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SLOVO O SLOVENSKU
M atica slovenská vo svojej
158-ročnej histórii čelila viacerým snahám obmedziť jej činnosť.
A, žiaľ, medzi organizátormi jej
útrap boli aj Slováci, čo je najsmutnejšie. Prvýkrát to bolo v roku 1875,
keď maďarská vládnuca moc úplne
zrušila slovenskú ustanovizeň.
Uhorská vláda 12. novembra zastavila jej činnosť. Zhabala jej majetok a finančnú základinu Matice
v roku 1885 poskytla renegátskemu Uhorsko-krajinskému slovenskému vzdelávaciemu spolku
MTKE na pomaďarčovanie Slovákov. Činnosť Matice slovenskej sa
oživotvorila až v roku 1919.
Atak zorganizovali aj komunisti.
Maticu síce nezrušili, ale výrazne
obmedzili jej činnosť. Komunistický
režim znárodnil matičný vydavateľský podnik Neografia. V päťdesiatych
rokoch
boľševici
postupne zobrali Matici slovenskej
vedeckú činnosť, rozpustili jej členskú základňu a inštitúciu zredukovali na ústredie osvetovej práce.
Ďalší historický útok pripravili
novodobí demokrati. V roku 2000
parlament schválil knižničný zákon
183, ktorý bez účasti Matice slovenskej pripravil vtedajší minister kultúry Milan Kňažko – bývalý
herec počas komunizmu, neskôr
moderátor nežnej revolúcie a politik. Zákon jej odňal Slovenskú
národnú knižnicu a mnohé knižničné fondy, ktoré nepatrili štátu.
Musela opustiť sídelnú budovu
v Martine na Hostihore, ale aj historicky prvú budovu.
Aktuálne je Matica slovenská
opäť terčom nevyberaných útokov
niektorých politikov a liberálnych
médií. Štát jej výrazne znížil dotáciu, čím bola jej činnosť obmedzená. Aktuálne prebieha v Matici
audit štátu, ktorý preveruje používanie štátnych zdrojov. Verme, že
kontrolóri budú objektívni vo svojej
práci. Najsmutnejšie je, že i niektorí členovia Matice slovenskej
zásobujú verejnosť falošnými obvineniami. Snažia sa činnosť Matice
regulovať návrhmi na zmenu
zákona a obmedzením jej nezávislosti a vnútornej samosprávnej
demokracie.
V sobotu 9. októbra 2021 sa matičiari z celého Slovenska stretli
v Liptovskom Mikuláši na svojom
valnom zhromaždení. Zvolili si
staronového predsedu Mariána
Gešpera a odsúdili snahy o oslabenie významu Matice slovenskej,
ktorá je stále svedomím národa.
Bolo to historické a správne
rozhodnutie.
Maroš SMOLEC,
správca Matice slovenskej
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3 OTÁZKY PRE: Mariána GEŠPERA, novozvoleného predsedu Matice slovenskej

Matica slovenská nebude na vedľajšej koľaji
● Ako vnímate stav Matice
slovenskej po uplynulých štyroch
rokoch?
Posledné štvorročné obdobie
bolo mimoriadne vážne nielen pre
celú spoločnosť, ale aj pre Maticu slovenskú. Predovšetkým v rokoch 2017
a 2018 sme navracali autoritu Matice
slovenskej a jej mnohovrstvovej kultúrnej, vedeckej činnosti naspäť do
spoločnosti. Do určitej miery sa nám
to podarilo. Súčasne sme sa rozhodli
nepúšťať sa už do politicko-straníckych tém. Zamerali sme sa najmä
na kultúrne, odborné a vydavateľské aktivity, na spoluprácu s krajanskými organizáciami a rozvoj matičných miestnych odborov, folklórnych
a umeleckých kolektívov.

● Čo je vašou prioritou na
nasledujúce obdobie?
Pandémia dostihla aj Maticu slovenskú. Štát nám v tomto roku znížil
aj štátnu dotáciu. To nám prirodzene
obmedzilo našu činnosť. To, čo sme
nemohli realizovať počas pandemických obmedzení, chceme posunúť
do ďalšieho obdobia. Teda udržiavať
a rozvíjať kolektívnu historickú pamäť
a vedomie prostredníctvom kultúrnych, vedeckých, vydavateľských
aktivít, ako aj 505 miestnych odborov,
240 folklórnych kolektívov a 33 divadelných kolektívov. Máme dvadsať
Domov MS, ktoré húževnato pracujú
na regionálnej kultúrnej úrovni niekedy aj úplne samy. Matica slovenská
bude pokračovať v omladzovaní svo-

jich štruktúr a nástupe mladej a strednej generácie, čo sa nám doteraz
darilo. Nemôžeme to podceniť.
● Čo bude so štátnou dotáciou pre MS?
Matica slovenská si nezaslúži
takú nízku štátnu dotáciu. Ak sa
štát rozhodol financovať aj Csemadok sumou tristotisíc eur, Matica
nemôže byť na vedľajšej koľaji, veď
pre slovenskú štátnosť urobila veľmi
veľa. V posledných štyroch rokoch
sme dokázali, že robíme serióznu
a solídnu prácu na prospech všetkých
občanov Slovenska.
Zhovárala sa
Veronika GRZNÁROVÁ
Foto: MS

R - 2021022

V SNN 22/2021
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK

Najbližšie vydanie Slovenských národných novín 22 vyjde s dátumom 30. október 2021
■ Prečo východ Slovenska zostáva stále bokom od potrebného diaľničného spojenia
■ Český spisovateľ Ivan Olbracht svojho literárneho lúpežníka Nikolu Šuhaja obhajoval
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Delegáti Valného zhromaždenia Matice v Liptovskom Mikuláši bilancovali

Staronovým predsedom je Marián Gešper
Matej MINDÁR – Foto: Veronika MATUŠKOVÁ

V sobotu 9. októbra 2021 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie Matice slovenskej (MS). Vedenie najstaršej národnej ustanovizne Slovákov zhodnotilo pred zúčastnenými delegátmi svoje doterajšie štvorročné funkčné obdobie od roka 2017. Nasledovala potom demokratická tajná voľba kandidátov do najvyšších
orgánov MS. Post predsedu obhájil doterajší predseda MS Marián Gešper. Predsedom Dozorného výboru MS sa
stal riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko.
Po zaznení štátnej hymny SR
predseda Matice slovenskej Marián
Gešper na úvod privítal všetkých
zúčastnených delegátov. Po ňom sa
k slovu dostal primátor hostiteľského
mesta Liptovský Mikuláš a veľký
podporovateľ Matice slovenskej Ján
Blcháč. Pripomenul, že metropola
Liptova veľkým spôsobom ovplyvnila
moderné dejiny slovenského národa.
Zástupca partnerskej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a matičiar Ladislav Skrak
prečítal prejav jej predsedu Pavla
Sečkára, ktorý sa zo zdravotných
dôvodov nemohol osobne zúčastniť
na matičnom zhromaždení. Podľa jeho
slov súčasná demokratická Slovenská
republika vznikla na základe odkazu
protifašistického odboja Slovákov
v čase druhej svetovej vojny.
■ VYSOKÁ ÚČASŤ
Po úvodných prejavoch Valné
zhromaždenie MS s pripomienkami
niektorých delegátov schválilo návrh
zloženia mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Následne schválilo aj
zloženie pracovného predsedníctva.
Matiční delegáti takisto prijali i rokovací a volebný poriadok, zapisovateľa
a overovateľov zápisu zo zasadnutia.
Po ohlásení správy mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Valného
zhromaždenia MS tak už nič nebránilo
konaniu volieb do najvyšších orgánov
MS. Prítomná bola nadpolovičná väčšina prihlásených delegátov s hlasovacím právom. Volebné lístky si prevzalo 307 delegátov z celkového počtu
pozvaných 390, t. j. 78,7 percenta.
Takúto vysokú účasť organizátori
nepredpokladali vzhľadom na tretiu
vlnu pandémie ochorenia COVID-19.

Pred uskutočnením samotných
volieb predstavili kandidáti na predsedu MS a predsedu Dozorného
výboru MS svoje vízie a program.

Staronov ý predseda Matice slovenskej Marián GEŠPER počas predstavenia
svojho matičného programu na najbližšie rok y.

že Matica slovenská potrebuje prejsť
procesom sebauvedomenia vlastných
nedostatkov v práci na každom úseku,
a to z pohľadu riadiacej činnosti,
koncepčnej práce a v konečnom
dôsledku aj v rozvíjaní úloh, ktoré
má v spoločnosti plniť. Po prečítaní
oboch správ pokračovala diskusia
o rôznych matičných i celospoločenských témach.
Napriek pandémii Covid -19 sa v Liptovskom Mikuláši zišlo v yše 30 0 delegátov.

O post predsedu MS sa uchádzal
súčasný predseda MS Marián Gešper
a dnes už bývalý predseda Dozorného
výboru MS Štefan Martinkovič. Na
funkciu predsedu Dozorného výboru
MS kandidovali riaditeľ Členského
ústredia MS Martin Fejko a doterajší člen Dozorného výboru MS Ján
Buleca. Po skončení nasledovalo
predstavenie všetkých kandidátov do
Výboru MS a Dozorného výboru MS.
Následne sa pristúpilo na samotné
hlasovanie.
■ SPRÁVY O ČINNOSTI
Oficiálny program pokračoval
prečítaním Správy o činnosti a hospodárení MS a Správy Dozorného
výboru MS za obdobie rokov 2017 –
2021. Predseda MS Marián Gešper
spoločne so správcom MS Marošom
Smolcom skonštatovali, že činnosť
najstaršej národnej ustanovizne Slovákov je v súčasnosti limitovaná výraz-

VŠIMLI SME SI
Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
v rámci otvorenia nového akademického roka 2021/2022 za prítomnosti
významných osobností politického, kultúrneho a spoločenského života
slávnostne odhalilo pamätník Alexandra Dubčeka pri príležitosti jeho stého
narodenia v univerzitnom smart parku na Študentskej ulici v Trenčíne.
Medzi pozvanými hosťami boli aj zástupcovia Matice slovenskej.

Dubčekov pamätník v Trenčíne
Po zaspievaní štátnej hymny SR predniesol
úvodné slová rektor Trenčianskej univerzity docent
Jozef Habánik. „Sloboda má
význam vtedy, ak existujú
prostriedky na jej uplatnenie. Tieto nadčasové slová
vyslovil Alexander Dubček už v roku 1991. Dnes
Na
pôde
trenčianskej
Univer zit y
v názve inštitúcie niesť jeho
A . Dubčeka odhalili pamätník tejto jed meno je nielen česť, ale aj
nej z najväčších osobností moderných
slovensk ých dejín.
záväzok vychovávať mladé
generácie k odkazu humanizmu, tolerancie a demokracie.“ Predseda Národnej rady SR Boris
Kollár vníma život v politike ako veľmi turbulentný. „ Ak chce byť politik
úspešný, musí spĺňať mnohé kritériá, pritom je vystavený mnohým faktorom, ktoré sám nevie ovplyvniť. No musí s nimi počítať a musí s nimi
žiť.“ Popritom pripomenul, že primárnym cieľom každého politika býva
snaha udržať sa pri moci, aby mohol plniť svoj politický program.
Alexandra Dubčeka vníma ako politika, ktorý nikdy nepovažoval politiku za nástroj získania moci bez vízie. „Nie, v jeho prípade to nebolo
potešenie a opojenie mocou, ale konkrétna služba občanom. Snaha
dosiahnuť lepší a kvalitnejší život pre všetkých a posunutie Slovenska
v rámci Česko-Slovenska na vyšší stupeň sociálneho, spoločenského
a kultúrneho rozvoja.“ Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
Jaroslav Baška pripomenul, že v obci Uhrovec sa v tom istom dome
ako Dubček narodil aj kodifikátor spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr.
Matej MINDÁR
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ným znížením účelovej štátnej dotácie ministerstva kultúry po nástupe
novej vlády po voľbách v roku 2020
a následkami pandémie ochorenia

COVID-19. „Novým skutočnostiam sa
musela Matica slovenská flexibilne prispôsobiť počas výkonu svojej činnosti
bez možnosti dostatočného časového
predstihu na prípravu zmien. Pre
šírenie koronavírusu nemohol nikto
presne predpokladať, ako sa situácia
bude vyvíjať. Matica pôsobí prioritne
v kreatívnom priemysle, ktorý pandémia postihla veľmi výrazne. Nielen
v tom, že matičné kultúrne a osvetové
podujatia boli v rokoch 2020 a 2021
obmedzené a mnohé sa nekonali,
ale aj výpadkom neštátnych príjmov
Matice slovenskej, a to medziročne
2020 – 2021 až na úrovni dvadsiatich
piatich percent. Ministerstvo kultúry
SR pri príprave rozpočtu na rok 2021
pritom neinformovalo dostatočne
s predstihom vedenie MS o znížení
účelovej dotácie takmer o štyristotisíc
eur.“ V súčasnosti už bývalý predseda
Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič vo svojej správe vyslovil názor,

■ STARONOVÉ VEDENIE
Na záver valného zhromaždenia
zástupca volebnej komisie prečítal
výsledky volieb do orgánov MS. Staronovým predsedom sa stal Marián
Gešper so ziskom 213 hlasov. Jeho
protikandidát Štefan Martinkovič
našiel podporu medzi 88 delegátmi.
Predsedom Dozorného výboru MS sa
stal Martin Fejko, ktorého podporilo
240 hlasujúcich. Druhý v poradí Ján
Buleca presvedčil 69 členov valného
zhromaždenia oprávnených hlasovať. Podľa nových Stanov MS, prijatých na Sneme MS 12. októbra 2019
v Liptovskom Mikuláši, sa počet členov Výboru MS znížil z 38 na 28. Za
jeho členov boli zvolení: Jozef Božík,
Marek Nemec, Marek Hanuska, Ján
Seman, Viliam Komora, Branislav
Husár, Pavol Madura, Matej Ivanko,
Ľubomír Kleštinec, Miroslav Kerekanič, Jiří Balog, Peter Schvantner,
Jozef Piecka, Maroš Smolec, Michal
Tkáč, Michal Gnip, Radoslav Krivá-

ček, Filip Púpala, Michal Matečka,
Pavol Kleban, Miloš Zverina, Ladislav
Kalafa, Martin Ostrovský, Anna
Dubovcová, Jozef Schwarz, Matúš
Magera, Roman Michelko a Vladimír
Tokoly. Náhradníkmi sa stali: Mária
Raticová, Miroslav Gešper, Daniela
Trňanová, Martin Bodis, Michal Terrai, Marta Dudrová, Matej Mindár
(autor článku p. a.), Mária Voznická
a Peter Titka. V rámci Dozorného
výboru MS boli zvolení nasledovní
kandidáti: Ján Račko, Martin Gallík,
Milan Stromko, Štefan Topľanský
a Jozef Humeník. Náhradníci: František Ďurina a Jana Šoltésová. Po
prečítaní výsledkov volieb na záver
účastníci Valného zhromaždenia MS
zaspievali matičnú hymnickú pieseň
Kto za pravdu horí.
Od roka 1990 sa Valné zhromaždenie MS v Liptovskom Mikuláši
uskutočnilo po jedenásty raz. Podľa
hovorkyne MS Veroniky Grznárovej si počas socialistického režimu
matičiari nemohli voliť predsedu MS
– vymenovaný bol politicky a ideologicky ministrom kultúry. „Valné zhromaždenia MS boli nakrátko obnovené len počas obrodného procesu
v rokoch 1968 a 1969. Definitívne
sa obnovili až po revolúcii v roku
1989. Medzi najznámejších predsedov Matice slovenskej patril Štefan
Moyses, Pavol Országh Hviezdoslav,
Vavro Šrobár či Ladislav Novomeský.“

Miesto posledného odpočinku príslušníkov slávnych šľachtických rodov

Krypta, v ktorej sa hralo a tancovalo...
Cesty sa rozdeľujú na križovatke v Sedliskách. Jedna vedie do Humenného, druhá do Vranova nad Topľou
a tretia na Domašu. Pri moste na pravom brehu rieky Ondava stojí neskorobaroková plastika svätého Jána
Nepomuckého. Nad nimi už zďaleka pútajú pozornosť ruiny hradu Čičva a na jeho úpätí novorománska
krypta. Zvlášť po výrube stromov na hradnom kopci sa krypta dostala do pozornosti širokej verejnosti
a viacerí telefonovali starostovi, čo to vlastne v obci postavili. Mnohých prekvapilo, že hrobka na východnom svahu hradného vrchu bola postavená už v roku 1909 ako miesto posledného odpočinku príslušníkov
slávnych rodov Barkóczyovcov a Hadikovcov – Barkóczyovcov.
Jednou z národných kultúrnych
pamiatok v obci je spomínaná hrobka.
Prízemná jednoloďová stavba je
postavená v novorománskom slohu
s prvkami klasicizmu. Fasáda hrobky
je členená slepými arkádami, medzi
ktorými sa nachádza osem okien. Centrálny vstup tvorí klasicistická predsieň
s dórskymi stĺpmi a jednoduchým
tympanónom v priečelí. Z troch obcou
pripravených projektov bola schválená
práve obnova novorománskej krypty.
Oprávnené výdavky projektu sú vyše
sedemdesiatšesťtisíc eur, regionálny
príspevok je 58 717 eur. Projekt sa
od roku 2019 realizuje s finančnou
pomocou Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu –
program Podpora najmenej rozvinutých okresov.
Poslední majitelia hradu Čičva
a členovia šľachtických rodov zviazaných s obcou Sedliská sú pochovaní
na miestnom cintoríne, ktorý sa spolu
s kostolíkom nachádza neďaleko novorománskej krypty. Sú nimi posledný
manželský pár z rodu Barkóczyovcov
– gróf Ján Barkóczy, jeho manželka
Antónia Festeticsová a ich jediná dcéra

SLOVENSKO

ČO INÍ NEPÍŠU

Rekonštruovaná
novorománska
kr ypta je už v súčasnosti v hľadáčiku
pozornosti verejnosti.

Helena. Hroby nechal postaviť najstarší
syn dcéry Heleny a dedič šľachtického
majetku Andrej. Po tom, čo sa pod
hroby podpísal zub času, veď odvtedy
sa tade prehnala prvá i druhá svetová
vojna i obdobie socializmu, podarilo
sa skontaktovať s posledným žijúcim
potomkom rodu Gyorgym Szaparim,

ktorý tunajším nielenže priblížil históriu rodu, ale sumou päťdesiattisíc
eur prispel na obnovu hrobov svojich
predkov. Stoja na miestach, ktoré sú
na dohľad od zrekonštruovanej novorománskej krypty.
Napriek pandémii sa v uplynulom
roku podarilo urobiť mnohé v interiéri
krypty i v okolí. Uskutočnil sa výrub
stromov na hradnom kopci, ktoré sťažovali výhľad na túto pamiatku. Keďže
v hrobke nebol nikdy ktosi pochovaný,
už za socializmu sa hľadali možnosti
jej využitia. Pamätníci si ešte vybavia
tunajšie tanečné zábavy, uvažovalo
sa aj s jej využitím na reštauráciu či
svadobku. Starosta obce Matej Sabol
chce v objekte zriadiť audiovizuálne
múzeum – návštevníci by si pritom zvolili svetový jazyk, v ktorom chcú počuť
výklad, a automat by im priblížil históriu panstva Čičva od roka 1270 až do
roka 1909. V spolupráci s občianskym
združením Pro futuro hradu Čičva by
tam chceli prezentovať aj časť nálezov
z hradu. Aj keď do finalizácie ešte
mnohé chýba, už teraz areál pod zrúcaninami hradu slúži návštevníkom.
Text a foto: Marián ŠIMKULIČ
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Vznikne slovenský Fidesz?
Roman MICHELKO

Nedávno sme mohli zaregistrovať iniciatívu strany SMER, ktorá
vyzvala stranu HLAS na vytvorenie
predvolebnej koalície. Bolo jasné,
že táto iniciatíva nebola myslená
vážne, respektíve, že bola len súčasťou boja o preferenčné líderstvo
v opozícii. Dnes je SMER, predovšetkým jeho predseda Fico, podstatne aktívnejší ako líder strany
HLAS Pellegrini. Trend preferencií
je takisto jasný. Kým SMER vytrvalo
rastie, HLAS v lepšom prípade stagnuje, v horšom klesá. Za týchto okolností bola ponuka, ktorú dal SMER
HLAS-u, súčasťou hry na čierneho
Petra. Pre nezorientovaných voličov
išlo o vytvorenie dojmu, že SMER
chce iniciovať veľký protivládny blok
a HLAS túto jeho snahu sabotuje.
Realita je, samozrejme, iná.
Tak predovšetkým, SMER ani HLAS
nemajú problém prekročiť päťpercentnú volebnú klauzulu potrebnú na

vstup do parlamentu, nehrozí teda
prepad žiadnych hlasov. Spojenie
dvoch strán, z ktorých jedna vznikla
odštiepením z tej druhej, by bolo
bizarné a stalo by sa terčom vtipov
typu, čo všetko sa muselo zmeniť,
aby sa nezmenilo nič. No a nakoniec,
toto spojenie by neviedlo
k synergii voličov, ale práve naopak.
SMER aj HLAS nemajú celkom identických voličov. HLAS má iný spôsob politickej komunikácie, je menej
konfrontačný, viac vecný a konsenzuálny, a predovšetkým nemá Fica
na svojom čele, čo je výhoda i nevýhoda. Jeho politická stratégia bola
aj o vyvolávaní politického konfliktu,
čo je veľmi dvojsečná zbraň. Aj preto
jeho osoba voličov veľmi polarizuje
– na jednej strane zjavne cíti silnú
podporu, na strane druhej aj silný
odpor. Naopak, HLAS sa vždy silnej
konfrontácii ad personam vyhýbal.
Iste, Erik Tomáš či Šutaj Eštok sú

veľmi nepríjemnými diskutérmi, nikdy
však miera ich konfrontácie nedosiahla úroveň Ľuboša Blahu.
Úplne inak sa však javí spolupráca medzi stranami SMER a Slovenskou národnou stranou (SNS),
na ktorú vyzval jej predseda Andrej

K OME N TÁ R
Danko ešte v júni tohto roku návrhom na vytvorenie takzvaného „slovenského Fideszu“. Vtedy povedal:
„Obdivujem politiku, ktorú Orbán
pre Maďarov robí. Dúfam, že Boh
nám dá šancu, aby sme túto vládu
poslali do minulosti a aby sme raz
zostavili také silné združenie, ako
je Fidesz v Maďarsku, a porazili
všetkých liberálov. Urobím pre to
všetko a verím, že opoziční lídri
budú schopní koaličných rokovaní,
pretože ináč súčasnú vládu neporazíme.“ Následne na to dal Danko

Z internetovej slobody ubúda
Ivan KR AJČOVIČ

Analytická spoločnosť CompariTech vydáva každý rok rebríček internetovej slobody. Hodnotí ju podľa piatich základných kritérií. V roku 2020
a 2021 sa do zoznamu krajín s najmenej cenzurovaným internetom zaradilo
aj Slovensko. Bohužiaľ, spoločnosť,
ktorá hodnotí všetky krajiny sveta,
zrejme nemá o Slovensku dostatočné
údaje.
Štát má prostredníctvom internetu v rukách možnosti špehovania
občanov – od financií, pohybu až po
reálnu cenzúru. Ako nás štát sleduje?
Napríklad pomocou e-Kasy, ktorá je
skvelý prostriedok na prehľad nákupných zvyklostí občanov. Na Finančnú
správu SR dorazia vďaka GPS polohy
kasy, obsah nákupu, výška útraty
a čas. Spôsoby zneužitia týchto údajov sú nekonečné. Pomocou mobilného telefónu možno sledovať polohu
človeka, a to aj bez toho, aby mal zap-

AKO BOLO, ČO BOLO
V septembri by sa dožil storočnice Matej Andráš. Narodil sa
v rázovitej obci Ždiar poldruha
roka po tom ako Najvyššia rada
mierovej konferencie v Paríži priklepla trinásť spišských obcí Poľsku. Poliaci mali ďalšie územné
požiadavky na Slovensku, ktoré
minister zahraničia Beneš naplnil výmenou za Tešínsko. Matejov
otec šiel spolu s ďalšími Podtatrancami a Spišiakmi za prezidentom Masarykom s tým, že chcú
ostať na Slovensku. Malý Matej sa
už v detstve stretával s nešťastnými Slovákmi, ktorí sa proti svojej vôli ocitli v cudzom štáte bez
akýchkoľvek národnostných práv,
čo spôsobili politické rozhodnutia
po ktorých dvadsaťsedem slovenských obcí z Oravy, z Kysúc
a zo Spiša s vyše dvadsaťpäťtisíc
obyvateľmi pripadlo severným
susedom..
V roku 1934 uzatvorilo Poľsko dohodu s Hitlerom a po Mníchovskej dohode sa pridalo popri
Maďarsku k okliešteniu bývalej
ČSR. Varšava predložila Prahe
ultimátum odstúpiť väčšiu časť

WWW.SNN.SK

ak si kúpite lieky v lekárni a štát vie,
či ste kardiak, alebo máte pohlavnú
chorobu.
COVID-19 sa stal zlatou baňou
pre autoritárske režimy po celom
svete, pretože ním možno ospravedlniť všetky reštrikcie, držať občanov
v strachu a ovládať ich. Na Slovensku Úrad verejného zdravotníctva SR
získal zákonom prístup k údajom od
mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva – bez súhlasu súdu. Šlo údaje

o polohe a mene a priezvisku nakazeného človeka. „Špicľovací zákon“,
ako ho občania nazvali, pozastavil
až Ústavný súd SR. Pritom štát nevie
chrániť získané citlivé údaje. Slovenská bezpečnostná IT spoločnosť
Nethemba upozornila v septembri
2020 na zraniteľnosť v aplikácii Národného centra zdravotníckych informácií
Moje eZdravie, na základe ktorej získala osobné údaje o vyše 130 000
pacientoch, ktorí boli v SR testovaní
na COVID-19. Vtedajší premiér Igor
Matovič to za chybu nepovažoval...
Kto má iný názor, ide proti nám.
Zablokovanie kanála na videoplatforme YouTube doktora Igora Bukovského so stopäťdesiattisíc odoberateľmi je len vrcholom ľadovca. Len
preto, že mal iný názor na očkovanie
proti ochoreniu COVID-19 ako tí, ktorí
riadia tento štát. Viacerí právnici sa
vyjadrili, že ide o cenzúru a poru-

Českého Tešínska, čomu pražská
vláda vyhovela. Poliaci požadovali aj územie v oblasti Čadce,
na Orave obce Hladovku a Suchú
Horu, Babiu horu, vo Vysokých
Tatrách Javorinu s Podspádmi
a vnútorné slovenské Tatry, v Pie-

tol v Košiciach so spolužiakom
Milošom Ruppeldtom, ktorý bol
tajomníkom Vladimíra Clementisa.
Po promócii na právnickej fakulte
nastúpil na ministerstvo zahraničných vecí. V tom čase sa stretával
so zúfalými Slovákmi, ktorých tero-

nuté GPS, pomocou wifi sietí, okolo
ktorých prechádzate. Anonymnú SIM
kartu si na Slovensku nemožno kúpiť,
musíte predajcovi poskytnúť svoje
identifikačné údaje. Hoci sa v Ústave
SR píše, že „nedotknuteľnosť osoby
a jej súkromia je zaručená“, stačí,

P O Z N Á MK A

jasne najavo svoje sympatie k strane
SMER aj v súvislosti s podporou
ich protestu, ktorý chcú zorganizovať 17. októbra v Banskej Bystrici:
„Slovenská národná strana sa politicky pridáva k aktivite strany SMER
– SD na organizovanie protestu 17.
októbra v Banskej Bystrici. Slovenská národná strana ponúkla, že
poskytne technické zabezpečenie
a všetku podporu takémuto podujatiu. Práve takéto protesty majú byť
príkladom toho, ako môžu opozičné
strany kooperovať.“
V tomto prípade je otázne, či
SMER bude mať záujem. Iste, podchytiť národne orientovaných je zaujímavá príležitosť, zásadný problém
je však v aktuálnom držiteľovi tejto
značky – v Dankovi. Strana SMER
bude teda stáť pred dilemou. Dnes
je de facto jedinou stranou, ktorá
môže prirodzene osloviť národne
orientovaných voličov. Je otázne, či
nato bude potrebovať kontroverzného Danka. Jeho politická minulosť je problematická a Fico si iste
veľmi dobre pamätá na jeho rôzne
politické excesy. Toto všetko sú
veci, ktoré dávajú prípadnému spájaniu veľké otázniky. Zdá sa, že pre
stranu SMER bude oveľa efektívnejšie obsadiť post chýbajúceho podpredsedu osobnosťou, ktorá sa bude
šenie Ústavy Slovenskej republiky.
Facebook v auguste zrušil skupinu
Nezaočkovaní, na ktorú ich upozornila Polícia SR. Webová stránka YouTube na konci septembra oznámila, že
bude odstraňovať antivaxerské videá,
ktoré tvrdia, že schválené vakcíny sú
nebezpečné. Na základe čoho ich
bude odstraňovať, ak existujú množstvá smrteľných prípadov po očkovaní,
neoznámila. V septembri navrhoval
predstaviteľ farmaceutickej lobby
Pavol Čekan zrušiť stránky poslancovi
NR SR Ľubošovi Blahovi a TV Slovan
pre ich názory na očkovanie.
YouTube v minulosti zrušil oficiálny kanál Štefana Harabina, na
ktorom líder strany Vlasť zverejňoval
svoje videá. Facebook zablokoval
účet bývalému premiérovi a predsedovi Slovensko-ruskej spoločnosti
Jánovi Čarnogurskému. Po tom, čo
si účet otvoril na ruskej sociálnej sieti
Vkontakte, kde je, mimochodom, aj
Tom Cruise, mu ho obnovili. V auguste
tohto roka opozičnej politickej strane
Život – NS zablokovali kanál na
YouTube.
Treba si pripomenúť jedno –
zakazovanie, dehonestovanie, nálepkovanie či vytláčanie ľudí s inými
názormi na okraj spoločnosti je vždy
začiatok diktatúry.
Konzulovi,
ktorý
poznal
problémy Slovákov v Poľsku, sa
podarilo zlegalizovať školstvo,
vybavil pôsobenie učiteľov zo Slovenska a privážal slovenské knihy
a časopisy. Zasadil sa o vznik
krajanských spolkov a kultúrnych

Krajanom v Poľsku ostal verný
Peter VALO

ninách pravý breh Dunajca a obec
Lesnicu. Tieto požiadavky vyvolali na Slovensku vlnu odporu.
Poľské vojsko prekročilo hranice
a narazilo na odpor. Pre Slovákov na anektovaných územiach
nastala krutá polonizácia, preto po
neskoršom nemeckom útoku, na
ktorom sa podieľala aj Slovenská
armáda, prijali krajania návrat do
vlasti s nadšením.
Tieto udalosti sú predohrou
k pochopeniu života diplomata,
prekladateľa a spisovateľa Mateja
Andráša. V apríli 1945 sa stre-

rizovali a vraždili členovia bandy
poľského partizána Ogňa. Matej
Andráš od detstva súcitil s krajanmi, ktorí sa ocitli v bezprávnom stave za hranicou. Pomáhal
im z pozície československého
konzula v Katoviciach. V tom čase
slovenská menšina nemala nijaké
práva ani školstvo. Cirkev zakazovala slovenské omše. Len tak
mimochodom, neskorší krakovský
kardinál Karol Wojtyla uvalil na slovenské obce Krempachy a Novú
Belú v roku 1968 cirkevnú kliatbu
za to, že odmietali poľskú liturgiu.

