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Keï

ratislavský ve¾ký piatok v roku 1988 bol významným medzníkom v histórii slovenskej
Katolíckej cirkvi v jej zápase za slobodu.
Tohto roku si pripomíname u strieborné jubileum
tejto významnej dejinnej udalost. Bola predzvesou
lepích èias v ivote slovenského národa i Cirkvi,
ktoré sme potom vïaka Bohu preili v poslednej
dekáde XX. storoèia.
Roku 1988 som il v Ríme a patril som medzi tých, ktorým sa poastilo i na druhej
strane eleznej opony. Èo sa deje doma, sme starostlivo sledovali v rámci vtedajích moností.
Zdrojom verejných informácií boli najmä rádiá:
Vatikán, Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Ony
boli síce nasmerované na Slovensko, ale okrem
Rádia Vatikán, s ktorým som u vtedy spolupracoval (ako seminaristi o. i. aj s Rudkom Maslákom - sme mávali jednu reláciu mesaène), Hlas
Ameriky sa dal chyti aj v Ríme, a pravidelné
príspevky otca Antona Hlinku SDB (1926-2011)
sme dostávali, síce s oneskorením, aj papierovou
potou. Tak sme vlastne vedeli, e v Bratislave sa
na 25. marca chystá Svieèková manifestácia za
náboenskú slobodu.
Mnohí Slováci ijúci na Západe v rozlièných
krajinách sa poznali práve vïaka Rímu, lebo tam
bol (a stále je) Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, tam ili viacerí slovenskí kòazi, tam sme
mali biskupa Pavla Hnilicu SJ i Dominika Hruovského - biskupa pre Slovákov v zahranièí,
ktorý posielal v rámci moností do slovenskej katolíckej diaspory v slobodnom svete kòazov - misionárov. Po národno-politickej stránke Slovákov
v cudzine zjednocoval Svetový kongres Slovákov,
ktorý zaloil tefan B. Roman (1921-1988) a jeden z jeho podpredsedov bol v tom èase slávny
slovenský hokejista Marián astný. On priiel s
mylienkou, e keï u z Moskvy veje vietor perestrojky, e by sme sa mali hýba aj my Slováci. A
konkrétne. Manifestáciami na ulici pred ve¾vyslanectvami È-SSR v cudzine. Teraz je vhodný èas.
Pán tefan B. Roman, ia¾, zomrel dva dni pred
týmto významným dòom, 23. marca 1988. Mono
aj to bol dôvod, e manifestácie na podporu zápasu za slobodu Katolíckej cirkvi na Slovensku sa
v iných metropolách západného sveta 25. marca
1988 napokon nekonali.
Výzva Mariána astného vak nala odozvu v
Ríme, kde hlavným organizátorom bol Ferko Kapusòák, vtedy tudent teológie na Gregorovej univerzite v Ríme. On mal z nás najlepie kontakty s
domovom. Hoci býval v Ríme, nevedeli sme
presne kde, ale kadú nede¾u., kto ho chcel stretnú a dozvedie sa, èo je nové, tak ho naiel
o 17. 00 modli sa v Bazilike Santa Maria
Maggiore. Kvôli tejto jeho osobitnej pozícii a informovanosti sme ho volali Ferko ve¾vyslanec.
Aj keï neboli maily, od otca Antona Hlinku z Mníchova mal vdy tie najèerstvejie správy, a tak sme
sa dozvedeli o pripravovanej svieèkovej manifestácii v Bratislave. Mal známych vade, aj priate¾ov v
hnutí Comunione e liberazione a práve tých pozval, aby prili v ten deò pred Èesko-Slovenské
ve¾vyslanectvo v Ríme. Bola to tá budova, kde
dnes je Ve¾vyslanectvo SR v Taliansku a vo Vatikáne, Via dei Colli della Farnesina 144.
Stanko Koè, tie jeden z rímskych tudentov, vyrobil aj letáky, ktoré viseli na nástenkách
na viacerých rímskych univerzitách a tudentov
pozývali na túto manifestáciu. tudenti - Taliani
nielene prili, ale na prísluné úrady manifestáciu riadne nahlásili a získali vetky potrebné povolenia. Zhromadenie bolo teda povolené a legálne. Bolo o òom upozornené aj ve¾vyslanec-

som pred dvadsiatimi
piatimi rokmi telefonoval známemu v predstave, e ma urèite automaticky podporí a pôjde spolu so mnou na Svieèkovú manifestáciu
na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave, zarazila ma jeho reakcia: Nevidel si v televízii
dekana Záreckého? Je to politika!
Politika-nepolitika, iel som, cítiac, e je
to moja mravná povinnos. Pravda, vtedy
som mal ete o politike ozaj zúené predstavy. Zdalo saq mi, azda ako mnohým z
vás, e staèí povali komunizmus a svetom
sa rozleje násilím potláèaný Svätý Duch.
No na rozdiel od mnohých sklamaných
vývojom by som ani dnes nekonal inak. Komunizmus bol zlo. Ibae dnes u viem, e
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tvo. Zilo sa nás asi 150, presne v tom istom èase
ako v Bratislave, teda v piatok 25. marca 1988
o 17.00 hod. Ve¾vyslanectvo bolo zatvorené, rolety stiahnuté, na nau bezpeènos dohliadli karabinieri a policajti. Ktovie, èo a koho èakali,
lebo niektorí prili do ulíc na obrnených transportéroch! Mali sme informáciu, e takúto
ochranu si vyiadalo ve¾vyslanectvo. Nae zhromadenie vak bolo ve¾mi pokojné, a tak sa tá
aká technika stiahla. Jedna symbolická hliadka
tam vak ostala a do konca.
Po krátkom vysvetlení, preèo sme sa zili, sme

JÁN KOIAR
roztiahli transparent s poiadavkou náboenskej
slobody. Celú nau manifestáciu fotografovovali z
okien ve¾vyslanectva. Mono tie fotky alebo iná
dokumentácia niekde v archíve aj dodnes sú.
Pred kadým desiatkom ruenca sme hovorili úmysly, za ktoré sme modlitbu prednáali.
Prítomným som preèítal po taliansky aj Petíciu
moravských katolíkov za náboenskú slobodu,
ktorá vtedy beala najmä na Slovensku. Keï sme
sa domodlili, zaspievali sme po taliansky peknú
mariánsku pieseò, a spolu s naimi priate¾mi sme

diskutovali o náboenskej situácii na Slovensku,
a zhromadenie sa rozilo. Policajti boli ve¾mi
prekvapení spôsobom, akým sa celá manifestácia
uskutoènila a skonèila.
Veèer u svetové agentúry publikovali informácie a zábery z toho, èo sa dialo v Bratislave.
Vodné delá, násilie, zatýkanie. Hlásil o tom aj
Vatikánsky rozhlas, Hlas Ameriky i Slobodná
Európa. Boli sme okovaní terorom, s akým likvidovali síce omnoho väèiu, ale podobnú manifestáciu, aká bola naa v Ríme.
Poèasie nebolo celkom priaznivé, aj sme trochu zmokli, naastie nie od vodných diel, ako nai
v Bratislave, ale hrial nás dobrý pocit, e sme dokázali nieèo urobi za nau náboenskú i politickú
slobodu. Neviem, èi by sme nali nieèo o tom v dobovej talianskej tlaèi, ale Pán Boh vie, e sme aj
my podporili naich bratov a sestry v Bratislave.
Bratislavský Ve¾ký Piatok 25. marca 1988
voiel do naich dejín ako zaèiatok konca prenasledovania Katolíckej cirkvi. Ukázalo sa za
náho ivota, e brány pekelné ju nepremôu.
Pán Boh zapla za tento ve¾ký deò, ktorý voiel
do naej histórie.
Autor bol priamy úèastník manifestácie
25. marca 1988 v Ríme

nebol prvotným zlom, ale zlom odvodeným.
Ak h¾ada zdroj tohto zla, ten zlomový
bod, musíme hlboko pátra v dejinách.
Mohli by sme zájs a kamsi k obdobiu reformácie, ale v politickom zmysle najmarkantnejím sa javí besovstvo Francúzskej
revolúcie. V nej, glorifikovanej a dodnes
oslavovanej, sa zaèínajú zverstvá v mene
u¾achtilých slov bratstvo, rovnos, sloboda. Ak sú tyri milióny màtvych, ktoré neniesli ani tipku viny, prejavom obsahu
týchto slov, tak nechápem významy slov. A
u vonkoncom nechápem, ako sa kadý návtevník Paría, dokonca veriaci, pýi pred
známymi fotografiou spod Eifellovej vee.
Veï ide o pamätník postavený na 100. výroèie práve tohto protikatolíckeho a protimonarchistického besnenia!
Ale chápem, vyrástli sme poèas polstoroèného premývania mozgov. Dialo sa to u
nás, za eleznou oponou, no dialo sa aj pred
òou, vôbec nie v menej miere. Iba prostriedky a slovník boli iné. U nás strach a
tam - konzum, rozvrat.
Akoby sa svet s nami zahral na dobrého
a zlého policajta.
Ale to nás nesmie pomýli. Keï sme rúcali komunizmus, nemali sme na mysli chu
zasunú hlavu do iného chomúta. Aspoò ja
urèite nie. Veril som a stále verím, a ani neprestanem veri, na silu kresanstva zomlie
na prach svojvô¾u zla. V tom bola Svieèková manifestácia, èi u bola politická, èi
ani nie, príkladom.
Preto sa neviem vynaèudova, e práve
aktéri Svieèkovej manifestácie dnes pod
heslom konzervativitzmu de facto stoja na
strane liberalizmu a podporujú, tentoraz
zvnútra, revolúciu v Cirkvi namiesto toho,
aby podporovali revolúciu proti revolúcii,
teda kontrarevolúciu, v skutoènosti nápravu
zloèinov, ktorých sa v slepej viere a zbotení èloveka dopustili dobýjaèi prázdnej
Bastily.

www.kultura-fb.sk

6/2013 (20. marca)

