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SLOVO O SLOVENSKU
Analýzy Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) opäť Slovákov veľmi
netešia. Podľa Indexu lepšieho
života sme krajinou, ktorá sa na
popredné ekonomiky zatiaľ nedoťahuje. Slovensko je vo väčšine ukazovateľov pod priemerom.
Štatisticky je u nás čistý príjem na domácnosť za jeden rok
12 892 eur, čo je menej ako priemer krajín OECD, ktorý je 17 812
eur za rok. Výrazný, až alarmujúci je aj rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími. V priemere 20 percent najbohatších
ľudí zarába štyrikrát viac ako 20
percent najchudobnejších.
Európsky štatistický úrad
Eurostat nedávno zverejnil aj
hodnoty hodinovej ceny práce
v celej Európskej únii. Nie je
veľkým prekvapením, že sme
znova takmer na chvoste celej
dvadsaťsedmičky. Čo sa týka zamestnanosti, 59 percent ľudí vo
veku od 15 do 64 rokov má platenú prácu. Je to však 7 percent
pod priemerom krajín OECD. Mať
dobré vzdelanie je prvým predpokladom na získanie slušného
zamestnania. V našom štáte má
vo veku 25 až 64 rokov ukončené
stredoškolské vzdelanie 91 percent obyvateľov. Aspoň v tomto
sa dostávame vyššie, ako je priemer krajín OECD (74 percent).
Slováci sa dožívajú v priemere 76 rokov, čo je nižšie číslo
ako priemer krajín OECD, ktorý
je 80 rokov. Pokiaľ ide o verejnú
sféru, Slováci sa vraj angažujú
priemerne. Volebná účasť, ktorá
je meradlom politickej participácie, bola na Slovensku v posledných voľbách 59-percentná.
Toto číslo je podstatne menšie
ako priemer krajín OECD, ktorý
vykazuje 72 percent volebnej
účasti.
Vo všeobecnosti sú vraj
Slováci podľa prieskumov so
svojimi životmi menej spokojní,
ako je priemer krajín OECD. Aj
napriek tomu, že 75 percent Slovákov vyhlasuje, že majú počas
dňa viac pozitívnych skúseností
ako negatívnych, je číslo nižšie
ako priemer krajín OECD, ktorý
vykazuje 80 percent. Slováci sa
teda cítia v meraniach Indexu
lepšieho života iba „mierne dobre“. Kto by sa tomu čudoval?
Roman KALISKÝ-HRONSKÝ
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Webová stránka mesta Nové Zámky tendenčne zamlčuje dejiny a pamätníky

Legionári opäť bojujú, no nie proti boľševikom
Dušan D. KERNÝ

Slovenské národné noviny už vlani upozornili v rozsiahlom článku na nezrovnalosti v prístupe k pamiatkam v Nov ých Zámkoch – konkrétne k pamiatkam na vznik Československa a vojnu proti agresii maďarských boľševikov. Webová stránka mesta nehovorí dostatočne
o tejto stránke novozámockých dejín a nedá sa z nej v yčítať ani zmienka o pomníku čs. legionárom.
Postup mesta sa stal predmetom medzinárodnej pozornosti, ak nie
škandálom. SNN sa preto obrátili na
odborníka – historika Jána Mitáča, ktorý sa problematikou dlhodobo zaoberá.
Publikujeme jeho stanovisko: „Vážený
pán prednosta Mestského úradu v Nových Zámkoch Ing. Peter Ágh. Musím
vyjadriť vážne pochybnosti nad Vašimi
slovami, ktoré ste uviedli pre webaktuality.sk, citujem: Prednosta úradu
Peter Ágh Insideru povedal, že zlikvidovanie hrobov je nedorozumenie.
‚O týchto hroboch sme nemali informácie. Neboli nikdy vedené ako vojenské
hroby. Náhrobok už nebol v dobrom
stave, a tak sme sa ho rozhodli odstrániť.‘
Neverím, že ste nevedeli, že sú to
hroby obetí prvej svetovej vojny – vojakov, a tiež legionárov, ktorí bojovali
s maďarskými boľševikmi v roku 1919
v okolí Nových Zámkov. Pán František
Daniel, s ktorým mimochodom úzko
spolupracujete, spracoval túto problematiku na základe archívneho výskumu a svoje informácie aj uverejnil.
O pamätník sa zaujímala i spoločnosť
M. R. Štefánika, ktorá dostala aj dotáciu od ministerstva na inštalovanie
pamätnej tabule na hrobovom mieste.
Rokovala aj s mestom, ktoré strčilo
radšej hlavu do piesku, a vy ako zástupca mesta ste o tom museli vedieť.
Ide o obrovskú neúctu zo strany predstaviteľov mesta voči všetkým obetiam, ktoré ležali v hrobe na cintoríne
v Nových Zámkoch.“
■ ANI ZMIENKA
Historik J. Mitáč pokračuje: „Vo
svojom výskume okrem iného spracúvam históriu Nových Zámkov v ro-
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koch 1938 – 1945, teda po Viedenskej arbitráži. Úzko spolupracujem
s pánom Danielom, s ktorým sa mi
podarilo nakrútiť niekoľko zaujímavých
svedectiev obyvateľov mesta o udalostiach z už uvedených rokov. Zúčastnil
som sa na veľmi zaujímavej akcii, ktorá
sa konala pri príležitosti spomienky na
obete bombardovania Nových Zámkov
počas druhej svetovej vojny. Na tejto
udalosti vystúpili poslední žijúci pamätníci, ktorí žiakom rozprávali svoje
zážitky. S viacerými z nich sa mi podarilo nakrútiť zaujímavé rozhovory, ktoré dopĺňajú mozaiku histórie Nových
Zámkov počas vojnových rokov. Mal
som v pláne tieto svedectvá poskytnúť
mestu Nové Zámky, aby sa na tieto
udalosti nezabudlo, aj keď zomrie posledný pamätník.
Po tom, ako ste sa zachovali, nemyslím Vás konkrétne, ale mesto Nové
Zámky, som sa rozhodol, že nakrútené
svedectvá budú vo väčšom bezpečí
v archíve ÚPN ako na Mestskom úrade v Nových Zámkoch. Je mi naozaj
ľúto, že v 21. storočí sa v civilizovanej
spoločnosti mohlo niečo takéto stať.
Slovensko má opäť jedno smutné prvenstvo.“
Toľko Ján Mitáč, historik Ústavu
pamäti národa.
■ IGNORANTSTVO A NEÚCTA
Pamätník – socha legionára –
bol postavený v roku 1936 na pamäť
obetiam niekoľkých národností, okrem
Čechov, Moravanov, Slovákov, Rusov
a Nemcov, tiež na pamäť Maďarom,
ktorí v bitke pri Nových Zámkoch padli.
Webová stránka mesta Nové Zámky
uvádza oslavy 250. výročia oslobodenia spod nadvlády Turkov z roku 1935

a potom Pospíšilovu sochu Bernoláka,
kodifikátora spisovnej slovenčiny –
pravda bez toho, že ju odhalil čs. predseda vlády Milan Hodža, bolo to v roku
1937 –, ale nie je tam nijaká zmienka
o pamätníku legionárom! O obnove pamätníka a sochy nehovoria ani terajšie
medializované vyjadrenia predstaviteľov mesta.
Úplne nový obrat dostala však
kauza, keď sa spoločnosť M. R. Štefánika obrátila na české ministerstvo
obrany. Česká strana prostredníctvom
hovorcu ministerstva Jana Pejšeka
dúfa, že súčasný nelichotivý stav sa čo
najskôr zlepší, a pamätník bude opäť
dôstojným pietnym miestom pripomínajúcim vojnové obete z radov Čechoslovákov i iných národov. Všetko podľa
hesla, že „padlý vojak nie je nepriateľ
a treba mu zaistiť dôstojné miesto posledného odpočinku“, uviedol Pejšek
v ostrej reakcii na medializované informácie, že mesto Nové Zámky zničilo
pamätník obetiam z obdobia prvej svetovej vojny.
Mesto informovalo, že cintorín
obnovuje. Plánuje osadiť nový pamätník, na ktorom budú tabule s menami
padlých a nové obruby hromadných
hrobov. České ministerstvo obrany dostalo v uplynulých mesiacoch (!) informácie o stave pamätníka od Nadácie
Milana Rastislava Štefánika aj od súkromných osôb.
Prípadu sa ujala predsedníčka
českej časti Spoločnej česko-slovenskej medzivládnej komisie pre starostlivosť o vojnové hroby z ministerstva
obrany a napísala list, ktorý adresovala predsedovi slovenskej časti komisie.
Upozornila na aktuálny stav a žiadala informácie o tom, ako sa celá vec

rieši. Ako píše Pejšek: „Dvadsiateho
siedmeho mája sme dostali odpoveď
z Ministerstva vnútra SR. Informujú
nás, že v tomto prípade došlo k pochybeniu zo strany mesta Nové Zámky,
ktorý je ako vlastník pozemku primárne zodpovedný za starostlivosť o vojnové hroby, a zainteresované zložky
už začali pracovať na náprave.“
■ VRCHOL ĽADOVCA
Ministerstvo vnútra SR sa vo svojom stanovisku pre médiá vyjadrilo, že
mesto nekonalo v súlade so zákonom
o vojnových hroboch, keď nepožiadalo o prestavbu vojnového pamätníka
ministerstvo vnútra a bez schválenia
začalo stavebné práce. Obvodný úrad
Nitra vyzval listom z 24. mája mesto
na okamžité zastavenie stavebných
prác a zaslanie písomnej žiadosti
o obnovu spolu s projektom ministerstvu vnútra na odsúhlasenie. Zároveň
začal proti samospráve konanie podľa
zákona o vojnových hroboch, v ktorom
hrozí pokuta do 16 596 eur.
Faktom však je, že toto je len
vrchol ľadovca – na celom juhu Slovenskej republiky sa množia rôzne
pamätníky, ktoré majú jednoznačne
vytlačiť kľúčové skutočnosti z československých a slovenských dejín. Prípad Nové Zámky by mal byť začiatkom
trvalého záujmu verejnosti, nevládnych organizácií a úradov, aká je vlastne situácia pamätníkov v južnej časti
Slovenskej republiky, osobitne pokiaľ
ide o obdobie maďarskej okupácie po
Viedenskej arbitráži a o obdobie boja
pri vzniku Československej republiky
a vojny s červenými gardami maďarských boľševikov. Téme sa budeme
venovať v ďalších vydaniach SNN.

Jevgenija BEREZNERA, organizátora jedinečnej prezentácie

Vý st ava , n a k tore j s a aj úpr i m ne pl a k a lo
● Ako námestník generálneho riaditeľa organizácie Ministerstva kultúry
Ruskej federácie prinášate originálne
podujatia na Slovensko. Čím je výnimočná terajšia výstava, na ktorú upozorňujú vývesky v Národnom osvetovom centre v Bratislave?
Tentoraz je to výstava Partizánske
hnutie na území Ruska, Ukrajiny a Bieloruska v rokoch druhej svetovej vojny. Štátny tajomník MK SR I. Sečík to ocenil ako
originálny dobový materiál prezentovaný
v novom poňatí, ako prínos k pochopeniu
utrpenia a násilia, ktorému boli vystavené
miliónové zástupy civilného obyvateľstva
na obrovskom území Európy, ako dokumentárny materiál mimoriadnej hodnoty aj
pre slovenské publikum.

V SNN 23/2013
SI PREČÍTATE
WWW.SNN.SK
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● Výstava potrvá v bratislavskom
Dome umenia a nejeden z tých, čo
ju pri otvorení zhliadol, mal v očiach
slzy, je to výstava, na ktorej sa plače...
Mali sme veľký problém vybrať z tisícok fotodokumentov; tie najbrutálnejšie
ani nevystavujeme. Nejedna fotografia
barbarského vraždenia civilného obyvateľstva slúžila ako dôkazový materiál
pri súdnych procesoch, medziiným aj na
Norimberskom. Vybrali sme 320 fotografií. Sú nielen od sovietskych vojnových
fotografov, ale sú to aj snímky popráv
a masakrov, ktoré sa našli u zajatých
nemeckých vojakov, dôstojníkov, ktorí sa
nechali pri tých zverstvách fotografovať.
Zábery hovoria za všetko. Výstava je do-

plnená o zvukovú časť – znie 39 originálnych piesní z čias vojny, neupravovaných
neskorším aranžmánom.
● Význam podujatia podtrhla účasť
vrcholných predstaviteľov veľvyslanectiev Ruskej federácie, Bieloruska,
Ukrajiny, Izraela a USA na vernisáži
v predvečer osláv porážky fašizmu. Na
čo by ste ešte v upriamili pozornosť
návštevníkov?
Nepochybujeme, že na Slovensku
táto expozícia zarezonovala. Pripravovalo ju šesť ruských inštitúcií okrem iného
i z materiálov, ktoré sa len nedávno stali
dostupné aj v Moskve...
Zhováral sa Dušan D. KERNÝ
Foto: archív

Dramatik Ivan Stodola bol majster dynamickej divadelnej zápletky
Pred stotridsiatimi rokmi vznikli pr vé spolk y Slovákov v Amerike
Blížia sa slávnosti 150. v ýročia Matice slovenskej. Kto bude účinkovať?
WWW.MATICA.SK
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Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov konečne vymenilo svoje staré vedenie

Budova literárnej pospolitosti má byť nepredajná
Roman K ALISK Ý- HRONSK Ý - Foto: Ladislav LESAY

V utorok 28. mája v Bratislave najvyšší orgán Spolku slovenských spisovateľov (SSS) zvolil nové vedenie tohto občianskeho združenia. Členské zhromaždenie vo voľbách okrem iného potvrdilo, že budova Domu spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave je aj naďalej nepredajná a jej prenájom realitnej firme treba prehodnotiť tak, aby literáti mohli svoj majetok zmysluplne využívať.
Členské zhromaždenie SSS
zvolilo do funkcie čestného predsedu Petra Jaroša a Jaroslava Rezníka
staršieho, predsedom spolku sa stal
Miroslav Bielik. V novom predstavenstve SSS sú: Július Balco, Boris
Brendza, Ján Čomaj, Pavol Dinka,
Marián Grupač, Emil Holečka, Margita Ivaničková, Teodor Križka, Matúš Kučera, Roman Michelko, Jozef
Mikloško, Ján Tazberík, Jozef Vladár
a Jozef Zavarský. V kontrolnej komisii sú: Štefan Cifra, Anton Hrnko, Dušan Jarina, Radislav Kendera a Imrich Sedlák.
Podľa uznesenia požiadavka na
celkovú rekonštrukciu spisovateľskej
budovy na Laurinskej 2 v Bratislave
nie je akútna a primeraná, pretože
budova nie je zatiaľ v takom stave,
aby sa muselo okamžite pristúpiť
k tomuto kroku. Potvrdilo sa, že
uznesenie členského zhromaždenia

zo 16. marca 2010, bod 6: „Zaväzuje predsedu a predstavenstvo SSS
dôsledne rešpektovať zásadu, že
budova SSS a AOSS na Laurinskej 2
v Bratislave je nepredajná,“ zostáva aj
naďalej v platnosti. Uznesenie ukladá vedeniu aj preskúmanie platnosti
zmluvy o celoplošnom prenájme budovy na Laurinskej 2 a v prípade možnosti jej zrušenia ju vypovedať alebo
nájsť spôsob podania žaloby na jej
neplatnosť. V prípade nemožnosti
nájomnú zmluvu na celoplošný prenájom budovy zrušiť, treba dosiahnuť na základe rokovania s nájomcom výhodnejšie podmienky, vrátane akceptovania potrieb súvisiacich
s činnosťou Spolku slovenských
spisovateľov. To znamená zachovať
v budove na Laurinskej 2 sídlo Spolku slovenských spisovateľov, jeho
vydavateľstva a časopisov a nájsť
možnosti, ako v priestoroch budovy

obnoviť alebo vytvoriť nové kníhkupectvo zamerané na predaj slovenskej pôvodnej literatúry. Tiež sa
má prerokovať s nájomcom budovy
a s Literárnym fondom zachovanie
Klubu spisovateľov.
■ NEZÁVISLÝ AUDIT
Má sa zabezpečiť aj nezávislý
externý audit za celé obdobie, počas ktorého Asociácia organizácií
spisovateľov Slovenska (AOSS) vykonávala správu spoločnej budovy
SSS a AOSS; podľa výsledkov auditu právnymi prostriedkami vymáhať náhradu všetkých škôd, ktoré
AOSS spôsobila nehospodárnym
a nezodpovedným konaním, vrátane
sprenevery finančných prostriedkov
účtovníčkou AOSS. Zároveň sa bude
rokovať s veriteľmi energetických
spoločností o predĺžení splatnosti
pohľadávok.
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Z morá lneho hľad iska je vskutku nemorá lne br ať vá žne zoznamy sp olupracovníkov

Slováci, zabudnite konečne na z väzk y ŠtB
Ján LITECK Ý ŠVEDA

Čitateľom SNN i radovému občanovi je dobre známe zverejnenie zoznamov spolupracovníkov ŠtB Ústavom pamäti národa. Už prvé podsunutie týchto materiálov Petrovi Cibulkovi zrejme bolo
iba hrou ako skryť tých, ktorí stáli na tribúnach, či robili najväčšie privatizácie. A pripraviť si senzačný materiál na vydieranie. Veď keď už v máji 1989 naši súdruhovia delili majetky, takisto
mali kopu času aj na to, aby so zväzkami ŠtB urobili, čo len chceli.
Vybrali, pridali a podobne. Väčšina mien samozrejme sedela, aby
hra vyzerala dôveryhodne. Ale išlo
v podstate o samé malé ryby, ba často tam boli mená tých, ktorých eštebáci zlomili k podpisu, ale nikdy ich
nezlomili k ozajstnej spolupráci. Tak
sa im aspoň takto pomstili. Čo sa sleduje ich zverejnením, nie je celkom
jasné, ale ani ma to veľmi nezaujíma.
Pretože jediný bezpečný fakt, ktorý poznám, je, že zväzky mali ONI
a dovolili ich uverejniť ONI. Sám pozitívne viem o menách, ktoré by tam
za normálnych okolností museli byť,
a nie sú. Takže už len z morálneho
hľadiska je nemravné tieto zoznamy
brať vážne a jednému vytýkať to, čo
sa druhému ľahko prepečie. Tu sú
porušené hlavné základy spravodlivosti, na ktorých musí stáť každá
spoločnosť. A to ešte stále nehovoríme o riadiacich funkcionároch Štátnej bezpečnosti.

■ HRA BEZ PRAVIDIEL
Ak prejavíme záujem o tieto
zväzky, iba sa pustíme do hry, ktorej
pravidlá nepoznáme. To je ako hrať
karty s niekým, komu sme dopredu
povolili vybrať si esá. Takú hru nemôžeme v nijakom prípade vyhrať. Tak
ako nikdy nevyhráme so škrupinkárom, ktorý nám nainscenuje niekoho,
kto ľahko vyhrá, a potom nás oberie
aj o gate. Smutné na tom je, že vždy
sa nájde niekto, kto si s nimi začne,
väčšinou z tých najnižších klebetných pohnútok. Ak chceme niekoho
posudzovať, tak by sme to mali robiť
výlučne podľa viditeľných faktov – čo
urobil dobre, čo zle, či je to osožný
alebo škodlivý človek, a nie podľa kritérií, ktoré nám podsunul niekto iný.
A do duše nevidíme nikomu. Iste, bolo
by to pekné zalistovať si v takýchto originálnych, nevypreparovaných
zoznamoch, aj by sme z toho veľa
usúdili o dnešku dokonca všeličo by

sa nám vyjasnilo. Žiaľ, je to absolútne
nereálne a musíme sa zmieriť s tým,
že k takým materiálom sa nikdy nedostaneme. A podľa toho sa aj zariadiť. Akékoľvek utopické očakávania,

VŠIMLI SME SI

v Prahe a že tak hovorí ústavný činiteľ
českej republiky z tých čias „rozpadu“,
„zániku“ „rozdelenia spoločného štátu“.
Ešte si však treba uvedomiť, pre
koho to hovorí? Víkendové vydanie
Pravdy to cituje v príspevku českého
spolupracovníka Ondřeja Mrázeka ako
„zaujímavú vetu“, ktorá odznela na pražskom literárnom festivale venovanom po
dvoch desaťročiach slovenskej literatúre
a jej znovu objavovaniu a znovu prekladaniu do češtiny, aby ju eventuálny čitateľ
mohol lepšie vnímať. Autor sa netají, že
oná veta o tom, ako Česi nedodržali nijakú zmluvu, ktorú so Slovákmi uzavreli
–, „sa zaručene v českých médiách neobjaví“. Takže, v podstate sa nič nemení.
My vieme už takých dvadsať rokov, že
nijakú zmluvu „bratia“ nedodržali a že sa
to v českých médiách neobjaví, to tiež nie
je pre nás novinka. Novinkou však je, že
sa to konečne objavilo z českého pera
v médiu, ktoré len ťažko veruže možno
zatracovať ako nacionalistické. Pravda
sa napokon vždy ukáže, aj keď lož má
pekné dlhé, dvadsaťročné nohy a rýchlo
nimi prepletá. Neprekáža, že sa to nezjaví v českých médiách – úspechom je, že
sa o tom dozvedia vnímaví čitatelia na
Slovensku, kde hovoriť o vierolomnosti
českej politiky bolo dlhé roky vlastne zakázané, spoločensky a mediálne trestné.
(ddk)

Cieľom projektu je priblížiť študentom zaujímavé príbehy

Keď sa vykľuje
šidlo z vreca
Je to na neuverenie! Až po rokoch
sa človek dozvie, že máme na Slovensku nos medzi očami. Nedávno
na veľkej medzinárodnej konferencii,
keď do Bratislavy prišlo okolo tisícky
prominentov, sme si vypočuli z úst
svetovo známeho bývalého i terajšieho poradcu či radcu prezidentov USA,
že mierové rozdelenie ČSFR a vznik
dvoch samostatných štátov bol príklad demokratickej vyspelosti.
Nuž, my sme vedeli dávno, že nejde
o nacionalizmus, dávno sme vedeli, aké
je to urážlivé dávať do jedného vreca
– ako to úspešne robila súkromná televízna stanica – slovenských ústavných
činiteľov s tými na Balkáne, ktorí nakoniec skončili pred medzinárodným súdom
v Haagu. Teraz sa zas dozvedáme inú
pravdu, o ktorej sme roky nepochybovali: že Česi, Česká republika, jej vtedajší
ústavní činitelia – prezidentom počínajúc
– nedodržali nijakú zmluvu, ktorú so Slovákmi uzavreli. Bomba! Neviem, pre koho
je to novinka, ale zrejme je to nóvum, že
sa takto môže hovoriť, že sa takto hovorí
LÚP

AK TUÁLNE
neakceptovanie reality iba pomáhajú
zahniezdiť sa hlúposti. A tá niekomu
veľmi vyhovuje.
■ POST SCRIPTUM 2007
Posledný cirkus okolo obsadenia postu šéfa ÚPN, na ktorom našim
súdruhom tak mimoriadne záležalo,
či „nečakane“ sa objaviace materiály
o arcibiskupovi Sokolovi určite už aj
tým menej chápavým veľa napovedali. A ani svoj slovník nejako veľmi
neinovovali – o jednom kandidátovi
pre ÚPN zaperlil známy učiteľ ruštiny,
fušujúci aj do histórie, Dušan Kováč,
že „... nie je vyrovnaný so slovenským

