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SLOVO O SLOVENSKU
M ôj vzťah k nedávnemu predsedovi slovenskej vlády je kritický. Nekonvenuje mi štýlom
politiky. Nemienim sa zaoberať
jeho ďalšími anamnézami. Ak
by som mu predsa len chcel
čosi pardonovať tak antipatiu – či už predstieranú, alebo
ozajstnú k ministrovi hospodárstva. O tomto emigrantskom
synáčikovi totiž viem svoje od
čias, keď ešte „podnikal“ v smetiarskej firme a neodbytne rozposielal internetom náborové
ponuky na vstup do politiky
v jeho mene a farbách, pričom z celého budúceho politického menu forsíroval ako hlavný
chod dohrabať sa k „žranici“
moci. Bez akýchkoľvek ohľadov
a škrupúľ! Uplynulý čas ukázal, že mu ani nikdy o nič inšie
nešlo. A odkedy je v tejto bezvládnej zostave šéfom nad statkami tohto štátu, využíva svoje
postavenie bezohľadne s aroganciou jemu vlastnou. Moc je
jeho mocná droga...
Zbridil sa mi prístup a slovník
novinárov nielen z bulvárnych
plátkov a por tálov, čo v úsilí
oblafnúť adresátov ich informácií nadpisujú takmer každý
titulok v kvázi senzačných
písačkách či vysielačkách ako
šok alebo škandál... Pričom
v konečnom dôsledku takým nie
je obsah správy, ale skôr zvolená forma a, žiaľ, aj biedna až
dourážaná gramatika. Ak takými
výrazmi a pojmami v posledných
týždňoch nazývajú výsledok
našej prezentácie na svetovej
výstave EXPO v Dubaji a pomenúvajú nimi správanie či postoj
človeka zodpovedného za reprezentáciu našej vlasti na tomto
bezprecedentne
reprezentačnom fóre, ochotne s nimi súhlasím a prepáčim im aj to ostatné.
To, čo v emirátoch ukazujeme
z našej domoviny, je skutočne
slabý čajový odvar, okorenený
škandalóznym
hochštaplerizmom, straníckym rodinkárstvom
a papalášizmom. Spomeňme
si len na bruselské Atómium
v roku 1958 alebo neprekonateľné EXPO v Montreale 1967,
na Zlaté hviezdy našim pavilónom a na expozície, ktoré nás
preslávili po celom svete, aj
keď to v „hentých novinách“
vytr valo zhadzujú zo zaslúženého piedestálu ako socialistické krivé zrkadlo. Nie je
na čase nastaviť zrkadlo aj
tomu, čo tu máme teraz?
Emil SEMANCO
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Silou, ktorá pomáha prežiť, je pravda a láska
● Pápež František poctil svojou návštevou Slovensko v dňoch
12. až 15. septembra 2021. Vo
verejnosti sa ozývali aj hlasy,
ktoré spochybňovali jeho rozhodnutie navštíviť našu krajinu v čase
neutíchajúcej pandémie ochorenia
COVID-19. Aký je váš názor z pozície gréckokatolíckeho kňaza?
Pred príchodom pápeža naše
médiá neustále opakovali, akej cti
sa dostalo malému a bezvýznamnému Slovensku. No od čoho závisí
veľkosť národa? Od vyhratých bitiek
alebo od počtu príslušníkov národa?
Nie. V prvom rade je to od veľkosti
myšlienky, na ktorej národ vznikol
a sformoval svoju ideu štátnosti.
V druhom rade sú to ľudia, ktorí túto

myšlienku prezentujú a dávajú jej
osobnú pečať.
● Štvrtého októbra tohto roku
ste sa zúčastnili na odhalení busty
Štefana Boleslava Romana v Aleji
dejateľov, ktorú zorganizovala Matica
slovenská spoločne s Miestnym
odborom MS v Prievidzi...
Som rád, že sme odhalili túto bustu.
Zastupoval som jeho rodný kraj a gréckokatolícku cirkev. V Trebišove som prežil
mladosť. Navštevoval som základnú
školu v tej iste budove, do ktorej chodil aj
Štefan Boleslav Roman.
● Akým spôsobom môžeme
ako národ prežiť toto náročné
obdobie globalizácie?

Musíme naďalej rozvíjať svoje
zdravé duchovné korene, z ktorých
sme vyrástli. Vtedy budeme mať
perspektívu. Nie silou zbraní a počtom obyvateľov, ale silou, ktorá premáha svet a vedie ho k lepšiemu. Tou
silou je pravda a láska.Svojím životným osudom presiahol nielen svoju
rodnú obec Veľký Ruskov, ale aj celé
Slovensko. Okrem toho, že ho pápež
Pavol VI. vymenoval za laického delegáta na Druhom vatikánskom koncile,
v roku 1980 sa pričinil aj o založenie Eparchie svätých Cyrila a Metoda
pre
slovenských
gréckokatolíkov
v Kanade.
Zhováral sa Matej MINDÁR
Foto: archív M. H.
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Sulíkova cestovka do exotického Dubaja posadila do leteckého špeciálu interesantné osoby

Takmer každý deň nový vládny škandál
Štefan ZLATOŠ – Karikatúr y: Ľubomír KOTRHA

Ešte sa len rozhára škandál s únikom odpočúvaní „pytliakov“ a už sú na svetle sveta zoznamy Sulíkovej CK Dubay all inclusive; doprava – vládny
špeciál – aj s blízkymi rodinnými príslušníkmi, so straníckymi súkmeňovcami, s poslankyňami zvučných mien, so slečnami príťažlivého vzrastu aj
s desaťročným dieťaťom. Chápete dobre, všetko na naše/vaše náklady.
cie o prípadnej miere osobnej anga- ného dôvodu pochybovať o tomto
žovanosti špeciálneho prokurátora tvrdení.
Prečo sa vyšetruje únik videí
Daniela Lipšica v tejto tragikomickej
matovičovskej paródii na bondovku. z nezákonne získaných odpočúvaní
A tragédii práva na Slovensku a nevyšetruje sa samotná nezákonnosť okolností ich vzniku? Každému
zároveň.
musí byť totiž nad všetky pochybnosti jasné, že dôkazy takto získané
■ KTO JE ZA TÝM?
V zákonoch, trestnej činnosti nemajú cenu ani toho papiera ním
a jej vyšetrovaní, sadzbách za každodenne popisovaného. A že tu
priestupky a zločiny sa u nás veľmi máme nejaké Ucho 2021? Nikto nič?
dobre vyzná skutočne elitný, žiaľ, Tri opice? Hluchá, nemá, slepá?
už bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek.
■ NÁZOR EXPERTA
„Pri nasadení techniky k obrazoVo videu, ktoré nám zaslal
vo-zvukovému nahrávaniu v rekreačnej chate nepostačuje, aby skutok Štefan Harabin, naslovovzat ý
bol právne kvalifikovaný len ako pyt- exper t na trestné právo a bý valý
liactvo – úmyselný trestný čin s hor- sudca, ktor ý „pravot y “ neprehrával, sa konštatuje: „ Nahrávk y, na
ktoré dal sudca súhlas zrejme iba
KAUZA
preto, lebo ho asi oklamali, že ide
Pamätáte sa na amok médií na odhalenie pytliactva tak iba pri nou hranicou trestu odňatia slobody o sledovanie py tliact va, neob hlavného prúdu, keď do Petrohradu zjavne spôsobenej škode prevyšujú- prevyšujúcou tri roky (§ 114 ods. 1 sahujú takmer nič trestnoprávne
odletelo pár poslankýň Smeru vlád- cej sumu dvadsaťpäťtisíc eur. To by Trestného poriadku).“ Prečo sa na a ich ďalšie použitie je nelegálne
nym špeciálom? Teraz je ticho. Sulí- sa však museli Robert Fico, Robert toto nikto nepýta súdov, polície, a mali by ť znič ené po tom, č o sa
kove spanilé lety do Dubaja so špe- Kaliňák a ďalší nahrávaní pustiť do ministerky spravodlivosti a ministra ukázalo, že s py tliact vom nemajú
ciálom plným „našich ľudí“ sa však vyvraždenia celého stáda danielov vnútra? Ako mohli byť na sledovanie
na verejnosť dostali. Aj s kompletne alebo muflónov. Skrátka rozprávka, pytliactva nezákonne odsúhlasené
oskenovaným fotozoznamom osob- ktorej neuverí ani žiak základnej tieto prostriedky? Neboli odsúhlaných údajov turistov lukratívneho školy...
sené na základe niečoho iného? Ak
zájazdu. Cez dátové úložne v Česáno kým, na čí rozkaz či príkaz?
kej republike...
■ ÚSTRETOVÉ MÉDIÁ
Odpoveď je priamo na jazyku, ale to
Už teraz je jasné, že pri týchto tiež mainstream nezaujíma, lebo sa
■ JELEŇ JEDEN...
odpočúvaniach a okolnostiach ich neželá, aby ho to zaujímalo.
Najskôr zaplnili médiá pytliaci zverejnenia došlo k viacerým trests korisťou v poľovníckej chate kdesi ným činom spolupáchateľstvom, pri■ V ROZPORE SO ZÁKONOM
v okolí Levíc. No, pôvodne tam mali čom za spolupáchateľov možno bez
A ešte raz citát z úvahy
byť pytliaci. Pod touto zámienkou si akýchkoľvek pochybností brať aj exvyšetrovateľa Šáteka: „Nasapríslušné policajné orgány vyžiadali médiá, ktoré sa na tej špine mimo- denie techniky k vyhotovovaniu
súhlas sudcu v Nitre. To, že takto riadne aktívne a priam radostne obrazovo-zvukových
záznamov
vedome a dlhodobo sledovali pred- podieľali. Bude zaujímavé sledovať v obydlí napriek vydanému súhlasu
staviteľov politickej opozície, je už prácu politicky nezávislej polície, sudcu toto po formálnej stránke
druhá vec, najmä pre – paradoxne prokuratúry a súdov pri riešení nespĺňa
zákonné
podmienky,
– zas len orgány činné v trestnom tejto trestnej činnosti. Lenže na to a teda získanie tohto dôkazu môže
konaní. A ak by aj mohol dať sudca si budeme musieť počkať, až budú byť považované za rozporné so
súhlas na použitie informačno-tech- OČTK naozaj odpolitizované. Veľmi zákonom (nepoužiteľné ako dôkaz
nických sledovacích prostriedkov zaujímavé bude raz čítať informá- pre trestné konanie).“ Niet jedi-

VŠIMLI SME SI

súvis. Miesto toho boli zverejnené v médiách blízk ych Lipšicovi,“ hodnotí Harabin pobavene.
„ A Lipšic stihol ešte pred ich
zverejnením prednahrať rozhovor
k tejto téme. Toto je t ypická hra
Lipšica, a už dlhodobo,“ poukazuje exminister spravodlivosti,
podľa ktorého Lipšic rovnako
postupoval v kauze Kočner, kde
bola slabá dôkazná situácia,
a tak cez jeho „mediálne stádo“
pravidelne unikali úč elovo selektované prepisy. Mali verejnosť
presvedčiť o vine obvinených,
a tiež v y volať tlak na sudcov.
Zdá sa, že sa nám po tr id siatic h rokoc h vrátila pra x
nac hádz ania z aujímav ýc h doku mentov na stole. Napokon, je
to aj dobre. Ni č sa nedarí ut a jiť, a k to si to myslí, je hlupák.
Tera z ide naoz aj už „ len“ o to,
č i z ákonnosť na Slovensku je
dek larovaná iba úst avou, ale tu
skuto č ne aj platí.

Aj v Stropkove majú hrad, ktorý bude čoskoro zreteľnejšie na očiach

Československá obec legionárska si v tomto roku pripomína sté výročie svojho založenia. Vytvorenie česko-slovenských légií ako ozbrojenej
zložky novovznikajúceho spoločného štátu Slovákov a Čechov presvedčilo
predstaviteľov víťazných mocností nepodporiť pokračovanie rakúsko-uhorskej monarchie. Na Slovensku si túto významnú udalosť pripomenuli predstavitelia legionárskej obce 26. októbra 2021 odhalením sochy česko-slo-

Kultúrna pamiatka sa vynára zo zabudnutia

V Seredi obnovili sochu legionára

ČO INÍ NEPÍŠU

venského legionára
na Námestí republiky v Seredi a slávnostnou recepciou
v Galante. Prítomní
boli aj zástupcovia
Matice slovenskej.
Pôvodnú sochu inštalovali už
v roku 1929. Na
základe výpovedí určitých svedkov bola po štyridsiatich rokoch
Sochu čs. legionára zrekonštruovali podľa pôvod odstránená a nánej predlohy z roku 1929.
sledne
zakopaná niekde na brehu Váhu. Podľa primátora mesta Sereď Mar tina
Tomčányiho sa stala symbolom boja za slobodu tých, ktorí stáli spolu
s Milanom Rastislavom Štefánikom pri zrode Česko-Slovenska.
Autorom aktuálneho diela bol obyvateľ mesta Sereď František
Šmigrovský. Na odhalení sochy sa zúčastnili aj zástupcovia Matice
slovenskej: predseda MS Marián Gešper, poverený riaditeľ Členského
ústredia Mar tin Hajník, redaktor Slovenských národných novín Matej
Mindár, člen Výboru MS Peter Schvantner a člen Dozorného výboru
MS Štefan Topľanský. Počas slávnostnej recepcie udelilo vedenie Československej obce legionárskej Matici slovenskej pamätnú
medailu za dlhodobú vynikajúcu podporu činnosti tejto významnej
legionárskej organizácie.
Text a foto: (mm)

13. november 2021

Na vynovenom stropkovskom námestí v bezprostrednej blízkosti rímskokatolíckeho Kostola Najsvätejšieho Tela
Pána a kaštieľa sa rysujú základy obnovovanej národnej kultúrnej pamiatky – hradu Stropkov.
Hrad sa prvýkrát spomína v roku
1408, no stál už predtým. Mal tvar
pentagónu a jeho súčasťou bol spomínaný kaštieľ a kostol. Zachovala sa
jeho podoba z roka 1767, keď majiteľmi
Stropkova bol rod Pethőovcov z Gerše.
V kronike sa uvádza, že 15. júna 1814
vypukol v kováčskej dielni požiar, ktorý
sa rozšíril do mesta a zničil aj hrad.
Hradné múry postupne použili na
stavbu rodinných domov a priekopy
zasypali. Ešte nedávno sa na týchto
miestach nachádzali rodinné domy,
ktorých asanácia sa uskutočnila v prvej
etape obnovy hradu v rokoch 2017 až
2018. Stropkovský hrad sa 7. marca
1963 stal národnou kultúrnou pamiatkou. V juhovýchodnej časti sa v minulosti uskutočnil archeologický prieskum,
ktorý odkryl baštu, vstupnú bránu
a hradné murivo. Mesto Stropkov realizuje záverečnú fázu archeologického
prieskumu zaniknutého hradu. Začali
s ňou v jarných mesiacoch. Uskutočnil sa archeologický prieskum
severovýchodnej bašty pod bývalými asanovanými rodinnými domami. Po jeho skončení je naplánovaná štvrtá etapa rekonštrukcie
hradu. Po dvoch etapách v roku
2019 prišiel teda na rad technicky
najnáročnejší výskum severozápadného bastiónu z obdobia 17. a 18.
storočia. Doterajšie poznatky uká-

SLOVENSKO

Areál archeologického v ýskumu ná rodnej kultúrnej pamiatk y Stropkovského hradu pred kaštieľom a kosto lom priamo v centre mesta posk y tuje
obraz o architek tonickej dispozícii
bý valej pevnosti a jej objek toch.

zali, že pod vrstvou zeminy a muriva
z 20. storočia sú zachované časti
hradných múrov, základové časti
bastiónu ako šľachtického paláca
a pivničné oporné piliere s klenbami.
Výskum prebieha v úzkej kooperácii archeologického tímu, vedeného
Martinom Sabolom, s mestom Stropkov na čele s primátorom Ondrejom
Brendzom, Krajským pamiatkovým
úradom v Prešove, zastúpeným
Petrom Harčarom, a architektom
Jánom Krchom z Technickej univerzity v Košiciach. V doteraz skúmanej časti hradu boli pravdepodobne
vínne pivnice šľachticov. Archeológovia v interiéri bastiónu očakávajú
hodnotné nálezy. Dosiaľ sa našla
keramika, sklo, drobné predmety,
mince, dokonca jedna zlatá z obdobia Rákociovcov. Archeologická
správa bude pritom jedným z podkladov na vyhlásenie architektonickej súťaže na obnovu historického
areálu. Mesto by chcelo uvedené
územie zakomponovať do terajšieho
námestia. Ambíciou samosprávy je
vybudovať hradnú pivnicu, sprístupniť
ju verejnosti a zvyšné časti severných
hradieb so severovýchodným bastiónom prezentovať náznakovo nad
terénom.
Text a foto: Marián ŠIMKULIČ
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Turul opäť víri vášn e
Maroš SMOLEC

Mysleli sme si, že vo vývoji
slovensko-maďarských
vzťahov
v moderných dejinách Slovenska sme
komplikované obdobia už prekonali
odchodom kontroverzného autonomistu Miklosa Duraya do politického
dôchodku. Mýlili sme sa. Revizionistické hnutie si vzorne vychováva jeho
nasledovníkov. Krídla mýtického vtáka
turula sa v posledných rokoch rozmávali a znovu rozvírili vášne medzi Slovákmi a Maďarmi, a to nielen na juhu
našej vlasti.
Po politickom kolapse maďarských strán v roku 2020, keď prvý
raz v histórii Slovenskej republiky
neprekročila ani jedna menšinová
strana brány parlamentu, na hradnom
vŕšku v Bratislave to vyzeralo tak, že
maďarská otázka nebude predmetom
politickej práce zákonodarného zboru.
Akoby Slováci aj Maďari zakopali
v ostatnej dekáde pomyselnú vojnovú
sekeru historických reminiscencií.

Opäť sme sa mýlili. Miklosa Duraya
dokonale nahradil v parlamente poslanec vládneho hnutia OĽaNO György
(Juraj) Gyimesi a maďarské menšinové
strany sa po vyše desaťročí opäť zjednotili do subjektu Aliancia – Szövetség.
A politické aktivity Gyimesiho, ako aj
novej Aliancie nenechali na seba dlho
čakať. Je jasné, že ich politika značkovania či vykolíkovávania územia na
juhu krajiny prekonáva aj komplikované obdobie, keď slovenských Maďarov viedol už spomínaný Duray. Mladí
neznámi politici s maďarskou krvou
inklinujú k radikalizmu, čo sa prejavuje
aj v ich programových cieľoch.
Poslanec Gyimesi je syn menšinového politika z deväťdesiatych
rokov, ktorý bol československým
poslancom a podpredsedom strany
Együttélés - Spolužitie. V roku 1995
založil Maďarské ľudové hnutie za
zmierenie a prosperitu a stal sa jeho
predsedom. Zakrátko táto mimoparla-

mentná strana získala nálepku Mečiarovi Maďari, keďže spolupracovali
s vládnym HZDS. Ich politický program
bol pozitívny. Odmietali autonomistické
požiadavky a presadzovali skutočnú
maďarsko-slovenskú
spoluprácu.
Mladý Gyimesi vystupuje oveľa radi-

K OME N TÁ R
kálnejšie. Médiá i politici ho považujú
za populistu, ktorý rozdúchava národnostné vášne. Tak či tak tento jeho
politický marketing mu prináša ovocie
a patrí medzi najznámejších poslancov. Pritom vo voľbách nezískal ani
tritisíc hlasov a do poslaneckých lavíc
si zasadol ako náhradník za ministra
obrany J. Naďa. Známe sú jeho návrhy
zákonov o motoristických šípkových
navádzacích tabuliach v jazyku národnostných menšín, tiež o účelovej štátnej dotácii tristotisíc eur pre Kultúrny
zväz Maďarov bez poverenia akými-

Gorilu 2 kŕmia médiá
Roman MICHELKO

Policajno-politická akcia „Chata“
mala byť veľkým triumfom skupinky
vplyvných politikov,
vyšetrovateľov a prokurátorov. Samozrejme, za
výdatnej podpory tých „správnych“
médií, ktoré samy seba označujú za
investigatívne. Tieto médiá zverejnili
videozáznamy z poľovníckej chaty, na
ktorých sú nahraté stretnutia Roberta
Fica. A práve vybrané médiá vykonávajú v tejto kauze nepredstaviteľnú
nadprácu. Novinári totiž túto pseudokauzu už pasovali za Gorilu 2.
Nakoniec z toho bude skôr blamáž.
A možno aj trestné stíhanie niektorých vyšetrovateľov, prokurátorov
a žurnalistov. Napokon aj nový policajný prezident sa vyjadril, že v rámci
polície s nahrávkou disponovalo
dvadsať policajtov, ktorí skončia na
detektore lži s otázkou, či nahrávku
podsunuli novinárom. Spravodlivosti
sa sotva. Avšak hrubé a systema-

AKO BOLO, ČO BOLO
V televízii pripravujú spomienkový program na niekdajšie
bratislavské televízne pondelky.
Tie vznikli vďaka tomu, že Česi
v pondelok nevysielali a Slováci
mohli vyplniť medzeru. Začali
vznikať inscenácie a televízne
filmy, ktoré pritiahli k obrazovkám
milióny divákov. Prvým z nich bol
v roku 1959 Život Galileiho od
Bertolta Brechta. Po ňom vznikol
rad hviezdnych diel...
Televízny film Balada o siedmich obesených, ktorý režíroval
Martin Hollý, vzbudil celosvetový
ohlas, keď v roku 1969 získal
Veľkú cenu – Zlatú nymfu a Cenu
kritiky na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carle.
O rok nato na Festivale svetovej televízie v Hollywoode získal
Cenu za najlepšiu drámu roka. Po
domácej televíznej premiére bol
dve desaťročia v trezore a reprízy
sa dočkal až v marci 1990. Rád
spomínam na trilógiu Buddenbrookovci režiséra Víta Horňáka,
Adama Šangalu v réžii Karola
Spišáka, Sojky Juraja Lihosita, Solovičove Straty a nálezy
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nosti národa. Mimochodom, pytliactvo
je trestný čin, ktorý sa vyšetruje na
úrovni okresného riaditeľstva Policajného zboru a nemá sa ním čo
zaoberať „elitný“ celoslovenský útvar
NAKA. Namiesto „nebohých“ jeleňov
sme tak boli svedkami odpočúvania
advokáta Paru, podnikateľa Bödöra
staršieho, právnika Gašpara mladšieho, exministra vnútra Kaliňáka
a predsedu Smeru Fica. Odpočúvanie advokátov je v akejkoľvek
demokratickej spoločnosti absolútne

neprijateľné. Avšak sledovanie lídra
opozičnej strany – to by bolo hádam
aj na pád vlády. Všade v civilizovanom svete, nie však na Slovensku...
Po prvom rozhorčení či priam až
nadšení si niektorí novinári, dokonca
aj režimistickí, začali klásť otázku,
či sa tu už naozaj neprekračujú
„neprekročiteľné“ hranice a či vždy
a za každých podmienok cieľ naozaj
svätí prostriedky. Paradoxne, v tejto
kauze nemala prvý výkop už okukaná
a bohatá žurnalistická „hviezda“ Denníka N Monika Tódová. Aby všetky
podlosti a špinavosti vždy nepúšťala
len ona, v tomto prípade tak urobili
aktuality.sk. A možno sa len bála
trestného stíhania, ktoré nedávno
zažívala a zastavil ho práve ten, koho
ona „nemusí“ – generálny prokurátor Žilinka. Samozrejme, následne
denník N(enávisti) publikoval seriál
diskreditačných komentárov. Nič iné

v réžii Stana Párnického, Sladké
dni minulého leta Juraja Herza
a mnohé ďalšie diela.
V Bratislave vyrástol silný
dramaturgický tím, ktorý zaradil
do programov diela zo svetovej
či domácej klasiky aj súčasnosti.

mov STV 3. Peter Opálený režíroval moju adaptáciu Stodolovej
satirickej komédie Keď jubilant
plače. Je to príbeh lekára, čo sa
ocitne v súboji so šarlatánstvom.
Šarlatánstvo víťazí, lebo je to spoločenský trend. Do malej postavy

tické pošliapavanie právnych predpisov určite skôr či neskôr neostane
nepotrestané.
Zámienka, na základe ktorej
získal vyšetrovateľ NAKA legálne
odpočúvania, teda pytliactvo, si
doslova žiada paragraf urážky súd-

P O Z N Á MK A

koľvek štátnymi úlohami. Prevádzková
dotácia problémom nie je. Veď z nej
svoju činnosť financuje aj Matica slovenská. Je však ustanovizňou zriadenou zo zákona, nie je obyčajným
občianskym združením, a štát jej zveril
štrnásť úloh, ktorých realizáciu musí
financovať zo štátneho rozpočtu.
Nebezpečnejšia je však menšinová Aliancia. Vznikla spojením
maďarských strán SMK, Mosta – Híd
a hnutia Spolupatričnosť. Jej predsedom sa stal mladý neznámy Krisztián
Forró. Pri ohlasovaní svojej existencie
hneď zaskočila slovenskú verejnosť
vyhlásením, že chce zrušiť Benešove dekréty. Predseda Forró vyhlásil, že dekréty obsahujú zmienku
o kolektívnej vine Maďarov. „Z našej
komunity musíme zmyť pečať vojnových zločinov. Moje deti sú vďaka
Benešovým dekrétom vojnovými zločincami. Trvám na tom, aby sa táto
časť Benešových dekrétov dala do
poriadku,“ uviedol vo svojom prejave.
Prekvapujúco a nečakane ostro zareagoval minister zahraničných vecí
Ivan Korčok. „Pripomínam, že v roku
2007, keď Národná rada SR prijala
deklaráciu o nemennosti Benešových
dekrétov, to bola reakcia v tej dobe na
niečo, ale zároveň sme tam aj odsúdili princíp kolektívnej viny,“ povedal po nedávnom stretnutí so svojím
sa od nich však očakávať nedalo.
A na záver: aké to prelomové informácie sa „zhrozená“ verejnosť dozvedela? Ak vylúčime vec, ktorá nikdy
nemala uniknúť na verejnosť – teda
konzultácie advokáta Paru o stratégii
obhajoby klienta – tak sme sa akurát dozvedeli, že Fico prekonal covid,
že na centrále strany ukradli väčšiu hotovosť a mince, no a nakoniec
sme sa dozvedeli aj to, že bödörovci
Kaliňáka poza chrbát ohovárali.
Mimochodom, toto by mu malo zlepšiť imidž. Tak z tohto sa mala upliesť
megakauza Gorila 2.
Tentoraz prestrelili. Takýmto
hrubým aktivizmom akurát si poštvali
proti sebe Slovenskú advokátsku
komoru, značnú časť slušných sudcov, ktorých sa ešte nepodarilo
„zglejchšaltovať“, ale aj mnohých
a často najskúsenejších a najkvalitnejších policajtov. Sme svedkami
ich masívneho odchodu do výslužby.
Mimochodom, viete si predstaviť,
ako by reagovali médiá, ak by Fico
odpočúval Kisku, Matoviča a ešte
k tomu aj ich advokátov? To by bol
koniec sveta, desaťtisícové námestia by burácali o konci demokracie
a nástupe mafiánskeho štátu. Ak je
to však v opačnom garde, zrazu je
všetko v poriadku.
rého hral Milan Lasica, odvetil:
„Stačí, keď zradím svoje povolanie a zbohatnem. Bude uznanie,
sláva. Poraďte mi, čo mám teraz
robiť?“ – „Nič, len to, čo robí celé
ľudstvo,“ replikoval Hubov dramatik. Doktor Chomút odvetil, že