2

G

eniálny ¼udovít túr v diele
ïarèiny do tátneho jazyka najmä tým,
ských priezvísk, ktorým sa vyjadruje
Náreèie slovenské alebo poktorí sa vyhovárajú, e dobre nevedia
ustálený vzah k príslunému mutreba písania v tomto náreèí,
po slovensky. Nech si kadý ignoskému menu otca alebo manela, nevyslovil toto posvätné krédo: My raz
rant, ktorý sa na tátnej kole nenauèil
mono tento ustálený spôsob pouívatu stojíme ako Slováci... Z oh¾adu pôa neovláda tátny jazyk, zaplatí prenia priezvísk radikálne meni. A to len
sobenia národného máme my Slováci
klad do slovenèiny sám z vlastného
preto, e slovenskí obèania s maïarosobitné povolanie a to inakie nevyvrecka. Lebo prekladanie stojí poliským materinským jazykom sa v mene
konáme len v naej slovenèine, lebo
cajné stanice tisíce eur. Nerobia to niuplatnenia meninových práv veheona je náho ducha a vetkých jeho
kde na svete: ani Amerièania, pamentne, agresívne, bez akýchko¾vek
hnutí samojediná, verná a dokonalá
nieli, Francúzi, Nemci èi Taliani. Chuoh¾adov na slovenského spoluobèana
vyslovovate¾ka. Preto kto si Slovák,
dobné Slovensko nemá preèo by
domáhajú toho, aby tento spoluobèan
maj sa k slovenèine. Sledu- Výzva ministrovi vnútra SR
detruktívne zasahojeme úsilia Francúzska, s
val do podstaty vlastakým citom a zodpovednosného materinského
ou si chráni materinskú franjazyka, len aby vyhocúztinu, ale aj úzkostlivú
vel absurdnej, nekoochranu nemèiny a panielrektnej, bezoh¾adnej
èiny pred cunami amerikanipoiadavke,
akej
zácie. Ako je príznaèné pre
ako nájs vo svete
otrockú slovenskú povahu,
páru. Veríme, e ponai politici, ktorí nás majú
slanci slovenského
vies a by príkladom neohrozenosti
ve¾korysé na nesprávnom mieste.
parlamentu sú ¾udia rozh¾adení, vlaspri obrane tátneho jazyka, ustupujú
Tam etrime: staèí na to jedna vyteneckí, preto odmietnu vnáanie polinátlaku tam, kde by mali zauja prinhláka MV SR.
tiky do jazykovedy, veï nemono hlacipiálny postoj. PRETO NEMÔEME
Nieko¾ko odborných argumentov:
sovaním v parlamente meni zákoniMLÈA! Sú inpirácie, ktoré nás pov slovenèine ako flektívnom type jatosti fungovania systému slovenského
vzbudzujú. Takáto povzbudzujúca
zyka sa vzahy medzi slovami vyjadjazyka. Ako intelektuáli vlastného náspráva prichádza zo susedného Èeska,
rujú príslunými tvarmi slov - mená sa
roda, ktorí sme podporili vznik nezákde senát nedal Èekám právo na
skloòujú a slovesá sa èasujú. Ale v
vislého tátu 1. januára 1993, odmiepriezvisko v muskom rode. Zato na
analytickom type jazyka, akým je natame ústupèivos politikov tam, kde
Slovensku akoby sme stratili u popríklad angliètina, sa vzahy vyjadrujú
majú prejavi zrozumite¾né principisledné zvyky orientácie a pudu sebanie ohýbaním slov, pomocou gramaálne postoje. Preto: IADAME
záchovy. Podliehame mediálnemu
tických tvarov, ale pomocou osobitSKUTKY!
smogu, ktorý sa íri z Bratislavy, preto
ných slov, najmä èlenov a
DÔRAZNE ODMIETAME INIu stihol otrávi a znièi prirodzený cit
predloiek, ktoré plnia takú funkCIATÍVU MINISTERSTVA VNÚúcty Slovákov k materinskému jazyku.
ciu, ako vo flektívnom jazyku príTRA SR ZRUI PRECHY¼OVATAM, KDE NIET MORÁLKY, NAsluné tvary s ohýbacími príponami.
NIE slovenských enských priezvísk.
STPUJE MÓDA. Liberálna móda, pôPreto je v napr. v slovenèine korektná
ELÁME SI ZACHOVA EXISTUsobí tak rozkladne, e jej pod¾ahlo aj
veta Prechádzam sa so sleènou DeniJÚCI STAV! Kadá ena a manelka,
Ministerstvo vnútra nezávislej Slovensou Cibu¾kovou, nie vak veta Precháktorá chce ís s módou a chce si meni
skej republiky, ktoré prichádza v roku
dzam sa so sleènou Denisa Cibu¾ka.
priezvisko, nech poiada o výnimku a
jej 20. výroèia so sebaznièujúcou iniPrísluný gramatický tvar priezviska
zaplatí tátu drahé kolky! Slovenská
ciatívou. Namiesto toho, aby sa pán
pouijeme preto, e hovoríme po slorepublika u zaila hospodárske a fiminister vnútra SR Robert Kaliòák
vensky, e v kontexte slovenského jananèné experimenty, po ktorých sme
stretol so pièkovými jazykovedcami,
zyka uplatòujeme zákonitosti platné v
bez vlastnej ekonomiky, lebo pseudos odborníkmi, ktorí sa tátnemu jazyku
naom jazyku, tak ako sa v iných jazyreformátori predali najvýnosnejie
venujú s láskou a úctou po celý svoj
koch uplatòujú zákonitosti platné v
podniky, znièili potravinovú i energeivot, pripravuje za zatvorenými dvetýchto jazykoch. Prenáanie zákonitickú bezpeènos tátu, ale aj Tatry ako
rami kabinetu matrikový zákon, ktorý
tostí platných v inom jazyku do vlastsymbol prírodného národného bohatby u¾ahèil pouívanie enských
ného materinského jazyka, je nenálestva. INTELEKTUÁLI MUSIA
priezvísk bez prechy¾ovania. Ústupok
ité a detruktívne, spôsobuje závanú
VDY STÁ NA STRÁI PRED
voèi poiadavkám ien a maneliek,
destabilizáciu jazyka pri plnení jeho
¼UBOVÔ¼OU POLITIKY. Ak s náktoré prepadli móde písania enských
základných spoloèenských funkcií.
padom o zruení prechy¾ovania prila
priezvísk v muskom rode, bez preSlovenský jazyk sme zdedili ako
minulá národne bezvedomá vláda
chy¾ovania, je nebezpeèný a v slovenvýznamnú kultúrno-historickú a spoIvety Radièovej, nerozumieme, preèo
skom jazyku chorý prvok. Deje sa tak
loèenskú hodnotu, preto nemôe by
si súèasne vedenie Ministerstva vnútra
krátko po tom, èo sme oslávili Rok kapredmetom POLITICKÝCH KOMSR neprizve na konzultácie renomovatolíckeho kòaza a prvého kodifikátora
PROMISOV A LICITÁCIÍ. Tak ako
ných slovenských jazykovedcov, ale
spisovnej slovenèiny Antona Bernomy repektujeme hodnoty v iných jabez názoru odborníkov pokraèuje v
láka, a deje sa tak v roku 2013, keï si
zykoch, oèakávame aj od prísluníkov
znehodnocovaní a znefunkèòovaní
14. februára pripomenieme 170. výromenín s neslovenským materinským
tátneho jazyka, ktorý sa formoval v
èie vskrjeseòja slovenèini a 11. júla
jazykom (aj od cudzincov, ktorí u nás
priebehu stároèí. Lebo jazyk je ivá
rozhodnutie o druhej kodifikácii spiijú!), e budú s úctou repektova
voda ivého národa. Útoky na národ sa
sovnej slovenèiny na evanjelickej fare
platné zákonitosti v slovenskom javdy zaèínajú útokmi na slovenský jav Hlbokom. Vetci máme plné ústa
zyku nielen preto, e to od nich vyazyk (maïarizácia) a detrukciou jakrízy! Peniaze daòových poplatníkov
duje zákon, ale preto, e to od nich vyzyka. Kto neodborne zasahuje do
v èase krízy usporíme najlepie tak,
adujú pravidlá ¾udského a kultúrneho
vekmi sformovaného systému slovenkeï nebudeme prijíma takého zbysprávania, ktoré bene repektujú v
ského jazyka, uráa slovenský národ a
toèné zákony. MV SR ale môe ¾ahko
kadej, tobô v európskej civilizovanarúa jeho identitu.
uetri peniaze aj tak, ak nebude plati
nej spoloènosti. Ak sa v slovenèine
14. FEBRUÁR 2013 vyetrovaným slovenským obèanom
ako v príslunom jazykovom type
170. VÝROÈIE
maïarskej národnosti preklady z maustálil istý spôsob pouívania enVSKRJESEÒJA SLOVENÈINI

Nenième
materinský
jazyk!

Vyhlásenie predsedu Matice slovenskej
Dôrazne odmietam útoky na Maticu slovenskú, ktorých sme svedkami v posledných dòoch. Zisujem, e kadý
matièný úspech - za ktorý povaujem verejné poehnanie pre Maticu slovenskú a celý slovenský národ odchádzajúcim pápeom Benediktom XVI. na jeho predposlednej generálnej audiencii, ako aj úspenú konferenciu k 150.
výroèiu Matice slovenskej, ktorú otvoril predseda vlády Robert Fico - povaujú ideologickí, ale aj ekonomickí èi
osobní nepajníci Matice, ako vlasteneckej ustanovizne, za podnet na útoky.
Je mi ¾úto, e Maticu slovenskú niektorí kritici s be¾mom na oku a s jedom na jazyku oznaèujú ako neo¾udácku,
náckovskú èi inakiu, dokonca ju obviòujú z genocídy (?!), prièom svoje výroky neopierajú o nijaký argument,
len o kyselinu, ktorá by mala rozora intitúciu, ktorá u od roku 1863 zdruuje elity tvorcov i strácov národnej
duchovnosti ako uviedol premiér. Preèo niekomu prekáa, e Matica slovenská Slovákov nielen zachránila pred
vyhynutím, ale doslova ná národ vzkriesila z màtvych? Kto to nesúhlasí so slovami R. Fica, ktorý víta, e nové
vedenie Matice slovenskej sa pustilo do jej mravnej obrody, aby sa vyèistil stôl, a e ideály Matice slovenskej
spoèívajú v ochrane tradícií v umení a kultúre, ale aj v starostlivosti o ivotné prostredie? Komu prekáa, e predseda vlády sa v príhovore nevyhol ani kritike médií za opakované atakovanie Matice slovenskej, keï kontatoval,
e bulvarizujú jej úsilie, preto im uniká to podstatné, jedineèná matièná mylienka mravnej obrody Slovenska?
Stretávam sa s radovými èlenmi Matice slovenskej, ktorí vítajú ocenenie úsilia nového matièného vedenia o
ozdravenie Matice a ja vyhlasujem, e v tomto trende nás nezastaví niè a nikto. Ete tak presvedèi nemúdrych, e
Matica je tu u 150 rokov a bude aj naïalej! Hromy a blesky nás nezdolajú, naopak. Bijú len do vysokých stromov,
mnohým otvárajú oèí a posilòujú nás.
MARIÁN TKÁÈ,
predseda Matice slovenskej
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Ing. Július Binder, èlen Prezídia MS
TÚROVA SPOLOÈNOS
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odová rovnos je ideológia. Znie ve¾mi pekne a
prijate¾ne, preto má zatia¾
u nás aj málo odporcov. Preèo by
jej odporcami mali by kresania,
pokúsim sa vysvetli v tomto
èlánku.
Rodová rovnos nie je len pojem.
Je to séria politík, ktoré majú by implementované do zákonov a vládnych
programov, ale i spoloènosti na kadej úrovni - vo vzdelávaní, zdravotníctve, podnikaní, dokonca náboenstve, ale i súkromnej sfére. V tom
spoèíva totalitarizmus tejto ideológie,
ktorá je u zakorenená aj v niektorých
naich zákonoch.
Prvým krokom vlády SR bolo na
nátlak feministických a pro-homosexuálnych organizácií postavi tento
pojem na úroveò ¾udských práv, èo je
cie¾ týchto ideológov. Podarilo sa im
to, keï ju doplnili do názvu Rady
vlády SR pre ¾udské práva, národnostné meniny a rodovú rovnos.
Následne ju presadili do dotaèných
schém vládnych orgánov.
Nielen e nik z poslancov, a teda
ani tých, ktorí sa povaujú za pravicových, nenamietal prerozde¾ovacie programy socialistickej vlády Smeru, iaden
politik-kresan ani len nehlasoval proti
podpore rodovej rovnosti a programom
zameraným proti homofóbii (èo spolu
súvisí). Celá opozícia hlasovala za
vládny návrh! Dokonca dve organizácie, ktoré majú v názve katolícka,
podporili hromadnú pripomienku feministických zdruení, aby dotácie ili aj
na rodovú rovnos.
Len tento rok na tieto programy
prerozdelia 1,1 mil Eur, ktoré dostanú
organizácie zastupujúce kultúru smrti!
Rodová rovnos sa vo svojich cie¾och
toti zhoduje s kultúrou smrti.
Mnohí si predstavujú pod rodovou rovnosou rovnos príleitostí
pre muov a eny. A na týchto dojmoch rodoví ideológovia stavajú. V
prvom rade hovoria o tom, e eny a
mui sú si rovní, èo nikto nespochybòuje. Túto rovnos chcú vak vidie v
tatistikách, lebo len vtedy budú spokojní, keï ena bude ako mu. A toto
je neprijate¾né pre kresanstvo, ktoré
verí na rovnos v dôstojnosti, ale
chápe rozdielnos poslaní mua a
eny. Táto rozdielnos je vpísaná do
dizajnu muskej a enskej sexuality.
Potvrdzujú to dnes aj túdie mozgu,
ktoré vysvet¾ujú, e mui a eny inak
myslia, inak cítia a inak preívajú
svoju sexualitu. Napriek tomu sú
schopní vytvori trvalé manelstvo,
ktoré sa zakladá na komplementarite,
vzájomnom dopåòaní sa v kadodennom ivote a pri výchove detí.
Pomýlený koncept rovnosti mua a
eny vychádza z marxizmu, ktorý
vníma enu ako utláèanú manelstvom, chce ju oslobodi vzburou proti
utláèate¾ovi - muovi. Oslobodenie má
formy antikoncepcie, potratu, rozvodu
atï. ena má by rovnaká ako mu.
Má ma monos vo¾ne sexova bez
dôsledkov ako mu, èo jej umoòuje
antikoncepcia a potrat. Má ma kariéru
ako mu, v èom jej nemajú by prekákou ani deti, ani rodina. Ak predsa len
po tom zatúi, má vyui jasle, kôlku
a kolu, kam deti odloí, aby mohla zarába, by finanène nezávislá od mua,
resp. rovnako prispieva do rozpoètu,
aby si rodina mohla ui vyiu ivotnú
úroveò, hoci sa zotroèí hypotékou,
úvermi, pôièkami a pod. Potreby dieaa táto ideológia odkladá bokom,
uznáva len materialistické potreby,
ktoré majú rodièia zabezpeèi a ostatné
zabezpeèí tát indoktrináciou.
Toto je ukáka z vládneho dokumentu, ktorý nalieha na to, aby tát
oslobodil matky, ktoré chcú napåòa