štátom“. Pokroková novinárka zo SME
zase hlboko hĺbala nad tým, aké má
v „hĺbke duše“ názory zvolený kandidát. Tak nám Orwell pomáhaj...
■ POST SCRIPTUM 2013
Čudujem sa, že našich súdruhov ani za viac ako 20 rokov táto hra
ešte neomrzela. A podobne ako to
robil Cato starší, na záver každého
písomného prejavu ma nutká zopakovať: November 1989 bol eštebácky
podvod, ktorý mal tri hlavné ciele:
aby majetky zabrali komunisti, aby za
svoje zločiny neboli potrestaní a aby
bolo zachované Československo. Na
všetko dnešné dianie sa treba pozerať z tohto uhla pohľadu. V prvých
dvoch bodoch naši súdruhovia plán
splnili a prekročili. Iba zachovanie
Československa bolo nereálne, pretože už len hra na demokraciu rozpútala
také emancipačné hnutia, že napriek
tomu, že mali a dodnes majú v rukách

všetky masmédiá, ktoré na nás priam
chrlili všelijaké sfalšované výskumy
verejnej mienky, neboli schopní túto
patologickú konštrukciu udržať pri živote. Čo našich eštebákov a ich detičky nevýslovne škrie dodnes. A keďže
všetky veľké peniaze rozkradli oni,
majú z čoho organizovať všelijaké
protislovenské kampane a štvania
v televízii aj v rozhlase. No a keď si
ešte pospomínate, kto za tých 20 rokov bol vždy pranierovaný ako zlý eštebák, ľahko zistíte, že takmer nikdy to
neboli nijakí „čechoslováci“, naopak,
najväčšie kampane boli výlučne proti
slovenským vlastencom. Zaujímavé,
nie? Takže, milí Slováci, zabudnite
na zväzky ŠtB. Tým spravíte našim,
tak dobre známym súdruhom najväčší
škrt cez rozpočet.
Aktualizovaný úryvok z knihy
Oko uragánu z roku 2007,
K materiálom „ŠtB“

Návrat sitnianskych rytierov
Málokto vie, že na Slovensku beží
projekt Nápad, premenený na
úspech. Je pravda, ťažko sa o tom
dozvie z informácií ponuky tvorcov
domáceho mediálneho priestoru.
Pretože tá sa drží hesla: Kto sa
neobjaví v Smotánke, akoby neexistoval... Projekt je v podstate cyklus
prednášok na vysokých školách
(stretnutia s úspešnými slovenskými podnikateľmi, ako aj s ďalšími
zaujímavými, inšpiratívnymi osobnosťami).
Cieľom projektu je priblížiť študentom zaujímavé príbehy inšpiratívnych
ľudí podľa ich študijnej profilácie, a
to od úspešných slovenských podnikateľov, cez významných architektov,
žurnalistov, politológov, vedcov, sociológov až po mnohé ďalšie inšpiratívne osobnosti. Zámer je postavený na
tom, že aj oni niekedy začínali a boli
na úplne inom stupni svojej kariéry, ako
sú teraz. Študenti sa môžu stretnúť so
zaujímavou osobnosťou, porozprávať
sa s ňou zoči-voči a pýtať sa na všetko,
čo ich zaujíma. Mládež tak zisťuje, že
existujú mnohé iné témy ako šoubiznis,
znásilnenia, skrátka to, čo sa v našich
SLOVENSKO

médiách označuje slovom bulvár – a je
ho v nich požehnane! Ibaže akokoľvek
sympatická snaha pripomína skôr návrat povestných sitnianskych rytierov
ako atmosféru podpory poznania a rozvoja myslenia či tvorivosti v modernej

ČO INÍ NEPÍŠU
spoločnosti, ktorej mnohí politici dávajú
vzletné frázovité prívlastky – napríklad

poznatková. U nás sa totiž múdrosť
nešíri obvyklými prostriedkami, je
skôr odkázaná na potulné tradovanie
jej nositeľov. Ozaj, prečo si vlastne
všetci dobrovoľne povinne platíme
„naše“ verejnoprávne médiá? Nemalo
by väčší efekt financovať autobus plný
múdrych, skúsených a rozhľadených
ľudí a poslať ho na trasu od školy ku
škole?
Ivan BROŽÍK
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Diktát ekonómie bez ľudskej tváre
Eva ZELENAYOVÁ
Ukazuje sa, že ani rok 1989, ani
rok 1993 neboli takými rozhodujúcimi
medzníkmi v dejinách nášho národa
ako rok 1995, keď vtedajší premiér
Vladimír Mečiar 27. júna na zasadaní Európskej rady v Cannes odovzdal
prihlášku SR na členstvo v EÚ. Samotné Európske spoločenstvo po
páde komunistického režimu prešlo
viacerými zmenami. Maastrichtskou
Zmluvou o Európskej únii v roku 1992
reagovalo na rozpad východného
bloku a o rok na to v Kodani prijalo
hospodárske a politické podmienky
pre vstup nových členov do EÚ. Slovensku trvalo takmer deväť rokov,
kým splnilo podmienky a do EÚ bolo
prijaté. A za tých deväť rokov bola najdôležitejšou podmienkou na prijatie
Slovenska do EÚ zmena vlády v roku
1998!
Už v roku 2000 si nový premiér

Dzurinda prevzal v Lombardii medzinárodnú cenu nadácie V. Colomba, talianskeho kresťansko-demokratického politika. Udelenie ceny
sprevádzalo mediálne uznanie, no
našiel sa novinár, ktorý videl veci
inak. M. Respinti v Secolo d´Italia
pod titulom „Diabol“ na Slovensku
dešifroval klamstvá, ktorými dobová
tlač manipulovala svojich čitateľov.
Citujme: „Je smiešne trvať na tom,
že vláda ‚strednej pravice‘ (?) pod
vedením ‚ekonóma Dzurindu‘ iniciovala zdravý plán obnovy krajiny asi
najskôr degradovaním Mečiara, keďže bol v minulosti boxerom. Žeby sa
Dzurinda zlepšil v ekonomike pracujúc – so všetkou úctou ku kategórii
– v štátnych železniciach skladaním
gymnaziálnych básní na počesť komunistického ‚Víťazného februára‘
v roku 1948? Za viac ako jeden rok sa

jeho vláde podarilo znížiť platy, ktoré
vo volebnej kampani naduto sľuboval zdvojnásobiť. Priemerná životná
úroveň sa citeľne znížila, kým nezamestnanosť vzrástla. Ak toto má byť
‚hospodárskou obnovou‘...“

KOMENTÁR
Kto teda boli tí lobisti Európskej
únie, ktorí horlili za ľudí schopných
zrádzať národno-štátne záujmy?
Spravodajca Európskeho parlamentu pre rozšírenie Únie A. Oostlander
v roku 1997 odkázal Slovákom, že
„súčasná vláda je bariérou na ceste
k Európe. Prosíme, zmeňte názor alebo zmeňte vládu“. Nebol jediný a Slováci skutočne zmenili vládu.
Ešte pred rozpadom východného
bloku veľkú iniciatívu na demokratizáciu pomerov v niektorých krajinách

tiež odstredeného Jozefa Kollára
zo strany SaS, je doslova sveto vou kur iozitou. Ve ď spojiť vodu
s ohňom a t vrdiť ľuďom, že pre
nich je to politick y najlepšie a
najspravodlivejšie, je už naozaj
v ýsmechom zdravého rozumu.
A le napokon o ten vôbec nejde.
Úplne jasne a pr iehľadne ide odídenc om od Sulíka iba o to, aby
sa na chr bte s lepším politick ým
imidžom opäť dostali, respek tíve

aby zostali v par lamente na v ýplatnej listine štátu. A treba na ozaj konštatovať, že Daniel Lipšic
pr i všetk ých jeho negatívach a
prešľapoch v minulosti, dokonc a
aj vá žnych, predstavuje v Novej
dohode to najlepšie z toho, čím
nov ý mač kopes disponuje. Čím
však ešte môžu verejnosť oslo viť páni K rajc er č i Chren, nie je
jasné urč ite ani im samotným. Iba
ak vlastným a – mier ne povedané
– dr z ým – politick ým sebavedo mím. A le veď – s Lipšic om možno
aj mot yka strelí, nie? Je teda naj v yš ší č as odkázať našim neko neč ne a bezbreho „ ambicióznym“
spoluobč anom, že volič nie je idi ot. Že si vie zrátať minimálne to,
že dve a dve nie je sedem, ako
sa nám niek to sna ží nahovor iť

bez akejkoľvek hanby. Je zároveň
najv yš ší č as pr ipomínať si to už
teraz pred pr v ými zo sér ie volieb,
k toré nás č akajú. Pretože politici
sú naozaj schopní všetkého, ak
ide o kor y tá. A k si nevedia prísť
na meno, ak si nav zájom dlhodo bo blokujú rozhodnutia v samo správnych par lamentoch, ako nás
zrazu za nieko ľ ko t ý ždňov chcú
presvedč iť, že sú odjak živa koa lič ní par tner i, teda spojenci?
O podvodníkoch, k torí mani pulujú s vedomím star ších ob č a nov a predávajú im podradný to var na predvádzacích akciách za
nadhodnotené c eny, sa nakr útil
f ilm s náz vom Šmejdi. A k ý názov
by mal asi f ilm o politikoch, k torí
nezakr y to manipulujú s vedomím
volič ov a presviedč ajú ich o v ysokej pr idanej hodnote ich inak
podradnej a egoistickej politik y ?
A Daniel Lipšic za to ani tak nemô že. To, že doplatí, zistí, až príde
č as. Tí, ktorí sa k nemu prilepili,
nemajú č o stratiť. Sú v situácii,
v ktorej sa v snahe zvrátiť jasný
v ýsledok pred koncom zápasu
brankár mení za ďalšieho hráč a.

z Bratislav y do Trnav y a späť.
Ležala tam Svetlana. Prekona la úspe šne cestu z Mosk v y do
Berlína, ale už sa jej nedarilo
na poslednom úseku. Do boľnice v ýlučne pre uprednostňovaných vojnov ých veteránov

vojenskej uniforme. V nej došla
v máji 1945 aj do Berlína, kde ju
za jej frajeriny karhal samotný
Žukov. Nie ako vrchný veliteľ
vojsk v Berlíne, nie ako veliteľ
operácie, ako priateľ jej ministerského otecka...

Je to jediný povoz v Mosk ve,
k tor ý má na oblokoch stiahnuté
čierne záclony a nie ako prepychové autá čierne sklá. Keď do šiel do chrámu na Domodedove
na
pravoslávnu pobožnosť,
odpjevanie, aby bol Hospodin

Účelový politický mačkopes
Ivan BROŽÍK
Politici, teda niek torí „ naši
politici “, ponúkajú ľuďom opäť
jednu prehľadnú frašku. Je na ozaj otázne, ko ľ ko toho ešte
oprávnení volič i u nás sú ochotní mlč k y akc eptovať. Pred oč ami
sa im odohráva doslova zápas o
dlhodobé, ak nie tr valé parazito vanie na poslaneck ých mzdách.
S uplatnením sa v živote podak to r ých v y volených to totiž pokr ivkáva do takej mier y, že inú c estu
ako dožiť v ysok ý dôchodkov ý vek
v par lamentných laviciach nema jú. Teda inú šancu na blahoby t.
A by sme boli presní. Veď koniec
konc ov, ide iba o moc, k torá za bezpečí peniaze a pr inajhor šom
stačí aj poslaneck ý mandát bez
moci, ale s peniazmi. Spojenie
Nov y konzer vatívneho politika

SPOZA OPONY
Uprostred Bratislav y po čas celých májov ých t ý ždňov
zneli piesne v ruštine – so vietske piesne z čias druhej
svetovej. Konala sa v ýstava
ohromujúcich fotograf ií o voj novom utrpení civilného obyvateľst va Bieloruska, Ukraji ny a Ruska. Znel e šte aj dnes
strhujúci chorál Vstavaj strana
agromnaja, vstavaj na smer tnyj boj... V Bratislave je azda
najpôsobivejší cintorín pad lých sovietsk ych vojakov v Európe. Dlhé rok y sa koniec voj ny u nás pripomínal deviateho
mája; teraz, keď sme vstúpili
do Európy, koniec vojny osla vujeme ôsmeho. Je viac ako
hromada argumentov, prečo
je to jedine tak správne. Ja sa
s t ým stotožňujem, ale oslavujem deviateho. Mám na to jed noduchý dôvod.
Počas posledného roka,
poslednej jesene, zimy a jari
poby tu v Mosk ve som jazdil
pravidelne do špitála pre ve teránov nomer dva. To je zo
stredu Mosk v y asi tak ako
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vyvíjal americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Prostredníctvom Open Society Foundations
– Nadácie Otvorenej spoločnosti
– napríklad korumpoval sovietskych
vedcov a získaval ich na spoluprácu
na vlastnom programe. Pochopiteľne,
zdanlivo išlo o zachovanie sovietskej
vedy…
Lenže celkom bez zábran v knižke Vek omylnosti píše: „Sústredil som
energiu na zakladanie nadácií, výber
dozorných rád, ktorým sa malo zveriť
míňanie mojich peňazí, a na riešenie
širších problémov ekonomickej a politickej reformy.“ Taliansko, ale aj iné
štáty nedovolili tomuto finančníkovi
a filantropovi rozvinúť činnosť na svojom území. Na Slovensku je aktívny
dodnes. Bývalá premiérka Radičová
bola istý čas predsedníčkou správnej
rady jeho nadácie.
Už na prvý pohľad sa javí rozporuplné pôsobenie finančníka s vlastnosťou filantropa. Soros je autor
viacerých publikácií, v ktorých dopodrobna odhaľuje pred verejnosťou
svoje zámery. Podľa neho sa doterajší hodnotový systém prežil a za jedinú
univerzálnu hodnotu považuje peniaze. Pápež František nedávno štvorici

Daniela Lipšic a, odstredeného
z K DH, s liberálmi, propagujúci mi legalizáciu drog a právo inak
sexuálne or ientovaných ľudí na
založenie si rodiny, vrátane „ ná kupu“ detí, sústredenými okolo

POZNÁMKA

Prečo oslavujem deviateho mája
Dušan D. KERNÝ
bolo treba nosiť mnohé. Ak nie
všetko. Nielen japonské krížovk y, k toré mala rada, ale najmä
liečivá, hojivé masti, a samo zrejme obväzy, veľa obväzov.
Ten posledný úsek prekoná vala Svetlana dlho, aj keď nie
tak dlho ako cestu do Berlí na. Tú absolvovala po úteku
z bezpečného rodičovského
domu evakuovaného ďaleko od
Mosk v y – ako nejedno vedenie
ministerst va. Pre šla ju najpr v
v sovietskej a potom v poľskej

Keď Svetlana chodila do
Bratislav y ako predstaviteľka
knižnej kultúr y, dnes by sa po vedalo manažérka prekladov
a dovozu slovenskej knižnej
kultúr y, bola to elegantná a se bavedomá pani. Nedávno, už na
lôžku, sa scvrkávala a ani rakvu nepotrebovala veľkú. Rusk ý
traúrnyj áv tobus je neveľk ý. Má
zozadu ot vor, k tor ým sa vsunie
rak va, tak že pozostalí sedia po
dvoch stranách a uprostred autobusu majú pri nohách rak vu.

NÁZORY

milostiv ý jej duši, prepásali
sme jej cez čelo stuhu s nápi som Presvjataja bogorodička,
spasi nas. Pravoslávny báťuška povedal: Všimli ste si dob re dátum úmr tia? Zomrela tak,
že št yridsať dní, záväzná so rokovina, keď sa na pamiatku
zomretého zíde rodina, pripo menú si ho známi a priatelia,
tá sorokovina pripadá na de viateho mája! Št yridsať dní od
jej úmr tia uplynie na Deň víťazst va! Je to znamenie! Povedal

nových veľvyslancov o. i. povedal:
„Finančná kríza, ktorou prechádzame,
nám dáva zabudnúť, aká je jej prvotná
príčina – teda hlboká antropologická
kríza. Celkom sme popreli prvenstvo
človeka. Utvorili sme si nové idoly.
Starozákonné zbožňovanie zlatého
teľaťa dnes ilustruje nový, neľútostný
výjav – fetišizmus peňazí a diktatúra
ekonómie, ktorá nemá ľudskú tvár.“
Za vinníka označil ideológie, ktoré podporujú absolútnu nezávislosť
trhu, finančné špekulácie a bránia
štátom v ich práve na kontrolu. Išlo
o prvé vystúpenie pápeža Františka
odsudzujúce tyraniu novodobých politických systémov zameraných len na
hromadenie zisku. „Táto krutovláda
jednostranne a bez možnosti nápravy
vnucuje svoje zákony a svoje pravidlá,“ povedal.
Klamstvami a špekuláciami sa
nedá dosiahnuť spokojný život azda
ani pre bohatých. Nijaké ploty ich neochránia pred hnevom hladujúcich.
Ideológie znevažujúce ľudskú dôstojnosť nezachránia ani najsofistikovanejšie programy a najbohatšie nadácie. Nedajú sa donekonečna utajiť
pred zdravým rozumom ľudí. Ide o to,
aby nebolo neskoro.

to báťuška! A ako všetci v Rusku videli sme v tom znamenie.
Medzit ým nielen my v Európe si všetko pripomíname
ôsmeho mája. Aj mladej ruskej
generácii a ruskému televízne mu divákovi všetk ých generácií
rituály pripomínania deviateho
mája nie sú veľmi príťažlivé.
Televízia je prepchatá vojnov ými f ilmami a stále menej a me nej ľudí sa na ne pozerá, ba
dokonca stále menej a menej
ľudí sleduje minútu mlčania.
Je to niečo, čo my nepoznáme
– zaviedla to pred desaťročia mi televízna moderátorka tak
spontánne, že sa z toho sta la tradícia – v ždy v predvečer
o 18 .55 sa päť minúť nev ysiela
nijak ý zvuk, je to minúta ml čania za všetk y obete vojny.
A t ých bolo nesmierne veľa...,
ale zato mladí ľudia, mladí di váci v takom hojnom počte ako
nikdy predt ým (!) sledovali
prehliadku na Čer venom ná mestí. Deviat y máj je zrejme je diný sviatok v Rusku, k tor ý je
naplnený aj po 68 rokoch oso bitným zmyslom – pamäťou.

LÚP
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Medzinárodný klub SR je najstaršia nevládna organizácia na Slovensku

Do 30. mája bol v p r i p o m i e n kovom konaní návrh novely
Zákona 326/2005 o lesoch.
Predkladateľ zákona v tejto
novele bez jasných súvislostí navrhuje: „Organizovať te lov ýchovné, špor tové alebo
t u r i s t i c k é s ú ťa ž e a p o d u j a t i a ,
alebo v ykonávať komerčné
aktivity na lesných pozemkoch možno len po písomnej
dohode s obhospodarovat e ľo m l e s a .“ N a t ý c h t o p á r
slov verejne začali reagovať
zástupcovia špor tov ých a turistických organizácií.

Dôraz na ekonomický rozmer diplomacie

Povolenia
do lesa?
O b á v a j ú s a , ž e n o v e l a by
mohla znamenať koniec legálnej spolkovej činnosti Klubu
slovenských turistov a desiatok jeho miestnych organizácií.
Každý víkend vychádzajú tisíce
peších turistov na spoločné túr y
po slovenských lesoch a horách. Po prijatí novely zákona
o l e s o c h by m a l i ž i a d a ť p í s o m ný súhlas majiteľov či správcov
l e s o v n a p r e c h o d c ez i c h ú z e mie. Vyznieva to ako zlý žar t.
Nevedno, či tvorcovia z ministerstva
pôdohospodárstva
mysleli pri tvorbe novely na to,
č o by m o h l a v p r a x i z n a m e n a ť.
Každý organizátor výletov či turistick ých v ychádzok vedúcich
c ez l e s , č o j e p r a k t i c k y n a S l o vensku všade, bude musieť žiadať písomne o povolenie prejsť
c ez l e s , k a d e v e d i e z n a č k o v a n á
trasa či hoci len verejne používaný lesný chodník? Samo zrejme, že majiteľov a správcov lesa na jednej trase môže
by ť n i e k o ľ k o . Tr e b a a z d a p í s a ť
k a ž d é m u z n i c h? A č o a k h o c i
l e n j e d e n z u r b á r n i k o v, t e d a
súkromných majiteľov lesa,
odmietne či zabudne písomne
odpovedať alebo jeho odpoveď
b u d e z a m i e t a v á? ! Z r u š í m e n a
Slovensku masovú turistiku,
ktorá je pre verejnosť nielen
lacným, ale i zdrav ým spôso bom špor tovej ak tivity?! Zrušíme školské vychádzky a výlety
d o p r í r o d y ? ! Ve ď a j t o s ú „ o r g a nizované turistické podujatia“.
V štádiu prípravy je aj
novela zákona o ochrane prír o d y a k r a j i n y, k t o r á a k p r e j d e
v terajšom znení, veľmi významne obmedzí možnosti živo by t i a t u r i s t i c k ý c h s p r i e v o d c o v
na Slovensku. Po obmedzení
bicyklovania a jazdy na koni
v lese, obmedzenie č innosti
sprievodcov spolu s novelou
zákona o lesoch môže skutočne
znamenať koniec mnohých ak ti vít v segmente ak tívneho turistického ruchu na území celého
Slovenska. Cestovné kancelárie zrušia mnohé svoje prod u k t y. P r í r o d e t o m o ž n o t r o c h u
pomôže, ale verejnosť sa bude
p r á v o m pý t a ť, p r e č o i d e š t á t
proti záujmom bežných ľudí.
Obmedzenie pohybu turistov
v s l o v e n s k e j k r a j i n e by m o h l o
navodzovať otázku, či nejde
o otvorenú snahu zakry ť neskut o č n é r a b o v a n i e n a š i c h l e s o v,
k toré je jednoznačne viditeľné.
N a š ťa s t i e z a t i a ľ p l a t í z á kon 479/20 08 o organizova ní verejných telov ýchovných
podujatí, špor tov ých podujatí
a turistických podujatí, k tor ý
v prípade, že bude v zákone o
l e s o c h c i t o v a n ý, p r a v d e p o d o b ne obmedzí povinnosť písomného súhlasu vlastníka alebo
užívateľa lesa iba na akcie, na
k tor ých sa zúčastní viac ako
päťsto ľudí. Uvidíme.
Roman K ALISKÝ-HRONSKÝ
LÚP