Slávne televízne pondelky
Pe ter VALO

Pred začiatkom nakrúcaní prebiehali poctivé herecké skúšky.
Nič sa nerobilo na prvý pokus,
čo poznačilo mnohé skvelé
výkony zlatej generácie slovenského herectva. V tom vidím rozdiel medzi vtedajšou tvorbou
a dnešnou seriálovou „šmírou“.
Nuž nečudo, že seriál Móric Beňovský, ktorý v tých časoch kritika strhala, sa teraz javí ako veľdielo.
Dostalo sa mi cti, že som sa
scenáristicky podpísal pod dva
z týchto pondelkov, ktoré reprízujú v rámci zaujímavých progra-

dramatika obsadil režisér národného umelca Mikuláša Hubu, ktorého stodruhé narodeniny sme si
v októbri pripomenuli.
Herec, známy svojou romantickou eleganciou, sugestívne
oslovil v kritickej chvíli lekára,
ktorého priraďoval pre statočnosť k ľuďom s veľkým Č: „Vašou
skvelou metódou som nazrel ľudstvu do duše. Videl som tam samé
krásne heslá: pravda, spravodlivosť, vernosť, mier, kresťanstvo,
láska a všetky patrili vám, človeku
s veľkým Č.“ Doktor Chomút, kto-

NÁZORY

maďarským náprotivkom Péterom
Szijjártóom, ktorého si pozval na návštevu po tom, ako maďarská vláda
ohlásila skupovanie slovenskej pôdy
zo stámiliónového vládneho fondu,
a tiež aj mnohých historických a kultúrnych nehnuteľností na území
zvrchovanej Slovenskej republiky.
Orbánova vláda nateraz na skupovanie našej pôdy zaradila spiatočku,
lenže vyhliadnuté objekty získava
ďalej a prostredníctvom kolaborujúceho tretieho sektora podporuje
rôzne športové a kultúrne aktivity na
juhu Slovenska. Mimochodom, práve
o revíziu zámerov maďarskej vlády
v skupovaní slovenskej zeme sa tiež
zaslúžil minister Korčok...
A aby pohár pretiekol úplne,
Aliancia najnovšie navrhla, aby bol
maďarský jazyk druhým štátnym jazykom na Slovensku. Je predpoklad, že
toto maďarské koaličné zoskupenie
v najbližších parlamentných voľbách
prekoná hranicu piatich percent. Už
teraz je jasné, čo bude presadzovať,
ak sa stane súčasťou novovzniknutej
vládnej koalície. Jeho politika bude
rozdeľovať. A varovný ukazovák
zdvíha i Ukrajina. Tá zakázala Forróvi
vstup na svoje územie na jeden rok.
V Ukrajine je teda „persona non
grata“ – na Slovensku potenciálny
vládny politik...

sa vráti k programu, za ktorým sú
dramatikove heslá. „Chyba,“ oponoval dramatik. „Tie sú krásne,
ale nik ich nezachováva. Vodu
kážete, víno pijete. Hľadajte etiku
a buďte šarlatán. Vašou metódou som položil ľudstvu otázku:
Čo si svojou kultúrou dokázalo?
Čo si spravilo s odkazom najušľachtilejšieho človeka s veľkým
Č? A ono mi ukázalo klamstvá,
krivdy, zrady, vojny, nenávisť, a to
všetko v mene myšlienok veľkého
jubilanta. Bol som na tom jubileu
v roku 2000 a videl som zaslzené

oči. Patrili môjmu jubilantovi. Nik
ho nevidel, ale ja som počul, ako
povedal: Čo ostalo z môjho učenia? Čo ste z neho urobili vy, čo sa
odvolávate na moje dielo? Úbohí
šarlatáni! A plakal. Trápne však?
Na vlastnom jubileu plakal.“
Vzápätí prišiel lekárov syn
a odhalil dramatika ako blázna,
ktorý ušiel z Pezinka. Na Chomútovu otázku: „Prečo?“ blázon dramatik odvetí: „Pretože rozmýšľam.
Neznášam pretvárku a poviem
každému, čo si myslím. Tuto pán
sekundár,“ ukáže na lekárovho
syna, „mi nad posteľ napísal diagnózu Blázon… Apropo, čo spravíte vy?“ – „Kompromis,“ odpovie
doktor, a blázon na to: „Kompromis je jed. A prepáčte, zabudol
som, že nemôžete ináč a nie ste
blázon ako ja.“
Nuž, čo k tomu dodať,
v dnešnom svete pokrytectva,
klamstva a zastierania, keď ten,
kto povie pravdu, vyzerá ako
blázon.
Televízia pripravuje oslavné
spomínanie na socialistické televízne pondelky. Fajn, len škoda,
že iba spomínajú a nenadviazali na
ich tradíciu.
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Pre sústredenie na pandémiu nesmieme zanedbávať liečenie iných ochorení

V aktuálnej správe na
stránke Ministerstva financií SR
možno najnovšie nájsť stručné
dvojriadkové upozornenie na
podvod údajne v mene ministerstva financií. Chceli sme o ňom
vedieť viac, tak sme sa dočítali, že „Ministerstvo financií
SR dostalo viacero upozornení,
podľa ktorých dostávajú občania podvodný e-mail, ktorý niekto posiela v mene Ministerstva
financií SR. Vraj ide o správu,
ktorá adresáta upozorňuje na
daňový preplatok a ministerstvo

Ľudí trápia aj iné choroby, nie iba covid

Zas a zas
podvody
financií mu ho vraj pošle len
vtedy, ak vyplní priložený formulár. Ministerstvo financií žiadne
takéto správy ľuďom neposiela.
Odporúčame, aby ste podobné
e-maily neotvárali a aby ste za
žiadnych okolností neposkytovali
svoje osobné údaje do falošného
formulára. Ministerstvo financií SR nikdy nežiada občanov
o priame platby ani neinformuje
o prípadných daňových preplatkoch či nedoplatkoch“. Ministerstvo odkazuje linkom na status
na sociálnej sieti s tým, že tam
sa čitateľ dozvie viac. Nuž, nedozvie. Je tam presne to isté, čo ste
si práve prečítali. Ale veď ide o
ministerstvo financií...
Alebo príklad z praxe. Večer
mi (prepáčte mi, vážení čitatelia, že píšem v tomto tvare, ale
ide o osobný zážitok a poučenie
z neho by sa vám mohlo zísť) volá
neznáme číslo. Predstaví sa ako
kontaktné centrum istej banky
a vraj ide si overiť „niektoré
údaje“, lebo vraj „banka zaznamenala neštandardnú operáciu
s platobnou kartou“. Zasvietili vo
mne všetky červené kontrolky.
Takáto reakcia by v takom prípade mala nastať pri podobnom
telefonáte aj u vás. „Prepáčte,
ale ja nikomu nijaké údaje
o mojich bankách neposkytujem,“ rozlúčil som sa a zložil
som. Koľko už takto zneužitých
bankových kariet a následne
vybielených účtov k nim už na
Slovensku bolo! Nedalo mi však
a zavolal som na nonstop fungujúce kontaktné číslo mojej
banky. Po klasickom viacstupňovom overovaní identity som
sa dozvedel, že v mojom prípade mi skutočne volala banka,
že mi zablokovali kartu, lebo že
zaznamenali platbu cez ňu u nimi
podozrivého obchodníka. Napokon všetko dobre dopadlo a operátorka banky ma pochválila, že
som zvolil správny postup.
Nikdy nikomu, vážení čitatelia, nedávajte bankovú kartu
do ruky – ani pri platení kuriérovi, ani pri pokladni. A už vôbec
nikdy z nej nikomu nediktujte
údaje. Nijaké číslo karty, platnosť
a nebodaj kód. Ten by ste si mali
chrániť najviac. A verte, že v nijakej banke sa na klienta nenahnevajú, ak si určité neštandardné
situácie priamo v nej overíte.
Ján ČERNÝ
Foto: Pixabay.com
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Zhovárala sa Eva SISKOVÁ – Foto: archív autorky

V minulosti sa v Slovenskej republike venovalo málo pozornosti vrodeným chorobám červených krviniek, keďže ich výskyt bol zriedkavý a vlastná
choroba nespôsobovala pacientom vážnejšie ťažkosti. Porozprávali sme sa o nich s mimoriadnou profesorkou doc. MUDr. Vierou FÁBRYOVOU, CSc.,
autorkou a spoluautorkou vyše tridsiatich vedeckých publikácií o tejto problematike.
● Absolvovali ste niekoľko
študijných pobytov v zahraničí. Vo
Švajčiarsku v nemocnici v Bazileji v centre pre transplantácie
kostnej drene, v hemoglobínovom
laboratóriu v Aarau, kde ste sa
zúčastňovali na výskume hemoglobinopatií a niektorých trombocytových porúch. Nadviazali ste aj
spoluprácu s transfúznym centrom
v Inselspitali v Berne a v roku 1996
s Rakúskym Červeným krížom vo
Viedni...
Na týchto pracoviskách aj
v ambulanciách sme zaznamenali
určité percento mikrocytových anémií,
ktoré nereagovali na liečbu železom
a ostávali nedoriešené. Väčšinou ide
o beta-talasémie, prípadne iné zriedkavejšie hemoglobinopatie. Vyskytujú sa najmä v juhovýchodnej Ázii,
v severnej Afrike a v južnej Európe.
Koncentrovali sa v oblastiach, v ktorých je rozšírená malária. Keďže svojim nositeľom poskytovali ochranu
pred infekciou, tí prežili a mohli uvedenú mutáciu odovzdávať ďalším

Molekula hemoglobínu sa skladá zo
štyroch globínových reťazcov, v každom z nich je molekula hému s molekulou železa. V hlavnom dospelom
hemoglobíne HbA sú vždy dva tzv. alfa
a dva beta reťazce (predstavuje asi 96
– 97 percent celkového hemoglobínu).

traja pacienti mali dokázanú mutáciu pre kosáčikovú anémiu zdedenú
od jedného rodiča (dvaja nepríbuzní
chlapci, ktorých otec bol afrického
pôvodu, a jedna černoška z Ghany).
Celkom sme zistili 15 typov mutácií.
Až na výnimky väčšinou išlo o mutá-

INTERVIEW
generáciám. Následkom migrácie svetového obyvateľstva sa však hemoglobinopatie dnes môžu vyskytnúť všade
na svete. Mutácie, ktoré sú prítomné
v našom obyvateľstve, sú pozostatky
génov, ktoré v minulosti zanechali
tatárske a turecké nájazdy, migrácie
obyvateľstva z južnej Európy (napr.
Chorváti) alebo ide o nové mutácie
hemoglobínu. Problematika sa stáva
opäť aktuálna, keďže po páde železnej opony sa aj u nás v posledných
dekádach stretávame so zvýšeným
výskytom uvedených mutácií tak
u cudzincov prichádzajúcich na Slovensko, ako aj u ich potomkov v manželstvách s našimi občanmi. Podobne
sa s uvedenou problematikou stretávajú aj naši lekári, ktorí pracujú v rizikových oblastiach.
● Čo si treba predstaviť pod
pojmom beta-talasémie?
Je to vrodená hemolytická anémia, ktorá vzniká z mutácie génu pre
beta-globínový reťazec hemoglobínu.

O ČOM JE REČ
S to rokov od Hviezdoslavovej
smrti. Epocha, ktorú prežilo ľudstvo
od onoho pamätného dňa 8. novembra 1921, keď dotĺklo srdce najväčšieho slovenského básnika, zahŕňa
v sebe aj dve ničivé svetové vojny. Tú
prvú precítil Hviezdoslav vo svojom
diele Krvavé sonety. Výročie skonu
básnika pripomínajú si aj Slovenské
národné noviny viacerými pamätnými
článkami – a nemôžem ho obísť ani
ja. Hviezdoslavovi som vo svojej literárnej tvorbe venoval nemalú pozornosť. Okrem mnohých novinových
článkov a reportáží, rozhlasových
pásiem a televíznej hry (ktorá nebola
realizovaná) napísal som o ňom aj
životopisný román, ktorý som nazval
Spútaný Prometeus (Ofprint, 1999;
Nebojsa. 2009). Pätnásť dlhých
rokov mi trvalo od napísania prvých
riadkov až po dokončenie a vydanie
tohto životopisu. Hviezdoslav bol pre
mňa náročná, komplikovaná úloha;
nielen jeho rozsiahle dielo, ale aj
neuveriteľne zložitá osobnosť, ktorú
bolo náročné pochopiť tak, aby tomu
porozumel aj čitateľ. Pri písaní som
si často čítal jeho báseň Slovenský
Prometej – či možný je? Nejasne
som cítil, že práve tu je kľúč ako

MUDr. Viera FÁBRYOVÁ je slovenská expertka na prípady súvisiace s vrodenými chorobami červených krviniek.

Porucha génu spôsobuje skrátenie
beta-globínového reťazca, výmenu
aminokyselín, absenciu alebo zabudovanie nových aminokyselín do reťazca
a pod. Dnes je známych vyše dvesto
rôznych mutácií tohto génu. V našej
oblasti sa prejavujú najčastejšie
v heterozygotnej forme (zdedené len
od jedného rodiča).
● Pracovali ste v tíme, ktorý
sa štvrťstoročie venoval tomuto
výskumu na Slovensku. S akými
výsledkami?
Za ten čas sme zachytili 618
jedincov, z toho bolo 41 cudzincov
(7,1 percenta). Kompletne sa vykonala diagnostika 313 (50,48 percenta)
jedincov (za kompletne diagnostikovaného pacienta sa považuje genetický dôkaz mutácie). Beta-talasémiu
malo 300 (48,39 percenta) pacientov
(členovia 79 rodín alebo jednotlivcov),
pochopiť, nazrieť do zložitej básnikovej duše. „Najčernejší a jediný
čierny bod v poézii Hviezdoslavovej,“ povedal o tejto básni veľký poet,
kritik a jedna z najväčších osobností
slovenskej kultúry po roku 1918
Štefan Krčméry. No dlho mi chýbal fortieľ, ako vyrozprávať príbeh
o Hviezdoslavovi: prostredníctvom
čoho, či skôr koho, aby to bolo uveriteľné. Teda vysloviť aj to, čo človek

cie beta-globínového reťazca, ktoré
sa vyskytujú v oblasti Stredozemného mora. V rokoch 2012 – 2018
sme sledovali v súbore aj deväť
gravidných pacientiek. Priebeh gravidity bol u všetkých po hematologickej stránke bez komplikácií, anémiu
sme korelovali len podávaním vitamínov. Podobne pri pôrode len u jednej
pacientky bolo potrebné podať transfúziu erytrocytov. Vo všetkých prípadoch sme vždy vyšetrili aj partnera.
● Ako pristupujete k prevencii,
prípadne poradenstvu?
Každý pacient v súbore je informovaný o charaktere svojej choroby.
Na konzultácie, prípadne na vyšetrenie pozývame aj príbuzných probanda vo vertikálnej a v horizontálnej
línii. Manželským párom, najmä kde
jeden partner je z rizikových oblastí,
poskytujeme predmanželské a preduvažovania nad Hviezdoslavom.
Od smrti básnika sa stále objavuje
otázka, prečo Hviezdoslavým veršom
málokto rozumie. A kto ho vlastne
číta? Málo ho čítali už za jeho života,
na čo si často sťažoval. Po prevrate
v roku 1918 sa ocitol vo všetkých
čítankách ako najväčší slovenský
básnik. V tom bol dosť podobný slávnemu francúzskemu spisovateľovi
Viktorovi Hugovi. Tomuto géniovi

Načo nám je Hviezdoslav?
Peter ŠTRELINGER

neprezradí nikomu – možno svojmu
spovedníkovi, čiže kňazovi. Lenže
Hviezdoslav bol evanjelik, a tí sa
nespovedajú. Vtedy mi skrsla v hlave
myšlienka, že takýmto spovedníkom
by mohol byť lekár: lekárov viaže
Hippokratova prísaha, aby uchovali
tajomstvo, ktoré som mal v úmysle
vo svojom diele odhaliť. A tak rozprávačom v mojej „hviezdoslavovskej
biografii“ sa stal Ladislav Nádaši-Jégé, tiež spisovateľ, ale zároveň
aj osobný lekár Hviezdoslavov. Toto
som považoval za potrebné vysvetliť, aby som odhalil rúško môjho
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tiež vlastní nerozumeli. Prenasledovaný, nepochopený, nedocenený.
Ani Hviezdoslavovi veľa nechýbalo,
aby sa ocitol v maďarskom väzení
v Szegede po pamätnom výlete na
čele slovenskej delegácie do Prahy
v roku 1918, kde sa zúčastnil na oslavách päťdesiateho výročia založenia
Národného divadla.
Teda najväčší básnik?! Trpkosť
tohto „epiteton ornans“ mi zíde na
um, keď si spomeniem na epizódu,
ktorú som zažil pred tridsiatimi
rokmi pri písaní reportáže o P. O.
Hviezdoslavovi, keď som sa neďa-

koncepčné poradenstvo. Nezanedbateľnou stránkou práce študijnej
skupiny je aj erudícia zdravotníckych
pracovníkov, aby na uvedenú problematiku mysleli. Ročne sa vo svete,
najmä v rozvojových krajinách, narodí
tristotisíc detí s vážnou formou talasémie alebo kosáčikovej anémie. Je
zaujímavé, že v poslednom období
hlavné problémy s hemoglobinopatiami sa neobjavujú v pôvodných
krajinách výskytu, ale v západnej
Európe. Veľká Británia, Francúzsko
a Nemecko sú multikultúrne krajiny,
kde už v minulosti žili minoritné skupiny obyvateľstva z rizikových oblastí
a v poslednom období sa situácia
zhoršila s prílevom nových imigrantov.
V týchto krajinách bolo potrebné nielen rozvinúť diagnostiku hemoglobinopatií, skríningové metódy, prenatálnu
diagnostiku, ale aj liečbu vážnych
homozygotných foriem.
● Je transfúzna liečba náročná
a dlhodobá?
Áno, veľmi náročná, ide aj
o chelatačnú liečbu, podpornú liečbu
až transplantáciu kostnej drene.
Celá problematika neúmerne zaťažuje zdravotné a sociálne systémy
západoeurópskych krajín. U nás sme
nezaznamenali výskyt vážnych klinických foriem hemoglobinopatií, aj keď
v minulosti sa na Slovensku vyskytli
homozygotné formy u potomkov prisťahovalcov z Chorvátska. Naše
výsledky sú veľmi podobné s výsledkami prác z Českej republiky, lenže
niektoré rozdiely sú prítomné. To
svedčí predsa len o rôznej historickej
minulosti oboch krajín (najmä dlhšia
prítomnosť Turkov a Tatárov na našom
území). Neostáva iné, len zvýšiť povedomie o tejto problematike v populácii.
Pokročili sme aj v genetickej diagnostike nielen pre beta-talasémie, ale aj
pre alfa-talasémie a iné hemoglobinopatie. Cieľom je, aby sme sa vyhli
výskytu ťažkých homozygotných
foriem. Napokon treba dodať, že naše
výsledky sa dostali do medzinárodných registrov (European Network
for Rare and Congenital Anaemias –
ENERCA, Thalassaemia International
Federation – TIF).
leko dolnokubínskeho „cmitera“ pýtal
sympatickej študentky, čo si myslí
o Hviezdoslavovi. „A načo vám je
Hviezdoslav?“ odvetila mi stroho. Aj
mŕtvy Hviezdoslav asi pykal a pyká
za to, že ho bývalý režim propagandisticky zneužil. Ako keby bol vinný
za to, že Gottwald a Široký pri príležitosti stého výročia jeho narodenia
rozpútali veľkú „Hviezdoslavovskú
akciu“, a akoby bol zodpovedný za
hlúposť, ktorú v tom čase napísal
známy marxistický literárny kritik:
„Pavol Országh Hviezdoslav učí
nás milovať domovinu, náš ľud,
vedený Komunistickou stranou Československa, a učí nás vypovedať
súd nad tými, ktorí i dnes pokračujú v nepriateľstve proti nášmu
ľudu.“ Obávam sa, že zobrané spisy
s podobnými predslovmi už dávno
skončili kdesi v kontajneri. A dnes?
Naozaj neviem, či sa vôbec vydávajú
nejaké Hviezdoslavove básne. Aj po
troch desaťročiach chápem opodstatnenosť otázky mladej Kubínčanky: „Načo vám je Hviezdoslav?“
A ja zopakujem tiež iba to, čo som
napísal v našich novinách pred tromi
desťročiami: „Kvôli jeho mravnej sile!
Kvôli nádeji a odvahe vzdorovať a ísť
ako umelec, ale aj ako občan s národom, akokoľvek ho niekto znevažuje
a popiera.“
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Chobotnica súkromného kapitálového fondu útočí na slovenské budov y

Korene a výhonky maďarskej rozpínavosti
Pavol IČO – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Pre Slovákov predstavovalo prijatie Trianonskej mierovej zmluvy v júni 1920 koniec maďarizácie a oslobodenie od maďarského útlaku, ktorému čelil slovenský národ najmä od čias 19. storočia. Maďari si zasa po prvýkrát v histórii vytvorili vlastný národný štát. Úsilie Maďarov o pomaďarčenie národov Uhorska
vrátane Slovákov sa markantne prejavovalo od roka 1868, keď bol prijatý tzv. Národnostný zákon, ktorý určil maďarčinu ako štátny a úradný jazyk.
Neskôr k nemu pribudlo i nariadenie z roka 1891, podľa ktorého sa
po maďarsky mali vychovávať aj slovenské deti v materských školách,
a tiež pravidlo z roka 1902, ktoré
zaviedlo sedemnásť až dvadsaťštyri
hodín výučby maďarského jazyka
týždenne pre všetky školou povinné
deti v Uhorsku. Oporu pri maďarizácii poskytoval popri iných organizáciách aj Hornouhorský maďarský vzdelávací spolok (FEMKE),
založený v roku 1883 v Nitre. Práve
tento spolok prišiel s myšlienkou
odvážať slovenské deti na prevýchovu do maďarských rodín. Podľa
zachovaných údajov sa odhaduje, že
z územia dnešného Slovenska bolo
v období od osemdesiatych rokov
devätnásteho storočia po začiatok
dvadsiateho storočia násilne odvlečených okolo šesťdesiattisíc detí.
Z archívnych údajov tiež vyplýva, že
maďarskí gazdovia často zaobchádzali so slovenskými deťmi tak kruto,
že mnohé z nich sa radšej rozhodli
pre útek. Navyše vieme o prípadoch
detí, ktoré boli týmito maďarskými
„vychovávateľmi“ predané na trhoch
do otroctva...
■ PALETA KRUTOSTÍ
A to je len časť maďarských
historických neprávostí, páchaných na slovenskom obyvateľstve.

čo upozornil i jeden z najvýznamnejších slovenských a českých
slavistov Pavol Jozef Šafárik. Ten
vo svojom cestopise pod názvom
Cesta po Halické a Uherské Rusi,
ktorý v rokoch 1841 – 1842 publikoval Časopis českého musea, opísal
svoj osobný zážitok z cesty po rodnom kraji, keď v oblasti východoslovenského Zemplína pred obcou Ulič
narazil na tabuľku s maďarským
nápisom: „Nem szabad pipázni!“
(Fajčenie nie je povolené!).

Mnohí národne uvedomelí Slováci
prichádzali o život pre lásku k svojej domovine prinajmenšom od čias

takzvaného Cholerového povstania z roka 1831, keď boli vešaní na
šibenici len pre fajčenie tabaku, na

■ ŠIBENICE PRE SLOVÁKOV
Keď sa Šafárik pozrel bližšie,
zistil, že na tabuli je namaľovaný
obesený Slovák v miestnom kroji.
Až neskôr sa dozvedel, že takýchto
nápisov je na území Slovenska
viac a že ich osadili v čase spomenutého povstania i v priľahlých
obciach. Okrem toho sa dopočul,
že pomstychtiví uhorskí husári obesili v dedinách mnoho slovenských
roľníkov, ktorých stretli s kosou,
so sekerou či s fajkou, dokonca aj
niekoľko rokov po porážke rebélie.
K ďalšiemu výraznému stretu slovenských národovcov s maďarskými
nacionalistami došlo i počas revolúcie z rokov 1848 – 1849.
Porážka
rakúsko-uhorskej
monarchie, ktorá bola pri podpise
Trianonskej
zmluvy
zastúpená

Maďarskom, teda pre mnohých Slovákov znamenala oveľa viac než
len vytýčenie hraníc – bola symbolom zachovania národnej identity,
impulzom, ktorý prispel k rozvoju
kultúry niekdajších národov Uhorska. Moc Maďarska bola zlomená
a spolu s ním sa rozplynul aj sen
o veľkej maďarskej ríši. Vyše
sedemdesiat percent územia Uhorska pripadlo spojeneckým krajinám,
Maďarsko už nemalo prístup k moru,
ktorý mu predtým zabezpečovalo
územie Chorvátska, a jeho armáda
bola zredukovaná na maximálny
počet tridsaťpäťtisíc vojakov. Maďarom sa navyše zakázala i povinná
vojenská služba a Maďarsko sa tiež
vzdalo nárokov na územia mimo
Európy, patriace bývalej monarchii.
Aj keď Trianon znamenal pre
utláčané národy Uhorska najmä
šancu na voľný nádych, väčšina
Maďarov vidí túto udalosť iným,
svojským pohľadom a stratu rozsiahleho územia, ktoré obývali
okrem iných národnostných skupín
aj zhruba tri milióny Maďarov, vníma
ako krivdu.
Z uvedeného dôvodu si od roka
2010 Maďari pripomínajú ratifikáciu Trianonskej zmluvy počas Dňa
národnej spolupatričnosti a skutočnosť, že nezabúdajú na svojich
súkmeňovcov žijúcich za hranicami,
dokazuje i podpora zahraničných
Maďarov v krajinách EÚ od maďarskej vlády.
Lenže práve táto podpora spolu
so spochybňovaním Trianonského
mieru, žiadosťami o autonómiu
južného Slovenska, ako i s úsilím o skupovanie slovenskej pôdy
maďarským Súkromným kapitálovým fondom ornej pôdy vzbudzuje
vo viacerých Slovákoch oprávnené
pochybnosti vo vzťahu k potenciálnemu ohrozeniu našej štátnosti.

Poslanci slovenského parlamentu budú z presvedčenia brániť Maticu

Csemadoku sa doterajšia štátna podpora máli
Matej MINDÁR – Foto: TASR, Jakub KOTIAN

V rámci štyridsiatej ôsmej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky predložil koaličný poslanec hnutia OĽaNO György (Juraj) Gyimesi návrh zákona
o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok. Jeho cieľom je vytvorenie právneho rámca garancie pravidelného,
každoročného finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške tristotisíc eur. Opoziční poslanci spoločne
s koaličným hnutím SME RODINA sú proti. Rokovanie o tomto bode poslanci presunuli na koniec schôdze.
ných národnostných menšín žijúcich
v Slovenskej republike. „Verím, že
tých tristotisíc eur ročne, ktoré navrhuje vyčleniť u kapitoly ministerstva
kultúry na Csemadok, nie sú tie
peniaze, ktoré ste vlani a tento rok
zobrali Matici slovenskej z jej vydavateľskej a kultúrnej činnosti.“

V dôvodovej správe sa okrem
iného píše, že Csemadok je ustanovizňou, ktorá už od jej založenia 5.
marca 1949 zohráva kľúčovú úlohu
pri udržiavaní a rozvíjaní národnej
identity, kultúry a spolupatričnosti
Maďarov žijúcich na území Slovenskej republiky a obhajovaní ich spoločenských záujmov.
■ MATICA A CSEMADOK
„Od jej vzniku prešla viacerými
formálnymi zmenami a v súčasnosti
existuje ako občianske združenie
s päťdesiattritisíc členmi a vyše
štyristo miestnymi, lokálnymi organizačnými jednotkami pôsobiacimi

POD POKRIEVKOU
na území celého Slovenska. V minulosti dostával Csemadok finančný
príspevok na svoje fungovanie od
štátu, avšak v roku 1996 bola táto
finančná dotácia zrušená. Návrhom
zákona sa plánuje nadviazať na
pretrhnutú kontinuitu tejto finančnej výpomoci a opätovne zaviesť
štátny príspevok poskytovaný tomuto
zväzu.“ Poslanec Národnej rady SR
a predseda opozičnej strany Život
– Národná strana Tomáš Taraba
v rozprave k tomuto návrhu vidí
problém v tom, že Matica slovenská
dostáva po novom 1,34 milióna eura
účelovej štátnej dotácie po nástupe
pani ministerky kultúry, pričom na
maďarské menšiny idú cez rôzne
fondy približne štyri milióny eur.
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Poslanec slovenského parlamentu G. GYIMESI žiada pre radovú organizáciu menšiny to
isté, čo Matici garantuje zákon. Na rúšku nosil znak radikálov za zjednotenie Maďarov.

