu punc regi onálnej v ýnimočnosti. Pán
Boh im za to zaplať. Aj ke ď
sa n e skô r o b c o u p r e hnal a
povo de ň, mat iči a r i si s t i h l i
me dzi se bou uc t i ť k ve t o m
a mal ý m dar č e ko m š t yroch jubilujúcich členov.
I ch nohy, naš ťast ie , o st al i
v suchu.
Anička Janigová p r i pomenula, že pandé mia
sa podpísala pod aké si
matičné t icho, mnohé akcie
museli od r ie knuť, ože l ie ť,
p r e loži ť ale bo sa p r e sunul i
le n do vi r t uál ne ho sve t a ,
kde chý ba p r ia my ľud sk ý kont ak t . V mnohých
o bciach
preto
do slova
r át al i d n i , ke ď sa u voľnia
opat r e nia , a by mohl i aspoň
v me nších skupi nách opäť
v yjs ť na sve t lo božie a oži vi ť mie st nu k ul t ú r u. N at e r az t o v yšlo. D r žme si
palce , aby matičný aug ust
bol pe st r e jší. Pože hnané
l e t o vše t k ý m m a t iči a r o m ,
ale aj d o b r ý m ľuďo m .

Odkaz Alexandra Dubčeka pôsobil
tak, ako keby bol šitý na mieru súčasnej
spoločnosti, a to najmä politikom. „Otec
hovoril, že politiku nerobí pre seba, ale
pre ľudí. A takto by mala rozmýšľať väčšina politikov a bolo by na zemi dobre.
Ďakujem za úctu k práci môjho otca.
Celý jeho život bol obetavosť, ako on
hovoril, pre dôstojný život človeka. To
bol jeho cieľ, a nie príslušnosť k nejakej politickej strane. Vtedy bol spokojný
a najšťastnejší, keď ľudia boli spokojní
a darilo sa im,“ zdôraznil doktor Pavol
Dubček.
■ ČESTNÝ ČLEN
Dôvody, prečo práve matičiari
odhalili bustu Alexandrovi Dubčekovi,
sú historicky významné. V roku 1968
mu ustanovizeň udelila čestné členstvo, ktoré v matičnej histórii získalo
len niekoľko osobností. Dubček navštívil Maticu slovenskú v rokoch 1963 pri
príležitosti stého výročia vzniku Matice
slovenskej, ale aj neskôr v roku 1992.
Aj tieto dáta a fakty priniesol dopolud-

ňajší odborný seminár. Hovorilo sa nielen o význame Alexandra Dubčeka, ale
najmä o jeho národnom presvedčení,
ktoré v politike premietol do boja za
lepšie postavenie slovenského národa
v socialistickom Československu či za
prinavrátenie spolkového, demokratického a samosprávneho charakteru
Matice slovenskej. Národná ustanovizeň prišla o svoje postavenie po
uchopení moci komunistami po druhej
svetovej vojne, ktorí ju už v roku 1953
takmer zlikvidovali. Až Alexander Dubček dokázal vytvoriť ovzdušie, v ktorom
sa mohla aj Matica slovenská opäť slobodnejšie nadýchnuť.
■ BRONZOVÁ SYMBOLIKA
Bronzovú bustu od sochára Tomáša
Polonského tak vnímajú matičiari ako
zhmotnenie jeho zásluh a odkazu pre
Slovákov a Slovenky. „Matica slovenská symbolicky včlenila Alexandra Dubčeka medzi najvýznamnejších dejateľov
a činovníkov slovenského národa.
Chcem zdôrazniť, že je to veľká pocta aj

