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V

Èesku sa posmievajú prezidentovi, e
donútený Ústavným súdom ÈR podpísal Lisabonskú zmluvu zároveò s alibistickým oznámením, e k dátumu zaèiatku
jej platnosti Èeská republika prestáva by zvrchovaná. Dokonca sa nájdu tvrdenia, e to nebola strata, ale nadobudnutie väèej suverenity! Takých posmievaèov je aj u nás habadej.
Sedia v redakciách takmer vetkých novín a
èasopisov, a nielen. Z pozície akéhosi abstraktného európanstva zabudli, e nie EÚ
stvorila táty, ale e EÚ je odvodená od vôle
suverénnych tátov, ktoré jej vlastnú suverenitu darovali. Preto národ a národný tát by mal
by aj naïalej predmet úcty a vïaky skutoèného Európana, a nie objekt jeho pohàdania.
Èo dokáe EÚ, predvádza nám kadý deò.
Politici s tvárami pripomínajúcimi filmových
hochtaplerov denne onglujú s tisícroènými
tradíciami národov, akoby to boli pingpongové
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taxonómii revolúcií rozliujeme revolúcie radikálne, akými bola napríklad francúzska revolúcia alebo októbrová revolúcia v Rusku. Evoluèné revolúcie boli napríklad anglická revolúcia v
17. storoèí alebo americká revolúcia koncom
18. storoèia. Prvá sokratovská otázka (Sokrates
sa pýtal na samozrejmosti, vednosti, pretoe v
nich cítil, e èlovek môe stava na nepravých
istotách) je, aká bola nená revolúcia? Urèite
nebola radikálna. Bola evoluèná, alebo potrebujeme ete evoluèné revolúcie? Alebo nebola
to prvá korektívna revolúcia, èo korigovala
chybnú ideológiu, ktorá bola odskúaná a neosvedèila sa? Neijeme aj teraz nejaké pomýlené ideológie? Keïe sa revolúcia týka vdy nejako problému vysporiadania sa s istým zlom,
pozrime sa na problém cez známu sentenciu,
ktorú pripomenul W. Leibnitz vo svojich rozpravách okolo Teodicey, keï uvádza, e zlo sa
stráca v lepom celku.
Nazdávam sa, revolúcie mono chápa aj
tak, e tie radikálne nièia ten celok, o ktorom sú
presvedèené, a to èi u oprávnene, alebo nie, e
nièený celok u nie je schopný, aby v òom zanikalo zlo. Evoluèné revolúcie a ich aktéri zasa sa
snaia daný celok rozvíja tak, aby v òom lepie
zanikalo nejaké zlo. Potom nená revolúcia ako
evoluèná nala u svoj celok, ktorý by mala rozvíja? Alebo je to len brána, ktorou sme mali
vstúpi do celku západných demokracií?
Keï som tento semester so tudentmi na
dejinách psychológie a systémoch psychológie hovoril o tomto probléme, vyuil som metódu sokratovského dialógu, aby sme preverili túto Leibnitzowu sentenciu. Sokratovský
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dialóg sa pýta na istoty èloveka, èi sú funkèné.
Pýta sa na vednosti, ako som u spomenul,
pretoe ony môu by postavené na problematických istotách.
Tento dialóg v jadre vyzeral takto:
U: Ako vieme W. Leibnitz vyslovil presvedèenie,
e zlo sa stráca v lepom celku. Platí to ?
1: Áno platí, vidíme, e s vývojom zla ubúda.
2 : U vye 60 rokov nebola svetová vojna.
U: Áno, ale stále poèu niekde o vojnách.
3 : Sú to len také malé vojny, ve¾ká nebola.
U: Mono tomu rozumie tak, e svet je lepí celok, pretoe v òom ubúda zla? Ve¾kých vojen?
2: Celkom urèite.
U: Mono poveda, e sa deti rodia do lepích rodín?
4: Nie, nerodia sa, urèite. Súhlas v triede.
5: Myslím si, e je to vetko iba cez tatistiky.
Nieèo sa povie, e je zlé, a to sa meria, ale ve¾a
zla sa nepomenuje (súhlas v triede).
U: Môeme tomu rozumie tak, e sa kon-

troluje len ve¾ké zlo, ktoré by mohlo znièi
¾udstvo?
5: Môe by, aj to je dôleité, ale ako som povedal, vetko ide cez tatistiky.
U: Take neplatí Leibnitzove presvedèenie, e zlo
zaniká v lepom celku?
6: V nieèom platí, v nieèom nie.
U: Mohli by sme sa opýta, èo je celok?
3: To závisí od toho, o aký celok ide. Aj èlovek
je celok, môe v òom zanika zlo.

Nazdávam sa, e práve postreh, ktorý vyplynul zo sokratovského dialógu, e aj èlovek je celok, v ktorom môe zanika zlo, môe uniknú
pozornosti. Èo sa potom stane, ak revolúcia prehliadne túto danos v èloveku? Nezaène tvori
systém, ktorý má nahradi jednotlivca?
Ale nemôe to by aj tak, e revolúcia je intrumentom na h¾adanie tohto lepieho celku? A
ako potom revolúcia naloí s tou monosou èloveka zápasi osobne, neopakovate¾ne, nie kolektívne, aby v òom nejaké to zlo zaniklo? Nebude sa
chcie zmocni jeho svedomia? Ako èlovek naloí so sebou ako celkom, v ktorom môe nejaké
zlo zaniknú, ak sa mu ponúkne revoluèný celok?
(Pokraèovanie na 5. strane)

loptièky. V mene tolerancie sú a okato netolerantní. V mene práv menín (národnostných,
sexuálnych a pod.), ktoré vyahujú ako kúzelník z klobúka králiky, zväzujú práva majorít.
Zrovnoprávòujú muchotrávky s jablkami.
Zrovnoprávòujú nezrovnoprávnite¾né. Lebo
nejde o to, aby sme muchotrávky v lese vynièili - to by bol zloèin! Ale uvádza ich v zozname húb bez upozornenia, e sú jedovaté, je
zloèin rovnaký, ak nie stokrát väèí.
Od zaèiatku vydávania Kultúry, teda u
dvanásty rok, upozoròujem niee na potenciu,
ale na fakt, e mnoho prvkov, ktoré pozorujem
vo vývine náho kontinentu, naznaèuje blíiacu sa diskrimináciu, èi dokonca prenasledovanie katolíkov. Nie je to nijaký výsledok stihomamu, ale výsledok pozorovania. Ve¾mi mi to
pripomína prorocké pasáe z Legendy o Antikristovi, ktorú na prelome devätnásteho a
dvadsiateho storoèia na margo idey Spojených
tátov Európy napísal ruský filozof Vladimír
Solovjov. Sám stúpenec SE nakoniec pochopil riziko, ktoré takéto zjednotenie kontinentu
prinesie. To riziko znaèí, e si verejnos zmanipulovaná livými médiami zvolí sama a
dobrovo¾ne do èela monstertátu Antikrista.
Tento ¾stivý luhár ponúkne dokonca cirkvám
slobodu a vplyv, pravda, ak ho budú uctieva.
Ukazuje sa, e Solovjov bol filozof prorockého myslenia. Staèí si víma, ako sa hýbu lístky na judáovej osike, a vieme, odkia¾ a
aký fúka vietor.
Príklad z ostatných dní: do kría - symbolu talianskej identity sa obul Európsky súd pre
¾udské práva v trasburgu, keï na iados rodiny fínskeho pôvodu, ktorá ije v Taliansku,
rozhodol o odstránení kría zo tátnych kôl.
Toto rozhodnutie sa samozrejme nevzahuje
iba na Taliansko, ale na celú EÚ.
(Pokraèovanie na 2. strane)
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AZN k rozhodnutiu ES¼P

Obèianske zdruenie Aliancia za nede¾u - Slovensko
(AZN) je hlboko znepokojená rozhodnutím Európskeho
súdu pre ¾udské práva (ES¼P) v trasburgu, pod¾a ktorého zavesenie kresanských kríov v talianskych kolských
uèebniach obmedzuje právo rodièov i právo tudentov neveri v Boha.
Na podobné kroky sa v minulosti odhodlali len tí najväèí diktátori a väèinou boli predzvesou tvrdého prenasledovania kresanov a nezmyselnej snahy vykoreni Boha z
¾udských sàdc. Je zaráajúce, e sa tak deje práve v predveèer osláv 20. výroèia pádu komunistického reimu v bývalom Èeskoslovensku, ktorý trestal svojich obèanov aj za nosenie kríov na verejnosti a hrubo tak poruoval ich základné ¾udské práva a náboenskú slobodu.
Obávame sa, e toto rozhodnutie povedie k snahe nie-

ktorých skupín o celoeurópske preskúmanie pouívania náboenských symbolov nielen v kolách, ale aj na verejnosti.
Je smutné, e sa tak deje v Európskej únii, ktorá je postavená na hlbokých kresanských základoch a pri zrode ktorej
stáli takí kresanskí myslitelia, ako sú Konrád Adenauer,
Robert Schuman a Alice De Gasperi.
AZN sa domnieva, e takýto verdikt ES¼P by mohol
ma i ïalekosiahle dopady na dialóg medzi náboenstvami v
Európe, a preto podporuje snahy Talianska a Vatikánu o zruenie tohto rozhodnutia a vyzýva vládu SR, politické strany,
cirkvi a vetkých ¾udí dobrej vôle, aby aj oni vyjadrili verejne svoju solidaritu s Talianskom.
PETER NOVOVESKÝ
Predseda AZN - Slovensko

Kontroverzný program SMK

Strana maïarskej koalície prijala
kontroverzný program so vzneeným názvom Moderná strana, ivotaschopná spoloènos. Uvedený dokument má urèova
politiku SMK v nadchádzajúcich dvoch
desaroèiach. Zrejme je reakciou na vznik
nového politického subjektu Most - Híd, s
ktorým bude súperi o rovnakého volièa.
SMK tak prichádza s programom, ktorý je
urèený predovetkým obèanom Slovenskej republiky maïarskej národnosti. Za
pozornos stoja hlavne tie èasti programu,
ktoré majú výrazné etnické zameranie.
Program, ktorý prijali delegáti Kongresu
SMK dòa 17. októbra 2009 v Rimavskej
Sobote, by preto jeho autori mohli pokojne nazva aj Nacionalistická strana, uzatvorené spoloèenstvo.
V úvode dokumentu SMK sa zdôrazòuje, e jej záujmom je vytvorenie slobodnej a demokratickej spoloènosti, v ktorej môu prísluníci meninových komunít i, rozvíja svoju osobnos, dosiahnu svoje ciele slobodne, bez strachu a negatívnej diskriminácie. Z uvedeného znenia vyplýva, akoby v súèasnej spoloènosti
nemohli prísluníci národnostných menín
rozvíja svoju osobnos a dokonca sú diskriminovaní. V dokumente sa pritom neuvádzajú konkrétne príklady, v èom by
mali by znevýhodnení v porovnaní s majoritnou populáciou. V programe sa vak
opakovane pouíva slovné spojenie maïarská komunita. Vystáva preto otázka, èi
to má znamena, e prísluníkov maïarskej meniny povaujú za súèas tzv. ve¾kého maïarského národa, ktorý rozde¾ujú
hranice na materskú krajinu a komunity,
hoci inak tvorí kompaktný celok?
V èasti Chceme i ako slobodní ¾udia autori programu hodnotia slovenskú
spoloènos. Uvádzajú, e nemá vyjasnený
vzah k Maïarom. Na tomto mieste sa objavujú ozaj pouèné mylienky typu, e
...Slovensko je mladým tátom, a viac èlenov jeho politickej elity nemá dostatoèné
skúsenosti s vedením tátu. Slovenská spoloènos má jasný vzah k Maïarom. ijú v
Maïarskej republike, s ktorou máme záujem na dobrých susedských vzahoch. Pokia¾ ide o postoj k prísluníkom maïarskej
meniny, ten je presne vymedzený v Ústave
SR. Èo sa týka skúsenosti s vedením tátu,
tieto úvahy predstavite¾ov SMK vyznievajú
dos trápne, keïe väèina z jej politických
lídrov nedovidí ani na pièku svojho provinèného nosa. Len preto môu v dokumente operova vyjadreniami, pod¾a ktorých meninovú politiku Slovenska charakterizujú váne nedostatky a kàèe...
SMK opakovane tvrdí, e okrem tejto
strany nemajú iné politické subjekty ocenite¾ný program v oblasti meninovej politiky. Problém SMK je v tom, e tandardné
strany sú postavené na obèianskom princípe. V demokratickej spoloènosti majú obèania rovnaké práva a povinnosti bez oh¾adu na svoju národnostnú príslunos. To
Strana maïarskej koalície nechce a vlastne
ani nemôe chápa, lebo v takom prípade
by spochybnila zmysel vlastnej existencie.
Zmysel pre humor nezapreli autori dokumentu ani v ïalom tvrdení, pod¾a ktorého
obyvatelia Slovenska môu by Maïarom ve¾mi vïaèní za pozitívny a aktívny
postoj prejavený v k¾úèových otázkach
procesu demokratizácie na Slovensku.
Tieto vyjadrenia nemajú podstatný význam
v porovnaní s inými (nebezpeènejími) politickými víziami, no dokres¾ujú úroveò
lacného straníckeho dokumentu SMK.
Autori kontroverzného programu tvr-

dia: Na Slovensku je potrebný zákon o
meninách akceptovaný tak väèinou ako aj
meninou, ïalej je potrebné vytvorenie sústavy meninových samospráv a dokonèenie systému samosprávnych krajov. Tieto
vízie sú s oh¾adom na ich obsah podstatne
závanejie ako povrchné úvahy o charaktere slovenskej spoloènosti. SMK nepriamo
deklaruje záujem na vytvorení samosprávneho kraja, ktorý by bol postavený na etnickom princípe. V èase európskej integrácie
vyznievajú tieto úvahy priam neuverite¾ne.
Ale len do chvíle, keï si uvedomíme, kto je
ich pôvodcom. Meninové samosprávy majú zrejme plni rovnakú funkciou ako autonómia, ktorú doposia¾ SMK oficiálne odmietala. Strana Pála Csákyho sa k nej tentoraz zrete¾ne prihlásila. Toto je program
SMK na najbliích dvadsa rokov?
V èasti Jazyk, kultúra, kolstvo sa
zdôrazòuje, e juné Slovensko je dvojjazyèným regiónom. Doslova sa tu uvádza:
Maïarský jazyk povaujeme na junom
Slovensku jednoznaène za regionálny jazyk. Chceme podporova aj to, aby obèania vyuívali svoje jazykové práva v kadodennej praxi viac ako doteraz. S oh¾adom na postoj SMK k zákonu o tátnom
jazyku vyznievajú úvahy o dvojjazyènosti
regiónu pomerne schizofrenicky. Práve
tento zákon má zaruèi, aby sa na junom
Slovensku obèania dohovorili aj v tátnom
jazyku, nielen v jazyku jednej národnostnej meniny. Pokia¾ ide o komunikáciu v
maïarskom jazyku, je rozírená a uplatòovaná takým spôsobom, e ak chcú Slováci
i a pracova v tejto èasti územia, musia
by prakticky bilingválny. Alebo ide SMK
o úplné vytlaèenie tátneho jazyka z národnostne zmieaného územia?
Nikoho u dnes neprekvapuje, e
SMK sa bude snai, aby sa pod¾a moností kadý maïarský tudent vzdelával
od materskej koly a po univerzitu, pretoe to môe by najpevnejím základom
jeho vedomostí a identity. Otvorenos
programu SMK rozhodne nechýba. Vystáva otázka, aký je vzah strany, ktorá je zaèlenená do pravicovej Európskej ¾udovej
strany k efektívnemu hospodáreniu vo verejnej správe? V straníckom programe sa
povauje za dôleité, aby aby sa v malých obciach zachovala aspoò materská
kola a nií stupeò základných kôl...
Záujem na udraní siete kôl s maïarským vyuèovacím jazykom zakrývajú, hoci nezodpovedá súèasným potrebám, dostupnosou kôl pre deti zo sociálne slabích rodín. Skutoèná bombu tejto èasti
programu sa dá zhrnú do jednej z oficiálne uverejnených téz, pri ktorej musí by aj
doterajím politickým spojencom SMK z
pravej èasti politického spektra jasné, s
kým majú do èinenia - Naa kultúra je
súèasou celkovej maïarskej kultúry.
Dokument sa zaoberá aj globalizaènými zmenami, ale so zrete¾om na záujmy tzv.
maïarskej komunity. V èasti Nové výzvy,
osudové procesy sa autori dokumentu zamý¾ajú: Nae samosprávy musia riei aj
výzvy spôsobené prisahovaním tak, aby sa
tým nezníila kohézna schopnos naich
obcí, aby sa nezmenil kultúrny charakter
naej rodnej zeme. Èo tým chcú naznaèi?
Kto sú tí prisahovalci a akým spôsobom
ich majú samosprávy riei? Myslia tým
prisahovalcov z mimoeurópskych krajín?
Alebo spomínanú kohéznu schopnos obcí
a kultúrny charakter zeme môu ohrozi
Slováci, ktorí by sa mohli prisahova na
juné Slovensko? Znie priam neuverite¾ne,
e po takto formulovaných obavách má lí-

der SMK Pál Csáky tú drzos vyèíta jeho
oponentom v politických diskusiách, e nevedú dialóg na európskej úrovni. Jeho politická úroveò sa ¾achtila nanajvý medzi
dyòami a paprikou.
Strana maïarskej koalície sformulovala nieko¾ko viet do podkapitol nazvaných Hospodárstvo, rozvoj regiónov a
Vidiecka politika. Pouité mylienky
spravidla tvoria klié politických rozpráv,
do ktorých autori programu nevniesli iadne originálne prvky. Dokument s týmto obsahom mohla poui aj pred tyrmi rokmi
a bude ho môc poui aj o ïalie tyri roky. Nie preto, e by bol taký nadèasový,
ale preto, e hospodárske vízie SMK sú také veobecné, povrchné a prázdne. Pridanou hodnotou je iba ak etnický kontext.
Tak sa dá chápa aj záujem na tom, aby
ústredná vláda rozhodovala o stále meních, kým regionálne a miestne samosprávy o stále väèích finanèných balíkoch.
Ak ide o program, strana mohla aspoò naznaèi, v akých oblastiach. Ale konkrétne
námety nie sú v dokumente zrejme dôleité. Dôleitejie je vyvoláva pocity strachu a ohrozenia, aby obèania maïarskej
národnosti volili výhradne SMK.
Program, ktorý zostane väèinou slovenských médií pravdepodobne nepovimnutý, zaujme viacerými pekuláciami.
Za vetky ukáka z èasti Nae miesto v
spoloènosti. V dokumente sa uvádza: Z
národného, kultúrneho a historického h¾adiska sme súèasou maïarského národa. Z
obèianskeho h¾adiska sme obèanmi Slovenskej republiky, ktorí iadajú rovnocennos, prièom repektujú ústavu tejto krajiny (nie Ústavu SR, pozn. autora) a dodrujeme jej zákony. Zákony by mohla dodriava aj politická reprezentácia SMK,
ktorá svojou úèasou na tzv. Fóre maïarských poslancov Karpatskej kotliny spochybnila vlastné poslanecké mandáty v
Národnej rade Slovenskej republiky.
Po prvé, národnos je individuálna
kategória. Pri sèítaní obyvate¾stva sa v SR
môe kadý obèan slobodne prihlási ku
ktorejko¾vek národnosti. Príslunos národa tak vzniká vyhlásením konkrétneho
èloveka. Do jeho rozhodnutia vstupuje rodinné prostredie a lokalita, v ktorej èlovek
ije. Môe sa tak sta, e viacerí z tých, èo
sa dnes v SR hlásia k maïarskej národnosti, mali predkov inej národnostnej príslunosti. V minulosti sa asimilovali. Po
druhé, historicky nepatria obèania maïarskej národnosti k maïarskému národu, ale
ich minulos sa viae k Uhorsku, ktoré
bolo mnohonárodnostným tátom. Poèas
jeho trvania sa dlhé obdobie nezisovala
národnostná príslunos obyvate¾stva. Po
tretie, je potrebné rozliova kultúru a jazyk. To, e obyvatelia juného Slovenska
hovoria maïarským jazykom, ete neznamená, e sú súèasou maïarskej kultúry.
Navye, kultúra národov ijúcich v strednej Európe je pomerne blízka a dochádzalo k vzájomnému ovplyvòovaniu. O èom
to vlastne hovorí program SMK?
Odpoveï na túto otázku nie je a taká
zloitá. Ak chce strana typu SMK prei,
musí vytvára rozdiely medzi ¾uïmi. V
závere jej dvadsaroèného programu sa
uvádza: Aj v pomeroch nového tisícroèia
chceme zosta a napredova, ako maïarská komunita. SMK tak zostáva nacionalistickou stranou, ktorá má záujem na uzatváraní sa maïarského spoloèenstva. Iba
ak sa uchráni vonkajích vplyvov, budú
môc maïarskí extrémisti sníva o vytvorení ve¾kého Maïarska. MARIÁN KLENKO

Náboenstvo Európa

(Dokonèenie z 1. strany)
Precedens, ktorý nezostane dlho
osamotený. Odzrkad¾uje toti myslenie
tých, ktorí sa EÚ zmocnili a ktorí si
myslia - podobne ako donedávna bo¾evici - e sa dá rozkáza daïu a vetru.
Národy nie sú objav francúzskej revolúcie. Keby boli vznikli v jej èase,
nemala by èo uvies do pohybu, aby
dosiahla svoje ciele. Dnes dedièia francúzskej revolúcie, zrejme z vïaènosti,
chcú práve tieto rozpohybované národy
roztopi v európskom kotle ako kocky
cukru v káve. A rovnako ako vtedy aj
teraz netrpezlivo zastraujú cirkev v
snahe zahna ju z verejného ivota do
intimity jednotlivca. Ale to je zaèiatok
konca pôvodne sympatickej utópie menom Spojené táty Európy. Kadým
ïalím útokom na identitu európskych
národov bude narasta odpor. Aj Papinov hrniec znásilòovania raz vybuchne,
o tom niet pochýb. Len mi je u teraz
¾úto dôsledkov, ktoré prídu. Mali by
sme sa modli u dnes, aby sa to zaobilo bez krviprelievania, ktoré zákonite
prinesie rozhorèené h¾adanie zranenej a
deformovanej národno-tátnej identity.
V tejto súvislosti mi napadá, èi sme
si toto uvedomovali poèas svieèkovej
manifestácie v marci 1988. Èi si to niekto z nás uvedomoval pred dvadsiatimi
rokmi poèas novembra 1989. Ale kdeeby! ili sme vo viere, e staèí odstráni vládu jednej strany a uvo¾ní sa potláèaný tvorivý potenciál, staneme sa
prekvitajúcou krajinou. Snívali sme o
rozpustení vojenských blokov, o epoche
mieru, duchovnej obnovy a hospodárskeho rozvoja.
Namiesto duchovnej obnovy vak
nastúpilo náboenstvo Európa. Prv ne
sme odovzdali suverenitu tomuto montru ovládanému neznámymi ¾uïmi,
odovzdali sme svoju hospodársku suverenitu nadnárodným monopolom. Odovzdali sme im mediálny priestor. Odovzdali sme im 150 tisíc mladých mozgov a úrodnú pôdu premenili na montáne haly. A nielen to, klaòali sme sa
zlatému te¾au, ktorého sme sa smeli

dotýka iba virtuálne - na internetových
stránkach èi na obrazovkách televízorov. Uverili sme v americký zázrak
pod¾a vzoru hollywoodskych filmov,
ktoré pokojne môu súperi so schematizmom pädesiatych rokov. Uverili
sme v nového nepriate¾a, na ktorého je
u pod¾a vetkého geneticky predestinovaný Rus èi Arab. Vstúpili sme do
vojenského zoskupenia, ktoré sa roziruje a na hranice sveta, ktorý nie a nie
pochopi, e by mal dobrovo¾ne odovzda svoje nerastné bohatstvo výmenou za mier.
Etee prila hospodárska kríza!
Veï to je v tejto situácii priam poehnanie. amanom liberálneho trhového
hospodárstva padli sánky. Svetoobèanom doli argumenty a pocítili, e ich
ivnos je ohrozená. Odrazu nevedia,
kto na Západe vyhrá. Ktorá koncepcia
zaklínadiel sa presadí pri obetných obradoch zlatému te¾au. Niektorí netrpezlivo podupávajú nôkami ako vesmírny
vlastenec imeèka s doèasným pobytom
v Prahe. Iní volajú po nastolení jasných
pravidiel, aby sa u koneène mohli zaradi do dajakého íku, jedno èi bude krièa ¾avá, ¾avá, ¾avá, alebo naopak,
pridupáva do kroku bude pravou.
Smutný rok osláv dvadsiateho výroèia pádu komunizmu. U som to vravel, od roku 1948 do roku 1968 tie
prelo dvadsa rokov. Ale tých dvadsa
rokov bolo postupnou cestou k úniku z
bo¾evickej vulgarizácie zmyslu ¾udských dejín. Znamenali ancu na spravodlivejiu spoloènos, ktorej reálnos
nemôeme potvrdi, lebo monos jej
uskutoènenia rozdrvili pásy tankov a
tým navdy dubèekovskú éru uzamkli v
kategórii mýtu. Dvadsa rokov viery v
lepiu spoloènos po roku 1989 rozdrvili mlyny hospodárskej krízy.
Teraz u len treba èaka na nové
pouèenie z krízového vývoja... A inteligencia mlèí, tak málo ¾udí je ochotných
riskova omyl. Veï omnoho ¾ahie je
poèka si na víaza a prihlási sa do jeho sluieb.
TEODOR KRIKA