„Teraz, keď má Csemadok dostať
ďalších tristotisíc eur formou účelovej štátnej dotácie, nie je až taký
problém z hľadiska jej výšky. Za
zásadný problém považujem to, že
v Matici slovenskej aktuálne prebieha štátny audit, pričom musí
vydokladovať každý jeden vynaložený cent, ktorý od kohokoľvek
dostane.“ Popritom dodal, že Csemadok má mať len oznamovaciu
povinnosť ukázať, ako použije
peniaze od štátu.
Bývalá
ministerka
kultúry
Ľubica Laššáková (Hlas – SD)
počas rozpravy povedala, že v čase

svojho pôsobenia na ministerskom
poste venovala vysokú pozornosť
aj kultúre národnostných menšín.
„Som presvedčená, že národnostné
menšiny, ktoré na Slovensku žijú,
sú povinné udržiavať svoje kultúrne
tradície a takto zveľaďovať svoju
identitu.“ Takisto pripomenula, že
Csemadok je len jedna z mnohých
kultúrnych inštitúcií na Slovensku.
Opýtala sa poslanca Gyimesiho,
či takýmto istým spôsobom bude
postupovať aj pri iných kultúrnych
zväzoch a združeniach a či bude
rovnako žiadať štát štátom garantovanú pomoc aj pre zväz ostat-
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■ PODPORA USTANOVIZNI
Poslanec koaličného hnutia
SME RODINA Miloš Svrček počas
rozpravy poznamenal, že navrhovateľ pán poslanec Gyimesi zrejme
vychádzal pri tomto svojom návrhu
zo zákona o Matici slovenskej (zákon
č. 68/1997), kde definoval činnosť
občianskeho združenia Csemadok
a jeho financovanie priamo zo štátneho rozpočtu. „Napokon to aj sám
povedal na svojom FB konte. Štruktúra návrhu je podobná ako štruktúra
zákona o MS. Predkladateľ sa vyjadril
na sociálnej sieti, že jeho zámerom
je zákonom stanoviť, aby mal Csemadok štátne prostriedky na svoju
prevádzkovú činnosť – teda správu
budov, platby za energie, refundáciu
nájomných platieb, mzdy a podobne.
Popri štátnej podpore budú mať vždy
možnosť uchádzať sa o dotácie z projektov. Hoci aj z Fondu na podporu
kultúrnych menšín. Presnú sumu,
ktorú by Csemadok získal, by ustanovilo ministerstvo kultúry. Tak ako
to je aj v prípade Matice slovenskej.“
Pred poslancami národnej rady okrem
toho vysvetlil, že Matica slovenská je
historická ustanovizeň štátotvorného

Aktivity Csemadoku majú lokálny charakter.

národa, a preto má nárok na samostatný zákon. „Csemadok je radová
kultúrna organizácia menšiny na Slovensku. Podľa filozofie navrhovateľa
by o takýto zákon mohli požiadať
všetky organizácie a združenia iných
menšín na Slovensku, a to nielen
národnostných, ale aj iných. Teda
hociktoré občianske združenie na
Slovensku by mohlo na základe tohto
precedensu požiadať o pravidelnú
a garantovanú podporu zo štátneho
rozpočtu. Otvorila by sa tým Pandorina skrinka žiadostí nezávislých
právnických osôb z tretieho sektora
na priamu štátnu podporu.“ Zároveň
doplnil, že Matica slovenská na spolkovú činnosť nedostáva finančné prostriedky z rozpočtu, ale z grantovej
sústavy.
„Rozpočtové peniaze dostáva
na úlohy, ktoré jej zveril štát. Keďže
štát nezveruje ani týmto zákonom
žiadne úlohy Csemadoku, nemôže
byť financovaný z rozpočtu štátu!“ Vo
svojom závere deklaroval poslanec
M. Svrček, že bude veľmi sledovať,
s akým návrhom dôjde ministerstvo
kultúry pred verejnosť. „A verte mi, ak
je úmysel niekoho zo strany štátnych
orgánov ešte viac oklieštiť postavenie našej významnej ustanovizne,
tak neostaneme ticho. Neostanú
ticho miestne spolky a ani poslanci
Národnej rady SR, ktorým záleží na
existencii a budúcnosti Matice slovenskej.“ V čase uzávierky tohto vydania
nebolo jasné, či napokon poslanci
posunú zákon do druhého čítania.

13. november 2021
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ROZHOVOR TÝŽDŇA

NA MARGO

Jozef Joe KLAMÁR fotografoval biednych utekajúcich migrantov i japonského cisára

O rganizácia Spojených
národov
zverejnila
odhady
vývoja miest sveta do roka 2025.
Počet obyvateľov vtedy dosiahne
8,1 miliardy a najväčší prírastok
sa očakáva v mestách v Afrike
a v Ázii. Z prvých dvadsiatich
miest sveta s najrýchlejším rastom obyvateľstva sedemnásť
miest sa nachádza v Afrike,
z toho štyri v Nigérii. Je to následok vysokej pôrodnosti v oblasti
subsaharskej Afriky. Podľa údajov Svetovej banky z roka 2019
je ukazovateľ fertility, čo je počet
detí na jednu ženu, v tejto oblasti
4,6, kým celosvetovo 2,4. Na

Fotoreportér je taký dobrý ako jeho posledná fotografia
Zhováral sa Laco HÁMOR – Foto: archív J. K.

Fotografoval pre Winnipeg Sun a Reuters. V súčasnosti je šéffotograf Agence France Presse pre oblasť strednej Európy. Je doslova nemožné
nájsť fotografiu, ktorá by tohto muža v najlepších rokoch charakterizovala. Tento svetovo uznávaný fotograf, ktorý sa narodil v Jasnej
a vyrástol v Liptove, tvrdí, že jedna fotografia ešte dobrého fotografa nerobí.
● Kurátorom vašej prvej
výstavy bol Marián Pauer...
Som Slovák a vždy aj budem.
Bratislavskú výstavu, neskôr aj prezentáciu v rodnom meste som intenzívne vnímal. Kurátor, kunsthistorik
Marián Pauer – to bola pre mňa česť.
Je to človek, ktorý celé desaťročia
venoval pozornosť Martinovi Martinčekovi. Je i autorom poslednej knihy
o Martinčekovi, s ktorým som sa
zhodou okolností stretával od detstva
v Liptove. Objavil pre Slovensko foto-

Demografická
budúcnosť
Slovensku je to 1,54 s tendenciou ďalšieho poklesu. Minulý rok
u nás opäť (po roku 2003)
zomrelo viac ľudí, ako sa narodilo. Nigéria oproti tomu vykázala
ročný prírastok obyvateľstva 2,6
percenta. Aj celosvetovo najrýchlejšie sa rozvíjajúce mesto
je práve v Nigérii – Gwagwalada
s predpokladaným prírastkom
do roka 2025 bezmála sedem
percent. Nigéria je už donútená
dovážať prakticky všetky základné potraviny. Prírastok obyvateľov nad šesť percent budú
mať tiež Kabinda v Kongu a Rupgandž v Bangladéši. V prvej
desiatke majú rýchlo sa rozvíjajúce mestá ešte štáty Angola,
Burundi, Tanzánia a Čína, všetky
s odhadom prírastku nad 5,6 percenta. V Číne ide o umelo rozvíjané mesto Siongan, kam čínska
vláda dislokuje menej významné
inštitúcie z Pekingu, od ktorého
je Siongan vzdialený len asi sto
kilometrov. Následkom regulácie
pôrodnosti v Číne ide o jej jediné
mesto v prvej dvadsiatke.
Pohľad na Európu je úplne
iný. Na prvom mieste je polmiliónové ruské mesto Balašicha,
ležiace neďaleko Moskvy. Aj
tam bude rozvoj do roka 2025
podľa predpokladu OSN len
málo nad dve percentá. V prvej
desiatke má Rusko päť miest –
okrem Balašichy ešte Ťumen,
Soči, Krasnodar a Surgut. Na
treťom mieste po Balašiche
a Ťumeni je albánska Tirana, na
štvrtom Oslo. V prvej desiatke
sú ešte Coventry-Bedworth vo
Veľkej Británii, švédske hlavné
mesto Štokholm a švajčiarske Lousanne. Pre Bratislavu
optimistické odhady sú okolo
troch percent, pesimistické pod
dve percentá. Pri pohľade na
mapu pritom vidno, že súvislou
zástavbou okolia terajšej Bratislavy a satelitných mestečiek
a dedín sa možno prikloniť skôr
k optimistickému variantu. Treba
si však uvedomiť, že optimistický variant Bratislavy znamená pesimistický odhad pre
zvyšok Slovenska. Presnejšie
údaje budú k dispozícii koncom roka po zverejnení výsledkov sčítania obyvateľstva, ale
nijaké prekvapenia nás zrejme
nečakajú. Vlády, či už terajšia, alebo budúce, by si mali
zobrať k srdcu zvrátenie tohto
trendu, aby sa Slovensko úplne
nevydalo na nigérijskú cestu
v potravinovej sebestačnosti.
Len pre porovnanie – Nemecko
vykazuje vyše deväťdesiatpercentnú potravinovú sebestačnosť. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
odhaduje potravinovú bezpečnosť Slovenska na štyridsať až
päťdesiat percent.
Milan ČASNOCHA MIKŠ
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Jednu z najsmutnejších chvíľ
v živote som prežil v Toronte. Mal som
narodeniny, ale bol som bez nikoho,
bez rodiny. Nemal som sa s kým
porozprávať. Neskôr som odcestoval do provincie Alberta a tam som
v rafinérii v mínus štyridsiatich stupňoch oškrabával a natieral trúbky.
Stretol som tam však svoju budúcu
manželku Kasiu, ktorá ma držala
nad vodou. Aj teraz milujem cestopis. Pri tých rúrach som sníval o tom,
ako sa dostať do Japonska, a tak

Slovenský fotograf Jozef KLAMÁR je
uznávaný vo svete zahraničných printových médií.

● Aktuálne ste v pozícii šéfa
a zodpovedáte v čase hybridných
vojen a šírených hoaxov za pravdivé fakty, údaje a fotky, čo je
základným prvkom práce agentúry
AFP – globálnej tlačovej agentúry.
Napriek tomu, že som v tíme
najstaršej, vyše stoosemdesiatročnej agentúry a môj pracovný vzťah
k Francúzom je intenzívny a pre mňa
dôležitý, moje srdce patrí Slovensku.
Vďaka profesionálnej práci v agentúre som stále v procese, teda v najvzdialenejších kútoch sveta. Fotil som
a fotím všetkých a všetko tak, že si to
médiá musia všimnúť. A usilujem sa
to preniesť na svojich kolegov a kolegyne. Čoraz viac cítim, že som fotografovaniu nadobro prepadol, len ma
mrzí, že som tak nevyhnutne ochudobnil o svoju prítomnosť rodinu. Moju
poľskú manželku i dve naše deti. Nie
som v tom sólista. Takých je nás viac.
● Už ako mladík ste boli asistentom kamery v Slovenskej televízii. V roku 1987 ste emigrovali do
Kanady, kde ste najprv tvrdo manuálne pracovali, a tiež sa zapísali
do školy fotografie a výtvarného
umenia. Prácu v miestnom denníku
ste spojili so spoluprácou s agentúrou Canadian Press, denníkom
Winnipeg Sun a neskôr s Reuters
a TASR. Pre Agence France Presse
pracujete od roka 2003...
V Los Angeles som na vlastnej
koži zistil, čo to je byť profesionálom,
inak povedané ťažké je sa tam presadiť. Treba mať i trochu šťastia. Už
viem, život prináša momenty, ktoré
získajú aj vďaka fotografovi iný rozmer.
Ale musí byť pritom. Svet je pohyblivý,
priam superrýchly a exaktný, presný,
ale výstižný. Nepotrebujem aranžovať spravodajské fotografie. Som
presvedčený o tom, že fotoreportér je
taký dobrý ako jeho posledná fotografia. Našu fotoreportérsku prácu čitatelia svetových médií sledujú ako tá najobjektívnejšia porota. Pochopil som
to aj v čase mojej výstavy Pohyblivý
svet v Galérii mesta Bratislavy v roku
2012. Bola ako môj život. Chvíľu som
tu a zasa niekde úplne inde. Závidím fotografom, ktorí robia iba jedno.
S elegantnými kufríkmi, plnými drahej fototechniky, chodia v poltopánkach fotiť trebárs aj medzinárodné
samity. Ani ja som nemal núdzu o kontakt so známymi svetovými lídrami,
s najpopulárnejšími hollywoodskymi
hercami, herečkami.
Donedávna
som stíhal jeden deň fotiť šampionát
v zjazdovom lyžovaní vysoko v horách
a vzápätí celebrity, filmové hviezdy
na červenom koberci. Mám rád takéto
vzrušujúce zmeny. Musíte sa vedieť
okamžite prispôsobiť.

Joea KLAMÁRA preslávili najmä snímky zo športových podujatí, ale rovnako profesionálne si zastane aj „povinné jazdy“ pri fotografovaní oficialít.

grafa Beatles Deža Hoffmanna z Banskej Štiavnice a mnohé fotografické
veličiny so vzťahom k Slovensku...
● Takí autori ako Martin Martinček, Otto Gender, Karol Kállay
a iní sú nepochybne pre našu krajinu výborný „exportný artikel“.
Klamár tiež patrí k uznávaným
profesionálom, povedané inak, je
dobre, že si ho všimol svet...
Už dávno to tak nevnímam. Aj keď
som bol jeden čas v Los Angeles ako
doma, stále pod rovnakou značkou
Agence France Presse, a v pracovnom
kalendári nechýbali významné podujatia hudobného a filmového priemyslu
vrátane Oscarov. Ale nevyhýbal som
sa iným udalostiam. Preto je v mojom
fotografickom portfóliu aj značná
variabilita. Som rád, že fotografie AFP
sú žiadané a pravidelne uverejňované
v prestížnych periodikách. Povedzme
v New York Times, Washington Post,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Libération, Time, GQ a podobne. Už to
nesledujem ako v časoch, keď mi vo
švajčiarskych novinách vo vianočnom
čase uverejnili fotografiu, ktorú som
exponoval v Liptove. Mesto v zajatí
nízkej hmly, z ktorej čneli kostolné
veže – katolícka a evanjelická. Potešila nielen mňa, ale celú rodinu. Otec
bol na mňa vtedy hrdý.
● Nielen pre slovenského fotoreportéra, ktorý v roku 1987 emigroval cez Juhosláviu a Rakúsko do
Kanady, boli v Amerike časy spočiatku zložité...

ROZHOVOR TÝŽDŇA

som s tým praštil. Rozhodnutie padlo
pri poslednej. Šiel som do miestnej
školy, prihlásil som sa na štúdium
fotografie a o niekoľko rokov som
exkluzívne fotografoval japonského
cisára, aj šéfov Toyoty a Sony...
● Fotoreportér dozrel. Ste
držiteľom mnohých ocenení vrátane hlavnej ceny – Fotografie
roka 2009. Fotografie z olympiády
2004 vám priniesli druhé miesto
Pictures of the Year International (POYi). Športové fotoreportáže Klamára sú v médiách priam
vyhľadávané. Dávajú vám priestor
v časopisoch Time, Newsweek,
Sports Illustrated alebo v amerických a európskych denníkoch.
Hlavná cena súťaže Czech Press
Photo v roku 2009 vás zrejme
potešila najviac?
Čas neúprosne beží, cvála. Fotografovania a fotografií je čoraz viac.
Obamu už vystriedal Trump, teraz
Biden. Z pražskej návštevy Obamu
som spravil sériu snímok. Len jedna
bola trochu iná. Experimentálna?
Možno. Niekedy sa pristihnem, ako
chcem za každú cenu urobiť fotky
inak ako ostatní, hoci to nie je až také
potrebné. Človek si myslí, ako čosi
vynašiel, ale iný príde s tým istým,
a to ma vie vytočiť. Spomínam si na
rady pedagógov, keďže som študoval
výtvarnú fotografiu. Nevenujem sa
jej pre nedostatok času. No mám to
šťastie, že Francúzi ma trochu chápu,
a tak si občas dovolím exponovať
abstraktné veci. Oni to vedia prijať.

● Hovorí sa tomu aj čaro
nechceného, ak zasiahne do práce
náhoda? Fotografie z pražskej
návštevy amerického prezidenta
Baracka Obamu obleteli svet. Klamárova ocenená fotografia zaujala
obsahom, nezvyčajnou kompozíciou i atmosférou.
V Prahe som sa na udalosť
nachystal. Bol som medzi prvými
a s kolegami očakával Obamu.
Každý chcel nasnímať čosi nezvyčajné. Napríklad Obamu so sochou
Masaryka, to napadlo hádam aj
iných. Prišlo sklamanie. V pozadí
mala byť stovežatá Praha, zaujímavá
a krásna. Prišlo ráno a s ním opar,
hmla. Obama dorečnil a po polhodine
sa metropola ukázala presne tak,
ako som chcel. Bol som naštvaný,
v konečnom dôsledku fotke atmosféra pomohla.
● Získali ste aj druhé miesto
v športe. Ocenili vás za reportáž –
sériu fotografií zo Srí Lanky, z utečeneckého tábora, z krajiny vyplienených domovov a okupovanej
Tamilskými tigrami...
Niekedy viem, že idem iba „urobiť prácu“, no potom zistím, že to stojí
za to, a dám do toho všetko. Inokedy
sa skôr riadim heslom: Keď to nemôžeš urobiť dobre, urob to rýchlo. Ale
stáva sa mi, že sám seba presviedčam, že sa mýlim. Urobím fotku
a potom dve hodiny oblieham miesto
a čakám, že ešte sa čosi udeje. Porovnávať neporovnateľné – fotoreportáž
z Košíc o novorodencoch a hudbe
počas ukrajinskej Oranžovej revolúcie. V Srebrenici, kde som fotil desať
rokov po masakre, som sa dlho cítil,
akoby som čosi spôsobil. Fotografie
pápeža Benedikta XVI. v Poľsku boli
štandardné. Nerád venuje záberu
pridlhý čas. Vychladnem a opadne
vzrušenie. Aj keď viem, aké fotky mi
chýbajú, neznamená to, že teraz pôjdem a odfotím ich. Už to nejde, už je
to preč. Najlepšie to totiž môže byť iba
v momente, keď cítim ten adrenalín –
ten moment, keď skrátka idem na vec.
● V ostatných rokoch aj vo
fotografii akceleruje technická
vybavenosť.
Digitálnej technike patrí budúcnosť, ale tá najšpičkovejšia kategória
nie je stále dostupná pre väčšinu užívateľov. Vo firme sú k dispozícii Nikony
D3, Canon 7D, Olympus Pen a Nikon
P6000. Agentúra nám poskytuje málo
svetelné zoomy, a tak si za svoje kúpim
kvalitné fixfokusové sklá. Dôležité je,
aby sme mali k dispozícii objektívy
oboch spomínaných značiek. Od kolegov občas počujem, že zbytočne často
používam rybie oko, lensbaby a niekoľkonásobnú expozíciu, namiesto štandardného portrétu exponujem kompozície. Rád sa nechám poučiť...
DÔVETOK
„Mal som šesť rokov, keď mi otec
kúpil od človeka, ktorý fotografoval
návštevníkov Demänovskej jaskyne
Slobody, prístroj Flexaret. Neskôr
som s úžasom hľadel na fotografickú
výbavu profesionálov. V Jasnej ich
bolo najmä v zimnej sezóne dosť.
U otca na chate odkladali si drahé
prístroje a ja som na ne pozeral ako
v tranze. Predstavoval som si, ako by
som s nimi robil. Mal som jedenásť
a za ušetrené som si kúpil Zenit E
a s ním som fotografoval svoj prvý svetový šampionát v zjazdovom lyžovaní
– v Jasnej.
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9içHQtĀLWDWHOLD
v rýchle plynúcom toku a prúde dní
SULFKiG]DM~ FKYtOH NHĈ QLH P\ VD
XVLOXMHPH ÿRVL XFKRSLģ DOH NHĈ WR
ÅÿRVL´ VD ]PRFėXMH QiV 7ëP ÅÿRVL´ VD
Y ]iYHUHÿQRP PHVLDFL URND VWiYD ÿDV
DGYHQWQë D YLDQRÿQë $ WDN V SUtFKRGRP GHFHPEUD VD V SULE~GDM~FLPL
GėDPL VWiOH YLDF GR QiäKR YHGRPLD
GRVWiYD QHRSDNRYDWHđQi ÿDURYQi DWPRVIpUDDGYHQWXD 9LDQRF'XäDÿORYHNDMHRGUD]XYQtPDYHM
äLDSUHOiVNXSUHVORYiP~GUHSUHVORYiSRHWLFNHMäLH9 NDæGRGHQQRP ]KRGH VD ÿORYHN DVSRė QD FKYtđX ]DVWDYt SUL
UR]VYHFRYDQtäW\URFKDGYHQWQëFKVYLHÿRND PRæQRVD]DP\VOt
QDGSRGVWDWRX%\WLD. WRPXPXXUÿLWHSRP{æHDMVORYRVSL
VRYDWHđDY NWRUpKRREVDKXYVW~SLGRWDMRPQëFKKOEtQđXGVNHM
GXäH
2URO WDWUDQVNë SUtORKD 611 Y GXFKX RGND]X SUHGRäOëFK JHQHUiFLt VD XVLORYDO SRÿDV FHOpKR URND PLOt ÿLWDWHOLD VSURVWUHGNRYDģ VORYR QDSOQHQp PLD]JRX
PODGRVWL WYRULYRVWL HOiQX UDGRVWL L VP~WNX
9 MHGQRWOLYëFKÿtVODFKVDSUH]HQWRYDOLQi]RU\
SRVWUHK\ ~YDK\ PODGëFK DXWRURYDXWRULHN
NWRUtNWRUp Y EiVQLFNëFK SUR]DLFNëFK SUiFDFKDOHL RGERUQëFKÿOiQNRFKD UR]KRYRURFK
SRQ~NDOL VYRMH SRKđDG\ QD V~ÿDVQp SUREOpP\
þ/29(.$
Prakticky vytvárali tú tajomnú atPRVIpUX EOtæLDFHKR VD DGYHQWQpKR D YLD
QRÿQpKRWLFKD9HĈLFKWYRULYëSRÿLQNWRUëVWH
PLOt ÿLWDWHOLD GRVWiYDOL DNR GXäHYQë SRNUP
VD Y NDæGRP REGREt URND VWDO æULHGORP QRYHM
VLO\ 3UHGVWDYRYDO HQHUJLX YHÿQHM OiVN\ SRUR]XPHQLD D SRNRMD Y GXäL WDN DNR MH ÿORYHN
DNRE\ Xæ ]Y\NQXWë SUiYH Y ÿDVH DGYHQWX
D 9LDQRF .HĈ VD đXGVNp YQ~WUR RSlģ RWYiUD
DOH SRYHGDQp V PDMVWURP VORYD 0LODQRP 5~IXVRP ÅQLH SUH ODFQë VHQWLPHQW DOH SUH SULMtPDQLH VYHWD D æLYRWD Y ėRP WDNpKR DNëP
MH  EH] WDNpKRWR VNRUR E\ VRP SRYHGDO KUGLQVNpKR NHE\ VD PL WR VORYR WDN QHSULHÿLOR
WHGD EH] WDNpKRWR SRVWRMD E\ VD QDäD YLD
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TANEC MEDZI PÍSMENAMI
6PODGRXWDOHQWRYDQRXOLWHUiUQRXDXWRUNRX/XFLRX9OÿHNRYRXVDUR]SUiYD

MARCEL PÁLEŠ
Slovesné umenie
0$5&(/ 3É/(ã 9lÿäLQD PODGëFK DXWRURY VD Y WYRMRP YHNX
YLDFPHQHM HäWH OHQ UR]SLVXMH PRæQR SULFKiG]DM~ SUYp SRP\VOHQLDQDSRVXQRGNUDWäHMSUy]\N QLHÿRPXYlÿäLHPX7\VL
XæYëUD]QHY\NURÿLOD3RĈPHDOHSRUHEUtNXQDMSUYRGSUYpKR
VFKRGtND.HG\VLY OLWHUiUQHMWYRUEHXURELODSUYëNURN"
/8&,$9/þ(.29É0\VOtPVLæHP{MSUYëNURNN StVDQLXD N OLWH
UDW~UH]DSUtÿLQLOP{MVWDUëRWHF$NRPDOiVRPREGLYRYDOD]ELHUNX
MHKRNQtKD ]ERæėRYDODVRPNHĈPL] QLFKÿtWDO%ROWRRQNWRPDSUL
YLHGRON StVDQLXNHĈæHPiQDWRQDGDQLHD REÿDVSUHPėDStVDO
EiVQLÿN\+RFLNHG\NHĈVRPV QtPVHGHODY REëYDÿNHVPHKUDOL
VORYQp KU\ 0RMD QDMREđ~EHQHMäLD EROD Wi NGH PL RQ SRYHGDO
QHMDNp VORYtÿNR D MD VRP N QHPX PDOD SRYHGDģ WDNp NWRUp E\
VDV QtPUëPRYDOR3RVWXSQHVD] MHGQRGXFKëFKVORYtÿRNVWiYDOL VORYQp VSRMHQLD D QHVN{U NUiWNH EiVQLÿN\ .GHVL SRÿDV WRKWR
SURFHVXVRPREMDYLODÿDURD NUiVXVORY
ćDOät YHđPL Yë]QDPQë PRPHQW SULäLHO QD ]iNODGQHM
äNROHNGHPDY SLDWRPURÿQtNXXÿLODVORYHQÿLQXSDQLXÿLWHđND
NWRUHMMHYHQRYDQëDMP{MSUYëURPiQ3RFKYiOLODP{M~SOQHSUYë
VORK D ]D QtP DM ĈDOäLH &KRGLOD VR PQRX QD UHFLWDÿQp V~ģDæH
FKYiOLODPDDMYWHG\NHĈVRPQHY\KUDODD QLNG\PLQHSUHVWDOD
YHULģ9ĈDNDWRPXStäHP
03 0ODGt đXGLD Y V~ÿDVQRVWL StäX YR YHđNRP DOH QDMPl QD
VRFLiOQ\FKVLHģDFKVWDWXV\VSUiY\NRPHQWiUHD SRGREQHþR
VD SUH WHED VWDOR QD StVDQt QDWRđNR SUtģDæOLYëP æH ]YOiGDä
RGRODģ LQëP ]YRGQëP SRGQHWRP Y NWRUëFK E\ VL VYRM YRđQë
ÿDVPRKODKUDYRUR]GURELģ"
LV:3tVDQLHMHMHGLQiÿLQQRVģSULNWRUHMQHPiPSRFLWæHE\VRP
PDODURELģQLHÿRLQp-HWRVSUiYQH.HĈStäHPYäHWNRGRVHED
]DSDGi &HOë VYHW ]PL]QH YäHWRN FKDRV NWRUë PD RENORSXMH
VD QLHNDP Y\SDUt D NDæGë MHGHQ SUREOpP V NWRUëP ERMXMHP
XVW~SL =DEXGQHP QD YäHWNR QDY{NRO D QHRVWDQH YR PQH QLÿ
LQpOHQSRNRM1DFKYtđXSUHVWDQHPE\ģ/XFLRX9OÿHNRYRXJ\PQD]LVWNRX NWRUi QLNG\ QLÿ QHVWtKD D VWDQHP VD QLHNëP NWR MH
EH]KUDQLÿQHVORERGQë
þR VD WëND VRFLiOQ\FK VLHWt DQL MD QLH VRP YëQLPNRX
D REÿDVVDY LFKNRORWRÿLVWUDWtP1HPiPYäDNSRWUHEXD XæY{EHFQLHÿDVQDWRDE\VRPY\SLVRYDODVWDWXV\NGHVLQDVRFLiOQHM
VLHWL$NQLHVRP]DQHSUi]GQHQiäNRORXD WiPRMDVLY\æDGXMH
REURYVNpPQRæVWYRSUtSUDYWDNStäHP

