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SLOVO O SLOVENSKU
O čkovanie odhaľuje
našu
slovenskú mentalitu až na kosť.
V nasledujúcich týždňoch sa toho
dosť vyjasní. Netrúfam si odhadnúť, aký dosah to bude mať na
politiku. Zisťujem, že v individuálnych prípadoch sa ľudia rozhodujú podľa špecifických osobných
zážitkov. Niektorí si zaumienili dať
sa zaočkovať, keď vidia, ako sa
ich rodina trápila s koronavírusom.
Iní vakcináciu odmietajú. V slovenskej spoločnosti je to 50 na 50.
A už vôbec by sa týmto spôsobom nemali rozhodovať politici.
Veľa primárov z oblasti chirurgie
mi rozprávalo, za akých ťažkých
podmienok museli covidových
pacientov operovať. Veľmi ľúto
mi je každého zbytočného úmrtia počas súčasnej pandémie,
a možno aj v tretej vlne pre
odmietnutie vakcinácie. Takisto
i vyčerpania zdravotníkov a obmedzenia dostupnosti zdravotnej
starostlivosti pre nás všetkých. Je
prekvapujúce, že sa ľudia nechcú
dať zaočkovať. Zdá sa, že je to
celosvetový trend. Nijaká kolektívna imunita sa asi nedosiahne.
Informácie sú rôznorodé, dobrá
edukácia by možno pomohla,
najmä vtedy, keď sa z očkovania
stáva politikum.
Na druhej strane súhlasím
s názorom,
že nútenie celej
spoločnosti k nejakému medicínskemu úkonu je sporné a povinná
vynucovaná
aplikácia
liečiva
takisto, aj keby išlo o acylpyrín či vitamín C. Na dosiahnutie
terapeutického efektu v oblasti
vakcinácie by sa možno mali pripraviť relácie bez „starých“ a opozeraných aktérov, skôr zo strednej
generácie, so silným myšlienkovým zázemím a s nábojom aktivity, bez
machiavelizmu, egoizmu a nepriateľstva. Privítal by
som častejšie programy o tom,
ako posilniť prirodzenú imunitu
pomocou doplnkov výživy a zdravého životného štýlu. Najmä tipy,
ako upraviť svoju telesnú hmotnosť, keďže vieme, že obezita
je rizikovým faktorom nielen pri
covide, ale aj pri iných chorobách.
Prosím vás, nehrajme sa už na
očkovaných a neočkovaných, sme
v tom spolu. Napokon, v hre je
naše zdravie a zdravý život našich
detí a blízkych. Dôležité je prísť
s návrhmi, ako by sa táto pandémia
dala vyriešiť bez očkovania. Lebo
byť proti niečomu je to najľahšie,
ale prísť a povedať nejakú skutočnú alternatívu, ako sa veci
majú zariadiť a vykonať, je
náročnejšie.
Dušan PIRŠEL
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3 OTÁZKY PRE: St a n isl av a M I ČEVA , r i a d iteľa Múze a S N P v B a ns ke j By s tr i ci

Inštitúcia nie je torta na krájanie podľa chuti
● Múzeum SNP v Banskej Bystrici chce terajšia vládna garnitúra
rozdeliť. Máte už bližšie informácie?
Je to veľmi smutné, ale do
dnešného dňa sme nedostali oficiálne
od svojho zriaďovateľa ministerstva
kultúry žiadnu oficiálnu informáciu
o tom, že má dôjsť k takémuto procesu. Novelizácia zákona je však už
po medzirezortnom pripomienkovom
konaní. Ak má však k takému kroku
dôjsť, naše múzeum bude musieť urobiť
celý rad opatrení, aby bola zabezpečená jeho činnosť, ako aj činnosť tých
častí, ktoré chce ministerstvo ponechať vo svojej gescii. Popravde, nikto
v našom múzeu nechápe, prečo ministerstvo s nami absolútne nekomunikuje.

● Aký bude podľa vás osud
múzea po rozdelení?
Otázka,
čo
bude
ďalej
s múzeom, nie je otázkou na mňa. Tí,
ktorí zmenu navrhujú, to podľa mňa
tiež nevedia. Ja som jasne povedal,
že sa nebudem podieľať na rozbíjaní celonárodnej a medzinárodne
akceptovanej organizácie, ktorá
nemá hodnotu len ako múzeum, ale
aj ako vyjadrenie štátnej doktríny
Slovenskej republiky – prihlásenie sa k odkazu protifašistického
odboja. Krajným akceptovateľným
riešením je pre múzeum zachovanie
plnej právnej subjektivity a celistvosti
múzea v jeho dnešnej podobe. Inak
odchádzam.

● Čo hovoríte na netradičný priebeh tohtoročných osláv výročia SNP?
Pre mňa je smerodajný postoj
priamych účastníkov odboja. Pandemická situácia organizovanie skomplikovala, ale v rámci programu vystúpil účastník odboja Vladimír Strmeň
a jeho vystúpenie bolo vyvrcholením
programu. Už len z tohto dôvodu hodnotím oslavy pozitívne. Dúfam zároveň, že
budúci rok sa podobná situácia nebude
opakovať. Oslavy 29. augusta si zaslúžia formát, ktorý sme nastavili v predchádzajúcich rokoch. Zároveň sa vyhradzujeme proti vulgárnym protestom,,
ktoré na toto podujatie nepatria.
Zhováral sa: Ivan KRAJČOVIČ
Foto: archív S. M.

R - 2021020

V SNN 20/2021
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

■ Sudca Mar tin VL ADIK: Pričasto využívaný inštitút kajúcnikov je veľmi nebezpečný
■ Z verejných miest nenávratne miznú unikátne sochy, reliéfy, mozaiky z minulých rokov
■ Spisovateľ Ivan OLBR ACHT svojho literárneho lúpežníka Nikolu Šuhaja obhajoval
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Vojna špeciálneho a generálneho prokurátora
Ivan BROŽÍK – Ilustrácie: Ľubomír KOTRHA

Bezprecedentná strata vlastnej tváre, vlastnej dôveryhodnosti, ale aj ignorancia historickej pamäti – tak by sa dala nazvať kritika generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorú na neho zniesli rýchlo zábudliví samozvaní zástancovia práva, ktoré treba aplikovať výhradne podľa ich predstáv. Paragraf
363, ktorý využila generálna prokuratúra na zastavenie stíhania bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, finančníka Jaroslava Haščáka či podnikateľa
Zoroslava Kollára, je v slovenských zákonoch už roky.
V podstate stanovuje, že „generálny prokurátor zruší právoplatné
rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo
v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol
porušený zákon. Porušením zákona
sa rozumie podstatné pochybenie,
ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo
veci. Generálny prokurátor v konaní
rozhodne uznesením, proti ktorému
nie je prípustný opravný prostriedok“.

Že ma obvinili bez jediného dôkazu.
A preto generálny prokurátor JUDr.
Jaromír Čižnár zrušil rozhodnutie
vyšetrovateľa o vznesení obvinenia
a zrušil uznesenie dozorujúceho
prokurátora o zamietnutí mojej sťažnosti voči vzneseniu obvinenia.“

■ POLITICKÝ PAR ADOX
Mocenskú vlnu kritiky v intenzite cunami vyvolalo rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktorá
zrušila obvinenie bývalému šéfovi
Slovenskej informačnej služby
Vladimírovi Pčolinskému. Takisto
Jaroslavovi Haščákovi. Generálny
prokurátor rozhodnutie podložil

A K T U Á L NE
procesnými chybami. Teda postupoval podľa Trestného poriadku
tak, ako jeho funkcii prikazuje
zákon v iných paragrafoch. Diskutovaný paragraf je tu od roka
2006 a bol prijatý v čase, keď bol
ministrom spravodlivosti Daniel
Lipšic. Ten je dnes špeciálnym
prokurátorom. A zdá sa, že hoci
v pozícii funkčne podriadeného
vedie politickú vojnu proti generálnemu prokurátorovi. Toho si
drvivou väčšinou zvolila vládna
koalícia, ktorej súčasťou je aj Lipšicov politický subjekt. Podľa Lipšica generálny prokurátor nemôže
zrušiť právoplatné rozhodnutie
v prípravnom konaní, keď nie je
nikto obvinený. Lámanie práva cez
politické koleno v priamom prenose.

Raz sa hodí, inokedy nie. Ide o
to, že tu právo a spravodlivosť nič
neznamenajú, tu ide o osoby a subjekty. Konkrétne, politické a spolitizované. Mimochodom, generálny
prokurátor zrušil osemdesiatpäť
právoplatných uznesení, čo predstavuje akceptáciu šestnástich percent z celkového počtu podaných
návrhov. O nich sa nepíše, nikoho
neiritujú, nikto za ne politicky nebojuje, lebo nejde o Pčolinského či
Haščáka a nejde tak o naplnenie
v podstate vyhrážok konkrétnych
politikov, že tí a tí pôjdu do basy.
■ PROBLEMATICKÝ PARAGRAF?
Paragraf 363 bol využitý aj
v prípade zadržaných aktivistov
Greenpeace, ale aj pri publicistovi

VŠIMLI SME SI
K edysi v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa vo viacerých
slovenských mestách objavili typizované prízemné pohostinské zariadenia nazývané „kozačok“. Mali zvyčajne dve oddelenia – jedno na rýchle
občerstvenie alebo na cukrárensko-kaviarenskú obsluhu a druhé na
reštauračné stravovanie. Ak ste ich vzhľadom na svoj vek nezažili, jeden
taký ešte nájdete v Humennom pri „malej“ železničnej stanici...

Slovenčinovi po bokovi, kedves uram
Kozačok dlho stával aj
oproti hotelu Krym na Šafárikovom námestí v Bratislave a zažil som v ňom za
štrnásť rokov ako redaktor
Smeny, ktorá mala redakciu
neďaleko na rohu Dostojevského radu, nemálo stretnutí
i posedení. Po „nežnej“
nepadol len bývalý režim,
ale aj kozačok na Šafku
a na demoláciou a demokraciou uvoľnený priestor
si dlho nárokovali fotoNajnovší inovatívny „počin“ Bratislavgrafi, ktorí tam chceli svoju
ského okrášľovacieho spolku...
galériu (veď „melušovci“
tu aj provizórne vystavovali Bielikov „šesťdesiaty ôsmy“). S priestorom medzi Kühmayerovou Kačacou fontánou a Bartfayovou Poéziou
či Marínou sa dlho nič nedialo, kým pred pár rokmi odtiaľ nevyhnali
azda najfrekventovanejšiu zástavku MHD a v prvej budove na začiatku
Štúrovej ulice zriadili OO PZ. Za ním pri parkovisku policajných áut
zhlobili neveľký pamätníček americkým letcom (asi zato, že presne
tam v júni 1944 triafali bombami...) Okrášľovači Bratislavy najnovšie
odstrihli kus zo Šafárikovho pľacu a na novoobsadenom území vztýčili
vlajku s maďarským ekvivalentom mena niekdajšieho tvorcu koncepcie dopravy v Uhorsku, „železného ministra“ Gabriela Baroša (1848 –
1892), rodáka z Pružiny vo vtedajšej Trenčianskej župe. Prechádzam
tadiaľ takmer denne do Matice slovenskej. Tak mi nedalo... Jónapot,
BAROSS GÁBOR!
Text a foto: Emil SEMANCO
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Michalovi Havranovi, ktorého obvinili
za článok o kňazovi Kuffovi. Známy
je aj prípad Gábora Grendela v prípade financovania strany NOVA, ktorému zrušil obvinenie generálny prokurátor. Grendel sám o tom v apríli
2015 na blogu sme.sk v podstate
pochvalne napísal: „Od 7. apríla 2015
nie som trestne stíhaný. A ani som
nikdy nemal byť. Po dnešku to mám,
ako hovorí klasik, biele na čiernom.
K tomuto záveru dospel generálny
prokurátor, ktorého rozhodnutie
som si práve dočítal. Okrem iného
v ňom konštatuje, že vyšetrovateľ
OR PZ Bratislava I. npor. Vladimír
Ondrejíčka a dozorujúci prokurátor
OP Bratislava I. JUDr. Bystrík Palovič porušili zákon v môj neprospech.
Že mi vzniesli obvinenie nezákonne.

■ OTLAK NA PÄTE
Hoci bol generálny prokurátor Maroš Žilinka zvolený naozaj
s transparentným mandátom, prestal byť obľúbený už skôr, a nie až
v momente, keď zastavil trestné
stíhanie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka v kauze Gorila. Podal
totiž na Ústavný súd SR návrh na
začatie konania o súlade uznesenia
vlády, ktorým predĺžila núdzový stav,
s ústavou. A Matovič neodpúšťa.
Matovič nedovolí odpor. Žilinka si
to však dovolil. A nielen to. Napadol aj
Mikasove vyhlášky. Lenže – Ústavný
súd SR, vlani dovolenými „novými
našimi“, podržal Matoviča a jeho vládu.

■ SÚBOJ TITANOV
Proti sebe teraz verejne aj
mediálne stojí špeciálny prokurátor
a generálny prokurátor SR. Padajú
vyjadrenia o „zneužití právomoci
verejného činiteľa“, z druhej strany
zas disciplinárne opatrenia. Žilinka
stojí, neskláňa sa, nepoklonkuje,
neslúži moci, ale štátu a jeho
občanom. Z pohľadu predstaviteľov koalície je to hrdelný zločin na
ich „právach“. A z pohľadu mediálnych propagandistických poskokov taktiež. Bez ohľadu na fakt,
že niektorí z nich sú v najmarkantnejšom konflikte záujmov, keď sa
vyjadrujú o kauze Gorila a v spisoch o nej sú jej súčasťou.
Je naivné predpokladať, že
špeciálny prokurátor, ktorého ním
založená politická strana vstúpila do
parlamentu na Matovičových krídlach, bude myslieť a konať inak ako
jeho politický záchranca. Ale možné
je dnes už asi všetko...

O b č i a ns ke p r o t e s t y p r o ti p r a kti k á m s ú č a sn e j m o c i

Právny štát sa ocitol v ohrození

Počas dvadsiateho deviateho výročia prijatia základného zákona novovznikajúcej samostatnej a demokratickej
Slovenskej republiky – Ústavy SR, sa predstavitelia relevantných opozičných strán rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť so súčasnou vládnou garnitúrou. Podľa ich názoru predstavitelia koalície vedome porušujú jej ustanovenia, čím podkopávajú základy právneho štátu. Tisícky nahnevaných a sklamaných občanov sa zišlo na rôznych
miestach Bratislavy a Košíc.
Predseda Smeru-SD Robert Fico
v metropole východného Slovenska
poznamenal, že Slovenská republika
má modernú ústavu, ale vládna moc
a hlava štátu ju zneužívajú a porušujú
v rozsahu nemajúcom v dejinách samostatnej štátnosti obdobu. „Môžeme
hovoriť o ústavnej garancii rovnosti,
keď vláda hrubo rozdeľuje ľudí na dve
kategórie – zaočkovaných a nezaočkovaných? Vláda sa na prehlbovanie
tejto diskriminácie neštíti zneužiť ani
návštevu Svätého Otca. Kde je ľudská
sloboda a dobrovoľnosť v rozhodovaní?“ Protestné zhromaždenie prijalo
aj text Košického memoranda.
■TISÍCE NESPOKOJNÝCH
Predseda konkurenčného Hlasu-SD a bývalý premiér Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie na
nádvorí starej Slovenskej národnej
rady (Župné námestie) prečítal znenie Deklarácie 1. septembra. „My
volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky ctiac si ústavu, zákony
i ústavnú tradíciu, presadzujúc zásady
demokratického a právneho štátu
a plne rešpektujúc pravidlá parlamentnej demokracie hlásime sa na
Deň ústavy k základným pilierom slo-

SLOVENSKO

venskej demokratickej štátnosti a svoj
postoj vyjadrujeme v tejto deklará-

ČO INÍ NEPÍŠU

Protivládne protest y naberajú na in tenzite – žiaľ, aj policajné zákrok y...

cii...“ Líder mimoparlamentného Hnutia Republika Milan Uhrík na druhom

košickom protestnom zhromaždení
poznamenal, že na proteste zjednotenej opozície v Košiciach sa zúčastnilo približne desaťtisíc ľudí. „Aj na
východe sú rozumní a uvedomelí ľudia,
ktorí si zaslúžia pozornosť politikov
a ktorí majú už dosť deštrukcie štátu,
nezmyselných príkazov a likvidačných
zákazov. Všetci volajú po demokratickom referende a po predčasných voľbách. Slovensko je naša vlasť. Všetci
tu máme rodiny, priateľov, domovy. Tu
sú naše spomienky a tu chceme žiť
šťastne a slobodne aj naďalej. To je
vízia, za ktorú bojujeme.“
■ ÚSPECH PROTESTOV
Predseda Život – Národná strana
a poslanec Národnej rady SR Tomáš
Taraba doplnil, že úspech tohto
protestu bol práve v tom, že organizátorom nebola nijaká politická
strana. „Som povďačný východniarom, že ukázali svoju zanietenosť
a potvrdili, že ľudí vo všetkých
kútoch Slovenska trápia rovnaké
problémy a starosti, ktoré vo všetkých sférach života táto vláda na
ľudí priam uvalila.“
Matej MINDÁR – Foto: internet
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Rekviem za stranou Za ľudí
Roman MICHELKO

Keď som pred asi piatimi rokmi
písal komentár o zániku strany Sieť,
použil som citát zo seriálu Hry
o tróny: „Nemožno zabiť toho, kto je
mŕtvy.“ Zdá sa, že história sa opakuje. Obe strany, teda aj Sieť, aj ZA
ĽUDÍ, zakladali relatívne úspešní
prezidentskí kandidáti. Kým Radoslav
Procházka sa prezidentom nestal tesným rozdielom, Andrej Kiska sa ním
stal. No a ešte podobnejšie boli aj
ich zisky v parlamentných voľbách.
Kým strana Sieť mala 5,66 percenta,
strana ZA ĽUDÍ 5,77 percenta. Obe
strany stroskotali na nerealistických
očakávaniach svojich „otcov zakladateľov“. Kým Andrej Kiska sa už
videl v kresle premiéra, prinajhoršom
v kresle predsedu parlamentu, tak
premiérske ambície mal aj Radoslav
Procházka. Ako vieme, pýcha predchádza pád, a presne to sa stalo aj
obom našim aktérom. Dnes vidíme,
že obe politické strany idú po tej istej

trajektórii. Len niektoré parametre
sú mierne odlišné. Kým Radoslavovi Procházkovi trvala likvidácia
strany rádovo niekoľko mesiacov,
duu Andrej Kiska – Veronika Remišová približne jeden a pol roka. Príčiny rozpadu ZA ĽUDÍ sú jasné. Je to
strana, ktorá vôbec nemala vzniknúť.
Bývalý prezident Andrej Kiska bol
do takéhoto „dobrodružstva“ tlačený
svojím okolím, sám nemal motiváciu
a množstvo energie, ktorú si takýto
projekt vyžaduje, nebol schopný
a ochotný dať.
No a potom nasledovala ďalšia
fatálna chyba. Napriek značnému
odporu členskej základne za svoju
nástupkyňu presadil asi najnevhodnejšiu osobu z celého poslaneckého
klubu. Veronika Remišová nebola
medzi zakladateľmi, práve naopak, prišla až úplne nakoniec. Ako
sa ukázalo, za tie roky, čo pôsobila
v OĽaNO, dokonale nasiakla geneti-

kou tohto hnutia a mentálne sa oveľa
viac podobala skôr svojmu objaviteľovi Igorovi Matovičovi než tomu,
čo inak reprezentovala strana ZA
ĽUDÍ. Nakoniec Igor Matovič v deň,
keď klub ZA ĽUDÍ opustilo šesť jej
poslancov, bez servítky povedal, že

K OME N TÁ R
Veronika Remišová z OĽaNO len
nachvíľu zablúdila a iste sa čoskoro
vráti domov.
Prapodstata konfliktu v strane ZA
ĽUDÍ sa začala pri vládnej kríze.
Veronika Remišová vtedy naplno ukázala, aká je jej osobná politická integrita. Jej jedinou prioritou bolo udržanie sa pri moci za akúkoľvek cenu.
No a keď takmer dovŕšila „kolosálnu“
zradu šéfa SaS Richarda Sulíka, bolo
jasné, že osoba s takou mizernou
osobnou integritou dlhodobo nemôže
zastávať post predsedníčky.

Vypískané oslavy SNP
Ivan KR AJČOVIČ

Už 29. augusta 1945 sa konali
prvé spomienkové oslavy na Slovenské národné povstanie. Celonárodné
boli v Banskej Bystrici. Napriek rozbitým cestám a nefunkčnej železničnej
sieti prišlo bez pozvánky podľa Hlasu
ľudu päťdesiattisíc ľudí, ktorí stáli na
jednom priestranstve s politikmi, s ktorými sa družne zhovárali. Realitou
tohtoročných osláv bola účasť politikov bez verejnosti, ostreľovači na strechách a odmietnutie financovať spomienku na hrdinské činy minulosti...
Za COVID-19 sa dá skryť všetko.
Práve pandemickými opatreniami
argumentovala vládna koalícia, keď
uzatvorila areál a obmedzila počet
účastníkov len na pozvánky. Bol za
tým aj strach z vlastných občanov
a pomsta riaditeľovi Múzea SNP
v Banskej Bystrici Stanislavovi Mičevovi za jeho verejný nesúhlas s rozparcelovaním múzea na dve časti?

AKO BOLO, ČO BOLO
V septembri prejde osemdesiat rokov od jednej z veľkých
tragédií druhej svetovej vojny.
Bol to masaker v rokli Babij Jar
pri Kyjeve, ktorý vo svojej rovnomennej knižke opísal Anatolij
Kuznecov. Po príchode Nemcov
bol v Kyjeve pokoj. Okupanti
sa ubytovali v lepších domoch.
Vyzeralo to tak, akoby to domácim neprekážalo. Mnohí mali
v živej pamäti stalinský hladomor, počas ktorého na Ukrajine
zahynuli milióny ľudí. Zúfalstvo plodilo aj ľudožrútstvo.
Pár dní po prechode frontu sa
v meste ozvala detonácia. Do
vzduchu vyletel historický bulvár Chreščatyk. Sabotáž rozzúrila Nemcov, ktorí na druhý
deň zohnali na námestie Židov.
Zväčša to boli ženy, deti a starci,
lebo muži vo vojenskom veku
museli narukovať. Odviedli ich
k rokli Babij Jar, kde dovedna
vyvraždili sedemdesiattisíc ľudí.
Takto sa začína jeden z príbehov zo skvelej knižky Dušana
Kerného Medzi riadkami. O poldruha mesiaca neskôr vyletela do
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sa tam nenašli nijaké financie. Takto to
nebolo ani po roku 1948, keď sa SNP
dostalo do nemilosti a predstavitelia
odboja končili vo väznení, ako sa to
stalo napríklad veliteľovi Viliamovi Žingorovi, ktorého popravili v roku 1950.
Žeby peniaze neboli a ministerstvo šetrí? Omyl, peniaze sa veľkoryso rozdávajú. Ak si otvoríme Centrálny register zmlúv, zistíme, že v júli
a auguste dostala spoločnosť Pohoda
festival dve dotácie od Ministerstva
kultúry, presnejšie od Fondu na pod-

poru umenia v sume dvadsaťtisíc
a osemdesiattisíc eur. To sú však iba
odrobinky. Túto kultúrnu akciu podporilo Ministerstvo hospodárstva SR
sumou 367 616,54 eura. Na oslavy
SNP sa peniaze nenašli.
Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, ktorý mal vyhradených
sedemsto miest na tohtoročných
oslavách pre svojich členov a ktoré
ani nenaplnil, dostal na svoju činnosť
podľa údajov zväzu v roku 2019 sumu
401-tisíc eur a v minulom roku 415tisíc eur. Pre tento rok uzatvoril zmluvu
o poskytnutí príspevku zo štátneho
rozpočtu s Ministerstvom vnútra SR na
250-tisíc eur.
Priamy prenos vo verejnoprávnej
televízii zanechal rozpačitý dojem.
Politici sa tvárili, že nepočujú pískanie
nespokojných ľudí, ktorým nedovolili
prísť na hlavné oslavy, rovnako ako
úsilie polície prehlušiť ich sirénami.

vzduchu najcennejšia historická
pamiatka Kyjeva Uspenský chrám
v slávnej Pečorskej lavre, kde bol
pochovaný zakladateľ Kyjevskej
Rusi knieža Jurij Dolgorukij. Pečorská lavra je Vatikán pravoslávia
a symbolom prijatia kresťanstva

vala zločiny fašistických okupantov. Túto správu odcitoval Kuznecov, aby vzápätí dokázal, že všetko
bolo inak. Zverejnil dokumenty,
že zničenie historického stredu
mesta, ako aj chrámu naplánovalo
NKVD ešte pred opustením Soviet-

Múzeum SNP vždy usporadúvalo
ústredné oslavy výročia SNP, posledné
roky však nikdy nedostalo plnú sumu
a muselo na spomienkové slávnosti
doplácať z vlastného rozpočtu. Minulý
rok dostalo z rozpočtu ministerstva
kultúry devätnásťtisíc eur. Tohto roku

P O Z N Á MK A

Potom sme už videli len
postupnú, ale vytrvalú agóniu strany.
Hrubé mocenské zásahy do štruktúr
strany, teda zmena pomerov v predsedníctve, jej zabezpečili nezvolanie
mimoriadneho snemu strany. Obhájila tak post predsedníčky strany,
i keď za cenu jej brutálnej decimácie. No ako sa ukázalo, ani to jej
nestačilo. Samozrejme, z dlhodobého
hľadiska to bol posledný klinec do
rakvy tejto strany.
V stredu 8. septembra nastalo
to, na čo sa už dlho čakalo. Odchodom šiestich poslancov z poslaneckého klubu ZA ĽUDÍ do poslaneckého
klubu SaS sa ten posilní na devätnásť
členov a, naopak, strana ZA ĽUDÍ,
v ktorej ostanú štyria poslanci, o svoj
poslanecký klub príde. Za normálnych okolností by sa mala prepisovať
koaličná dohoda a nanovo usporiadať
vzťahy v koalícii. Ale uvedomujúc
si extrémnu rozhádanosť koalície
Richard Sulík, ktorý sa príchodom
posíl zo ZA ĽUDÍ stal koaličnou
dvojkou, súhlasil so status quo.
Špecifikom tejto koalície je
však skutočnosť, že tam nie sú len
racionálni aktéri. Predseda OĽaNO
Igor Matovič vycítil príležitosť na
politický revanš, ktorý však sotva
dokáže presadiť. Jeho prvý politický
prétorián Jaroslav Naď už niekoľko
Najtrápnejšia chvíľa nastala, keď jeden
z posledných žijúcich účastníkov SNP
deväťdesiattriročný ročný Vladimír Strmeň v priamom prenose vyzval vládu,
aby Múzeum SNP zachovala!
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
je jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku. Stavba je predelená v strednej časti ako symbol
tragiky slovenského národa počas
druhej svetovej vojny, ktorým chcel
tvorca pamätníka architekt Dušan
Kuzma poukázať na jeho rozpoltenosť
a vojnu dvoch odlišných hodnotových
strán. Asi netušil, že táto symbolika
nájde opodstatnenie aj v roku 2021.
Začiatkom mája podpísala ministerka
kultúry Natália Milanová s ministrom
obrany Jaroslavom Naďom memorandum o spolupráci, ktorého obsahom
je spoločný postup pri zmene zriaďovateľa Múzea SNP v Banskej Bystrici.
Múzeum SNP s kultúrnou pamiatkou
Pamätník v Nemeckej a Národnou kultúrnou pamiatkou Kalište bude spadať
pod ministerstvo obrany, ministerstvo
kultúry si ponechá Digitalizačné centrum a expozíciu v Osvienčime...
Priebeh tohtoročných spomienkových slávností na 77. výročie SNP
v Banskej Bystrici bol ukážkou, ako sa
podobné podujatia nemajú robiť, a tak
sa aj zapíše do histórie.
Nemci obsadili Kyjev, ubytovával a hostil nemeckých dôstojníkov. Súčasne pracoval pre NKVD,
ktorá mu prikázala, aby výbušninu
v chráme odpálil, keď tam bude
slúžiť omšu slovenský prezident.
Borbittu prekvapilo, že Tiso prišiel

Zamyslenie nad knižkou Dušana Kerného
Peter VALO

na Rusi, ku ktorému došlo v roku
988, čiže sto rokov po Svätoplukovi. Chrám vyletel do vzduchu
3. novembra 1941, pár minút po
tom, ako ho opustil prezident Slovenskej republiky doktor Jozef
Tiso. Nemci označili tento útok ako
atentát a pripísali ho sovietskym
vlastencom.
„Ako vyšlo najavo, fašistické
bandy podmínovali Uspenský
chrám a iné budovy a čakali na
vhodnú chvíľu, keď ich vyhodia do
vzduchu,“ skonštatovala po vojne
osobitná komisia, ktorá vyšetro-

skou armádou a akciu pripravilo
ešte pred príchodom wehrmachtu.
Kuznecov zverejnil aj meno dôstojníka, ktorého za zničený Chreščatyk vyznamenali.
Pred
časom
som
písal
o knižke Červený očistec Slováka Jána Košúta, ktorého väznili
v stalinských gulagoch Jerinlag
a Ozerlag na Sibíri. Zaujala ma
jeho spomienka na stretnutie so
spoluväzňom – bývalým dôstojníkom sovietskej armády J. M.
Borbittom. Keď zistil, že Košút
je Slovák, porozprával mu, že keď

NÁZORY

dní pred ním v Denníku N predostrel
jeho predstavu. Koaličná dohoda sa
nebude otvárať, Mária Kolíková, ktorej nedôveruje, by mala odísť a jej
post by mal pripadnúť hnutiu OĽaNO.
Predseda OĽaNO Igor Matovič nechce vidieť, že sa zásadne
prekreslili mocenské pomery. Richard
Sulík totiž svoju iniciatívu predtým
konzultoval s premiérom Eduardom
Hegerom a ten určite nebude mať
záujem na kolapse vlády. Situácia sa
totiž oproti jarnej kríze zásadne zmenila. Koalícia medzitým definitívne
prišla o trojicu poslancov: Miroslava
Kollára, Tomáša Valáška a Martina
Čepčeka. Dnes ich teda má deväťdesiatdva, ak by vo svojej honbe za
pomstou voči Richardovi Sulíkovi
a Márii Kolíkovej vypudili devätnásť
poslancov z koalície, tá by prišla
o jednouchú väčšinu, keďže by disponovala len sedemdesiatimi troma
hlasmi.
A ako vieme, s tým sa vládnuť
nedá. Najpravdepodobnejší scenár je
teda: veľa silných rečí, ale v zásade
udržanie mocenského status quo. No
a Veronika Remišová sa po úspešnej
likvidácii strany ZA ĽUDÍ na sklonku
tohto volebného obdobia vráti
„domov“ do rodného OĽaNO. Ako
veľmi veľa sa muselo zmeniť, aby sa
nezmenilo nič.

bez ochranky. Kým sa prezident
modlil, Borbitta popíjal s chlapiskom z jeho sprievodu, ktorý „mal
bujné vlasy a bakombrady skoro
ako Žid“. Ján Košút usúdil, že
to bol Tido J. Gašpar. Keď začal
spievať „Volga, Volga“, atentátnik
sa rozplakal a chrám vyhodil do
vzduchu až po Tisovom odchode.
Po vojne sa tým pochválil v krčme.
Vzápätí ho zaistilo NKVD a ocitol sa spolu s Košútom v gulagu.
Kuznecov vo svojom románe
potvrdil informáciu Jána Košúta.
Na
pamiatku
zavraždených

v Babom Jare po vojne nepostavili pamätník. Dali roklinu zaplaviť
kalmi z tehelne. Pri návale jarných
vôd sa hrádza pretrhla a kaly zaliali
časť mesta pričom zahynuli tisíce
ľudí. Napokon sa papaláši roklinu
rozhodli
zastavať
modernými
budovami. Keď básnik Jevgenij
Jevtušenko videl, ako nákladiaky
zasýpajú miesto, kde ležali tisícky
obetí, napísal báseň Babij Jar. Po
nej nasledoval Kuznecovov rovnomenný román. Kým sa spisovateľovi až v emigrácii podarilo vydať
otrasné svedectvo, zviedol doma
úporný zápas o pravdu s komunistickou cenzúrou.
A ako sa premaľováva pravda
dnes? Nie sú aktuálne slová, ktoré
Dušan Kerný odcitoval z knihy
odvážneho spisovateľa? „Spadla
opona zakrývajúca mi svet, videl
som, že na svete niet rozumu ani
dobra, niet zdravého zmyslu len
násilie. Krv. Hlad. Smrť. Nevedno,
prečo žijem, niet najmenšej nádeje
alebo čo len záblesky nádeje
na spravodlivosť. Niet nikoho
a ničoho, odkiaľ ju možno očakávať. Okolo sa rozprestiera jeden
veľký Babij Jar.“
Nič vám to nepripomína?