Naèo bola revolúcia

Naèo bola revolúcia v novembri
1989 najvýstinejie vysvetlil bývalý
spolumajite¾ Slovnaftu Slavomír H. pred
dvoma rokmi v èlánku denníka Sme Miliardári boli na november pripravení.
Svojím vyjadrením zároveò urazil asi 5
miliónov obèanov Slovenska. Na otázku,
ako by vyzeral jeho osud, keby nepadol
komunistický reim, odpovedal: Bol by
som zrejme u dos opotrebovaný a v
penzii si uíval vo¾né chvíle v starom paneláku. V èase revolúcie mal 41 rokov a
bol vedúcim prevádzky v Slovnafte. V
roku 2007 mal niekdají podnikate¾ v
oblasti petrochémie majetok v hodnote
2,5 miliardy Sk.
V spomínanom èlánku sa kontatuje,
e najmajetnejí podnikatelia v minulosti
pôsobili na pozíciách, ktoré boli prestíne
u za bývalého reimu - najmä v podnikoch zahranièného obchodu a v bankovníctve. Ïalí súèasní miliardári mali tie
príznaèné východiskové profesionálne
skúsenosti. Napríklad Ivan K. mal v èase
revolúcie 30 rokov a bol pod¾a èeského
èasopisu Týden vekslák (èo bola jedna z
foriem hospodárskej kriminality). Pred
dvoma rokmi mal podnikate¾ predovetkým v oblasti médií majetok v hodnote
asi 10 miliárd Sk. Spomeòme aj Jána K.,
ktorý mal v èase revolúcie 26 rokov a bol
vedúcim predajne stavebnín. V roku
2007 mal podnikate¾ najmä v oblasti showbusinessu a médií majetok v hodnote
pribline 3 miliárd Sk.
Uveïme ete zopár reprezentatívnych príkladov. Andrej B. mal v èase revolúcie 35 rokov a bol zástupcom podniku zahranièného obchodu Petrimex v
Maroku. Pred dvoma rokmi mal majetok
v hodnote minimálne 60 miliárd Sk. Jozef T. mal v èase revolúcie 39 rokov a

pracoval v tátnej banke Èeskoslovenskej. V roku 2007 hodnota jeho majetku
presahovala 30 miliárd Sk. Jaroslav H.
mal v èase revolúcie 19 rokov a tudoval
na Moskovskom tátnom intitúte medzinárodných vzahov. Pred dvoma rokmi mal majetok prinajmenom v hodnote 21 miliárd Sk.
A tak by sme mohli pokraèova, prièom osobitnú kategóriu zbohatlíkov
predstavujú politici, ktorí zväèa svoj
majetok rozpty¾ujú medzi najbliích
príbuzných a rozliènými metódami znejasòujú jeho skutoènú hodnotu, aby si
udrali prijate¾nos pre svojich volièov.
Pod¾a medializovaných informácií, ako
aj pod¾a zdravého rozumu, ani jeden z
miliardárov nenadobudol svoj majetok v
rámci pravidiel trhovej ekonomiky, teda
prevratnou inováciu v oblasti technológií, priemyslu èi sluieb verejnosti. Naopak spoloèným menovate¾om rozprávkového porevoluèného zbohatnutia nieko¾kých jednotlivcov sú zákulisné politické ahy, zmocnenie sa existujúceho
tátneho majetku a metódy na hranici èi
za hranicou zákonnosti a dobrých mravov, vrátane otvoreného mafiánstva. Samozrejme - spôsoby hromadenia majetku na Slovensku po novembri 1989 nie
sú nièím výnimoèným - ani v dejinách
¾udstva, ani v iných krajinách sveta.
To je k¾úèový revoluèný odkaz 17.
novembra 1989 piatim miliónom obèanov Slovenska, ktorí u sú (alebo skôr èi
neskôr budú) dos opotrebovaní a v penzii si uívajú (alebo budú uíva) vo¾né
chvíle v starom paneláku. Ak sa, pravdae, nejakej penzie doijú a neskonèia na
ulici ako bezdomovci.
PAVOL JANÍK

19/2009 (18. novembra)
I.
Naa meninová nacionalistická
strana SMK sa rozdelila. Vznikla druhá
meninová politická strana s premysleným názvom Most-Híd. Do jej èela sa
postavil B. Bugár, pokúa sa ho podpori ná bývalý ve¾vyslanec v Maïarsku
Rudolf Chmel.
Od prvých dní sa hovorilo aj o záujme Nemaïarov vstupova do tejto strany. Kdesi sa kalkulovalo a kalkuluje s
tým, e B. Bugára doteraz mnohí ¾udia
pokladali - dnes práve na rozdiel od P.
Csákyho a M. Duraya - za zmierlivého,
pokojného a dobromyse¾ného politika,
niektorí oceòujú jeho kresanskú orientáciu, v èasti obyvate¾ov mal a má spomedzi politikov SMK, ba aj v irom
slovenskom politickom prostredí (z menovaných) jednoducho najlepie meno.
Nedávny prieskum priniesol údajne výsledok, pod¾a ktorého by sa Most dostal
u do náho parlamentu. Potom by sme
tam mali dve meninové, výrazne promaïarsky (lepie povedané protislovensky) orientované politické strany.
Navonok, pri prvom poh¾ade, je
krok B. Bugára odôvodnený nedemokratickým vystupovaním terajieho
predsedu SMK P. Csákyho, nesúhlasom èasti volièov SMK s politikou
predsedu a klesaním preferencií SMK.
B. Bugár nasledoval tých, èo u pred
ním vystúpili z SMK. Vyslovujú sa
vak aj domnienky, e je to akt prefíkanej politiky extrémne nacionalistických politikov, ktorí v súète priaznivcov týchto dvoch strán oèakávajú výraznú podporu na ceste za ich verejne
deklarovaným cie¾om - za obnovenie
ve¾kého Maïarska, za nadvládou v
Karpatskej kotline. Oèakávajú, ako sa
to od samého zaèiatku hovorilo, húfnu
podporu Slovákov a hen z Liptova. R.
Chmel má by pre nich vnadidlom hovoria mnohí obèania. A on túto
funkciu dobre vediac èo èiní, prijal.
Alebo sa do nej sám prihlásil? Je to
vetko, èo k tomu mono poveda?
K tomu urèite treba poveda aj to,
e terají èi bývalí politici SMK sa vo
vzahu k Slovenskej republike správali
a správajú prinajmenom pozoruhodne.
Také je písomné svedectvo, ktoré nám
dal aj pán Béla Bugár. Je to, ako sa hovorí, èierne na bielom: v knike, ktorá
vyla pred piatimi rokmi. Dnes je nám
ve¾mi aktuálna.
Béla Bugár, bývalý predseda maïarskej politickej strany SMK v SR a aj
niekdají podpredseda Národnej rady
SR, publikoval v roku 2004 najprv v
maïarèine, potom aj v slovenskom preklade kniku s titulom ijem v takej
krajine... s podtitulom O Maïaroch,
Slovákoch, premárnených príleitostiach a vynárajúcich sa monostiach.
Kniku vydal László Szigeti v maïarskom vydavate¾stve Kalligram.
Je pozoruhodné, mono aj slovensky pecifické, e napriek politickej,
kultúrnej, historickej a inej vánosti daktorých mylienok a téz, ktoré autor
kniky predkladá maïarskej a slovenskej verejnosti, táto knika v kultúrnej
pospolitosti Slovenska dodnes nevyvolala pozornos, ktorú si práve zo slovenskej strany bezpochyby vyaduje.
Existuje nieko¾ko iných ve¾mi ványch - podobných - faktov, aké priniesla aj táto Bugárova knika, ktoré hovoria, e o Slovensku, Slovenskej republike a Slovákoch môe ktoko¾vek, (aj vysoký ústavný a vládny èinite¾, ako to
bolo v prípade B. Bugára, aj popularizovaný funkcionár obèianskeho spolku,
ktorý sa tylizuje do priam uèite¾skej
polohy pre Slovákov) poveda a napísa èoko¾vek, a nijaká pina hodená do
tváre náho národa a náho tátu nie je
taká, e by ju zo strany Slovákov bolo
treba zmýva, nijaká nepravda nie je
námu národu taká, e by ju bolo treba
opravi a e by ju dakto aj opravoval.
Mlèíme, trpne si ju nosíme, s òou a v
nej ijeme a èudujeme sa, ako nás svet
vníma, ako sa na nás pozerá. Zdá sa, e
nás nevzruuje ani to, keï nám zo sveta hovoria, e nám chýba sebavedomie
a národná hrdos. Akoby nás umlèiaval
strach poveda pravdu cigáòom - kla-
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márom, akoby sme si boli pridlho zvykali mlèa a znáa krivdy, vidie sa v
druhoradom postavení.
Zdôrazòujem, e mi je vzdialená
nenávis ku komuko¾vek, e nikoho
nepodceòujem, nad nikoho sa nevyvyujem, e si na tomto naom Slovensku úprimne elám kresanské
spolunaívanie, teda bratské a sesterské vzahy pokoja a mieru vetkých
obèanov Slovenskej republiky, vetkých tu ijúcich národností, rovnako
aj vetkých národov na svete, a e sa
pre to aj pod¾a svojich monosti angaujem. Nie je to v prostredí naej
måkvoty aj riskantné? Lene usudzujem, e ani v tomto postoji a v tejto
situácii, ba práve preto nemono nepoveda pravdu, nemono sa bá vyslovi aj kritické slová, ak sa ukazuje,

myslenia a rozprávania, ale aj politického programu tohto (slovenského) reprezentanta maïarskej meniny (v skutoènosti aj vedomého reprezentanta istej
èasti maïarskej politiky a maïarského
národa) na Slovensku. Podstatné je to,
e ide o viac ne o subjektívne názory
radového obèana SR. Ide o politický
program prominentného maïarského
politika, v nedávnej minulosti súèasne
aj vysokého ústavného èinite¾a SR - to
treba osobitne vníma.
Z obsahu kniky vystupujú najmä
tieto pozoruhodné fakty a mylienky:
1. B. Bugár sa usiluje vytvori dojem zmierlivého, európsky a svetovo
rozh¾adeného politika (a kresana),
ktorému ve¾mi záleí na dobrej budúcnosti Slovákov a Slovenska, ete raz:
Slovákov a Slovenska.

ktoré by tvorilo jednu z najdôleitejích
ústavných intitútov stabilného spoluitia väèinových národov a èastí maïarského národa v Karpatskej kotline (s.
185). On vak ije v takej krajine, kde
nacionalisti, vyznávaèi národného tátu
a populisti vystríhajú najmä pred reformovaním, modernizovaním národného
povedomia (s. 185). Pre Maïarov na
Slovensku by bolo hrozné, keby slovenská spoloènos nebola jedným z
mobilných prvkov európskej jednoty,
jej malým, ale kreatívnym motorom,
ale do seba sa uzatvárajúcou, sebaokiadzajúcou separáciou a pre európsku
väèinu subkultúrnym èudákom (s.
165). Atï. Nie je jasné, aký je postoj
autora k Slovensku, Slovákom, Slovenskej republike a aké sú ciele takejto
meninovej (slovenskej) politiky a jej

ÁBEL KRÁ¼

Kam vedie most
Bélu Bugára

e nieèo narúa poriadok, je proti
pravde a zvádza k zlému. Kresanské
spolunaívanie v priate¾stve, pokoji a
vo vzájomnej náklonnosti nie je moné bez pravdy a proti pravde. Preto, v
záujme pravdy, musím slovenskej verejnosti priblíi zjavne prehliadnutú,
neèítanú a (nako¾ko mi je známe) nekomentovanú kniku B. Bugára.
II.
Èas tejto kniky je zostavená ako
rozhovor medzi vydavate¾om a autorom. Otázky, ktoré pod¾a textu kládol
vydavate¾ L. Szigeti, sú svojou orientáciou väèinou konformné s postojmi
partnera, take rozhovor sa odohráva v
harmónii názorov, ktoré sa navzájom
dopåòajú a posilòujú. Oèividným spoloèným programom aktérov rozhovoru
je zrete¾ný cie¾ vytvára B. Bugárovi
priestor, aby sa predstavil ako politik s
európskym a svetovým rozh¾adom i
nadh¾adom - najmä nad tými, o ktorých
je reè! Tak sa má podpori vierohodnos a vános jeho ostro kritického
hodnotenia Slovenska, Slovenskej republiky, Slovákov, slovenskej meninovej politiky a postavenia maïarskej
meniny v údajne zlom, ve¾mi zlom
prostredí Slovákov a SR.
V druhej, menej èasti kniky, sú tri
monológy - príleitostné prejavy:
Slovensko patrí nám vetkým (príspevok do rozpravy v Národnej rade
Slovenskej republiky o reforme verejnej správy dòa 3. júla 2001);
ijem v takej krajine...(prednáka
na Univerzite v Novom Sade dòa 9. novembra 2001);
Spoluitie s mnohorakou minulosou (Príhovor na rokovaní organizovanom Konferenciou biskupov Slovenska
dòa 30 novembra 2002). Pozoruhodné
je, v akom prostredí, pred akými poslucháèmi sa uskutoènil tento tretí prejav.
Vo vetkých troch príspevkoch sa
B. Bugár zaoberá tou istou tematikou:
zaostávaním Slovenska za vývinom
sveta, èo sa prejavuje práve nedostatoènými právami, teda potrianonským ve¾kým útlakom maïarskej meniny v SR.
Povimnutiahodný je aj propagaèný text na zadnej strane prebalu. B. Bugár v òom vyzdvihuje princípy náboenskej tolerancie Maïarov (má to by
akceptovanie a solidarita), hovorí, e 85
rokov ivota maïarskej meniny nepodlomilo jej národnú(!) identitu, a
e by sa v tomto rizikovom(!) slovenskom prostredí malo ústavným zákonom garantova právne postavenie národných a etnických menín v SR.
(Pod¾a neho jestvujú teda u nás jednak
národné a jednak etnické meniny.)
Táto knika je verným obrazom a
zrozumite¾ným svedectvom cítenia,

2. S dobrým vedomím, èo za tým
je, hovorí o Slovensku takmer bezvýnimoène ako o krajine. (To vak absurdne robia aj iní prominentní slovenskí politici.) Práve tento pokus o oslabovanie autority Slovenska ako suverénneho tátu B. Bugár ironizujúco pouil v názve svojej kniky. Dokonca
ako tylistický prvok je zabudovaný do
prednáky mimo územia SR - na univerzite v Novom Sade. Musím doloi,
e sa ve¾mi mýlia tí slovenskí politici,
ktorí takýmto detailom, podobenstvám, znakom a symbolom nepripisujú nijakú váhu. Príkladne to demontrovali pri zákone o miestnych názvoch v
uèebniciach pre maïarskú meninu.
3.B. Bugár svoje nekompromisné
poiadavky èasto zaha¾uje verbálnou
hmlou, mnohoznaènými vyjadreniami.
Ráta s povrchným slovenským a vzdelaným neslovenským èitate¾om. Vedome formuluje svoje výroky s predstavou, e Slováci ich pravý zmysel nebudú vníma, neporozumejú im, ale rozumie im budú iní èitatelia. Takto si vytvára aj monos alibizmu dvojakej interpretácie tej istej výpovede a argumentácie a úniku pred kritikou.
4. Vetky jeho kritiky slovenskej
tátnej a národnej politiky, vetky autorove poiadavky sledujú ten istý cie¾:
odstránenie nehoráznej krivdy Trianonu. Odmieta stav, e z neho (z B. B.)
nejaké prekreslené hranice oficiálne
urobili prísluníka národa vyhláseného
za meninu (s. 186). To znamená, e
on, teda nai slovenskí obèania hovoriaci po maïarsky, nie sú meninou. Z
toho ïalej vychodí, e juná hranica
Slovenska nie je preòho a pre tých, ktorí idú s ním, tátnou hranicou.
5. B. Bugár priznáva, e maïarská
politika uplatòovania sily vyvolala aj
podozrievavos a nepriate¾stvo ve¾mocí a tak znemonila, aby Madarsko nadobudlo rozhodujúce medzinárodné
postavenie. (s. 126, podè. Á. K.). Trianonom sa vytvorili nevýhody národného meninového bytia (s. 22), vznikol autochtónny meninový národ (s.
238). Pod¾a L. Szigetiho slovenská
stratégia národného tátu povauje maïarskú meninu ijúcu v krajine za
hraèku vlastných utilitaristických snáh
(s. 29). Pod¾a B. Bugára SR má obrovský nedostatok, lebo nemá ústavný
zákon, ktorý by definoval právne postavenie národných a etnických menín (s. 54), prièom Maïari ijúci na
Slovensku sa nie náhodou stali urèujúcimi, aktívnymi úèastníkmi èeskoslovenského revoluèného prevratu, lebo
chceli spolu so slovenskými demokratmi ... koneène vráti krajinu na
správnu cestu (s. 90) Koneène. B. Bugár iada meninové právo veta, ...

nacionálnej politickej strany? Aké môu a musia by ciele jeho Mostu? (A je
dos faktov, ktoré svedèia, e stratégia
sa nezmenila, je trvalo i dne a bude i v
budúcnosti tá istá, ako ju aj v tejto
knike predstavil.)
B. Bugár niektoré èiastkové poiadavky podkladá aj svojskou (re)interpretáciou kresanstva, ekumenizmu a
cirkevného ivota. V úplnej zhode so
známym postojom k naim vierozvestom a spolupatrónom Európy sv. Cyrilovi a Metodovi (spomeòme si len na
neuverite¾né, hanebné udalosti v Komárne!), ale aj v zhode s teóriou, kto je
autochtónnym obyvate¾om priestoru
Karpatskej kotliny, hovorí, e táto oblas - vrátane územia súèasnej Slovenskej republiky sa predovetkým vïaka
tefanovi dostala pod vplyv kresanstva a stala sa aj kultúrnou súèasou západnej civilizácie (s. 93). Misia sv.
Cyrila a Metoda, jej kultúrne a kultivujúce úèinky, nie sú teda dôleité, strácajú sa v tieni tefana. V tejto interpretácii je potom logické i odôvodnené, e
sa v Komárne, ktorého centrom je u
socha krá¾a tefana, sv. Cyril a Metod
ocitli prilepení kdesi na balkóne - a ete aj za to museli Slováci zaplati pokutu maïarskému pánovi. Existuje podobný, porovnate¾ný prípad dakde vo
svete? O akom kresanstve to hovorí?
Veï sv. Cyril a Metod sú spolupatróni
Európy! Mali by by teda aj patrónmi
Maïarov. Istou èasou Maïarov vak
boli odhodení ako nehodní, ich uráajúci, preto tá pokuta. Krá¾ tefan je nad
nimi. A ako je maïarské nad Slovákmi a Slovenskom, to nedávno demontroval sám maïarský prezident. Asi by
ktosi bol najradej, keby so Slovákmi
prili urobi poriadok vojská OSN.
6. B. Bugár Slovákom pripisuje aj
historické hriechy, ktoré nepáchali - ho-