NÁZORY

programovo orientovať na „pozostalých“ voličov po SNS či strane Vlasť.
Zánik či pohltenie najstaršej
politickej strany SNS je vec na širokú
diskusiu. Problém tejto značky je
predovšetkým v tom, kto ju dnes
„okupuje“. Je jasné, že zo strany
Andreja Danka ide o výsostne utilitaristickú iniciatívu s cieľom zabezpečiť si svoje politické prežitie.
To je však veľmi málo. Práve preto
predpokladám, že zo strany SMER
nebude o spájanie so stranou, na
čele ktorej je Andrej Danko, záujem.
Je veľmi smutné, že strana
SNS nenašla v sebe dosť síl na to,
aby dokázala voči svojmu predsedovi vyvodiť politickú zodpovednosť
a dať jej druhú šancu. Danko je dnes
v podstate v pozícii, ktorá najviac
pripomína Remišovú, ktorá v mene
záchrany svojho predsedníckeho
postu bez mihnutia oka zlikvidovala
vlastnú stranu. Za normálnych okolností by o takú persónu nemal nijaký
relevantný politický subjekt záujem.
Matovič síce naznačuje, že by bol
ochotný hodiť je záchranné lano.
Ak tak urobí, bude to s najväčšou
pravdepodobnosťou veľká chyba.
Treba len dúfať, že Fico sa nechystá
urobiť podobnú chybu v prípade spojenectva a spolupráce s Andrejom
Dankom.

domov. Zároveň vybavil, aby deti
krajanov mohli ísť do slovenských
rekreačných stredísk.
Začiatkom päťdesiatych rokov
stiahli Mateja Andráša do Prahy.
V rámci procesov s buržoáznymi
nacionalistami, ktoré vyvrcholili justičnou vraždou Vladimíra
Clementisa, ho vyhodili z ministerstva. Robil sústružníka v ČKD.
V roku 1963 ho rehabilitovali.
Pracoval ako vedúci sekretariátu
Zväzu slovenských spisovateľov.
V rokoch 1969 – 1971 pôsobil na
ministerstve kultúry ako prvý

námestník ministra Miroslava
Válka. V marci v roku 1969 sa
spolu s Gustávom Valachom, Evou
Kristinovou, Vincentom Hložníkom, Ľudovítom Fullom a ďalšími, s tichým súhlasom generálneho tajomníka ÚV KSČ Gustáva
Husáka a ministra zahraničia
Bohuša Chňoupka, vybrali na Slovenské dni do Vatikánu, kde pripravili pôdu pre vznik samostatnej
slovenskej cirkevnej provincie,
ktorá sa stala základom medzinárodného uznania, ako aj terajšej
slovenskej štátnosti. Keď sa o tom
dozvedel ideologický tajomník
Vasil Biľak, musel Andráš odísť
z ministerstva. Postupne riaditeľoval na Slovenskom ústredí knižnej
kultúry, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Slovenskej literárnej agentúre. Vydal množstvo
prekladov z poľskej a ruskej literatúry. S Ústavom pamäti národa
nakrútil dokument Bohom zabudnuté kúty, v ktorom zaznamenal aj
zločiny Ogňovej bandy, ktorému
nedávno postavili v Poľsku pamätník. JUDr. Matej Andráš ostal ako
politik, spisovateľ a publicista
krajanom odsúdeným na život
v Poľsku verný.
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Riaditeľka Mária REHÁKOVÁ o úspešných Slovenkách aj o časopise SLOVENKA

S vet sa asi zbláznil, mohla
by znieť krátka charakteristika obdobia, ktoré prežívame
a ktorému vládne pandémia.
V každom prípade verte sebe,
svojej intuícii. Vy sami najlepšie poznáte svoj zdravotný stav
a viete zhodnotiť možnú mieru
rizika. Nikto nevraví, že máte
veriť politikom či médiám, je to
na každom človeku, komu dôveruje a prečo a komu nie a prečo.
Napriek tomu ponúkame dve
varovania polície, kde už je šírenie bludov naozaj za hranicou
a vyplýva z neho podozrenie na
páchanie trestných činov.

Záleží mi na slovenských tradíciách

Verte len sebe
Znovu sa totiž roztrhlo
vrece s poplašnými správami,
ktoré sa šíria formou audionahrávok v komunikačných aplikáciách. V súčasnosti polícia pátra
po mužovi, ktorý nahral zákonne
spornú nahrávku. Muž sa odvoláva na „jednu babu“ z krízového štábu. Podľa nej by ste si
mali spraviť nákup potravín na
dva týždne dopredu. Vraj budú
zatvorené všetky obchody a do
Bratislavy sa má presúvať okolo
tisícpäťsto vojakov. Má byť aj
vyhlásené stanné právo. Polícia v tejto súvislosti varuje: „Ide
o absolútne nezmysly a klamstvo. Podobné správy mohli byť
zaujímavé tesne na začiatku
prvej vlny v marci 2020, no nie
dnes. Už samotná úvaha robenia
si zásob potravín dopredu nemá
logické opodstatnenie, keďže
s otvorením potravín a dodávaním tovaru nebol problém ani
v najťažších časoch pandémie.“
Autorovi tejto nahrávky
podľa polície hrozí niekoľkoročný trest. Policajti v éteri
zaznamenali aj ďalšiu poplašnú
správu, ktorá má podobu audionahrávky. Ženský hlas hovorí,
že od 1. októbra sú všetky testovacie tyčinky napustené covidom na úmyselné šírenie ochorenia, že očkovaní infikovaní
pacienti sú potajomky liečení
Ivermectinom. Ide o mimoriadne
nebezpečné falošné správy.
Ženský hlas viackrát zdôrazňuje, že podľa jej zdrojov ide
o fakty, z ktorých „spadla na
riť“. Opakované zdôrazňovanie,
že tieto hoaxy sú pravdivé, môže
tejto žene značne priťažiť.
Aj „Boženka“ zbytočne pletie hlavy tým, ktorí si nevedia
vlastným rozumom v situácii
urobiť jasno. Boženka sa podľa
polície pravdepodobne naštvala,
že celý večer nemohla dať nič
na Facebook a z pomsty zverejnila neskôr práve na Facebooku
video muža, ktoré sa začína slovami: „Čaute otroci.“ Následne
hovorí, že dostal informáciu (od
koho, kedy a na základe akého
zdroja už nepovedal), že sa do
konca mesiaca začne ten istý
scenár, ako je v Austrálii, aj tu.
Vypne sa Facebook, Instagram
a ďalšie sociálne siete, ako
to bolo predvčerom, ale tentoraz na týždne až mesiace.
Prečo? No veď to je jasné, prídu
zlí Američania zo západu aj
z východu a každému pichnú
smrtiacu vakcínu. Aby toho
nebolo málo, muž na videu
spomenie aj zabíjanie 24 000
detí v Austrálii, ktoré nahnali
na očkovanie. Jeden blud väčší
ako druhý. Status zdieľa vyše
tisíc ľudí. Polícia preto varuje
a vystríha – neverte všetkému,
čo niekde vidíte a čítate. Majte
na veci názor, ale ten svoj.
Ján ČERNÝ
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Zhovárala sa Veronika GR ZNÁROVÁ – Foto: archív

Nielenže vedie vydavateľstvo, v ktorom vychádza známy časopis Slovenka, ale stojí aj za dvoma populárnymi podujatiami Slovenský deň kroja a Slovenka
roka. Riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária REHÁKOVÁ prezrádza, prečo jej záleží na tom, aby sa slovenské tradície i zaujímavé Slovenky dostali
viac do pozornosti verejnosti.
● Prelom augusta a septembra
2021 ste mali hektický. Organizovali ste štvrtý ročník Slovenského
dňa kroja v Banskej Bystrici a tesne
predtým galavečer 13. ročníka
ankety Slovenka roka v Bratislave.
Ako sa cítite po týchto významných
podujatiach?
Cítim sa spokojne, lebo v náročnom období sa nám podarilo pripraviť
dva priame televízne prenosy, ktoré
boli dôstojnou prezentáciou úspešných Sloveniek, ale aj našej histórie.
Organizácia ankety Slovenka roka
a Slovenského dňa kroja prebiehala
takmer celý rok paralelne. Komisia,
ktorá schvaľovala jednotlivé návrhy
v ankete, prvýkrát zasadala už
v novembri. Nasledovali ďalšie
stretnutia, tlačová konferencia, vernisáž obrazov nominovaných Sloveniek,

V tom období prišla aj
spolupráca
s
Lúčnicou, kde som spoznala
jej
zakladateľa
profesora
Štefana
Nosáľa,
a to mi vnuklo myšlienku,
aby som zorganizovala
celoslovenské podujatie,
kde sa stretnú profesionálni speváci, hudobníci,
tanečníci s amatérskymi
súbormi a kde sa naplno
prejaví obdiv k tomu, čo
nám zanechali naši predkovia. Na Slovensku bolo
veľa rôznych folklórnych
podujatí, ale Slovenský deň
kroja spojil takmer všetky
regióny do jedného. Veľká
radosť, keď na jednom
pódiu vidíte rôznorodosť
nášho krásneho Slovenska. A ešte väčšia, keď tým
vyjadrujem úctu ľuďom,
ktorí sa zaslúžili o vznik
profesionálnych súborov.

INTERVIEW
a popritom sme pripravovali Slovenský deň kroja v tom zmysle, že sme
po celý rok navštevovali na Slovensku rôzne folklórne súbory, nakrúcali
tradície aj zvyklosti, aby sme ich
v cykle štyroch ročných období odprezentovali v televíziách RTVS a TA3.
Spomínané galavečery, z ktorých sa
jeden uskutočnil v nádherných priestoroch historickej budovy SND a druhý
v exteriéri Múzea SNP v Banskej Bystrici, boli vyvrcholením celoročných
príprav a boli dôstojné aj veľkolepé.
Teším sa, že mi prichádza množstvo
esemesiek a listov, v ktorých ľudia
vyjadrujú radosť a poďakovanie.
● Čo vás priviedlo k slovenským tradíciám a napokon k organizácii Slovenského dňa kroja?
Niekoľko rokov po sebe sme
organizovali v rámci Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici Popoludnie s
týždenníkom Slovenka. Práve tam na
mojom obľúbenom mieste, ktoré som
navštevovala ako pravá Radvančanka
už od mladosti, som si uvedomila,
že Slovensko nie je len o jarmokoch,
hoci aj to má svoju hodnotu a tradíciu.
Snažila som sa ísť do hĺbky, stretávať
sa s ľuďmi, ktorí si celé roky pestujú
vzťah k ľudovej kultúre a folklóru.

O ČOM JE REČ
Odišiel kamarát, zomrel spisovateľ Ľuboš Jurík. Ťažko sa mi píšu
tieto riadky. Potešila ma recenzia
Jozefa Špačeka v Literárnom týždenníku na poslednú Ľubošovu knihu
Sami na tomto svete, kde ma Ľuboš
spomína v rozprávaní jednej z postáv
knihy chatára Chabroňa. Vedeli ste,
prečo sa používa vetné spojenie
„labutia pieseň“? Lebo vraj labuť
spieva jedinýkrát – pred svojou smrťou, akoby naposledy chcela vyspievať svoj príbeh, svoju lásku.
S Ľubošom som sa, žiaľ, tento
rok osobne nestretol. Ale jeho prvá
žena Agneša mi napísala email, že
Ľuboš je ťažko chorý, že má nevyliečiteľnú chorobu, nádor na osrdcovníku. A že sa Ľuboš priamo opýtal
svojej lekárky, aký dlhý čas mu ešte
ostáva, lebo chce dopísať a vydať
svoj nový román. A od lekárky údajne
dostal tiež krutú priamu odpoveď: do
Vianoc! Nuž, čas to bol ešte o pár
mesiacov kratší. Slovenský Decameron, ako ho nazval v podtitule, chvalabohu, vyšiel! Ale je obdivuhodné,
že Ľuboš písal až do svojho konca.
Literatúra, tá ho udržiavala pri živote,
či lepšie povedané, na tvorbu vydal
svoje posledné sily. Treba v tejto

Mária REHÁKOVÁ vedie vydavateľstvo, ktorého periodiká informujú o Matici slovenskej objektívne. To je
v súčasnosti nevídané.

● Rovnaká otázka
vyvstáva aj pri Slovenke
roka a vašom vzťahu
k tejto ženskej ankete...
Sme
vydavateľstvo, v ktorom vychádzali

Riaditeľka Mária REHÁKOVÁ medzi účastníčkami Slovenského dňa kroja v Banskej Bystrici.

súvislosti povedať, že Ľuboš Jurík
bol neobyčajne pracovitý človek.
Svedčí o tom nielen tých vyše tridsať
kníh, ktoré vydal. Ale aj divadelné
hry, televízne scenáre, rozhlasové
pásma, novinové články a reportáže.
To jeho dielo je ako obrovitý balvan, monument, čo po ňom ostáva.
Pomník na svoju nesmrteľnosť si
vybudoval poctivo sám. Ako apačský
náčelník, ktorý dofajčil fajku – a pove-

vensku. Čadca, Trenčín, Ružomberok, Prešov, to boli desiatky, stovky
osobných stretnutí. A z nich zvyčajne
vytryskli nové inšpirácie, nápady na
nové literárne príbehy. Na ktorejsi
z besied zaznel i môj príbeh Som
mŕtvy vojak, ktorý Ľuboš spomína
v poslednej knihe. A ešte ďalšie
skúsenosti: naše cesty do zahraničia, zvlášť do Ruska. Tam sme sa
s Ľubošom, vďaka „Sajuzu pisatelej“,

Juríkova labutia pieseň
Peter ŠTRELINGER

dal, hovgh, dohovoril som! Preto mi
je pri odchode veľmi ľúto, škoda, bol
by napísal možno ďalšie diela. Jeho
prácu teraz prerušila neúprosná smrť.
Boli sme si s Ľubošom veľmi
blízki, zvlášť keď sme vstupovali do
literatúry, mám na mysli sedemdesiate, osemdesiate roky... Ľubošovi
vyšli prvé knihy poviedok, ja som
písal biografické novely Kto proti
osudu. Ľuboš pracoval vtedy v redakcii týždenníka Nové slovo, ja na Zväze
slovenských spisovateľov. A chodili
sme spolu po besedách – stredných
školách, knižniciach po celom Slo-
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dostali naozaj kde-kade, na zakázané
miesta, kam sa inak bežný človek
nedostal. Napríklad do Kirgizie, kde
sme v hlavnom meste Biškeku (vtedy
Frunze) pátrali po česko-slovenskom
družstve Interhelpo. A na jazere
Issyk-kuľ sme sa plavili na „bielej lodi“
ako významní hostia slávneho spisovateľa Čingiza Ajtmatova (Džamila,
Deň dlhší ako ľudský vek a ďalšie).
S Ajtmatovom Ľuboš potom urobil aj
rozhovor do svojej knihy s európskymi
spisovateľmi Nepokojné dialógy. Bolo
to tesne pred Vianocami, takmer nám
uletelo lietadlo. Ale Ajtmatov mal takú

a vychádzajú periodiká pre ženy. Kto
iný, ak nie vydavateľ Slovenky by si
mal uctiť dámy, ktoré sú úspešné
na Slovensku aj v zahraničí. Mnohé,
bohužiaľ, napriek ich veľkému pracovnému úsiliu doma nepoznáme.
Dostáva sa im skôr ocenenia za
hranicami ich domova. Preto sme
sa rozhodli, že založíme anketu Slovenka roka, ktorá zmapuje jednotlivé pracovné odvetvia, dá ženám
náležitú úctu a počas slávnostnej
atmosféry ukáže celému Slovensku,
že mnohé Slovenky dokážu skĺbiť
náročnú prácu aj život v rodine.
● V tomto roku bolo na oboch
podujatiach vidieť aj Maticu slovenskú, o čo ste sa osobne zasadili. Ako na vás zapôsobilo to,
čo prezentovala naša najstaršia
národná ustanovizeň?
Nesmierne ďakujem za prítomnosť Matice slovenskej, ktorá nám
pripomína naše historické korene
a ukazuje, aká dôležitá je spätosť
s domovom. Vážim si ľudí, ktorí v nej
v súčasnosti pracujú, a preto sme boli
vďační za návrh, týkajúci sa nominácie v ankete Slovenka roka. Matica
slovenská je inštitúcia, ktorá sa
v súčasnosti približuje mladej generácii, a veľmi sa teším, že na Slovensku napríklad cez súbor Matičiarik
vedieme deti k spoznávaniu hodnôt,
ktoré pramenia z našej, a nie cudzej
kultúry.
● Už druhý rok sťažuje pandémia organizáciu kultúrnych podujatí. Všetci veríme, že rok 2022
bude lepší. Rozmýšľali ste už nad
témou ďalšieho ročníka Slovenského dňa kroja?
Počas štyroch rokov, ako cestujeme za folkloristami po Slovensku, sme nazbierali úctyhodný počet
tancov, piesní, zvyklostí, tradícií, ale
aj príbehov. Budúci rok bude opäť
o ľudskej odvahe ísť často proti múru,
ukázať aj to, čo pre mnohých nie je
úplne moderné, a pristaviť sa pri svojich koreňoch. Témou bude všetko to,
čím sme žili a žijeme od kolísky až po
hrob. Všetko, čo nás ako národ spája
a napĺňa.
obrovskú autoritu, že vyše hodinu
zdržali odlet, lebo Ajtmatov má vraj
na návšteve významných slovenských
spisovateľov.
Nemôžem nevynechať ani našu
cestu na Sibír – na rieku Ob. Navštívili sme oblasť, kde sa ťažila sovietska nafta a plyn, teda pre Rusov
veľmi strategické miesto. Tu sme
prežili nezabudnuteľnú rybačku, pri
ohni a vodke sme našim hostiteľom,
ktorí otvorili tému roku 1968, vmietli
do tváre, že to bola podlá okupácia,
pri ktorej vojaci zabili desiatky slovenských a českých ľudí. V Moskve
sme zas navštívili slávneho Valentina
Katajeva, ktorý nás prijal vďaka Lubošovmu klamstvu, že mu nesie pozdrav
od Heinricha Bölla. Spomínam na
nezabudnuteľné chvíle spoločných
dovoleniek v Ľubochnianskej doline.
Deti hrali divadlo, šantili – a Ľuboš
aj na dovolenke písal. Tuším práve
svoj román Novinári. Každý deň ako
Hemingway tisíc slov. Aj revolúciu
1989 sme prežili vedno, boli sme na
besede v Brezovej pod Bradlom. Pri
večernom posedení s tamojším riaditeľom fabriky Jurajom Borguľom
stavil sa o bedničku šampanského,
že o dva dni bude prevrat a padne
komunizmus. Bola to intuícia?! Ale,
nemýlil sa.
Česť jeho pamiatke!
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Maďarská menšina najhlasnejšie kričí pri presadzovaní svojich požiadaviek

NA OKRAJ

Pomaly nebudeme mať kam ustupovať

Podľa predsedu SMERU-SD Rober ta Fica by mal
Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic vysvetliť stiahnutie sťažnosti
prokurátora v prípade nedávno
zadržaných a urýchlene prepustených osôb podozrivých z drogového dílerstva...Vojna v polícii
trvá. Tentoraz to vyzerá tak, že
jej samostatné konanie môže by ť
naozaj spochybňované osobami
z vysokej politiky, ak nie priamo
riadené. Špeciálny prokurátor
Daniel Lipšic by mal vysvetliť,
prečo prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry stiahol sťažnosť
proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku
o tom, že do väzby nezobral
influencerku Zuzanu S. P. ani jej
manžela Reného S.

Ivan KR AJČOVIČ – Foto: archív SNN

Na Slovensku v yše desať percent jeho oby vateľov patrí k trinástim národnostným menšinám. Ich postavenie je nadštandardné – od
možnosti používania materinského jazyka až po udr žiavanie kultúrnych zv yklostí predkov. Najväčšou je maďarská menšina, k torá sa aj
najhlasnejšie domáha plnenia svojich požiadaviek.
roka boli základným organizáciám a
oblastným výborom poskytnuté prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín finančné
prostriedky vo výške 58 695 eur. Fond
na svojej stránke uvádza, že v tomto
roku dostala maďarská menšina viac
ako 4,5 milióna eur, čo je päťdesiattri
percent z celkového rozpočtu.

Vo využívaní maďarskej karty sa
najviac angažuje poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky György Gyimesi. Do Národnej rady SR sa dostal
len tak-tak ako náhradník Jaroslava
Naďa. Svoje slovenské meno Juraj,
pod ktorým kandidoval do Národnej
rady SR, si neskôr zmenil na maďarské
György. Svoju šancu využil, keď ho Igor
Matovič zobral namiesto diplomatov do
Maďarska rokovať s Viktorom Orbánom. Odvtedy jeho aktivity rastú aritmetickým radom. Súčasná vláda ustupuje.
Otázkou je, kde má končiť miera jej
trpezlivosti a naivity. Tú vtedajší premiér
Matovič dokázal, keď v júni minulého
roka zorganizoval stretnutie pri príležitosti stého výročia podpísania Trianon-

POD POKRIEVKOU
skej mierovej zmluvy. Zástupcovia
maďarskej komunity mu rovno predložili
desať požiadaviek, napríklad uznanie
Maďarov za svojbytný politický národ v
rámci Slovenska či vytvorenie Maďarského okolia spravovaného Maďarmi
prostredníctvom svojich volených
zástupcov. Polievočku si okamžite prihrial aj poslanec Gyimesi, ktorý súhlasil,
aby sa preambula ústavy SR namiesto
„My národ slovenský“ zmenila na „My
občania Slovenskej republiky“. Netají
sa sympatiami k radikálnym maďarským
subjektom, v rúšku s logom Hnutia nová
jednota dokonca pokojne pózoval fotografom v slovenskom parlamente.
■ SPORNÉ SMERNÍKY
V auguste navrhol zaviesť možnosť pre obce doplniť šípkové smerníky okrem štátneho jazyka aj v jazyku
národnostnej menšiny. Doteraz tak

Na Slovensku čoraz viac pociťujeme politické snahy za vyššie práva pre maďarskú menšinu.
Menšinoví politici pritom zabúdajú na iné národnostné menšiny na Slovensku.

obce mohli urobiť len na dopravných
značkách označujúcich
začiatok
a koniec obce a na budovách orgánov verejnej správy, ak menšiny tvoria v obci pätnásť percent obyvateľov. Úplnú podporu však pán Gyimesi
nemá ani v novej strane Aliancia –
Szövetség, ktorá združuje tri mimoparlamentné strany. Most – Híd vyzýva
poslanca stiahnuť návrh novely, SMK
návrh víta s výhradami a iba Spolupatričnosť považuje návrh za krok vpred.
V septembri aktivity tohto poslanca
preberal aj Výbor pre národnostné
menšiny a etnické skupiny. Členovia
prijali uznesenie, v ktorom vyjadrujú
nesúhlas s aktuálnou legislatívnou
aktivitou poslanca Gyimesiho, týkajúcou sa pripravovanej novely zákona

o používaní jazykov národnostných
menšín.
■ FINANCIE CSEMADOKU
Najnovšie pán Gyimesi predložil
do Národnej rady SR návrh zákona
o finančnej podpore pre Maďarský
spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok. V dôvodovej
správe pán poslanec uvádza, že „v
minulosti dostával Csemadok finančný
príspevok na svoje fungovanie od
štátu, avšak v roku 1996 bola táto
finančná dotácia zrušená“. Evokuje to,
akoby Csemadok nemal žiadne zdroje
financovania svojich aktivít. To však
nie je pravda. Organizácie Csemadoku
sú financované zo štátnych menšinových fondov. Iba v septembri tohto

■ MAĎARSKÉ PENIAZE
Zdrojom príjmov pre maďarskú
menšinu na Slovensku je aj samotné
Maďarsko, ktoré má pomoc maďarským menšinám v zahraničí zakotvenú
v ústave. Prijímateľom je široké spektrum subjektov, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, futbalové kluby,
školy vyučujúce v maďarskom jazyku,
divadlá, univerzity, a dokonca aj samosprávy. Financie na južné Slovensko
smerujú najmä prostredníctvom Nadácie Gábora Bethlena, ktorá cez bývalú
OTP banku dotovala napríklad študentov maďarských škôl. Investigatívne
centrum Jána Kuciaka dokonca zistilo, že peniaze z Maďarska mohli ísť
v roku 2016 aj na politickú kampaň, čo
zákon zakazuje.
Slovensko síce vychádza menšinám na svojom území v ústrety,
niektoré jej kroky sú však na zamyslenie. V pláne legislatívnych úloh vlády
je napríklad úloha vypracovať zákon
o postavení národnostných menšín.
Zákon dostal za dvetisíc eur zmluvne
vypracovať János Fiala-Butora, ktorý
pôsobí na Írskej Národnej Univerzite
v Galway a je pracovníkom Ústavu
právnych vied Maďarskej akadémie
vied. Pri takto závažnom zákone by sa
žiadala asi širšia spolupráca, ktorá by
nestála na jenom človeku.

Zjednotená Aliancia bude r ukou Orbánov ých záujmov

Horúca diplomacia ponad Dunaj
Matej MINDÁR – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Ma ďarský premiér Viktor Orbán si proti sebe svojimi krokmi stavia nielen vysokých predstaviteľov Európskej
únie, ale popudzuje aj jednotlivé susedné štáty vrátane Slovenska. Kým v prvom prípade je v opozícii s politikou
Európskej únie v otázke prijímania migrantov a na tieto nezhody hľadíme ako na opodstatnené, v otázke zasahovania Maďarska do vnútorných záležitostí suverénnych štátov je našou povinnosťou iredentistickú politiku Budapešti razantne odmietnuť. Nedávno zjednotená maďarská strana Aliancia – Szövetség môže nezanedbateľným
spôsobom pomôcť s presadzovaním maďarských záujmov na území Slovenskej republiky.
Na základe medializovaných informácií o aktivitách maďarskej vlády
týkajúcich sa cieleného skupovania
slovenských nehnuteľností a po nedávnom schválení návrhu na vytvorenie
fondu na nákup poľnohospodárskej
pôdy v susedných štátoch minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (SaS) pozval svojho
maďarského rezortného kolegu Pétra
Szijjártóá (Fidesz) na bilaterálne rokovanie do Bratislavy. Šéf slovenskej
diplomacie mu 5. októbra tohto roka
predostrel oficiálny postoj slovenskej
diplomacie k otázke slovensko-maďarských vzťahov.
■ JEDNOSTRANNÝ POSTUP
„Dobré vzťahy so susedmi sú
mojou prioritou. Platí to naplno aj
o Maďarsku, s ktorým nás spájajú
mnohé dôležité projekty v súčasnosti.
Staviame spolu mosty, spolupracujeme
v ekonomickej oblasti a, samozrejme,
pevnou súčasťou nášho vzťahu sú aj
naši občania maďarskej národnosti. Tak
ako v živote a medziľudských vzťahoch,
tak aj v diplomacii je najdôležitejšie, keď
partneri hovoria o všetkom. O tom, čo
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ich teší, ale aj o tom, kde sa treba vzájomne vypočuť, o to viac, ak chceme
porozumieť druhej strane a čakáme od
nej, že bude rozumieť aj nám.“ Zároveň však skritizoval a odsúdil politiku
maďarskej vlády, ktorá bez akýchkoľvek
konzultácií so slovenskou stranu zasahuje do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky.
Šéfovi maďarskej diplomacie
v tomto smere preto adresoval dve
oficiálne požiadavky. Po prvé minister Korčok dôrazne žiadal, aby všetky
svoje vládne programy, ktoré majú
akýkoľvek presah na Slovensko, boli
uplatňované výlučne po konzultácii
a so súhlasom príslušných inštitúcií
Slovenskej republiky. „Máme na toto
všetko dávno vytvorené mechanizmy
a komisie na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci
z roka 1995. Poďme to využiť. Vyhneme
sa tak situáciám, keď sa až z médií
dozvedáme o kúpe nehnuteľností, ako
napríklad v Košiciach, alebo nedávno,
keď maďarská vláda schválila návrh na
vytvorenie fondu na nákup poľnohospodárskej pôdy v susedných krajinách,
alebo sa chystá poskytovať zdroje na

rekonštrukciu kostolov a sakrálnych
budov na južnom Slovensku.“
■ POLITIKÁRČENIE S HISTÓRIOU
Druhá požiadavka sa týkala oblasti
spoločnej histórie. „Históriu nezmeníme
a, samozrejme, na oboch stranách na
ňu ani nechceme zabudnúť. S tým, čo
sa stalo, sa môžeme jedine vyrovnať,
a to tak, že odoláme pokušeniu s históriou politikárčiť a mobilizovať emócie
dnes, keď potrebujeme riešiť prítomnosť a budúcnosť pre Maďarov a Slovákov v Európe.“
Nedávne zjednotenie maďarských síl s vysokou pravdepodobnosťou umožní Viktorovi Orbánovi
lepšie zosúladiť ciele maďarskej vlády
s požiadavkami maďarskej menšiny
na Slovensku. Novovytvorená strana
Aliancia – Szövetség chce v oblasti
pôdohospodárstva vytvorenie priaznivej agrárnej politiky pre južné
a východné regióny.
■ AUTONOMISTICKÉ POŽIADAVKY
„Presadzujeme zmenu územnosprávneho členenia Slovenska, aby
reflektovalo prirodzené, ekonomické,
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geografické, etnografické regióny.
V rámci školstva chce zachovanie doterajšieho počtu menšinových škôl. V prípade účasti v budúcej vládnej koalícii
strana deklaruje, že bude požadovať
zmenu preambuly Ústavy SR. Jej ďalšou
požiadavkou je plné zrovnoprávnenie
maďarského jazyka so štátnym. „Vláda
odstráni súčasný asymetrický stav
v používaní explicitne preferovaného
štátneho jazyka uznaním maďarského
jazyka ako regionálneho úradného
jazyka na území južného Slovenska.“
Značnú časť autonómie plánuje presadiť aj v oblasti menšinovej (maďarskej)
kultúry. „Vláda zabezpečí samostatnosť
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ako jedinej zákonom zaručenej organizácie pre podporu kultúry
národnostných menšín.“

Narkopartie
Na tlačovej konferencii to
vyhlásil šéf Smeru – SD Rober t
Fico. „ Lipšic musí vysvetliť
nepochopiteľné stiahnutie sťažnosti pri väzbe ľudí podozrivých
zo závažnej drogovej trestnej
činnosti, vďaka čomu sú dnes na
slobode,“ skonštatoval neskôr
Rober t Fico na sociálnej sieti.
Má podozrenia, že za tým, že
je „influencerka na slobode“,
je dodávanie drog významným
osobám, no nikoho nemenoval.
Na tlačovej konferencii sa Fico
pýtal, čo sa stalo dva dni pred
plánovaným rozhodovaním Najvyššieho súdu SR. Ten sa totiž
mal zaoberať väzobným stíhaním Zuzany S. P. a Reného S.,
ktorí sú obvinení v rámci protidrogovej akcie Národnej kriminálnej agentúry. Termín však
bol zrušený vzhľadom na vzatie späť sťažnosti prokurátora
špeciálnej prokuratúry. NAK A
v rámci protidrogovej akcie na
západe Slovenska, počas ktorej zaistili vyše deväť kilogramov pervitínu, obvinila pätnásť
osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny a drogovej
trestnej činnosti. Prokurátor
dal návrh na väzobné stíhanie
desiatich z nich vrátane údajného šéfa skupiny Tibora G.
Sudca pre prípravné konanie
Špeciálneho trestného súdu
v Pezinku zobral 30. septembra
do väzby šesť ľudí, Zuzanu S.
P. spolu s manželom do väzby
nezobral. Úrad špeciálnej prokuratúr y v reakcii uviedol, že
podľa uznesenia o vznesení
obvinenia táto zločinecká skupina páchala drogovú trestnú
činnosť od roka 2012. „Trestné
stíhanie v danej veci sa začalo
až na jeseň 2020. Je zarážajúce, že táto zločinecká skupina
pôsobila bez povšimnutia zo
strany orgánov polície od roka
2012 do roka 2020. Z dôvodu
zachovania potrebnej mier y
zdr žanlivosti však nebudeme
verejne špekulovať o dôvodoch,
pre ktoré nebola táto zločinecká
skupina v období rokov 2012 –
2020 rozpracovaná,“ informoval
hovorca Generálnej prokuratúr y SR Dalibor Skladan. Úrad
tiež informoval, že pri vedených
trestných stíhaniach postupuje
razantne voči všetkým podozrivým a obvineným osobám,
a to bez ohľadu na ich spoločenské postavenie či politické
preferencie. V uvedenej trestnej
veci je naďalej obvinených pätnásť osôb. Bližšie informácie
nemôže Úrad špeciálnej prokuratúr y v súčasnosti posky tnúť.
Ján ČERNÝ
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GLOSA
A ko to už v tejto vláde
býva, bez diskusie s odbornou verejnosťou sa porciuje
výkladná skriňa slovenského
múzejníctva – Múzeum SNP.
Obídený bol aj Zväz múzeí
na Slovensku, ktorý združuje
sedemdesiatštyri slovenských
múzeí. Ignorovaných bolo vyše
päťtisíc protestných podpisov, slová experta na históriu
strednej Európy Alaina Soubigoua z parížskej Univerzity
Sorbonne a iných. Okoloidúci
síce nič nepozná, veď budovu,
našťastie, nemôžu rozdeliť.
Jednotlivé časti múzea však
dostanú
nových
majiteľov.
Tí sľubujú, že len teraz uvidíme, ako múzeum po čase ani
nespoznáme.