2VHPQiVģURÿQi DXWRUND URPiQX 7anec
medzi kvapkami   SRFKiG]D ] 7HOJiUWX D äWXGXMH QD QHPHFNRP ELOLQJYiOQRP
J\PQi]LX6SRMHQHMäNRO\'RPLQLND7DWDUNX
Y 3RSUDGH -H W\SLFNi NQLKRPRđND D PLORYQtÿND GREUHM NiY\ $N SUiYH QHStäH WDN
ÿtWDVSLHYDDOHERVSt

03 3RĈPH VD SUHWDQFRYDģ
SRPHG]L StVPHQi N WYRMHM NQLhe. 7DQHF PHG]L NYDSNDPL ako
Qi]RY ÿL KODYQë PRWtY NQLK\ QLH
MHQiKRGQëP
LV: 1D]QDÿXMH KODYQ~ P\äOLHQNX NQLK\ D YäHWN\ RGND]\ NWRUp
VRP Y QHM FKFHOD ]DQHFKDģ 7DQHF
Y Qi]YH SUHGVWDYXMH æLYRW D WHQ
QLH MH YæG\ UXæRYë DOHER SOQë
NYLHWNRY 2EÿDV MH WR QHNRQHÿQi
E~UNDV GXQLYëPLKURPDPLäđDKDjúcimi bleskami a kvapkami, ktoré
QLNG\ QHPLQ~ VYRM FLHđ =QDPHQi
WR æH NYDSN\ Y WRPWR SUtEHKX V~
QLHÿR DNR æLYRWQp VN~äN\ $QQD
s Adamom (hlavné postavy) sú
WDQHÿQtNPL D SRÿDV LFK VSRORÿQHM
FHVW\æLYRWRPPHG]LWëPLNYDSNDPLWDQFRYDOL0RWtYNQLK\WDNWLHæQLHMHQiKRGQë.HG\VLVRPDMMD
WDQFRYDODD GRGQHVWDQHFPLOXMHP7iYiäHėSUHė]RPėDDVLQLNG\
úplne nevymizne, preto som chcela, aby moja prvá kniha v sebe
QLHVODSRVROVWYRQLHÿRKRÿRERORSUHPėDLVWëÿDVYäHWNëP
033UHGSRNODGiPæHUHDNFLHQDNQLKXWLSRKODGLOLYQ~WURD GRGDOLWLFKXģtVģĈDOHM. ÿRPXĈDOäLHPXVDSOiQXMHäV StVPHQDPL
SUHWDQFRYDģ"
LV: 3UHG WëP DNR VD NX PQH GRVWDOL UHDNFLH QD Xæ Y\GDQ~ NQLKX
VRPVLPXVHODY\SRÿXģU{]QHQi]RU\QDWRæHStäHPD QDWRæHVQtYDPR WRPæHPRMHYHW\UD]EXG~VWiģY SRGREHNQLK\Y SROLFLDFK
NQtKNXSHFWLHY $ PDOD VRP REGRELH NHĈ VRP WR FKFHOD Y]GDģ
1D FKYtđX VRP XYHULOD æH QD WR QHPiP 6YRM UXNRSLV VRP Y\GDYDWHđRYL RGRVLHODOD V QXORYëPL RÿDNiYDQLDPL 7R æH 7DQHF PHG]L
kvapkami Xæ YLDF QHERO OHQ VQRP VRP VL XYHGRPLOD Dæ SR SUYHM
recenzii. V tú noc som nespala, len som pozerala do stropu so
VO]DPLY RÿLDFKD äLURNiQVN\P~VPHYRPQDSHUiFK6 SUtFKRGRP
ĈDOätFKSR]LWtYQ\FKUHDNFLtVRPVL]DÿDODWURäNXYHULģD GQHVVLXæ
XYHGRPXMHP æH DNpNRđYHN UHÿL R WRP æH DNR VHGHPQiVģURÿQi
QHP{æHP QDStVDģ GREU~ NQLKX EROL KO~SRVģDPL 0RPHQWiOQH
SUDFXMHPQDĈDOäHMNQLKHD QHYLHPVDGRÿNDģGėDNHĈMXEXGHP
P{Fģ SUHGVWDYLģ VYHWX =DWLDđ SUH]UDGtP OHQ MHM Qi]RY NWRUë ]QLH
1RYpNRQFH$QLSULWHMWRNQLKHQLHMHQi]RYQiKRGQë
039 URNXQiVGRWDQFDSURWLQDäHMY{OLSR]YDODSDQGpPLD
NRURQDYtUXVX D WHGD PXVtPH VNiNDģ SRGđD MHM KYL]GX þR WR
YQLHVORGRWYRMKRStVDQLD"
LV:.RURQD]QDÿQHXWtäLODPRMHYHÿQpSRQiKđDQLHVD9ĈDNDWRPX
VD PRMH StVDQLH VWDOR SRNRMQHMätP QR WR Y{EHF QH]QDPHQi æH
QRYi NQLKD QD NWRUHM SUDFXMHP EXGH RGG\FKRYp ÿtWDQLH .RURQD
GR PėD YQLHVOD YHđD UR]OLÿQëFK HPyFLt D QD WR DE\ VRP VD LFK

]EDYLOD PXVHOD VRP LFK ]R VHED GRVWDģ YRQ StVDQtP 9äHWN\ WLH
SUi]GQH XOLFH D WLFKp LKULVNi PL NRWYLOL Y P\äOLHQNDFK =DNi]DQi
đXGVNiEOt]NRVģRGO~ÿHQLHRGURGtQUR]SROWHQpQi]RU\VWUDFKVWDURVģ KQHY QHLVWRWD WR YäHWNR VD VWDOR SUH PėD LQäSLUiFLRX 'R
P{MKRStVDQLDWRSULQLHVORQLHÿRYHđPLG{OHæLWpÿRVRPGRSRVLDđ
QHERODVFKRSQiVYRMLPGLHODPGDģ
03 3RFKiG]Dä ] 7HOJiUWX äWXGXMHä Y 3RSUDGH ÿR V~ PLHVWD
äSHFLILFNpNUiVQRXSUtURGRXY RNROt)RUPXMHģDLFKSURVWUHGLH"
LV:7HOJiUWMHP{MGRPRY-HWRPLHVWRNGHYLHPGëFKDģYRđQH3UH
PėDMHSUiYHWHOJiUWVNDREORKDWiQDMNUDMäLD,KOLÿLHQDäLFKVWURPRY
PLYRQLDQDMYLDFD DMWLHQHNRQHÿQp]LP\NWRUpWXPiPHV~WLHQDM
OHSäLH1iäIRONOyUD QDäHSLHVQHV~QLHÿtPQDÿRVRPQHVPLHUQH
KUGi D QDäH NURMH QRVtP V QHNRQHÿQRX SëFKRX $M 3RSUDG MH PL
YHđPLEOt]N\QLHOHQSUHYëKđDGQD7DWU\DOHQDMPlđXĈPLNWRUtPL
Y\WYRULOLSURVWUHGLHNDPVDYæG\UDGDYUDFLDP
031HMHGHQPODGëÿORYHNPiPRæQRSRGREQëSRWHQFLiODNRW\
DOHQHYHUtVLþRE\VLWDNëPRGSRU~ÿDODNHĈæHVLSUHQLFKLVWëP
VS{VRERPY]RURP
LV:  $E\ VD QHY]GiYDOL NHĈ VD ]DEXFKQ~ SUYp GYHUH 1LHNWRUp
GYHUHV~PLHQHQpQDWRDE\RVWDOL]DWYRUHQp7RYäDNQH]QDPHQi
æHFHVWDQHYHGLHQDSUtNODGRNQRPåLDGQDG{OHæLWiS~ģQLHMHđDKNi D QLNWR QHWYUGt æH SRYHGLH FH] YRėDYp O~N\ 1LHNWRUp FHVW\
SUHFKiG]DM~ FH] S~äģ DOH R WR Ylÿät Yë]QDP VR VHERX QDSRNRQ
SULQiäDM~&KFHODE\VRPDE\WtNWRUtR VHEHSRFK\EXM~YHGHOLæH
LFK QHGHILQXM~ VORYi LQëFK
đXGt ([LVWXMH QLHÿR KRUäLH
ako strach zo zlyhania, a to
QH]RGSRYHGDQp RWi]N\ ÿR
PRKOR E\ģ NHE\ VPH WR
skúsili.
03 $ UR]O~ÿPH VD NQLKRX þR ] WRKR ÿR VL
SUHÿtWDOD RGSRU~ÿDä ÿLWDWHđRP 2UOD WDWUDQVNpKR
DNRGREUpÿtWDQLH"
LV: Zákerná otázka. Je
WRKR WDN YHđD 0RMLPL
momentálnymi
favoritmi
sú $QQD .DUHQLQD 5DMVNi
záhrada a =ORÿLQ D WUHVW.
2NUHP WRKR YHđPL UDGD
ÿtWDP NQLK\ RG 6YHWODQ\
$OH[LMHYLÿRYHM1DNRQLHFE\VRPGRSR]RUQRVWLFKFHODGDģDMGLHOD
VORYHQVNëFKDXWRURYD DXWRULHN3RÿQ~F.ULVWtQRX-HæRYLÿRYRXD MHM
dielom 9\GUæ WR VR PQRX SRNUDÿXM~F /HQNRX .\VHOLFRYRX ,YLFRX
ćXULFRYRX $GDPRP .RYiÿLNRP QHNRQÿLDF /LQRX )UDQNRYRX D MHM
Hadím zámkom.

Výtvarné umenie
Svetlo tohto sveta
prvý raz uzrel 3. marca 1898 ako Arnold
Weisz v pruskom
PHVWHÿNX 8VFK GQHV
SRđVNp 8MğFLH  .HĈ
PDO Slģ URNRY MHKR
æLGRYVNi URGLQD VD
SULVģDKRYDOD GR 'ROQpKR.XEtQD

ARNOLD PETER WEISZ-

.8%Ì1þ$1
2GURNXäWXGRYDOGHNRUDWtYQHVRFKiUVWYRQD
8PHOHFNRSULHP\VHOQHM äNROH Y %XGDSHäWL ãW~GLXP
EROQ~WHQëY URNXSUHUXäLģOHERGRVWDOSRYROiYDFt UR]ND] D RNDPæLWH PXVHO QDUXNRYDģ QD ERjiská prvej svetovej vojny. Sochárske vzdelanie mal
Y ~P\VOHGRNRQÿLģY %HUOtQHNDPRGFHVWRYDOY URNX
 9UiWLO VD RGWLDđ DNR PDOLDU D JUDILN 'RERYp
YëWYDUQp 1HPHFNR FKDUDNWHUL]RYDOD RNUHP LQpKR
i vlna expresioQLVWLFNHM PDđE\ W]Y
1 R Y H P E H U J U X S S H
(Novembrová skupina), a hnutie Neue
Sachlichkeit (Nová
YHFQRVģ 
NWRUp
YHđPL æLYR YQtPDli
a
reflektovali biedne sociálne
UR]SRORæHQLHD H[LVWHQÿQ~ UHDOLWX đXGt
,QäSLUDWtYQD NRQfrontácia s búrlivou
nemeckou umeleckou scénou viedla
0DWNDVGLHģDģRP (olej,
Y SUtSDGH PODGpKR
okolo roku 1930; v súkromnej zbierke)
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:HLV]D N XSODWQHQLX H[SUHVLR
QLVWLFNëFKWHQGHQFLtYRIRUPHLQWHQ]tYQHMIDUHEQRVWLD HPRWtYQHho
dynamického
rukopisu.
=UHWHđQH VD WR SUHMDYLOR Y NUHVbách ceruzou a leptoch z ranej
fázy tvorby.
Návrat na Slovensko mu
SULQLHVRO æLYRW YR YHđPL VNURPQëFK SRGPLHQNDFK QR DM WDN
PX PDOHEQi 2UDYD XÿDURYD
OD QDWRđNR æH MX R]QDÿLO ]D
VYRM URGQë NUDM D RG URNX 
SRXætYDO SUtGRPRN .XEtQÿDQ
Å9HĈWDNVDPLYLGtæHPėD2UDYDVSUDYLODPDOLDURP8æY 3HäWL
QDDNDGpPLLSURIHVRULVDÿXGRYDOLD ]D]OLHYDOLPLæHPDđXMHPLED
&KODSQDVWUiæL (olej, 1935 –
PRWtY\ ]R VYRMKR URGQpKR NUDMD
1940; v súkromnej zbierke)
v inom podaní, ako to robili nieNWRUtPRMLYWHGDMätNROHJRYLD0QHæLYRWD U\WPXVQDäHM2UDY\XÿDURYDO
9UFK\DMđXGLD7REROP{MVYHWD WëPVDVëWLODPRMDYëWYDUQiIDQWi]LD´
$3:HLV].XEtQÿDQ 
åLYRUHQLHD ÿDVWpVNODPDQLDQDXPHOHFNRPSROLVtFHXPRFėRYDOL WYRUFRY SRFLW QHLVWRW\ D UR]RUYDQRVWL DOH LGH\ QDSOQLģ VYRMH SRVODQLH YëWYDUQtND VD UR]KRGQH Y]GDģ QHFKFHO +~æHYQDW~ Y\WUYDORVģ
D RGKRGODQRVģ QHSRGNRSDOD DQL YODVWQi Qt]ND VHEDG{YHUD þRUD]
LQWHQ]tYQHMäLHSUDFRYDOV ROHMRPD SOiWQRPDæQDSRNRQMHKRWYRUEX
Y\]GYLKRO0LORä$OH[DQGHU%D]RYVNë0DWLFDVORYHQVNi]DVYëWYDUQtNDILQDQÿQHSRGSRULODREMHGQiYNRXLOXVWUiFLtGRWXULVWLFNpKRVSULH
vodcu Oravy (1933).
7DOHQWRYDQë :HLV].XEtQÿDQ ÿRVNRUR ]DNRWYLO Y 0DUWLQH  
NGH VD YëUD]QH ]OHSäLOD MHKR H[LVWHQÿQi VLWXiFLD %RO WX RENORSHQë
SULDWHđPL D NROHJDPL D SUHætYDO URN\ ~VSHäQHM YëVWDYQHM ÿLQQRVWL
0DđRYDOWUDGLÿQpQiPHW\V QiURGQHXYHGRPHOëPSRVWRMRP]DFK\
WHQp PRGHUQRX YëWYDUQRX IRUPRX 9HđDNUiW VD QD SOiWQDFK REMDYRYDOD KRUVNi NUDMLQD OD]\  SUiFD QD SROL ÿL SDVWLHUL 9HGHO FLWOLYR
]DFK\WLģ UDGRVWQp L VPXWQp PRPHQW\ ]R æLYRWD đXGt QD GHGLQH LFK
VSRNRMQRVģDOHDMRVDPHORVģVWUDFK&HONRYëYëYLQSROLWLFNHMVLWXiFLHGRPDL YRVYHWHKRSULYLHGRON ~YDKiPR ]P\VOHđXGVNpKRE\WLD
D ÿORYHND]REUD]RYDOV MHKRNRQNUpWQ\PLRVRELWRVģDPLD GDQRVģDPL
1LHNHG\ GR MHKR GLHO YVW~SLOD WLHæ NRPLFNRVģ YëMDYX 0RWtY MD]GFD
D NRQtVSUDFRYDODNRV\PEROVORERGQHMQHVS~WDQHMHQHUJLHD I\]LFNHM
VLO\Y G\QDPLFNRPSRK\EH0HG]LĈDOäLHWYRUFRYHREđ~EHQpQiPHW\

SDWULOLSRđRYDÿN\=DWpPRXORYFDD NRULVWLPRæQRWXäLģRVXGUDVRYR
SUHQDVOHGRYDQpKRÿORYHND] NWRUpKRVDVWDODäWYDQi]YHU
2ULJLQiOQ\ PDOLDUVN\ UXNRSLV :HLV]D.XEtQÿDQD FKDUDNWHUL]XMH
UD]DQWQiH[SUHVtYQDPDđEDV YLEUXM~FRXDWPRVIpURXSOQRXQDSlWLD
3UHQLNDYp D LQWHQ]tYQH IDUE\ SRGWUKiYDOL QHSRNRM YëMDYX ]REUD]RYDQp SUHGPHW\ VD VWUiFDOL Y NUiWN\FK FLNFDNRYLWR XVSRULDGDQëFK
ģDKRFK äWHWFD =KRGQH V NXQVWKLVWRULÿNRX = .LVV6]HPiQ PRæQR
XYLHVģ æH GRVSHO ÅGR äWiGLD NHĈ VD NDæGi SRVWDYD NDæGi E\WRVģ
ED DM NUDMLQRPDđED VWDOD V\PEROLFNëP SOQRKRGQRWQëP SRUWUpWRP
PDOLDUD YHUQëP REUD]RP MHKR YQ~WRUQpKR VYHWDµ Sporadicky sa
:HLV].XEtQÿDQYHQRYDODMNQLæQHMLOXVWUiFLLÿRSRWYUG]XMHQDSUtNODG
]QiP\D ÿLWDWHđVN\~VSHäQëWLWXOĐXGD2QGUHMRYD3UtKRG\Y GLYRÿLQH
-iQ+RUiÿHN 
9]QLN 6ORYHQVNpKR äWiWX     UHVS G{VOHGN\
SURWLæLGRYVNëFKQiODGD ]iNRQRYYLHGOLN FLWHđQpPX]KRUäHQLXPDOLD
URYKR æLYRWQpKR SRVWDYHQLD 1Lÿ QD WRP QH]PHQLOD VNXWRÿQRVģ æH
VDGDOSRNUVWLģD SULMDOPHQR3HWHU1HGRVWDWRNILQDQÿQëFK]GURMRY
KRY ]iYHUHÿQRPWYRULYRPREGREtQ~WLOYUiWLģVDN S{YRGQHMWHFKQLNH NUHVED D SRGYSO\YRPSUHKďEHQLDLQWURVSHNFLHDMN H[SUHVLRQLV
WLFNëP ]DÿLDWNRP UHVS N ÿDVWHM DXWRELRJUDILFNHM PRWLYiFLL WYRUE\
3RVOHGQpGLHODV~WLHæDNRXVLGUXKRSOiQRYDQRXYë]QDPRYRXSUHGSRYHĈRXRVREQHMGUiP\æLYRWQpKRNRQFDXPHOFDL QtPY]ëYDQpKR
VYHWD ÿLVWëFK QHSRäNYUQHQëFK Y]ģDKRY SURVWpKR ÿORYHND D SUtURG\9Q~WRUQiL]ROiFLDD XPHOHFNpY\KQDQVWYRYLHGOLDMN UDStGQHPX
]KRUäHQLX YODVWQpKR SV\FKLFNpKR UR]SRORæHQLD .HĈ QHPHFNp YRM
VNi SRWODÿLOL 613 QDVWDO H[WUpPQH ]ORæLWë ÿDV EROHVWQpKR ]~IDOVWYD
D VNUëYDQLD VD SUHG JHQRFtGRX 0QRKp
GLHOD $UQROGD 3HWUD :HLV]D.XEtQÿDQD
IDäLVWL EH]RKđDGQH ]QLÿLOL DNRE\ ]i]UDNRP ]RVWDO ]DFKUiQHQë NXIRU V DXWR
URYëPL PDđEDPL NUHVEDPL VNLFDPL
VNLFiUPLD YëVWULæNDPL] GRERYHMWODÿH
6WRSD SR XPHOFRYL VR ]ORæLWëP RVXGRP NWRUë SULäLHO QD WHQWR VYHW DNR L]UDHOLWD D RGLäLHO ] QHKR DNR SRNUVWHQë
NDWROtN VD NRQÿt SUL SUHYR]H GR NRQFHQWUDÿQpKR WiERUD 1HSR]QiPH GiWXP DQL
PLHVWR MHKR ~PUWLD 0RæQR OHQ WXäLģ æH
YëWYDUQtND QD MHVHė  GHSRUWRYDOL GR
$XVFKZLW]X%LUNHQDX D RGWLDđ GR 6DFKVHQKDXVHQXNGHERO]DYUDæGHQë
3(7(5&$%$'$-

3RđRYQtN(olej, 1940 –
1944; v súkromnej
zbierke)
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9tNHQG\ EROL YæG\ QLHÿtP ÿRKR VRP VD REiYDOD
najviac.
þDVDNRE\SO\QXOSRPDOäLHUXÿLÿN\QDKRGLQiFKVD
WDNPHU QHKëEDOL D NDæGi RE\ÿDMQi PLQ~WD WUYDOD WDN
GOKR DNR VYHWHOQë URN 1LHÿR DNR ~QLN QHH[LVWRYDOR ²
5LFKWHU ERO GRPD 9{ėD MHKR NRUHQLVWHM NROtQVNHM VD
Y]GXFKRPQH]DVWDYLWHđQHätULODSUHQLNODFH]NDæGëP~U
NDæG~ VWHQX D QHUHäSHNWRYDOD æLDGQH KUDQLFH DNëFKNRđYHNGYHUt9NUDGODVDGRNDæGpKRMHGQpKRURKXGR
NDæGHMMHGQHMPLHVWQRVWLD QHY\QHFKDODæLDGHQN~VRÿHN
SULHVWRUX QHGRWNQXWë QHSRäNYUQHQë MHKR RVRERX
9äDGHERODMHKRSHÿDģPRFL
'ëFKDOD VRP D FtWLOD MHKR 2WULDVDOR WR PQRX DNR
]HPHWUDVHQLH RäNLHUDOR WR DN~NRđYHN Y{đX NWRUi VD
GRSRVLDđ QHSRGYROLOD VWUDFKX DOHER VD ]R VWUDFKX
nevzdala sile.
6LOQHMät] QiVERORQD YHGHOWR9HGHODVRPWRDMMD
.DæGëPURNRPVRPVLSULSDGDOD]UDQLWHđQHMäLH~ERKHM
äLH QHSRGVWDWQHMäLH $NRE\ YR PQH XPLHUDOR YäHWNR
ÿR NHG\VL FKFHOR ERMRYDģ YäHWNR ÿR VL XYHGRPRYDOR
PRUiOQHKRGQRW\7~FKXģQDY]EXUXVRPFtWLODOHQYWHG\NHĈ3HWURYHGRW\N\WtäLOLPRMX]EDEHORVģD YëNULN\æLDđXYRPQHXPOÿDOLMHKROiVN\SOQp~VPHY\%RORE\QDLYQpNHE\VRPWYUGLOD
æH VRP æLOD LQë æLYRW SUL ėRP D ĈDOät ]DV WX Y WRPWR SHNHOQRP Yl]HQt NWRUp VRP QD]ëYDOD
domovom.
-DVRPQHæLOD%RODVRPEH]PRFQRXPDULRQHWRXYRYHđPL]ORPD äNDUHGRPGLYDGOH6WDÿLOR
E\PiOR0HQHMDNRWDNPHUQLÿD 5LFKWHUE\SRWLDKRO]DVSUiYQXQLWNXD MDE\VRPVD3HWUD
GREURYRđQHY]GDOD
$ RQVDGRPėD]DPLORYDO=DPLORYDODVRPVDDMMDGRQHKR"
1HYLHP1HERODVRPVLLVWiXæDQLWëPÿRERORVSUiYQHQLHWRWëPÿR]QDPHQDOLWLHVORYi
DOHERNRQNUpWQHWRMHGQRVORYtÿNRÅPLORYDģ´$NRVRPPRKODYHGLHģæHWRQLHMHOHQFKYtđNRYp
SREO~]QHQLH"0RKODVRPY{EHF"ĐXGLDKRSRXætYDOLWDNđDKNRDNRNHE\QH]QDPHQDORQLÿYLDF
DNRRE\ÿDMQëSULDWHđVNëSR]GUDY9\]QLHYDORWRDEVXUGQH%ROHORPDWRYLDFDNR,VDEHOXEROHO
SRKđDGGR]UNDGOD8WYUG]RYDORPDWRYWRPæHH[LVWRYDORDMQLHÿRLQpDNRDNRWRWR
'XSRWUR]R]YXÿDOFKODGQpVWHQ\]ODWHMNOLHWN\3RVFKRGRFKVDR]YDODģDUFKDYHđNëFKQ{K
a pod váhou pána domu praskala podlaha.
Å$U\D SOiQXMHä VD VNUëYDģ Y WHM L]EH FHOë YtNHQG"´ -HKR KODV SUHWtQDO PRMH V~VWUHGHQLH
þLVDSOiQXMHP]DWYRULģY MHGLQHML]EHGRNWRUHMQHYNURÿt".LHæE\Å0DOLÿNiYLHäæHMDVLSRWHED
YæG\SUtGHP´

1HRGSRYHGDOD VRP PX 9HGHOD VRP æH QHÿDNi PRMX RGSRYHĈ LED VD ]DEiYDO 5iG VD
SRKUiYDOV WëPÿRYRPQHURELOXæOHQFKODGQëWyQVORYY\SXVWHQëFKMHKRRGSRUQëPL~VWDPL
%ROLWRSUtSUDY\NWRUëPLPLQDKiėDOYlÿäLXKU{]XQHæDN~VRPGRNi]DOD]QiäDģVRY]WëÿHQRX
hlavou.
2QKRYRULOMDVRPSRÿ~YDOD
2QVDEOtæLOMDVRPKRY NěÿRFKRÿDNiYDOD
%RO WR QHNRQHÿQë NROREHK Y NWRURP VRP VD VWUDWLOD WDN GiYQR Dæ VRP VL QHGRNi]DOD
VSRPHQ~ģQDWRÿLH[LVWRYDOYFKRGGRėDOHERYëFKRGYRQ] QHKR
Zastavil pred mojimi dverami.
=DNORSDOUD]=DNORSDOGUXKëD SRWRPDMWUHWtUD]
Å1RWDNPDOLÿNiRWYRUPL´]DSULDGRO
7UDVđDYR VRP VD SRVWDYLOD ] SRVWHOH 1RK\ PD N GYHUiP QLHVOL EH] P{MKR V~KODVX LFK
SRVOXäQRVģYRÿLQHPXPDUR]RVPLHYDOD6WXGHQ~GOiæNXVRPSRGERVëPLFKRGLGODPLYQtPDOD
DNRđDGRYpLKO\SUHE~G]DOLPDD Q~WLOLPDXYHGRPRYDģVLÿRUREtPD QDMPlWR] DNpKRG{YRGX
WRUREtP
1DWHVQRVRPVLRNRORVHEDRYLQXODVLYëæXSDQRKđDGXSOQHVRPSUHNU\ODNDæGXÿN~ÿDVģQDKHMSRNRæN\OHQDE\QHQDäLHOG{YRGSUHNWRUëE\FKFHOYVW~SLģGRYQ~WUDD V ģDæNëPLYëG\FKPL
som otvorila dvere.
ÅÉQR"´.HE\VRPY VHEHQHGXVLODWRđNRWOÿ~FHMQHQiYLVWLD QHXWtFKDM~FHKRVWUDFKXÿXGRYDOD
E\VRPVDDNR]EDEHORY\]QLHYDOP{MERMD]OLYëKODV.DPVDOHQY\SDULODWiUHEpOLDNWRUiYR
PQHEXEODODSRÿDVWëFKGQtVWUiYHQëFKYHGđD3HWUD",ED] GRQ~WHQLDVRPGUæDODKODYXDNRWDN
Y]SULDPHQHQHSR]HUDM~FVDDQLGR]HPHDOHDQLGR5LFKWHURYëFKRÿt,FKđDGRYëMDJRWE\PD
XSiOLOQDPLHVWHVN{UDNRE\VRPVLVWLKODYäLPQ~ģWRÿRRG]UNDGđRYDOL
Å3UHGGRPRPVWRMtWHQFKODSHF´
=DPU]OD VRP 0RMH QRK\ ]UiVWOL VR ]HPRX D DVL OHQ YĈDND WRPX VD PL QHSRGORPLOL
kolená.