3
potreby svojich detí, od tohto jarma.
Miera zamestnanosti ien s demi je
dlhodobo nízka (od roku 2009 sa pohybuje okolo 55%) aj preto, e na
Slovensku chýbajú sluby starostlivosti o deti, a to najmä do 3 rokov. Z
tohto dôvodu zostávajú èasto práve
eny (aj vzh¾adom na pretrvávajúce
rodové stereotypy) v domácnosti... V
trhovej ekonomike je pritom bené,
e trh napåòa potreby a ak by boli také
rukolapné, tak by podnikatelia zriaïovali súkromné kôlky a jasle.
Lene táto ideológia predpokladá, e
kadá ena chce pracova, nechce si
ui svoje malé diea, ale chce ho necha cudzím ¾uïom, aby ho vychová-

trend, e mui v OECD naozaj menej
pracujú, kým eny pracujú viac a
viac. Rodiny sa zriedkavejie stretávajú pri spoloènom stole, rodièia nemajú na deti èas, ove¾a èastejie sa
manelstvá rozpodávajú, keï sociálni
ininieri chcú prerobi enu na mua.
Málo slovenských ien pouíva
antikoncepciu, vraj len 15%. Tým
slovenským pukám treba riadne dohovori, aby z potláèania vlastnej
plodnosti/sexuality a pokodzovania
svojho zdravia i manelstva urobili
moderný návyk, lebo sa to tak na Západe nosí. Ete, e im nevyèítajú, e
chodia menej na potrat, lebo na Západe s nárastom pouívania antikon-

rodné právne dokumenty neuznávajú.
EÚ vak také projekty zvrátenej sexuálnej výchovy rada zafinancuje svojim
ideologickým mimovládkam, lebo veï
sa ich iniciatívne usiluje dosta do dokumentov OSN.
Vláda SR preto pripravuje pre
koly projekt Výchovy k ¾udským
právam, ktoré kalú na diskrimináciu
nenarodených a na nútenie kresanov
kolaborova na nemorálnostiach proti
ich svedomiu, èo sa u deje na Západe. Táto ¾udskoprávna prevýchova
bude nazýva potrat ¾udským právom, sodomiu právom na manelstvo, masturbáciu právom na zdravie
a pornografiu slobodou prejavu. U

JANA RAY-TUTKOVÁ

K èomu vedie
rodová rovnos

vali za òu, len jej v tom bráni tát,
ktorý sa nechce o jej diea v útlom
veku postara, a preto by sa to malo
sta vládnou prioritou.
Prosto tieto slovenské chudinky
si zle zvolili a ideológovia im musia
pomôc lepie sa rozhodnú, lebo
oni vedia lepie, èo je dobré pre
eny ako ony samé. To, e ena kojí
(aj do 2-3 rokov), je verbálnejia a v
milujúcom manelstve mono èoskoro znova tehotná, je predpokladom toho, e ena je tou najvhodnejou osobou, aby sa minimálne
prvé roky ivota venovala svojim
deom intenzívnejie z domu, nako¾ko citové puto je dôleité pre vývoj dieaa.
Tieto slovenské eny si vôbec nevedia usporiada ani súkromný ivot.
Väèinu domácich prác majú na svojich pleciach, a to je teda úplne zaostalé. Dokonca takáto zaostalos je
najèastejia u tých, ktoré vyznávajú
kresanstvo. Paradoxne tieto eny
majú aj najviac detí v porovnaní s
tými, ktoré nepraktizujú svoju vieru,
a tie meniu mieru rozvodovosti. To
teda musia rodoví ideológovia zvráti
ako úplne nemoderné a uèi ich, e
vetky domáce práce si musia deli
fifty-fifty, lebo len to je spravodlivé.
Ich deti by nemali vidie iaden rozdiel medzi mamou a otcom, najlepie
ich ani tak nenazýva, ako s tým u na
Západe experimentujú. Neprekvapí

cepcie stúpa aj miera potratov. Nae
si viac a viac kupujú tabletku deò po,
lebo veï keï ich niekto nabúcha,
nemá to by jeho problém. Koneène
si môu moderné eny ui neúrekom
sexu, hoci bez lásky - ale tak zas musia svoje oèakávania prispôsobi
tomu, èo chcú mui, aby sa mohli cíti plnocenne ako mui.
No dalo by sa pokraèova, ako
málo sú slovenské eny vysokokolsky vzdelané èi scestované v porovnaní s inými v EÚ, a ako nemajú zabezpeèený dostatoèný prístup k slubám reprodukèného zdravia, rozumej
nereprodukèným potratom (áno, aj na
to sa saujú feministky!), a antikoncepcii, ktoré nie sú zdarma (èo majú v
Británii a aj tak majú najhorie tatistiky - stúpajúce potraty, najvyia
miera pohlavných chorôb, tínejderských tehotenstiev, atï., pritom v
USA je zdarma len od tohto roka).
Zdarma znamená, e kadý obèan
sa musí posklada v zdravotnom poistení, aby ena mohla sexova a nema deti. Pritom výskum EÚ potvrdil, e európske eny si elajú ma
viac detí, ako majú...
A keïe túto stereotypnú generáciu ien v produktívnom veku len
ako zmeni, treba v duchu rodovej
rovnosti vychova aspoò mladých.
Najlepie v kole, aby poznali svoje sexuálne a reprodukèné práva bez diskriminácie veku, hoci tie zatia¾ medziná-

len tí stereotypní katolíci sú proti takým ¾udským právam. Oni sú tí extrémisti, priam teroristi!
Boj proti diskriminácii ide ruka v
ruke s bojom proti homofóbii. Samozrejme odpor voèi homosexuálnym
partnerstvám je bigotnou fóbiou, hoci
ten, kto má strach, sú tí sodomiu a
masturbáciu praktizujúci. Manelstvo
je otvorené aj pre nich, ale oni majú
strach z intímností s opaèným pohlavím, preto chcú manelstvo predefinova, aby zahàòalo aj pravý opak
manelstva. Vláda si dotaènými programami aj z Európskeho sociálneho
fondu a zriadením výboru pre LGBTI
osoby pripravuje pôdu, aby túto ideológiu oetrila aj v zákonoch.
Ide o tú istú ideológiu, lebo
gender = rod je nie definovaný ako
pohlavie, ale ako vlastná preferencia
sexuálneho ivotného týlu. Hoci
ako v tej súvislosti hovori o sexe pod tým sa rozumie len pohlavné spojenia mua a eny. Lebo strka si pohlavné orgány kamko¾vek, resp. èoko¾vek do nich nemá niè spoloèné so
sexom. Preto je to aj opakom manelstva. Lene toto sa rozumie pod pojmom rodová rovnos v Bruseli, kde
vetky legislatívne dokumenty EÚ
musia ma tzv. doloku gender mainstreaming, teda musia zoh¾adòova
rovnos rodov. A práve cez Brusel sa
podarilo úèinne etablova homosexuálnej loby, ktorá postupne cez ná-

rodné legislatívy núti vetkých obèanom odobrova a tie kolaborova na
ich nemorálnom ivotnom týle,
èomu sa hovorí nediskriminácia.
Problémom definície vak je, e
ani nie je jasné, èo vetko rod je. V
Austrálii definovali 23 typov rodov,
okrem tých klasickejích homo-, bi- a
transsexuálnych aj úplne úlety, hoci
definícia nebráni tomu, aby si kadý
vymyslel svoj vlastný rod. Hlavným
predpokladom je vak odmietnu
vlastnú sexualitu mua alebo eny a
zaèa sa schizofrenicky tvári ako
nieèo úplne iné, èo je zvyèajne spôsobené traumou, nezrelosou, závislosou alebo zmätkom v hlave. Niektorým ani to nestaèí a pod¾a EÚ takým
¾uïom treba umoni operáciu pre
zmenu pohlavia, najlepie preplatenú
zdravotným poistením. Veï oni nemôu za to, ako sa cítia. Mono èasom odkriminalizujeme aj znásilnenia, pedofíliu, betialitu a sadomasochizmus, lebo pod¾a tejto logiky za
svoje sexuálne preferencie osoby nemôu. Napokon ony sa cítia ako iné
orientácie a tie sme sa zaviazali nediskriminova.
Nenechajme sa pomýli novou
nálepkou pre tú istú kultúru smrti,
ktorá ide proti morálke, tradíciám a
náboenstvám sveta. Dobre zapadá
do cie¾ov plánovaèov populácie, ktorej rast je vnímaný ako problém. Menej detí, èi u vo¾bou potratu, antikoncepcie, homosexuálnych praktík
alebo kariéry, je podstatné pre zníenie populaèného rastu a údajne zabráneniu environmentálnej katastrófy. Najprv òou mali by nedostatky potravy a surovín, ozónova
diera, globálnej oteplenie, potom len
nejaké klimatické zmeny atï. Postupne sú tieto teórie vyvracané, ale
snaha o zníenie svetovej populácie
vdy ostáva. Medzinárodné programy s týmto zameraním sú prioritou,
hoci sa skrývajú za názvy ako boj
proti chudobe a pod. Ekonómovia
vak upozoròujú, e napr. niektoré
populácie musia dorás na istú úroveò, aby napredovali v ekonomickom
raste, ktorý sauje rozvojová pomoc, lebo vedie ku korupcii a závislosti. Hospodársky rozvoj je spojený
so systémom, nie s poètom obyvate¾stva. Súvisí s vyou mierou hustoty
obyvate¾stva, ktorá vytvára tlak na
uspokojenie potrieb. Èlovek, ak má
potrebu, rozumom príde na inovácie
a rieenia, ktoré sú efektívnejie a
efektívnejie.
V iadnom prípade vak genocída nie je legitímnym prostriedkom
na záchranu planéty, ani na zvýenie
ekonomického rastu. Táto genocída
nenarodených sa deje na tlak OSN a
v najväèej krajine sveta je v spolupráci s agentúrou OSN UNFPA dokonca násilne implementovaná. Èína
je ukákou toho, e kontrola produkcie sa pretransformovala na kontrolu
reprodukcie s tým istým marxistickým cie¾om rovnosti, aby kadý mal
rovnako dom, auto, televízor a jedno
diea. To, e sa potláèajú práva rodièov na vo¾bu poètu detí, je pre sociálnych ininierov irelevantné. To, e
zabíjajú súrodencov týchto jedináèikov, mocných tohto sveta nezaujíma.
U dávno nazývajú ¾udskými právami zbavovanie sa chudobných a
chorých pred narodením. Pre tých,
èo im to je ako strávite¾né, rodová
rovnos je sympatickejím sloganom. Ide ete ïalej, lebo nabáda k
odmietaniu sexu (medzi muom a
enou), z ktorého sa diea môe poèa. To je teda úèinnejia prevencia
pre¾udneniu.
Ostáva u je len umlèa odporcov
- bigotných katolíkov, ktorí to nechcú
pochopi.
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ýznamné osobnosti a
zlomové udalosti
slovenských dejín
zostávali z rozlièných dôvodov do zmeny reimu v roku
1989 v tieni zabudnutia
alebo sa prezentovali v negatívnom svetle. Medzi tieto
osobnosti patrí i rodák z Koarísk, Dr. M. R. tefánik,
vedec, vojak-letec, odborník
na bezdrôtovú telegrafiu,
francúzsky generál, politik,
astronóm európskej reputácie, meteorológ, cestovate¾
(ocitol sa na vetkých kontinentoch okrem Antarktídy),
autor desiatok vynálezov a
patentov, vynikajúci diplomat, politik, hlavný organizátor vojenských skupín a
jednotiek v zahranièí a niekdají podpredseda Èeskoslovenskej národnej rady
v zahranièí.
Ako prvý skúal poèas letu rádiové spojenia s pozemnou stanicou,
zaviedol vo vojenstve meteorologické pozorovanie ako aj gyroskopický ïalekoh¾ad.
Odváne a hrdinské èiny mu
umonili rýchly postup vo vojenských hodnostiach. 11. apríla 1915
bol menovaný letcom desiatnikom
francúzskej armády a do mesiaca bol
u povýený do hodnosti podporuèíka a poèas sluieb na Balkáne, 20.
marca 1916, do hodnosti leteckého
poruèíka. Poèas svojej misie v Rumunsku v jeseni 1916 dostal hodnos kapitána, 20. decembra 1916
hodnos majora, krátko na to hodnos plukovníka a 20. júna 1918 bol
povýený na generála. Za svoju
chrabros dostal tefánik viacero
vyznamenaní: Pri svojej misii v Srbsku dostal zlatú medailiu za statoènos, v máji 1916 bol vyznamenaný
talianskym Vojnovým kríom, 16.
augusta 1915 vyznamenaný Vojnovým kríom s palmou za vynikajúce
zvládnutie situácie, keï bol jeho
stroj pri jednom výzvednom lete zasiahnutý a on kåzavým letom pristál,
èím zachránil nielen svoj ivot, ale
aj ivot svojho druha. V máji 1918
prebral od hlavy talianskeho tátu
vysoké vyznamenanie a dòa 13. januára 1919 bol na Sibíri dekorovaný
velite¾ským kríom Èestnej légie. .
Bol osobnosou medzinárodného rozmeru, ktorá bola komunistickému reimu po roku 1948 tàòom
v oku. Z námestí boli odstránené
jeho sochy, jeho meno sa muselo vytrati z uèebníc a malo sa vytrati i z
pamäti ¾udí. Rok 1968 vak ukázal,
e ani dvadsaroèná intenzívna kampaò v èase komunizmu proti nemu
nedokázala jeho pamiatku vymaza
z povedomia národa, èo dokazuje aj
spontánna celonárodná pú na
Bradlo v tom istom roku. Rok 1989
priniesol tefánikovi pevné miesto v
slovenských dejinách. Je ve¾kou postavou pre vetkých Slovákov, ktorá
národ nerozde¾uje a neantagonizuje,
ale spája bez rozdielu vierovyznania. Národ rozde¾uje iba jeho záhadná dosia¾ nevyjasnená smr a
okolnosti, ktoré k nej viedli. tefánik sa nedoil tyridsiatky, zahynul
4. mája 1919 dva týdne pred svojou
svadbou s talianskou markízou Giu-