Dušan D. KERNÝ - Foto: Ladislav LESAY
Najstaršia nevládna organizácia na Slovensku má pozoruhodné motto: otvorene, priamo a natvrdo si hovoriť
veci tak, ako sa v skutočnosti majú. Formuloval ho vlastne jeden z najznámejších ekonomických analytikov,
riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, prof. Ing. Milan Šikula. Táto veta zaznela aj na 189. stretnutí Medzinárodného klubu Slovenskej republiky pri príležitosti dvadsiateho výročia pôsobnosti tohto neziskového a politicky
neutrálneho záujmového združenia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Klub vznikol prakticky zároveň so
vznikom republiky a otcom tohto mimoriadne úspešného združenia sa stal
diplomat s výnimočnými skúsenosťami
a profesionálnou výbavou Rudolf Hromádka, ktorý potom devätnásť rokov
stál na jeho čele. Pôvodne koncept
klubu, orientovaného na ekonomický
rozmer diplomacie, formuloval v Černínskom paláci na pražských Hradčanoch v kabinete federálneho ministra
zahraničných vecí Jiřího Dienstbiera.
Hromádkov koncep: iniciatívu sústrediť
sa na ekonomický rozmer diplomacie
v čase, keď dochádzalo k masívnemu
preorientovaniu celej československej
ekonomiky, lebo zanikali, rozpadali sa
trhy na východe, minister Dienstbier
mimoriadne ocenil. Po ústavnom zániku ČSFR preniesol R. Hromádka svoje
know-how na celých devätnásť rokov
na Slovensko – a ako sa ukázalo mimoriadne úspešne.
■ PROFESIONÁLNA ÚROVEŇ
V dvadsiatom roku činnosti klub
už vedie viacnásobný veľvyslanec
a niekdajší štátny tajomník MZV SR
Ing. Dušan Rozbora. S novým rozmachom a mimoriadnou profesionálnou
zručnosťou rozvinul dedičstvo klubu
zameraného na všestrannú zbehlosť
manažérov, odborníkov, bankových
expertov a najmä na predstaviteľov
malého a stredného podnikania na Slovensku. Vidno to zo zoznamu členov –
sú nimi hospodárske a priemyselného
subjekty, mestá, vedecké ustanovizne,

odborové zväzy, advokátske kancelárie. Cieľom klubu je získavať informácie a stanoviská parlamentných
a vládnych činiteľov, ako aj domácich
a zahraničných expertov o slovenskej
i európskej a svetovej ekonomike – a to
po celom Slovensku. Klub uskutočnil
okolo štyridsať regionálnych seminárov a šesť podujatí v zahraničí.
■ V ŠTÁTNOM ZÁUJME
Na dvadsiate výročie sa zišli
jeho členovia v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca,
aby v prvom rade analyzovali nové
javy vo svetovej ekonomike. Hlavným
prednášateľom tejto témy bol bývalý
analytik Medzinárodného menového
fondu vo Washingtone, dnes prodekan
pre vedu a zahraničie Paneurópskej
vysokej školy Ing. Juraj Sipko, PhD.
Podpredseda EK Maroš Šefčovič rozobral mechanizmus, ako sa bude
pristupovať k vytváraniu rozpočtu Európskej únie a spôsobu, akým národné
rozpočty budú prechádzať formovaním
v Európskej komisii, Európskej rade
predstaviteľov vlád členských štátov
EÚ, v Európskom parlamente a v národných parlamentoch. Zároveň predniesol argumenty, prečo má Slovensko
plné právo a možnosti patriť k stredu
eurozóny a čo z toho vyplýva.
■ HISTORICKÝ ZLOM
Analýza doc. J. Sipka sa zamerala
na historický zlom v svetovej ekonomike a na javy, do ktorých prerástla krí-

Profesor Milan Šikula

za dnes už bývalej formy kapitalizmu,
a čo to znamená výhľadovo pre Slovensko. Doc. Sipko požíva mimoriadny
rešpekt členov klubu – pred viac ako
tromi rokmi analyzoval dlhovú krízu
a možný vývoj okolo riešenia gréckych
problémov – a model jeho analýzy
údajov z MMF a zo Svetovej banky sa
presne splnil. Už vtedy sa ukázalo, že
výsledky analýzy sú ak nie návodom,
tak určite veľmi dobrou navigáciou pre
podnikateľskú, ako aj politickú, slovenskú či európsku parlamentnú scénu.
Tentoraz analyzoval dôsledky
historickej zmeny, keď hlavným producentom svetového hrubého národného dôchodku (HDP) nie sú, ako to
bolo v posledných troch desaťročiach,
staré priemyselné štáty, ale nové priemyselné štáty na čele s ČĽR, Indiou,
Brazíliou. Takisto novým javom je, že
začínajú dominovať služby a nie výroba tovarov. Devízové rezervy ČĽR
dosahujú desaťnásobok devízových
rezerv najvyspelejších starých prie-

Dávajte pozor na bankovky, ktoré vám vydajú – výmena poškodených je drahá

S poškodenou päťeurovkou okolo sveta
Ivan BROŽÍK - Foto: autor
J u l e s Ve r n e n a p í s a l r o m á n O ko l o sve t a z a 8 0 d n í . N á š č i t a t e ľ z Pi e š ťa n s a n a n á s o b r á t i l s o
z á ž i t ko m , k t o r ý h o h n a l t a k m e r o ko l o S l ove n ska p r e n i e c e l ko m c e l ýc h p ä ť e u r. N e c h s l ú ž i a ko
výstraha všetkým, čo ledabolo prijmú peniaze, ktoré im v obchodoch pri platení v pokladniciach
p r e d ava č i a p o k l a d n í c i v yd a j ú .
Tomuto Piešťancovi vydali päťeurovú bankovku , o ktorej si myslel, že
má iba zahnutý okraj. To sa stáva, je
to dosť bežné. Keď si ju doma chcel
narovnať, zistil, že maličký kúsok,
presne pravý horný roh z nej chýba.
Približne centimeter – konkrétne 11
milimetrov krát 9 milimetrov.
Poškodené bankovky – podľa
údajov Národnej banky Slovenska
(NBS) – možno žiadať vymeniť aj
v komerčných bankách, „ak sú celé
alebo im chýba len nepatrná časť,
pričom nepatrnou časťou sa rozumie
časť, ktorá zmenší dĺžku alebo šírku
eurobankovky o maximálne 10 mm.“
Smola, ak je poškodenie väčšie čo i
len o milimeter. Komerčné banky majú
o klienta záujem iba vtedy, ak si chce
u nich zriadiť účet, zabezpečiť úver
alebo hypotéku. Teda keď je nádej,
že za tieto služby im bude dlho a veľa
platiť. Slovo bezplatne v týchto bankách nepoznajú. Na výmenu inak poškodenej bankovky, ako uvádza NBS,
teda zostáva jediná možnosť – NBS.
A pre čitateľa zo stredného Považia
po zrušení detašovaného pracoviska banky v Trenčíne iba jej centrála
v Bratislave.
■ BANKOVÉ KOCÚRKOVO
Náš čitateľ ho takto opísal:
„Hmm, dobre, povedal som si – veď
tam môžem niekedy poobede odbehnúť a vybaviť aj niečo iné. Ďalšie
prekvapenie však bolo v podobe pokladničných hodín NBS: „po-pia 7:30
– 12:00!“ – aby sa náhodou nepretrhli.
A veď robia za štátne (naše) peniaze
a človek si predsa môže zobrať dovo-

lenku... Takže ak by som šiel do Bratislavy iba kvôli výmene päťeurovej
bankovky, tak náklady len na cestovné vlakom a MHD sú okolo 10 eur, a to
nepočítam svoj čas, ktorý som mohol
využiť inak. Ešte som si písal aj s jed-

ČITATEĽSK Ý SERVIS

ktorými sedelo sedem úradníčok. Narátal tiež asi desať čakajúcich klientov
pred sebou. Ako tvrdí, dve okienka, aj
keď tam personál bol, klientov vôbec
nevybavovali. Zvyšných päť okienok
spracúvalo tých desať zákazníkov celých 50 minút. Nečudo – treba vyplniť
formulár, treba naskenovať (!) občian-

myselných štátov. A s tým sa objavil
nový jav, nový historický faktor – Čína
sa neprejavuje ako tradičná veľmoc
tradičnými veľmocenským nástrojmi,
ale predovšetkým investuje všade na
svete.
Analýza historicky nových javov
ukazuje, že ak je rast nižší ako 3 percentá ročne, svetová ekonomika je
v recesii – pritom je zrejmé, že eurozóna stále očakáva pokles okolo 0,5
percenta. Preto výhľad svetovej ekonomiky ukazuje na tri možné smery:
tendencia vývoja tak, ako sa rysuje
v USA, malý a nerovnomerný rast;
tendencia v nových priemyselných
štátoch ukazuje na vysoký rast, ale
v štátoch eurozóny to, čo sa nazýva
negatívny rast. Slovensko ako veľmi
otvorená ekonomika, štát s najvyšším
stupňom otvorenosti teda čaká veľmi
mierny rast a kľúčovou otázkou sa stáva, či to bude stačiť na pokrytie verejného dlhu.
■ ČÍNSKE NAPREDOVANIE
Bezprecedentne najvyšší rast
HDP – ťahúňmi rastu – sú a budú Čínska ľudová republika a India. Možno
predpovedať, že ČĽR sa vyrovná USA
nie v polovici storočia, ako sa predpokladalo, ale už v roku 2019 alebo
dokonca v druhej polovici roku 2017.
Objavuje sa historicky nová požiadavka, naliehavosť – vytvorenie svetovej
finančnej stability. Riešenie je v znížení verejného zadlženia a v stabilizácii.
Podľa toho, ako sa prejaví ekonomický
a politický ťahúň Európskej únie a eurozóny – Nemecko a jeho ekonomika
– taký výhľad má aj Slovensko.
Celosvetovo vzbudzuje nové otázky problém, či je táto forma kapitalizmu udržateľná alebo nie je. Naliehavo
totiž vyvoláva potrebu riešiť jednak
dlhodobú stabilitu sociálnych otázok
a nezamestnanosti, ako aj potrebu
dlhodobej spolupráce štátov – z globálneho i zo slovenského podhľadu ide
najmä o to, aby – ako ukazujú aj posledné udalosti vo Švédsku a inde – sa
nestupňovala sociálna nestabilita.
sky preukaz – teda zrejme aj s chránenými údajmi, zákon-nezákon.
■ RADA NA ZÁVER
Nikdy sa pri platení neponáhľajte! Poškodené či pokrkvané bankovky
už na prvý pohľad odmietnite prevziať. Nepristúpte na hru, že za vami je
rad čakajúcich, nejde o ich peniaze, ale o vaše. Peniaze si pozorne
prehliadnite a až potom vložte do
peňaženky. Alebo plaťte bezhotovostne – kartou. Ak sa k vám predsa len dostane nejaká bankovka,
ktorá sa vám nezdá, pri najbližšom
platení plaťte práve touto bankovkou
a skúste pritom odpútať pozornosť
pokladníka. Jemu totiž žiadnu škodu
nespravíte. Každá odvedená tržba sa
v banke kontroluje a poškodené bankovky sú z nej priebežne sťahované.

ným úradníkom z NBS, ktorému som
poslal mail s fotom poškodenej bankovky, a ten najprv usúdil, že by mi ju
mali vymeniť v komerčných bankách
v mieste bydliska, a potom mi ešte navrhol možnosť zaslať bankovku v cennom liste – no tam je tiež dosť vysoké
poštovné...“
Viac sme zistili z informácií Slovenskej pošty: Najlacnejší „cenný“
list stojí okolo poldruha eura. A pokus
vymeniť bankovku v komerčnej banke, kde má okrem iného osobný účet
náš čitateľ, stroskotal. Prečo, už sme
to uviedli.
■ ZÁKON-NEZÁKON
Ústredná banka o svojich službách oznamuje: „Národná banka
Slovenska vymieňa eurobankovky
jednej, resp. viacerých nominálnych
hodnôt za eurobankovky iných nominálnych hodnôt bezplatne.“ Poškodené bankovky vymieňa za inú
bankovku tej istej hodnoty bezplatne, „iba ak je zachovaná minimálne
50-percentná plocha bankovky“. Teda
ak máte o milimeter väčší kus, ako je
rovná polovica poškodenej bankovky.
A o milimetre tu naozaj ide! A nielen
o ne. V úradných hodinách NBS narátal náš čitateľ sedem „okienok“, za
PUBLICISTIKA
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Kritika Slovenska od Amnesty International za Rómov

Liberálne médiá gumujú iné názory
Roman K ALISK Ý- HRONSK Ý – Karikatúra: Andrej MIŠANEK
Amnesty International Slovensko pozývala vo štvrtok 30. mája širokú verejnosť na bratislavskú prezentáciu a diskusiu k vydaniu Výročnej správy o stave ľudských práv, ktorá má dokumentovať stav ľudských práv v 159 štátoch a
územiach sveta za rok 2012. Podľa organizátorov prezentácie: „Rok 2012 bol bohatý na významné udalosti – krajiny
severnej Afriky a Blízkeho východu zažili väčšiu slobodu médií a Egypt oslávil prvé demokratické a transparentné
voľby. Európska únia vyhrala Nobelovu cenu za mier, no zlyhala v boji proti diskriminácii Rómov a v ochrane práv
migrantov a utečencov. Ku krvavým štatistikám obetí prispeli konflikty v Mali a v Sýrii… a svet sa odvážne pustil do
diskusie o podobe budúceho obchodu so zbraňami.“

Jednou z hlavných tém prezentácie malo byť fungovanie obchodu
so zbraňami a jeho dosah na dodržiavanie ľudských práv, vrátane reflexie slovenského exportu zbraní, o
ktorom aj v médiách hovorila expertka na kontrolu vývozu zbraní a
bývalá zamestnankyňa Ministerstva
hospodárstva a Ministerstva obrany SR Jana Dlhopolčeková. Obsah
správy predstavila koordinátorka
pre medzinárodné otázky Amnesty
International (AI) Jana Vargovčíková. V médiách sa však už niekoľko
dní pred spomínanou prezentáciou
objavili materiály, ktoré reagovali
na výročnú správu AI, v ktorej sa
opäť objavila kritika Slovenska za
segregáciu rómskeho obyvateľstva.
Verejnosť sa právom pýta, kto nás to
vlastne už niekoľko rokov neustále
kritizuje.
■ KTO NÁS KRITIZUJE?
Amnesty International (známa aj
ako Amnesty alebo AI) je podľa svojho štatútu medzinárodná mimovládna organizácia s cieľom presadzovať
ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v iných
medzinárodných
štandardoch.
Kampane Amnesty International sa
sústreďujú najmä na prepustenie
všetkých väzňov svedomia, zabezpečenie rýchleho a spravodlivého
súdneho procesu pre politických
väzňov, zákaz trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania
s väzňami, ukončenie politických
vrážd a „zmiznutí“ a potrestanie porušovateľov ľudských práv. Medzinárodná rada sa skladá z členov medzinárodného výkonného výboru a zo
zástupcov sekcií. Hlasovacie právo
majú iba zástupcovia sekcií. Amnesty International založil v roku 1961
britský právnik Peter Benenson.
Medzinárodný výkonný výbor má deväť členov, z toho osem
členov volených medzinárodnou
radou a jedného člena, ktorého volia zamestnanci medzinárodného
sekretariátu. Stretáva sa najmenej
dvakrát ročne. Medzinárodný sekretariát sídli v Londýne. Na jeho čele
je generálny tajomník vymenovaný
medzinárodným výkonným výborom.
Úlohou generálneho tajomníka je riadiť zamestnancov a implementovať
rozhodnutia medzinárodnej rady.
Sekcia môže byť založená v ľubovoľWWW.SNN.SK

nom štáte. Musí zvládať organizovanie základných aktivít Amnesty International a pozostávať minimálne
z dvoch skupín. Skupina musí mať
aspoň päť členov. Individuálne členstvo je možné v krajinách, v ktorých
neexistuje sekcia. Amnesty International si vytýčila zásadu nestrannosti a objektívnosti. Organizácia vyhlasuje každý rok niekoľko kampaní, na
ktoré sa sústreďuje práca členov
organizácie. Členovia majú konať
v rámci prípadov v celom svete a nemajú sa zaoberať situáciou vo vlastnej krajine. Amnesty International
Slovensko je nezisková mimovládna
organizácia, združujúca skupiny a
členov v Slovenskej republike.
To všetko je síce pekné a proklamačne aj humánne, ale ak sa členovia nemajú zaoberať situáciou vo
vlastnej krajine, odkiaľ berie medzinárodný výbor či sekretariát AI informácie, na základe ktorých nás
kritizuje?!
■ ZA ČO NÁS KRITIZUJÚ?
Za najzávažnejší nedostatok
v ochrane ľudských práv na Slovensku označila Amnesty International opäť diskrimináciu Rómov. Už
dlhodobo majú Rómovia podľa predstaviteľov AI v tejto krajine, ale aj
v zahraničí zhoršený prístup najmä
k vzdelaniu, bývaniu a zdravotnej
starostlivosti. Uvádza sa to aj vo výročnej správe o stave ľudských práv
v roku 2012. „Napriek inštitucionálnym zmenám v najvyšších politických kruhoch nemôžeme hovoriť
o pozitívnom posune v riešení ich
problémov,“ vyhlá sili predstavitelia
Amnesty International Slovensko.
Ich kritike sa nevyhlo ani ministerstvo školstva, ktoré má podľa nich
prijímať opatrenia odstraňujúce
segregáciu v našom školstve.
Slovenská AI sa dlhší čas venuje
situácii na Základnej škole Francisciho v Levoči, kde vraj segregované
triedy vznikli na nátlak nerómskych
rodičov v septembri 2011. Po opakovanej komunikácii s riaditeľom školy, so zástupcami mesta a s rodičmi
detí z oddelených tried sa podarilo
niekoľkých malých Rómov dostať
do tried zmiešaných. Naďalej však
na škole existujú aj tie oddelené,
čo v máji identifikoval aj Výbor OSN
pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Minulý rok síce priniesol

niekoľko pozitívnych posunov, stále
však nemožno podľa Amnesty International hovoriť o uspokojivom
stave. Hovorkyňa Amnesty International a koordinátorka pre medzinárodné otázky Jana Vargovčíková
povedala, že štátne orgány vo veci
nekonajú, a to aj napriek rozsudku
prešovského krajského súdu, ktorý
v prípade Šarišských Michalian prvýkrát zadefinoval, čo to segregácia
je. Podľa rozhodnutia súdu porušila
škola svojím prístupom k rómskym
žiakom antidiskriminačný zákon.
Štátu tak súd podľa Vargovčíkovej
poskytol nástroj, na základe ktorého
môže ministerstvo a úrady identifikovať ďalšie situácie so segregáciou.
„Ministerstvo školstva v uplynulom roku ostalo pasívne, nepodniklo
žiadne konkrétne kroky pre odstránenie segregácie na slovenských
školách a nepredstavilo žiadnu strategickú víziu toho, ako slovenské
školy učiniť inkluzívnymi,“ vyhlásila
hovorkyňa AI Slovensko.
■ MINISTERSTVO ODMIETA
Ako napísal hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák, rezort
svoj postoj k segregácii jednoznačne vyjadril v predpise o pedagogicko-organizačných pokynoch na tento školský rok. V časti Národnostné
menšiny, sociálne znevýhodnené
prostredia, cudzinci, diskriminácia
sa píše o zákaze všetkých foriem
diskriminácie a segregácie. Podľa
predpisu majú školy odstraňovať nežiaduce javy, akými sú priestorové,
organizačné, fyzické a symbolické
vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej
príslušnosti, ktorá je často kombinovaná so sociálnym znevýhodnením.
V predpise sa tiež píše, že pedagógovia majú dôsledne riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich
z marginalizovaných skupín, ktoré
komplikujú proces ich prijímania do
bežných škôl a školských zariadení,
zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces.
Ministerstvo sa tiež obhajuje výzvou
na rozvojový projekt Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a
motivácie v multikultúrnych triedach
základných škôl. Vďaka operačnému
programu Vzdelávanie sa do projektu tento rok zapojilo dvesto záTÉMA TÝŽDŇA

kladných škôl, v ktorých sa vytvorilo
štyristo pracovných miest pre pedagogických asistentov, píše Kaliňák.
Súdnou cestou sa vraj Amnesty
International zatiaľ vydať nechce.
Ale ak sa situácia v Levoči nezlepší, prípadne zhorší, podanie na súd
v budúcnosti nevylučuje.
■ REAKCIA BLOGERA
Slovenskej verejnosti sa kritika
od AI páčiť nemusí. Za mnohých ľudí
to vyjadril vo svojom blogovom príspevku na http://jarunek.blog.sme.
sk /c/329142 /Odkazujem-Amnest yInternational.html#ixzz2UbUvW0yn.
pán Peter Jarunek. Píše: „Nečítal
som vašu výročnú správu. Ale výsek, ktorý som si prečítal o tom, ako
sú Rómovia na Slovensku stále diskriminovaní a rómske deti v školách
segregované, ma rozpálil do červena. Nuž, milí amnesťáci...
Zmieňuje sa vaša správa aj o
tom, že rómske deti v školách neustále bijú a ohrozujú spolužiakov?
Že chodia špinavé a zanedbané,
vyrušujú a spolužitie s nimi je skutočne náročné? Že učitelia žijú
v neustálom strachu, či im niektorý z ich akčných diskriminovaných
rodičov nepríde dať „po papuli“?
Zmieňuje sa vaša správa o tom, že
chudák diskriminovaný Róm nemá
problém kdekoľvek na človeka vytiahnuť nôž? Zmieňuje sa vaša správa
o tom, ako ničia všetko, čo im my
ostatní, tyrani, ktorí ich diskriminujeme, zaplatíme?
Dovolím si povedať, že nie.
Problém bude v tom, že vy všetci
pseudohumanisti totiž len vrieskate
do klávesnice z Bratislavy a v momente, keď by ste priznali, že problém nie je v majoritnom, ale v minoritnom obyvateľstve, by sa zrazu
zistilo, že máte o jednu výraznú náplň práce menej a že ste v podstate
zbytoční. Tak opisujete problém, aby
vám dal nejaký dôvod na vašu ďalšiu
pseudoprácu.
Realita totiž je, že keby vám
dieťa chodilo do podobnej nesegregovanej triedy a chodilo by vám
každý druhý deň domov s plačom,
čo sa zas stalo a kto mu čo urobil,
veľmi rýchlo by vás tieto myšlienky prešli a ktovie, či by ste neboli
medzi prvými, kto by začal zastávať
extrémistické názory... Fakt je, že
vy a vám podobní neustále miešate dohromady dva výrazne odlišné
pojmy: zločinnosť a rasizmus. Slováci nie sú rasisti! Slováci však ako
každý iný národ nemajú radi zločin.
Problém je však v tom, že korelačný koeficient medzi zločinnosťou
a rómskou populáciu sa výrazne
blíži číslu 1. To je to, čo vy využívate pre všetky vaše nezmyselné a
skreslené výročné správy a tým si
zabezpečujete vašu potrebnosť do
budúcnosti. Bohužiaľ, na škodu nás
všetkých.“
■ CENZÚRA?
Príspevok vyšiel 23. mája po
poludní. O pár hodín neskôr Peter
Jarunek píše: „Pred malou chvíľkou
som sa v mojom blogu kriticky vyjadril na adresu Amnesty International a ich výročnej správy, ktorá
obsahovala časti o neustálej diskriminácii Rómov zo strany majoritnej
spoločnosti na Slovensku. Môj blog
bol redakciou stiahnutý z titulky pre
‚generalizujúce tvrdenia o Rómoch‘
a zaradený ako súkromný. Ale počkať, počkať...
Čosi tu nie je úplne korektné, je
tak? Keď sa totiž niekto vo výročnej
správe vyjadruje, že slovenská spoločnosť neustále Rómov diskriminuje a segreguje, to je v poriadku? To
nie je generalizovanie? Alebo keď
sú médiá plné článkov o tom, ako
sa zle k Rómom správame, to nie
je generalizovanie? Ale len čo sa
niekto zmieni v podobnom duchu,
ale z opačného garde, to je už generalizovanie a musí byť potlačené
a médiá sa to boja zverejňovať?
Alebo nebodaj volal do sme.sk niekto z Amnesty International, komu
sa moja kritika nepáčila a presadil
stiahnutie článku? Každý nech si
urobí obrázok sám...“ Veru tak!

