ROÈNÍK XVIII.  è. 11

DVOJTÝDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY

27. MÁJA 2015

Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. • éfredaktor TEODOR KRIKA • Redakcia: Solonická 41, 841 04 Bratislava, Mobil: 0911 286 452 • e-mail: kultura@orangemail.sk • Cena 1,50 

N

www.kultura-fb.sk

itra od praveku bola centrom na strednom
Dunaji. Navye bola obdarená rudným
bohatstvom: zlatom, striebrom, meïou a
cínom. Tesne pred Kristom aj elezom. V Bronzovej dobe bola priemyselným a zbrojárskym centrom strednej Európy. Výrobky z bronzu ju ve¾mi
preslávili. Poltisícroèia pred Kristom ju preslávili
Kelti. Boli majstri v spracúvaní eleznej rudy a eleziarskych výrobkov. Navye prví zaèali razi
strieborné peniaze a pouívali latinské písmo.

Roku 20 po Kristovi Rím ustanovil prvého
nám známeho krá¾a Vannia. Vládol do roku 50.
Za neho prilo k dohode s rímskym okruhom
apotola Petra. Tak pred rokom 50 prila kresanská misia do Nitry na èele s dvoma kòazmi:
so Syrom a s Juventiom. Dostali pohanské boite na Zobore. To je prvé nae kresanské
centrum, ktoré táto misia vybudovala. Anály historické zápisy o svojej misii poctivo viedli v
tomto prvom slovenskom klátore. No nepriatelia vo vojnách toto vzácne dedièstvo znièili.
Keï nastúpil v Ríme do úradu cisár Nero a
zaèal prenasledova kresanov, vtedy zaèali
kresania uteka za dunajskú hranicu na staré
Slovensko. Tento prúd bol preruovaný len za
niektorých cisárov. Skonèil po smrti cisára Diokleciána okolo roku 305. Tento príliv znamenal a vyvolal na Slovensku civilizaèný a kultúrny rozvoj. Z 2. storoèia sa nám zachovali
dve cirkevné informácie: Zázraèný dáï za
vojen cisára Marka Aurélia k roku 172. Vyprosili si ho kresanskí vojaci 7. pluku légie Fulminax (Bleskovej). Pred koncom 2. storoèia
nám obranca viery Tertulián zanechal významné svedectvo o kresanstve na strednom
Dunaji, v Nitre a v Jágri. V knihe Liber contra
Judeos tvrdí, e toto kresanstvo je na vysokej
rozvitej úrovni a je také isté ako v ostatnom
rímskom svete (ako v Hispánii, v Afrike, v
Alexandrii, v Antiochii a Jeruzaleme). To nám
potvrdzuje prítomnos biskupov z náho rodu.
V polovici 3. storoèia nás cirkevný historik
Paulus Orosius informuje, e na synodu pápea
Kornela roku 251 prilo do Ríma 61 biskupov. Z
toho dvaja spoza dunajskej rímskej hranice: z
Nitry a z Jágru (...unus de Zubura et alterius de
Agria). Milánskym ediktom cisára Kontantína
Ve¾kého prestalo prenasledovanie a kresania v
Rímskej ríi dostali slobodu. Z tohto obdobia archeológovia nachádzajú dôkazy o kresanských
artefaktoch (kríiky, lampièky, náhrobné kamene). Naposledy rímsky cisár Valentinián I. bol
prítomný v Brigétiu (v dnenom Komárome) na
jednaní o mieri po viacerých meních vojnách.
Vyslanci z krá¾ovskej Nitry sa s ním naahovali
o podmienkach mierovej zmluvy. Rozèúlil sa od
ich neústupèivosti, dostal infarkt a tam aj zomrel
v okupovanej Panónii.
Pred koncom 4. storoèia do naich konèín
preniká ariánstvo. Ob¾úbila si ho aristokracia
aj s krá¾om. Hlásalo ¾úbivú dogmu: Jeden Boh
na nebi ako vládca a jeden krá¾ (kniea) na
zemi. Cirkev bola podriadená svetskej vrchnosti. Z tohto konca storoèia sa nám zachovali
2 správy: panónsky rodák - biskup Martin
umrel vo svojom sídelnom meste v Tourse (v
Turse). Pri svojej skromnosti vykonal ve¾a
zázrakov. Pred smrou ete priiel do svojho
rodiska a navrátil svoju matku z ariánstva do
Katolíckej Cirkvi. Druhá správa je z roku 397.

Pribinova ecclesia v Nitre
z Conversia
Markomanská krá¾ovná v Nitre - Fritigil sa
listovne obrátila na biskupa Ambróza v Miláne o misijnú pomoc. On jej poslal krátke ponauèenie o katolíckej viere. Nebola spokojná,
lebo chýr o Ambrózovi sa íril po vtedajej Európe ako o obrancovi Cirkvi proti ariánom. Vydala sa na cestu so sprievodom a s darmi pre
Milánsku cirkev. No biskupa Ambróza u nenala. Pred jej príchodom zomrel.
V tomto prípade sa viacerí historici pokúajú kauzu Fritigil ako nitriansku krá¾ovnú
povaova za falsum. Uiel im fakt, e Rím
markomanského krá¾a Marobuda len s rodinou
prijal do exilu v Ravene pri Adriatickom mori.
Ostatných Markomanov s rodinami presunul na
územie medzi Moravou a Váhom. Preto západoslovenské náreèia sú tvrdé. Markomani pouívali pri zmluvách reè naich predkov (Sasinek).
Ako národ sa asimilovali. Preto v stredovekej literatúre ich uvádzajú ako Marcomani - Slavi.
Nako¾ko v Nitre si krá¾ov volili - alebo im Rím
menoval spomedzi nich krá¾ov - preto nemono
vylúèi, e aj manel Fritigily bol zvolený za

krá¾a v Nitre. Z jej korepondencie vyplýva, e
ariánstvo u zapúalo korene.
Vojenské gótske druiny pritiahli na stredný
Dunaj a vyberali si od naich predkov dane. Po
nich prili Huni a v 6. storoèí Avari. Nitra aj Morava sa stali ich vazalmi. Nai predkovia sa búrili
v povstaniach proti Avarom. Pri jednom takom

ANTON SEME
povstaní roku 623 im pomohol franský kupec
Samo so svojou ozbrojenou druinou. Pouil
rozlièné taktiky, ktorými ponièili avarské vojsko
a zahnali ho ïaleko za hranice starého Slovenska. Staroslovenská ¾achta si zvolila Sama za
krá¾a do Nitry. Predchádzajúci buï zomrel,
alebo padol v boji. Samo, skúsený európsky kupec, zorganizoval si armádu, vycvièil ju v nových taktikách, rozíril si krá¾ovstvo o ïalie
slovanské krajiny a viedol víazne boje s Avarmi
a Frankami (s Nemcami). Preslávil sa najmä pri
ústi Váhu do Dunaja. Tam bol vodný hrad. Za-

medzoval nepriate¾ským lodiam vpláva do
Váhu smerom na sever. Bolo to roku 631. Ten
hrad si Nemci pomenovali ako Vogastiburg. Váh
vtedy mal u nich pomenovanie Vogas.
Krá¾ Samo panoval 35 rokov. Mal ved¾ajie eny a s nimi ve¾a detí. il si ako izraelský
krá¾ alamún. Po jeho smrti Avari nanovo nanútili Nitre vazalstvo. V tých èasoch dvaja biskupi zo západu sa pokúali o misie na strednom
Dunaji: Amandus (Holandsko) a Rupert z
Wormsu. Sem prenikali v ïalom storoèí aj
írokótski misionári, ktorí skonèili v Kyjeve (8.
stor.). Roku 767 bol do So¾nohradu menovaný
za biskupa Virgil, írokótsky misionár. Misiami
prenikal do okolitých slovanských krajín. V
skriptóriu diktoval v dalmatínskom jazyku
knihy. Pisári pouívali vtedajiu glagoliku. Po
skonèení jednej knihy dal na koniec textu napísa glagolskú abecedu s poznámkou, aby si prípadne chyby pouívatelia knihu opravili. Tieto
misie najnovie dokumentuje archeologický
výskum pri dedine Bojná nad Nitrou.
(Pokraèovanie na 8. strane)
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talo sa aj vám, e pred koncom námahy úplne stratíte vetok výsledok?
Mne sa to práve prihodilo. Pred zápisom posledného slova odrazu poèítaè zamrzol a vetok text nadobro odiiel do nenávratna. Sú dve hodiny po polnoci a sizyfovský kameò treba vali do kopca nanovo. To
preberie aj unavené vieèka, hoci v porovnaní s námahou sveta je to ani nie kameò,
iba taký kamienok.
Kedysi som si myslel, e vzbury a revolúcie majú objektívne príèiny. Kým som nepochopil, e takzvaných objektívnych príèin
je v kadom období, v kadom èase naporúdzi dostatok. Okrem nich vak musí by naporúdzi aj záujem o vzburu. Lebo ten, kto
záujem nemá, nezaplatí ani vá exil, ani

Princíp obchodu
TEODOR KRIKA
vae radovánky v dajakých londýnskych èi
vajèiarských hoteloch, ani vám nevenuje
pozornos v médiách, ktoré vlastní on alebo
jeho kumpáni.
Dobrodruné povahy s burièskými
sklonmi prosto najskôr musia dobre vetri,
kto by ich povahu kúpil. Preto krièia, kritizujú
pomery okolo seba, aby vlci v bohatých kruhoch ¾ahie zavetrili ten smrad. A krièia, a
kritizujú, a protestujú dovtedy, kým nekto
pred ich nosom nezautí bankovkami, aby u
nielen krièali, ale aj - strie¾ali.
Revolúcia je obchod ako prostitúcia. I
tam, i tam sa predáva vzbura voèi poriadku.
I tam, i tam je na predaj slas bez citovej
úèasti. Jeden platí, druhý posluhuje. Èím sa
vlastne taký revolucionár líi od mafiána,
ktorý rovnako vradí za peniaze? Azda iba
tým, e namiesto cigaretového dymu vypúa z úst dymové krúky v podobe prís¾ubu raja, a padne nenávidená vláda.
A nenávidená vláda padne, nastúpi síce
raj, no nie pre revoluèné masy, ale pre sponzora onej revolúcie. Revolúcia toti nie je
niè iné ako biznis, ako investícia do osôb s
burièskou povahou na predaj. A investície
treba vráti aj s úrokmi. Treba vráti vetky
pôièky na rozkoe v exilových hoteloch,
nehovoriac o výdavkoch na zbrane, na
mzdy, na úplatky... Skrátka, prevrat èi revolúcia, ako chcete, neprinesie nijaký pokrok.
Naopak, uvrhne národ a jeho tát neraz o
celé desaroèia spä.
Revolúcia je vlastne spôsob poráky nepriate¾a zvnútra, nie zvonka, priamym vojenským útokom. A nedajte sa pritom pomýli,
e ten istý sponzor financuje aj revolúciu,
ktorá má odstráni èi uskutoèni deklarované
ciele pôvodnej revolúcie. To sú iba dymové
clony jedného a toho istého procesu, ktorého
cie¾ je udra si koloniálny status krajiny.
Samozrejme, výsledky revolúcie treba v medziobdobiach aj stabilizova, a na to sa treba
podeli s miestnymi vplyvovými zlokami.
Vstupenka do klubu je miera vplyvu na davy.
Taký kúsok koláèa, aký vplyv, resp. ko¾ko
vplyvu prinesie na úèet moci. A tak sa vynárajú z davu rýchlokvasení politici. Idú sa
pretrhnú v balamutení národa, len aby získali mandát - na èo? No predsa mandát na
úèas pri delení koláèa.
Hra, ktorá trvá, odkedy je moc mocou,
ale za demokracie bola dovedená do virtuóznych podôb tak, e pomocou domino-revoluèného efektu sa dá nastoli po prvý raz
v ¾udských dejinách globálna (nad)vláda.
Nie nadarmo slovíèko (anti)mesiá u
poskakuje po perách mnohých osôb. Zámerne som do zátvoriek predradil slovíèko
anti, lebo kresania u dvetisíc rokov vedia, kto tým antimesiáom ktorého skutoèného Mesiáa bude. Preto sa netreba prive¾mi èudova, e práve prebieha najväèie
prenasledovanie kresanov. Ako svedkovia
oèakávaného druhého príchodu Jeia
Krista sme predsa jediní, kto môe ete antikristovi klás odpor.

V

áený a milý pán Branko, príjmite predovetkým moje úprimné blahoprianie k Vaim 94. narodeninám! Teím
sa, e pribúdajúce roky neoslabujú Vá intelekt a zdravie. Ïakujem za to Bohu, v ktorého
Vy neveríte, ale moja teória je, e On má ateistov najradej, lebo ho neobaujú neustálymi
prosbami. Veï On vie o vetkom a o vetkých,
obdaroval ¾udí rozumom, slobodnou vô¾ou, a
individuálnymi vlastnosami, ktorými môe
kadý jednotlivec dosiahnu poslanie, aké v
sebe cíti a má k nemu vlohy, takisto Bohom
doòho vloené cez genetickú reaz jeho predkov. Cez Váho otca, ruského ida, ste zdedili
gény obidvoch týchto národov. Cez matku aj
rusko-po¾ské korene. A kultúrne aj citovo si
Vás pripútalo Slovensko.

Izraelský národ Boh obdaril mimoriadne.
idia dali najmä Európe skvelých spisovate¾ov, básnikov (napr. Heinricha Heineho, ktorého matka sa narodila a vyrástla v bratislavskom podhradí), maliarov, finanèníkov aj filozofov. Praotec Abrahám pred tisícroèiami
prvý priiel s objavom, e Boh môe by len
jeden a Moji priniesol z hory Sinai Desatoro, bez ktorého by sa nemohla rozvinú humánna civilizácia. Starozákonné almy sú vrcholnými dielami poézie a filozofie. Na tomto
podloí hlásal v Izraeli svoju blahozves aj
Kristus, ktorému prví uverili jeho uèeníci, idia, e je Syn Boha ivého.
Vo Vaej autobiografickej knihe Proti
prúdu (vyd. Marenèin 2011) ste napísali, e
sa necítite by idom. Ale kniha je napísaná s
brilantným idovským ostrovtipom, spoloèenskou kritikou, sebapoznaním a sympatiou k
¾uïom. Takého Vás poznáme a váime si v
celej kultúrnej verejnosti.
Nemecký filozof Theodor Haecker napísal, e dejiny tvoria traja slobodní èinitelia:
Boh, èlovek a diabol. Tak sa to ukázalo aj v

T

ento nadpis mi napadol na seminári 14.
5. 2015, ktorý sa konal v Klube Paneti a
chcel odpoveï na otázku Quo vadis,
EÚ. Vedci kadý deò objavujú nové monosti,
ako zmeni svet k lepiemu. Na to zabúdame,
keï rozprávame o EÚ. U sa ve¾a popísalo o
tom, aké platy mali J. M. Barroso a iní vysokí
predstavitelia v Bruseli, ba e aj úradníci majú
vyí plat ako Angela Mergelová. Poznáme aj
vedu, ktorá skúma, ako sa získava bohatstvo v
peòanej forme a volá sa chrématistika. U
Aristoteles nazval bohatstvo v peòanej forme
chrématistikou. Z poh¾adu príjmov a záujmu
predstavite¾ov EÚ by sme teda mohli opä hovori o chrématistike.
Ako zmeni EÚ k lepiemu, skúma aj ekonómia, a tak sa teda prièleòuje napr. k fyzike,
ktorá chce zmeni svet k lepiemu, ako to povedal aj ve¾ký Einstein. Aj v poznatkoch ekonomických vied sú stovky rokov potu a krvi velikánov ekonómov. Len z imaginárneho výrobného pásu poznatkov ekonómie nejdú do predaja poznatky tak ako je to s výrobkami, ktoré
opúajú výrobný pás v továrni na obuv. A tak
ekonómovia, ia¾, nie sú hrdí na plody svojej
práce. Mono aj zato, e je tu chrématistika.
Nielen to. Je tu aj ove¾a závanejí fenomén
dnenej doby. Aspoò v EÚ. Krátko to nazvem
neznalos ekonómie.
NEZNALOS EKONÓMIE
OSPRAVEDLÒUJE
Tento výrok je vlastne akási absurdita. Èitate¾ mono pozná z oblasti práva tvrdenie, e neznalos zákona neospravdlòuje. Zvolený medzititulok vak odráa to, o èom sa hovorilo na seminári
Quo vadis, EÚ, na ktorý som dostal pozvánku. Zastúpenie Európskej únie na Slovensku, za ktoré
tam bol prednesený hlavný referát, vidí èlenstvo
SR v EÚ iba pozitívne. Dozvedeli sme sa, e pre
SR má èlenstvo v EÚ aj ekonomický prínos. Európske peniaze (?) tvoria takmer 80% verejných investícií na Slovensku. Takéto tvrdenie môe u obèana vyvola obdiv. Vo svojom vystúpení v diskusii som vak zacitoval náho prof. Karvaa, ktorý
vo svojom diele hovorí, a to u v roku 1947:
Najaktuálnejím prípadom je práve európsky
kontinent. Snahy po vytváraní hospodárskeho spoloèenstva niektorých tátov európskych, prípadne
celej Európy nie je nièím iným, ako výrazom
snahy po vytvorení ve¾kého hospodárskeho pries-

List pánu Brankovi
dejinnom úseku Váho ivota. Zaili ste dobré
i zlé. A doili ste sa vysokého veku, v ktorom
môete to preité rozváne bilancova.
S ve¾kým záujmom som si preèítala Vau
knihu hneï po jej vyjdení pred tyrmi rokmi,
a znova vèera, lebo novinári ju zaktualizovali
kvôli Vámu výroku v nej, e Tiso klamal pápeovi. Nu, voèi Tisovi a jeho farskej republike sa útoèí sústavne u od konca 2.
svetovej vojny. Keï som sa opýtala jedného
uznávaného historika: Preèo?, odpovedal:
Lebo bol katolícky kòaz.
Áno, tie to chápem ako súèas útokov
svetových liberálnych kruhov proti katolíckej církvi, a zároveò aj ako ich snahu, oslabi religiozitu Slovákov, ktorých krajina je
dôleitým geopolitickým územím v strede
Európy, mostom medzi Východom a Západom, a tie aj súèasou katolíckeho mostu
cez Európu, od Po¾ska po Stredomorie,
ako mi to povedala krátko po Nenej revolúcii moja idovská spolupracovníèka, p.
Potová. (Organizovali sme vtedy humanitný transport do Osetska.)
Rovnako ako kresanské, vadí kozmopolitným liberálom aj nae národné cítenie.
Majú ho pritom vetci nai susedia: Rusi,
Ukrajinci, Maïari, Èesi, osobitne Poliaci.
Vetci sú hrdí na svoje dejiny a ich historické osobnosti. Ná prvý Slovenský tát
vak obviòujú ako faistický.
Psychologovia dokázali, e ak chce niekto
druhého ovládnu, musí ho dra v pocite
viny. V kadom národe sa nájdu nerozváni
mladíci, ktorí chcú brutalitou sami sebe vsugerova munos, aj karieristi, ktorí sa po
chrbtoch iných tlaèia k válovom. Ale ich po-

chybenia povyova na kolektívnu vinu celého národa, to u dnené medzinárodné právo
zamedzuje.
V prípade slovíèkárenia: vynesený, èi
vykonaný rozsudok smrti: zatia¾ som sa o
uvedenom liste prezidenta Tisu pápeovi nedopátrala, èi vôbec bol a ako znel latinský originál jeho textu. A potom: rozsudky vynáa
nezávislý súd, prezident ich dostáva iba na
podpis. Ve¾kos a odvaha prezidenta Tisu sa
prejavili v tom, e iaden taký rozsudok nepodpísal. Proces s ním samým bol vykontruovaný. Zomieral hrdinsky, dôstojne. Dosvedèuje to aj filmový záznam z jeho popravy,
ktorý na príkaz Benea urobil kameraman
Bródy a pravdepodobne je uloený vo Vojenskom archíve v Prahe.
Pán Branko, verím vo Vá triezvy úsudok,
ktorý ste prejavili v celej svojej publicistike.
Ve¾mi si Vás preto váil aj môj neb. manel,
filmový dokumentarista Martin Slivka. On sa
z praských túdií vrátil ovplyvnený èeským
liberalizmom a ateizmom, ale dokázal po dlhých rokoch nájs cestu spä, h¾adaním objektívnej pravdy. Bulvárni novinári rafinovane
podávajú pojmy náboenstvo a národ ako èosi
prekonané vedou i kultúrou. Cielene formujú
èloveka iba na konzumného tvora. Ale Vá
kritický úsudok a dôstojnos intelektuála stoja
nad ich prízemnosou a nepochybne Vás tie
dovedú k poznaniu skutoènej historickej
pravdy.
S prianím bohatej energie do ïalích rokov Váho tvorivého ivota,
O¼GA SLIVKOVÁ, ROD. ÈARNOGURSKÁ
Vajnory, 14. mája 2015

