Kalendáre spod Tatier
i zo slovenského sveta
Ak k celému ľudskému roku už časy nerátané patria kalendáre, tak práve k jeho začiatku sa ich
takpovediac „život“ a posolstvo viažu tak neodmysliteľne, ako ku dňu svetlo a k noci tma. Pozrieme
sa teraz trochu bližšie na ich históriu a zvlášť si posvietime na ich osudy tak pod Tatrami, ako aj
medzi krajanmi vo viacerých končinách sveta... Aktuálne – od minulého roku je knižná produkcia
Slovákov v zahraničí bohatšia o nový titul – Slovenský svetový kalendár.
Text: Katarína Mosnáková-Bagľašová | Foto: archív SSK a redakcie

a priblížiť, zhromaždiť na jednom
mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie
sa zachováme... Slovenské slovo je
prítomné v celom svete, od Austrálie
až po Ameriku. Naša ročenka má za
úlohu uložiť ho, na dnes a na zajtra,
pre prítomnosť a pre budúcnosť.“
Slovenskému svetovému kalendáru sa tak podarilo na jednej strane dokumentovať a širšej verejnosti
prezentovať činnosť a všeobecne život Slovákov v zahraničí a na strane druhej nadviazať na bohatú tradíciu vydávania knižných kalendárov. Veď slovenské kalendáre možno
nájsť i v Argentíne (Kalendár Slovenského kultúrneho spolku v Argentíne, vydavateľ: Slovenský kultúrny spolok v Buenos Aires), Austrálii
(Kalendár austrálskych Slovákov, vydavateľ: Združenie austrálskych Slovákov v Sydney), Rumunsku (Malý
kalendár pre dolnozemských Slovákov vydávaný v Nadlaku), na Ukrajine (Náš kultúrno-historický kalendár vydávaný v Užhorode) a inde...

Redakcia. O život svetového kalendára sa stará Katarína Mosnáková-Bagľašová a Vladimír
Valentík

Je to ročenka vychádzajúca v Báčskom Petrovci a vydáva ho Slovenský
kultúrny klub. Spravidla vychádza
na sklonku roka, okrem iného obohatená textami o krajanoch a ich
komunitách, združeniach, organizáciách, spolkoch, školách, spôsobe
zachovávania slovenskej identity, zaujímavostiach. Zakladateľom a šéfredaktorom kalendára je Vladimír
Valentík, vydavateľ, redaktor, publicista, výtvarný kritik a organizátor

kultúrneho života Slovákov v Srbsku, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a
predseda Slovenského kultúrneho
klubu v Srbsku. Pri vydaní prvého
čísla kalendára povedal: „Spoločná
minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo… ono trvá a dúfame,
že ešte dlho zotrvá. Tento kalendár
má za úlohu slovenské slovo udržať

Tradícia vydávania
kalendárov

V minulosti boli národné, resp. ľudové kalendáre jedným z najrozšírenejších a najobľúbenejších periodík, ale aj základným zdrojom poučenia. Kalendár ako tlačený dokument, či už vo forme jednolistovej,
nástennej, alebo ako ročné periodikum, vznikol po vynájdení kníhtlače. Od začiatku obsahoval zoznam
dní, týždňov a mesiacov v roku a postupom času sa začal obohacovať o
náučné a zábavné texty. Vtedy začal
plniť aj funkciu osvetovú, ľudovýchovnú, národnobuditeľskú, infor-
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ré mali vlastné tlačiarne: Kalendár
denníka Slovák v Amerike (od roku
1919), Kalendár Národného slovenského denníka (od roku 1915), ktorý vydávala Účastinárska tlačiarska
spoločnosť Národného slovenského
denníka v Chicagu, Obrana – Národný kalendár (od roku 1922) vo
vydaní Novín Obrana v Scrantone,
Kalendár Živena (od roku 1924) popri časopise Spolku slovenských žien
Živena. Od roku 1890 dodnes vyšlo v Amerike okolo 40 kalendárov,
z ktorých si periodicitu, i keď nepravidelnú, zachoval len Národný kalendár vo vydaní Národného slovenského spolku v Pittsburghu. Gabriela Hamranová v príspevku Slovenské kalendáre vydávané v zahraničí v knižniciach na Slovensku píše,
že v Amerike do dnešných čias preTri generácie. Rezníkovcov spojil na Bibliotéke práve aktuálny Svetový kalendár Slovákov