NA MARGO
Na rómskom Súkromnom
gymnáziu na Galaktickej ulici č. 9
v Košiciach študuje okolo sedemdesiat žiakov. V porovnaní s priemerným slovenským gymnáziom
to nie je veľa, no na druhej strane by sme pri posudzovaní tejto
skutočnosti mali mať na pamäti,
že vyše 85 percent rómskych detí
študuje na špeciálnych školách,
takže každý jeden rómsky gymnazista, a najmä maturant, je vlastne
vzácny.

Vz á c n a
škol a
Úsilie nás pedagógov na spomínanom gymnáziu je zamerané najmä
na to, aby sme žiakom dali čo najviac vedomostí priamo počas vyučovacieho procesu v škole. Výsledky
tohto úsilia demonštruje skutočnosť,
že počas desaťročnej existencie
gymnázia u nás zmaturovalo takmer
70 žiakov. Iba takáto malá skupina
Rómov je totiž schopná zvládnuť
všetky požiadavky, ktoré sú na absolventa gymnázia kladené, čo je
pochopiteľné, ak uvážime, z akého
prostredia naši žiaci prišli.
Štúdium na gymnáziu je náročné zvlášť pre rómske dievčatá. Pre
ne je totiž bežné, že sa už v skorom
veku stávajú matkami, a ich záujem
o vzdelanie klesá.
Ako sa nám teda podarilo priviesť takýto pomerne vysoký počet
Rómov k maturite?
Istotne je to hlavne otázkou
prístupu. Róm totiž vidí v učiteľovi v prvom rade človeka, a preto
sa ukazuje ako účinné pristupovať
k rómskym žiakom vzhľadom na teóriu humanistickej výchovy, ktorá chápe výchovu (a to aj prostredníctvom
vyučovacieho procesu) ako stretnutie dvoch osobností. A najmä rómski
žiaci, ktorí sa v každodennom živote
stretávajú s nezáujmom zo strany
rodičov, s biedou, s hladom a často aj s fyzickými trestami či so sexuálnym zneužívaním, zasluhujú si
rešpekt a úctu aj zo strany učiteľov
už len z toho dôvodu, že majú záujem o vzdelanie a že si namiesto
páchania kriminálnych činov vybrali
ťažšiu cestu – cestu vzdelania. Ale
ani vzhľadom na túto skutočnosť nie
je na našom gymnáziu hodnotenie
žiakov liberálnejšie ako inde. A aj
náš školský vzdelávací program, ako
aj tematické výchovno-vzdelávacie
plány sú vytvorené na základe štátneho vzdelávacieho programu.
Jednotlivé témy sa však našim
žiakom snažíme priblížiť hravými
metódami, napríklad vedomostnými
súťažami, ktoré nevyžadujú doslovnú reprodukciu osvojených poučiek a
vedomostí, ale zameriavajú sa skôr
na celkové porozumenie, pochopenie danej problematiky.
Napriek tomu, že väčšina našich
absolventov bola prijatá na univerzity doma i v zahraničí, nepodarilo sa
nám získať takmer nijakú finančnú
podporu štátu.
Rómske gymnáziá vraj netreba. Vraj talentovaní Rómovia môžu
študovať aj na štandardných gymnáziách. Ktorý „biely“ rodič by však
posadil svoje dieťa vedľa Róma?
A ktorý Róm by mohol vydržať nepríjemné podpichovanie zo strany svojich, oveľa bohatších spolužiakov?
Práve preto potrebujú Rómovia
svoje vlastné školy. Školy, v ktorých na nich nebudú hľadieť ako
na občanov druhej kategórie, školy,
v ktorých im aj bieli učitelia ukážu,
že záujem o vzdelanie sa nevyvoláva iba krikom. Cesta k zvýšeniu
vzdelanostnej úrovne Rómov teda
nepochybne bude náročná, ale už
samotná existencia troch rómskych
gymnázií na Slovensku je dôkazom
toho, že takáto cesta nie je nemožná.
Pavol IČO
učiteľ na gymnáziu
LÚP
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Výtvarník a novinár Emil Semanco klonuje slovo a obraz a klania sa im

Horiace žirafy v rieke fantázie
Posadnutosť
nečakaným
„Na prahu šesťdesiatky
mám pocit, že som nikdy nerobil
nič iné, len písal a vystrihoval na
klasickú papierovú koláž. A ani
medzi tým nerobím predel. Slovo sa tlačí do obrazu a obraz do
slov. Koláž je naratívna záležitosť
a aj literatúra si dávno obliekla
kolážové šaty...,“ hovorí o svojich
záľubách, ktoré sa mu stali profesiou, publicista a výtvarník Emil
Semanco.
Jeho obrazy prezrádzajú zaujatie mytológiou, ale aj biblickými
témami, sú reflexiou civilizačných
medzníkov – kronikou dešifrovateľných stôp ľudskými dejinami
i dejinami umenia, ale aj zložitým
labyrintom ľudského vnímania a
prežívania. Spoločné im je vytváranie autonómneho sveta, v ktorom si
v spletitých konfiguráciách nažívajú
predmety, ľudia a príroda na pomedzí bdenia, snenia a skutočnosti. Tento svet je otvorený pre ľudí,
ktorí vnímajú skutočnosť tak, že sa
nebránia návratom do minulosti, aby
snívali o budúcnosti.
„Moje vízie nerozlišujú moderné, postmoderné, klasické a avantgardné, riadia sa mojimi vlastnými
kritériami citu, mojím inventárom
vnemov a zážitkov. V magickom
priestore farebnej plochy sa v nich
od súmraku do úsvitu odohrávajú iritujúce príbehy, v ktorých sa
bájni argonauti v mesačnom svetle odlievajú do svojich bronzových
podôb, formujú do Homérových
eposov a poetka Sapfó – ako antický Odyseus v sukni – zvádza svoje
družky na nežné rýmovačky, aby sa
inde zas láskou opantané ženy menili na soľné stĺpy ako Lótova žena...
Vytváram svojbytný svet, v ktorom panuje obdiv nad nečakaným,
farebná harmónia a pokora pred
krásou. Otváram priestory fantázii,
formujem imaginárne krajiny a vymýšľam nové príbehy, ktoré umožňujú divákovi dotvárať ich a prežívať
spoločne so mnou,“ približuje svoju
prácu náš redakčný kolega, jubilant
E. Semanco.
Narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom. V roku 1977 absolvoval na
Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove
štúdium v odboroch výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra. Po
promócii začal pracovať ako redaktor v regionálnej tlači. Od roku 1982
pôsobil v Bratislave ako riadiaci
pracovník v ústredných denníkoch,
v časopisoch a v Slovenskej televízii. Založil a viedol viacero periodík.
V roku 1984 zavŕšil doktorandské
štúdium dejín umenia ( PhDr.). Od
roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, v súčasnosti starostom tohto najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku. Pôsobí ako
kurátor, porotca, predseda medzinárodných výtvarných festivalov
a organizátor výtvarných sympózií.
Má za sebou rozsiahlu a úspešnú
publicistickú, literárnu aj výtvarnú
tvorbu, v ktorej dominuje technika
koláže. Pravidelne vystavuje doma
i v zahraničí, pripravuje a uvádza
prehliadky výtvarného umenia. Je
autorom viacerých kníh poézie a literatúry faktu, laureátom Ceny Rudolfa Jašíka a v roku 2005 mu udelili
Medzinárodnú cenu E. E. Kischa za
obrazovo-dokumentárnu publikáciu
Najkrajší kút. V súčasnosti pôsobí
aj ako zástupca šéfredaktora Slovenských národných novín.
(red)

LÚP

Zo slovenských denníkov a z časopisov je Emil Semanco (1953) vyše tri desaťročia známy ako kritický glosátor, neúnavný pútnik Slovenskom a autor pôsobivých reportáží, ale aj ako tvorca magických koláží. Ilustruje
nimi cudzie i svoje novinové i literárne texty, ale tvorí ich aj ako samostatné umelecké diela s výraznou
imaginatívnou symbolikou a poetikou. Ako starosta už viac rokov vedie najstarší umelecký spolok Umeleckú
besedu slovenskú (1921). Na prahu životného jubilea pripravil v Pálffyho paláci v Bratislave výstavu svojich
diel s príznačným názvom Miracles – Zázraky.
Zhováral sa Štefan BAL ÁK – Foto: autor

● Bol som v pokušení nadpísať
toto naše rozprávanie ako stretnutie
so slovenským Dalím. Ondrej Zimka
– a to je dajaká výtvarnícka kapacita
– to celkom vážne už roky robí a prehovára ťa, aby si to, čo zostavíš do
kompozícií z výstrižkov, skúsil aj namaľovať... Odmietaš také prirovnania aj pokusy urobiť z teba maliara.
Vraj by si to už nebol ty. Čo je teda
pre teba dôležité, keď si sadáš ako
novinár alebo ako výtvarník k pracovnému stolu? Ako sa v tvojej inšpiračnej mlynici melú medzi sebou
obraz a slovo?
Najprv sa nepokojne mrvia a preosievajú, ako keď sa má oddeliť zrno
od pliev. A potom sa mlátia a melú – aj
medzi sebou – a neraz hlava-nehlava. Modriny driny. Muky múky. Lepidlo
z cesta cesty. Dospel som na nej k poznaniu, že bez práce nie sú koláže...
Alebo sa slovo a obraz klbčia ako
hrozná v strapci. Vytláčajú sa i vyprešúvajú. Burčiak zúfalých trúfalcov.
Trúfalých zúfalcov nepozná ten, kto
nehľadal jadierka právd. Obštipkávač
múz, spitý ako túz...
Keď som v Prešove prešol výtvarným školením aj štúdiom na slovenskej
katedre, bol som presne v takomto
potrundženom stave. Julo Machaj i Juraj Kresila chceli, aby som kreslil alebo
miesil diplomovku u nich, a Stanislav
Rakús, Hana Bacigálová, Ján Zambor
i Viera Žemberová ma opíjali rizlingom
rýmskym – veršami a rýmami – jambami gámb našpúlenými na malváziu
poézie. Ale potom Albín Bagin prišiel
s Brezinovou zbierkou Nezaspí prvosienka, vytlačil zo mňa recenziu pre
Slovenské pohľady a ja som sa upísal
jemu a slovu. Vyše tridsať rokov sa tlačím na stránky tlačí a prežívam opojnú,
až narkotickú rozkoš zo svojho vlastného podpisu. Je to neliečiteľné! Zavše si
však potrebujem od litrov litier oddýchnuť, utiahnem sa do farebného sveta
výpovedí bez slov, do mojich krajín farebných snov. Klonujem slovo aj obraz
a klaniam sa im.
● Predsa len, čo ti lepšie sedí
a ako si sa dostal k tejto záľube?
Najlepšie nám – Bendíkovým študentom kumštu – sedela cigánka Monika, naša modelka, krásne tvarovaná,
ebenová, harmonická. Harmonika. Ťahali sme sa o ňu... Ležala v internátnej
izbe na posteli, cez zadok prehodené
noviny, slastne sa naťahovala, húdla
si svoje a fetovala fixatívy na pastely
uložené v poličke. Bola ako vystrihnutá

z Gauginovho obrazu... Keď sme jej takto lichotili, prostoducho sa pýtala: A to
co, gogén... Ako božie dieťa.
Na večerných kresbách sme ju (a)
vizovali a po kúštičkoch pritláčali na biele plátno. Kamenosochár Vinco sa do
nej zaľúbil a z presily vášne a inšpirácie
vymyslel parný stroj. Napísal som o tom
poviedku a ďalšie o iných mašinách
mojich vysokoškolských kolegov. Keď
menili strojový park, vytrhávali inkriminujúce a usvedčujúce stránky z mojich
zápiskov. Možno preto som sa nestal
spisovateľom. Obrazy však neničili,
obrazy mali v úcte. Tak akosi som sa
zaľúbil do záľub.
● Nechcel si spôsob koláží –
strihov – vyskúšať aj v literatúre a
poézii? Dnes je to veľmi moderné,
lepšie povedané, postmoderné.
Báseň je obrad, zaklínanie slov
a mágia obrazov. Pre mňa sviatosť,
oltár imaginácie, spovednica intimít
i tribúna, hravá plápolajúca stužka, ale
aj bojová zástava. Moje básne boli začiatkom osemdesiatych rokov v zborníkoch poézie Hľadanie a Rozpätie, kde
vtedy publikovali Jozef Urban, Ján Milčák, Blažej Krasnovský a ďalší, ktorým
sa podarilo preskočiť medzi vážnych
literátov. Mne sa láska ako hybná sila
mladíckeho nadšenia básniť peknotou
nadšený stávala vriedikom na citlivom
mieste, grimasou, kaukliarskym škľabom, cynickou veselosťou zúfalých,
posmeškom nad inými, aj nad sebou
samým. Akosi mi z nej ubúdalo do epigramu, ba až do anagramu. A písať takúto nevážnu gramovú literatúru ma akosi nelákalo. Navyše som si dosť dlho
vydržal vravieť, že som mladý a ako
neskúsený čo už len môžem nové, zaujímavé a vážne o živote ľuďom povedať.
Preto som sa najprv vydal zbierať skúsenosti a pobyty v redakciách som dlho
považoval za kondičné sústredenia.
Ako sa zdá, vypadol som z nominácie.
Ostala mi trpkosť z minulého poklonkovania a rúhavá veselosť sklamaných
a občas sa „toporiacich“ ľudí, ktorí ešte
vzdorujú dezilúzii, ešte sa celkom osobne nevzdali odpornej predurčenosti, že
ich zápas je celkom márny.
● Kde berieš na koláže materiál? Nie je ti ľúto skvelých fotografií
či reprodukcií, ktoré poničíš strihaním?
Nie je mi ľúto. Písmom potlačený
papier v periodikách mi v poslednom
čase nič nedáva. Kričí z neho bezobsažná, bezprizorná, konjunkturálna a
ROZHOVOR TÝŽDŇA

komerčná stádovitosť. Všetko už bolo
napísané, ba aj opísané. Nijaká vynachádzavosť, nič objavné. Česť výnimkám. Úroveň niektorých časopisov
naozaj hodnotím podľa toho, či som si
z ich stránok vystrihol čosi, čo by mohlo poslúžiť na koláž. Bavkám sa s tým
desať, dvadsať minút a vôbec netuším,
či to napokon kamsi uložím a použijem.
Pre mňa zostali rodičmi moderného umenia ľudia z Montparnassu
a Montmartru, často na pokraji spoločnosti, v žilovitej, životnej, ba až
smrteľnej opozícii ku všetkému, čo
napáchlo malomeštiackou konvenčnosťou a konzervativizmom. Nezmieriteľní
k priemernosti, umiernenosti a so zožieravým chcením a s neochvejnou túžbou
objaviť niečo nové, prevratné.
Tu v roku 1905 vznikol fauvizmus
a vzápätí expresionizmus. V rokoch
1907 – 1912 kubizmus, abstraktné
umenie Kandinského, Kupku, Mondriana, Chiricova „pittura metafisica“, ktorá
dodnes na mňa silne pôsobí tajomným
fluidom.
Vieš si predstaviť, čo vtedy vybuchovalo v mysliach umelcov? Tu
je spomienka Kandinského: „Rozbitie
atómu sa v mojej duši rovnalo rozbitiu
celého sveta. Všetko sa stalo nepevné,
chvejivé, mäkké, málo substancionálne.
Nebol by som býval prekvapený, keby
sa skala rozpustila v povetrí a stala sa
pred mojimi očami neviditeľnou.“
A Dalí vzápätí ako reakciu maľuje Tri sfingy z Bikini, Atómovú Lédu
a Atómovú melanchóliu. V Stálosti pamäti sa mu rozlievajú hodinky...
● U nás sa hovorí o kolážach
Jiřího Kolářa, uznáva sa Štýrsky,
Toyen. Túto techniku využíval básnik
Rudo Fábry, aj dnes jej zostáva verný
nadrealista Albert Marenčin, prekvapuje ňou sochár Tibor Bartfay. Ako
vplývali na teba, akú nachádzajú koláže odozvu u publika? Sú Slováci
konzervatívni pri prijímaní moderných podnetov?
Už som raz napísal stopäťdesiat
strán len o nadrealistickej tradícii v súčasnej slovenskej poézii. Táto otázka by
si vyžiadala dvojnásobok tohto rozsahu. Kolář nie je Štýrsky ani Toyen. Videl
som jeho práce na viacerých výstavách
aj v súbornej kolekcii v SNG. Vychádza z podstaty, ako ju vymedzili Picasso
a Braque, a mne sa vidí, že od nej ani
ďaleko nezašiel. Nenadchol ma. O to
viac práve Štýrsky a Toyen. Aj na spomínanej výstave k šesťdesiatke bude
moja Poklona slečne Čermínovej...

Francúzske ľudové slovo collage
v prenesenom význame znamená aj
manželstvo nesúrodého páru – akoby
bolo zlepené z rozličných elementov.
Táto výtvarná technika umožňuje, ako
vraví Karel Teige, „maľovať bezrukým
Raffaelom“, zachycuje vizuálny duševný obraz, projekt, víziu, sen bleskovým
fotografickým záznamom. Delirantné a fantastické predstavy využíva aj
technika frotáže, ktorú vynašiel Ernst.
Fantastikou a magickým obsahom sú
naplnené Dominguezove dekalkománie
a Paalenove fumáže...
Marenčin ani nie dvadsaťročný poznal Teigeho koláže k Nezvalovej poézii,
videl Fábryho koláže a niektoré reprodukcie z Ernstových románov – koláží.
Ako o ňom uvádza Juraj Mojžiš v profilovej publikácii z roku 1998 „do krajiny
Marenčinových koláží možno vstúpiť
viacerými vchodmi ... Asi sa oplatí sledovať ho ako rešpektovanú rieku, ktorá
sa v istej chvíli razom stratila z povrchu
spoločenského poznania i uznania, ale
o to významnejšie fungovala ako spodný prúd v nových väzbách“.
Ako rešpektovanú rieku ho rešpektujem aj ja. Fábrymu som zložil poklonu
už dávno, keď som si z jeho Metamorfóz metafor, ktoré vyšli vo vydavateľstve Pallas v roku 1978, vybral motto na
pozvánku prvej výstavy v Prešove o rok
neskôr: „Odložil som suché, vypísané
pero, chytil som sa štetca sajúceho
farby. Keď som zlomil vypĺznutý štetec,
vzal som do rúk ostré nožnice na vystrihovanie podôb vecí. Po čase som stupil
nožnice, kúpil som si lep, čo dobre drží,
aby stmelil zo všedného a hmlistého
č u d e s n é. Tak som si pozliepal tým
lepom motýlí svet lietajúcich snov.“
Ušľachtilé domino Uťatých rúk (Fábryho zbierky nadrealistickej poézie) pripomeniem ešte dvomi citátmi, pod ktoré
sa s dovolením podpíšem aj ja.
„Chcel som byť výtvarníkom, ale
vietor osudu (aj keď osud neuznávam)
zavial páperie mojej fantázie do poézie.“
„Treba nechať účinkovať fantáziu,
tvoriť nové svety, zo všedného urobiť
zázračné, prekvapivé, treba nechať voľne plynúť rieku fantázie.“
Nad kolážami Tibora Bartfaya občas ešte žasnem a som rád, že mi nedávno dobrácky pohrozil: Povráva sa,
že mi začínaš konkurovať.
Karol Barón bol iná nátura a možno sa mu aj patrilo trochu ohŕňať nos
– že tie moje obrázky sú len také skladačky. Dodávam: A jeho skladačky sú
len také zábavky.
K nevyčerpateľnej otázke už len
toľko: Videl som neveľkú koláž veľkého majstra koláže Bartfaya, ktorú
v neveľkom slovenskom mestečku na
východe republiky ponúkali za stodvadsaťtisíc bývalých korún. A predala
sa! Moju možno ešte dostať o stotisíc
lacnejšie...
● A sú aj iné rozdiely medzi
našimi a svetovými kolážami, má
slovenská koláž nejaké špecifiká?
Nerozmýšľal si svojimi pútavými kolážami ilustrovať básnické zbierky?
Rozdiely nie sú. Aspoň nie výrazné. Naši prvolezci boli na lane spoločne
so svetovými. Vrcholy dobýjali spoločne. Nuansy sú azda v tom, že tí na
Západe mali prístup k lepším, výpravnejším obrázkovým časopisom, ktoré
boli tlačené na kvalitnejšom papieri.
Imaginácia a komponovanie je už záležitosť výsostne individuálna. Mladší sa
zväčša poučili, ako neuviaznuť v priepastiach neživotného napodobňovania.
Mrzí ma však, že sa po časopisoch
a novinách objavuje čosi, čomu hovoria koláž alebo fotomontáž, ale je to len
prvoplánová zlátanina, ktorá supluje
nedostatok invencie fotoreportérov.
S úplným dešpektom a so znechutením
sledujem počítačových kolážistov a ich
výtvory.
Chcel by som tiež uskutočniť
sen Ruda Fábryho a vyrobiť si knihu
sám.
● Aký dlhý život má koláž, aká je
jej trvácnosť? Je to umenie?
Umenie je urobiť koláž, aby mala
dlhý život. Po štvrťstoročí experimentov, hľadania, vymýšľania podkladov
a skúšania lepidiel si myslím, že už to
viem.
WWW.SNN.SK
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Postavenie obyvateľov starého kontinentu smeruje k výbuchu mladej nespokojnosti

Európu obchádza strašidlo revolúcie - 2. časť
Viliam JABLONICK Ý – Karikatúra: Andrej MIŠANEK
Ako prvý vlani začiatkom novembra Hamburger Abendblatt zverejnil mimoriadnu správu, že všeobecne známy a nepochybne dobre informovaný
bývalý nemecký kancelár Helmut Schmidt sa obáva násilného vystúpenia v Európe! Jeden z najúspešnejších moderných nemeckých kancelárov,
orientáciou sociálny demokrat, túto obavu vyslovil na pozadí dlhovej krízy a hlbokých politických a hospodárskych premien vo svete a doslova varoval: „Sme v predvečer možnej revolúcie v Európe.“ V minulom čísle SNN sme uverejnili prvú časť esejistického zamyslenia sa nad možným vývojom
v Európe. Aktuálne sa začali imigranti vo Švédsku búriť. Svoj názor vyjadrili vážnymi pouličnými bitkami či nepokojmi.