NOVÉ KONCE
Úryvok z pripravovanej knihy
/8&,$9/þ(.29É

2UROWDWUDQVNëYiPYQDVOHGXM~FLFKÿtVODFKSUHGVWDYtWYRUEXÿOHQRYVSRONX333²3UHäSRUiFNH
SRQGHON\SRp]LHDOHERÁXLGQp]RVNXSHQLHSRHWRYWYRULDFLFKLQGLYLGXiOQHQRV\QHUJLFN\
333²3UHäSRUiFNHSRQGHON\SRp]LHY]QLNOLY URNXDNRÿtWDQLDNWRUpVDNRQDOLUD]GR
PHVLDFDY WHUD]XæQHH[LVWXM~FRPSRGQLNX3UHäSRUiNY %UDWLVODYH1DSRGXMDWLDFKVDSDUDGR[QHVSRÿLDWNX]~ÿDVWėRYDOLDXWRUL]QiPHMätDæSRURNX]DÿDOLE\ģSR]ëYDQtDMQH]QiPL
QHHWDEORYDQt DXWRUL NWRUt WX QDäOL SULHVWRU QD SUH]HQWRYDQLH VYRMHM WYRUE\ 3RVWXSQH VD
Y\WYRULODVNXSLQDNWRUiSUDYLGHOQHD SULU{]Q\FKSUtOHæLWRVWLDFKÿtWDODVYRMHEiVQHQHVN{U
VDSULGDOLSUH]HQWiFLHWYRUE\QDXOLFLDFKDOHERU{]QHSRGXMDWLDDNRQDSUtNODGÿtWDQLHEiVQt
Y 0RGUDQVNRPVLURWLQFL9 URNXQDYODVWQpQiNODG\Y\äOD]ELHUNDFrekvencie.
&HOHVWtQD0LQLFKRYiRUJDQL]iWRUND333

PREŠPORÁCKE
PONDELKY POÉZIE
Jana Gavurová

Horror vacui

GUtVWDQLHR LFKOiVNHN VRFLiOQ\PGUiPDP
a podobne a podobne.

,OX]tYQRVģSOQRVWLMHPěWYD
'YHRSURWLVHEHVWRMDFHMDYLVNiSUHG]QDPHQDM~WRWDOLWXÿORYHNDY\MDGUHQ~Y ~ORPNRFK
'REDSUHVWULKiYDQLWN\PHG]LEiENRX
a bábkarom.

'QHäQëYHÿHUVD]URGLODE\SRSLHUDO
'QHVKđDGtäViPQDVHEDSUHGQ~VFpQX
NRORQL]XMHYäHWNRÿRVDWLGHMH]DFKUEWRP
$ NHĈVDRWRÿtäSULQFtSVDQHPHQt
Len obsah.

6HGtäQDWRÿLDFRPNUHVOHY KđDGLVNXDNR
bábka, ako
þORYHNGQHäNDRGNi]DQë
3ULQDMYlÿäRPQD~]NRVģSULQDMOHSäRP
na súcit.

%URQ]RYtđXGLDV RäWHSPLD PDPXWtPL
MD]YDPLģDRWiÿDM~YæG\R VWXSėRYWDN
DE\VLYLGHOGYHMDYLVNiNWRUpģDUR]PLHėDM~
na drobné

7YRMSUHGRNVWRMtY GLYDGHOQHMOyæLDNREiENDUXäNUWHQëSRYUD]PL
7\NULÿtäQRMDSRÿXMHPMHKRG\FK
3RÿXMHPMHKRWHPSHUDPHQWSXO]XM~FL
Y NUÿQëFKæLOiFK
7\NULÿtä
$ QHPiäNUN
1LWN\PHG]LYDPLVDVWHQÿXM~
6SRORÿQëSRK\EYDäLFKWLHO
LQäWLQNWtYQHFLHOHQëQDSUHæLWLH
=UD]XVWiYDVDUR]SDGRPWYRMLFKNRQÿDWtQ
RUJiQRYD Yë]QDPRY
7RWRæQpSULDPN\VDRGGHđXM~DNRþHUYHQp
PRUHXUÿHQpQDSULHFKRGDOHERQD]iQLN
7\]DQLNiä
On pretrváva
-HKRY{đXQDKUiG]DWYRM~VWXS
6 GLYiNPLMHWRWDN²P\VOLDVLæHVLN~SRX
OtVWND]DUXÿLDYHÿHUSOQëUR]MtPDQLDD RGSRÿLQNXRGNDæGRGHQQëFKVWDURVWtQHQDUXäHQëYQ~WRUQëSULHVWRUSUHVWiYNXQDFLJDUHWX
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1HPRæQRVģWRWDOLW\QHWUHEDFKiSDģDNR
GHÀFLWSUHWRæH~ORPN\]QDPHQDM~YLDFDNR
YRSUHGGDQëFHORN
7DNWRVWRMtY DQRWiFLL
ĐXGLDE\QHÿtWDOLDQRWiFLHNHE\YHGHOLæHV~
o nich.)
$OHđXGLDURELDL ]YOiäWQHYHFLFHONRPQHSUL]QDQHQDSUtNODG
'YRPDSUVWDPLSULVDKDM~QDæLYRWD SRWRP
si ich strkajú do krku
'iYLDFSODVWRYpSUHGPHW\KPRWXD PLPRzemskú matériu
-DYLVNR]KURPDæĈXM~UHNYL]LWDPL
Bez zmyslu
Bez narácie.
6WUDFK] YiNXDY\SďėDM~SODVWRYpDWUDS\PHG]LđXGVNëFKY]ģDKRYV~ÿLDVWN\PRWRURYëFK
vozidiel, architektúry márnivosti, syrové
RPiÿN\Y ViÿNXV NRNDtQRPGUDKiNR]PHWLNDGU]p~YHU\Y\EtMDQpSURWp]\]iVQXEQp
SUVWHQHY SRKiURFKVR]XEQëPLSDVWDPL
đXGVNpRWYRU\D ÀQDQÿQpX]iYHU\VYDGREQp
SR]YiQN\DNRSRGORæN\SRGP\äWHFKQROR-

JLFNpYëGRE\WN\EH]ELWN\OHQWDN²OXVNQXWtPSUVWDD SUDVNQXWtPFLHYVORYRP²
9äHWN\UR]WULHäWHQpDVRFLiFLHSRGYHGRPLD
.WRUpVDVQDæt]DELģYiNXXP
Javisko ako smetisko.
-DYLVNRDNRÿORYHNVFpQLFN\SUHSOQHQë
a zákulisne prázdny
1iVREHQLHUHNYL]tWMHHSLGpPLDGXFKDUDVW~ca s jeho zánikom.
9LGtä
þORYHN
VDGQHVSULäLHO
SR]HUDģ
iba sám
na seba.
3UHVWiYNDQDFLJDUHWXMH]UXäHQiPLHVWR
WRKRVDRWRÿtäR VWXSėRYD KUDVDPHQt
'UXKpMDYLVNRMHPOÿDQOLYpSUi]GQHD DVNHticky skromné
7DPNGHQLHWRYëFKRGtVN
2WURNQDUDWtYXVDVWiYDMHKRWYRUFRP
1DSlWLHVDSRWYUG]XMHQDSlWtP
$ DQXOXMH]QDNPLNWRUpNRPSRQXMHä
þORYHNVD]UNDGOtY ]QDNRFKNWRUpVLPXVt
GRP\VOLHģ
Smetisko sa prepadáva pod proscénium
D ÿORYHNYLDFQHGiYLSUHGPHW\
2GWHUD]GiYLæOÿ
Odteraz dávi otázky
Obrovská scéna provokuje prázdnotou
a prázdnota provokuje otázkou.
2GSRYHĈMH]DKDOHQiVWUDFKRP

)LOR]RÀDMHVWiOHLEDSUi]GQRQDNWRUpVD
QHP{æHäGRSëWDģ
Absencia a redukcia sú predpokladmi novej
skúsenosti
3UL]QDQLHSUi]GQRW\RæLYXMHQLWN\PHG]L
ÿORYHNRPD GXFKRPNWRUpKRVWUDWLO
,OX]tYQRVģSOQRVWLMHPěWYD
$ W\VHGtäQDWRÿLDFRPNUHVOHY KđDGLVNXDNR
bábka, ako
þORYHNGQHäNDRGNi]DQë
3ULQDMPHQäRPQD~]NRVģSULQDMYlÿäRP
na súboj
$NY]GXFKPHG]LSRORJXđDPL]DSUtÿLQtLFK
RGGHOHQRVģ
akonáhle ho odsajeme, ostane vákuum
$ JXđDVDVSRMt
Spoj
Odsaj
Presiahni
Preskupuj
Kombinuj
2GGHđXM
6WUDģ
Nájdi
9\]ëYDM
$NRDWyPNWRUëSRWUHEXMHSULHVWRUSUHVYRM
pohyb
$NRSRORJXđDNWRUiSULMDWtPSUi]GQD
QDFKiG]DVYRM]Y\äRN
Vákuum je potenciálom tvorby.
Tvor.

7UDVLHäVDY KU{]HQHY\SOQHQpKRSULHVWRUX
D WYRMSUHGRNģDQ~WLKđDGLHģYSUHG
$ULVWRWHOHVWYUGLOæHSUtURGDPiSULURG]HQë
VWUDFK] YiNXDD WHGDKRQHP{æHGRSXVWLģ
$NY\KRGtPHJXđXGRYëäN\MHWRSUiYH
Y]GXFKNWRUëVDMHMWODÿtQDSlW\
$NVDMXVQDætPH]ORPLģMHWRMHMSRWUHED
FHONXNWRUiRGSRUXMHQDäHMVLOH
9iNXXPPHG]LSRORJXđDPLQHH[LVWXMH
1R$ULVWRWHOHVMHPěWY\
a zanechal nám prázdno, na ktoré sa ho
QHP{æHPHGRSëWDģ

Jana Gavurová
9ROiP VD -DQD D SRp]LX StäHP DNR VHNXQGiUQ\ DNW SR]RURYDQLD D DEVRUERYDQLD SRHWLFNHM UHDOLW\ RNROR VHED =YlÿäD Y\MDGUXMHP WpP\
D P\äOLHQN\ Y V\PEROLFNëFK QDUDWtYQ\FK ÿL VXUUHiOQ\FK VLWXiFLiFK
SUHWRæH VORYR SUH PėD DNR PpGLXP QLH MH GRVWDWRÿQp QD ]DFK\
WHQLHSRHWLFNHMWRWDOLW\Y WHMNWRUHMEiVQL
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² 

5Hÿ EXGH R EiVQLNRYL SXEOLFLVWRYL D SUHNODGDWHđRYL
6DPRYL 9R]iURYL NWRUpPX QHPLORVUGQë RVXG Y\PHUDO
OHQ  URNRY SR]HPVNHM S~WH =RPUHO SUDYGHSRGREQH
QiVLOQRXVPUģRXNHĈKRDNRÅSDQVOiYD´SUHSDGOLD ]ELOL
PDĈDUVNtäRYLQLVWL

1DURGLO VD Y JHPHUVNHM REFL +UDFKRYR GR URGL
Q\ IDUELDUD đXGRY~ äNROX Y\FKRGLO Y URGLVNX QLæäLH
J\PQi]LXP Y 5RæėDYH RGNLDđ SUHäLHO   QD OëFHXP Y /HYRÿL 9 URNX  ]DÿDO äWXGRYDģ QD OëFHX
v Bratislave, kde sa horlivo zapájal do národnobuGLWHđVNHM ÿLQQRVWL $NWtYQH SUDFRYDO QDMPl Y UiPFL
ÓVWDYXUHÿLD OLWHUDW~U\ÿHVNRVORYHQVNHM3RÿDVUHYRO~FLHKRY RNWyEULXYl]QLOLQHVN{USUDFRYDOY äWiWQHM VOXæEH DNR VO~æQ\ UHVSHNWtYH VWROLÿQë SUtVDæQë
v Rimavskej Sobote.
%iVQH ]DÿDO WYRULģ SRÿDV äW~GLt Y %UDWLVODYH QDM
VN{UY ÿHäWLQHSRWRPDNR~ÿDVWQtNG{YHUQHMVFK{G]N\QDNWRUHMSUtWRPQtURNRYDOLR ]DYHGHQtVORYHQÿLQ\
    VD VWDO MHM Y{EHF SUYëP SRXætYDWHđRP
6DPR 9R]iU MH WRWLæ DXWRURP SUYHM ]LVWHQHM EiVQH
QDStVDQHM Y X]iNRQHQHM VORYHQÿLQH =QiPD MH SRG
LQFLSLWRP .HĈ EROL 7XUNRP URK\ Xæ ]OiPDQp (30. 3.
  D Y\FKiG]D ] PRWtYX đXGRYHM SRYHVWL R NUiđRYL
0DWLiäRYL
7YRUFRYHUHODWtYQHREVLDKOHOLWHUiUQHGLHORFKDUDNWHULVWLFNp VXEMHNWLYL]PRP O\ULFNRVģRX D UR]YLQXWRX
PHWDIRULFNRVģRXERORRGOLäQpRGGRERYHMäW~URYVNHM
SRp]LH 9 EiVQLFNëFK F\NORFK O\ULFNRHSLFNëFK ~WYDURFK D YHUäRYDQëFK GUDPDWLFNëFK IUDJPHQWRFK SUHQLNDO GR KOEtQ D ]iNXWt đXGVNpKR YQ~WUD XWiSDO VD
Y RVREQRPæLDOLVP~WNXPHODQFKyOLLH[LVWHQFLiOQRP
SHVLPL]PH ÿL QLKLOL]PH 7DNWR VXEMHNWtYQH ]DPHUDQi
SRp]LD YäDN QHEROD DNFHSWRYDQi RÀFLiOQ\P SU~GRP
VORYHQVNHM OLWHUDW~U\ UHSUH]HQWRYDQëP Qi]RUPL
ĐXGRYtWDãW~UD
1DMYë]QDPQHMäRX L QDMRULJLQiOQHMäRX 9R]iURYRX
VNODGERX MH F\NOLFNi EiVHė 8NRMHQLH W{Qt LQäSLURYDQi
PDWNLQRXVPUģRX  2æLYLOY QHMIRUPXVRQHWXÿtP
VDWDNWLHæY\P\NDO] UiPFDRVWDWQHMäW~URYVNHMSRp]LH
7HPDWLFNëP ]iNODGRP VNODGE\ MH Y\MDGUHQLH E{đRY
FLWRYR ]UDQHQpKR ÿORYHND =D ]PLHQNX XUÿLWH VWRMt DM
EiVHė 8PUHOD =HQGD PODGi QHYHVWD, v ktorej autor
Y\XæLOH[WUpPQHULHäHQLHQ~WHQpKRY\GDMDPODGHMGHY\
QD]QDÿHQtP VDPRYUDæG\ QHYHVW\ 6DPRYUDæGD EROD
WHPDWL]RYDQi DNR JHVWR VORERGQHM YRđE\ MHGQRWOLYFD

0/$'Ì929(þ1267,
5RYQDNR H[WUpPQH LQGLYLGXDOLVWLFN\ MH WLHæ Y\KURWHQë
NRQÁLNWEiVQH6ODPHQëGRPÿHNELHODL]ELÿND.
%iVQLFNRX WYRUERX QDGYl]RYDO 9R]iU QD HXUySVN\
URPDQWL]PXV ÿR ]UHWHđQH SRWYUG]XMH L MHKR VNURPQp SUHNODGDWHđVNp GLHOR 3UHNODGDO ] UXäWLQ\ SRđäWLQ\
D QHPÿLQ\ $63XäNLQ$0LFNLHZLF]-:*RHWKH 
/LWHUiUQD KLVWyULD FKDUDNWHUL]XMH 9R]iUD DNR ÅUHSUH
]HQWDWtYQHKR WYRUFX VXEMHNWtYQH RULHQWRYDQpKR NUtGOD VORYHQVNpKR URPDQWL]PX´ -HKR YHUäH EROL  ] WRKWR
XKODYQtPDQLDSURWLSyORPIRONOyUQHKRYDULDQWXV~YHNHM
SRp]LH 1HY\äOL DOH Y ÿDVH VYRMKR Y]QLNX ]DFKRYDOL VD
Y PDQXVNULSWRFKSULÿRPRGERUQtFLLFKGOKRSRYDæRYDOL
za dielo neznámeho básnika.
1D]iNODGHG{NODGQHMDQDOë]\UXNRSLVX9R]iUDLGHQWLÀNRYDOD GRNRQWH[WXVORYHQVNHMNXOW~U\Y URNRFK
PLQXOpKR VWRURÿLD GHÀQLWtYQH ]DUDGLO D]GD QDMYlÿät
]QDOHFQiäKROLWHUiUQHKRURPDQWL]PX3DYRO9RQJUHM
6~ÿDVQH V YHUäDPL StVDO 9R]iU DM SXEOLFLVWLFNp
ÿOiQN\ =DFKRYDQp UXNRSLVQp IUDJPHQW\ SUH]UiG]DM~ æH REUDėRYDO äW~URYVN~ VORYHQÿLQX UR]YtMDO VORYDQVN~ P\äOLHQNX QHMHGHQ UD] WLHæ NULWLFN\ UHÁHNWRYDO
GRPiFH VSRORÿHQVNp GLDQLH 3ROHPLFNë VSLV +ODV RG
7DWLHU NWRUpKR ÿDVģ Y\äOD WODÿRX Dæ SR DXWRURYHM VPUWL
  MH SRNXVRP R QRY~ SURJUHVtYQH GHPRNUDWLFN~
NRQFHSFLXULHäHQLDY]ģDKRYPHG]L6ORYiNPLD 0DĈDUPL
SRVWURVNRWDQtUHYRO~FLH5R]KđDGHQë9R]iUMX]DORæLOQD
QiURGQHMURYQRSUiYQRVWL]G{UD]ėXM~FLGHXY]iMRPQpKR
]EOtæHQLDđXGtQDRERFKVWUDQiFK7~WRP\äOLHQNXUi]QH
RGPLHWROY NULWLFNHMUHFHQ]LLĐXGRYtWãW~U
2NUHP XYHGHQpKR VSLVX DNR Xæ EROR QD]QDÿHQp
Y\ääLH ]RVWDOD FHOi OLWHUiUQD WYRUED 6DPD 9R]iUD NWRUë
]RPUHOY URGQHMGHGLQH+UDFKRYRY PDQXVNULSWH7ODÿRX
Y\äOD]iVOXKRX3DYOD9RQJUHMDDæY URNRFK²
3(7(5&$%$'$-

SCHIZOFRÉNIA MEDZI MAJETKOM A SVEDOMÍM

$6320,(1.<1$0/$'26Ģ
/8.Éã3(51ê

3ĜÌ+2'29É'6FKL]RIUpQLD%UDWLVODYD9\GDYDWHđVWYR6SRONXVORYHQVNëFK
VSLVRYDWHđRY
'DQLHOD3ĝtKRGRYi  QDStVDODNQLKXNWRUHMKODYQRXSRVWDYRXMHG{FKRGN\ėD0HOiQLD
NWRU~VDVQDætSURVWUHGQtFWYRPVSULVDKDQLDSV\FKLFN\]UXLQRYDģYODVWQiURGLQDD SULSUDYLģ
MXWDNR PDMHWRNNWRUëQDSRNRQDQLVDPRWQHMKODYQHMKUGLQNHQHSULQLHVROY æLYRWHæLDGQH
äģDVWLH
$XWRUND Pi Y\FLEUHQë WDOHQW SUH RSLV VLWXiFLt
D DWPRVIpU\ 'LHOR MH GLDJQRVWLNRX GRE\ Y NWRUHM
MH W~æED SR PDMHWNX VLOQHMäLD QHæ đXGVNi HPSDWLD
ÿL URGLQQp Y]ģDK\ $XWRUND ² SRGREQH DNR (WHOD
)DUNDäRYiNWRU~VRPUHFHQ]RYDOYSUHGFKiG]DM~FRP
ÿtVOH²]DVDG]XMHGHMDMGRVSRORÿHQVNHMNULWLN\ QDFKiG]DPH WX QDSUtNODG NULWLNX đDKRVWDMQRVWL äWiWX
YRÿL VRFLiOQHM QHVSUDYRGOLYRVWL NULWLNX PDPRQiU
VWYDÿLUL]LNiNXOW~UQ\FKNRQIOLNWRY 1DSR]DGtGHMD²
RGKDđXM~FHKR URGLQQ~ PRUiOQX NUt]X ² VD RGRKUiYD
RVREQëSUtEHKVWDUQ~FHMæHQ\NWRUiVDSULQH~WHäQHM
UHDOLWHY OLHÿHEQLRGGiYDQRVWDOJLFNëPVSRPLHQNDP
QDPODGRVģQDY]ģDK\D æLYRWQpGLOHP\$MY WRPWR
GLHOH QDFKiG]DPH PRWtY RGVWUNRYDQLD VWDUätFK đXGt
QD RNUDM VSRORÿQRVWL 0HOiQLD RG WëFKWR P\äOLHQRN
XQLNiGRPLQXORVWL0LQXORVģVDYäDNQHVN{UVSUtWRPQtSUtFKRGRPVWDUHMNDPDUiWN\$XWRUNDQiV]iURYHė
]R]QDPXMH V YQ~WRUQëP SUHætYDQtP QLHOHQ KODYQHM
SRVWDY\ DOH DM YHGđDMätFK SRVWiY ² LFK IUXVWUiFLt
W~æRE YQ~WRUQëFK SURWLUHÿHQt Y]ģDKRYëFK NUt]
W~æEHXQLNQ~ģ] YODVWQHMIUXVWUiFLH2VRELWQHE\VRP
RFHQLO WLHæ RULJLQiOQX REiONX NQLK\ 9 3ĝtKRGRYHM
GLHOH VD RSDNXMH PRWtY HäWH QLHÿR GRVLDKQXģ HäWH
QLHÿR ]DæLģ PDģ SOiQ DM NHĈ Xæ ÿDVX ]RVWiYD PiOR
1HSUH]UDGtPYLDF] GHMDQRÿLWDWHđVDP{æHWHäLģæH
WRWRGLHORQDSRNRQVNRQÿtQDUR]GLHORGSUHFKiG]Djúceho optimisticky.
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*\PQi]LXP9LOLDPD3DXOLQ\KR7yWKD
v Martine
D2EÿLDQVNH]GUXæHQLH3RGRE\VORYD
Y\KODVXM~URÿQtNOLWHUiUQHMV~ģDæH

Paulinyho Turiec
3DXOLQ\KR7XULHFMHOLWHUiUQDV~ģDæäWXGXM~FHMPOiGHæHYRYODVWQHMWYRUEH6~ģDæLDFLVD]DUDĈXM~GRYHNRYëFKNDWHJyULt
, NDWHJyULDæLDFL²URÿQtND=ãD æLDFLD URÿQtND
RVHPURÿQëFKJ\PQi]Lt
,, NDWHJyULDæLDFLVWUHGQëFKäN{O
6~ģDæLDFLP{æXSULKOiVLģVYRMHSUiFHQDYRđQ~WpPXY OLWHUiUQ\FK
NDWHJyULiFKSRp]LDSUy]D
5R]VDKSUiFMHXUÿHQë
EiVQHDOHERSUR]DLFNë~WYDUQDMYLDFQDVWUiQ$
6~ģDæMHDQRQ\PQi
Práce sa posielajú do IHEUXiUD
6S{VRE\]DVLHODQLDSUiF
VS{VRE]DVLHODQLDSUiFQDHPDLORY~DGUHVX
SDXOLQ\KRWXULHF#J\PPWVN
6~ģDæQëSUtVSHYRNVDSRVLHODDNRSUtORKDNGHVDQHXYiG]DPHQR
autora. V sprievodnom e-maile sa uvedie: meno a priezvisko auWRUDGiWXPQDURGHQLDQi]RYäNRO\NWRU~V~ģDæLDFLQDYäWHYXMH
V~ģDæQi NDWHJyULD SRp]LD DOHER SUy]D , DOHER ,, NDWHJyULD 
6~ģDæLDFL SRVLHODM~ V~ģDæQp SUiFH ]R VYRMKR HPDLORYpKR ~ÿWX
9 SUtORKHVDSRVLHODDM6~KODVVRVSUDFRYDQtPRVREQëFK~GDMRY
Y SUtORKH åLDGDPHSHGDJyJRYDE\QHSRVLHODOLSUiFH]DVYRMLFK
æLDNRYDE\VDSUHGLäORSUREOpPRPV LGHQWLÀNiFLRXDXWRURYSUiF
VS{VRE]DVLHODQLDSUiF
3UiFH ]DVODģ Y\WODÿHQp Y  NySLiFK QD DGUHVX *\PQi]LXP 9L
OLDPD3DXOLQ\KR7yWKD0DOiKRUD0DUWLQQDREiONX
VD XYHGLH Å3DXOLQ\KR 7XULHF´ 6~ģDæQp SUiFH QHSRGSLVXMWH
QHR]QDÿXMWH DXWRUVNRX ]QDÿNRX . SUiFL SULSQLWH ]DOHSHQ~
REiONXGRQHMYORæWHOtVWRNV PHQRPDXWRUDV GiWXPRPQDURGHQLDD V Qi]YRPäNRO\NWRU~V~ģDæLDFLQDYäWHYXMH1DREiONX
QDStäWHOLWHUiUQXD YHNRY~NDWHJyULXGRNWRUHMPiE\ģSUiFD]DUDGHQi SRp]LDDOHERSUy]D,DOHER,,NDWHJyULD 6RV~ģDæQëPL
SUiFDPLVDSRVLHODDM6~KODVVRVSUDFRYDQtPRVREQëFK~GDMRY
Y SUtORKH 
6OiYQRVWQp Y\KOiVHQLH YëVOHGNRY V~ģDæH VD XVNXWRÿQt Y UiPFL QDM
VWDUäLHKR VORYHQVNpKR OLWHUiUQHKR SRGXMDWLD 6ORYHVQi MDU Y PiMLM~QL
2GRVODQtPSUiFHGRV~ģDæHGiYDDXWRUV~KODVQDMHMSUtSDGQp
publikovanie. Texty sa autorom nevracajú.
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Zlá historická skúsenosť dodnes zaťažuje srbsko-bulharské vzťahy

Kto komu vrazil dýku do chrbta
Mar tin JARINKOVIČ – Foto: internet

Srbsko-bulharské vzťahy patria do kategórie problematických. Napriek tomu, že ide o susedné národy, ich vzájomný odstup, ktorý vytvára dojem, akoby stáli k sebe chrbtom, je napriek zlepšeniu v poslednom období dodnes
citeľný. Je za tým stále živá nepríjemná historická skúsenosť a z nej prameniaca vzájomná nedôvera. Na jej
príčiny sa pozrieme bližšie.
Profesor Dimitar Jaranov vo svojej publikácii, vydanej v Sofii v roku
1934, konštatoval v dobovo vyhrotenom antisrbskom duchu, že „v každom okamihu v celých srbsko-bulharských vzťahoch sa ako červená
niť vinie nelojálne správanie Srbska
voči Bulharsku, správanie, ktoré
často vedie k zrade“. Tento výrok nie
je vôbec ojedinelý. Skôr ide o reprezentatívnu vzorku kolektívneho myslenia. Podobné konštatácie môžeme
bez problémov doložiť aj na srbskej
strane. Vzájomné vášne, niekoľko
ráz v priebehu 20. storočia vystupňované, trvajú vyše sto rokov.