18. september 2021
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Miloš Veleslav ZVERINA o treťom ročníku Slovenského Národného Pochodu

Slovenská obchodná inšpekcia začína túto jeseň spúšťať
aktivity na ochranu spotrebiteľa
naozaj „zostra“. Medzi ne patria aj
nasledujúce varovania. Slovenská
obchodná inšpekcia zaznamenala
napríklad množiace sa spotrebiteľské podania proti internetovým
galériám www.bonky.sk a www.
suprisimo.sk. Z informácií dostupných na predmetných webových
stránkach a z priložených podkladov v spotrebiteľských podaniach
vyplýva, že prevádzkovateľom
internetových stránok je spoločnosť so sídlom v Číne Shanghai
TingYou Trade Co.,Ltd, Čína, ktorá
predmetnú stránku označuje ako
online trhovisko, prostredníctvom
ktorého predávajú výrobky zahraniční predávajúci so sídlom v Číne
alebo v Singapure.

Cesta slobody od Dukly na hrad Devín

Inšpekcia v akcii
Prevádzkovateľ v Obchodných podmienkach, s ktorými sa
treba vopred sa oboznámiť, tiež
uvádza, ako je potrebné postupovať pri nákupe výrobkov, príp. pri
ich reklamácii alebo odstúpení od
zmluvy. Spoločnosť Shanghai Ting
You Trade Co.,Ltd v obchodných
podmienkach výslovne uvádza, že
zodpovedá za prijímanie objednávok od zákazníkov, vybavovanie
reklamácií tovaru, zodpovedá za
celkový chod platformy a tovar,
ktorý platforma ponúka. Kupujúci je zároveň upozornený na
to, že kúpna zmluva na vybraný
tovar v online trhovisku vzniká
medzi kupujúcim a dodávateľom,
nie medzi sprostredkovateľom
a kupujúcim.
Z obsahu spotrebiteľských
podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom
zaplatení nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo
odstúpiť od zmluvy do štrnástich
dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak
peniaze im nevrátil. Navyše, po
uskutočnení nákupu a realizácii platby s predávajúcim nie je
možné komunikovať žiadnym zo
spôsobov uvedeným na stránke
internetového obchodu.
Kontrolná činnosť SOI je
v rámci jej kompetencií zameraná
na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z Číny majú
spotrebitelia možnosť obrátiť sa
na dozorný orgán v Číne. Je však
maximálne iluzórne, že by sa tam
domohli svojich práv.
Upozornenie pre spotrebiteľov vydala Slovenská obchodná
inšpekcia aj na cestovnú kanceláriu Martin Belko – Cestovná kancelária BESA Travel. Z výsledkov
vykonanej kontroly podnikateľského subjektu Martin Belko –
Cestovná kancelária BESA Travel,
Akademika Hronca 99/3, 048 01
Rožňava, na základe predložených
dokladov zo strany spotrebiteľov,
a to uzatvorených zmlúv o zájazde,
ako aj z ponuky zájazdov uvedenej na facebookovej a internetovej
stránke cestovnej kancelárie BESA
Travel, totiž bolo preukázané, že
Martin Belko –- Cestovná kancelária BESA Travel uzatvára zmluvy
o zájazde vo vlastnom mene bez
zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.
Z uvedených dôvodov Slovenská
obchodná inšpekcia zakázala tejto
CK predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu, a to až do vykonania
nápravy.
(ib), zdroj: SOI
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Zhováral sa Viliam KOMOR A – Foto: archív SNN

Uprostred tohto týždňa vyvrcholil tretí ročník Slovenského Národného Pochodu. O jeho zmysle, význame a priebehu sme hovorili s členom Výboru Matice
slovenskej Mgr. Milošom Veleslavom ZVERINOM, ktorý ako akademicky vzdelaný slavista, odborník na slovanské jazyky a dejiny našich národov pôsobí
v slovanskom spolku Slavica a vedie Vydavateľstvo Nitrava.
● Slovenskému Národnému
Pochodu ste zabezpečovali technickú podporu. Aký bol jeho tohtoročný itinerár a libreto?
Tento už tretí ročník Slovenského Národného Pochodu sa začal
15. augusta 2021 predpoludním pri
pamätníku príslušníkom 1. česko-slovenského armádneho zboru na Dukle
a skončil 15. septembra 2021 o 15.
hodine na hrade Devín. Uskutočnil sa
pod názvom Cesta k slobode. Naším
zámerom bolo, aby sa na jeho jednotlivých etapách zúčastnilo čo najviac
ľudí. Aj tento rok sme sa vydali po najdlhšej turistickej trase na Slovensku
– Ceste hrdinov Slovenského národného povstania, čo objasňuje poslanie
celého podujatia. Trasa viedla po červenej turistickej značke naprieč celým
Slovenskom a kopírovala turistickú

nov SNP. Fotografie a videá sa priebežne objavujú na sociálnych sieťach.
Slovenský Národný Pochod bude trvať
tridsaťdva dní a vyvrcholí pod hradom Devín 15. septembra 2021 o 15.
hodine za účasti verejnosti.
● Z praktických dôvodov ste
celú trasu pochodu rozdelili na
osem etáp...
Viedli nás k tomu aj organizačné
dôvody a požiadavky na zabezpečenie
celého podujatia. Prvá etapa – RUSÍNSKA: Dukla – Svidník – Rozhľadňa
Žobrák (Pamätník Dukla, Medvedie,
Vyšná Písaná, Nižná Písaná, Údolie
smrti, Kapišová, Nižná Jedľová, Svidník, Čierna Hora, Kurimka, Andrejová,
Hrad Zborov, Bardejovské kúpele, Bardejov, Hervartov, Rozhľadňa Žobrák).
Druhá etapa – VÝCHODOSLOVENSKÉHO ROĽNÍCKEHO POVSTANIA:
Rozhľadňa Žobrák – Kysak (Rozhľadňa Žobrák, Bukový vrch, Čergov,
Hradisko, Terňa, Kanaš, Veľký Šariš,
Malý Šariš, Cemjata, Janov, Radatice,
Ľubovec, Kysak, Kavečany, Košice).
Tretia etapa: Košice – Telgárt. Štvrtá
etapa: Telgárt – Donovaly. Piata
etapa: Donovaly – Fačkovské sedlo.
Šiesta etapa: Fačkovské sedlo –
Drietoma. Siedma etapa – MILANA
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA: Drietoma
– Brezová pod Bradlom. Ôsma etapa
- DEVÍNSKA: Brezová pod Bradlom
– Devín.

Matičiar Miloš Veleslav ZVER I NA mal
na starosti technickú stránku a za bezpečenie pochodu, k torého logo
v ystihuje jeho humánny obsah.

INTERVIEW
magistrálu Cestu hrdinov SNP a Štefánikovu magistrálu. Prvou zastávkou
pochodu bolo mesto Svidník.
● Kto popri spolku Slavica
usporadúva tento pochod?
Organizátorom
pochodu
je
občianska iniciatíva ľudí zo všetkých
kútov Slovenska, ktorých spájajú tradičné hodnoty slovenského národa.
Technickú podporu pochodu zabezpečuje slovanský spolok Slavica z Nitry,
ktorý na pochode rád privíta všetkých
ľudí dobrej vôle aj v ďalších jeho ročníkoch. Do samotného pochodu sa
možno zapojiť niektorým z nasledujúcich spôsobov: buď to je účasť na
pochode, ktorá môže byť jednodňová,
etapová alebo na celej trase, potom je
to obnova a úprava pamätníkov Slovenského národného povstania, ktorá
je vždy spojená aj s pietnou spomienkou. Inou formou účasti sú literárne
a dokumentačne spracované príbehy
o účastníkovi SNP.
●
Aké
je
vyvrcholenie
podujatia?
Na záver je vyhodnotenie súťaže
o najlepšie príbehy, fotografie a videá,
ako aj fyzického výkonu, teda toho, kto
prejde najdlhšiu trasu na Ceste hrdi-

O ČOM JE REČ
C elý svet je blízko, aj hranice,
hoci sú v poslednom čase často vinou
pandémie uzavreté, sú tiež blízko.
Štáty, aby sa ochránili, stavajú opäť
ploty a múry. Nie ako Čínsky a Berlínsky múr, ešte horšie. Ploty budujú
nielen Američania na mexických hraniciach, ale aj Maďari, Gréci a Turci.
Všetky múry či žiletkové a iné zátarasy nie sú však dosť účinné, aby
ochránili od nákazy a prílivu migrantov. Američania opustili Afganistan
a ich útek z Kábulu bol veľmi podobný
ich úteku z Vietnamu a zo Saigonu.
Máme dosť svojich starostí, ale vnímame citlivo tieto udalosti. Všetko
sa nás oveľa väčšmi dotýka. Každý
máme svoju individuálnu pamäť.
Smútime práve nad tým, že v Paríži
zomrel slávny herec Belmondo.
A v tom istom čase vypukol v západoafrickom štáte Guinea vojenský
prevrat.
Povstalci uniesli úradujúceho
prezidenta Alfa Condého, uzavreli
letisko i pozemné hranice štátu, zrušili ústavu. Zhodou okolností mám i ja
podobné skúsenosti, hoci to bolo na
jar 1984. V tom čase v Guinei vládol
prezident Sékou Touré. Bol som vtedy
jedným z päťčlenného štábu Sloven-

Účastníci Cest y slobodyy pprešli počas ôsmich etáp trasu z Dukly na hrad Devín
Štefánikovou magistrálou.

skej televízie, ktorý mal nakrútiť niekoľko dokumentárnych filmov o Guinei,
kde sa práve chystal pod patronátom
prezidenta kongres Organizácie štátov
africkej jednoty. A mojou úlohou bolo
napísať reportáž o tejto západoafrickej
krajine. Guinea má obrovské nerastné
bohatstvo. Väčšina svetových zásob
bauxitu (z ktorého sa vyrába hliník)
pochádza práve z Guiney. Okrem toho
bohaté ložiská železa, ale aj zlato

ney, odmietol de Gaullove návrhy
na vytvorenie frankoafrického „communauté“ a verejne mu vmietol do
očí, že dá prednosť slobode v chudobe ako otroctvu v bohatstve, bol
príkladom vládcu, ktorý sa premenil
z osloboditeľa na diktátora. I my sme
ho zažili, ako sa po uliciach preháňal
na svojom bielom citroene, obklopený húkajúcimi policajnými vozmi.
Dva týždne pred naším príchodom

Čas vojenských prevratov
Peter ŠTRELINGER

a diamanty. Napriek tomu je to jeden
z najchudobnejších afrických štátov,
bohatstvo je v rukách nadnárodných
monopolov. V čase mojej návštevy
bola priemerná dĺžka života tridsaťsedem rokov, vyše štyridsaťtisíc ľudí
pripadalo na jedného lekára. Ľudia
tam zomierali na maláriu, pohlavné
choroby, kvashiorkor, zhubný vred.
Aby sme boli v obraze, práve v Guinei vypukla pred nedávnom epidémia
eboly, nákaza, pri ktorej je úmrtnosť
vyše deväťdesiat percent. Sékou
Touré, ktorý sa v roku 1958 zaslúžil o vytvorenie samostatnej Gui-
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robili vládni vojaci raziu v meste. Na
nákladné autá vraj nahádzali všetkých mrzákov, následok antikoncepčného preparátu, ktorý tu na ľuďoch
vyskúšali civilizovaní Francúzi. Tých
chudákov údajne vyviezli kdesi za
mesto do buša, poliali benzínom
a zapálili. Boli sme hosťami Sékou
Tourého, mali sme ho navštíviť v jeho
rezidencii a nakrútiť o ňom dokument.
Na jeho pozvanie zúčastnili sme sa
na obrovskej manifestácii guinejskej
mládeže, kde rečnil z balkóna Paláca
ľudu. Osvietený, láskavý diktátor,
novodobý Hitler. Ako prorok rozovrel

● Počas pochodu sa zrejme
uskutočnili aj sprievodné podujatia.
Boli viaceré. DUKLA – 15. 8.
2021 o 10. hodine slávnostný začiatok; SVIDNÍK – 15. 8. 2021 o 19.30
hodine hold pri Pamätníku Sovietskej
armády; ŠPANIA DOLINA – 27. 8.
2021 o 20. hodine partizánska vatra;
VEĽKÉ VOZOKANY – 28. 8. 2021
o 11. hodine Pomník víťazstva nad
Turkami; BRADLO – 12. 9. 2021 o 16.
hodine Mohyla M. R. Štefánika; DEVÍN
– 15. 9. 2021 o 15. hodine hrad Devín.
Podrobné informácie sme priebežne
uverejňovali na stránke občianskeho
združenia www.slavica.sk a sociálnych
sieťach: www.facebook.com/SlovenskyNarodnyPochod a www.facebook.
com/slavica.oz .
náručie a pýtal sa mladých: „Budete
mi verní? Budete ma poslúchať?
Nikdy ma neoklamete?“ A dav zborovo odpovedal: „Non! Nie!“ O týždeň
prišiel šok. Sékou Touré zomrel! Vraj
dostal infarkt myokardu... Odviezli
ho narýchlo do USA. Američania mu
už nepomohli (alebo áno?). Vrátil sa
domov do Guiney iba mŕtvy!
Zažili sme veľkolepú panychídu.
Vláda vyhlásila v krajine štyridsaťdňový smútok. Zástupy ľudí pred
Palácom ľudu, kde bol katafalk s mŕtvym prezidentom. Na pohreb sa zišli
štátnici z celého sveta. A o štyri dni
po prezidentovom pohrebe uskutočnili vojaci v Guinei vojenský prevrat.
Vojenský výbor obnovy prevzal moc
v krajine, aby vraj položil základy skutočnej demokracie a zabránil v budúcnosti akejkoľvek osobnej diktatúre.
Novým prezidentom sa stal generál
Lansana Conté. Vojaci v uliciach,
streľba, Náš hotel bol obsadený
vzbúrencami. Mali sme obavy o svoj
život. Vojaci s odistenými samopalmi
nás vodili aj na WC. Asi po desiatich
dňoch sme vďaka veľvyslancovi mohli
šťastne z Guiney odísť. História sa
zopakovala: po smrti Contého, opäť
po vojenskom prevrate, bol prezidentom kapitán Camara a v roku 2010
Alfa Condé, ktorého teraz zvrhla
vojenská junta!
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Ná ro dná ustanovizeň sa priprav uje na októbrové va lné zhroma ždenie

Matica slovenská bola, je a bude poslaním
Marián GEŠPER – Ilustračné foto: SNN

Nikto tak dobre nerozumie udalostiam, keď sa začínajú lámať národné dejiny, ako matičiari. Je to viac než pochopiteľné, veď Matica slovenská je tu už
stopäťdesiatosem rokov. Kolektívna historická pamäť sa dedí z jednej matičnej generácie na ďalšiu, históriu si pripomíname na stovkách našich podujatí ročne a matiční historici osvetľujú biele miesta slovenských i matičných dejín. Matičná činnosť nie je samoúčelná, ale má konkrétny a nadčasový
význam. Ako sa hovorí, kto nepozná vlastné dejiny, je odsúdený na ich opakovanie. A tak desaťtisíce členov a sympatizantov Matice slovenskej dokážu
vycítiť aj slabý vánok ohrozenia národných a občianskych slobôd.
Tohtoročné októbrové Valné
zhromaždenie MS v Liptovskom
Mikuláši by sme mali chápať v tomto
duchu. Mali by sme mať na zreteli
širší kontext udalostí okolo nás, v ktorých sa nachádza aj Matica slovenská
a ktoré najstaršiu národnú, kultúrnu
a vedeckú ustanovizeň priamo či
nepriamo ovplyvňujú.
■ ŽIVÝ ORGANIZMUS
Naši národní predchodcovia pracovali s perspektívou polstoročia,
ale i viac dopredu. Matica slovenská je už od svojich začiatkov živým
organizmom, kde jednotlivec, ale
aj kolektív ako pomyselný matičný
celok zohráva významnú úlohu. Ich
citlivé vyváženie je dôležité pre dlhodobú stabilitu Matice. Možno najlepším a najviditeľnejším príkladom,
ktorý najviac odzrkadľuje úlohu jednotlivca a kolektívu v živote a celkovom smerovaní Matice slovenskej, sú
jej valné zhromaždenia. Každé valné
zhromaždenie je svojím spôsobom
historické a má svoj význam nielen
pre nasledujúce funkčné obdobie,
ba i dlhšie. V prípade niektorých valných zhromaždení sme ich význam
postrehli aj oveľa neskôr.
Najmä bez matičných miestnych
odborov by stopäťdesiatosemročná
Matica slovenská v Martine stála
osamotene a napospas osudu.
Dobre to vedia aj konkrétni politici

Predseda Matice slovenskej Marián GEŠPER t vrdí, že práca v Matici je pre každého matičiara poslaním.

a mediálni propagandisti, ktorí sa
úporne snažia očierniť martinské
ústredie nielen pred verejnosťou, no
i pred samotnými matičiarmi. Dlhodobo sa pokúšajú aplikovať zásadu
divide et impera (rozdeľuj a panuj)
na členoch Matice slovenskej
a postupne nás navzájom rozoštvať
tak, ako rozoštvávajú celý slovenský národ a spoločnosť. Aby každý
s každým bojoval, vyčítal jeden
druhému nedostatky a aby sa nikto
nepozeral na naše drahé Slovensko
z nadhľadu. Lebo len tam je dobre
vidieť v kúte schovaných zákerných
jednotlivcov, ktorí v pravú chvíľu

vypochodujú s bubnami na Maticu
slovenskú, vyvolajú emócie verejnosti a vzápätí sa stiahnu do úzadia. Lenže my matičiari sme poučení
vlastnými dejinami. Matica slovenská ustála oveľa krutejšie časy. My
sa už ani nevieme báť nejakých
zlomyseľných politikov či novinárov.
Veď matičiari zažili prenasledovanie, mučenie, väznenie, nútenú
emigráciu z vlasti či dokonca smrť.
My už dávno správne chápeme, že
len v matičnej a národnej jednote
dokážeme brániť Maticu slovenskú,
náš národ i otčinu. Dejiny ich vždy
demaskujú a pravda vyjde najavo.

Ak má Matica slovenská svojich objektívnych kritikov, presvedčí
ich o zmysle matičnej činnosti len
vytrvalou a zmysluplnou prácou. Význam majú aktivity a činnosť, ktoré
krok po kroku obnovia historickú
pamäť národa a vyformujú novú
slovenskú generáciu, ktorá ponesie
národnú štafetu do budúcnosti. Toto
je dlhodobý cieľ nie na štyri ani na
osem rokov, ale na dlhé desaťročia,
ktoré môžeme zvládnuť len spoločným úsilím. Matica slovenská je zo
svojej podstaty jednotou milovníkov
národa bez ohľadu na vek, vzdelanie, konfesiu, svetonázor či sociálny
status. Jej činnosť sa dotýka detí od
útleho veku až po našich najstarších
jubilantov, ktorí svoje neoceniteľné
skúsenosti dennodenne odovzdávajú
mladším matičiarom a matičiarkam.
■ MATICA NIE JE TRAFIKA
Matica slovenská nikdy nebola,
a nikdy ani nebude krátkodobým
projektom. Čo sú štyri roky v jej
stopäťdesiatosemročnej
histórii?
Koľko trvalo matičným predsedom
a správcom, aby vybudovali jednotlivé jej oblasti, neraz špičkové
a masové? Nevnímame Maticu slovenskú ako nejakú „trafiku“, čo je
úplne bežné v politike či vo vrcholových funkciách v súkromnej sfére.
Matica slovenská bola, je a vždy
bude poslaním. Maticu slovenskú

Odsun USA z Afganistanu pripomínal chaos v Saigone po vietnamskej vojne

Porážka stála vyše osemdesiat miliárd dolárov
Radoslav ŽGR ADA – Foto: internet, zdroj Al-Džazíra

Najdlhšia vojna v histórii Spojených štátov v Afganistane sa končí. Nesprevádzali ju nijaké víťazné fanfáry. Až nápadne sa podobala úteku Američanov
zo Saigonu v roku 1975. Odsun amerických vojsk a podporného personálu sprevádzal chaos a obavy o straty na civilných životoch. Taliban sa bleskovo
chopil moci v krajine, čo nikto nepredpokladal.
Radikálne hnutie Taliban vstúpilo 15. augusta do hlavného mesta
Kábul a ovládlo celé územie krajiny. V čase uzávierky tohto vydania
SNN podľa hovorcu Talibanu bola
obsadená aj posledná vzdorujúca
oblasť horského údolia Pandžšír.
Ich nástup v celej krajine sa uskutočnil prakticky takmer bez boja,
čo len demonštruje, ako bola svetová verejnosť mylne informovaná
o skutočnom vývoji situácie v tejto
stredoázijskej krajine dlhé roky. Čím
dlhšie zostávali aliančné jednotky
v krajine, tým viac si Taliban získaval sympatizantov. Po oficiálnom
stiahnutí aliančných vojsk mu už nič
nebránilo chopiť sa moci.
■ KORUPCIA VLÁDCOV
Extrémne skorumpovaná prozápadná vláda nemala najmenšiu perspektívu tomuto procesu zabrániť.
Jej moc nikdy nesiahala hlboko na
vidiek. Afganskí prezidenti si už dávnejšie vyslúžili nelichotivý prívlastok
„starosta Kábulu“. Afganská armáda
proti Talibanu prakticky nebojovala,
aj napriek tomu, že bola omnoho
početnejšia,
dobre
vyzbrojená
i vycvičená. Spojené štáty a ich spojencov stálo jej vydržiavanie dvanásť
miliárd dolárov ročne.
Pádom hlavného a najväčšieho
mesta v krajine sa hnutie vrátilo
k moci dvadsať rokov po tom, čo jeho
vládu zosadil vojenský zásah USA,
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Good bay, Afganistan, a atmosféra na kábulskom letisku pred poslednými spojeneck ými odletmi...

vedený ako reakcia na útoky v New
Yorku a vo Washingtone z 11. septembra 2001. Celková hodnota amerických zbraní a vojenského vybavenia, ktoré Američania „zanechali“
Talibanu po úteku z Afganistanu,
sa odhaduje na 85 miliárd dolárov.
Člen Snemovne reprezentantov za
Indianu Jim Banks v Kongrese oznámil, že obrovské množstvo vybavenia a zbraní, ktoré padli do rúk radikálov, predstavuje 75 000 vozidiel,
200 lietadiel a helikoptér, ako aj 600
000 kusov ručných a ľahkých zbraní.
Dnes má Taliban viac vrtuľníkov

Black Hawk než osemdesiatpäť percent krajín sveta.
■ STRACH Z TALIBANU
Náhla zmena situácie vyvolala
paniku medzi kolaborujúcimi Afgancami, ktorí sa masovo snažia dostať
z vlasti. Mnohí z nich sa obávajú prenasledovania zo strany Talibanu, ktorý
v krajine vládol v rokoch 1996 – 2001.
Afganský prezident Ašraf Ghaní rozhodne nie s prázdnymi rukami taktiež
utiekol do zahraničia. Zábery z kábulského letiska v posledných augustových dňoch plnili stránky všetkých
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svetových médií. Vznikol obrovský
tlak na letecký most. Viaceré západné
štáty sa snažili dostať svojich spolupracovníkov do bezpečia. Len
samotné Spojené štáty premiestnili
takto vyše štyridsaťtisíc ľudí a Veľká
Británia vojenskými lietadlami evakuovala z metropoly Kábul vyše pätnásťtisíc ľudí počas posledných dvoch
augustových týždňov. Americká vláda
očakáva, že na územie USA prijme
spolu vyše päťdesiattisíc ľudí privezených leteckým mostom.
Chaos využila teroristická skupina Islamský štát a podnikla beš-

máme my matičiari predovšetkým
v srdci. Vytrhnúť ju z našich sŕdc
sa nepodarilo ani uhorským šovinistom, ani komunistom, a už vôbec
sa to nepodarí súčasným neomarxistom, schovaným za pozlátku
liberalizmu. Dnes však musíme
spoločnými silami ochrániť Maticu
slovenskú pred tými, ktorým z nejakého dôvodu prekáža. Matičná
činnosť nesmie ustrnúť. Naďalej
zápasíme o to, aby štát nevytrhol
matičnú vedu zvnútra Matice slovenskej, ako to urobil so Slovenskou
národnou knižnicou v roku 2000.
■ NÁRODNÉ SKVOSTY
Naše národné skvosty v Šatnici Matice slovenskej udržíme
dostupné pre verejnosť ako doteraz,
hoci to šatnica tiež nemala cez pandémiu jednoduché. Ani naše úzke
a históriou späté vzťahy s krajanmi
žijúcimi v zahraničí nepretrhneme.
Aj im patrí do veľkej miery vďaka
za to, že dnes žijeme v samostatnej
a demokratickej Slovenskej republike. Hoci utrpeli i matičné redakcie
Slovenských pohľadov a Slovenských národných novín, nevzdáme sa
ich. Rovnako ani kvalitnej literatúry
z Vydavateľstva MS.
Udržateľnosť, ako aj v rámci
našich skromných finančných a personálnych možností rozvoj matičnej
činnosti budú v roku 2022 zásadné.
Každý, kto aspoň trochu pozná
súčasnú Maticu slovenskú a matičné
hnutie, vie, že akékoľvek slová
o nesplniteľných, predimenzovaných
plánoch pred Valným zhromaždením
MS by boli len plytvaním týchto riadkov. My matičiari a matičiarky sme
realisti, čomu nás naučila dlhé roky
trvajúca neutešená situácia v slovenskej kultúre a vo vede. Úlohu udržateľnosti a následného rozvoja Matice
slovenskej zvládneme v pevnej matičnej jednote a presvedčení.
Autor je predseda
Matice slovenskej.
tiálny samovražedný útok pri kábulskom letisku 26. augusta, ktorý si
okrem životov trinástich amerických
vojakov vyžiadal ďalších najmenej
169 civilných obetí. Vyše 150 ľudí
sa pri krvavom incidente zranilo. Nie
všetkým sa podarilo dostať do lietadla
včas, boli aj zaznamenané prípady
pádov ľudí, ktorí sa v zúfalstve prichytili podvozkov odlietajúcich vojenských strojov. Americký prezident Joe
Biden označil leteckú evakuáciu za
„mimoriadny úspech“. Médiá s ním
však rovnakú spokojnosť nezdieľajú.
Generál Kenneth McKenzie informoval, že Spojeným štátom sa podarilo
evakuovať „veľkú väčšinu“ Američanov, ktorí chceli odísť. USA a spojenci
podľa svetových tlačových agentúr
evakuovali z Afganistanu dovedna
približne 123 000 civilistov. Niekoľko
desiatok Slovákov a afganských spolupracovníkov s rodinami evakuovali aj
dve letecké akcie slovenskej armády.
■ MIGRAČNÁ VLNA
Tieto udalosti vyvolávajú reminiscencie s rokom 2015. Opakovanie
utečeneckej krízy nie je v záujme
Európskej únie. Nemecká kancelárka
Angela Merkelová, ako aj predstaviteľ
EÚ pre zahraničné veci Josep Borrell
podporili začatie rokovaní s hnutím
Taliban, ktoré zdôvodnili potrebou
pokračovania evakuácií ohrozených
osôb a zabezpečenia dodávok humanitárnej pomoci pre Afgancov. Tí
patria práve po Sýrčanoch medzi
najväčšie skupiny hľadajúce útočisko
v Európe. Podľa niektorých európskych odhadov požiadalo od roka
2015 o azyl v EÚ približne päťstosedemdesiattisíc Afgancov. Vrcholní
nemeckí predstavitelia varovali pred
možnou novou vlnou utečencov
a vyzvali na pomoc afganských susedov, aby mohli ľudia zostať blízko
svojich domovov. Európska únia sa
zaviazala, že v rokoch 2021 – 2024
poskytne Afganistanu asi 1,2 miliardy
eura na rozvojovú pomoc.