liane Benzoni - príbuznej rodu Savojskovcov - talianskych krá¾ov,
predtým aj habeských cisárov -, s
ktorou sa chcel oeni v júni 1919.
Bola tefánikova smr neastnou
náhodou alebo pripravovaným odstránením politického odporcu? Dosia¾ nemono vylúèi oprávnenú hypotézu, e havária tefánikovho talianskeho bombardovacieho lietadla
Caproni 450, pri ktorej zahynuli generál Milan Rastislav tefánik, pilot
Gabriele Aggiusti, poruèík Giotto
Mancinelli Scotti a serant Umberto
Merlini mohla by i plánovanou
vradou. tefánik bol skúsený pilot,
ktorý zvládol nejedno nebezpeèenstvo, riskantné núdzové pristátie
alebo aj pa¾bu nemeckého protilietadlového delostrelectva.
Po skonèení vojny 4. mája 1919
nasadá aj so svojimi tromi druhmi na
dvojploník
Caproni
450, èíslo 11 495 na le- DARINA
tisku Campo Formido
nachádzajúce sa asi 5
kilometrov juhozápadne
od Udine, a odchádza do
rodnej vlasti, do Èeskoslovenska, o ktorého
vznik sa najviac zaslúil. Tento let mal tefánik pôvodne absolvova
cez Prahu, iel ale
priamo do Bratislavy.
Lietadlo
preletelo
úspene talianske a rakúske hory a
bezpeène sa ocitlo v predpokladanom èase nad Bratislavou a tu tefánik zomiera aj s jeho druhmi tesne
pred pristátím, pri zrútení lietadla z
relatívne malej výky.

Nemecku. Samostatné Èechy bez Slovenska boli nemyslite¾né a preto sa
Slovensko stalo súèasou èeskej národnej politiky. Pomaïarèenie Slovenska
by preruilo priame spojenie s Rusmi a
èeský národ by bol obklopený Nemcami a Maïarmi.
Na zaèiatku vojny bola nádej na
rozbitie Rakúska-Uhorska minimálna. Èím dlhie sa vak vojna
predlovala, tým intenzívnejie tefánik nastoloval otázku rozdelenia
Rakúska-Uhorska a mylienku utvorenia samostatného èesko-slovenského tátu. V rozhovoroch v politických kruhoch vo Francúzsku nie
vdy nachádzal pochopenie pre
tento plán, pretoe rozbitie habsburskej monarchie mocnosti nemali v
pláne. Svoj plán spájal tefánik s vytvorením dobrovo¾ného zboru vo
Francúzsku zo Slovákov a Èechov z
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keho parlamentu profesor T. G. Masaryk a J. Dürich. Zo slovenskej
strany jedinými signatármi boli
predseda Slovenskej ligy v Spojených tátoch amerických Albert Mamatey a jej tajomník Ivan Daxner
starí. Slováci ho síce podpísali, ale
s výhradami, lebo v òom sa nerepektovalo ani slovko z Clevelandskej dohody podpísanej v októbri 1915 medzi Slovenskou ligou a
Èeským národným zdruenim, ktorej znenie je nasledovné:
1. Samostatnos historických zemí a
Slovenska.
2. Spojenie èeského a slovenského
národa vo federatívnom zväzku tátov s úplnou národnou autonómiou
Slovenska, s vlastným snemom, s
vlastnou tátnou správou, úplnou
kultúrnou slobodou, teda i s plným
právom uívania jazyka slovenského, vlastnou správou finanènou a politickou, so
tátnym jazykom slovenským.
3. Volebné právo: veobecné, tajné a priame.
4. Forma vlády: personálna
únia s demokratickým
zriadením tátu, podobne
ako v Anglicku.
5. Tieto body tvoria základ
obapolnej dohody a môu
by doplnené, poane
rozírené len na základe
dorozumenia sa oboch stránok.
Èeské národní sdruení podruje si
právo prípadnej zmeny, a to samé
právo má aj Slovenská liga. Cleveland, Ohio, dòa 22. októbra 1915.

tefánik

a istá spoloènos
honosiaca sa jeho menom

Dòa 21. novembra 1904 prichádza
mladý, dvadsatyriroèný absolvent
Karlovej univerzity Milan Rastislav
tefánik do Paría. Vypuknutím prvej
svetovej vojny v roku 1914 sa zavruje
jeho takmer desaroèné obdobie èinnosti vedca-astronóma i obdobie jeho
úspeného prieniku do francúzskej politiky. Táto vojna pri vetkej hrôze skrývala v sebe ale aj istú nádej u malých
národov, e jej koniec by im mohol prinies národnú nezávislos. Príleitos
na vymanenie Slovákov i Èechov spod
maïarsko-nemeckého podruèia videl
tefánik vo víazstve dohodových
mocností Francúzska, Ve¾kej Británie a
Ruska nad nemecko-rakúskym blokom. A tak tefánik zaèal zúroèova vetko, èo pred vojnovým obdobím dosiahol a vynaloil vetko úsilie k uskutoèneniu poráky centrálnych mocností. Vedel, e tento cie¾
je moný iba v spojení Slovákov s
Èechmi, e obidva národy sa potrebujú navzájom. Slovákom hrozila
maïarizácia, ale práve tak Èechom
zasa germanizácia, a títo by bez Slovákov nikdy neboli dostali svoj
vlastný tát. Èesko potrebovalo Slovensko tak, ako Slovensko Èesko.
V Èesku ili vtedy tri milióny Nemcov a aby mal slovanský ivel v novom táte väèinu, potreboval Masaryk Slovákov, inak by Èesi tvorili
sotva polovièku obyvate¾stva. A to
vedel aj Masaryk, ktorý Slovákmi
síce pohàdal, ale potreboval ich, aby
èeský tát bol väèí a poèetnejí. A
tu sa Masaryk u pohrával s ideou
fiktívneho jednotného èeskoslovenského národa. Mocnosti dohody by
nikdy neboli prijali vytvorenie samostatného èeského tátu z Èiech,
Moravy a Sliezska, lebo by bol slabou hrádzou proti nemeckej expanzii. Èesko bez Slovenska by nebolo
presvedèilo o svojej ivotaschopnosti, bolo by strategicky slabé, nebolo by dostatoènou hrádzou proti

rakúsko-uhorských zajatcov, ktorí sa
dostali do ruského, srbského a neskôr
i talianského a rumunského zajatia.
Vo Francúzsku slovenskí ani èeskí
zajatci neboli, tak sa nábor do vojska
mohol robi v Rusku alebo v Srbsku.
Plán na vytvorenie èesko-slovenského dobrovo¾níckeho zboru bol
tefánikovou samostatnou akciou.
Na dosiahnutie väèích úspechov v protihabsburskom hnutí
ve¾kú nádej vkladal tefánik do spolupráce s Masarykom, ktorý od decembra 1914 pracoval v emigrácii,
najskôr v Ríme, potom v eneve a
od jesene 1915 v Londýne.
Protirakúska akcia Èechov a
Slovákov sa zaèala na Masarykov
podnet vyhlásením Èeského zahranièného komitétu 14. novembra
1915 v Paríi, ktoré podpísalo 11
predstavite¾ov krajanských spolkov
z USA, Ruska, Ve¾kej Británie a
Francúzska ako aj poslanci rakús-

Vyhlásenie Èeského zahranièného komitétu sa ani slovom nezmienilo o Slovákoch, èo vzbudzovalo
najmä medzi americkými Slovákmi,
ale aj Slovákmi v Rusku znaènú nedôveru voèi èeskej strane. tefánik
bol v èase vyhlásenia Èeského zahranièného komitétu v Srbsku.
13. februára 1916 vznikla v Paríi Èeská národná rada, ktorej predsedom sa stal T. G. Masaryk, podpredsedom J. Dürich, generálnym
tajomníkom E. Bene. Delegát Slovenskej ligy tefan Osuský dosiahol, e tento spoloèný vrcholný organ odboja Èechov a Slovákov v zahranièí sa zaèal ete v roku 1916 nazýva Èesko-slovenská národná
rada (ÈSNR). tefánik sa sprvu
vyhýbal èlenstvu, chcel by len
diplomatickým pomocníkom.
Pri politických a diplomatických rokovaniach nevystupoval
v mene ÈSNR, lebo tak nemohol robi ako francúzsky dôstojník. Oficiálnym podpredsedom
sa stal a na schôdzke v Londýne v apríli 1917, po návrate z
Ruska miesto Düricha.
Koncom januára 1916 priiel Masaryk za tefánikom do
Paría. Po dohode so tefánikom dochádza k reorganizácii
Masarykovej zahraniènej akcie.
O výsledkoch vojny rozhodujú
tátnici a generáli, a tefánik vedel takéto kontakty sprostredkova. Masaryk s Beneom prijali
tefánikovu koncepciu práce a
tým sa zmenil týl zahranièného
odboja. Masarykovo publikovanie a styk s vedcami sa nahradilo tefánikovou diplomaciou
a vyou politikou. Najmä vak
organizovaním armády, bez ktorej by nebolo moné po víazstve
Spojencov zasadnú na ich stranu
tefánikova socha niektorým mestám, a predklada svoje politické poiadokonca hlavným mestám kultúry, davky. Armáda musí bojova pod
zjavne nechýba... vlastnými zástavami a podlieha