vorí o maïarsko-slovenských arvátkach, akoby nepoznal významovú platnos tohto slova v slovenèine. Aké arvátky boli obranné slovenské hlasy proti bezoh¾adnému pomaïarèovaniu Slovákov, do neba volajúcej neprávosti a
do roku 1918? Aká slovenská arvátka
bolo bombardovanie slovenského územia, udalosti v Èernovej a inde, obsadenie juného Slovenska so vetkými
sprievodnými a nasledujúcimi krutosami? Boli to iba arvátky? Kedy Slováci urobili èosi podobné Maïarom?
7. Seba i maïarskú meninu stavia
vysoko nad úroveò Slovákov, ktorí sami seba udriavajú na tom nevyspelom
stupni vývoja, ktorý je charakteristický
pre éru vzdoru (s. 26), nachádzajú sa
v procese dozrievania (s. 57), take
Bugárove predstavy o tátnej a verejnej správe predpokladajú poeuróptenie
(!), dozretie slovenskej obèianskej spoloènosti (s. 58), veï Slovensko je
okrem toho aj malý, familiárny, kvaterkujúci (?) tát (s. 18). (Kvaterkujúci
je tvrtinový, tvrtinovo jestvujúci? Èo
sú tie tri zostávajúce tvrtiny?)
8. Maïarskú komunitu na Slovensku deklaruje ako jednu z najpevnejích bát rodiacej sa slovenskej demokracie, ktorá je (maïarská
menina) napriek tomu drasticky
odmietaná (s. 42).
9. B. Bugár na mnohých miestach
tohto textu bojuje proti pretrvávaniu
národných tátov. Národný tát pokladá za preitok. Nie je zástancom Európy národov, je zástancom Európy regiónov (s. 189): EÚ preòho znamená
úniu regiónov - zjednotenú Európu
tátov, národov a menín (s. 125).
Treba nahradi utopický pojem národa pojmom politického spoloèenstva...
nahradi programy slúiace idei národného tátu programom zaruèujúcim
blahobyt a mier multietnického tátu s
mnohými národnosami (s. 182 183), zvýraznil B. B.). Budúcnos vidí
iba v multietnickosti, multináboenskosti, multikultúrnosti.
B. Bugár vyhlasuje, e ani maïarsko-slovenským zmierením sa pre maïarskú meninu v SR neskonèí vetko,
lebo aj po zmierení budú nae vedomie formova záväzky vyplývajúce z
naej identity... (s. 190 - 191); tri bodky sú v origináli a v tejto výpovedi sú
ve¾avravné. Aké sú to záväzky? Nie tie,
ktoré vedú k Felvidéku?) Váhu svojich
poiadaviek posilòuje výrokom (nie náhodou hrozbou?) A. Gönza: Kadá
väèina je niekde meninou.
10. Zrejmá je skutoènos, e knika
B. Bugára svedèi o detailne premyslenom postupe za jasným strategickým
cie¾om autochtónneho meninového
národa (s. 238), o postupe, ktorého súèasou je aj premyslený a u maïarských meninových politikov (s výnimkou M. Duraya, èo je tie súèasou premyslenej stratégie) úèelový spôsob formulovania mylienok a (v prípade ivej
reèi - takmer denne sa o tom presviedèame) aj rozprávania a vystupovania.
Aby mohol vzniknú aj Most.
III.
Hlavnou témou, s ktorou sa B. Bugár zaoberá v tejto knike, sú meniny
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a obrovské nedostatky slovenskej
meninovej politiky - teda ti údajné nedostatoèné práva maïarskej meniny v
SR a návrhy, ako sa má tento slovenský
nedostatok v èase prekonaného národného tátu riei. Práve v súvislosti s
tým vyslovuje mylienky, výroky, tvrdenia a nároky ako: mravný základ poiadaviek maïarskej meniny, neobhájite¾nos termínu národnostná menina pre postavenie slovenských obèanov Maïarskej národnosti v SR, anachronizmus národného tátu a démon
slovenskej suverenity (Szigeti), nezrelos slovenskej obèianskej spoloènosti, po¾udtenie Slovenska, regionalizácia Európy a Slovenska (Európa
regiónov), decentralizácia (je mu totoná so slobodou), stieranie hraníc v
EÚ a únia regiónov, multikultúrny charakter SR, vzah plurality kresanského
sveta k moci, trauma Trianonu, náhrada
stavu politického národa stavom politického spoloèenstva a multietnickým
tátom, ústavné právo veta a odopieranie ústavného zakotvenia spoloèenských práv maïarskej meniny v SR,
diskriminácia vo vzdelávaní maïarských katechétov v SR atï.
Kniku B. Bugára ijem v takej
krajine... by si mali pozorne preèíta
vetci obèania SR bez oh¾adu na národnos a iné rozdiely. Mali by si ju
ve¾mi pozorne preèíta najmä vetci
nai ústavní èinitelia, mali by si ju ete pozornejie preèíta tí, ktorí s SMK,
s autorom (a s inými autormi podobných kníh o Slovensku a Slovákoch)
jednotne vystupovali a dnes najmä tí,
ktorí chcú kráèa po novom moste.
Najblií spolupracovníci a priatelia
by toti mohli najúèinnejie presvedèi týchto a takýchto slovenských
politikov, e sejú kúko¾ a nevyhnutne
vyvolávajú záchranný obranný reflex,
podnecujú aj negatívne emócie. Pretoe autor proklamuje svoje kresanské
cítenie a z neho chce odvodzova niektoré argumentácie, mali by ho slovenskí parlamentní a vládni kresania v
kresanskej láske upozorni, e v tejto
politike nieèo zïaleka nie je kresanské. Èitate¾ nevie, èi sa to u dakedy v
minulosti aj nestalo - napr. na rokovaní Konferencie biskupov Slovenska
dòa 30. novembra 2002, kde B. Bugár
predniesol príhovor citovaný v úvode
týchto poznámok. Staèilo to?
Zhàòajúci a nijakou nenávisou nemotivovaný hodnotiaci postoj k preèítanej knike je z podstaty veci nevyhnutne takýto:
Za tým, èo B. Bugár (a L. Szigeti)
vyslovili a aj touto knikou, bohuia¾,
skryto sledovali, je muèivá túba èasti
maïarskej politiky vráti sa do ve¾kého
Maïarska, zmocnie o Felvidék, hra
hru ve¾moci, èo okrem iného tie znamená pohlti alebo aspoò rozdrobi
Slovensko, obnovi susedstvo s Po¾skom, zbavi sa koneène aj bremena a
traumy spomienok na dokonané neprávosti voèi ¾udu Slovenska.
Úplne na záver pokladám za potrebné zopakova, èo som reklamoval v
inom prípade:
Poehnaný je ten, kto ponad
priekopy stavia ¾uïom mosty a cesty vyrovnáva.
A to mono robi iba v úprimnej
dobrej vôli, bez pokrytectva, bez sprievodných boèných a skrývaných úmyslov, bez nenávisti a závisti, bez poniovania a manipulovania blíneho, sestry
a brata, s pravdou a v pravde.
Spoloèenstvo Kresanské Slovensko, ktoré sa podnetmi tejto kniky
muselo zaobera, veï sa priamo dotýka kresanstva i národa, si úprimne elá, aby sme sa koneène vetci a spoloène vrátili k budovaniu mostov, takých mostov, o akých hovorí predchádzajúci výrok, aby sme netratili sily v
priekopách, aby sme kráèali po vyrovnaných cestách. To je naliehavé volanie naej doby.
B. Bugár vak nepostavil most na
preklenutie známej historickej priekopy,
ktorú Slováci nekopali - on ním dôverèivých Slovákov láka na bludnú cestu.

Rok

1985, v ktorom bol
zvolený nový a v
porovnaní k predchodcom podstatne mladí a dynamickejí generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, Michail
Gorbaèov, nepriniesol vo vzahu k
èeskoslovensko - sovietskym reláciám
ponajprv iadnu zmenu. Rámec obojstranných stykov urèovala Zmluva o
priate¾stve, spolupráci a vzájomnej
pomoci medzi ÈSSR a ZSSR zo 6. mája 1970, do preambuly zmluvy bola zakomponovaná Brenevova doktrína.
Týmto mala by speèatená sovietska
hegemónia, pre ktorú sa pouíval výraz vyieho tandardu vzájomných bilaterálnych vzahov. Na základe zmluvy sa socialistické Èeskoslovensko ete viac integrovalo do východného
bloku; veda, kultúra, kolstvo, médiá,
zdravotníctvo, turizmus a telesná výchova sa mali koordinova v zmysle
zaväzujúcej vzájomnej spolupráce.
Podobne zahranièný obchod vykazoval vysokú závislos: podiel ZSSR na
vývoze obnáal v roku 1985 pribline
45%, èo predstavovalo o 12% viac ako
v roku 1969. Po vojenskej stránke bolo Èeskoslovensko podriadené pod
Spojené velenie ozbrojených síl Varavskej zmluvy, vytvorené v januári
1956 s trvalým sídlom v Moskve a dominujúcim postavením sovietskej generality. Po vojenskej intervencii v auguste 1968 a nasledovnom podpísaní
zmluvy o podmienkach doèasného pobytu Sovietskych vojsk na území Èeskoslovenska o sile pribline 75000
muov, zostalo ÈSSR de facto do roku
1989 obsadené. Na týchto holých faktoch sa spoèiatku teda nemalo niè meni; dokazuje to aj skutoènos, pod¾a
ktorej bola Varavská zmluva len mesiac a pol po zvolení Gorbaèova predåená na ïalích dvadsa rokov.

GORBAÈOVOVA NÁVTEVA
V ÈESKOSLOVENSKU
V APRÍLI 1987

Oficiálna návteva Gorbaèova v
Èeskoslovensku v apríli 1987 sa èasom stala akýmsi synonymom pre nevyuité ance na vnútropolitické zmeny - nielen preto, e generálny tajomník opomenul prirovna mylienky sovietskej prestavby k reformnému procesu Praskej jari. Naopak, svojím benevolentným postojom voèi èeskoslovenskému vedeniu a najmä tátnemu
prezidentovi Gustávovi Husákovi robil
dojem, ako keby podporoval normalizaèný kurz vládnej garnitúry. Nádeje
mnohých Slovákov a Èechov, e Gorbaèovova návteva dopomôe k odchodu nejedného nepopulárneho politika a umoní návrat k reformnému
procesu, sa nesplnili. Takisto sa nesplnili celkovo realistické oèakávania
niektorých reformne orientovaných
politikov z existujúceho vedenia strany a tátu, e prvý mu socialistického
bloku posilní ich pozície vo vnútri
KSÈ. To platilo predovetkým pre
predsedu federálnej vlády ¼ubomíra
trougala, ktorý v nezvykle ostrom,
známom prejave v praskom paláci
Lucerna 2. marca 1987 vystúpil proti
vetkým tým, ktorí sa len naoko solidarizujú s prestavbou a predstierajú reformý zápal, v skutoènosti im vak ide
len o ich vlastnú moc.
Medzi archívnymi prameòmi z
fondu PÚV KSÈ sa nenachádza dokument, ktorý by zachytával priebeh významnej návtevy. Viac o pozadí tejto
udalosti sa môeme dozvedie z neopublikovaných spomienok Jaromíra
Sedláka - v tom èase pracovníka na
úrade federálnej vlády, ktorý mal o
podobných udalostiach urèité informácie. Sedlák píe, e ete pred odcestovaním Gorbaèova bola v Moskve
prijatá rezolúcia, pod¾a ktorej síce generálny tajomník nemal obhajova vojenskú intervenciu z augusta 1968, nemal vak zároveò podniknú niè, èo
by ohrozilo existujúci mocensko-politický status quo. Zmeny na èele vede-
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nia ÚV KSÈ sa mali oddiali na koniec roka, aby nevznikol dojem, e
Moskva sa miea do vnútropolitických záleitostí Èeskoslovenska.
Priebeh návtevy dokazuje, e
predpísaný scenár bol v podstate dodraný. Generálny tajomník cestoval
do Èeskoslovenska v èase, keï predstava budúcej rozsiahlej transformácie bola v jeho plánoch pevne zakotvená, avak jeho realizácia sa v strane
ete musela presadi. Èeskoslovenské
stranícke vedenie si naopak ve¾mi
dobre uvedomovalo, e dlhoroèné obdobie stagnácie, v ktorom sa kadá
pozitívna spomienka na rok 1968 znevaovala ako kontrarevoluèné sprisahanie, sa blíilo ku koncu. Sovietsky model sa preto musel do istej
miery zaèa uplatòova v domácich
pomeroch. Vo februári 1987 sa po prvý krát na úrovni najvyieho straníckeho orgánu, predsedníctva ÚV KSÈ,
zaèalo s prípravou obsiahleho dokumentu s názvom Prestavba hospodárskeho mechanizmu.
Napriek sklamaniam, ktoré u Èechov a Slovákov vyvolal Gorbaèovov
zdranlivý postoj, samotný Gorbaèov
pokladal návtevu za ve¾ký úspech. Na
zasadaní politbyra 16. apríla 1987 za
hlavný výsledok jeho návtevy oznaèil
prelom postoja národa vo vzahu k
ZSSR. Nadené ovácie obyvate¾stva,
spontánne výkriky a prejavy sympatií
zrejme na Gorbaèova urobili znaèný
dojem, keï pred politbyrom vyhlásil,
e atmosféra pripomínala máj 1945.
Spontánne prejavy radosti na druhej
strane dali najavo, e medzi èeskoslovenským vedením a ¾udom existuje
priepas. Podobnú situáciu Gorbaèov
vnímal aj v NDR: Aj tuná ¾udia hodnotia politické názory a úroveò vedenia. Vedúci èinitelia pociujú, e strácajú dôveru svojho národa, tým viac,
e politická opozícia primknula k naej
perestrojke: veï my sme podporili ich
januárové plénum z 1968 roku! Generálnemu tajomníkovi takisto neulo, e
v Prahe sa perestrojka neprestajne porovnávala s rokom 1968: Vedúci èinitelia cítia, e prehrávajú. A to na nás
kladie urèitú zodpovednos.
Pre nové politické vedenie ZSSR
predstavovalo Èeskoslovensko jedno z
najvýraznejích reliktov Brenevovej
éry. Keïe Gorbaèov samotný ako aj
jeho najblií spolupracovníci sa rozhodovania o vojenskej intervencii priamo nezúèastnili, patrili pre nich udalosti roku 1968 k dejinám, ktoré nemali by stredobodom obojstranných
vzahov a nezasluhovali si teda zvlátnu pozornos. Opatrné obchádzanie
pálèivej otázky moného prehodnotenia v Gorbaèovovych prejavoch a rozhovoroch poèas návtevy svedèia o takomto ponímaní. Pre tých, ktorí oèakávali zmenu sovietskeho stanoviska, takéto poèínanie zaiste prinieslo sklamanie. Gorbaèov si vak zjavne neelal
otvori túto otázku, keïe sa v danom
období dosah na vnútropolitickú situáciu Èeskoslovenska ako aj moné dôsledky pre Sovietsky zväz nedali odhadnú a prináali do ve¾kej miery nekalkulovate¾né riziko. Takisto Gorbaèov nechcel obráti kritiku proti lojálnemu Husákovi, ktorého kreme¾skí politickí poradcovia charakterizovali ako
inteligentného a otvoreného èloveka.
Vo svojom hodnotení návtevy z apríla
1987 si Gorbaèov poznamenal: Husák... je èestný. Ale síl mu ubúda.

Ubezpeèuje ma: bude robi vetko pre
to, aby kurz zmien pokraèoval.

SYNDRÓM ROKU 1968

Tzv. syndróm roku 1968 v posledných rokoch existencie komunistického reimu v ÈSSR v podstatnej
miere ovplyvnil vzájomné vzahy s
Moskvou. Hoci skúsenosti èeskoslovenskej reformy boli pre sovietskych
perestrojkistov uitoèné, v ich publikáciách sa nájde len málo odkazov na
tematiku Praskej jari. Reformné snahy Praskej jari boli oficiálne potvrdené a v èase, keï to u vlastne nebolo aktuálne. Poèas návtevy Alexandra Dubèeka v Sovietskom zväze
21. mája 1990 Gorbaèov porovnal
úsilie opozície zastavi prestavbu k
násilnému ukonèeniu Praskej jari:
To, e pokusy o obnovu boli v Èeskoslovensku v roku 1968 zabrzdené,
sa ukázalo ako obrovská strategická
chyba, ktorá mala negatívny dopad aj
na vývoj v ZSSR. Po príchode Breneva k moci v roku 1964 sa iniciovali mnohé progresívne kroky. [ ] Vojenské potlaèenie v auguste 1968 reformy ukonèilo. Stratili sme mnoho
èasu, avak bez predchádzajúcich
skúseností by zrejme nedolo ani k
dneným refomám.
Gorbaèovova striktná línia nezasahovania do vnútorných záleitostí
krajín socialistického bloku sa dodriavala najmä vo vzahu k roku 1968.
Jednoznaène to vyplýva aj z jeho rozhovoru s novozvoleným generálnym
tajomníkom ÚV KSÈ Miloom Jakeom, poèas jeho návtevy v Moskve
11. januára 1988. Pod¾a správy vyhotovenej pre èeskoslovenské stranícke
predsedníctvo povedal prvý mu socialistického bloku nasledovné: [ ]
ijúci predstavitelia pravicového kurzu v ÈSSR a tí, ktorí odili do zahranièia, sa usilujú, aby zneuili revoluènú prestavbu v ZSSR. Dokazujú, e
chcú to isté, ale zatia¾ sa chcú na prestavbe priivova. Ïalej dodal: [ ]
vetci vieme, aký majú vzak k Varavskej zmluve [...] január 1968 bol
správny, ale vývoj bol iný - strana
opúala jednu pozíciu za druhou. Pokia¾ ide o zmenu celkového postoja k
roku 1968 talianska strana vie, e to
KSÈ ani KSSZ neurobia.
Posledná návteva generálneho tajomníka ÚV KSÈ Jakea v Moskve sa
konala 18. apríla 1989. O tejto významnej udalosti existuje viacero záznamov. Ponajprv o stretnutí s Gorbaèovom informuje obvyklá správa urèená pre stranícke predsedníctvo podrobne zachytávajúca priebeh rozhovorov,
skrátený záznam vyhotovený jedným z
Gorbaèovovych poradcov, uloený v
archíve Nadácie Michaila S. Gorbaèova v Moskve, ako aj list ve¾vyslanca
NDR v Prahe Helmuta Zierbarta Honeckerovi, ktorý o stretnutí poskytuje
dôverné informácie. V neposlednom
rade sa o Jakeovej návteve zmieòuje
aj Gorbaèovov poradca Georgij achnasarov vo svojich memoároch. Zo
vetkých spomenutých záznamov je
moné vydedukova, e prvoradým
cie¾om Jakeovej návtevy bolo získa
od Gorbaèova záväzné vyhlásenie k roku 1968 a poiada ho, aby sovietske
vedenie aj naïalej svoje stanovisko nemenilo. Gorbaèov mienil, e nie je jeho
úmyslom, zasahova do vnútorných
záleitostí, keïe rozhodnutie o revízii
hodnotenia patrí do právomoci KSÈ.

Napriek dosiahnutému súhlasnému
stanovisku zo záznamov rozhovorov
vyplývajú znaène rozdielne postoje zúèastnených strán. Jake odmietol ïaliu pluralizáciu a demokratizáciu politického systému. Problém celej veci videl v nekompromisnom stanovisku:
Buï oni alebo my! Týmto ahal vedenie do prehlbujúcej sa izolácie. V
Kremli ho preto museli vníma ako
èloveka, ktorý notoricky nenávidí prestavbu. Poèas jeho návtevy Kuby
oznaèil Jake soviestky kurz za zradu
marxizmu-leninizmu, revolúcie a socializmu, [...] ako oportunistický a revizionistický èin. Hoci Gorbaèov sa
voèi Jakeovi pribline do konca roka
1988 správal nanajvý benevolentne,
musel èasom svoj názor radikálne zmeni. 15. januára 1989 na zasadaní straníckeho prezídia, èítal zo správy KGB
o Èeskoslovensku nasledovné: Divoce tam nai perestrojku nenávidí [ ]
celá ta banda (kodla), která se chopila
moci v roce 1968 a byla zahrnována
pøízní Brenìva a spol. Prorokují nám
úplný krach. Zoèi-voèi Jakeovi sa
vak ukázal by zdranlivejí, keï priznal chyby nielen v samotnom Sovietskom zväze, ale aj v Maïarsku a Po¾sku, kde sa prehlbovala hospodárska a
politická kríza. Svoje vyjadrenia poèas
rozhovoru s Jakeom z apríla 1989
ukonèil slovami: U nás také skúsenosti ako v Èeskoslovensku z obdobia buroáznej republiky neexistovali, preto
sa musíme ete ve¾a uèi.

GORBAÈOV A 17. NOVEMBER

Reakcia predsedníctva KSÈ na situáciu, ktorá vznikla po násilnom potlaèení tudentskej demontrácie na
Národní tøíde 17. novembra závisela
predovetkým od dvoch faktorov. Jedným z nich bola otázka rýchlej a
úspenej mobilizácie obèianskej opozície v presadzovaní svojich poiadaviek voèi vedeniu a druhým významným faktorom bol postoj Moskvy.
Kreme¾ské vedenie v revoluèných
dòoch zjavne pritvrdilo svoju politiku
voèi praským súdruhom a snailo sa
ich dosta na líniu reforiem. S týmto
odkazom sa 17. novembra vo veèerných hodinách vrátil z Moskvy tajomník ÚV KSÈ Jan Fojtík, kde sa èlenom
sovietskeho politbyra Vadimom Medvedevom nechal poèu, e Moskva netrpezlivo oèakáva uskutoènenie avizovaných reforiem, na ktoré definitívne
dozrel èas. Ak by sa ich implementácia
mala opä zanedba alebo oddiali, v
tom prípade sa poiadavka generálneho trajku z radov tudentov a disidentov povauje za oprávnenú.
Nejasný postoj Moskvy v revoluèných dòoch osvet¾uje do istej miery tajná misia Valeria Musatova, zástupcu tajomníka Medzinárodného
oddelena ÚV KSSZ. Musatov bol poverený svojím nadriadeným, známym
historikom Valentinom Falinom, aby
v deò po rezignácii Jakea vycestoval
do Prahy, preskúmal tamojiu aktuálnu situáciu a zozbieral pre sovietske
vedenie potrebné informácie. Musatovovi bolo striktne uloené nezasahova do priebehu udalostí. Zvlátnosou jeho misie bol aj fakt, e sa
mala vykona bez vedomia sovietskeho ve¾vyslanca Viktora P. Lomakina, ktorého v Moskve upodozrievali zo sympatií k dogmatickej frakcii.
Musatov sa pod¾a vlastných spomienok mal stretnú s Adamcom ako aj s
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jeho poradcami, zástupcami Obèianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu,
zdriaval sa vak akýchko¾vek intervencií. Pri stretnutí s opozíciou mu
bolo povedané, e jedným z programovych bodov je aj poiadavka o
úplnom odchode sovietskych vojenských jednotiek z územia Èeskoslovenska, èo sovietsky predstavite¾ pokojne vzal na vedomie.
Nová federálna vláda so staronovým predsedom Adamcom, ktorá bola zostavená na základe rokovaní s
Obèianskym fórom a VPN a dezignovaná 3. decembra, priniesla zásadnú
zmenu èeskoslovensko-sovietskych
vzahov. Ete v ten deò vydala vyhlásenie, e vojenská intervencia piatich
tátov Varavskej zmluvy 21. augusta
1968 poruila základné princípy medzinárodného práva o suverenite tátov. Zároveò poiadala vládu ZSSR,
aby zaèala rokovania o odchode sovietskych vojsk. Nasledujúci deò vojenskú intervenciu odsúdila sovietska
vláda, keï ju oznaèila za neprimeraný zásah do vnútorných záleitostí
spriateleného tátu.
Rokovania o odchode sovietskych
vojsk u viedla nová vláda národného
porozumenia, dezignovaná 10. decembra 1989. Premiér Marián Èalfa a
minister zahranièných vecí Jiøí Dienstbier rokovali 20. decembra o postupnom odsune 73500 sovietskych
vojakov ako aj pecialistov z resortov
národnej obrany, vnútra a hospodárstva. Záleitos sa prejednávala ako
výluène bilaterálna a nemala by súèasou multilaterálneho procesu celkovej redukcie konvenèných síl v Európe, èo sa udialo napriek urèitým výhradám sovietskej strany. Poèas stretnutia medzi novým èeskoslovenským
prezidentom Václavom Havlom a
Gorbaèovom 27. februára 1990 sa
obidvaja politici zhodli na tom, e
zmluva o priate¾stve a vzájomnej pomoci sa nebude predlova, vzájomné
vzahy medzi oboma tátmi budú postavené na princípe rovnosti a repektovania suverenity, spolupráca sa bude odvíja v záujme zachovania mieru a bezpeènosti v Európe. Na základe dohody mali by sovietske bojové
oddiely spolu s výzbrojou odsunuté
do jedného roka, ostatné jednotky do
polovici roka 1991. V skutoènosti
vak u 20. júna 1990 opustil posledný sovietsky vojak È-SFR.