LETOPISY
Ako sa dozvedáme z podkladov autorov Žarka Petrovića a Igora
Novakovića, srbsko-bulharské kontakty siahajú hlboko do stredoveku.
Najvýznamnejší srbský svätec svätý
Sáva bol veľmi cenený aj v Bulharsku, kde v Tarnove v roku 1236
zomrel. Jeho ostatky na žiadosť
kráľa Vladislava vrátili Bulhari do
vlasti. Dodnes sú však v sofijskom
Chráme sv. Nedelje vystavené relikvie ďalšieho svätca z rodu Nemanjićovcov srbského kráľa Milutina,
ktorého podnes Bulharská pravoslávna cirkev uctieva s veľkou bázňou. Srbsko sa zas po včlenení
Bulharska pod vládu Osmanov stalo
útočišťom
bulharských
utečencov pred tureckou agresiou. Nový
mocný impulz zintenzívnenia vzájomných kontaktov prinieslo obdobie
tzv. národného obrodenia a s ním
spojeného protitureckého boja za
národnú slobodu balkánskych Slovanov. Srbi, ktorým sa podarilo ako
prvým vyrvať z tureckého jarma, boli
nielen vzorom, ale aj oporou ostatným ujarmeným národom. Konkrétne
knieža Mihajlo Obrenović nielenže

podporoval bulharské národno-osloboditeľské hnutie, ale bol aj stúpencom vytvorenia srbsko-bulharského
štátu. A tu sa blížime k zlomovému
bodu vzájomných vzťahov, ktoré sa
začali s nadobúdaním štátnosti a jej
umocňovaním komplikovať.
■ MOCENSKÁ ARÉNA
Vzťahy balkánskych národov
sa nevyvíjali izolovane. Treba ich
vnímať v kontexte veľmocenského
zápasu, ktorý ich vo veľkej miere
usmernil. Balkán sa totiž od polovice
19. storočia stáva dôležitou arénou
veľmocenského zápasu. „Chorý muž
na Bospore,“ čiže pomaly odumierajúce osmanské impérium, vyvolával
v európskych metropolách záujem
o jeho dedičstvo. Do tejto situácie vypuklo v roku 1875 v Turkami
porobenej Hercegovine povstanie.
Na jeho podporu vyhlásilo Srbsko
i Čierna Hora vojnu Turkom, v ktorej
ich pred porážkou uchránil len diplomatický zásah Ruska. Neúspešní

boli aj Bulhari, ktorí vo svojom „Aprílovom“ povstaní z roka 1876 tiež utrpeli porážku. Následne sa však do
pohybu dala ruská ofenzíva, ktorá sa
aj za pomoci bulharských dobrovoľníkov v roku 1878 zastavila až pod
Istanbulom. Takzvaný Sanstefanský
mier podpísaný s Tureckom na mape
vytvoril projekt veľkého Bulharska s rozlohou stosedemdesiattisíc
štvorcových kilometrov. Tento ambiciózny zámer však skorigovali veľmoci na Berlínskom kongrese v roku
1878. Viedla ich k tomu najmä obava
z ruského predpolia na Balkáne,
ktoré by zamýšľaný veľkobulharský
štát predstavoval. Namiesto neho
kongres priniesol malé Bulharské
kniežatstvo. Južné Bulharsko ostalo
ako autonómna oblasť Východná
Rumélia v Osmanskej ríši. Toto riešenie vyhovovalo všetkým okrem
Bulharov, ktorí sa neuspokojili a pripravovali sa na národné zjednotenie. K tomuto aktu nakoniec došlo
napriek nesúhlasu veľmocí v sep-

Vláda piatich pravicových a liberálnych strán
Radoslav ŽGR ADA – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Začiatkom októbra tohto roku sa u našich západných susedov konali voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu
Českej republiky. Zvíťazil v nich protibabišovský blok dvoch koalícií zložený až z piatich pravicových a liberálnych
strán. Nastala však kuriózna situácia – po voľbách rovnako ako u nás poveruje prezident republiky víťaznú stranu
mandátom na zostavenie novej vlády, čo sa však pre náhle zhoršenie zdravotného stavu hlavy štátu nestalo.

■ VYSOKÁ ÚČASŤ
Každý zo štrnástich českých
krajov má určený počet kresiel podľa
počtu odovzdaných hlasov. Na treťom
mieste skončilo zoskupenie PIRSTAN
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■ NEPRIPRAVENÁ VOJNA
Zjednotené Bulharsko v očakávaní reakcie Istanbulu vrhlo všetky
svoje sily na turecké hranice. Útok
však prišiel nečakane od západu,
„od chrbta“. Neudreli Turci, ale prekvapujúco bratia Srbi. Vojna, ktorá
vypukla 2. novembra 1885 je preto
dodnes v Bulharsku nazývaná bratovražednou vojnou. Logiku kráľa
Milana Obrenovića, ktorý túto vojnu
vyvolal, sa usiluje priblížiť expert na
srbsko-bulharské vzťahy Dr. Vladimir
Todić. Podľa neho zjednotenie Bulharska úplne zmenilo konfiguráciu
síl na Balkáne. Vznikol tak najsilnejší
pravoslávny štát na polostrove, ktorý
ambíciami ďalšieho rastu ohrozuje
záujmy Srbska, Grécka, ale i veľmocí. Paradoxne sa mu nepotešilo
ani Rusko, mentor, ktorému sa Sofia
vymkla z rúk, čo však na druhej
strane zmiernilo začiatočný nesú-

Známe plátno poľského maliara Antoni Piotrowského, ktoré zobrazuje prechod srbských hraníc bulharskými vojskami po obrate vo vojne so Srbskom v roku 1885. Vojna mocne zomkla bulharský národ. Neskutočné odhodlanie prejavili obyčajní vojaci,
ktorí nehľadeli na obete. Pri presune na srbské hranice niektoré pluky pešo zdolali za
tridsať hodín okolo deväťdesiat kilometrov a z chodu šli priamo do boja.

V Česku sa ku kormidlu dostala široká protibabišovská koalícia

Samotné voľby vyhrala relatívne prekvapujúco koalícia SPOLU
zložená z troch pravicových strán,
a to z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 so
ziskom 27,79 percenta hlasov, čo
jej zabezpečilo zisk sedemdesiatjeden mandátov v snemovni. Na druhom mieste skončilo hnutie súčasného premiéra Andreja Babiša ANO,
ktoré získalo 27,12 percenta hlasov
a sedemdesiatdva mandátov. Hnutie
ANO získalo viac poslancov do českej
snemovne ako SPOLU, a to napriek
tomu, že podľa počtu odovzdaných
hlasov skončilo až na druhom mieste.
Je to spôsobené novým systémom
prepočítavania hlasov na mandáty
v krajoch, ktorý vzišiel z rozhodnutia
ústavného súdu.

tembri 1885. Veľkú rolu v zjednotení
zohralo dobre zorganizované prevzatie kontroly nad Východnou Ruméliou,
ktoré uskutočnili tamojšie autonómne
bezpečnostné zložky lojálne bulharskej veci.

(Česká pirátska strana a Starostovia
a nezávislí) so ziskom 15,62 percenta získaných hlasov (37 poslancov). Posledným politickým subjektom, ktorý prekročil päťpercentnú
hranicu potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne, bola vlastenecká
a protibruselská strana Sloboda
a priama demokracia (SPD) Tomia

Okamuru, ktorá získala 9,56 percenta
hlasov (20 mandátov).
Volebná účasť 65,43
percenta
registrovaných voličov bola
o päť percent vyššia
ako v predošlých voľbách a najvyššia od
roka 1998.
Vo voľbách do
snemovne kandidovalo celkom dvadsaťdva
politických
subjektov – dvadsať
strán a dve koalície.
Dovedna hlasovalo 5 375 090 voličov, pätina odovzdaných hlasov však
prepadla – celkovo 1 069 359 hlasov.
Znamená to, že preferencie vyše
milióna voličov nebudú mať vplyv na
zloženie Poslaneckej snemovne.
Voľby sa skončili úplným krachom ľavicových strán. Do snemovne
sa po prvýkrát od roka 1945 nedo-

SVET SLOVANOV

Aj na tejto dobovej ilustrácii je symbolicky vyjadrený „nôž do chrbta“, ktorý
si zradne vrážajú susediace slovanské
krajiny namiesto porozumenia a pomoci.

hlas Británie obávajúcej sa posilnenia ruských pozícií na Balkáne.
Rakúsko-Uhorsko sa jednoznačne
postavilo proti zjednoteniu, nielen
preto, že v tom čase bolo Srbsko jeho
vazalom, ale najmä preto, že chcelo
prostredníctvom inštrumentalizovania Srbska realizovať vlastný prienik
na juh. Silný slovanský štát pred-

stane Komunistická strana Čiech
a Moravy (KSČM). Komunisti presvedčili len 3,6 percenta voličov.
Výsledok volieb je debaklom aj pre
Českú stranu sociálnodemokratickú
(ČSSD). Stálica českej politickej
scény získala len 4,65 percenta
hlasov, sociálni demokrati, ktorí
tvoria súčasť dosluhujúcej menšinovej vlády, vypadnú zo snemovne po
prvýkrát od roka 1992. Vo voľbách
pred štyrmi rokmi dostali 7,27 percenta hlasov. Už vtedy to bol pád,
lebo volebný zisk ČSSD v roku
2013 bol 20,45 percenta, čo sociálnej demokracii umožnilo zostaviť
vládu. Lídri oboch strán už odstúpili, v KSČM si medzičasom zvolili
aj nové vedenie, do čela strany sa
postaví europoslankyňa Kateřina
Konečná.
■ STAROSTI S PREZIDENTOM
Prezident Miloš Zeman deklaroval, že dá mandát na zostavenie
vlády najsilnejšej strane, nie koalícii,
ktorú považuje za „podvod na voličoch“. K tomu však nedošlo. Desiateho októbra, v čase, keď sa malo
diskutovať o povolebnom vývoji, prezidenta v bezvládnom stave previezli
zo zámku v Lánoch do Ústrednej
vojenskej nemocnice v Prahe. Podľa
jeho ošetrujúceho lekára a riaditeľa
nemocnice Miroslava Zavorala sú
príčinou hospitalizácie komplikácie, ktoré sprevádzajú Zemanove
chronické zdravotné ťažkosti. Ako je
známe, Zeman dlhodobo trpí neuro-

stavoval nečakanú prekážku. Práve
Viedeň zohrala osudovú rolu pri
ďalšom smerovaní vývoja na polostrove. Rakúsko-ruské prerozdelenie
sfér vplyvu na Balkáne a následný
Berlínsky kongres prinútili Srbov
presmerovať svoje dovtedajšie úsilie o získanie Bosny smerom na
juh do oblasti Macedónie. Tým, že
podunajská monarchia okupovala
Bosnu a Hercegovinu, čím odstavila
prirodzené západné smerovanie srbských ambícií, prispela k vyhroteniu
rivality medzi Srbskom, Bulharskom
a Gréckom. Kráľ Milan v úsilí odstaviť nečakaného konkurenta chcel využiť situáciu, kým sa nezastabilizuje
a nezmocnie. Vrhol sa do vojny,
ktorú aj veľmoci, vzhľadom na
kvality srbskej armády, považovali
za vopred vyhranú. Nerátali však
s bulharskou odhodlanosťou. Táto
vojna sa podľa bulharskej historiografie stala mocným zjednocujúcim
impulzom. Ako uvádza prof. Ivan
Ilčov, v tejto vojne Bulhari ukázali silného ducha. Profesor Valeri
Kolev dopĺňa, že Bulhari bojovali
s vierou, že sa bijú za spravodlivú
vec. Dr. Aleksandar Bačkov zas
poukázal na skutočnosť, že srbskí
vojaci boli na rozdiel od Bulharov brániacich vlasť, demoralizovaní. Mysleli si, že pôjdu bojovať
proti Turkom a namiesto toho ich
vyslali proti Bulharom. Toto, podľa
V. Todića, nevedeli Srbi pochopiť.
Milanova nepripravená vojna sa
zmenila na „debakel“. Od katastrofy
ho zachránil len diplomatický zásah
Viedne.
■ DEJINNÉ KRIVDY
Podľa srbského historika Ognjena Karanovića táto vojna navždy
zmenila mapu Balkánu v duchovnom
zmysle – vytvorila priepasť medzi
Srbmi a Bulharmi, ktorú ešte prehĺbili udalosti nasledujúcich desaťročí. Pre nezhody o Macedóniu oba
národy skrížili šable ešte v roku
1913. Kým Bulhari dodnes nevedia
Srbom to Macedónsko zabudnúť,
Srbi majú v pamäti krutosti bulharských okupácií počas prvej i druhej
svetovej vojny. Tak ako Bulhari
vojnu z roka 1885 aj Srbi považujú
bulharský vpád v októbri 1915 do
vykrvácaného Srbska, vzdorujúceho
centrálnym mocnostiam, za vrazenie
dýky do chrbta. Ostáva len veriť, že
sa im podarí obrátiť list novej kapitoly dejín spolupráce.

patiou dolných končatín, cukrovkou
a nedoslýchavosťou. Jeho zdravotný
stav je u našich susedov horúcou
témou, neschopnosť vykonávať svoju
funkciu bráni formálnemu vzniku novej
vlády. Hneď po voľbách obe volebné
koalície SPOLU a Piráti a Starostovia
podpísali memorandum o vôli vytvoriť
novú väčšinovú vládu. Medzičasom
došlo aj k jeho naplneniu a strany už
rokovali o programe a zložení nového
kabinetu. Žiadajú prezidenta, aby
poveril zostavením vlády lídra SPOLU
Petra Fialu, ktorého koalícia zvíťazila
vo voľbách. Samotný šéf ANO Andrej
Babiš podľa vlastných slov by neprijal prípadné poverenie od prezidenta
Miloša Zemana a je pripravený odovzdať vládu bloku piatich strán a byť
v opozícii. Koalície SPOLU a Piráti/
STAN, ktoré chcú zostaviť kabinet,
disponujú v snemovni pohodlnou
väčšinou 108 hlasov. O zdravotnom
stave českého prezidenta Zemana sa
bude radiť novovzniknuté konzílium
lekárov. Očakáva sa, že vyhlásenie
tímu odborníkov príde zhruba v čase,
keď sa 8. novembra po prvý raz zíde
novozvolená Poslanecká snemovňa
(teda po uzávierke čísla). Až potom
bude možné spustiť prípadnú diskusiu o možnosti dočasne zbaviť
Miloša Zemana výkonu prezidentských právomocí a ich prenesení
na iných ústavných činiteľov. Predsedu vlády by namiesto prezidenta
vymenoval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej
republiky.
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Môžeme si v multikultúrnom svete zachovať a udržať národnú kultúrnu identitu

Ako je v Srbsku už všeobecne
známe, jeden z najväčších literátov
Juhoslávie Ivo Andrić sa o získaní
Nobelovej ceny za literatúru dozvedel 26. októbra 1961. Bolo krásne
slnečné popoludnie, keď sa vracal
zo zvyčajnej prechádzky po belehradskom Kalemegdane – pevnostnom komplexe premenenom na
mestský park. Pred domom ho už
čakali novinári, ktorí mu túto novinu
zvestovali ako prví. Spisovateľ
Vladimir Pištalo pre Rádiotelevíziu
Srbska v tejto súvislosti spomenul
moment, ktorý ostal zachytený na
unikátnej fotografii. Zachytáva okamih neopakovateľného úsmevu literáta po potvrdení zvestí o získaní
ceny.

Slovania v osídlach svetovej globalizácie

Andrićove
mosty
Ivo Andrić sa narodil 9. októbra
1892 v obci Dolac neďaleko historického mesta Travnik v Bosne
a Hercegovine, ktorá v tom čase
bola súčasťou Rakúsko-Uhorska.
Pochádzal z katolíckej chorvátskej rodiny, avšak už od mladosti
nadchnutý ideou juhoslovanskej
jednoty (bol členom hnutia Mladá
Bosna) sa deklaroval ako Juhoslovan. Detstvo a ranú mladosť strávil v rodnej Bosne. Mladý Andrić
študoval v Záhrebe, vo Viedni
a v Krakove. Po vzniku Kráľovstva
Juhoslávie vstúpil do diplomatických služieb nového štátu. Pôsobil
na rôznych pozíciách v Štajerskom
Hradci, Madride či vo Vatikáne.
Vrcholom jeho diplomatickej kariéry
bol post veľvyslanca v Nemeckej
ríši v rokoch 1939 – 1941. Po nacistickom útoku na Juhosláviu sa utiahol v Belehrade a venoval sa písaniu. Odmietol akýkoľvek náznak
kolaborácie.
To najdôležitejšie na Andrićovi
je však jeho literárne dielo. Debutoval ako básnik už v roku 1914.
Neskôr prešiel na prózu. Dominantnou témou jeho tvorby sa stala
rodná Bosna, ktorú neskonale miloval. Andrić vo svojich dielach spracoval históriu Bosny tak ako nikto
pred ním ani po ňom. Dokonca sa
dá tvrdiť, že kto nečítal jeho Most
na Drine, Omerapašu Latasa či
Travnickú kroniku nemôže pochopiť
túto nevšednú krajinu a jej históriu.
Ak to zovšeobecníme, kto nečítal
Andrića, nepochopí Balkán v celej
jeho komplikovanosti. Andrić sa
snažil svojou tvorbou prekonávať priepasti oddeľujúce jednotlivé komunity bosnianskeho mikrosveta. Nie je náhoda, že práve
v mostoch – spojniciach svetov,
videl čosi nadpozemské, magické
a večné. V januári 1933 v belehradskej Politike dokonca napísal,
že nič, čo ľudstvo vybudovalo,
nemá v jeho očiach väčšiu hodnotu
než mosty. Svojím celoživotným
dielom sám cielene vstupoval do
roly staviteľa pomyselných mostov
zmierenia.
Martin JARINKOVIČ

Držiteľ Nobelovejj ceny za literatúru Ivo ANDRIĆ.
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Július LOMENČÍK – Foto: archív SNN

V dnešnom svete sa jeho jednotlivé časti spájajú do globálneho celku. Kultúrne hodnoty sa týmto spájaním vzájomne neobohacujú, ale
často sa v ytvára istá nadradenosť jednej kultúr y nad druhou, resp. „vnucovanie“ istých kultúrnych hodnôt do iného kultúrneho priestoru.
Prejavuje sa to často skr ytými prejavmi zahalenými pláštikom globalizácie, sofistikovanými reklamnými trikmi a pod. Takto fenomén
akejsi nadradenosti preniká „neviditeľne“ do jednotliv ých častí kultúrneho celku a svojimi metastázami ich postupne rozkladá na „jednotlivé súčiastky“, z ktor ých si pomocou ekonomickej sily postupne skladá rozložené časti „na svoj obraz“.
Tieto skryté prejavy presadzovania „svojej kultúry“ sa navonok prezentujú paradoxne ako kultúrna vyspelosť,
ktorá potom silou slova (napríklad
mediálneho...) uchopeného za ten
„správny koniec“ si vytvára vlastný
„kultúrny svet“ v rámci širokého multikultúrneho sveta.
■ SPOJENÉ NÁDOBY
Neznalosť „lokálnych“ kultúr
môže mať pritom negatívne následky,
lebo mentálne naladenie na „rovnosť“
rozbíja kreativitu a originalitu, čím núti
človeka k štandardnosti v prežívaní,
v tvorbe ideálov. Pre súčasné i nasledujúce generácie sú preto vhodnejšie
tie projekty globalizácie, ktoré by prinášali väčšiu rovnosť životných podmienok pre ľudí v najrôznejších kultúrnych priestoroch. Zdôrazňovali by
ich osobitý kultúrny kolorit a ľudskému
životu by dodávali pocit nezameniteľnosti a príchuť jedinečnej hodnoty.
Práve takýto proces globalizácie kultúry si žiada jednak aktívne riešiť problematiku oživovania, zachovávania
a rozvíjania domácich kultúrnych tradícií a jednak poznávať hodnoty iných
kultúr. Tieto tendencie predstavujú
akési spojené nádoby aj v súčasnom
výchovno-vzdelávacom procese, kde
sa prelína poznávanie hodnôt miestnych, národných s hodnotami kultúrne
odlišnými.
■ SLOVANSKÝ DUCH
V uvažovaní je namieste položiť si základnú otázku: ako chceme
dosiahnuť, aby sme si v dnešnom
multikultúrnom svete zachovali kultúrnu identitu ako Slováci a zároveň
nestrácali zo zreteľa svoju spolupatričnosť k slovanskému svetu. Veď už náš
významný mysliteľ 19. storočia Ľudovít Štúr, ktorý, ako sa ukazuje, dovidel ponad veky až do dnešných čias,
predsa veril v existenciu a pôsobenie
jedného slovanského ducha. Pred ním
básnik Ján Kollár vnímal Slovanstvo
ako kultúrno-humanizačný fenomén.
Takto by sa dalo postupne odvolať na
myšlienkové odkazy mnohých nielen
slovenských, ale i iných slovanských,
ba i neslovanských mysliteľov, ktorí
verili, že Slovania preberú postupne
štafetu dejinného vývoja. Žiaľ, pri
novom prerozdelení síl vo svete, zvlášť
v Európe, slovanské národy akoby
strácali svoje postavenie vo svete
a dostali sa do vleku anglo-amerických
či germanistických osídiel. K tomu si
Slovania aj sami napomáhajú, okrem
iného aj postupným zbavovaním sa
výraznejšieho presadzovania vlastnej
kultúry a servilným otváraním náruče
anglo-germánskej kultúre v snahe
napodobňovať a priam poklonkovať
všetkému cudziemu – „len aby sme
v hanbe nezostali...“ Uvedený komplex malosti a menejcennosti vyplýva
pravdepodobne aj z nedostatočného
poznania a poznávania prejavov vlastnej kultúry a zároveň zo vzájomného
nepoznávania sa v rámci slovanského
sveta. Omámení západným materializmom a prehnaným liberalizmom
v mnohých kultúrnych oblastiach zabúdame alebo podceňujeme silné stránky
slovanského kultúrneho prejavu, ktoré
sa opiera o prirodzený humanizmus.
Veď Slovania ako celok, ale aj jednotlivé slovanské národy vniesli do
celosvetovej kultúry svoje neopakovateľné esteticko-duchovné hodnoty.
■ POPOLUŠKIN SYNDRÓM
Začíname si vytvárať svet, v ktorom strácame seba, a čo je najhoršie,

Socha Ľudovíta Štúra v Levoči, ktorý
sa na sklonku svojho života utiekal k
cárskemu Rusku.

dnešná produktívna stredná generácia zabúda na odkaz predkov, resp.
odstriháva pupočnú šnúru v nadväzovaní na vytvorené hodnoty predchádzajúcimi generáciami. V nepredstaviteľnom liberalizme často vedie
dorastajúcich mladých ľudí k tomu,
že nekriticky preberajú iné kultúrne
modely a ich hodnoty, niekedy skôr
pahodnoty, ktoré sa slepo implantujú
do nášho národného kultúrneho organizmu. Postupným odpájaním od slovenskej kultúrnej dedovizne, ale aj od
uvedených hodnôt iných slovanských
národov sa čoskoro môžu stať mladí
ľudia len hračkami v rukách silných
a mocných tohto sveta, ktorým vyhovuje presadzovaná unifikovanosť na
úkor rôznorodosti a kultúrnej pestrosti.
Národnú kultúru aj v prepojení
s kultúrou ostatných slovanských
národov sa preto žiada vštepovať do
vedomia žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom aj neformálnej vlasteneckej výchovy, pre
ktorú v školskom prostredí je charakteristický „Popoluškin syndróm“.
Nenáležite sa vlastenectvo na Slovensku nálepkuje nacionalizmom. Preto
v školskej praxi netreba zabúdať na
odkaz učiteľa národov, príslušníka
slovanského národa Jana Amosa
Komenského a jeho tézu zdôrazňujúcu
vytvárať pravdivé poznatky o hodnotných kultúrnych prejavoch najbližšieho
okolia so silnými citovými väzbami
na domov, región, vlasť. Veď cieľavedomé získavanie poznatkov o vybraných hodnotných kultúrnych činoch
svojho národa sa stáva cez kultúru
materinského slova a jeho slovesnej
podoby jedným zo základných faktorov
subkultúry dospievajúceho človeka.
Vytvárajú sa tým pevné citové základy
pre hodnotovú profiláciu v dospelom
veku. Poznávanie prejavov vlastnej
národnej kultúry v najširšom zmysle
slova umožňuje nielen kognitívny rozmer osobnosti mladého človeka, ale aj
nezanedbateľný emocionálny.
■ KOMNATA DEDOVIZNE
Dorastajúca osobnosť potrebuje tak obohatenie svojho citového
života vstúpením do trinástej komnaty
duchovného bohatstva kultúrneho
odkazu slovenskej dedovizne vo vzájomnej súčinnosti s poznávaním aj
súčasných kultúrnych artefaktov. Žiaľ,
mediálna produkcia dosť výrazne prispieva k odvracaniu pozornosti od
poznávania a precítenia domáceho,

SVET SLOVANOV

čo následne vedie už u dospievajúcich
(niekedy aj vinou rodinnej výchovy)
k nevšímavému postoju k javom, faktom a udalostiam v bezprostrednom
okolí, ako aj v širšom ponímaní Slovenska, nehovoriac už o poznaní kultúrnych prejavov slovanských národov. Skôr ich bez záujmu obchádzajú
a s väčšou zainteresovanosťou poznávajú tie cudzie.
Požiadavku sebavedomia a primeranej hrdosti na to „vlastné“ zdôrazňoval už Ľudovít Štúr napríklad v diele
Nárečia slovenskuo, alebo potreba
písania v tomto nárečí, kde napísal:
„Odvolávanie sa teda na národy iné
s tou námerou, aby sme my podľa ich
spôsobu žili a podľa nich sa v živote
našom spravovali, nič, docela nič
neplatí... Robia to daktoré národy,
práve ale tým samým chudobu vlastného ducha a vlastného života ukazujú a sú opravdivými opicami iných
národov.“
■ ŠKOLSKÁ PRAX
V uvedenom sa pre školskú prax
ukazuje, že je potrebné hľadať a uplatňovať iné spôsoby pri sprístupňovaní
myšlienkového odkazu výrazných
osobností slovenského národa. V sprístupňovaní mysliteľského odkazu tohto
velikána, ale iných osobností slovanského sveta sa žiada uplatniť skôr
divergentný prístup, čiže otvárať riešenie problémov a odhaľovania myšlienok z jeho/ich všestranného diela.
Napríklad nastoliť pred mladých ľudí
problém: Ľudovít Štúr považoval za
veľmi dôležitú z hľadiska budúceho
určenia a poslania Slovanov otázku
jazyka, pretože ich tvorivý prínos predpokladal práve v oblasti slova. Žiaci
k nastolenému problému môžu vyjadrovať svoje názory (na základe poznatkov osvojených štúdiom, resp. intuitívne na základne životnej empírie) pri
pozornom a tolerantnom učiteľovom
vedení. Učiteľ v súčasnosti už nemôže
predkladať len poznatky a vedomosti
ako konečné pravdy, ktoré si treba bez
odvrávania osvojiť, ale aby ich podával
ako názory odborníkov a svoje, ktoré
nie sú neomylné, ale o ktorých sa
vedú spory (najmä na stredných školách netreba obchádzať aj protirečivé
názory) a o ktorých aj žiak môže mať
svoj vlastný názor. Preto doslova mravnou povinnosťou učiteľa je viesť žiakov
k úprimnému vyjadrovaniu vlastných
názorov a túto úprimnosť aj primerane hodnotiť, oceniť, a nie zatracovať
alebo negatívne bagatelizovať. Preto si
to žiada dôkladné kritické myslenie aj
zo strany učiteľa. Veď Štúrov mysliteľský odkaz núti k zamysleniu i o predurčení Slovanov na vytvorenie dokonalého umenia. Absencia problémového
vyučovania a s ním spojeného kritického myslenia vedie k formalizmu,
nezáživnosti. Potom sa nemožno
čudovať, že mládež nekriticky preberá
mediálne prezentácie často pseudovzorov západnej kultúry a pod vplyvom
liberalizmu „hodnotí“ mnohé aktivity
našich tvorivých osobností v minulosti.
Pritom málokto z mladých ľudí (ale aj
našich novinárov) pozná prezieravé
upozornenie Ľudovíta Štúra, že „...
od Západu sme sa naučili veľa, veľmi
veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa
sám privádza k úpadku, ale tým, čím
sa stal veľkým a mocným.“
Kto zo stredoškolských učiteľov
vštepuje do vedomia žiakov aj takéto
myšlienky s námetom na prepotrebnú
diskusiu, aby si mladí ľudia naozaj
rozvíjali komunikačné schopnosti s kritickým nazeraním. Namiesto toho sú