18. september 2021
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Jozef ČERNEK: Slováci na juhu majú také isté postavenie ako inde na Slovensku

Mesto Komárno podporuje slovenskú kultúru
Zhováral sa: Matej MINDÁR – Foto: archív D MS v Komárne

Neoddeliteľnou súčasťou matičnej činnosti je podpora tradičnej slovenskej kultúry a vlastenectva. Súčasná nepriaznivá situácia v súvislosti
s ochorením COVID-19, ako aj výrazné zníženie účelovej dotácie pre Maticu slovenskú zo strany Ministerstva kultúry SR na istý čas ochromili
pôsobenie mnohých profesionálnych a amatérskych divadelných súborov. Nielen o tom sme sa rozprávali s riaditeľom Domu Matice slovenskej
v Komárne Jozefom ČERNEKOM, ktorý je aj vedúcim folklórneho súboru Slovenskí rebeli a divadla Dramaťák.
● Ste riaditeľom Domu Matice
slovenskej v Komárne. Koľko
miestnych odborov máte vo svojej
správe?
Treba si však uvedomiť, že sme
vo veľmi špecifickej situácii. Náš okres
má sedemdesiatdva percent maďarskej
populácie a nijaká z okolitých dedín,
s výnimkou dvoch, nie je slovenská.
O to je však väčšia a bohatšia činnosť
nášho najsilnejšieho, teda komárňanského miestneho odboru.
● Okres Komárno spoločne
s okresom Dunajská Streda nie je
obývaný väčšinovým štátotvorným slovenským národom. Aké
postavanie majú tamojší Slováci
z hľadiska národných, kultúrnych,
školských, jazykových a politických
práv?
Presne takýto postoj či skôr pohľad
alebo koncipovaná otázka vytvárali
negatívny obraz aj o Matici slovenskej.
Samozrejme, tento obraz účelovo živili
niektoré neprajné médiá a politici. Slováci na juhu majú také isté postavenie
ako v Martine alebo v Žiline. Nemlátime
sa tu palicami, nik nám neupiera naše
práva. Tento dojem navodila pred rokmi
politika niektorých vtedy vládnych
strán. Ale nebolo to tak len v prípade
extrémistov. Keď niečo také vyhlásil
známy politik, tak mne poškrabali auto
alebo v Matici rozmlátili dvere či poškodili kultúrne pamiatky. Nešlo však o nič
iné len o výkrik úplne zanedbateľného
extrémizmu. Ten sa vyskytuje všade
a čím viac sa mu budeme venovať, tým
silnejší bude.
● Slováci sa tu majú tak ako
hocikde inde. Maďari sa tu majú tak
ako Slováci. Protestanti rovnako ako
katolíci. Žijú dva národy pri sebe
desaťročia, ak nie storočia. Slováci
si berú Maďarky a naopak. Myslíte
si, že by bolo pre niekoho prínosom,
keby tu naozaj existovali skutočné –
nielen politické rozbroje?
Najvážnejší problém je ten, že
v oblasti kultúry a školstva má maďarská
menšina viac výhod. Jednak získavajú
podporu z Maďarska a po druhé menšina dostáva viac peňazí ako štátotvorný
národ. Najmä tu v Komárne. Majú viac
možností. Ja im to prajem, aj keď závidím. Mesto Komárno rovnako podporuje
slovenskú, ako aj maďarskú kultúru, hoci
by nemuselo. Maďarov je tu sedemdesiat percent a nás Slovákov tridsať percent. Dostávame však rovnako. Problém
je, že nás nepodporuje nik iný. Maďarskú menšinu Maďarsko a rôzne nadácie.
No nemali by sme im to závidieť. Mali
by sme sa spýtať, či by Slováci, ktorí sú
tu naozaj v menšine, nemali dostávať
výraznejšiu pomoc a či aj Slovensko tak
pomáha zahraničným Slovákom.
● Aké sú vzájomné vzťahy
medzi Slovákmi a Maďarmi?
Posledných pár rokov to už u nás
nikto nerieši. Riešili to politici, ale keď
zistili, že ľudia im na to „neskáču“, tak
s tým prestali. V Komárne hovorí väčšina ľudí oboma jazykmi. Ja viem, že by
bolo zaujímavé, ak by som povedal, že
vzťahy sú napäté, ale nie je to tak. Pred
pár rokmi sme sa dohodli, že prestaneme na túto tému prinášať informácie.
V krčmách sa možno občas niečo rieši,
ale v bežnom živote vôbec. Mne poškrabali auto a dostal som „po papuli“, keď
tu politici riešili súsošie Cyrila a Metoda.
Tam sa to aj skončilo. Ak sa vytvárajú
nejaké pocity pnutia medzi národmi, tak
sa nevytvárajú tu, ale kdesi od politického stola do ľudí, ktorí tu nežijú.
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Matičný dom v Komárne patrí na Slovensku k najväčším, ale má aj najväčšie problémy.

Celá táto situácia je veľmi smutná
a zároveň dojemná. Ak by záležalo na
ministerstve, už neexistujeme. Proste
sme niktoši z malého mesta. Je však
úžasné, že za nás bojujú jednoduchí
ľudia, a aj mesto samotné, ktoré vedie
maďarský komunálny politik. Znamená
to, že to, čo robíme, sa niekoho dotklo
a má to zmysel. To, že sa nedokážeme prepracovať k tomu, aby nás
uznalo ministerstvo kultúry, rezort, pod
ktorý patríme, je minimálne zvláštne.
V predcovidovom období sme pripravili štyridsaťjeden predstavení ročne.
Desiatkam tisícom ľudí sme stáli za príchod do divadla na naše predstavenia.
Mesto nám pomáha, ako môže. Patrí
k najväčším našim podporovateľom,
ale nie je najväčší. To sú súkromné
firmy, bez ktorých by sme vôbec neexistovali. Je to odrazom tejto doby.

Udržuje Dom Matice slovenskej
v Komárne vzťahy so slovenskými
krajanmi v Maďarsku?
Áno, v Maďarsku, v Austrálii,
v Srbsku. Komunikujeme s rôznymi
organizáciami v meste, v kraji, v štáte,
ale aj za hranicami našej vlasti. Ak
chceme robiť kultúru a matičnú činnosť
na vysokej úrovni, inak sa to ani nedá.
Vďaka Domu Matice slovenskej v Komárne bolo pred pár rokmi
inštalované aj súsošie sv. Cyrila
a Metoda…
Áno, naše slávne súsošie. Spravilo sa tam veľa chýb z rôznych strán.
Vierozvestcov si politici vzali ako rukojemníkov. O soche sa dokonca v liste
zmienil aj sv. Ján Pavol II., nechcem
sa však k tejto téme vracať. Spolu so
správcom MS Marošom Smolcom sme
dali súsošie do legislatívneho poriadku.
Je v križovatke európskeho významu.
Prial by som si, aby sme mali viac
peňazí na údržbu okolia a aby sa nám
podarilo vyriešiť problém s pietnymi
aktmi. V križovatke totiž nemožno bez
súhlasu priamo vlády zastaviť dopravu.
Je to totiž nenahraditeľná – neobíditeľná križovatka európskeho významu.
Každoročne sa tak klaniame pri soche,
počas plnej premávky, ale verím, že
čas to vyrieši.
● Okrem toho pôsobíte aj vo
funkcii predsedu MO MS v Komárne.
Jeho súčasťou sú i dva matičné divadelné súbory Dramaťák a Slovenskí
rebeli. Akým spôsobom ste sa vyrovnali s následkami pandémie COVID19? Pomohlo aj nejakým spôsobom
súčasné vedenie rezortu kultúry?
Vlastne vďaka krúžkom sa nám
zatiaľ podarilo udržať chod budovy.
Patrí k najväčším budovám, čo MS
vlastní, a jej chod je závislý od prenájmov. Či už sály, alebo dlhodobých
nájmov rôznych priestorov, ktoré boli
pôvodne určené na čosi iné. Pandémia
COVID-19 úplne zastavila činnosť sály,
teda nášho najväčšieho zdroja príjmu.
Odišli aj viacerí nájomníci. A len vďaka
sponzorskej podpore, ktorú majú naše
krúžky, sme (zatiaľ) udržali chod matičnej budovy. Na podporu – akúkoľvek
zo strany štátu, nárok nemáme. Nespĺňame požadované kritériá a Matica
slovenská ani jej nijaké zložky nie sú
oprávnení žiadatelia. Slovenskí rebeli
aj Dramaťák fungujú, sú v zásade
v poriadku. Horšie je to s budovou,
kde nacvičujeme. Tam nad nami visí
Damoklov meč druhotnej platobnej
neschopnosti.
Ministerka kultúry Natália Milanová sa dlhodobo stavia negatívne

Rezor tné ministerst vo si akosi doteraz „nevšimlo“, že v komárňanskom D MS
účinkujú takmer profesionálne súbor y s úspešným reper toárom...

voči najstaršej celonárodnej ustanovizni Slovákov. Počas nedávnej návštevy Komárna sa dokonca nechala
počuť, že nemá prehľad o tom,
kam smerujú finančné prostriedky
z účelovej štátnej dotácie. Ako si
vysvetľujete jej postoje voči Matici
slovenskej?
Ministerka kultúry ma spolu s rôznymi osobnosťami kultúry a histórie
mesta pozvala na príjemný pracovný
obed. Nešlo o výsostne pracovnú
udalosť, skôr o akési zoznámenie. Ja
nemôžem hovoriť za Maticu slovenskú,
a ani som nikdy k tomu nesmeroval.
Usilujem sa obhajovať záujmy jej
krúžkov Dramaťáku a Slovenských
rebelov. Činnosť oboch krúžkov eviduje, a čo sa toho týka treba povedať,
že primátor mesta Béla Keszegh (politik maďarského pôvodu) ich prínos už
niekoľkokrát obhajoval na najvyšších
miestach a opakovane aj u ministerky
kultúry. Vyjadrenia ministerky boli
skôr opatrné a naznačovali, že Matica
slovenská jednoducho nie je prioritou
a informácií o tejto inštitúcii majú
akosi málo. Aj úradník, ktorý prišiel
s pani ministerkou, len okrajovo poznamenal, že ministerstvo vlastne nemá
o činnosti MS ucelenejšie informácie. Neskôr som to riešil aj vo vedení
MS. Je to celé zvláštne, asi z historických dôvodov. Fakt je ten, že ak
by ministerstvo chcelo, informácie
sú dostupné na internete. Problém
vidím v tom, že ich to jednoducho
nezaujíma.
●
Aktuálne
upratovanie
a údržbu Domu Matice slovenskej
v Komárne financuje miestna samospráva. Ako vnímate skutočnosť,
že vedenie mesta prispelo na chod
miestnej Matice slovenskej väčšími finančnými prostriedkami ako
samotné ministerstvo kultúry?

ROZHOVOR TÝŽDŇA

Politikom, a zvlášť tejto vláde,
nezáleží na ľuďoch ani na kultúre. Zaujímajú ich len čísla. No umenie a kultúrno-spoločenská aktivita, tak ako to
robíme my, sa nedajú vyčísliť v tabuľkách. Treba prísť a zažiť to osobne.
Ak naša činnosť zanikne, budeme
mať obrovský problém v meste. Treba
si uvedomiť, že jednak sme jediné
slovenské divadlo v okrese, ale po
druhé vypĺňame čas vyše stovke mladých ľudí. Nechcem maľovať čerta
na stenu, ale keď skončíme, o pár
rokov bude treba „sanovať“ problémy. A dúfajme, že len tie „malé“
s kultúrou ako takou a so slovenčinou,
a nie s drogovou činnosťou. Zatiaľ sa
usilujeme prežiť, ako sa dá. Vzdať to
nechceme, ale treba úprimne priznať,
že už nevládzeme.
● Súbory v pôsobnosti MO MS
v Komárne (Dramaťák a Slovenskí
rebeli) si získali dobré meno doma
i v zahraniční. Prednedávnom
práve Slovenskí rebeli zažiarili aj
v Radošinskom naivnom divadle.
Ako si ceníte tento úspech?
Ak príde bratislavské divadlo do
malého mesta kdekoľvek na Slovensku, tak sa úspech očakáva, predsa
len v hlavnom meste je tých možností
viac. No opačne je to rarita. Radošinské naivné divadlo patrí k doslova kultovým kultúrnym inštitúciám. Stanislav
Štepka ovplyvnil mimoriadne veľké
spektrum kultúrneho života našej
krajiny. A úprimne, ak by nebolo jeho
diel, ani ja a ani veľa mojich zverencov by nenašlo lásku k divadlu. To, že
sme tam mohli hrať, to, že sme v pandemickom lete takmer vypredali sálu,
je úžasné. A to, že sme tam zažili
standing ovation, je takmer neopísateľné. Ale toto sú tie momenty, keď
si poviete, že celé to úsilie stojí za
to. Naše krúžky aj v tomto covidovom

Jozef ČERNEK už rok y presvied ča o svojich nielen kreatívnych
schopnostiach, ale vďaka jeho ma nažérsk ym dispozíciám sa darí aj
slovenskej kultúre v meste s domi nantným maďarsk y hovoriacim obyvateľst vom.

období stále hrajú a stále majú svojich
divákov. Treba povedať, že aj profesionálne súbory to už začínajú vzdávať.
A to ony majú nárok na podporu a my
nie. To, myslím si, hovorí za všetko.
● Otázka na záver. Ako vnímate postavenie Matice slovenskej
v súčasnosti?
V histórii sme spravili obrovskú
chybu, že sme ako matičiari dovolili,
aby naša činnosť bola spájaná s politikou. Následky toho znášame doteraz.
Ľudia Maticu nevnímajú cez jej hlavnú
činnosť, cez jej poslanie, ale cez
politiku a pár prechmatov minulosti.
Keď nie je pandémia, matičiari spravia v regiónoch týždenne minimálne
tri akcie. O týchto však nikto nevie,
lebo sú prekryté balastom a minulosťou. Lenže sú mimoriadne dôležité.
Ak totiž cez „malé“ podujatia nenájdu
ľudia, a zvlášť deti, vzťah k umeniu,
nebude fungovať ani to veľké. Veľa
umelcov, veľa folkloristov našlo svoj
vzťah k umeniu práve u matičiarov
v regiónoch. Lenže mienkotvorné
médiá o nás neinformujú vôbec. Zameriavajú sa len na chyby. Ale môžeme si
za to sami. Máme nálepku, ktorej sme
sa dlho nemohli zbaviť, a dnes sa
čudujeme, čo sa to okolo nás deje.
Teraz, keď sme sa už naučili správne
komunikovať, zbytočne robíme úžasnú
prácu v regiónoch, keď nie sme vypočutí, skôr naopak. Snažia sa nás umlčať. Neraz sa mi stalo, že mi novinár
povedal: „Nebudem uvádzať, že robíte
v Matici, potom by mi to neodvysielali…“
● Náš najväčší problém sa
ukázal aj v tomto rozhovore. Každý
od Matice a matičiara očakáva, že
bude riešiť národnostnú otázku,
a najlepšie by bolo, ak by sa sťažoval na Maďarov. To je však veľmi
nesprávny postoj. Dnes už nemoderný a zbytočný. Už ani extrémisti
nehrajú na tejto vlne. Naša sila
je v niečom inom, a na to by sme
mali upozorňovať. My budujeme
v ľuďoch pocit vlastenectva…
Všimnite si dôraz na slove ľud.
Nie Slovák. Ale Človek. Budem hovoriť len za Komárno, no deje sa to
všade v regiónoch, kde Matica pôsobí.
Dúfam. V našich krúžkoch vytvárame
ľuďom zážitky. Zážitky, ktoré sa viažu
na odkaz našich otcov, obraz toho,
ako sa žilo a ako chceme žiť. Tým, že
sme folkloristi, tak ctíme naše tradície. Snažíme sa s čo najväčšou láskou
pristupovať k umeniu a k ľudskej duši.
A to sa nedá cez negatívny postoj. Nedá
sa to cez hľadanie nepriateľstiev medzi
národmi alebo konfesiou. My sa nepýtame našich súboristov, či sú Slováci,
alebo Maďari, či protestanti, alebo katolíci. Pýtame sa ich, či sú ochotní pracovať na sebe a prekročiť svoj tieň. Ak áno,
tak im s tým pomôžeme. A to sa potom
odráža aj v našich predstaveniach.
Máme absolventov Akadémie umení
v Banskej Bystrici, študentov VŠMU,
čiže ustanovizní, ktoré profesionalizujú
kultúru. Boli sme to práve my, kto ich
k umeniu priviedol. Aj toto a tisícky divákov sú dôkazom toho, že niečo robíme
správne. A robíme to pod hlavičkou Matice
slovenskej. Ja ju teda vnímam takto.
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PLNUR VSRORÿQRVWLD UR]NODGXPLHUXY QHM
$E\ VPH VD YUiWLOL N RWi]NH ÿR MH G{VOHGNRP P~GURVWL
P~GUHKRNRQDQLDPRæQRMHMHGQRX] PRæQëFKRGSRYHGtSUiYH
WiKDUPyQLDY GXäLPHG]LđXĈPLD Y VSRORÿQRVWLY]iMRPQiG{YHUDD QDMPlSRFLWYODVWQHMG{VWRMQRVWLD PLHUX
$N QiP P~GURVģ QHGRSUDMH YHGHQLH VSRORÿQRVWL PXVtPH
VDR WRVQDæLģP\1LHNHG\WUHEDDMERMRYDģ=DP~GURVģPLHU
D G{VWRMQRVģ
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'DQLHOD /<6É .HG\ WL XÿDURYDO VYHW StVPHQ D ]Dđ~ELO VL VD
GROLWHUDW~U\"
$GDP.2//É58æQD]iNODGQHMäNROHY SUYRPURÿQtNXVRP
QDStVDO QLHNRđNR ÅYHUäRYDÿLHN´ D ]~ÿDVWQLO VRP VD QD V~ģDæL
(XUySD Y äNROH Y NWRUHM VRP ERO RFHQHQë 1HVN{U DVL RG
URÿQtNDVRP]DÿDOFKRGLģQDKRGLQ\OLWHUiUQRGUDPDWLFNpKR
RGERUXQD=8ã-iQD0HONRYLÿDNGHVRPVDFtWLOGREUH7DP
ERODYæG\WYRULYiDWPRVIpUDDOHKODYQHWYRULYtđXGLDNWRUtPD
SRV~YDOLGRSUHGX

$ . 7YRUtP EXĈ WDN æH EiVHė QDStäHP QD MHGHQ QiG\FK
YëG\FK D XSUDYXMHP MX OHQ PLQLPiOQH VRP V ėRX ÅVSRNRMQë´
DOHER NHĈ PiP ģDæäLH REGRELH EiVHė VWRMt Y QHXSUDYHQRP
VWDYH PHVLDF ÿL GOKäLH 9 SUy]H D GUiPH MH WR VDPR]UHMPH
GOKätSURFHVDOHWDNLVWRVDPLVWDORæH]DYëUD]QHNUiWN\ÿDVVRP
QDStVDOSRYHG]PHWULVWUDQ\] SRYLHGN\D LQRNHG\KRUNRģDæNR
äWYUģVWUDQ\$ NHĈXæWH[W\QDStäHPPXVtPVL]DQLPLVWiģ=DWLH
URN\VN~VHQRVWtYLHPNWRUëP{MWH[WMHOHSät²KRUätQDNWRURP
WUHEDHäWHSRSUDFRYDģD SULS~äģDPDMNRQäWUXNWtYQXNULWLNX

'/ ,QNOLQXMHäYLDFN SRp]LLDOHERSUy]H"
$.=DÿDOVRPSRp]LRXY QHMVDFtWLPQDMLVWHMäLH3Uy]XVRP
StVDOLEDDNRVORK\GRäNRO\6HULy]QHVRPSUy]X]DÿDOStVDģ
QD NRQFL =ã DNR NUiWNH WH[WRYp ~WYDU\ %ROR WR DM SUHWR æH
VRPVD]DÿDOYLDF]DXMtPDģR IDQWDV\DOHERSULäLHOVRPQDWR
æHQLHNWRUpNRQNUpWQHP\äOLHQN\SRFLW\QiODG\VDQHGDM~Y\MDGULģRStVDģYRYHUäRFKD WDNVRP]YROLOGOKäLXIRUPX2NUHP
SUy]\D SRp]LHVDYHQXMHPDMGUiPH]DWLDđQDMPHQHMDOHQLHNRđNRGUDPDWLFNëFKWH[WRYPiPUR]StVDQëFK

'/.WRMHSUYëNRPXXNiæHäVYRMUXNRSLVD YH]PHäVLMHKR
UDG\N VUGFX"þLV~WRSUiYHSRURWFRYLDY OLWHUiUQ\FKV~ģDæLDFK
NWRUëFKQi]RU\ģDQDMYLDFRERKDFXM~"
$.0iPYRVYRMRPRNROtQLHNRđNRđXGtNWRUëPGiYDPVYRMH
WH[W\ÿtWDģD QDNRKRQi]RU\GiP1LHNHG\MHWRPDPDNWRUi
PDYLHGODN StVDQLX-HYHG~FRXĐXERYQLDQVNHKROLWHUiUQHKRNOXEXY 6WDUHMĐXERYQLD WLHæDMSRURWN\ėRXY QLHNRđNëFKOLWHUiUQ\FK
V~ģDæLDFK LQRNHG\ VHVWUD NWRUi Xæ Y\GDOD EiVQLFN~ ]ELHUNX
a básnickej tvorbe sa venuje intenzívne.
$OHERV~WRNDPDUiWLNWRUtWLHæStäX&H]QLFKYäHWNëFKPXVt
SUYRWLQDSUHMVģY ]P\VOHÿLWH[WVSďėDNULWpULiGREUpKRWH[WXD Dæ
SRWRPWH[W\SXWXM~GRV~ģDæt
åLDGQXNULWLNXVYRMHMWYRUE\QHEHULHPWUDJLFN\SUiYHæH]LVģXMHP QRYp ĈDOäLH SRKđDG\ QD WR ÿR StäHP D WDN VD P{æHP
SRV~YDģĈDOHM

'/ þRģDQDæLYRWHQDMYLDFIDVFLQXMHD LQäSLUXMHD WDN]DæLWp
SUHNORStäDMGROLWHUiUQHMVIpU\"
$.3UtURGDEHæQpđXGVNpVLWXiFLHVORYDQVNiSUHGNUHVģDQVNi
tematika, emócie, city, láska, neláska...
'/$NRVLQDWRPVRVHEDNULWLNRX"6LQDVHEDY OLWHUiUQ\FK
LQWHQFLiFKSUtVQ\"3ULFKiG]DM~QDVYHWWYRMHGLHODDNRE\äLEQXWtPSU~WLNDDOHERMHWYRUEDWH[WXVRYäHWNëPLQiOHæLWRVģDPLSUHWHEDGOKëPSURFHVRP"
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' / 9LHP æH SRäNXđXMHä DM SR WYRUEH SLHVQt $Np WpP\ VD
Y WYRMRPUHSHUWRiULY\VN\WXM~QDMÿDVWHMäLH"
$ . 3RGREQp DNR Y EiVėDFK QLHNWRUp V~ YäDN StVDQp MHG-

QRGXFKätP MD]\NRP WDNæH OiVND KQHY ÀOR]RÀFNp WpP\ SUREOpP\ NWRUp PD DNWXiOQH WUiSLD DOHER DM U{]QH SUHGVWDY\
NWRUp DQL QHV~YLVLD V RGæLWëP DOH VN{U V LGHiOQRX SUHGVWDYRX
o veciach.
' / 7YRM XPHOHFNë WDOHQW SUL StVDQt QHNRQÿt . YODVWQëP
SLHVėDP VNODGiä DM KXGEX 3UH]UDĈ V NWRUëPL KXGREQëPL
QiVWURMPLVLY V\PELy]H
$.þRVDWëNDVNODGDQLDKXGE\N SLHVėDPKUiPQDJLWDUHD GR
toho spievam text, niekedy vzniká aj hudba aj text naraz.
  7DNæH MH WR JLWDUD ,QDN KUiP DM QD ]REFRYHM ÁDXWH DOHER QD
đXGRYëFKQiVWURMRFKDNRV~GUXPEđDDOHERNRQFRYN\
'/0QRKRURNRYVLSUDFRYDOQDĐXERYQLDQVNRPKUDGHDNR
OHNWRUþtPģDWiWRVN~VHQRVģRERKDWLOD"
$.2 SR]QDQLHæHđXGLDV~U{]QL7UHEDVDVWiOHVSUiYDģVOXäQH
SURIHVLRQiOQH ² EH] RKđDGX QD VLWXiFLX 7DNæH MH QHY\KQXWQi
WUSH]OLYRVģ YHGRPRVWL MDVQRVģ YR Y\MDGURYDQt VHEDYHGRPLH
]RGSRYHGQRVģNRRUGLQRYDģVNXSLQ\đXGt
  3OXVRP MH SUiFD Y SUtMHPQRP NROHNWtYH YR YëQLPRÿQëFK
priestoroch historickej pamiatky.
1LHNHG\VRPVD]DSRMLOY UiPFLQRÿQëFKSUHKOLDGRNKUDGXGR
prípravy a realizácie tematických divadelných scénok.
'/6QRPYlÿäLQ\PODGëFKNWRUtStäXMHY\GDģYODVWQpGLHONR
-HWRWRFHVWDNWRURXFKFHäY\NURÿLģDMW\"
$.8UÿLWHUD]
0XVtPYäDNHäWHQDVHEHSRSUDFRYDģQDStVDģYLDFNYDOLWQëFK
YHFtVNWRUëPLE\VRPVDUiGSRGHOLOVYHUHMQRVģRX

3RFKiG]D]R6WDUHMĐXERYQH-HäWXGHQWRPPDJLVWHUVNpKRVWXSėDRGERUXXÿLWHđVWYRDNDGHPLFNëFKSUHGPHWRYDQJOLFNëMD]\ND OLWHUDW~UDD VOR
YHQVNëMD]\ND OLWHUDW~UD'RWHUD]VD]~ÿDVWQLOQDYLDFHUëFKOLWHUiUQ\FKV~ģDæLDFKMHODXUHiWRPQDMVWDUäHMOLWHUiUQHMV~ģDæHQD6ORYHQVNX:RONURYD
3ROLDQND-HKRWYRUEDERODSXEOLNRYDQiY ]ERUQtNRFK] OLWHUiUQ\FKV~ģDætY ÿDVRSLVHSUHPODG~OLWHUDW~UXD XPHQLH'RW\N\QDIDFHERRNRYHMVWUiQNH
$5%$/(7Y OLWHUiUQRP]iEDYQtNXSUHGLHYÿDWiD FKODSFRY=,36Y GYRMWëæGHQQtNX]iYLVORPRGHWLN\.XOW~UDQDLQWHUQHWRYRPSRUWiOL.QLK\QDGRVDKD Y UR]KODVH1DStVDOGLYDGHOQ~KUX1HYHGLDFLNWRUiERODRFHQHQi]ODWëPSiVPRPQD.UDMVNHMVFpQLFNHMæDWYHY /HYRÿL

9ëWYDUQpXPHQLH
.HĈ VD SUHG WURPD GHFpQLDPL
QDMHGQHM] YëVWDY)UDQWLäND.DOLQX QDUDSUtODY 0DUWLQH GRPiKDOL]YHGDYFLRGSRYHGHQDRWi]NXSUHÿRVYRMHNUHVE\
umiestnil na zem, „kunsthisWRULFN\´RGYHWLO
Å&KFHPDE\VDRGOtäLOLRGSUtVWXSX 0LFKHODQJHOD NWRUë PDđRYDO
QD VWURS\ D GLYiFL VL GRGQHV
PXVLDY\YUDFDģKODY\DE\GDÿR
XYLGHOL´