NA ZÁVER
Nástup proreformného generálneho tajomníka ÚV KSSZ Michaila
Gorbaèova v plnej miere odhalil závislos èeskoslovenského normalizaèného vedenia na mocensko-politických rozhodnutiach sovietskej vládnej
elity. Neistota silnej dogmatickej frakcie vo vnútri KSÈ, ktorá vyplývala z
moného prehodnotenia vojenskej intervencie z 21. augusta 1968 paradoxne urýchlila proces personálnych
zmien na èele ÚV KSÈ ako aj federálnej vlády v neprospech umierneného
krídla podporujúceho mylienku prestavby v okolí premiéra ¼ubomíra
trougala a v menej miere aj prezidenta Gustáva Husáka v rokoch 1987
a 1988. K pritvrdeniu tohto kurzu prispel v znaènej miere aj postoj Moskvy, kategoricky odmietajúcej zásahy
do vnútornej politiky spriatelených
socialistických krajín, v dôsledku èoho sa ÈSSR koncom osemdesiatych
rokov ocitla na strane s Honeckerovou
NDR a Ceauçescovym Rumunskom.
Úloha Gorbaèova, napriek niektorým
novým poznatkom v procese pádu komunizmu v Èeskoslovensku, preto naïalej zostáva nevyjasnená a bude si
vyadova ïalí podrobný výskum.
Nevyjasnené zostáva aj pôsobenie sovietskeho ve¾vyslanca Viktora Lomakina v Prahe, ktorý mal skôr poves
politika, nesúhlasiaceho s programom
perestrojky. Takisto do budúcnosti zostáva otvorený faktor KGB.
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lovenské dejiny, dejiny Slovenov velebiacich Vlasatého Boha, súc dejinami Horalov, Horniakov alebo Uhrov, zaèali v horách
zeme U Hory, nie vak medzi prehistorickými pastiermi kráv, oviec a
kôz, ale medzi prospektormi, zlatokopmi a tavièmi medi a bronzu a medzi dlhovlasými mníchmi, hermitmi
a reklusmi, ktorí prili hore Tisou,
Hornádom, Nitrou a Váhom do týchto hôr v severných Karpatoch za samotou, za Bohom, ktorého nazývali
Bog a tu ho h¾adali a v sebe samých
nali, pretoe ich Bog nebol niè iné
ne Absolútne Sebapoznanie. Sám
Boh im tu meral èas tým, e jeho vidite¾ný prejav, slnko - jeho pravé oko
sa denne kåzalo ako prekrásna víla po
malo- a ve¾kotatranských títoch a
hrebeòoch, a keï sa pri poh¾ade z
Burchbrichu na jesennú rovnodennos doslova utopilo v 'Jazere Najvyieho Povedomia', v trbskom
Plese, nastala noc bohov.
trbské Pleso, na juhovýchodnom
úpätí Kriváòa a juhozápadnom úpätí
Gerlachu, bolo slovenským ekvivalentom tibetského jazera Manasarovar Jazera Mysle alebo Jazera Najvyieho Vedomia - na junom úpätí posvätnej hory Boha ivu - Kailasam. Jeho
názov v pôvodnom znení mal formu
atur-bá Palása(m), z èoho vzniklo
'trba Palása' a eventuálne trbské
Pleso. Tento názov mal presne ten istý
význam ako chronologicky neskorí
sanskritizovaný hydronym Manasarovar - Pleso Najvyieho Vedomia alebo Pleso veènej Spásy. trbské Pleso
vzniklo zahátaním vody z topiaceho sa
¾adovca morenovitou hradbou a nie je
bezvýznamné, e v Dainistickej (Jain) tradícii starej Indie sa jazero Manasarovar nazýva Padma Hrada, 'Hrada
Lotosového kvetu'. Dnes táto hradba
zachytáva vodu z daïa a topiaceho sa
snehu v okolí. Na jeho brehoch a v jeho vodách ajvistickí (ranohinduistickí) velebníci Vlasatého ivu Gangaveniana oèakávali vyvrcholenie duchovného h¾adania.
trbské pleso zrejme slúilo tomu
istému úèelu.
Starí Sloveni celkom zjavne dosiahli podobné jogické preniknutie
vnútornej dimenzie èloveka pohrúením sa do trbského plesa. Na brehoch trbského plesa sa konèila dlhá

CYRIL A. HROMNÍK

Sloveni na prahu spásy I.

trbské a Jamské pleso
pú pútnikov prichádzajúcich hore
Nitrou a cez Turiec ako aj pútnikov
potisských a pohornádskych, ktorí na
znak prijatia náboenského s¾ubu nechali si rás dlhé vlasy ako jeho speèatenie. Ponori sa do jeho hlbokej
zelenej vody, zvanej palásam - z èoho vzniklo slovenské 'pleso', prináalo veriacim oèistu, najvyie poznanie a veènú spásu. Miestne legendy a
báje dodnes rozprávajú o princovi,
vládcovi tatranských plies a o prekrásnej víle hrajúcej na lutnu, ktorí
vo vodách trbského plesa nali svoje astie a veènú spásu.
Zelená farba tatranských plies ich
spája so 'Zeleným morom', ktoré v
mytológii Indie oblieva celý obývaný
svet. Preto sa plesám aj v slovenèine
prisudzuje morský pôvod alebo spojenie s morom, ako to naznaèuje tendencia Slovákov a Poliakov nahrádza
pleso názvom Morské oko.
Popisné meno pleso sa v neskorích dobách uplatnilo aj na iné tatranské jazera a historicky významné je aj
jeho uplatnenie na vzdialený, ale tie
zelenkavý Balaton v stredovekej, ba aj
starovekej slovenskej Panónii. Tam je
zaznamenaný ako lacus maximus qui
dicitur Pelsois u okolo roku 700 po
Kr. v diele Ravennatis Anonymi Cosmographia, alebo aj v dobe rímskej, ak
je informácia podaná A. Semeom
správna a historicky autentická (Kultúra 16, 7. október 2009, s. 5).
Tibetský Manasarovar nemá zjavný a trvalý výtok, ale na západnej strane má svoj protiklad v temnom jazere
démonov a smrti zvanom Rakas
(Rakshas) Tal. Podobne aj trbské pleso je bez výtoku a tie má svoju tmavú
partnerku podsvetia na západnej strane
v èiernych vodách Jamského plesa,
tzn. Plesa Boha Smrti Jamu, strácu
juného sveta nespasených, zvaného
Pitriloka, z ktorého východ je moný
len v telesnej podobe.
Podtatranské povesti spájajú Jamské pleso so smrou tatranských vodníkov. Jamské pleso, poloené v povodí Váhu, patrí do tmavej západnej po-

lovice Matra(nsko)-Tatra(nskej) mandaly. Je geografickou a teologickokosmologickou súèasou Liptova - regiónu tých, ktorí meditovali na dravidského Boha Smrti Jamu. Tým sa hovorilo Alipatakan, neskorie Lipták/Liptáci, èo dalo vznik regionálnemu menu
Liptov. trbské pleso, pleso bez prítoku a bez odtoku, leí na ostrohu Tatier,
ktorý tvorí rozhranie hlavných slovenských povodí a je poznamenaný toponymami trba, trbské pleso, trbské
Solisko a trbský tít. Vody z oblasti
na východ od tohto rozhrania, vrátane
Nového trbského plesa, odvodòuje
rieka Poprad s jej prítokmi (Mlynica
atï.), a tá patrí do jasnej, východnej
polovice Matra-Tatra Mandaly. Presne
v zhode s hinduistickou kosmológiou,
rieka Poprad mieri na severovýchod,
teda do neba, pretoe dvere do neba
Boha ivu (iva), zvaného tie ivaloka, sú na severovýchode. Tento koncept indickej kozmológie je obsiahnutý v mene Poprad, ktoré pozostáva z
tamilského pó 'odís' + para(m) 'nebo'
+ nad(i) 'rieka', Poparanad, èie Poprad a popisuje tento na severovýchod
mieriaci tok ako ´Rieku Odchodu do
Neba´ alebo ´Rieku Cesty k Bohu´.
Skrátka, Cesta do Neba.
Hlavná pútnická cesta k posvätnému Kailasam v Tibete vedie pozdå severovýchodného ramena rieky Gangy,
zvaného Alknanda, ktorej meno najpravdepodobnejie znamená 'Dosiahnu pozemskú hranicu Swargy' (Swarga). Inými slovami, Alknanda je rieka,
ktorou sa dôjde do sféry boha Indru,
ktorý je správcom (Swarga-pati) ivovho raja alebo neba, zvaného buï
ivaloka alebo Swarga. Túto cestu
zvolila aj prvá portugalská výprava k
jazeru Manasarovar, ktorú podnikol
Jezuita António de Andrade a Manuel
Marques v doprovode indických nosièov v r. 1624. Alknanda je posvätná, aj
keï teèie zo severovýchodu na juhozápad. O èo posvätnejia a blahodarnejia musela by rieka Poprad, ktorá
tiekla a teèie z juhozápadu na severovýchod - ozajstná Cesta do Neba.

Popradskú Cestu do Neba presvedèivo potvrdzuje absolútne presná
súbenos Kulije Burchbrichu, ktorý
bol geometricky vytesaný priamo z
prastarého vysokého brehu rieky Poprad, z jej kozmologicko-náboenským smerom na pravý severovýchod. Existencia sakrálnej Popradskej
Cesty do Neba je tie dôvodom a vysvetlením skutoènosti, e v Popradskej doline sa nachádza neobyèajné
mnostvo prastarých sakrálnych stavieb. Medzi nimi snáï najzaujímavejia mohla by kontelácia megalitov na úpätí Jeruzalemského kopca
pri Kemarku. Tie sa vak dajú vidie
u len na starých fotografiách.
Na rozhraní sféry Neba - reprezentovanej riekou Poprad, a sféry
Zeme - reprezentovanej riekou Váh,
stojí trba. trba, hrana Najvyieho
Vedomia a Veènej Spásy, je hlavným
rozvodím horskej èasti Slovenska
nad Dunajom. Odde¾uje vody Váhu
od vôd Popradu a Hornádu a tieto
povodia odvodòujú doslova kadý
kút Matra-Tatra Mandaly. trba pod
trbským plesom, kde starodávni
slovenskí pútnici stáli na prahu spásy, odde¾uje aj dve najvýraznejie
kultúrne oblasti horského Slovenska:
Liptov, zem Liptákov, teda zem tých,
ktorí Kontemplujú Boha Jamu, èie
zamý¾ajú sa nad smrou, a a Spi,
Zem Blaenosti alebo Zem Spiiakov, teda zem dlhovlasých pútnikov,
ktorí s ruencom v rukách li za veènou spásou.
V tejto zmysluplnej kozmologickej toponýmii nebolo aké nájs cestu k poznaniu pravdy (odkia¾ snáï aj
slovenské motto Pravda zvíazí) a k
veènej spáse. Avak v neskorích dobách, hlavne v dobe kresanskej, slovenský ¾ud význam starodávnych toponymických smerníkov svoju Cestu
do Neba nahradil cestou cez Jeruzalem
a skrz Kalváriu. Staré smerníky vak v
podobe miestnych mien ako trbské
pleso, Poprad, atï. preívajú dodnes,
len ich treba vedie èíta v slovenèine
bronzovej doby.

Sokratovské otázky o nenej

(Dokonèenie z 1. strany)
A ako revolúcia naloí s náboenstvom, kresanstvom, s veriacim èlovekom, ktorý tvrdí, e prvá príèina vecí nie
je revolúcia ani èlovek, ale povedané s J.
Maritainom, prvá príèina je Boh a len v
jeho optike môe aj v nás nejaké zlo zaniknú?
Nie sú to aktuálne otázky aj v súvislosti s nenou revolúciou?
Aký celok h¾adala nená revolúcia?
Nala ho vôbec, alebo je to brána do toho celku, na ktorý poukazovali u nai
dedovia naim otcom, keï hovorili, ty sa
doije lepích èias a mysleli na západné
demokracie, od ktorých nás delila elezná opona? Mysleli aj na tento lepí celok
demokracie, ktorý (ako predpokladali) v
sebe zrkadlí personálny rozmer, lebo èlovek sa nielen socializuje, ale aj personalizuje svoje prostredie. Mali nádej, e v
tomto lepom celku zanikne to zlo.
Nená revolúcia mi pripadá ako
vzácna minca. Na reverze je zobrazený
èlovek, osoba ako znovuobjavený celok,
v ktorom pod¾a jeho svedomia môe zanika zlo, vo vzahu k práve nadobudnutej náboenskej slobode. Na rube tejto
mince je zasa znak nového celku ako
diela ¾udských rúk, ako civilizaèná
truktúra, ktorá s¾ubuje, e v nej zaniká
zlo, pretoe je personalizovate¾ná. Ako
by mohla vyzera faloná minca nenej
revolúcie? A vôbec je moná taká min-

ca? Nie je to ¾ahká otázka, povedal by
Sokrates a opýtal by sa: Prebehla vo vaej spoloènosti diskusia o tom, èo bude
kritériom vývoja, rozvoja, èi osoba èloveka, potom aj osobnos, alebo iba civilizaèná truktúra, ktorá èloveka vníma
ako náhodu hodenú do vesmíru a chce
mu prepoièa svoju identitu? A asi by
nám pripomenul, e verejnos to bol ivot nie iba pre seba, ale aj pre iného a verejnos to bol aj obraz starostlivosti o duu èloveka v danej spoloènosti.
Znova sokratovská otázka. Ak je
sloboda a nená revolúcia brána do tohto
nového celku, je to jej celok? Èo ak zistíme, e sloboda v tomto celku je výsledok delegovania istej zodpovednosti na
ten lepí celok, ktorý bude robi tú èistiareò? Od nás sa chce, aby sme boli
údrbármi tohto systému. ¼uïmi systému. A potom sme slobodní, môeme robi èo chceme, skontruovali sme celok,
v ktorom zaniká zlo. Len musíme dobre
popísa to zlo. Netreba na to ani desatoro Boích prikázaní. Veï prvá príèina, to
sme my ¾udia. Nemali by sme poveda
tým, ktorí sa o to znova pokúajú, e my
sme u èosi podobné zaili? Nepozorujeme práve preto, e dobro sa nazýva zlom
a zlo sa nazýva dobrom? Nemala by nená revolúcia osta verná tejto skúsenosti,
ktorú sme poznali iba my, pretoe sme
preili totalitu? A nemali by sme my by
zásadoví a odmieta civilizaènú truktú-

ru, v ktorej niet miesto pre kresanstvo,
veï sme to u preili a vieme, èoho je to
zaèiatok? Nezaèal u znova zápas o ¾udské svedomie?
Musím poveda, e aj tých dvadsa
rokov transformácie mi pripadá ako ivot pod¾a Heglovho dialektického modelu vývinu. V knihe Dua Európy ho
kritizuje nemecký politológ M. Lobkowitz, keï píe, e Hegel sa mýlil, zlo nie
je nevyhnutný predpoklad dobra. Mono
sokratovská otázka na ïalí dialóg: Najsamprv musí by zlo ako predpoklad dobra? Lobkowitz je presvedèený, e politika sama neodstráni zlo. e sú to predovetkým predpolitické sféry, ktoré môu
èosi urobi. Ako napríklad rodina, práca,
spoloèenstvo, alebo môeme doda s J.
Patoèkom, aj verejnos ako ivot nie iba
pre seba, ale aj pre iného. To sú celky,
ktoré sú personifikovate¾né. Aj to môe
by ten celok, v ktorom môe za urèitých
podmienok zaniknú zlo. Politika má iba
vytvára podmienky, aby bola v slube
tomuto celku.
Politika sa len ve¾mi ako personalizuje, ako na to upozoròuje C. S. Bartnik. V politike ako celku zlo ve¾mi ako zaniká bez týchto aktívnych predpolitických sfér.
Nebola prvá úloha nenej revolúcie
da do správneho pomeru politiku a
predpolitické sféry, lebo komunizmus
mal supremáciu práve nad týmito nad

politickými sférami? Neteili sa na námestiach ¾udia práve tomu, e to skonèilo? Neijeme zasa heglovský koncept
vývinu, v ktorom dejiny tvoria zmysel?
Ako o tom píe ete kardinál J. Ratzinger, potom dejiny by produkovali zmysel, a nie zmysel tvoril dejiny. Neèudujme sa potom absurdnostiam, ktoré musíme i.
A na záver ete jedna pôvodná otázka Sokrata z rozhovoru s Hyppiasom, zachytená v Platónových dialógoch. Sokrates sa pýta, èi schopnos je krása. A
Hyppias hovorí, e áno. Ale ako to, e
sme schopní robi dobre aj zle, pýta sa
Sokrates - to je krása? Nie, odpovedá
Hyppias, iba ak schopnos a krása robia
dobré veci.
Na námestiach nenej revolúcie ¾udia chceli ís touto cestou.
Polome si kadý sám túto sokratovskú otázku.
Literatúra:

Bartnik C.S. (2000) : Personalizm. O.K  Tomasz Wiater, Warszawa.
Lobkowitz, M. (2001) : Due Evropy. Vyehrad, Praha.
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roku 1914 prichádzajú
na svet tri významné
básnické osobnosti,
ktorých neskôr Boia
prozrete¾nos spojila v spiskokapitulskom seminári do literárnej
skupiny nazvanej Piráti krásy. Ich
programom bolo: h¾ada a objavova krásu v slove, krásu v prírode, krásu v Boom stvorení.
Janko Silan, Pa¾o Uák Oliva a
Mikulá princ - tri výrazné individuality, predstavitelia slovenskej
katolíckej moderny, v ktorých sa
mimoriadne odráala spätos básnika a kòaza. Tento rok to u bude
devädesiatpä rokov, ktoré uplynuli od ich narodenia.
Aby sme dodrali istú èasovú
následnos, na základe konkrétnych dátumov ich narodenia,
predstavíme si najskôr osobnos
Janka Silana, mnohými kritikmi
povaovaný za najkatolíckejieho básnika.

tému, cirkevnú èi duchovnú, prírodnú èi nacionálnu, z jeho básní
sa ozývala hlboká, pokorná, oddaná dua. Dokazuje to aj zbierka
Kým nebudeme doma (1943), ktorá priniesla Silanovu prvú klerickú
i prvú kòazskú poéziu. Zo samotných verov z básne s rovnakým
názvom aký dostala zbierka je
moné vytui, aké miesto povauje Silan za svoj domov: U treba iba kráèa cestou touto v dia¾, /
len Ním a skrze Neho vdy a vade, / kým nebudeme doma, v rajskom sade.
Ïalie dve zbierky Piesne z Javoriny (1943) a Piesne zo diaru
(1947) dokazujú, e básnik si vytvoril vyí, nadzmyslový vzah
k stvorenstvu. (J. Pateka) V obdive k prírode i k nadprírode sa je-

PA¼O OLIVA (vl. m. Pavol
Uák) sa narodil 16. 11. 1914 v obci Kátlovce. Jozef imonèiè, ktorý
napísal doslov k Olivovej zbierke

Piráti krásy

Janko Silan

JANKO SILAN (vl. m. Ján Ïurka) sa narodil 24. novembra 1914
v obci Sila, od nej je teda odvodený aj jeho pseudonym Silan. Preil
ve¾mi akú a smutnú mlados, plnú samoty a trápený oènou chorobou, sa neskôr vyprofiloval na jedného z najlepích slovenských katolíckych básnikov. Priviedla ho k
tomu aj ve¾ká túba sta sa kòazom, èo sa mu po mnohých útrapách, keï ho nechceli kvôli jeho
zdravotnému stavu prija do seminára, napokon podarilo zásluhou
biskupa Jána Vojtaáka. Ten Silana - po jeho neúspenom pôsobení
v trnavskom seminári a po ukonèení gymnaziálneho túdia v Nitre
- prijal do seminára v Spiskej Kapitule. U v tridsiatych rokoch 20.
stor. sa poèas svojho túdia v Nitre
zaèal výrazne formova filozoficky a literárne, pretoe v tom èase
sa na tamojom gymnáziu zilo
mnoho nadencov pre literárnu najmä poetickú - èinnos.
V roku 1936 mu vychádza jeho
debutová básnická zbierka s príznaèným názvom Kuvici. Písal ju
poèas svojich tudentských rokov.
Je spomienkou na dni a noci plné
samoty, keï vonku na tráve a pri
jarku pásol husi, zrána a zveèera sa
uèil spoznáva Boha. Tak sa zaèala jeho poézia. Z clivosti a túby
za tým neznámym, èo pripomínajú
kuviky, keï sa vnárajú do svetla
tvojich okien. (Z rozhovoru s J.
E. Borom, uskutoèneným v roku
1944). Následne mu v roku 1939 medzitým bol publikovaný ete
zborník Rekviem za Andreja Hlin-

prispôsobil povojnovej situácii.
Po zbierke z roku 1948 Úbohá
dua na zemi mu a po dvoch desaroèiach vychádzajú tyri drobné básnické Triptychy (1966 1969). Ako posledná - za jeho ivota - mu vyla zbierka s názvom
Oslnenie (1969), ktorá je plná jasu, viery, nádeje a lásky.
Janko Silan, stojaci po roku
1948 v opozícii totalitného reimu,
bojoval aj v tomto akom období
proti neslobode, skrivodlivosti a
neprávosti daného systému. Dokázal obháji èistý tít a èes katolíckej moderny ako autor zbierky Katolícke piesne z Vaca, ktorá vyla
v roku 1980 len v strojopisnej podobe èi vo významnom autobiografickom románe Dom opustenosti, ktorý odovzdal Silan do tla-

ku, kde prispeli svojimi verami
mnohí laickí i kòazskí autori - vyla v poradí druhá básnická zbierka s názvom Rebrík do
neba. V danej zbierke si
u môeme vimnú básnikov rozlet do výin náboenskej spirituálnej
tvorby, k èomu ho priviedla najmä pokojná a
kultúrna atmosféra vyie spomínaného semináru Spiskej Kapituly.
Práve tu sa stretáva nielen s domácou, ale aj zahraniènou tvorbou básnikov - R. M. Rilkeho, R.
Guardinim, P. Lippertom
a inými. Spiská Kapitula teda zrodila skupinu
piatich pirátov krásy,
ktorí spoloène h¾adali
rajskú tvár vecí. Tvorili
ju mladí katolícki básnici Pa¾o Uák-Oliva, Mikulá princ, Janko Silan, augustínovský prekladate¾ Ján Kováè a organizátor edície Slovo
tefan Schelling. V
ovzduí spiskokapitulského semináru napísal
Silan za pä dní elégiu
Slávme to spoloène, ktorá vyla v roku 1941.
H¾adiac z okna semináru, spomenul si na ivot a
smr svojej matky, ktorú chcel
básnickým spôsobom oslávi. Na
samom zaèiatku mu prili na um
tieto vere: Básnik si svoje oèi zaviera / a vidí ponad vetky dia¾ne
kraje / zmar kráèa ku predmetom
zveèera / a povie: a zem pokojná
je. / A zem sa chystá. Kde sa uberá? / Zem verí. Mlèí. Chráni svoje
taje. / A zem sa obnovuje. Nádhera! / ... tak rada ako na javore list.
V rokoch 1943 - 1947 dochádza u Silana k ve¾kému tvorivému
vzopätiu. Július Pateka v úvode
vydania jeho 2. súborného diela v
roku 1996 potvrdil skutoènos, e
básnik umelecky rástol od zbierky k zbierke, naplno u spieval
vlastným, nezamenite¾ným hlasom. Nech spracovával akúko¾vek

ktorí h¾adali a objavovali krásu v slove, krásu v prírode,
krásu v Boom stvorení

P. U. Oliva, H. Fiebigová, K. Geraldíni, J. Silan

ho básne neraz menia na modlitbu.
Svojou prekladovou tvorbou taktie obohatil v danom období slovenský kniný trh o významnú európsku liturgickú poéziu, ktorá vyla pod názvom Hymny (1943).
Po roku 1947 sa vak konèia
dobré èasy pre náboenskú poéziu. Nastupujúci povojnový socialistický reim nepotreboval
poéziu mystického vzletu a ani
predstavite¾ov katolíckej moderny. Mnohí autori, patriaci do danej básnickej skupiny, emigrovali
do zahranièia a do domáceho exilu upadli okrem Janka Silana aj
jeho kòazskí priatelia Ján Haranta a Svetloslav Veigl, ktorí sa verejne odmlèali a P. G. Hlbina sa
svojou tvorbou viac èi menej

èe u v roku 1970, ale jeho prvé
kniné vydanie sa uskutoènilo a
v roku 1991.
Po páde komunistického reimu vylo bohatstvo Silanovej
tvorby vo viacerých súborných
zväzkoch, ktoré zostavil Július
Pateka. Ten sám priznal, e keï
Silan v roku 1984 zomrel, odiiel
v òom najnáboenskejí, najspirituálnejí, najnepoddanejí prísluník slovenskej katolíckej moderny. Tieto slová potvrdzujú i vere, ktoré aj dnes, hoci u v demokratických podmienkach, ete stále
ponúkajú nadèasové básnikove
posolstvo: Èasy sú kruté, veï to
vieme. / Ale nás núti netreba: /
Slováci slúme, pomôeme / tak
vetkým prís raz do neba.