Dosah súčasných politických, sociálnych či ekonomických praktík môžeme vidieť aj na faktoch o kvalite života
z výskumu očakávaných vyhliadok o
budúcnosti v Európe na rozsiahlych
vzorkách obyvateľstva až v 34 krajinách.
Najnegatívnejšie očakávania mali, dosť
pochopiteľne, Gréci, ale potom už nasledovali Slováci! To je veľký paradox a
zmena oproti predchádzajúcim, priveľmi optimistickým očakávaniam s našou
účasťou v Európskej únii, keď sme naopak v štatistikách dosť bezstarostne figurovali na jednom z prvých miest...
■ KVALITA ŽIVOTA
Od roku 2007 Slovensko zaznamenalo najväčší prepad v pocite spokojnosti
so životom, a to hneď po Grécku a Malte! Podľa Andreja Králika zo Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku: „Sme
veľmi nespokojní so zdravotníctvom, so
vzdelávaním a s dôchodkovým systémom. Máme veľmi nízku dôveru k verejným inštitúciám. Pokiaľ ide o sociálne
napätie, najviac Slováci vnímajú napätie
medzi bohatými a chudobnými a medzi
národnosťami, respektíve etnickými skupinami.“
Vo Veľkej Británii a Švédsku spokojnosť so životom s pribúdajúcim vekom narastá, na Slovensku je to naopak. Prekvapujúco vyznieva, že s Grékmi a Bulharmi
odpracujeme týždenne najviac hodín!
Krízová ekonomicko-sociálna realita odráža aj celkovú úroveň poklesu optimizmu a
pocitu šťastia za posledné roky v Európe
až o pätinu. Výnimkou sú severské krajiny
– v Dánsku, vo Fínsku a v Švédsku podľa
prieskumu je až 80 percent optimistov.
U nás: „v dôsledku krízy môžu byť zraniteľní aj ľudia, ktorí majú na prvý pohľad
dobré vyhliadky, no v dôsledku straty
zamestnania, nárastu dlhov či neistého
bývania môžu čeliť problémom“. Andrej
Králik navrhuje vyzdvihnúť úlohu rodiny,
poslancom a zamestnávateľom „zakotviť
väčšiu flexibilitu pracovného času, zlepšenie dostupnosti predškolských zariadení tak, aby sa lepšie dali zladiť rodinné a
pracovné povinnosti“.
Na pozadí tohto stavu sa nemožno
čudovať niektorým pesimistickým záverom. V Neue Zürcher Zeitung am Sonntag
publicista Beat Kappeler vyslovoval vlani
koncom roka varovania aj pre civilizované štáty. Písal o starom, zadlženom,
demograficky málo výkonnom a politicky
takmer zmätenom Západe, ktorý sa rúca
nielen hospodársky, ale aj morálne. Niall
Fergusson v spomínanom titule The Great
Degeneration upozorňuje zas na možný
pád predtým osvedčených inštitúcií v spoločnosti, za nimi nasleduje nielen hospodársky zosuv, ale aj možné obrovské spoločenské strety, sociálne boje, chudoba,
dokonca aj možný nástup fašizmu. Ak sa
nenájdu vhodné prostriedky, Európa od
toho nemusí byť ani veľmi ďaleko.
■ OPTIMISTICKEJŠÍ POHĽAD
Wolfgang Schäuble to vidí trochu
inak a optimistickejšie ako Schmidt, KapWWW.SNN.SK

peller či Fergusson – cez celosvetové
zmeny a význam eura v globalizovanom
hospodárstve. Podľa Die Weltu: „Ak by
sme nemali európsku menu, museli by
sme ju nájsť.“ Európa je stále najväčším
hospodárskym regiónom sveta a euro je
svetovo dôležitá mena. Musíme sa však
usilovať udržať sa stále medzi celosvetovo konkurencieschopnými. Schäuble
poukázal, že náklady na mzdy v ďalších
európskych krajinách stúpli oveľa viac
ako v Nemecku, zrejme aj v nepomere
k výkonnosti a produktivite práce, a tým
sa k nemu priblížili... Majú sa však vraj
„polepšiť“, odkázal, alebo iba vyjadril
optimistickejšiu víziu budúcnosti. Považoval by za nesprávne, ak by Nemecko
obmedzovalo svoje kroky v produktivite
práce a exporte. Dynamika rastu aj bez
toho v Európe poklesla, mala by však
mať nižšiu tendenciu ako v predchádzajúcich rokoch alebo v ďalších regiónoch
sveta. Varoval, že by spoločnosti, ale
zrejme aj štáty, mohli rýchlo prepadnúť
panike, ak by nevideli perspektívu do
budúcnosti.
■ SEVERNÉ A JUŽNÉ EURO?
Do nejednoduchej a antikrízovej diskusie v Nemecku a Európe však výrazne
zasahujú ďalšie zoskupenia, ktoré sa pokúšajú o alternatívne scenáre budúceho
politického vývoja. V Nemecku napríklad
Frei Wähler (Slobodní voliči), ktorí prvýkrát získali v posledných voľbách pozície
v bavorskom parlamente a vytvorili dokonca početné celonemecké združenie
vedcov, politikov a angažovaných občanov Wahlalternative 2013 (Volebnú alternatívu 2013). Nechcú vytvoriť žiadnu
stranu, ale chcú byť zastúpení vecnou
argumentáciou v nemeckom parlamente
proti všetkým tam vládnym a opozičným
stranám. Poukazujú na mediálnu neobjektivitu voči nim. Možno preto, že sú
kritickí nielen voči euru, eurovalu, ale aj
prehlbovaniu integrácie Európy na nejaký
Spolkový štát Európa. Jeden z ich hovorcov je profesor hospodárstva Bernd Lucke na univerzite v Hamburgu, ktorý bol
tiež iniciátorom Výzvy vyše 300 ekonomických vedcov proti bankovému financovaniu a bankovej regulácii európskych
štátov. Podľa nich ani dnešná nemecká
opozícia nie je skutočnou alternatívou
v Bundestagu a nielenže si neuvedomuje, ale ani nepripravuje riešenia voči
tomu, čo si Volebná alternatíva 2013 dala
už do prvej vety a z toho vychádzajúcich opatrení, podľa ktorých: „Spolková
republika Nemecko je v najťažšej kríze
vo svojich dejinách,“ na čom sa práve nevhodným spôsobom malo podieľať nielen euro, ale aj neprimeraný (politický)
tlak naň a vytváranie jeho konkurencieschopnosti za každú cenu. „Celé štáty
postavilo na okraj platobnej neschopnosti. Štruktúrne reformy sa stali neprechodné alebo uvrhli jednoduché obyvateľstvo
do biedy.“ Odmietajú riešenia, aby Nemecko platilo dlhy za všetkých, garantovali sa dlhy všetkých štátov, zachraňovali
cudzie banky a poskytovali Európskej

centrálnej banke bezhraničné kredity,
z ktorých možno až stovky miliárd eur sa
už nikdy nemusia navrátiť...
Vo volebných cieľoch Wahlalternative 2013 sa objavuje podmienka, že
Nemecko nebude v súlade s Maastrichtskou zmluvou platiť dlhy cudzích štátov a
dokonca, že sa vzdá euromeny! Každý
štát bude môcť z euromeny vystúpiť!
Namiesto toho navrhujú Nord a Süd euro
– Severné a Južné Euro alebo paralelné
meny.
Ak sú niektoré predstavy pre niekoho neskutočné či z ríše snov, Slovensko
sa aj nimi musí zaoberať s plnou vážnosťou už aj preto, že je na Nemecko a
EÚ hlboko naviazané a musí premýšľať
o všetkých možných, teda aj krízových
scenároch vývoja Európy a sveta, aby
na ne bolo včas reálne pripravené. Prirodzene to tak robia všetky najvyspelejšie
a najúspešnejšie štáty sveta, medzi ktoré bez ohľadu na veľkosť chceme patriť.
V Nemecku dokonca nie sú ojedinelé vplyvné hlasy za návrat k marke,
ako o nich písal napríklad Thomas Hoyer
v kritickom článku Rückkehr zur D-Mark!
Tento podnikateľ vychádzal zo základnej
a nespochybniteľne de Gaullovej tézy
o Európe vlastí, štátov a národov, teda
že pokladom starej Európy je mnohostrannosť kultúr. Ale pokračoval už dnes
v Nemecku veľmi diskutovanou a spornou tézou, že „spoločná mena je vzburou proti nemeckému štátu“.
■ OBRANA SUVERENITY
Profesor Albrecht Schachtschneider to vyjadril konštatovaním: „Obrana
suverenity národných štátov je dnes
poslaním, ktorých sa sloboda ľudí ako
občanov nemôže vzdať.“ Viacerí globalisticky uvažujúci naši svetoobčania,
neraz so silným mediálnym vplyvom, ale
i niektorí politici túto tézu dnes nechcú
brať u nás ako samozrejmosť. Otázka je
potom – koho a aké záujmy reprezentujú.
Minule som bol takmer šokovaný,
ako si takmer monopolný moderátor
Hríb, ktorý si donedávna s pomocou
nejakej lobby vytvoril súkromnú pobočku svojho privátneho časopisu Týždeň
a svojich priateľov dokonca vo verejnoprávnej televízii RTVS, „moderujúc iba“
stretnutie záhadného slovensko-maďarského zmierenia v bratislavskom františkánskom kláštore, ktoré má navonok
„zdanlivo ušľachtilý program,“ takzvane
„neutrálne“ zobral na mušku pre neho
ktovieprečo „nezmyselnú“ Trianonskú
zmluvu, ktorá vraj mala uškodiť susedom...
Takéto jednostranné spochybnenie
mierového usporiadania špeciálne strednej Európy, nepriamo aj nasledujúcou
Parížskou a ďalšími zmluvami, nevyslovil
priamo verejne, hlúpo a kryptorevizionisticky zo slovenskej strany doposiaľ
nikto! Aj predseda rady RTVS Kollár dlhuje stále stanovisko televíznej rady na
vysielania Maďarského magazínu s viacnásobným jednostranným obhajovaním
najväčšieho maďarského revizionistu
z nášho územia Jánosa Esterházyho.
Schachtschneider považuje suverenitu Nemecka za ústredný problém
nielen integrácie Nemecka do Európskej únie, ale aj jeho postavenia medzi
všetkými štátmi sveta. Tu sa dokonca
odvoláva na Putinov koncept Ruska a
sveta v premenách, ako ho zadefinoval ešte v predvolebnej prezidentskej
agitácii v Moskovských novostiach 27.
februára 2012. Ten upozorňoval, že početné ozbrojené konflikty, ktoré vypukli
v poslednom čase, „porušujú stáročia
posvätný princíp štátnej suverenity“, čím
v medzinárodných vzťahoch vzniká morálno-právne vákuum. „Často sa hovorí,
že ľudské práva majú prednosť pred štátnou suverenitou.“
Putin uznáva, že všetky zločiny proti
ľudskosti sa majú posudzovať pred medziESEJ

národnými súdmi. Ak sa však ľudské
práva chránia iba z vonkajších podnetov
selektívne a keď pri takejto obrane sú
porušované iné ľudské práva, medzi nimi
„ posvätné a najdôležitejšie právo na život“, potom to považuje za číru demagógiu. Tento rozšírený koncept suverenity
pokladá za akceptovateľnejší aj nemecký právny teoretik.
■ KULTÚRA DIALÓGU
Racionálna Európa a svet chcú ísť
však inými cestami – dôvery a spolupráce na mierovej báze, čo je zaiste tiež jednou z podmienok, ako sa dostať z tejto
hlbokej ekonomicko-sociálnej a morálnej
krízy. Zo stránok OSN sa napríklad od
experta Alfera de Zayas dalo dočítať o
výzve k štátom a občianskym spoločnostiam na mierové riešenie všetkých sporov, čo si naše médiá tiež akosi nevšimli.
Angažuje sa za ochranu kultúry dialógu
a odmietnutia zdôvodnení „logiky“ vojny.
Upozorňoval, že „mier je tam, kde vládnu ľudské práva, právo vôbec a sociálna
spravodlivosť“. Tam, kde vládne solidarita, netreba používať žiadne násilie – či
vnútroštátne alebo medzinárodné. Občianske a národné spoločnosti, podľa
tohto experta, majú všade požadovať
mierové riešenia, aby sa mohli užívať celosvetovo ľudské práva spolu s bezpečnosťou pre ľudí, ich rozvojom v spravodlivosti a demokracii. Zrejme aj to malo byť
cieľom udelenia Nobelovej ceny za mier
pre Európsku úniu, hoci to vyvolalo dosť
polemík, aby Európa sledovala túto civilizačnú líniu možno aj s pripomenutím, že
predtým v nej neuveriteľne mnohokrát
zlyhala so strašnými dôsledkami nielen
pre starý kontinent, ale i celý svet.
■ AKTÍVNY POSTOJ
Pravdaže ani my nevystačíme
s pasívnym pozeraním, ako všetky ťažké
súčasné problémy rieši svet, Európa, EÚ
alebo naši najbližší či vzdialenejší susedia. Musíme zapojiť všetky svoje intelektuálne a mravné sily, aby sme intenzívne,
efektívne a rýchlo hľadali celospoločensky najlepšie riešenia aj v našom štáte.
Prispieť k tomu môže i oveľa objektívnejšia, zásadnejšia a komplexnejšia reflexia
v čase jeho dvadsaťročného jubilea tak
v Slovenskom rozhlase, ako aj v Českej
televízii, nevraviac o denníku, ktorý sa
tvári ako najmienkotvornejší, a pritom
v ňom nachádzame takmer výlučne
historicky jednostranné interpretácie a
nepochopenie historického a emancipačného vývoja a vzostupu Slovákov a
občanov Slovenska minimálne od dvadsiateho storočia.
Nám však ide najmä o zaistenú
budúcnosť, akceptovateľnú a primeranú
civilizačne, kultúrne a sociálne pre všetkých, nielen pre dočasne ekonomicky
a politicky privilegovaných, neraz zneužívajúcich svoje posty a degradujúcich
najmä morálne celú spoločnosť a jej
perspektívy. Nezaobíde sa bez triezveho a vecného hľadania nevyhnutných
zmien a premien i reálnych alternatív
v našom civilizačnom okruhu, ako sa to
napríklad kriticky pokúšala aj spoločná
medzinárodná konferencia v Prahe a
Bratislave na pozadí brutálneho vývoja
súčasného globálneho kapitalizmu, ktorá analyzovala predovšetkým paradoxy
„nevyhnutných a nemožných systémových zmien“ (František Novosád) i viaceré rozpracované modely vecných riešení
najmä závažných sociálnych problémov,
ako to dokumentujú videozáznamy vystúpení na konferencii Sociálne zmeny
a premeny civilizácie na futurologia.sk.
Aj to je však iba závažnejší príspevok
k stále ešte ojedinelým a vlastne takmer
prvotným diskusiám u nás, ktoré budú
mať, dúfajme, mnohých alternatívnych
pokračovateľov, kým sa nájde reálny a
hlboký spoločenský konsenzus podstatne zlepšenej spoločnosti.

POZNÁMKA
Posledné májové pokračovanie spoločného projektu
Slovenskej a Českej televízie
Colnica uzavrel český sociológ
Ivan Možný „postestknutím“
nad stratou slovenského „genofondu“ pre „historické země“.
Doslova povedal, že v Česku
zostala „úplne neprirodzene homogénna spoločnosť“ (Čechov),
ktorá tomuto štátu nedáva veľké
perspektívy.

Vlastenci
a odrodilci
Za pr vej republiky existovala
Českoslovanská sociálna strana,
ktorá mala ústredie v Brne a otvorene sa vyznávala, že slovenský
živel v novozrodenom štáte má
slúžiť iba na genetické ozdravenie českého národa. Jasné podceňovanie – ani v názve nebolo
slovo slovenský, ale slovanský.
Spomínaný sociológ nepokročil
veľmi v myslení predmníchovského
štátu, keď povedal, že uznáva iba
tú mladú slovenskú inteligenciu,
ktorá dá prednosť štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne či Prahe pred „pohodlím“ zostať sedieť
v Bratislave a študovať na Univerzite Komenského. Do Brna a Prahy
vraj odchádzajú tí talentovanejší,
dynamickejší. Očividne mu ide o
to, aby v Česku študujúci Slováci nadobudli k tejto krajine vrelší
vzťah než k svojej domovine.
O domovine, tentoraz novej, bola celá táto Colnica. Týkala
sa prisťahovalcov na Slovensko
a do Česka, ako sa cudzinci zžili s novým prostredím, ako prijali
prítomnú mentalitu. Cudzinci či navrátilci z anglosaských krajín boli
tak k Slovákom, ako aj k Čechom
paternalistickí, prejavovali svoju
nadradenosť. Slovák, čo žil takmer
dve desaťročia v USA, nám vyčítal, že sme národ stádovitý, spoliehame sa vo všetkom na iných,
že nám chýba individualizmus.
Sám tento spôsob života vyznáva
a doložil to výrokom, že je „dôležité zbaviť sa všetkých vzťahov a
vecí“. Ako sa dalo domyslieť, jeho
individualizmus spočíva v tom, že
ak povedal, že sa treba zbaviť vecí,
svoj nemalý majetok si stráži ako
oko v hlave. Nevšimol si, že takýto
individualizmus sa udomácnil aj u
nás. A komu vyhovuje spretŕhanie
vzťahov medzi rodákmi, to je ľahké
si domyslieť. Nemožno teda veriť
ani ľuďom so skúsenosťou z cudziny. Imigrantka z Afganistanu sa
sťažovala na samotu, cíti sa však
už Slovenkou. Ocenila, že Slovensko nie je pod Čechmi, ale vybojovalo si samostatnosť, naplno ju
využíva a prosperuje.
Premietnutý český dokument sa kritiku Čechov zo strany
imigrantov snažil zmierniť poukázaním na legendu o zlatých českých ručičkách a zmysle Čechov
pre humor. Ale v konečnom dôsledku diskutujúci dospeli k názoru, že
jediné, pre čo sa oplatí obidve krajiny navštíviť, je pivo a pekné dievčatá. A čo bohaté historické a kultúrne pamiatky a krásna príroda?
Časť uvedených prisťahovalcov by
sa nikdy nechcela zžiť s českou či
so slovenskou populáciou, časť sa
za Čechov či Slovákov už pokladá.
Podľa toho, akú filozofiu kto má, a
kto aké predsudky k novej krajine
v sebe živí. Kto verí, že človek potrebuje vlasť, ten ju neodmietne,
ak mu ju ponúkne iný národ.
Peter JÁNOŠÍK
LÚP
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Slovensko ako čestný hosť na knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe

Literáti a literatúra od Dunaja k Vltave
Text a foto Igor VÁLEK
Je skoré nedeľné ráno a v uličke za sídelnou budovou Literárneho informačného centra v centre Bratislavy na Námestí
SNP sa schádzajú ľudia, ktorí zvyčajne o takomto čase zvyknú dospávať zameškané. Teda na spresnenie, nie po preflámovanej noci, ale po tvorivých nočných hodinách „obcovania“ s literárnym slovom. Lebo, ruku na srdce, je to azda od
dávnych vekov tak. (Česť výnimkám.) No azda najväčšia časť pôvodného tvorivého procesu, ktorého výsledkom je (ešte
stále) klasická kniha a jej príbuzné „deriváty“, je totiž čas medzi západom a východom slnka...

Bolo naozaj živo
Naznačili sme, že prezentácia Slovenska bude predmetom
mnohých hodnotení. Dali sme
priestor trojici zúčastnených spisovateľov, ktorých sme sa opýtali: „Ako hodnotíte skutočnosť, že
Slovensko bolo čestným hosťom
veľtrhu z pohľadu vlastnej skúsenosti, ale aj z pohľadu širších
možností prezentovať ucelene
našu knižnú kultúru?
● V čom pre vás tkvie najväčšie čaro takýchto stretnutí,
ale aj spolupráce...?
Básnik J. KUNIAK: „Môj základný pocit sa dá vyjadriť dvomi
slovami: bolo živo... Prezentácie
prebiehali paralelne na rozličných
miestach, takže aj návštevníci sa
museli rozdeliť, rozhodnúť, čomu
dajú prednosť. To viedlo k prirodzenej selekcii, každý si mohol vybrať
to, čo mu je blízke, a na každom
mieste sa sústredili takí, ktorí vedeli, prečo tam sú. V Literárnej sále
sme spoločne s D. Podrackou a J.
Zamborom prezentovali Proglas.
Prítomných bolo asi 30 ľudí, ale
takých, ktorí sa zaujímali, takže
sme mali skvelé publikum. V závere pristúpil k mikrofónu významný
prekladateľ Emil Charous, ktorý
nás dojal svojím vrúcnym poďakovaním – „za dôstojnou bodkou, ktorou vyvrcholila úžasná prezentácia
Slovenskej republiky na knižnom
veľtrhu v Prahe“.
Autor literatúry faktu J.
LEIKERT: „Každá dobrá zvesť o
Slovensku má vo svete cenu zlata. A zmienka o dobrých knihách
či celkovo dobrej kultúre dvojnásobnú. Aj preto by sme mali o našich kultúrnych kvalitách hovoriť čo
najviac a to najlepšie ponúkať do
sveta, veď sa máme čím pochváliť.
Mal som možnosť zúčastniť sa i na
prezentácii práve vychádzajúcej
knihy o Mňačkovi. Aj v priestoroch
jeho pamätnej izby, ktorú som pred
niekoľkými rokmi inicioval zriadiť
v Památníku národního písemnictví v Prahe. Prišlo veľa známych
osobností a vytvorila sa vynikajúca
atmosféra. Práve pre takúto atmosféru rád chodím do Prahy: nabíjať
si baterky...
Prozaik Jozef BANÁŠ: „Toto
bolo moje tretie vystúpenie na podobnej akcii v Českej republike,
tentoraz
najreprezentatívnejšej.
Podľa diskusií s kolegami i s účastníkmi besied zanechala slovenská
reprezentácia výborný dojem. Mám
radosť, že vďaka českým prekladom mojich románov Zóna nadšenia, Kód 9 a Zastavte Dubčeka!
som k úspechu aj ja prispel svojou
troškou. Môj rešpekt a uznanie
však patrí najmä LIC za profesionálne zvládnutú prípravu a samotnú realizáciu slovenských aktivít na
veľtrhu.
Igor VÁLEK

LÚP
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Chvíľu na malom parkovisku
postávam sám, trochu nervózny, či
som na správnom mieste a v správnom čase. No vzápätí sa mi uľaví.
Prichádzajú básnici a prekladatelia Ján Zambor a Juraj Kuniak,
o chvíľu sa zjaví výtvarník a ilustrátor Juraj Martiška, o ďalšiu prozaik a scenárista Dušan Dušek
s manželkou. Ledva prehodíme pár
slov na privítanie sa a do tepla –
niežeby vonku mrzlo, ale májové
ráno je májové ráno – červeného
mikrobusu nás pozýva slovenským
spisovateľom azda najznámejší
šofér na svete, sympatický Marián
z LIC-ky. Usadíme sa, trochu vzrušene pomrvíme – treba si priznať,
že aj akokoľvek dospelí a úspešní
spisovatelia sú pri cestovaní ako
malé deti pred školským výletom
– a už vyrážame smer Praha. Pred
nami je šíri svet... ba vlastne Svět
knihy! Nasleduje pár desiatok minút, vyplnených optimistickými
„rozpravami“ o vlastných tvorivých
a či práve dosiahnutých, knižne vydaných výsledkoch práce, prekladoch i aktuálnom dianí. Ale, žiaľ,
aj o nelichotivom stave spolkového
spisovateľského života pod Tatrami (čo môžu sledovať vo viacerých
článkoch aj čitatelia SNN) a jeho
často nejasných perspektívach...
Káva a čaj v motoreste neďaleko nešťastného miesta, odkiaľ po
tragickej autonehode do večnosti odišiel veľký človek Alexander
Dubček, a sme v stovežatej krásavici na Vltave. Jednou z mnohých
brán prechádzame na parkovisko
holešovického výstaviska a sme –
doma. Presnejšie, hoci sme u najbližších západných susedov, naozaj
sa človek cíti hneď ako doma. Hneď
za bránou Průmyslového paláca
nás víta veľký nápis SLOVENSKO.
Šofér Marián mal zase raz pravdu,
keď nám s pokojným úsmevom tvrdil, že nemôžeme zablúdiť...