Ako zmeni EÚ k lepiemu?
toru. Organizovanie jednotného európskeho hospodárstva alebo plán vytvorenia dvoch, prípadne
troch hospodárskych oblastí v Európe je h¾adaním
foriem pre vytvorenie samostatných hospodárskych celkov, ktoré by umonili také racionálne
usporiadanie vzájomných hospodárskych vzahov,
pri ktorom by sa vytvoril predpoklad k optimálnemu vyuitiu vetkých prírodných podmienok
výroby v prospech hospodárskeho blahobytu tých
národov, ktoré sú na tomto priestore usadené. A
tak som sa, prirodzene, ako prvú otázku spýtal, èi
pri vzniku EÚ hovorili o optimálnom vyuití prírodných podmienok v prospech blahobytu ¾udí.
Veï vieme, e EÚ vznikla a ove¾a neskôr ako
Spoloènos uhlia a ocele a iste neskôr ako dielo
náho velikána, ktoré bolo napísané v roku 1947, a
tak ekonómovia mali ma na pamäti uvedený cie¾
pri tvorbe nového ve¾kého hospodárskeho priestoru. A teda neznalos ekonómie ospravedlòuje?
Niet pochýb o ve¾kých nerovnováhach v ekonomikách EÚ, staèí spomenú Grécko. O ve¾kých
nerovnováhach v roku 1994 mnohých krajín EHS
som u na tomto mieste písal. A tak som sa v diskusnom príspevku opä obrátil k ponatkom môjho
uèite¾a prof. Sojku a zacitoval z jeho diela o rovnováhe v diele Ekonomická dynamika z roku 1970:
Nové momenty do náho ekonomického systému
vnáa federalizácia. Existencia rovnováhy vychádza z nových podmienok. V práci sme vyvetlili teóriu dekompozície ako základ pre úvahy o rozdelení ekonomického systému na dva podsystémy a
jeho dôsledkoch, ak je jeden podsystém ekonomicky rozvinutejí ako druhý. Za urèitých podmienok - èiastoène zjednoduených predpokladov sa
ukazuje, e systém ekonomicky silnejí, ak sa neuskutoèní znovurozdelenie dosiahnutých výsledkov, odèerpáva výsledky aj od ekonomiky slabieho podsystému. Systém (ktorý nie je ochotný
uskutoèni znovurozde¾ovanie), nazývame agresívnym systémom. Systém, ktorý je ochotný pripusti takúto èinnos, nazývame tolerantným systémom. Èie ekonómia opretá o nástroje matematiky má obrovskú schopnos vidie vzájomné
väzby medzi faktormi a dokáe odhali skryté súvislosti, poskytnú hlboký vh¾ad do fungovania
ekonomického systému. Aj preto Sojku zaujímal

ekonomický systém a jeho matematický obraz fungovania ekonomiky, ktorý slúil jeho rozumu tak
ako slúia okuliare oèiam a preto nám poskytol poznatok, ktorý ekonómia musí vyui. Veï Ohmov
zákon vyuívame. Neviem si predstavi, e lekár
by nevyuil poznatok, ktorý je u známy. Úplné
pochopenie, preèo je ekonomický svet taký aký je,
a èo má èlovek robi aby fungoval lepie, má by
dnes vïaka hlbokým poznatakom ekonómie samozrejmosou. Zvýraznil som pojem agresívny a spýtal sa, ako je to v EÚ? A teda opä, neznalos ekonómie ospravedlòuje? Na èo sú nám poznatky?
Aby sme ich hádzali do koa? V ekonómii sa tie
musíme dopátra k tomu, v èom je podstata ekonomických javov, získa najpravdivehí poh¾ad na
predmety a fakty ekonomického sveta. Musíme
ma návod, ako sa dosta k správnemu nazeraniu
na ekonomický svet. A ten návod nám dáva eknomická veda. Musíme ju vedie a nie v nej tápa.
Ekonomická veda u koneène musí zakotvi v ekonomických rozhodnutiach EÚ.
EÚ SA STARÁ O INÉ
Stretol som svojho priate¾a a ten sa mi pochválil, e najväèím zadosuèinením pre neho bol
mail zo zahranièia so správou, aby im v elektornickej podobe poslal prácu jeho doktoranda. Hoci
sme mali velikánov ekonómov, ako som to spomenul skôr, EÚ neposlala mail na niektorú univerzitu,
aby ich oboznámili s ve¾mi bohatými poznatkami,
ako získa pravdivý poh¾ad na ekonomiky EÚ.
Nánosy faloných domnienok je v dokumentoch
EÚ nadostaè. Úsilie preniknú do ekonomickej reality cez poznanie a porozumenie pojmov je na
okraji záujmu. Ale zato posilòovanie intervencií v
po¾nohospodárstve, rôzne kvóty, regulácie a zákazy v obchode a na trhoch vo vnútri EÚ, clá èi iné
obmedzenia obchodu s krajinami mimo EÚ, èi nedokonalá optimalizácia vyuitia váneho zdroja
eurofondov nie je túba ¾udí a iste nie správne rieenie problémov ekonomík EÚ. A tým menej
predpísané zakrivenie uhoriek. Quo vadis EÚ? Hádam nikoho netrápi, e nevieme, kto je koneèný
vlastník Váhostavu, èi iných naich významných
podnikov, u asi nie naich.
PROF. JAROSLAV HUSÁR
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V

pazúroch rôznych nových ideológií sa ocitla aj tradièná slovenská rodina. V naej spoloènosti je
rodina jasne definovaná. Má svoju funkciu, spoloèenskú a biologickú. Jej základom je otec, matka a ich deti. Rodina ma
podstatný vplyv na výchovu deti. Od nej
závisí aj naa spoloènos, ná tát.
Pod¾a istej sociologièky priezviskom Filadelfiová (SME / 21.1.15) tradièná rodina u neexistuje. Model
dvojdetnej rodiny s dvomi pracujúcimi
rodièmi (rozumej otec a matka) existoval pod¾a nej v nedemokratických
podmienkach. Dnes máme vraj ve¾a
typov rodín a rodina sa mení. Na
otázku, èi je tradiènou rodinou to, èo je
v logu Aliancie za rodinu, teda otec,
matka a dve deti, nechce komentova,
pretoe Alianciu za rodinu nepokladá
za odborného partnera.
Strane ve¾a foriem rodín na Slovensku vidí aj sociálna antropologièka
Soòa
G.
Lutherová
( w w w. r t v s . s k / t e l e v i z i a / a r chiv/7138/57072). Pod¾a nej zuova
rodinu iba na jednu formu, t.j. otca,
matku a deti nie je moné.
Agresívne sa presadzuje pochybný
nový typ moderných rodín. V kresanskej Európe, v ktorej je rodina od nepamäti zväzkom jedného mua a jednej
eny sa presadzuje gender ideológia. Lobisti v prospech LGBTI (lesby, gayovia,
bisexuáli a transsexuáli) sú mohutne podporovaní rozvratnými silami na kadom
poli. Neobmedzený majú vplyv v médiách. Dobre platení odborníci na ¾udské
práva a moderní novinári implantujú
gender ideológiu násilne aj u nás. Pod¾a
nej sa gender (rod) nedefinuje ako pohlavie, ale ako vlastná preferencia sexuálneho ivotného týlu. A tak oznaèenie
otec a matka sa nahrádzajú rodièom A a
rodièom B. Príkladom toho je prihláka
na vysokú kolu z dielne Ministerstva
kolstva, v ktorej sa miesto vyplnenia
otca a matky uvádza rodiè A a rodiè B.
Èie otec a matka sú nahradení bezpohlavným pojmom rodiè a dostávajú staromódny, diskriminaèný význam.
Èoraz èastejie sme kàmení donedávna ete netradiènými výrazmi ako
gender ideológia, gender expression,
gender mainstreaming, LGBTI loby,
LGBTI ideológia, lesby, gayovia, bisexuáli, transsexuáli, intersexuáli, queer ¾udia,
transgender ¾udia, pochody diskriminovaných gayov a lesieb, diskriminácia homolesbických jedincov, obèianske zdruenie Queer Leaders Forum, hovorcovia
Iniciatívy Inakos, Výbory pre práva
LGBTI osôb a pod. Pristavme sa pri výraze Queer Leaders Forum.
Queer Leaders Forum (QLF) je obèianske zdruenie, ktoré presadzuje na
Slovensku rovnoprávnos pre neheterosexuálnych ¾udí. iada ich úplné obèianske, legislatívne a spoloèenské zrovnoprávnenie s majoritnou spoloènosou.
iada monos uzatvorenia manelstva aj
neheterosexuálonymi pármi, akceptáciu
tohto manelstva tretími osobami, nediskriminujúci prístup k osvojeniu dieaa/detí, a pod. Moderné rodiny - lesbické a homosexuálne chcú ma také
práva, aké má od vekov tradièná rodina.
Keïe nemôu plodi nový ivot, presadzujú si právo prisvojova si cudzie deti.
A èo takto prisvojené deti? Budú sa vedie zaradi do ivota? Je to pre ne normálne prostredie? Nebudú neskorie h¾ada svojich biologických rodièov? Neobmedzujú sa ¾udské práva tradiènej rodiny,
ktorá chce vychováva svoje deti tradièným spôsobom bez ohrozenia cudzorodými rozvratnými vplyvmi, ktoré môu
ma neiadúci vplyv na vývoj dieaa?
Nadpráva pre LGBTI sú povaované za ¾udské práva. Zaèínajú toleranciou, potom rovnoprávnosou, nasledovne propagáciou ich hodnôt a u
sa blíime k tomu, e sa stávajú trestom pre tých, ktorí s ich ideológiou nesúhlasia.
V Ústave SR je zakotvená ochrana
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Referendum o rodine,
korteaèka
a klobásoví demokrati
manelstva ako jedineèného zväzku
jedného mua a jednej eny, v ktorom
prirodzene dochádza k poèatiu detí.
Zakázaná je ale aj diskriminácia inak
sexuálne orientovaných ¾udí v prístupe k zamestnaniu alebo obèianskym slubám. iada sa vak od nich,
aby v zmysle platných zákonov svojím
sexuálnym exhibicionizmom nepoburovali verejnos. V tomto kontexte sú
zaujímavé agresívne pochody polonahých deviantov s poma¾ovanými èasami tela doadujúcich sa vraj ¾udských práv. Naastie sa tieto inscenácie odohrávajú zväèa v tzv. demokratických tátoch. Na Slovensku nie sme
dosia¾ ete tak ïaleko. Ale u aj u nás
sa Bruselu podarilo etablova homosexuálne loby a európski byrokrati a homosexuálne loby násilne presadzujú
práva pre LGBTI osoby, ktorým sekundujú aj nainci typu Richarda Sulíka, Moniky Flaíkovej-Beòovej a im
podobní rôzni odborníci.
My skôr narodení si pamätáme na
prvomájové sprievody, na mávanie zástav a krièanie rôznych hesiel, zaèínajúcich zväèa slovíèkom nech ije
Aj dnes sa robia sprievody (pochody),
ktoré sú síce iného rázu. Robí ich
zväèa zahranièím dobre financovaná
diskriminovaná skupina, namý¾ajúca si, e je meninou. Máva dúhovými vlajkami, symbolom LGBThnutia. Èo keby si tak aspoò raz zaèas
zapochodovali aj vozièkári, cukrovkári, rozvedení, ovdovelí, osamelí,
najmä vak tí, ktorí by radi pracovali,
ale nemôu nájs prácu? Úrad Vlády
SR vraj na propagovanie homosexuality na Slovensku minie státisíce eur.
Èo keby to tak vydal na obranu ozajstných ¾udských práv? Aby kadý, kto
chce pracova, mohol pracova, aby
nemusel pracova od pondelka do
piatku, ba aj po sobotách za 400 Eur,
èasto aj za menej! Aby sa ¾udia nemuseli bá vyjs na ulicu strachu, e ich
niekto prepadne, okradne alebo aj zabije. To by boli sakramentsky dobre
uloené peniaze na ochranu a obranu
¾udských práv!
Homoloby dosiahla, e v Bratislave sa budú kadoroène kona Dúhové Pride pochody za práva lesieb,
gayov, bisexuálov a transsexuálov. Organizuje ich Queer Leaders Forum
(QLF), ktoré vzniklo v roku 2007 ako
projekt Prvého lesbického zdruenia
Museion. Jeho èlenovia boli kolení na
viacerých domácich i zahranièných
vraj ¾udskoprávnych seminároch,
prednákach a medzinárodných konferenciách s finanènou podporou Nadácie otvorenej spoloènosti (Open Society Foundation). Toto zdruenie má
za sebou silnú podporu Bruselu a tak
kadoroèným bratislavským poulièným inscenáciam, nebude niè chýba. Zaujímavé by bolo ale vedie,
ko¾ko je v týchto pochodoch slovenských homosexuálov, lesieb a iných
inakostí a ko¾ko dobre platených
heterosexuálnych organizátorov a importovaných inakostí zo zahranièia.
Historicky prvý bratislavský Dúhový Pride pochod 2010 podporili zahranièné zastupite¾stvá Austrálie, Belgicka,
Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska,
Írska, Kanady, Luxemburska, Nórska,
védska, Slovinska, Nemecka, Spojeného krá¾ovstva Ve¾kej Británie a Severného Írska, USA a panielska. Zúèastnilo sa na òom aj zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku, Amnesty International, lesba Ulrike Lunacek(ová), vedúca delegácie rakúskej politickej strany

Zelených a od júla 2014 podpredsedníèka Európskeho parlamentu ako i holanská europoslankyòa Marije Cornelissen. Hlavnými organizátormi tohoto pochodu boli Romana Schlesingerová a Peter Weisenbacher.
Bratislavského Dúhového Pride
pochodu 2011 sa zúèastnil aj primátor
Bratislavy Milan Ftáènik, vtedají
predseda parlamentu Richard Sulík a
jeho stranícky kolega minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál a
vraj aj priate¾ Slovákov, Rudolf
Chmel. Nechýbali tam ani tie dve
dámy z Európskeho parlamentu, Ulrike Lunacek a Marije Cornelissen.
Výkonným riadite¾om tohoto ou bol
Peter Weisenbacher a organizátorkou a
hovorkyòou Romana Schlesingerová,
ktorá, aby bola ete svetovejia, si
píe priezvisko bez -ová.
Do tretice vetko dobré a v poradí tretí
dúhový Pride Bratislava pochod 2012 bol
odtartovaný pod zátitou primátora Bratislavy Milana Ftáènika. Zaèal na Námesti
slobody slávnostným otvorením, ktorého
súèasou boli aj tri symbolické svadby.
Svoje áno si povedali enský, muský i
ensko-muský pár, aby tak spoloène
upozornili na absenciu legislatívnej
úpravy pre LGBT ¾udí a zároveò oslávili
svoj partnerský zväzok. Hovorkyòou a
výkonnou riadite¾kou tohoto dúhového
podujatia bola Romana Schlesingerová.
Od nej sa ulo chvály Ftáènikovi, e u
druhý rok po sebe podporuje takéto podujatie, èím sa Bratislava stáva otvoreným
európskym mestom, reprezentovaným
primátorom, ktorý podporuje meniny a
vraj znevýhodnené skupiny. Znevýhodnenú skupinu v dúhovom pochode Bratislavou podporilo 18 ve¾vyslancov, desiatky zahranièných ambasád, európski
poslanci, poslankyne a desiatky mediálne
známych osobností slovenskej kultúry a
verejného ivota. Medzi nimi aj hudobná
produkèná Dúhového Pride a èlenka organizaèného tímu Bratislava Koièanka Andrea Fridmanská. Táto si bratislavské skúsenosti neponechala len pre seba. Podelila
sa s nimi s organizátormi heterosexuálneho sprievodu Prague Pride.
Bratislavský Dúhový Pride pochod 2013 sa takmer nekonal. Dôvodom mal by nedostatok dobrovo¾níkov a nízka úèas na podujatí. Do
konca septembra sa organizátorke Romane Schlesingerovej predsa len podarilo da podujatie dohromady. Organizátori oèakávali do dvetisíc úèastníkov. Pod¾a odhadov medii zúèastnilo
sa ho iba nieko¾ko sto ¾udí.
S bratislavským Dúhovým Pride pochodom 2014, ktorý podporilo 20 zahranièných ve¾vyslanectiev na Slovensku a
zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, to vyzeralo lepie ako v minulom
roku. Zúèastnili sa na òom vraj pribline
dve tisícky ¾udí. Medzi nimi aj verejná
ochrankyòa práv Jana Dubovcová, primátor Bratislavy Milan Ftáènik, tajomníèka
Ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, spisovate¾ Michal Hvorecký a rakúska europoslankyòa Ulrike Lunacek.
S presadzovaním homosexuality prebieha paralelne prezentovanie pohlavných orgánov deom. V védskej tátnej
televízii beia spievajúce penisy a vagíny
pre deti predkolského veku. Alebo v nórskom meste Trondheim dostali prváèence
uèebnice s obrázkami muov, ien a detí
s ve¾kými pohlavnými orgánmi. Za
týmto módnym trendom nezaostáva ani
Slovensko. Vydavate¾stvo Svojtka & Co.,
s.r.o. vydalo v roku 2013 uèebnú pomôcku urèenú pre deti od 6 rokov s titulom Èo robia mama s ockom?. Listu-

júc v nej spomenula som si na èasy, keï
som ja mala 6 rokov, ako nám doma i v
kole prízvukovali, e máme starích
zdravi, máme by k nim zdvorilí, nemáme etri slovíèkom ïakujem a pod.
Táto kniôèka sa zaoberá ale úplne inými
vecami. Oboznamuje esroèné detièky s
orgazmom, ovuláciou, mentruáciou, semeníkmi, ejakuláciou, spermiami, vaginou, penisou, drádením v okolí pohlavných orgánov, s pocitom sexuálnej príalivosti, súloou
A nechýba v nej
ani zmienka o homosexuáloch a lesbièkách. Ete e tam nie je návod na módny
výstrelok akejsi homochúky, keï budú
tieto deti o nieko¾ko rokov starie.
Nátlak a presadzovanie gender
ideológie a jej legalizácia vyústili na
Slovensku do vyhlásenia Plebiscitu
(Referenda) O ochrane rodiny. Za jeho
prípravou stála Aliancia za rodinu.
Plebiscit (referendum) je z latinského slova plebiscitum (= plebis scitum) a znamená uznesenie, rozhodnutie
¾udu. Je to najvyí prejav demokracie v
táte, máme ho zakotvený aj v Ústave. Je
to hlas ¾udu, ktorý by mali akceptova
vetci politici. Mali by by tými, ktorí
nabádajú národ, aby sa zúèastnil referenda. Na Slovensku ho ale od neho odhovárajú, aby naò nechodil. Boja sa o
svoje korytá! Preto neprekvapuje, e referendá na Slovensku sú neúspené. Národ nikto nepouèil o jeho význame.
Aj toto posledné referendum, Referendum o ochrane rodiny skonèilo debaklom. Aliancia za rodinu zozbierala viac
ako 400.000 podpisov a na ich základe
iadala vypísanie referenda. Prezident
Andrej Kiska ho vyhlásil na 7. februára
2015. Len èo bolo referendum vyhlásené,
hneï vyli proti nemu satanovi zbrojnoi.
Hovorca Aliancie dostal výhraný list, e
mu zabijú diea, a ak referendum dopadne
pozitívne, tak aj to druhé. Aliancia ako iniciátor referenda musela odoláva agresívnym mediálnym útokom. Bola odstránená
z dobrovo¾ného portálu dakujeme.sk, kde
obèania mohli prispieva na referendovú
kampaò. Na Troch krá¾ov zaèala homoloby íri fingovaný pastiersky list s podpisom bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý vyzýval veriacich k neúèasti na referende. Na internete,
sociálnych sieach a bilboardoch robil referendovú protikampaò Juraj Mikov citátom z Evanjelia pod¾a Matúa 7,1, Nesúïte, aby ste neboli súdení. Zosta doma
7.2. nie je hriech. Na kandidátke SaS sa
dostal Mikov do parlamentu, potom prestúpil k Nove a najnovie zaloil stranu
Skok. Za Mikovom nezaostával ani
ïalí intelektuál, europoslanec Richard
Sulík. Ten sa vytàèal aj s ïalími jeho
dvomi kumpánmi v trièkách s nápisom
JBM Alianciu za RDN (jebem Alianciu
za rodinu). Ako by toho ete nebolo dos,
tak dokonca v deò referenda 7.2.2015 burcoval denník Pravda na titulnej strane
proti referendu pod titulom Na nezmyselné otázky v referende neexistujú
správne odpovede. Ubliujú naim blízkym. Neurobme chybu. Neúspech referenda pochva¾oval tento denník vo svojom pondelòajom èísle (9.2.2015) na titulnej strane èlánkom Referendum. Úder
katolíckym kruhom. V ten istý deò bol
znièený oltár v Marianke. To bola zrejme
odpoveï na referendum.
Proti referendu ako najdemokratickejiemu nástroju s legitimitou potvrdenou Ústavným súdom zameranom na práva detí a rodinu sa viedla
obrovská antikampaò. Aj zo strany
niektorých tzv. politikov, mimovládnych organizácií, feministiek, ombudsmanky Jany Dubovcovej a o pia-