Vlci na reťazi?
Svoju funkciu musel nedobrovoľne odovzdať aj dlhoročný
riaditeľ múzea S tanislav Mičev.
Viedol múzeum od roka 2006.
Keď som s ním naposledy hovoril, práve sa zberal do Bratislavy k zriaďovateľovi – ministerstvu kultúry. Nevedel prečo,
ale tušil. Napokon, povedal mi,
že ak múzeum naozaj prejde
pod ministerstvo obrany, funkciu položí sám.
Na sociálnej sieti sa vyjadril k odvolaniu Stanislava
Mičeva aj minister obrany Jaroslav Naď. „Nič negatívne nečakajte, skôr naopak,“ napísal.
Múzeum sa bude modernizovať
a najmä „prestane proruská
propaganda na motorkách,
ktorú tam povoľoval Mičev“.
Áno, ide o kontroverzných
Nočných vlkov. S nimi a ich
motorkárskymi sympatizantmi
zo Slovenska som sa stretol
pred pár rokmi pri spomienke
na obete druhej svetovej vojny
na Slavíne. Pripravovali sme
protokolárne kladenie vencov
delegáciám, a tak sme tam
prišli asi hodinu pred oficiálnym začiatkom. Členovia tohto
najstaršieho ruského motorkárskeho klubu tam prišli tiež
pred aktom kladenia vencov.
Položili kytice, zapálili sviece,
poklonili sa a chystali sa odísť.
Všimli si však mňa s príslušníkom Prvého česko-slovenského
armádneho zboru v Sovietskom
zväze pod vedením generála
Ludvíka Svobodu, deväťdesiatročným veteránom Jurajom
Biľom, ktorého som sprevádzal.
Keď sa to dozvedeli, poprosili ma o spoločné fotografie
a veľmi mu ďakovali, že pomáhal oslobodzovať ich vlasť.
O pár hodín som ich stretol
na recepcii na Ruskom veľvyslanectve v Bratislave a mal
som možnosť bližšie spoznať
ich názory. O politike sme sa
nezhovárali, témou bola starostlivosť Slovenska o hroby
sovietskych vojakov, vzdanie
úcty posledným veteránom
a pripomínanie si hrôz vojny
každoročnou spanilou jazdou
na trase Moskva – Berlín.
Určite budúci rok neobídu
ani Múzeum SNP v Banskej
Bystrici a nebudú na reťazi.
Nechodili tam kvôli riaditeľovi
múzea, ale kvôli spomienkam
a z piety k tejto historickej udalosti novodobých slovenských
dejín.
Bodaj by každý Slovák bol
takým vlastencom a mal v úcte
ľudí, ktorí sa usilujú o mier ako
oni.
Ivan KRAJČOVIČ
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Pavel KANDRÁČ: Súčasná politika už nie je ani pánske huncútstvo, pripadá mi podlá

Prvý verejný ochranca práv uspel
Zhováral sa Ivan KR AJČOVIČ – Foto: autor

Prvý verejný ochranca práv na Slovensku doc. JUDr. Pavel KANDRÁČ, CSc., sa dožíva významného životného jubilea – osemdesiatich rokov. Ako
jediný pôsobil na svojom poste dve volebné obdobia. Slovenským národným novinám poskytol pri tejto príležitosti obsiahly rozhovor.
● Pán docent, do funkcie ste
nastupovali z akademického a politického prostredia, boli ste dekanom
Právnickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici i poslancom
Národnej rady Slovenskej republiky. S akými pocitmi ste prijali toto
poverenie?
Nehovoril by som pravdu, keby
som povedal, že boli jednoznačné. Boli
zmiešané. Nemienil som odísť z akademického prostredia, pretože pôsobenie
v ňom ma uspokojovalo a poskytovalo mi
ďalšie široké možnosti na neustále prehlbovanie štúdiom nadobudnutých vedomostí a, samozrejme, umožňovalo mi aj
zotrvávanie a pôsobenie v inteligentnom
a erudovanom prostredí mojich dovtedajších pedagógov. Ich vedecko-pedagogická činnosť bola pre mňa inšpirujúca
a motivačná. Samozrejme, že získala
si ma aj práca so študentmi, ktorú som
sám z vlastného štúdia dobre poznal.
Iste uznáte, že tu boli dostatočné, bohaté
a perspektívne možnosti pre moju
budúcu vedecko-pedagogickú činnosť.
Nakoniec som po rozhovoroch so svojimi
kolegami súhlasil s návrhom kandidovať
na poslanca Národnej rady SR a neskoršie na funkciu verejného ochrancu práv.
● Z krajín Vyšehradskej štvorky
vytvorilo úrad ombudsmana Slovensko ako posledné. Prečo?
To, že sme neboli medzi prvými,
nepovažujem na nedostatok. Veď vytváranie štátnych inštitúcií to nie sú súťažné
preteky kto skôr. Pre budúcu činnosť
inštitúcie je potrebná dobrá všestranná
pripravenosť, ale najmä legislatívna základňa. A určitá forma prípravy sa uskutočňovala aj u nás. Bola pomerne zdĺhavá,
pretože boli na potrebnosť inštitúcie verejného ochrancu práv nejednotné názory.
Boli názory, ktoré vytvorenie inštitúcie
verejného ochrancu práv jednoznačne preferovali, iné, ktoré potrebnosť jej existencie
si neosvojili a vyslovovali sa proti jej nutnosti a opodstatnenosti. Napriek tomu bol
do národnej rady predložený návrh zákona
o verejnom ochrancovi práv, ktorý
bol nakoniec aj schválený. Určitý čas
bol potrebný aj na podávanie návrhov
na kandidátov a ich verejná prezentácia vo Výbore NR SR pre ľudské práva
a následná voľba v prvom kole v pléne
NR SR. V ňom nebol zvolený ani jeden
z navrhovaných kandidátov, preto sa
muselo uskutočniť druhé kolo voľby, ktorého predpokladom bolo opätovné podávanie návrhov úplne nových kandidátov
a ich prezentovanie na spomínanom
výbore NR SR a nakoniec voľba v pléne
NR SR. Druhé kolo voľby bolo úspešné a
Národná rada Slovenskej republiky zvolila
pre Slovensko prvého verejného ochrancu
práv.
● Vytvorenie inštitútu verejného
ochrancu práv prebiehalo v období
predvstupového procesu Slovenska
do Európskej únie. Mali vtedajší politici záujem a podporovali vašu prácu
alebo brali tento úrad ako daň vstupu
do Európskej únie?
Začiatok nebol ľahký. Postoj politikov
sa odvíjal od politickej situácie, od rozloženia politických síl v našej spoločnosti
a, samozrejme, aj od toho, že zvolený
bol kandidát opozície, a nie „stopercentne istý“ kandidát koalície. Z ich prístupu bolo možné pozorovať tri skupiny.
Jednu tvorili politici, ktorí nás podporovali
a držali nám palce, ako sa často hovorí,
a aj pomáhali. Druhá skupina bola tá,
ktorá si osvojila názor, že bola splnená
jedna z ďalších podmienok, ktoré sa
vyžadovali na vstup do Európskej únie,
a správala sa voči nám neutrálne. Tretia

spravodajcu, mali sme pravidelnú reláciu v Slovenskom rozhlase, realizovali
sme prednášky pre školy, širokú verejnosť, vytvorili sme prijímacie miesta pre
osobné podávanie podnetov na viacerých miestach, usporadúvali sme pravidelne tlačové besedy a využívali každú
možnosť informovať verejnosť o činnosti
verejného ochrancu práv.

Prvýý verejný
j ý ochranca práv
p
v SR Pavel
KANDRÁČ jubiluje a bilancuje.

bola najhoršia, očakávala náš neúspech
a jej postoj sa dal charakterizovať až ako
nepriateľský. Aj keď motív ich postoja
bol ovplyvnený skutočnosťou, že nebol
zvolený ich kandidát, predsa len bolo to
svojím spôsobom nepochopiteľné, pretože nešlo o inštitúciu pre niekoho, o inštitúciu súkromnú, ale o inštitúciu štátnu,
apolitickú, nezávislú, slúžiacu celej spoločnosti. Pričom náš postoj nebol voči
nikomu nepriateľský. Veľmi dobre sme
si uvedomovali, že musíme byť pre každého a že naším poslaním je poskytovať
služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek
rozdielu.
● Aké boli začiatky kreovania
kancelárie a náplň jej práce? Nemali
ste stále sídlo, dokonca ste úradovali
aj v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, takže ste museli riešiť
aj veci priamo nesúvisiace s náplňou
práce.
V živote každé začiatky nebývajú
ľahké. Ale tie naše boli len ťažko uveriteľné. Nemali sme nič len zákon o verejnom ochrancovi práv, sumu peňazí, aj tá
bola oproti pôvodne schválenej upravená.
Naozaj, ako sa hovorí na zelenej lúke.
Predstavte si, úplne sám človek, už nikto
a nič okolo. Ale mal som aj šťastie. Na
katedre som mal dve spolupracovníčky,
z ktorých sa jedna pridala okamžite,
druhá až po určitom čase. Teda boli sme
už dvaja a začali sme vytvárať Kanceláriu verejného ochrancu práv v Slovenskej
republike. Samozrejme, že začiatočné
práce boli prevažne administratívno-organizačného charakteru, ale, keďže o nás
niektorí ľudia vedeli, tak sme ich nemohli
odmietnuť a venovali sme sa aj im.
Najväčším a najťažším orieškom
bolo zháňanie vhodných priestorov na
umiestnenie kancelárie. Dlho sa nám
nedarilo, až nám nakoniec pomohol vtedajší generálny prokurátor, ktorý nám na
určitý čas prepožičal niekoľko miestností
v priestoroch, ktoré rezort prokuratúry
mal k dispozícii a neboli plne obsadené.
Keďže to bolo núdzové dočasné riešenie, museli sme v hľadaní pokračovať,
a popritom aj plniť službu občanom.
● Mali občania právne povedomie
o právomociach úradu?
Sme pri problematike, ktorá v činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv
bola jednou z prioritných a často sme
sa nad ňou zamýšľali. Prečo? Verejnosť
nemala dostatočné vedomosti a informácie o tom, čo verejnému ochrancovi
patrí do právomoci a pôsobnosti a čo nie.
Čiže právne vedomie bolo pomerne na
nízkej úrovni, a to sa odrážalo aj na skutočnosti, že veľa podnetov neprislúchalo
verejnému ochrancovi práv. Stanovili sme
si ďalšiu úlohu navyše, a to snažiť sa
o jeho zvyšovanie. Vydali sme informatívne letáky, pravidelne sme vydávali
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● Často ste museli žiadať
o poskytnutie stanoviska v predmetnej veci samosprávne a štátne úrady.
Aká bola spolupráca v začiatkoch a na
konci vášho pôsobenia?
Samozrejme, že pri riešení jednotlivých podnetov sme pre úspešný výsledok museli poznať objektívnu pravdu,
preto sme sa museli obracať aj na orgány
samosprávy i štátnej správy. Vyskytovali
sa prípady, keď pre jeden podnet sme
oslovovali viacero inštitúcií. Začiatok, ako
som už spomínal, nebol ľahký. Nielen pre
nás, ale aj pre spomínané orgány to bol
nový úrad, nové spôsoby konania i ďalšie skutočnosti, ktoré obe strany museli
vyžadovať i uplatňovať. Mnohí nás považovali za akýsi vrchnostenský úrad, ktorý
ich chce „sekírovať“.
Toto ich myslenie sa časom podarilo ovplyvniť v tom smere, že pochopili,
že nie sme ich nepriatelia, ale predovšetkým úrad, ktorý je nestranný, nezávislý,
apolitický a snaží sa byť nápomocný pri
riešení problémov tak občanov, ako aj
ich samotných. Musím zdôrazniť, že sa
dosiahla dobrá úroveň vzájomnej spolupráce. Isteže sa vyskytli aj prípady,
keď sme museli u niektorých orgánov
a inštitúcií uplatniť metódu urgovania,
v mnohých prípadoch aj niekoľkokrát, aby
nám poskytli informácie, ktoré sme žiadali a pre objektívne posúdenie obsahu
podnetu boli nevyhnutné. Veľmi dobrá
bola spolupráca s NR SR, najmä s naším
gesčným Výborom pre ľudské práva,
s prokuratúrou, so súdmi, s políciou,
s veľkou väčšinou orgánov a organizáciami štátnej správy, Maticou slovenskou,
niektorými mimovládnymi organizáciami.
A nemôžem opomenúť ZMOS, s ktorým
bola spolupráca vzorová, a tá sa preniesla aj na viaceré orgány samosprávy.
Spolupráca existovala i s ďalšími inštitúciami našej spoločnosti vrátane akademickej obce.
● V súčasnosti sme svedkami
zasahovania politikov do činnosti štátnych inštitúcií. Bolo to tak aj v čase
vášho pôsobenia alebo ste politické
zásahy nepripúšťali?
To, ako sa niektorí politici správajú
voči štátnym inštitúciám, je nevídané,
neuveriteľné a neospravedlniteľné. Jednoznačne to odporuje pravidlám demokratického a právneho štátu. Nech každý
sám o tom umne pouvažuje, nech si dá
odpoveď a zaujme vlastný postoj k danej
otázke. A teraz k druhej časti otázky.
Vo všeobecnosti sa k tomu objektívne
neviem vyjadriť, pretože nemám také
poznanie, ale čo môžem jednoznačne
a dôrazne vysloviť, že vo vzťahu k našej
inštitúcii sa toto nikdy neudialo. Vysvetlením je, že boli známe moje postoje
a zásady. Preto sa o to ani nikto nepokúšal.
● Za dve volebné obdobia ste
vybudovali rešpektovanú inštitúciu,
ktorá pomohla mnohým ľuďom...
To vaše konštatovanie je skutočne
pravdivé a objektívne. Na začiatku som
bol sám, neskoršie dvaja a potom viacerí
interní spolupracovníci. Pomáhali nám aj
kamaráti a pracovníci už dlhodobo funkčných inštitúcií. Interný kolektív nebol zlý,
veľmi sme dbali na jeho odbornú, spoločenskú úroveň a chcenie pracovať na

prospech ľudí. Podriadil sa stanovenej
disciplíne a náročnému plneniu úloh.
Veľmi dobrú povesť sme mali aj v zahraničí, o čom svedčí množstvo návštev,
ktoré navštívili náš úrad a boli prekvapení
našou organizačnou štruktúrou, úrovňou práce i odbornosťou. Boli sme noví,
ale aj od nás si niektorí veľa odkukali.
Iste, mohol by som ešte veľa uviesť, ale
ak by som to využil, poznajúc vyspelosť
našej spoločnosti, mohol by som ohroziť
dôveryhodnosť vyjadrení, tak ako je to
u nás zvykom či pravidlom. Jedno však
ešte musím pripomenúť, že sme to boli
my, ktorí vytvorili spoločenstvo ombudsmanov V4, čo vysoko ocenili najmä
v zahraničí.
● Sledujete prácu svojich
nástupkýň?
Po nástupe v poradí druhej verejnej
ochrankyne práv som spočiatku mal informácie, dokonca sme sa zúčastnili na jednej spoločnej akcii na akademickej pôde.
Pri ďalšej, ktorá bola so zahraničným prvkom, ma vyzvala na spoločnú účasť, ale
nie mojou vinou k spoluúčasti nedošlo.
Následné vyhlásenia neboli objektívne,
takže som usúdil, že sledovať činnosť
úradu nemá nijaký význam ani perspektívu. O činnosti v poradí tretej verejnej
ochrankyne práv, ktorá po nástupe do
funkcie prehlásila, že ide v línii svojej
predchodkyne, nemám žiadne informácie, prácu úradu nesledujem, ani sa k nej
nevyjadrujem.
● V súčasnosti máme na Slovensku ombudsmanov vari pre všetko
– nemocničného, bankového, poisťovacieho, detského, zvieracieho, spotrebiteľského... Nie je toto slovo už významovo devalvované?
Otázka aktuálna, a nielen k ombudsmanovi. Považujem to za určitú formu
devalvácie, aj keď je potrebné si uvedomiť, že u nás podľa znenia zákona formálne ombudsmana nemáme, ale je to
inštitúcia verejného ochrancu práv. Myslím si, že v našom prípade to môže spôsobovať znižovanie vážnosti postavenia
zákonnej inštitúcie, ako aj jej dôveryhodnosti. A to môže prinášať určité problémy.
● Po ukončení mandátu ste sa
späť do politiky nevrátili. Aké ste mali
dôvody?
Nemal som záujem, pretože vtedajšiu realizáciu politiky som nepovažoval za
tvorivú na prospech ľudí a prostredie, ako
aj prostriedky jej realizácie neboli na takej
spoločensko-kultúrnej úrovni, ktorá by mi
vyhovovala.
● Sledujete dnešnú politiku?
Politiku sledujem, ale už nie v takom
rozsahu ako v čase výkonu funkcie. Týka
sa ma tak ako každého občana, ako všetkých ľudí. Som prekvapený, že jej realizácia sa nezlepšuje, ale, naopak, neustále
sa prehlbuje jej úpadok. Prevažuje nesystémovosť, alibizmus, pokrytectvo, falošnosť, agresivita, vulgárnosť, nepriateľstvo,
pomstivosť, neodbornosť, neúcta voči
človeku, voličom a dali by sa vymenovať
i jej ďalšie znaky, ktoré ju v súčasnosti
charakterizujú. Veľmi ma však mrzí skutočnosť, že sa zneužíva právo, najmä trestné.
Záver je nelichotivý – súčasná politika je
podlá. Už nie je namieste ju charakterizovať ako pánske huncútstvo. A výsledok?
Ľudia sú rozdelení, polícia rozvrátená,
súdnictvo tiež, rozvrat prokuratúry bude
onedlho dokonaný. Čo bude nasledovať?
Takto má fungovať demokratický a právny
štát? Dôveru v neho má obnovovať nejaká
komisia? Nie je to scestné, keď máme prezidentku, parlament, vládu i ďalšie verejné
orgány a inštitúcie?

WWW.SNN.SK

7.STRANA

21/2021

EKONOMIKA

11/2021
bezplatné

=GURMHREUi]NRY3L[DED\IRWRNROiæH(þ

=$67$9(1êþ$61$&(67(=$.$).20
MARCEL PÁLEŠ

0DUWLQD+$9,(529É
LIST BEZ ADRESÁTA
Ak sa raz náhodou narodíš
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DE\VLNDæG~QRFYHGHO]DVSDģ
$DNVDPLWRQHSRGDUtQDXÿtPģDDVSRėä~đDģFLJDUHW\
2EOHStPURK\VWRORY
YäDGHGiPEH]SHÿQRVWQp]iPN\
DY\VYHWOtPWLYäHWNRÿRYLHPRVH[H
5R]PD]QiPģD
DVHPWDPEXGHPHSRVHEHNULÿDģ
1LHNHG\NHĈEXGHäVSDģVDVDPDSRWLFKXRSLMHP
Ak sa raz náhodou narodíš
EXGHPVDVQDæLģ]RYäHWNëFKVtO
QHFKPiäFLW
1HFKPiäFLWSUHYäHWNRÿRUREtÿORYHNDÿORYHNRP
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WWW.SNN.SK

Úvodný septembrový víkend som
s literárnym kolegom Michalom VárošíNRPVWUiYLOY 3UDKHNDPVPHVLRGVNRÿLli z Banskej Bystrice. Povedali sme si,
æH RNUHP NiY\ Y SUDæVNRP SURVWUHGt
QHMGHPHQLÿSOiQRYDģ9HđDÿDVXVPHQHPDOLQHFKFHOLVPHVLKRSUHWRUR]N~VNRYDģ
QD YLDFHUR SOiQRY QDKiėDģ VD RG FLHđD
N FLHđXD Y ]KRQHWDN]DEXGQ~ģQDW~æEX
SR]DVWDYHQRPÿDVHSULNiYHY VWRYHæDWHM
3UDKH V MHVHQQëPL RGWLHėPL $NR WR Xæ
EëYDÿDVWRVDSUiYHFHVWDVWiYDFLHđRP
D QDStäHFHO~PR]DLNXSUtEHKX]DQiV9 VRERWXUiQRSRUDėDM
NiFKVPHVDUR]KRGOLæHS{MGHPHSR]GUDYLģOLWHUiUQHKRYHOLNiQD
)UDQ]D.DINX1DæLGRYVNëFLQWRUtQY 3UDKH6WUDäQLFLDFKVPHWR
RGKRWHODPDOLDVLWULNLORPHWUHWDNVPHVDY\EUDOLSHäR&HVWRX
VPH NULæRYDOL 2OäDQVNp FLQWRUtQ\
QDåLæNRYHNWRUpSUHGVWDYXM~QDM
Ylÿät FLQWRUtQVN\ NRPSOH[ Y 3UDKH V PQRæVWYRP SRFKRYDQëFK
významných osobností. Jeho najVWDUäLXÿDVģSRVYlWLOLY URNX
/Hæt WDP QDSUtNODG DM -iQ .ROOiU
3DYRO -R]HI ãDIiULN ÿL .DUHO -DURPtU (UEHQ $N VPH VD GR 3UDK\ Y\EUDOL ]DVWDYLģ ÿDV Xæ WDP
VD QiP WR SRGDULOR L NHĈ WHQWR
QDMYlÿät SUDæVNë FLQWRUtQ VPH
SUHMVģ QHSOiQRYDOL 2FLWOL VPH VD
pred starými hrobmi, hrobkami,
SRPQtNPL D UR]PDQLWëPL XOLÿNDPL PHG]L QLPL 1LHNWRUp URNPL
]DEXGQXWLD ]RVWDOL ]DUDVWHQp QDWRđNR æH VPH VL PRKOL OHQ GRP\VOLHģ æH SRG NRSRX ]HOHQH QHMDNpKURERYpPLHVWDV~$OHERPRKXWQpKUREN\NWRUpDNRE\NWRVL
SUHGSROVWRURÿtP]DPNROQDSRVOHG\D Nđ~ÿ]RVWDOVWUDWHQë3RQLH
NWRUpQiKUREQpGRVN\GRNRQFDSRRGNU\WpQDNORQHQpÿL]RVXQXWp
ÿDVRPQDWRđNRæHWDMXSOQHSRQ~NDM~SRKđDGGRYQ~WUDWPDYpKR
SULHVWRUXSRVOHGQpKRRGSRÿLQNXÿORYHNDNWRUëPDOVYRMSUtEHK
'YD PLOLyQ\ SUtEHKRY QD MHGQRP PLHVWH 1LHNWRUp Xæ ]UiVWOL
VR]HPRX1H]RVWDORDQLStVPHQRDQLMHGQDÿtVOLFD
&HVWRXGR3UDK\VRPYRYODNXÿtWDOÿDVRSLVV WHPDWLNRX]P\VOXæLYRWDNGHPD]DXMDODP\äOLHQNDæHÿORYHNY SRGVWDWHXPLHUD
GYDNUiW1DMSUYI\]LFN\D SRWRPY PRPHQWHNHĈMHMHKRPHQR
Y\VORYHQpQDSRVOHG\0RæQRDMSUHWRVDREÿDVRSODWt]DVWDYLģÿDV
KRFLDMQDFLQWRUtQHD XYDæRYDģÿLæLMHPWDNDE\đXGLDQDPėD
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HäWHGOKRY GREURPVSRPtQDOL1DSRNRQVPHVDSRU~ÿDOLĈDOHM
OHERFLHđRPERO.DIND3DUDGR[QHQDGUXKHMVWUDQHFLQWRUtQVN\FK
P~URYYHVHORSXO]RYDOæLYRWKODYQpKRPHVWD2NRORKURERYDOH
äXPHOY\PRGOHQëSRNRM
3R Y\MGHQt ] 2OäDQVNëFK FLQWRUtQRY VPH SUHFKiG]DOL RNROR
VWDUäHM GiP\ QD ODYLÿNH &K\WDOD MHVHQQp VOQNR XVPLHYDOD VD
D Y\æDURYDO] QHMSRNRM7RYäHWNRN QiPY\VODODSRKđDGRPRÿt
NHĈVDQiPRG]GUDYLOD7LHæVLFHOëVYRMSUtEHKQLHVODY SRKđDGH
6DGOLVPHVLY PDORPSRGQLNXSULKODYQHMFHVWHQDWHUDVHNXNiYH
D SLYX $VSRė VRP VL SR]QDÿLO QLHNRđNR OLWHUiUQ\FK LQäSLUiFLt
9 RVREQRVWLÿDäQtNDPDMLWHđD]DULDGHQLDVPHQDäOLSR]RUXKRGQë
SUtEHK 6ORYiND NWRUë SURVWUHGQtFWYRP äSRUWX D OiVN\ SUHG WDNPHU SROVWRURÿtP ]DNRWYLO Y 3UDKH 1iä ÿDV tVģ QDSRNRQ SULäLHO
&HVWRXVPH]DæHODOLSHNQëGHėDMSUHGDYDÿNHNYHWtQNWRUiQiV
Y\SUHYDGLODVUGHÿQëP~VPHYRP$ XæEROSUHGQDPLNRQHÿQHQiä
FLHđ²KURE)UDQ]D.DINX'RäOLVPHN EUiQHæLGRYVNpKRFLQWRUtQD
D VSRORÿQHV QHPHFN\KRYRULDFLPL
QiYäWHYQtÿNDPL ]LVWLOL æH Y RQHQ
GHė VRERWX  ]RVWDQH FHORGHQQH
]DWYRUHQë åLGLD WR WDN URELD ÿR
VPH VL QHXYHGRPLOL $ WDN VPH
)UDQ]RYL ]DPiYDOL OHQ QD GLDđNX
FH]]DWYRUHQ~EUiQXD SRU~ÿDOLVD
QiMVģQHMDNëLQëFLHđ
$ VtFH VD Qiä SOiQ Y SRGREH
.DINRYKR KUREX FHONRP QHY\GD
ULOD PRæQRVPHVLPLHVWDPLSULäOL
ako v kafkovskom labyrinte, zas
D ]QRYDVWUDWHQtY RNDPLKXFHVWD
N FLHđX QiP SULQLHVOD YëQLPRÿQp
GRMP\]iæLWRND SORGQpLQäSLUiFLH
do tvorivých myšlienok a úvah.
&HVWD QiP SRQ~NOD ÿRVL ÿR VPH
S{YRGQHQHKđDGDOLDOH]DÿRVPH]RVWDOLYĈDÿQt$ WDNWRYLDFÿL
PHQHMEëYDNDæGRGHQQHY SUtEHKRFKđXGt²PRæQRLGHPH]DQHMDNëPLFLHđPLD PRæQRN QLPDQLFHONRPQHSUtGHPHDOHVDPRWQiFHVWDN QLPQiPSRQ~NQH~SOQHLQpR]P\VHOQHQLHFKYtOHGėD
ÿL æLYRWQpKR ~VHNX .ëP GëFKDPH VPH YODVWQH VWiOH QD FHVWH
8æOHQYQtPDģWRYäHWNRÿRQiPWiWRFHVWDSRQ~ND
1iV GYRFK WDP .DIND SRÿNi ² EXĈ QD æLGRYVNRP FLQWRUtQH
Y 3UDKHNëPVDRSlģYUiWLPH]DVWDYLģÿDVY MHGLQHÿQRPVWRYHæDtom meste, alebo tam hore v nebeskej literárnej kaviarni, kam
raz povchádzame všetci milovníci slova.
$ WDNPLOtÿLWDWHOLDQHFKVDDMYiPGDUtSRVWiģNGHWXQDVYRMHMDNWXiOQHMFHVWHWHUD]Y\GOiæGHQHMSDGDM~FLPLOLVWDPLMHVHQH
(Foto: M. P.)
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Martina
HAVIEROVÁ
)RWRDUFKtYDXWRUN\