)5$17,ã(..$/,1$
Spomenutá historka
QHEROD SRXæLWi ~ÿHORYR 9LDF DNR YëVWLæQH
SULEOLæXMH .DOLQRY RVRE
QRVWQë IRUPiW ģDæNR
GHäLIURYDWHđQë
XKRO
SRKđDGX Y NWRURP VD
OiPDO ]E\WRÿQë VHQtiment, unavená melanchólia, trápne gestá,
falošné slová, neukojené proroctvá a štylizované tóny. Teda všetko,
ÿR Y SUHYDæQHM PLHUH
charakterizovalo rozorYDQRVģ
ÿORYHÿHQVNHM
duše na rozhraní dvoch
milénií.
'YRMQiVREQëK\EULG
Výtvarník si dobroROHMNRPELQRYDQi
YRđQH ]YROLO LQ~ FHVWX
technika,
3UH QLHNRKR PRæQR
1999; jedno z posledNRQWURYHU]Q~ SUH LQp
QëFKDXWRURYëFKGLHO
KR ]DV QHSRFKRSLWHđQ~
Dæ ]YUiWHQ~ SUH NRKRVL
D]GDL V\PSDWLFN~.DOLQRYRW~ODQLHVDSRPDUWLQVNëFKXOLFLDFKXOLÿNiFKNUÿPiFKD NUÿPLÿNiFKVRPYQtPDOY RVRELWëFKV~YLVORVWLDFK'ëFKDORQDPėDDWPRVIpURXYÿHUDMäLHKRPHVWVNpKROHWDQDNRQFLNWRUpKRVDYæG\PXVHORQLHÿR
RULJLQiOQH ]RPOLHģ 6DPR]UHMPH đXGLD )HURYKR NDOLEUX
SUL WRP QHPRKOL QHDVLVWRYDģ DN Xæ WLH SLNDQWQp ERKpP
VNRXPHOHFNpYëVWUHON\VDPLQHVSiFKDOLÿLæHQHY\P\VOHOL 
Zrejme niekde v týchto výsostných vodách a loviskách treEDKđDGDģNRUHQHSUDYpKRYë]QDPXVORYDOHJHQGD1DSULHN
REURYVNHMLQÁiFLLMHKRSRXætYDQLDD KODYQH]QHXætYDQLDVL
P\VOtP ² D VRP R WRP GRNRQFD KOERNR SUHVYHGÿHQë æH
)HUR .DOLQD YODVWQëP æLYRWRSLVRP QDSOQLO VNXWNRY~ SRGstatu hriechu, ukrytého v inkriminovanom slove legenda...
   åLYR VL VSRPtQDP QD MDU  NHĈ VPH YëWYDUQtNRYL
XURELOL Y PDUWLQVNRP Å7pÿNX´ YëVWDYX SRG Qi]YRP ´$NW\
D LQpNUHVE\µ9WHG\EROHäWHPHG]LæLYëPL2VXGDOHQHPDO
]iXMHP DE\ VPH R YëVWDYH  PRKOL VSRORÿQH KRYRULģ =R
VWDODYäDNP\VWHULy]QDUHÿWYRUFRYKRNXPäWXNWRUiQLNG\
QLNRKRQHKđDGDODD DQLQLNG\QHPDODY ~P\VOHNRKRVLQHJRYDģ6N{USRGOLHKDPGRPQLHQNHæHVLSULGHWDLOQHMäRP
SR]RURYDQt KDUPRQLFN\ Y\]OLHNOD VNU\Wp S{YDE\ D äDUP
YODVWQHMSRLQW\D Y SUtSDGHPDMVWURYVNëFKÅäW\NRY´SODWt
æH )HURYD QDM~SULPQHMäLD RGSRYHĈ QD Y]UXäXM~FH DSHO\ æHQVNpKR WHOD D QDMSiOÿLYHMäLH WpP\ đXGVNpKR GXFKD
V MHKR RVWUëPL SURWLUHÿHQLDPL  EROD YëVRVWQH XPHOHFNi
2EMDYLO Y æHQVNRP WHOH VLOQp PpGLXP V NWRUëP QHXVWiOH
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EH]Qi]YX ROHMEH]XYHGHQLDURNX

SRWUHERYDO NRPXQLNRYDģ YLHVģ LQWHQ]tYQ\ NUHDWtYQ\ GLDOyJ YR ÀQiOH NWRUpKR
VD RGUiæDOL ]iEOHVN\ YHÿQRVWL 9HÿQRVWL VN{U DEVXUGQHM DNR WUDJLFNHM Y NWRUHM
SUHQLNDYRVYLHWLOPDMHVWiWæHQVNHM]P\VHOQRVWLQLHOHQDNRV\QRQ\PXPpWHULFNHM
SR]HPVNHMNUiV\DOHL QRYHMÿORYHÿHQVNHMVN~VHQRVWL
3UHQH]DLQWHUHVRYDQëFKERORDVLSUHNYDSHQtPæH)UDQWLäHN.DOLQDY\VWDYRYDO
Y 7XUÿLDQVNHMJDOpULLSUHPLpURYRDæGYDQiVģURNRYSRVYRMHMVPUWL  7HQWRVPXWQëIDNWYäDNQLÿQHPRKRO]PHQLģQDNRQäWDWiFLLæHWYRUFDSDWULOPHG]L
QDMWDOHQWRYDQHMäLHL YäHVWUDQQHQDMUR]KđDGHQHMäLHWXUÿLDQVNHRVREQRVWLNWRUpVD
]DÿDOL NUHDWtYQH SUHMDYRYDģ Y SRORYLFL  URNRY PLQXOpKR VWRURÿLD 9ë]QDPQH
N WRPXSULVSHORL æLÿOLYpURGLQQpPLOLHXQDMPlYSO\YRWFD)UDQWLäND²UHQRPRYDQpKR UHGDNWRUD D SUHNODGDWHđD XPHOHFNëFK DM RGERUQëFK WH[WRY ] QHPÿLQ\
IUDQF~]äWLQ\ DQJOLÿWLQ\ D RG URNX  äpIUHGDNWRUD 9\GDYDWHđVWYD 2VYHWD
Y 0DUWLQH
   3R DEVROYRYDQt 6WUHGQHM XPHOHFNRSULHP\VHOQHM äNRO\ Y .UHPQLFL RGERU
XPHOHFNp]ODWQtFWYRD VWULHERUQtFWYR S{VRELOPODGë.DOLQDDNRU\WHFQiVOHGQH
YëWYDUQtNYRYWHGDMätFK7ODÿLDUėDFK613Y 0DUWLQH ² RGURNX
æLO ÅQD YRđQHM QRKH´ 6SRÿLDWNX GRPLQRYDOD Y MHKR WYRUEH RULHQWiFLD QD äSHUN
D NLQHWLFNë REMHNW QHVNRUäLH VD YHQRYDO SUHYDæQH ÀJXUiOQHM D YRđQHM PDđEH
NRPRUQHM L PRQXPHQWiOQHM NUHVEH JUDÀNHD LOXVWUiFLiP 0DđEDPX SRVN\W
OD QDMYlÿät L QDMSULURG]HQHMät SULHVWRU QD VORERGQ~ UHÁH[LX YODVWQëFK SRFLWRY
D P\äOLHQRNSULÿRPY HSLFHQWUH.DOLQRYKR]iXMPXVWiOÿORYHNVRVYRMLPLVQDPL
W~æEDPLVNODPDQLDPL]~IDOVWYRP)DUEDXPRæQLODYëWYDUQtNRYLQDMVSRđDKOLYHM
äLHSUHWOPRÿLģDXWHQWLFNp]iæLWN\D YLEUiFLHYQ~WRUQëFKQiODG
Známymi boli jeho lyricky
ODGHQp DNYDUHO\ VWYiUėXM~FH
DNW\ Sy]\ D JHVWi æHQVNëFK
tiel, ktorých precíznu formu
G{VOHGQHY\VWDYDO] EUDY~UQHM
NUHVE\ $VSRė Y VWUXÿQRVWL
XYHGLHPH æH .DOLQRYX NUHVbu charakterizovala výrazná obrysová línia a dobre
]YOiGQXWi SURSRUÿQRVģ 1DM
Pl YR ÀJXUiOQ\FK äW~GLiFK
QDSOQR]~URÿLOFLWSUHWYDURY~
skratku a uchopenie podVWDW\ Y\YiæHQRVģ NRPSR]tFLH D FHOLVWYRVģ ]REUD]HQLD
Tvarový rytmus dominoval
SUHGRYäHWNëP Y äW~GLiFK
æHQVNëFK ÀJ~U NWRUp PRæQR
YQtPDģ DNR LQWtPQ\ GHQQtN
.UDMLQD ROHMEH]XYHGHQLDURNX
venovaný symbolom nemen-

QëFKKRGQ{WđXGVNpKRæLYRWDþDVWRY QLFKQHFKëEDDQLH[SUHVtYQHVWYiUQHQLH
danej témy.
ÅãSHUNX VRP VD QHPDO DNR D NGH YHQRYDģ´ – uviedol v jednom rozhovore
D SRNUDÿRYDO Å3UHWR VRP ]DÿDO SRPDO\ SUHQLNDģ GR NODVLFNHM PDđE\ 0DđED PL
UR]KRGQHGiYDODYLDFSULHVWRUXSUHP\äOLHQNXD MHMUHDOL]iFLXDNRäSHUN3RVWXSQH
VRP]LVWLOæHPDđEDMHMHGLQRXFHVWRXDNRVDGRVWDģN YODVWQHMSUDYGH]DXMDģSOQë
SRVWRMYRÿLSUREOpPRPGRE\VSRORÿQRVWLNXOW~U\DVDPR]UHMPHN YODVWQpPXE\WLX,QNOLQXMHPN ÀJXUiOQHMPDđEHNGHQDMYlÿäRXVDWLVIDNFLRXMHÿORYHN´
%Ot]NDPXERODWLHæNUDMLQD1LNG\YäDNQHPDOY ~P\VOHURPDQWLFN\RVODYRYDģ
SUtURGQpVFHQpULHLäORPXQDMPlR VS{VRELFKSRGDQLD'\QDPLFNRXPDOLDUVNRX
VNUDWNRX D S{VRELYRX HPRWtYQRVģRX Y\WYRULO SUtģDæOLYë VYHW REUD]RYëFK EiVQt
intímnej lyriky.
Ako ilustrátor Kalina spolupracoval
V
9\GDYDWHđVWYRP
2VYHWD D 0DWLFRX
slovenskou na nieNRđNëFK NQLæQëFK
tituloch. Svoje diela
prezentoval
na viacerých individuálnych a kolektívnych
výstavách
na
Slovensku,
Y þHFKiFKD QD.XEH
8PHOFRYH REUD]\
VD QDFKiG]DM~ UR]WU~VHQp Y ]ELHUNDFK
mnohých fyzických
L SUiYQLFNëFK RV{E
9ëVWDYDY 7XUÿLDQVNHM
galérii, o ktorej bola
UHÿ QD ]DÿLDWNX SRzostávala v drvivej
YlÿäLQH ] RSXVRY
] D S R æ L ÿ D Q ë F K
)HURYëPL NDPDUiWmi a známymi. V nej
však neboli prezenEH]Qi]YX ROHMEH]XYHGHQLD tované šperky, lebo
práve tie sa bezSURVWUHGQH YLDæX QD
URNX
SRÿLDWRÿQ~ YëYLQRY~
fázu jeho tvorby.
+RFLXPHOHFXæGiYQHMäLHRGYHVORYDOGRYHÿQRVWLQLHÿRSRėRPSUHGVDOHQ
]RVWDOR 2NUHP SRÿHWQëFK PDOLHE NUHVLHE D JUDItN U{]QRURGHM ~URYQH DM YHđD
QHGRSRYHGDQpKR9RY]GXFKX]UHWHđQHYLVLDRWi]N\D RWi]QLN\NWRUpQHW~æLDSR
stereotypnom demaskovaní ich pravého zmyslu. Akoby len chceli prípadnému
]iXMHPFRYLVDUNDVWLFN\~VSRUQH EH]SODQëFKULWXiOQ\FKSRSODFKRYD äNRGRUDGRVWQëFKMHGRY YWODÿLģGRGODQH)HURYXPHOHFNëWHVWDPHQWæHđXGVNiIDWDOLWDMH
]ORæHQi]RVDPëFKRP\ORYD DæSULÿDVWRMHWRWiOQHVOHSi1HMDYt]QDN\HOHJDQFLH
D V QREOHVRXVLQLNG\Y NUÿPHQHSRW\NDOD1DMD]\NVDWODÿLDL ĈDOäLHDVRFLiFLHQR
QHWUHEDXæĈDOHMSO\WYDģVORYQëPVWUHOLYRP8UÿLWHE\VLWRQHæHODO3RYDKDEROD
.DOLQRYëPRVXGRPD XPHQLHNXPäWYLDFDNRæLYRWRP$]GDQDMOHSäLHE\R WRP
PRKOLUR]SUiYDģVWDUpPDUWLQVNpNUÿP\ DNHäWHQHMDNpSUHæLOL NGHYëWYDUQtNWDN
ÿDVWRUiGD S{æLWNiUVN\ÅGRYROHQNRYDO´
)UDQWLäHN.DOLQD]RPUHOM~ODY 0DUWLQHSRFKRYDQëMHY URGLÿRYVNRP
KUREH QD 1iURGQRP FLQWRUtQH  'RGQHV VL QLNWR QHQDäLHO ÿDV QDStVDģ R ėRP
PRQRJUDÀX
3(7(5&$%$'$-
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3UREOHPDWLNDQiURGQpKRFtWHQLDUHVSQDFLRQDOL]PXURGLDFHKRVDY þHFKiFKD QD6ORYHQVNXQDMPlRGREURGHQVNëFKÿLDVMHWpPRXSULNWRUHMVD
VWUHWiYDPHV U{]QRURGëPLSRVWRMPL7~WRVNXWRÿQRVģRG]UNDGđXM~DMUR]GLHOQHVWDQRYLVNiÿHVNpKROLWHUiUQHKRKLVWRULND9ODGLPtUD0DFXUX ² 
ktorý sa obrodenstvom i nacionalizmom podrobne zaoberal, a slovenských literárnych vedcov.
6NHSVD9ODGLPtUD0DFXUX
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0DFXUDERON SUREOHPDWLNHQiURGQpKRREURGHQLDPLPRULDGQHNULWLFNë9 NQLKH=QDPHQt]URGX
DÿHVNpVQ\  SUH]HQWXMHQi]RUæHÅVP\VOHPREUR]HQVNpKRSURFHVXMHY NRQHÿQëFKGĥVOHGFtFKUR]FKRGV REUR]HQHFWYtP´D ]iURYHėXSR]RUėXMHæHY LVWRP]P\VOHEXGHMHKRGLHORÅGHP\VWLILNDÿQt´7DNWLHæRGPLHWDQi]RU\YLDFHUëFKVORYHQVNëFKOLWHUiUQ\FKYHGFRY QDSU-R]HID0LQiULND-R]HID+YLäÿD&\ULOD.UDXVDD L R RVRELWRVWLD VWDURE\ORVWLNXOW~U\SUHGNRY6ORYiNRYNWRUHM
SHÿDģVD]DFKRYDODY ~VWQHMVORYHVQRVWLD IRONOyUH6ORYHQVNëQiURGDNRGHMLQQëVXEMHNWL VORYHQVN~
OLWHUDW~UXD NXOW~UXSRYDæXMH]DQRY~HäWHOHQIRUPXM~FXVDURYQDNRDNRãW~URYVSLVRYQëMD]\N
NWRUë QDSUtNODG OLWHUiUQ\ KLVWRULN 0LODQ 3Lä~W KRGQRWLO DNR QHY\KQXWQRVģ =iURYHė Y =QDPHQt
]URGXKRYRUtR äW~URYÿLQHDNRR UHDNFLLÅQDXPčORVWMXQJPDQQRYVNpY\VRNpÿHäWLQ\´3ULWRP
QHSULEOLæXMHPLPROLWHUiUQXVLWXiFLXNWRUiYSOëYDODQDIRUPRYDQLHVORYHQVNpKRQiURGD6ORYiFL
DNR QiURG ]DÿOHQHQë GR PXOWLHWQLFNpKR 8KRUVND NGH EROD DNR ~UDGQë MD]\N SRXætYDQi OD
WLQÿLQDQHPRKOLUR]YtMDģVYRMMD]\N UHVSQiUHÿLD Y WDNHMPLHUHDNRþHVLNWRUtVYRMMD]\NNRGLILNRYDOLXæY URNXSURVWUHGQtFWYRPJUDPDWLFNHMSUtUXÿN\0OXYQLFHQiPčVWVNia navyše
PDOLDMYODVWQpNUiđRYVWYR KRFLQHXVWiOHRKUR]RYDQpJHUPDQL]iFLRX 1DSURWLWRPX$QWRQ%HUQROiNNRGLILNRYDOVSLVRYQ~VORYHQÿLQXDæY URNX1LHNHG\SUHGUYäDNXæH[LVWRYDOD
L NDPDOGXOVNi VORYHQÿLQD ]DORæHQi QD MD]\NX Y]GHODQFRY ]R ]iSDGQpKR 6ORYHQVND D VSROX
V ėRX MHVWYRYDOR SULQDMPHQäRP RG  VWRURÿLD L YLDFHUR QiUHÿRYëFK YDULDQWRY VORYHQVNpKR
MD]\NDR NWRUëFKStäHQDSUtNODGSROLWLND SXEOLFLVWD0LODQ+RGæDY NQLKHþHVNRVORYHQVNëUR]NRO
 NGHVSRPtQDVSLVY KROtÿVNRPQiUHÿt] URNXÿLSUHSLVStVRPQHMSDPLDWN\] 7XUFD
S{YRGQH GDWRYDQHM GR URNX  9ëVWLæQH VD R WHMWR UR]GLHOQRVWL NXOW~U þHFKRY D 6ORYiNRY
Y\MDGULOĐXGRYtWãW~UVORYDPLÅþHäLV~NPHQRGQiäKRRGFKRGQtLFKKLVWyULDėHSDGiQDQiV
ERVPHPLY ėHMæMDGQHM~ÿDVWLėHPDOL´
6ORYHQVNHM VWUDQH SUHWR Y SRGVWDWH Y PQRKRQiURGQRVWQRP SURVWUHGt 8KRUVND QHRVWiYDOR
LQpQHæSRXND]RYDģQDIRONOyUNWRUëPGRND]RYDODVWDURE\ORVģQiURGDDNRDMSUt]YXNRYDģMD]\NRYpUR]GLHO\RSURWLÿHäWLQHD SULSRPtQDģVWDUp
WH[W\StVDQpY VORYHQVNëFKQiUHÿLDFK
0DFXUD Y XYHGHQRP GLHOH ]QDÿQ~ SR]RUQRVģ YHQXMH DM äW~URYFRP DOH N LFK SUiFL SUL
VWXSXMH ]QDÿQH NULWLFN\ 1DSUtNODG SRXætYD WHUPtQ ÅäW~URYVNë ĝH]´ SULÿRP QDUiæD QD SUHģDWLH
ÅÿHVNRVORYHQVNHM´ NXOW~U\ D XSR]RUėXMH æH
ÅĐXGRYtWãW~UIRUPXOXMHVYRXILOR]RILLQiURGDD MD]\ND Y SURWLNODGX N VMHGQRFXMtFt ÿHVNRVORYHQVNp
NRQFHSFLMXQJPDQQRYVNp´
3UL MD]\NRYëFK RWi]NDFK ]G{UD]ėXMH DM Å]GiQOLYčRVWUpYëSDG\SURWLKRGQRWiPÿHäWLQ\]HVWUDQ\ äW~URYFĥ YH ÿW\ĝLFiWëFK OHWHFK ]HMPpQD MHMtP
SĝLURYQiYDQtPN QHPÿLQč´
Okrem toho poukazuje i na problémy perioGL]iFLH REURGHQVNHM OLWHUDW~U\ Y SURVWUHGt ÿHVNHM
OLWHUiUQHM YHG\ NWRUp SRGđD QHKR Y\SOëYDM~ ]R
VNXWRÿQRVWL æH SUH PDOp QiURG\ MHGQRGXFKR QHSODWLD EHæQp VORKRYRW\SRORJLFNp FKDUDNWHULVWLN\
W M EDURNR URNRNR DWĈ  3UDYGHSRGREQH MH WR
QDR]DMWDNSUHWRæHSHULRGL]iFLDREURGHQVNHMOLWH
UDW~U\ VS{VREXMH SUREOpP\ DM YLDFHUëP VOR
venským literárnym vedcom...
V kapitole Paradoxy zaradenej do diela
=QDPHQt ]URGX Y\PHQ~YD QLHNWRUp ] SURWLNODGRY
REURGHQVWYD 3RXND]XMH Y QHM QD WR æH QLHNWRUt
ÿHVNtURPDQWLFNtVSLVRYDWHOLD]G{UD]ėRYDOLVWDELOLWXÅĝiGXQiURGQt OLGRYp SRVSROLWRVWLD MHKR
QH]YUDWQpQRUP\´SULÿRPÅKODYQtSURXGHYURSVNpKRURPDQWLVPXSRORæLOGĥUD]QDSUiYRLQGLYLGXDQDÿLQ´6WDYDOLVDWDNSURWLFKiSDQLXURPDQWL]PXY ]iSDGRHXUySVN\FKNUDMLQiFKSUHWRæH
]QtæLOLYë]QDPMHGQRWOLYFDY ERMLSURWLQiURGQRVWQpPXD VRFLiOQHPX~WODNX
0DFXUDXSR]RUėXMHDMQD]QDÿQëYSO\YQHPHFNHMNXOW~U\QDÿHVNpÿDVRSLV\D QDSRGREQRVģ
V\ODERWRQLFNHMYHU]LILNiFLHV QHPHFNëPYHUäRYDQtP²WHGDQDMDY\NWRUpV~GHIDFWRY SULDPRP
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Interpretácia vytvára predpoklady na samostatný výklad básnického textu ako základu
QD SUHKOERYDQLH WYRULYpKR P\VOHQLD 3UL LQWHUSUHWiFLL P{æH ÿLWDWHđ Y SR]tFLL XÿLWHđD äWXGHQWD
OLWHUiUQHKRNULWLNDDOHL EHæQpKRSULMtPDWHđD]RKđDGQLģYëEHUYKRGQHMOLWHUiUQRYHGQHMNRQFHSFLH V YODVWQëP WYRULYëP YNODGRP 3UL SUHQLNDQt GR WDMRPVWLHY WH[WX VD Y U{]Q\FK GXFKRYQëFK
D VSRORÿHQVNëFKSURVWUHGLDFKXVWiOLOLPHWRGLN\D PHWyG\YëVNXPXOLWHUDW~U\NWRUpQDXPHOHFNë
OLWHUiUQ\WH[WQD]HUDM~] UR]OLÿQëFKXKORYSRKđDGXSULÿRPNDæGiRGNUëYDXUÿLWpSUYN\D ]QDN\
GLHODDNRDMLFKäSHFLILFNpKRGQRW\1HMHVWYXMHYäDNVDPRVSDVLWHđQiPHWyGDSUHWRY V~ÿDVQRVWL
VD QHæLDGD ]DYUKRYDģ W]Y VWDUp D XSUHGQRVWėRYDģ OHQ QRYp OLWHUiUQRYHGQp PHWyG\ 3RGPLHQ
NRXYëEHUXMHDE\] QLFKRGYRGHQpXPHQLHLQWHUSUHWiFLHVDGDORDSOLNRYDģQDNRQNUpWQHWH[W\
9 WRPWR]P\VOHVDæLDGDDMRGÿLWDWHđDY\WYRULģVLYODVWQ~ILOR]RILFN~D HVWHWLFN~LQDNRVģSULLQWHUSUHWiFLLEiVQLFNpKRWH[WXNWRUHMFLHđRPMHY\XætYDģSR]QDWN\] U{]Q\FKGLVFLSOtQ SV\FKROyJLH
KLVWRULRJUDILH VRFLROyJLH ILOR]RILH XPHQRYHG\ WHyULH NRPXQLNiFLH D L  D ]iURYHė SUHMDYLģ DM
vlastné myslenie o hodnotách ukrytých v texte.
.DæGi EiGDWHđVNi RSWLND VtFH VN~PD OLWHUiUQH GLHOR ]R VYRMKR XKOD SRKđDGX DOH QLHW WDNHM
PHWRGLN\YëVNXPXOLWHUDW~U\NWRUiE\QHX]QiYDODæHOLWHUDW~UXWYRUtDXWRU ÿORYHN D DGUHVXMH
MXUHFLSLHQWRYL ÿORYHNRYL 0HG]LY\VLHODM~FLP DXWRURP D SULMtPDM~FLP ÿLWDWHđRP VDQDFKiG]D
EiVQLFNpGLHOR ]QDNNyGREUD]DWĈ NWRUpWLHæY\SRYHGiR ÿORYHNX Y O\ULNHY REUD]HO\ULFNpKR
KUGLQX 3UHXSODWQHQLHSUHGVWDY\R SUtVWXSHN EiVQLFNpPXWH[WX] KđDGLVNDđXGVNHMÅÿORYHÿHQVNHM´ /1RYRPHVNë SUREOHPDWLN\DNRGRPLQDQW\OLWHUiUQHMWYRUE\DNRDMäNROVNHMLQWHUSUHWiFLH EiVQH P{æH E\ģ PLPRULDGQH HIHNWtYQD HVWHWLFNRDQWURSRORJLFNi NRQFHSFLX OLWHUiUQHKR
YHGFD $QGUHMD þHUYHėiND   NWRUi Pi SRWHQFLiO QDSRPiKDģ WR DE\ FLHđRP ÿtWDQLD EROR
QLHOHQRER]QiPHQLHVDV XUÿLWëPREVDKRPWpPRXOiWNRXGLHODDOHY VFKRSQRVWLUHIOHNWRYDģ
VNXWRÿQRVģVHEDIRUPXORYDģSUREOpP\DUWLNXORYDģRWi]N\VFKRSQRVģSURGXNRYDģSUDYGXD L
1DSRNRQ Y WRP VSRÿtYD DM ]P\VHO äNROVNHM OLWHUiUQHM YëFKRY\ D Y{EHF ÿtWDQLD DNR WDNpKR 3UL
SULMtPDQt EiVQLFNpKR GLHOD VD æLDGD DM DNWtYQ\ SUtVWXS ÿLWDWHđD DNR SULMtPDWHđD 3UHGSRNODGRP
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6NORQ\N RVODYRYDQLXQiURGQpKRREURGHQLDQDVWUDQHVORYHQVNHMOLWHUiUQHMYHG\
9 GLHODFKVORYHQVNëFKOLWHUiUQ\FKYHGFRYPRæQRSR]RURYDģVN{URVODYQpWHQGHQFLHYLDæXFH
VD N REGRELX QiURGQpKR REURGHQLD 1HUD] EëYD R]QDÿRYDQp ]D YëUD] HPDQFLSDÿQëFK VQiK
VORYHQVNpKR QiURGD NWRUp SRGđD /DGLVODYD þ~]\KR ]DÿDOL Xæ Y REGREt EDURND DOHER ]D
Y]EXUXYRÿLIHXGiOQHPX~WODNX QDSU0LODQRP3Lä~WRP 9 äNROiFKVDR ėRPÿDVWRKRYRUtDNR
R QiVWURMLYRÿLPDĈDUL]iFLLYĈDNDNWRUpPXVL6ORYiFLXFKUiQLOLYODVWQ~NXOW~UX
1HNULWLFNp SRVWRMH ]R VWUDQ\ VORYHQVNëFK OLWHUiUQ\FK YHGFRY VD YLDæX KODYQH N GRERYHM
OLWHUDW~UH/þ~]\R]QDÿXMHVORYHQVNëOLWHUiUQ\URPDQWL]PXV]DVYRMUi]Q\YDULDQWHXUySVNHKR
URPDQWL]PX D Y NQLKiFK QLHNWRUëFK OLWHUiUQ\FK YHGFRY D KLVWRULNRY VD GRNRQFD Y\VN\WXM~ DM
RVSUDYHGOėXM~FH WHQGHQFLH YLDæXFH VD N PHQHM NYDOLWQHM WYRUEH VORYHQVNëFK VSLVRYDWHđRY
R ÿRPVYHGÿtQDSUtNODGYëURN03Lä~WDY 'HMLQiFKVORYHQVNHMOLWHUDW~U\  Å, NHĈSULSXVWtPHæHSRVOHGQpGYDVSHY\RVODEXM~XPHOHFNë~ÿLQSUHGFKiG]DM~FLFKVSHYRYMHGQDNR6PUģ
-iQRätNRYD ako celok zostáva, ideove i básnicky jedným z vrcholných diel slovenského romanWL]PXGLHORPNODVLFNëPD đXGXYæG\EOt]N\PD GUDKëP´
-H SUDYGHSRGREQp æH WLHWR WHQGHQFLH RVODYRYDģ D RVSUDYHGOėRYDģ PHQHM NYDOLWQ~ WYRUEX
VORYHQVNëFKREURGHQVNëFKVSLVRYDWHđRYH[LVWXM~X VORYHQVNëFKOLWHUiUQ\FKYHGFRYSUHWROHER
FKiSXOLWHUDW~UXWRKWRREGRELDDNRQiURGQRREUDQQ~]EUDėD WDNVDY SRSUHGtLFK]iXMPXQH
QDFKiG]DHVWHWLFNiIXQNFLDOLWHUDW~U\QiURGQpKRREURGHQLD3RGREQHMHY GLHODFKVORYHQVNëFK
OLWHUiUQ\FK YHGFRY JORULILNRYDQë L ĐXGRYtW ãW~U QDSU Y NQLKH .DUOD 5RVHQEDXPD 1D YiKDFK
ÿDVX /HQYHđPLPiORD ]ULHGNDNHG\VDY QLFKKRYRUtR MHKRSRPHUQHFKDEëFKRUJDQL]DÿQëFK
VFKRSQRVWLDFK NWRUp VD QDSOQR SUHMDYLOL SRÿDV VOR
YHQVNëFK GREURYRđQtFN\FK YëSUDY ] URNRY  ²
 ÿL R MHKR VOHSHM RGGDQRVWL N UDN~VNHPX FLViURYL
NWRUëVD6ORYiNRP]DLFKYHUQRVģY SRGVWDWHWDNPHU
QLÿtPQHRGYĈDÿLO
3UHGVD YäDN P{æHPH L Y GLHODFK VORYHQVNëFK
OLWHUiUQ\FKYHGFRYREÿDVQDWUDILģQDNULWLFNpQi]RU\
1DSUtNODG/þ~]\Y SUYRPGLHOH3DQRUiP\VORYHQVNHM
OLWHUDW~U\ XSR]RUėXMH QD QHMHGQRWQë SRVWXS QiURGQëFK EXGLWHđRY SUL IRUPRYDQt VORYHQVNpKR QiURGQpKR REURGHQLD D SUREOHPDWL]XMH WLHæ SUHGVWDYX
R äW~URYFRFK DNR R MHGQRWQRP QiURGQRP KQXWt
0 3Lä~W Y NQLKH 5RPDQWL]PXV Y VORYHQVNHM
OLWHUDW~UH
 