národnom knižnom veľtrhu Svět
knihy Praha 2013 sa, opäť ako inde
vo svete, postaralo Literárne informačné centrum (LIC) v spolupráci
s viacerými partnerskými inštitúciami: Združením vydavateľov a
kníhkupcov SR, Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti,
Klubom nezávislých spisovateľov,
spoločnosťou Anasoft, PEN klubom, Divadelným ústavom, Filmovým ústavom, Hudobným centrom a ďalšími... Slovensko sa po
prvýkrát v histórii stalo čestným
hosťom spomínaného významného
knižného veľtrhu. Bolo to pre slovenskú knižnú kultúru v celej šírke
prejavov, foriem i obsahu, samozrejme, nielen veľké ocenenie, ale
aj záväzok. Aj zodpovednosť zároveň. Tu sa treba trochu pozrieť takpovediac ponad plece a spomenúť
si na skutočnosť, že v roku 2010
bolo Slovensko podobne čestným
hosťom na Medzinárodnom knižnom veľtrhu detskej knihy v talianskej Bologni. Aj tam našu úspešnú
(re)prezentáciu pripravilo LIC a ako
špecifikuje i jeho riaditeľka Miroslava Vallová: „Už počas príprav na
toto hosťovanie, no najmä po ňom
sme dostali viacero ponúk na ďalšie čestné hosťovania... Praha bola
jednou z nich, no zrodila sa najmä
z dlhoročnej priateľskej a odbornej
spolupráce so spoločnosťou Svět
knihy. Niekoľko rokov sme o nej
diskutovali a hľadali termín. Bola
to pre nás veľká príležitosť takpovediac ‚vrhnúť‘ slovenských autorov na český, ale aj medzinárodný
trh... V tejto súvislosti sa nám otvára priestor na zdôraznenie málo
využívanej vzácnej možnosti čítať
literatúru iného národa v origináli... Viacerí českí vydavatelia nám
potvrdili, že vydávajú slovenskú literatúru v preklade, napriek svojmu
presvedčeniu, že ju treba čítať
v origináli...“

■ PRV Ý R AZ V HISTÓRII
Slovenský stánok na ploche
bezmála tritisíc metrov štvorcových
má neotrasiteľne centrálne postavenie na celom veľkom Výstavisku Praha-Holešovice. Je to teda
– vďaka veľkorysému dizajnérskemu riešeniu akademického maliara Pavla Chomu, ináč vedúceho Katedry vizuálnej komunikácie
na VŠVU v Bratislave – nielen reprezentatívny, ale aj dostatočný
priestor pre vyše štyri desiatky
slovenských vydavateľov a zhruba
šesť stoviek (zväčša ešte priamo
z tlačiarní horúcich) titulov v 192
stánkoch... O prípravu čestného
hosťovania Slovenska na Medzi-

■ (PO)ČÍTAJTE S NAMI
Čo si budeme „tajiť “, čestné
hosťovanie na medzinárodnom
knižnom veľtrhu predstavuje v najlepšom slova zmysle tak propagáciu
literatúry v celom širokom diapazóne, ako aj celej krajiny. Ideálne je,
keď sa všetko spomenuté (i naznačené) prelína so sloganom nášho
hosťovania – (Po)čítajte s nami.
Autorom tohto sloganu, vhodne viditeľného priam na každom kroku!,
evokujúceho očakávania i otázky, je
majster vtipných a obsahom priam
preplnených vyjadrení (veršov
v próze i v nepróze) Daniel Hevier.
V spojitosti s už spomínaným dizajnom ide o úspešné zásnuby
REPORTÁŽ

účelnosti a zrozumiteľného „vtipu“.
Logo letiaceho vtáka dopĺňa Hevierovo zrozumiteľné posolstvo. Tú
zrozumiteľnosť nám potvrdzovali
prakticky všetci odborní i laickí návštevníci stánku, ktorých sme sa na
ňu opýtali. Nečudo, že práve tento výstavný stánok bude chrbtovou
kosťou aj ďalších pätnástich reprezentácií slovenskej knižnej kultúry
v troch krajinách. To nám už opäť
povedala vitálna (a zároveň charizmatický vnútorný pokoj vyžarujúca) Miroslava Vallová pri dobrej
a rýchlej káve na privítanie. Všetci
sme mali totiž na Světe knihy svoje
úlohy, na ktoré sme sa tešili a ktoré
sa, popri neformálnych rozhovoroch a hoci aj podpisovaniach sa
pri dobrom vínku od slovenských
vinárov, odohrávali na viacerých
miestach výstaviska. Ba lepšie povedané – všade...
■ PREBOHATÝ PROGRAM
Je zrejmé, že prezentácia Slovenska nesúvisela len s expozíciou
v stánku, ale aj s programom. Organizátori sa pri jeho koncipovaní
opierali o trojicu významných výročí: storočnicu Dominika Tatarku,
1 150. výročie cyrilo-metodskej misie na území Veľkej Moravy a 20.
výročie vzniku Slovenskej a Českej
republiky. Veď všetky tri ponúkali
príležitosť na atraktívne prezentácie slovenskej literatúry českej verejnosti. Bokom neostali, pravdaže,
ani hlavné témy tohtoročného Světa knihy (Čítame jedným dychom
a Rozmanité cesty poézie).
Na pripomienke uvedených
výročí, no najmä na prezentácii
dvadsiatky slovenských kníh („Čo
je mimoriadne číslo, zvyčajne totiž ročne vychádza v češtine 4 – 5
titulov slovenských autorov, ktoré
vychádzajú v českom preklade z
iniciatívy LIC od mája 2012 do mája
2013,“ pripomína Vallová.) bol teda
postavený náš program. Vidíme, že
spolupráca s českými vydavateľmi bola jedným z jeho dôležitých
oporných bodov. Ozaj, treba nám
tu pripomenúť počin českého vydavateľstva Fra, ktoré práve v dňoch
knižného veľtrhu vydalo antológiu
6 x poezie Slovensko. Český básnik a editor Petr Borkovec sa postaral o výber šestice slovenských
básnikov (Haugovej, Ružičkovej,
Juroleka, Grocha, Luky a Kupku).
Pozor a zvýšenú pozornosť – v slovenčine!
Zároveň bolo dobré zameranie
sa na rozličné druhy publika, na odbornú aj širokú verejnosť. Nechýbali odborné semináre, venované
zvyšovaniu záujmu detí a mládeže

o „obyčajné“ čítanie. Bolo by na
samostatnú prílohu týchto novín
čo i len vymenovať autorov, ich
diela a zoznam podujatí v rámci
tejto „pražskej jari“. Veď Literárne
informačné centrum, gestor čestného hosťovania Slovenska v Prahe, pripravilo vyše 60 sprievodných podujatí priamo na knižnom
veľtrhu i mimo neho, na viacer ých
miestach hlavného mesta Čiech.
Do Prahy „dočasne vyviezlo“ viac
ako 70 slovenských autorov, ilustrátorov, hercov i hudobníkov...
Uveďme aspoň niektor ých: Už
spomínanú antológiu prezentovali
priamo na veľtrhu Haugová a Jurolek. Dana Podracká, Juraj Kuniak
a Ján Zambor čítali zo svojich prebásnení Proglasu (v zasvätenom
sprievode prekladateľa Mar tina
Kučeru), nechýbali básnici Peter
Šulej či Michal Habaj. Spisovateľ
a režisér Silvester Lavrík pripravil
dve inscenácie. Spomienky dominovali na neobyčajne literárnom
stretnutí politikov: expremiérov Petra Pithar ta a Jána Čarnogurského
s názvom (A)politická talkshow. Už
sme spomínali výročie spisovateľa
a disidenta Tatarku, návštevníci
sa zoznámili s knihou Navrávačky
s Dominikom Tatarkom Evy Štolbovej, s jeho Písačkami pre milovanú
Lutéciu a s monografiou o ňom
priamo od jej autorky Márie Bátorovej. Okrem ich prezentácií sa
čitatelia stretli s jeho tvorbou na
viacer ých čítačkách, besedách a
premietaniach. Jedinečné skúsenosti zo života spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka, spracované v jeho biografii, priblížil
spisovateľ a publicista Jozef Leiker t. Výborne vyznel štvordňový
blok čítačiek a besied pod spoločným názvom Česko-slovenská
Penklubovňa, kde sa predstavili
napríklad Ladislav Volko, Ladislav
Ballek, Dušan Šimko, Ireney Baláž, Marián Grupač (s matičným
vydaním románu Poltvin), Jozef
Banáš, Jozef Karika, Anton Baláž,
Anton Hykisch a viacerí ďalší. Slovenskými účastníkmi na koncer te
Poezie v hudbě bola Trojka Zuzany Homolovej a Karpatské chrbáty.
Zo svojej najnovšej tvorby čítali
laureáti a finalisti Anasoft litera
Pavel Vilikovský, Balla, Marek Vadas, Monika Kompaníková, Pavol
Rankov, Veronika Šikulová, Dušan
Dušek, Peter Krištúfek, Juraj Šebesta, Silvester Lavrík, Daniel Hevier či Ján Uličiansky.
Organizátori samozrejme nezabudli ani na deti, program zahŕňal
napríklad ilustračné workshopy za
účasti Martiny Matlovičovej, Vlada
Krála, nositeľa Ceny Ministerstva
kultúry SR za ilustrácie v prestížnej súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2012, úspešného ilustrátora a
scénického výtvarníka Ladislava
Čisárika...
Poučný bol i dialóg autora
týchto riadkov (prišiel prezentovať
i horúcu knižnú novinku Nebojsa,
predstavujúcu prerozprávané Dobšinského strašidelné rozprávky)
s českou autorkou Březinovou, či
majú klasické rozprávky miesto
v detských knižniciach...
Bezprostredných záverov sa
natíska veľa, pohľadov je ešte viac,
skúseností za nekonečné police.
Toľko bude i hodnotení a odborných analýz. Zámerom čestného
hosťovania nepochybne bolo zvýšiť
v širokej českej i medzinárodnej
verejnosti povedomie o našej kultúre a štáte všeobecne. Môžeme
s radosťou konštatovať, že dobré
dielo sa určite podarilo. Potvrdili
mi to aj vlastné skúsenosti, stretnutia a rozhovory priamo na holešovickom výstavisku. Aj slová už
spomínaného prekladateľa Martina
Kučeru: „Som nesmierne rád, že
sme mali možnosť sa opäť stretnúť
na takomto širokom poli, že slovenská a česká literatúra ukázali svoju
silu každá zvlášť i spolu!“ Pozrel
som na panel za seba a zas o čosi
radostnejšie som si prečítal – Počítajte s nami! Tentoraz bez zátvorky...
WWW.SNN.SK

9.STRANA



KULTÚRA

Legendárny bratislavský hudobný klub sa po rokoch prebúdza k životu

Popu l á r ne „Vé č ko“ s a v r a ci a
Alexander GOCZ – Foto: autor
Slová legenda či legendárny sa v súčasnej publicistike používajú pomerne často. No v prípade bratislavského V-Klubu ich môžeme použiť úplne oprávnene prinajmenšom z dvoch dôvodov. Tento vysokoškolský
klub mimoriadne prispel k akcelerácii slovenskej hudobnej scény a zároveň inšpiratívne v dobrom ovplyvnil celú generáciu dnešných šesťdesiatnikov.
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Boli to nielen muzikanti, výtvarníci či spisovatelia, teda umelecky
činní ľudia, ale nájde sa medzi nimi
celkom slušný počet doktorov, právnikov, inžinierov a dnes aj úspešných
podnikateľov. Posledne menovaní
azda práve preto, že ich mladosť bola
poznamenaná umeleckým kvasom vo
„Véčku“, sú často nezištnými sponzormi súčasnej kultúry. A to sa v dnešnej
dobe ráta. Skrátka, V-Klub bol dieťa-

ťom svojej doby a ako taký sa stal už
naozajstnou legendou, ktorá celkom
prirodzene v 21. storočí našla svoj odraz v knihách, článkoch a vo výstavách
fotografií. Národné osvetové centrum,
ktorému priestory slávneho klubu na
námestí SNP 12 patria, sa rozhodlo
legendu oživiť. Časy sa zmenili, hudobné žánre tiež, ale chuť mladých
či starších muzikantov hrať a rovnako
chuť obecenstva naprieč generač-

ným spektrom zmysluplne sa zabávať
zostala.
■ V ZNAMENÍ ŠESŤDESIATYCH
Bratislavský V-Klub neodmysliteľne patrí k histórii hlavného mesta. Vznikol začiatkom šesťdesiatych
rokov, v čase, keď sa náhle uvoľnili
skrutky stalinských čistiek a aj k nám
prišli „zlaté šesťdesiate roky“, ako
dnes s nostalgiou spomínajú pamät-

Wagnerovský rok sa začal Lohengrinom
Mýtický

rytier

svätého

grálu

zápasí

v

inom

níci. Karibská kríza bola zažehnaná,
v Paríži sa búrili študenti, ľudstvo urobilo prvý krok do vesmíru, no najmä
všade dráždivo znela nová rocková
hudba. V spojení s módou, s dnes už
legendárnymi dielami kinematografie
a literatúry, ktoré búrali konvencie, či
s filozofiou založenou na láske, nemohol tento prúd obísť ani vtedajšie
Československo. Dá sa povedať, že
najväčší rozkvet „Véčka“ prišiel spolu
s vtedajšou Pražskou jarou, no pokračoval aj v neľahkom období normalizácie po okupácii Československa
vojskami Varšavskej zmluvy. Akurát
že od roku 1969 postupne ubúdali živé
koncerty a pribúdali diskotéky. Bola to
u nás horúca svetová novinka a mená
prvých diskdžokejov Števa Anderka a
Fera Horu vtedy boli rovnako populárne ako názvy vychytených kapiel, ktoré sa pomaly z V-Klubu presúvali na
iné pódiá, prípadne (a to najčastejšie)
si zarábali na aparatúru hraním v západnej Európe. „Véčko“ ako také ticho
zmizlo z klubovej scény v úvode osemdesiatych rokov a jeho úlohu prebrali
vysokoškolské kluby na bratislavských
internátoch. Jedna epocha sa skrátka
skončila.
■ PREČO PRÁVE „VÉČKO“
Vznik V-klubu súvisel, ako bolo
povedané, s politickým odmäkom. Bol
určený pre vysokoškolskú mládež a
mnohí študenti, ktorí sa do Bratislavy
zbiehali z celého Slovenska, až tu zažili tú pravú atmosféru šesťdesiatych
rokov so všetkým, čo k tomu patrí.
Kvalitná a najmä nová hudba, očarujúce mladé študentky, bratislavská umelecká bohéma v plnom lesku. Vstup do
klubu bol podmienený vysokoškolským
indexom, ale napríklad pri spomínaných mladých dámach biletári často
prižmúrili oči. Z pochopiteľných príčin.
Mládenci bez indexu sa zasa dovnútra
často dostávali oknami na bufete. Bolo
sa teda na čo pozerať, ale najmä čo
počúvať. Od Paľa Hammela a skupiny

Presnú definíciu džezu podľa viacerých
znalcov ešte nikto nevyslovil. Odborníci sa však
zhodujú na tom, že džez je ako rieka, ktorá čerpá
z mnohých prítokov. Či už je to blues, rock, vážna
hudba alebo trebárs folklór. Jedným z najznámejších slovenských džezových muzikantov, ale aj
organizátorov koncertov je Peter Lipa.
Narodil sa v Prešove, odkiaľ si po absolvovaní jedenásťročenky odskočil do Košíc, kde si urobil
nadstavbu na zememeračskej priemyslovke. To už
však hrával v amatérskom divadle a keď v rokoch
1962 až 1968 študoval v Bratislave architektúru,
začala sa mu zaliečať aj hudobná múza. Hrával
v študentskej kapele Struny a neskôr v popovodžezovej formácii Istropolitana. V roku 1968 bol

PREMIÉRA TÝŽDŇA

HUMORESKA
Nemali by ste podceňovať voľby
do Európskeho parlamentu, lebo
naše poslankyne a poslanci tam urputne bojujú o miesto Slovenska na
výslní v rámci Európskej únie. Zaslúžia si svoje peniaze, ktoré im neprajníci vyhadzujú na oči. A nech dostávajú toľko, koľko je obecný rozpočet
menšej dediny v našej vlasti, lebo
komu česť, tomu česť. Napríklad piata najaktívnejšia poslankyňa Európskeho parlamentu je zo Slovenska.
Zaslúžila by si nielen sochu v každom
meste, ale mala by mať aj menšie
sošky, aby sa zmestili vedľa jeleňov
a porcelánových kaprov v každom

WWW.SNN.SK

sekretári poctivej slovenskej obývačky. Lebo takí vzdelanci ako Matej Bel
z Očovej či Adam František Kollár z Terchovej jej nesiahajú ani po lýtka. Pani
europoslankyňa od roku 2009 položila
738 parlamentných otázok. Podľa ne-

Kým sa dostaneme k tomu, čo našu
europoslankyňu z hľadiska postavenia Slovenska zaujímalo, ešte druhá
dôležitá informácia. Zároveň stíhala
vystúpenia na plenárnych schôdzach.
Bolo ich do konca mája 2013 celkovo

Život plný džezu
Lipa spoluzakladateľom skupiny Blues Five a potom už nasledoval jeden hudobný projekt za
druhým. Hrával s vynikajúcim džezmanom Lubošom Andrštom, klaviristom Gabom Jonášom
či s famóznym gitaristom a skladateľom Andrejom Šebanom. V osemdesiatych rokoch založil
v Bratislave tradíciu dnes už legendárnych Jazzových dní a na svojom konte má dodnes vyše
dvadsať platní, vrátane spoločných projektov s mnohými známymi hudobníkmi od nás i zo
zahraničia. O Petrovi Lipovi sa dá bez preháňania povedať, že bol prvolezcom pri popularizácii džezu na Slovensku, pričom dokázal obsiahnuť úctyhodnú škálu hudobných štýlov. V jeho
repertoári môžeme nájsť tradicional, swing, moderný džez, latinskoamerický džez, džezový
šansón, spirituál, funk, ale aj rock a popové vplyvy. Medzi Lipove hudobné vzory patrí Jimmy
Rushing, Ray Charles, Al Jarreau, Joe Cocker alebo aj Bobby McFerrin. V ankete časopisu
Jazz Forum, ktorý vydáva Medzinárodná džezová federácia, sa najmä v 80. rokoch umiestňoval na popredných priečkach rebríčka najlepších európskych džezových spevákov. V týchto dňoch sa Peter Lipa dožíva pekného jubilea sedemdesiatich rokov. Blahoželáme!
(mab)

vždy len jedno telo, zatiaľ čo druhé
hibernuje ako medveď cez zimu. Aby
sa nezistilo, ktoré telo poslankyne hibernuje a ktoré je aktívne, pani Zázračnica všetko vyriešila šalamúnsky. Zo
spomínaných 1 188 vystúpení mala

Zázračná poslankyňa renesančného typu
oficiálnych údajov, ktoré sú tak trochu
tajomstvom, aby sa ľudia v EÚ nenasrdili, zodpovedanie každej z podobných
otázok stojí Európsku komisiu nemalé
peniaze. Hovorí sa o 600 až 1 400 eur
na jednu otázku. Hyperaktivita našej
poslankyne mala stáť európsku kasu
tak od 442 800 do 1 033 200 eur.

1 188. Určite vládne magickými schopnosťami bilokácie, teda umením byť
v jednej chvíli na dvoch miestach.
(V minulosti to dokázal napríklad zakladateľ saleziánov sv. don Bosco.)
Lenže schopnosť rozdvojiť sa má
malú prekážku. Dve telá potom majú
iba jedno vedomie. Aktívne môže byť

KULTÚRA

■ NOVÝ NÁDYCH
„Chceli sme sa zabávať, stretávať,
robiť nezmyselné veci, ktoré vlastne
mali svoj zmysel. Najviac sa teda chodilo do Véčka na Námestí SNP.“ hovorí
o vtedajšej atmosfére autor knihy Zlaté
šesťdesiate Juraj Šebo. Bol to pravdepodobne impulz zo strany pamätníkov,
pretavený do kníh, článkov a výstav
fotografií, ktorý inšpiroval vedenie
Národného osvetového centra, správcu priestorov klubu, aby po zhruba
ročnej rekonštrukcii otvorilo V-Klub
v podobe, ktorá má ambície priamo
nadviazať na zlatú éru „Véčka“. Už
prvé koncerty naznačili žánrovú pestrosť, ktorú dramaturgia klubu predstavila. Týždeň po slávnostnom otvorení,
1. februára tohto roku, koncertovala vo „Véčku“ mladá rocková kapela
Clinic Music, nasledoval však aj džez
v podaní vynikajúcej Lucie Lužinskej,
šansónový večer ponúkla Alena Černáková a predstavil sa aj folklór v podaní
Jána Berkyho Mrenicu ml., ktorý si ako
hosťa pozval pani Darinu Laščiakovú.
Keď k tomu pripočítame „retro“ večery
venované starším kapelám či prehliadku detských divadiel, zdá sa, že V-Klub
vykročil správnym smerom. Smerom
k nadviazaniu na tradíciu a zároveň
otváraniu nových žánrov. Do pomerne
obmedzenej klubovej scény v Bratislave pribudol klub, ktorý chce niečo priniesť, a zdá sa, že vie ako na to.

MEDAILÓN

storočí

Pred dvesto rokmi sa 22. mája 1813 v Lipsku narodil velikán nemeckej opery Richard Wagner. Tento predstaviteľ
hudobného neoromantizmu ovplyvnil prelomovú dobu druhej polovice 19. storočia.
Slovenské národné divadlo si pripomína tohto velikána rovnomennou výstavou, ktorú pripravilo spolu s Divadelným ústavom
v novej budove SND a naštudovaním romantickej opery Lohengrin – mýtického príbehu o rytierovi svätého grálu, o túžbe po
láske, ale aj o mocenských vášňach a intrigách, o tak často opakovanom boji medzi dobrom a zlom. Wagner napísal libreto niekedy okolo roku 1848 a už 28. augusta 1850 sa vo Weimare uskutočnila premiéra opery, ktorú dirigoval Franz Liszt, veľký Wagnerov priaznivec a ochranca, najmä v období jeho vynútenej emigrácie z Drážďan do Švajčiarska, ktorý má slovenské korene.
Monumentálna architektúra poskytuje výnimočný priestor pre zbor a silné spevácke výkony, ktoré si Wagnerove opery vyžadujú. Lohengrina naspieval Miroslav Dvorský v alternácii s nemeckým tenoristom Ferdinandom von Bothmer. Elsu stvárnili
dve vynikajúce speváčky s úžasnými hlasovými fondmi – Jolana Fogašová a Adriana Kohútková. Intrigánsku Ortrudu naspievali
sopranistky Švajčiarka Mona Somm a naša Denisa Hamarová. Bulharský rodák, žijúci v Taliansku, Anton Keremidtchiev spolu
s Jakubom Kettnerom poskytli hlasy postave Friedricha von Telramund. V jednotlivých kreáciách uvidíme tiež popredných slovenských basistov Petra Mikuláša a Jozefa Benciho. O vizuálnu stránku predstavenia sa postarali lotyšskí umelci – scénograf
Reinis Suhanovs, kostýmová výtvarníčka Kristine Pasternaka a choreografka Elita Bukovska. Spoluprácu prijal aj svetoznámy
anglický svetelný dizajnér Kevin Wyn-Jones. Orchester diriguje šéfdirigent opery SND Friedrich Haider. Po májových premiérach ďalšie predstavenie uvedú 15. júna tohto roku.
Dagmar JORDOVÁ - MILLEROVÁ

Prúdy cez Mariána Vargu až po Elán,
nevraviac o desiatkach ďalších skupín,
ktoré síce prekryl čas, ale muzikanti
z nich boli motormi mnohých progresívnych formácií. Samozrejme, vo
„Véčku“ nemohla chýbať ani česká
hudobná špička. Od rockového Olympicu cez šansónovú Hanu Hegerovú
až po už vtedy popového Karla Gotta. Čo však znie až neuveriteľne, na
pódiu klubu si zahrali aj také legendy
šesťdesiatych rokov, akými boli skupiny Beach Boys, Tremeloes či kapela
Manfreda Manna.