5R]KRYRUV0DUWLQRX+DYLHURYRX
DANIELA LYSÁ
6ORYHVQpXPHQLH
Daniela LYSÁ: 6RPUDGDæHP{æHPXURELģUR]KRYRUV ĈDOäRX
äLURNRVSHNWUiOQRX NUHDWtYQRX GXäRX 0DUWLQD DNp WUL VORYi ģD
QDMYLDFDNRRVREQRVģY\VWLKXM~"
Martina HAVIEROVÁ:6RPWYUGRKODYiDOHDMFLWOLYiD ]iVDGRYi
ĢDæNRMHWRWDNWR]KUQ~ģDOHY\EUDODE\VRPVLWLHWRWUL
D. L.:= WYRMKRPHGDLOyQLNDQiPMHKQHĈMDVQpæHGUDPDWLFNp
XPHQLHMHSDUNHWDQDNWRUHMNHĈVWRMtäFtWLäVDQDMOHSäLHþRģD
SULYLHGORGRWëFKWRNRQÿtQ"
M. H.: -HGQDNRG]iNODGQHMäNRO\VRPFKRGLODQDOLWHUiUQRGUDPDWLFNëRGERUQD=8ãNGHVRP]DÿDODYQtPDģGUiPXD SHUIRUPDWtYQH XPHQLD DNR VHEHVWDÿQë GUXK XPHOHFNpKR Y\MDGUHQLD
VDQR]iURYHėVRPYæG\YHđPLUDGDSRÿ~YDODđXGt.HĈFHVWXMHPYODNRPDOHERHOHNWULÿNRXPiORNHG\QRVtPVO~FKDGOiOHER
FKFHPSRÿ~YDģđXGtD QHVN{USUDFRYDģV SULURG]HQRXđXGVNRX
UHÿRX3UiYHWiđXGVNRVģPLQDGUDPDWLFNRPXPHQtLPSRQXMH
QDMYLDF=iURYHėVLYæG\SUHGVWDYXMHPWRÿRStäHPQDMDYLVNX
D WHGDPQRKRNUiWGUiPXStäHPVR]iPHURPMHMLQVFHQRYDQLD
'R WëFKWR NRQÿtQ PD DVL SULYLHGRO IDNW æH QDMMHGQRGXFKätP
VS{VRERPDNRE\ģY\SRÿXWiVDSUHPėDVWDODSUiYHGUiPDSUL
NWRUHMPRMHVORYiYNODGiPGR~VWLQëPđXĈRP²ÿLXæSRVWDYiP
DOHERKHUFRP
D. L.: 0LQXOë URN VL VD VWDOD ODXUHiWNRX &HQ\ 5XGROID )DEU\KR 3UH]UDĈ QiP VYRMH SUYp SRFLW\ D FHONRYR WYRM SRVWRM
N OLWHUiUQ\P V~ģDæLDP ² VL LFK SUDYLGHOQRX V~ģDæLDFRX DOHER
QDRSDN V~ģDæH QLH V~ VIpURX NGH E\ VL SUDYLGHOQH SRVLHODOD
VYRMXWYRUEXQDSRV~GHQLH"
M. H.: 0\VOtP æH SRNLDđ Pi QLHNWR W~æEX WYRULģ D SRVWXSQH
]tVNDģDVSRėPDOpPQRæVWYRÿLWDWHđRYWDNV~OLWHUiUQHV~ģDæH
SRPHUQHYKRGQëPVS{VRERPDNëPVDGiGRVWDģGRSRYHGRPLD1DGUXKHMVWUDQHKRFLMDNRMHSRURWFDNYDOLILNRYDQëQLHÿR

0DUWLQD
+$9,(529É
(1999)

WDNpDNRSRp]LDMHQDWRđNRYQ~WRUQpæHPXVtE\ģQHVPLHUQHģDæNp
MX SRV~GLģ REMHNWtYQH $ WHGD P\VOtP æH SRNLDđ QLMDNR QHXVSHMHPY QHMDNHMV~ģDæLQHWUHEDVL] WRKRURELģģDæN~KODYX$N]DVD
QDRSDN XVSHMHP QHWUHED ]DVSDģ QD YDYUtQRFK D SRNODGDģ VD ]D
KRWRYpKRDXWRUD.DæGRSiGQHQDV~ģDæLDFKVD]~ÿDVWėXMHPDNVD
QHMDNiY\VN\WQHOHERMHWRGREUëVS{VREDNRGRVWDģVSlWQ~Yl]EXDOHQHP\VOtPVLæHE\PLKRFLMDNpKRGQRWHQLHPDORQLHNHG\
]DEUiQLģWYRULģ DNRNRđYHNEXGHGDQpKRGQRWHQLHQHSULD]QLYp 
D. L.:/LWHUDW~UDD VDPRWQpÿtWDQLHV~XUÿLWHSUHWHEDREODVWLEH]
NWRUëFKVLQHYLHäSUHGVWDYLģæLYRW3RGHđVDV QDPLR WRQDMOHSäLH
ÿRY WYRMHMNQLæQLFLQiMGHPH$QDRSDNNWRUpNQLK\SRNODGiä]D
OLWHUiUQH KULHFK\ D WHGD VLDKQXģ QD QH MH YKRGQp OHQ QD YODVWQp
UL]LNR"
M. H.: 0RMRX QDMREđ~EHQHMäRX NQLKRX MH Xæ YHđPL GOKR +HOOHURva Hlava XXIIDOH]DSRVOHGQëURNQDPėDYHđPLVLOQR]DS{VRELOL
Nabokovov %OHGëRKHėD .UDV]QDKRUNDLRYDSUYëNUiWGRVORYHQÿLQ\
SUHORæHQi 0HODQFKyOLD Y]GRUX $OH WR ÿR PD DVL XYUKOR GR VYHWD OLWHUDW~U\ EXGH XUÿLWH Harry Potter D 3iQ SUVWHėRY ² ÿR MH DVL
Y PRMHMJHQHUiFLLFHONRPEHæQp$ QHUDGDE\VRPPHQRYDODNQLK\
NWRUpSRNODGiP]DSUHKUHäN\DOHSRYHGDODE\VRPæHVRPVNOD
PDQi ] YHđNpKR PQRæVWYD <RXQJ $GXOW OLWHUDW~U\ NWRUi PQRKRNUiW RPLHđD ]DXætYDQp NOLäp NWRUHM SUtEHK\ V~ VFKHPDWLFNp
D GRNRQFDQHXVWiOHSRXætYDSRPHUQH]DVWDUDQpVWHUHRW\S\7RWR
MHSUHPėDVNODPDQtPKODYQHSUHWRSUHWRæHVLQHP\VOtPæHPODGt
NWRUtVDVQDæLDSULEOtæLģVDN OLWHUDW~UHE\PDOLÿtWDģGRQHNRQHÿQD
SUtEHK\ ]R VWUHGQëFK äN{O NGH MHGQR GLHYÿD QH]DSDGi SUHWRæH
VL ÿtWD D QLH MH UR]WOLHVNDYDÿND DOH QDSULHN WRPX VD GR QHM ]Dđ~ELSRSXOiUQ\FKODSHF0\VOtPæHDNVDQLHNWRFKFHYHQRYDģSUHGRYäHWNëP PODGpPX SXEOLNX PDO E\ VD ]DP\VOLHģ QDG WëP DNR
Y\NUHVđXMHGLHYÿDWi NWRUëFKYQ~WRUQëVYHWVDÿDVWRWRÿtLEDRNROR
FKODSFRY  DNR ]REUD]XMH URPDQWLFNp Y]ģDK\ NWRUp V~ ÿDVWR SRG

SRSUDäNRPURPDQWLFNRVWLWR[LFNp D FHONRYRQDGWëPÿRYODVWQH
PODGëPđXĈRPMHKRGLHORRGRY]Gi0iPDOHERKXæLDđSRFLWæH
WRQHUREtGRVWDWRÿQpPQRæVWYR<$DXWRURY
D. L.: $NR SULFKiG]D QD VYHW WYRMD WYRUED" .WRUp WpP\ QDMUDGäHM
]KPRWėXMHäGRVORY"
M. H.: 7X EXGH DVL ]iVDGQë UR]GLHO PHG]L SRp]LRX GUiPRX
D SUy]RX3RNLDđStäHPSRp]LXLGHYlÿäLQRXR FKXģY\StVDģVD]R
VLOQpKRSRFLWXWDNSRYHGLDFY\SđXģHPyFLH7HGDStäHPMXR YäHWNRPÿRVDPDQHMDNëPVS{VRERPGRWNQH$NLGHR GUiPXWDNMX
StäHP SUHGRYäHWNëP DN PD QLHÿR QDKQHYi 1DSUtNODG QD V~ģDæL
'UiPDVRPVD]~ÿDVWQLODV WH[WRP/DXUDD MHM Qiä VYHW, ktorý vzniNRO] KQHYXNWRUëVRPSRFtWLODN YOiGHD DXWRULWiPNY{OLQHVFKRS
QRVWLY\URYQDģVDV HNRORJLFNëPLSUREOpPDPLLJQRUDQFLRXWRKR
ÿR VD GHMH D NY{OL EH]PRFQRVWL NWRU~ EHæQë ÿORYHN SRFtWL DN
NDæGëGHėUHF\NOXMHVQDætVDæLģÿRQDMYLDFHNRORJLFN\QHXWUiOQH
D QDSRNRQYLGtDNRQLHNGHQLHNWRY\OHMHURSXGRRFHiQX3RNLDđ
LGHR SUy]XW~StäHPSUHGRYäHWNëPYWHG\NHĈPiPSRFLWæHGR
GUiP\ E\ XUÿLWp DVSHNW\ SUtEHKX QHSDVRYDOL SUtSDGQH E\ EROD
GUiPDQHLQVFHQRYDWHđQi 
0RPHQWiOQH StäHP SUHGRYäHWNëP SRYLHGN\ LQäSLURYDQp
VQDPL
D. L.:9LHäVDVWUDWLģY VORYiFK"7RMHWHQSRFLWNHĈSUHVWDQHSUH
WHEDH[LVWRYDģRNROLWëVYHWD ÿDVD VLOHQW\D SDSLHU
M. H.:8UÿLWHiQR0iPSRFLWæHYHNRP]DÿtQDPStVDģÿRUD]UR]YiæQHMäLH D ÿRUD] UDFLRQiOQHMäLH DOH QDSULHN WRPX VD PL WR VWiYD3DPlWiPVLPRPHQW\NHĈYRQNXPU]ORD MDVRPSRWUHERYDOD
Y\SđXģMHGQXEiVHėSUVW\PL~SOQHPU]OLVRWYDVRPXGUæDODSHUR
DOHYWHG\PLWREROR~SOQHMHGQR
7DNLVWRWRPiYDPV ÿtWDQtPSUHWRYæG\NHĈFHVWXMHPYODNRP
WDNVLPXVtPQDVWDYLģEXGtNDE\VRPY{EHFY\VW~SLOD

ãWXGHQWNDGLYDGHOQHMGUDPDWXUJLHD GUDPDWLFNHMWYRUE\QD9ã08Y %UDWLVODYH-HMSXEOLNRYDQRXGUDPDWLFNRXSUiFRXEROD]DWLDđUR]KODVRYiKUD
3RVOHGQp VHGHQLH RGY\VLHODQi QD 5iGLX 'HYtQ Y UiPFL SURMHNWX )yUXP PODGëFK DXWRURY NGH ILJXURYDOD DNR DXWRUND GUDPDWLFNpKR WH[WX L DNR
UHæLVpUND9HQXMHVDStVDQLXGUDPDWLFNëFKWH[WRYD SRp]LHNWRU~SXEOLNXMHY ÿDVRSLVH+027$DOHSUtOHæLWRVWQHL Y LQëFKSHULRGLNiFK-HVSROX]DNODGDWHđNRXD V~ÿDVģRXGUDPDWXUJLFNHMUDG\PODGpKR'LYDGOD3DQRSWLNXPNGHVDFKFHYHQRYDģSHUIRUPDWtYQHPXXPHQLXVSUDFRYiYDQtPV~ÿDVQëFK
SROLWLFNRVSRORÿHQVNëFKWpP9 'LYDGOH3DQRSWLNXP]DWLDđ~ÿLQNRYDODDNRSHUIRUPHUNDY SURMHNWH'LYQRæLHQN\

9ëWYDUQpXPHQLH
Pre jeho energický výtvarný rukopis bola
SUt]QDÿQi YHđNRU\VRVģ NRPSR]tFLt YëUD]Qi
IDUHEQRVģ ]P\VHO SUH VNUDWNX DOH L PHORGUDPDWLFNë VHQ]XDOL]PXV 5HQRPRYDQi NXQVW
KLVWRULÿND ĐXGPLOD 3HWHUDMRYi KR QD]YDOD URPDQWLNRP PHVWVNHM NUDMLQ\ NWRU~ SUHWYRULO
prestaval a farebne pretavil na sprievod svojich
RVLKRWHQëFK PHVLDFRY 5Hÿ EXGH R PDOLDURYL
JUDÀNRYL LOXVWUiWRURYL D VFpQRJUDIRYL 9LOLD
PRYL &KPHORYL NWRUpKR  YëURÿLH ~PUWLD VL
SULSRPHQLHPH NRQFRP QRYHPEUD   
7HPHäYiU5XPXQVNR²%UDWLVODYD 

9,/,$0&+0(/
9ëWYDUQp GLVSR]tFLH XėKR REMDYLO D SRGSRULO -DURVODY 9RGUiæND SRÿDV äW~GLD QD J\PQi]LX
Y 0DUWLQH 1D RGGHOHQt NUHVOHQLD D PDđRYDQLD
6ORYHQVNHM Y\VRNHM äNRO\ WHFKQLFNHM Y %UDWLVODYH
VD]DÿLDWNRPURNRYPLQXOpKRVWRURÿLD]DUDGLO
PHG]L QDMWDOHQWRYDQHMätFK DEVROYHQWRY & %HODQ
2 'XED\ / *XGHUQD ) +ORæQtN 0 0HGYHFNi 
,QWHQ]tYQHYWHG\NRPXQLNRYDO V PODGëPL EiVQLNPL VSLVRYDWHđPL KHUFDPL D Y\FLEULO VL YODVWQë
XPHOHFNëSURJUDP]DORæHQëSUHGRYäHWNëPQDKOERNRPY]ģDKXN VORYHQVNpPXđXGRYpPXXPHQLX
MiQRätNRYVNHMWUDGtFLLV MHMGRERYRQRYëPV\PER
OLFNëP ]DRVWUHQtP 0DUNDQWQH KR WLHæ RYSO\YQLOD
ÿHVNi D HXUySVND RVRELWQH IUDQF~]VND  YëWYDUQi PRGHUQD 3DUWLFLSRYDO QD ]ERUQtNRFK ]OXÿXM~FLFK QDGUHDOLVWLFN~ SRp]LX D SUy]X V YëWYDUQtF
WYRP D ÀOR]RÀFNRPHWRGRORJLFNëPL LQLFLDWtYDPL
(Vo dne a v noci Pozdrav 

Mesto pri rieke ROHMY]ELHU
NDFK6ORYHQVNHMQiURGQHMJDOpULH

Zelené nebo nad ruinami ROHMRNRORURNX
YV~NURPQHM]ELHUNH

= SOHMiG\ æLDNRY -iQD 0XGURFKD QD RGGHOHQt NUHVOHQLD
D PDđRYDQLD 69ã7 YVWXSRYDO QD VHEH YODVWQp XPHOHFNp FKRGQtÿN\ DNR SUYë -HGQëP G\FKRP YäDN WUHED GRSOQLģ æH WR QHEROR EH] YRQNDMätFK SUtÿLQ .HĈ PXVHO ] SROLWLFN\ PRWLYRYDQëFK
G{YRGRY 0XGURFK QHGREURYRđQH RSXVWLģ äNROX RGLäLHO ] QHM QD
]QDNSURWHVWXSUHGÿDVQH²VSROXV ĈDOätPL²DM9LOLDP&KPHO6LOQë
RVREQRVWQëD XPHOHFNëYSO\YFKDUL]PDWLFNpKRSHGDJyJDQDVYRM
KRREđ~EHQpKRæLDNDVD]UHWHđQHSUHMDYLOY UDQëFKPDđEiFKD NUHVEiFK ÅMDVQH ]RGSRYHGDM~FLFK PXGURFKRYVNpPX ]P\VORYpPX
FLWX SUH IDUEX´ &KPHORYD PXæQi UREXVWQRVģ NWRUi IDUHEQRVWL
XGHđXMH QLHOHQ HPRWtYQX DOH L NRPSR]LÿQ~ IXQNFLX VD YäDN SUHVDGLOD Xæ Y WHMWR ]DÿLDWRÿQHM Ii]H 'RNRQFD PRæQR Y\SR]RURYDģ
DMUHODWtYQHVDPRVWDWQpULHäHQLDY\]QDÿHQpSRHWLFNëPLRGERÿNDPLQDGUHDOLVWLFNpKRS{YRGXL PiJLRXVNODGE\SUHGPHWRYSUYëFK
ÅÿDURGHMQtFN\FK ]iWLät´ 5R]KRGXM~FLP PHG]QtNRP D LPSXO]RP
&KPHORYKRPDOLDUVNHKRYëYLQXERODOHäWXGLMQëSRE\WQDYëWYDUQHMDNDGpPLLYR9LHGQL  3{YRGQHFKFHOURYQDNRDNRĈDOät
YUVWRYQtFLY\XæLģMHGQX] PiODYWHGDMätFKSUtOHæLWRVWtQDGRSOQHQLH
VLVNUDWNRYLWpKRPDOLDUVNHKRY]GHODQLD2]DMVWQëD XæWUYDOëLPSXO]
]tVNDYDPLPRS{G\DNDGpPLH²YRYLHGHQVNëFKXOLFLDFK]iNXWLDFK
ÿLQiEUHæLDFK,FKSRGREXXVLORYQH]D]QDPHQiYDOGRVNLFiUDRSWL
NRXPDOLDUDNWRUpKRREGLYRYDOQDMYLDF]RYäHWNëFKÅH[SUHVLRQLVWX
YLHGHQVNëFK SDQRUiP´ 2VNDUD .RNRVFKNX 9 SULHEHKX QDVOHGXM~FLFK]KUXEDWURFKURNRYYHQXMH&KPHOWDNPHUYëOXÿQ~SR]RUQRVģ
UR]SUDFRYDQLX WRKWR LPSXO]X 0\VWHULy]QH REUD]RYp NRPSR]tFLH
QRÿQHM 9LHGQH %UDWLVODY\ 3DUtæD 3UDK\ ÿL 6RÀH NULWLND R]QDÿLOD
]D SRGPDQLY~ V\QWp]X YLGHQpKR D SUHGVWDYLYRVWL $NR WUHIQH
XYiG]D Đ 3HWHUDMRYi PDOLDURYH ÅY\đXGQHQp XOLFH YLGHQp RÿDPL SRXÿHQëPL .RNRVFKNRYëP H[SUHVLRQL]PRP D VUGFRP EOt]N\P
+ORæQtNRYHMRWi]NHR YLQH]DWUDJLFNpRVXG\đXGtQDGQHV~ERđDYRX
UHDOLWRXVNXWRÿQRVģRXSUt]QDÿQHMäRXQHæSUt]UDNIDQWi]LH´
9HđNRU\VRVģRX Y NRPSR]LÿQRP ULHäHQt D VXJHVWLYLWRX YR
VYHWHOQRIDUHEQHM QiODGRYRVWL GRNXPHQWRYDO XPHOHF Y SRYRMQRYRP ÿDVH NRQÁLNW PHG]L ģDæLYRX GRERX D W~æERX SR VOR-
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ERGH 5R]KRGQH WUHED Y WHMWR V~YLVORVWL XYLHVģ æH ERO SULDP\P
~ÿDVWQtNRP 613 7HPDWLFN\ VD ÿDVWR YUDFDO  N QRÿQëP PHVWiP
D DUFKLWHNWRQLFNëP PRWtYRP SULÿRP VR ]P\VORP SUH GLVFLSOtQX
D NRQWLQXLWXV\VWHPDWLFN\UR]YtMDOYODVWQëYëWYDUQëNRQFHSW.DæGë
QiURÿQHMätNRPSR]LÿQëFHORNY]QLNROQD]iNODGHVWDURVWOLYR]KRWRYHQëFKäW~GLtD YDULDQWQëFKULHäHQt3RÿDVäWXGLMQHMFHVW\Y 3DUtæL
 KRLQäSLURYDO5RXDXOWRYH[SUHVLRQL]PXVNWRUëFLWOLYRRERKDWLOR GRPiFLIRONOyUL PRGHUQ~WUDGtFLX2GURNXSUDFRYDO
QDVpULLNUHVLHED JUDItNV PRWtYPLVORYHQVNëFKđXGRYëFKSLHVQtNGH
RGGHWDLOQHMäLHSUHNUHVOHQëFKREUi]NRYSUHäLHON RÿLVWHQëPD RUQDPHQWiOQ\PL SUYNDPL GHNRUDWtYQH RERKDWHQëP NRPSR]tFLiP
þLHUQRELHO\RGWODÿRNVSUDYLGODGRWYiUDODNYDUHORYëPNRORURYDQtP
ÿtPVD]iPHUQHSULKOiVLON RGND]XGLHODĐXGRYtWD)XOOX8SR]RUQLO
QDVHEDWLHæDNRLOXVWUiWRU]ERMQtFN\FKD EDODGLFNëFKSLHVQt
3ULQFtS\ VRFLDOLVWLFNpKR UHDOL]PX ]DÿDO &KPHO DSOLNRYDģ YR
VYRMHM WYRUEH RG URNX  9 NUHVEiFK ] WRKWR REGRELD VD Y\URYQiYDQLHV ÀJXUiOQ\PPRGHORPD NUDMLQiUVN\PPRWtYRPV DNFHQWRP  QD GHWDLO  +OERNë Y]ģDK N VORYHVQRVWL SRWYUGLO F\NORP
SRUWUpWQ\FK XKORNUHVLHE SUHGVWDYLWHđRY äW~URYVNHM JHQHUiFLH
YëVWDYRX NUHVLHE D JUDItN
ãW~URYFL D LFK 6ORYHQVNR
  DNR L SRVPUWQH Y\GDQRXNQLKRXV YHUäDPLVOR
YHQVNëFKEiVQLNRYþDURGHM
Që KXVOLVWD (1980). ZaujíPDYp V~ DM IDUHEQp JUDÀN\
V PRWtYPL VWUHGRVORYHQskej dediny a prírody (TuULHF 7HUFKRYi =i]ULYi 
EUDWLVODYVNpKR
SUtVWDYX
9HQRYDO VD DM VFpQRJUDÀL
SULSUDYLO NQLKX R PODGRP
výtvarníkovi Jánovi (Jankovi)
1RYiNRYL NWRUë ]DK\QXO
v Povstaní. Výtvarne rozYLQXODMäSRUWRY~WHPDWLNXî
XKORP D WXäRP QDÿUWiYDO
NRPSR]tFLH ] EDVNHWEDOX D KRNHMD NWRUp VÿDV- Autoportrét NUHVEDY]ELHUNDFK
WL UHDOL]RYDO Y OLQRU\WRFK
2UDYVNHMJDOpULH
5R]PDQLWi
&KPHORYD
WYRUED ÿDVWR SOQi VP~WNX D QHXUÿLWHM QRVWDOJLH SUHGVWDYXMH VX
JHVWtYQHVYHGHFWYRD GRNXPHQWQLHOHQR MHKRRVREQRVWLDOHWLHæ
R ]ORæLWHMäNiOHSRFLWRYQi]RURYSRVWRMRYRGKRGODQtL VNODPDQt
ģDæNRVN~äDQHMJHQHUiFLHGUXKHMVYHWRYHMYRMQ\
ÅþDURGHMQëXPHOHF´9LOLDP&KPHORGLäLHO] WRKWRVYHWDGRE
URYRđQH YR YHNX  URNRY 2EGLYXKRGQi ätUND XPHOFRYKR GLHOD æiQURYi SHVWURVģ D WYRULYi DXWRNULWLFNRVģ EROL QDSOQR SUH
]HQWRYDQpDæQDSRVPUWQHMYëVWDYHY 6ORYHQVNHMQiURGQHMJDOpULL
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$MURNMHURNRPYLDFHUëFKYëURÿtÿLXæXGDORVWtDOHERRVREQRVWtMHGQëP] QLFK
MHDMURNRYRG~PUWLD%RæHQ\6ODQÿtNRYHM7LPUDY\ ² 7LPUDYDGFpUD3DYOD6ODQÿtNDHYDQMHOLFNpKRIDUiUDVSROX]DNODGDWHđD0DWLFHVORYHQVNHMSDWUtGRSRYLQQHM
OLWHUDW~U\D XææLDFLQD]iNODGQHMäNROHV ėRXSULFKiG]DM~GRNRQWDNWX5RNXQDStVDO
OLWHUiUQ\NULWLN9LOLDP0DUÿRNGRVORYN YëEHURYHMSXEOLNiFLL6N~VHQRVWLY PDWLÿQHMHGtFLL
=ODWiQLģNWRU~NHG\VL0DWLFDVORYHQVNiY\GiYDODSUHäWXGXM~FXPOiGHæD SHGDJyJRY
SRGQi]YRP3UHÿRVD7LPUDYLQHSUy]\RSODWtÿtWDģDMGQHV+QHĈY ~YRGHRSLVXMHVNODPD
QLH] WRKRDNRREPHG]HQHMHY äNROVNHMSUD[L7LPUDYDSUH]HQWRYDQi0{æHPHVDGLYLģ
WRPXDNSRWDNHMWRäNROVNHMÅSRQXNH´7LPUDYLQKRGLHODQHPDM~V~ÿDVQtPODGtđXGLDG{YRG
SRėRPVLDKQXģ"6RWYDWDNXURELDSUHWRDE\VDGR]YHGHOLDNRģDæNRVDNHG\VLæLORY QRYRKUDGVNëFKGHGLQNiFKÿLV DNëPLSUREOpPDPLVLGFpU\HYDQMHOLFNëFKIDUiURYD XÿLWHđRY
QD ]DVWUÿHQëFK IDUiFK D äNROiFK KđDGDOL PDQæHORY DWĈ 6 ÿtP VD WX P{æH LFK G\FKWLYRVģSRVHEDSR]QDQtD QDSOQHQtYODVWQpKRæLYRWDHPRFLRQiOQHD SR]QDWNRYRVWRWRæQLģ"
7DNpWRäNROVNpYXOJiUQRVRFLRORJLFN\]PU]DÿHQpÿtWDQLHQLHOHQæHQHGRNiæHRGNU\ģKOEät
D VWiOHDNWXiOQ\]P\VHO7LPUDYLQHMWYRUE\DOHDMæLYpKRGXFKDNDæGpKRVSLVRYDWHđDPHQt
QDP~]HMQëH[SRQiWÿLDVMHKRæLYRWD
)DNWRPMHæHVDQLNG\QHY\GDODQHPDODVYRMHGHWLD MHMVYHWV YëQLPNRXäW~GLtY 'ROQRP.XEtQHD %DQVNHM%\VWULFLÿLNUiWNHKRSRE\WXY 0DUWLQHNGHURELODRSDWURYDWHđNX
]ELHURN 6ORYHQVNpKR QiURGQpKR P~]HD EROL GHGLQN\ 3ROLFKQR ÉEHORYi D QDSRNRQ
L PHVWR /XÿHQHF 1HPRæQR MX YäDN ]DäNDWXđNRYDģ DNR ]DWUSNQXW~ VWDU~ GLHYNX NWRUi
VLSURVWUHGQtFWYRPVYRMLFKNULWLFNëFKUHDOLVWLFNëFKGLHOQHGDMERæHULHäLODVYRMHRVREQp
~WUDS\D NRPSOH[\6PHVYHGNDPLWRKRæHYRVYRMHMOLWHUiUQHMWYRUEHNWRUiERODUR]
VLDKOD D ERKDWi QD SUHVQp RSLV\ D FKDUDNWHU\ YHGHOD UHDOLVWLFNëP SRKđDGRP RStVDģ
ÿORYHND DM ]YRQNX DM ]YQ~WUD MHKR GXäX P\VOHQLH L SRÿtQDQLH -HM UHiOQ\ VYHW QHERO
YHđNë QR SRNRMQH P{æHPH WYUGLģ æH MH SUR]DLÿNRX VYHWRYpKR IRUPiWX 9\P\NDOD VD
] EHæQpKR NUXKX Y NWRURP VL æHQD QD SUHORPH  D  VWRURÿLD QH]DORæt URGLQX
QHPiPDQæHODD WëPDQLæLDGQ\SUtMHP9 GREHNHĈMHQRUPiOQHEHæQpæHPDQæHOND
QHSUDFXMHR æLYRE\WLHVDVWDUiPXæåHQDQHPDODSUiYRYROLģDQLVDYHUHMQHY\MDGURYDģ
D ]KURPDæĈRYDģÿRVDSRYDæRYDOR]DQHSUtSXVWQp5RNERODMYëURÿtPNHĈVD
SULMDWtPÓVWDY\SUYHMþHVNRVORYHQVNHMUHSXEOLN\GRYROLORæHQiP]~ÿDVWėRYDģVDQDYRđ
EiFK9 WRPWRRKđDGHERODYHđPLRGYiæQDVYRMXRGYDKXGRND]RYDODDMVYRMLPLGLHODPL NGH PLHVWDPL YHđPL NULWLFN\ KRGQRWLOD VSRORÿQRVģ đXGt SRXætYDOD ]QDNRYp PHQi
DOH EROR MDVQp R NRP ]QiPRP StäH D NRKR NULWL]XMH 1HNULWL]RYDOD YäDN OHQ WDN]YDQ~
Y\ääLXVSRORÿQRVģNULWL]RYDODDMRE\ÿDMQpKRGHGLQVNpKRÿORYHNDMHKR]DRVWDORVģREPHG]HQRVģ'RGQHVSRXætYDPHQi]RYGLHODĢDSiNRYFLY SHMRUDWtYQRP]P\VOHDNRV\Pbol lenivosti.
-HMRGYDKDVSRÿtYDODDMY WRPDNëPVS{VRERPNRPXQLNRYDODSURVWUHGQtFWYRPOLVWRY V WDNëPL Yë]QDPQëPL PXæPL DNR ERO $QGUHM 0Ui] ÿL -R]HI &tJHU +URQVNë $QGUHMRYL 0Ui]RYL OLWHUiUQHPX YHGFRYL D SUDFRYQtNRYL 0DWLFH VORYHQVNHM  M~OD 
napísala: 3URVtPDE\VWHPLYHđPLQHQDSUiYDOLSULSUHäWXGRYDQtPRMLFKSUiFQDÿR9iV
SRYHULOD 0DWLFD OHER VD SUL WRP P{æH ]RWULHģ DM SUDYë ]P\VHO YLHW D tUHÿLWRVģ DXWRUD
+URQVNpPX YWHG\ VSUiYFRYL 0DWLFH VORYHQVNHM  PiMD  StäH 9HđDFWHQë SDQH
%ROD VRP LVWi æH PL QHRGSRYLHWH QD OLVW /HER MH WR QDMSRKRGOQHMäLH OLVW NWRUë VD QiP
QHSiÿL QHFKDģ EH] RGSRYHGL JDYDOLHUVN\ MH WR SUDYGD QLH  /HQæH MD StäHP ]DV D RSH
WRYQH 9iV SURVtP D æLDGDP DE\ VWH VD SULÿLQLOL DE\ PRMH HäWH QHVREUDQp VSLV\ Y\äO\
MLFKæ ]R]QDP VRP 9iP SRVODOD &KFHP PDģ VSLV\ Y SRULDGNX OHER ]EëYDM~FLFK PRMLFK
URNRY MH Xæ PiOR 9 V~ÿDVQHM GREH NHĈ ]DætYDPH LVWp REPHG]HQLD ]iND]\ SUtND]\