Oblaky uvádza skutoènos, e z
dechtického chotára vidno Kátlovce ako zelený chumáè s vykúkajúcou veou kostolíka. Keï bolo poèu kátlovské zvonky, vravievali starí: bude pra. Kátlovce sú typickou dedinou Trnavskej pahorkatiny. A práve z nej pochádza
èlovek, na ktorého sa skutoène nezabúda. Mal v sebe èosi ako stigmu svätého Frantika z Assisi.
Zmaturoval na gymnáziu v Trnave
v roku 1934, kde zaèal tudova aj
teológiu. V túdiu teológie pokraèoval v Spiskej Kapitule, kde bol
za kòaza vysvätený v roku 1939.
Svoje básne a prózy, v ktorých sa
èasto zraèil smútok a temnota, èo
odôvodòoval svojou ivotnou skúsenosou, uverejòoval v èasopisoch Rozvoj, Svoje, Elán, Pero,
Prameò, Kultúra atï. Poèas jeho
ivota mu vyla jediná zbierka
básní s názvom Oblaky (1939).
Jeho posledné básne sa nachádzajú v knihe spomienok Tak umieral
básnik Pa¾o Oliva (1941), ktorú
zostavili a zredigovali jemu verní
priatelia - piráti krásy - Janko Silan, Mikulá princ a tevo Schelling. Posledné slová na rozlúèka a
pietne básne do daného diela pridali aj mnohí iní autori. Za zmienku stojí i výber z Olivových básní,
nachádzajúcich sa v knihe tefana
Moravèíka Bozk pozná smútok
úst (1991).
Jeho dobrý priate¾ a spolubrat
Janko Silan sa o òom vyjadril ako
o èloveku, obetujúceho seba a
iných, seba za iných a seba pre
iných, èím pochopil to, èo ho robilo kòazom a básnikom spolu. Pretoe hodnotu ivota meria Boh
nie pod¾a dåky, ale pod¾a splneného poslania. Ak povolaním a poslaním Pa¾a Uáka Olivu bolo by
kòazom a básnikom, tak vyvinul
maximálne úsilie, aby toto poslanie splnil. Janko Silan svoje slová
potvrdil i pietnymi verami v básni Rekviem za básnika: Keï je u
tak, jak je, nu nech je teda. / Ty,
básnik, ty aj v tomto poteí, / ako
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si teil vetkých, ktorým bieda /
deò po deò prekáala stúpa vý.
Jeho básne plné pokory a odovzdania znejú ako modlitby vo
chví¾ach, keï chce by èlovek
sám, vyjadrila sa o òom Angela
Èimová. Platí to najmä o veroch
venovaných Panne Márie zo zbierky Oblaky: V bielych vlnách kvetov tvoje prosby / na zemi sú srdcia ranené / Po¾utuj tie skrvavené
oèi / keï sa menia kvety na tiene
(Madone) Nádherne ako hudba
vak znejú aj jeho ¾úbostné vere
zaznievajúce v básni Ex voto: Povdy mi bude unika / jak myriady såz v tvojich oèiach / Neuè sa
neuè spomína / o vlnách snívam v
temných nociach // Po bielych cestách chodím sám / a v penách mojich plachá víla / Veèer sa s vtákmi
zhováram / ktorých si zrakom poranila // Azda aj tebe do dlaní /
sadnú raz keï smer letu zmenia /
Ich spev a sladko omámi / jak
tvoje zbohom dovidenia.
V najaích ivotných chví¾ach, keï Pa¾o Oliva od roku 1939
a do svojej smrti na tuberkulózu v
roku 1941 v Kvetnici navtevoval
rôzne nemocnice a tatranské sanatóriá, mu boli oporou mnohí jeho
priatelia a známi, ale najmä milujúci piráti krásy. Mikulá princ
ho neustále povzbudzoval slovami: Neboj sa, Pa¾o, bude i a
bude ete spieva - i keï praskla
podaktorá struna na tvojej lýre.
Sám Pa¾o sa vak zmieroval so
svojou chorobou ako slnko so svojím východom a západom. Dokazujú to najmä vere z básne Fragment, ktoré naplno objasòujú i význam vety, ktorú napísal ako venovanie Hadri-Drevenickému do
svojej debutovej zbierky: Aby
nás oblaky veène tiahly do výky! Vere spomínanej básne znejú nasledovne: Povedzte, ktorým
smerom idú vlaky, / povedzte, ktoré vlaky idú nad oblaky? // Povedzte, kam odnesie víchor unavených vtákov, / povedzte, kde sa
konèí odysea vrakov? // Povedzte,
kam zapadne hviezda, keï je vetko biele, / povedzte, ako ïaleko je
od nedele do nedele? // Povedzte,
preèo v noci smr mi siaha na hrdlo, / povedzte, preèo v srdci s krvou nieko¾ko slov zatvrdlo? // Povedzte, preèo tento pozdrav nedopíem, / povedzte, preèo smr nám
vlieva do sàdc farbu viieò? // Povedzte, preèo nikdy nevrátia sa
lanské snehy? / - Sbohom, môj
básnik krutosti a nehy! // Povedzte, preèo v lúèení sa podobáme
kvetom, / povedzte, preèo juní
vtáci zaplakali pred odletom? //
Povedzte, preèo kvety vädnú - aj
na oltári boom? Keï sa Mikulá
princ stretol s Pa¾om Olivom poslednýkrát, poukal mu do ucha
svoj testament: Duu Bohu, telo
do zeme a dloby Cirkvi sv. Môj
majetok je práve taký, ako moje
dloby. ivot je vak neskonèená
symfónia. A predsa ije v Bohu
a v spomienkach tých, ktorí a poznali a milovali. Lebo kadý, kto
a stretol, musel a milova. Slzy
vetkých nad tvojím rovom hovorili o vzahu, o ivom a hlbokom
vzahu k tebe - kòazovi a básnikovi ... Aj kvôli týmto princovým
slovám nám môu nádherne znie
smutné, ale zároveò nehynúce Oli-
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vove vere, patriace do zlatého
fondu slovenskej duchovnej literatúry: Vás èierni havrani vás volám svojich druhov / Znie prosba
nad horou znie Kalváriou lásky /
Ne slza stratená dopadne na oblázky / Za vtákov ranených za tváre pod závojom / Ruky sa spínajú
k nebesiam v mene tvojom / Za deti ktoré pred tebou sú nemé / Za
slová ktoré nikdy nepovieme
(Madone).

sa neplatí (2002), princ bol básnik
- kòaz, posväcovate¾, ktorý vec
nepustí, kým ju nepoehná. Uzlovitá, svalnatá duchovná osoba,
vdy ochotná prekonáva seba.
Sám princ definoval funkciu a
hranice umenia nasledovne: Vyslovi, èo je ete ¾udsky vyslovite¾né, stvárni, èo je stvárnite¾né,
vyslovi veci tak, ako samy v sebe
stoja, tak, ako ani netuia, e jestvujú; so vetkým tým jemným oba-

pólmi: medzi neochvejnou vierou
v realitu sveta a víaznou nádejou,
e prostredníctvom básnickej intuície preniká básnik k ich jadru a
postupne a k samému Stvorite¾ovi. Dokazujú to vere skladby
Modlitba vecí: Vetky beztvárnosti h¾adajú si tváre, / vetko bez
podoby zatúi by krásne, / vetka
temná úzkos i to astie jaré / chce
raz plesa s tvárou v slovách mojej
básne. Daná básnická zbierka bola jedinou vydanou na Slovensku.
Pribudlo k nej vak estnás nových zbierok publikovaných v zahranièí, pretoe v roku 1945 emigroval. Cez Nemecko a Rakúsko sa
dostal do Talianska, avak v roku
1946 sa vybral do Spojených tátov amerických, kde aj zomrel v
roku 1986 v Clevelande.
O svojom vzahu k Silanovi a
Olivovi sa zmienil nasledovne: Sú
stretnutia s ¾uïmi, ktoré neznamenajú niè. Len èo sa rozlúèime, u
sme zabudli na nich. Ale sú stretnutia, ktoré sa ujmú v nás ako semeno v dobrej zemi. Rastie a zapúa korene. Stretli sme sa vetci
v spiskom seminári. S nebohým
Pa¾om Olivom bývali sme v tzv.
nostalgickom kúte. (...) Ako sme
len milovali tie tiché odpoludnia,
keï sme sa vo voòavej tráve vyva¾ovali pod borovicami, sami, lebo
nebo nad nami a okolo nás ticho a
vôòa pryskyrice. Ako sme preosievali svet na rieèici svojich snov a
svojich nekoneèných filozofovaní.
(...) Nemali sme tajomstiev a ili
sme tak ¾udsky krásne, veselo a
bezstarostne. Spájala nás hlboká
¾udská láska, spoloèné záujmy a
spoloèné osudy. A tak myslím, e
nosným základom bola práve láska

doch Edenu - / jak valia lásku spenenú... (...) Jak zvlátny svet vá
bez závoja, / kde s boou sa lásky
svätých spoja: / svitania veèné bez
západu. // Rytieri biely idú z hradu... / To vy. A my tu v iali zeme /
vás k slzám svojim ticho zveme.
princ vak nezabúdal ani na
svojho kòazského a básnického
spolubrata Janka Silana, ktorému
venoval viacero svojich básní. Jednou z nich je aj báseò List do diaru, ktorú mu poslal v èase, keï Silan pastoraène pôsobil v diari:
Ach, èoe tebe je tam v diari, / v
objatí krásy divokej?! / ije jak
baèa na koiari / a sny jak ovce enie snené / z doliny tichej, hlbokej / (tak hore grúòom, dolu grúòom...) / vdy s boou cestou rovnobene. / I postá èasu sa ti ujde /
a poveda si: ako je tu krásne, /
nech kadý planý smútok zhasne /
a svetlo ako slza z mojej básne.
Básnická tvorba Mikuláa
princa v sebe zahàòa duchovnú a
prírodnú lyriku, vlastenecky i politicky motivované vere, ako aj vnútorné vyznania èloveka h¾adajúceho vlastnú identitu. V americkom
exile sa stal významným a uznávaným profesorom moderných jazykov a filozofie umenia a vye tyridsa rokov redigoval tvrroèník
pre slovenskú kultúru Most. princov básnický kolega Gorazd Zvonický ho nazval filozofom a teológom vlastnej básnickej tvorby, pretoe básnik svojím dotykom
hmotný svet zduchovòuje, aby ho
povzniesol, a duchovný svet
zhmotòuje, aby ho sprístupnil.
Piráti krásy teda ili a stále ijú medzi nami prostredníctvom toho, èo im bolo najdrahie. Pretoe,

MIKULÁ
PRINC sa narodil
30. 11. 1914 v
Krompachoch.
Maturoval v roku
1934 na gymnáziu v Levoèi, kde
sa v samovzdelávacom krúku zaèal prejavova aj
literárne. V seminári Spiskej Kapituly si osvojil
nielen teologické
vzdelanie, ale zaoberal sa aj túdiom modernej nemeckej a francúzskej filozofie èi
literatúry.
V
princovi vïaka
jeho irokému a
rôznorodému dielu nemono vidie iba básnika. Treba vyzdvihnú
predovetkým jeho publikaènú,
editorskú, redakènú (redaktor Kultúry) èi prekladate¾skú èinnos
(spomeòme najmä diela Rainera
Maria Rilkeho, G. Papiniho, P.
Lipperta). Ako uviedol Karol Strmeò v predslove výberu Za lásku

lom, v ktorom vec spoèíva, zachyti osobitný tón kadej veci a nájs
zarovno jej miesto vo ve¾kej symfónii stvorenstva; teda individualitu a univerzálnos vetkého....
U v jeho debutovej básnickej
zbierke sonetov Ozveny v samotách zaznamenávame prejavy optimizmu oscilujúceho medzi dvoma

k umeniu, k literatúre a k poézii.
K pamiatke Pa¾a Olivu napísal
princ báseò s názvom iví a màtvi: Ktovie, èi màtvi nezatúia, /
keï Bohu tak v nebi slúia, / vráti
sa k viniam, k ¾udským májom, /
rozda jas svoj pustým krajom. (...)
Keby tak, Pavol, iví vedeli / o
krásnej vaej nedeli, / o èistých prú-

ako uviedol Mikulá princ v rozhovore s J. E. Borom v roku 1944,
pravda, ivot a dielo úzko súvisia. Ba myslím, e dielo je vdy
výsledkom ivota. A tak: Èo sa
vlastne stráca / v priepasti zánikov? / Èo mrie, znovu vchádza /
do srdca básnikov.
Ján Gallik

Janko Silan
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pár dòami vo vydavate¾stve Eko-konzult
vyla publikácia o
vlasteneckej výchove s neprimerane skromným názvom Úvod
do vlasteneckej výchovy. Dielo
má toti 192 strán odborného textu a zachytáva iroký diapazón
problematiky vlasteneckej výchovy - od veobecne platných otázok mravnej výchovy mládee,
cez problémy historiografie a nacionalizmu a po konkretizáciu
samotnej vlasteneckej výchovy v
jednotlivých vyuèovacích predmetoch na základných a stredných
kolách. Autor pritom zoh¾adòuje
historický vývin tejto problematiky od najstarích prejavov a po
súèasné nadnárodné trendy liberalizmu a kozmopolitizmu.
Ve¾mi vhodným a pedagogicky
úèinným doplnením analytických
úvah autora sú hlavne výstiné a
jadrné citáty vyjadrení známych
kultúrnych i politických osobností ku kadej parciálnej odbornej
téme, ktoré smerujú analyzovanú
tému tejto intrukcie do jadrných
a logických vyústení.
Diapazónom svojho tematického záberu i analytickou håbkou
a konkrétnosou jednotlivých kapitol nie je teda dielo RNDr. Ján
Bienika, CSc. nijakým skromným
úvodom do vlasteneckej výchovy, ale vecne konkrétnym a priamo pedagogicky aplikovate¾ným
návodom èi intrukciou na uplatnenie tejto nesmierne iaducej a
hriene zanedbávanej výchovy na
naich kolách.
Samozrejme, ako v kadom
diele s takým irokým záberom, aj
v tomto diele by sa iadalo niektoré letmo naznaèené otázky èi
problémy dopoveda a konkretizova. Pod¾a môjho názoru ide
najmä o nasledujúce problémy:
V otázkach stupòa vlastenectva obèanov SR sa síce netreba
orientova prieskumami akýchsi pofidérnych výskumných centier v Chicagu, ktoré nás v tejto
kategórii zaradili na posledné
miesto na svete (str.7), lebo tie
centrá slúia záujmom rovnako
pofidérnych sponzorov (str.7),
ktorí nás chcú vo svojom vlastnom záujme na takéto nebezpeèné
miesto dosta. Ale aj tak je stav
národného povedomia Slovákov a
vlastenectva obèanov SR na nebezpeène nízkej úrovni. Azda najlepie to vystihujú slová bývalej
ve¾vyslankyne Rakúskej republiky v SR: Som síce Slovák, ale
vysvetlím vám to. Na takomto
stupni národného bezvedomia národ a tát naozaj nesmú zosta, ak
nechcú spácha samovradu. Jedným z východísk z tohto neúnosného stavu by mala by práve
vlastenecká výchova mládee na
kolách vetkých stupòov a kadého zamerania.
V diele je uvedené mnostvo
zaujímavých faktov i príkladov.
Napr. je správne pouitý príklad
celkom unikátneho nenacionalistického vlastenectva vajèiarov
(str. 12-13). Hoci obyvate¾stvo
vajèiarska pozostáva iba z prísluníkov tyroch etnických menín (nemeckej, francúzskej, talianskej a rétorománskej) ich vajèiarska vlastenecká súdrnos je
taká pevná, e si od 15. storoèia
dokázali ubráni tátnu nezávislos a ich obèianska spo¾ahlivos
je taká vysoká, e vetci muskí
obèania majú v rámci milièného
systému obrany tátu svoje vojen-

ské zbrane priamo doma v domácnostiach. Azda by sa v rámci vlasteneckej výchovy iadalo ako príklad pripomenú aj nacionálne
vlastenectvo idov, ktorí vo svojom obnovenom táte prejavujú
podobný vysoký stupeò vlastenectva ako vajèiari a ktorí v záujme obrany svojej vlasti akceptovali aj celkom ojedinelú povinnú
vojenskú slubu ien. V oboch
prípadoch sa v praxi uplatòuje
múdra pouèka Aristotela (str. 17)
èi J. E. Renana (str. 25).
Pravdivé je aj kontatovanie
autora príruèky o sústavných útokoch slovenských médií proti
naej vlasti. Chýba tu vak pravdivé vysvetlenie, a síce, e majite¾mi slovenských médií sú u
minimálne desa rokov takmer
monopolne anonymní vlastníci

ho internacionalizmu, kozmopolitizmu, globalizácie a pod.
Tieto pojmy by mali by v rámci vlasteneckej výchovy vecne
a konkrétne definované.
Vlastenectvo by nemalo by
chápané výluène ako altruizmus a
prináanie obetí. Uvedomelé a
tvorivé vlastenectvo má by v
skutoènosti opakom altruizmu - je
to vedomie kolektívnych záujmov
obèanov tátu a teda aj hlavný
predpoklad úspenosti obèianskeho kolektívu i jednotlivca.
Vlastenectvo je prirodzený a
legitímny egoizmus kolektívu
obèanov tátu. História nás uèí,
e vlastenectvo malých národov
je vdy neagresívne a sebaobranné, èo je najvýstinejie vyjadrené v hesle Cudzie nechceme,
svoje si nedáme! Obèania tátu

Proti sebaobrannému slovenskému nacionalizmu sa a do roku 1989 pouívala ideologická
sekera proletárskeho internacionalizmu a boja proti slovenskému buroáznemu nacionalizmu.
Paradoxné pritom bolo, e práve
Slovensko sa ako jediné medzi
socialistickými tátmi sovietskeho bloku vyznaèovalo tým, e
nemalo svoju vlastnú národnú
buroáziu - takmer vetka buroázia na Slovensku bola neslovenská a èasto aj protislovenská: maïarská, nemecká, idovská a nakoniec aj èeská. Charakteristickým pre takýto proletársky internacionalizmus bolo napríklad zaloenie organizácie Csemadok v
roku 1949 pre spolkovú èinnos
maïarskej tatistickej meniny
na Slovensku a takmer súèasný

Prepotrebná publikácia
neznámej tátnej príslunosti a
utajovanej etnicity, evidentne
ekonomicky zviazaní s rovnako
anonymnými vlastníkmi neslovenských korporácií. Na tomto
stave sa momentálne nedá niè
zmeni aj napriek tomu, e je tu
stále platné Odporúèanie Rady
Európy è. 1201/1993 o etike urnalistiky, ktoré ukladá médiám
povinnos pravidelne, konkrétne,
menovite a transparentne oboznamova verejnos so skutoèným
vlastníctvom média. Toto odporúèanie RE je systematicky a cynicky ignorované vetkými neslovenskými médiami na Slovensku
a preto by malo by aspoò detailné oboznámenie iakov s uvedeným dokumentom RE súèasou
vlasteneckej výchovy.
Nijaký národ a tát nejestvuje
ako celkom ojedinelý a od vetkých nezávislý autarkický útvar.
Vetci sme so vetkými zviazaní a
túto zviazanos a vzájomnú zodpovednos po hrôzach II. svetovej
vojny fundamentálne definovali a
na najvyom medzinárodnom
stupni reglementovali základné
dokumenty Organizácie spojených národov. Skutoèné vlastenectvo, vedomé si nielen svojich
národných záujmov, ale aj svojej
osudovej zviazanosti s ostatnými
národmi a tátmi, by sa preto malo opiera hlavne o reálnu znalos
základných dokumentov OSN.
Ide najmä o tieto dokumenty:
- Veobecná deklarácia ¾udských práv, prijatá na III. VZ
OSN ako rezolúcia è. 217 (III)
dòa 10.12.1948
- Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
právach, prijatý na XXI. VZ OSN
ako rezolúcia è. 2200 (XXI) dòa
16.12.1966
- Medzinárodný pakt o obèianskych a politických právach,
prijatý na XXI. VZ OSN ako rezolúcia è. 2200 (XXI) dòa
16.12.1966 a
- Deklarácia OSN o odstránení vetkých foriem rasovej diskriminácie, vyhlásená na XVIII. VZ
OSN ako rezolúcia è. 1904 (XVIII) dòa 20.11.1963.
Oboznámi iakov a tudentov s obsahom uvedených dokumentov OSN je potrebné u
aj z h¾adiska reálneho definovania èasto deformovane frekventovaných pojmov vlastenectva, nacionalizmu, proletárske-

musia vedie, aké sú prirodzené a
oprávnené záujmy ich tátu a ako
ich v praxi uplatòova. Preto
kolská výchova k vlastenectvu
musí by aj u nás systematická a
nepreruená od samého zaèiatku
(dôleitos materských kôl v
tejto výchove najlepie ilustruje
príklad Maïarska!) a prejavy
vlastenectva èi jeho opaku musia
by u iakov primerane premietnuté aj do celkových tudijných
výsledkov (str. 92).
Podobne je to aj s nacionalizmom (str. 33-36). Nacionalizmus
nie je len ideológia a politika národnej buroázie, ktorá sleduje
svoje triedne a vykorisovate¾ské
záujmy  ako ho definujú ortodoxní marxisti (Slovník cudzích
slov, SPN, Bratislava 1990), ale je
podstatne viac. Keby bol len ideológiou buroázie, nikdy by nemohli vzniknú fundamentálne
dokumenty OSN o základných a
nezadate¾ných národných právach! Nacionalizmus je vedomie
spolupatriènosti prirodzeného
¾udského kolektívu, zdrueného
na základe spoloèného jazyka,
spoloèných historických osudov a
spoloèných záujmov do budúcnosti. Preto nijaký nenacionalistický èo kozmopolitický národ nikdy nejestvoval a ak sa ktorýko¾vek národ vzdal svojho práva na
národné povedomie a svojho prirodzeného práva na nacionalizmus, definitívne zanikol v inom
nacionalistickom národe ako
mnoina amorfných jednotlivcov.
Dnes vak dobrodruhovia a ultranacionalisti ve¾kých a agresívnych národov znova poúèajú svoje potencionálne obete, aby neboli nacionalistami! Aj problém
slovenského nacionalizmu dnes
spoèíva len v tom, e sa nás cudzí
agresívni ultranacionalisti usilujú
zbavi náho národného povedomia a vedomia kolektívneho práva na sebaobranný nacionalizmus,
èie usilujú sa vo svojom vlastnom prospechárskom záujme ná
národný kolektív eliminova (str.
34). Na pochopenie podstaty
zdravého nacionalizmu staèí sledova postoje a tlaè zahranièných
Slovákov, ktorí opustili svoju
vlas ako politickí emigranti pred
desiatkami rokov a a v demokratických podmienkach zahranièia
pochopili a naplno preívajú vedomie kolektívnej národnej spolupatriènosti.

legislatívny zákaz spolkovej èinnosti Matice slovenskej a zruenie jej miestnych organizácií! Z
takejto nadnárodnej praxe vyplynul pre Slovákov logický poznatok, e proletársky internacionalizmus na Slovensku je ideológia, pre ktorú je vetko cudzie a
vetko protislovenské blízke a
chvályhodné, kým vetko slovenské je pre òu cudzie èi dokonca
trestuhodné.
Obuchom tej istej ideologickej sekery boja proti slovenskému nacionalizmu je po roku
1989 kozmopolitizmus a globalizácia. Doteraz tieto vágne pojmy
síce ete nikto exaktne nedefinoval, ale obèania postkomunistických tátov z procesu privatizácie
svojich tátnych podnikov a svojho národného bohatstva u vedia,
e kozmopolitizmus je nacionalistická ideológia anonymných a etnicky utajovaných kupcov a vlastníkov svetového bohatstva - globalizátorov. Ich ideológovia a mediálni sluhovia to toti dokazujú
kadodenne a naozaj celosvetovo
globálne.
Jedným z ideologických nástrojov globalizátorov na rozkladanie sebaobranného odporu národov je aj nadnárodný èi nadtátny regionalizmus - vo svojej podstate len proletársky internacionalizmus prema¾ovaný nabielo.
Opakom tejto rozkladnej teórie je
výchova k detailnému poznaniu
svojho rodného kraja, ktorá by
mala by organickou súèasou
vlasteneckej výchovy na kolách
(str. 145).
Úèelom tohto krátkeho príspevku nie je diskutova alebo
polemizova s autorom, aj keby to
bolo skutoèné na viacerých miestach potrebné, chcem len upozorni vetkých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, alebo by sa
profesne mali zaujíma, e takáto
publikácia vyla a oplatí sa ju preèíta. Autor toti nielen rozoberá
metódy, formy, etapy, prostriedky
vlasteneckej výchovy, ale kladie
aj nepríjemné otázky. A to vetko
vyúsuje do návrhu konkrétnych
úloh, ako zlepi súèasný stav.
Keïe kniha vyla len v nízkom
náklade a môe by problém sa k
nej vôbec dosta, pre istotu aj adresa vydavate¾a: Eko-konzult,
P.O.Box 61, 850 07 Bratislava 57;
e-mail: eko-konzult@chassco.sk
JÚLIUS HANDÁRIK

Mini
recenzie
Henrik Eberle, Matthias Uhl
(editori): Kniha Hitler
Bratislava, Ikar 2006
Spis, tvoriaci podstatnú èas tejto publikácie, bol
napísaný krátko po vojne na Stalinov podnet. Jeho
zostavovatelia z ¼udového komisariátu vnútorných
záleitostí (NKVD) spracovali rozsiahle výpovede
dvoch muov (v tom èase zajatcov), ktorí nieko¾ko
rokov patrili do najbliieho Hitlerovho okolia: Otta
Günscheho a Heinza Lingeho. Günsche bol Hitlerovým osobným poboèníkom, Linge zas osobným sluhom a neskôr éfom osobnej sluby.
Dokument pomerne podrobne zachytáva verejný
i súkromný ivot nacistického vodcu od jeho nástupu
k moci a po smr. Stalin chcel ma zrejme èo najviac informácií o svojom vtedy u bývalom konkurentovi, preto si vyiadal takúto podrobnú správu.
Dostal ju v roku 1949 pod názvom Kniha Hitler. Po
jej preèítaní dal Stalin strojopisný text zaradi do archívu. Len nedávno bol tento cenný historický dokument zásluhou nemeckých bádate¾ov znovuobjavený
a sprístupnený irokej verejnosti.
Text je cenný okrem iného tým, e poodha¾uje
vnútorný ivot Adolfa Hitlera, umoòuje nazrie do
jeho sveta a do jeho spôsobu uvaovania, osvet¾uje
tie pozadie súvisiacich historických udalostí. Navye, samotný spis je v aktuálnom kninom vydaní doplnený obsaným odborným komentárom, poznámkami, ivotopismi i fotografiami. Kniha Hitler patrí k
najpôsobivejím dokumentom o tretej ríi, jej slovenské vydanie (v preklade Tibora Hrozániho) mono
oznaèi za zásluný vydavate¾ský èin.