Michalovskí matičiari so záujmom o krajanskú problematiku

Cesta slovenskou Amerikou aj na Zemplíne
Text a foto: Zuzana PAVELCOVÁ

Začiatkom augusta si matičné pracovisko so sídlom v Michalovciach vyžiadalo prednášku z ústredia Matice slovenskej. Zemplínskych matičiarov zaujala výstava venovaná pobytu matičnej delegácie v USA a Kanade v rokoch
1935 – 1936. Ustanovizeň na požiadavku zareagovala vyslaním svojich pracovníčok, aby rekordnú matičnú misiu záujemcom priblížili.
Autorka výstavy a riaditeľka
Krajanského múzea MS Zuzana
Pavelcová a hovorkyňa MS Veronika Grznárová pod organizačným
vedením riaditeľky D MS v Michalovciach Karin Obšatníkovej navštívili Združenie pre duševné zdravie
– INTEGRA, kde si prednášku Cesta
slovenskou Amerikou prišli vypočuť
takmer tri desiatky záujemcov. O spomínanej ceste sme obšírne informovali v minulých vydaniach SNN.
Podľa výjazdového plánu Krajan-

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ

M á r ia M U R DZ I KOVÁ

Bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov odhalili jeho syn Pavol Dubček, podpredseda NR SR Juraj Blanár a predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

■ S ĽUDSKOU TVÁROU
Zhromaždeniu sa prihovoril aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár,
ktorý vyzdvihol Dubčekove politické,
demokratizačné a sociálne zásluhy. Na
podujatí sa zúčastnili viacerí poslanci
Národnej rady SR – Ľubica Laššáková,
Richard Takáč, Miloš Svrček, Igor Hus,
Richard Raši a Ján Blcháč. Nechýbali primátor mesta Martin Ján Danko, starostka
obce Uhrovec Zuzana Máčeková, rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik či martinský rímskokatolícky dekan Pavol Gera
a martinský evanjelický farár Milan
Kubík. Matica slovenská zároveň odovzdala diplomy novým zakladajúcim členom MS Richardovi Takáčovi, Daliborovi
Steindlovi a Jánovi Kristeľovi.
Kultúrne podujatie v areáli Matice
slovenskej ozvláštnili tematické piesne
Karola Duchoňa Šiel, Šiel a Karla Kryla
Morituri te salutant, výstava fotografií
z Archívu MS pod názvom Vzťahy Alexandra Dubčeka s Maticou slovenskou
či dobový automobil Tatra 603 z Veterán
klubu Martin. Výstava fotografií bude
na nádvorí MS v Martine dostupná do
31. augusta. Potom poputuje ďalej až
do novembra 2021, keď si pripomenieme sté výročie narodenia Alexandra
Dubčeka.

ského múzea zavítali delegátky
z matičného ústredia aj do Vinného,
ktoré je rodiskom národovca, kňaza,
redaktora a tretieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej Františka J.
Fugu. Na tamojšej miestnej základnej
škole zriadili aj s prispením Matice
slovenskej pamätnú izbu tohto národovca. Stretli sa tu s Fugovým príbuzným vinianskym predsedom MO
MS a ďalšími nadšencami, ktorí sa
vzorne a obetavo starajú o Fugovu
archívnu pozostalosť

Matičiari vo Vinnom starostlivo opatrujú pozostalosť po treťom predsedovi Zahraničnej Matice slovenskej
Františkovi J. Fugovi, ktorý sa tu
narodil.

Z Martina do Michaloviec
doviezli aj devätnásť expozičných
panelov výstavy Cesta slovenskou
Amerikou, ktorú tu tiež plánujú vystaviť v exteriéri.