tej kolóne - médiách - ani nehovoriac.
Sociologièka Filadelfiová straila národ, e referendum o rodine je nielen o
homosexuáloch, ale najmä o vnáaní
náboenských ideí a konceptov do
truktúr náho sekularizovaného a demokratického tátu. Pod rúkom
ochrany tradiènej rodiny sa chce vraj
zabráni demokratizácii intitútu manelstva, obmedzi právo detí na informácie a pod. Filadelfiová má aké
srdce na cirkev. Keby sa zakázalo uzatvorenie manelstva v kostole, bola by
prvá medzi jeho organizátormi. Referendum bolo predstavované ako cirkevná záleitos, najmä katolícka.
Vskutku bola to obèianska iniciativa,
ktorú podporovala aj cirkev.
80 % obèanov sa nezúèastnilo na
referende iniciované nie stranami alebo
tátom, ale nami obèanmi a nevyuili sme
toho. Èi u z pohodlnosti alebo z nevedomosti. Úèas na òom bola 21,41% a tak referendum nebolo platné. Mali sme príleitos priamej demokratickej úèasti s monosou chráni nae hodnoty. Bolo to dôleité referendum, ktoré podporovalo viac
ako 40 zahranièných organizácií z celého
sveta. Úspené referendum u nás mohlo
by impulzom pre celú Európu, ktorá sa
tie bráni proti novému trendu tzv. rodín.
Slováci mali vo februárovom referende jedineènú príleitos sa k tejto téme vyjadri.
Nemci a iné národy ju nemali. Tí nedostali
monos vyjadri sa k legalizácii manelstiev osôb rovnakého pohlavia na roveò
prirodzeného manelstva.
Slováci nechodia na referendá,
lebo nepoznajú ich význam. Nejeden
neiel na posledné referendum, lebo si
myslel, e je to nieèo, èo tam tí hore
vymysleli alebo dokonca, e ide o dajakú hlúpos, pretoe dvaja mui alebo
dve eny predsa nemôu tvori manelský pár! Istý pán mi povedal, e je
starý, má 70 rokov a teda na referendum nepôjde. To je vraj pre mladých,
ktorí majú rodiny. Slovákom slovo referendum niè nehovorí. Kto neverí,
nech ide do ulíc a spytuje sa okoloidúcich, èo rozumejú pod slovom referendum. No a táto nevedomos hrá do karát mnohým politikom a lobistom. Ideálny národ - hlúpy národ. A preto sa
nerobí na túto tému iadna osveta. Vyhovuje im ignorovanie referenda, neaktivizmus národa.
Z právneho poh¾adu bolo referendum o rodine neplatné, lebo sa na òom
nezúèastnilo pädesiat percent oprávnených volièov. Ale tí, èo k nemu li,
takmer vetci zakrúkovali áno. Takmer milión Slovákov dalo najavo, kde
je ich hodnotový svet a e im na prirodzenej (tradiènej) rodine záleí.
Slovenský vidiek je síce konzervatívny ale na Referendum o rodine neiel.
Pojem referendum mu toti niè nehovorí.
Preto som koncom januára zala za starostkou v Bzinciach pod Javorinou, aby
Referendum o rodine pripomenula obèanom v miestnom rozhlase. Starostkyne ui
boli hluché. Zato ma ale pouèila o demokracii a o tom, e kto sa nezúèastní na referende, nesúhlasí s Alianciou za rodinu.
A e na referendum pôjde sotva niekto,
pretoe jej úrad na tento deò naplánoval
zabíjaèku. To bola odpoveï klobásovej
demokratky. Aby ¾udí odpútala od referenda, naplánovala zabíjaèku. Deò pred
referendom sa z miestneho rozhlasu
ozvala hudba a po nej oznam, e na druhý
deò sa koná oficiálna zabíjaèka s ponukou
zabíjaèkových pecialít, vareného mäsa,
jaterníc, kapustnice, báleov, iiek, jaternicovej kae a iných dobrôt a vetci sú srdeène pozvaní. Do tanca bude hra aj kapela. O refende ani slovíèko. Priiel deò
referenda a v miestnom rozhlase zase
iadne slovo o referende, zato ale o oficiálnej zabíjaèke s mnostvom pecialít a
muzikou do tanca. Nepripomína to aj
Vám nieèo? Mne to pripomína korteaèky za uhorských volieb!
DARINA VERGESOVÁ
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ím napádali islamskí Saracéni u v 9. storoèí. Hoci u
boli silní na Stredomnom
mori, predsa ete nemali také silné
imperiálne zázemie v Európe, ako o
pol tisícroèia neskôr, keï sultán Mehmed II. v roku 1453 dobyl Kontantinopol a uzurpoval si práva dedièa Rímskej ríe. Lebo práve on to
bol - Mehmed II. Dobyvate¾, èo vraj
najviac túil po tom, aby sa jeho armáda mohla vylodi na Apenínskom
polostrove a doby Rím. Ako uvádza Tomá Klubert v Historickej revue, Mehmedova vyhráka, e premení Baziliku Sv. Petra na mata¾
pre osmanskú jazdu, mohla sa iba o
27 rokov po dobytí Kontantínopola
sta naozaj skutoènosou.
Najskôr Osmani ovládli Albánsko. Víazstvom nad Benátkami
zmocnili sa benátskych prístavov na
albánskom pobreí a odtia¾ mohol
Mehmed II. zaútoèi na talianske
pobreie. Ako zámienku na inváziu
do Neapolského ká¾ovstva si naiel
to, e Ferdinand I. podporoval albánskych povstalcov a rytierov rádu
Johanitov na ostrove Rodos, odkia¾
ohrozovali osmanské ¾oïstvo. Velenie zveril schopnému vojvodcovi
Gedikovi Ahmedovi paovi. Dòa 27.
júla 1480 osmanské ¾odstvo vyplávalo z albánskeho prístavu smerom
na Brindisi v Neapolskom krá¾ovstve, vzdialené iba 130 km. Ale nepraznivý vietor odklonil flotilu na
juh a preto sa armáda Mehmeda II.
pod velením Gedika Ahmeda zakotvila 28. júla pri Otrante, ktoré bolo
dovtedy prekvitajúcim mestom, v tej
dobe povaovaným za bránu
Orientu. Mesto Otrante toti leí na
najjunejom cípe opätku apenínskej èimy, iba 75 km od albánskeho
pobreia. Záliv severne od mesta dostal pod¾a tejto udalosti názov La
baia de Turchi (Zátoka Turkov). Nasledujúci deò 29. júla osmanské vojsko obk¾úèilo mesto a Gedik Ahmed
paa vyzval obyvate¾stvo mesta, aby
sa vzdalo. Kresania vak bez boja
nechceli vyda mesto na plienenie a
rozhodli sa bojova. Obyvate¾stvo
mesta na èele s grófom Largom
vzdorovalo nepriate¾skej presile do
12. augusta 1480, keï útoèníci prelomili mestské hradby a obsadili
mesto. Z nasledujúcich riadkoch,
ktoré sme prebrali z èasopisu Historická revue doslova, môe si súèasný èitate¾ urobi predstavu o
priebehu smutnej udalosti. Dnes, pouèení z vyèíòania bojovníkov Islamského tátu na Blízkom východe,
môeme iba kontatova, e za pol
tisícroèia sa niè nezmenilo a túto
skutoènos nemôe nikomu vyhovori sekularistická tlaè a média, ako
za èias totality.
Väèina obyvate¾stva zahynula
v nerovnom boji a zvyok padol do
zajatia. Gedik Ahmed potom vyzval
77-roèného otrantského arcibiskupa
tefana Argercola de Pendinellis a
grófa Francesca Larga, aby sa zriekli
kresanskej viery. Keï odmietli, paovi kati rozsekali arcibiskupa ab¾ami a grófa zaiva prerezali pílou.
Na druhý deò Turci rozdelili zajatcov na dve skupiny. eny a deti
mladie ako 15 rokov boli zotroèené a mui dostali od Gedika
Ahmeda rovnakú ponuku ako Argercolo a Largo - konverziu na islam alebo smr.
Giovanni Michelle Lagetto, autor kroniky História delia guerra di
Otranto del 1480 (História otrantskej vojny v roku 1480), ktorý hovoril so svedkami týchto udalostí, za-

Osmanské impérium
ohrozuje Rím

znamenal, e na výzvu krutého pau
odpovedal starý krajèír Antonio Primaldo: 'Vetci veríme v Jeia
Krista, Syna Boieho, a sme pripravení za neho tisíckrát zomrie.' Nato
sa obrátil k svojim rodákom zvolal:
'Bratia moji, a dodnes sme bojovali
za obranu naej vlasti, aby sme si zachránili ivoty, a za naich pozemských vládcov. Teraz je èas, aby sme
bojovali za záchranu naich duí, pre
náho Pána. Pretoe On za nás zomrel na kríi, súhlasí s tým, aby sme
my zomreli za Neho. Vytrvajte
pevne v milosrdnej viere, e doèasná
smr vám prinesie veèný ivot a muèenícku slávu.' Otrantskí mui reagovali na odváne krajèírove slová
výkrikom, e radej tisíckrát zomrú,
akoby sa mali vzda Krista. Nemuseli èaka dlho...
Ráno 14. augusta 1480 Turci vyviedli 800 otrantských muov za
mesto na pahorok, nazývaný Minerva, kde im sali hlavy. Gedik
Ahmed bol výnimoène krutý sadista,
pretoe prinútil matky, manelky,
sestry a deti odsúdencov, aby sa zúèastnili na poprave. Ako prvého zabili statoèného Primalda. tyria ijúci
pamätníci v roku 1539 odprisahali, e
krajèírov bezhlavý trup sa vztýèil a
zostal nehybne stá, hoci sa ho nieko¾ko Turkov pokúalo zvali. Na
zem klesol a vo chvíli, keï sa masaker skonèil. Jeden z katov menom
Berlabej pri poh¾ade na tento zázrak
odhodil ab¾u, uznal pravos kresanskej viery a trval na tom, e chce
by kresanom. Na príkaz Gedika
Ahmeda ho potom narazili na kôl. Od
tých èias sa pahorok Minerva nazýva
Vrch muèeníkov. (Viï Klubert, Tomá: Osmanská invázia do Talianska
v roku 1480. - Historická revue, roè.
24, è. 2, s. 37-38.)
Správa o vylodení osmanských
vojsk a dobytí Otranta vyvolala v
Ríme zdesenie. Pápe Sixtus IV. vyhlásil kríovu výpravu proti osmanským nájazdníkom. Gedik Ahmed
vyplienil èas Apúlie, mesto Vieste a
klátor San Nicholas di Casole vypálil a tým znièil jednu z najväèích
európskych kniníc. Ostatné mestá
sa ubránili. Gedik Ahmed s väèinou
vojska odtiahol a nevrátil sa, ako sa
predpokladalo, na pomoc kriiakmi
ob¾ahnutého Otranta, ktoré od 1.
mája 1481 vzdorovalo obliehate¾om
tyri mesiace. Ale pomoc neprila,
lebo tomu zabránila smr sultána
Mehmeda II. a zápas o následníctvo
medzi synmi Bajazidom a Cemom
(Demom). Naèas zavládol pokoj a
mesto sa spamätalo, hoci z pätisícového mesta zostalo iba tristo obyvate¾ov. Za tri mesiace lúpee osmanských vojsk v Apúlii zomrelo
12.000 ¾udí a 5.000 mladých ien,
detí a muov bolo odvleèených do
otroctva. O pol storoèie neskôr v júli
1537 sa v Apúlii opä vylodilo silné
osmanské vojsko pod velením ve¾koadmirála Hajredina a náhlym útokom opä dobylo Otranto a ïalie
dve mestá: Ugento a Castro. Po
dvoch týdòoch vak odtiahli a so
sebou odvliekli 10.000 ¾udí do otroctva. Po tomto druhom nájazde sa
u mesto Otranto nespamätalo a z
niekdajej brány orientu zostalo do-

dnes malé provinèné mesteèko,
ktoré sa vak v súèasnosti stalo vyh¾adávanou turistickou destináciou.

BITKA PRI LEPANTE
Osmanská armáda mala ve¾mi
pestré zloenie a nemôeme o nej
poveda, e by ju tvorili iba etnickí
Turci. Okrem nich boli v nej toti
zastúpené mnohé etniká z Malej
Ázie, Afriky i národy z podrobených
krajín Balkánu a napriek tomu voèi
armádam kresanských národov vystupovala osmanská armáda ako jednotný, mohutný, vynikajúco trukturovaný celok, schopný ïalekých
presunov, ako aj rýchlych úderov na
protivníka.
A naopak, armády európskych
mocností neboli schopné spoji
svoje sily a spoloène koordinova
obranu a vytvára úèinnú priehradu
tureckej expanzii. Vystúpenie Martina Luthera v roku 1517, ako aj reformácia v Anglicku v roku 1534
poznaèili celé 16. a 17. storoèie v
Európe. Náboenské vojny, ktoré
nasledovali, poènúc Sedliackou vojnou v Nemecku (1524-1526), náboenskými vojnami vo Francúzsku
(zaèiatok 1562), a po svoje vyvrcholenie v Tridsaroènej vojne v nasledujúcom storoèí (1618-1648) prináali hospodársky a spoloèenský
rozklad Európy a oslabovali ju do takej miery, e nebola schopná odoláva náporu Osmanskej ríe v Stredomorskej oblasti. Ohrozené bolo
samé srdce latinského kresanstva Rím. Jedinou svetlou výnimkou v
zápase s Osmanským impériom v
Európe a v severnej Afrike bolo
slávne námorné víazstvo v bitke pri
Lepante v roku 1571, ktoré sa stalo
súèasou kultúrnych dejín Európy.
Narastajúca moc osmanskej flotily v Stredomorí vyburcovala toti
Benátky k ve¾kej aktivite, pretoe
ohrozovala nielen obchod, ale u aj
prostú existenciu Benátskej republiky. V podobnom ohrození sa ocitol
aj Pápeský tát. Pápeovi Piovi V.

sa napokon podarilo získa vojenské sily Benátskej republiky, panielskej koruny, Savojského vojvodstva, mesta Janova a Maltézskych
rytierov pod jednotné velenie.
Vlajku spojených kresanských
vojsk prebral 14. augusta 1571 v Neapole z rúk pápeovho splnomocnenca kardinála Granvelleho mladý
admirál Juan d´Austria, ktorý bol
nemanelským synom panielskeho
krá¾a a nemeckého cisára Karola V.
a mladej vdovy Barbary Blombergovej z Rezna (Regensburgu). Nový
velite¾ mal len 24 rokov, ale bol u v
pozemnom boji zocelený, ale na
mori predtým nikdy nebojoval.
Osmanskí Turci vedeli o prípravách kresanského spojeneckého
¾oïstva. Sebe vlastným spôsobom
pripravili odkaz kresanským
mestám, najmä Benátkam, i kresanskému ¾oïstvu, èo ich èaká, ak sa
nepoddajú a neprijmú islam. Bola to
správa o kapitulácii prístavného
mesta Famagusta na ostrove Cyprus,
ktorý v tom èas patril Benátkam.
tyritisíc obyvate¾ov mesta dokázalo odoláva útokom stotisícovej
tureckej armády a tyri mesiace.
Napokon sa vak úplne vyèerpaní
rozhodli 1. augusta kapitulova.
Podmienky boli a podozrivo prijate¾né. Turci ich ale nielene nedodrali, ale potupným spôsobom umuèili guvernéra mesta Marca Antonia
Bragadina, ktorý priiel vyjednáva
s osmanským velite¾om. Bragadino
sa najprv musel pozera, ako Turci
stínajú èlenov jeho sprievodu, potom mu odsekli ui a nos. Zastavili
mu krvácanie len kvôli tomu, aby
nevykrvácal a mohli ho ïalej poniova. Dali mu stiahnu kou z tela
tak, aby ju potom vypchali slamou,
zoili a vytvorili bábku v ivotnej
ve¾kosti. Toto ukrutné divadlo sledovalo iba jediný cie¾: odosla èo
najvýstranejí odkaz pre vetkých,
ktorí by sa im postavili na odpor.
Bragadinovo poníenie a ukrutná
smr boli adresované Benátkam a

vetkým ich dàavám na ostrovoch v
Stredozemnom mori. Bola to manifestácia krutosti na zastraenie obyvate¾stva ïalích stredomorských
miest. Bola to ukáka toho, ako osmanskí dobyvatelia naloia s kadým mestom a jeho obrancami, ktorí
by sa nepoddali a ukáza ich obyvate¾om, ako naloia s akoko¾vek hrdinskými obrancami.
Desivý odkaz Brigadinovej
smrti sa ako blesk rozniesol po stredomorských mestách, ktoré sa cítili
v ohrození. Doniesol sa do uí aj
ozbrojeným Benátèanom, ktorí boli
na vojnovom aení s obrovskou
flotilou a silnými spojencami. Pre
nich vak nemala oèakávaný výsledok, ale naopak, vybièovala ich bojovú morálku a vystupòovala túbu
odplati im toto poníenie. Flotila
preplávala popri ostrove Ithaka a 7.
októbra vplávala do Patraského zálivu, kde na òu u èakalo v plnej sile
pripravené osmanské loïstvo. Podrobnosti o priebehu bitky mono si
preèíta na internete po heslom
Bitka pri Lepante. (www.historickarevue.com/archiv_2009_0708_1.html). Na tomto mieste iba pripomíname, e osmanské loïstvo
utrpelo katastrofálnu poráku.
Je pravda, e Osmanská ría sa
pomerne rýchlo spamätala z tejto
poráky. V roku 1573 Benátky stratili Cyprus, o rok neskôr stratilo
panielsko Tunis a v roku 1579 dobytím Fezu Osmanské impérium dokonèilo obsadenie Maroka, teda celého severného pobreia Afriky.
Napriek tomu vetkému kresanské námorné víazstvo v bitke
pri Lepante bolo historicky prelomové, podobne ako o storoèie neskôr víazstvo pri Viedni r. 1683. V
prvom rade navrátilo kresanskej
Európe sebavedomie a rozbilo mýtus o neporazite¾nosti osmanských
armád a loïstva. Naznaèilo a
urýchlilo aj technologickú prevahu
Západu, ktorá v ïa¾om vývoji vojenstva narastala. Protestanti rovnako s nadením prijímali toto víazstvo, na ktorom sa podie¾ali
hlavne katolíci, èím sa na krátky
èas rozhádaná Európa zjednotila,
aby naèerpala sily pre ïalí zápas s
Osmanskou ríou, predovetkým v
Strednej Európe.
(Pokraèovanie na 10. strane)
Kresba: Andrej Mianek
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(Pokraèovanie
z predchádzajúceho èísla)
Vo svojej zahraniènej politike
Èesko-Slovenský národ bude akceptova svoju plnú mieru zodpovednoati
za reorganizáciu východnej Európy.
Plne akceptuje demokratický a sociálny princíp nacionalizmu, a pristupuje k doktríne, e vetky dohody a
zmluvy majú by uzavreté otvorene a
verejne bez tajnej diplomacie. Nae
ústava poskytne efektívnu, racionálnu
a spravodlivú vládu, ktorá vylúèi
vetky osobitné privilégiá a zakáe
triedne zákonodárstvo.
Tridsiatehoprvého októbra 1918,
deò po prijatí Martinskej deklarácie
Slovenskou národnou radou, sa uskutoènilo v eneve stretnutie ministra
zahranièných vecí doèasnej èeskoslovenskej vlády Benea s èlenmi Èeského zväzu poslancov Rískej rady, a
èeskoslovenského nár. výboru praského. Dr. Sokol, ete ako ès. poslanec vo svojej tlaèou vydanej reèi v
snemovni , dostupnej na stránke hostite¾a dneného podujatia uvádza:
 V prvom bode protokolu, ktorý
bol napísaný na porade delegátov
Národného výboru praského so zahranièným ministrom doèasnej
vlády èesko-slovenskej, stojí doslovne toto - tento dokument najdete
v knihe terajieho p. prezidenta dr
Benea Svetová válka a naa revolúcia (èíta): Prehlásili (t. j. zástupci
Národného výboru praského a Èeského sväzu poslaneckého na jednej
strane a minister zahranièných vecí
dr Bene na strane druhej), e uznávajú pre národ záväznými a schva¾ujú vetky kroky, ktoré doèasná
vláda krajín èesko-slovenských v
Paríi alebo jednotliví jej èlenovia
podnikli, a to i v dobe, ne vláda
táto bola zriadená. Podpísaní:
Frantiek Stanìk, Gustav Habermann, dr Karel Kramáø, Antonín
Kalina, Václav Klofáè, Karel Svoboda, dr Preiss, dr Edvard Bene, dr
Ivan Markoviè a dr tefan Osuský.
Prof. Masaryk, ktorý koncipoval a
podpísal Pittsburghskú dohodu ako
predseda Èesko-slovenskej národnej
rady v Paríi, bol predsedom doèasnej
vlády èesko-slovenskej. To znamená,
e pod¾a obsahu citovaného protokolu
zástupci Národného výboru praského
a Èeského sväzu poslaneckého uznali
za záväznú a schválili aj Pittsburghskú
dohodu.
Samozrejme tento fakt (odhliadnuc teraz od podpisu Markovièa - inak
èlena SNR a Osuského - inak ete stále
delegáta Slovenskej ligy v Amerike,
viazaného jej mandátom, hoci u od
septembra aj vo funkcii vyslanca doèasnej ès. vlády) spolu so samotným
postulovaním dvoch subjektov znovuzjednotenia v tzv. Washingtonskej deklarácii (hoci vydanej údajne v Paríi)
má ïalekosiahle dôsledky pre ústavodarcu. Dohoda èeských a slovenských
krajanov s predsedom Èesko-slovenskej národnej rady T.G. Masarykom,
rovnako ako washingtonská deklarácia
sú úkonmi, ktorými tát ete bez kontitúcie, bez ústavy prijíma ústavné
princípy.
Mono si samozrejme poloi
otázku, èi môe tátny orgán pred
vznikom tátu samotného, alebo do
prijatia ústavy zaväzova ústavodarcu, resp. èi vôbec môe by ústavodarca obmedzovaný mimoústavnými procesmi, záväzkami èi podmienkami. Z h¾adiska hierarchie
právnych noriem a tie hierarchie
tátnych orgánov je pre väèinu z
nás asi nepredstavite¾né, e by mohol nejaký drite¾ moci, èi dokonca
skupina súkromných osôb, obmedzova suveréna, èi jeho najvyí
orgán /akým obvykle býva taký nosite¾ suverenity, ktorý má ústavodarné právomoci/.
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Faktom vak je, e takýto jav nie
je ani právne ani historicky neobvyklý.
Nik predsa nespochybòuje platnos
obmedzení, èi záväzkov, ktoré boli
uloené napríklad Rakúsku jeho tátnou zmluvou uzavretou medzi jeho
vládou a víaznými mocnosami druhej svetovej vojny.
Obdobne - ak nik nepopiera platnos oktrojovanej ústavy (panovníkom darovanej) tak je moné aj rieenie, pri ktorom èas alebo hoci aj celú
svoju právomoc prenesie jeden orgán
suveréna (najvyí nosite¾ suverenity)
na iný orgán alebo orgány, prièom pri
prenose (delegovaní) takej právomoci
ju môe limitova. Napokon slovenská
ústava druhej republiky bola dokonca
prijatá orgánom Slovenskej republiky
ako kontituenta Èeskoslovenskej federatívnej republiky.
Dnes naviac poznáme v právnej
teórii pojem materiálneho jadra
ústavy, teda takých právnych princípov, ktoré sa povaujú za nezmeni-

Czecho-Slovaks thus organized and
the German and Austro-Hungarian
Empires). 
Uznanie za vojnyvedúcu stranu a
jeho dôsledky ako aj v ïalom texte
proklamované uznanie doèasnej vlády
nás nezaujímajú nato¾ko ako mnoné
èíslo pouité v texte vyhlásenia Lansinga. V danom èase, treba pripomenú, neboli na svete ete ani vyhlásenie Zväzu èeských poslancov v rískej
rade z 2. októbra (ktorým títo vedení
poslancom Stanìkom uznávali právo
ÈSNR veli ès.légiám a z neho odvodzovali právo zastupova Èechov a
Slovákov ako voèi vojnyvedúcim
mocnostiam tak aj na mierovej konferencii, ani vyhlásenie tohoe zväzu z
9. októbra o ukonèení úèasti na Rískej rade, o slovenských vyhláseniach
ani nehovoriac.
Z uvedeného je zrejmé, e Lansing
mohol ma na mysli vo veci zverenia
politickej autority ÈSNR iba Èechov a
Slovákov v zahranièí, na prvom mieste

báze neexistencie suveréna na danom území (krá¾ Karol síce mal záujem vypusti z pôsobnosti svojho
manifestu Uhorsko ako apotolské
krá¾ovstvo, ale to sa práve stalo republikou na èele s nevolenou Maïarskou národnou radou kde u nebolo iadnych slovenských zástupcov). SNR v roku 1918 nie je tým
zákonným zástupcom ktorý sa
môe definitívne vyjadri o ústave v
zmysle washingtonskej deklarácie,
ani tým zástupcom Slovákov, predvídaným Pittsburgskou dohodou, a
podobne je na tom tzv. slovenský
klub doèasného národného zhromadenia. Úpravy Martinskej deklarácie, ktoré zatláèali do úzadia
povahu Èesko-Slovenského tátu
ako zloeného subjektu prinajmenej
v oblasti ústavodarnej, nemohli ma
iadneho úèinku na platnos
Pittsburgskej dohody.
Ústava z roku 1920 tak svojim
unitaristickým reimom je v priamom