QHP{æHPHVDPRæQRWDNVORERGQHSRK\ERYDģDNRVPHEROL]Y\NQXWtđDKäLHVDYLHPH
YæLģGRMHMSRFLWRYNHĈVDQHSRKOD] 1RYRKUDGXILQDQÿQëFKSURVWULHGNRYQHPDODQD
]Y\äVSRORÿQRVģMHMURELORSiUEOt]N\FKđXGtNDPDUiWRNV NWRUëPLYiäQLYRKUiYDODNDUW\
D ]iURYHėVDWRY{EHFY MHMWYRUEHQHSUHMDYLORD QLNWRQHP{æHWYUGLģæHERODYRVYRMLFK
Qi]RURFK D SRKđDGRFK QHMDNëP VS{VRERP REPHG]HQi D Xæ Y{EHF QLH ]DWUSNQXWi
6OHÿQD6ODQÿtNRYiDNRMXSRFHOëæLYRWRVORYRYDOLQHSRFK\EQHSDWUtN QDäLPQDMOHSätP
D QDMRGYiæQHMätPQLHOHQVSLVRYDWHđNiPDXWRUNiPQDGÿDVRYëFKGLHODOHDMN QH]DEXGQXWHđQëPæHQiP
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DOHERLFKXWOiÿDWHđRPSULÿRPSUHWLHWREiVQHMHW\SLFNpH[SRQRYDQLHRVRE\MHGQRWQpKRDOHERPQRæQpKRÿtVOD W\²Y\ =DUHIOH[tYQHSRpP\SRNODGiPHWLHY NWRUëFKVDEiVQLNY\URYQiYD
V QiURGQRVSRORÿHQVNRXVLWXiFLRXEH]XSODWQHQLDDSHORYRVWL WMEH]RVORYHQLDMHGQHMDOHER
GUXKHMVWUDQ\ 7LHWREiVQHV~YRYHđNHMPLHUHIRUPXORYDQpY RVREHVLQJXOiUXDOHERSOXUiOX²
SRGđDWRKRÿLO\ULFNëVXEMHNWYHUEDOL]XMHVYRMHP\äOLHQN\ MD DOHERVDY\MDGUXMHY PHQHFHOpKR
HWQLND P\ 8YHGHQpGHPRQäWUXMHPHSURVWUHGQtFWYRPEiVQtY NWRUëFK+YLH]GRVODYUHIOHNWXMH SROLWLFNRVSRORÿHQVNp SRGPLHQN\ D Y NWRUëFK MH SUtWRPQë ELEOLFNë PRWtY XNULæRYDQLD $NR
PRWtYXNULæRYDQLDNODVLILNXMHPHDMEiVQLFNpREUD]\NWRUpV~YLVLDV SULHEHKRPSRSUDY\-HæLäD
.ULVWDWDNDNRMHRStVDQëY %LEOLL
3UL ]DPHUDQt QD VORYHQVNë đXG XSODWėXMH +YLH]GRVODY REUD] ÅWěėRYHM FHVW\´ NWRUë Y]QLNRO
NUtæHQtPPRWtYXÅNUtæRYHMFHVW\´D ÅWěėRYHMNRUXQ\´)LQiOQ\PHIHNWRPMHNUHRYDQLHPHWDIRU\
NWRUiVYRMRXVpPDQWLNRXNyGXMHWHPSRUiOQ\D SULHVWRURYëDVSHNW FHVWD DOHDMDVSHNWXWUSH
QLD NWRUë MH YR VYRMHM SRGVWDWH GXSOLFLWQë NUtæ WěėRYi NRUXQD  7HQWR WUySLFNë SURVWULHGRN
MH Y WH[WRYRP RNROt H[SRQRYDQë DNR SURWLNODG N VOiYH D EODKX QHED YHÿQpKR æLYRWD  ÿtP
vzniká kontrast: /HæQHGEDMPH7ěėRYiFHVWDYHGLHGRNUDMDVOiY\GRQHEDEODKD3ULNRQW~URYDQt6ORYiNRY V\QHNGRFKLFN\6ORYiND DXWRUIXQNÿQHXSODWėXMHDMW]YNRQWH[WRY~V\QRQ\PLX
ÿLæHXV~Y]ģDæėXMHSUtSNODGLHGRY]iMRPQHMV~YLVORVWLVORYiVORYQpVSRMHQLDNWRUpE\Y LQRP
NRQWH[WH QHEROL VpPDQWLFN\ HNYLYDOHQWQp 6ORYiN ² WHQ V\Q QD S~äģ Y\YUæHQë ÿORYHN N EUDOiP
SULNRYDQë7RRQNWRUpKR]EHUED]UiG]DYLQtV NUYDYëPYHQFRP] WěQLDQDKODYH V tejto staWL ]iURYHė SR]RUXMHPH DM R Yë]QDPRY~ JUDGiFLX 6ORYiN VD QDMSUY VWRWRæėXMH V ,]PDHORP
Y\KQDQëPQDS~äģQiVOHGQHV 3URPHWHMRPSULNRYDQëPNXVNDOHD QDNRQLHFV -HæLäRP.ULVWRP
D MHKRPHVLiäVN\PXWUSHQtP0RWtYXNULæRYDQLD+YLH]GRVODYXSODWėXMHQLHOHQSULREUDQHđXGX
SUtSSULGHVNULSFLLMHKRXWUSHQLDDOHDMSULMHKRVNULWL]RYDQt2EMHNWRPQHV~KODVQëFKQi]RURY
VSLVRYDWHđDQLHV~OHQXWOiÿDWHOLDQiURGDDOHDMQiURGViPD MHKRDPRUiOQRVģDONRKROL]PXV
QHÿLQQRVģ SUtS QH]iXMHP R %RKD þL VL SDPlWDO SUHGWëP QD ERN GUDKë D Y\N~SHQLD NRFKDO
VDYHOHERX"2FK7\VSRPtQDäOHQNHĈXæ]OHV WHERX3UHERGQXWëERN-HæLäDQDNUtæLY WRPWR
RGGLHOHV\QHNGRFKLFN\]DVWXSXMHFHO~MHKRRVREQRVģ6XPiUQHNRQäWDWXMHPHæHPRWtYXNULæRYDQLD SOQt Y +YLH]GRVODYRYHM SRp]LL V QDGRVREQRX WHPDWLNRX YLDFHUR IXQNFLt MH H[SRQRYDQë
Y UiPFL QiURGQHM REUDQ\ HPDQFLSiFLH DOH DM NULWLN\ D XSODWėXMH VD SUL RSLVH D VNRQNUpWQHQt
VSRORÿHQVNHMVLWXiFLH
6 XNULæRYDQtPD VPUģRX-HæLäD.ULVWDVDVSiMDDMPRWtYY]NULHVHQLDNWRUëV QtPQLHOHQEH]SURVWUHGQHV~YLVtDOHQDėDMQDGYl]XMHDNRYt]LDQiURGQHMVORERG\D REURGHQLDSRSUHNRQDQt
REGRELD VPUWL V\PEROX QHVORERG\  .HĈ VNRUHM VNRQi YtģD] QD äLEHQL L VN{U GHė WUHWt VNRUHM
]PěWY\FKYVWDQLH
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3ULSUtOHæLWRVWLVWpKRYëURÿLD~PUWLD32+YLH]GRVODYDNWRUpVLSULSRPHQLHPHQRYHPEUD
WRKWRURNXMHSRWUHEQp]DP\VOLHģVDQDGRGND]RP+YLH]GRVODYRYHMSRp]LH9 DXWRURYHMO\ULNH
UR]OLäXMHPHGYHGRPLQDQWQpOtQLH²MHGQDNMHWRWYRUEDV YëVRVWQHRVREQRX QDSUURGLQQRX 
WHPDWLNRXMHGQDNV~WREiVQHV QDGRVREQëPQiURGQRVSRORÿHQVNëPSRVROVWYRP7iWRVNXWRÿQRVģ UHIOHNWXMH IXQNFLX OLWHUDW~U\ Y SUHGPRGHUQLVWLFNRP REGREt WHGD Y ÿDVH SUHG QiVWXSRPJHQHUiFLHPRGHUQLVWRYQD]DÿLDWNXVWRURÿLD NHĈVD]DSUYRUDGpSRVODQLHVORYHVQpKR
XPHQLDSRYDæRYDODQiURGQRUHSUH]HQWDÿQiD HWQRHPDQFLSDÿQiIXQNFLDSULÿRPHVWHWLFNiIXQNFLDVSROXV HPRFLRQiOQ\PS{VREHQtPQDÿLWDWHđDERODVHNXQGiUQD8YHGHQpWYUGHQLHP{æHPH
Y]WLDKQXģSUiYHQD+YLH]GRVODYRYXQiURGQ~O\ULNXY NWRUHMEiVQLNY\VWXSXMHY UROHÅQiURGQpKR
VYHGRPLD´ SUtSREUDQFXđXGX D ]DYUäXMHWDNVYRMHSRVODQLHVORYHQVNpKRVSLVRYDWHđD
$NR NRQäWDQWD +YLH]GRVODYRYHM OLWHUiUQHM SURGXNFLH VD Y\PHG]XMH SUtWRPQRVģ ELEOL]PRY
ELEOLFNëFK PRWtYRY DOHER ELEOLFNëFK EiVQLFNëFK REUD]RY NWRUi VD VSiMD V NUHVģDQVNëP SUH
VYHGÿHQtP DXWRUD DOH DM V MHKR Y]GHODQRVģRX %LEOLFNp PRWtY\ DNR QDMPHQäLH MHGQRWN\ REVDKRYRWHPDWLFNHM YëVWDYE\ WH[WX SOQLD Y QDGRVREQHM O\ULNH SUHGRYäHWNëP GYH IXQNFLH V~
SURVWULHGNDPL QD SULEOtæHQLH D SULSRGREQHQLH UHDOLW\ DOH ]iURYHė DM SURVWULHGNDPL Y\MDGUHQLDDXWRUVNpKRVXEMHNWtYQHKR SR]LWtYQHKRREUDQQpKRDOHERQHJDWtYQHKRNULWLFNpKR SRVWRMD
1DLOXVWUiFLXP{æHPHXYLHVģSULURYQDQLDSURVWUHGQtFWYRPNWRUëFKDXWRUY\NUHVđXMH]REUD]RYDQ~VNXWRÿQRVģWUSHOLVPHDNREDUiQRNEH]YLQ\đXGWHVNQtDNROD]iUSULS\äQëFKYUiWDFKYODVti; naši predkovia obetovali ako ÁbeloviaY UiPFLNWRUëFKDXWRUIXQNÿQHQDUiEDV SUHGVWDYRX
æLGRYVNpKRREHWQpKRV\VWpPX REHWRYDQpPRKOLE\ģOHQ]YLHUDWiEH]DNHMNRđYHNFK\E\DOHER
KHQGLNHSX DO~]LRXQD-HæLäRYRSRGREHQVWYRR ERKiÿRYLD /D]iURYL NGHSR]tFLXERKiÿDSUHEHUiYODVģD /D]iUDđXG D SR]LWtYQRXDVRFLiFLRXQDSRVWDYXÉEHODNWRUëQDUR]GLHORGVYRMKR
EUDWD.DLQDSULQLHVROREHWXNWRUiVD%RKXSiÿLOD
9 V~YLVORVWL VR VWYiUQHQtP SULD]QLYpKR DOHER NULWLFNpKR DXWRUVNpKR SRVWRMD XYiG]DPH
QDVOHGXM~FL~U\YRNty>đXG@VLQDS~äWLRQLY .DQiQHW\QHPiäFKOHEDRQLYäHWNRPHGNWRUë
SRURYQiYDPHVRVWDģRXYiP>XWOiÿDWHđRP@KUR]QR.DQiQXNëPRVWDWQëPæKDYëSLHVRNS~äWH
9 RERFKSUtNODGRFKMHH[SRQRYDQëPRWtY .DQiQ NWRUëY ELEOLFNëFKV~YLVORVWLDFKLQWHUSUHWXMHPHDNRREUD]]DVđ~EHQHM]HPHUHVS]HPHRSOëYDM~FHMPOLHNRPD PHGRP-H]UHMPpæHWHQWRELEOL]PXVVYRMRXVpPDQWLNRXNyGXMHSR]LWtYQHVNXWRÿQRVWLD QDGRE~GDNODGQpNRQRWiFLH
DYäDNP{æHE\ģ]DUDGHQëGRWH[WRYpKRRNROLDNWRUpY\MDGUXMHQLHOHQREKDMREXVORYHQVNpKR
QiURGD DOH DM RGV~GHQLH MHKR XWOiÿDWHđRY 9 RERFK XNiæNDFK +YLH]GRVODY IXQNÿQH QDUiED
V NRQWUDVWRP.DQDiQXD S~äWHSULÿRPVORYHQVNpHWQLNXPORNDOL]XMHGRQHKRVWLQQëFKS~äWQ\FK
SRGPLHQRNNëPMHKRXWOiÿDWHđRYGREODKRE\WX.DQDiQX WRWRY\REUD]HQLHSRGSRUXM~REUD]\
QDWXUiOLtXæVSRPHQXWpKRPHGXDOHDMKUR]QDNWRUpSRGđDELEOLFNpKRSURWRWH[WXQDGREXGOR
QHäWDQGDUGQpUR]PHU\NHĈæHMHGHQVWUDSHFPXVHOLQLHVģQDW\ÿLGYDMDPXæL 7RÿtPVDXYHGHQp
SDViæHOtäLDMHSHUVSHNWtYD]DWLDđÿRY SUYRP~U\YNXVDO\ULFNëKUGLQDREUDFLDN SUDFXM~FHPX
đXGXD ²SURVWUHGQtFWYRPNRPSDUiFLHVORYHQVNpKRQiURGDV MHKRXWOiÿDWHđPL²KRSRY]EXG]XMHN DNWLYLWHY GUXKRPSUtSDGHRVORYXMHSUHGVWDYLWHđRYXKRUVNHMYOiGQHMWULHG\D LFK]iVWXSFRY
D ]G{UD]QHQtPQHSULD]QLYpKRUR]SRORæHQLDđXGX Y RSR]tFLLN LFKERKDWVWYX Y\MDGUXMHVYRMRVWUë
NULWLFNRSROHPLFNëSRVWRM
3Rp]LX 3 2 +YLH]GRVODYD V QDGRVREQRX WHPDWLNRX GHOtPH SUiYH SRGđD SHUVSHNWtY\
QDEiVQHDSHORYpD UHIOH[tYQH$SHORYRVģFKDUDNWHUL]XMHPHEXĈYRY]ģDKXN SUDFXM~FLPđXĈRP

OROL TATRANSKÝ 11/2021


WWW.SNN.SK

ANALÝZA

QMVÓDGT 2021

10.STRANA

PRIPOMENUTIA

21/2021

REPORTÁŽ

$/å%(7$
*g//1(529É
*:(5.29É
²
 
3UYRX æHQRX Y UiPFL QiäKR F\NOX EXGH LQWHOHNWXiOND V NUXWëP æLYRWQëP ~GHORP OLWHUiUQD
KLVWRULÿND D YHGN\ėD SHGDJRJLÿND VRFLRORJLÿND SUHNODGDWHđND D UHGDNWRUND 3K'U $OæEHWD *|OOQHURYi*ZHUNRYi 2NUHP LQpKR EROD WLHæ
LQLFLiWRUNRX D SULHNRSQtÿNRX PRGHUQHM VORYHQVNHM
KXQJDULVWLN\
5RGiÿND] þLHUQHKR%DORJXäWXGRYDODQDREFKRGQHM
DNDGpPLL  ²   J\PQi]LX Y %DQVNHM %\VWULFL
 ²   D )LOR]RÀFNHM IDNXOWH .DUORYHM XQLYHU]LW\
Y 3UDKH ÿHäWLQD D PDĈDUÿLQD  ²   9 URNRFK
²DEVROYRYDODäWXGLMQpSRE\W\QD6RUERQQH
Y 3DUtæLD Y UXPXQVNRPPHVWH.OXæ$NRVWUHGRäNROVNi
SHGDJRJLÿNDS{VRELODQDXÿLWHđVNRP~VWDYHY 6SLäVNHM
1RYHM 9VL  ²   PDĈDUVNRP J\PQi]LX
Y 5LPDYVNHM6RERWH ² PDĈDUVNRPXÿLWHđ
VNRP ~VWDYH Y %UDWLVODYH  ²   QD J\PQi]LX
D XÿLWHđVNRP~VWDYHY %DQVNHM%\VWULFL ² 
9HGHFN\]DÿDODSUDFRYDģY REODVWLKLVWRULRJUDÀHD SR]RUQRVģYHQRYDODVWDUätPVORYHQVNëPGHMLQiPV DNFHQWRP QD pUX UHIRUPiFLH 6QDæLOD VD QDMPl DQDO\]RYDģ
S{VREHQLH UHIRUPDÿQëFK D SURWLUHIRUPDÿQëFK LGHt
Y GRERYRPVSRORÿHQVNRPNRQWH[WH.QLæQHGHEXWRYDOD
DNR VW~SHQN\ėD ÿHVNRVORYHQVNHM QiURGQHM D MD]\NRYHM
MHGQRW\ÿHVN\QDStVDQRXSUiFRXR SRÿLDWNRFKUHIRUPiFLH Y %DQVNHM %\VWULFL   1HVN{U SUHVXQXOD ģDæLVNR YHGHFNRYëVNXPQpKR ]iXMPX GR VIpU\ PDĈDUVNHM

0/$'Ì929(þ1267,
XPHOHFNHMVSLVE\D VWRURÿLD$XWRUNLQOLWHUiUQRKLVWRULFNë WH[W -y]VHI (|WY|V   ]YëUD]ėXMH UR]PHU
SURJUHVtYQ\FK WHQGHQFLt PDĈDUVNHM NXOW~U\ 7YRUEX
' 6]DEyD . 0LNV]iWKD ( $G\KR D LQëFK SULEOtæLOD
Y RVRELWQëFK äW~GLiFK NRRSHURYDOD QD %XMQiNRYRP
D +YR]G]LNRYRPVORYHQVNRPDĈDUVNRPVORYQtNX  
EROD X]QiYDQRX SUHNODGDWHđNRX GLHO QRYäHM PDĈDUVNHM
OLWHUDW~U\ '6]DEy=V0yULF]'.RV]WROiQ\LD ĈDOät 
=iYHUHÿQi Ii]D EiGDWHđVNHM ÿLQQRVWL *|OOQHURYHM
Gwerkovej je spoMHQi V YëVNXPRP
a
prezentáciou
GRPiFHM SRp]LH
D SUy]\ 1DStVDOD
HUXGRYDQpPHGDLOyQ\YLDFHUëFKVOR
YHQVNëFKEiVQLNRY
D SUR]DLNRY] U{]
Q\FK KLVWRULFNëFK
období (J. Hollý, S. Hurban Vajanský, H. GreJRURYi - *UHJRU
Tajovský...), v ruNRSLVH ]QHFKDOD
PRQRJUDÀX
R (OHQH 0DUyWK\
ãROWpVRYHM D WHRUHWLFN~
SUiFX
R URPiQH
( X U y S V N \
UR]KđDGHQi
LQWHOHNWXiOND D Y\KUDQHQi GHPRNUDWND $OæEHWD *|OOQHURYi*ZHUNRYi EROD ÿOHQNRX UHGDNÿQpKR NUXKX
3U~GRY ² OLWHUiUQHKRÿDVRSLVX6OXæED, akWLYLVWNRX D IXQNFLRQiUNRX VSRONRY D æHQVNpKR KQXWLD
QD 6ORYHQVNX ÿOHQNRX YëERUX åHQVNHM QiURGQHM UDG\
=GUXæHQLD DNDGHPLFN\ Y]GHODQëFK æLHQ 6SRORÿQH
V J\PQD]LiOQRX SURIHVRUNRX -DUPLORX =LNPXQGRYRX
]RVWDYLOD D ]UHGLJRYDOD UR]VLDKO\ ]ERUQtN åHQD QRYHM
GRE\NWRUëY\äLHOY ģDæLYëFKGėRFKMHVHQH)UDJPHQW ] WH[WX *|OOQHURYHM*ZHUNRYHM ÓORKD VORYHQVNHM
æHQ\ SUL REURGH VSRORÿHQVNHM NWRUë XYHUHMėXMHPH Pi
EH]SRFK\E\QDGÿDVRYëFKDUDNWHU
Å-HYHđNëPRP\ORPVLP\VOLHģæHNXOW~UHVDP{æH
QDXÿLģNDæGëÿORYHNNHĈFKFH1DXÿLģVDPRæQRYHđNpPX
SRÿWXYHFtNWRUëFKNYDQWLWD]iYLVtRGSULMtPDFHMVFKRSQRV
WLPR]JXD LQWHQ]LW\Y\QDORæHQHMSUiFH.XOW~UHVDYäDN
QLHMHPRæQRPHFKDQLFN\QDXÿLģNXOW~UDVDPXVt]DæLģ
.XOW~UQHKR ÿORYHND SR]QiPH QD SUYë SRKđDG D SUL SUYRPUR]KRYRUHD WRSRGđDWRKRÿLY\VSHORVģPR]JRYiMH
X QHKRY V~ODGHV Y\VSHORVģRXFLWRYRXÿLMHKRđXGVNpNYDOL
W\V~KDUPRQLFN\Y\YiæHQp8 WDNpKRÿORYHNDPRæQRSRWRPKRYRULģQLHOHQR NXOW~UHUR]XPXDOHL R NXOW~UHVUGFDNWRUpKR]ORæN\VDXSODWėXM~SULMHKRP\VOHQtL NRQDQt
þDVWR YäDN VD VWUHWiPH V đXĈPL NWRUt PDM~ PQRKR YHGRPRVWt YLGHOL FXG]LH ]HPH D SR]QDOL PQRKR QRYëFK
]DULDGHQt VWiOH ÿtWDM~ D æLM~ DNR VD SRYLH NXOW~UQH DOH
SUHGVDVDQHP{æHR QLFKYUDYLHģæHV~Y]GHODQt9äHWN\
WLHWRSR]QDWN\DNRE\VDSUHSDGiYDOLGRVWXGQHEH]GQD
YäHWN\ YHGRPRVWL D GRMP\ NWRUp SULMDOL V~ Y QLFK DNRE\ RGGHOHQp SUHWRæH QHVSO\QXOL V LFK E\WRVģRX QHSUHäOL
GR LFK YHGRPLD QHVWDOL VD LFK VDPR]UHMPRVģRX QHVSRMLOL VD V LFK GXFKRYQëP æLYRWRP DNR RUJDQLFNi V~ÿLDVWNDDOH]RVWDOLY QLFKYHGđDVHEDSRVNODGDQpDNRFXG]LH
QHVWUiYHQp ]ORæN\ -HVWYXM~ YäDN L đXGLD NWRUt QHPDM~
QiOHæLWëFKYHGRPRVWtD FKF~Y]EXG]RYDģGRMHPđXGtQH

RE\ÿDMQHNXOW~UQ\FKSUHWRRSDNXM~SR]QDWN\NWRUpSRÿXOL QiKRGQH RG GUXKëFK QDSRGREėXM~ XUÿLWp PDQLHUH
NWRUp YäDN QD SUYë SRKđDG SUH]UDGLD VYRM IDORäQë QiWHU
FKFHQRVģD Y\Q~WHQRVģ7HQWRW\SđXGtVDY\QiUDYRYHđNRP
SRÿWHWDPNGHSUHELHKDSUHURGđXGVNHMVSRORÿQRVWLÿLXæ
po zmene sociálnej alebo politickej, alebo sociálno-poliWLFNHMDNRX QiVSRSUHYUDWH9 WDNëFKWRGREiFKVDMDYt
SRWUHEDYlÿäLHKRSRÿWXäNRORYDQëFKD äWXGRYDQëFKđXGt
'RVWDYt VD YHđNë QiYDO æLDNRY GR äN{O D ]DÿtQD VD SUtOLä
XUëFKOHQH]YlÿäRYDģSRÿHWW]YLQWHOLJHQFLHãNRODSRVN\WXMHSUHYDæQHYHFQpY]GHODQLHDOHR NXOW~UQXYëFKRYXVD
stará len vo vzácnych
SUtSDGRFK $ GQHV
sa stáva tento nedostatok
naliehavým
SUREOpPRP
QiäKR
NXOW~UQHKRæLYRWDOHER
dnes nie je meradlom
SUH NXOW~UQX ~URYHė
národa percento analfabetov, dnes nám
]iOHæt QD QDMYlÿäRP
SRÿWH đXGt Y]GHODQëFK
Y
QDMXæäRP VORYD
]P\VOH 6NXWRÿQRVģ æH
YäHWFL REÿDQLD QiäKR
äWiWX ³ Dæ QD QHSDWUQp SHUFHQWR ³
YHGLD StVDģ D ÿtWDģ
QH]QDPHQi HäWH æH
VPHQDWRPNXOW~UQRP
VWXSQL NWRUë QiP
XUÿXMH QDäD WLVtFURÿQi
NXOW~UQD WUDGtFLD QDäH
SROLWLFNp SRVWDYHQLH D QDäH SRVODQLH´ 3RÿDV MHVWYRYDQLD SUYHM 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ EROD ]QiPD LQWHOHNWXiOND SUH VYRM æLGRYVNë S{YRG UDVRYR SUHQDVOHGRYDQi
$NWtYQH VD ]DSRMLOD GR LOHJiOQHM UH]LVWHQFLH 2WYRUHQp
D QHNRPSURPLVQp SURWLIDäLVWLFNp Y\VWXSRYDQLH $OæEHW\
*|OOQHURYHM*ZHUNRYHM SR SRWODÿHQt 613 VS{VRELOR æH
QD ėX SULäOR QD JHVWDSR    XGDQt  1DNRQLHF EROD
]DWNQXWi  QRYHPEUD  Y %DQVNHM %\VWULFL 9HGQR
V PDQæHORPYëWYDUQtNRP(GPXQGRP*ZHUNRPXWLHNOL
SRYRMHQVNHMSRUiæNH613GRK{U²QD3Rÿ~YDGOR,QGLV
SRQRYDQë *ZHUN VD YäDN Y G{VOHGNX YHđNëFK ]GUDYRWQëFKNRPSOLNiFLtUR]KRGROYUiWLģGRPRY0DQæHONHUDGLO
DE\ ]RVWDOD Y KRUiFK (PSDWLFNi $OæEHWD UDGX NDWHJR
ULFN\RGPLHWODD SULäOD]DQtPGR%DQVNHM%\VWULFHDE\
PLORYDQpKRSDUWQHUDRäHWURYDODåLDđERKXGRSODWLODQD
WRYODVWQëPæLYRWRP
1HäģDVWQëFK ]DLVWHQFRY SR XYl]QHQt D EH]RKđDGQRP PXÿHQt SULYiæDOL Y VNRUëFK UDQQëFK KRGLQiFK QD
SRSUDYLVNR2GYLH]OLLFKN DJiWRYpPXOHVtNXN SURWLWDQNRYHM SULHNRSH 6XURYt IDäLVWLFNt  KUGORUH]L Q~WLOL REHWH
NđDNQ~ģVLEUXWiOQHLFKYUDæGLOLVWUHODPLGRW\ODD PěWYH
WHOiVNRQÿLOLKURPDGQHY MDPH PDVDNHUY .UHPQLÿNHSUL
%DQVNHM %\VWULFL  3UL SRYRMQRYHM REKOLDGNH ]RKDYHQëFK
SRORQDKëFK WLHO ] PDVRYpKR KUREX LGHQWLÀNRYDO VYRMX PDQæHONX (GPXQG *ZHUN +U{]RVWUDäQë SRKđDG QD
]QHWYRUHQ~$OæEHWXXPHOFRPWUYDORRWULDVROUXN\PDOD
]YLD]DQp ]D FKUEWRP UR]VWUDSDWHQp D Y\WUKDQp YODV\
SUVLD RGUH]DQp ERGiNPL ~VWD ] NWRUëFK Y\WUKOL MD]\N
EROL ]YHUVN\ XSFKDWp QDWODÿHQRX VODPRX 7DNëPWR
EHäWLiOQ\PVS{VRERPERODWHVQHSUHG9LDQRFDPL
XNRQÿHQi æLYRWQi S~ģ P~GUHM RGYiæQHM D VWDWRÿQHM
æHQ\ $OæEHW\ *|OOQHURYHM*ZHUNRYHM =RPUHOD YR YHNX
URNRY²DMSUHOiVNXN PDQæHORYL
3(7(5&$%$'$-