mačnú a vzdelávaciu. Najstarším slovenským kalendárom je Nový a Starý kalendář z roku 1640. Vyššiu kultúrno-literárnu úroveň získali kalendáre v 18. storočí za redigovania Jána Chrastinu a Juraja Palkoviča, profesorov evanjelického lýcea
v Bratislave. Najviac kalendárov bolo
v 19. storočí. Najznámejšie boli Domová pokladnica a Slovenský kalendár Daniela Licharda a Slovenský
domový kalendár, ktorého redaktorom bol Karol Salva. Veľmi obľúbený bol i Nový a Starý vlastenecký kalendár redigovaný Gašparom Fejérpataky-Belopotockým. Vychádzali aj
tematické kalendáre, ktoré mali vedecký ráz (napr. astronomický kalendár) alebo obsahovali príspevky
o osobnostiach, jubileách, jednotlivých regiónoch a podobne. V roku
1894 začal vychádzať Tranovského
kalendár, ktorý bol veľmi populárny
aj medzi Slovákmi evanjelikmi na
Dolnej zemi a ktorý vychádza dodnes. Kalendáre si Slováci vydávali
aj v Argentíne, USA, Kanade, Austrálii, Ukrajine, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Začali sa vydávať koncom 19., populárne boli hlavne v 20.
storočí a niektoré z nich si dodnes
zachovali svoju periodicitu. Okrem
vyššie uvedených funkcií kalendáre zahraničných Slovákov mali predovšetkým funkciu pestovania slovenčiny, povzbudzovania národnej
identity a zachovávania tradícií.

Medzi krajanmi v celom svete

Zhrnúť informácie o tejto problematike sa čiastočne podarilo Čabianskej organizácii Slovákov –
Dome slovenskej kultúry – ktorá vydala Svetový kalendár Slovákov na
rok 2011. Okrem bežných kalendárových tém si tam našli svoje miesto
aj príspevky o slovenských kalendároch v zámorí (Ľubica Bartalská),
Národnom kalendári v Srbsku (Vladimír Valentík), Čabianskom kalendári (Tünde Tušková), o 60-ročnom
Našom kalendári (Alžbeta Hollerová-Račková), Pazovskom kalendári (Miroslav Demák), ako aj o slovenských kalendároch vydávaných
v zahraničí v knižniciach na Slovensku (Gabriela Hamranová). Ľubica Bartalská píše, že prvou slovenskou knihou na americkom kontinente, ktorá bola tlačená z litier sádzaných strojom, bol Kalendár Jednota, ktorý vydávala Prvá katolícka slovenská jednota od roku 1896.
V 90. rokoch 19. storočia v USA
okrem Kalendára Jednota vychádzali aj Prvý slovenský americký národný kalendár pre katolíkov, evanjelikov a gréckokatolíkov a Národný
kalendár. Vydávali ich ústredné krajanské spolky. Potom možno v dejinách amerických Slovákov sledovať množstvo kalendárov tak spolkových, ako i nezávislých, cirkevných, zábavných či iných. Na začiatku 20. storočia svoje kalendáre vydávali aj novinové spoločnosti, kto-

trvalo vydávanie len jedného kalendára: Kalendár – Almanac National
Slovak Society of the USA for Year
of… Určený je pre potomkov Slovákov v USA, no, žiaľ, slovenčina sa
v ňom vyskytuje iba minimálne. Tieto kalendáre spočiatku odoberali i
kanadskí Slováci, až si v roku 1934
vydali svoj vlastný kalendár v Montreale pod názvom Prvý kalendár
kanadských Slovákov. Tiež tu vychádzal Kalendár Kanadskej slovenskej
ligy a Kalendár Kanadského slovenského podporného spolku.
Medzi Slovákmi na Dolnej zemi

Dlhú a kontinuovanú tradíciu vydávania kalendárov má i dnešné Srbsko. V roku 1920, po založení slovenskej kníhtlačiarne v Báčskom Pet45
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Medzi všetkých aj on-line

Aké rubriky obsahuje Slovenský svetový kalendár a kde si ho môžete zadovážiť? Kalendár na takmer
300 stranách ponúka rubriky: Kalendárium, Slováci vo svete, Krajania na Slovensku a Krajanská téma.
Najrozsiahlejšia je druhá menovaná, ktorá prináša informácie o dejinách, spolkovej činnosti, o školách
aj kultúre, tradíciách a všeobecne o
živote Slovákov žijúcich v Argentíne,
Austrálii, na Cypre, v Česku, Čiernej Hore, Francúzsku, Chorvátsku,
Kanade, Maďarsku, na Malte, v Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku,
Švajčiarsku, Švédsku, na Ukrajine,
v USA a vo Veľkej Británii. V Kalendári na rok 2018 sa sem prida-