SLAVOMÍR JANÈOK

Zdroje legitimity
tátnej moci
na Slovensku
v perspektíve
dvadsiateho storoèia
te¾né ani zmenou ústavy (také základy
ústavného zriadenia, ktoré definujú
právny tát a ochranu práv a slobôd
obèanov, v istom zmysle aj ïalie
prvky, ktoré by mali zaruèova nezmenite¾nos demokratického reimu pluralitnej parlamentnej demokracie hocako nám v nej pluralita dávno nefunguje).
Vráme sa vak na chví¾u k opomínanej skutoènosti, e deklaráciu
predchádzalo uznanie Èesko-Slovenskej národnej rady za reprezentanta
novo uznaného spolubojujúceho subjektu (co-belligerent) . Dòa 3. septembra bol odoslaný americkému vyslancovi v Japonsku Morrisovi telegram zo State Departmentu o uznaní
Èesko-Slovenskej národnej rady ako
spolubojujúceho subjektu.
Znenie telegramu je ve¾avravné,
avak v jeho znení sú èasti, ktoré
mono preloi len opisne a preto,
práve pre dôleitos pojmu ¾udu alebo
národov Èesko-Slovenského tátu ako
kontituenta alebo kontituentov budúceho ústavného zriadenia, si dovo¾ujem zdôrazni niektoré pojmy v origináli:
Èeský a slovenský ¾ud (The Czecho-Slovak peoples) vzali pozdvihli
zbrane proti Nemeckej a RakúskoUhorskej ríi, a postaviac do po¾a organizované armády, ktoré vedú vojnu
proti týmto ríam pod velením dôstojníkov vlastnej národnosti a v súlade s
pravidlami a obyèajmi civilizovaných
národov, a
Èecho-Slováci, (The Czecho-Slovaks) sledujúc svoje nezávislé ciele v
súèasnej vojne, zverili najvyiu politickú autoritu Èesko-Slovenskej národnej rade (confided supreme political authority to the Czecho-Slovak
National Council),
Vláda Spojených tátov uznáva, e
jestvuje stav vojny (state of belligerency) medzi takto organizovanými
Èecho-Slovákmi a Nemeckou a Rakúsko-Uhorskou ríou (between the

práve tých, ktorí ili v USA (okrem
iného v znaènej miere neboli naturalizovaní, ostávali teda tátnymi prísluníkmi Rakúsko-Uhorska).
Znenie uznania ÈSNR tak posilòuje ná záver, e v prípade vzniku
Èesko-Slovenska ide o kontitúciu
dvoch subjektov, pri ktorej centralizovaná ústava je v rozpore s predchádzajúcim záväzkom predsedu ÈSNR, T.G.
Masaryka, a to záväzkom smerovaným práve voèi tomu ¾udu z ktorého
poverenia ( confided supreme political authority) vychádza prvé medzinárodné uznanie tejto vlády de facto a
následne aj jej vyhlásenia nezávislosti.
II.A. SFALOVALI
NESPRÁVNY DOKUMENT
V Martinskej deklarácii (a to i v jej
jedine zachovanom, Hodom sfalovanom, èi ako nám dodnes eufemisticky hovoria pozmenenom znení)
vidíme ïalí prvok argumentácie vô¾ou ¾udu, resp. jeho zástupcov, prièom
v rovine negatívnej i pozitívnej.
Ve¾mi dôleité je tu odmietnutie
práva Uhorského snemu na základe
úzkeho volebného práva, podotýkam,
e sa udialo v kontexte u vykonaného
vypovedania dualistického vyrovnania
zo strany Uhorského snemu, a naviac
v èase, keï legitímny panovník vydal
manifest, ktorým uznal právo na sebaurèenie, a práva národných výborov
zloených z poslancov rískej rady neobmedzil, avak v tomto manifeste
sám deklaroval, e sa netýka Uhorska.
Martinská deklarácia sa prihlasuje
k èesko-slovenskému tátu u vyhlásenému vo Washingtone a Prahe, a
práve a toto prihlásenie sankcionuje
vyhlásenie doèasnej vlády o práve na
spojenie Èiech a Slovenska. Napriek
svojej nejasnej dikcii Slovenská národná rada vystupuje ako spolu-kontituent Èesko-Slovenského tátu.
Èi u zastupuje vetvu alebo národ,
osobuje si postavenie najvyieho
orgánu slovenského subjektu, nie na
báze vo¾by a reprezentácie, ale na

rozpore s dohodou, a vytvára vládu,
ktorá je síce legálna, avak z h¾adiska
celého èesko-slovenského boja za nezávislos a legitimity dvoch slobodne
sa spájajúcich kontituentov - èeského
a slovenského národa nelegitímna.
A Manifest slovenského národa,
a autonómia Slovenska dávajú - v podobe otrasenej geopolitickým zemetrasením - Èesko-Slovenskému
tátu legitimitu z poh¾adu slovenského
národa. Homolov puè je potom návratom k nelegitímnemu reimu a nemiestne sebavedomou manifestáciou
beneovského ducha unitárneho èechoslovakizmu ako ideológie budovania jednotného èeskoslovenského národa, ktorej u za obe okrem jedného
z podpisovate¾ov Washingtonskej deklarácie a pohranièia má padnú napokon aj Èesko-Slovensko ako také.
Keïe reprezentanti jedného z
dvoch kontituentov Èesko-Slovenska, nie sú ochotní cti ústavné postavenie druhého z kontituentov, stráca
tento tát akúko¾vek legitimitu odvodenú od súhlasu nie jedného neexistujúceho národa, ale dvoch skutoène
jestvujúcich národov so svojimi (spoloènými i odlinými) záujmami. Teleologickú legitimitu zaloenú na postavení mosta, èi súèasti bariéry medzi
Nemeckom a Ruskom u stratil predtým územnými zmenami.
III. SLOVENSKÝ TÁT:
Z TROCH ZDROJOV
Po vyhlásení nezávislosti Slovenského tátu 14. marca 1939 je sformovaná jeho vláda, a súèasne Snem získava ústavodarnú právomoc. Orgány
tátu následne Ochrannou zmluvou s
Nemeckom obmedzujú jeho suverenitu, prièom obe strany sa dria uvedenej zmluvy ako právneho základu
ochranného pomeru a takmer do
konca existencie tátu.
Ústava Slovenskej republiky z 21.
júla 1939 odvodzuje celkom jednoznaène moc od Boha, jeho slávnostne
vyhlasuje za zdroj tátnej moci ba aj

práva ako to definuje jej preabmula
Slovensky´ na´rod pod ochranou
Boha Vs¡emohu´ceho od vekov sa
udrz¡al na ivotnom priestore mu urenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého
pochádza vetka moc a právo, zriadil
si svoj slobodný slovenský tát.
Slovenský tát sdruuje pod¾a prirodzeného práva vetky mravné a hospodárske sily národa v kresanskú a
národnú pospolitos, aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa kriujúce záujmy vetkých stavovských a
záujmových skupín, aby ako vykonávate¾ sociálnej spravedlivosti a stráca
veobecného dobra v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politicky´m
vývojom najvyí stupeò blaha spoloènosti i jednotlivcov.
Zdroje legitimity sú tu potom boský pôvod moci a práva, národ (ktorý
si s pomocou Boha zriadil svoj slobodný slovenský tát) a napokon je
urèená jej teleologická legitimita,
ktorú si tát môe nárokova dovtedy,
kým plní ciele pre ktoré sa kresanská
a národná pospolitos zdruuje do
tátu, a to usmernenie sociálnych protív a vzájomne sa kriujúcich záujmov,
vykonávanie sociálnej spravodlivosti a
stráenie veobecného dobra.
Národ je zdrojom suverenity,
avak úèas na tátnej moci nie je vôbec v ústave predvídaná ako osobné,
individuálne obèianske právo. O tom
svedèia nielen ustanovenia hlavy desiatej (Povinnosti a práva obèanov) ale
aj ustanovenia iestej hlavy o politických stranách, ktoré je pre úplnos potrebné odcitova:
§ 58.
(1) Slovenský národ zúèastní sa
tátnej moci prostredníctvom Hlinkovej slovenskej l¡udovej strany (strany
slovenskej národnej jednoty).
(2) Podrobnosti o vzniku, zloení
a právomoci orgánov strany urèuje
osobitný zákon
§ 59.
(1) Národnostná skupina sa zúèastní tátnej moci prostredníctvom
svojej registrovanej politickej strany,
ak ona môe by pokladaná za predstavite¾ku politickej vôle celej národnostnej skupiny.
(2) Podrobnosti urèuje zákon.
Ob¾úbenú argumentáciu exilu o
demokratickom duchu slovenskej
ústavy treba odmietnu. Ústava
1.Slovenskej republiky bola nepochybne ústava republikánska, bola
to ústava, ktorá definovala pomerne
zloité ústavné vzahy medzi orgánmi tátu, avak ilo o ústavu autoritatívneho tátu, ktorý síce uznával rozsiahle práva a slobody obèanov, ba aj základné práva obyvate¾ov na ivot, slobodu a majetok,
ale orgány tátu, ba aj stavovskej
samosprávy mali by orgánmi regulovaného poètu strán - jednej strany
slovenskej a strán národnostných
skupín.
Samozrejme, vo vzahoch jednotlivých skupín orgánov ostávalo
ve¾a demoratických zvyklostí, èi
skôr zvyklostí spojených s polycentrickým charakterom mocenskej
truktúry, v ktorej sa sústavne posilòovalo mocenské i ústavné postavenie prezidenta, súèasne ako vodcu
HS¼S (SSNJ) najmä po roku 1942 s
novým zákonom o HS¼S, ktorý
pod¾a niektorých autorov zasadil
ïaliu ranu teórii o suverenite ¾udu
- èi slovenského národa, alebo slovenského národa a národnostných
skupín v prvej Slovenskej republike, keïe pojmovo posúval HS¼S
od organizácie, prostredníctvom
ktorej sa národ úèastní tátnej moci
na organizáciu, ktorá je drite¾om
tátnej moci
. (Pokraèovanie v budúcom èísle)
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INDIA
Hovorí sa, e pri christianizácii máloktorej krajiny vynaloila Cirkev také úsilie, ako v prípade Indie. A predsa sa na indickom subkontinente toto
úsilie doèkalo oproti svojej miere len slabej odozvy. Misionári sa stretávali s akými vonkajími
podmienkami, osobitosami indického mylienkového sveta, s hinduistickým prostredím, ktoré disponovalo neobmedzeným mnostvom bohov a
bolo schopné pohlti do seba akúko¾vek relígiu.
Napriek tomu vak misionárska èinnos v Indii za
sebou zanechala mnostvo svätých, ktorí obetovali
vetku svoju silu, intelekt i ivot samotný za írenie
Evanjelia v Indii.
Za zakladate¾a misionárskej èinnosti v Indii
sa povauje apotol svätý Tomá. Skupiny kresanov v krajine pretrvali do znovuobjavenia námornej cesty do Indie portugalským moreplavcom Vascom de Gama roku 1498, dôsledkom
èoho pridelil pápe územie celého indického subkontinentu lisabonskému arcibiskupstvu. Prvé
misionárske skupiny na èele s jezuitom svätým
Frantikom Xaverským sa vylodili na brehoch
portugalskej kolónie Goa v 17. storoèí.
Ve¾ký lingvistický a kultúrny význam mala
èinnos talianskeho jezuitu Roberta de Nobili
(1577-1656). Páter de Nobili presadzoval mylienku prispôsobenia sa ivotu domorodcov - nato,
aby sa stal èlovek dobrým misionárom, si musí najprv osvoji zvyky miestneho obyvate¾stva. De Nobili ovládal ako jeden z prvých Európanov jazyky
sanskrt, telugu a tamilèinu. Kázal Evanjelium v tamilèine, do tamilského jazyka preloil katechizmus
i apologetické diela. Obliekal sa pod¾a miestnych
tradícií, predstavoval sa ako brahman a nosil taktie brahmanské insígnie, èím si získal dôveru
miestnych (viï M. Müller: Lectures on the Science
of Language, str. 147). Zapisoval si osobitosti indickej literatúry, poznal purány i Manuov zákonník. Vo svojej korepondencii s Rímom informuje
cirkevnú hierarchiu o indických náboenstvách a
tradíciách, vrátane idolatrie, ktorú bolo ve¾mi problematické odstráni. Niektorí vedci povaujú pátra
de Nobiliho za autora spisu Ezourvedam, prekladu textu z védskeho jazyka do francúztiny,
ktorý poslali indickí misionári do Francúzska v 17.
storoèí. S týmto dielom sa zoznámil aj filozof F.
Voltaire, ktorý ho vydal roku 1760 pod názvom
L'Ezour Vedam traduit du Samscretam par un
Brame. Autorstvo textu je doteraz sporné. Samotný názov Ezourvedam vytvorený pod¾a
názvu ostatných véd, znamená akési Evanjelium o
Jeiovi, prièom meno Jei sa tu prekladá ako
Ezous.
Misionári v Indii dospeli k ve¾mi cenným
lingvistickým, literárnovedným i religionistickým výsledkom, ktoré predstavovali materiál pre
budúce vedecké výskumy a mali zásadný vplyv
na svetovú lingvistiku. Napríklad o poznámky
francúzskeho jezuitu o. Ponsa, sa opieral sir William Jones, obchodník, prekladate¾ a zakladate¾
Ázijskej spoloènosti i modernej porovnávacej jazykovedy.
Na konci 18. storoèia sa v Európe objavil
väèí záujem o sanskrt, ktorý sa zaèal vyuèova
na univerzitách ako klasický jazyk. Gramatiku
staroindického jazyka zostavil rakúsky mních
Rádu bosých karmelitánov, kòaz, misionár a
orientalista Paulinus S. Bartholomaeo (17481806), vlastným menom Johann Philipp Wesdin,
známy ako otec európskej indológie. Po túdiách
v Prahe a Ríme bol vyslaný na misijnú èinnos do
oblasti malabarského pobreia v junej Indii, kde
zastával miesto generálneho vikára. Venoval sa
sanskrtu a bol jedným z prvých, kto si vimol
jeho podobnos s ostatnými indoeurópskymi jazykmi. Po svojom návrate do Ríma sa stal profesorom východných jazykov pri Kongregácii pre
írenie viery. Roku 1790 publikoval vo Viedni
uèebnicu sanskrtskej gramatiky Sidharubam seu
Grammatica Samscrdamica. Zostavil aj ïaliu
sanskrtskú gramatiku a slovník. Roku 1798 bola
vydaná jeho túdia Traktát o starobylosti a príbuznosti perzských, indických a germánskych
jazykov, ktorú napísal pod vplyvom nových jazykovedných objavov sira W. Jonesa.
Znalcom sanskrtu bol aj francúzsky jezuita,
misionár a indológ Jean Calmette (1692-1740).
Zaoberal sa staroindickou literatúrou a predpokladá sa, e práve on objavil pre Európu texty
vetkých tyroch véd. Calmette sa venoval védam kvôli zmienkam o jedinom najvyom bohu,
ktorá sa v nich zave objavovala. Písal kresanské traktáty vo forme staroindických verov - tzv.
lók, aby mohol obyvate¾om Indie odovzda zá-

klady kresanskej viery vo forme, ktorá je im
vlastná (Satyaveda sara Sangraham). V krá¾ovskej kninici v Paríi sa nachádza jeho korepondencia, v ktorej informoval francúzskych predstavite¾ov o svojej èinnosti v Indii a taktie o zozbieraných sanskrtských rukopisoch. Jeho prácu
preruila smr, ktorá ho zastihla vo veku 48 rokov (viï J. Bach, Le P. Calmette et les missionnaires indianistes).
iakom J. Calmetta bol francúzsky misionár
Gaston-Laurent Coeurdoux (1691-1779). Nauèil
sa jazyk telugu a venoval sa misionárskej èinnosti v oblasti dneného indického tátu Ándhrapradé. Bol na èele misie v Karnátake, kde roku
1748 zaloil enský karmelitánsky klátor. Gaston-Laurent Coeurdoux je dnes známy predovetkým ako lingvista a indológ, ktorý zostavil telugu-sanskrtsko-francúzsky slovník. Niektorí ho
povaujú za otca porovnávací jazykovedy. Postrehol podobnos medzi sanskrtom, latinským a

ÈÍNA
Dejiny kresanstva v Èíne sú ve¾mi zloité i
plné utrpenia kvôli vzahom Èíny k okolitému
svetu. Prvé zdokumentované svedectvo o kresanstve na území Èíny sa vzahuje k obdobiu nestoriánstva v 7. storoèí (viï V.V. Batold: Zobrané
spisy). Nestoriánski misionári prenikli na územie
Èíny z oblasti Perzie a boli prijatí na cisárskom
dvore. Kresanské idey boli známe i Mongolom
v èase ich expanzie (viï M. Surguladze: Nové
fakty o templároch a kríových výpravách). Prvý
známy kresanský dokument v èíntine je pravdepodobne nestoriánsky katechizmus zo 7. storoèia (viï A.V. Lomanov: Christianstvo i kitajskaja
kul¾tura).
Frantikánskym misionárom sa ako prvým
spomedzi katolíkov podarilo preniknú na územie Èíny. Osobitnú rolu tu zohral blahoslavený
Giovanni da Montecorvino (1246-1328), prvý
pekinský arcibiskup a súèasník Marca Pola. Pô-

Medzi zakladate¾mi prvej jezuitskej misie
pôsobil i Michele Ruggieri (1543-1607). Svoju
misionársku èinnos zaèal v Indii, kde sa nauèil
miestny malayalámsky jazyk a u v priebehu polroka mohol ude¾ova sviatos zmierenia miestnym katolíkom. Jezuitský rád ho následne poslal
do oblasti Macao. Spolu s Matteom Riccim sa
stretával so zloitosou èínskeho jazyka, ktorý sa
v jednotlivých regiónoch odlioval od mandarínskeho jazyka, nevyhnutného na komunikáciu s
vládnucimi triedami a intelektuálnou elitou
okolo panovníckeho dvora (J. Shih: Le P.Ruggieri et le probleme de l'évangélisation en Chine).
Ruggieri zostavil a vydal katechizmus v èínskom
jazyku. Tradièný katolícky katechizmus doplnil
výrazmi z budhistickej terminológie a mylienkami raného konfuciánstva, aby ho èo najväèmi
priblíil miestnym obyvate¾om. Spolu s Matteom
Riccim a èínskymi spolupracovníkmi zostavil
portugalsko-èínsky slovník, ktorý bol objavený
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Misionárska lingvistika

Prijatie kapucínskych misionárov v krá¾ovstve Kongo okolo roku 1740.
gréckym jazykom, a pravdepodobne taktie medzi nemeckým a ruským jazykom. Jeho poznámky sa doèkali kniného vydania a po Francúzskej revolúcii (viï R. De Smet: Moeurs et
Coutumes des Indiens (1777): Un inédit du Pere
G.-L. Coeurdoux, str. 371 - 373).
Spomeòme ete jezuitského misionára sv.
Jána de Brito (1647-1693), ktorý pôsobil v junej
Indii v meste Madurai. Podobne ako ostatní misionári, aj on sa nauèil tamilský jazyk, obliekal si
miestny odev, do konca ivota konzumoval vegetariánsku stravu a správal sa ako miestni katrijovia. Katolícke pravdy kázal pomocou jednoduchých kategórií, ktoré boli pochopite¾né aj pre
hinduistov. Bol odsúdený na trest smrti satím po
konflikte s miestnym maharadom, ktorý sa nechcel vzda polygamického spôsobu ivota.
Z oblasti protestantských misií spomeòme
anglického baptistického misionára Williama Careyho (1762-1834). Patril k jedným z prvých
znalcov sanskrtu. Do sanskrtu a do bengálèiny
preloil Bibliu roku 1801. Stal sa profesorom
bengálskeho jazyka na kolégiu v Kalkate, písal
uèebnice gramatiky bengálskeho i sanskrtského
jazyka pre Anglièanov, vydal nieko¾ko slovníkov
a lingvistických príruèiek. Bol jedným zo zostavovate¾ov botanickej príruèky Indie.
V Indii pôsobil taktie i Anglièan Henry
Martyn (1781-1812), ktorý mal za sebou misijnú
èinnos na území Perzie. Preloil Nový zákon do
urdèiny, perztiny, hindèiny a arabèiny. Do perzského jazyka preloil taktie i altár a modlitby.
Luteránski misionári dorazili na brehy junej
Indie roku 1706 a u v rokoch 1714-1715 vydali
Nový Zákon v tamilskom jazyku. Roku 1818 preloili Nový Zákon do jazyka telugu.

sobil na Ïalekom Východe predovetkým na
dvore mongolských ilchánov z rodu Hülegü.
Kresanskú vieru íril v Tabríze v Iráne, ale taktie aj v meste Madrás v Indii, kde ako prvý Európan popísal Koromandelské pobreie. Na pekinskom dvore sa nauèil aj ujgurský jazyk, do
ktorého preloil Nový Zákon a altár. Giovanni
da Montecorvino vykúpil mnoho ¾udí z otroctva,
vyuèoval latinský a grécky jazyk, postavil v Èíne
dva chrámy. Po jeho smrti sa politika Pekingu
voèi misionárom premenila znova na nepriate¾skú a na územie Èíny u nemohli preniknú ïalí
cudzinci. Ako pomocník Giovanniho da Montecorvino pôsobil aj frantikán s èeskými koreòmi,
Oldøich z Pordenone.
Z neskorej misionárskej èinnosti jezuitov v
17. storoèí spomeòme výrazné osobnosti, ako boli
Alessandro Valignano (1539-1606) a najmä Matteo Ricci (1552-1610). Matteo Ricci bol taliansky
matematik, kartograf, prekladate¾ a diplomat,
vïaka ktorému sa podarilo znovu nadviaza kontakt Európy s Èínou. Aby lepie pochopil duchovný svet Èíòanov, vzdelával sa v konfuciánskej etike, demontrujúc hlbokú prepojenos duchovno-morálnych tradícií vetkých národov.
Rýchlo si osvojil èínsky jazyk, èím si naklonil
miestnych obyvate¾ov. Snail sa podáva kresanstvo nie ako novú, cudziu vieru, ale ako dokonalejí stupeò duchovnosti, ktorú poznali obyvatelia
Èíny u predtým (viï B. Hinsch: Passions of the
Cut Sleeve, str.2). V rokoch 1583-1588 zostavil
portugalsko-èínsky slovník so systémom transkripcie èínskych slov do latinky pomocou diakritických znamienok (viï Dicionário PortuguesChines : Pu Han ci dian : Portuguese-Chinese dictionary, Matteo Ricci; edited by J.W. Witek).