ústnych len 224, ostatných 964 písomných. Majsterštyk ponúkla 24. marca
tohto roku, keď za jeden deň stihla podať 24 písomných vystúpení!
Ale nech čert berie európske peniaze, keď zastupuje záujmy Slovenska,
nie? V parlamentných otázkach jej išlo
o samé podstatné veci, bez ktorých

sa u nás doma ani lístok na strome
nepohne. Dôrazne sa zaujímala o antimikrobiálnu rezistenciu, nebezpečné
demontáže lodí v rozvojových krajinách, neľudské podmienky zatúlaných
a opustených psov v Rumunsku, víza
pre občanov Sýrie v Španielsku, spoločnú organizáciu trhov s produktmi
rybolovu a akvakultúry či výrobu solárnych zariadení v Číne. Pochopili ste,
neprajníci, že europoslankyňa Monika
Flašíková-Beňová je požehnaním pre
Slovensko? Stihne byť v Bruseli, onedlho bratislavskou župankou, potom
prezidentkou a ako fušku ešte stihne
sama sebou zaplniť celý Národný futbalový štadión.
Milan ZEMO

LÚP
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Hovoríme s mladými historikmi, autormi pútavého seriálu o slovenských generáloch

Nijaký cintorín nemá byť zabudnutý či zabúdaný
Stranu pripravil: Dušan D. KERNÝ
Cintorín slovensk ých generálov nie je veľk ý – veď sme ich tak veľa ani nemali a takmer všetci zahynuli. Po prehraných či víťazných
bojoch boli pr ví na rane práve generáli, politici a diplomati prichádzali na rad a ž po nich... v nacistick ých táboroch sa skončili život y
generálov Malára, Jurecha, Viesta a Goliana. Tých ostatných, okrem Antona Pulanicha, sme si skántrili sami. Doma v t z v. národných
a štátnych súdoch na inscenovaných procesoch.

Peter JAŠEK

Branislav KINČOK

Týmito riadkami, ktorých autorom
je Bystrík Šikula, sa končí Slovo na
úvod knihy Generáli z autorskej dielne
Jozefa Boba. Knihu vydalo s podporou
Ministerstva kultúry SR, Nadácie Matice slovenskej a advokátskej kancelárie JUDr. Antona Blahu Vydavateľstvo
Matice slovenskej. Obsahuje životné
príbehy generálov M. R. Štefánika,
Ferdinanda Čatloša, Jána Goliana,
Rudolfa Viesta, Antona Pulanicha, Augustína Malára, Štefana Jurecha a Viliama Žingora.
Bystrík Šikula uvádza citát
R. Chmela: „Bobova koncepcia je zachytiť nielen človeka v dejinách, ale aj
dejiny v človeku... chce naše dejiny vedome poľudštiť...“ Pozitívna recenzia
Bobových Generálov z dielne matičného vydavateľstva v roku 2009 od Dušana Kerného však nebola jednoznačne
prijatá. Keď teraz vznikla kniha Slovenskí generáli z dielne generácie mladých
historikov, matičný týždenník SNN
logicky siahol po ich textoch – obrazu
konfrontácie autorov takých rozdielnych generácií a takých rozdielnych
skúseností. Seriál sa skončil a na jeho
záver dávame slovo autorom.
● Poďme teda k veci: Po knižke Jozefa Boba Generáli z dielne
matičného vydavateľstva je seriál
Slovenskí generáli v Slovenských
národných novinách jedným z najzaujímavejších seriálov – nová generácia nových historikov sa podobrala priblížiť faktografiu nielen ôsmich
generálov, ale aj osudov čiastočne na pozadí doby – aká bola
motivácia pri vzniku takejto skupinovej práce?
Peter JAŠEK: Išlo o dlhodobo
nespracovanú tému. Pred rokom 1989
slovenská historiografia venovala
(z rozličných dôvodov) minimálnu
pozornosť písaniu životopisov. Osudy slovenských generálov boli skoro
neznáme, a tak bolo asi najväčším
lákadlom priblížiť životy týchto ľudí.
Navyše, stav výskumu moderných
slovenských dejín za posledné roky
výrazne pokročil, osobitne výskum
rokov 1939 – 1945. Po roku 1989 sa
otvorili nové možnosti výskumu, širokej
bádateľskej obci sa sprístupnili mnohé,
dovtedy neprístupné dokumenty. Nové
poznatky a sloboda bádania umožnili
aj nové interpretácie, a to je aj prípad
hodnotenia životných osudov slovenských generálov. Treba si však uvedomiť, že stále je možnosť poznať život
týchto osobností hlbšie a precíznejšie
a nepochybujem, že ďalší výskum prinesie ešte mnoho nových poznatkov o
životoch slovenských generálov.
Branislav KINČOK: S ponukou
na spracovanie problematiky generálskej elity armády prvej SR nás paradoxne oslovilo české Ottovo nakladatelství. Myslím si, že aj toto je ukážkou,
ako sa k niektorým stránkam svojej
histórie Slováci stavajú. Aj keď sa
primárne nevenujem problematike armády prvej SR, tak som ponuku, ktorá
sa skrátka neodmieta, prijal. Veľkou
výzvou bol pre nás najmä stav, v akom
sa daná problematika od roku 1989
nachádza. A ten sme chceli zmeniť.
Osobne sa mi páčil aj zámer vydavateľa, ktorý chcel publikáciu adresovať
predovšetkým širšej verejnosti. To je
totiž jedno z najdôležitejších poslaní
LÚP

Mar tin L ACKO

historika – šíriť osvetu v oblasti histórie
medzi bežnými ľuďmi, a tým zvyšovať
ich historické povedomie.
Martin LACKO Záujem o vojenskú problematiku prvej SR u mňa
osobne vznikol ešte v 90. rokoch,
presnejšie v roku 1997. Ako je známe,
táto bola do roku 1990 tabu – v historiografii, publicistike, aj v rodinách.
Z niekoľkých desiatok tisíc bývalých
vojakov a dôstojníkov sa veru nik nevystatoval, že bojoval proti boľševickému režimu. Naša generácia, ktorá
dospievala a študovala po roku 1990,
mala to šťastie, že stihla zachytiť osobné svedectvá posledných príslušníkov
slovenskej armády. Tieto svedectvá
v konfrontácii s oficiálnym obrazom,
ako nám ho podávali v škole, potom
„naštartovali“ aj hlbší vedecký záujem
o túto dlhodobo tabuizovanú otázku.
No a pri spracúvaní problematiky armády sa pochopiteľne nedali obísť
jej elity. Tým skôr, že viacerí z našich
generálov boli dovtedy spracovaní a
zhodnotení len útržkovite, skreslene,
alebo úplne účelovo a jednostranne
negatívne. Pozornosť historikov sa dovtedy obracala prakticky len na tých,
ktorí mali účasť v čsl. odboji.
● Peter JAŠEK si vybral dva
pozoruhodné osudy – generála Turanca a generála Jurecha – jedného
počkala smrť v „socialistickom“
Leopoldove, druhého v nacistickom väzení. Čo pociťuje generačne taký vzdialený historik, keď sa
oboznamuje s faktami? Ako vnímali váš odborný záujem rodiny?
Peter JAŠEK: Ide naozaj o dva
rozdielne prípady. Obaja boli veliteľmi
elitného útvaru slovenskej armády,
Rýchlej divízie, lenže v rozdielnom
čase. Obaja boli osobnosťami slovenskej armády, ktoré však napokon stáli
na rozdielnych póloch. Ich tragický
osud zavŕšilo povstanie – Turanec sa
dostal do zajatia partizánov, Jurecha
zajalo gestapo. Rodina generála Turanca ma sama vyhľadala a poskytla
mi veľa cenných materiálov. Boli veľmi
sklamaní z toho, ako slovenská historiografia naložila s osobou generála,
a potešili sa, keď publikácia vyšla.
Iný bol prípad syna generála Jurecha,
ktorému sa interpretácia mladej generácie historikov o krokoch jeho otca
vôbec nepáči.
● Príbeh generála Malára v interpretácii B. KINČOKa je vskutku
mimoriadny – vo vedomí celých
generácií prevláda obraz človeka, ktorý zlyhal pri otvorení Dukly
sovietskym jednotkám Červenej
armády a I. čs. armádnemu zboru.
Čo z toho všetkého sa vymyká čierno-bielemu videniu – ide o nové archívne objavy alebo nový pohľad ?
Čo príbuzní, rodina, deti?
Branislav KINČOK: Život generála Malára bol skutočne pestrý a plný
turbulentných udalostí. Pre marxistickú historiografiu zostal čelným predstaviteľom „fašistickej“ armády prvej
Slovenskej republiky, ktorý zlyhal
a zradil povstanie. Ani v prípade, ak
by sa dostal na povstalecké územie
a nepadol do nemeckého zajatia, by
sa na jeho hodnotení nič nezmenilo. Stačí sa pozrieť, ako marxistická
historiografia hodnotila R. Viesta a J.

Goliana. Samozrejme, do roku 1989
si nikto oficiálne nepoložil, resp. nemohol položiť otázku, či prípad s východoslovenskou armádou mohol
v danej situácii dopadnúť aj inak. Najjednoduchším spôsobom bolo celú
zodpovednosť za zlyhanie preniesť
na generála Malára. A pritom celá akcia s otvorením karpatských priesmykov bola dopredu odsúdená na neúspech, pretože predstavitelia ZSSR
o ňu v skutočnosti nemali záujem. Pri
spracovávaní jeho životných osudov
som sa usiloval prezentovať ho čo
najobjektívnejšie a bez ideologických
nánosov. Sústredil som sa aj na jeho
osudy v československej armáde,
ktoré boli doteraz spracované len
povrchne, a trochu som nahliadol do
jeho rodinného života. Chcel som do
objektívneho svetla postaviť aj veci,
ktoré azda najviac uškodili jeho povesti – udelenie najvyššieho nemeckého vyznamenania (1942) a svadba
s mladou nemeckou zubnou lekárkou
Margot Großeovou (1944). Preto bol
často označovaný za germanofila
a „priateľa Nemcov“. V knihe sa čitatelia dočítajú, že to bolo neprávom.
● Pri črtách o generáloch Čunderlíkovi a Pulanichovi bolo zrejme
podstatné vaše úsilie, aby mali primerané miesto vo vojenských dejinách i v regionálnej pamäti – tam,
kde sú pochovaní...
Branislav KINČOK: Čunderlík
bol skutočne ťažký oriešok. Doteraz
bola o ňom publikovaná len jedna
vedecká štúdia a aj archívnych dokumentov je o ňom poskromne. Najviac
to dokumentuje fotografický materiál,
ktorého je žalostne málo. Preto je
dodnes prakticky úplne neznámou
persónou. V jeho prípade som mal
aj trochu šťastie a vďaka Martinovi
Lackovi sa mi podarilo skontaktovať
sa s Ing. Ivanom Trenčanom, ktorý
vlastní pozostalosť po gen. Čunderlíkovi. Poskytol mi aj neoceniteľnú
pomoc pri hľadaní jeho hrobu, pretože podobne ako pri generálovi Pulanichovi sme miesto jeho posledného
odpočinku nepoznali. Po niekoľkých
pokusoch sme generálov neoznačený hrob našli na katolíckom cintoríne
v Banskej Bystrici. Aj touto cestou by
som sa mu chcel ešte raz srdečne
poďakovať.
Peter JAŠEK: Prípad generála Pulanicha bol skutočne osobitný.
Presne ako ste povedali, ide o gene-

rála širšej verejnosti skoro neznámeho, veď prakticky až donedávna ani
historici nevedeli, kde je pochovaný.
A tu by som sa chcel osobitne poďakovať pánovi Pavlovi Mihalovi z Holíča, ktorý sa veľmi zaslúžil o uctenie si
pamiatky generála Pulanicha. Osobne mu vďačím za mnohé informácie
z generálovho života, ku ktorým by
som sa inak nedostal. Vďaka nemu sa
podarilo osadiť na generálov hrob pamätnú tabuľu. Pre obyvateľov Holíča
zorganizoval viacero akcií približujúcich život ich významného rodáka.
● Ako hodnotíte životnú dráhu
ministra Čatloša? Nebol to jediný
vojak, ktorý vypracoval plán pre
sovietov, aby čo najrýchlejšie porazili nemecké ozbrojené sily a
obsadili územie Slovenska. Vieme
všetko o jeho Memorande?
Martin LACKO Máte pravdu,
Čatloš je skutočne jediný z ôsmich
generálov, ktorý sa v (relatívnom) pokoji dožil staroby a stihol napísať memoáre. Nikomu zo zvyšných siedmich
to osud nedovolil už len preto, že
väčšina z nich tragicky a predčasne
zahynula. Pokiaľ ide o okolnosti známeho Čatlošovho prevratového plánu
a k nemu pridruženého Memoranda,
pochopiteľne ani tu nevieme úplne
všetko. Niektorí historici tvrdia, že
prevratový plán Čatloša a plán Goliana (resp. Vojenského ústredia) vznikli
nezávisle od seba. No Čatloš bol celý
život presvedčený, že spomenutá
pročeskoslovenská odbojová skupinka ho jednoducho „odpísala“ od neho.
Doteraz nie je celkom objasnený aj
postoj sovietskej strany k obom prevratovým plánom. No a azda najpálčivejšou je podnes otázka, či mali za
daných okolností a v danej konštelácii
takéto plány vôbec šancu na úspech
alebo boli skôr hazardérstvom.
● Povedali ste všetko alebo
ešte ostali biele miesta? Je vaša
práca skôr popularizáciou a nestane sa súčasťou aj oficiálnych
dejín, tradícií alebo regionálnych
pripomienok – napokon polovička
z nich sa stala obeťami totalitných
režimov bez spravodlivého súdu –
dá sa to tak povedať?
Martin LACKO Biele miesta v
ich životoch sú stále, napokon to boli
osobnosti, ktoré aktívne prežili všetky politické zlomy slovenských dejín
prvej polovice 20. storočia – bojovali v pekle zákopov 1. svetovej vojny,

bránili Slovensko pred maďarskými
boľševikmi, ako vojaci zažili na vlastnej koži ťažké postavenie Slovákov
v armáde predmníchovského Československa, no a ich kariéra dosiahla
svoj vrchol v období 2. svetovej vojny,
keď tvorili najužšiu elitu slovenského
dôstojníckeho zboru. Teda ich život
bol bohatý na dramatické udalosti.
Osobne verím, že sa dočkáme aj vydania vedeckých biografií každého nielen z týchto generálov, ale aj ďalších
významných slovenských dôstojníkov.
Mnohí z nich si to bezpochyby zaslúžia.
Či sme vyplnili „biele miesta“,
musia posúdiť iní historici, bádatelia,
čitatelia. No určite sme sa o to pokúsili. Ja osobne najviac pri generálovi
Ištokovi, ktorý je podnes prakticky neznámy, priam „vyretušovaný“ generál.
Nejde však len o informácie a poznatky k samotným osobnostiam generálov, ale aj o ich širšie hodnotenie.
Pri ôsmich generáloch prvej SR
je zaujímavé, že aj keď sa politickou
orientáciou líšili, všetci – azda len
s výnimkou Jurecha – nadradzovali
záujmy Slovenska vysoko nad svoje
vlastné. Boli to skutočné elity. Autor
sa dnes preto úplne nevyhne porovnaniu so súčasnosťou. Ide aj našim
dnešným elitám primárne o Slovensko? Alebo, ako je možné, že 90-tisícová armáda v čase svetovej vojny si
vystačila so šiestimi generálmi, kým
dnešná 13-tisícová armáda ich má desaťnásobok? Čo je to za systém, ktorý
umožní takú úžasnú infláciu elít? Sme
taký bohatý štát?
Pokiaľ ide o rovinu faktografie,
historik nikdy nepovie úplne všetko.
Jednak sa to nedá, jednak, myslím
si, to ani nie je cieľom jeho práce.
Historik má svojimi prácami robiť aj
istú osvetu, prebúdzať v ľuďoch záujem o hľadanie historických koreňov,
vlastnej národnej minulosti. Netreba
chodiť ďaleko a stačí ukázať, že sme
mali osobnosti skutočne európskeho
formátu – aj na poli vojenstva.
A či sa naša práca, výskumy
stanú aj súčasťou „oficiálnych dejín“,
oficiálnych tradícií – to už nezávisí od
nás. Je však ťažko pochopiteľné, že
pamiatka väčšiny slovenských generálov sa nepestuje ani ich v rodiskách.
A je priam absurdné, ak si politické
garnitúry druhej Slovenskej republiky
pripomínajú výhradne čechoslovácky
zamerané osobnosti, a tie, ktoré ostali
verné slovenskej štátnosti, ignorujú.
Branislav KINČOK: Publikáciou Slovenskí generáli 1939 – 1945
sme určite nepovedali všetko. Pri
niektorých generáloch (Malár, Čatloš,
Turanec) je priestor na ďalší výskum
a zaslúžili by si vlastné biografické
práce. Určite by sa tým splatil jeden
dlh slovenskej historiografie. Verím,
že naša publikácia čitateľov zaujme
a v odborných kruhoch vyvolá záujem
o ďalší výskum vojenských osobností
Slovenska v rokoch 1939 – 1945, ktorý
naše poznanie posunie o krok ďalej.
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V Bratislave vystavuje svoje obrazy maliar Stanislav Dusík

Z tmy do noci, do živého svetla
Stano DUSÍK – Foto: archív
Pochádzam z rodiny ako z umeleckej kompozície. Z maminej strany sa rodili maliari, z otcovej hudobníci a speváci. A medzi
maliarskym umením a tým hudobným leží ako v tichej dolinke poézia. Svah po ľavej ruke, svah po pravej ruke a prostriedkom
ticho tečie Trnávka. Pri nej ako pokojné stádo leží naša dedina Boleráz.
Tam je dom, pred ním tečie potôčik
vyvierajúci kdesi za Neštichom. O kúsok ďalej sa vlieva do Trnávky. A práve
v tom rohu, kde sa potoky vlievajú do
jedného, je to miesto. Tá izba v našom
dome. V nej som sa narodil. Vždy, keď
si na to pomyslím, naplní sa moja duša
povznášajúcou radosťou a vďakou. Ďakujem Pánu Bohu, že som sa nenarodil
v nemocnici, ale doma v Pálfiho záhrade, ako sa odjakživa volá naša ulička.
Narodil som sa nahý ako ten kráľ
z rozprávky. Z tmy do noci, do živého
svetla petrolejovej lampy. Prikvitol som
medzi Bolerázanov ako tiché nemluvniatko, ležiace v mäkkej dolinke vankúša. Ako tá Poézia.
Dnes sa už ľudia nerodia doma. Vo
vlastnom sú cudzincami, doma sa necítia ani vo svojej vlasti. Prestali sme písať jalové heslá o pokroku, prestali sme
skandovať prázdne slová, ktoré zabíjali
ticho.
Ticho, to svetlo našich sŕdc! A pokiaľ
nepremeníme každý seba, pokiaľ znovu
neobjavíme stratenú múdrosť detského
srdca a čistú prostotu vlastnej mysle,
nemôžeme nájsť v rozbujnenej záhrade
nášho života tajnú bránku, ktorou sa
vchádza do záhrad nového dňa. Blažený je človek, ktorý kráčajúc poľnou cestičkou môže zastať na vŕšku a s hrdosťou povedať: „Hľa, moja rodná obec!“