žiaci neustále testovaní. V testových
úlohách si vyberajú napríklad zo štyroch alebo piatich možností, takže
testy sa pre mnohých stávajú len
náhodným vypĺňaním.
■ ZABUDNUTÉ SLOVANSTVO
Infikovaním západných modelov
kultúry, ale aj niekedy umelo vnúteným skresleným pohľadom na dianie
napríklad na Ukrajine a v Rusku sa
vytráca prirodzený záujem o poznávanie kultúr slovanských národov aj
v školskej praxi. Možno sa otvorene
spýtať: vedia (poznajú) školopovinní
mladí ľudia niečo o duchovných hodnotách, tvorivých aktivitách výrazných
predstaviteľov slovanských národov
minulosti a súčasnosti? Na ilustráciu
uvediem, že z päťdesiatich oslovených
vysokoškolských študentov, budúcich
učiteľov slovenského jazyka a literatúry, nevedel nikto uviesť aspoň jednu
výraznú osobnosť českého herectva.
Sprístupňuje sa na školách slovesné
umenie aspoň niektorých slovanských
národov? Možno by popri rôznych
prieskumoch, ktoré sa robia medzi
mladými ľuďmi na rôzne témy, bolo
dobre opýtať sa ich, čo vedia o slovanskom svete. V tejto súvislosti sa žiada,
aby so stredoškolákmi a vysokoškolákmi sa primerane, bez manipulovania
diskutovalo o tom, či Rusko je naozaj
naším hlavným nepriateľom (ako sa
uvádza v najnovšej bezpečnostnej
stratégii).
■ VLASTNÉ VZORY
Školský
vzdelávací
systém
nevytvára dostatočné podmienky na
sprostredkovanie napríklad významných slovesných prejavov od autorov
zo slovanských literatúr. Ostáva tak len
na osobnom záujme učiteľa, či z vlastnej iniciatívy oboznámi žiakov s niektorými tvorivými kultúrnymi počinmi
predstaviteľov z niektorých slovanských národov. Potom sa nemožno
čudovať, keď žiaci z dvoch banskobystrických stredných škôl v odpovedi na
otázku, ktoré národy sveta považujú
za vysoko kultúrne a civilizované označili Američanov (54 percent), Francúzov (50 päťdesiat), Nemcov (32 percent). Keďže v odpovedi mohli uviesť
ľubovoľný počet národov, tak v podstate prekvapuje veľmi nízke percento
u Čechov a mizivé percento u Slovákov. Pravdepodobne sa nezamýšľali
nad posudzovaním kultúrnosti niektorých národov, ale možno vychádzali
primárne z hodnotenia ekonomického
a civilizačného rozvoja konkrétnej krajiny, z poznania kultúry spomínaných
národov cez prezentáciu ich produktov
v našich médiách. Zarážajúco pôsobí,
že kultúru vlastného národa vnímajú
veľmi negatívne.
Potrebné je preto upevňovať
vlastné kultúrne aktivity, nadväzujúce
na predchádzajúce generácie, vo
vnútri každého národného organizmu
Slovanov. A následne spoločnými
väzbami, založenými na vzájomnom
poznávaní a rešpektovaní svojbytnosti
svojich kultúr, vytvárať zvlášť v európskom kultúrnom priestore vlastnú slovanskú sústavu. Pokiaľ by sa slovanským národom podarilo podľa Jozefa
Mravíka „... postaviť nové náznaky
východísk na tvorbu tejto sústavy
v modernom konkurenčnom svete,
mohla by sa nám vydariť vstupná
investícia do projektu, ktorým by sa
mohol začať klásť nový európsky fenomén: Slovanské kultúrne, duchovné
a spoločenské hnutie ako partner
podobným sústavám Európy“ (2006).
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Martin skrášli nové súsošie
Text: Igor VÁLEK – Foto: archív Milana KUZICU

Centru regiónu Turca mestu Martin dlhodobo chýba socha jeho patróna. Umiestnená v architektonicky
adekvátnom priestore a na dôstojnom mieste. Najmä preto sa zrodila občianska iniciatíva, ktorej členovia
sa rozhodli tento stav zmeniť. V roku 2020 vzniklo Občianske združenie Za sochu sv. Martina ako iniciatíva občanov s cieľom umiestniť v meste takúto sochu. Ako zjavný a neprehliadnuteľný symbol a zároveň
ako vďaku patrónovi, podľa ktorého je sídlo pomenované.
Myšlienkou postaviť sochu sa
iniciátori zaoberajú už od roka 2013.
No ako to zvykne bývať, ide o zdĺhavý
proces, ktorý, podľa ich slov, najviac
napĺňajú viaceré prípravné práce,
vybavovanie nevyhnutých náležitostí, prekonávanie administratívnych
a iných prekážok, protirečivé rokovania… Zdá sa však, že sa blýska na
lepšie časy.
■ VOĽBA AUTORA
Na nedávnom stretnutí zástupcov spomínanej občianskej iniciatívy
s viacerými umelcami – sochármi,
dizajnérmi, typografmi a publicistami, tiež so zástupcami kultúrnej
komisie a Rady národnej kultúry
v Martine, sa rozhodli, že viac ako
symbolicky práve na svätého Martina vo štvrtok 11. novembra 2021
pred budovou Milénia v centre mesta
predstavia model pripravovanej
sochy patróna mesta. Tak sa aj stalo.
Cieľom prezentácie a diskusie bolo
i naďalej je priblíženie dlhodobej
a aj aktuálnej prípravy sochy širokej
verejnosti. Dôležité bolo, že Martinčania i návštevníci mesta mohli
vidieť konkrétne to, o čom sa doteraz iba hovorilo. Vznikol, pravdaže,
aj priestor vyjadriť názor. O vytvorenie súsošia prejavilo záujem viacero
sochárov a s každým z nich členovia
občianskeho združenia komunikovali a prehodnocovali všetky súvi-

siace faktory. Po vyhodnotení všetkého relevantného začali spoluprácu
s akad. sochárom Milanom Kuzicom
– umelcom so silnou osobnou motiváciou, veď je rodákom z Martina, jeho
pôvodná rodina pochádza z neďalekých Vrútok. Profesijne sa presadil
najmä v Čechách a Austrálii. V Bratislave pracoval v oblasti dizajnu prv,
ako v deväťdesiatych rokoch odišiel
do zahraničia.
■ KOMPOZIČNÝ ZÁMER
Navrhnúť nové súsošie práve
pre mesto Martin bola jednoznačná
voľba, motivovaná túžbou vrátiť
sa do rodného kraja aspoň týmto
spôsobom. „Otec ma učil miestnu
históriu, takú zásadnú pre slovenskú emancipáciu a kultúru, ktorá
kontinuálne povyšuje mesto Martin
na jedno z najvýznamnejších kultúrnych miest Slovenskej republiky.
V martinskej mozaike dochovaných
kultúrnych pamiatok a celoslovensky významných inštitúcií, pripomínajúcich jeho slávnu minulosť,
však dodnes dôležitý symbol mesta
chýba... Moja vízia projektu? Námet
sochy odkazuje nielen na pôvod
mesta a jeho sakrálnu stavbu,
zasvätenú sv. Martinovi, kostol. Cieľom je vytvoriť predovšetkým obsahovo zrozumiteľné dielo, ktoré bude
viesť k zamysleniu nad súčasnými
problémami. Dielo je síce inšpiro-

Počítačová vizualizácia modelu v projektovanej veľkosti budúceho súsošia sv. Martina pre centrum Turca.

Akademický sochár Milan KUZICA pri
sústredenej práci v ateliéri

vané históriou – životom sv. Martina, ale nie preto, aby zobrazovalo
život v tejto chvíli, ale život, aký by
mal byť.“ Tomuto je podriadená aj
kompozícia budúceho diela.
Sochár o svojom zámere:
„Súsošie je navrhnuté do voľného
priestoru a ráta s možnosťou bezprostredného kontaktu s pozorovateľmi na ich úrovni, čo umožní
sústredene sledovať ústredný dej
(využíval to už napríklad August
Rodin). Celková scéna využíva kompozičnú metódu zlatého trojuholníka.

Prešovskú vzburu z roka 1918 vykresľujú maďarskí historici len ako rabovačku

Veľ ká vzbura po Veľ kej vojne
Text a foto: Pavol IČO

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa začala v Prešove maďarizácia dovtedy nevídaných rozmerov.
Lenže v meste, kde už od druhej polovice 17. storočia – aj keď s prestávkami, ale predsa fungovalo evanjelické
kolégium, na ktorom slovenskí študenti rozvíjali svoje národnostné cítenie, sa navzdory značnej maďarizačnej
snahe slovenský živel nepodarilo vyhubiť. Slováci z Prešova ostávali svojim koreňom verní aj po tom, čo si
tu Maďari presadili zákaz vyhlasovania oznamov v slovenčine (v roku 1902) a ani tunajšie maďarizačné spolky
nezlomili národného ducha roduverných Prešovčanov.
Keď 28. októbra 1918 vyhlásili
v
Prahe
nezávislosť
od
Rakúsko-Uhorska a vznik samostatnej Československej republiky
mnohí obyvatelia Prešova dúfali,
že národnostný útlak sa konečne
pominie. Ako však ukázali udalosti
nadchádzajúcich dní, Maďari sa
slovenského územia napriek vyhláseniu ČSR nemienili vzdať. V prešovskom mestskom zastupiteľstve
navyše mali väčšinu promaďarsky
orientovaní politici, o čom svedčí aj
prejav mešťanostu (t. j. primátora)
Jozefa Faragóa z 26. októbra 1918:
„Po toľkej obeti krvi a peňazí je
v nebezpečenstve ešte i celistvosť
územia našej vlasti. Ohradzujeme sa
proti každej snahe, ktorá by Šarišskú
župu a mesto Prešov k Česku pripojiť chcela pod tým titulom, že tu Slováci bývajú. Nech to pozná na šírom
svete každý, že v Prešove a v Šariši
ani Slováci, ani Tóti (t. j. Slovania),
ani Rusíni nebývajú, ale slovensky
a rusínsky hovoriaci Maďari!“
Ešte v ten istý deň tiež mestský
poslanec Ľudovít Liptai navrhol, aby
bolo zvolané zhromaždenie prešovských mešťanov, ktorí verejne vyjadria svoj nesúhlas so snahou vytvoriť
Československo. Pre prísne bezpečnostné opatrenia v reakcii na nepo-
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Na mieste popravy vzbúrencov sa pomodlil pápež Ján Pavol II., čo v Prešove dnes
pripomína táto plastika Svätého Otca.

koje, ktoré vypukli v meste a jeho
okolí, však k naplneniu uvedeného
návrhu nedošlo.
■ VZBURA VOJAKOV
Posledný októbrový deň roka
podvečer sa po Prešove rozšírili
správy o revolúcii v Maďarsku, teda
o tzv. Astrovej revolúcii z 28. – 31. 10.
1918 a vytvorení Maďarskej národnej rady (Magyar Nemzeti Tanács),
požadujúcej okamžité osamostatnenie od Rakúska a ukončenie vojny.

O 19. hodine sa v mestskom dome
zišli poprední občania mesta, ktorí
sa na návrh mešťanostu Faragóa jednohlasne prihlásili k národnej rade
v Budapešti. Tieto udalosti napokon viedli k jednému z najväčších
povstaní slovenských vojakov v dejinách prvej svetovej vojny.
Slovenskí vojaci z náhradného
práporu 67. cisárskeho a kráľovského pešieho pluku, 32. streleckého
práporu, 3. honvédskeho delostreleckého pluku a 28. poľného ťaž-
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Jeho vrcholy je možné chápať v náboženskom alebo kultúrnom význame
ako: duša, telo a myseľ; Otec, Syn
a Duch Svätý; minulosť, súčasnosť
a budúcnosť; sila, intelekt a láska;
pravda, láska a nádej; alebo tvorba,
zachovanie a deštrukcia. Trojuholníkový pôdorys je potom symbolickým
Božím okom do neba. Tvar trojuholníka nadobúdajú aj spojnice očí sv.
Martina, žobráka a koňa. Najviditeľnejší trojuholník bude v časti sochy
na plášti medzi Martinovým mečom
a žobrákovou rukou. Vyleštenie tejto
časti kompozície do zlatého lesku sleduje cieľ zvýrazniť symbol Martinovho
prerodu – obrátenie z človeka vojaka
na svätca.“ Zrozumiteľné a inšpiratívne, však?
■ MEDZINÁRODNÝ KONTEXT
Jedno je nateraz zrejmé, prezentáciou ponuky akad. sochára
M. Kuzicu sa naplnila jedna etapa
a začína sa ďalšia, rozhodovanie
verejnosti, zástupcov kultúrnej obce
a mesta… Ako zdôrazňuje Jozef
Krištoffy, tajomník OZ Za sochu sv.
Martina, nič zatiaľ nie je záväzné.
Tomu nasvedčovalo aj stretnutie
a diskusia spomínaná v úvode tohto
článku, verejná prezentácia. Nateraz
vieme, že bola vytypovaná trojica
kého delostreleckého pluku okúsili
národnostný útlak a šikanovanie na
vlastnej koži, preto odmietli slúžiť
novej samostatnej maďarskej vláde
a napriek rozkazu sa vzdialili
z kasární. Kráčali smerom k dnešnej
Hlavnej ulici a skandovali heslá, ako
napríklad: „Nech žije mier!“, až napokon zastali pred mestskou radnicou,
kde k nim prehovoril veliteľ práporu
major Viktor Issekutz. Vyhlásil, že
vojna sa už onedlho skončí a vojakov vyzval, aby sa vrátili do kasární
a zachovali pokoj.
Vzbúrenci však veliteľa nemienili poslúchnuť. Najprv zdemolovali
budovu župnej väznice a prepustili väzňov. Vzápätí začali rabovať
v miestnych pohostinstvách a potužení alkoholom vyplienili vojenské
potravinové a odevné sklady. Potom
začali vykrádať obchody.
Brali v podstate všetko, čo im
prišlo pod ruky, a k ich rabovaniu sa
pridali aj mnohí občania.
Drancovanie prestalo až okolo
6. hodiny ráno, keď vyrabovali vyše
sto obchodov.
Vojakom sa tiež podarilo obsadiť vlaky, na ktorých časť z nich
odišla do svojich domovov v bližších
či vo vzdialenejších kútoch Šarišskej
a Liptovskej župy. A vzbúrenci, ktorí
ostali v meste, ani len netušili, že
sa už na nich chystajú delostrelci
zo Spišskej Novej Vsi. Tým sa spolu
s prešovskými žandármi a honvédmi
podarilo zvyšok revoltujúcich vojakov
pochytať.
■ STANNÉ PRÁVO
V meste vyhlásili stanné právo,
vznikla občianska stráž a obyvatelia boli informovaní, že ak ukradnuté
veci ihneď nevrátia, budú prísne
potrestaní. Vystrašení ľudia preto
v krátkom čase podonášali pred
mestskú radnicu obrovské množstvo
tovaru. To však pomstychtivým predstaviteľom mesta a členom tzv. šta-

miest na umiestnenie sochy, veľká
príležitosť sa rysuje v súvislosti
s
plánovanou
rekonštrukciou
Námestia SNP pri Kostole sv. Martina a nákupného centra Galéria…
Spolu s OZ Za sochu sv. Martina veríme, že sa načrtnuté plány
zhmotnia a že centrum Turca mesto
Martin, podľa zákona aj centrum
národnej kultúry Slovákov, oživí
dôstojné súsošie. Členovia združenia však idú vo svojich plánoch
aj ďalej, veď po jeho umiestnení
je možnosť plnohodnotne zapojiť Martin do projektu Via Sancti
Martini, Cesty svätého Martina.
Tento úspešný medzinárodný projekt v súzvuku predstavuje všetky
mestá a obce späté so sv. Martinom. Vyhľadávajú ich, pravdaže,
turisti aj pútnici z celého sveta
a slovenský Martin by mohol prilákať
množstvo z nich. Onedlho budeme
o procese vzniku sochy sv. Martina
v Martine a súvislostiach informovať bližšie. Nateraz ešte pre prípadných záujemcov o podporu uvádzame číslo transparentného účtu,
na ktorom sa zhromažďujú financie na sochu sv. Martina v Martine
SK3483300000002401869443. Veď
to poznáte, každé euro je dobré – na
dobrú „vec“.
tariálneho komanda nestačilo. Bol
zriadený vojenský stanný súd, pred
ktorý sa postavili zatknutí vojaci, ale
i civilisti.
Nešlo však o súd v pravom
zmysle slova – členovia tohto
orgánu príčiny rebélie nevyšetrovali
a nezohľadnili ani prinavrátenie značnej časti ukradnutých vecí. Pomstychtiví sudcovia vyniesli stodvadsať ortieľov smrti! Takýto brutálny rozsudok sa
však priečil aj členom popravnej čaty.
Preto spočiatku strieľali vedľa a pri
poprave prvých piatich vzbúrencov im
musel asistovať ich veliteľ.
Odsúdenci potom pretrhli kordón a rozutekali sa. Ale to im príliš
nepomohlo.
Vojaci strieľali do utekajúcich,
a tých, ktorých iba poranili, opäť
postavili pred hlavne pušiek k stene
Kostola (dnešnej konkatedrály) svätého Mikuláša.
Prešovčan Ján Milečko opísal
túto udalosť vtedajšiemu vedeniu
Slovenskej národnej rady v Turčianskom Svätom Martine v liste zo
6. novembra 1918 srdcervúcimi slovami: „Ráno bez akéhokoľvek výsluchu ich dali strieľať, a síce pri kostole.
Mnohí sa útekom chceli zachrániť,
ale ako psov ich strieľali. Moc zaslzených očí sa dívalo na to. No boli tam
aj vysmiate tváre vyvoleného národa
(t. j. Maďarov).“
Počet takto zabitých je podľa
rôznych údajov 34 – 43 vojakov
a civilistov. Aj na pamätnej tabuli,
umiestnenej na severnom múre
Konkatedrály sv. Mikuláša, text do
roka 1990 udáva počet „34 vojakov a občanov“. Podľa IV. zväzku
knihy Vojenské dejiny Slovenska
malo by ť zastrelených štyridsať
vojakov a dvaja civilisti. Z novších
prameňov (napríklad podľa oficiálnej stránky rusínskej národnostnej
menšiny – rusyn.sk) vyplýva, že
obetí bolo 43, z toho 41 vojakov
a 2 civilisti.
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Obnova Kolonádového mosta v Piešťanoch sa podľa odborníčky nie celkom vydari la

Rekonštrukcia sa uskutočnila – zabudnite!
Ivan KR AJČOVIČ – Foto: autor

Kto sa poprechádzal po obnove na Kolonádovom moste v Piešťanoch, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, musel byť určite spokojný. Čo však
laik nevníma, vidia odborníci. Podľa jednej odborníčky sa rekonštrukcia nie celkom vydarila a niektoré zásahy sú takého charakteru, že znehodnocujú architektonický a umelecký odkaz stavby.
Pôvodne stál na jeho mieste drevený most. S myšlienkou stavby nového
prišiel nájomca kúpeľov Ľudovít Winter.
Vďaka nemu má mesto najdlhší krytý
most na Slovensku s dĺžkou stopäťdesiatšesť metrov. Plány stavby sa
menili. Pôvodne mal mať dva tunely
a uprostred cestu. Winter, ktorý študoval na Technickej vysokej škole vo
Viedni, však nebol spokojný s riešením,
pretože sa obával prievanu v uzavretých tuneloch a straty výhľadu. Spodnú
časť projektoval švajčiarsky inžinier
Schwartz. Šťastným riešením bolo zveriť plány nadstavby mladému slovenskému architektovi Emilovi Bellušovi.
Rovnako zadať umelecké dotvorenie
– lepty dvoch skiel pod názvom Piesne
devy a Na salaši Martinovi Benkovi.
■ NÁKLADY NA STAVBU
Náklady na stavbu mosta presiahli sumu 3,1 milióna československej
koruny. Most dokončili v roku 1933
a na jeho financovaní sa okrem bratov
Winterovcov podieľali aj štát a mesto.
V rovnakom roku pribudla tiež bronzová
socha barlolámača v nadživotnej veľkosti od slovenského sochára Roberta
Kühmayera, ktorá sa stala symbolom
uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov.
Na konci druhej svetovej vojny 2. apríla

Symbolická socha barlolámača pred vstupom na Kolonádový most v Piešťanoch a skvelé architektonické dielo Emila Belluša,
ktoré sa dočkalo v minuloých dňoch obnovy. O jej výsledkoch sa vedú polemiky...

1945 o siedmej hodine ráno ustupujúci Nemci nezmyselne vyhodili časť
mosta do vzduchu. Úplne zničené
boli stredné polia a dva piliere. Vážne
bola narušená nadstavba prístrešku
a zasklená deliaca stena. Benkove veľkorozmerné lepty zachránil pred zničením vtedajší technický vedúci kúpeľov
Filip Hanic s nasadením vlastného
života. Dnes však na moste obdivujeme
iba kópie Benkových leptov. Piešťanskí poslanci rozhodli 2. marca 1993
o vytvorení kópií, aby originály vandali
nezničili. Vytvorila ich sklárska výtvarníčka Eva Potfajová, ktorá má s reštaurovaním a kópiami bohaté skúsenosti.
Na moste jej kópie osadili v roku 1994.
Originály skončili v depozite Balneolo-

gického múzea, dnes zdobia zasadaciu
sálu Mestskej knižnice v Piešťanoch.
S obnovou mosta sa pre povojnové udalosti začalo až o desať rokov –
v apríli 1955. Projektantom rekonštrukcie bol Miroslav Kollár. Rekonštrukcia
stála 3,5 milióna koruny a do užívania
most odovzdali 30. decembra 1956.
■ ĎALŠIA OBNOVA
Na moste sa v nasledujúcich
rokoch vykonávali iba udržiavacie práce. V roku 2013 sa vymenilo
osvetlenie a káble, natreli sa fasády
a stropy prekrytia. Druhá rekonštrukcia
trvala dva roky – od júna 2019 do júla
2021 za jeho prevádzky. Autorom projektu obnovy bol Bohuslav Pernecký.

Matica slovenská vydala monografiu o vzťahoch Slovákov a Maďarov

Storočie ústretovosti, ústupkov a sklamaní
KNIHA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Vážení obyvatelia tejto krajiny! Dostávate do rúk prvé vydanie sľubovaných našich vašich
parlamentno-vládnych
novín.
Podľa vzoru manifestu cisára
Františka Jozefa I. dostali názov
„K mojim národom“. S podtitulkami „Posol dobrých správ“
a „Nebojte sa, dobre bude“. Vážte
si, obyvatelia, že ste ich tentoraz
dostali do poštovej schránky.
Neskôr si ich týždenne budete
vyzdvihovať na okresných úradoch oproti podpisu. Racionalizačný program pôšt vstúpil do
praxe. Evidenčný poplatok je
len dve eurá za každého člena
domácnosti. Kto si neprebe13. november 2021

M atica slovenská vydala významnú monografiu Slovensko-maďarské storočie 1918/1920 – 2018/2020 v historických,
historiografických, biografických a bibliografických poznámkach. Autor diela historik a biograf Pavol PARENIČK A ju predstavil na októbrovej medzinárodnej konferencii o Trianonskej
mierovej zmluve.
„Vedecká syntéza mapuje vz ťahy Slovákov a Maďarov za
storočie od vzniku Československej republik y v roku 1918
a podpísania Trianonskej mierovej zmluv y v roku 1920.
Na slovensko - maďarské vz ťahy, poznamenané mnohými
udalosťami, nazerá cez prizmu histórie a osobností, k toré
sa zaoberajú slovensko - maďarsk ými vz ťahmi. Čitateľ sa
zoznámi so slovensk ým pohľadom na problematiku tohto
spolunažívania dvoch národov – maďarskej menšiny na
Slovensku a takmer zaniknutej vet v y slovenského národa
v Maďarsku,“ priblížil publikáciu docent Pavol Pareni čka.
Načr táva v nej spoločnú slovensko - maďarskú koexisten ciu od najstar ších čias začínajúcich na sklonku 9. storo čia po Kristovi cez existenciu stredovekého a novovekého
Uhorského kráľovst va až do osudového roka 1918. Venuje
sa i zložit ým témam, ku k tor ým patria št yri vojenské útok y
Maďarska na územie Slovenska v rokoch 1918 až 1920,
1938 až 1939, 19 45, ale aj v roku 19 68. Detailne približuje
dejiny slovensko - maďarsk ých vz ťahov od vzniku Českoslo venskej republik y po súč asnosť, keď ak tuálne sú Sloven ská republika a Maďarsko par tnersk ými, spojeneck ými a
integrálnymi krajinami v rámci Vyšehradskej št vork y, NATO
a Európskej únie.
Veronika GRZNÁROVÁ
rie, bude platiť poplatok za rádiá
a televízie v dvojnásobnej výške.
V našich vašich novinách sa
dozviete o úspešnej činnosti vlády,
parlamentu, ministerstiev a ostat-

Dobrá správa – len pre tých, ktorí
majú zavedenú elektrinu. Ceny
plynu tiež pôjdu hore. Dobrá správa
– len pre tých, ktorí majú zavedený
plyn. Následkom vysokých cien

Pribudlo infocentrum, pitný pavilón,
obnova si vyžiadala sumu 1 798 930
eur. Pri obnove sa zistila zaujímavá
vec – most bol farebný. Odkryté vrstvy dokazujú, že do prvej povojnovej
rekonštrukcie prevládala červená, žltá
a modrá, až potom dostal neutrálny biely
náter. Keďže ide o funkcionalistickú
stavbu, ponechala sa aj teraz biela farba
s tým, že zábradlie a rámy okien sa natreli na svetlý tyrkysový odtieň.
■ NÁZOR ZNALCA
Alžbeta Vlčková žila v Piešťanoch tridsať rokov. Je občiankou
Českej republiky, ale Piešťany pravidelne navštevuje. Vyštudovala Vedu
o výtvarnom umení a estetiku na FF

energií skrachuje veľa firiem. Dobrá
správa – po krachu nebudú potrebovať energie, takže im to bude
jedno. Pre vysoké ceny energií
zdražie aj to, čo doteraz nezdraželo.
Dobrá správa – začne sa znižovať
spotreba, zlepší sa životné prostredie. Ciele Zelenej dohody, ako to vy
voláte, po našom Grín Díl, dosiahneme v predstihu. Aj tak máme čo
doháňať. V takej Kalifornii guvernér
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■ STANOVISKO PAMIATKAROV
O stanovisko sme požiadali Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Trnave
a mesto Piešťany. Poslanci mesta sa
na zasadnutí zastupiteľstva podnetom
pani Vlčkovej nezaoberali. Jedinou
chybou je podľa reklamačného listu,
ktorý zaslal primátor mesta na konci
septembra zhotoviteľovi firme Swietelsky-Slovakia, opadaná omietka.
Spoločnosť PRO MONUMENTA, ktorá
je projektantom Pamiatkového úradu
SR, v správe o rekonštrukcii mosta
skonštatovala: „Napriek drobným
výhradám ku kvalite či nedostatkom
prác, vyžadujúcich si remeselný fortieľ a precíznosť, postupovala obnova
v zmysle schválených dokumentov
a požiadaviek KPÚ Trnava.“

MEDAILÓN
Pred osemdesiatimi rokmi sa obci Čierna Hora 16.
novembra 1941 narodil rímskokatolícky kňaz a osobný
tajomník biskupa Pavla Hnilicu páter Šebastián Košút. Po
jej začlenení do Poľského štátu v roku 1945 spolu s ďalšími
oravskými a spišskými obcami natrvalo stratila kontakt so
zvyškom Slovenska.