rovci, vyšlo prvé číslo Národného kalendára (zmenil názov na Ľudový
kalendár), ktorý aj v súčasnosti patrí medzi obľúbené rodinné čítanie vojvodinských Slovákov. Okrem
toho v tomto prostredí vychádzali aj
Banátsky slovenský kalendár v Kovačici a Slovenský hospodársky kalendár v Báčskom Petrovci. Najnovšie bol v roku 2002 založený Pazovský kalendár, ktorý dodnes vychádza
v Starej Pazove. V roku 1920 sa začali písať aj dejiny vydávania kalendárov Slovákov v Maďarsku. Bol to Čabiansky kalendár, ktorý vychádzal
do roku 1948 a v roku 1991 bol obnovený. Jeho prispievateľmi sú predovšetkým Slováci z Maďarska, ale
aj autori zo Slovenska, Rumunska a
Srbska. Najstarším nepretržite vychádzajúcim slovenským periodikom v Maďarsku je ročenka Náš kalendár, jeho prvé číslo vyšlo v roku
1950. Z bohatej tradície vydávania
krajanských kalendárov a pri príležitosti osláv 90. výročia založenia
Čabianskeho kalendára v Maďarsku
a Národného kalendára v Srbsku
kultúrna dejateľka Anna Ištvánová
organizovala v Maďarsku konferenciu na tému slovenské ľudové kalendáre. Príspevky z nej vydala Čabianska organizácia Slovákov – Dom slovenskej kultúry, nie v podobe zborníka, ale v podobe Svetového kalendára Slovákov na rok 2011. No a
práve on bol pohnútkou na založenie Slovenského svetového kalendára. Uzavrieme kruh nášho rozprávania a vrátime sa k nemu.

li ešte aj Slováci žijúci v Taliansku,
Rakúsku, Kambodži, Bosne a Hercegovine a v Číne. Príspevky sú obohatené dokumentárnymi fotografiami a príležitostnými ilustráciami. O to sa stará veľký počet externých redakčných spolupracovníkov,
od ktorých najviac závisí budúcnosť
tohto nevšedného periodika. Vydanie kalendára finančne podporuje
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej
národnostnej menšiny v Srbsku. Kalendár si možete objednať on-line
na www.slovenskykalendar.com alebo na facebookovej stránke. Prvé
číslo periodika je už vypredané, ale
možno si ho celé prečítať v elektronickej forme na uvedenej stránke.
Online vydanie Kalendára redakcia
spustila viac ako symbolicky v Deň

zahraničných Slovákov 5. júla 2017.
Webová stránka má za cieľ v prvom
rade prezentovať a dokumentovať
obsah každého ročníka, ale vytvára aj možnosť na jeho objednanie a
či na komunikáciu s redakciou, výmenu názorov, skúseností a praktických vedomostí. Všetko nasmerované k vzájomnej podpore a k šíreniu dobrého mena Slovákov žijúcich
v zahraničí. Zverejňovaním jednotlivých príspevkov z kalendára sa postupne bude formovať elektronická
databáza o živote Slovákov žijúcich
od Argentíny cez severoamerický
kontinent a početné európske krajiny až po Austráliu. Navyše sú zverejnené aj recenzie na kalendár uverejnené na Slovensku a v periodikách
zahraničných Slovákov, ako aj správy
o aktuálnom dianí súvisiacom s týmto krajanským periodikom. Na Slovensku bol kalendár predstavený
na rôznych kultúrnych podujatiach,
konferenciách a zavítal opäť aj na
knižný veľtrh Bibliotéka. Práve tam
ho prišlo pozdraviť viacero osobností. Napríklad čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav
Rezník nám povedal aj to, že „... Slovenský svetový kalendár bol pre mňa jedným z najpríjemnejších prekvapení už
na vlaňajšom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. Hoci v danej problematike nie som celkom laik, veď som kedysi
viac rokov pracoval v Matici slovenskej,
aj tak som žasol, kde všade nás – Slovákov – roztrúsil vietor života... Na druhej
strane som pocítil aj troška trpkosti na
jazyku, keď som si uvedomil, že mnohých
našich krajanov do sveta vyhnali aj sociálne alebo politické príčiny. Kalendár
sa nesie v znamení sloganu Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Čo
keby ste ho v blízkej budúcnosti troška
inovovali na: Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa presadíme?! Ďalší majster básnického slova Ľubomír Feldek neostal nič dlžný svojej práci a venoval
kalendáru verše: „Cesta okolo slnka.//
Spravím s vami let okolo Slnka! / Po
roku zas vrátime sa sem. / More – vesmír
okolo nás žblnká. / Na bok lode píšem
meno ZEM. / Prvá fáza nášho letu:/ JANUÁR. / Lodná trúba / reve ako jaguár: / – Ďaleko je ešte naša konečná. /
Nevykláňajte sa do nekonečna! / Dnes
vydávam nové kalendáre. / Ráčte deťom
odovzdať tie staré!“ n
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