Keď som bol malý, vstával som na
svitaní, keď všetci ešte spali, a hrával
som sa v našej „Pálfiho záhrade“. Pozoroval som rastliny, príchod dňa a po-

záhrade, kde je postavený náš dom, a
v tej izbe, ktorá dodnes jestvuje. A druhá
vec, ktorá ma nesmierne zaujímala, bol
čas. Totiž ten fakt, že som sa nenarodil
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čúval spev vtákov. Už vtedy som premýšľal nad dvoma vecami. Prečo som
sa narodil práve na tomto mieste, v tejto

ani o minútu skôr, ani neskôr, ale presne
v jeden júnový štvrtok krátko pred desiatou hodinou večer. Ani na jednu z tých-
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Mám hlavu najvyššie z celej dediny
Daniela SUCHÁ – Foto: archív
Kniha Boleráz, Boleráz hovorí o rozmanitých témach, zdanlivo kontroverzných, ale v konečnom dôsledku sú jednotlivé
poviedky pevne zviazané do jedného celku. Ako sa v recenziách po vydaní knihy vyjadrilo viacero renomovaných literárnych
kritikov, kniha má veľmi široký čitateľský rozsah. A práve tak ju môžu veľmi dobre čítať ľudia od ôsmich do osemdesiatich
rokov. Kniha sa rozvíja vo viacerých rovinách.
I keď hlavným hrdinom a rozprávačom jednotlivých príbehov je deväťročný dedinský chlapec, približuje nám
svet v celej jeho šírke i hĺbke. Rozpráva
o živote rôznych postáv a postavičiek
svojej rodnej dediny, hovorí o svojich
rodičoch, súrodencoch, susedoch a ich
činnostiach, remeslách a vôbec o práci. Ako malý školák opisuje aj svoj život
v škole, svojich spolužiakov, kamarátov
a ich často zvláštne a výnimočné osudy. Odkrýva nám zdanlivo utajený svet,
lepšie povedané svet, ktorý si dospelí
len málo všímajú. V množstve drobných
detailov, len tak akoby mimochodom,
nechtiac odkrýva nám tajomstvá života (narodenie, smrť svojho kamaráta),
často i veci tajuplné, hraničiace až
s mysticizmom. Pozorný pozorovateľ
sveta, ľudí i zvierat žasne nad vecami
pre neho novými, dovtedy nepoznanými – tajuplný život včiel, psov, lastovičiek až po dobrých i zlých ľudí (majster
Klimo, strýco Štefan či dedinský zlodej
Bučo). Tento chlapec nám rozpráva o
dejoch života na dedine, ako sú zabíjačky, krádeže, požiare, kopanie studní,
pasenie kôz. A keď v úvode uvažuje nad
svetom, nad zmyslom života, o strede
sveta, vesmíru, zisťuje, že práve on je
jeho stredobodom.
Táto široká škála jeho pocitov sa odvíja v niekoľkých rovinách. Na prvý pohľad je kniha komponovaná, akoby išlo
o „rok na dedine“, pretože sa v nej prakticky striedajú všetky ročné obdobia. Je
to však iba zdanie. Toto rozmiestnenie
ročných období pomáha autorovi vytvoriť rámec, ktorý spája jednotlivé príbehy
do jedného celku. V tom si pomáha aj
geografiou – vylezie na strechu rodného domu ku komínu a začína svoje
WWW.SNN.SK

prvé pozorovania. „Mám hlavu najvyššie z celej dediny,“ hovorí sám sebe.
Odtiaľto, z tohto pohľadu sa rozhodne,
že namaľuje všetky domy, ulice, dvory,
polia i lesy svojej rodnej dediny, a tak

poslednej poviedke Armin zo včelej
záhrady, kde sa stretáva s tajomným,
zvláštnym mužom, o ktorom mu kedysi
trafikant Kitta povedal: „Vidíš, v tom to
práve je, že všetci ho videli a vlastne

bude pokračovať až do smrti, kým nenamaľuje celý svet. Toto nové poznanie,
že má hlavu najvyššie z celej dediny,
ho privádza do úžasu. Zrodí sa v ňom
najambicióznejšia túžba, priam modlitba, všetko objať a objať všetkých. Toto
autor obzvlášť dobre vyjadril vo svojej

nevidel ho nikto.“ Na tomto mieste nastáva podstatný, tajuplný zlom. Chlapec
sa vydáva na cestu, kde na okraji lesa
stojí Žľabský most, jeho obľúbené miesto. Pozerá do žľabu, kde v hĺbke na dne
tečie iba úzky potôčik. Odrazu zbadá
vo vode veľkú mincu, na nej podobu

to otázok si dodnes neviem odpovedať.
Jednu vec si však viem vysvetliť. Ten
okamih, keď som sa po prvý raz zhlboka nadýchol bolerázskeho vzduchu.
Možno aj preto sa moje dni dosť často
začínajú pred desiatou večer a končia
niekedy na svitaní. Milujem noc a v noci
najradšej pracujem. Najjasnejšie sa mi
premýšľa, keď som zaodetý do mäkkej
tmy ako do vlniaka.
Z večnosti záhrad sme sem prišli a
do záhrad večnosti putujeme už od svojho narodenia. Každý z nás je pocestný
na krátkej a namáhavej púti životom a
krok za krokom sa blížime do rodnej Dediny, do Domu svojho Otca. Lebo zem,
to je len prechodné bydlisko a nič trvalé
na nej nenájdeš. Mnohí z nás si až príliš dávajú záležať na tom, aby boli ako
lacný román viazaní vo vlastnej svinskej
či somárskej koži. Lenže lacné romány
bez obsahu nik nečíta a skôr či neskôr
skončia na smetisku alebo ich hodia do
ohňa.
V mojom živote sú len dve veci isté
– miesto a hodina môjho príchodu a to,
že raz odídem. Smrť, to je po narodení
tá druhá istota, aj keď neistého dáta.
Každý rok som o rok starší, každý rok
mám o rok menej, každým dňom som o
deň bližšie k smrti. Smrť je jediná vec
na tomto svete, ktorá mi robí najmenšie
starosti, lebo viem, že sa jej nemožno
vyhnúť. Viem, že raz ako úzkou bráničkou, ktorú som objavil už dávno v detstve, budem musieť ňou prejsť.
A viem aj to, že až raz prejdem záhradou môjho života a dostanem sa na
jej koniec, On mi znenazdajky otvorí
túto tajnú bránku môjho detstva a ja celkom nebadane, bosými nohami, mokrými od rannej rosy, potichu vojdem do
Záhrad večnosti.
akéhosi neznámeho muža, snaží sa ju
niekoľkokrát vybrať, nejako sa mu to nedarí, naberie vždy iba piesok. A keď vyjde znova na most, minca tam leží ako
predtým, hádam sa trochu aj bojí. Tok
jeho myšlienok preruší neznámy muž,
ktorý schádza z malého briežka a ide
smerom k nemu na bicykli. Prešiel popri
ňom a pokračuje v ceste ďalej. Ale keď
sa pokúša vyjsť na malý kopček, zoskočil z bicykla a tlačil ho i s malou káričkou,
ktorú mal uviazanú vzadu, a tak sa namáhal, že sa chlapec rozbehol k nemu,
aby mu ju pomohol vytlačiť na vŕšok.
Odrazu mu tento neznámy muž povie
tieto zvláštne prorocké slová: „Raz navždy odídeš z tejto dediny, ale nemusíš
sa báť, kdekoľvek pôjdeš, v ktorúkoľvek
stranu sveta, všade bude o teba dobre
postarané. V živote zhorí veľa vecí, ale
to, čo si miloval, to ti zostane.“ A pustil
sa cestičkou do Dolnej Krupej.
Kniha Stana Dusíka sa veľmi dobre číta, je písaná ľahkým, mnohokrát
humorným spôsobom. Ale toto je iba
zdanie, lebo kniha je v podstate veľmi
vážnym čítaním a prekvapuje hlbokými
úvahami, hraničiacimi až s filozofiou.
Stano Dusík je maliar a jeho videnie a
opis sveta nie sú literárne, ale vizuálne,
plné farieb, zvukov a vôní.
Svoju knihu napísal v dobe, keď ešte
netušil, že o pár rokov bude vskutku
musieť opustiť svoj rodný chotár i svoju vlasť. Proroctvo „neznámeho muža“
sa naozaj naplnilo. Odišiel v inú stranu
sveta a už tridsať rokov žije a tvorí v milovanej Florencii.
Jeho curriculum vitae obsahuje
množstvo ocenení za maľbu, grafiku,
ilustrácie a literatúru. Napriek tomu, že
má viacero akademických titulov, nepoužíva ich a stále je jednoducho Stano
Dusík. Ako jediný umelec na svete pracuje vo výskumnom tíme pre výskum
Sindone – Turínskeho plátna, na ktorom
je zázračným spôsobom vyobrazená
podoba Krista. Z kontextu knihy je evidentné, že ten „neznámy muž“ nemohol
byť nikto iný ako jeho milovaný Ježiš.
Azyl mu udelil taliansky prezident,
napriek tomu sa nestal talianskym občanom a ostal Slovákom.

ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ

Letný tábor
Matice slovenskej
čo deti v XXII. ročníku
tábora čaká a určite neminie:
návšteva Európskeho
hlavného mesta
kultúry 2013 - Košice
(koncerty, technické múzeum, ZOO)
•
výlet k vodopádom Studeného
potoka a Rainerovej chate
•
kúzelnícka a balónová šou
profesionálneho kúzelníka
(malá škola kúziel
a modelovanie z balónov)
•
lanovka na Skalnaté pleso
a pešia túra na Hrebienok
•
opekačka a posedenie pri
táborovom ohni
•
nočné kino na ihrisku
•
Zabavte sa s nami (Talentmánia, Milujem Slovensko)
•
návšteva remeselníka
- drôtikára
•
turnaje – volejbal, tenis,
futbal, stolný tenis, šípky, trampolína, NERF
•
Poďte s nami na Liptov
(čarovný svet podzemia
s čelovkami
v Stanišovskej jaskyni)
•
Botanická záhrada,
bobová dráha, lezecká stena
v Tatranskej Lomnici
•
návšteva hradu Stará Ľubovňa (sokoliari, skanzen, historický vojenský tábor - koníky,
historické zbrane + koncert
Katky Knechtovej)
•
osvieženie v Aquacity Poprad
•
športové hry a súťaže
•
diskotéky
•
vláčikom na Štrbské Pleso a
túra na vodopád Skok
•
Ako „hastrmani“
obsadili Tatry
(maskovanie za vodníkov a
súťaže)
•
ukážky z výcviku psov,
praktické ukážky z práce
záchranárov
•
na troch kolesách okolo
Tatier (sajdkári a hasiči)
•
člnkovanie na Štrbskom
Plese
•
Deti varia deťom
(gulášovanie)
•
beseda a premietanie s profesionálnymi záchranármi
•
táborové Olympijské hry
•
turistické výlety k plesám
(Zelené, Popradské, Štrbské,
Skalnaté a Hincové plesá)

Informácie:
www.matica.sk
tel.: 043/4012826
0905 735 336
LÚP
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Marián TKÁČ
predseda Matice slovenskej

Od našich matičných prispievateľov z celého Slovenska

Vo Francúzsku
ako doma

Spod spravodajského pera

Pod
záštitou
slove n s ké h o
veľvyslanca
v Paríži a predsedu
Matice
slovenskej
pripomenul si
Spolok slovensko-francúzskeho priateľstva, vedený
agilnou p. Manákovou, tohoročné slovenské výročia. Osobitne 20. výročie
Slovenskej republiky, 150.
výročie Matice slovenskej
a 1 150. výročie príchodu
solúnskych bratov. Začalo
sa to i pokračovalo všetko
v jedinom parížskom kostole, ktor ý je zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi. Najpr v
sa na poschodí slúžila sv.
omša, celebrovaná slovenským parížskym katolíckym farárom dp. Tóthom, a
potom na prízemí bola oslava, ako sa patrí. Pričinil sa
o ňu autobus sebechlebských matičiarov na čele
s ich predsedníčkou a organizátorkou p. Kempovou.
Slováci a aj spriatelení
Francúzi, ktorí zaplnili sálu
do posledného miesta, vypočuli si o tom, že Slováci
mali Bibliu vo svojom jazyku
skôr ako Francúzi. Dozvedeli
sa aj to, že dvojkríž do znaku
Lotrinska priniesol svojmu
krstnému synovi Zventibaldovi, synovi franského kráľa
Arnulfa a budúcemu kráľovi
Lotrinska, náš kráľ Svätopluk v roku 871. Že Anjouovci naopak priniesli ľalie do
erbu Košíc. Že v Paríži žijúci
Franz Lis(z)t, ktor ý mal zaťa
ministra vojny Francúzska
v 60. rokoch 19. storočia,
prihovoril sa u pápeža Pia
IX. za oslavy milénia príchodu Konštantína s Metodom
medzi star ých Slovákov a pri
tej príležitosti zložil skladbu Slavimo Slavno Slaveni.
O Štefánikovi vedeli všetci.
Inak aj v Paríži sa kradne
(v hoteloch i na bicykloch sú
hrozitánske zámky a kódy),
je tam veľa žien v dlhých
čiernych róbach a na bočných uliciach sú výtlky po
zime. Akurát že Paríž je Paríž
a nie Bratislava. Tam nie je
nijaký problém so sochami
a súsošiami pripomínajúcimi francúzsku históriu. Tam
je naozaj na každom rohu
francúzska vlajka. A z rádií
sa valí len a len francúzska
hudba. Máme sa čo učiť, Slováci, a Bratislavčania osobitne.

■ PAMÄTNÁ IZBA SOMOLICKÉMU
V Turčianskom Michale otvorili Pamätnú izbu Izidorovi Žiakovi Somolickému.
Zriadil ju MO MS Turčianske Teplice
pod vedením predsedníčky Jarmily
Brinckovej, v spolupráci s mestom Turčianske Teplice. Slávnostné otvorenie
pozdravili predsedníčka MO J. Brincková, primátor M. Sygút a spisovateľ
O. Nagaj. Za MS odznel pozdrav predsedu Mariána Tkáča, prihovorili sa
predseda KR Ľ. Kraľovanský a predseda OR V. Komora. Podujatie sa začalo
položením pamätného venca na jeho
rodný dom v časti Turčianskeho Michala Somolica. Hudobný prejav žiačok a
pedagogičky Pedagogickej a sociálnej
akadémie v Turčianskych Tepliciach dopĺňal slávnostné otvorenie izby a pokračoval veršami piesňami a skladbami aj
ďalších miestnych škôl. Vyhodnotením
literárno-výtvarnej súťaže Nastavme
zrkadlo súčasnej dobe a jej vernisážou slávnosť pokračovala. Izidor Žiak
Somolický (10. 2. 1863, Turčiansky Michal – 25. 1. 1918, Banská Bystrica) bol
redaktor Národných novín, spisovateľ,
prekladateľ americkej, francúzskej, ruskej a ukrajinskej literatúry, úradník, učiteľ a kantor. Podporoval slovenskú vec,
slovenskosť a pôsobil v národnom živote. Bol ostrý kritik maďarizácie, za čo sa
proti nemu viedlo viacero procesov, bol
odsúdený na niekoľkomesačné odňatie
slobody a finančné pokuty. Napísal: Na
svite, Bájky, Štedrý večer, S kroka na
krok a Chodil po pánoch, Striga a Doviedol somára miesto kravy, Štedrý večer. Panely v pamätnej izbe sú venované aj ďalším osobnostiam Turčianskeho
Michala, literátovi Ondrejovi Nagajovi či
vysokoškolskej pedagogičke a matičiarke J. Brinckovej. Matica slovenská aj
takto uchováva, približuje a predstavuje
slovenské národné dejiny a kultúru.
Viliam KOMORA

PREDPLATNÉ
Ročné predplatné 26 €
Polročné predplatné 13 €
Slovenské národné noviny si
môžete objednať aj na adrese
snnredakcia@matica.sk
aj na na tel. čísle
043 / 4012 837
LÚP

■ VÝZVA ČLENOM VÝBORU MS
Valné zhromaždenie Miestneho odboru
Matice slovenskej v Plevníku-Drienovom 16. mája 2013 prijalo o. i. výzvu,

v ktorej vyzýva výbor MS k jednotnosti,
funkčnosti a k tomu, aby v roku významnom pre celú Maticu slovenskú nevydával ju na posmech verejnosti vlastným
bludným kruhom podozrievania sa,
ktorý ubíja členskú základňu. Členská
základňa má približne 30 000 členov,
členov výboru MS je 38. Výbor MS
má svoje poslanie a práva vymedzené
stanovami MS. Nemôže konať v objatí
zatvrdeného myslenia ctižiadostivosti
jednotlivcov prostriedkami neznámymi
stanovám MS. Tým by lámal chrbtovú
kosť celej Matice. Vyvstáva však otázka: sú členovia výboru MS za niečo alebo sú proti niekomu? Vyzývame členov
výboru MS: skončite s bezdôvodným
podozrievaním, uvedomte si, že členovia Matice sa tešia na výročie. To je
zmysluplnosťou tohto roka a nie nezmyselné kvázi novinárske „vraj“, „pravdepodobne“ atď. Nájdite odvahu, zbavte sa
vnútorných zlých duchov a zaťaženosti
rozpoltenosťou, pretože už nie zvonku,
ale zvnútra sa rozleptáva to, čo vydržalo 150 rokov. Vypočujte miestne odbory
MS – najväčšie sklíčko v mozaike istôt
Matice slovenskej. Matica nemôže byť
zahalená clonou tajomstva jedného orgánu, potrebuje rozumné slovo. Ak ho
členovia výboru MS nedokážu nájsť,
treba sa zamyslieť, čo by mali povedať
a urobiť. Mrzí nás, že práve v tomto roku
významných výročí trúbi sa na pôde výboru MS ako na bojovom poli, akoby nebol čas na konanie v predchádzajúcich
rokoch. V tomto roku sa ide „čistiť „? Je
to čistenie alebo požieranie sa? Teraz
keď členovia v miestnych odboroch MS
sa pripravujú osláviť výročie svojej Matice, pre ktorú žili ich predkovia? Uvedomuje si výbor Matice slovenskej nielen
svoju zodpovednosť pre daný čas, ale i
svoje konanie?
Otto GÁŤA
■ MATIČIARI V DÚBRAVKE
Hymnická pieseň Kto za pravdu horí
a krátky kultúrny program detí z mladého matičiarika ZŠ Pri kríži otvorili
valné zhromaždenie MO MS v Bra-

tislave-Dúbravke. Začala ho podpredsedníčka MO MS J. Achbergerová.
Privítala prítomných i hostí, medzi
nimi aj člena dozorného výboru MS Š.
Martinkoviča. Zhodnotila prácu MO za
uplynulé obdobie, ktoré prežíval výbor
i členovia rozporuplne pre odstúpenie predsedníčky A. Kasalovej, čo
poznačilo i dobrú činnosť miestneho
odboru. Napriek tomu sa snažil výbor
úlohy plniť, i keď v uplynulom období
MO MS nemal žiadnu podporu finančných prostriedkov ani z ústredia Matice, ani z rozpočtu obvodu. Rokovanie
pokračovalo správou o hospodárení,
voľbou nového výboru, predsedníčky
a členov dozornej rady. Nedostatky,
ktoré boli v platení členských príspevkov, v dochádzke členov či takmer
žiadne omladzovanie Matice, všetko
toto sa bude novozvolený výbor snažiť napraviť. Odhodlanie nechýba nikomu. Novou predsedníčkou MO MS
v Dúbravke sa stala Kveta Slyšková,
ktorá o. i. povedala: „Naša činnosť
vychádza zo záujmu a zanietenia práce pre národ. Každý, kto tu sedí, je
matičiar srdcom. Prácu, ktorú robíme,
odovzdávame pre lepší život našich
detí, ktoré musia poznať svoju minulosť, lebo národ bez minulosti prestáva
byť národom. Verím, že spoločne dokážeme, aby naša Matica patrila opäť
medzi najlepšie organizácie.“ V diskusii vystúpil profesor Podolák. Hovoril o
práci v Matici v rôznych oblastiach svojej knižnej činnosti. Zúčastnení matičiari sú znepokojení s polarizáciou, ktorá
nastala na spoločnom zasadnutí prezídia a výboru Matice slovenskej, ktoré
nebolo uznášaniaschopné. K uvedenej
situácii sa vyjadril predseda Krajskej
rady Š. Martinkovič. I napriek týmto
nepríjemným odozvám dúbravská Matica zmobilizuje všetky svoje sily, aby
neprajníkom dokázala, že Matica nie je
zbytočná organizácia, ako to niektorí
tvrdia, pretože keď dokázala prežiť 150
rokov musí pre našu budúcnosť dokázať prežiť mnoho ďalších.
(ks)

Z KNIŽNEJ PONUKY VMS

W W W.V Y DAVATEL .SK
043/490 68 72
Štefan MORAVČÍK: Povesti o slovenských hradoch

Pod čarovným prútikom vynikajúceho
rozprávača ožívajú opustené hradné
múry. Podivné zvuky sa nesú zo starých
mučiarní a z hladomorní, vŕzgajú pánty
zabudnutých truhlíc v katakombách,
biele panie tancujú na cimburiach...
Štefan Moravčík – mág slovných hier,
vynikajúci znalec histórie – ponúka
originálne spracovanie tradičnej veľkej
témy: bohatej, rozvetvenej mytológie
slovenských hradov.

objednavk y@v ydavatel.sk
Okrem celej škály vydaní Matice slovenskej tu nájdete pestrý sortiment
z produkcie iných vydavateľstiev na
Slovensku i v Českej republike. Našu
ponuku kvalitnej slovenskej literatúry, obohatenú o pár vybraných zaujímavostí v cudzích jazykoch, priebežne dopĺňame novými titulmi.
V našom kníhkupectve vás čaká bohatá úroda nových titulov i záplava
zliav a akcií, aby ste mohli nakupovať
čo najvýhodnejšie a najpohodlnejšie.

Dobroslava Luknárová, Zuzana Kuglerová: Vinohradnícke povesti

Vinohradnícke remeslo je odpradávna
súčasťou ľudskej histórie a kultúry. Vyšľachtiť vínnu révu, dopestovať zlatisté či
rubínovočervené bobule hrozna a urobiť
z nich dobré víno je skutočné umenie,
ktoré ľudia stáročiami rozvíjajú do čoraz
dokonalejších podôb. A Slovensko do
dejín vinohradníctva neodmysliteľne patrí, veď vieme, že vinohradnícke tradície
na svahoch Malých Karpát siahajú až do
čias starých Keltov a Rimanov.

PRIPOMÍNAME SI
8. júna
– tridsiatku oslávi belgická tenistka
svetového mena Kim Clijstersová
9. júna
– pred 165 rokmi, po zatykači na
Ľ. Štúra, prestali vychádzať Slovenskje národňje novini, ktoré redigovali
P. Kellner-Hostinský, B. Nosák, M. Jurecký, Ľ. Dohnány a Ľ. Štúr, za tri roky
vyšlo 292 čísel na 1 168 novinových
stranách v priemernom náklade 400
kusov, neveľa, aj to bolo svedectvo o
miere národného útlaku, noviny však
oslovili vlasteneckých vzdelancov a
sformovali politický program hnutia
– 105 rokov od narodenia prekladateľky Márie Klimovej (1908 – 1954),
ktorá napriek krátkemu životu preložila do slovenčiny mnohé diela z francúzskej, nemeckej, anglickej a ruskej
literatúry
10. júna
– v roku 1848 sa v Dolnej Mičinej
narodil matematik a národovec Ján
Kmeť (1848 – 1931), podporovateľ
chudobných slovenských študentov
na štúdiách, 165. výročie
– pred 70 rokmi sa na Sicílii vylodili spojenecké vojská, čím sa v roku
1943 začal aspoň obmedzený západný front v Európe
11. júna
– pred 25 rokmi zomrel významný
slovenský sochár, vynálezca a športový pilot Vojtech Ihriský (1899 – 1988)
– slovenský hokejový reprezentant
Dominik Graňák oslavuje tridsiatku
12. júna
– 110 rokov, čo sa narodil redaktor
vydavateľstva Matice slovenskej Ján
Garaj (1903 – 1973), editor diel našich spisovateliek Ľ. Podjavorinskej,
B. Slančíkovej-Timravy, E. Šoltésovej,
T. Vansovej, znalec Tajovského života
a diela a zakladateľ niekoľkých kultúrnych časopisov
– herec Matej Landl má päťdesiat
13. júna
– pred 570 rokmi bolo v stredoslovenskej banskej oblasti silné
zemetrasenie, pri ktorom najväčšie
škody vznikli zavalením štôlní, zrútilo
sa aj veľa domov, v dedinách ľudia zo
strachu ušli do hory, v roku 1443 sa
tak zaznamenalo prvé zemetrasenie
uvádzané v našich kronikách
– pred 550 rokmi, v roku 1463, kráľ
Matej Korvín udelil erb mestu Kežmarok
– 75 rokov by sa dožil filmový a
televízny režisér Elo Havetta (1938
– 1975), o. i. Ľalie poľné, Slávnosť
v botanickej záhrade, program pre
svetovú výstavu v Montreale
14. júna
– pred 65 rokmi Národné zhromaždenie zvolilo za prezidenta ČSR
Klementa Gottwalda, predsedu KSČ,
nemal nijakého protikandidáta
– v roku 1978, pred 35 rokmi, vyhlásila vláda Nízke Tatry za Národný
park; má dĺžku sto kilometrov, rozlohu
vyše 81 000 hektárov a z prírodovedeckého hľadiska patrí medzi najcennejšie územia v Európe
– pred pätnástimi rokmi vyhorela
Zbojnícka chata vo Vysokých Tatrách,
skupina nadšencov začala ihneď s jej
obnovou a do roka znova v plnom rozsahu slúžila turistom
(jč)
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