roku 1934 vo vatikánskych archívoch. Toto dielo
sa povauje za prvý európsko-èínsky slovník, a
zároveò za prvú prácu, kde sa pouíval latinský
prepis èínskeho jazyka. Ruggieri bol prvým Európanom, ktorý preloil konfuciánske spisy do
európskych jazykov.
Protestantskú misionársku èinnos v Èíne zaèal Robert Morrison (1782-1834), zakladate¾
britskej sinológie, tlmoèník Východoindickej
spoloènosti. Morrisonov preklad Biblie do èínskeho jazyka sa pouíva do dnených èias. Svoju
majstrovskú znalos èínskeho jazyka vyuil pri
kazate¾skej èinnosti. Roku 1812 napísal gramatiku èínskeho jazyka a preloil do èíntiny protestantský katechizmus. R. Morrison sa stal v
Londýne èlenom Krá¾ovskej spoloènosti a získal
si ve¾kú vános. Bol autorom mnohých prác o
èínskom jazyku, histórii a spoloènosti, mnohých
pedagogických, misionárskych a bohosloveckých diel (viï R. Morrison: A dictionary of the
Chinese language).
V dejinách misionárskej lingvistiky v Èíne
naèim spomenú nemeckého luteránskeho misionára Karla Friedricha Augusta Gützlaffa (18031851). Bol prvým protestantským misionárom,
ktorý navtívil Kóreu a Thajsko roku 1832. Preloil Bibliu do èínskeho a thajského jazyka.
Spolu so svojou manelkou, ktorá sa taktie venovala protestantskej misionárskej èinnosti, zostavil slovníky kmérskeho a laoského jazyka.
Úplne prijal èínsku kultúru i èínsku verziu vlastného mena.
JAPONSKO
Osudy kresanstva v Japonsku sú ve¾mi
tristné a zloité, spojené so zákazom a prenasledovaním kresanstva, ktoré trvalo od roku 1587
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do 19. storoèia. Misionári mali zakázaný vstup na
územie Japonska a tí kresania, ktorí v krajine
vychádzajúceho slnka zostali, boli kruto prenasledovaní a muèení. Japonskí kresania zostali
bez kòazov nieko¾ko storoèí a svoju vieru mohli
praktikova iba tajne. Roku 1597 bolo v meste
Nagasaki ukriovaných 26 martýrov, prevane
mníchov frantikánskeho rádu. Roku 1862 bolo
26 muèeníkov z Nagasaki svätoreèených pápeom Piom IX.
Z lingvistického uhlu poh¾adu si zasluhuje
osobitú pozornos Alessandro Valignano
(1539-1606), ktorý spolu s M. Ruggierim pôsobil v Èíne a zostavil portugalsko-èínsky
slovník. Po príchode do Japonska vyuèoval
misionárov latinský a japonský jazyk. Valignano preloil do japonského jazyka ivoty
svätých a muèeníkov, zostavil v rokoch 15901603 japonskú gramatiku a slovník. Pochopil,
e pre christianizáciu Japonska sú ve¾mi potrební kòazi domáceho pôvodu, a tak bývalý
budhistický klátor pri meste Arima prebudoval na kòazský seminár. Aby sa japonskí seminaristi lepie adaptovali, vonkajia podoba
klátora zostala takmer nedotknutá, seminaristi sa obliekali do tradièného kimona modrej
farby. Misionári sa snaili zjednoti japonský
a kresanský poh¾ad na svet, i keï sa stretávali s komplikáciami spojenými s odlinou japonskou duchovnosou a odmeranosou v citovom ivote.
Obrovský význam pre misionársku lingvistiku, ako aj pre diplomatické vzahy medzi Japonskom a Európou, mal portugalský jezuita
Joao Rodrigues (1558 - 1633). Do Japonska sa
dostal ako trnásroèný chlapec a nastúpil na túdiá v miestnom seminári (viï O. Zwartjes, Portuguese Missionary Grammars in Asia, Africa
and Brazil, str. 277). Pôsobil aj ako obchodník,
diplomat, sprostredkovate¾ kontaktu s cudzincami v krajine. Rodrigues zostavil gramatiku japonského jazyka, vydanú v Nagasaki roku 1604
pod názvom Arte de Lingoa de lapam. Niektorí
ho mylne povaujú i za zostavovate¾a japonskoportuglaského slovníka z roku 1603. Autori daného slovníka poznali ve¾mi dobre miestne dialekty, expresívne èi sociálne príznakové slová. Po
zmene politického kurzu bol Rodrigues prevelený z Japonska do oblasti Macao. V Macao vydal druhú kratiu verziu japonskej gramatiky
Arte breue da lingoa lapoa.
VIETNAM
Francúzsky jezuitský misionár Alexandre
de Rhodes (1591-1660) zostavil prvý trojjazyèný vietnamsko-portugalsko-latinský slovník Dictionarium Annamiticum Lusitanum et
Latinum, ktorý bol vydaný v Ríme roku
1651. Alexandre de Rhodes mal obrovskú zásluhu na christianizácii Vietnamu. Zostavil
vietnamskú abecedu, ktorá sa pouíva do teraz pod názvom Qu?c Ng?. Bol autorom katechizmu, historických kníh a itinerára vo
vietnamskom jazyku. Vïaka jeho obetavej
misionárskej práci konvertovalo na katolícku
vieru 6000 ¾udí. Neh¾adiac na obrovský prínos pátra de Rhodesa, sa prvý preklad Nového
Zákona z latinského do vietnamského jazyka
objavil a zásluhou nemeckého katolíckeho
misionára Alberta Schlicklina roku 1916.
AFRIKA
Lingvistická èinnos misionárov v Afrike sa
prejavovala predovetkým v prekladoch Biblie
do miestnych jazykov. Biblia bola v poèiatkoch
misionárskej èinnosti preloená do 350 afrických
jazykov a v prípade mnohých z nich bola jediným písomne zachyteným materiálom v miestnych jazykoch (viï W. Wonderly, E. Nida. Linguistics and Christian Missions, In: Anthropological Linguistics, str. 123). Ako príklad uveïme
niektorých misionárov, ktorých èinnos predstavovala cenné poznatky pre rozvoj africkej lingvistiky.
Johann Ludwig Krapf (1810-1881) bol nemecký misionár a cestovate¾ po Afrike. Ako prvý
Európan objavil roku 1848 horu Kilimadáro a
zohral dôleitú rolu pri objavení a mapovaní východoafrického pobreia. Nauèil sa svahilský jazyk, ktorý sa pouíval ako lingua franca východnej Afriky. Preloil Nový Zákon do svahilèiny,
ako aj do ïalích jazykov bantoidnej, semitskej a
hamitskej skupiny (viï G. Ansre: To unify or
dialectize? In: Issues in Bible Translation, str.
187-206). Po ukonèení misionárskej èinnosti sa s
podlomeným zdravím vrátil do Nemecka, kam
priviezol i staré rukopisy v svahilskom jazyku.
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storoèia konvertoval na kresanstvo
konský krá¾ Ján I. (vlastným menom Nzinga Nkuvu). Angolský jazyk mbundu zapísali latinkou jezuiti
roku 1641.
V Afrike pôsobilo ve¾ké
mnostvo protestantských misionárov, ktorí sa obzvlá v druhej
polovici 19. storoèia venovali lingvistickej èinnosti. Spísali gramatiky a slovníky, napríklad gramatiku jazyka kongo, bobangi a yao z
jazykovej rodiny bantu, jazyka
efik z Nigérie a zostavili encyklopedický slovník jazykov britskej
Strednej Afriky. Porovnávaciu
gramatiku juhoafrických jazykov
bantu zostavil pastor J. Torend .
Zároveò sa objavili preklady Nového Zákona do mnohých afrických jazykov. Prekladmi Biblie do
afrických jazykov sa zaoberali
nielen misionári, ale aj vedci,
napr. významný nemecký archeológ a egyptológ Karl Richard Lepsius (1810-1884), ktorý vydal gramatiku núbijského jazyka a preloil Nový Zákon do núbijského jazyka. Jeho syn Johann Lepsius
(1858-1926) sa stal neskôr protestantským misionárom, spoloèenským èinite¾om a zakladate¾om
Zdravas Mária v jazyku mbundu z územia Angoly, organizácie na pomoc kresanom
kde pôsobili portugalskí misionári. na východe - Orient Mission.
Upozoròoval taktie aj na arménNemecký misionár Jacob Ludwig Döhne
sku genocídu poèas Prvej svetovej vojny.
(1811 - 1879) pôsobil v Kapskom meste v junej
Ïalí vedec, ktorý preloil Evanjelium sv.
Afrike a roku 1857 vydal slovník jazyka kmeòa
Marka do jazyka bogos a falaa bol Leo ReZulu. Preloil Nový Zákon do jazykov zulu a
inisch (1832-1919), zakladate¾ rakúskej egypkosa. Poèas anglo-zulujskej vojny bol nútený
tológie, etiópistiky, jeden z prvých vedcov,
opusti krajinu.
ktorí sa venovali kuitským jazykom.
Anglický misionár Alexander Murdoch Mackay (1849 - 1890) pôsobil na ostrove Zanzibar a
v Ugande. Roku 1878 zostavil písomný systém
jazyka ganda v Ugande a vydal preklad Biblie do
tohto jazyka.
Misionárska èinnos priniesla mnohé výsledky i v Angole, kde pôsobili od 15. storoèia
portugalskí misionári. Napríklad na zaèiatku 16.

VÝVOJ MISIONÁRSKEJ LINGVISTIKY
V 19. A 20. STOROÈÍ
V 19. storoèí zaznamenávame zmenu smerovania misionárskej lingvistiky. Do konca 18.
storoèia sa mimoeurópskymi jazykmi odborná
lingvistika takmer vôbec nezaoberala a vetky
jazykovedné objavy vykonali misionári majúc
na zreteli hlavný
cie¾ - írenie Kristovho uèenia. Situácia sa vak
zmenila po vzniku
porovnávacej jazykovedy
ako
vedného odboru.
Kým dovtedy èerpali lingvisti zo
zápiskov misionárov, od 19. storoèia sa práce profesionálnych
lingvistov stali východiskom pri príprave misionárskej èinnosti. Od
20. storoèia kresanskí lingvisti
sústredili svoju
pozornos predovetkým na umenie prekladu a biblické vedy.
19. storoèie prinieslo so sebou i
nové poh¾ady na jazyk biblickej hebrejèiny. U nebola
povaovaná za prazáklad vetkých jazykov, no prehåbil
sa jej výskum v
kontexte
semitských
jazykov.
Rozvoj semitskej
jazykovedy vytvoril nové lingvistické
kritériá na túdium
starozákonnej hebrejèiny a interpretácie starozákonných
dokumentov.
V 20. storoèí
Svätý Ján de Brito (1647-1693), misionár junej Indie.
Bol odsúdený na trest smrti satím vplývali na misiopo konflikte s miestnym maharadom, nársku lingvistiku
ktorý sa odmietol vzda polygamického spôsobu ivota nové lingvistické

objavy, napr. koncepcia fonému, trukturalizmus, koncepcia jazykových výpoièiek, dynamika jazykovej zmeny, informaèná teória jazyka... Transkripcia jazykov u prebiehala
pod¾a noriem univerzálnej fonetickej abecedy
IPA International Phonetic Association.
Výskumy amerických lingvistov E. Sapira a
L. Bloomfielda ovplyvnili Americkú biblickú
spoloènos i organizácie ako Hartford Seminary Foundation a Summer Institute of Linguistics. Kresanská lingvistika v 20. storoèí
sa zamerala na výskum biblických textov, preklady Biblie a archeologické objavy starých
rukopisov. Boli otvorené peciálne intitúty a
organizácie zamerané na jazykovú prípravu
misionárov napr. na Filipínach èi v Brazílii.
Spomedzi misionárskych lingvistov 20. storoèia spomeòme nemeckého katolíckeho
kòaza, etnografa, antropológa, jazykovedca a
historika náboenstva Wilhelma Schmidta
(1868-1954). Schmidt sa venoval túdiu jazykov Oceánie a juhovýchodnej Ázie. Prednáal
etnografiu na Viedenskej univerzite. Preslávil
sa vïaka práci Pôvod idey Boha Der Ursprung der Gottesidee, v ktorom sa snail
vysvetli v dejinách prvotné monoteistické
tádium ¾udstva, akýsi pramonoteizmus, v
ktorom bola vetkým národom vlastná viera v
jediného najvyieho Boha Stvorite¾a.
Pre misionársku lingvistiku mal ve¾ký význam Eugene Albert Nida (1914-2011), zakladate¾ teórie dynamickej ekvivalencie prekladu Biblie dynamic equivalence in Bible translations.
Bol profesorom biblickej filológie a sekretárom
Americkej biblickej asociácie a autorom príruèiek prekladu biblických kníh na základe nových
výdobytkov lingvistiky, filológie, histórie a translatológie.
Misionárska lingvistická èinnos teda v sebe
zahàòa rôzne typy prác: zostavovanie gramatík
nových jazykov (ako vzor sa èasto pouívala gramatika latinèiny, prípadne gramatika kastílskeho
jazyka z 15. storoèia), preklady Biblie a náboenských textov do miestnych jazykov, tvorenie
nových abecied, systémov transkripcie jazykov,
jazykových príruèiek... Misionárska èinnos bola
taktie úzko prepojená s nadväzovaním diplomatických vzahov, s rozvojom lingvistických, lexikografických, kartografických, etnografických,
botanických, zoologických a mnohých ïalích
túdií. Uprostred misionárskych prác nachádzame i nenahradite¾né literárne diela - spomeòme napr. svätého Josého de Anchietu, zostavovate¾a gramatiky jazyka tupí a zakladate¾a
brazílskej literatúry, ktorý poèas indiánskeho zajatia napísal poému De Beata Virgine Dei Matre
Maria v rozsahu vye tyritisíc strof. Taktie jezuita Jean Calmette písal náboenské vere vo
forme indických lók.
Práce niektorých misionárov dosahovali takú
vysokú úroveò, e doteraz ich nazývame zakladate¾mi alebo otcami vedeckých disciplín, napr. Matteo Ricci sa povauje za zakladate¾a európskej sinológie a novodobých
vzahov Západu s Èínou, Paulinus od sv. Bartolomeja je oznaèovaný za otca európskej indológie, Hervás y Panduro za zakladate¾a historicko-porovnávacej jazykovedy, Gaston
Laurent Coeurdeux za jedného zo zakladate¾ov porovnávacích jazykovedných túdií...
Rodné jazyky misionárov mali, pochopite¾ne, ve¾ký vplyv na fonologický zápis cudzokrajných jazykov. V prípade panielskych misionárov sa vak táto zloitos prekonávala ¾ahie,
ne u Britov èi Francúzov, pretoe panielska ortografia bola bliia latinèine (viï W. Wonderly,
E. Nida: Linguistics and Christian Missions, str.
73). Napríklad v prípade eskimáckeho jazyka
existuje nieko¾ko typov jeho transkripcie pod¾a
národnosti misionárov. Tieto viacznaènosti spôsobili mnohé komplikácie pri neskorej rekontrukcii màtvych jazykov.
Misionárska èinnos bola taktie úzko
prepojená s rozirovaním západoeurópskej civilizácie a rozvojom obchodných vzahov. Je
svedectvom heroizmu misionárov, ktorí obetovali svoj ivot za Krista a z ktorých boli
mnohí povýení na oltár.
Misionárska lingvistika ponúka doteraz
mnoho priestoru na lingvistický výskum a prehodnotenie fenoménu misií nielen v duchovnom,
historickom, kultúrnom, ale i jazykovednom kontexte. Mnohé materiály z oblasti misionárskej
lingvistiky neboli doteraz publikované a v archívoch klátorov èi cirkevných intitúcií èakajú na
svoje znovuobjavenie.
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ilinský samosprávny kraj
Kysucká kninica v Èadci
Obec Klokoèov
Farnos Turzovka
M e d i á l n i p a r t n e r i:

Kultúra - Dvojtýdenník závislý od etiky
Katolícke noviny
Kysuce - Nezávislý týdenník Kysuèanov
My - Kysucké noviny
Kysucký veèerník
Rádio LUMEN
Kysucká televízia
vyhlasujú

11. roèník
Celoslovenskej literárnej súae
duchovnej tvorby
v kategóriách poézia a próza

JURINOVA
JESEÒ

Podmienky súae :
1. Literárnej súae sa môe zúèastni kadý autor,
ktorého práce neboli doposia¾ knine publikované.
2. Súané práce v kategóriách - poézia a próza sú
duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku.
3. Kadý autor môe do súae zasla najviac
5 poetických resp. prozaických útvarov
v maximálnom rozsahu 10 normostránok.
4. Súaiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom,
ktorý musí obsahova: meno a priezvisko súaiaceho,
kontaktné údaje
(adresu, tel. èíslo, príp. èíslo mobilu, e-mail).
Dobrovo¾ne môe uvies: vek a zamestnanie,
príp. svoju úèas v iných súaiach.
Ak zasiela viac súaných prác,
uvedie ich súpis na sprievodnom liste.
Pri názve kadej súanej práce uvádza
svoje meno a priezvisko.
5. Súané práce je potrebné zasla na e-mail:
jurin@kniznica-cadca.sk
vo formáte textových editorov MS Word (doc.),
resp. Open Office.
Autori, ktorí nepracujú s poèítaèom
a nevyuívajú na komunikáciu internet,
posielajú súané práce napísané strojom na adresu:
Kysucká kninica v Èadci, Ul. 17. novembra 1258,
022 01 Èadca. Na ¾avú stranu obálky uvedú oznaèenie
JURINOVA JESEÒ 2015.
6. Uzávierka súae je 15. septembra 2015.
7. Zaslané súané práce bude hodnoti odborná porota,
zostavená zo známych slovenských
spisovate¾ov a literárnych kritikov,
ktorí navrhnú autorov na ocenenia
v zmysle tatútu Celoslovenskej literárnej súae
duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza
JURINOVA JESEÒ.
8. Vyhodnotenie literárnej súae sa uskutoèní
v závere mesiaca október 2015.
Na vyhodnotenie budú pozvaní súaiaci
pod¾a návrhu odbornej poroty.
9. Organizátori súané texty nevracajú spä
a nebudú sa ani jednotlivo vyjadrova
k zaslaným súaným prácam.
Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam
autorov pozvaných na závereèné vyhodnotenie súae.

Pribinova ecclesia v Nitre
z Conversia

(Pokraèovanie z 1. strany)

Proti koristeniu Avarov krá¾
Frankov Karol Ve¾ký zorganizoval vojenskú výpravu roku 791.
K nej sa na jeho výzvu pripojili
vojská z Nitry a Moravy. Tak sa
nai ¾achtici zoznámili v bojoch s bavorskými ¾achticmi.
Súèasný nemecký historik Tönsmayer uvádza, e Pribinov otec
sa zblíil s bavorským rodom
Wilhelminiovcov. Z tohto rodu
si kniea Pribina vzal za manelku Bavorku. S òou mal aj
syna Koce¾a. Roku 795 Avari
boli premoení a ujarmené slovenské obyvate¾stvo bolo oslobodené. Po skonèení bojov na
brehu Dunaja konali synodu, na
ktorej boli tie kraje rozdelené na
misie pre Akvileu, pre So¾nohrad a Pasov.
Roku 798 krá¾ Karol Ve¾ký
nariadil svojim bavorským biskupom, aby vysielali misionárov
na východ. Moravskému a nitrianskemu knieau nariadil vybudova v meste Morava (dnes
Valy) a v meste Nitre opátske
baziliky, klátor a logistiku. V
Nitre ich Pribina zaèal budova
na svojom 13 ha hraditi. Bolo
obkolesené dvojitým valom. Stavite¾ov a umelcov si Pribina objednal v So¾nohrade. Na jeho
majetku (...in sua proprietate)
vybudovali trojlodnú baziliku aj
s klátorom. Baziliku priiel
roku 828 osobne so svojím
sprievodom posväti sám so¾nohradský arcibiskup Adalrám.
Nevieme, èi nebol aj v príbuzenstve s Pribinovou manelkou.
Nitriansky knieací hrad bol
pevnosou na malom vrchu. Bazilika bola zameraná na misie
pre Nitranov a okolie. Bola
otvorená kadú nede¾u a vo
sviatok. Hrad bol uzavretý bránou s padacím mostom. Tesne
pred príchodom nemeckej opátskej misie v Nitre sa usadila
misia iz Griek. Boli to dalmatínski benediktíni s gréckym obradom, s latinskou terminológiou a domácim liturgickým jazykom. Dostali na to privilégium. Vydal im ho pápe Simmacus pred rokom 514. Bol to
protiariánsky ¾udový prostriedok. Na to privilégium sa odvolával na splitských synodách
biskup gréckeho obradu, Gregor
z Ninu. Dal si to privilégium nanovo potvrdi v Ríme. O misii
z Vlach nemáme pre Nitru nateraz doklad.
Pribinovi ¾achtici zaèali si
na svojich hraditiach budova
kostoly a získavali kòazov na
misijné fary. Medzi vidieckym
¾udom mali úspech misionári z
Dalmácie (iz Griek). Ti do
Nitry prili zo Zadunajska. Tam
mali 10 klátorov. Najsevernejí
bol v Györi. Nemecká misia

mala
podporu
knieacieho
dvora. Pribinova politika v súvise s Nemcami mala najmä v
obchode ve¾ký úspech. Navye
kniea mal bohatý hradný poklad, lebo mal úradný príjem z
rudných baní. Moravský Mojmír
pocioval nebezpeèenstvo z Pribinovej politiky. Keï nastali v
Nemecku rozbroje, zaèal útoèi
na Pribinove knieatstvo. Pribina takticky previezol svoje poklady k rodine svojej manelky.
Neskôr z toho platil stavby kostolov v darovanom knieatstve
pod Balatonom. Keï sa Mojmírove vojská blíili k Nitre, odiiel so svojimi vernými druiníkmi do Východnej marky.
Tam pribline po 10 rokoch mu
krá¾ ¼udovít Nemec pridelil rozsiahle územie - Blatenské knieatstvo.