V SNN č. 15/2021 sme sa venovali protestantskému odboju proti Habsburgovcom aj v súvislosti s účinkovaním slávneho lekára slovenského pôvodu Jána Jesenia a pýtali sme sa, koľko popredných českých
pánov, pražských mešťanov zaplatilo za túto revoltu životom na popravisku postavenom na Staromestskom námestí? Správne odpovedali tí naši čitatelia, ktorí napísali, že to bolo 27 českých pánov.
Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Mária Kulihová, Ružomberok; Jozef
Marian Mitro; Košice; Pavol Sokol, Banská Bystrica.
● Dnes nás zaujíma účinkovanie našich športovcov na LOH v Tokiu. Koľko medailí pre Slovensko získali?
Svoje odpovede posielajte na známe redakčné kontakty uvedené v tiráži týchto novín aj elektronicky
do najbližšieho vydania SNN našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej.
(se)

PRIPOMÍNAME SI
24. augusta
–
pred
sedemdesiatimi
rokmi sa narodil gitarista, spevák
a skladateľ Ján Baláž (1951);
jeden zo zakladajúcich členov skupiny Modus, od roka 1981 spolu
s Jožom Rážom a Vašom Patejdlom patrí k základnej zostave
kapely Elán
– pred päťdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil prozaik, básnik
a publicista Stanislav Háber
(1966); pracoval ako redaktor Čs.
televízie a od roka 1991 bol redaktorom viacerých periodík (Zmena,
Smena, Hospodárske noviny), bol
hovorcom ministerstva pôdohospodárstva, redaktorom Literárneho
týždenníka, pracoval aj v ďalších
redakciách
25. augusta
– pred šesťdesiatimi piatimi rokmi sa narodil policajný
dôstojník Ján Packa (1956);
v rokoch 2006 až 2010 bol prezidentom Policajného zboru
26. augusta
– pred sedemdesiatimi rokmi
sa narodil režisér a dramatik Blaho
Uhlár (1951); v roku 1991 založil
Divadlo Stoka
– pred šesťdesiatimi rokmi
sa narodil kameraman Martin
Štrba (1961); spolupracoval so slovenským režisérom Martinom Šulíkom (filmy Neha, Všetko, čo mám
rád, Záhrada, Orbis pictus, Krajinka) a s českým režisérom Vladimírom Michálkom, za film Je třeba
zabít Sekala dostal Českého leva
–
pred sto päťdesiatimi
piatimi rokmi sa narodil politik
a národohospodár Kornel Stodola
(1866 – 1946); signatár Martinskej
deklarácie
29. augusta
– štátny sviatok, deň výročia
SNP, v mnohých mestách je na
počesť tohto dňa Ulica 29. augusta
– pred štyristo deväťdesiatimi piatimi rokmi sa pri Moháči
odohrala bitka, ktorá znamenala porážku uhorského vojska
kráľa Ľudovíta II. tureckým vojskom Süleymana I. (1526), víťazné
turecké oddiely následne plienili
okolie Budína, vypaľovali dediny
a mestá, mnoho ľudí odvliekli do
otroctva a prenikli až k Ipľu, Turci
sa tak vlastne po prvýkrát dostali
až na územie dnešného Slovenska
30. augusta
– pred sedemdesiatimi piatimi
rokmi sa narodila politička Edit
Bauer (1946), bývalá europoslankyňa a podpredsedníčka Strany
maďarskej komunity, v rokoch
1998 – 2002 štátna tajomníčka
na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
31. augusta
– pred dvadsiatimi piatimi
rokmi začala vysielať súkromná
televízia TV Markíza (1996)
1. septembra
–
každoročne
pripomínaný štátny sviatok Deň Ústavy
Slovenskej republiky; v tento deň
ju prijala SNR, podpísaná bola 3.
septembra 1992 v Rytierskej sieni
na Bratislavskom hrade
– pred štyridsiatimi rokmi sa
narodil pedagóg a politik Vladimír
Dolinay (1981 – 2020); po voľbách v roku 2020 sa stal štátnym
tajomníkom Ministerstva kultúry
SR, jeho život skončil tragicky
a predčasne
–
pred
osemdesiatimi
rokmi zomrel významný entomológ
koleopterológ a botanik Jozef Laco (1872 – 1941);
tento ľudový liečiteľ a štátny úradník sa v entomológii venoval najmä
štúdiu chrobákov
Ľudovít KUSAL
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