Boh sa postaral o to,
že bude tak ako treba
Pochádzal z roľníckej rodiny. Ako vynikajúci študent navštevoval slovenské
gymnázium v Jablonke. Už tam spoznal, akým spôsobom vnímajú Poliaci
tamojších Slovákov. Podľa poľskej historiografie boli pevnou súčasťou poľského
národa. Maturitnú skúšku zložil v roku 1959. Po osobných skúsenostiach
s časťou pedagogického zboru išiel radšej študovať teológiu nie do neďalekého
Krakova, ale do hlavného mesta Poľska Varšavy. Za kňaza ho vysvätil kardinál
Stefan Wyszyński, ktorý mu povedal, že bude môcť pôsobiť medzi Slovákmi.
Primičnú svätú omšu mal 27. mája 1965. V júni 1969 počas akcie tajnej polície
na celom území Poľska uväznili vyše tisíc ľudí. Medzi nimi bol aj Šebastián
Košút. V jeho fare v Piastove sa stretávali predstavitelia protikomunistickej
organizácie Ruch. Okrem toho mu polícia zhabala bohatú korešpondenciu.
Udržiaval kontakty aj so slovenskými biskupmi Jozefom Tomkom a Pavlom
Hnilicom a Dominikom Kaľatom, ktorí boli v emigrácii. Poľské súdy ho odsúdili
na niekoľkoročný pobyt za mrežami. Podľa ich názoru bol okrem iného aj
organizátorom celoeurópskeho hnutia proti komunizmu.
Po prepustení z väzenia pôsobil na viacerých farách. Až v roku
1980 sa mu podarilo získať pas s vízami. V Ríme sa stal osobným
sekretárom biskupa Pavla Hnilicu pre veci slovenské. Od roka 1981 do
roka 1989 bol aj kaplánom v utečeneckom tábore Latina. Od roka 1990
farárom v Marano Equo. Od roka 2014 žije v Dome seniorov v Dolnom
Ohaji. Slovenské národné noviny pripravujú s týmto zaujímavým kňazom
rozhovor.
Text a foto: Matej MINDÁR
už zakázal používať malé spotrebiče na benzínový pohon. Motorové
píly, kosačky... Diesle v EÚ sú už
dlhšie na odpis. V Británii premiér
do dvadsať rokov chce zakázať

Štartovacie prvé číslo vládnych novín prináša
ných úradov tejto krajiny. Takisto
o neúspechoch predchádzajúcich
vlád počínajúc Rastislavom. Musíte
veriť všetkému, čo vám na našich
stránkach prinesieme. Naši novinári sú naši. A naši chlapci a dievčatá predsa neklamú. Vyškolili ich
poprední školitelia priamo z centrály. Vidia, že úrady nespia, úrady
pracujú. Myslia pritom len na vaše
dobro. Ceny elektriny pôjdu hore.

UK v Bratislave. Okrem iného pôsobí
ako odborná hodnotiteľka grantov
Ministerstva kultúry Českej republiky pre oblasť výtvarného umenia
a architektúry. Je členkou Kultúrnej
komisie mesta Brna a odborná hodnotiteľka pre oblasť výtvarného umenia
a pamiatok. S rekonštrukciou mosta
nie je spokojná.
„Pochybení je viacero,“ hodnotí.
„Mesto prevzalo zrekonštruovaný
most s mnohými závažnými chybami.
So zatekaním a s opadanou omietkou, s neodborne urobenými, masívne
skorodovanými dilatačnými škárami,
s vymeneným pôvodne mosadzným
kovaním a s kľučkami za nevhodné
nerezové, s od lepidla ulepenými
okennými tabuľami, s 576 trčiacimi
skrutkami na lavičkách, s nevhodnou
výzdobou suchými kvetmi a podobne.
Rekonštrukciou došlo k závažným
poškodeniam pamiatky a nikomu uvedená skutočnosť a chyby nevadia.“

kúrenie plynom. Dobrá správa –
ešte niekoľko sankcií proti Rusku
a zakazovať kúrenie plynom nebude
treba. Verte nám, vaša vláda nenechá svoje národy v štichu. Program
pre zvládnutie zdražovania energií
je už na stole. Inšpiroval sa ľudovou piesňou Tancuj, tancuj, vykrúcaj. S drobnou zmenou textu na
Vykrúcaj žiarovku, vykrúcaj. Máme
ešte veľa prekrásnych ľudových

a zľudovených piesní, ktorými sa
dá inšpirovať pri vládnych programoch. Postupne si ich v našich
vašich parlamentno-vládnych novinách prečítate. Predídeme tomu,
aby ste si ich prečítali a večer pri
orešanskom vínečku zaspievali
pieseň „Keď začala chudoba piť“
s dôrazom na druhý verš. Vyhláškou
ministerstva kultúry ruší sa kvóta
slovenských piesní vo vysielaní
rádií a spievaní pri orešanskom
vínečku. Osemdesiat percent spevu
musí byť anglosaskej proveniencie,
do desať percent maďarskej a do
desať percent ostatných národov
EÚ včítane Rusínov. Dobrá správa
– hymna zatiaľ bude mať text v slovenčine. Z moci úradnej sa tešte na
ďalšie číslo.
Milan ČASNOCHA MIKŠ

WWW.SNN.SK

15.STRANA

23/2021

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Do Aleje dejateľov v Rimavskej Sobote pribudli ďalšie busty skvelých osobností

Pocty Jankovi Jesenskému a Júliusovi Bolfíkovi
Elena NEBUSOVÁ, predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote – Foto: Attila GECSE

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote odhalil 23. septembra tohto roku na Námestí Š. M. Daxnera ďalšie busty dvom významným
osobnostiam, ktoré boli späté s týmto mestom. Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, riaditeľky
Domu MS, zástupcov Okresnej a Krajskej rady MS, prednostu Okresného úradu, zástupcov mesta, domu kultúry, matičiarov a širokej verejnosti.
Básnik, prozaik a prekladateľ
Janko Jesenský získaval vzdelanie
aj na gymnáziu Rimavskej Sobote,
po získaní titulu doktora práv zložil advokátsku skúšku v Budapešti
a od roka 1919 do roka 1922 bol
prvým županom v Rimavskej Sobote.
Július Bolfík bol pedagóg, publicista,
regionálny historik, školský inšpektor. Študoval na revúckom gymnáziu a Učiteľskom ústave v Spišskej
Novej Vsi. Bol učiteľom slovenského
jazyka, dejepisu a zemepisu. Jeho
bohatá publikačná a vedecká činnosť
ho doviedla k získaniu titulu doktora
filozofie. V rokoch 1949 – 1977 vykonával funkciu okresného školského
inšpektora v okrese Šafárikovo (Tornaľa) a v Rimavskej Sobote. V roku
1966 založil Gemersko-Malohontskú vlastivednú spoločnosť a časopis Obzor Gemera. Viedol aj edíciu Gemerské vlastivedné pohľady

Predseda MS Marián GEŠPER a predstavitelia Rimavskej Soboty pri slávnostnom akte
odhalenia nových búst v Aleji dejateľov

a pričinil sa tiež o odhalenie pamätníkov, pamätných tabúľ a o zriadenie pamätných izieb dejateľov
Gemera-Malohontu.
Na podujatí sa prihovoril predseda Matice slovenskej, ktorý
vysoko ocenil prácu výboru miestneho odboru, že vybudovali vzácnu
Aleju dejateľov, akou sa nemôže
pýšiť nijaké mesto na Slovensku.
Úprimné poďakovanie za to patrí
Matici slovenskej, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Ministerstvu financií SR, mestu Rimavská
Sobota, Technickým službám mesta,
Kamenárstvu Ulický, miešanému
speváckemu zboru Bona fide, študentom Gymnázia Ivana Kraska,
matičiarom, darcom a členom výboru
MO.
Na záver slávnostného odhaľovania zaznela matičná hymna Kto za
pravdu horí.

Trstenský matičný g ul á š chutil všetkým prítomným

Dobrotami osladený matičný deň
O družnú náladu sa postarali všetci prítomní trstenskí matičiari, ktorí k nej prispeli aj ďalšími dobrotami a chuťovkami.

Text a foto: Jana FRANČEKOVÁ, MO MS v Trstenej

O d skor ého r ána, len č o
posledné teplé lú č e jesenného
slnka za č ali pr i prípr ave guláša
zohr ieva ť
v ýbor níkov
mati č nej or ganizác ie v Tr stenej, sa
v pr iestor och K lubu dôchod cov postupne za č ala šír i ť vô ňa
mati č ného guláša. Pr avdaže,
pr edchádzala tomu dôsledná prípr ava vš etkého, č o k dobr ému
guláš u patrí. Pod vedením š éf ku chár k y Vier k y Genge ľovej vš etc i
svojou š ikovnos ťou postupne
pr ispeli k zhotoveniu chu ťovo
v ynika júceho jedla. K vš eobecnej
chvále sa potom pr ipoji li prítomní
tr stenskí mati č iar i
i s r odin -

Vydarené a chutné jedlo si vyžaduje sústredenú pozornosť pri jeho príprave

VYDAVATEĽSKÁ PRODUKCIA
MATICE SLOVENSKEJ
Podporte aj vy národnú vydavateľskú produkciu, ktorá
môže vychádzať len vďaka vašej podpore Ceny sú
v zľave pre členskú základňu Matice slovenskej.

Národné výročia 2022 :
stolový týždenný kalendár Matice slovenskej
Cena: 1,70 € (bežná cena 1,90 €)
Matica slovenská sa už od svojho vzniku roku 1863
orientuje v rámci bohatej vydavateľskej, populárno-náučnej a osvetovej činnosti aj na vydávanie kalendárov.
Túto tradíciu na matičnej pôde založil a na vysokú
ideovo-estetickú úroveň postavil Daniel Gabriel
Lichard. V kalendárovej tvorbe ako obľúbenom žánri
ľudového vlasteneckého čítania aktuálne pokračuje aj
súčasná Matica slovenská, vydávajúca stolový kalendár nazvaný Národné výročia 2022. Malý matičný
týždenný stolový (pracovný) kalendár sa formálne
v ničom nelíši od štandardov kladených na takýto typ
tlače, no z obsahovej stránky je zameraný na rok 2022
ako Rok odkazu štúrovcov, za ktorý ho vyhlásilo vedenie Matica slovenskej.

nými prísluš níkmi, k torí za č ali
pr ichádza ť k pr estr et ým stolom
hneď popoludní. Príjemné von ka jš ie pr ostr edie, hr ejivé lú č e
slnka, dobr á atmosfér a umocni la
chvíle ich spolo č ného posedenia.
O kr em v ýbor ného guláš a H ela
M okr á a Katka Vozár ová ponúkali
a j z č er st vo upeč ených kapustníkov. K š tedr ému stolu pr ispeli a j
samotní č lenovia, k torí pr iniesli
cukr ovink y, kolá č e a r ôzne chu ťovk y. Tak to dobr otami osladený
deň v kr uhu pr iate ľov, mati č ia r ov, spomienok a v zá jomných
r ozhovor ov tr val až do ve č er ných
hodín.
Národný kalendár
2022
Cena: 3,50 €
(bežná cena 6,90 €)

Národné výročia 2022
: mesačný nástenný
kalendár Matice
slovenskej
Cena: 3,50 €
(bežná cena 3,90 €)
Spodná časť formulára
Pendantom malého týždenného pracovného
stolového kalendára
Matice slovenskej (MS)
nazvaného Národné
výročia 2022 je rovnomenný veľký reprezentačný mesačný nástenný kalendár. Jeho textovú časť,
pripravenú spisovateľom Pavlom Pareničkom, tvorí podľa
mesiacov dvanásť historických a biografických článkov
venovaných výročiam významných osobností kultúrno-politického a umeleckého života, spätých väčšinou
s matičným hnutím, ktorých výročia si pripomíname roku
2022 (január – 100. výročie slovenskej premiéry filmu
Jánošík, február – 120. výročie narodenia výtvarníka
Ľudovíta Fullu, marec – 160. výročie narodenia politika
Emila Stodolu, apríl – 150. výročie úmrtia básnika a člena
Výboru MS Andreja Sládkoviča, máj – 170. výročie narodenia architekta Blažeja Bullu, jún – 200. výročie narodenia politika a doživotného čestného podpredsedu MS
Jána Francisciho, júl – 150. výročie narodenia krajanského pracovníka Matúša Jankolu, august – 100. výročie
narodenia spisovateľa a predsedu MS Vladimíra Mináča,
a iné.

Na obálke najnovšieho
vydania
tradičného
Národného
kalendára pre rok
2022 je obrázok
Jána Francisciho
s
prívlastkom,
ktorý mu dal Jozef
Miloslav Hurban „krásny mládenec slovenský“. Ide
o vyjadrenie symboliky nielen preto, že v roku 2022
uplynie 200 rokov od Francisciho narodenia, ale aj
preto, lebo práve on bol kľúčovou postavou zrodu
Matice slovenskej, ktorú presne pred 160 rokmi prijal
Turčiansky Svätý Martin za svoju. V tomto ročníku
Národného kalendára je publikovaných viac ako
sedemdesiat zaujímavých príspevkov od popredných slovenských autorov. Okrem iných si prečítate
o tragických okolnostiach úmrtia Vladimíra Clementisa, úvahu k storočnici Vladimíra Mináča, článok
o kariére pilota Otta Smika, o životnej ceste generála
Ferdinanda Čatloša, ale aj články k nedožitým osemdesiatim narodeninám Vlada Dzurillu či k päťdesiatemu výročiu narodenia futbalového talentu Petra
Dubovského a mnoho iného populárno-náučného
čítania.

Národné kalendáre si môžete objednať nasledovne: e-mailom: periodika@matica.sk, telefonicky alebo SMS na t. č.: 0918 904 931,
alebo poštou na adrese: Matica slovenská, Ul. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin.
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MATIČNÉ DEPEŠE
MART ÝROM Z ČERNOVEJ
Obete černovskej tragédie si v Marianke v predvečer
pamätného dňa pripomenuli
J. E. Mons. František Rábek,
Daniela Suchá, predsedníčka
občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, Anton Hrnko,
konateľ nadácie PRO PATRIA, a Milan Novák, aktivista
z Malých Krštenian. Pamiatku
otca národa Mons. Andreja
Hlinku, pápežského protonotára, si uctili pri Bazilike Narodenia Panny Márie pred jeho
bustou a pamätnou tabuľou
na Pútnickom dome modlitbou
a položením venca. Na pamätnej tabuli je Hlinkov citát, ktor ý
vyslovil v prejave pri návšteve
Marianky v auguste 1930:
„ Dal som mládeži príklad, ako
má pracovať ku cti a chvále
Božej na spáse svojej nesmrteľnej duše a v prospech slovenského národa. V pamätný
Deň černovskej tragédie 27.
októbra 2021 v Dome seniorov
Dolný Oháj slávil svätú omšu
za obete Černovskej tragédie
otec Šebastián Košút.
TAJOMST VO
ZOBORSKÉHO KLÁŠTOR A
Rímskokatolíck y
biskup
a vojensk ý ordinár František
Rábek v historickom románe
Tajomstvo zoborského kláš tora s v yužitím vlastných
bohatých vedomostí i obra zotvornosti
zrekonštruoval
udalosti z čias Veľkej Morav y
a predstavil známe histo rické osobnosti – Svätopluka,
Gorazda,
Cyrila,
Metoda,
Koceľa aj Rastislava. Pr vé aj
druhé v ydanie knihy (2019,
2020) prijali čitatelia s úprimným záujmom a rovnako aj
rovnomennú v ýstavu autora
ilustrácií ku knihe od známeho
v ý tvarného umelca Mar tina
Oscitého, k torá približuje príbeh svätého Gorazda. Finisáž
sa uskutočnila 29. ok tóbra
podvečer vo farskom Kostole
Nanebovstúpenia Panny Márie
v Pezinku. Expozíciu obohatili
keramické práce Dany Nová kovej. Svätú omšu po ukončení v ýstav y celebroval Mons.
František Rábek.
PO STOPÁCH
VIEROZVESTCOV
Od 13. októbra až do 12.
novembra v spoločenskej sále
Knižnice Antona Bernoláka
v Nových Zámkoch pripravili NSK , spomínaná knižnica
a Obchodná akadémia v Šuranoch výstavu Po stopách sv.
Cyrila a Metoda na území nitrianskeho regiónu. Na koncepcii expozície sa kurátorsky
podpísala Eva Matejíčková.
SEDEM
TERCHOVSKÝCH DIVOV
V rázovitej Terchovej sa
rozhodli, že nielen vo svete,
ale aj v ich obci nájdu návštevníci sedem divov. Aj zo
stránok SNN známy kulturológ Peter Cabadaj vybral
– zhodne s tradíciou – to, čo
v súvislosti v Terchovou si
takéto označenie zaslúži. Kto
sa chce o týchto výnimočnostiach obce dozvedieť, nech
si zadováži jeho atraktívnu
knižku aj s bohatou obrazovou
dokumentáciou.
Pripravuje Emil SEMANCO

13. november 2021
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OČAMI MATIČIARA

Slávnostný Výbor MS si pripomenul 103. výročie Deklarácie slovenského národa

Tak ako po lete prichádza
krásna farebná jeseň, po mladosti prichádza jeseň života.
Práve vtedy si pripomíname
jednu z najvzácnejších cností,
ktorá sa rodí v duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Skláňame sa v úcte pred rokmi,
ktoré naši jubilanti naplnili
činmi pre blaho nielen nášho
mesta, ale i rodnej vlasti.

Rokovalo nové vedenie ustanovizne

Venované
jubilantom
S radosťou a potešením
sme pre matičných jubilantov v Trstenej pripravili slávnostné posedenie vo výstavnej miestnosti v Dome kultúry
pri príležitosti ich okrúhleho
výročia. Prítomných jubilantov s rodinnými príslušníkmi
privítala predsedníčka MO MS
v Trstenej Jana Frančeková.
V príhovore zdôraznila, že
úcta k starším ľuďom by mala
byť najmä prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť
spontánna. Starší ľudia si ju
zaslúžia za to, čo urobili na
prospech spoločnosti, aj za
skúsenosti, ktoré odovzdávajú mladším.
„Ste krásni aj vďaka svojej životnej múdrosti. Nech je
jeseň vášho života radostná,
plná lásky, zdravia a pochopenia od vašich najbližších,“
pokračovala. K slávnostnej
atmosfére recitáciou prispeli
Mgr. Anna Stolárik Havrilová
aj Ing. Margita Kapitánová.
Jubilantov potom obdarovali
kytičkami kvetov a vecnými
darčekmi. Oslava pokračovala slávnostným obedom,
voňavou kávou a chutným
zákuskom. Priateľské matičné
posedenie s jubilantmi, ktoré
trvalo do večerných hodín,
obohatil pôsobivým recitátorským umením aj Ing. Augustín
Šinál. Tých jubilantov, čo sa
nemohli na oslave zúčastniť,
navštívili členky výboru MO
MS v Trstenej doma a popriali
im len to najlepšie.
Keďže členmi MO sú aj
jubilanti zo Spolku Slovákov
v Poľsku, ktorí sa z pandemických dôvodov nemohli
zúčastniť na oslavách svojich
jubileí v Trstenej, posedenie
jubilantov sa uskutočnilo aj
v Klube SSP v Jablonke.

Pr v ý slávnostný Výbor Matice slovenskej, ktor ý kreovali delegáti Valného zhromaždenia Matice slo venskej z 9. októbra 2021 v Liptovskom Mikuláši, sa uskutočnil 30. októbra 2021 v Mar tine pri príležitosti 103. v ýročia prijatia Deklarácie slovenského národa vo vtedajšom Turčianskom Svätom Mar tine.
Slávnostnou časťou rokovania
Výboru MS bola spomienka na toto
výročie. Deklarácia znamenala pre
slovenský národ novú historickú etapu
– vznik prvého Česko-Slovenska,
v ktorom sa v roku 1919 obnovila činnosť Matice slovenskej.
■ ZÁCHRANA SLOVÁKOV
Noví členovia Výboru MS
vyzdvihli v uznesení nielen význam prijatia Deklarácie slovenského
národa v národných dejinách, ale
i prínos osobnosti Matúša Dulu, jedného zo štyroch čestných predsedov
obnovenej Matice slovenskej: „Tento

Kvôli pandémii nový Výbor MS rokoval v priestoroch tlačiarne Neografia v Priekope.

Na fotografii v strede staronový predseda MS M. Gešper. Vedľa neho sprava staronový správca MS M. Smolec a zľava nový tajomník MS P. Schvantner.

významný dokument v dejinách
slovenského národa bol vyvrcholením snáh slovenských národovcov
o právo národa na sebaurčenie. Deklaranti zvolili Slovenskú národnú radu
ako jedinú predstaviteľku oprávnenú
vystupovať v mene národa. Týmto
aktom sa vyjadrila vôľa byť štátotvorným národom v rámci česko-slovenského štátu. Československá
republika zachránila Slovákov pred
agresívnou maďarizáciou v rámci
Uhorska, ktorému dali Slováci definitívne zbohom. Nás matičiarov o to
viac teší, že predsedom slovenského
národného zhromaždenia bol Matúš
Dula, v auguste 1919 zvolený za

spolupredsedu oživotvorenej Matice
slovenskej“, ktorý bol aj zakladajúcim
členom v roku 1863.
■ VÝZVY MOBILIZUJÚ
Hlavným bodom pracovnej časti
výboru boli personálne otázky. Popri
staronovom predsedovi MS M. Gešperovi zvolili delegáti na valnom
zhromaždení aj dvadsaťosem nových
členov Výboru MS. Podľa aktuálnych stanov je počet oproti minulosti
nižší a členmi matičného výboru sa
už nemôžu stať zamestnanci Matice
slovenskej okrem najvyššieho vedenia ustanovizne. Členovia výboru na
prvom zasadnutí nového Výboru MS

v Martine potvrdili v tajnom hlasovaní
Maroša Smolca ako správcu Matice.
„Určite to nebude jednoduché obdobie najbližších štyroch rokov nielen
pre mňa, ale pre celé vedenie ustanovizne. Matica je zo strany štátu
finančne poddimenzovaná a pandémia spôsobila výpadok aj našich
neštátnych príjmov, hlavne z nájmov
v matičných nehnuteľnostiach. Mnohí
podnikatelia skrachovali a nám sa
znížili príjmy. V čase krízy musí bojovať o trhy a dobré tržby aj naša tlačiareň Neografia. Toto sú výzvy, ktoré
budeme musieť riešiť urgentne,“ uviedol pre SNN správca M. Smolec.
■ NOVÉ ORGÁNY
Funkcie
podpredsedov
MS
obhájili aj Marek Hanuska (prvý podpredseda) a Marek Nemec (druhý
podpredseda).
Nové Predsedníctvo MS ako
výkonný orgán doplnia okrem predsedu MS, správcu MS a dvoch podpredsedov MS i vedecký tajomník
MS Pavol Madura, tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť MS Ján
Seman a predseda Krajskej rady MS
Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec.
Slovenské národné noviny postupne
formou rozhovorov predstavia staronových aj nových predstaviteľov
v matičnom vedení.

Jubilejné desiate stretnutie matičných odborov Turian a Lehoty

Po prvej návšteve nasledovali ďalšie
Text a foto: Ľubomír LISK AJ

Začiatky družobných stykov
matičiarov Turian a Lehoty siahajú do
roka 2011, keď sa v Lehote uskutočnilo prvé stretnutie týchto miestnych
odborov. Každoročné striedavé
návštevy prerušila len vlaňajšia
nepriaznivá pandemická situácia,
preto sa jubilejné desiate stretnutie uskutočnilo s ročným oneskorením. Lehoťania si cestou do Turian
odskočili do Malej Fatry, aj keď
im pre nepriazeň počasia veľa zo
svojej krásy neukázala. Aj napriek
tomu sa malej skupinke podarilo
vystúpiť na jej dominantu – Veľký
Fatranský Kriváň. Popoludní ich
čakala návšteva mestského úradu,
kde ich v obradných priestoroch pri-

ČITATEĽSK Á SÚŤAŽ

Jana FRANČEKOVÁ,
MO MS v Trstenej

Veronika GR ZNÁROVÁ – Foto: Ján SEMAN

jal zástupca primátora Mgr. Dušan
Kričko. Potom sa Lehoťania presunuli
do Miestneho múzea, aby si spolu
so správcom múzea a predsedom
turianskych matičiarov Ľubomírom
Liskajom prezreli expozície múzea.
Po jeho prehliadke sa v turianskom kultúrnom stredisku konalo
družobné stretnutie, ktoré vystúpeniami spestrili domáci spevácky
súbor Ďatelinka a Lehoťanská
štvorka. Najmä ona sa postarala
o výbornú náladu a družnú zábavu
zaplnenej sály. Večer ubehol ako
voda a pri lúčení sa najčastejšie
spomínali plány na budúce stretnutie – tentoraz v Lehote. Teda o rok
u vás, priatelia.

Lehoťania si cestou do Turian odskočili na výlet do Vrátnej...

V Slovenských národných novinách č. 21/2021 sme sa sústredili n a naše dôležité vnútromatičné udalosti
a pýtali sme sa vás, vážení čitatelia, na ostatné Valné zhromaždenie MS a na jeho výsledky. Na položenú
otázku správne odpovedali tí riešitelia kvízu, ktorí napísali, že Valné zhromaždenie MS sa konalo v Liptovskom Mikuláši a za predsedu bol opäť zvolený JUDr. Marián Gešper. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov: Dávid Madaj, Malé Bielice; František Sopko, Komjatice; Branislav Hyben, Valaská
Dubová.
● Kde sa v tomto roku koná svetová výstava úspechov priemyslu a kultúry jednotlivých krajín EXPO?
Svoje odpovede posielajte na redakčné kontakty uvedené v tiráži týchto novín aj elektronicky našej administrátorke Ľubici Rišiaňovej do vydania ďalšieho čísla SNN.
(se)

PRIPOMÍNAME SI
13. novembra
– pred stopätnástimi rokmi sa
narodila herečka a astrologička Vilma
Jamnická (1906 – 2008); štyridsať
rokov bola členkou činohry SND,
autorka knihy spomienok Letá a zimy s
Jánom Jamnickým (1985) o jej manželovi, divadelnom režisérovi
– pred desiatimi rokmi zomrel
astronómom Juraj Bardy (1919 –
2011); podľa jeho návrhov boli skonštruované slnečné hodiny, ktoré sa
nachádzajú v Považskej Bystrici
14. novembra
– pred stopätnástimi rokmi sa
narodil divadelný herec Martin Gregor
(1906 – 1982); jedna zo zakladajúcich
osobností profesionálneho divadelníctva, účinkoval v SND, pôsobil v rozhlase, televízii a vo filme
– pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa narodil herec František
Kovár
(1946);
účinkoval v divadle Andreja Bagara
v Nitre a na Novej scéne, spoluzakladal divadlo Korzo ’90
15. novembra
–
pred desiatimi rokmi
zomrel historik Ladislav Deák
(1931 – 2011); odborník na
dejiny strednej Európy a Balkánu
v medzivojnovom období
16. novembra
– pred dvestopätnástimi rokmi
sa narodil spisovateľ Karol Kuzmány
(1806 – 1866); znalec literatúry, talentovaný básnik, estetik i schopný organizátor a novinár, priekopník slovenskej
prekladovej literatúry, spoluzakladateľ
a v rokoch 1863 – 1866 podpredseda Matice slovenskej
17. novembra
– Deň boja za slobodu a demokraciu, pamätný deň od roka 1993,
štátny sviatok od 2001
18. novembra
– pred sto rokmi sa narodil akademický maliar Ferdinand Hložník (1921
– 2006); do výtvarného diania vstúpil
v polovici štyridsiatych rokov minulého
storočia, vo svojej tvorbe sa venoval
niekoľkým výtvarným druhom: maľbe,
ilustrácii, kresbe a grafike
– pred tridsiatimi rokmi zomrel
politik, bývalý prezident ČSSR Gustáv
Husák (1913 – 1991), významná
postava SNP
19. novembra
– pred stoosemdesiatimi rokmi
sa narodil rímskokatolícky kňaz,
botanik, archeológ a etnograf Andrej
Kmeť (1841 – 1908); všestranná osobnosť, zostavil herbár, ktorý obsahuje
sedemdesiatdvatisíc položiek, z toho
tridsaťdeväťtisíc vyšších rastlín, navrhol založiť Slovenskú učenú spoločnosť, bojoval proti alkoholizmu, založil
školskú štepnicu, cirkevnú knižnicu,
čitateľský spolok...
– pred stopiatimi rokmi sa narodil herec František Dibarbora (1916
– 1987); najvýznamnejšie inscenácie,
v ktorých hral: Bratia Karamazovci,
Revízor, Jožko Púčik a jeho kariéra,
Inkognito, Veselé panie z Windsoru,
Kým kohút nezaspieva
21. novembra
– pred sto rokmi sa v žilinskom
kine Grand Bio Univerzal konala premiéra prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov
Siakeľovcov (1921)
23. novembra
– pred deväťdesiatimi rokmi sa
narodila interpretka ľudových piesní,
rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková (1931); ako redaktorka v Československom rozhlase vytvorila nemalé
množstvo relácií, ktoré mapujú tradičnú kultúru slovenského ľudu
24. novembra
– pred päťdesiatimi piatimi rokmi
sa na Sakrakopci nad Račou zrútilo dopravné lietadlo Il-18 (1966),
zahynulo všetkých sedemdesiatštyri
cestujúcich a osem členov posádky
Ľudovít KUSAL
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