vlastnému politickému vedeniu exilovej vlády. Regrutova sa malo hlavne z
èeských a slovenských vojakov - zajatcov z ruského, srbského a talianskeho
frontu. Na to sa podujal tefánik a pritom pripravoval podmienky na Masarykove politické rokovania, na ktorých
sa aj sám zúèastnoval, kde ako francúzsky tátny obèan a dôstojník so irokými politickými a spoloèenskými
stykmi mal na prípravu takýchto rokovaní vetky monosti. tefánik prevádzal misie v Srbsku, v Rusku a v Rumunsku s vojensko-politickým a diplomatickým cie¾om. Mylienka na nábor
dobrovo¾níkov v USA skrsla v druhej
polovici roku 1916, keï boli USA neutrálne. lo o dobrovo¾níkov z radov
krajanov, ktorí ete neboli obèanmi
USA. V apríli 1917 USA vypovedalo
vojnu Nemecku, a keï tam tefánik
priiel, situácia sa zmenila. Ve¾a Slovákov a Èechov majúcich americké
obèianstvo bolo u v americkej armáde. Tým sa poèet dobrovo¾níkov
zníil. Najväèie starosti mal tefánik s
tým, ako získa súhlas americkej
vlády, aby mohol nábor v Spojených
tátoch amerických vôbec uskutoèni.
Spojené táty americké síce vypovedali vojnu Nemecku, ale naïalej zachovávali neutralitu voèi RakúskuUhorsku. Sám prezident Wilson bol
odporcom rozèlenenia habsburskej
monarchie.
Prístup do dôleitých newyorských klubov tefánikovi umonil
vplyv na osoby na najvyích miestach a na americkú tlaè a svojou diplomaciou si získal sympatie vysokých hodnostárov amerického zahranièného úradu a tak dokázal zorganizova nábor krajanov. Francúzsko
uznalo tieto tefánikove zásluhy v
USA a udelilo mu krí Èestnej légie
za mimoriadne sluby, ktoré preukázal francúzskej misii v Amerike.
21. apríla 1918 podpísal tefánik s
talianskym premiérom Orlandom a
ministrom vojny generálom Zupellim
zmluvu o utvorení èesko-slovenského
vojska v Taliansku. Bol to prvý zásadný medzinárodnoprávny dokument
zahranièného odboja. Na rozdiel od
jednostranného dekrétu francúzskeho
prezidenta Poincarého zo 16. decembra 1917 vystupuje Èesko-slovenská
národná rada v zmluve prostredníctvom tefánika ako rovnocenný partner talianskej vlády. 7. augusta 1918
tefánik odchádza z Talianska do Paría, aby sa pripravil na misiu v èeskoslovenskom vojsku na Sibíri.
V máji 1918 navtívil Masaryk
Pittsburg, kde ila poèetná slovenská komunita. Túto návtevu vyuil
na revíziu Clevelandskej dohody z
25. októbra 1915, ktorú uzavreli organizácie Èechov a Slovákov v
USA, pod¾a ktorej malo dôjs k spojeniu èeského a slovenského národa
vo federatívnom tátnom zväzku.
Masarykovi sa nepáèila, bola príli
jednoznaèná a s¾ubovala Slovákom
mnoho. Nerepektoval ju a stále hovoril o èeskom alebo èeskoslovenskom národe a o dvoch vetvách národa. Na pripomienky Slovákov reagoval: Probùh, vdy dohovor o
Clevelande vznikl pøed tøemi lety ...
èeský odboj je veobecnì znám, zatímco Slovensko a Slováci jsou ve
svìte neznámymi pojmy. Uvìdomte
si, páni, e jste v situaci nulových velièin! Dohoda z Clevelandu je pouhým pøedbìným dohovorem,
právnì irelevantním a musí být nahrazena jinou ... Slovenská liga dosud
není v USA úøednì registrována.
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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adý jednotlivec, ale aj kadý
národ dostal úlohu, ktorú
musí splni. Bolo by márne
popiera, e Francúzsko svoje pravé
poslanie, ktoré malo v Európe uskutoèòova, trestuhodne zneuilo. Francúzsko bolo v èele náboenského systému a nie bez príèiny mal jeho krá¾ titul najkresanskejí. Bousset, hoci
sa pokúal, nedokázal túto skutoènos
dostatoène zdôrazni. Potom sa nesmieme èudova, e Francúzsko, ktoré
svoj vplyv vyuilo na to, aby poprelo
svoje poslanie a rozvrátilo mravy celej
Európy, bolo spä k svojej úlohe prinavrátené takým straným spôsobom.
Je to u dávno, èo bol na taký ve¾ký
poèet vinných ¾udí uvalený taký
hrozný trest. Niet pochýb, e medzi
tými neastníkmi boli aj nejakí nevinní, hoci ich poèet je ove¾a mení,
ako sa zvyèajne predpokladá. Vetci
tí, èo sa usilovali oslobodi ¾udí od ich
náboenstva, tí èo odporovali zákonom svojimi metafyzickými sofizmami, tí èo krièali bite, kým nám
nieèo nedajú, tí èo radili, schva¾ovali
alebo dali prednos násiliu na krá¾ovi,
vetci tí Revolúciu chceli a kadý, kto
ju chcel, sa odôvodnene, a to dokonca
aj pod¾a náho obmedzeného chápania, stal jej obeou. Smútili sme, keï
sme videli slávnych uèencov pada
pod Robespierrovou sekerou. Z ¾udského h¾adiska je nemoné takú vec
dostatoène oplaka. Ale Boia spravodlivos sa nebojí matematikov a fyzikov.(1) Prive¾a francúzskych vzdelancov bolo medzi hlavnými tvorcami
Revolúcie, prive¾a z nich ju schva¾ovalo a podporovalo, a kým Revolúcia, rovnako ako kedysi Tarquinius,
nepostínala vyènievajúce hlavy.(2)
Ko¾kokrát sme poèuli, e sa nedá
uskutoèni ve¾kú revolúciu bez toho,
aby sa pritom spáchalo aj nejaké to
zlo. Keï filozof ospravedlòuje zlo,
keï si v srdci povie: Nech to stojí hoc
aj stotisíc màtvych, len ak nám to zaruèí slobodu, Prozrete¾nos odpovedá: Prijímam tvoju ponuku, ale ty
bude medzi tými màtvymi. Je to nespravodlivé? Súdili by naich vlastné
tribunály inak? Podrobnosti sú nechutné (3), ale medzi takzvanými nevinnými obeami Revolúcie je len
pár Francúzov, ktorým svedomie nemôe poveda:
Teraz vidí smutné plody svojich
omylov, teraz cíti úder, ktorý si na
seba privolal. (4)
Nae predstavy o dobre a zle, vine
a nevine sú èasto znetvorené predsudkami. Ak sa dvaja mui bijú s dýkami
dlhými tri palce, povaujeme ich za
vinných a hanebných. Ak vak pouijú
tri stopy dlhé èepele, z bitky sa stáva
èestný súboj. Ukazujeme na èloveka,
ktorý ukradne svojmu priate¾ovi jeden
centim. Ak mu ale ukradne manelku,
nie je to niè zlé. Skvelé zloèiny, pri páchaní ktorých bolo treba výnimoèné
schopnosti, najmä ak sa podarili, sú
ospravedlòované, ba i obdivované.
Ale v oèiach skutoènej spravodlivosti
je zloèinec usvedèený práve svojimi
kvalitami, pretoe èím ve¾kolepejí
zloèin spáchal, tým väèí talent zneuil.(5) Kadý èlovek má isté povinnosti, ktoré musí splni a rozsah jeho
povinností je úmerný jeho postaveniu
v spoloènosti a kále prostriedkov,
ktorými disponuje. Zloèinnos rovnakého skutku spáchaného dvoma rôznymi mumi sa môe ve¾mi líi. Skutok, ktorý v prípade bezvýznamného
mua, ktorý bol zrazu obdarovaný neobmedzenou mocou je len omylom, èi
bláznovstvom, nadobúda rozmery zloèinu, ak ho spáchal biskup, vojvoda
alebo ¾achtic.(6)
A nakoniec sú tu skutky, ktoré sú z
¾udského poh¾adu ospravedlnite¾né,
èi dokonca chvályhodné, ale vo svojej
podstate sú nekoneène zloèinné. Napríklad, ak niekto povie: Pridal som
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sa k Revolúcii v dobrej viere, z èistej
lásky k slobode a k vlasti. Veril som z
celej due, e povedie k odstráneniu
neprávostí a verejnému blahu, nemáme na to odpoveï. Vak Ten, ktorý
pozná ¾udské srdcia, vidí hrienu dispozíciu. On aj v bláznivom nedorozumení, v malom závane pýchy, v nízkych váòach odhalí prvotný dôvod
rozhodnutí, ktoré by sme radi prezentovali ako u¾achtilé a pre neho je toto
pokrytectvo, natepené na zradu, len
ïalím zloèinom.
Hovorme teraz veobecne o národe. Útok na jeho suverenitu je bez
výhrad jedným z najväèích moných
zloèinov a iadny nemá stranejie ná-

U jednotlivý ivot, samosvoj,
je zaviazaný s celým úsilím,
výzbrojom rozumu sa zavarova
pred pokodením; ove¾a viac vak
duch onen, na jehoto dobrobyte
sú závislé a ktorým trvajú
ivoty mnohých. Velièenstva skon
sám neumiera len; le krútòava
jak, èo je v blízku, stàha so sebou.
(11)
A tyri milióny Francúzov zaplatili svojimi ivotmi za tento ve¾ký národný zloèin, za to protináboenské a
protispoloèenské povstanie, korunované krá¾ovradou. Kde sú poprední
strácovia národa, poprední vojaci,

te¾nos opovrhuje týmito pardonmi,
vyvolanými neschopnosou tresta.
Ve¾ká oèista sa musí dokonèi, oèi sa
musia otvori, elezo Francúzska,
oèistené od prísad a smetia sa musí dosta do rúk budúceho krá¾a èistejie a
kujnejie. Samozrejme, Prozrete¾nos
nepotrebuje tresta zloèincov u v
tomto ivote, aby sa ukázala ako spravodlivá, ale v naej dobe zostúpila na
nau úroveò a trestá rovnako, ako trestajú nae súdy. Boli národy, ktoré boli
doslova odsúdené na smr, rovnako
ako ¾udskí zloèinci, a my vieme
preèo(15). Ak by bolo v Boom pláne
odhali svoje zámery s Francúzskou
revolúciou, èítali by sme o potrestaní

Joseph de Maistre

O cestách Prozrete¾nosti
vo Francúzskej revolúcii
sledky. Ak suverenita národa spoèíva
na jednej hlave a táto hlava sa stane
obeou tohto útoku, zloèin je umocnený ete ïalím zverstvom. Ak vak
panovník nespáchal zloèin zasluhujúci
takýto útok, ak vinníci dostali zbrane
proti nemu len vïaka jeho vlastným
cnostiam, zloèin sa stáva nepredstavite¾ným. Teraz hovoríme o smrti ¼udovíta XVI. Je dôleité si uvedomi, e
nikdy nemal ve¾ký zloèin taký obrovský poèet komplicov. Ove¾a menej ich
stálo pri smrti Karola I. hoci ten, na
rozdiel od ¼udovíta XVI., si zaslúil aj
hanu a aj výèitky. A napriek tomu nad
jeho osudom prejavili ve¾ké znepokojenie jeho najoddanejí a najodvánejí poddaní. Ba ani kat, ktorý len
plnil príkazy, sa neodvaoval odhali
svoju tvár. ¼udovít XVI. kráèal na
smr uprostred 60000 ozbrojených
francúzskych obèanov a neozval sa
ani jeden hlas.(7) Provincie mlèali
rovnako ako hlavné mesto. Francúzi!
Toto je dobrý dôvod, aby ste u nikdy nehovorili o svojej odvahe,
alebo aby ste uznali, e ste ju pouívali ve¾mi zle. Nezáujem armády je
rovnako pozoruhodný. Zradila
svojho panovníka a jeho katom slúila lepie ako jemu. Nebol zaznamenaný ani ten najmení prejav odporu.(8) Inak povedané, nikdy sa na
iadnom ve¾kom zloèine nepodie¾alo
tak ve¾a zloèincov. Je dôleité poveda, e kadý útok na suverenitu v
mene národa je vdy viac èi menej národný zloèin, pretoe je vdy viac èi
menej chybou národa, ak dopustí, aby
burièi dosiahli takú moc, e v jeho
mene môu pácha také zloèiny. Hoci
nepochybujeme, e nie vetci Francúzi
chceli smr ¼udovíta XVI., väèina
národa poèas viac ako dvoch rokov
chcela vetky tie ialenstvá, krivdy a
kandály, ktoré viedli ku katastrofe 21.
januára.(9)
Dnes sú vetky zloèiny proti suverenite trestané okamite a straným spôsobom. To je zákon, ktorý
nepripúa výnimky. Nieko¾ko dní
po smrti ¼udovíta XVI. napísal niekto v Mercure universel: Mono nebolo treba ís tak ïaleko, ale pretoe
sa nai zákonodarcovia chopili iniciatívy na vlastnú zodpovednos,
zhromadime sa okolo nich, utíme
vetku nenávis a zabudnime na celú
vec. (10) Výborne, mono nebolo
treba krá¾a zabi, ale keï u sa to
stalo, nehovorme o tom a buïme
zasa kamaráti. ialenstvo. Shakespeare vedel èo hovorí:

poprední generáli, ktorí skladali národu prísahu? Kde sú vodcovia, idoly
toho prvého zloèinného zhromadenia, pre ktoré je epiteton ústavodarné veèným epigramom? Kde je
Mirabeau? Kde je Bailly a jeho
úasný deò?(12) Kde je Thouret,
ktorý vymyslel slovo vyvlastni?
Kde je Osselin, ktorý zaviedol prvý
zákon proskribujúci emigrantov? (13)
Mono menova tisíc aktívnych nástrojov Revolúcie, ktoré pomreli násilnou smrou. Tu môeme opä obdivova poriadok v neporiadku, pretoe je
jasné, ak chví¾u uvaujeme, e najväèí zloèinci revolúcie mohli by porazení len svojimi komplicmi. Ak by
bolo moné uskutoèni to, èo nazývajú
kontrarevolúcia, len silou a znova posadi krá¾a na trón, nezostal by priestor pre spravodlivos, pretoe pre rozumného mua je povinnos súdi vrahov vlastného otca, príbuzných a priate¾ov, èi len uchvatite¾a jeho majetku,
tým najväèím neastím, aké sa mu
môe prihodi. A to by sa stalo, keby
sa bola podarila kontrarevolúcia. Najvyí sudcovia by u z povahy veci,
takmer výhradne patrili do pokodenej
triedy a spravodlivos, dokonca aj
keby iba trestala, by mala pachu pomsty. Navye, legitímna autorita je pri
ude¾ovaní trestu vdy umiernená, ak
ide o zloèin s ve¾kým poètom komplicov. Ak je pre ten istý zloèin popravených, pä èi es muov, je to masaker.
Ak by poèet potrestaných prekroèil
istú hranicu, stalo by sa to ohavnosou. Skrátka, ve¾ké zloèiny iadajú
ve¾ké tresty, hranice sa ¾ahko prekroèia v prípade, e ide o zloèiny týkajúce
sa zrady a slovo sa stáva katom. ¼udstvo ete stále nevzalo na milos bývalú francúzsku legislatívu, kvôli
hroznému Damiensovmu trestu.(14)
Èo by teda francúzski magistráti mali
urobi s troma èi tyrmi stovkami Damiensov a vetkých tých oblúd, ktoré
riadia Francúzsko? Vari by svätý meè
spravodlivosti mal neúnavne kmita
ako Robespierrova gilotína? Alebo by
sa museli vetci kati a vetky delostrelecké kone zhromadi v Paríi a trha
chlapov na kusy? Bolo by treba roztopi vo ve¾kých kotloch olovo a smolu
z celého krá¾ovstva a lia ich na údy
trhaných zloèincov? Ako by sa vôbec
dali tieto zloèiny charakterizova?
Ako by sa dali vymera tresty? A predovetkým, aké by to boli tresty bez
zákonov? Poviete, e niektorí z tých
najhorích by boli popravení, iní by
dostali milos. Ale práve toto Prozrete¾nos nechcela. Vemohúca Prozre-

Francúzska tak jasne a zrozumite¾ne,
ako keï èítame parlamentný dekrét.
Èo ete potrebujeme vedie? Nie je
tento trest dostatoène zjavný? Nevideli
sme Francúzsko zneuctené stovkami
tisíc vrád? Nevidfeli sme takmer celé
územie tohto krásneho krá¾ovstva pokryté popraviskami? A túto neastnú
krajinu umytú v justièných masakroch,
preliatu krvou jej detí, zatia¾ èo ne¾udskí tyrani stále viac a viac rozhadzovali v zahranièí, keï podporovali
krutú vojnu vedenú v ich vlastnom záujme? Nikdy nebolo krvavejieho despotu, èo by sa hral s ¾udskými ivotmi
s takou nehanebnosou a nikdy sa národ neukázal takým úsluným svojmu
mäsiarovi. Ani meè, ani oheò, zima èi
hlad, ani krádee, utrpenie kadého
druhu, niè neuhasilo ich smäd po
treste. Vetci musia hra svoje party a
nikto neprestane, kým sa súd neskonèí.(16)
A aké zaujímavé veci nachádzame
v tejto krutej a neastnej vojne? Od
smútku prejdeme rovno k obdivu.
Predstavme si sami seba v tom najstranejom okamihu Revolúcie. Predstavme si, e pod vládou nejakej pekelnej komisie sa armáda stane v
náhlom obrate zmý¾ania zrazu rojalistickou. Predpokladajme, e velenie
armády vyberie slobodne tých najosvietenejích a najdôstojnejích muov, aby vytýèili cestu v tejto zloitej
situácii. Jeden z týchto muov sa postaví pred armádu a povie: Statoèní a
verní vojaci! Sú situácie, keï sa
vetka ¾udská múdros scvrkne na
rozhodovanie medzi dvom zlami. Urèite by bolo aké bojova za Komisiu
pre verejnú bezpeènos. Ale obráti
zbrane proti nej by bolo ete smrtonosnejie. Vo chvíli, keï sa armáda zaène
plies do politiky, tát sa rozpadne a
nepriatelia Francúzska, profitujúc z tohoto rozpadu, vtrhnú do krajiny a rozdelia si ju. Musíme kona pre budúcnos, a nie pre dneok. To, èo môeme
urobi, je bojova za vládu, nech je
akáko¾vek, a tak si Francúzsko napriek vnútornému rozkolu zachová vojenskú silu a zahranièný vplyv. Nebojujeme za vládu, ale za Francúzsko a
budúceho krá¾a a odovzdáme mu väèiu ríu, hoci aj zaloenú Revolúciou.
Naou povinnosou je prekona váhanie a hnus. Nai súèasníci nás mono
odsúdia, ale potomstvo nás spravodlivo ocení.
Tento mu by rozprával ako filozof. A naozaj, armáda uskutoènila túto
podivuhodnú vývrtku bez toho, aby

vedela, èo robí. Strach na jednej
strane, nesmrte¾nos a výstrednos na
druhej, dokonali presne to, èo takmer
prorocká vízia prikázalaurobi armáde. Keï o tom chví¾u premý¾ame,
uvedomíme si, e ako náhle sa Revolúcia upevnila, zachráni Francúzsko a
monarchiu mohol len jakobinizmus.
Krá¾ nemal nikdy spojenca a hoci
nebol tak neopatrný, aby to priznal,
koalícia jeho nepriate¾ov závidela
Francúzsku jeho celistvos. Ako teda
koalícii odola? Aké nadprirodzené
prostriedky mohli porazi konpirujúcu Európu? Iba Robespierrov pekelný génius mohol vykona tento zázrak. Revoluèná vláda zatvrdila francúzsku duu kúpe¾om vo vlastnej krvi.
Vojensky duch bol vybièovaný a ich
vojenská výkonnos znásobená krutým zúfalstvom a zúrivosou vyvolaným pohàdaním ivotom. Strach z popravísk vyhnal obèanov ku hraniciam
a bol ivený vonkajou silou, ktorej sa
iadny vnútorný vzdor nedokázal
ubráni. Vetok ivot, bohatstvo i moc
boli v rukách revoluènej autority a táto
montruózna moc, opojená krvou a
úspechom, najstranejí fenomén, aký
bol kedy videný a aký u asi nebude,
bol pre Francúzsko aj trestom aj jediným prostriedkom záchrany. Èo teda
rojalisti iadajú, keï volajú po vysnívanej kontrarevolúcii, uskutoènenej
silou? iadajú v skutoènosti o dobytie
Francúzska, jeho rozdelenie a znièenie
jeho vplyvu a poníenie jeho krá¾a,
teda zhruba tri storoèia masakrov, nevyhnutný dôsledok takejto iritujúcej
odplaty.
Nai potomkovia, ktorí sa nebudú
ve¾mi stara o nae trápenie a budú
tancova na naich hroboch, sa vysmejú naej nevedomosti. ¼ahko sa
zmieria s excesmi, ktoré zaívame a
ktoré zabezpeèili integritu toho najkrajieho krá¾ovstva, hneï po tom nebeskom (17)
Vetky príery zrodené Revolúciou pracovali len pre monarchiu.
Vïaka nim získali slávne víazstvá
obdiv celého sveta a ovenèili meno
Francúzska slávou, ktorú nedokáu zatieni ani vetky zloèiny Revolúcie.
Vïaka nim krá¾ opä zasadne na svoj
trón so vetkou pompou a mocou a
mono e dokonca s ete väèou ako
predtým. Stali sa aj menej pravdepodobné veci.(18)
Práve mylienka, e vetko sa
deje v prospech francúzskej monarchie, ma vedie k názoru, e rojalistická kontrarevolúcia je nemoná,
kým nezavládne mier, pretoe obnova
trónu by znamenala náhle odstránenie
tátnej moci riadiacej vetko. Èierna
mágia, ktorá teraz úèinkuje, by sa v
momente vyparila ako hmla na slnku.
Láskavos, miernos, spravodlivos a
vetky u¾achtilé a pokoj prináajúce
cnosti by sa znova objavili a priniesli
by veobecný mier a rados, ktoré sú
také cudzie tvrdej prísnosti revoluèného reimu. U iadne znárodòovanie, legalizované lúpenie ani násilie.
Vari by generáli mávajúci bielou vlajkou súdili ako povstalcov brániace sa
obyvate¾stvo tých krajín, ktoré sami
napadli? Tieto hrôzy, budúcemu krá¾ovi prospené, vak nie sú ním samým pouite¾né. Budúci krá¾ bude
ma k dispozícii len humánne prostriedky. Èo sa stane v okamihu
zmeny reimu? Neviem. Ale uvedomujem si, e ve¾ké francúzske víazstvá uviedli celistvos krá¾ovstva
mimo nebezpeèenstvo. Dokonca verím, e práve toto bol ich dôvod.
Okrem toho, zdá sa pre Francúzsko a
krá¾ovstvo výhodnejie, ak je mier,
slávny mier dojednaný Republikou a
tento hlboký mier ochráni krá¾a vrátivieho sa na trón pred kadým nebezpeèenstvom.
(Pokraèovanie na str. 11)
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ste,
keï vás budú pre mòa potupova
a prenasledova a vetko zlé
na vás nepravdivo hovori,
radujte sa a jasajte,
lebo máte hojnú odmenu v nebi.
Tak prenasledovali aj prorokov,
ktorí boli pred vami.
(Mt 5, 11, 12)

JOZEF TÓTH

alm z Libavy
Josefovi Zvìøinovi in memoriam

Z tých rokov prichádzam,
z rokov, èo boli morom beznádeje,
keï sa ukladal zloèin ku zloèinu
ako èierne snehy na èierne záveje.
Keï nás rozohnali,
vtedy sme sa stretli,
a vtedy, keï nám vypåòali
akaly smrtné listy,
znovu a celkom skutoène
sme sa narodili,
ako sa rodia na chradnúcom strome
celkom nové listy...
Ó, Libava, mesto,
mesto opustené,
prvotnou nenávisou Kaina
pokrstené!
Ty mesto pétépákov,
boli sme tam jak kàde¾
neskúsených iakov
a vy kòaz, profesor i brat medzi nami
ako tvrdá cesta medzi bainami.
Ale pre vás, èi pre teba
to bol ten krôèik prvý
sa prvé zrno na mlynskom kameni,
èo tvrdos neúprosne drví.
A predsa bol to kúsok ivota,
ivot drevorubaèa v kòazskej parte,
måkvy pochod,
v ktorom sa plietol veniec ruí:
Ave Maria, ruenec tvojho mládí.
A cesta bola dlhá a krásna,
darmo ju krioval kàde¾ hadí.
Potom nás les privítal
a stíchol v tejto chvíli.
Stáli sme ako sochy gotické,
na zem sme spustili sekery a píly.
A svetlo sa cedilo cez stromy
ako cez sito Boej dlane
a v údive zostali obïaleè
i vnímajúce lane.
A po tomto tichu,
keï sme u pod¾a frajtra
dlho stáli,
sa spolu s nami i stromy preehnali.
A najstarí brat Josef Zvìøina
ukázal najmladiemu,
ako sa strom zotína
a ako sa z dreva robí zlato:
In nomine Domini,
hoi, jdeme na to!
Nedá sa zmera iadny krí,
na krí nie je iadna miera.
A tak si nás zanechal
v múdrosti, na ktorú nezabudnem:
Josifku,
kadý deò trvá iba do veèera!
A plávali sme cez kryhy,
cez zákerné mútne vody,
ty hore ak kapitán

a my dolu v ponore
do prístavu,
do slobody.
Ty si u ïalej ako my,
stromy z nás nik u nestína.
Vedel si vdy viac ako my
a vie, èo je to Boia hostina...
Staval si Boí tát,
le vdy sa tu ete kúdolí,
nedali ti iadny rad,
ale ty si bol vdy ná hrad!
Pamätá na Plzeò, na Bory?
Na spevy almov v èeskom údolí?
Nu tak,
ty mukl,
ty pétépák,
mal si rád vetkých
a teba vetci,
preto a nevyniesli na Hrad,
le na Vyehrad.