Mojmír I. ako franský vazal
vyhnal Pribinu bez povolenia
krá¾a. Ten na to jeho svojvo¾né
poèínanie nezabudol. Roku 846
ho ako svojho vazala odvolal z
funkcie. Na jeho miesto dosadil
Rastica - jeho synovca. Ten sa
po èase pokúal vymani z vazalstva. Preto roku 855 krá¾ ¼udovít Nemec vtrhol s vojskom na
Moravu. Nemohol vak doby
Rasticovo rodové sídlo - mesto
Moravu. Bolo v areáli rieky Moravy perfektne vybudované.
Rastic vyuil priate¾stvo s krá¾ovým synom Karolmanom,
ktorý dostal do správy Východnú marku. Rastic s ním uzavrel roku 858 mierovú zmluvu.
Zabezpeèil si vo¾né ruky a zaèal
uvaova o vymanení sa z politického i cirkevného vazalstva.
Chcel ma samostatnú cirkevnú
provinciu podriadenú pápeovi v
Ríme. Za týchto pokojných udalostí poslal posolstvo k pápeovi
Mikuláovi I. (858-867) do
Ríma. Na zaèiatok chcel misijného biskupa, ktorý by vychoval
kòazské kádre. V Ríme a v Itálii
takého mua, znalého slovenského jazyka, nemali. Po poradách sa dohodli, e skúsia astie v Carihrade. A tam takého
mua cisár Michal III. mal - filozofa Kontantína. Cisár po príprave vypravil ve¾ké posolstvo
na Moravu k Rasticovi.
Tak zaèal Kontantín so svojimi ¾uïmi koli kòazský dorast
pre budúcu cirkevnú provinciu.
Nitru Rastic zveril svojmu synovcovi Svätoplukovi. Ten si vybral
za kancelára knieacieho dvora
nemeckého benediktína Wichinga
z misijného centra na Pribinovom
hraditi po odchode Kontantína s
bohoslovcami na ordinácie do
Ríma po troch rokoch kolenia
(grécky obrad a glagolika). V
Nitre boli dve koly: glagoláska
na Zobore a latinská na Pribinovom Vàku. Kontantín so sprie-

vodom doiel do Ríma, kde ho
pred mestom pápe Hadrián II. vítal s duchovenstvom a meanmi.
V striebornej truhlièke niesli do
Ríma relikvie pápea Klimenta,
nájdene pri Chersone.
V Ríme sa udalosti zamotali.
Kontantín ochorel, vstúpil do rehole a prijal mníske meno Cyril.
Z predsmrtnej modlitby vyplýva,
e sa mal na Moravu vráti ako
biskup zvereného stáda. Nakoniec
po smrti, na zásah blatenského
knieaa Koce¾a, Hadrián II. posiela Rasticovi, Svätoplukovi a
Koce¾ovi Metoda ako misijného
arcibiskupa pre tri knieatstvá. Titul dostal k zaniknutému arcibiskupstvu v Sriemskej Mitrovici.
Bavorskí biskupi boli proti Rímu
bezmocní, ale intrigovali voèi Koce¾ovi. Keï Svätopluk zradil Rastislava a nakoniec aj jeho Karolman dal zavrie, bavorskí biskupi
zatkli aj Metoda. Odsúdili ho do
klátora a Rímu ho zapreli. Nakoniec po vetkých zmätkoch sa Svätopluk ujal moci a pápe dal Metoda vyslobodi a vráti na Moravu. Dostal titul arcibiskupa k
mestu Morava. Svätopluk poiadal
pápea, aby do Nitry vysvätil za
sufragánneho biskupa jeho kancelára Wichinga.
Trojlodnú predrománsku baziliku na bývalom Pribinovom
hraditi po konsekrácii Wichinga na biskupa pápe povýil
na katedrálu. Svätopluk mu daroval celý areál (13 ha). Katedrála mala patrocínium bavorského muèeníka sv. Emeráma. A
tu je ïalia kauza: Svätá stolica
ab antiquis zriaïuje arcibiskupstvo vdy jedného obradu.
Taká je prax cez stároèia pod¾a
starého Dekretálneho práva a
novodobého Kánonického práva.
Keï pápe Ján VIII. zriadil Metodovo arcibiskupstvo, bolo
gréckeho obradu. Svätoplukovi
na jeho iados dáva výnimku
pre ¾achticov (comitibus),
ktorí majú u misijné kostoly latinského obradu. Môu poèúva
latinské ome. Námietka historikov, èo nepoznajú cirkevné
právo, je tvrdenie, e Nitrianske
biskupstvo bolo latinského obradu, lebo biskup Wiching bol
latinského obradu. Ve¾mi ¾udová oponencia. Zabúdajú, e
aj dnes v Ríme riadi Kongregáciu pre východné cirkvi kardinál
latinského obradu. Mukaèevské
biskupstvo so sídlom v Uhorode riadi biskup aik, Slovák
latinského obradu. Navye ani
Preovské biskupstvo nebolo zapojené do latinskej slovenskej
provincie. Toto biskupstvo v
Nitre malo po Wichingovom
úteku ïalích biskupov gréckeho obradu po obnovení cirkevnej provincie za Mojmíra II.
(899). Zaniklo za vlády Kolo-
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mana. Na jeho území bolo zriadené roku 1110 Nitrianske latinské prepostvo. Jeho prepot sa
zúèastnil roku 1114 na ostrihomskej synode. A po tej synode
krá¾ Koloman zaloil latinské
biskupstvo, lebo roku 1115 sa
objavuje prvý latinský biskup.
Taký bol beh sveta: krá¾ tefan
I. obsadené územie Slovenska
pripojil ako latinské pastoraèné
územie Ostrihomu. Nitrianske
latinské biskupstvo sa írilo na
sever z dobytého územia chorvátskym bánom za Ladislava I.
Skonèilo na po¾skej hranici.
Latinskí nitrianski biskupi
mali svoje sídlo na Pribinovom
vàku a do roku 1353, keï na
hrade bola otvorené nová bazilika. Hrad dostal biskup Paka
roku 1281 od krá¾a Ladislava
Kumánskeho. Sídli a stava na
hrade biskupi nemohli, lebo ho
viackrát nepriatelia znièili. A
biskup Meko sa roku 1333 dal
do odstraòovania ruín a chystal
miesto na hradnú katedrálu. No
stavali ju a jeho nástupcovia
za krá¾a Karola Róberta a dokonèili za jeho syna Ladislava
Ve¾kého. Pri stavbe biskupstvu
pomohol krá¾ Karol Róbert zruením glagolských klátorov v
Uhorsku na synode roku 1342
na Vyehrade. Majetky glagolského klátora na Zobore daroval Nitrianskemu biskupstvu aj
s klátorom.
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Skonèil sa XVII. roèník
literárnej súae
O cenu
Slovenského uèeného
tovaristva

Archeológ PhDr. Belo Pola
ma upozornil, e Pribinovo hradisko aj s bazilikou je totoné s
areálom rehole piaristov po roku
1701. V tom roku zaèali stava
chrám sv. Ladislava. Preto s pomocou Ing. Arch. Vlada Libanta
som bol uvedený u provinciála
o. Kováèa vo februári roku
2015. Za necelú hodinu som s
provinciálom prezrel dvory a budovy s poh¾adom z dvora. Pri
návrate do klátora pod oltárnou
èasou chrámu som zbadal prastaré dvere. Na otázku: Kam
vedú? som dostal odpoveï, e
do Starej krypty. O týdeò sme
ju s Vladom Libantom a s klátornou asistenciou po 300 rokoch otvorili a stali sme sa svedkami tajomstva Starej krypty a
Novej za òou. Po vyhotovení
plánu podzemia, odovzdáme
kauzu sídelnému biskupovi,
novému provinciálovi a Archeologickému ústavu.
Z kusých správ vieme, e
piaristi dostali ruinu predrománskej trojlodnej baziliky, ktorú
vypálili Tököliho vojaci pri aení na Viedeò. Oni v Starej
krypte rozbili truhly a h¾adali
zlato. es kolumbárií na ¾avej
strane neporuili. V samotnej
starej bazilike boli schody do
krypty prikryté pieskovcovými
platòami. Pred oltárom bol hrob,
v ktorom bol pochovaný pred
beatifikáciou roku 1083 Andrej
a Beòadik. Latinskí biskupi do
roku 1353 boli asi pochovaní
pod loïou katedrály. Chrám sv.
Ladislava treba podrobi archeologickému výskumu vèítane výbavy kolumbárií. Viac títo dvaja
lokálpatrioti a amatéri nemôu
urobi. Na to treba intitúciu a
peniaze. Prajeme im zdar.

Do XVII. roèníka celoslovenskej literárnej súae O
CENU SLOVENSKÉHO UÈENÉHO
TOVARISTVA
2014/2015 sa prihlásilo 133
úèastníkov, èo je pre nás ako
organizátorov poteite¾né. Z
toho 79 autorov poézie a 54
autorov prózy.
Súané práce hodnotili pod
vedením básnika Teodora Kriku
aj tohto roku literárny vedec Jan
Gallik a Eva Jarábková.
Po dlhých 10 rokov sme
mali slávnostné vyhodnotenia
literárnej tvorby v historickej
sále Spolku svätého Vojtecha,
kam Literárny klub Bernolák a
Slovenské uèené tovaristvo
akosi aj historicky prináleí.
Tento rok nás prichýlilo Mesto
Trnava a slávnostné vyhodnotenie bolo v zasadaèke mestského zastupite¾stva.
V predchádzajúcich rokoch
bývali vyhodnotenia èi lepie
povedané nae stretnutia s autormi, dvojdòové. Prvý deò bol
venovaný odovzdávaniu ocenení a hodnotiacemu semináru,
druhý deò sme venovali Literárnej turistike.
Po nieko¾ko rokov sme sa
chodili pokloni do Naháèa Jurajovi Fándlymu, na Dobrú
Vodu Jánovi Hollému (23.
marca 2015 sme si pripomenuli
230. výroèie jeho narodenia) a
na záver nás privítala sestra
predstavite¾a katolíckej moderny Pavla Uáka Olivu 
Hanka Kostolanská v ich rodnom dome v Kátlovciach.
Úèastníci Literárnej turistiky
mali nezabudnute¾né záitky.
Vraví sa, e Duch Svätý
veje kadia¾ chce. A tak nás
tento rok zavial do malej dedinky Do¾any, odkia¾ pochádzajú nai dvaja význaèní literárni velikáni: Juraj Fándly a
Juraj Palkoviè. V tomto roku si
pripomenieme 265. výroèie narodenia Juraja Fándlyho, tajomníka Slovenského uèeného
tovaristva
a 180. výroèie
úmrtia Juraja Palkovièa, ktorý
bol po Bernolákovej smrti vedúcou osobnosou bernolákovcov, zaslúil sa o vydanie básní
Jána Hollého, èi o financovanie
a vydanie diel A. Bernoláka,
hlavne jeho viaczväzkového
Slovára. Návteva Dolian nám
okrem toho ponúkla ve¾a reálií: miesto posledného odpoèinku J. Fándlyho, zaujímavé
náhrobky, kostoly, kaplnky,
jaskynku, kalváriu, mlyn èi vinárstvo... ktoré súvisia so spomínanými osobnosami.

A NTON S EME

ADRIENA HORVÁTHOVÁ

CENA PREDSEDU
TRNAVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA:
JANA JUDINYOVÁ
TRNAVA

CENA MATICE SLOVENSKEJ
DOBROSLAVA LUKNÁROVÁ,
BRATISLAVA

CENA PRIMÁTORA
MESTA TRNAVA:

ADRIÁNA KONDLOVÁ
TRNAVA

POÉZIA

I.

2.

1.

MIESTO NEUDELENÉ

MIESTO

3.

KATEGÓRIA
IVANA AFFOVÁ, MICHALOVCE

LENKA RUSÒÁKOVÁ, TOPO¼ÈANY

MIESTO

II.

1.

KATEGÓRIA

MIESTO NEUDELENÉ

JÁN KOVÁÈIK,
RUDNO NAD HRONOM
3. MIESTO JANA BIGANIÈOVÁ,
STARÁ ¼UBOVÒA
2.

1.

MIESTO

III.
MIESTO

KATEGÓRIA

PETER ÍPO, TOPO¼ÈANY

2. MIESTO MÁRIA MALÁ, LUTILA
3. MIESTO EMÍLIA FILIPOVÁ,
SVÄTÝ PETER PRI KOMÁRNE

PRÓZA

I.

KATEGÓRIA

MAREK MORAVÈÍK,
BZINCE
2. MIESTO KAROLÍNA FRITZOVÁ, PREOV
3. MIESTO ANETA MILATOVÁ,
TOPO¼ÈANY

1.

MIESTO

II.

KATEGÓRIA

1. MIESTO ANDREA
KVAAYOVÁ,
POVASKÁ BYSTRICA
2. MIESTO
DOMINIKA CHRASTOVÁ,
3. MIESTO JANA HUSÁROVÁ,
IAR NAD HRONOM
3. MIESTO
KATARÍNA JANÈEKOVÁ,
VE¼KÉ BEDZANY

1.

III.

KATEGÓRIA

JOZEF PÁLENÍK,
SVINNÁ
2. MIESTO
RICHARD R. SENÈEK,
BANSKÁ BYSTRICA
2. MIESTO JÁN VANÍK,
BRUSNO
3. MIESTO EVA MASNÁ, LIEMIESTO

TAVA

3. MIESTO
VIERA PAVLENDOVÁ,
MICHA¼ANY

TEODOR KRIKA

NAMIESTO
LÚÈENIA
Verue nepripraveného ma zastihla správa o odchode pani uèite¾ky Márie
Návojovej, ktorá sa vye pol storoèia venovala deom. Táto správa, vlastne blesk
z jasného neba, akoby ma drsnou rukou chytila pod hrdlo. Jej dua je u u Toho,
komu takým neopakovate¾ným spôsobom slúila. Stretli sme sa po vydaní mojej
knihy básní pre deti Poepkala vloèka nehu do oblôèka, ktorej vere poznala naspamä. V porotách recitaèných súaí bolo pre mòa najväèím záitkom sledova, ako pani Mária pohybuje ústami spolu so svojím malým recitátorom, akoby
telepaticky, na dia¾ku pomocou nevidite¾ných nitiek posúvala pery svojho zverenca. A posúvala ich veru vynikajúco, veï nespoèetné mnostvo víazstiev v recitaèných súaiach, ale aj v súaiach výtvarných, svedèí najvýreènejie o vetkom. Ako sa inak rozlúèi s èlovekom, ktorý to¾ko detí nauèil chápa poéziu, ak
nie básòou. Drahá pani uèite¾ka, prijmite teda moju vïaku a uète tam hore, na
nebesiach, anjelov vetky tie básne, kým sa stretneme.

Za pani uèite¾kou
Máriou Návojovou

Z topo¾ov sneí, tisíc beláskov
sadá si na máj, na zavreté vieèka.
Kto dozrel k láske, musí za láskou.
Kadý deò bez nej vlastne k láske meká.
Nebola trieda, bol to malý chrám,
lavica - oltár, na oltári farby.
Pastelkami sa k dobrým nebesám
modlili prsty malièkých, e aj ja by
som chcel by taký nepopísaný
ako ten papier, èo tak voòal bielo.
Aj ja som v básni taký... Èi sa mi
len zdá, e krásou dua kriesi telo?
Nebola trieda, bola kaplnka,
v tej kaplnôèke ivie bolo, zdá sa,
ne okolo. Tam rovno do slnka
uèila deti pozera sa krása.
Nebola trieda, bol to kostolík.
Nebola uèite¾ka, bola mama ako z rozprávky, ako z bukolík
a nikdy, nikdy nechodila sama.
Chodievali s òou deti údelu,
akoby práve zostúpili z neba,
deliac sa o poslednú koe¾u,
veru a do ostatku samých seba.
Trieda je prázdna, mono poviete,
utíchli básne, èo tak zneli skromne.
Nie je to pravda, ijú vo svete
a ak nie v òom, tak ijú aspoò vo mne.
Vytesal by som pomník zo skaly,
ale som básnik, sochár ani trochu.
No detské srdcia, ktoré epkali
vere, u za mòa postavili sochu.
To je tá ivá socha detských úst 
ponesú vau tichú lásku ïalej.
Z oblohy sneí. Nený biely prst
na vieèka kladie topo¾ová alej.
Kto dozrel k láske, musí za láskou.
Kadý deò bez nej vlastne k Bohu meká.
Z topo¾ov sneí. Tisíc beláskov
sadá si na máj, na zavreté vieèka.
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HABSBURSKO - OSMANSKÉ
SÚPERENIE
Osmanská ría ako vojenské impérium od svojho vzniku v roku 1299
(Osman I.) robila výboje na vetky
strany, v Ázii, v Afrike, aj v Európe.
Z dneného poh¾adu môeme súdi,
e vrcholom dobyvaènej politiky bolo
obdobie vlády Sulejmana I. (15201566) Zákonodarcu (Kamuni), v Európe skôr oznaèovaného za Sulejman
Nádherný. K Osmanskému impériu
prièlenil nielen Uhorské krá¾ovstvo,
ale aj Rodos vo východnom stredomorí, a juný Irak s centrom v Bagdade. Za jeho vlády sa Osmanská ría
rozprestierala od pevnosti Nové
Zámky na severnej strane Dunaja a
po Abesíniu a dnené Somálsko na
juhu; na východe od irackej Basry a
zakaukazského irvánu a po Alír a
Maroko na západe.
U jeho otec Selim I. zvaný Krutý
si podrobil Mekku a Medinu v Arabsku a vzal na seba aj funkciu kalifa a
stal sa ochrancom nasvätejích miest
islamu. Jeho syn sa povaoval za následníka Alexandra Ve¾kého a dedièa
svetovej ríe.
Sulejman I., len èo si upevnil moc
v Malej Ázii, nasmeroval svoje výboje do strednej Európy. Obk¾úèil
Belehrad a zaèal ho ostre¾ova akým delostrelectvom z ostrova uprostred Dunaja. Posádka, ktorá mala iba
700 vojakov a z Uhorského krá¾ovstva jej neprila iadna pomoc, v auguste 1521 kapitulovala. Správa o dobytí jednej z najsilnejích kresanských pevností sa rozniesla po celej
Európe a vzbudzovala strach. Cesta
na ovládnutie Uhorského krá¾ovstva
bola pre Sulejmana I. otvorená... On
to aj náleito vyuil. Sulejman I. bol
mimoriadny tým, e osobne viedol
vetky vojnové aenia. Bolo ich trinás, desa do Európy proti kresanským panovníkom a tri smerom na
východ proti Safíjovskej ríi a jej iítskemu perskému achovi Tahmáspovi I. (1524-1576)
Osmanská diplomacia diskrétne
pripravovala Sulejmanovi cestu u
rad rokov dopredu. V tomto smere
postupovali cie¾avedome vade pri
svojich výbojoch. Najskôr zistili slabiny nepriate¾a, vnútorné i medzinárodné rozpory a potom pôsobili na ich
prehlbovanie a k tomu vyuívali
vetky prostriedky, vrátane finanèných a mocenských. Ako príklad
môeme uvies prípad, ktorý charakterizuje vzahy Francúzska a
Habsburgovcov. Keï francúzsky krá¾
Frantiek II. v prehranej bitke s Rakúskom v Taliansku 24. januára 1525
padol do zajatia a panielski Habsburgovci kládli vysoké poiadavky na
jeho prepustenie, francúzska krá¾ovná matka obrátila sa na sultána
Sulejmana I., aby vojensky udrel na
Habsburgovcov v strednej Európe a
pomohol jej synovi. Ten jej pohotovo
odkázal: Ná kôò je osedlaný a naa
ab¾a je pripravená. O rok porazil
uhorské vojská pri Moháèi a o tri roky
ob¾ahol Viedeò. (Táto udalos do istej miery osvet¾uje vzahy medzi Osmanským impériom a Francúzskym
krá¾ovstvom.).
OD BITKY PRI VARNE (1444)
PO BITKU PRI MOHÁÈI
Od katastrofálnej poráky kresanských armád v poslednej j výprave
na Balkán v bitke národov, pri
Varne v roku 1444, v ktorej padol aj
uhorský krá¾ Vladislav (Varenèík),
môeme zjednoduene poveda, nastalo storoèie postupného úpadku
vplyvu Uhorského krá¾ovstva na udalosti na Balkáne. Zatia¾ èo ve¾ká èas
európskych tátov v druhej polovici

Osmanské impérium
ohrozuje Rím

15. storoèia nastúpila na cestu hospodárskeho rozvoja, Uhorsko naopak,
upadalo.
Krá¾ovi Matejovi Korvínovi
(1458-1490) nemono uprie snahu
pozdvihnú stavovskú monarchiu
centralizáciou moci, ale bol to aj on
sám, èo trvácnos svojich reforiem v
posledných desaroèiach svojej
vlády podkopal svojou dobyvaènou
politikou na západe. Vo vojnách o
èeský trón a cisársku korunu vyèerpával vojenskú silu krajiny namiesto
toho, aby ju pouil na boj proti tureckej expanzii na juných hraniciach Uhorského krá¾ovstva. So sultánom Bajazidom uzavrel mier. To
umonilo Osmanskej ríi za ten èas
upevni a rozíri svoje pozície na
Balkáne. Vojnou so svojimi susedmi
dostal krajinu do izolácie.
Nástupom Vladislava Jagelovského (1490-1516) na uhorský trón,
ktorý bol u predtým zvolený za èeského krá¾a (1471) sa odstránil konflikt s Èeským krá¾ovstvom a vytvorila sa aj uhorsko-èeská personálna
únia, ale na posilnenie krajiny v zápase s Osmanskou ríou to nemalo
vonkoncom iaden pozitívny úèinok,
naopak, viedlo to k rýchlemu úpadku
krá¾ovskej moci v Uhorsku. Uhorská
¾achta, nespokojná s vládou Mateja
Korvína, prijala Vladislava preto, e
bol známy v Èechách ako krá¾ dobøe a zaviazala ho pri vo¾be k tomu,
e odvolá vetky reformy svojho
predchodcu a bude repektova ich
práva: e bude trvalé sídli v Uhorsku
a vybera si poradcov iba z radov
uhorských ve¾moov, e bude bráni
krajinu za pomoci vlastného vojska,
udriavaného zo svojej krá¾ovskej
pokladnice a e oldnierska armáda z
dôb krá¾a Mateja bude rozpustená.
Trvala na návrate starého daòového
a vojenského banderiálneho systému
pod¾a vôle ¾achty.
Okrem toho Vladislav Jagelovský
musel hneï pri svojom nástupe na
uhorský trón bojova proti ïalím
dvom uchádzaèom o uhorskú korunu,
a to proti cisárovi Maximiliánovi
Habsburskému a svojmu bratovi po¾skému krá¾ovièovi Jánovi Olbrachtovi. Za pomoci oldnierskej krá¾ovskej armády, ktorá ete zostala po krá¾ovi Matejovi, Vladislav vyhnal vojenské sily svojho mladieho brata z
východného Slovenska a s Maximiliánom uzavrel v roku 1491 v Bratislave mier, ktorým sa zriekol vetkých rakúskych výbojov krá¾a Mateja
a uznal nástupníctvo Maximiliána na
uhorský trón, ak by sám nemal muských potomkov.?
Krá¾ sa dostal úplne pod vplyv
bohatých magnátov a cirkevných ve¾moov, ktorí sa vak obohacovali na
úkor jeho majetkov a príjmov. oldnierska krá¾ovská armáda nedostala
u v r. 1492 riadny old a keï sa v tábore pri Topo¾èanoch vzbúrila, odvelili uhorskí magnáti jednotlivé èasti
na juné hranice Uhorska, kde ich
rozptýlené nechali na pospas pustoiacim Turkom.
Proti tejto magnátskej oligarchii,
sympatizujúcej poväèine s Habsburgovcami, sa sformovala opozícia
strednej a drobnej ¾achty (zemianstva), poadujúca zrovnoprávnenie
pri správe krajiny a na snemoch. Táto
¾achtická opozícia mala protihabsburské zameranie a preto sa nie-

kedy oznaèovala ako národná. tefan z Vrbovca (Werböczi) pripravil
zbierku ¾achtických práv, ktorá vola do dejín Uhorska pod názvom
Tripartitum. Táto ¾achtická opozícia bola vak tie pod vplyvom jednotlivých magnátov, predovetkým
Jána Zápo¾ského, ktorý sa usiloval
sta sa po smrti Vladislava uhorským
krá¾om. V jeho záujme opozícia presadila na sneme v roku 1505 zákon,
e uhorská koruna sa u nesmie viac
dosta na hlavu cudzinca a prinútila
krá¾a, aby zruil dohodu o nástupníctve s Maximiliánom Habsburským z
r. 1491 a vypovedal mu vojnu. Vojna
sa vak skonèila víazstvom Maximiliána a Vladislav roku 1506 musel s
ním uzavrie novú dohodu, ktorou sa
opä potvrdzovali nástupnícke nároky Habsburgovcov na uhorský trón.
Keï sa vak Vladislavovi narodil syn
¼udovít, Zápo¾ského apirácie na
uhorský trón sa oddialili.
Pravda, ani táto ¾achtická opozícia nemala záujem o upevnenie
ústrednej krá¾ovskej moci, ani o hospodársky rozvoj krajiny. Pokia¾ bojovala proti rozkrádaniu krá¾ovského
majetku a politickej nadvláde magnátov, robila tak predovetkým zo svojich osobných záujmov. Jej program
bol v podstate tak isto detruktívny
ako politika barónsko-magnátskej oligarchie. Veï ¾achtická opozícia presadila, e bola obmedzená sloboda
sahovania poddaných a vemone
odbúravala výsady miest, èím váne
pokodzovala ïalí hospodársky rozvoj krajiny.