Jan Skácel: Zlé lane odcházejí k ránu
Praha, Dokoøán 2008
Moravský básnik Jan Skácel (1922 - 1989) pracoval po väèinu svojho ivota ako redaktor, okrem
poézie sa venoval literárnej kritike a publicistike,
spolupracoval s rozhlasom i s divadlom. Jeho básnické dielo sa vyznaèuje úspornosou výrazu, úctou k
¾udovým tradíciám a vedomím mravných hodnôt.
Skácelove básne sú spravidla krátke a napoh¾ad
jednoduché, trochu smutné, trochu tajomné, a práve
tajomstvo obsiahnuté vo veroch prehlbuje ich záber.
Za textami vidno archetypy, h¾adanie podstaty a pôvodnosti. Je to pravá poézia - niè viac a niè menej.
Súbor Zlé lane odcházejí k ránu je malým, ale
silným výberom z tvorby básnika. Charakter verov
sa odráa v k¾úèových slovách: slnko, mesiac, hviezdy, noc, ticho, voda, vietor, tráva, láska... Svet, príroda, krajina a èlovek - nezmerné inpiraèné zdroje poézie! Pripomeòme si z tejto peknej kniky aspoò tyri vere: studánka v lese nikdy nele / v té hrstce vody pravda spí / a livé slovo na dno klesne / a naveky se utopí (s. 74).

Ján Motulko : Èas Herodes
Bratislava, Petrus 2003
Ján Motulko sa narodil roku 1920 v Malej Lodine. Dlhé roky pracoval ako redaktor v Spolku svätého Vojtecha a v Katolíckych novinách. Vydal nieko¾ko zbierok poézie a jednu prozaickú knihu. Pre svoj
kresanský svetonázor nemohol v rokoch 1948 a
1969 a 1970 a 1989 knine publikova - desaroèia
vynúteného pôstu preruila len zbierka Zobúdzanie
popola (Smena 1970). Okrem literatúry sa systematicky venuje aj fotografovaniu.
Verovaná skladba Èas Herodes znamená v kontexte jeho tvorby výnimku, je v prvom rade básnickým dokumentom, ktorý zachytáva pocity umelca,
svedèí o dobe a ènie nad òou ako výkrièník. Napísaná bola v roku 1948 a dlho zostávala z pochopite¾ných dôvodov v utajení. Autor v nej toti jednoznaène vyjadril svoj odpor i vzdor voèi nastupujúcemu
komunistickému reimu.
Básnik v èase hrôzovlády napísal: Baránok visí
cez priestory. / Raz prehovorí... A na inom mieste:
Ponáh¾aj sa u, Boe, na pomoc... Táto básnická
výpoveï, v ktorej ani po rokoch neboli spravené nijaké dodatoèné úpravy, zaujme spontánnosou i jasnozrivosou, veï odkryla pravú tvár bo¾evizmu v
dobe, keï proreimoví básnici vykúvali svoje patetické tirády na nové èasy (z doslovu Michala Chudu). Treba uzna, e ide o ojedinelé a jedineèné dielo naej literatúry.
JÁN MARÁLEK

19/2009 (18. novembra)

Je

veobecne známe, e vetky cesty vedú do Ríma.
Výnimkou nie sú v posledných dvadsiatich rokoch ani
Slováci, ktorí v hojnom poète
(vzh¾adom na poèet obyvate¾ov SR)
pozdravujú Kristovho Námestníka
na generálnych audienciách.
V stredu 10. júna 2009 sa spolu
s ostatnými pútnikmi zo Slovenska
i z celého sveta zúèastnila stretnutia
s pápeom aj skupina pútnikov z
bratislavských Vajnôr. Ich známy
spevácky zbor Jána Pavla II. mal
monos tak zaspieva priamo aj
Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
Podporili ich pritom aj iaci Základnej koly Jána Pavla II. so svojimi pedagógmi. Spolu s vajnorským pánom farárom Vdp. ThLIc.
Petrom Slepèanom osobne pozdravili Svätého Otca Benedikta XVI.
aj starosta mestskej èasti Bratislava
- Vajnory Ing. Ján Mrva i dirigent a
umelecký vedúci zboru Schola
Catntorum Ioannis Pauli II Majster
PhDr. Ondrej Demo.
Príleitosou tejto púte vajnorských spevákov do Veèného mesta
bola ozaj nevedná udalos. Tretie
vydanie ich CD Resonantia Tatrae
toti nedávno vylo vo vatikánskom
vydavate¾stve Libreria Editrice Vaticana (LEV) a jeho riadite¾ Prof.
Don. Giuseppe Costa, SDB pozval
zbor na koncert a prezentáciu tohto
CD. Konala sa vo tvrtok 11. júna v
Bazilike Sant'Andrea delle Frate neïaleko panielskeho námestia. Prili na òu aj ve¾vyslanci SR vo Veènom meste Stanislav Vallo (Taliansko) a Jozef Dravecký s manelkou
(Svätá stolica a ZRMR)
CD Resonantia Tatrae je ve¾mi
zaujímavé a nevedné tým, e ide
o známe slovenské piesne, ¾udové,
hymnické i koledy naspievané v
reèi Cirkvi i Starých Rimanov - po
latinsky.
Autorom latinských textov je
Bystrík Muránsky (vlastným menom Don Anton Macák, SDB;
1907-1972) ), ktorý ich zaèal písa
ete v 30. rokoch minulého storoèia
poèas svojich túdií v Ríme, kde
bol 18. decembra 1938 vysvätený
za kòaza. Po návrate domov pracoval v rozlièných saleziánskych

Ú

tle dielko Malý princ v nás od
nemeckého psychológa Mathiasa Junga, ktoré vylo v èeskom preklade (Praha : Portál 2008), je
presne jednou z tých kníh, ktoré po
preèítaní nástojèivo preniknú kadú
vnímavú ¾udskú myse¾ a zasiahnu ju
presne tam, kde sa z empírie preívania a zaitia rozmanitých momentov
¾udského ivota rodí sple otázok a
túba po odpovediach, tam, kde sa
h¾adá spôsob, cesta, zmysel, naplnenie, opodstatnenie existencie ako takej. A ak si sa u, milý èitate¾, náhodou prestal pýta, h¾ada a v spleti automatického unaveného kráèania stádovo postupuje v dave a necháva sa
obera o privilégia: myslím teda som,
cítim teda som, ak u dávno necíti ten
efektívny nepokoj, ktorý dovo¾uje
prekroèi prah jednoduchého itia/bytia smerom k hlbím duchovným podstatám a pravdám, tak Malý princ v
nás je presne tou knihou, ktorá a láskyplne vyruí.
Dielko má charakter interpretaèných sond, ktoré, cez psychologickofilozofický priezor Mathiasa Junga,
explicitne vypåòajú/dopovedajú medziriadkový priestor Exupéryho Malého princa. V tomto rozmere má metatextovú povahu. Na podklade úvah,
otázok, putovania Malého princa, psychológ prístupným populárno-náuè-
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ústavoch a kolách: v Trnave, Galante, a v atíne. Barbarská noc, t.
j. násilná likvidácia muských klátorov 13. - 14. apríla 1950 ho zastihla ako predstaveného a riadite¾a
saleziánskeho ústavu v Hodoch
(okres Galanta). Internovali ho spolu s mnohými ïalími reho¾níkmi v
Pezinku. Po tzv. politickom prekolení v decembri 1950 dostal
tátny súhlas k pastorácii v Roòavskej diecéze. Pôsobil v Pleivci a v
Luèenci. Od roku 1952 a do smrti
(31. augusta 1972) bol správcom
farnosti v Muráni. Ako sprievodca
roòavského biskupa Dr. Róberta
Poboného sa zúèastnil na Druhom
vatikánskom koncile.
Do Ríma vtedy priniesol a odovzdal svojmu bývalému tudentovi, známemu historikovi, Prof. Milanovi S.
Ïuricovi, SDB aj rukopis spomínanej zbierky
Resonantia Tatrae. A
Tatry èakali na svoju
latinskú Ozvenu skoro
50 rokov...
Knine (noty s latinskými, slovenskými a
anglickými textami) sa
Resonantiu podarilo vyda a v roku 2007 vïaka sponzorom, Matici
slovenskej a americkému vydavate¾stvu Bolchazy-Carducci v USA
(v táte Illinois), ktoré
je zamerané na históriu
a literatúru v klasických
jazykoch - publikuje o.
i. aj Homéra èi Cicera.
V tom istom roku vylo
v USA aj prvé vydanie
nahrávok na CD s dvadsiatimi siedmimi piesòami
naspievaných
Zborom Jána Pavla. II. Vajnory.
Bystrík Muránsky v
úvode k zbierke Resonantia Tatrae, svojho èasu, 30. apríla 1963
okrem iného napísal:

Predstavme si, e by starí Rimania dnes oili a my by sme im na
kultúrnom zájazde v Ríme povedali: Rimania! My Slováci by sme
boli radi, aby ste nás aspoò èiastoène spoznali, chceli by sme toti s
vami v priate¾stve naíva, preto
vám z naej ¾udovej tvorby vo vaej vánej a úctyhodnej reèi zaspievame nieko¾ko piesní, ktoré majú
svojskú melódiu. Nebudú to síce
vycibrené, elegantné vere váho
Catulla a Horácia, ale iba skromné
piesne slovenského pospolitého ¾udu obleèené do latinského rúcha.
Pretlmoèili sme ich iba preto, aby
ste nám rozumeli, èo spievame, lebo darmo by sme vám tu po slovensky spievali, keï naej materèine
nerozumiete. Dúfame, e pochopíte

ným týlom analyzuje, pomenúva, odha¾uje nadèasové ivotné pravdy.
V úvodných èastiach upozoròuje,
aké dôleité sú v ivote strach, úzkos,
kríza ako zdroj najvlastnejieho a najintímnejieho ¾udského sebapoznávania, silnenia, oèisovania a zu¾achovania, pretoe: Èím ménì úzkosti, tím
ménì ducha (s.16). Planétou panovaèného krá¾a zase varuje pred zneuíva-

lampár je v zastúpení èloveka, ktorý
bez vlastného zváenie a prehodnotenia podlieha skostnateným pravidlám, morálkam èi tradíciám. A zemepisec pre zmenu parafrázuje vedu ako
dvojseènú zbraò, ktorá na jednej strane pomáha, posúva, no na strane druhej pohlcuje, detruuje.
Na planéte Zem Jung spolu s Malým princom spoma¾uje èas, lebo ...

túto nau dobrú snahu a ve¾kodune
nám odpustíte, ak by niektoré slová, výrazy alebo celé vety barbarsky zneli. Ak by sa vám vak daktorá pieseò za¾úbila, budeme ve¾mi
radi, keï si ju aj vy, na znak svojej
priazne voèi nám, zaspievate.
Toto elanie Bystríka Muránskeho sa teraz splnilo a zbor Jána
Pavla II. z Vajnôr naozaj zaniesol
ozvenu Tatier do Veèného mesta. V
stredu 10. júna veèer zbor vystúpil
aj na koncerte v najstarej rímskej
Baziliky Santa Maria in Trastevere,
ktorý zorganizovala medzinárodná
asociácia Hudobníci bez hraníc misionári hudby Jána Pavla II. Zaloili ju sestry Raffaela a Daniela
Sabattiniové, samy aktívne umelkyne; Raffaela hrá na husle a Daniela

JÁN KOIAR

Svätého Otca Pozdravujú a odovzdávajú knihu i CD Resonantia Tatrae traja najznámejí Vajnorèania:
(z¾ava doprava): Ján Mrva, starosta, Peter Slepèan, farár, a Ondrej Demo, dirigent Scholy Cantorum Ioannis Pauli II.
mienil sebaláskou, vlastnou akceptáciou, prijatím, sebaúctou, pretoe len na
týchto základoch som smerom k inému
èloveku a k svetu ako takému schopný
nieèoho naozaj pravého, skutoèného.
A to èi u benej medzi¾udskej láskavosti, empatie, vzácneho priate¾stva,
alebo partnerstva. Pretoe Jediná kapka lásky je víc ne oceán vùle a rozumu (s. 87) a pripúta si, znamená

Na margo Malého princa v nás

O veènom h¾adaní èloveka

ním moci v akýchko¾vek podobách
alebo formách. A nech u som krá¾,
ktorý sa z pozície moci snaí zneuíva
a manipulova, alebo som ten, ktorý sa
èi u zo zbabelosti, alebo nevedomosti
necháva manipulova, vdy zostávam
v okovách ¾udskej malosti a spreneverujem tomu, èo ju prekraèuje.
Na planéte márnivca autor riei
strácanie vlastnej autenticity pod nánosom prázdnych gest, hrania, pózovania, narcistického predvádzania.
Zastavenie sa pri alkoholikovi zastupuje problém závislostí ako takých.
Poèítajúci obchodník zase navodzuje
otázku nekontrolovanej potreby zhromaïovania si majetku bez kontruktívnej - úitoènej, zmysluplnej - pointy. Veène zaínajúci a zhasínajúci

je klaviristka. Na záver koncertu
prilo ve¾ké prekvapenie, keï prezidentka Asociácie pani Raffaella
Sabattiniová v ïakovnom príhovore okrem iného povedala: Rozhodli sme udeli nau cenu za rok 2009
vám, za dielo, ktoré Schola Cantorum Ioannis Pauli II ako hudobný
posol íri vo svete slovenskými
spevmi a piesòami ako prejav najèistejích pokladov kultúry a viery
svojho národa vïaka univerzálnemu posolstvu latinského jazyka,
aby slovenská pieseò letela na krídlach latinèiny do celého sveta.
Ako mimoriadny prídavok zaznela vo svetovej premiére v talianèine (autori talianskeho textu sú Don
Stanislav Kmotorka, SDB a Marco
Guadanini) aj známa mariánska pieseò Krá¾ovná nebies Jozefa Halmu,
ktorá zoala mimoriadny úspech.

èas je ivot. A ivot sídlí v srdci. A
èím více jím lidé etøí, tím ménì mají
(s. 81). Ïalej objasòuje vzácnos
priate¾stva i prirodzenos smrti, ktorá,
ako nezvrátite¾ná maxima ¾udského
ivota, nesie v sebe etický rozmer.
Schopnos cíti vlastnú pozemskú koneènos by toti malo uèi pokore a
vies k potrebe odovzda svetu zo seba to najlepie: Smrt je normální událost v rytmu pøírody. Rozhodující není
délka naeho ivota, nýbr to, jestli
jsme ili plnì, radostnì a s vìdomím
odpovìdnosti, nebo jsme jen pokramaøili svá léta ivota a nechali jej
uplývat kolem nás (s. 110).
No a, samozrejme, tak ako Malý
princ, ani Jung nemohol obís lásku
ako takú, ktorú bezpodmieneène pod-

prevzia zodpovednos, stara sa a napriek tomu, e ruí je vade ve¾a, ... ta
tvá je jediná na svìtì., ... oná jediná je
dùleitejí nì vy vechny, protoe
právì ji sem zaléval... A pro ten èas,
který jsi své rùi vìnoval, je ta tvá rùe
tak dùleitá (s. 100 a 102).
Kniha Malý princ v nás teda riei
základné problémy ¾udského bytia. Jej
zaujímavosou a nesporne ïalou pridanou hodnotou je aj to, e spisovate¾
svoje analýzy dopåòa/podèiarkuje citátmi rôznych filozofov èi spisovate¾ov (mnohé z nich sme tu pouili) - od
Sokrata cez Kanta, Kierkegaarda,
Nietzscheho, Schopenhuera a po Goetheho èi Hesseho. Dôkaz toho, e
schopnos najvnútornejie precitania,
vnímania, odha¾ovania, cítenia naj-

vlastnejích problémov Èloveka nás
intersubjektívne prepája. Aj keï hovoríme vo svojom èase, svojím jazykom,
cez priezor svojich skúseností, aj dnes
nás trápi stále to iste. A síce, e málo
milujeme sami seba, málo na to, aby
sme sa poèúvali, poèuli onen Moment Dokonalého v nás. A tak blúdime: ijeme v okovách závislostí, podliehame pravidlám vonkajieho sveta,
slúime pudom, prekraèujeme mieru.
Nevieme si dopria pokoj, oddych, rados, hravos, slobodu, èas, v ktorom
pobudneme sami so sebou. Nedarí sa
nám zuitkova oèisujúcu boles,
kontruktívnu úzkos, postara sa o
vlastnú vyváenos a rovnováhu. Neobjavujeme v sebe diea, zo strachu
pred zodpovednosou nevytvárame
naozajstné putá a prive¾mi ¾ahko
opúame svoju Ruu. Pri dotyku so
svetom len málo vyuívame ten vzácny potenciál nehy, múdrosti, svedomia, empatie, porozumenia, symbiózy,
lásky vyvierajúci z oných Transcendentálnych prameòov v nás.
No knihy ako Malý princ v nás
vak potvrdzujú, e tak ako v 4. storoèí pred naím letopoètom, i dnes je tu
potreba o to podstatné a pravé bojova
- håba, hovori, h¾ada rieenia, nabáda... A dokia¾ toto vetko robíme,
dovtedy dávame svetu ancu .
MARCELA ANTOOVÁ
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(Dokonèenie z predchádzajúceho èísla)

AKO SME TAKMER PRILI
O VODNÉ DIELO

Rozpad svetovej socialistickej
sústavy v Európe, zánik RVHP a
Varavskej zmluvy s následným rozpadom ZSSR rapídne aktivizoval
maïarské iredentistické ivly. Medzitátna Zmluva o spoloènej výstavbe SVD G-N z r. 1977, ktorá
stanovila hranice po uvedení SVD
do prevádzky v súlade s trianonským rozhodnutím, by im bola na
medzinárodných fórach znaènou
prekákou. Bolo sa jej treba zbavi.
Nie kvôli ekológii - kvôli politike
nastal nenávistný boj proti dunajskému vodnému dielu, ktorý trvá dodnes. V tom je podstata politiky i
praktického konania maïarského
prezidenta, maïarskej vlády a vtedajieho i terajieho maïarského
parlamentu.
Iredenta, hlásaná skupinou Dunakör (jej zakladate¾om a èelným
predstavite¾om bol i súèasný prezident), úplne ovládla maïarskú verejnos. Maïarská vláda svojvo¾ne
a bez konzultácie so zmluvným partnerom 13. mája 1989 prikázala s
okamitou platnosou zastavi práce na výstavbe vodného diela Nagymaros. (Práce vykonávala a aj financovala Rakúska fy.)
Detrukcie vzahov naberala na
intenzite, keï 20. júla zakázala pokraèova aj na stavbe vodného diela
Gabèíkovo. Zaèalo sa rokovanie,
kde maïarská strana mala iba jedno
rieenie, zbúranie diela a uvedenie
terénu do pôvodného stavu.
Podporu pre toto rieenie získali
u aktivistov v zahranièí, ale aj u nás.
Charta 77 sa takto zastala naich záujmov: Váení páni, medzi
èeskoslovenskou a maïarskou vládou prilo k sporu o dokonèenie
vodného diela Gabèíkovo - Nagymaros. Ès. vláda protestuje proti
rozhodnutiu maïarskej strany zatia¾
pozastavi práce na priehrade v Nagymarosi. Celá vec sa predkladá ako
ve¾ké prekvapenie. Nie je to vak
prekvapenie pre nikoho, kto sledoval, ako v Maïarsku narastajú protesty laickej aj odbornej verejnosti
proti tejto mimoriadne nákladnej a
pritom hospodársky i ekologicky,
mierne povedané, spornej stavbe...
Nazdávame sa, e rozhodnutie maïarskej vlády by malo by pre nás
skôr dôvodom k zamysleniu sa nad
vlastnou nezodpovednosou, výzvou k vecnej, odbornej a verejnej
diskusii, a koneène aj podnetom k
tátnickej ve¾korysosti, ako príleitosou k ohováraniu a nezmyselnému osoèovaniu naich susedov. Tomá Hradílek, Dana Nìmcová, Saa
Vondra, hovorcovia Charty 77.
A na ilustráciu hádam ete jedna
z mnohých perál ducha spoza rieky Moravy: Doufáme, e vypovìzení smlouvy nevyluèuje pøípadnou
maïarskou úèast na likvidaci stavby
a jejích následkù... Odvìkým slovenským nacionalistùm se obrovitá
stavba v území, souvisle osídleném
Maïary, hodila... Po listopadu l989
byla objektivnì dána monost stavbu okamitì zastavit a jednat o spoleèné likvidaci stavby, nebo o její
podstatné zmìnì. Stalinismem odkojená banda slovenských technokratù a nacionalistù vak na tuto
monost nereflektovala, v absurdní
stavbì pokraèovala... Vyzýváme maïarskou stranu k tvrdému a rozhodnému postupu pøi dalích jednáních
a opatøeních ve vìci gabèíkovské

JÚLIUS BINDER

Odvìkým slovenským nacionalistùm se obrovitá stavba
v území, souvisle osídleném Maïary, hodila...