6&(1É5-(6(1(å,927$
(WHOD)$5.$ã29É6&(1É5
9\GDYDWHđVWYR6SRONXVORYHQVNëFKVSLVRYDWHđRY
/8.Éã3(51ê
(WHOD)DUNDäRYi  Y\GDODFH]WULGHVLDWN\PLPRULDGQHNYDOLWQëFKNQtK9 H[LVWHQFLD
OLVWLFNRPGLHOHV DXWRELRJUDILFNëPLSUYNDPLRSLVXMHYQ~WRUQpSUHætYDQLHGYRFKVWDUQ~FLFK
PDQæHORY²SUHNODGDWHđN\.DWDUtQ\D YHGFD9RMWHFKD²NWRUëFKVSiMDOiVNDN KXGEH$NR
SULMDģVWDUQXWLH"$NRVDV QtPY\URYQDģ"$NRUHDJRYDģQDYHNRY~GLVNULPLQiFLXD PHG]LJHQHUDÿQpNRQIOLNW\"$NRVD]PLHULģV YODVWQRXPLQXORVģRX"
-HGHQ ] ÿLWDWHđRY NQLKX ]KRGQRWLO DNR VPXWQH ODGHQë
SUtEHK R ]RPLHUDQtGRætYDQt D KRGQRWRYRP VSRUH PHG]L
URGLÿPL D GHģPL )DUNDäRYi YR VYRMRP UR]VLDKORP PH
ODQFKROLFNRP GLHOH ULHäL RWi]NX VWDUQ~FLFK đXGt SUHGR
YäHWNëPæLHQY NRQWUDVWH]UëFKOHQHMK\SHUPRGHUQHMGRE\
$XWRUNDNWRUiMH]iURYHėÀOR]RINRXPiVFKRSQRVģRSLVRYDģ UHDOLWX Y GHWDLORFK 2SLV\ XWLHUDQLD SUDFKX URGLQQëFK
GLVNXVLtD PHG]LJHQHUDÿQëFKNRQÁLNWRY QDNWRUëFKVWDYLD
NULWLNX VSRORÿHQVNëFK SRPHURY NDULHUL]PX PDPRQiUVWYD
D HJRL]PX JHQHUiFLH <  VWULHGD V PHWDI\]LFNëPL ~YDKDPL
R ÿDVH VWUDFKX QHVSDYRVWL D SUHGRYäHWNëP R Y\ääRP
YäHSUHVDKXM~FRP ]P\VOH KXGE\ V PX]LNRORJLFNëPL
SR]QiPNDPL +XGED GiYD ÅVFHQiUX æLYRWD´ Y\äät ]P\VHO $XWRUND Y MHGQRP ] YLGHt SUHKOiVLOD æH VD GR VYRMLFK
SRVWiYYFLģXMHDNRE\Y QHMWLHWRSRVWDY\]RVWiYDM~6FKRS-



QRVģYFtWLģVDMHMHGQRX] KODYQëFKFKDUDNWHULVWtN)DUNDäRYHM
WYRUE\ )DUNDäRYi Y GLHOH ÀOR]RIXMH R PiUQRVWL đXGVNpKR
VQDæHQLD R QHKDVQ~FHM W~æEH PDģ SUHG VHERX QHMDNë FLHđ
DNR RSRUQë ERG ÿL NULWLNX V~ÿDVQpKR VWDYX YHG\ 9 WRPWR
PRPHQWH WUHED GRGDģ æH DXWRUND VDPRWQëP VYRMtP GLHORP ]DQHFKDOD YHđN~ VWRSX D Y\WYRULOD VLOQp VYHGHFWYR DM
SUHĈDOäLHJHQHUiFLH$]GDVDVSOQLODXWRUNLQ]iPHUNHĈæH
VDPDY MHGQRPUR]KRYRUHSULSRPHQXODæHGLHORStVDODVR
]iPHURP Y]EXGHQLD HPSDWLH D ]iXMPX R đXGt PLPR DNWtYQHKR SUDFRYQpKR SURFHVX D V FLHđRP SRVLOQLģ ]iXMHP
Y]iMRPQRVWL PHG]L JHQHUiFLDPL 9 UR]KRYRUH GRGDOD æH
ÅVWDUäLDJHQHUiFLDVDGRVWiYDGR~]DGLDD MHWRQHVSUiYQH´
SUHWRæHÅWiWRJHQHUiFLDERODSUtQRVQiSUHVSRORÿQRVģD GLVSRQXMHVXPRXæLYRWQëFKVN~VHQRVWtD VN~VHQRVģMHYHđNëGDU
DMSUHEXG~FHNRQDQLH´
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Vy h r o t e n ý s p o r o i d e n t i t u r o z d e ľ u j e Č i e r n u Ho r u

Hrdí Čiernohorci kedysi a dnes
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: archív

Čierna Hora s vyše šesťstotisíc obyvateľmi je najmenšou slovanskou krajinou. Jej historická tradícia však siaha
hlboko do minulosti. Napriek neveľkému priestoru oplýva priam rajskou rozmanitosťou v každom ohľade. Spája
v sebe kultúru Mediteránu na bohatom prímorí so starými patriarchálnymi tradíciami chudobných horských
oblastí vnútrozemia. Idylu pozemského raja však posledné desaťročia narúša vyhrotený zápas o čiernohorskú
identitu, ktorá najmä v nedávnom období zaznamenala značný posun smerom od geograficky poňatého lokálneho čiernohorského variantu srbskej identity k národnej svojbytnosti.
Prvou slovanskou štátnosťou
na území Čiernej Hory bola Duklja
(názov bol odvodený od niekdajšej rímskej provincie s centrom
v meste Dioclea). Duklja bola spolu
s Raškou druhým centrom rodiaceho sa srbského stredovekého
štátu, ktorý sa v priebehu storočí
postupne územne „prelieval“ – ak by
sme použili termín užívaný v historickej spisbe. Duklja (od 11. storočia
nazývaná Zeta) zápasila s výbojmi
vtedy ešte silnej Byzancie. O tesné
spojenie Duklji (Zety) s Raškou sa
postaral zakladateľ novej vládnucej
srbskej dynastie veľký župan Rašky
Stefan Nemanja (sám pôvodom zo
Zety). Súčasťou srbského štátu
v tomto období boli aj dva menšie
srbské štátne útvary na sever od
Zety – Záchlmsko a Travuňsko.
■ DROBENIE RÍŠE
Po smrti najväčšieho srbského
cára Stefana Dušana sa jeho mocná
ríša začala rozpadať. Lokálni veľmoži začali na svojich teritóriách
vládnuť nezávisle od centrálnej
moci. Tak sa podarilo aj Balšićovcom odtrhnúť Zetu od postupne sa
drobiacej Dušanovej dŕžavy. Druhá
polovica 14. storočia sa paralelne
niesla v znamení čoraz intenzívnejšieho prieniku Osmanov na Balkán.
Oslabený a rozdrobený srbský štát
nebol vstave im odolať a postupne
sa stával korisťou nájazdníkov. Ešte
pred zánikom Srbska v roku 1421
sa síce Zeta opäť ako dedičstvo po
Balšićovcoch stala súčasťou srbského štátu, ale už v roku 1451 ju
miestny veľmož Stefan Crnojević
opätovne odtrhol od dožívajúcej
srbskej despotoviny. Na niekoľko
storočí sa tak osudy dvoch srbských
štátov od seba vzdialili. V roku 1459
padlo Srbsko a neskôr, v roku 1499,
ako posledná zo srbských dŕžav aj
Zeta – od konca 15. storočia nazývaná Čiernou Horou.
■ SFORMOVANIE ŠTÁTNOSTI
Bola to však nepoddajnosť
miestnych obyvateľov v kombinácii s ťažkou nedostupnosťou horských masívov, ktoré spôsobili, že

Čierna Hora sa ako prvá vytrhla
z tureckých pazúrov. Jadro, tzv.
stará Čierna Hora s centrom v mestečku Cetinje pod Lovčenom, si
v rámci neustálych stretov s Turkami v priebehu 16. – 17. storočia
postupne vymohlo nezávislosť. Najvyšším predstaviteľom Čiernej Hory
v tomto období bol najvyšší miestny
cirkevný predstaviteľ srbskej pravoslávnej cirkvi – vladyka sídliaci
v cetinjskom kláštore. Teokratický
charakter štátu zrušil až Danilo
I. Petrović, ktorý bol prvým svetským vladárom s titulom knieža. Za
vlády kniežaťa Nikolu I. Petrovića
Čierna Hora získala spolu s medzinárodným uznaním na Berlínskom
kongrese v roku 1878 aj značné
rozšírenie teritória. V roku 1910 sa
ambiciózny Nikola vyhlásil za kráľa
a Čierna Hora sa stala kráľovstvom.
Do balkánskych vojen, ako aj prvej
svetovej vojny vstupovala Čierna
Hora vždy ako spojenec Srbska.
Jednotnú líniu dvoch srbských
štátov narúšala len čoraz citeľnejšia rivalita medzi kráľom Nikolom
I. a srbskou dynastiou Karadjordjevićovcov o vedúce postavenie
v rámci „srbstva“. Táto rivalita, ako
na to poukázal srbský historik Ognjen Karanović, sa stala prológom
k neskorším problémom.
■ ZÁPAS O IDENTITU
Ich súboj sa skončil víťazstvom
Karadjordjevićovcov, pod egidou
ktorých sa v roku 1918 vytvoril nový
spoločný štát – Kráľovstvo Srbov,
Chorvátov a Slovincov. Zhromaždenie v Podgorici 26. novembra 1918
sa vyslovilo za spojenie so Srbskom
do jedného štátu. So svojou detronizáciou sa nezmieril v Taliansku
pobývajúci kráľ Nikola ani časť spoločenstva. Tento moment možno
považovať za kľúčový z hľadiska
ďalšieho vývoja čiernohorskej identity. Dnešní priaznivci čiernohorskej
národnej svojbytnosti interpretujú
tieto udalosti ako prejav srbskej
okupácie, proti ktorej vedome stála
väčšina čiernohorskej populácie
bojujúcej za svoju nezávislosť.
Korunným dôkazom tohto nesú-

hlasu je podľa ich výkladu Vianočné
povstanie v januári 1919. Povstanie
piatich tisícok Čiernohorcov v zbrani
vedené Krstom „Zrno“ Popovićom
napriek talianskej podpore neuspelo a bolo rýchlo potlačené. Táto
epizóda čiernohorskej histórie prerástla v podaní ideológov dnešného
„čiernohorstva“ do priam mýtických
rozmerov. Dokazuje to okrem iného
aj patetický záver najnovšieho filmového spracovania tejto udalosti,
kde odznieva novokreovaný kľúčový odkaz povstania: „My musíme
zahynúť, aby po nás mohla ožiť idea
o slobodnej Čiernej Hore, tá idea
bude žiť a jedného dňa naše deti
a vnuci na tej idei vybudujú novú
Čiernu Horu.“ Aj keď sa historici
rozchádzajú v hodnotení tohto hnutia odporu (okrem stúpencov „čiernohorstva“ napríklad aj český historik František Šístek ho vníma ako
významný, naproti tomu srbskí historici, napríklad Ognjen Karanović
či Srdjan Graovac, ho bagatelizujú)
v jednom sa však zhodujú: spôsob
zjednotenia vyvolal separatistické
tendencie v časti spoločnosti. Na
rozdiel od súčasných priaznivcov
čiernohorského separatizmu treba
však súhlasiť so Šístekom či s vyššie
zmieňovanými srbskými historikmi,
že vtedajší spor sa neviedol o to, či
treba spoločný štát, ale o to, či bude
unitárny alebo federalizovaný. Karanović v tejto súvislosti upozorňuje, že
prejavy čiernohorského separatizmu
sa objavili až v tridsiatych rokoch 20.
storočia. Jeho prvými hlásateľmi sa
stali intelektuáli ovplyvnení radikálnym chorvátskym opozičným hnutím
Savić-Marković Štedimlija a Sekula
Drljević (obaja neskorší spolupracovníci s ustašovcami). Skutočnými
zakladateľmi čiernohorskej národnosti sa však podľa Karanovića
stali komunisti, ktorí nielenže vrátili
Čiernej Hore štátnosť, ale zároveň
aktívne podporovali kreáciu samostatného čiernohorského národa.
Na ich dielo nadviazal aj niekdajší
komunista, potom srbský nacionalista až nakoniec obrátený demokrat
Milo Djukanović, ktorý po rozchode
s Miloševićom v úsilí o posilnenie

Petar II. Petrović Njegoš,
j g , najvýznamnejší
j ý
j básnik a filozof Čiernejj Hory,
y, ktorýý ako vladyka cetinjský vládol Čiernej Hore v rokoch 1833 – 1851. V svojich dielach, najmä však
historickej poéme Horský veniec, oslávil históriu svojej rodnej zeme, ktorú považoval
za súčasť srbského sveta.

pozícií stavil kartu na separatizmus.
Jeho zásluhou sa krajina v roku
2006 osamostatnila. Práve Djukanovićov dlhoročný režim vytvoril
podmienky na doformovanie idey
čiernohorského národa postavenej
na anticipácii jeho srbských koreňov.
Špecifikom tohto nacionalizmu je
komponent jeho občianskosti –, aby
sa „čiernohorstvo“ mohlo presadiť,
musí bojovať proti srbskosti a spojencom mu majú byť ostatné menšiny tvoriace občiansku spoločnosť.
Homogenizujúcim elementom bol
od začiatku režimom inštrumentalizovaný domnelý boj proti „veľkosrbskému šovinizmu“, demonštrovaný
napríklad v boji proti Srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore, ktorá je
stále najpočetnejšou denomináciou,
či potláčaním srbskej cyriliky a pod.
Do jeho služieb sa postavil aj rad
intelektuálov na čele s profesorom
Novakom Kilibardom, ktorí začali
dokazovať novú identitu dôslednou
negáciou srbského pôvodu Čiernej
Hory. Priam emblematickým odrazom djukanovićovskej ideológie je
film ním ovládanej štátnej televízie

Slovenský bard Pavol Országh Hviezdoslav sa intenzívne zaujímal o Rusko

Ruská múza najväčšieho slovenského básnika
Igor BRATČIKOV – Foto: internet

Onedlho si pripomenieme sté výročie úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a dramatikov, ktorý zasvätil svoj život a tvorbu slovenskému ľudu a národnému obrodeniu.
Hviezdoslav bol počas svojho života svedkom tragických i hrdinských stránok Slovenska: od zatvorenia národných slovenských gymnázií a Matice slovenskej v roku 1875, sprevádzaného perzekúciou slovenského jazyka, až
po vznik Československej republiky v roku 1918, ktorý umelec ospieval vo svojej poézii.
Hviezdoslav bol nielen básnikom,
ktorý písal svoje diela po slovensky
v čase, keď oficiálne používanie slovenčiny bolo prakticky nemožné, ale
zapísal sa do kultúrnej histórie Slovenska aj ako prekladateľ svetovej
beletrie. V posledných desaťročiach
svojho života veľa prekladal diela
klasikov ruskej, nemeckej, anglickej,
poľskej a maďarskej literatúry, čím ich
sprístupnil pre slovenských čitateľov.
■ PREKLADY Z RUŠTINY
Slovenský bard sa po rusky naučil na sklonku svojho života a až do
smrti sa intenzívne zaujímal o Rusko,
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jeho dejiny a literatúru, ktoré miloval
a dobre sa v nich vyznal. Hviezdoslav mal vo svojej knižnici veľa kníh
v ruštine. Boli to diela Gogoľa, Turgeneva, Leskova, Dostojevského,
Saltykova-Ščedrina, Čechova a mnohých iných. Knižné tituly a mená autorov veľa vypovedajú o vycibrenom
umeleckom postoji Hviezdoslava vo
vzťahu k ruským spisovateľom a jeho
dokonalom chápaní skutočných hodnôt Ruska. Pre bádateľov básnikovej
tvorby mimoriadnu cenu predstavuje
zborník Ruská múza, ktorý obsahuje
básne Puškina, Lermontova, Ťutčeva
a ďalších významných ruských auto-

rov s početnými vlastnoručne písanými Hviezdoslavovými poznámkami.
Hviezdoslav preložil také skvosty
ruských klasikov, ako napríklad
báseň Prorok, poému Medený jazdec
a drámu Boris Godunov od Puškina,
poému Démon od Lermontova
a mnohé ďalšie.
■ LÁSKA K VLASTI
V Rusku sa tvorba P. O. Hviezdoslava hodnotí veľmi vysoko. Jeho
poetické diela vyšli v mnohých prekladoch. State o živote a tvorbe básnika
sú neodmysliteľnou súčasťou uč ebníc
a monografií venovaných dejinám

SVET SLOVANOV

Pavol Országh HVIEZDOSLAV nebol
len literát, ale aj čestný predseda Matice slovenskej.

slovanských kultúr. V Knižnici svetovej literatúry v Moskve, v ktorej sa
nachádza najväčšia ruská zbierka diel
zahraničnej literatúry, sa pripravuje
ruský preklad Hviezdoslavovho básnického cyklu Krvavé sonety. Vyda-

z roka 2016 pod názvom História
Čiernej Hory, ktorý predstavuje
novú projekciu čiernohorskej histórie, kompletne vypreparovanej
z jej srbskej minulosti. Akákoľvek
zmienka o Srbsku či srbskosti je
výlučne podaná v kontexte údajnej
okupácie.
■ VYHROTENÉ ANTISRBSTVO
Na druhej strane nemožno
ignorovať fakt, že za posledné
desaťročia proces rekonceptualizácie čiernohorskej identity, ako
sme uviedli, do veľkej miery umelo
podnecovaný konkrétnymi politickými cieľmi, zapustil svoje korene.
Nemožno poprieť, že časť spoločnosti sa s ním stotožnila. Jednoducho nová čiernohorská národná
identita, aj keď stále nedotvorená
(ako poukazuje aj F. Šístek), je
dnes faktom. Ostáva len veriť, že
po terajšom období vyhroteného
antisrbstva prejde časom do umiernenejších, racionálnejších pozícií
umožňujúcich zlúčiť pôvodnú historickú tradíciu Čiernej Hory s novodobou nadstavbou.
nie knihy, na ktorej pracujú poprední
ruskí slavisti, je naplánované ku
storočnici úmrtia básnika a zároveň
stému výročiu vzniku knižnice.
Ruskému srdcu je blízka a zrozumiteľná ústredná téma väčšiny
Hviezdoslavových diel: láska k vlasti,
k svojmu ľudu, hrdosť na jeho svojbytnosť a slobodymilovnosť.
Známa Pieseň o vlasti, vytvorená v roku 1936 sovietskym básnikom Vasilijom Lebedevom-Kumačom, ktorej vnútorný obsah je
totožný s textom obľúbenej slovenskej piesne Slovensko moje, otčina
moja, obsahuje tieto slová: „Svoju
vlasť milujeme ako nevestu a chránime si ju ako láskavú mať.“ V týchto
veršoch sa nedá nevidieť súvislosť
s riadkami Hviezdoslavovej básne
Slovenské jaro, napísanej v roku
1919: „Jak otca miluj svoj drahý
národ, vlasť vždy ako sladkú mať.“
Som presvedčený, že aj dnes,
keď si pripomíname sté výročie úmrtia autora tejto poetickej metafory,
sa myšlienky a city každého Rusa
a každého Slováka nesú práve
v tomto duchu.
Autor je veľvyslanec Ruskej
federácie na Slovensku.
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Veľké ekonomiky sveta si volili svojich zástupcov do národných parlamentov

Počas kovidovej pandémie sa ceny nehnuteľností na
bývanie a investičné podnikanie
zvýšili takmer o pätinu. Stalo sa
tak pre dva dôvody. Prvým je slovenská mentalita, ktorá sa usiluje
mať vlastné bývanie. Druhým
dôvodom je klesajúca cena hypotekárnych úverov až pod jedno
percento. Na jednej strane to znižuje výšku mesačnej splátky, ale
splatenie celej hypotéky môže
predĺžiť až do odchodu na dôchodok. Ak sa ceny nehnuteľností
budú naďalej zvyšovať, môžeme
reálne čakať, že NBS sprísni podmienky ich poskytovania.

Výsledky zväčša kopírovali predpovede a prieskumy

Fetiš
vlastniť byt
Vládna strana Sme rodina
oslovila pred parlamentnými voľbami voličov programom nájomného bývania, s ktorým sa však
doteraz výrazne nepohlo. Pokiaľ
ide o nájomné bývanie, treba
rozlišovať či ide o trhové, alebo
nájomné bývanie s podporou štátu,
ktoré je o tridsať percent lacnejšie.
Pokiaľ na Západe využíva nájomné
bývanie vyše štyridsať percent
domácností, na Slovensku je to
menej ako desať percent domácností. Na podporu nájomného
bývania s podporou štátu, a teda
s regulovaným nájomným, sú pripravené aj legislatívne zmeny,
týkajúce spôsobu financovania
z viacerých zdrojov a tiež výberu
projektanta a investora výstavby,
čo predpokladá zmenu doteraz
platného stavebného zákona, ako
aj zákona o verejnom obstarávaní.
S navrhovanými zmenami zatiaľ
nie sú uzrozumené samosprávne
orgány miest a obcí, keďže by sa
zasiahlo od ich doterajších právomocí. Pokiaľ dnes sú ceny nájomného skôr vecou dohody medzi
prenajímateľom a nájomcom, napríklad vo Švédsku fungujú zväzy
prenajímateľov i nájomcov, ktoré na
výšku nájomného dohliadajú podľa
úžitkovej hodnoty prenajímaného
bytu, ktorú stanovuje súd. Takto
stanovená priemerná výška nájomného sa môže zvýšiť maximálne
o päť percent.
Z celkového počtu bytov
v osobnom vlastníctve je skoro
tretina z nich vyčlenená na krátkodobé investičné podnikanie,
ktoré počas pandémie utrpelo
najväčšie škody. Z dôvodu úplného zastavenia cestovného
ruchu vrátane gastro prevádzok
a distančného vysokoškolského
vzdelávania sa výrazne znížil
dopyt po krátkodobých prenájmoch, ktoré ostali prázdne. A tak
sa väčšina vlastníkov rozhodla
svoje krátkodobé prenájmy ponúknuť na dlhodobý prenájom, čím
sa však zvýšila ponuka prenájmov s následným dosahom na
pokles ich cien. A tak pri nižších
príjmoch z prenájmu sa môže
stať, že nebude stačiť na zaplatenie hypotekárnej splátky a prevádzkových nákladov bývania,
ktoré sa tiež zvyšujú. Keďže sa
ceny nehnuteľností každoročne
zvyšujú a spomínaný regulátor
sprísňuje
podmienky čerpania úverov, je dnes možnosť do
splácania úveru zapojiť druhého
spoludlžníka, ktorým nemusia
byť manželia ani partneri. Podľa
vyjadrenia bánk počet úverov na
splácaní ktorých sa podieľajú dve
osoby, dnes neustále narastá.
V prípade, že dlžníci sa dostanú
k neočakávanému prísunu peňazí,
môžu banku požiadať o mimoriadnu splátku úveru.
Róbert HÖLCZ
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Radoslav ŽGR ADA – Foto: internet; politico. eu

Tohtoročný september sa stal vo viacer ých krajinách sveta mesiacom volieb do národných parlamentov. V rámci ekonomicky najsilnejších
štátov si svojich zástupcov v yberali oby vatelia Kanady, Ruskej federácie a Spolkovej republiky Nemecko. Voľby dopadli viac-menej bez
prekvapení a kopírovali dlhodobejšie prieskumy volebných preferencií.
V krajine javorového listu, deviatej
ekonomike sveta, sa konali predčasné
voľby 20. septembra. Vyhlásil ich
mesiac predtým premiér Justin Trudeau, spoliehajúc sa na to, že vďaka
úspešnému zvládnutiu pandémie
koronavírusu a s ňou súvisiacej ekonomickej krízy si jeho strana získala
medzi obyvateľstvom väčšiu podporu a v nadchádzajúcich voľbách
dosiahne v kanadskom parlamente
väčšinové zastúpenie. V predchádzajúcich voľbách v roku 2019 sa to jeho
Liberálnej strane nepodarilo a odvtedy
vedie menšinovú vládu. Tento zámer
mu však nevyšiel, v 338-člennej dolnej komore kanadského parlamentu
získala Liberálna strana 159 kresiel,
najväčší konkurent – opozičná Konzervatívna strana si ich pripísala 119. Na
dosiahnutie väčšiny, v ktorú J. Trudeau dúfal, víťazovi volieb chýba
jedenásť mandátov. Na rozložení
síl v parlamente sa od posledných
volieb takmer nič nezmenilo, Trudeau
zostane premiérom menšinovej vlády,
ktorá sa pri legislatívnom procese
bude musieť spoliehať na podporu
niektorej z menších opozičných strán.
■ POLOVICA ZA KREMEĽ
V dňoch od 17. až 19. septembra sa
konali parlamentné voľby aj v Ruskej
federácii. Skončili sa drvivým víťazstvom strany Jednotné Rusko, ktorá
ziskom takmer päťdesiatich percent
odovzdaných hlasov obsadí v Štátnej
dume, dolnej komore parlamentu, pri
zmiešanom volebnom systéme 324
z celkových 450 kresiel a zachová
si tak ústavnú väčšinu. Zachovanie dominantného postavenia strany
Jednotné Rusko v Dume je pre Kremeľ kľúčové. S takmer 19-percent-

Predvolebné bilbordy v Nemecku

nou podporou druhej Komunistickej
strane Ruskej federácie (KPRF) pripadne na základe výsledkov volieb
57 kresiel. Strana Spravodlivé Rusko
– Za pravdu bude mať v Dume
27 poslancov a za Žirinovského
Liberálnodemo kratickú stranu Ruska
(LDPR) bude v dolnej komore parlamentu 21 poslancov. Do parlamentu
sa hneď na prvýkrát prebojoval aj
nový politický subjekt pod názvom
Noví ľudia, ktorý bude zastupovať
13 poslancov. Oproti minulým voľbám stratila strana Jednotné Rusko
devätnásť kresiel, rovnako ako Žirinovského LDPR osemnásť kresiel.
Najviac si polepšila Komunistická
strana, a to o pätnásť mandátov.
Jednotné Rusko vyhralo piate parlamentné voľby v rade a zostáva aj
naďalej dominantnou politickou silou
v krajine na ďalších päť rokov.
■ MERKELOVEJ ZBOHOM
Najvýznamnejšie septembrové
voľby sa konali v Spolkovej repub-

like Nemecko. Najsilnejšia krajina
Európskej únie a štvrtá najväčšia
ekonomika sveta si 26. septembra volila nové zloženie národného
parlamentu. Voľby možno nazvať
historickými, po šestnástich rokoch
pri kormidle štátu odchádza nielen
z úradu kancelárky, ale podľa vlastných vyjadrení aj z aktívnej politiky
kresťanská
demokratka
Angela
Merkelová. V nemeckých voľbách
po prvý raz kandidovala už v roku
1990. Kancelárkou za CDU/CSU
bola od roka 2005. Za jej odchodom
bola strata popularity CDU, ako aj
jej vlastnej. Podľa prieskumu verejnej mienky inšitútu Civey pre denník
Augsburger Allgemeine odpovedalo
52 percent opýtaných, že im nebude
v politike chýbať, 38 percent odpovedalo, že im chýbať bude. Najväčší
podiel ľudí, ktorým bude chýbať, je
medzi voličmi únie CDU/CSU (63
percent), najmenej budú jej odchod
z politiky ľutovať voliči strany Alternatíva pre Nemecko (2 percentá).

Samotné voľby dopadli podľa očakávaní, zvíťazila v nich Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD)
so ziskom 25,7 percenta hlasu
a 206 kreslami v 735-člennom Bundestagu, kým na druhom mieste
skončil blok CDU/CSU, ktorý presvedčil 24,1 percenta voličov a získal
tak 196 kresiel. V minulosti žiadna
víťazná strana nezískala v nemeckých parlamentných voľbách menej
ako 31 percent hlasov. Pre SPD
s volebným lídrom Olafom Scholzom
ide o úspech po niekoľkých rokoch
volebných prepadov, zatiaľ čo únia
CDU/CSU dosiahla po šestnástich rokoch vládnutia Merkelovej svoj
najhorší volebný výsledok od roka
1949. Napriek tomu jej kandidát na
spolkového kancelára Armin Laschet
vyhlásil, že sa bude tiež uchádzať
o poverenie zostaviť novú vládu.
Tretí sú Zelení, pre ktorých je
zisk 14,8 percenta hlasu najlepším výsledkom v ich dejinách, hoci
zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP),
ktorí dostali 11,5 percenta hlasu.
Obe strany už signalizovali ochotu
vstúpiť do trojstrannej koalície s SPD
alebo CDU/CSU, keďže si neželajú
pokračovanie doterajšej veľkej koalície. Deklarovali však potrebu najprv
rokovať medzi sebou na nájdenie
prienikov pred rokovaním o samotnej
vládnej koalícii. Na piatom mieste
skončila doteraz tretia najsilnejšia parlamentná strana Alternatíva
pre Nemecko (AfD) s 10,3 percenta
hlasu. Nemecko čakajú dlhé a tvrdé
rokovania o novej koaličnej vláde,
predpokladá sa, že by mala vzniknúť
najneskôr do Vianoc.