SRGREQH
SRXND]XMH QD U{]QRVģ Qi]RURY RVREQRVWt VOR
YHQVNpKRQiURGQpKRREURGHQLDD &\ULO.UDXVY GLHOH
þDV OLWHUDW~U\   StäH R ÿDVRYHM RQHVNRUH
QRVWL VORYHQVNHM OLWHUDW~U\ URPDQWL]PX RSURWL URPDQWL]PXY LQëFKHXUySVN\FKVSRORÿHQVWYiFK
2GURGLORVģD SRPëOHQpYQtPDQLHQiURGQpKR
FtWHQLD
Hlavný rozdiel medzi názormi slovenských
OLWHUiUQ\FK YHGFRY D 9 0DFXUX QD SUREOHPDWLNX
QiURGQpKR REURGHQLD WHGD VSRÿtYD Y PHQHM NULWLFNom nazeraní slovenských vedcov, ktorí na rozdiel od
0DFXUXQHSRFK\EXM~R XVNXWRÿQHQtQiURGQpKRREURGHQLDY þHFKiFKD QD6ORYHQVNXD ]P\VHO
REURGHQLDQHQDFKiG]DM~Y NRQHÿQRPG{VOHGNXY UR]FKRGHV REURGHQVWYRP
0DFXURYD VNHSVD YäDN UR]KRGQH QLH MH QHRG{YRGQHQi ² YODVWHQHFWYR DNR æHODQë SURGXNW
REURGHQVNpKR SURFHVX PQRKëP þHFKRP L 6ORYiNRP FKëED D P\OQp FKiSDQLH ]GUDYpKR QDFLRQDOL]PXD QDMPlMHKR]DPLHėDQLHV QDFLVWLFNëPQDGUDĈRYDQtPMHGQpKRQiURGDQDGGUXKë
ÿDVWRYHGLHN RSRYUKRYDQLXYODVWQRXNXOW~URX

9\äWXGRYDORGERUVORYHQVNëMD]\ND OLWHUDW~UDQD)LOR]RILFNHMIDNXOWH3UHäRYVNHMXQLYHU]LW\ 0JU D SRWRPSHGDJRJLNXQD83-ãY .RäLFLDFK
9 URNX  ]DÿDO SULVSLHYDģ GR UHJLRQiOQHKR GHQQtND .RäLFNë YHÿHU RG URNX  SXEOLNXMH DM Y ÿDVRSLVH 'RW\N\ D Y LQëFK SHULRGLNiFK
6ORYHQVNp QiURGQp QRYLQ\ +LVWyULD .UiV\ 6ORYHQVND 7DWU\ 7H[W\ D L  9 URNRFK  î  SUDFRYDO DNR VWUHGRäNROVNë XÿLWHđ RG U 
S{VREt DNR SXEOLFLVWD Y VORERGQRP SRYRODQt 9 URNX  PX YR Y\GDYDWHđVWYH 6SRONX VORYHQVNëFK VSLVRYDWHđRY Y\äOD ]ELHUND SRYLHGRN
Podchod

%iVQLFNp GLHOR SOQt NRPXQLNDWtYQX L HVWHWLFN~ IXQNFLX V FLHđRP HPRFLRQiOQRHVWHWLFNHM
S{VREQRVWL QDSU RERKDFRYDQLH YQ~WRUQpKR æLYRWD Y\YROiYDQLH HPyFLt SRGQHFRYDQLH
N XYDæRYDQLX SRGSRURYDQLH ÿLWDWHđRYHM SUHGVWDYLYRVWL D SRGREQH 9 MHGLQHÿQHM NRPXQLNDÿQHM VLWXiFLL SUL WYRUEH DNWXiOQHKR WH[WX EiVQLN ]D SRPRFL EiVQLFNëFK SURVWULHGNRY
NRQäWUXXMHLQIRUPiFLXNWRU~QiVOHGQHRGKDđXMHÿLWDWHđ6O\ULFNëPWH[WRPDNRRVRELWëPMD]\NRYRHVWHWLFNëPNRQäWUXNWRPPiNRPXQLNRYDģVFLWOLYëPSR]QDQtPYQ~WRUQpKRÅGXFKD´
WH[WXNWRUëMHNRPXQLNDÿQëPPRGHORPSR]QDQLDXQLYHU]DVYHWDDæLYRWD



rozpore s odporom ku germanizácii, ktorý bol jedným z hlavných podnetov ku vzniku národQRREURGHQVNpKRKQXWLDY þHFKiFK.ULWLFN\VDY\MDGUXMHL N ]DNODGDQLXYODVWHQHFNëFKVSRONRY
QDSUÿHVNëYODVWHQHFNëVSRORN%XGHÿSRYDæXMH]DPëWXVEXGRYDQëYRVYHWHVNXWRÿQRVWL 
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WDNHMWRDNWLYLW\V~PRWtY\PRWLYiFLDSUHWRæHNDæGëÿLWDWHđPiVYRMHPRWtY\NRQDQLDSUHSUtMHP
EiVQLFNpKRVORYDPiVYRMHXUÿLWpæLYRWQpKRGQRW\UHVSIRUPXM~FHVDPiLVWpFLHOHD SRWUHE\
þLWDWHđ YäDN QLH YæG\ QDFKiG]D Y NDæGHM EiVQL RSWLPiOQX ]KRGX VR VYRMLPL LQWHOHNWXiOQ\PL
VRFLiOQ\PLD GXFKRYQëPLSUHGSRNODGPLD SRWUHEDPL1HGiVDSULNDæGHMUHFHSFLLEiVQHDNWLYL]RYDģNDæG~YUVWYXPRWLYLFNHMäWUXNW~U\ÿLWDWHđRYHMRVREQRVWL
3UHÿLWDWHđRYRVRELWQHPRGHUQiO\ULNDVDVWiYDSUREOHPDWLFNRXL SUHWROHERVDRGNOiėDRG
VHQWLPHQWX RG VSHYRY D SULNOiėD VD N PQRKRKODVQRVWL VXEMHNWLYLW\ MHM WYRUFRY 3RGVWDWD PR
GHUQHMO\ULFNHMSRp]LHMHY KDWHQtVXMHWXÿRY SUtMPHUREtSHUFLSLHQWRYLSUREOpPRSURWLQDSUtNODG
NODVLFNHMSRp]LL6SRPDđXMHVDWëPNRPXQLNiFLDVPHURPRGWH[WXN SUtMHPFRYL0RGHUQiO\ULFNi
SRp]LDVYRMtPJQR]HRORJLFNëPDSDUiWRPY\WYiUDSUHÿLWDWHđDYHđPL]ORæLWpVLWXiFLHNWRUpÿDVWR
Y\YROiYDM~ SRFLW\ QH]UR]XPLWHđQRVWL NWRU~ YäDN QHPRæQR DEVROXWL]RYDģ SUHWRæH N QH]UR]XPLWHđQRVWL UHVS QHSRUR]XPHQLX ÿDVWR GRFKiG]D Y V~YLVORVWL V QRYëP SR]QDQtP %iVHė SUHGVWDYXMHVYRMUi]QHQRYëSRKđDGQDMHGQRWOLYpæLYRWQpMDY\QD]ORæLWRVWLÿORYHNDDNRÅWDMRPVWYD´
D SUHWRSULMtPDWHđDVWDYLDYæG\SUHGQRY~~ORKXSULYQtPDQtD SUHætYDQtVNXWRÿQRVWL
9 V~YLVORVWL V SUREOpPRP SRUR]XPHQLD Y QDäRP SUtSDGH EiVQLFNpKR WH[WX MH QDPLHVWH
SRORæLģVLRWi]NXÿRYODVWQH]QDÿtSRUR]XPLHģEiVQLNHĈP{æHPHKRYRULģæHEiVQLVPHSRrozumeli. Porozumenie znamená aktívny intelektuálny výkon, v ktorom dominuje myslenie, ale
DM SUHætYDQLH 3UL ÿtWDQt VL ÿORYHN YNODGi GR EiVQLFNëFK REUD]RY DM QLHÿR ]R VYRMVNpKR VYHWD
YODVWQëFKæLYRWQëFKVN~VHQRVWt]iæLWNRYRVYRMHQëFKSR]QDWNRY] U{]Q\FKREODVWtDNRDM] SUHGFKiG]DM~FHMYëFKRY\D ] Y\WYiUDQLDVLYODVWQHMKRGQRWRYHMKLHUDUFKLH
3RUR]XPHQLH EiVQLFNpKR GLHOD SUHGVWDYXMH ]ORæLWë SR]QiYDFt SURFHV SUL NWRURP X ÿLWDWHđD
QHMGHOHQR ]LVģRYDQLHSUtÿLQQëFKY]ģDKRYDOHDMR VXEMHNWtYQ\]iæLWRN.DæGëÿLWDWHđQDFKiG]D
Y EiVQL WR ÿR PX MH QDMEOLæäLH -HGQëFK XS~WD NUiVD XPHOHFNpKR VORYD LQëFK P~GURVģ ~YDK
NRQFHSFLDÿORYHNDD VYHWDDOHERS~WDYRVģäWëOXDWĈ.DæGëQDFKiG]DVYRMXSUDYGXGREURD NUiVXDNRWURFKSLOLHURYXPHQLDD OLWHUDW~U\ $ULVWRWHOHV DOHERVYRMXSUHGVWDYXR VORERGHWYRUEH
D OiVNH $63XäNLQ 
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+RFL ERO WHQWR URGiN ] 0DUWLQD NYDOLWQëP
OLWHUiUQ\P WYRUFRP PODGätP JHQHUiFLiP Xæ
MHKR PHQR QHKRYRUt QLÿ 5Hÿ EXGH R SUR]DLNRYL
EiVQLNRYL UR]KODVRYRP D WHOHYt]QRP GUDPDWLNRYL
UHGDNWRURYL SUHNODGDWHđRYL D XÿLWHđRYL 'XäDQRYL
.XæHORYL
2WHF 9ODGLPtU .XæHO=QLHYÿDQ ~ÿDVWQtN SUtSUDY
613  ERO JHQHUiORP D VSLVRYDWHđRP PDWND %HiWD URGHQi 'RVWiORYi MD]\NRYHGQRX UHGDNWRUNRX 0DWXURYDO
na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, v rokoch 1957 –
 äWXGRYDO VORYHQVNë MD]\N D KLVWyULX QD )LOR]RÀFNHM
IDNXOWH8.Y %UDWLVODYH.UiWNRS{VRELODNRXÿLWHđY &HONR
YH ERO H[WHUQëP UHGDNWRURP ÿDVRSLVX 0ODGi WYRUED
² UHGDNWRURPY\GDYDWHđVWYD6PHQD ²
  .XOW~UQHKR æLYRWD   MD]\NRYëP UHGDNWRURP
Y\GDYDWHđVWYD 6ORYHQVNë VSLVRYDWHđ  ²   SH
GDJyJRP QD J\PQi]LX  ²   VSLVRYDWHđRP
Y VORERGQRPSRYRODQt ² D UHGDNWRURPÿDVRSLVX)LOPD GLYDGORY %UDWLVODYH ² 
'XäDQ .XæHO SDWULO N SUtVOXäQtNRP VLOQHM OLWHUiUQHM
JHQHUiFLH ]RVNXSHQHM RNROR SURJUHVtYQHKR ÿDVRSLVX
0ODGiWYRUED.UiWNHSUR]DLFNpWH[W\SRYLHGN\D QRYHO\
VXEMHNWtYQRO\UL]XM~FHKR]DPHUDQLDXYHUHMėRYDOY SHULRGLNiFK .XOW~UQ\ æLYRW 0ODGi WYRUED 3ODPHė 5RPERLG
6ORYHQVNp SRKđDG\ D LQGH ,FK WHPDWLFNëP MDGURP EROR
ÅKđDGDQLH KUGLQRYHM WRWRæQRVWL VR VLWXiFLRX Y NWRUHM VD
QDFKiG]D´D SRGVWDWRXNRQÁLNWXQHPRæQRVģY\WYRULģVL
D REKiMLģÅVYRMVWDELOQëPLNURVYHW´
.QLæQHGHEXWRYDO]ELHUNRXGHVLDWLFKSRYLHGRN9UiWL
VD QLHNWR LQë   Y NWRUëFK DXWHQWLFN\ VWYiUQLO ]iæLWN\ YLGLHFNHKR FKODSFD äWXGHQWD D ]DÿtQDM~FHKR XÿLWHđD
V troch poviedkach knihy 0LPREHæN\   VD HSLFN\
QHSUHVYHGÿLYRXSULDPLOQDNRQIURQWiFLXÅSUDYHM´D ÅNRQYHQÿQHM´ PRUiON\ =ELHUND SRYLHGRN ÓWHN ] QHED  
UHÁHNWXMH QHJDWtYQ\ YSO\Y SUHWHFKQL]RYDQpKR VYHWD QD
ÿORYHND SULÿRP DXWRU NRQäWUXNWtYQH XSODWQLO DM SUYN\
P\VWHULy]QHMYHGHFNRIDQWDVWLFNHMPRGHUQHMOLWHUDW~U\
Posmrtne vydaný román /DPSD   UHÁHNWXMH
VLWXiFLX QHUD] SUt]QDÿQ~ SUH SRVWDYHQLH V~ÿDVQpKR LQWHOHNWXiOD 3UR]DLN VWYiUQLO SUtEHK XÿLWHđD ² äW\ULGVLDWQLNDNWRUëRS~äģDSUiFXL URGLQXDE\KđDGDOÅÿtUHMätæLYRW´
2FLWROVDYäDNY KUDQLÿQHMVLWXiFLLNWRUiPXNODGLHQRYp
RWi]N\D VWDYLDKRSUHGQHÿDNDQpSUREOpP\1D]GDQOLYR
H[WUpPQH~]NRPYëVHNXUHDOLW\.XæHODUWLNXORYDOYODVWQë
Y]ģDKN IXQGDPHQWiOQ\PæLYRWQëPD đXGVNëPKRGQRWiP
NX NWRUëP FKWLDFQHFKWLDF PXVHOD ]DXMDģ SULQFLSLiOQ\
postoj celá jeho generácia... Román /DPSD MH YiæQRX
OHNW~URX VSLVRYDWHđD E\WRVWQH LQWHUHVXM~ UDGRVWL LVWRW\
]PlWN\ L VWUDFK MHKR V~ÿDVQtNRY 'RVWDWRN SULHVWRUX
Y GHMRYHMOtQLL]RVWiYDDMSUHKXPRU²QHUD]ÿLHUQ\9LDFHUp SDURGLFN\ Dæ JURWHVNQH ODGHQp HSL]yG\ SUHVYHGÿLYR DXWHQWLFN\ ]REUD]XM~ PDUD]PXV QRUPDOL]DÿQHM pU\
VHGHPGHVLDW\FK URNRY /LWHUiUQD NULWLND ]DUDĈXMH URPiQ
/DPSDGRNDWHJyULHXPHOHFNëFKGLHONWRUpDæÅ] ÿDVRYHM

0/$'Ì929(þ1267,
SHUVSHNWtY\ QDGRE~GDM~ FKDUDNWHU D DWULE~W\ Nđ~ÿRYHM
JHQHUDÿQHM UHVSHNWtYH HPEOHPDWLFNHM YëSRYHGH´ $QD
ORJLFNëFK WH[WRY Y QiURGQëFK OLWHUDW~UDFK QH]Y\NQH
EëYDģYHđDD ]Y\ÿDMQHVDYRYäHWNëFKUHOHYDQWQëFKXND]RYDWHđRFK]KRGQRFXM~DæH[SRVW²WHGDYæG\V RGVWXSRP
ÿDVXRGVYRMKRY]QLNXD DNWXiOQHKRS{VREHQLD
.XæHORYD SRVOHGQi NQLKD MH GRGQHV ]DXMtPDYëP
pokusom o zachytenie obrazu sveta a vykreslenie
SOQRNUYQëFK đXGVNëFK W\SRY QDVNLFRYDQëFK QLH SRGđD
REY\NOëFK SUDYLGLHO æiQUX DOH ] SUHWODNX JHQHUDÿQëFK
IUXVWUiFLtQHQDSOQHQëFKRÿDNiYDQtD æLYRWQëFKVNODPDQt
6~ERUQHSRGQi]YRP'LHOR² vyšli posmrtne autorove
SRYLHGN\  
3RGđD OLWHUiUQHKR NULWLND $OEtQD %DJLQD Å~VWUHGQp
.XæHORYHRWi]N\XORæHQpY NRUHėRFKMHKRSUtEHKRYV~
P{æH E\ģ ÿORYHN HWLFN\ VORERGQë" $OHER PX Y\KOLDGN\
QDW~WRVORERGX]DVWLHUDM~PQRKRQiVREQpđXGVNp]iYl]N\RKđDG\D QHGRVWDWRNPUDYQHMRGYDK\"0iÿORYHNQHMDNpäDQFHQH]iYLVOHVDSUHMDYLģDVSRėY REODVWLNGHVPH
SRGREQ~VORERGXGOKRSUHGSRNODGDOLWRWLæY OiVNH"-HWX
LQiSHUVSHNWtYDQHæUH]LJQiFLD"0RæQR~VSHäQHY\VW~SLģ
proti mravnej konvencii, ktorá drsne zakrýva a dusí body
SUtWRPQRVWL" $Ni MH FHQD NRPSURPLVX PHG]L YQ~WRUQRX VSUDYRGOLYRVģRX D SVHXGRVSUDYRGOLYRVģRX GROLHKDM~FRX]YRQNDNWRUiMHYäDNRSlģđXGVNëPGLHORP"0XVt
E\ģ Y]iMRPQë Y]ģDK đXGt SRGREQë GUiKH PLPREHæLHN
NWRUpQHPDM~QiGHMQDVWUHWQXWLHDQLY WRPKO~SRPQHNRQHÿQH"´
Inváziou polmiliónovej armády piatich spojeneckých
DUPiG 9DUäDYVNHM ]POXY\ GR YWHGDMäLHKR þHVNRVOR
YHQVNDVDDXJXVWD]DÿDODOLNYLGiFLDYëGRE\WNRY
UHIRUPQpKRGHPRNUDWL]DÿQpKRSURFHVXNWRUëEROQHRGP\VOLWHđQH VSRMHQë V RVREQRVģRX $OH[DQGUD 'XEÿHND
3RGđD GRVWXSQëFK ELEOLRJUDÀFNëFK ]i]QDPRY UHDJR
YDORQDRNXSiFLX  QDäLFKOLWHUiWRYæLM~FLFKGRPDDM
Y ]DKUDQLÿt1HFKëEDPHG]LQLPLDQL'XäDQ.XæHONWRUë
QDStVDOWULSURWHVWQpEiVQH 6RQHWSUH'DQNX]DVWUHOHQ~
21. VIII. 1968, 3DVWRUiOH, 0RGOLWED  XYHUHMQHQp Y ÿDVR
SLVRFK.XOW~UQ\æLYRWD 0ODGiWYRUED
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'DM%RæHWHMWRXģDKDQHM]HPL
Y VDNULVWLLVORYDY WLFKXSUHGEiVėRX
YëVDGXSRÿXģÿRVSLHYDM~QHPt
D QHäNROHQëPEDVRPVSLHYDMV ėRX
1HFK]DPU]QXWiYRGDSORGRYi
GRSRG{EWYRMLFKYUiVRNVWXKQH
D ]UQNRWHODNWRUpSRFKRYi
GRVQtYDQDKRUäDFKWXVWXGQH
.HĈY WDMQëFKFKRGEiFKFKOHED]YLDæXG\FK
D PěWY\NYiVRNGRSRSROQtFVSXVWLD
GDMDE\VPHYæG\UR]XPHOLWëFK
ÿRPDM~KOLQRXX]DPNQXWp~VWD
$ WUiYRXV QLPLYHÿQHVSRMHQt
QHFKYLHPHRSDNRYDģNRUHQH
D QHFKY ]i]UDNRFKUDQQëFKGRMHQt
]DEOëVNDVDQDQRYpVWYRUHQLH

7RUVW
0$-$-$&.2%6-$.Ó%(.29É
Å7DNGOKRKđDGtWHGRSULHSDVWLDæSR]HUiRQDGRYiV´
/XFLH)DXOHURYi6PUWKROND



3tVDQLX SRp]LH VD .XæHO YHQRYDO OHQ VSRUDGLFN\ 9HUäH
XYHUHMėRYDQHM]YlÿäDY OLWHUiUQ\FKD NXOW~UQ\FKSHULRGLNiFK
ÿDVģ]RVWDODY UXNRSLVH 
1RUPDOL]DÿQiPDäLQpULDNWRU~Y\QLHVOLN PRFLVRYLHWVNH
WDQN\GHOiD OLHWDGOiIDWiOQH]DVLDKODDMGRæLYRWRYPQRKëFK
EiVQLNRY D SUR]DLNRY 7ëNDOR VD WR L 'XäDQD .XæHOD 0XVHO
RSXVWLģ]DPHVWQDQLHQHPRKROSXEOLNRYDģ.HĈæHStVDOWLHæ
UR]KODVRYp KU\ ÿDVRP PX XPRæQLOL DVSRė YVWXS GR pWHUX
7HPDWLNDDNWXiOQ\FKSUREOpPRYPDQæHOVNpKRVSROXQDætYDQLD
rezonuje v hre s kriminálnou zápletkou %U]GQiGUiKD  
3RGđDQHMY]QLNROR WULURN\QHVN{UURYQRPHQQëWHOHYt]Q\ÀOP
0OiGHæLDGUHVRYDO.XæHOUR]KODVRYpKU\9\NRđDMHQLH1HEHKDM
VWiOH ]D PQRX REH   $OH YHĈ MD PiP SUDYGX  
$NRWYRUFDUHVSHNWtYHVFHQiULVWDSULVSHON ~VSHFKXWHOHYt]QHM
komédie 6ODGNp EH]YOiGLH NWRU~ Y URNX  UHætURYDO .D
URO6SLäiN3ULSRPHQLHPHæHMHGQX] SRVWiYVWUHGRäNROVNëFK
äWXGHQWRY QD SRYLQQRP O\æLDUVNRP NXU]H VWYiUQLO QHVNRUät
VOiYQ\GLYDGHOQëD PX]LNiORYëUHæLVpU-R]HI%HGQiULN
.XæHORYH SUy]\ Y\äOL Y DQJOLFNRP ÿHVNRP JUX]tQVNRP
PDĈDUVNRPQHPHFNRPUXVNRPD VORYLQVNRPSUHNODGHRQ
ViP SUHNODGDO ] ÿHäWLQ\ - 3URFKi]ND 9 9DQÿXUD  =D VYRMXOLWHUiUQXÿLQQRVģ]tVNDO&HQX,YDQD.UDVNDD &HQX5XGROID
-DätND  +ODYQ~FHQXIHVWLYDOXS{YRGQëFKVORYHQVNëFK
UR]KODVRYëFK KLHU Y 3LHäģDQRFK   &HQX $VRFLiFLH VOR
YHQVNëFKVSLVRYDWHđRYLQPHPRULDP]DURPiQ/DPSD  
'OKRGREë VWULNWQë ]iND] XYHUHMėRYDģ SUR]DLFNp WH[W\RVXGRYR ]DVLDKRO QLHOHQ GR OLWHUiUQHKRGLHODDOH L æLYRWD
YäHVWUDQQpKR WYRUFX 'XäDQD .XæHOD .HĈ ]RPUHO PDO LED
URNRY

0RGOLWED

/XFLH)DXOHURYi6057+2/.$

/XFLH)DXOHURYiVDQDOLWHUiUQHMVFpQHXYLHGODQRYHORX/DSDÿLSUDFKX  ]DNWRU~]tVNDODQRPLQiFLXQD0DJQHVLL/LWHUX
D QD&HQX-LĝtKR2UWHQD
Názov jej druhej
novely 6PUWKROND asoFLXMH SRVWDYX 'HDWK
Girl z komiksov typu
Kick-Ass, s ktorými
QHPiQLÿVSRORÿQp
Autorka sa v noYHOH SDVXMH V U{]
Q\PL ~VNDOLDPL NWRUp
vidíme na konaní protagonistov, neopomína pritom ich silné
URGLQQp Yl]E\ 3UiYH
naopak, na rodinných
SXWiFK ² QD LFK VSltosti a rozorvanosti to
celé akosi stojí a padá.
)DXOHURYi VD ]DPH
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ULDYDQDLVWpY\ERÿHQLD] QRUP\LQäSLUXMHMXSULWRPæLYRWRNROR
QiV6SiMDKRV DUFKHW\SiOQ\PLPëWPL 0RUDQD²ÅVPUWND´ERK\ėDVPUWL NWRUpLPSOLNXM~SULDPKPDWDWHđQpSUHGVWDY\R VPUWL
0RUDQDVDVSUtWRPėXMHY KUGLQNLQëFKP\äOLHQNDFKH[SOLFLWQHVD
Y\VN\WXMHDMY VDPRWQRPSUtEHKX²WRSHQLH0RUDQ\QD6PUWQ~
QHGHđX Å0QčVH]GiYiR 0RUDQč8æFHOëURN\7DNGORXKRVQtWH
R VYRMtERK\QLDæ]DÿQHVQtWR YiV7DNGORXKRVQtWHR VPUWL´Å&KRGtVHPQRXSRPčVWčSURMtæGtVHVHPQRXY WUDPYDMtFKRWHYtUDPL
GYHĝHMHPLSRĝiGY SDWiFKQDWDKXMHNHPQčUXFH0RMHSUĥYRGN\Qč0RMHYQLWĝQtERK\Qč0RMH0RUDQD´
.QLKDVD]DÿtQDVDPRYUDæGRXQH]QiPHMGLHYÿLQ\3URWDJRQLVWNDVDVQDætYæLģGRNRæHREHWHD ]DPëäđDVDQDGMHMSRVOHGnými myšlienkami: Å7XKRONXFR]WUDWLODKODYXY PHWUXD ]E\WN\MHMtKRWčODVHUR]V\SDOLSRNROHMtFKMDNRGUREN\SRNWRUëFKPiÿORYčN
WUHÀW ]SiWN\ YLGtP VWiW QD WRP QiVWXSLäWL 9LGtP ML VWiW QHKQXWč
D P\VOLPQDWRMHVWOLPRKODQDVWRXSLWD RGMHWSU\ÿQHERMHVWOLVH
PRKODRWRÿLWD Y\EčKQRXWVFKRG\YHQQDXOLFL0\VOLPQDWRMHVWOL
PRKODQHERQH´6PUģMHSUHKODYQ~KUGLQNXRYHđDKPDWDWHđQHMäLD
RYHđD NRQNUpWQHMäLD DNR SUH RVWDWQëFK SR]RURYDWHđRY WUDJpGLH
1LHNWR EOt]N\ VD MHM WRWLæ ]DELO +ODYQ~ GHMRY~ OtQLX WYRUt SUtEHK
GYRFK VHVWLHU 0iU\ D 0DGO\ 3UtEHK MH ÿLWDWHđRYL SUH]HQWRYDQë

FH]IUDJPHQW\$XWRUNDXæäWDQGDUGQHYROtMDUR]SUiYDQLHYäHYHGLD
FHKR UR]SUiYDÿD NWRUë äLNRYQH VNODGi PR]DLNX ] NRPSRQHQWRY
NWRUp SRVWXSQH RGKDOLD SR]DGLH URGLQQHM WUDJpGLH 7USNDVWi FKXģ
IDWiOQHMNRQHÿQRVWLđXGVNpKRæLYRWDNWRUHMVDQHGiY\KQ~ģQHXVWiOH
KORGi0iU\QRSRGYHGRPLH9QXFXMHMHMSRFLWYLQ\SULYROiYD]GDQLH
zodpovednosti za tragédiu.
ÓYRGQëREUD]GLHYÿDģDNWRUpVLđDKQHQDNRđDMHD ÿDNiQDVPUģ
SUHWRVSXVWtY 0iU\QHMKODYHQDSUYëSRKđDGQLHFHONRPSUHKđDGQë
VOHG DNëFKVL ÁDVKEDFNRY NWRUp QHPDM~ FKURQRORJLFNë V~YLV 0iU\
]DÿQH XYDæRYDģ R YODVWQRP E\Wt D ]P\VOH WUDJpGLH NWRUi SRVWLKOD
nielen ju, ale aj všetkých jej blízkych.
0RWtYVPUWLMHY NQLKHSUtWRPQëWDNPDUNDQWQHDæY\WODÿtYäHWNR
ostatné: Å=DELODE\VUDGäLVHEHQHERPč"´Å5DGäLE\VVNRÿLOD] PRVWX
QHERSRGYODN"´ O dýchaní rýb hovorí: Å6LSODYRXSRGKODGLQRXQDMHGQRXVLĝHNQRXæHE\VHDVLPčOLQDGHFKQRXWSRNXGQHFKWčMXPĝtW
WDN VH Y\QRĝHM QDGHFKQRX KRWRYR 7R MH SĝHFH IDQWDVWLFNë QHSĝLMGH
WL"´Å&RMHIDQWDVWLFNë"´Å3ĝHFHæHVHQHMGĝtYUR]KRGQRXMHVWOLVHFKWčM
QDGHFKQRXW´
$XWRUND SRXætYD RSDNXM~FL VD UHIUpQ &HOë WH[W MH UiPFRYDQë
FHVWRX YODNRP NWRUHM FLHđ QLH MH DQL ]QiP\ DQL SRGVWDWQë 1D SUHGHO\ PHG]L NDSLWRODPL SRXætYD ]YXNRY~ NXOLVX FLWRVORYFLD DVRFLXM~FHLPDJLQiUQXMD]GXYODNRP²]YXN\PRWRUDORNRPRWtY\YëK\EN\
D YëOXN\QDæHOH]QLÿQHMWUDWL7LHXGiYDM~U\WPXVSUtEHKX9ë]QDPQë
MHWXDMVHNXQGiUQ\PHWURQyP²)DXOHURYiSRXætYDUHSHWLWtYQ\PRWtY
YHG\ ]DREHUDM~FHM VD IHQRPpQRP VDPRYUDæG\ þHUSi ]R äWDWLVWtN
VDPRYUiæGRSLHUDVDR YHGHFN~OLWHUDW~UXNWRUiVDYHQXMHVXLFLGiOQ\PIHQRPpQRPNWRUëPLMH0iU\REVHGHQWQHSRVDGQXWi
5R]SUiYDÿND VD WDN P{æH QHFKDģ XQiäDģ SUtEHKRP FHONRP
YRđQHSRXætYDģUHWURVSHNWtYXD VFKYiOQHRSRPtQDģFKURQROyJLXGHMD
1RYHODS{VREtQHNRKHUHQWQHDOHIUDJPHQWiUQRVģYĈDNDSULPiUQ\P
D VHNXQGiUQ\PYVXYNiPS{VREtIXQNÿQH
)DXOHURYHM ~WOD QR ]iURYHė GHWDLOQH SUHP\VOHQi NQLKD VWRMt ]D
SR]RUQRVģ=DXMPHäWëORPDMIRUPRX 6PUWKROND je sympaticky
PLQLPDOLVWLFNiGHWDLOQHU\WPL]RYDQiäW\OLVWLFN\ÿLVWiSUy]DY NWRUHM
QLHMHDQLMHGQRVORYR]E\WRÿQp1RYHODSR]RVWiYD] SUROyJXHSLOyJX
D MHMMDGURVDVNODGi] WURFKYlÿätFKFHONRYNWRUpQDNRQLHFGRVHED
SHUIHNWQH]DSDGQ~1HFKDMWHS{VRELģEXGHUH]RQRYDģHäWHGOKR