Príbeh vodného diela

pøehrady. Ing. Ale ulc, Ing.Pavel
Køivka, Ing. Pavel Punèocháø, CSc.,
ZELENÝ KRUH Praha. Nezaostal v
búracích aktivitách ani minister ivotného prostredia J. Vavrouek,
ktorý objednal dokumentáciu u prof.
Vegha: Povìøuji Vás tímto vypracováním odborné technicko - ekonomické studie, týkající se odstranìní
vodního díla Gabèíkovo a spojené s
technickou rekultivací terénu a recyklací demolovaného betonu, tak
znie objednávka.
Profesor Végh u v júni 1992
odovzdal ministrovi Vavroukovi
27-stranový elaborát, ako znies
gabèíkovské vodné dielo zo sveta.
Mali to by stavbárske Lidice. Vetko sa pod¾a komisie dalo a malo to
ma aj isté výhody: vyèíslené náklady èinili 40 mld. Kès.
Mikulá Huba v Dunajstory, str.
6, január 1990, Bratislava, sa vyznáva takto:: Vývoj udalostí v Maïarsku, pozastavenie výstavby Nagymarosu z maïarskej strany a následná hysterická protimaïarská kampaò nás prinútili zauja jednoznaèný, aj keï riskantný postoj - podpori stanovisko maïarskej vlády, èo
nám v naich oficiálnych kruhoch
získalo poves vlastizradcov.
Take pod¾a pána Hubu, to nie
Maïari proti nám, ale my proti nim
sme rozpútali hysterickú kampaò vo
chvíli pozastavenia prác na Nagymarosi. Hanbi sa za takéto tvrdenie
by bolo medzi slunými ¾uïmi málo, a keby som bol na mieste pána
Hubu, oholil by som si bradu, aby
ma poznalo èo najmenej ¾udí.

NAE ROZHODNUTIE:
DOBUDOVA!

Maïarský parlament dna 16. apríla 1991 poveril svoju vládnu delegáciu rokova s ès. vládnou delegáciou len o zruení zmluvy z roku
1977 a o prinavrátení územia do pôvodného stavu. Nasledovali ïalie
rokovania, ale i boj doma o monos
pokraèova v príprave náhradného
rieenia. Toto rozhodnutie maïarského parlamentu nebolo doteraz
zruené.
Vláda ÈSFR i slovenská vláda
12. decembra 1991 kontatovali, e
èesko-slovenská strana vyèerpala
vetky monosti dosiahnu dohodu s
vládou MR, a preto potvrdila rozhodnutie Slovenskej vlády zo dòa
23. júla 1991 uvies VDG do prevádzky náhradným rieením pod¾a
variantu C. Zároveò urèili termín
uvedenia do prevádzky rok 1992.

DUSNO PRED PREHRADENÍM

S blíiacim sa termínom prehradenia Dunaja sa zvyoval medzinárodný tlak na ústavných èinite¾ov.
Ve¾vyslanci èlenských tátov ES si
podávali k¾uèky na ministerstvách i
na VVB a federálny minister ielenec po tom, èo bol na koberci u
nemeckého ministra zahranièných
vecí Kinkela bedákal, e prehradenie Dunaja bude ma ïalekosiahle
dôsledky a e po oèakávanom rozdelení ÈSFR bude ete aj ÈR postihnutá sankciami.
Necelý mesiac pred prehradením

predvolali kompetentných zo Slovenska na zasadanie federálnej vlády a po vypoèutí informácie o stave
prehradzovania zaèalo sa v júli
1992- èeskí ministri (najmä Baudy
a Macek) tlaèili na odklad prehradenia aspoò na november 1992, lebo
28.októbra 1992 malo by stretnutie
Vyehradskej tvorky v Londýne a
prehradenie tesne pred tým (bolo
ohlásené na 20.októbra) by mohlo
by povaované za provokáciu.
Ministrom sa vysvetlilo, e termín prehradzovania nie je volený
náhodne, ani ¾ubovo¾ne, ale e sa
musí vykona v období s najväèou
pravdepodobnosou výskytu nízkych prietokov, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou - prehradzovanie
mono zaèa len pri prietokoch niích ako 1500 m3. s-1. Mali sme
správy o predèasnom sneení v Alpách, prièom sneh sa úèinkom föhnu
môe náhle topi u v novembri, kedy by zvýené prietoky mohli prehradeniu zabráni. A strata celého
roku by mohla znamena stratu celého diela!
Problematikou prehradenia sa
zaoberali i parlamenty najmä výbor
pre P federálneho zhromadenia.
Bolo okujúce poèúva názory niektorých poslancov, (napríklad ichtyológa Juraja Holèíka), ktorí otvorene zastávali záujmy maïarskej
iredenty - mysliac si, e tým pomáhajú dunajskej prírode!

O GABÈÍKOVE AJ V BRUSELI,
LONDÝNE

Po výmene nieko¾kých listov
zvolala Komisia ES tripartitné rokovanie do Viedne na 18. mája 1992 s
cie¾om urobi pokus riei spor medzi ÈSFR a MR rokovaním za pomoci poverených pracovníkov KES.
Maïarská strana sa vak na rokovanie nedostavila - s dodatoèným odôvodnením, e vraj nedostali faxovú
pozvánku. Príèina bola, samozrejme, iná. Zatia¾ èo pohyby stavebných mechanizmov na ¾avom brehu
Dunaja v prípravnej etape (výstavba
obslunej cesty, resp. výmena nevhodného podloia pod deliacou
hrádzou), boli povaované za divadielko, ktoré malo maïarskú stranu
presvedèi o reálnosti papierového
tigra, betónové piliere hatí, ktoré
zaèali vyrasta z terénu na jar 1992
u zaèali by znepokojujúce. Keï sa
vyslaní pozorovatelia z MR presvedèili (poklopaním hánkami), e

piliere sú naozaj z betónu, a nie potemkinove dediny z kartónu, zmocnila sa poradcov maïarskej vlády
(Vargha, Hajóssyová a i.) panika ich teória o papierovom tigrovi
dostala váne trhliny. Rozhodli sa
pre medzinárodnú diplomatickú
ofenzívu na najvyej úrovni. Boli si
vedomí, e ich ekologické argumenty sú slabé a nie dos pádne na vyvolanie úèinnej medzinárodnej intervencie. Ale kým bola v platnosti
Zmluva z 1977, nebolo moné jej plnenie oznaèi za poruenie suverenity MR. Preto bolo treba Zmluvu
urýchlene zrui. Nóta o jednostrannom ukonèení jej platnosti bola pripravená a odoslaná 19.mája 1992,
preto bolo nemyslite¾né deò predtým rokova bona fide (v dobrej
viere) o rieení sporu. Tak sa radej
vyhovorili, e do Viedne nedostali
pozvánku.
Uvedenou nótou zruili Zmluvu
1977 s naproste neprimeranou výpovednou lehotou - len 6 dní, èo povaoval za absurdné neskôr aj Medzinárodný súdny dvor (MSD) v
Haagu. Len èo Zmluvu jednostranne
vypovedali, nedbajúc na skutoènos,
e výpoveï nenadobudla platnos,
lebo ÈSFR obratom vyjadrila svoj
nesúhlas, obrátila sa MR na KBSE a
Bezpeènostnú radu OSN so iadosou o zákrok a súèasne aj na MSD v
Haagu, napriek tomu e im muselo
by jasné, e MSD jednostrannú iados neprijme.
Ïalie tripartitné rokovanie bolo
zvolané do Bruselu na 22. 10. 1992.
Len tyri dni predtým sme v Bruseli
objasnili zástupcom KES technické
dôvody, preèo sa u v súèasnom tádiu prác (keï sa zúilo koryto Dunaja na 170 m) nemôe proces prehradzovania zastavi, ale zástupcovia KES chceli da maïarskej strane
ete poslednú monos zmeni svoje
stanovisko.
Na spomínanom bruselskom tripartitnom rokovaní 22. októbra 1992
(v záujme umonenia ktorého sme
odloili prehradzovanie ohlásené
Dunajskej komisii na 20. 10. 1992)
som ponúkol - v snahe umoni odborníkom KES posúdi vplyv VDG
- e sme ochotní po prehradení Dunaja v Èunove nieko¾ko dní celý prirodzený prietok prepúa cez èunovské hate do starého koryta, aby
odborná skupina KES mala monos
vykona prísluné pozorovania a porovna stav okolitého územia pred
odvedením prietokov z koryta Dunaja, so stavom po odvedení týchto
prietokov do gabèíkovského kanála.
Maïarská strana vak nebola ochotná pristúpi na iadne spoloèné pozitívne rieenie.
Termín ïalieho tripartitného rokovania nebol oficiálne stanovený.
A dodatoène sme sa dozvedeli, e pravdepodobne z iniciatívy premiéra
Ve¾kej Británie Johna Majora, ktorý
bol hostite¾om stretnutia Vyehradskej tvorky v Londýne - bolo tichou diplomaciou dohodnuté tripartitné rokovanie doslova v jeho
predveèer: konalo sa 27. októbra od
20,00 hod. do neskorých noèných
hodín - kým sa nepodpísal záznam,
ktorý mal vedúci maïarskej delegá-

cie pán János Mártonyi u vopred
pripravený. V òom prekrútil nau
ponuku z Bruselu, ktorú vraj prijal
a iadal po prehradení trvalo vypúa celý prietok Dunaja do jeho starého koryta. Maïarská strana opä
uplatnila vydieraèskú taktiku. Mártonyi bol neoblomný - spustil síce
5% prietokov, ale hrozil, e ak sa záznam nepodpíe, rozbije nasledujúci
deò Vyehradské rokovanie. Patovú
situáciu vyrieil zástupca KES Pablo
Benavides, ktorý zabezpeèil u komisára ES Fransa Andriessena výnimku pre prietoky slúiace na skúobnú prevádzku VEG a prietoky pri
mimoriadnych prietokových pomeroch. List potvrdzujúci túto výnimku bol odoslaný 30. októbra, ale
Mártonyi sa mohol vráti domov
ako víaz nad variantom C. Záznam (agreed minutes) z Londýna
povýil na dohodu (London agreement) - hoci v zázname bola klauzula o zachovaní doterajích zmluvných záväzkov a nieko¾ko mesiacov
otrepával vedúcemu naej delegácie,
námestníkovi federálneho ministra
ZV Zdenkovi Pírkovi o hlavu neplnenie dohody z Londýna, prièom
tento ani na ná nátlak sa nikdy nebránil a Mártonyiho neoboznámil o
udelenej výnimke!
V èase londýnskeho rokovania
(nerepektovali sme ani Prahu, ani
Budape) bol u Dunaj prehradený
a dozvedeli sme sa, e KES vyslala
skupinu expertov, ktorá monitorovala prehradzovanie od samého zaèiatku (napriek tomu, e bola oficiálne menovaná dodatoène, a v
Londýne) a táto zaslala na KES
predbenú informáciu u poèas rokovania a 31. októbra aj správu, v
ktorej (aj zásluhou prof. Muchu) podali vcelku priaznivé referencie o
oèakávaných environmentálnych
vplyvoch VDG. Správy (ani definitívna z 27. novembra 1992) nenaznaèujú iadne obavy z environmentálnej katastrofy v budúcnosti.

NAJDÔLEITEJIE
BOLO PREUKÁZA PRAVDU

Èastá frekvencia slova zákonnos, zákonné normy, uznesenia
vlád, vypovedanie nevypovedate¾nej medzitátnej zmluvy... Celý posudzovaní proces zákonne nezákonných komisií, výsledok tretej komisie. Aktivity odporcov, organizovanie celosvetového odporu proti Gabèíkovu. Médiá najmä maïarské, ale
i èeské, nemecké, po¾ské atï. chrlili
katastrofické scenáre, obviòovanie
autorov projektu bolo na dennom
poriadku. Béla Lipták spoza ve¾kej
mláky bol síce smienou figúrkou,
keï sa domáhal zásahu Bezpeènostnej rady OSN a interpeloval senátorov USA, no v napätej, dramatickej
situácii nám tie strpèoval ivot. Nezahá¾ali ani platení agenti. Spochybòovanie Zmluvy z roku 1977 naimi
posudzovate¾mi. Oficiálne pripúaná dehonestácia tvorcov koncepcie
SVD G-N, atï., atï.
Cítil som obrovskú zodpovednos za prehradenie Dunaja. Vedomie, e keï neprehradíme Dunaj v
októbri 1992, u nikdy nebude Vodné dielo Gabèíkovo v prevádzke, bolo neznesite¾né. Takisto predstava,
e odporcom diela nebudeme môc
da lekciu z absurdností ich tvrdení.
Najvyí zákon, ktorý pre mòa platil,
bolo preukáza pravdu, pravdu najmenej dvoch vodohospodárskych
generácií Slovenska a Èeskoslovenska. Bol som si vedomý následkov v
prípade neúspechu - h¾adanie vinní-
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kov za prestavané prostriedky a náklady na likvidáciu vodného diela,
hon na èarodejnice pri revitalizácii
územia - no neúspech som nepripúal. Mali sme skúsenosti z Váhu a
iných vodných diel, a tak sme sa
pustili do Dunaja.
Dòa 23. októbra, deò pred ohláseným prehradzovaním, v súlade s
rokovaním vlády 20. októbra zasadal krízový táb. Viac ne tvorhodinové rokovanie neprinieslo iadne
rozhodnutie. To ponechali na riadite¾a Vodohospodárskej výstavby.
Prehradenie sa zrealizovalo za
31 hodín. Dunajská voda si nala nové koryto - prívodný kanál, ktorý ju
privádza i dnes k turbínam a k plavebným komorám v Gabèíkove.

SPLNENÉ OÈAKÁVANIA

Ako sa dalo predpoklada, uvedenie VD Gabèíkovo do prevádzky,
t. j. naplnenie jeho zdre usvedèili
katastrofálne predpovede z falonosti a ich írite¾ov z nevedomosti
a fanatickej zaujatosti. Namiesto
predpovedaného poklesu hladín
podzemných vôd v celej vnútrozemskej delte Dunaja sa hladiny
podzemných vôd na väèine
ovplyvneného územia priaznivo
zvýili. Pod Bratislavou a o 3-4
metre. Len v úzkom zanedbate¾nom páse na maïarskej strane Dunaja, kde chýbajú prehrádzky, nevybudované maïarskou stranou,
dolo k zníeniu hladiny podzemných vôd, lebo zníená hladina Dunaja pôsobí ako drén. Ramená Dunaja nevyschli, ale naopak, sú trvalo zásobované vodou, pôsobia blahodarne na okolitú prírodu a umonili mnoenie rýb aj vodného vtáctva, podstatne zlepili prostredie.
Takisto ako neodôvodnený výmysel
sa ukázal predpovedaný pokles hladín podzemných vôd spolu s ich
otrávením karcinogénnymi, teratogénnymi a mutagénnymi látkami za
nieko¾ko dní po napustení zdre. V
skutoènosti sa kvalita vody zlepila
alebo nezmenila, výdatnos studní
stúpla a o 40%. Zvýeným priesakom relatívne èistej vody s vysokým obsahom kyslíka zo zdre sa
postupne riedi v minulosti zneèistená vrchná vrstva podzemných vôd.
Preukázala sa ochrana území pred
ve¾kými vodami, zlepili sa podmienky plavby.
Mohol by som ete dlho pokraèova v popise ekologických prínosov. Ale mono by bolo najlepie
navtívi oblasti i na maïarskej
strane Dunaja a na vlastné oèi vidie, èo vetko pozitívne sem prinieslo prehradenie.
Keby by sa nebolo podarilo
uvies VD do prevádzky náhradným
rieením - èo nebolo pri zaváhaní v
októbri 1992 nepravdepodobné, zostalo by preinvestovaných 20 mld.
korún pôvodného projektu (v rôznych cenových reláciách). Náklady
na nejakú stabilizáciu územia vo
výke 20-40 mld. Sk. Neochránené
územie a kopa ïalích problémov.
Náhradné rieenie v hrubých èíslach i s úrokmi za pôièku stálo 20
mld. Sk. Za takmer 39 mld. KWh
energickej energie vyrobenej vo
VEG s pomocnými slubami prinieslo do 17. výroèia prevádzky naj-
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menej 60 mld. Sk. To nepotrebuje
komentár!

RÁMCOVÁ DOHODA
PO HAAGSKOM VERDIKTE

V súlade s Rozsudkom MSD v
Haagu a zásadami Zmluvy´77 obe
strany vyvinuli v nasledujúcich mesiacoch, po vynesení rozsudku, úsilie na dosiahnutie dohody o spôsobe
splnenia Rozsudku a tým automaticky aj Zmluvy´77. Rokovania delegácií, ktoré viedol na naej strane minister pôdohospodárstva Peter Baco
a na maïarskej profesor János
Nemcsók, neboli jednoduché, napriek tomu, e za rokovacím stolom
aj na maïarskej strane boli odborníci, ktorí sa úprimne snaili o dosiahnutie dohody. Kadá strana sa usilovala dosiahnu - v rámci limitov daných formuláciou Rozsudku MSD èo najvýhodnejiu pozíciu. Objektívne argumenty vak boli vzájomne
akceptované a repektovala sa zásada, e akáko¾vek zmena od rieenia
pod¾a Zmluvy alebo od jej zásad
môe by prijatá len na základe vzájomnej dohody a e predbene dohodnuté detaily nadobudnú právoplatnos a po dosiahnutí zhody v
celkovom rieení. Po 11 kolách intenzívnych rokovaní vládnych delegácií a nieko¾kých desiatkach rokovaní expertných skupín (právnej,
ekologickej, ekonomickej a viacerých technických), mohli vedúci delegácií u koncom februára 1998
sformulova a parafova obojstranne výhodnú Rámcovú dohodu o splnení Rozsudku MSD.
Hlavné body tejto Rámcovej
dohody... sú nasledovné:
- Maïarsko vybuduje dolný stupeò v mieste, ktoré si môe zvoli
(Pilismarót) za predpokladu, e budú dodrané parametre (náklady a
energetický efekt) Vodného diela
Nagymaros;
- Slovensko súhlasí s vytvorením
boènej nádre na maïarskom území
nad haou Dunakiliti formou národnej investície, ak MR zaruèí nezhorenie kvality jej vody;
- Slovensko súhlasí s anulovaním svojho nároku na zvyok náhrady kôd (èas bola kompenzovaná
podielom MR na energii z VDG) k
momentu uvedenia dolného stupòa
do prevádzky;
- vyúètovanie investièných a
prevádzkových nákladov, bude vykonané v súlade s Rozsudkom MSD
a pod¾a zásad Zmluvy´77;
- de¾ba vyrobenej energie bude
rieená v krokoch, prièom koneèným stavom po uvedení celej sústavy do prevádzky, bude de¾ba 50 : 50
%, v súlade so Zmluvou´77.
Podpis tejto Rámcovej dohody
(RD) bol odloený na èas po vo¾bách, ktoré sa v Maïarsku konali v
máji 1998. Ale maïarská verejná
mienka ete nebola pripravená prija
racionálne rieenie sporu. Vyuitie
slovensko-maïarského úseku Dunaja spoloènou investíciou bolo v Maïarsku nato¾ko spolitizované, e
opä emócie a politika prevládli nad
zdravým rozumom. V predvolebnej
atmosfére, kedy vládna strana Gyulu
Horna výrazne strácala volebné preferencie - najmä pre svoju snahu
uzavrie dohodu so SR v kauze SVD

G-N - sa nemono divi, e sa pripravenú RD premiér Horn neodváil
podpísa tesne pred vo¾bami a zvolil radej taktiku odkladu. Text RD
(predèasne zverejnený v dôsledku
indiskrétnosti na maïarskej strane)
vak zostane porovnávacou mierkou
reálnosti prístupu nových rokovacích partnerov. O jej obsahu bol informovaný aj MSD v Haagu.
U v priebehu rokovaní o splnení Rozsudku bola maïarská vládna
delegácia vystavená tvrdej pa¾be
parlamentnej opozície, ktorej reprezentanti si zaèiatkom devädesiatych rokov (a do stratených volieb
v roku 1994) budovali svoju politickú kariéru na boji proti tomuto spoloènému dunajskému dielu. e nelo
o boj racionálny, podloený obhájite¾nými technickými, ekologickými
a ekonomickými argumentmi, ale o
boj fundamentalistický, potvrdzuje
fakt, e sa nepodarilo ani jeden z
uplatnených maïarských postojov
obháji na MSD v Haagu.
Hoci bol podpis RD odloený,
u samotná existencia tohto dokumentu nepochybne prispela k volebnej poráke vlády Gyulu Horna.

ÈAS NIÈNEROBENIA

Po výmene vládnej moci v roku
1998 v Maïarsku vláda Viktora
Orbána zmietla zo stola výsledky

predchádzajúcich intenzívnych rokovaní a v pomerne dlhom preruení ïalích rokovaní zvaovala ïaliu rokovaciu a propagaènú taktiku. Maïarskí politici sa netajili nádejou, e po parlamentných vo¾bách v SR, v ktorých medzinárodné demokratické sily zabezpeèia
úèas SMK vo vláde, nová vláda za prispenia maïarského výsadku vo vláde SR (ktorý obsadil
k¾úèové odvetvia pôdohospodárstva, ivotného prostredia a výstavby a regionálneho rozvoja) bez
väèích diskusií príjme podmienky
novej vládnej garnitúry V. Orbána,
ktorú SMK otvorene podporovala.
Vláda M. Dzurindu vak zrejme
usúdila, e takéto rieenie by oslabilo ich pozíciu (lebo stanovisko
SR v spore o SVD G-N malo ve¾kú
podporu vo verejnej mienke v SR a
neodôvodnený ústup by nepochybne vyvolal negatívnu reakciu verejnosti) a nebola by v stave plni
ekonomické direktívy silnejieho
zahranièného sponzora, pomocou ktorého sa zmocnili vlády, napriek tomu, e vo¾by 1998 jasne
vyhralo HZDS. Preto (mono aj po
vzájomnej konzultácii so spojencami v MR) vláda M. Dzurindu akceptovala maïarskú taktiku prieahov, t. j. nekoneèných rokovaní s
nulovým výsledkom.

Reprezentantom MR bolo jasné,
e nemajú obhájite¾né argumenty
na revíziu jednotlivých bodov Rámcovej dohody, preto sa rozhodli zavali rokovacieho partnera rozsiahlym materiálom, ktorý prezentoval
komplexnú maïarskú predstavu o
splnení Rozsudku MSD, zaloenou na názore, e MSD svojím
Rozsudkom zo septembra 1997
(tým, e výslovne neprikázal MR
vybudova Nagymaros) rozhodol,
e MR nie je povinná vybudova
Nagymaros, ani iný dolný stupeò.
Takýto postup jednak vylúèil diskusie o detailoch, ktoré by MR nebola
schopná obháji, jednak dostal slovenskú stranu do defenzívy, prièom
maïarská strana získavala mediálne body, bi¾agovaním SR, e je
neústupná, neústretová a dogmatická trvajúc na doslovnom splnení
Zmluvy 1977.
Sporadické rokovania pokraèujú
i v súèasnosti, bez zmien v postojoch zmluvných partnerov. Dá sa
predpoklada, e maïarská strana v
svojej chorobnej zaujatosti voèi Slovensku èaká na politické rieenie,
predpokladá, e autonómia a následne ïalí postup vyriei problém a
potom dobudujú i dolný stupeò a
Sústava vodných diel Gabèíkovo
Nagymaros sa stane vynikajúcim
maïarským Dielom.