V Medzilaborciach otvorili najväčšiu muzeálnu expozíciu o prvej svetovej vojne

Keď Kamjana kamenela hrôzami vojny
Text a foto: Marián ŠIMKULIČ

S ú č a s ťo u p o sv i a c k y c i n t o r í n a z p r ve j sve t ove j vo j ny s p a m ä t n í ko m „ D e l o“ v M e d z i l a b o r c i a c h b o l o z a č i a t ko m j ú l a t o h t o r o k a a j
s l áv n o s t n é o t vo r e n i e n a j vä č š e j s t á l e j m u z e á l n e j ex p o z í c i e p r ve j sve t ove j vo j ny n a S l ove n sku v r á m c i p r o j e k t u O t vá r a m e b r á n u
K a r p á t . Ku l t ú r n e d e d i č s t vo k a r p a t s k é h o o b l ú k a v n ovo m p o h ľa d e .
Expozícia je umiestnená v Dome
kultúry, ktorý sa o priestory delí
s Múzeom moderného umenia Andyho
Warhola. Účastníci podujatia sa najprv zúčastnili na posviacke cintorína.
Predchádzal jej slávnostný prelet leteckej techniky Vzdušných síl OS SR,
pietny akt kladenia vencov, samotná
posviacka, panychída za padlých
vojakov a príhovory pozvaných hostí.
Neskôr si účastníci v kinosále Domu
kultúry v premiére pozreli dokumentárny film Medzilaborce 1914/1915 –
Zabudnuté denníky. Po jeho premietnutí
nasledovalo otvorenie najväčšej muzeálnej expozície prvej svetovej vojny na
Slovensku Karpatský front – Medzilaborce 1914/1915. Projekt bol spolufi nancovaný z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci
programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020.
■ VEĽKONOČNÁ BITKA
Mesto Medzilaborce vo verejnej
súťaži vybralo na realizáciu projektu
Klub vojenskej histórie Beskydy. Prvá
svetová vojna je spätá s dejinami
Medzilaboriec i celého severovýchodného Slovenska. Práve tu v rokoch

beh bojov v regióne severovýchodného Slovenska
s dôrazom na Medzilaborce a ich okolie. Expozícia obsahuje ich detailný
opis, prehľad pamiatok,
ako aj ukážky dobového
výstroja a výzbroje. Na
území Medzilaboriec sa
nachádza viac vojnových
cintorínov. Na budove
železničnej stanice je
inštalovaná
pamätná
tabuľa pripomínajúca vlakové nešťastie z čias vojny.
Pri stanici je umiestnená aj
drevená plastika Dobrého
Cintorín z prvej svetovej
vojny v Medzilaborciach
vojaka Švejka – literárnej
Muzeálna expozícia s ukážkami dobového výstroja a výzbroje.
s pamätníkom „Delo“
postavy Jaroslava Haška,
ktorý ako vojak prechádzal
v útokoch na bodáky. Bojové operácie mestom cestou na front. Je tu aj pamät1914/1915 prebiehali ľúte boje medzi
Veľkej vojny na území súčasného Slo- ník Českej družiny.
rakúsko-uhorskou, nemeckou a rusDodnes pri prechádzkach v okolí
venska si vyžiadali vyše päťdesiattisíc
kou armádou. Samotné Medzilaborce
obetí, ktoré dnes pripomína komplex mesta natrafíte na zvyšky zákopov.
dvakrát obsadila ruská armáda a na
vojensko-historických pamiatok, z kto- Pamiatky z čias prvej svetovej vojny
prelome marca a apríla 1915 sa v širrého najobsiahlejšiu časť tvoria vojnové sú označené informačnými tabuľami,
šom okolí mesta odohrala jedna z najkde sú popri faktografických údajoch aj
cintoríny.
významnejších bitiek prvej svetovej
spomienky konkrétnych ľudí. To všetko
vojny, ktorá vstúpila do histórie ako
pomôže domácim i návštevníkom
■ REČ PAMIATOK
Veľkonočná bitka v Karpatoch. V horV troch miestnostiach muzeálnej Medzilaboriec priblížiť si vojnové udaskom masíve Kamjana nad mestom sa
expozície návštevníkom približujú prie- losti spred vyše sto rokov.
bojujúce jednotky niekoľkokrát zrazili
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Románové epopeje o veľkých Slovákoch začínal motívom večnosť

Opustil nás spisovateľ Ľuboš Jurík
Pavol PARENIČK A

V utorok 28. septembra 2021 podvečer nás všetkých, teda ľudí od pera, spisovateľov, publicistov a redaktorov,
literárnu obec, ale i širšiu čitateľskú a vôbec celú kultúrnu verejnosť na Slovensku, nečakane zastihla i bolestne
zasiahla veľmi smutná správa. Vo veku sedemdesiatštyri rokov zomrel v Bratislave známy slovenský novinár,
publicista, redaktor, spisovateľ prozaik, esejista, literárny kritik, kultúrny historik a politológ Ľuboš JURÍK.
Vedeli sme síce všetci jeho priatelia,
že už dávnejšie ho kvária srdcové arytmie
a v ostatnom čase sa k tejto nepríjemnej
diagnóze pridružila i ďalšia z chorôb najťažších, nevyliečiteľných. Aj keď súčasná
pandémia dlhodobo redukovala temer na
minimum spoločenské styky a stretnutia, aspoň vďaka mobilom sme mohli
byť pravidelne v hlasovom kontakte, dá
sa povedať až do posledných chvíľ jeho
namáhavej cesty životom. Na nič sa
nesťažoval, nehorekoval, veľa o svojich
vážnych chorobách nehovoril, nenadával
na nepriaznivý osud, nič nedal znať, ba
práve naopak, akoby ešte stálo pred ním
množstvo úloh a plánov. Nedalo sa vycítiť, že vlastne už akoby viac-menej svoje
veci a vecičky iba eschatologicky bilancoval a sumarizoval, aby bol pripravený na
všetko, aj na majestát smrti.
■ ZO SMRTEĽNEJ POSTELE
Uvažoval presne tak ako jeho románoví hrdinovia Clementis, Dubček a Štúr
zo smrteľnej postele. Stále nám blízkym
znie v ušiach Ľubošov optimisticky naladený príjemný hlas, pričom ako kultivovaný človek vždy rozhovor začínal otázkou: „Nevyrušujem?“ Nie, Ľuboš Jurík
nikdy svojich priateľov nevyrušoval, iba
rušil našu zhnitú spoločenskú morálku,
nezdravé medziľudské vzťahy, nekultúrne
spoločenské a najmä politické pomery
a ich nositeľov, ktorí kontaminovali
a vnášajú do našej každodennosti neuveriteľný chaos a ktorým nastavoval kritické
zrkadlo celou svojou tvorbou, postojmi
a ich nekompromisným prezentovaním
na verejnosti. On, Ľuboš Jurík, spisovateľ
i človek plný kompromisov, ale najmä čistej a čírej človečiny.

Aj keď bol Ľuboš Jurík pomenšej
a útlejšej postavy, jeho osobnosť a duch
i dielo akoby skrývali silu a mohutnosť,
predstavovali neuveriteľné žriedlo, nikdy
sa nekončiaci a valiaci tok literárnych
nápadov aj umeleckej invencie, napätia, obsažnosti a ideovej veľkosti. Niekedy to bolo možno až na škodu, že sa
nechal uniesť, lebo skutočne písal temer
všetko: spoločenské, politické, kriminálne
a biografické romány, novely a poviedky,
eseje, knihy rozhovorov, rozsiahlu publicistiku – od beletristických a analytických
žánrov po početné úvahy, reportáže,
súdničky, kritiky a recenzie, tematicky
kotviace v literatúre, kultúre, umení, politike, zasahujúce až do oblasti športu
a modernej hudby. A nielenže písal
autorské pôvodiny, ale redaktorsky sa
venoval aj iným a inému, keď upravoval,
redigoval a zastával zodpovedné funkcie
šéfredaktora vo viacerých významných,
mienkotvorných slovenských spoločensko-kultúrnych a literárnych periodikách,
neraz v prelomových dobách, keď sa
rúcali staré totalitné štruktúry, batolila
demokracia alebo vznikala nová slovenská štátnosť. Niekedy sa natíska až provokačná otázka, či takáto žánrová pestrosť a rozsiahlosť na kvadrát i rýchlosť,
akou sa rodili jeho diela, najmä rozsiahle
romány, nebola na škodu? Dozreli už?
Aj keď najmä jeho románové epopeje
a iné práce iste zodpovedajú prísnym
literárnovedným kritériám, či predsa len
nemohli byť ešte lepšie, umelecky kvalitnejšie, keby sa orientoval na hutnosť
diela a jeden-dva žánrové typy literárnej
tvorby? Ale akože sa len môže rozkázať
literárnej ortuti, ktorými smermi sa rozbehne. Na to sa dá skutočne iba pozerať.

Literárnu scénu opustil
p
jeden
j
z jej
j j najplodnejších autorov - Ľuboš JURÍK.

Navyše, toto tvorivé biele striebro korešpondovalo aj s jeho fyzickým zjavom.
Býval vždy usmievavý, optimistický, dobrosrdečný, pohyblivý, v podstate nezastaviteľný, aj vo svojom ľudskom i tvorivom
ľahktikárstve na prvý pohľad podmanivo
presvedčivý. Taký istý bol popri ľudskom a humanistickom tiež literárny
a duchovný naturel nezameniteľnej svojskosti a originality Ľuboša Juríka.
■ NÁRODNÉ PRESVEDČENIE
Ľuboš Jurík miloval prostý slovenský ľud a jednoduchého slovenského
človeka, vlastenca, aj uvážlivých predstaviteľov inteligencie, viacerých spisovateľov – od Laca Novomeského, Vladimíra
Mináča až po Ladislava Ťažkého, Antona
Hykischa, Petra Jaroša, Ladislava Balleka, Antona Baláža, Ľubomíra Feldeka,
Borisa Filana, Petra Štrelingera, Jozefa
Leikerta a desiatky ďalších, s ktorými
viedol tie svoje nikdy sa nekončiace
rozhovory, ako ich sám nazval, pokojné
i nepokojné dialógy, akoby chcel týchto
majstrov slova objať. Vážil si ich múdrosť, skromnosť, pracovitosť, poctivosť,
čestnosť, pokoru, charakter, oddanosť

Pred sto rokmi sa narodila zabudnutá hrdinka odboja Mária GULOVIČOVÁ

Špiónka s podmaňujúcim úsmevom
Ivan KR AJČO VIČ – Foto: Los Angeles Times

Keď sa 19. októbra 1921 v Jakubanoch narodila Mária GULOVIČOVÁ, rodičia nemohli tušiť, že prežije mladosť,
ktorá by vystačila na niekoľko románov. Počas Slovenského národného povstania pôsobila v rokoch 1944 až
1945 v hnutí odporu ako agentka americkej a anglickej spravodajskej služby. Po vojne zostala v USA, čo ju
zachránilo pred perzekúciami, ktoré postihli Slovákov bojujúcich na strane zahraničných spojencov, ako napríklad pilotov britskej Royal Air Force...
Mária Gulovičová prežila nenápadné detstvo. Keďže otec bol gréckokatolícky kňaz a matka učiteľka, o jej
životnej dráhe bolo rozhodnuté. Absolvovala Gréckokatolícke lýceum pre učiteľov v Prešove a v roku 1940 sa stala
učiteľkou základnej školy v Jarabine.
Vojna jej však, ani jej rodine, nedopriala
prežiť pokojný vidiecky život.
■ ŽIVOT ŠPIÓNKY
Počas vojny Mária Gulovičová
ďalej učila v Hriňovej a nič nenasvedčovalo tomu, žeby sa jej život mal zmeniť.
V roku 1944 sa však zaplietla do odboja
po tom, čo ju židovský priateľ Július
Goldberger poprosil, aby skryla pred
Nemcami sestru a jej päťročného syna.
Skrývala ich od apríla do júna 1944, ale
potom ju niekto udal. Mala šťastie, že
vypočuť ju prišiel skrytý účastník protifašistického odboja Milan Polák. Prehovoril ju, aby sa stala kuriérkou. Presťahovala sa do Banskej Bystrice. Už
jej prvá úloha prepašovať krátkovlnnú
vysielačku sa takmer skončila fiaskom.
Gestapo zastavilo vlak a začali ho prehľadávať, ale zachránilo ju, že vedela
dobre nemecky. Jeden dôstojník jej
dokonca pomohol kufor s vysielačkou
vyložiť z vlaku.
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Mária GULOVIČOVÁ v Prahe v roku 1945 s Allenom Dullesom, neskorším riaditeľom CIA

Po začiatku Slovenského národného povstania, keďže ovládala päť
jazykov, začala robiť v odboji tlmočníčku. Najprv pracovala pre sovietsku
vojenskú rozviedku, neskôr pre Office
of Strategic Services (OSS), čo bola
vojenská spravodajská služba zriadená na príkaz vtedajšieho prezidenta
USA Franklina Delano Roosevelta.
K misii bola pridelená na príkaz veliteľa povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného

povstania divízneho generála Rudolfa
Michala Viesta.
■ BRONZOVÁ HVIEZDA
Keď fašisti v októbri 1944 povstanie potlačili, Mária Gulovičová pomáhala ustupujúcim Američanom prejsť
cez hory. Proti bolo počasie. V decembri ich búrka uväznila na horskej chate
na Homôľke pri obci Polomka. Na
druhý vianočný deň sa Mária, dvaja
Američania a dvaja Briti vybrali hľa-
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národu a ideálom, chcel ich ukázať publiku ako skutočnú hodnotu a svedomie
národa.
Apropo, povedomie sa začína rodiť
a budovať tam, kde uzrieš prvý raz svetlo
sveta a počuješ reč matky. A aj keď rodiskom Ľuboša Juríka boli síce Nové Zámky
(narodil sa 14. septembra 1947), od mladosti žil, novinárčinu študoval a redaktorsky pracoval v Bratislave, do ktorej, najmä
starších štvrtí, sa zaľúbil a ako dobrý
milenec jej venoval viacero svojich diel
a príbehov, aj kriminálnych, od pondelkového rána až do nedeľnej noci. Aj keď sa
napokon usadil v Pezinku, ostával stále
Bratislavčanom.
A potom je tu rodná krajina, Slovensko, hoci prebrázdil celý svet a poznal
jeho lákadlá. Učaroval mu Paríž aj s umeleckými kvapkami dažďa, najviac spisovatelia Romain Rolland a Louis Aragon,
aj s ním robil rozhovor. No jednako jeho
srdcu dominovala domovina, ktorú toľko
ráz krížom-krážom na nespočetných spisovateľských túrach precestoval za svojím početným čitateľstvom. A potom sú
tu slovenské osobnosti, ktoré našu vlasť
i jej ľud vo vzore statočnosti reprezentovali. Tak sa ich príkladné príbehy pre našu
i nasledujúce generácie rozhodol literárne
spracovať v monumentálnych biograficky
a eschatologicky ladených románoch:
Smrť ministra (2011) o Vladimírovi Clemetisovi, Alexander Dubček – rok dlhší ako
storočie (2015) a Ľudovít Štúr – životný
príbeh (2019). Všetky tieto tri životopisy
mali jedného spoločného menovateľa,
ich vydavateľom bola Matica slovenská,
pričom vďaka príťažlivosti vychádzajú
v reedíciách aj zahraničných prekladoch.
Tento fakt s matičnou vydavateľskou
pečiatkou Ľuboša Juríka štylizoval do
úlohy slovenského Irvinga Stona či Stefana Zweiga, robí z neho erbového spisovateľa našej najstaršej kultúrnej inštitúcie
doma i v zahraničí. Román o Alexandrovi
Dubčekovi vyšiel v češtine, nemčine, srbčine a pripravujú sa preklady do ďalších
jazykov.
Nemožno nespomenúť, ako ťažko
v presile súvekej nekultúrnosti a ministerskej arogancie i prostoduchosti niesol aj
ataky na Maticu slovenskú. Ostro protestoval proti nim, najmä obraňoval matičné
Slovenské pohľady.
dať potravu a lieky. Po ich odchode
chatu prepadla nemecká protipartizánska jednotka Abwehrgruppe 218,
známejšia skôr pod menom Edelweiss, teda Plesnivec. Fašisti zajatých
Američanov a Angličanov zastrelili 24.
januára 1945 v koncentračnom tábore
Mauthausen.
Mária Gulovičová prežila zimu
v horách, v marci 1945 sa však dostala
do Bukurešti a potom do Bari. Prijali
ju nastálo v centrále OSS ako tlmočníčku. Aby toho v jej živote nebolo
málo, nadviazala vzťah s dôstojníkom OSS Allenom Dulesom. Ten sa
neskôr stal prvým riaditeľom Central
Intelligence Agency (CIA). Umožnil jej emigráciu do USA a prijatie na
prestížnu Vassar College v štáte New
York.
V roku 1946 bola za zásluhy na
ceremónii konanej na U.S. Military Academy vo West Pointe vyznamenaná
americkou medailou Bronzovej hviezdy,
ktorú nosil napríklad aj spisovateľ
Ernest Hemingway. V tom istom roku
o nej napísali obsiahly článok noviny
Los Angeles Time. V roku 1952 dostala
americké občianstvo a presťahovala sa
do Kalifornie. Žila všedným životom, až
v roku 1989 poskytla spomienkový rozhovor novinám The Washington Post.
■ NÁVŠTEVA SLOVENSKA
Na Slovensku sa stala známejšou až v roku 1994, keď sa v Polomke
odhalil pamätník americkým vojakom,
ktorí našli smrť počas vojny na území
Slovenska.
Mária Gulovičová bola dvakrát
vydatá a mala dve deti s prvým manželom advokátom Eugenom C. Peckom. Neskôr sa vydala za Hansa P. Liu.
Zomrela 25. septembra 2009 vo svojom
dome v meste Port Hueneme v americkom štáte Kalifornia na rakovinu.

GLOSA
D evätnásteho októbra 1974
sa odohralo premiérové predstavenie divadelného muzikálu
Na skle maľované. Réžiu mal
legendárny Karol Zachar, hlavného predstaviteľa hral Michal
Dočolomanský.

Na skle
maľované
Autorom pôvodného textu
je poľský básnik Ernest Bryll,
hudbu zložila skladateľka Katarzyna Gärtnerová. Dielo malo
premiéru vo Varšave v roku
1970. Muzikál bol skoro tridsať
rokov v repertoári Slovenského
národného divadla, kde sa odohralo celkovo 648 predstavení.
Do hlavnej postavy muzikálu
Juraja Jánošíka bol obsadený
Michal Dočolomanský. V roku
2005 Na skle maľované znovu
naštudovalo
Divadlo
Nová
scéna. Režisérom bol Ján Ďurovčík. Posledné predstavenie sa
uskutočnilo v posledný deň roka
2009. V roku 1993 mal premiéru muzikál Na skle maľované
v réžii Milana Antola aj v Divadle
Jonáša Záborského v Prešove.
Táto originálna verzia v rifliach,
so živým spevom a muzikou sa
hrala trinásť rokov a mala 408
repríz.
Legenda
o
Jánošíkovi,
odvážnom zbojníkovi, ktorý
„bohatým bral a chudobným
dával“, je v regióne pod Tatrami živá už takmer tri storočia.
Ľudová f antázia ho obdarila nadľudskou silou, mimoriadnou rozvahou a odvážnymi činmi. Jeho
osud sa stal obľúbeným námetom slovesného, hudobného
a výtvarného ľudového umenia nielen na Slovensku, ale aj
v okolitých krajinách.
Svetovú premiéru mal muzikál v poľskej Varšave v roku 1970
– inscenácia dosiahla takmer
šesťsto repríz. Autori vytvorili
dielo plné básnickej fantázie
a využili pritom prvky ľudového
divadla. Postavy sú vykreslené s humorným a miestami až
s ironickým nadhľadom. Spevohra
je odľahčená vtipnými scénkami
typu „zbojníci kontra žandári“,
použitím symbolických postáv
ľudových hier – Anjel, Čert, Smrť,
a najmä chytľavými pesničkami.
Preto táto „hra so spevmi“ mala
taký divácky úspech.
V slovenskej premiére muzikálu v roku 1974 obsadil režisér
Zachar do úlohy tancujúceho
a spievajúceho Jánošíka Michala
Dočolomanského. Na jednoduchej scéne s obrovskou textilnou
šmykľavkou, na ktorej Michal
Dočolomanský skákal saltá, sa
predviedli aj ďalší špičkoví slovenskí herci. K nezabudnuteľným
postavám patrí veliteľ žandárov
v podaní Juraja Slezáčka, Čert,
do kostýmu ktorého sa roky
obliekal Oldo Hlaváček, Elo
Romančík ako Dodávač či Smrť
a Anjel v podaní Sone Valentovej
a Emílie Vášáryovej. V muzikáli
vystúpili aj ďalší vynikajúci herci,
napríklad Božidara Turzonovová,
Anton Mrvečka, Maroš Kramár,
Vladimír Durdík a iní.
(ib)
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Na knižných pulto ch je dr uhé v ydanie sp omienok arcibiskupa Já na S o kola

Presvedčili ma známi, aby som napísal pravdu
Matej MINDÁR

Emeritný arcibiskup, prvý a jediný celoslovenský metropolita Slovenskej cirkevnej provincie, Mons. Ján Sokol, predstavil 25. septembra 2021 v Sále
Marianum v Trnave druhé rozšírené vydanie svojich spomienok Je čas mlčať a čas hovoriť. Hlavným autorom tohto úspešného knižného vydania je
matičný historik Peter Sokolovič. Jeho cieľom bolo predstaviť slovenskej verejnosti pravdivý obraz o otcovi arcibiskupovi. Po odvolaní Róberta Bezáka
v roku 2012 sa proti Jánovi Sokolovi zintenzívnila nenávistná mediálna kampaň. Až konečný verdikt našich súdov nadobro očistil jeho meno.
Emeritný arcibiskup, prvý a jediný
celoslovenský metropolita Slovenskej
cirkevnej provincie Mons. Ján Sokol,
predstavil 25. septembra 2021 v Sále
Marianum v Trnave druhé rozšírené
vydanie svojich spomienok Je čas
mlčať a čas hovoriť. Hlavným autorom
tohto úspešného knižného vydania
je matičný historik Peter Sokolovič.
Jeho cieľom bolo predstaviť slovenskej verejnosti pravdivý obraz o otcovi
arcibiskupovi. Po odvolaní Róberta
Bezáka v roku 2012 sa proti Jánovi
Sokolovi zintenzívnila nenávistná
mediálna kampaň. Až konečný verdikt našich súdov nadobro očistil jeho
meno.
Po úvodom vystúpení Štefana
Suchého rímskokatolícky kňaz Ján
Košiar privítal všetkých prítomných.
S veľkou radosťou vyslovil poďakovanie, že prijali pozvanie otca arcibiskupa na prezentáciu druhého rozšíreného vydania jeho svedectiev Je čas
mlčať a čas hovoriť.
■ REZONUJÚCI PRÍBEH
„Milí priatelia, bratia a sestry
v Kristovi. Prvé vydanie sa napriek
zložitej situácii za menej ako rok
minulo. A preto na naliehanie mno-

Ďalšie

matičné

ktorý sa s arcibiskupom
Sokolom
osobne pozná päťdesiatdva
rokov,
vníma ich spoločné kroky cestou života za veľmi
dôležité. Kultúrnu
časť programu tiež
obohatila aj poslucháčka tretieho ročníka Konzervatória
Atmosféra uvedenia druhého vydania memoárov emeritnév Bratislave Scarlett
ho arcibiskupa Jána Sokola.
Pavlová zaspievaním dvoch piesní trnavského rodáka
hých, ktorým sa toto svedectvo nedoMikuláša
Schneidera-Trnavského.
stalo, sme pripravili druhé doplnené
Báseň Metropolita od Mariana Žiara
vydanie.“ Autor knihy Peter Sokolo(Imricha Kružliaka) zarecitovala pani
vič podotkol, že príbeh Mons. Jána
Elena Šebová.
Sokola stále rezonuje najmä medzi
„Po prvý raz od čias Metodoveriacimi. „Som veľmi rád, hlavne je
vých, keď predkom dávnym hlásal
mi cťou, že som bol poctený urobiť
Božie slovo, dostáva rod náš svojho
rozhovory s pánom arcibiskupom.
metropolitu... Aká to radosť, hoc
Ako sa to však celé začalo? Písal
kalia ju stále premnohé rany za versa niekedy rok 2014, keď som napínosť viere otcov, za lásku k slobode
sal publikáciu s pátrom Šebastiánom
a právu národa... S pocitom vďaky
Labom. Bol jeho veľkým priateľom.
za tento dar času dvíhajú pieseň
Vtedy nám obom napadla myšlienka
všade Slováci. Za pravdou idú s vienapísať spomienky aj s otcom arcirou nepoddajnou, aby sa všetci ľuďmi
biskupom Sokolom. Páter Šebastián
stali a ľudsky sebe, Vám i svetu prima s ním následne bližšie zoznámil.“
vrávali v duchu i čine Metodovom.“
Spolubrat kňaz dekan Alojz Lackovič,

periodikum

v

zápase

o

historickú

pravdu

■ UCTYHODNÉ ČÍSLA
K slovu sa dostal aj predseda
Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky a bývalý osobný
šofér otca arcibiskupa Ján Rudolf.
„Som rád, že dnes môžem aj ja povedať svoje svedectvo za tých dvadsaťpäť rokov. Prežil som s ním veľa. Bol
som s ním stále a všade. Otec arcibiskup vysvätil vyše päťsto kňazov,
štyroch biskupov, z toho sú dnes dvaja
arcibiskupi, spolusvätiteľom bol pri trinástich biskupoch. Posvätil vyše stovky
kostolov. Privítal trikrát v arcidiecéze
Svätého Otca. V podstate by sme mohli
povedať štyrikrát aj s tou poslednou
nedávnou návštevou. Ktorý biskup vo
svete sa môže pochváliť takýmito číslami? Na toto sa dnes zabúda. O tomto
sa dnes nehovorí. Opravené dve katedrály. Podnet na rekonštrukciu celého
Marianuma, arcibiskupských úradov
v Bratislave a Trnave, za tým všetkým
je ruka arcibiskupa.“
■ ÚTOKY LIBERÁLOV
Bývalý dlhoročný politik a člen
Občianskeho výboru za objektívne
informovanie verejnosti vo veci arcibiskupa Jána Sokola Ján Čarnogurský vo
svojom prejave pripomenul, že časo-

NEKROLÓG

Prvé tohtoročné číslo Historického zborníka
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA

Historický zborník je matičné vedecké periodikum na prezentáciu
slovenských národných dejín a širších dejinných súvislostí. Tematicky sa orientuje najmä na oblasť slovenských dejín od najstarších
čias až po súčasnosť. Vychádza v slovenčine s nemeckým a anglickým resumé a obsahom.
Prvé číslo 31. ročníka Historického zborníka 1 – 2021 obsahuje
tri štúdie zo slovenských dejín. PhDr. Juraj Brincko, PhD., píše
o sociálnych a spoločenských pomeroch gréckokatolíckych duchovných v 18. storočí. JUDr. Bruno Čanády analyzuje Ústavnú listinu
z roka 1920 a česko-slovenské ústavné vzťahy (1920 – 1948). PhDr.
Ján Tkáč, PhD., sa zaoberá druhou svetovou vojnou a situáciou
Slovákov v rozdelenej Vojvodine 1941 – 1945. Časopis obsahuje
zvláštnu tematickú časť z niektorých príspevkov, ktoré odzneli na
vedeckej konferencii Oživotvorená Matica slovenská v roku 2019.
Zaoberajú sa vývojom legislatívnych základov Matice slovenskej,
Jazykovým odborom Matice slovenskej v kontexte Slovenskej lingvistiky medzivojnového obdobia, členskou základňou Matice slovenskej v rokoch 1919 – 1951 a Maticou slovenskou počas Slovenskej
republiky 1939 – 1945.
Periodikum predstavuje dokument – predslov do prvého slovenského katolíckeho spevníka z roka 1655 Cantus catholici, ktorý
otvoril cyrilo-metodskú a svätoplukovskú národnú tradíciu Slovákov.
Pozoruhodnými dokumentmi sú listy Konštantína Čulena Augustínovi A. Baníkovi. V rubrike Polemiky sa časopis venuje mediálnej
konfrontácii témy „Katyňský les“ a zápasu historičky Svetlany Gerasimovovej o vedeckú pravdu. Pripomíname si aj osobnosti slovenských dejín, Martina Rázusa, Štefana Boleslava Romana, Františka
Vnuka. Uverejňuje nekrológy za dvoma významnými slovenskými
historikmi – prof. Richardom Marsinom a prof. Ladislavom Tajtákom.
Peter MULÍK

si nechala vypracovať analýzy
problému organizáciami tretieho
Keď jasnozrivá vláda pre sektora, novinármi a akadémiou
pandémiu odporúčala lekárom vied. Všetky analýzy sa zhodovali
ordinovať cez telefón, únia zubá- – problém je na strane pacientov,
rov zvolala zasadanie výboru.
Správy z terénu boli jednoznačné
– pacienti sa domáhali osobného
stretnutia so zubárom napriek
odporúčaniu vlády. Únia predložila vláde informáciu o občianskej konkrétne ich zubov. Psychológoneposlušnosti. Vláda neváhala via zaregistrovali medzi pacientmi
a predložila informáciu prísluš- názor, že len osobná asistencia
ným parlamentným výborom. zubára im môže pomôcť. Únia zubáVýbory si vyžiadali stanoviská rov, samozrejme, zastávala svoodborníkov. Návrh polície rozoh- jich členov. Nemôžu znášať riziko
nať pacientov vodnými delami nákazy
nebol
predbežne
schválený.
z úst potenciálnych roznáVznikla však komisia na zvýše- šačov covidu. Cez nos a ústa sa
nie dôvery v postup zubárov pri šíri covid. Preskúmali možnosť
ordinovaní cez telefón. Komisia dostať sa k zubom inými teles-

nými otvormi. Niektoré sľubné
návrhy zamietla únia pacientov.
Spásonosné riešenie vzišlo priamo
z ministerstva. Ak sú zuby jadrom
problému, treba ich odstraňovať.

Ma tičiari z Liptovského Mikuláša a s nimi
početná kultúrna verejnosť sa 24. septembra
rozlúčili s jedným z najstarších matičiarov na
Slovensku s Karolom KOMANDEROM. Tento
vzácny človek bol živou kronikou mesta.