6ORYHQVNëOLWHUiUQ\~VWDY0DWLFHVORYHQVNHM30XGURėD0DUWLQWHOHPDLOVQQ#PDWLFDVN5HGDNÿQiUDGD-~OLXV/RPHQÿtN KODYQëUHGDNWRU 
=X]DQD%XNRYHQRYi3HWHU&DEDGDM0DUWLQ.XEXä'DQLHOD/\Vi0DUFHO3iOHä/XNiä3HUQë/HQNDåHORQNRYi(YDþXOHQRYi–6LJQLVY\GDYDWHđVWYR JUDÀND
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SVET SLOVANOV

Etnogenéza Bosniakov alebo ako krajina búraných mostov zrodila národ

Bosna a Hercegovina je srdce Balkánu
Text a foto: Mar tin JARINKOVIČ

Krajina oplývajúca bohatstvom slovanského, osmanského i rakúsko-uhorského kultúrno-historického dedičstva,
ako aj prírodnou rozmanitosťou a etnickou rôznorodosťou. Krajina pestrých chutí a vôní s nádychom Orientu.
Práve osmanské dedičstvo jej vtlačilo pečať osobitej krutej krásy, ktorú vo svojej poetike majstrovsky vystihol
veľký bard, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, juhoslovanský spisovateľ Ivo Andrić. Nikomu sa nepodarilo
vykresliť tak plasticky rodnú Bosnu ako jemu. Práve Andrićova tvorba umožňuje pochopiť logiku bosnianskeho
mikrosveta postaveného na paralelnej koexistencii oddelených svetov troch (resp. štyroch) hlavných konfesií
(resp. národov), ktoré po stáročia vytvárali jeho dejiny.
Pre Bosnu je príznačná poloha
križovatky svetov a kultúr, ktorá predurčila v mnohom jej historický vývoj
ako pohraničného územia, ktorým
svojím spôsobom zostala dodnes.
■ STRET CIVILIZÁCIÍ
Bosna od stredoveku predstavovala zónu stretu západnej a východnej civilizácie, neskôr po osmanskom
vpáde jej Turci na dlhý čas určili
poslanie najzápadnejšej bašty islamu
v Európe. V moderných dejinách zas
predstavovala priestor vzájomného
zápasu srbského a chorvátskeho
národnouvedomovacieho hnutia. To
všetko spôsobilo, že krajina dodnes
zápasí s problémom definovania
svojej identity, ktorý najviac postihuje práve jej najpočetnejšiu zložku
– Bosniakov. To práve bosniacki intelektuáli sú najviac zamestnaní diskusiou o pôvode svojho národa. Nie je
to náhoda. Bosniacky živel bol ten,
ktorý sa z troch konštitutívnych národov dnešnej Bosny a Hercegoviny
doformoval ako posledný.
Aj keď existuje viacero hypotéz
o jej názve, k najvierohodnejším
patrí tá, ku ktorej sa prikláňa najvýznamnejší český špecialista na
bosnianske dejiny Ladislav Hladký.
Ako uvádza, pomenovanie Bosna je
výsledkom slavizácie pôvodného staroilýrskeho názvu, ktorý v antických
písomných zmienkach ostal zaznamenaný ako Bathinus alebo Basan.
Tento pojem sa pôvodne vzťahoval
k rieke v centrálnej Bosne a úzkemu
teritóriu v jej povodí. Neskôr sa
toto pomenovanie rozšírilo na celú
krajinu.
Slovania sa tu trvalo usídlili v 8.
až 9. storočí. Bosna od začiatku tvorila akýsi priesečník medzi srbským
osídlením z juhovýchodu a chorvátskym zo severozápadu, pričom jej
územie sa striedavo stávalo súčasťou štátnych útvarov chorvátskych
i srbských vladárov pokrvne spriaznených s domácimi bosnianskymi
veľmožmi. Neskôr bol v Bosne
citeľný tlak silnejúceho Uhorského
kráľovstva vazalizujúceho domácich
veľmožov. Dočasný pokles významu
Uhorska a na druhej strane rozvrat
srbského štátu cára Dušana umožnil
v priebehu 14. – 15. storočia formovanie a mocenský rast Bosnianskeho
štátu, ktorý svoj najväčší rozmach
dosiahol za vlády Tvrtka I. Kotromanića. Bol to prvý bosniansky vladár,
ktorý v rokoch 1377 – 1391 užíval
titul kráľ. V polovici 15. storočia
došlo k odtrhnutiu juhovýchodných
oblastí Bosnianskeho kráľovstva na
čele s vojvodom, čiže „hercegom“,
Stefanom Vukčićom. Toto teritórium
odvtedy nesie samostatné geografické pomenovanie Hercegovina.
Udržalo sa dodnes, a dokonca na
zlosť sarajevských intelektuálov
prešlo do oficiálneho pomenovania
štátu. Hoci im treba dať za pravdu,
že Hercegovina už od ustanovenia
tureckej provincie Bosnianskeho
pašalíka (elájetu) v roku 1580 tvorila
takmer nepretržite integrálnu súčasť
Bosny bez samostatného administratívneho statusu.
■ TURECKÉ DEDIČSTVO
Bosna bola v roku 1463 podrobená Osmanskou ríšou. Posledný
bosniansky kráľ (zároveň posledný
srbský vladár s titulom despot) Stjepan Tomašević bol na príkaz sultána Mehmeda II. Dobyvateľa sťatý.
Možno súhlasiť s Ladislavom Hlad-
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Dynastia bosnianskych kráľov Kotromanićovcov dala Bosne svoju symboliku. Vľavo Kotromanićovský erb, vpravo
erb Republiky Bosna a Hercegovina
z obdobia občianskej vojny. Dnes je nahradený neutrálnou symbolikou s európskym motívom symbolizujúcim, že
Bosna a Hercegovina je štátom troch
konštitutívnych národov.

s postupným úpadkom ríše čoraz
väčšiu nespokojnosť, čo sa odrazilo aj v prejavoch ľudového odporu.
Animozita medzi miestnym privilegovaným „poturčeným“ obyvateľstvom
a neplnoprávnymi kresťanmi siaha
hlboko do týchto čias osmanskej
poroby.

Socha prvého bosnianskeho kráľa Tvrtka I. Kotromanića v Tuzle

kým, podľa ktorého hlavnou príčinou
ľahkého ovládnutia Bosny Osmanmi
bola absencia silnejšej jednotiacej vnútornej politickej a cirkevnej
organizácie. Rozvratom v cirkevnej oblasti, kde sa po stáročia viedol zápas medzi katolíckou cirkvou
a miestnou tzv. bosnianskou cirkvou,
ktorú historici nie celkom korektne
označili za odnož Bogomilskej sekty,
možno čiastočne vysvetliť aj rýchlu
a masovú islamizáciu Bosny. Tento
proces bol do značnej miery „dobrovoľný“, ak pod dobrovoľnosťou rozumieme aj ekonomický tlak osmanského systému, ktorý neumožňoval
uplatnenie neislamskému živlu v ríši.
V tomto kontexte treba vnímať rôzne
teórie bosniackych historikov, ako
napríklad prof. Muhameda Filipovića, ktorý sa usiluje argumentovať
akousi domnelou blízkosťou bosnianskej cirkvi s islamom či údajnou
solidaritou osmanských vladárov
s jej vyznávačmi ako číre romantické
báje. Pravda bola totiž oveľa prozaickejšia. Ako uvádza Hladký, sprievodným javom prvého obdobia osmanskej nadvlády druhej polovice 15.
storočia bolo spustošenie a devastácia celých oblastí. Dôležitým faktom,
na ktorý poukazuje Hladký, je skutočnosť takmer absolútnej diskontinuity
medzi stredovekou Bosnou a neskoršou Bosnou nanovo vybudovanou
Turkami. Podľa Hladkého z pôvodného osídlenia centrálnej Bosny
následkom tureckého bašovania pretrvalo na jej území sotva dvadsať až
tridsať percent obyvateľstva. Zvyšok
bol čiastočne odvlečený na východ,
čiastočne utiekol na západ či bol
jednoducho pobitý vrátane domácej
šľachty. Do vyprázdneného priestoru
Turci nanovo osídľovali slovanské
obyvateľstvo, už v tom čase čiastočne islamizované, z východných už
skôr podrobených oblastí.
■ OSMANSKÁ POROBA
Netreba preto zabúdať ani na
túto odvrátenú stránku tureckej nad-

■ ZROD NÁRODA
Devätnáste storočie konfrontovalo posledný výbežok odumierajúceho osmanského impéria – zaostalú
Bosnu, s novým fenoménom
v podobe zrodu moderných národov.
Nové spoločenské vrenie, spôsobené
prienikom moderných národných
ideí zo Srbska či z chorvátskej časti
Rakúska-Uhorska, čoraz viac pôsobilo na dokonštituovanie národnej
identity miestnych katolíkov a pravoslávnych. Značne v tomto procese
zaostávali bosnianski moslimovia,
ktorí voči národnej diferenciácii
zostávali dlho ľahostajní. Moslimovia vychádzajúci z osmanskej tradície totiž nepovažovali vymedzenie
svojej etnickej príslušnosti za dôležité. Základným rámcom ich identity ostávala duchovná príslušnosť
k univerzálnemu islamskému svetu.
Toto civilizačné omeškanie prispelo

Ostatky posledného bosnianskeho kráľa Stjepana Tomaševića sú dnes uložené vo
františkánskom kláštore sv. Lukáša v bosnianskom meste Jajce.

vlády. Najmä preto, že v súčasnosti
sa čoraz častejšie nielen na Západe
stretávame s idealizáciou osmanských pomerov. Na jednej strane je
síce pravda, že Osmanské impérium v čase svojich výbojov predstavovalo jednu vyspelú civilizáciu.
Turci v Bosne vybudovali novú,
dovtedy nepoznanú sieť mestskej
aglomerácie na tie časy s modernou
infraštruktúrou
verejných
služieb (napr. v oblasti hygieny –
kúpele, či školstva a pod.). Budovaniu však predchádzalo barbarské
ničenie. Rovnako treba uznať, že
osmanský systém sa vyznačoval
náboženskou toleranciou. Táto
„tolerancia“ však bola nevyhnutná
na existenciu systému postaveného na exploatácii a vykorisťovaní inovercov (kresťanov a židov),
tvoriacich neplnoprávny element
vystavený na milosť a nemilosť privilegovanej moslimskej spoločnosti.
Systém postavený na neplnoprávnom, ponižujúcom postavení značnej
časti obyvateľstva vyvolával najmä
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k vystupňovaniu srbsko-chorvátskeho zápasu o pritiahnutie moslimského živlu na svoju stranu. Kto by
presvedčil moslimov, získal by nárok
na Bosnu, ktorý Chorváti i Srbi,
každý zo svojho pohľadu, odôvodnene deklarovali. Rozhodujúcim
faktorom, ktorý sa zaslúžil o pretrvanie moslimského živlu v Bosne, sa
stalo Rakúsko-Uhorsko. Podunajská
monarchia nielenže zabránila vypudeniu moslimov po roku 1878, keď
anektovala Bosnu, ale dokonca ako
prvá sa pričinila o budovanie ich
národného uvedomenia.
■ PROGRAM BOSNIACTVA
Viedeň v svojej bosnianskej
hre stavila na moslimský živel, od
ktorého na zámenu za ponechanie
privilegovaného postavenia očakávala lojalitu. V úsilí o neutralizáciu
prieniku srbských národných ideí
zas rakúsko-uhorská správa na čele
s ministrom Benjaminom Kállayom
prišla s programom „bosniactva“,
ktorý hlásal, že obyvatelia Bosny

bez ohľadu na konfesiu tvoria jeden
svojbytný národ. Tento program
nebol úplnou novinkou či výmyslom Rakúšanov. Podľa Hladkého sa
povedomie prináležitosti k Bosne
objavovalo už počas existencie Bosnianskeho kráľovstva v stredoveku.
Toto tvrdenie však podľa skromného
úsudku autora tohto článku treba
vnímať skôr v rovine hypotézy. Pocit
prináležitosti k Bosne sa neskôr
objavil aj u miestnych moslimských
begov. Tí ho však vnímali výslovne
stavovsky, ako upozorňuje Hladký.
Práve pre tento stavovský exkluzivizmus však rakúska snaha o zoskupenie celej bosnianskej populácie
pod zástavu bosniactva zlyhala
– ani jeden z národov nemal záujem o takúto integráciu. Bosnianski
moslimovia radšej ostali len pri svojej konfesionálnej identite. Kráľovská
Juhoslávia so svojím integračným
juhoslavizmom tiež nebola veľmi
priaznivá dokonštituovaniu Bosniakov ako národa. Priaznivejšie
podmienky nastavili až komunisti,
ktorí sa po vojne najprv pričinili
o vytvorenie Bosny a Hercegoviny
ako jednej zo zväzových republík
Juhoslávie. Od roka 1971 si mohli
bosnianski moslimovia uvádzať
národnosť Moslim, čo predstavovalo
svojský vrchol ich emancipačného
úsilia, aj keď z pohľadu logiky išlo
skôr o slepú uličku, ktorú umožnil odstrániť až rozpad spoločného
štátu. V roku 1993 došlo k logickému finálnemu medzníku národnej
emancipácie bosnianskych Moslimov ich definitívnym stotožnením
s pomenovaním Bosniaci.
■ NOVODOBÉ MÝTY
Samotný proces doformovania
národného povedomia tým však
nebol ukončený. Práve naopak,
udalosti deväťdesiatych rokov 20.
storočia vyvolali v spoločnosti nový
záujem o etnogenézu Bosniakov.
Objavili sa nové tézy a interpretácie, ktoré ako u každého „mladého“
národa mali suplovať nedostatky
jeho etnogenézy. Biele miesta sa
nezriedka začali vypĺňať mýtmi
a legendami. Do takejto kategórie
možno radiť tézy profesora Envera
Imamovića, ktorý sa na vlne fantázie nechal uniesť až do ďalekej
prehistórie. Podľa jeho tvrdení
totiž Bosniaci sú potomkami Argejcov – ilýrskeho kmeňa, ktorý pred
dvetisíctristo rokmi založili prvú
štátnosť, ktorá odolala nielen Rimanom, ale aj nájazdu slovanských
dobyvateľov. Podľa neho tak Slovania obklopili Bosnu zo všetkých
strán, ale neovládli ju. Za neznámych okolností sa im podarilo bájnych Argejcov jazykovo asimilovať
takým zázračným spôsobom, že
v žilách Bosniakov dodnes „netečie slovanská krv“(sic!). Tézy profesora Imamovića však predsa len
predstavujú skôr okraj historiografie. Hlavný bosniacky intelektuálny
prúd nespochybňuje slovanský
pôvod svojho národa. Zápasia však
s o to väčšou dilemou, ako skĺbiť
prihlásenie sa k tradícii prvej bosnianskej štátnosti, predstavujúcej
uholný kameň nárokov na dnešnú
Bosnu s moslimskou identitou ako
najvýraznejším výdobytkom osmanského dedičstva a zároveň najzákladnejším prvkom ich národnej
identity. Túto schizofréniu sa snažia
preklenúť rôznymi romantizujúcimi
konceptmi o bosniacko-tureckej
symbióze, napríklad spomínaného
profesora
Filipovića.
Uvidíme,
kam sa tento vývoj v budúcnosti
bude uberať. Pravda je však taká,
že pokým sa nepodarí urovnať
srbsko-bosniacky
antagonizmus
a pokým u Bosniakov bude konfesionálna príslušnosť základným
určovacím komponentom identity
zbližujúcim ich s islamským svetom, ťažko v ich prípade počítať
s rozvojom akýchsi vzťahov na
báze slovanskej vzájomnosti, keďže
táto u nich nehrá žiadnu integrujúcu
rolu.
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KULTÚR A
M ichal

Miloslav Hodža.
Slovenský
národný
buditeľ,
evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec, reprezentant slovenského národného hnutia v štyridsiatych rokoch 19. storočia
(člen „trojice“ Štúr – Hurban
– Hodža). Brat Ondreja Hodžu
a strýko Jána Miloslava Hodžu
a slovenského politika, štátnika
a publicistu Milana Hodžu. O niekoľko dní, 22. septembra, si pripomenieme (zostáva dúfať) jeho
narodeniny z roka 1811. Skonal
26. marca 1870 v Českom Tešíne.
Svojou prácou, postojmi na kultúrnom, národnom či cirkevnom poli
vytvoril Hodža duchovnú cestu
niekoľkých generácií.

Cestár
generácií
Hodža nebol nestranným pozorovateľom udalostí, ale angažoval
sa v národných otázkach, bol spolutvorcom projektu kodifikácie spisovnej slovenčiny v roku 1843 (spolu
so Štúrom a s Hurbanom), spoluzakladateľom Tatrína (1844), prvého
spolku Slovákov, ktorý bol inštitucionálnou manifestáciou úsilia Slovákov o uznanie ich národnej svojbytnosti, bol jedným z iniciátorov
tzv. Žiadostí slovenského národa
z mája roka 1848 – žiadostí určených viedenskej vláde, ktorými sa
Slováci domáhali zrovnoprávnenia
s Maďarmi. Zúčastnil sa tiež na
prvej výprave slovenských dobrovoľníckych oddielov, ktoré pod
rakúskym velením bojovali počas
„jari národov“ s Maďarmi. Nedopadla pre neho príliš slávne, pretože po prvej prehratej potýčke pri
Senici opustil oddiel pod zámienkou, ako to neskôr vysvetľoval Hurbanovi, získať pomoc vo Viedni.
Túto „zbabelosť“ mu nemohol
odpustiť ani Štúr. Za dezerciu ho
dokonca chceli postaviť pred vojenský súd.
Okrem tohto incidentu bol
Hodža zaangažovaný aj do slovenského povstania proti Maďarom, ale
už v druhej línii. Na bojoch sa viac
bezprostredne nezúčastňoval.
Jeho činnosť bola napokon viedenskou vládou ocenená. Na jeseň
v roku 1850 bol dokonca vyznamenaný Zlatým krížom cisára Františka Jozefa I. za zásluhy. Treba
zdôrazniť, že v podstate bol stúpencom umiernenej politiky, bol proti
radikálnym vystúpeniam Slovákov,
ktoré by mohli viesť ku konfliktu
s vládou. Takáto politika sa prejavila ako krátkozraká a neúčinná.
Nespravodlivo mu prischla povesť
zbabelca, ktorý uteká z boja.
Znalci Hodžovho života ho
hodnotia ako človeka s bohatým,
komplikovaným vnútorným životom,
ktorý viedol ustavičný celoživotný
zápas. V boji za svoje duchovné
ideály budil Hodža často dojem, že
jeho úsilie je namierené len proti
konkrétnym osobám. „Já ne – to ne,
co nebudu míti u žádneho přízne,
pochlebovati se nebudu ani plaziti,
musel bych býti jináče červík a ne
člověk. Človečenstvo celé u každého člověka, co representanta
člověčenství, si vážim nade všecko,
ale právěže si vážim to, vážim si
i své, nebo ono jest len ohlas tohto
skutečnosti.“ Biskup Štefan Samuel
Osuský odmietal Hodžov prejav
kvalifikovať ako osobný. Argumentoval tým, že človek, ktorý vedie
boj len za svoje osobné záujmy, sa
nevie obetovať a nekončí tak tragicky ako Hodža. Podľa Osuského
je negatívne hodnotenie Hodžovho
konania výpoveďou o samotnom
hodnotiteľovi a znamená nepochopenie „záhadnej bytosti“ Michala
Miloslava Hodžu.
(i b)

18. september 2021

Storočnicu slovenského filmu slávili štýlovo v rodisku Siakeľovcov v Blatnici

Prvý filmový Jánošík takmer zruinoval tvorcov
Text a foto: Igor VÁLEK

Pýtate sa, prečo toto v ýročie oslavovali v turčianskej Blatnici? Pretože presne tak dlho je dedina na filmovej mape – spolu s pr v ým slo venským celovečerným filmom Jánošík! Pr v ým filmov ým políčkom – „dôvodom“ storočnice.

Hrad Blatnica, kde sa nakrúcali viaceré scény do prvého Jánošíka...

Kto prišiel počas posledného
augustového víkendu do Prónayovskej kúrie, dozvedel sa viac. Epicentrom diania bola totiž práve blatnická
gotická kúria, ktorú si z nedávnej
minulosti návštevníci pamätajú ako
Múzeum Karola Plicku. Nečudo, veľký
český fotografický a filmový priaznivec slovenského národopisu (tvorca
napríklad legendárneho dlhometrážneho etnografického celuloidového
skvostu Zem spieva a či matičného
krajanského dokumentu o Slovákoch
v Amerike) poznal dedinu a jej okolie
dôverne a často tam tvoril. Bol však
ešte jeden dôvod – oveľa silnejší.
Úplne prvý slovenský celovečerný film
Jánošík z roka 1921, o ktorého vznik
sa postarali bratia Daniel a Jaroslav
Siakeľovci a viacero scén situovali
práve do vnútorných aj vonkajších
priestorov tohto sídla. Hoci si vo filme
„zahrala“ aj úžasná scenéria neďalekej
Gaderskej doliny a či vzdialenejšieho
Šútovského vodopádu, Blatnica hrala
prvé husle. Hja, poviete si, bližšia
košeľa ako kabát, veď Siakeľovci boli
Blatničania, nuž kde sa im mohlo filmovať a tvorivo rozmýšľať lepšie? Nebolo
to však až také priamočiare, ako by
sa všetko mohlo zdať dnes. Stačí sa
aspoň v skratke pozrieť na okolnosti
a vznik národného filmového pokladu.
■ PODNET Z AMERIKY
Onedlho po vzniku Československa založili Slováci v Chicagu Tatra
Film Corporation (TFC), aby mohli
nakrúcať „drámy, veselohry, cestopisy a historické deje“. S nápadom na
nakrúcanie filmov v domovine prišiel
majiteľ továrne na premietacie prístroje Andrej Šustek a založil filmovú
spoločnosť, ktorá sa včlenila do TFC.
Tá vyslala delegáciu nakrútiť Jánošíka.
Réžia „prischla“ Jaroslavovi Siakeľovi,
brat Daniel bol kameraman a s nimi
prišli aj František Horlivý ako „art
director“ a producent Ján Závodný
ako predseda spoločnosti. Jánošíka
stvárnil český herec Theodor Pištěk,
jeho milú slovenská ochotníčka Mária
Fábryová (viac o nej neskôr). Pramene hovoria, že štáb aj s komparzistami mal vyše štyristo „hláv“ a nakrúcanie trvalo štyri mesiace.
„Film neni síce dokonalý... no
ako prvý slovenský výrobok hraný
slovenskými hercami je to dielo vynikajúce,“ písal vtedy časopis Slovenský svet. V mestách na Slovensku
aj v Česku a na Morave Jánošíka
sledovali vypredané sály. Film mal
premiéru v Žiline 21. novembra 1921,
o štyri dni neskôr bola pražská v troch
kinách súčasne a prvého decembra
americká. Divácky úspech dobrý,
umelecký slušný, no financie? Václav
Macek v Dejinách slovenskej kinematografie píše, že príjmy z distribúcie
nepokryli náklady a spoločnosť Tatra
Film Corporation zanikla. Ba aj po
jej jedinom filme akoby sa zatvorila
nadlho zem. Krátko po druhej svetovej vojne začal po filme pátrať filmový
historik Ivan Rumanovský a podarilo
sa mu nájsť útržky kópie. Naň nadvia-

pre rodiacu sa slovenskú kinematografiu a jej postavenie na filmovej mape
sveta?
„To, že tri roky po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov mal
premiéru náš prvý hraný film a bola tak
napísaná úvodná kapitola v súčasnosti
jubilujúcej storočnej slovenskej kinematografie. Vďaka filmu Jánošík sa
Slovensko podľa niektorých prameňov
zaradilo medzi desať krajín sveta, kde
v nemej ére svetového filmu vznikla
celovečerná hraná snímka..
Film sa spája, pravdaže, s osudmi
a so životmi ľudí. O Siakeľovcoch

Filmový plagát k prvému slovenskému filmu bratov Siakeľovcov

zal Štefan Vraštiak a koncom šesťdesiatych rokov napísali režisérovi
Siakeľovi, či on nemá filmovú kópiu.
„Napísal, že on, bohužiaľ, nemá,
ale aby sme sa obrátili na Závodného... Už si ani nepamätám, ako sme
získali adresu, napísali sme mu a on
nám v liste z konca roka 1969 napísal: ‚To, po čom pátrate, je v mojej
garáži,‘“ povedal medzitým zosnulý
Vraštiak pre projekt Oral history Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.
Závodný sa ponúkol, že film privezie a daruje Slovenskému filmovému
ústavu, čo v júli 1970 aj urobil.
■ OBNOVENÁ PREMIÉRA
Obnovenú premiéru mal Jánošík, o ktorého rekonštrukciu sa
postaral I. Rumanovský, v roku 1975.
Dajme však slovo historikovi kultúry
a publicistovi Petrovi Cabadajovi,
jednému z organizátorov podujatia
v Blatnici. Z pohľadu dneška to
vyzerá až exkluzívne, no vieme,
že prvý filmový Jánošík mal osudy
dramatickosťou pripomínajúce osud
hlavného hrdinu...
„Okolnosti vzniku, priebeh nakrúcania, ťažko uveriteľné problémy i celkový osud prvého slovenského hraného titulu a jeho tvorcov predstavujú
fascinujúci námet na samostatný dlhometrážny film, respektíve televízny
seriál. Polstoročie sa vôbec nevedelo,
či existuje aspoň jedna kópia. Nakoniec sa našla „zaparkovaná“ v chicagskej garáži producenta, a ďalej
to už poznáte... No a to nehovorím o
fakte, že Jánošík takmer existenčne
zruinoval jeho tvorcov – priekopníkov
slovenskej kinematografie...“ Čo znamenal prvý celovečerný film Jánošík
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aj o Závodnom sme už písali, mám
teraz na mysli prvú slovenskú filmovú
herečku v úlohe Aničky, Jánošíkovej
milej. „Túto stvárnila Mária Fábryová
– rodáčka z Martina. Ako zanietená
ochotnícka herečka dostala rolu na
základe divadelnej fotografie (naštudovanie hry Ferka Urbánka Rozmajrín),
ktorú poslala strýkovi do USA. Keďže
pochádzala zo zámožnejších spoločenských kruhov, musela sa naučiť
prať v potoku a či okopávať zemiaky,
aby jej kreácia pôsobila vierohodne.
O tom, že môže v Jánošíkovi účinkovať, rozhodla rodinná rada, ktorá
usúdila, že je dôležité podporiť vznik
prvého filmu. Po skončení nakrúcania
sa Mária Fábryová (po vydaji Nováková), prvá slovenská filmová herečka,
vrátila k učiteľskému povolaniu, angažovala sa tiež v Živene...“
Nedá mi neopýtať sa, keďže
Jánošík je spájaný najmä s rodnou
Terchovou, či si vo filme zahral nejakú
„epizódku“ aj Terchovčan?
„Okrem hlavnej postavy a jednej
zmienky v titulkoch nemá prvý slovenský hraný film s Terchovou nič spoločné. Neplatí to už ale o zrekonštruovanej a ozvučenej verzii, ktorú v roku
1975 režíroval erudovaný filmový
historik a režisér Rumanovský. Ten
popri hudbe skladateľa Jozefa Malovca
šikovne použil aj terchovskú muziku.
Treba povedať, že pre neho boli prvý
sfilmovaný Jánošík a jeho tvorcovia
doslova srdcovou záležitosťou.“
■ BLATNICKÉ FANFÁRY
Vrcholom trojdňového podujatia
bol sobotný večer a noc. Aj keď „mocnosti“ zhora nešetrili dažďovou vodou
vlastne po celý týždeň, v čase, keď

sa na pódiu a v hľadisku vytvorenom
v rozľahlej záhrade spomínanej kúrie
schyľovalo k slávnostným fanfáram –
akoby uťal.
„Keď ide čierňava od Martina,
nebýva to až také zlé...“ povedal
nám miestny podnikateľ v cestovnom ruchu pán Macko. Mal pravdu,
miesto akoby bolo okom pomyselného hurikánu, ba sa naň pousmialo
aj slnko zapadajúce za štíty Veľkej
Fatry. Rapídne rástol počet divákov
(hoci mnohí, čo sa chystali, „cúvli“,
veď všade dookola lialo), ktorých
nadchol SĽUK, storočný (už zdigitalizovaný) Jánošík, dokument Keď
sa povie Blatnica... Medzi čitateľov
vyslali rovnomennú knihu (klapnutím
filmovej klapky), Blatnicu vo filme
pripomenula aj panelová výstava.
Kniha i dokument ponúkajú „pohľady“
venované unikátnym archeologickým
nálezom (Blatnici sa hovorí Slovenská Trója, spomenieme legendárny
meč), hradu, olejkárstvu a šafraníctvu, architektúre, osobnostiam,
prírodným krásam... Hľadajú odpovede na otázku, prečo má neveľká
turčianska obec v slovenských dejinách filmu osobitné postavenie. Veď
ako počas večera povedal generálny riaditeľ Slovenského filmového
ústavu (ktorý výrazne pomohol) Peter
Dubecký, vzniklo tam sedemnásť
filmov. Aj vďaka nádhernej prírode
a či bezprostrednej spojitosti so SNP
sa v Blatnici a okolí nakrúcali hrané
a televízne filmy (vrátane rozprávok),
dokumentárne, populárno-náučné,
prírodovedecké, folklórne, zvykoslovné, reportážne... Z celovečerných hraných spomenieme dvojdielny
farebný kinohit režiséra Paľa Bielika
Jánošík (1962 – 1963) a film z čias
SNP Dolina (1973).
■ FILMOVÁ MAPA
Panelová výstava Blatnica – 100
rokov na filmovej mape s reprezentačným katalógom reflektujú spomínané. Popri ťažiskových textoch
a vzácnych fotografiách nechýbajú
biografické medailóny tvorcov, historky, zaujímavosti. Vieme, že si ju
postupne budú môcť pozrieť obyvatelia ďalších častí regiónu, kde sa
prvý Jánošík nakrúcal, miest, kde
sa hral, ba aj Česi a návštevníci
v Prahe...
Za všetkým hľadaj človeka
a ľudí. Petra Cabadaja už poznáte,
spomeňme ešte grafika Jána Novosedliaka a, samozrejme!, starostu
Karola Čičmanca (pôvodným vzdelaním aj povolaním herca). Ako správna
hlava komunity bol a stále je tam,
kde ho treba, a opäť robil a organizoval s príslovečným odhodlaním
(opýtajte sa miestnych). A hoci (bez
preháňania) doslova padal od únavy
aj deň po, ešte nám povedal, že má
do budúcnosti veľké plány. Napríklad
s Prónayovskou kúriou, ktorá sa má
zmeniť na múzeum slovenskej kinematografie, ale aj šafraníctva v Turci,
multikultúrny bod na konanie podujatí – od tradičných etnografických
(napríklad jarmokov) až po (filmové)
festivaly atď., atď....
Kruh sa akoby uzavrel, no príbeh
bude pokračovať ďalej a isto bude
mať ešte veľa (nielen) filmových okienok. Keď píšem tieto riadky, v Blatnici prší. Pribúda aj voda v potoku
pretekajúcom sviežo Blatnicou. Na
viacerých miestach na ňom klepocú
nápadito ozdobené mlynčeky. Ich
klepot a cinkanie znie ako príjemná
a tajnosľubná pozvánka. Kto ju
prijme, neobanuje, keď na vlastnej
„koži“ spozná, čo to znamená – Keď
sa povie Blatnica...
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Franz LISZT chcel z Bratislavy urobiť dôležité hudobné centrum

meditatívny odkaz: „Je takmer zákonitým javom v dejinách, že mestá majú
svojich hrdinov a hrdinovia majú svoje
obľúbené miesta... Rovnako silné citové
puto viazalo Franza Liszta k Bratislave.“
Tento lisztológ podčiarkuje aj inú dôležitú stránku Lisztovho zápasu o uznanie
jeho diela: „Ani jedno mesto nepestovalo
tak systematicky a s takým pochopením
Lisztovo dielo v časoch bojov o uznanie
ako Bratislava...“ Ale výrok samotného
Franza Liszta k Bratislave je skutočnou
perlou: „Nijaký zlý tón nepokazil čisté
priateľstvo k Bratislave.“