ROZKLAD
UHORSKÉHO KRÁ¼OVSTVA
A JEHO POROBENIE
Tieto rozpory a rozbroje rozdelili
uhorskú vládnucu triedu do dvoch táborov práve v èase, keï kadým rokom vzrastalo turecké nebezpeèenstvo. O tomto nebezpeèenstve sa síce
na oboch stranách i na snemoch ve¾a
hovorilo, ale na jeho odvrátenie sa neurobilo niè. Obmedzenie ústrednej
krá¾ovskej moci a zruenie vojenskej
organizácie krá¾a Mateja Korvína
oslabili krajinu a u¾ahèili nepriate¾ovi zmocni sa krajiny. Najväèím
problémom bolo toti to, e uhorská
¾achta, na ktorej teraz spoèívala
vetka archa a zodpovednos za
obranu krajiny, nemala vôbec chu ís
do vojny s Osmanským impériom.
Krá¾ Vladislav sa síce pokúal
predís katastrófe a po uzavretí spojenectva s pápeom, Francúzskom, Benátkami a s Po¾skom vypovedal
vojnu Turkom v roku 1500. Avak na
hanbu svoju i celej ríe nemohol ju
vôbec zaèa, pretoe ¾achtické vojská sa na jeho vyzvanie vôbec nezhromadili. A tak a v roku 1514 vyhlásil pápe Lev X. kríovu výpravu
proti Turkom a jej organizáciou poveril uhorského prímasa arcibiskupa Tomáa Bakóca (Bakócza), ktorému
udelil okrem toho aj hodnos patriarchu Turkami okupovaného Kontantinopolu.
Mylienka kríovej výpravy, vyhlásená pápeskou bulou v kostoloch
v celom Uhorskom krá¾ovstve na
ve¾konoèné sviatky nala ve¾kú odozvu a mnostvo prívrencov najmä
medzi niími vrstvami uhorskej spoloènosti. V národe znovu oivila nádej, e sa predsa len podarí spoloènými silami oslobodi krajinu od tu-

reckého nebezpeèenstva. Zo vetkých
kútov krajiny zaèali sa pod bielymi
zástavami s èerveným kríom zhromaïova
prísluníci
drobnej
¾achty, ale najmä masy poddaného
¾udu, dedinskej a mestskej chudoby
do okolia Peti a niektorých iných
miest. Ich poèet sa odhaduje na viac
ako 80 tisíc. Keï uhorskí feudáli uvideli také ve¾ké zoskupenia ozbrojeného poddaného ¾udu, ve¾mi sa prestraili. Zaèali kríovu výpravu otvorene bojkotova. Zhromadenému
vojsku prestali dodáva potraviny a
iadali, aby sa zabránilo ïaliemu
zhromaïovaniu poddaného ¾udu,
pretoe na ich majetkoch nemá kto
vykonáva po¾nohospodárske práce.
Tomáovi Bakócovi nezbývalo
niè iné, ne na ich nátlak zakáza pod
cirkevnou kliatbou ïalie zhromaïovanie poddaných a zhromadeným
kriiakom nariadil, aby urýchlene odili na juné hranice proti Turkom.
Stalo sa tak dòa 23. mája 1514. Zhromadeným masám poddaných nikto
nedal ani finanèné prostriedky, ani
potraviny, ani potrebnú výzbroj.
Vtedy ¾udia pochopili, e ide bez potrebných peòazí, potravín a výzbroje.
Zhromadené masy ¾udu videli v tom
zo strany ¾achty otvorenú zradu a tak
namiesto kríovej výpravy zaèalo v
Uhorsku ve¾ké ro¾nícke povstanie,
ktoré zachvátilo takmer celú centrálnu èas krajiny. Rozhádaná
¾achta sa ihneï zjednotila proti spoloènému nepriate¾ovi a na èele s krá¾om utopili povstanie v krvi. K poráke povstania podstatne prispel
vodca národnej ¾achtickej opozície Ján Zápolský, ktorý so svojím vojskom porazil hlavný voj povstalcov
vedený vodcom povstania Jurajom
Dóom pri Temevári. Nasledovala
krutá pomsta nielen na úèastníkoch
povstania, ale na celom poddanom
¾ude: zbavili ho slobody sahovania a
zatlaèili do nevo¾níckeho postavenia.
Zbedaèený a znevo¾nený ¾ud prestal
ma záujem o ïaliu obranu krajiny,
ktorá sa dostávala èoraz do aieho
postavenia v oèakávanom stretnutí s
dobyvaènou osmanskou armádou.
Pozornos, ktorú sme venovali
vláde Vladislava Jagelovského, slúi
k tomu, aby èitatelia postihli korene
morálneho a politického rozkladu
Uhorského krá¾ovstva a pochopili,
aká feudálna anarchia postupne rozloila tento, kedysi silný tát, aby sa nakoniec stal lacnou korisou Osmanského impéria, ktoré ho bedlivo pozorovalo a pripravovalo sa na svoj
hviezdny okamih. V Kontantinopole
práve tak ako aj v Edirne vedeli o
Uhorsku vetko, v Uhorskom krá¾ovstve ani dvor, ani ¾achta sa o zámery
Ve¾kej Porty takmer vôbec nestarali.
Keï na trón nastúpil ¼udovít II.
Jagelovský (1516-1526) ústredná krá¾ovská vláda nato¾ko upadla, e
mladý krá¾ sa stal nakoniec hraèkou v
rukách skupiny ve¾moov, ktorá bola
práve pri moci a rozkrádali krá¾ovské
majetky a príjmy. Vladislav pred svojou smrou v roku 1515 znovu potvrdil Habsburgovcom nástupnícke
právo na uhorský trón, ¾achtická
opozícia opä rozvírila nepokoje. tefan Werböczi, ktorý medzitým
prudko zbohatol, apiroval na hodnos palatína a Ján Zápo¾ský sa
znovu usiloval sta sa uhorským krá¾om. To ich oboch zanedlho priviedlo

na cestu otvorenej zrady svojej vlasti.
Politické rozbroje sa odrazili aj v hospodárskej oblasti. Nastala nevyhnutne hospodárska anarchia, ktorá
vyvrcholila razením málohodnotných
mincí v rokoch 1521-1526. Zhorenie
hospodárskych a sociálnych podmienok a hladové mzdy dali podnet k povstaniu baníkov v stredoslovenských
banských mestách v rokoch 15251526, ktoré bolo opä krvavo potlaèené za priamej úèasti tefana Werböcziho, ktorý bol predsedom hrdelného súdu nad povstalcami.
Celú beznádejnú politickú a vojenskú situáciu v Uhorsku charakterizoval výrok pápeského legáta z roku
1625 vo svojej správe pre pápeskú
stolicu: Niet tu nijakej vlády, niet peòazí, niet vojska a vade vládne neporiadok. Keby bolo moné zachráni
krajinu za cenu troch zlatých, nenali
by sa traja ¾udia, èo by boli ochotní
prinies túto obe.
ia¾bohu, nebolo ani nikoho v
Európe, èo by Uhorsku pomohol.
Európsky západ bol sústredený na
záleitosti reformácie, na francúzsko-habsburskú vojnu. V èase vidite¾ného ohrozenia Uhorského krá¾ovstva v máji 1526 sa vytvorila na
západe tzv. Cognacká liga proti
Habsburgovcom, zahròujúca okrem
Francúzska aj Benátky, Milánsko,
ba pristúpil k nej aj pápe Klement
VII. Patrónom tejto ligy bol, pochopite¾ne, osmanský sultán Sulejman
I. V tom èase bolo aj Po¾sko ohrozované na juhovýchode Turkami a
tak Uhorsko bolo odkázané samo na
seba. Jeho beznádejnú situáciu pred
vpádom Sulejmana I. do Uhorského
krá¾ovstva najlepie vystihuje
správa pápeského nuncia do Ríma:
Musím otvorene poveda, e
táto krajina nie je schopná sa bráni a
je vydaná na milos nepriate¾a. Aj z
vojny vyjde tak, ako si to bude ela
nepriate¾. Veï èi si mono predstavi,
aby Uhorsko mohlo vies vojnu proti
celej tureckej moci, keï jeho krá¾ a
magnáti nerozmý¾ajú vôbec o tom,
aby vojsko brániace jeho hranice dostalo svoj plat? Krá¾ je v takej akej
finanènej situácii, e èasto nemá èím
uhradi výdavky na svoju kuchyòu,
magnáti sa svária medzi sebou a
¾achta je rozbitá do mnohých proti
sebe stojacich skupín. Keby aj zavládla v tejto krajine solidárnos a
jednota, ako by sa mohli bráni Turkom, keï nemajú k tomu ani najpotrebnejie vojenské sily, ani výzbroj.
Môu iba raz zaèa vojnu, ale tá sa
skonèí ich porákou.
To, èo pápeský nuncius vo svojej
správe predvídal, sa aj doslova stalo:
Slabá a málopoèetná uhorská armáda
nemohla vzdorova dobre pripravenej
a v bojoch zocelenej osmanskej armáde a vojvodcovským schopnostiam Sulejmana I., jednej z najschopnejích osobností, aké sa dostali ku
kormidlu obrovského Osmanského
impéria. Okrem toho generalita uhorskej armády rozhodla sa pre zaèatie
bitky zbrklo a nevyèkala ani na èeské
posily, ktoré vraj boli u pri Stoliènom Belehrade. A vrcholom vetkej
ignorancie ïalieho osudu Uhorského krá¾ovstva bolo to, e pri Debrecíne preèkal udalosti Ján Zápo¾ský,
najbohatí uhorský magnát, apirujúci na uhorskú krá¾ovskú korunu so
svojím armádnym kontingentom bez
toho, aby do bitky vôbec zasiahol.
Dòa 29. augusta 1526 Sulejman I.
v bitke pri Moháèi ukázal Európe, e
Uhorsko preò nepredstavuje iadnu
prekáku v postupe na sever. U v
tejto bitke sa prejavil obskúrny postoj
èasti maïarskej vysokej ¾achty, keï
Ján Zápo¾ský s takmer 20-tisícovým
sedmohradským vojskom nezasiahol
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do bitky pri Moháèi. A tak Uhorsko
stratilo pri Moháèi nielen svojho
krá¾a, ale aj ve¾kú èas ¾achty a cirkevných hodnostárov.
Poráka uhorskej armády pri Moháèi prebrala ve¾kú èas Európy z ¾ahostajnosti, najmä keï sa dopoèuli o
tom, ako sultán na druhý deò po víaznej bitke naloil s tými, èo sa dostali do zajatia. Okolo dvoch tisíc zajatcov, predovetkým urodzených, dal
popravi, take z hláv satých sa vytvárali malé piramídy.
ZÁPAS O UHORSKO
MEDZI DVOMA KRÁ¼MI
Historici sa sporia o tom, èi Zápo¾ský mohol alebo nemohol ovplyvni moháèsku bitku, ale jedno je isté,
e uhorská ¾achta sledovala svoje
záujmy, neuvedomujúc si stále vános situácie pre krajinu. Aj Zápo¾ský sledoval svoje osobné egoistické
záujmy - sta sa uhorským krá¾om.
Nie div, e po smrti ¼udovíta Jagelovského v bitke pri Moháèi, (okrem
oficiálnej verzie je aj iná verzia o
smrti krá¾a) sa objavujú dvaja váni
záujemcovia o uhorskú korunu. Prvým je spomínaný Ján Zápo¾ský,
sedmohradský vojvoda a vedúca
osobnos jednej èasti uhorskej
¾achty a druhým apirantom na
uhorský trón je Ferdinand Habsburský, v tom èase arcivojvovoda rakúsky, od r. 1526 zvolený aj za èeského krá¾a. Ferdinand bol vagrom
¼udovíta Jagelovského a z titulu dedièného práva si robil nárok na Uhorské krá¾ovstvo. Okrem toho mal v
Uhorsku svojich prívrencov. Zápo¾ský ako jeden z najvplyvnejích uhorských magnátov oèakával, e ho
uhorská ¾achta zvolí priamo ako
svojho národného krá¾a. Lene
druhá èas uhorskej ¾achty podporila
Ferdinanda Habsburského, ako uhorského krá¾a.
Rozpoltenos uhorskej ¾achty
viedla nakoniec k tomu, e za uhorského krá¾a boli zvolení obaja: Ján
Zápo¾ský (1526-1540) bol zvolený
11. novembra 1526 v Stoliènom Belehrade a Ferdinand Habsburský 17.
decembra 1526 v Preporku za podpory Márie Habsburskej, vdovy po
¼udovítovi Jagelovskom. Obaja
uhorskí králi boli korunovaní tou istou svätou uhorskou korunou a tým
istým nitrianskym biskupom tefanom Podmanickým (1512-1530),
ktorý síce vyviazol z moháèskej
bitky so zdravou koou, ale dostal sa
medzi dve súperiace strany. Ján Zápo¾ský sa mu vypomstil tým, e
Nitru zaujal, biskupa vyhnal a majetky porozdával svojim ve¾moom.
Ferdinandovi zostalo z celého Uhorského krá¾ovstva len územie Slovenska a väèina Chorvátska. Avak
Ferdinand Habsburský bol úspenejí ako Ján Zápo¾ský, ktorého dohnal k úteku do Po¾ska a prinútil ho
h¾ada spojenectvo v zahranièí.
Vysoká Porta starostlivo sledovala udalosti v Uhorsku, tým viacej,
e si svoje právo na zasahovanie do
politického vývoja vybojovala pri
Moháèi porákou uhorskej armády.
Èakala na svoj vhodný okamih a ten
nadiiel vtedy, keï Ján Zápo¾ský ako
uhorský krá¾ zaèal stráca pôdu pod
nohami. Ferdinandovi Habsburskému
sa toti po odchode tureckej armády
podarilo s pomocou vojsk svojho
brata, cisára svätej rímskej ríe a pa-
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nielskeho krá¾a Karola V. vytlaèi
Zápo¾ského z centrálneho Uhorska a
obsadi Budín. Zápo¾ský sa stiahol
do Sedmohradska a po prehranej
bitke pri Koiciach roku 1528 h¾adal
pomoc najskôr v Po¾sku, ale potom sa
obrátil s prosíkom na Sulejmana I.
Ve¾ká Porta bola na tento okamih pripravená. A tak Hieronimus Laski, Zápo¾ského vyslanec pri Vysokej Porte,
uzavrel v roku 1528 strategické spojenectvo so Sulejmanom proti Ferdinandovi. V zmluve sa na jednej strane
Zápo¾ský uznáva za jediného panovníka Uhorského krá¾ovstva, na druhej
strane potom, èo Uhorsko s pomocou
osmanskej armády získajú spä, stane
sa tureckým vazalom a spojencom v
boji proti Habsburgovcom. (Okrem
toho sultán sa ete poistil a tajne uzatvoril zmluvu s francúzskym krá¾om
Frantikom I. ako spojencom voèi
spoloènému nepriate¾ovi - Habsburgovcom). Ve¾ká Porta týmto dostala
zmluvný, právny podklad k intervencii v Uhorskom krá¾ovstve, o èom sa
v povrchných dejepisných èítankach
nehovorí. Osud Uhorského krá¾ovstva bol týmto aktom speèatený. Èo
nasledovalo?
V nasledujúcom roku 1529 Sulejman I. vpadol opä do Uhorska. V auguste sa sultán s vojskom utáboril na
mieste niekdajej moháèskej bitky.
Iróniou osudu prijal vazalskú poctu
od Zápo¾ského práve na tomto
mieste. Toto správanie sa Zápo¾ského
oivilo a zosilnilo podozrenie o príèinách jeho omekania sa v úèasti na
moháèskej bitke v roku 1526. Osmanská armáda sa v Uhorsku usadila natrvalo - na poldruha storoèia a pokým po bitke pri Viedni 1683 nebol
dobytý aj Budín spojenými cisárskymi a rískymi vojskami o dva roky
neskôr, roku 1686.
Plieniace osmanské vojská dobyli pre Zápo¾ského centrálne oblasti Uhorska a po prvýkrát Sulejman osobne ohrozil Viedeò. Ale doby ju sa mu nepodarilo. Keï v nasledujúcom roku Ferdinand ob¾ahol
Budín, prili Zápo¾skému na pomoc
tentoraz vojská belehradského bega
Mehmeda pau. Po zatlaèení cisárskych vojsk vyplienili turecké hordy
v dvoch výpravách - v septembri a v
decembri 1530 - Povaie a k Trnave a Pieanom, Ponitrie a k Bojniciam a pozdå Hrona prenikli a k
Hronskému Beòadiku. Okrem bohatej koristi odviekli do zajatia vye
40 tisíc ¾udí a za sebou zanechali
spustoenú krajinu. Panstvo Ferdinanda Habsburského sa zúilo viacmenej na úzky pás rakúsko - uhorského pohranièia (západne od Blatenského jazera a povodie rieky
Ráby), ako aj slovenské stolice na
severe a èas severozápadného
Chorvátska.
ROK 1541 UHORSKO SÚÈASOU
OSMANSKEJ RÍE
Pre dohasínajúci organizmus stredovekého uhorského tátu po tragickej
moháèskej bitke nebolo ani tak dôleité, ktorý zo sporných monarchov sa
zmocní vlády nad porazenou krajinou,
ako to, k èomu sa rozhodne sultán najmocnejej svetovej ríe, Sulejman I.
On si to v plnej miere uvedomoval a v
súlade s tým aj konal. Pravidelne zasahoval do vývoja udalostí, ak sa mu
zdalo, e nie sú jeho záujme.

Rok 1528, keï Ján Zápo¾ský pri
Koiciach utrpel od Ferdinanda
Habsburského poráku, je významný
aj tým, e do Kontantinopolu po prvýkrát príchádza habsburský vyslanec. Je to významný krok vo vývine
udalostí v zápase o strednú Európu,
keï Vysoká Porta si uvedomila, e
partnerom sa pre òu stávajú
Habsburgovci a nie predstavitelia
uhorskej achty. Tento krok mal aj
nasledujúce aké dôsledky pre
Uhorsko. tvrtá vojenská výprava
Sulejmana do Uhorska v roku 1532
mala za cie¾ opä Viedeò a bola vedená západne cez tajersko a bola
zastavená v západnom Uhorsku hrdinskými obrancami pevnosti Kysak
(maï. Köszeg), ktorým velil chorvátsky ¾achtic Mikulá Juriiè. Sultán stratil ve¾a èasu a preto u nepostupoval na Viedeò a preto cez tajersko, Korutánsko a Chorvátsko sa
vrátil spä. V roku 1533 uzatvára sa
tzv. Carihradský mier medzi Osmanmi a Habsburgovcami.
Zatia¾ v Uhorsku pokraèoval zápas medzi dvoma rivalmi, a kým
nerezignovali a nedohodli sa na rozdelení moci. Jánovi Zápo¾skému sa
nedlho pred smrou narodil syn Ján
igmund a tým sa veci opä skomplikovali. Zápo¾ského tábor vyhlásil
za krá¾a malého Jána igmunda, èo,
pochopite¾ne, neuznala Ferdinandova strana a jeho velite¾ Viliam
Roggendorf v roku 1540 opä ob¾ahol Budín. Nato sa Sulejman rozhodol urobi definitívny koniec týmto
sporom v záujme oslabenia Habsburgovcov a v auguste 1541 vtrhol s
vojskami belehradského beglerbega
do Uhorska, dòa 29. augusta 1541
bez boja obsadili Budín a zostali tam
natrvalo, takmer na stopädesiat rokov, pokým ich v roku 1686 nevydurili cisárske a ríske vojská pod velením Karola Lotrinského.
Uhorské krá¾ovstvo sa tak rozdelilo na tri èasti. Sulejman väèiu èas
Uhorského krá¾ovstva zaèlenil do
svojej ríe ako provinciu - ejálet (tie
vejálet, paalík), podriadenú priamo
centrálnej vláde, Vysokej Porte. Ferdinandovi zostal zbytok: dnené Slovensko, oklietené Chorvátsko a pás
územia pozdå súèasnej východnej
hranice Rakúska a niektoré èasti Zátisia v dnenom východnom Maïarsku, ako tzv. Krá¾ovské Uhorsko.
Hranica mezi islamskou a kresanskou civilizáciou sa posunula a k
Dunaju, do priestoru dnenej slovensko-maïarskej hranice.
Zápo¾ského synovi Jánovi igmundovi zostalo Sedmohradsko,
které se stalo viacmenej samostatným
tátom závislým na osmanskej ríi. V
roku 1570 mladý Zápo¾ský sa zriekol
titulu uhorského a chorvátskeho krá¾a
a ponechal si len hodnos sedmohradského knieaa. O rok neskôr zomrel
bezdetný a tým rod Zápo¾skovcov
zmizol zo scény dejín, ale Sedmohradsko si svoje samostatné postavenie udralo. Z h¾adiska ïalieho historického vývoja v maïarskej interpretácii uhorských dejín sa Sedmohradsko stalo východiskom protihabsburských rebélií a istým rudimentem uhorskej krá¾ovskej minulosti, zatia¾ èo rumunskí historici povaujú Sedmohradsko popri Valasku
a Moldavsku za tretiu historickú èast
svojej krajiny.
EMIL VONTORÈÍK

Predseda redakènej rady: Július Binder  éfredaktor: TEODOR KRIKA. 
Cena jedného èísla je 1,50   Èasopis vychádza kadé dva týdne
s výnimkou mesiacov júl a august. Roène vychádza 21 èísel  Stánkový
predaj: Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a. s. Objednávky na predplatné prijíma kadá pota a potový doruèovate¾ Slovenskej poty, alebo elektronicky
na e-mailovej adrese: ganisinova.renata@slposta.sk. Objednávky do zahranièia
vybavuje Slovenská pota, a. s., Stredisko predplatného tlaèe, Uzbecká 4,
P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. 