Umrel jeden
z najstarších matičiarov
Narodil sa 3. júla 1923 vo Vrútkach, kde
s touto profesiou spojili životy jeho starý otec
aj otec. Toho však pracovné povinnosti zaviali
do Liptovského Mikuláša, kde Karol navštevoval
základnú školu a neskôr aj Hodžovo reálne gymnázium. V gymnaziálnych
laviciach spoznal mnohých, neskôr významných intelektuálov a tvorcov. Už
ako gymnazista v roku 1942 vstúpil aj do Matice slovenskej, ktorej zostal
verný po celý život. Po vojne sa zamestnal v Národnej poisťovni ako úradník.
Potom v päťdesiatych rokoch nastúpil do mikulášskej nemocnice, kde
pôsobil ako správca až do svojho odchodu do dôchodku. Popri zamestnaní
si našiel čas i na svoju veľkú lásku – a tou bolo divadlo. Pochopenie pre svoj
„koníček“ našiel aj u svojej manželky Jaroslavy, s ktorou spolu vychovali tri
deti Igora, Vierku a Evičku. V roku 1948 stál pri zrode Divadelného súboru
Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého. V tomto súbore stvárnil významné
postavy. V roku 1968 sa podieľal na založení Zväzu divadelných ochotníkov
Slovenska, kde pôsobil vo funkcii predsedu Revíznej komisie. V roku 1970
mu za divadelnú činnosť udelili Pamätnú medailu Gašpara FejérpatakyhoBelopotockého. V roku 1986 získal titul Zaslúžilý pracovník kultúry. Pri
obnovení MS v roku 1968 sa stal tajomníkom MO MS v Liptovskom Mikuláši
a v tejto funkcii vykonal nesmierne veľa prínosnej práce. Poctili ho Cenou
mesta Liptovský Mikuláš, získal aj ocenenie od Žilinského samosprávneho
kraja.
Peter VRLÍK
rozhovory s odborníkmi, ktorí šušlavo opisovali výhody bezzubového stavu. Príbuzenstvo členov
vlády dostalo štátne objednávky
na vytvorenie mobilných trhacích

Nesporné výhody stavu bez zubov

QMVÓDGT 2021

Vyhláška hlavného odborníka SR
pre šírenie covidu cez ústa a nos
prikázala občanom zbaviť sa zubov.
So zubmi bol zakázaný vstup do
reštaurácií. Vláda poslala dvadsaťtisíc eur občianskemu združeniu
hlavného odborníka. Dvadsať si
rozdelili boxerské športové kluby.
Pol milióna získal cech výrobcov
cereálií. Televízie a tlač si rozdelili
po päť miliónov. Moderátori viedli

KULTÚRA

pis .týždeň doviedol klamstvá o arcibiskupovi Sokolovi na vrchol. „Napísal,
že arcibiskup Sokol získal pol miliardy
slovenských korún za predaj pozemku
Tescu, nezaúčtoval ich do diecézneho
účtovníctva, ale odovzdal agentovi ŠtB
Náhlikovi, ktorý sa stratil aj s peniazmi.
Náhlikovi preto, že asi mal Náhlik
Sokola čím vydierať. Ďalej Sokol mal
v zahraničí (vo Vatikáne) účet, na ktorý
prichádzali nevedno aké peniaze,
ktoré patrili diecéze... Čo je moc, to
je veľa. Liberálna tlač rozšírila útoky
na arcibiskupa na útoky na celú Katolícku cirkev. Štefan Hríb sa odmietol
ospravedlniť (a stiahnuť tvrdenia), tak
arcibiskup podal civilnú žalobu proti
.týždňu. Podľa zákona tzv. dôkazné
bremeno spočívalo na .týždni. Ten
mal povinnosť dokázať, že čo napísal, je pravda. Štefan, nedokázal si
nič... Po jedenástich rokoch súdenia arcibiskup uzavrel s .týždňom
dohodu, že nežiada finančnú náhradu
za poškodenie dobrej povesti, a .týždeň uverejnil ospravedlnenie. Keby
arcibiskup Sokol trval aj na finančnej
náhrade, súdy by trvali ďalšie roky.“
V záverečnom prejave otec arcibiskup uzavrel túto tému slovami:
„Drahí moji bratia a sestry! Teším sa,
že ste prišli na prezentáciu mojich
pamätí, hoci som nikdy predtým
nemal plán, že by som niečo takéto
vydal. Ale pán apoštolský nuncius
a viacerí známi mi povedali, že by
bolo veľmi dobré, aby som napísal
pravdu.“ Spomienky arcibiskupa Jána
Sokola Je čas mlčať a čas hovoriť sú
určené najmä všetkým tým, čo podľahli mediálnej manipulácii. Verejnosť
sa musí konečne dozvedieť skutočnú
pravdu.

centier, takzvaných MTC. Štát platil
emtécéčkam, moderátormi zvaných
emtísíčkam, za vytrhnutie každého zuba päťsto eur, za mliečne
polovicu. Umŕtvovacie injekcie si
platili pacienti z vlastného vrecka.
Prvá cena v štátnej lotérii „Žiadne
zuby sú sloboda“ bola pol milióna
pred zdanením. Medzi pacientmi to
začalo vrieť. Časť podporovala úsilie hlavného odborníka o odstráne-

nie zubov u obyvateľstva, takzvaní
antizubri. Na druhej strane zástancovia ponechania zubov, takzvaní
zubri, začali permanentnú demonštráciu pred ministerstvom zdravotníctva. Na plagátoch sa objavovali
nápisy „Aj zuby sa počítajú“ a číslica 32. Za antizubrov sa postavila
silná priemyselná skupina výrobcov mlynčekov na mäso. Pokoj prinieslo až verejné vyhlásenie únie
zubárov, ktorá sa pripojila k zubrom. Rozhodli sa prijímať pacientov
aj so všetkými rizikami. Zistili, že
po víťazstve antizubrov by zostali
bez zamestnania. A to už prišli
o polovicu budúcich pacientov –
antizubrov. Štátna lotéria pokračuje
ďalej. Jej rozpočet stačí na ďalších
dvadsať rokov prevádzky.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Prvú bustu Štefana Boleslava Romana odhalili v matičnej Aleji dejateľov

Matičiari spomínali na Uránového kráľa
Text a foto: Veronika GR ZNÁROVÁ, hovorkyňa Matice slovenskej

Jednej z najv ýznamnejších osobností slovenského krajanského sveta Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalila Matica slovenská
a Miestny odbor MS v Prievidzi 4. ok tóbra 2021 bustu v Mar tine. Ide o historick y pr vú bustu tejto osobnosti na Slovensku.
„Tento rok si pripomíname dve
významné výročia, ktoré sú spojené
so zahraničnými Slovákmi – storočnicu narodenia Štefana Boleslava
Romana a päťdesiate výročie založenia Svetového kongresu Slovákov. Roman bol známy podnikateľ,
prezývaný Uránový kráľ, no treba
zdôrazniť, že bol aj presvedčeným
kresťanom a hrdým Slovákom. Veľa
obetoval v prospech Svetového kongresu Slovákov, čím posilnil slovenskú emigráciu a slovenský demokratický život v zahraničí. Mal otvorené
dvere k štátnym predstaviteľom Spojených štátov amerických, Kanady či
Vatikánu a pôsobil v medzinárodných
organizáciách s veľkým renomé.
Súčasnú Slovenskú republiku si bez
Svetového kongresu Slovákov a jeho
prvého predsedu Štefana Boleslava
Romana nemôžeme ani predstaviť,“ uviedol predseda MS Marián
Gešper po odhalení bronzovej busty,
ktorá je symbolicky umiestnená na
zemeguli.
■ POČETNÁ DIASPÓRA
Bustu Štefana Romana v Parku
sv. Cyrila a Metoda na nádvorí
Matice slovenskej posvätil otec

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Úrad, ako
aj bývalý generálny tajomník Svetového kongresu Slovákov Dušan Tóth
finančne prispeli národnej ustanovizni na realizáciu bronzovej busty.
Pozdravný príhovor Dušana Tótha
z Kanady osobne predniesol bývalý
funkcionár kongresu a osobný priateľ
Romana Vladimír Bútora.

Do Aleje dejateľov a v areáli Matice slovenskej pribudla aj portrétna sochárska podobizeň úspešného
p
kanadského podnikateľa
p
slovenského pôvodu a zakladateľa Svetového kongresu Slovákov Štefana ROMANA – je prvá na Slovensku.

Michal ako zástupca biskupa Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorý
vyzdvihol jeho zásluhy v prospech
prenasledovanej
gréckokatolíckej
cirkvi v bývalom Československu.
V mene rodiny Romanovcov, žijúcej
v Kanade i na Slovensku, sa poďakoval prasynovec Branislav Roman.
„Slovensko malo i stále má veľmi
početnú diaspóru vo svete. A práve
krajania sa zaslúžili o našu štátnosť

až do takej miery, že dnes by sme
ju bez nich nemali. Štefan Boleslav
Roman prispel k našej samostatnosti
tým, že založil Svetový kongres Slovákov. Som veľmi vďačný Matici slovenskej za to, že má bustu v jej Aleji
dejateľov. Som presvedčený o tom,
že znalosť histórie, ktorej súčasťou
je aj znalosť našich významných
osobností, je veľmi potrebná,“ prihovoril sa zhromaždeniu predseda

Kantiléna Karola Duchoňa v Galante po dvoch rokoch opäť súťažne

Zvíťazilo dievča z Budmeríc
Peter SCHVANTNER – Foto: Ondrej HRONEC

K najväčším i najúspešnejším kultúrnym podujatiam v Galante patrí Kantiléna – súťažná prehliadka
venovaná legendárnemu Karolovi Duchoňovi, k tor ý svoj život a kariéru začínal práve v v tomto meste.
Tento rok sa konal už jej dvadsiat y pr v ý ročník.
Predošlá súťažná Kantiléna sa
konala v roku 2019, minulý rok sa vinou
pandémie uskutočnil len komorný koncert orchestra Taste of Brass. Tentoraz sa to konečne podarilo, aj keď
nie v pôvodnom aprílovom termíne.
Kantiléna 2021 sa uskutočnila v piatok
17. septembra v Estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante.
Moderátorom večera bol Martin Jurčo
a hudobný sprievod zabezpečil vynikajúci už spomínaný orchester Taste of
Brasss s dirigentom Dávidom Krajčím.
V súťažnej časti zazneli najväčšie hity
Karola Duchoňa v podaní skvelých,
aj galantských spevákov. S piesňou
S úsmevom vystúpil Karol Kollman,
Ivana Kováčová zaspievala skladbu

Po dlhšej prestávke obnovili v Galante opäť populárnu spevácku súťaž Kantiléna,
v ktorej dominujú slávne piesne karola Duchoňa – rodáka z tohto mesta.

Smútok krásnych dievčat a hit V slovenských dolinách zaspieval Martin
Révay. Zaznela aj skladba Čardáš
dvoch sŕdc v podaní Zuzany Szpevár,

ďalej známa pieseň Mám ťa rád, ktorú
interpretoval Martin Svátek, a Zuzana
Hollosiová uviedla na pódiu pieseň
Čo ti je?! Skladba Dievča z Budmeríc

Pamätná Štúrovská izba v Levoči sa otvára svetu

Prešporskí Slováci, budouci Levočané...
Text a foto: Ľudmila HREHORČÁKOVÁ

Levoča sa hrdí prívlastkom štúrovského mesta. Patrí jej od čias,
keď v marci 1844 prichýlila trinástich statočných stúpencov Ľudovíta
Štúra. Študenti protestným odchodom z bratislavského lýcea podporili
svojho učiteľa v národných snahách
uprostred bezohľadnej maďarizácie
tých čias. Počas týchto dramatických udalostí sa zrodil prvý protestsong Prešporskí Slováci, budouci
Levočané. S príchodom štúrovcov
do Levoče je spojený aj príbeh slovenskej štátnej hymny, ktorú zložil
Janko Matúška na motívy piesne
Kopala studienku pozerala do nej.
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Mesto Levoča v súčinnosti s levočským odborom Matice slovenskej, za
účasti matičiarov, žiakov a študentov,
obyvateľov vlastencov od roka 2006
usporadúva v októbri Deň Ľudovíta
Štúra pri jeho pomníku, ktorý zhotovil akademický sochár František
Gibala v roku 1949. Tretí september
2021 sa stal pamätným dňom pre
všetkých Levočanov. Po viacročnom
úsilí levočských matičiarov, najmä
V priestoroch novej Štúrovskej izby privítal primátor Levoče Miroslav Vilkovský aj
predsedu MS Mariána Gešpera a riaditeľa
D MS v Spišskej Novej Vsi Rastislava Zachera i ďalších vzácnych hostí.

OSOBNOSTI SLOVENSKA

■ NOVÝ RUSKOV
Na podujatí sa zúčastnil aj
poslanec NR SR Miloš Svrček,
poslanec Mestského zastupiteľstva
Martin Dalibor Steindl, predstavitelia cirkví, ako aj starosta obce Nový
Ruskov Ján Borovský. „So starostom Nového Ruskova sme sa zhodli,
že si Štefan Boleslav Roman zaslúži
sochu vo svojom rodisku, keďže
jeho význam v slovenských dejinách
je podobný Štefánikovmu,“ dodal M.
Gešper. Štefan Boleslav Roman
sa narodil v roku 1921 v dnešnom
Novom Ruskove na východnom Slovensku. V Kanade sa vypracoval na
jedného z najbohatších a najúspešnejších podnikateľov, za čo dostal
prezývku Uránový kráľ. Zomrel
náhle v roku 1988 v Toronte.
zaznela v podaní Dušana Čapláka a pieseň Primášovo srdce si diváci vypočuli
v podaní Kristíny Vančovej.
Hosťami večera boli Martin Hutta,
ktorý je aj laureátom Kantilény Karola
Duchoňa, a až z Holandska pricestovala
Marika Škultétyová.
V
nesúťažnej časti prehliadky
zazneli rôzne známe piesne z čias
Karola Duchoňa a, samozrejme, aj iné
skladby z jeho repertoáru. Víťazom Kantilény 2021 sa stal Dušan Čaplák s piesňou Dievča z Budmeríc. Zaujímavosťou
je, že víťaz alternoval Karola Nitrana,
ktorý nemohol súťažiť.
Vďaka interpretom i podmaňujúcej
atmosfére večera to bol opäť výnimočný
zážitok umocnený aj tým, že sa po dvoch
rokoch mohla Kantiléna uskutočniť tradičným súťažným spôsobom. Počas
bezmála dvoch a pol hodín si diváci
znovu mohli vychutnať plnými dúškami
legendárne hity Karola Duchoňa, a teda
zažiť súťažnú prehliadku na jeho počesť
takú, akú si Karol Duchoň i Galanťania zaslúžia. Treba poďakovať všetkým
organizátorom, ale najmä mestu Galanta
za finančnú pomoc a Mestskému kultúrnemu stredisku v Galante za poskytnutie
priestorov a pomoc pri organizácii.
bývalej predsedníčky Anny Petrekovej a súčasného predsedu Miroslava
Brincka a ďalších nadšencov, sa
na Námestí Majstra Pavla podarilo
otvoriť Štúrovskú izbu. Stala sa tak
s podporou mesta, jeho volených
predstaviteľov a primátora Miroslava
Vilkovského, ktorý je dlhoročným
podporovateľom matičných cieľov
v meste. Projekt finančne pokryla
bývalá vláda a ministerka kultúry
Ľubica Laššáková..
V „izbe“ dominuje busta Ľudovíta Štúra, ďalšie dobové exponáty
sú zapožičané z depozitu Spišského
múzea. Fotografie trinástich statočných a texty k nim zhotovil docent
Pavol Parenička. Otvorenie Štúrovskej izby v historických priestoroch
bolo slávnosťou pamäti na heroické
obdobie našich dejín v rokoch 1844
– 1848, keď sa rodilo naše národné
povedomie a túžba po slobode, a jubilejným výročím založenia levočskej
Matice, ktorá vznikla pred sto rokmi.

MATIČNÉ DEPEŠE
SLOVENSKÝ ČASOPIS
HISTORICKÝ
Slovenský časopis historický Siedmeho októbra popoludní v hoteli Tatra v Bratislave
sa konala slávnostná promócia
Slovenského časopisu historického, ktor ý sa ako periodikum
s polročnou frekvenciou rozhodla vydávať nezisková organizácia Pro Patria. Časopis
(ako pr vé neštátne a neverejné
periodikum po mnohých desaťročiach) bude orientovaný na
publikovanie vedeckých prác
z oblasti národnej histórie,
slavistiky a stredoeurópskych
dejín. Má ambíciu osloviť historikov a slavistov, ktorí pristupujú k spracovaniu problematiky vedeckou metódou na
základe faktov s prihliadnutím
národného uhla pohľadu.
MARTINČANIA
V SK ALICI
Mar tinskí matičiari pod
vedením predsedníčky MO
MS Táni Sivovej sa v druhú
septembrovú sobotu „presťahovali“ do Skalice, aby tu
absolvovali exkurziu, na ktorú
budú dlho spomínať aj vďaka
riaditeľke tamojšieho Záhorského múzea PhDr. Viere Drahošovej, ktorá im mesto priblížila v súvislostiach, ktoré
ho (podobne ako Turčiansky
Svätý Mar tin) predstavili ako
oporu slovenského národného
života.
HVIEZDOSLAVOV
VERŠ
Dom Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši organizuje literárnu súťaž k stému
výročiu úmr tia básnika, dramatika, prekladateľa a čestného
predsedu Matice slovenskej
Pavla Országha Hviezdoslava,
ktoré
si
pripomenieme
8. novembra tohto roku. Svoje
diela posielajte na adresu Dom
MS, Nábrežie A. Stodolu 1918,
031 01 Liptovský Mikuláš
alebo emailom na dms.mikulas@matica.sk najneskôr do 5.
novembra
BARTOŇOVEJ
PAMIATKE
Trnavský
samosprávny
kraj a Záhorské osvetové
stredisko v Senici usporiadali
6. októbra popoludní vlastivednú vychádzku pri príležitosti spomienky na meruôsme
roky 1848/1849 a 173. výročie
popravy čáčovského richtára
Mar tina Bar toňa, národovca,
ktor ý sa pre svoje slovenské presvedčenie stal obeťou
maďarských gárd.
HADRIMU
A SERVÁTKOVI
Koncom septembra sa
v Hnilčíku, v bývalej baníckej
obci pri Spišskej Novej Vsi,
uskutočnilo slávnostné pripomenutie šesťdesiateho výročia úmr tia literárne činného
kňaza Františka Hadriho- Drevenického, rodáka z obce. Na
slávnostnom posedení zároveň udelili čestné občianstvo
obce emeritnému diplomatovi
SR doc. PhDr. Mariánovi Servátkovi, CSc., tiež rodákovi
z tejto obce.
Pripravuje Emil SEMANCO
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OČAMI MATIČIARA
Pekné chvíle prežili šenkvickí a pezinskí matičiari na
spoločnom
výlete
koncom
augusta výletným historickým
vláčikom Štefánik do rodiska
M. R. Štefánika v Brezovej pod
Bradlom.

Výlet za
Štefánikom
Už počas jazdy im herci
trnavského Divadla Jána Palárika v Trnave zahrali príbeh
o dvoch legendách – o synovi
slovenského národa M. R.
Štefánikovi a jeho priateľovi, významnom slovenskom
architektovi Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi. Po príchode
do cieľovej stanice navštívili
múzeum tohto známeho architekta. V expozícii sa oboznámili
s jeho tvorbou, miestami, kde
vyrastal, a jeho s architektonickým dielom, v ktorom dominuje monumentálna mohyla na
bradle – miesto posledného
odpočinku generála Štefánika.
Z Brezovej sa k nej odviezli
autobusom
a
generálovu
pamiatku si tu uctili položením
venca. To isté urobili z piety
a úcty aj pri jeho rodnom dome
v Košariskách. V memoriálnom múzeu si pozreli archívne
dokumenty o jeho životnej
dráhe, súkromí, bádateľskej
a vedeckej činnosti aj o vojenskej kariére a politických plánoch. Prehliadku Štefánikovho
múzea ukončili spoločným obedom v reštauračnom zariadení
neďaleko Národného domu
v Košariskách.
Predsedníčka
MO
MS
v Pezinku Helena Slamková sa
na záver poďakovala šenkvickým matičiarom za pozvanie na
túto vydarenú akciu a odovzdala
im pamätnú dvojeurovú mincu
vydanú k stému výročiu úmrtia
generála M. R. Štefánika.
Výbor MO
Matice slovenskej
Pezinok

Matica si pripomenula 190. výročie cholerovej rebélie

Pamätník na roľnícke povstanie upadá
Text a foto: Peter SCHVANTNER

Matica slovenská spolu s mestom Vranov nad Topľou a obcou Haniska pri Prešove si 10. a 11. sep tembra 2021 pripomenula 190. v ýročie Východoslovenského roľníckeho povstania. Na pamäť tohto
najväčšieho povstania poddaných na Slovensku bola osadená aj nová pamätná tabuľa na námestí vo
Vranove nad Topľou. Dlhodobé bezprávie, páchané na slovenských roľníkoch, chudoba a nijaké so ciálne istoty – takto by sa dali charakterizovať roky, ktoré predchádzali roľníckej vzbure v roku 1831.

■ MATIČNÍ OCHOTNÍCI
Súčasťou podujatia bolo dramatické vystúpenie matičného divadelného kolektívu o udalostiach spojených
s roľníckym povstaním Slovákov z roka
1831 pod názvom Kuruci, do zbrane!
Po skončení vystúpenia primátor
mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan
a predseda MS Marián Gešper odhalili

Monumentálny pamätník na sedliacke povstanie nad obcou Haniska pri Prešove už
roky volá po dôslednejšej opatere a najmä po reštaurátorských zásahoch.

pamätnú tabuľu. Je prvou tabuľou, ktorá
sa obsiahlejšie venuje príčinám a priebehu vzbury. Sú na nej uvedené mená
najvýznamnejších organizátorov revolty
z roka 1831.
Na druhý deň, 11. septembra 2021,
si matičiari spolu s obcou Haniska
a jej starostom Ladislavom Šimkovičom
pripomenuli toto významné výročie
priamo pri pamätníku Východoslovenského roľníckeho povstania na vrchu
Furča. Vystúpila folklórna skupina
Záborský zo Župčian a Mária Murdzíková predniesla báseň. Tento
monumentálny pamätník, ktorý je
zároveň národnou kultúrnou pamiat-

kou, pustne. Schody vedúce k nemu
na vrchu Furča i schody k súsošiu,
ale aj samotné súsošie vyžadujú
renováciu. Pamätník by potreboval
tiež osvetlenie, aby ho bolo vidieť
zo širokého okolia, čo bolo zámerom
jeho výstavby v roku 1938. Kultúrny
program zahŕňal okrem dramatickej
scénky aj vystúpenia folklórnych
súborov Javorina z Malého Šariša,
Fincičanki z Fintíc a Rozmarija.
V priestore country areálu, ktorý
bezplatne požičali manželia Luterančíkovci, vystúpila folklórna speváčka Marianna Železná, známa aj
z programu Zem spieva.

Priekopník slovenskej poetickej moderny
Text a foto: Jozef MITTER

V polovici augusta sa v Klobukoch neďaleko Prahy konala nevšedná kultúrno-spoločenská udalosť, počas ktorej jej obyvatelia vzdali hold svojmu
dočasnému obyvateľovi zo začiatku minulého storočia slovenskému básnikovi Ivanovi Kraskovi pri príležitosti 145. výročia jeho narodenia.

Šenkvickí a pezinskí matičiari na
Bradle.

predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského
domu v Prahe, Mgr. Ľubica Krénová,

PODUJATIE
PhD., riaditeľka Slovenského inštitútu
v Prahe, Juraj Kuniak, básnik a predseda OZ Skalná ruža, Judita Kaššovicová, poetka a predsedníčka Klubu
nezávislých spisovateľov, prof. Ján
Zambor, básnik a člen KNS, Dana
Podracká, poetka a členka KNS, doc.
Mgr. Patrik Mitter, PhD., významný
bohemista z Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem. Za rodnú básnikovu obec Lukovištia jej exstarosta

20. októbra
– pred deväťdesiatimi rokmi sa
narodila česká speváčka slovenského
pôvodu, šansoniérka a herečka Hana
Hegerová (1931– 2021); býva nazývaná nekorunovaná kráľovná šansónu, na prelome sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov strávila pol roka
vo väzení, na jej účet omylom prišla
vyššia finančná čiastka, ktorá v skutočnosti patrila Karlovi Gottovi, a ona si ju
nechala
– pred dvadsiatimi piatimi rokmi
zomrel jezuita, náboženský publicista, pedagóg, rímskokatolícky
kňaz Michal Potocký (1912 – 1996);
prekladateľ náboženských a filozofických prác, ovládal latinčinu, taliančinu
a francúzštinu
21. októbra
– pred šesťdesiatimi rokmi sa
narodila moderátorka Soňa Müllerová
(1961); moderovala desiatky televíznych relácií a kultúrnych podujatí na
Slovensku i v Česku, v súčasnosti
moderuje reláciu Dámsky klub na obrazovkách RTVS

Uctili si slovenského básnika Ivana Kraska

Starostka obce Soňa Ottová
spoločne s veľvyslancom SR v Prahe
Rastislavom
Káčerom
odhalili
pamätnú tabuľu básnikovi na priečelí
budovy obecného úradu. Koncepciu
riešenia a keramickú mozaiku, znázorňujúcu jeden z typických Kraskových symbolov „topole“, vyhotovil
prof. Ján Kudlička. Text na tabuľu
navrhol slovenský básnik prof. Ján
Zambor. O kompletnú realizáciu sa
postarala OZ Skalná ruža. Finančne
projekt podporili Klub nezávislých
spisovateľov a vydavateľstvo Skalná
ruža. Toto podujatie si nenechalo ujsť
veľké množstvo prítomných hostí,
medzi ktorými boli Vladimír Skalský,

16. októbra
– pred sedemdesiatimi rokmi
zomrel sociálnodemokratický politik
Ján Maršalko (1878 – 1951); jeden
zo signatárov Martinskej deklarácie z
30. októbra 1918
– pred tridsiatimi rokmi zomrel
operný spevák Juraj Martvoň (1921 –
1991); sólista (barytón) opery SND.
19. októbra
– pred stodvadsiatimi rokmi sa
narodil básnik a prozaik Ľudo Ondrejov (1901 – 1962); meno mu kazí to,
že bol arizátor židovského antikvariátu Steiner v Bratislave, písal poéziu a prózu nielen pre dospelých, ale
i pre detských čitateľov
– pred osemdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil básnik z radov vojvodinských Slovákov a lekár Andrej
Ferko (1936 – 2011); člen Spolku spisovateľov Vojvodiny a čestný člen Matice
slovenskej v Srbsku
– pred osemdesiatimi piatimi
rokmi sa narodil spisovateľ Vincent Šikula (1936 – 2001); od
roka 1973 pracoval ako redaktor vo
vydavateľstve Slovenský spisovateľ,
v rokoch 1994 – 1999 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov, z jeho diel sa stala najvýznamnejšou próza Prázdniny so strýcom
Rafaelom (1976)

Z hľadiska našich dejín bolo
Východoslovenské roľnícke povstanie
najväčším a najmasovejším protifeudálnym vystúpením Slovákov vôbec.
■ POVSTANIE OBCÍ
Povstanie bolo nakoniec potlačené vojenskou silou a štatariálne
súdy na východnom Slovensku vyniesli
spolu až 119 rozsudkov smrti oproti
24 z privilegovaných vrstiev. Pripravovala ho tajná Hornouhorská sedliacka
konfederácia. Proti uhorskej šľachte
povstali slovenskí richtári a roľníci –
spolu stošesťdesiat obcí a vyše štyridsaťtisíc vzbúrencov. Na podujatí vo
Vranove nad Topľou, ktorým si uctili
výročie tejto vzbury slovenských roľníkov a richtárov z horúceho leta 1831,
sa zúčastnili aj starostovia obcí Bystré,
Čierne nad Topľou, Jastrabie nad Topľou, Kladzany a Komárany – priamo
zapojených do povstania. Prítomná
bola i starostka obce Zemplínska Teplica Jozefína Uháľová, kde povstanie
zažalo prvú iskru 28. júla 1831. Nechýbal ani starosta Nižného Žipova Ján
Garbár, odkiaľ pochádzal legendárny
vodca vzbury Michal Pavúk. Toto meno
je do dnešných dní známe vďaka jeho
priamym potomkom – Jánovi Pavúkovi a jeho bratovi Michalovi Pavúkovi,
ktorý sa pripojil k zhromaždeniu.

PRIPOMÍNAME SI

a predseda MO MS Mgr. Jozef Mitter,
za Okresnú radu Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote Ing. Ivan Hazucha, exstarosta obce Klobúky Vladimír Procházka a ďalší.
Ivan
Krasko,
občianskym
menom Ján Botto, je zakladajúca
osobnosť modernej slovenskej poézie, ktorého dielo rezonuje v tvorbe
viacerých generácií dodnes.
Po
úspešnom absolvovaní Chemickotechnologickej fakulty Českého učení
technického v Prahe si v roku 1905
vybral za svoje prvé zamestnanie
Spoločný cukrovar v Klobukoch, kde
pracoval ako chemik, neskôr ako
technický inžinier.

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ
V SNN č. 19/2021 sme sa pýtali, kde a pred koľkými rokmi sa narodil Alexander Dubček? Správne odpovedali tí naši
čitatelia, ktorí uviedli, že si práve pripomíname storočnicu narodenia tohto politika a jeho rodiskom je Uhrovec. Spomedzi
množstva správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Mária Romaňáková, Dubnica nad Váhom; Rudolf Damaškovič, Pezinok; Mária Lobodášová, Chtelnica.
● Kde sa v týchto dňoch uskutočnilo Valné zhromaždenie MS a kto je jej zvolený predseda na ďalšie štvorročné
obdobie?
Svoje odpovede posielajte na známe redakčné kontakty aj elektronicky do vydania ďalšieho čísla SNN.
(se)

25. októbra
– pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa narodil herec a pedagóg Dušan Jamrich (1946); v rokoch
1993 – 1996 generálny riaditeľ SND
v Bratislave, patrí medzi popredných
recitátorov, znalcov Hviezdoslavovej poézie, spolupracoval s rozhlasom i televíziou, no celý život zasvätil
najmä divadlu
– pred dvadsiatimi piatimi
rokmi zomrel spisovateľ Vladimír Mináč (1922 – 1996); šéfredaktor Kultúrneho života a od
roka 1955 šéfredaktor Slovenských
pohľadov, v rokoch 1956 – 1974 sa
profesionálne venoval literárnej tvorbe,
v roku 1971 sa stal poslancom SNR,
v rokoch 1974 – 1990 bol predsedom Matice slovenskej, zažil koncentrák i SNP, bol však tiež oporou
normalizácie
28. októbra
– pred dvadsiatimi piatimi rokmi
zomrel futbalista Karol Jokl (1945 –
1996); za Slovan Bratislava odohral
v prvej lige dvanásť sezón, 238 zápasov a strelil 68 gólov, pretože častejšie
na góly prihrával, v sezóne 1968/1969
sa výraznou mierou podieľal na úspešnom ťažení Slovana v Pohári víťazov
pohárov
Ľudovít KUSAL
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