Zlý tón nenarušil jeho vzťah k mestu
Miroslav DEMKO – Foto: archív SNN

Svetoznámy hudobný génius Franz LISZT, známy celému svetu ako klavírny virtuóz a skladateľ, mal práve k Bratislave mimoriadny, osobitý a úprimný vzťah. Každý, kto sa zaujíma o hudbu a život Franza Liszta (1811 – 1886),
sa mohol dočítať, že práve v Bratislave sa začala a v plnom lesku zažiarila sláva deväťročného Liszta. Na túto
udalosť Liszt nikdy nezabudol. Bol to slávny koncert, ktorý sa uskutočnil 6. novembra 1820 a ktorý mu otvoril
brány do sveta.
Toto mesto vždy bolo a je doteraz jedno
z najvýznamnejších miest Lisztovho kultu.“
V Bratislave sa prezentoval nielen
ako slávny klavirista, dirigent, skladateľ,
ale aj ako umelec, ktorý upozorňoval
na iných skladateľov a sám uvádzal ich
skladby. Ako priateľ a pedagóg napríklad
navštívil v roku 1858 v Bratislave rodinu
Vrábelyiovcov v čase, keď sa mladá Serafína, vydatá za známeho Lisztovho žiaka
Tausiga, pripravovala na klavírnu kariéru.

Jedna zo správ hovorí, že koncert sa
konal v paláci grófa Michala Esterháziho
na Ventúrskej ulici. Liszt tu upútal nielen
svojou hrou, ale aj hrou náhodne predložených skladieb. Prekvapil do takej miery,
že sa zaňho zaangažovali bratislavskí
magnáti z rodu Amadeovcov, Apponyiovcov, Szapáriovcov, Viczayovcov.
■ BRATISLAVSKÍ MECÉNI
Mimoriadnu úlohu v Lisztovom živote
zohral Thadé Amadé z bratislavskej Vrakune, ktorý sa zaujímal o mladého Liszta
a viedol o ňom živú korešpondenciu so
známym skladateľom Salierim vo Viedni.
Vďaka finančnej pomoci sa mohol Adam
Liszt, Franzov otec, oprieť o tých svetovo
známych pedagógov, ktorí mohli priviesť
mladého talentovaného Liszta k najvyšším métam umenia.
Zaujímal sa najmä o klaviristu, skladateľa, bratislavského rodáka Johanna
Nepomuka Hummela (1778 – 1837),
ale neskôr sa obrátil na Karla Czerného
a Salieriho, ktorý viedol Liszta pri štúdiu
kompozície. Czerny bol žiakom Hummela
a Beethovena a možno právom povedať,
že moderná klavírna hra Viedenskej školy
dlhuje veľké poďakovanie práve Hummelovi, o ktorom sa aj Franz Liszt vyjadroval
v superlatívoch.
■ FORMUJÚCE VPLYVY
Ale čím bol a zostal Franz Liszt pre
Bratislavu? Nepochybne nielen veľkým
umelcom, pedagógom, ale aj mysliteľom,
znalcom umenia a dejín, čo sa prejavilo
v jeho korešpondencii a knihách. Vo svete
nie vždy bola známa jeho charitatívna
angažovanosť. Mimoriadne významná
bola práve v Bratislave. Už ako dieťa ho
formovali františkánske rímskokatolícke
zásady. Vo svojej filantropickej činnosti
myslel nielen na katolícke, ale aj na iné
cirkevné organizácie v Bratislave. Bratislavčania si boli vedomí osobitého vzá-

Franz LISZT chcel z Bratislavy vytvoriť
stredisko hudobnej kultúry.

jomného vzťahu s Lisztom a nie náhodou
ho v tomto meste označovali za ochrancu
umenia a hudobnej múzy.
■ DESIATKY NÁVŠTEV
Lisztovych návštev Bratislavy boli
desiatky, pričom každá mala v jeho
živote osobitné miesto. Výrok Lisztovho
žiaka, známeho maďarského umelca
Gejzu Zichyho, je stále silnou ozvenou.
Dvadsaťsedem rokov po Lisztovej smrti
dal na vedomie svetu: „Aj dnes Lisztov
kult kvitne v Bratislave ako ani v jednom
z miest Uhorska.“
O tomto vzťahu Liszta k Bratislave
vedela celá kultúrna a hudobná hierarchia, teda aj maďarské osobnosti a znalci
hudby. Emmerich Horvath ešte pred
niekoľkými desaťročiami vyhlásil: „Práve
s Bratislavou, v ktorej po prvýkrát vystupoval ako malý chlapec, ostal spojený na
celý život...“
Podobným spôsobom sa vyjadril aj iný maďarský znalec Liszta Albert
Sebestyén, ktorý zanechal odkaz pre
Bratislavu: „Bohatý a trvalý vzťah Franza
Liszta k Bratislave je všeobecne známy.

■ SPOLOČENSKÉ UDALOSTI
Každá návšteva Liszta v Bratislave
bola vyslovene spoločenskou udalosťou.
Tak to bolo aj v roku 1872, keď sa Liszt
zúčastnil na koncerte svojho žiaka a zaťa
Hansa Bülowa, ktorý sa ako klavirista
predstavil v Bratislave niekoľkokrát.

Franz LISZT vyvinul veľké usilie, aby
Bratislava mala pomník Hummela.

Vedenie Bratislavského hudobného
spolku (Musikverein) pri príležitosti štyridsaťročného jubilea založenia sa rozhodlo
uviesť Lisztovu Ostrihomskú omšu, o
ktorej sa viedli silné polemiky. Jeho diela
vynikajúco naštudoval dirigent svetového
mena Karol Mayerberger. Sám Liszt sa
na tomto predstavení zúčastnil. Predsta-

Dobová rytina centra Bratislavy aj
s pomníkom Johanna Nepomuka Hummela v popredí.

venie prilákalo veľa odborníkov z cudziny,
nielen z Viedne, ale i z Pešti. Korešpondenčný kontakt udržiaval aj s organizátorom bratislavského hudobného a kultúrneho života Jánom Batkom.
Vieme, že popri silnom kulte Wagnera sa aj tu viedli debaty smerujúce
k moderným prúdom a obhajobe programovej hudby. V roku 1874 Liszt zavítal
do Bratislavy niekoľkokrát. V roku 1877
vystúpil koncertne. Miestna tlač (Pressburger Zeitung) podčiarkla skutočnosť, že
zisk z koncertu sa má venovať postaveniu
pomníka Johanna Nepomuka Hummela.
Liszt koncertoval v Bratislave v rokoch
1881, 1882 a 18. marca 1883 uviedli jeho
oratórium Legenda o sv. Alžbete v bratislavskom Dóme sv. Martina za účasti elity
zo strednej Európy. Omšu s veľkým úspechom dirigoval Jozef Thierd-Laforest.
V ďalšom roku, 25. februára, tu Liszt dirigoval svoju Korunovačnú omšu. Krátko
na to, už 19. a 20. apríla toho istého
roka, patrí medzi najčestnejších hostí
v Bratislave u biskupa Heillera. V roku
1885 asistuje Liszt v Bratislave pri koncerte slávneho klaviristu Rubinsteina, tiež
s cieľom podporiť zbierku na Hummelov
pomník.
Liszt bol pri všetkom, čo sa týka propagovania Bratislavy. Aj pri jeho poslednej návšteve v tomto meste bola prítomná
hudobná elita z okolitých miest, akoby
vedeli vycítiť želanie Liszta urobiť z Bratislavy dôležité hudobné centrum. Slávny
rakúsky skladateľ a dirigent Anton Bruckner nečakal vo Viedni, ale vycestoval do
Bratislavy, aby venoval Lisztovi svoju
slávnu 7. symfóniu. Známy znalec Liszta
Zoltán Hrabussay zanecháva takmer
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Život zabudnutého kňaza Vitka
Text a foto: Ján VITKO

Slovenský národ má množstvo významných osobností, ktoré po stáročia potvrdzujú jeho talent a pracovitosť.
Niektoré poznáme, iné menej a mnohé možno upadajú do zabudnutia. Počas môjho genealogického výskumu
sa mi podarilo na takéto osobnosti naraziť, hoci takmer vybledli z našich dejín. Medzi ne jednoznačne patrí aj
Pavol Vitkai.
Publikácia Biografia Slovenska
obsahuje zápis: Pavol Vitkai, pôvodne
Vitko, narodený v Spišskom Bystrom,
pochovaný v Orawke v dnešnom
Poľsku. Jeho životný osud je až
symbolickým zobrazením osudov
nášho národa. Z matričných zápisov
vyplýva, že pri krste 31. 12. 1779 bol
v obci Kubachy, dnes Spišské Bystré,
okres Poprad, zapísaný ako Pavol
Vitko, ktorý sa stal rímskokatolíckym
kňazom, študoval v Ružomberku,
Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave,
Kecskeméte.
■ ORAVSKÝ KŇAZ
Od roka 1804 bol kaplánom
v Ružomberku, následne od 1807
farárom v Bobrove na Orave, po
roku 1828 v Zubrohlave a v posledných rokoch života vzhľadom na
svoj vyšší vek žiadal o preloženie
do obce Orawka, obývanej slovenským obyvateľstvom, kde aj umrel
14. 11. 1842. Pochovaný je v blízkosti
vchodu do krásneho dreveného kos-
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tola v Orawke. Počas svojho života
neprekročil hranice Uhorska, kde sa
narodil, ale podľa dnešných pomerov študoval v Maďarsku, pôsobil na
Slovensku a pochovaný je v Poľsku.
To je, pravdepodobne, dôvod, prečo
takmer upadol do zabudnutia.
Paulus Vitkay sa ako kňaz stal
čestným kanonikom pre oravský
dištrikt. Bol prísediacim oravskej
súdnej stolice, čo je pozoruhodné,
pretože takéto miesta zvyčajne obsadzovali príslušníci šľachty alebo skutočne mimoriadne vážené osobnosti.
Na tento post ho predurčovala kvalifikácia kňaza, schopnosť rozlíšiť dobro
a zlo, teda to, na čom je postavená
naša civilizácia a cyrilo-metodský
odkaz, ktorý máme aj v Ústave SR.
■ HORLIVÝ BOTANIK
Paulus Vitkay sa okrem iného
horlivo venoval botanike. Bádal na
Ďumbieri, Choči, Veľkom Stohu,
Malom a Veľkom Rozsutci, Zubrohlave, Babej hore a inde. V roku 1822

vypracoval dielo Flora Arvensis –
Flóra Oravy. Našiel som časť jeho
rukopisu kapitoly XIV až XXIV, ktorý
bol zapadaný prachom v múzeu. Po
ďalšom pátraní sa ukázalo, že Flora
Arvensis je prvou botanickou zbierkou Oravy a všetci botanici neskôr
botanizujúci na území Oravy vychádzali z tohto diela, čo hovorí nielen

MEMORIÁL
o jeho komplexnosti, ale aj odbornej
úrovni spracovania. Ako pokračovateľ oravských botanických výskumov
Floru Arvensis spomína Mikuláš
Szontagh, ktorý sa zmieňuje o tom,
že mu starček Paulus Vitkay svoje
dielo odovzdal. Uvádza ho aj ako
prvého botanika vo svojom diele
Enumeratio... ktoré bolo vydané
v roku 1863 vo Viedni.
Nevedno, kde sa nachádza
prvých trinásť kapitol, no Slovenské
národné múzeum potvrdilo, že majú
zbierku neidentifikovaných rukopi-
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Hrob pre Slovákov donedávna zabudnutého kňaza Pavla Vitkaia

sov, ktoré by grafológ mohol porovnať
a možno aj stotožniť s existujúcimi
známymi rukou písanými kapitolami
XIV. až XXIV. Prvých trinásť kapitol
by sa mohlo nachádzať v pozostalosti
Szontagovcov, ktorí boli poslednými
známymi držiteľmi rukopisu.
■ ARCHÍVNA KURIOZITA
V Schematizmoch katolíckej
cirkvi sa podarilo objaviť vedľa seba
zapísané dve rovnaké mená Paulus
Vitkay senior a Paulus Vitkay junior.
Ide o kuriozitu, že nositelia toho
istého mena, žijúci v tom istom čase
a obaja rímskokatolícki kňazi pôsobiaci blízko seba, boli dvaja. Paulus

■ OSOBNOSTNÁ ORIENTÁCIA
Keď máme v súčasnosti hodnotiť Lisztovo dielo a jeho aktivity, nikto
nemôže poprieť jeho slovensko-slovanskú orientáciu. Slováci, ktorí v 19.
storočí boli kolonizovaným bezprávnym
národom, sa tiež prezentovali rovnako
ako Franz Liszt. Franz Liszt a jeho
rodina neovládali maďarský jazyk a prezentovali sa ako Uhri (Ungar, Hongrois
– obyvateľ Uhorska). Lisztovo propagovanie slovenského skladateľa J. L. Bellu
(Hainaldova cena), Hummela, tiež Chopina, ruských skladateľov, ako aj skladateľov malých a utláčaných národov
(Griega a iných) nás posúva k novým
pohľadom na Liszta. Liszt sa osobne
zúčastnil na oslavách tisíceho výročia
príchodu slovanských vierozvestcov
Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1863
a tu uviedol svoju kompozíciu Slavimo
Slavno Slaveni, ktorá zostala natrvalo
v srdci Slovákov. Dodnes ho aj preto
považujú za slovenského skladateľa.
Tento vzťah Liszta k slovensko-slovanským svätým oslovil aj slovenského
historika Matúša Kučeru: „Každý si
volí svojho svätého aj podľa národnej
príslušnosti...“ Nie je zanedbateľné, že
Franz Liszt pri svojom prvom návrate
z cudziny do svojej domoviny v roku
1839 práve v Bratislave vyslovuje vetu:
„Oh! Moja divoká a vzdialená domovina! Oh! Moji priatelia, amen!“ Túto
vetu vyslovil len v Bratislave. Známy
nemecký muzikológ Günther Kraft uzatvoril svoje poznanie z korešpondencií
Liszta slovami: „Z výberu týchto listov
vystupuje pred našimi očami človek
a umelec Franz Liszt, spojený s Bratislavou od svojej mladosti až po vysoký
vek...“ Vieme, že: „Žiadna krajina, žiadne
iné mesto sa nemôže prezentovať takým
privilegovaným, exkluzívnym vzťahom
Franza Liszta ako práve Bratislava.“
Vitkay junior pôsobil ako kňaz v Liptovskom Hrádku, finančne podporoval
opravu kostola v rodnom Spišskom
Bystrom po predchádzajúcom požiari
a daroval kostolu pozlátené cibórium
s venovaním. Takto ho zaznamenal
ako jediného donora pri oprave kostola
cirkevný historik Ján Vencko vo svojej knihe Dejiny štiavnického opátstva
na Spiši. Liatinovú katedrálu z hrobu
Paulusa Vitkaya juniora zachránili, zrekonštruovali a dnes zdobí, zatiaľ bez
označenia pôvodu, mestský park v Liptovskom Hrádku. Pavol Vitko – Paulus Vitkay junior, bol pokrstený v roku
1780 v obci Kubachy a zomrel v roku
1835 v Liptovskom Hrádku. Dlhý čas
som ich považoval za tú istú osobu –
aj také prekvapenia ukrývajú archívy.
Na konci pátrania som našiel tretieho
Pavla Vitka, ktorý sa narodil v blízkosti
Kubách – v Hranovnici, v roku 1949 sa
však usadil v Austrálii, kde o. i. zakladal slovenský rozhlas, a dokonca je
po ňom v Brisbane pomenovaná ulica.
O ňom napísal knihu Kookaburru po
slovensky spievať nenaučíš
štvrtý
Pavol Vitko, ktorý už však zo Spiša
nepochádza.
Uhorsko bolo nástupníckym štátom Veľkej Moravy, bol to náš štát
a príslušníci slovenského národa
žili a zomierali na rôznych miestach
sveta mimo dnešných hraníc Slovenska a mnohí upadajú do zabudnutia.
Naše dejiny tvorili vzdelaní, schopní
ľudia, ktorí boli po stáročia súčasťou štátu, kultúry či vedy. V minulosti mali svoje miesto v spoločnosti
a právom im patrí miesto aj v našich
dejinách.
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Štefan PACKA oslávil jubileum obrazobásňami aj autorskou výstavou koláží

Chvála imaginatívnych snov a tvorivej fantázie
LACO HÁMOR – Foto: Ján SVIDROŇ

Spisovateľ, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Peter Mišák v autorovej novinke PreSvetloVanie odkazuje na vrcholiaci Packov (75) „rok
v znamení jeho jubilea“. Knihu básní a koláží zo žilinského vydavateľstva Georg Juraja Štefuňa uviedli v záhrade domu Rázusovcov v Liptovskom
Mikuláši-Vrbici. Zároveň otvorili výstavu koláží Štefana Packu Chvála zablúdených snov.
Akákoľvek výtvarná technika má
svoje zákonitosti, ale fundament je
kresba. Kto nevie kresliť, nemôže byť
ani maliarom, ani kolážistom. Spravidla k majstrom koláží patrili a patria
tvorivé osobnosti. Popredný kolážista
Emil Semanco, starosta Umeleckej
besedy slovenskej, o Packovom zaľúbení do tejto techniky napísal: „Prvým
dúškom bol Bartfay. Myslím si, že sme
Tibora hltali každý osve a po svojom,
ale s vedomím a pochopením jeho
životného kréda: ‚Kameňa a človeka sa
treba najskôr dotýkať srdcom až potom
rukami.‘“ Štefan Packa dodáva: „V čase,
keď som spolupracoval s denníkom Hlas
ľudu, som sa zoznámil s výtvarníkom
Jozefom Šturdíkom. V tom čase som po
kolážach viac-menej pokukoval, obdivoval majstrovský fortieľ každého, kto sa
im venoval. Obdivoval som Šturdíkove
kresby, ktoré doviedol do dokonalosti,
i jeho štýl bol rozoznateľný.“
■ INŠPIRÁCIE VERŠOV
Majstra Šturdíka preslávili ilustrácie, bohatá prepracovaná, štýlovo
čistá kresba v básnických zbierkach J.
Lenka, A. Plávku, I. Kraska, P. Horova,
V. Reisela či V. Mihálika. „Zistil som, že
umenie nielen zušľachťuje, ale najmä
spája. Všímal som si úsilie tvorcov, ako

prirodzene kombinujú výtvarné techniky,
aby dosiahli potrebnývýraz. Postupne
som získal aj prvé skúsenosti, vytvoril
som prvé koláže.“
Packova cesta k výtvarnej tvorbe
viedla cez poéziu, básne. Z Dolniakov
sa ešte v učňovských rokoch dostal
do Vysokých Tatier, ktoré sa mu stali
osudnými. Formovala ho kuchyňa. V tej
treba mať nemálo fantázie. Mal sa stať
gastronomickým špecialistom, a nielen
výtvarníkom či poetom. V jeho prípade
služba v hotelierstve je významným
krokom k poznávaniu „farieb“ tvorivého
úsilia. Semanco nachádza v Š. Packovi
„básnika s každým pohladením tatranskej žuly...“
■ TVORIVÉ ZRENIE
Štefan Packa je akoby zhmotnením známeho príslovia: „Pomaly chlapci
rastú.“ Dozrieval postupne, tak ako to
v živote chodí. Stretnutie s básnikom
Jankom Silanom vo Važci ho poznačilo
doslova a do písmena. Stále bol i vďaka
profesii, ku ktorej, ako sám vraví, prišiel náhodou, zhodou okolností s inými
ľuďmi. „Mal som na výber, buď pokračovať v škole ešte do deviatky, alebo
ísť do učenia. Ale o tom, do akého,
už rozhodovali tabuľky a spoločenská objednávka. Našťastie, môj otec,

hrajú na píšťalky / ždiarskych plotov.“
Emil Semanco už pred časom o Packovom tvorivom aj ľudskom profile –
o vášni tvoriť slovom aj obrazom – napísal: „Obraz a slovo sa najprv nepokojne
mrvia a preosievajú, ako keď sa má
oddeliť zrno od pliev. A potom sa mlátia
a melú – aj medzi sebou – neraz hlava-nehlava. Modriny, driny. Muky múky,
lepidlo z cesta cesty. Bez práce nie sú
koláže...“

Uvedenie najnovšej
j
j knihyy obrazobásní
Štefana PACKU (vpravo) poctili aj jeho
ppriatelia a známi,, medzi inými
ý tiež herečka a spisovateľka Milka ZIMKOVÁ

úradník ONV v Seredi, mi našiel učňák
v Tatrách.“
Pre Packu boli najmenšie veľhory
sveta nepobozkanou nevestou, lebo
„kukuričiar“ z nív nevedel, do čoho
ide. A pokým si požičal prvú maliarsku paletu, pretieklo horskými bystrinami veľa vody. S plnou vážnosťou
si uvedomil zmysel slov „máme veľa
kilometrov času“. A v tomto slede
udalostí vnímal naplno tatranské
končiare i ľudí, čo tam po stáročia
žijú. „A deti po porážke zimy / veselo

Au t o r M i c h a e l PA R E N T I o d h a ľ u j e s k u t o č n ú t v á r i m p e r i a l i z m u

Precízna analýza ničivých síl Západu
KNIHA TÝŽDŇA

Je to mimoriadne poučné čítanie o ničivých silách západného
imperializmu za posledného pol storočia. Parenti nás opäť ohromuje neuveriteľne podrobnou analýzou toho, ako je v ktoromkoľvek danom kapitalistickom štáte dominantnou paradigmou sila,
ktorá sa používa proti vlastným národom na boj proti proletárskemu odporu.
Autor uvádza záznamy a zoznamy intervencionizmu
USA a škôd, ktoré spôsobil krajinám „tretieho sveta“, ako sú
početné puče v Latinskej Amerike a väčšie vojenské operácie po
celom svete, najmä na Strednom východe, ktoré sa skrývajú za
národnú bezpečnosť. Je preukázané, že nadnárodné spoločnosti
ovplyvňujú a niekedy určujú zahraničnú politiku pod zámienkou
„demokracie“ a šírenia „slobody“. Spojené štáty americké propagujú nespravodlivú politiku a používajú pritom nekalé praktiky
na celom svete vrátane vyvlastnenia prírodných zdrojov, privatizácie, dlhového zaťaženia, klamstiev a potláčania demokratických hnutí. Demonštruje, ako to prispieva k zhoršovaniu životnej úrovne v USA, k zvyšovaniu chudoby, ničeniu infraštruktúry
a hroziacej ekologickej katastrofe. Za všetky ostatné jedna charakteristika nemenej známeho aktivistu a spisovateľa: „Kniha
Tvár imperializmu od Michaela Parentiho je čestná, silná a desivá
zároveň. Preto ho budú nenávidieť tí, ktorí riadia Impérium,
a milovať ho budú ľudia, ktorí hľadajú pravdu uprostred smradľavej kopy odpadu západnej propagandy. Táto kniha bude predovšetkým jasná iskierka nádeje pre miliardy mužov, žien a detí,
ktoré práve v tejto chvíli bojujú o holé prežitie a bránia sa proti
americkému Impériu a proti všetkým obludným tváram a maskám
imperializmu,“ napísal Andre Vltchek, autor knihy Západný teror.
(red)

HUMORESKA

leboficoizmami, za srdcervúce
obrázky z kábulského letiska, za
pôrody Afganiek v evakuačných US
Army lietadlách... Videl si v novinách
Milý Donald,
ďakujeme Ti, že sme sa mohli fotku paštúnskej matky, ako podáva
zúčastniť na hrdinskom úteku
vašich a našich vojenských jednotiek z Afganistanu v štýle filmu
Rýchlo a zbesilo. Verím, že keď
budeš opäť oficiálne prezidentom,
vyznamenáš Medailami cti niekto- dojča cez ostnatý drôt americkému
rých našich vojakov a politikov vojakovi? Čo s dojčaťom dotyčný
s modrými knižkami. Na revanš. vojak má na letisku urobiť, zostalo
Vaša piata kolóna dislokovaná nedopovedané či skôr nedofotou nás Ti rada poradí, koho oceniť. grafované. Metál si zaslúži aj Ústav
V prvom rade novinárov mien- matematiky a informatiky. Ak polikotvorných denníkov a televízií. Za ticky a kaviarensky správne vypoich výkony pri opisovaní chaotic- číta, či traja, dvadsiati, alebo až dve
kého úteku ako cieľavedomej eva- tisícky Afgancov, ktorých chce vláda
kuácie po víťaznom dvadsaťroč- doviezť, je viac alebo menej ako
nom boji. Za zdôvodnenia porážky desať Afgancov, ktorých príchod

nám zvestovali. Musíš dať metál aj
Klimatickej Grétke za jasnovidectvo. Vo vašich CBS News to povedali
úplne jasne. Na príčine víťazstva
Talibanu je globálne otepľovanie.

■ DVOJ- A VIACTALENTY
Peter Mišák, dlhoročný editor,
najmä začínajúcich literátov, si myslí,
že „naša kultúra, umelecká pospolitosť
je bohatá na dvojdomých autorov“. Ale
potom stojí za povšimnutie Packov tretí
aspekt umeleckého bytia – gastronómia.
Dokazuje, že i v jej objatí rastú tvoriví
majstri s autorskou licenciou. Lebo stále
platí: „Láska ide cez žalúdok.“ Všadeprítomná ponuka chutných jedál predsa je
tu pre ľudí a budí chuťové bunky aj tým
známym, ktorých človek s kuchárskou
čapicou postretne. A opantá aj najpopulárnejších – celebrity.
Packa v bohato ilustrovanej knihe
Tatry na tanieri sa na „známosti“ rozpamätáva a hľadí z nevšedného uhla
pohľadu. Príbehy s vynikajúcimi receptami chatárov, hotelierov, šéfkuchárov,
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■ SVETLO PRIATEĽOV
Obrazobásne z knihy PreSvetloVanie sú tiež medailami pre priateľov
a medailónikmi o priateľstve. K jeho
priateľom okrem iných patril horolezec,
cestovateľ, geograf a spisovateľ František Kele. Po nečakanej smrti legendárneho horského nosiča Laca Kulangu
si Štefan zapísal: Skalnatou dolinou
/ kĺže sa Lacov tieň... Ale sú v nej aj
svetielka Maše Haľamovej, Etely Farkašovej, uhlíky podnetov Tibora Bartfaya,
poetického druha Jozefa Daníka, aj
presné úsudky žurnalistického investigatívca Vlada Donnera: „Je to vzácna
symbióza písaného slova a jeho vyjadrenia obrazmi. Jeho koláže imponujú
spontánnosťou, úprimnou výpoveďou
o človeku súčasnosti. Nemožno im
uprieť kultivovanosť, zaujímavý nápad
a nie menej zaujímavé stvárnenie myšlienky.“ Obrazobásne sú experimentom,
kde hlavnú rolu nehrajú ani obrázky, ani
maľba, ani napísané slová. „Impulzy,
rezonujúce v Packových kreáciách,
nútia človeka premýšľať o základných
hodnotách ľudského života, rozširujú
repertoár vlastných poznatkov, naznačujú východiská a zohrávajú významnú
úlohu pri poetizácii výtvarného umenia,“ uviedol v bulletine k výstave
V. Donner.
V ateliéri v Rázusovie dome, kde
je autor novej knihy koláží a poézie
správcom, aktuálne pracuje na nových
kolážach zo série venovanej mestám
Európy. A vystavuje stoštyridsať koláží
v dvoch mestách súčasne – v Liptovskom Mikuláši a v Martine.