vých hrdinov. Ako keby si tí dobrí dentlmeni
v kockovaných nohaviciach prili k ohòu zohria ruky, a nené devy si posadali, rozkladajúc si pritom iroké sukne a rozväzujúc stuhy
svojich klobúkov.
A navôkol stáli výavy èervených smrekov
a leal hlboký sneh skoro a nad hlavu. V snehu
bol vydupaný chodník od jedného tôsa k druhému. Smreky sa snaili vá¾a tak, aby padali
krí-nakrí; tak sa viac udupal sneh a ¾ahie sa
dali uklada tôsy dvojmetrových polien.
-tôs treba, dievèatá, zaklada tak, aby vyzeral, ako sa patrí, - pouèoval ich Afanasij
Porfiryè, èo robil v páre s Marinou. -To musí
ma vzh¾ad! (...) ikovne poloil najhrubie
poleno na dva vysoké pne a dookola ho obloil brvnami, ktoré zamaskovali prázdny priestor vo vnútri.
- es kubíkov namerajú! - pochva¾oval si
svoju prácu, keï poodiiel stranou.
Porfiryè bol jediným muom, ktorému dovolili robi s èatou ien píliacich stromy.
- Lebo ma ani za chlapa nepovaujú, e
som u starý, - vravel ukàòajúc sa cez svoje
prefajèené edivé fúzy.

Drevorubaèi
a piliarky
K 88. narodeninám Mons. Jozefa Tótha

Dòa 20. marca sa doíva významného ivotného jubilea, osemdesiatich ôsmich rokov, jedna z integrálnych slovenských osobností, kòaz, básnik, spisovate¾, èestný dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Preovskej univerzity, Dr. h. c., Mons. JOZEF TÓTH. Jeho ivot i dielo má vetky znaky rytierstva v slube naju¾achtilejích ideálov, stelesnených v Jeiovi Kristovi.
Kým vak obeta tohto jedineèného mua je známa aspoò nemnohým, jeho literárne dielo, írené za komunizmu v samizdate, ete nai uèení literárni vedci,
rozplývajúcimi sa v bainách postmoderny, stále neobjavili. Nie je to hanba
tohto ve¾kého mua, ktorý celý ivot obetoval slube Bohu a slovenskému národu, ale hanba nás s vami. Prosto sme na jeho úroveò nedorástli ani mravne,
ani èitate¾sky. Usilujeme sa to napravi aspoò v naom èasopise. Aj táto dvojstrana, skomponovaná z ukáok ruskej spisovate¾ky, ktorá prela peklom gulagov, a básní Jozefa Tótha, napísanými po preèítaní tohto prekladu, nech je
poctou dielu a ivotnej námahe tomuto statoènému èloveku. Nech ho ete dlho
ponechá dobrotivý Pán Boh medzi nami!
REDAKCIA

NINA IVANOVNA GAGEN-TORNOVÁ

Memoria
(Úryvok)

VERE
To bola skoro naèisto èata ien z inteligencie. Stínali les a poèas zakurki sa vetky tri
páry piliarok schádzali pri ohni a recitovali si
vere.
Najviac si ich pamätala Lenoèka, povolaním ininierka - elektrikárka, a èo do zá¾ub,
vánivá èitate¾ka krásnej literatúry. Vedela naspamä celý prvý diel Bloka: Skify a Vozmezdije; okrem toho si pamätala celé kapitoly z Onegina a skoro celú poému Mcyri.
Jej pára, dvadsaroèná Kaa Kolobová si
básne nepamätala, ale nadene ich poèúvala.
- Len si predstavte, - hovorila, - na slobode
ma vere vôbec nezaujímali! V kole nám hovorili, e Blok je dekadent s cudzím svetonázorom, s jeho knihami som sa vôbec nestretla, a
Pukina nám tak nahuèali do uí, e staèilo naò
pomyslie, u ma nuda brala. Iba vo väzení som
pochopila, aká je èloveku poézia potrebná. Recitujte ïalej, prosím vás! - Zhlboka si vzdychla,
pootvoriac ruové pery. A usadila sa, zatískajúc
pritom pod uanku svoje ¾anové vlasy.
O¾uka, malá krehuèká moskovská prekladate¾ka sa na òu pozrela s trochu humorne primúrenými ibalskými edými oèami a pustila
sa prednáa Achmatovovú.
Najèastejie vak O¾uku prosili, aby im
porozprávala nieèo z Dickensa, virtuózne vedela vystihnú jeho týl. Bolo ozaj hotovým
poteením - na Kolyme, pri ohni v tajge - spomína si na dojemných a smienych Dickenso-

Marina ho zobrala na literárnu zakurku k
priate¾kám, kde teraz mlèky sedel a poèúval
vere.
- No ideme, Marina Nikolajevna, - povedal
nakoniec vstávajúc.
Porfiryè robil nenáhlivo a dobrácky. Vybral si vysokého smreka a odhadoval: hádam
vydá aj na dva kubíky.
- Berieme ho?
- Zoberme!
Udupali dookola sneh, z jednej strany
smreka nadpílili, ale nie ve¾mi hlboko. Potom
zaèali píli z druhej strany, trochu poniie.
Keï píla dochádzala do stredu, strom sa zachvel a vrchovec sa mu pokýval. Porfiryè neprestával píli, len zodvihol dohora zarastenú
tvár a sledoval. Potom opatrne vybral pílu a
poloil ju èím ïalej na sneh.
-Odíï nabok, - povedal Marine. Oblapil
kmeò a ¾ahko ho proboval potlaèi. Naèúval. Správne chce padnú, pod¾a výseku... Potisnime! - Postavil si Marinu ved¾a seba. - Rukami zatlaè, nie plecom! - pouèoval ju. - Aby
si nestratila rovnováhu... Nohami sa lepie zapri... A naèúvaj: keï zavàzgne, odskoè! Sám
ho nasmerujem!
Pravidelne zatláèajúc zaèali pomaly hýba
stromom. Rovný a ako hrubá svieca ltý smrek
stále nehybne. Potom prebehol po kmeni
akoby záchvev a v jeho håbke èosi ticho zavàzgalo. Vrchovec stromu sa dal do pohybu.
Porfiryè srdito f¾ochnúc oèami odtisol plecom Marinu nabok a irie objal smreka labami vo vatovaných rukaviciach. Tlaèil a
usmeròoval mohutný kmeò. Strom akoby v zadumaní vàzgal, vychy¾oval sa, naraz len ako
èlovek, ktorý sa rozhodol hodi do vody, prud-

kým vihom spadol a hlboko sa zaryl vrchovcom do snehu. Rachot a hukot pádu sa niesol
lesom. Nepokodené vetvièky vrchovca sa ete
dlho striasali. Biely sneh navôkol pokrylo radie z dodrúzganých konárov a na bielych vankúoch, kam spadol spílený strom, sa èerneli
upiny z jeho kôry.
Porfiryè si strom poobzeral. eny ve¾kými
odlomenými haluzami (sekery väzòom neboli
dovolené) odbíjali konáre, ktoré v tom mraze
¾ahko odskakovali. Porfiryè obchádzal strom
dookola, udupával sneh a sadol si na kmeò oddýchnu. Marina si sadla ved¾a neho.
-Tí Èíòania, - zaèal Porfiryè pomaly, - to ti
je obdivuhodný národ. Ko¾ko rokov bojujú!
Vedú a vedú obèiansku vojnu, a nakoniec
predsa svoje dosiahnu. Pritom majú rôznych
vodcov: Èankajek, Mao-ce-tun...... A kadý
má svoju stranu. Rozumie tomu, èo to vlastne
sledujú?
-Nie, - priznala sa Marina. - A poïme píli, Porfiryè, lebo na dnes neurobíme niè.
-Ale urobíme! - spokojne jej odvetil on, úchajúc si pritom dávno neholené líce, - daèo
urobíme!
- A èo norma?
- Mne môe by norma ukradnutá. Aj tak
sa ti ju nepodarí splni. A ani netreba: dnes
normu splní, zajtra ti ju zvýia. Ja mám svoju
normu: es kubíkov so spoloèníkom...
- Vedúci nás bude hrei.
- Nevímaj si ho. To je jeho vec - a naou
vecou je uchráni si zdravie, zosta na ive.
Preèo som sa, myslí, ocitol v enskej brigáde?
Lebo som viac ako es kubíkov nedával,
reku: nemám na to sily. Hubovali mi, na tristo
gramov zníili prídel, a keï videli, e ani to
nepomôe, kývli rukou a poslali ma sem. No a
tak vyijem... Na mizernom prídeli vyije
skôr, ako keï si pupok pretrhne. A dlho a na
òom aj tak nenechajú, veï sa predsa neodahuje od roboty. Èo môu so mnou spravi?
Mne je vetko fuk. Podria ma na tých tristo
gramoch, podria - a preradia nazad na essto.
No a takto vyijem... Vravím ti, tí Èíòania, to
sú trpezlivý národ, a nástojèivý...
Marina bola zvedavá, èo tí Èíòania tak
Porfiryèa zaujali.
- Èím si ty bol na slobode, Porfiryè?
- Za vojny s Nemcami rotným pisárom.
A potom som robil v dedinskom soviete, tam
ma titulovali tajomník.... Ale ja si na honor
nepotrpím.
- Take ty si musel by èlenom strany, zato
a spravili tajomníkom?
- Ale kdede, jednoducho tam gramotných
¾udí nebolo, a ja som vedel èíta-písa... A potom povedali: Cudzí element sa votrel medzi
nás - a dostali ma do basy. Ale ja aj tak vyijem, ahá ma ete poprizera sa, èo sa to na
tom bielom svete deje.
A zasa sa vrátil k téme o èínskych udalostiach. - No, musíme sa hýba, zima je, - preruil svoje úvahy. - Poïme, nazbierame haluzia, usadíme sa.
Urobili si z haluzia podstielky a po obe
strany kmeòa stromu si na ne sadli. Porfiryè
nerád pílil zohnutý.
Píla sa pohybovala rytmicky ta a nazad a
Marine to pripadalo, e sú obaja ako ten sedliak s medveïom na z dreva vyrezávanej
hraèke, keï sa tak striedavo klaòajú smreku.
Ostrie píly sa zahryzávalo do hrubého kmeòa,
zasypávajúc sneh zlatistými pilinami. Keï sa s
treskom odvalil dvojmetrový kus, Porfiryè s
Marinou si odtiahli podstielku ïalej a pustili
sa do ïalieho kláta. A navôkol je beláskavý,
od mrazu srienistý sneh, lté kmene èervených smrekov sa týèia do jasnomodrej oblohy. Píla chodí pravidelne z jednej strany na
druhú a jej zvuk sa zlieva so zvukom iných
vzdialených píl.
- Zakurka! - vyhlásil Porfiryè, keï dopílili
kmeò. - Poïme k ohòu! - zvolala Marina a rozbehla sa po úzkej ulièke medzi stenami snehu
- ta, kde sa dvíhal ståp dymu.
Nahádzala na oheò èerstvé vetvièky a z
neho v ústrety slnku vyskoèili zlatisto-bledé
plamienky. Postupne poprichádzali k nim aj
ostatné piliarky.
- O¾uka, - zaprosil niekto... Zaènite... Dickensa!
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Tebe, môj èitate¾!
V táboroch som preèítala nádhernú knihu
Welsa William Clissold. Je to vyznanie anglického inteligenta 30-tych rokov. Èítala som ju s
pocitom, ako keï sa napije èistej vody z prameòa, alebo keï v útlej mladosti stretne priate¾a.
Je moné, e po smrti sa tieto poznámky stanú
pre dakoho rozhovorom s priate¾om. Veï sa predsa
stáva, e nejaký rukopis sa náhodou zachová a po
stároèiach prehovorí hlasom ¾udskej due.
Tak sa napríklad zachoval úryvok egyptského rukopisu, list istého pisára, napísaný v krízovom období egyptskej kultúry. S hrôzou a zúfalstvom píe o tom, ako sa rozpadá tát a hynie
svet. Preniknutý bô¾om a hnevom píe o zloèinoch, ktoré páchajú otroci a nízki ¾udia, a o trápeniach ¾udí ¾achetných. Píe z h¾adiska svojej
spoloèenskej vrstvy a svojho èasu. Ale vïaka
úprimnému a vánivému preívaniu vetkého
stáva sa jeho výpoveï ve¾udskou, stáva sa výkrikom, ktorý sa k nám nesie cez tisícroèia.
Hranièná boles a váeò robia napísané
slovo nesmrte¾ným. Ako korepondencia Abelaisa a Heloisy alebo listy panielskej mníky o
láske. Intenzívna boles, ktorá sa vykrytalizuje
do ivých slov. Aj ja sa vynasnaím odovzda
môjmu neznámemu bratovi vetko preité s maximálnym vypätím. Neviem, èi to dokáem: robinsonovia sú akopádni vo vyjadrovaní. Nemám v besede s kým tríbi a vyhrocova svoju
myse¾. V Toricelliho vákuume, bez tréningu
stáva sa náhlivou a chaotickou. Ako sa dá v samote z chaosu sformova ponímanie sveta?...