Postkresanský Západ
si kope vlastný hrob
Magdi Cristiano Allam (1952), moslim narodený v egyptskej Káhire, mal
monos chodi do tamojích katolíckych kôl. V roku 1972 dostal talianske tipendium a do vlasti sa u viac nevrátil. Stal sa novinárom a v roku 2009 -2014
bol aj poslancom Európskeho parlamentu. Rozruch v celom svete spôsobil svojou konverziou na kresanstvo. Na Bielu sobotu 2008 ho v Bazilike sv. Petra pokrstil sám pápe Benedikt XVI.
Mylienky jeho kníh a èlánkov sa pod¾a niektorých moslimov zhodujú s posolstvom byzantského cisára Manuela II. Paleologosa, ktoré citoval aj pápe
Benedikt XVI. poèas svojej apotolskej cesty do vlasti, v nemeckom Regensburgu v roku 2006: Uká mi, èo nové priniesol Mohammed a nájde iba
zlé a nehumánne veci, ako napríklad to, e ti predpísal, aby si vieru, ktorú ti
hlásal, íril meèom. V súèasnosti píe pre významný taliansky denník Il Giornale, kde sme nali aj nasledujúci jeho èlánok. (red.)
ZÁPAD, KTORÝ POPIERA PRAVDU O ISLAME
JE SPOLUVINNÍKOM GENOCÍDY KRESANOV NA VÝCHODE
Hovorí sa, e teroristi nemajú niè spoloèného s islamom, lebo islam je náboenstvo mieru. Kadodenné masakry vykonané v mene Alaha (a uplatòovanie Koránu), nám ale hovoria presný opak.
Kresanské obete genocídy, spáchanej islamským terorizmom mali krvavú
Ve¾kú noc. Na svojej vlastnej koi zaili realitu Jeia Krista, ktorý zomrel na
kríi, ale dnes nemohli oslávi jeho zmàtvychvstanie. Iba v plaèi mohli spomína na svoje deti, ktoré boli nemilosrdne zmasakrované vojakmi - lojálnymi k
Alahovi len preto, e boli kresania. Dokáe hrozný a desivý obraz stovky màtvol, ktoré leali na univerzite Garissa v Keni, otrias naím svedomím?
ZABITE NEVERIACICH KDEKO¼VEK ICH NÁJDETE!
- Pamätám si tú hrôzu, ktorú som zail, keï som sa v máji 2004 musel vyjadri k otrasnému obrazu ako americký id Nick Berg, zajatý Al Kajdou v
Iraku, bol podrezaný.
Vo videu potom miestodrite¾ Bin Ládina Abu Musab al Zarqawi po radostnom výkriku Alah je najväèí!, predniesol súru Koránu: Zabite neveriacich, kdeko¾vek ich nájdete. Toto je odmena tých, ktorí neveria (Korán 2,191).
Potom si uctil Alaha, ktorý oslávil islam svojou podporou, svojou mocou poníil neveriacich, a tak dosvedèil, e Prorok Mohamed - pán milosti, nariadil
zoa hlavy niektorým väzòom v Badre (spomienka na bitku pri Badre v roku
624). On je ná príklad a ná vzor dobrého správania, a - vrazil meè do krku
Nicka Berga.
Zostal som okovaný ne¾udskou divokosou, ako odstránila a zbavila sa
vetkých hodnôt, ktoré stelesòujú podstatu naej spoloènej ¾udskosti: posvätnos ivota vlastného i druhých.
Nedávne obrazy masakry kresanských tudentov v univerzitnom kampuse
Garissa v Keni sú neporovnate¾ne otrasnejie. Tu priam rukolapne cítime vradenie stoviek nevinných ¾udí väèinou ranou do krku, niektorí boli len satí,
prièom viacerí boli nútení telefonicky oznámi svojej rodine vlastnú popravu.
Zdivoèení somálski teroristi, ktorých vodcom je Al-abab, potom èo zvrieskli
ako obvykle Alah je najväèí!, dodali: Prili sme sa zabíja a by zabití. Inpirovali sa súrou Koránu Alah kúpil od veriacich ich due a ich majetky výmenou za záhradu rajskú. Budú bojova za cestu, ktorú Boh urèil, a tak budú
zabíja a budú zabíjaní (Korán 9,111). A nemilosrdne zabili èo najviac nepriate¾ov islamu, lebo sa rozhodli urobi z nich muèeníkov, v pevnom presvedèení, e ich polú do veèného ivota ved¾a Alaha, jeho prorokov a svätých.
BOJUJTE PROTI TÝM, KTORÍ NEVERIA V ALAHA
Zachránili sa iba moslimovia, ktorí vyslovili ahádu - vyznanie viery v
Alaha a v jeho Proroka, èo má za následok prihlásenie sa k islamu. Kresania
boli zabití, lebo to chcel Alah:
Bojujte proti tým, ktorí neveria v Alaha ani v Deò posledný a ktorí nezakazujú to, èo zakázal Alah a jeho Prorok a ktorí nevyznávajú pravdivé náboenstvo. (Korán 9,29)
Sme svedkami skutoènej genocídy, kresania sú vo svete najviac diskriminovaní, prenasledovaní a zabíjaní pre svoju vieru. Aj pápe burcuje a naliehavo
upozoròuje na to, èo sa deje, hovorí o nezmyselnej brutalite. A teda, je najvyí
èas, pozrie sa do oèí islamského terorizmu, ktorý doslova plní príkazy Alaha
vyjadrené v Koráne a verne nasleduje príklad Mohameda. Toto oni dobre vedia, a otvorene hovoria kresanom v Sýrii, Iraku, Líbyi, v Nigérii, Pakistane,
Keni, Egypte, èi Sudáne.
A dokedy, my tu na Západe budeme tolerova a by nezodpovednými spolupáchate¾mi spoluvinníkmi na genocíde kresanov na Východe, len aby sme
si zachránili spoloèné presvedèenie, e teroristi nemajú niè spoloèného s islamom, lebo islam je náboenstvo mieru? U staèí, dos!
MAGDI ALAM
Pôvodný názov:
L'Occidente che nega la verita sull'islam e complice del genocidio dei cristiani d'Oriente. Il Giornale, 5. apríla 2015, Basta Bugie (Dos bolo klamstva)
n. 397, http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=3716
Preloil Ján Koiar
Telefonické predplatné: 02/54418102 alebo 02/54418091  Registraèné
èíslo: EV 757/08.  Prijímame iba príspevky napísané elektronicky
vo formáte word, oznaèené menom autora a graficky neupravené.
Nevyiadané rukopisy nevraciame. Stanovisko redakcie sa nemusí
zhodova s názorom autora  E-mail redakcie: kultura@orangemail.sk 
internetová stránka a archív èasopisu: www.kultura-fb.sk 
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aèiatkom devädesiatych rokov
sa na verejných zhromadeniach
objavili mimoriadne pútavé plagátiky formátu A 4, reprodukcie
Pittsburskej dohody. Hoci bol dôleitejí ich textový obsah, na prvý poh¾ad
zaujal plagát ornamentálnou výzdobou.
Pôvodcu ornamentu v tom èase nik z
prítomných nepoznal.
A roku 2000 bol o umelcovi v tlaèi
zverejnený èlánok pod názvom Zabudnutá osobnos slovenského národa (Kostelnièáková - Darmo) a krátko na to roku
2002 ponúkla Matica slovenská svojim
regionálnym zariadeniam - Domom Matice slovenskej, putovnú výstavu reprodukcií diela umelca - ornamentalistu tefana Leonarda Kostelnièáka.
Ponuku prijal aj Dom Matice slovenskej v Nitre a v súvislosti s výstavou
ho navtívila PhDr. Anna Kostelnièáková, umelcova vzdialená príbuzná.
Priniesla na ukáku zopár poh¾adníc s
bohatou ornamentálnou výzdobou.
Vtedy sme si viacerí spomenuli na ornamentmi zdobený plagátik spred rokov
a zároveò spoznali meno jeho pôvodcu.
Bol ním slovenský umelec - ornamentalista tefan Leonard Kostelnièák.
Pri preberaní výstavy sa nám do rúk
dostala aj spomínaná reprodukcia slávnostného vyhotovenia Pittsburskej dohody, ktorú sme po roku 1990 obdivovali.
Rozvinula sa iroká matièná spolupráca. Zakrátko vyla v Matici slovenskej publikácia Èaro ornamentu s podtitulom tefan Leonard Kostelnièák, ktorej autorkou je A. Kostelnièáková. V
rodnom mesteèku umelca Spiskej Starej Vsi stojí od roku 2002 umelcov pamätník, na miestnom cintoríne nájdeme
jeho meno na náhrobku, naintalované
sú pamätné tabule s jeho menom, v múzeu sa nachádzajú jeho diela.
Najmä jeho obrazy - hymnické
piesne Hej, Slováci, Nitra, milá Nitra,
Boe, èos ráèil, Hrad prepevný, Nad
Tatrou sa blýska, Kde domov muj, modlitby Otèe ná, Zdravas, Mária, významné listiny a tátne dokumenty z naej histórie, ktoré umelec vydával aj ako
poh¾adnice - Pittsburská dohoda, Martinská deklarácia a ïalie, portréty A.
Hlinka, M. R. tefánik, Kniea Pribina,
Patrónko Slovenska, èi oslavné - Za tú
nau slovenèinu, Slávme slávne slávu,
Milova vlas, Veslovanský deò na
Devíne - èoraz viac priahujú záujemcov o ornamentálnu tvorbu umelca a návratom k tradíciám, a sú aj predmetom
záujmu výtvarníkov.
ZBERATE¼, ZAKLADATE¼
A TVORCA
SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY
tefan L. Kostelnièák sa narodil 14.
februára 1900 v Spiskej Starej Vsi. U
v detstve prejavil vlohy pre kreslenie a
ma¾ovanie, a tak ho rodièia dali na preovské gymnázium, odkia¾ koncom prvej svetovej vojny narukoval.
V túdiu pokraèoval v reholi u frantikánov, kde prijal reholné meno Leonard, z klátora vak odiiel a zaèal sa
venova ornamentálnej kultúre, ktorá
ho intenzívnejie priahovala. Popri
ma¾ovaní vykonával aj osvetovú prácu.
Ako dvadsajedenroèný zaloil
spolok Ústredie magurských Slovákov,
ktorý mal viacero odborov - literárny,
divadelný, spevácky, telovýchovný a
ïalie. Za patrónov spolku urèil sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa stali aj stredobodom jeho tvorby.
Významným èinom spolku bolo zaloenie èasopisu Naa Magura a umelec
sa stal jeho redaktorom i hlavným prispievate¾om.
Èulý umelecký ruch na poli osvety
trval tri roky (1921 - 1924). Napriek
tomu, e èasopis pre nedostatok finanèných prostriedkov zanikol, zaktivizoval duchovný, hospodársky i kultúrny
ivot Zamaguria. Uvádzame niektoré
názvy Kostelnièákovych autorských
príspevkov, ktoré potvrdzujú predolé:
redakèné úvodníky - O láske k vlasti,
¼ud, Èo je vlas, pravidelné rubriky Úvodník, Rozliènosti, Záhrada mylienok, Z domova i z cudziny, Dobré rady

pre dom a hospodárstvo, Veselý kulich,
Pota, Správy zo spolkov a porád okresov Matice slovenskej, Odkazy redakcie a administrácie. Publikoval aj listy a
príspevky rodákov, ktorí ili v Austrálii,
Kanade a USA.
Prostredníctvom èasopisu Naa
Magura sa Kostelnièák usiloval nielen o
povznesenie duchovnej a vzdelanostnej
úrovne pospolitého ¾udu, ale sám dôkladnejie spoznával jeho ivot, duchovné i hmotné bohatstvo i jeho prirodzenú ¾udovú ornamentálnu tvorbu v
najrôznejích podobách prostredníctvom výiviek, krojov a malieb.
V rokoch 1925 - 1927 noviny premenovali na Národnú obranu, no to sa
u u Kostelnièáka výrazne prejavilo
jeho maliarske nadanie, a tak sa rozhodol naplno venova tomuto
umeniu.
Cesta za
umením bola
naplnením
umelcovho poslania.
Roku 1925
odiiel do Koíc, kde pôsobila prvá slovenská kresliarska a grafická
kola,
ktorú
viedol maliar a
grafik,
výtvarný pedagóg
Eugen Krón.
kola výrazne ovplyvnila rozvoj sociálneho, výtvarného
a
umeleckého cítenia Kostelnièáka, bola to
jeho osudová
kriovatka,
ktorá
dala
umelcovej
tvorbe pevnú
ideovú, hodnotovú a národnú orientáciu, a tak roku
1926 si v Koiciach zakladá vlastný ateliér, kde sa venuje ornamentu a keramickej tvorbe.
Po odchode E. Króna z Koíc a následnom zániku koly, odchádza Kostelnièák do Prahy. Pokraèuje v túdiu
maliarstva u akademického maliara
ukrajinského pôvodu Uvarova. Praské
túdiá ho dotvárajú osobnostne i umelecky, a napriek intenzívnemu prúdeniu
európskych kultúr i výtvarného ruchu
do prostredia, v ktorom sa umelec nachádza, utvrdzuje sa Kostelnièák v rozhodnutí venova sa ornamentike, ako
základnému prejavu umeleckého génia
slovenského ¾udu. Jeho hodnotové zrenie sa prehlbuje. Odchádza do Brna,
kde tuduje ornamentiku Moravy, porovnáva ornamentiku moravského Slovácka so slovenskou ornamentikou,
h¾adá paralely.
Tu sa rodia jeho ornamentálnou výzdobou kolorované dokumenty na pamiatku 10. výroèia vzniku Èeskoslovenskej republiky, Deklarácia slovenského národa, Provolání Národního výboru o samostatnosti èeskoslovenského
tátu, Pittsburská dohoda a ïalie.
Farebné reprodukcie jeho obrazov
sa rýchlo stali ozdobou kôl, úradov,
miestností spolkov a ïalích intitúcií.
Po plodnom brnenskom období odchádza Kostelnièák do Popradu (1936),
kde zriaïuje maliareò slovenskej ornamentiky. Tvorbu rozbieha u s viacerými odbornými silami.
Po vzniku Slovenskej republiky
roku 1939 prichádza do Bratislavy, kde
dosahuje zenit nielen v oblasti umeleckej tvorby, ale aj v spoloèensko-umeleckej prezentácii. V hlavnom meste má
ateliér, umeleckú dielòu a vydavate¾stvo, a to priamo v centre, na Námestí
A. Hlinku (terajie námestie SNP). Pôsobí tu nieko¾ko rokov, ma¾uje obrazy,
keramiku, sklo, ateliér sa stáva zároveò
umeleckou kolou, do ktorej si vyberá

vytvorenie ¾udovo umeleckého ornamentu následne vydanom knine v diele
Slovenská ornamentika, ktoré je sumárom a vrcholom jeho tvorby. Sústredil v
òom viac ako 4000 artefaktov ¾udového
ornamentu a prezentoval aj vlastnú ornamentálnu tvorbu.
Dielo pozostáva z teoretickej a ornamentálnej èasti. V texte je naèrtnutý
struèný preh¾ad z dejín slovenského ornamentu, návod samostatnej ornamentálnej kombinácie, kresba i ma¾ba v
úh¾adnom poriadku, kde kadá jednotlivá strana tvorí aj samostatný celok a
jednotlivý druh ornamentu je tylizovaný v rôznych variáciách, vypracovaný od najjednoduchieho tvaru k zloitejiemu.
V Doslove knihy autor uvádza:
Vydaním
tejto
knihy sa snaím
prispie k práci
tých, ktorí chcú aj
naïalej
slovenským svojrázom a
zaujímavou stránkou slovenskej kultúry robi èes a
dobré meno námu
nadanému
národu...,
vzbudi
nový záujem v naej mladej generácii, utui a obrodi to, èo cez dlhé
stároèia
robilo
dobré meno námu
národu, èo vzbudzovalo obdiv a
záujem a ïaleko
za hranicami.
Dôleitú
stopu zanechala aj
Kostelnièákova
osvetová, výstavnícka (65 výstav,
ktoré sám autor
manaoval), vydavate¾ská a redaktorská práca.
Ako redaktor
periodika
Naa
Magura sa umelec výrazne prièinil o pozdvihnutie národného vedomia a írenie
osvety, najmä medzi pospolitým ¾udom.
Jeho vnútorné presvedèenie a zápal pre
slovenskú vec dokladuje aj umelcovo vyjadrenie, citujem: Národ vynikne len
svojou rázovitosou a zabezpeèí svoju
budúcnos len tak, keï ocení a zachová
svoje umelecké i duchovné hodnoty
(Èaro ornamentu, MS, s. 95).
Umelec bol zároveò priekopníkom
slovenského umeleckého výstavníctva,
keï v rokoch 1920 - 1939 usporiadal na
Slovensku a Morave vye 65 výstav,
ktorých aiskom bola slovenská ¾udová ornamentika s cie¾om podnieti
vetkými formami záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia a zachova
¾udovú ornamentiku ako duchovné dedièstvo národa.

Vrátila Slovensku
takmer zabudnutého
umelca

nadaných chlapcov z chudobných rodín, najmä zo Zamaguria.
Mimoriadne dobré podmienky v
Bratislave mu dovo¾ujú otvori si ïalí
ateliér v trbskom Plese, vo vile, ktorej
majite¾om bol Èech Jiøí Wild. Ten prenajal Kostelnièákovi celé poschodie
vily so 4 - 5 miestnosami. Umelec sa tu
venuje najmä zátiiam a ikonoma¾be a
pracovisko pod Tatrami malo ambície
zásobi predajom umeleckých diel
najmä východ Slovenska a mesto Koice, ktoré sa po vojne vrátili do územného celku Slovenska.
Lene ponuka úitkových predmetov - tanierov, krèahov, váz, ako aj ma¾ovaných diel - diplomov, obrazov, s tematikou èíro slovenskou, nesúcou vlastenecké prejavy - po roku 1945 prestala
by aktuálna. ivot umelca sa radikálne
zmenil, zápasil o holé ivobytie, èo sa
podpísalo pod jeho zdravie a skrátení
umelcovho ivota. Neuznanie, priam
opovrhnutie slovenskou tvorbou, niesol
umelec ako.
Kvôli nedostatku financií odchádza zo trbského Plesa, vystrieda viaceré mestá, pokúa sa uchyti v Starom
Smokovci, Korytnici, v Ruomberku.
Leto 1947 trávi v Demänovskej doline,
kde u majite¾a retaurácie Mlynárika a
v malej predajni suvenírov vystavuje a
predáva vystavené diela. Sporadicky
získava zákazky, putuje rôznymi mestami, pokúa sa obnovi putovné výstavy spred roku 1945.
Stres a podlomené zdravie sa podpisujú na jeho predèasnom skone. Zomiera v septembri 1949 u svojho brata
v Koiciach. Pochovaný je v rodnom
meste, v Spiskej Starej Vsi.
VIACROZMERNOS
UMELCOVEJ TVORBY
Kostelnièákovo pôsobenie je viacrozmerné a nespoèíva len vo výtvarnej
tvorbe, ale aj v zberate¾skom diele,
ktoré bolo inpiráciou a podkladom pre

DO LETOKRUHOV
RODOSTROMU NÁRODA
VRÁTILA
TAKMER ZABUDNUTÉHO
UMELCA
Zo spomienok PhDr. Anny Kostelnièákovej ako aj z uvedenej publikácie
autorky sa dozvedáme ïalie podrobnosti, ktoré priviedli autorku k mylienke navráti umelca a jeho dielo do
lona národa, citujem.
Môj manel bol Starovean, zhodou okolností tie tefan Kostelnièák. A
ako to u v ivote býva, mono práve táto
okolnos stála na prahu mylienky dneného dòa, keïe tefan Leonard Kostelnièák práve cez môjho manela, ktorý bol
jeho synovec, ivo vstúpil do súèasnosti.
(Èaro ornamentu, MS, s. 60).
Môjho manela oslovovali nai
krajania, hlásili sa predovetkým z
Ameriky, domievajúc sa, e on je ten .
L. Kostelnièák, umelec, rodák z krásneho Zamaguria. Dostávali sme poh¾adnice, fotografie i poh¾adnice s jeho
tvorbou.
Po úmrtí manela, rozhodla som sa

vyda za poznaním a zrodila sa vo mne
mylienka, vráti umelca do pamäti národa. Nebolo jednoduché dopracova sa
k majstrovmu osudu, k jeho dielam po
pädesiatich rokoch od jeho smrti.
Po získaní informácií od ijúcich
pamätníkov, ¾udí, ktorí u umelca pracovali a objasnili mi tak viaceré skutoènosti, som sa posunula vo svojom pátraní o krôèik ïalej.
Napriek tomu, e obyvatelia mesta
dovtedy ani netuili, e umelcov hrob je
v Spiskej Starej Vsi (aj vzdialené príbuzenstvo sa domievalo, e miesto
umelcovho posledného odpoèinku sa
nachádza v Koiciach), predsa sme na
cintoríne v Spiskej Starej Vsi objavili
hroby umelca a jeho rodièov, ktoré boli
ved¾a seba. O hroboch sa takmer nedalo
hovori. Boli neudriavané, zarastené
trávou, keby nebolo kovového kría,
vïaka ktorému sme hroby nali, ako
by sme boli hrob identifikovali, lebo
písmená na kovovom kríi boli u takmer neèitate¾né.
Po identifikácii hrobov viedla moja
cesta do Matice slovenskej. Zobrala
som poh¾adnice a ohlásila sa u predsedu
MS J. Markua. Predseda MS ma poslal
k tajomníkovi MS JUDr. A. tevíkovi a
nae vzájomné stretnutie bolo obojstranným ve¾kým prekvapením.
Pamätám si, e po predstavení sa a
vyslovení môjho mena i vypoèutí zámeru, mi A. tevík povedal asi toto: - Vy
ste nám tu dnes z neba spadli, práve sme
sa vrátili z Ameriky, kde sa nás krajania
pýtali na . L. Kostelnièáka, a my sme o
òom niè nevedeli - a ukázal na poh¾adnice rozloené po stole. Aj ja som podobné priniesla... (osobný rozhovor).
Anna Kostelnièáková sa potom vydala na ne¾ahkú vyèerpávajúcu cestu.
Spolu s tajomníkom MS A. tevíkom
vypracovali projekt a jeho realizáciu s
vecným a èasovým harmonogramom,
zameraným na obnovu ako identifikovate¾ných hrobov majstra a jeho rodièov, na postavenie pamätníka i zhromadenie finanèných prostriedkov, vrátane obstarania archívnych dokumentov
vzahujúcich sa na ivot a dielo . L.
Kostelnièáka.
Anna Kostelnièáková u nepustila
nitky z rúk. Majúc na zreteli vrátenie
umelca do lona národa, krok za krokom
napomáhala aktivitám, pokia¾ si nebola
istá, e projekt je zrealizovaný nato¾ko,
aby sa ho ujali ïalí jednotlivci a intitúcie. V súèasnosti u rozvíjajú aktivity
mnohé koly, kultúrne zariadenia, súkromné intitúcie i jednotlivci.
Samozrejme, bez pomoci rodiny,
priate¾ov, sponzorov a ¾udí, pôsobiacich na významných postoch vo verejnej, kultúrnej èi matiènej sfére, by nemohol by projekt uskutoènený a uja
sa v takej irokospektrálnej podobe, v
akej sa nachádza v dnes.
V poèiatoènom období to bola Matica slovenská, ktorá poskytla iniciátorke A. Kostelnièákovej monosti, podala pomocnú ruku, aj priestor pre realizáciu nápadu. Tridsadva obrazov - reprodukcií ornamentálneho diela majstra
Kostelnièáka putovalo po celom Slovensku a výstavu, ktorú zabezpeèovali
domy Matice slovenskej ( neskôr aj iné
zariadenia), videlo viac ako 53 000 návtevníkov. V súèasnosti sa toto èíslo
pod¾a A. Kostelnièákovej priblíilo k 1
miliónu).
O výstavbu pamätníka a náhrobníka
. L. Kostelnièáka sa významne zaslúili okrem A. Kostelnièákovej najmä
Ing. Július Lojek, vtedají primátor
Spiskej Starej Vsi a JUDr. Alexander
tevík, vtedají tajomník Matice slovenskej, ale aj ïalí. Finanène sa na
jeho realizácii podie¾ali najmä mestá
Spiská Stará Ves, Nitra, Spiská Nová
Ves, poèetná rodina Kostelnièákova a
sponzori.
Bol to vynikajúci zaèiatok, ktorý
zaktivizoval mnohých. Prijatie umelca
tefana Leonarda Kostelnièáka do lona
národa je najkrajím prejavom úcty a
vïaky umelcovi za posolstvo.
DRAHOMÍRA PECHOÈIAKOVÁ