NEKROLÓG
Na tohtoročný august nebudú milovníci slovenského
výtvarného umenia spomínať v dobrom. Nie preto, že sa už
bez očkovania nedostanú do výstavných sál a galérií, ale
pre obrovské straty, ktoré utrpelo.
Hneď prvý augustový deň natiahla nad kráľovstvom
kresby, maľby, plastiky a dizajnu čierne súkno jedna
z vedúcich osobností teórie a histórie výtvarného
kumštu Klára Kubíková. Piešťanská rodáčka, manželka
akademického sochára Štefana Kubíka opustila toto už

Veľké straty v umeleckom kumšte
skutočne „slzavé údolie“ vo veku sedemdesiatšesť rokov. A len čo sa leto roka
2021 prechýlilo k smutnej jeseni, šokovala priaznivcov výtvarného diania u nás
správa o nečakanom skone jeho v súčasnosti azda najrešpektovanejšieho
vedca, profesora Ľudovíta PETRÁNSKEHO, ktorý na večnosť odišiel akurát
v deň svojich menín vo veku sedemdesiatsedem rokov. Bývalý rektor Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave a dekan Fakulty architektúry Slovenskej
technickej univerzity (dnešnej FAD STU) patril medzi výrazné osobnosti
kultúrneho života na Slovensku. Bol kurátorom či spoluorganizátorom mnohých
výstav a podujatí. Rešpekt si získal dôverným poznaním takmer každého, kto
sa pohyboval a niečo znamenal na scéne slovenského výtvarného umenia,
najmä však ako fundovaný, kultivovaný a rešpektovaný kritik a autor rozsiahlych
profilových monografií aj teoretických publikácií – v nedávnych rokoch napríklad
povedzme o bratoch Hložníkovcoch alebo fundamentálnou prácou o dizajne.
Rodák z Brezna (november 1943) absolvoval štúdium na Katedre dejín
umenia KU v Prahe, tiež na univerzite v Heidelbergu a postupne sa profiloval
ako mimoriadne disponovaný a rozhľadený umenovedec. Umelca a jeho dielo
vedel nielen ohodnotiť, ale aj originálne interpretovať. Tejto svojej prospešnej
a činorodej práci sa so zaujatím venoval vyše polstoročia. So zaujatím, ktoré
sa podpísalo aj na jeho zdraví a podpísalo sa aj na jeho skone v stredu 25.
augusta 2021.
Česť jeho práci a pamiatke!
Emil SEMANCO
Proti gunárovi a malému psíkovi
by víťazne zabojovala menej ako
polovica Britov, vyše polovica Američanov. Tridsiatim percentám by
nerobilo problém poraziť orla, dvad-

Rýchlo a zbesilo alebo hrdinský útek spod Hindúkušu
Ja vidím vinu úplne inde. Neposlali
ste tam tých pravých bojovníkov.
Zostali doma a namiesto boja sa
zúčastnili na zisťovaní portálu
YouGov, proti akému zvieraťu by si
trúfli bojovať a zvíťaziť bez zbrane.
Len tak, s holými rukami. Poteším
Ťa, Briti boli o desať percent zbabelejší ako Američania. V boji s potkanom a mačkou domácou by vyhralo
sedemdesiat
percent
hrdinov.

majstrov svojho remesla, kulinárov,
ako aj prominentných hostí. A tých
jeho kuchárskych literárnych i gurmánskych bestsellerov je požehnane...

siatim buldoga, šimpanza, kobru
kráľovskú a vlka. Keby si poslal do
Afganistanu len tých desať percent
statočných mužov, ktorí si veria, že
holými rukami zlikvidujú krokodíla,
gorilu, leva a slona, víťazstvo by
bolo naše. Nehovoriac o piatich percentách, ktorí by sa smelo postavili
medveďovi grizlymu...
Zákernosť Talibov bola v útoku
počas dovoleniek. Vaši Rambo I.,

Rambo II., Rambo III. a Sedem statočných, James Bond za Angličanov,
Old Shatterhand za Nemecko, dobrý
vojak Švejk za Čechov, Lúdas Matyi
za Maďarov – všetci boli vyvalení
na floridských plážach hneď vedľa
našich politikov. Ani náš špecialista
na boj v horskom teréne a jaskyniach Pacho z Hýb nemohol dôjsť.
Nemal očkovací pas, nepustili ho do
lietadla. Nie je ešte všetkým dňom
koniec. Keď dôjdeš, naštudujeme
si film Horúce strely a pôjdeme
bojovať my veteráni osobne. Dones
z domu hamburgery, ja zoberiem
frndžalicu, potúžime sa a vyprášime
Talibov z Bagramu. Zbrane, lietadlá
a vrtuľníky nemusíš brať, nechali ste
ich tam dosť. Na Tvoj skorý príchod
sa teší
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Šatnica MS zaujala na Slovenskom dni kroja v Banskej Bystrici

MATIČNÉ DEPEŠE
NA POČESŤ LETCOV SNP

Opäť znelo filmové: Jožko, a nožík máš?

Pod záštitou primátorky
Zvolena L. Balkovičovej organizujú mladí matičiari ďalší ročník
Behu na počesť letcov SNP pri
ich pamätníku v Zolnej, a ako
majú vo zvyku, dali mu aj aktuálnu symboliku, keďže podujatie má začiatok 17. 9. o 17.09
hodine a jednotlivé trate majú
dištancie 1,9 (hobby) a 4,4 kilometra pre mužov a ženy.

Text a foto: Veronika GR ZNÁROVÁ

Št vr t ý ročník Slovenského dňa kroja, k tor ý pr vého septembra 2021 v Banskej Bystrici organizoval
t ýždenník Slovenka, obohatili matičiari naozaj mimoriadne. Hoci si so sebou priviezli tradičné kroje
zo Šatnice MS z Mar tina, netancovali ani nespievali v nich. Divákom predstavili ich filmové príbehy.
Slávnu herečku a o nič menej
slávnejšiu matičiarku Evu Kristinovú
si všetci pamätáme z Kuba, Kamenného chodníčka či zo Škriatka. No
videli ste naživo kroje, ktoré v týchto
filmoch nosili naši herci? Vďaka
Matici slovenskej si ich prezreli návštevníci Slovenského dňa kroja na
Deň Ústavy SR. Zaskveli sa aj kroje
zo známych filmov Dobrodružstvo pri
obžinkoch a Ženský zákon. Pre tých,
ktorí nestihli prehliadku krojov na

KURUCI DO ZBRANE
Obrazová výstava
ý
kostýmovej
ý
j výpravy
ýp y
Šatnice MS v televíznych filmoch a inscenáciách v priestoroch Múzea SNP

aj Detvy. Šatnica MS uchováva nielen
tieto krojové súčasti, ale aj storočné
scenáre divadelných hier. Nikoho
neprekvapí, že je medzi nimi Ženský
zákon.

FOTORIPORT
pódiu, priniesli matičiari kostýmovú
výpravu v obrazoch.
Filmové rarity z matičnej šatnice si obliekli traja mladí matičiari
a tri mladé matičiarky. Pozadie, ako
sa do filmov dostali celé kostýmové
výpravy zo Šatnice MS, priblížil podpredseda MS Marek Nemec v rozhovore s moderátorom Romanom
Bombošom.

Živý vstup RTVS o prehliadke matičných krojov z klasických slovenských filmov

Nezabudnuteľný Jozef Kroner ho vo
filme ukázal Aničke. „Jožko, a nožík
máš?“ prekvapil moderátor matičiara
Jozefa Paulenku, ktorý mal na sebe
oblečený kroj jedného z filmových
mládencov, kombinovaný zo súčastí
z Horehronia, Detvy a zo Šumiaca.
Matičiar sa zahanbiť nenechal
a z vrecka vytiahol rybičku. A zožal
veľký potlesk obecenstva. V modrom kroji s výraznou žltou výšivkou
sa objavil na pódiu Lukáš Konúpka.
Azda každý na ňom rozpoznal jedinečnú oblasť Piešťany, ktorú si do

sfilmovanej veselohry Dobrodružstvo
pri obžinkoch z roka 1968 vybral režisér Karol Zachar. Ján Palárik týmto
dielom výstižne kritizoval národné
odrodilectvo a hlúpe povýšenectvo, čo vôbec nebola náhoda. Práve
Palárik bol spoluzakladateľom Matice
slovenskej.
Ďalšiu veselohru od Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon, ktorú
sfilmovali v roku 1967, reprezentovali krojmi Mariana Tekelová a Peter
Schvantner. Vo filme sa objavili krojové súčasti z Horehronia, Polomky

■ ZACHAR A ŠATNICA
Režiséra Karola Zachara si šatničiarky veľmi dobre pamätajú. V šatnici bol ako doma a zvlášť mal rád
kroje z Moravského Lieskového. Tie
predviedli Simona Adzimová a Sandra Vavrečková, ktoré sa objavili
v rozprávkach Škriatok z roka 1974
a Kamenný chodníček z roka 1985.
Na Slovenskom dni kroja spojila
Matica slovenská kultúru s históriou
i literatúrou a folklór s osvetou. Aby
sme si my Slováci a Slovenky uvedomovali bohatosť dejín slovenského
národa, ktoré sú so 158-ročnou históriou národnej ustanovizne ako dve
spojené nádoby.

Predstavením
matičných
divadelníkov
pod
názvom
Kuruci, do zbrane sa 10. septembra 2021 pred DK vo Vranove nad Topľou uskutočnila
ďalšia spomienka na sedliacke
povstanie z roka 1831, ktorému MS venuje v tomto roku
zvláštnu pozornosť. Spomienkové akcie na „cholerovú rebéliu“ vyvrcholili 11. septembra
popoludní výstupom k Pamätníku roľníckej vzbury na vrchu
Furča nad obcou Haniska.
SNEMOVANIE V ČELOVCIACH

Matičné kroje s pútavými filmovými príbehmi

Koncom augusta uskutoč nili VZ matičiari v Čelovciach.
Na ich sneme sa
zúčastnil podpredseda MS Marek
Hanuska a ako hosť starosta
obce Ján Petroch. Po otvorení VZ a kultúrnom programe
rokovanie viedol predseda
Dušan Sľúka, ktor ý informoval
prítomných o činnosti a hospodárení za predchádzajúce
štvorročné obdobie. Prítomní
ho opäť zvolili do čela MO, tiež
členov výboru a DV. Po rokovaní pripravili špor tové súťaže
a prezentáciu hasičskej techniky.

Text a foto: Veronika GR ZNÁROVÁ

SLOVENSK Á HLAVA X XI I

■ KULTOVÝ KUBO
Kultový film Kubo z roka 1965,
ktorý patrí do zlatej klenotnice slovenskej kinematografie, sa nezaobíde bez slávnej hlášky o nožíku.

NA SLOVÍČKO

Matičné kroje s filmovými príbehmi. S týmto posolstvom ste
reprezentovali našu ustanovizeň
na Slovenskom dni kroja v Banskej Bystrici v Deň Ústavy SR.
Dali vám naše šatničiarky skutočne filmové kroje?
- Vybrali sme naozaj výnimočné
kroje, ktoré kedysi šatnica vyslala
do slovenských filmov Kubo, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ženský
zákon, Škriatok a Kamenný chodníček. Veď ešte majú v živej pamäti
režiséra Karola Zachara, ktorý si
požičiaval celé kostýmové výpravy.
Aj krátke ukážky z filmov počas
prehliadky na pódiu to dokazovali.
Málokto vôbec vedel, že máme
takéto unikáty.

s Marekom NEMCOM, podpredsedom Matice slovenskej

Divákov ste ohúrili aj pobavili.
Jožko v úlohe Kuba si vraj dokonca
priniesol nožík...
- Keďže išlo o filmové kroje,
filmovo sme ich aj predstavili. Áno,
mladý matičiar v kroji z Kuba bez
váhania vytiahol rybičku. Diváci na
to reagovali pozitívne, hoci tento
kroj nenosil priamo Jozef Kroner,
ale iný filmový mládenec. Dnes už je
pomerne ťažké určiť, ktorý kroj nosil
ktorý herec či herečka, keďže vo filmoch ich mala šatnica desiatky.
Aké je to stáť na pódiu či
v živom vstupe RTVS a hovoriť
ľuďom o desaťročia starej slovenskej histórii, ktorá sa pretína
s Maticou slovenskou?

- Všetci autori spomenutých
scenárov mali svoj osud spojený
s Maticou slovenskou. Ján Palárik bol spoluzakladateľom Matice
slovenskej, diela Jozefa Hollého
vydávala Matica, Ferko Urbánek bol
prvým predsedom Miestneho odboru
MS v Trnave a matičiarom bol aj
Jozef G. Tajovský. Pre mňa osobne
bolo obrovskou cťou, že som mohol
s mladými matičiarmi reprezentovať
Maticu slovenskú pred niekoľkotisícovým obecenstvom. Živý vstup
RTVS bol náročnejší, no pocity boli
jedinečné. Som hrdý, že som súčasťou našej najstaršej kultúrnej ustanovizne a že Matica slovenská zanechala pozitívnu stopu aj na tomto
podujatí.

Cyklojazda SNP odštartovala heslom: Začnite s vysťahovaním!

Do Bystrice dorazilo vyše šesťdesiat účastníkov
Text a foto: Ondrej BAR ANEC

N i et S l ová k a, k t o r ý by n eve d e l o n a j v ä č š o m oz b r o j e n o m
v y s t ú p e ní p r o t i f a š i s t o m – o S l o ve n s ko m n á r o d n o m p ov st a ní.
H n e ď s i h o a j s p á j a m e B a n s ko u
Byst r i c o u a t a m o j ším M ú ze o m
S N P.
M at i c o u o r g a n i zova n á
C y k l o j a zd a S N P m á p r i p o mín a ť
t ú t o h r d i n s k ú k a p i t o l u, k t o r o u
s m e s a p r i d a l i n a s t r a n u ví ťa zov
v d r u h e j svet ove j vo j n e, a ve d i e
m i e s t a m i , kd e b o j e v S N P p r e b i e h a l i. O b c e S l i a č , H r o n s e k , V l k a n ov á a B a dín s ú a j m i e st a z a s t á vo k a p i et nyc h ak tov na t r as e
c y k l o j a zd y, k t o r á s a u ž t r a d i č n e
z a č í n a „ p r i v a l a š ke “ – P a m ä t ní k u S N P v o Zvo l e n e. N e b o l o

WWW.SNN.SK

Matičná cyklojazda 2021 sa tradične začala „pri valaške“ – Pamätníku SNP vo Zvolene.

Stály spolupracovník SNN
a garant rubriky Ako bolo, čo
bolo v našom dvojtýždenníku
publicista, literát a dramatik
Peter Valo obohatil po takmer
troch desaťročiach knižný trh
druhým vydaním svojej úspešnej knihy Zabíjal som štát,
ktorá štýlom „veselo o smutných veciach“ približuje osudy
slovenských vojakov, najmä
letcov, počas druhej svetovej vojny aj s „dozvukmi“ po
nej. Literárna kritika o tomto
románe mieni, že je to slovenská Hlava XII.
O filmové predstavenie krojov sa postaral
aj podpredseda MS Marek NEMEC.

t o i n a k a n i n a 8 . r o č ní k u, n a
k t o r ý v y r a z i l i m at i č i a r i a bý va lí
vo j a c i z Ú n i e vo j n ov ýc h vete r á n ov. To ht o r o č n á c y k l o j a zd a
s a z a č ín a l a svo j s k y. N a h r áv ko u z p r vé h o v y s i e l a n i a S l o b o d n é h o v y s i e l a č a s p r e j avo m
v y z ý v a j ú c i m k p ov s t a n i u a h e s l o m k n e m u: „ Z a č n i t e s v y s ťa h ova ním! “ A u t e nt i c k ý d o k u m e nt
m á l o ko h o
nechal
c h l a d ný m.
Ľu d ová h u d b a H r u š k a z H r u š ova s p r í j e m ň ova l a d ve h l av n é
z a s t áv k y v o Zvo l e n e a v B a dín e.
S l ove n s k ú š t á t n u hy m n u h r a l i
t a k , a ž s a ľu ďo m t i s l i s l z y d o
o č í. Pr avd a ž e, z a z n e l aj m at i č ný
hy m n u s Kt o z a p r avd u h o r í,
k t o r ý v y p r evá d z a l p e l ot ó n c y kl i s t ov n a c e s t u k B a n s ke j B y s t r i c i. O b e z p e č n o s ť j a zd c ov d b a l
p o l i c a j ný s p r i evo d. A a j ke ď v i a c e r ýc h p ôvo d n e p r i h l á s e nýc h
z m i et l a n e p r i a z n i vá p r e d p ove ď
p o č a s i a, d o „ s r d c a Pov s t a n i a“
d o r a z i l o v y š e š e sťd e s i at c y k l i s t ov v š et k ýc h ve kov ýc h k at e g ó r ií.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

CENA MARTINA BENKU
SNM v Mar tine- Múzeum
Mar tina Benku a Fond vý tvarných umení – Správa pozostalosti Mar tina Benku pripravili
9. septembra spomienkovú
slávnosť na tohto národného
umelca pri príležitosti 133.
výročia jeho narodenia spojenú s odovzdávaním Ceny
Mar tina Benku za roky 2019
a 2020. Medzi laureátmi je aj
mladý talentovaný člen Umeleckej
besedy
slovenskej
Vladimír Vakov z Považskej
Bystrice.
V ÝNIMOČNÁ V ÝSTAVA
S týmto prívlastkom predstavuje
Tatranská
galéria
v Poprade obrazy českého
umelca Otakara Štáfla s tatranskými motívmi a dielo Ivora
Mihála Fauna Tatier od 17. septembra vo Vile Flóra v Starom
Smokovci.
Pripravuje Emil SEMANCO

18. september 2021
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16.STRANA

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

OČAMI MATIČIARA
P andémia
hlboko
zasiahla do realizácie matičných projektov a mnohé
sa len veľmi ťažko rozbiehajú. Oblastné pracovisko
a Miestny odbor Matice slovenskej v Hrušove úzko spolupracujú s Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom
Veľký Krtíš a spoločne pripravujú niekoľko projektov.

Dni tradícií
V oblasti výchovy mládeže
a budovania vzťahu k tradíciám už vlani zorganizovali
skúšobný ročník letných
táborov Hontiansky keľavník, ktorý bol úspešný, ale,
žiaľbohu, predčasne ukončený práve pre pandemické
opatrenia. Po skúsenostiach
a praktických, najmä termínových úpravách sa už tento
rok organizátori pripravili
dôkladnejšie. Tábor uskutočnili v dvoch turnusoch
v júli a auguste. Účastníci
z okresného mesta, okolitých dedín, medzi ktorými
sa našli i deti z iných miest
prázdninujúce u starých
rodičov, dochádzali do Hrušova každý deň z Veľkého
Krtíša a spoznávali tradičné
činnosti na dedine a súvisiace činnosti. Deň odevu
bol zameraný na spôsoby
tvorby tradičného odevu od
pestovania a spracovania
konôp, po pradenie, tkanie,
vyšívanie,
paličkovanie.
Zakončený bol prehliadkou
krojov v Ľudovom dome.
Deň dreva deti využili na
spoznávanie
regionálnych
drevín, spôsoby ich využitia a opracovania najmä
v ľudovom staviteľstve. Deň
chleba a zeme bol v znamení
prác pri zbere obilia, ručnom mlátení, využití slamy
na výrobu tradičnej krytiny
a ukončený bol ukážkou
pečenia v kamennej peci
a ochutnávkou tradičných
hrušovských lepníkov. Viacerí si vyskúšali spracovanie hliny a kameňa, spôsoby používania v tradičnej
architektúre. Na návšteve
penziónu U bylinkárky spoznávali
druhy
liečivých
bylín a možnosti ich využitia v ľudovej medicíne.
Počas Dňa kovov sa oboznámili s prácami v kováčskej
vyhni, pozreli si zariadenie
pálenice, expozíciu stabilných motorov, roľníckeho
náradia, starých traktorov,
výstavu hasičských prilieb
a
techniky.
Záverečným
bol Deň Hontu s výstupom
na vyhliadku na Prášnom
vrchu, odkiaľ možno vidieť
nielen hrušovské lazy, ale aj
celý región Hontu.

Matičiari sa znova pochlapili
Text a foto: Jana GEŠPEROVÁ

Obec Budimír v spolupráci so Záujmovým odborom regionalistiky Matice
slovenskej zorganizovali 29. augusta
tohto roka pri príležitosti sedemdesiateho piateho výročia oslobodenia obce slávnostný akt odhalenia
pamätnej tabule na budove obecného
úradu. Vojská 318. horskej streleckej
divízie 18. armády 4. ukrajinského
frontu sovietskej armády oslobodili
Budimír spod fašistického jarma 19.
januára 1945. Situácia okolo pandémie COVID-19 však nedovolila zorganizovať podujatie v skoršom termíne,
ale napriek tomu nadišla slávnostná
chvíľa, keď si mnohí tunajší občania prišli uctiť pamiatku
našich
osloboditeľov. Tabuľu slávnostne
odhalili starosta obce Vojtech Staňo
a podplukovník Alexander Zadorožnyj, zástupca pridelenca obrany

Slávnostná atmosféra odhalenia pamätníka osloboditeľom v Budimíre.

pri veľvyslanectve Ruskej federácie
v SR. Medzi vzácnymi hosťami boli
aj predseda ZO regionalistiky MS
Anton Meteňko, členka Ústrednej
rady SZPB Monika Gergeľová a iní
významní hostia. Pietny akt kladenia vencov a čestnú stráž zabezpečil
Hencovský oddiel Gvardija pod vede-

ním Miroslava Gešpera, člena výboru
MS a člena výboru ZO SZPB Vranov
nad Topľou 1. K dôstojnej atmosfére
prispeli aj mladí vlajkonosiči odetí
v dobových hasičských uniformách.
Podujatie obohatilo tiež vystúpenie
mladého heligonkára a prednes básní
v slovenskom i ruskom jazyku.

Národnému výstupu na Pustý hrad pri Zvolene prialo počasie

Matičný stánok zaujal ponukou kníh
Text a foto: Jozef SLIACK Y

Počas Náro dného výstupu na Pustý
hrad Matica slovenská sa ako spoluorganizátor prezentovala najmä
bohatou knižnou ponukou. Tradičnému športovo-kultúrnemu podujatiu prvú septembrovú sobotu ten-

toraz prialo aj počasie a tí, čo sa
na ňom zúčastnili, sa priam kúpali v
lúčoch slnka.
V kultúrnom programe sa
predstavila skupina Via Historica
s pásmom Od Sama po Jánošíka,

Príťažlivé výtvory detí z Oravskej Jasenice

Úspech V krajine remesiel
Eva MATISOVÁ, predsedníčka MO MS v Oravskej Jasenici

Centrum remesiel ÚĽUV Bratislava, Ústredie ľudovej umeleckej
výroby, zorganizovalo už 8. ročník
súťaže V krajine remesiel. V Oravskej
Jasenici zo všetkých kategórií majú najbližšie k téme Pletky s pletivami, a tak
tamojšie matičiarky pripravili tvorivé
dielne zamerané na výrobky zo šúpolia.
Štyri práce zaslali do súťaže – hudobníka Terezky Hvolkovej vo vekovej
kategórii 8 – 10 rokov a trojicu „šupoliačikov“ v kategórii 11 – 14 rokov: Pastierika Júlie Matisovej, pilčíka Kristíny Brisudovej a drevorubača Emy Žofajovej.
Skromne si mysleli, že ich úsilie je
márne, a tu prišlo nečakané povzbudenie. Všetky štyri práce detí z Oravskej

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ

Ján BRLOŠ

V Budimíre odhalili pamätnú tabuľu osloboditeľom

v ktorom vtipnými scénkami priblížila našu históriu a jej osobnosti.
Divákov zaujali aj sokoliari zo skupiny sv. Bavona, ktorá pôsobí pri
Základnej škole Maximiliána Hella
v Štiavnických Baniach. Žiaci tejto
školy znova ukázali, že to s operencami vedia. Návštevníci Pustého
hradu sa zastavovali aj pri stánku
Matice slovenskej, ktorá je už dlhoročným spoluorganizátorom tohto
obľúbeného turistického podujatia.
Bohatá bola najmä ponuka kníh od
povestí až po odborné publikácie.
Zalistovať v nich si účastníci mohli
pri rezkých nôtach trojice ľudových
muzikantov. Vlani bola súčasťou
výstupu Kráľovská svadba na Dolnom hrade. Tohto roku sa toto
divadelné predstavenie pod holým
nebom rozhodli ponúknuť návštevníkom Pustého hradu už o týždeň
skôr. Či to bolo šťastné rozhodnutie, ukáže čas.
Jasenice, ktoré sa zapojili do nevšednej súťaže, sa dostali na pomyselný
stupienok víťazov. Výsledok potešil
všetkých – deti posmelil ďalej pokračovať v ľudovej tvorbe a členky nášho
Miestneho odboru Matice slovenskej
v Oravskej Jasenici zas v ďalšej práci
s mládežou.

Ani sa nechcelo veriť, že toto sú výtvory detičiek – pastierik a pilčík z kukuričného šúpolia.

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
V SNN č. 17/2021 sme sa venovali našim športovcom na LOH v Tokiu a pýtali sme sa, koľko medailí si
odniesli z krajiny vychádzajúceho slnka. Správne odpovedali tí naši čitatelia, ktorí uviedli, že slovenskí
reprezentanti v jednotlivých disciplínach na LOH v Tokiu pre Slovensko vybojovali štyri medaily – jednu
zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov:
Zuzana Múčková, Piešťany; Milan Slávik, Žilina; Juraj Babčo, Pezinok.
● Matica slovenská vyhlásila a slávi tento rok ako Rok Alexandra Dubčeka. Kde sa tento populárny
bývalý politik pred sto rokmi narodil?
Svoje odpovede posielajte na redakčné kontakty aj elektronicky našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do
vyjdenia ďalšieho čísla matičného dvojtýždenníka.

PRIPOMÍNAME SI
18. septembra
– pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa narodil politik Dušan
Čaplovič (1946); exminister školstva
a poslanec pracoval pôvodne ako
archeológ, bol tiež podpredsedom
Smeru
– pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil hokejista Peter
Šťastný (1956); člen Siene slávy
NHL a IIHF, ktorý reprezentoval Česko-Slovensko, Kanadu a Slovensko,
bol druhým najproduktívnejším hráčom NHL osemdesiatych rokov 20.
storočia
19. septembra
– pred sto tridsiatimi rokmi
zomrel fyzik, matematik a vynálezca Jozef Maximilián Pecval
(1807 – 1891); je považovaný za
zakladateľa modernej optiky
21. septembra
– pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil publicista Jerguš
Ferko (1956 – 2001); pôsobil ako
člen Výboru Matice slovenskej, spoluzakladal spolky Združenie slovenskej inteligencie „Korene“, Klub za
pravdivý obraz Slovenska, Združenie
slovenských novinárov, Iniciatíva za
zvrchované Slovensko či Kongres
slovenskej inteligencie
– pred šesťdesiatimi rokmi sa
narodil politik Jozef Burian (1961);
jedno funkčné obdobie pôsobil ako štátny tajomník ministerstva
práce
22. septembra
– pred dvesto desiatimi rokmi
sa narodil národný buditeľ, evanjelický kňaz, básnik a jazykovedec Michal Miloslav Hodža (1811
– 1870); reprezentant slovenského národného hnutia, člen
trojice Štúr – Hurban – Hodža
23. septembra
– pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil prozaik, publicista,
literárny kritik a prekladateľ Igor
Otčenáš (1956); držiteľ Ceny Ivana
Kraska za literárny debut roka 1991
a prémie Literárneho fondu za preklad diela Hannah Arendtovej Pôvod
totalitarizmu v kategórii vedeckej a
odbornej literatúry za rok 2018
– pred štyridsiatimi rokmi
sa
narodil
hokejista
Tomáš
Surový (1981); odchovanec Banskej
Bystrice hrával v NHL i KHL
25. septembra
– pred sedemdesiatimi rokmi sa
narodil operný spevák Peter Dvorský
(1951); na začiatku osemdesiatych
rokov bol oficiálne zaraďovaný do
štvorice najlepších tenoristov sveta
vedľa P. Dominga, L. Pavarottiho a J.
Carrerasa), vystupoval vo Veľkom
divadle v Moskve, vo viedenskej Štátnej opere, v milánskej La Scale, londýnskej Covent Garden a inde
26. septembra
– pred dvadsiatimi piatimi rokmi
zomrel literárny vedec, teoretik, historik, prekladateľ a pedagóg Ján Števček (1929 – 1996); autor televíznych
adaptácií literárnych diel, prekladateľ
z francúzštiny, editor a redaktor viacerých odborných zborníkov
29. septembra
– pred šesťdesiatimi rokmi
sa narodil prozaik, scenárista a
publicista Dušan Taragel (1961),
dnes textár v reklamnej agentúre v
minulosti napísal diela Rozprávky
pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov – preložené do
šiestich jazykov, ďalej Sekerou a
nožom, Roger Krowiak alebo Sex
po slovensky
Ľudovít KUSAL
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