Kto na Slovensku ete nie je disident,
nech sa prihlási u pána Vagovièa
Denník SME, v súvislosti s 20. výroèím transformácie komunistického
systému, sa rozhodol hromadne fabrikova hrdinov nenej revolúcie zo 17.
novembra 1989, ktorým by ich revoluènú minulos a zásluhy mohli závidie aj
nai partizáni. Jednému z takýchto rýchlo vykvasených Vagovièových disidentov, akémusi Károlyovi Tóthovi, pôvodom zo ale, sa vak málil medializovaný tatút disidenta, a o svoj aký disidentský údel sa rozhodol podeli s èitate¾mi SME tvrdením, e vraj v dôsledku reakcie na môj takmer rasistický
text, uverejnený v roku 1989 v Literárnom týdenníku, sa spolu so svojou
manelkou Eleonórou Sándorovou stali
na Slovensku ve¾mi známymi a populárnymi v disidentských kruhoch a následne aj oni sa stali disidenti. Podpori a utei ich po uverejnení èlánku prili Kusý, Lango, imeèka èi iak
(SME 21. 10.)
Ako to pri fabulovaní takýchto odbojárskych rozprávok býva u tradíciou,
realita je úplne iná. Pán Tóth, so svojou
ctenou manelkou, svojím Listom zo
ale (LT 35/1989) reagovali na otvorený list slovenských spisovate¾ov ijúcich v Maïarsku (G. Papuèek, .
Kraslán, A. Kormo, A. Zderka a I.
Fuhl) Zamlèaný protipól (LT 27/1989),
ktorý z mojej iniciatívy vyiel v Literárnom èasopise a ku ktorému som napísal
komentár. Tento otvorený list demokratická tlaè a demokratické médiá v demokratickom Maïarsku (okrem ¼udových novín) toti zásadne odmietli uverejni, keïe autori v òom upozoròovali maïarskú verejnos na pretrvávajúci
mimoriadne kritický stav slovenskej
meniny. (Disidenta Tótha vak ani po
20. rokoch absolútne netrápi a nezaujíma, e doposia¾ na tento otvorený list v
Maïarsku nielene nikto nereagoval,
ale ani sa váne nezaoberal otázkami,
ktoré boli v òom nastolené.)
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List slovenských spisovate¾ov v
Maïarsku bol bezprostrednou reakciou
na protislovenskú nacionalistickú kampaò MTV Panoráma a najmä na provokaèné relácie jej redaktora A. Chrudináka. Nai novopeèení disidenti Tóth so
Sándorovou sa vak svojím èlánkom,
uverejneným v Literárnom týdenníku,
prezentovali nie ako demokrati, ale ako
zaslepení maïarskí nacionalisti a otvorene sa postavili nielen do role obhajcov
asimilaènej politiky Budapeti, ale pod
svoje ochranné disidentské krídla
vzali aj Chrudinákovu protislovenskú
kampaò.
Pokia¾ ide o moje dodatoèné (po
20. rokoch!) obvinenie z rasizmu - tak
ako to urobil disident Tóth (SME 21.
10.) - v èlánku publikovanom v Literárnom týdenníku nie je ani len náznak
toho, e by môj sprievodný text k otvorenému listu Slovákov z Maïarska boli
Tóth a Sándorová oznaèili ako rasistický. I keï so mnou miestami polemizujú, vo veobecnosti akceptujú moje názory ako názory odborníka. List zo ale
autorov Tótha a Sándorovej vyvolal na
stránkach Literárneho týdenníka búrlivú diskusiou, do ktorej som sa aj ja zapojil (LT 41/1989). Teda nie Tóth so
Sándorovou reagovali na môj èlánok,
aby sa mohli sta dva mesiace pred novembrom 1989 disidentmi, ale práve
naopak, ja som reagoval na ich netolerantný, nacionalistický èlánok (LT
41/1989), v ktorom oni obhajovali násilie páchané na Slovákoch v Maïarsku.
Svoj takmer rasistický èlánok,
ako ho v SME oznaèil disident Tóth,
som v októbri 1989 uzavrel nasledovne: V dejinách oboch naich národov,
tisícroèie ijúcich ved¾a seba, bolo pomerne málo období, keï existovala reálna anca na prímerie a spoloèné rieenie problémov, na ktorých boli v rovnakej miere zainteresované. Súèasné
spoloèenské pohyby nám opä túto his-

torickú ancu ponúkajú. Mali by sme
sa jej rozumne chopi a vyui ju v záujme budúcnosti v spoloènom európskom dome zjednotených národov a
národných tátov.
O mesiac nato sa v Èesko-Slovensku konala nená revolúcia. Poèet
oficiálnych disidentov na Slovensku
neobyèajne vzrástol o rôznych socialistickorealistických zaslúilých a národných umelcov, zabávaèov, hercov, spevákov, signatárov anticharty, komunistov rôzneho druhu. Otázka Slovákov v
Maïarsku ustúpila do úzadia a v nasledujúcom období sa stala predmetom
rôznych politických licitácií na oboch
stranách Dunaja.
Pokúal som sa svoju reakciu uverejni v bulvárnom denníku SME, kde
boli publikované osoèujúce tvrdenia K.
Tótha. Ako som oèakával, bezúspene.
Odvolávajúc sa na platný tlaèový zákon, som iadal redaktora Romana Pataja, aby sa mi SME verejne ospravedlnilo za obvinenia z rasizmu. R. Pataj mi
napísal: Pán Tóth má právo oznaèi za
rasistický kadý èlánok, ktorý za taký
povauje. Doteraz som sa domnieval,
e obvini niekoho napríklad z rasizmu,
bez uvedenia dôkazov, je na Slovensku
výluèným právom len J. Franeka a jeho
skupinky. Je evidentné, e redaktori
SME pouívajú presne tie isté metódy
ako bývalý tlaèový orgán ÚV KSS
Pravda v období normalizácie, len s tým
rozdielom, e redaktori komunistickej
Pravdy si dali tú námahu, e uverejnili
aspoò vyfabrikované dôkazy o kontrarevoluènej a protisocialistickej èinnosti verejne kandalizovaných osôb.
Ako sa zdá, vagovièovci a patajovci zo
SME sú presvedèení, e oni nepotrebujú predloi absolútne iadne dôkazy,
keïe povaujú za svoje právo rozirova li a kriminalizova ¾udí pod¾a
vlastného výberu.
JÁN BOBÁK
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(Dokonèenie z predchádzajúceho èísla)
S kvapkami krvi majú maïarskí politici èasto problémy. Uvediem nieko¾ko zaujímavých príkladov. V roku 1938
bol premiérom Maïarska B. Imrédy. Na
Vianoce uvedeného roku predloil návrh 2. idovského zákona a jeho prijatie
v parlamente presadzoval slovami, e
jediná kvapka idovskej krvi staèí, aby
otrávila charakter a vlastenectvo èloveka. Èo èert nechcel, regent M. Horthy
dostal informáciu, e urèité budapetianske noviny pripravujú uverejni informáciu, pod¾a ktorej v ilách premiéra B. Imrédyho koluje omnoho viac ako
jedna kvapka idovskej krvi, lebo jeho prababièka bola èeská idovka. Keï
regent Horthy ukázal Imrédymu dokument, tento skolaboval a lekár mal èo
robi, aby ho postavil na nohy. Túto
udalos opisuje v svojich pamätiach
vtedají regent Maïarska M. Horthy.
V roku 1990 M. Duray publikoval
èlánok, e zmieané manelstvá nièia
maïarský národ a e piní rasu ten, kto
si zoberie Slovenku za enu. Duray vyzval Maïarov, aby uzatváraním zmieaných manelstiev neriedili maïarskú
krv. M. Duray ako vysokokolský
vzdelaný politik urèite vie, e maïarská
krv je u tak zriedená, e sa ïalej riedi
ani nedá. Je vylúèené, aby Duray nevedel, e genetické analýzy maïarskej populácie exaktne dokázali, e dnená populácia Maïarov má sotva 5% staromaïarských, ale zato viac ako 50% slovanských génov. Teda ako mono riedi
maïarskú krv, keï maïarských génov
niet(Cavalli Sforza).
Zaujímavo, ba a dojemne o kvapke krvi sa vyjadril arcibiskup Jagerskej
diecézy tefan Seregély. Pri prijatí .
Markua tomuto slovenskému ve¾vyslancovi v Maïarsku povedal : Musím
Vám, vaa exelencia, nieèo poveda.
Viete, vo mne nekoluje ani kvapka maïarskej krvi. Rodina môjho otca pochádza z Oravy, rodina matky zase zo
stredného Slovenska a ja som Maïar.
(. Marku).
Naozaj, kto je vlastne v Maïarsku
Maïar?
Ad 3.) Pomocou komparatívnej jazykovedy mono zisti, akú kultúru
prevzal urèitý národ od svojich bliích i vzdialenejích susedov, teda ktorým smerom pôsobilo kultúrne prúdenie. Významný slovinský jazykovedec
F. Mikloiè dokázal, e v 9. a 10. storoèí kultúrne prúdenie smerovalo od
Slovanov, hlavne Slovenov (predkov
Slovákov) k Maïarom. Mikloiè tie
dokázal, e reèi o nejakej samorastlej
kultúre starých Maïarov sú len výmyslom, lebo Maïari nijakú svojskú
kultúru ani nikdy nemali. Mikloièove závery potvrdili aj významní maïarskí uèenci tej doby, ako bol napr. P.
Hunfalvy, J. Budenz, J. Szarvas a ïalí. Nakoniec je to aj úplne logické.
Starí Maïari prili do Dunajskej kotliny ako koèovní nomádi a mali dôleitejie starosti, ako pestova nejakú
kultúru. Preto stret staroslovanskej a
staromaïarskej civilizácie musel by
vzruujúci na obidvoch stranách. Stretlo sa obyvate¾stvo, ktoré u stároèia
ilo usadlým spôsobom v organizovaných dedinách s koèujúcimi a ubiedenými nomádmi. Stretli sa kresania s
pohanmi. Strelo sa slovanské obyvate¾stvo u fungujúceho tátu s koèovníkmi ijúcimi ete v kmeòovom a rodovom zriadení. Stretli sa usadení slovanskí ro¾níci, remeselníci a obchodníci s koèujúcimi staromaïarskými
pastiermi a príleitostnými oldniermi
a lúpeníkmi. Stretli sa Slovania s bohatým slovníkom (7 000 - 8 000 slov),
spisovným jazykom a s¾ubne sa rozbiehajúcou sakrálnou a sekulárnou literatúrou so Staromaïarmi s chudobným slovníkom (okolo 1 000 slov),
prièom o maïarskom spisovnom jazyku a maïarskej literatúre v 9.a 10.storoèí sa nedá ete vôbec ani hovori. V
9. a 10. storoèí ete neexistoval ani
maïarský spisovný jazyk, ani maïarská literatúra. Túto skutoènos väèina
maïarských historikov obchádza a len
na konci stredoveku niektorí maïarskí

kronikári spomenuli, e Sikuli vraj pouívali nejaké skýtske písmená (Szkita
betüit emlitik). Pravda, zabudnú
uvies, e Sikuli boli turkický element,
ktorý v stredoveku splynul s Maïarmi.
Vetky nové veci, ktoré staromaïarskí pastieri a bojovníci videli, po
katastrofálnych porákach pri Ausburgu (955) a Arkadiopolise (970) a chceli
osta i v Dunajskej kotline, museli si
ich aj osvoji a vedie pomenova. Staromaïarské (ugorské) kmene pri putovaní po obidvoch stranách uralského
pohoria a rieky Ural stretli rôzne spoloèenstvá a prevzali od nich do svojho
chudobného slovníka viacero slov. Od
nikoho neprevzali to¾ko ako od Slovanov. Napriek tomu v maïarských uèebniciach dejepisu je táto skutoènos zamlèiavaná alebo aspoò obchádzaná. Zato súèasní maïarskí filológovia v od-

predåila èas kontinua etnickej identity
hlboko do predhistórie. Na ïalie pokroky vo vedeckej genetike sa nehodnoverní audítori majú èo tei.
Doterajie výsledky výskumu historického genofondu dnených Slovákov
sú pre nás a neuverite¾ne priaznivé a
poteujúce. Genetici zistili, e vye 80%
dnených Slovákov zdedilo gény po
predkoch, ktorí ili v strednej Európe u
v neolite, t. j. asi 6 000 rokov pred Kristom. Doteraz nikto exaktne nedokázal,
e v Európe existuje moderný národ,
ktorý má dlhiu kontinuitu etnickej
identity ako Slováci. To znamená, e
Slováci sú rekordéri v dlhovekosti etnickej identity v Európe. Nai predkovia ili v oblasti severokarpatského oblúku a pridunajských níin u pred 8
000 rokmi. Táto skutoènos by mala
presvedèi kadého a staèi kadému,

èné zaobchádzanie s Maïarmi za hranicami, ale preèo neposkytovala a neposkytuje preferenèné zaobchádzanie s
Nemaïarmi v Maïarsku? Preèo Budape presadzuje princíp nerovnosti a
nerovnoprávnosti v prospech Maïarov
a neuznáva a neakceptuje vzájomnú a
úplnú reciprocitu práv a povinností? Èi
snáï stvoril Boh Maïarov na to, aby
boli ruite¾mi mieru a pokoja v Dunajskej kotline? Veï aj Maïari vedia, e
od Boha sú vetky národy rovnako
vzdialené (L. Ranke)! Maïari by si
mali uvedomi, e vetci ¾udia sú bratia a e medzi národmi, bez oh¾adu na
to, èi sú ve¾ké alebo malé (mnohopoèetné alebo málopoèetné), neexistuje
hierarchia. Maïari by si mali uvedomi, e na princípe nerovnosti a nerovnoprávnosti sa nedajú budova nijaké
dobré vzahy ani medzi¾udské, ani me-
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bornej literatúre nespochybnite¾ne dokazujú, e starí Maïari prevzali od Slovanov, hlavne od Slovákov, a
2 000 slov, ktoré obsiahli vetky odvetvia hospodárstva, spoloèenského ivota, domu, rodiny a kultúry a dokonca aj
slová pre pomenovanie základných javov a pojmov. Starí Maïari neprevzali
vetky slová naraz. Najprv prevzali také slová, ktoré súrne potrebovali. Boli
to slová z po¾nohospodárskej výroby,
domáceho hospodárenia, remesiel,
stavby domov a organizácie spoloènosti a tátu.
Najviac slov starí Maïari prevzali
od Slovenov, obyvate¾ov bývalého Ve¾komoravského tátu - starých Slovákov.
Napriek uvedeným faktom s jednoznaènou a nespochybnite¾nou výpovednou hodnotou maïarskí historici, ideológovia a najmä politici neustále tvrdia,
e maïarstvo prilo do Dunajskej kotliny s dôleitým kultúrnym prínosom
(fontos kulturális hozománnyal). Nikde
v maïarskej historickej spisbe som nenala ani len pokus vysvetli, v èom ten
dôleitý kultúrny prínos spoèíva.
Pod¾a mòa ve¾kým, mono najväèím
kultúrnym prínosom na prelome 1. a 2.
tisícroèia bolo nieèo iné. Bola to kultúrna misia nemaïarských, hlavne slovanských národov ijúcich v Dunajskej kotline, ktorá pozdvihla kultúrne zaostalých koèujúcich Ugorov (predkov Maïarov) usídlivích sa v Dunajskej kotline na úroveò, z ktorej sa postupne vyvinul moderný európsky maïarský národ
súèasnosti, a tým Maïarov zachránil od
osudu Hunov, Avarov a ïalích nomádov, teda od zániku. Najrukolapnejím
dôkazom tejto misie je súèasná maïarèina, ktorá obsahuje takmer 15% (v èase prevzatia, t. j. v 9. a 10. storoèí to
predstavovalo viac ako 50%) slov dokázate¾ne slovanského, prevane slovenského pôvodu. Na druhej strane slovenèina slová maïarského pôvodu obsahuje iba v zanedbate¾nej miere. Tu nespochybnite¾ne vidie, ktorým smerom pôsobilo kultúrne prúdenie.
Nu, kto bol v 9. a 10. storoèí uèite¾
a kto bol uèeò ?
Ad 4.) S etnickými identitami je to
tak ako so staroitnosami . Èím je etnická identita staria (dlhovekejia), tým
má vyiu spoloèenskú a civilizaènú
hodnotu. V minulosti nebolo zriedkavým javom, e medzi etniká vzbudzujúce úctu sa dostali aj také, ktorých hodnotenie robili nehodnoverní audítori.
Tieto èasy odvial vietor (odviala moderná genetika). Na pomoc historickospoloèenským vedám prila moderná
genetika, ktorá pracuje takmer s matematickou presnosou, a nehodnoverného audítora rýchlo odhalí. Postupne genetická analýza umonila nielen identifikovanie individuálneho, ale aj kolektívneho pôvodu a fylogenetická analýza

kto ete neprestal spochybòova autenticitu Slovákov v Dunajskej kotline.
My Slováci sme prijali túto informáciu s poteením a uspokojením, bez
oia¾u a bez fanfár.
Vedeckú analýzu historického genofondu dnenej populácie Maïarskej
republiky uskutoènili zahranièní (USA)
i maïarskí uèenci. Zahranièní i maïarskí genetici kontatovali, e sotva 5%
dnenej populácie Maïarov ijúcich v
Maïarskej republike má ugorské (staromaïarské) gény, zato ale viac ako 50%
má slovanské gény. Tieto výsledky vedeckej analýzy historického genofondu
Maïarov potvrdili názor renomovaných
maïarských jazykovedcov a etnografov
L. Réthyho a A. Vambéryho, vyslovených a publikovaných pred viac ako 100
rokmi, e v ilách dneného pokolenia
Maïarov nieto ani jedinej kvapky pramaïarskej krvi (ani jediného pramaïarského génu - pozn. aut.).
Priznám sa, e si vôbec neviem
predstavi, aké orgie osláv a nadenia
by prepukli v celom Maïarsku, keby
výsledky genetických analýz týkajúcich
sa Slovákov a Maïarov dopadli opaène.
Výskum historického genofondu
dnených Maïarov odhalil u dávno
tuenú, ale exaktnými metódami dlho
nedokázanú etnickú príbuznos Slovanov/Slovákov a Maïarov. Pokia¾
by sme len matematickými metódami
hodnotili podiel slovanských génov v
dnenej maïarskej populácii a podiel
slovanských/slovenských slov v dnenej maïarèine, doli by sme k záveru,
e v súèasnosti najbliími etnickými
príbuznými Maïarov u nie sú ani obskí Ugori (Ostiaci a Voguli), ani pribaltskí Fíni (Fíni, Estónci a nieko¾ko
ïalích málopoèetných skupín), ale
Slovania. Veï viac ako 50% dnenej
populácie Maïarov má slovanské gény, ale len 5% ugorské (staromaïarské). Slovania a Maïari sú si blií aj
z h¾adiska jazyka, ako Maïari a obskí
Ugori, èi Fíni. Veï v maïarèine je len
asi 900 slov ugrofínskych, ale a okolo 2 000 slov slovanských, hlavne slovenských. Môeme preto kontatova,
e my nie sme ich, ale oni sú nai! To
mono vysvet¾uje, preèo sa k naim
juným susedom správame korektne,
tolerantne, ba a familiárne. Veï väèina z nich má nae gény a hovoria reèou, do ktorej prevzali mnoho slovanských/slovenských slov.
Vynárajú sa teda otázky. Preèo potom existuje neutíchajúce ve¾komaïarské blúznenie o výnimoènosti a
nadradenosti maïarstva, a nie vzájomné porozumenie suverénnych národov
a tátov v Dunajskej kotline? Preèo potom existuje túba Maïarov po hegemónii, a nie vzájomná spolupráca slobodných národov Dunajskej kotliny?
Preèo Budape presadzuje preferen-

dzietnické, ani medzitátne. Maïari by
si mali uvedomi, e bez reciprocity,
èie reálnej rovnosti práv a povinností
niet reálnej demokracie. Maïari by si
mali uvedomi, e za posledných viac
ako 200 rokov napáchali v Dunajskej
kotline krívd viac ako dos.
ia¾, princíp nerovnoprávnosti a
nárok na nièím nezaslúené preferenèné zaobchádzanie s maïarskými
meninami a vôbec s maïarským národom vládne v politike Budapeti ete aj teraz. Túto arogantnú a brutálnu
politiku Budapeti charakterizuje
okrem iného aj stavanie ve¾komaïarských symbolov (turuly, sochy, pamätné tabule) na území Slovenska a
ïalích susedných suverénnych tátov
a vysielanie rôznych uniformovaných
i neuniformovaných provokaèných
skupín obèanov Maïarska na nae
územie a na územia ïalích s Maïarskom susediacich suverénnych tátov.
Napr. v roku 2008 na futbalový zápas
do Dunajskej Stredy bola z Maïarska
vyslaná ve¾ká skupina fanúikov provokatérov, aby testovala, èo
vetko si môu Maïarskí extrémni nacionalisti na naom území dovoli.
Nae orgány zasiahli síce razantne, ale
podstatne miernejie, ako je to zvykom a normou platnou v Európe. Neviem si ani predstavi, s akou brutalitou by zasiahli maïarské orgány, keby
sa futbalový zápas odohrával v Maïarsku a povedzme rakúski èi slovenskí fanúikovia by tak vyèíòali, ako to
robili maïarskí fanúikovia v Dunajskej Strede. Nakoniec, provokujúca,
teda maïarská strana, sa tvárila ako
dotknutá a usporiadala pred ve¾vyslanectvom SR v Budapeti nieko¾ko
protestných akcií extrémne radikálnych maïarských nacionalistov.
Okrem rôznych foriem hanobenia slovenského národa sa na týchto akciách
objavili aj transparenty s anglickým
nápisom HOMELESS BASTARDS
(bezdomoveckí kríenci) a tento
transparent bol adresovaný Slovákom.
Pokia¾ by to bolo skutoène tak, potom
je to arogantná a hrubá uráka slovenského národa. Ja som mala pri sledovaní týchto televíznych otov iný dojem. Pri manifestáciách a slávnostiach
bývajú tie nesené transparenty s rôznym textom. Napr. pri otvorení olympijských hier pochodujúcich za transparentom èi tabu¾ou s nápisom Greece
kadý normálny èlovek vníma, e sú
to portovci Grécka, pochodujúcich za
transparentom s nápisom Hungary
kadý vníma ako portovcov Maïarska, atï. Analogicky pochodujúcich
za transparentom s nápisom HOMELESS BASTARDS ja som vnímala
ako budapetianskych bezdomoveckých kríencov neznámeho pôvodu.
Priznám sa, e taká sebareflexia Ma-

ïarov ma a prekvapila. Vzh¾adom na
výsledky uvedených nespochybnite¾ných genetických výskumov a známe
historické fakty o príchode Ugorov
(predkov Maïarov) do Dunajskej kotliny adresova takýto nápis slovenskému národu je smiene a hlúpe. Slováci sú predsa rekordéri etnickej dlhovekosti v Európe. Take, kto je v Dunajskej kotline bezdomoveckým kríencom neznámeho pôvodu, èie bastardom? Ja si myslím, e v Dunajskej
kotline ijú len ¾udia a bastard je len
ten, kto sa za neho sám povauje.
Pre tých, ktorým to ete nedolo
zopakujem závery vedeckej práce renomovaného genetika USA L.L.Cavalli Sfirzu z roku 1991: Maïarsko
je v Európe anomália. Jazyk ázijský,
ale obyvate¾stvo európske, väèinou
slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvate¾stvom v Karpatskej
kotline (v Dunajskej kotline - pozn.
aut.). Absolútna väèina obyvate¾stva Maïarskej republiky nie je etnicky maïarská, je prevane slovanská a kontinuálne európska. Zostalo
iba maïarské meno a aglutinujúci jazyk (tie poriadne pomieaný - pozn.
aut.). Maïarských génov niet. Tieto
poznatky potvrdili ako ïalí zahranièní vedci, tak aj maïarskí genetici.
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