Môj manifest

Nina Ivanovna Gagen-Tornová po kolymskom oèistci

- Radej si poèujte Kapitánov, - navrhla
Lena Odincovová. Vyskoèila na peò a so vztýèenou hlavou spustila:
Na polárnych moriach i na juných,
po záhyboch zeleného èerenia...
Porfiryè sedel a mlèky fajèil. Zaèudovane
h¾adel, ako sa vïaka verom menili, presvetlovali tváre ien, akoby sa vznáali do nejakého iného, nepochopite¾ného sveta. Ech,
baby, baby, - vzdychol si v duchu, - treba sa
vám, chudinkám, aspoò daèím utei. Cítil sa
medzi nimi opustený a poteil sa, keï na susedný p¾ac prili chlapi. Boli tyria, zdraví ako
medvede, tesári. Poslali ich do hory zotia a na
brvná spracova smreky, potrebné ku stavbe.
Porfiryè machorkou privábil chlapov k
ohòu a zaèal s nimi besedu. Im sa nechcelo
rozklada oheò, tak na kadú fajèiarsku prestávku chodili k nim. Rozhovor sa najprv zaèal
otázkami, aké si vyadovala trestanecká slunos: Na ako dlho? Pod¾a akého paragrafu?
Ko¾ko u máte odbité?
eny, ktorým patril tento oheò, vak u
mali pevne zabehaný zvyk odchádza z Kolymy s verami, zabúda pri nich na tôsy
dreva a na mráz. Dychtivo nasávali do seba
poéziu, aby im staèili sily aha pílu od jednej
fajèiarskej prestávky do druhej, aby im nemrzli nohy a neoslepoval ich iarivý sneh na
mrazivom slnku. A tak tieto eny zo vzdialených kútov zeme, usadené v zamrznutej tajge,
znova a znova zaèínali recitova. Chlapi ich
pritom poèúvali mlèky fajèiac svoje samokrutky.
-Pekne vám to ide, - ozval sa nakoniec ryavý chlapina Orechov, prihodiac dreva na
oheò. - Pekne, ale k nièomu... Niè sa nedá vyrozumie... To nie je pre nás, keby ste o nás
daèo zloili.
-Dobre, - ukrnula sa Marina, - môeme aj
o vás.
A rytmus u v nej hral, prosiac sa vteli do
slov. A slová ako biele snehule zo snehu, tak sa
jej zaèali vynára zo zuniaceho rytmu. Marina

sa do nich zapoèúvala, spomalujúc pritom pohyb píly.
A keï na ïaliu prestávku prili s Porfiryèom k ohòu, Marina si sadla a povedala: - No
tak poèúvaj daèo o nás, Orechov!
Na svitaní v les nás enú,
pílu nepus do tmy z rúk.
Kde si nechal deti, enu,
ko¾ko vytrpeli múk!
Tu niet na nich pomyslenia.
aký bô¾ ti zviera hruï.
Píli, píli, do zbláznenia,
nieto kedy oddýchnu.
Aj v noci je oddych planý:
len sa trochu vystrieme
pod tie premrznuté stany zvonia: Vstáva, ideme!
A zas to isté, èo vèera;
mráz preniká telo skrz.
Na Kolyme platí miera:
Ko¾ko snehu, to¾ko såz!
Marina prednes ku koncu spomalila, zníila hlas a zah¾adela sa do ohòa. Lena Odincovová pohliadla na òu svojimi modrými oèami.
- Veï je to pekné, - povedala udivene.
O¾ua vytiahla vreckovku, odvrátila
hlavu a zaèala si utiera oèi. Kaa otvorene
zaplakala.
Orechov sedel so sklonenou hlavou. Potom
ju zodvihol, pozrel na Marinu a poloil jej na
koleno svoju ve¾kú ruku.
- Vie èo, dievka.... Poseï tu do veèera...
Zohrej sa...Veèer mi to dá, aby som sa to nauèil naspamä. A normu urobíme s Porfiryèom
za teba. Poïme, chlapi!
Vetci tyria sa zdvihli a dupotajúc po snehu
ve¾kými válenkami pobrali sa k svojmu p¾acu.
- Básnikovi sa vdy pocta dostane. Svojská, ako to k väzeniu pasuje, ale predsa èes, povedala Lena Odincovová. - A majú pravdu,
vere si ozaj poctu zaslúia.

Zápas a odhodlanie i. Niè ma nedokáe zbavi tohto odhodlania. Chcem vetko vidie, prejs
do konca cez vetky strádania a zosta sama sebou.
A ja zostanem slobodnou; kým to dokáem, nebudú môc so mnou spravi niè, lebo ja môem
vetko! Tamto tie hviezdy - sú moje! Aj mylienky
sú moje! Aj právo povznies sa nad tábory, nad Magadan, nad vetku tú hnusobu, ktorú tu naplodia. Ja
zostanem sama sebou, a potom vetko, èoho budem
svedkom, je iba skúsenos, iba nadobudnutá múdros, aby som mohla pohliadnu na túto epochu z
druhej, svetu nevidite¾nej strany.
Mira vostorg pesprede¾nyj
serdcu pevuèemu dan...
Poèujete, ako to znie? Svoj osud drí èlovek
v svojich rukách sám ako neskrotného koòa.
Schystaná k modlitbe mlèky tu stojím,
v rukách sa so sviecou so srdcom mojím.
Ak vzplanie v nebeskom iarivom lúèi,
zosníme z mojich pliec, èo ma tak muèí.
Nevládny mozog tu sotva èo chápe,
voskových kvapiek prúd kvápe a kvápe...
A v srdci stopenom priam sa zaíha
veèitej viery plam; dvíha ma, dvíha...

Pieseò o piliarkach
Nine Ivanovne Gagen-Tornovej,
poetke ve¾kej Rusie a ve¾kej poetke ivota

H¾a, my drevorubaèi,
sme ani netuili
v naej prekrásnej katedrále
lesov a hôr,
e Libava, mesto opustené,
má sestru,
má svoj tvrdí a preèudesný vzor:
stínaèiek stromov z nekoneèných hôr
a namiesto sekier
poetický zbor!
Sekery nedostali,
dostali iba píly,
aby nebodaj strácov nedobili,
a tak sa lesom niesol bzukot píl
ako koncert rozprávkových víl!
Èítali sa texty, prednáali básne
a ohník horel a zohrieval
túbu,
túbu po slobode,
ktorá ani v ¾adových klieach

nevyhasne!
Èervené smreky, rastúce do neba,
dievèatám pílami skosi,
skosi treba.
Tak ako sa kosí jemnulinká tráva,
a z toho kría a utrpenia sa rodí nevädnúca sláva!
No z dievèenských úst plaèe
a prí viera a obroda,
zázrak premenenia,
srdce národa:
sloboda, sloboda, sloboda!
A do ich spevov a básní,
ktoré tu namiesto tuhej vodky pijú,
zïaleka prenikajú hlasy
bratov piliarov,
drevorubaèov z Libavy,
ktorí ten istý ivot ijú!
A padá na nich tá istá obruè
ako na Rusiu i Slovakiu!
A zaèínajú prácu po Otèenái,
jeleòom a srnám sa to ve¾mi páèi.
A pomedzi stromy padá svetlo
¾ahúnke ako nitky,
sa dýchajúce zlato
a najstarí drevorubaè
Josef Zvìøina zavelí:
Hoi, jedem na to!
A stínajú sa stromy
tak ako na Kolyme
mladuèké dievèatá
a ve¾báseò sveta
je spevom naèatá!
Blíi sa koniec sekerám i pílam,
tým rokom, mesiacom i chví¾am!
A Nina Ivanovna Gagen-Tornová
najkrajiu báseò
pri vatre zosnová
a spevom zavolá:
Hej, chlapci z Libavy,
sme vetci z rovnakej výpravy!
Pôjdeme spolu s Vami
so zimou i biedou,
snehom, stromami
i krajinami,
ktoré sme spolu postínali,
le ktoré znovu, znovu vstali
a spievajú spolu s nami:
Svet sa neobnoví pílami,
ani sekerami,
iba básòami básní
bratskými objatiami!
Kolyma a Libava
In memoria aeterna!
(18. 2. 2013 Jozef Tóth, drevorubaè v. v.)
POZNÁMKA:

NINA IVANOVNA GAGEN-TORNOVÁ (1901 - 1986),
dcéra krontadtského vojenského lekára. V 1936. roku
ju zatvorili a odsúdili na pä rokov väzenia na Kolyme.
(Spomienkou na toto obdobie je aj tu citovaná autobiografická èrta; onou Marinou je práve autorka sama.)
Po vojne r. 1947 bola odsúdená na 5 rokov do tábora
a následne do vyhnanstva na Sibíri. Tam sa naplno rozvinul jej spisovate¾ský, básnický talent.
Mladícky pocit bezhraniènej duevnej energie
Niny Ivanovny, ktorý pociovala v období októbrového prevratu 1917, preiel drsnou a krutou previerkou. Duch je vak nepremoite¾ný. Pri èítaní jej spomienok sa èloveku iada padnú na kolená. Solenicyn napísal: Áno. Duch je schopný zmeni smer
akéhoko¾vek, aj toho najzhubnejieho procesu. Odvedie aj od samého okraja priepasti. Niekto tomu
mono neverí, ale ten, èo sa u dakedy vo svojom ivote presvedèil o pravde a moci vyej sily nad nami,
uverí, e aj po tom storoèí, ktoré cez nás prelo ako
valec, majú Rusi nádej. Nebola im odòatá.

Pripravil JÚLIUS RYBÁK

6/2013 (20. marca)

8

V

e¾ká a nepochopite¾ná je ría
umenia. Naozaj sa v nej dejú
zázraky. Je miestom, kde sa
stretávajú veci inak nezluèite¾né, kde
sa môe udia skutok, mylienka èi
túba v reálnom svete neuskutoènite¾ná, no predsa nadobúdajúca svoju
hodnotu, lebo u sa udiala v ¾udskom
srdci. Takýmto nepochopite¾ným
stretnutím je akt ¾udského srdca,
ktoré sa od mladosti kloní ku zlému
(ako èítame v knihe Genezis) a ktoré
sa na pôde umenia rozpráva s Bohom, s Pánom vesmíru. V literatúre,
hudbe, výtvarnom umení èi architektúre sa stretáva smrte¾né s nesmrte¾ným, koneèné s nekoneèným, dobré
so zlým... Vetko je poháòané ¾udskou túbou po kráse, ktorá dáva
vznika novým postávam a sujetom;
ktorá prebúdza nové hudobné mylienky a ruky umelca vedie k novým
vyjadreniam toho istého námetu o
¾udskom ivote.
Toto stretávanie má vak svoje
hranice. Umenie sa riadi regulou
harmónie - teda zákonmi ivota,
kde napokon víazí dobro nad zlým,
zdravé poráa choroboplodné, ivot
víazí nad smrou a kde je u kniea
temnôt porazené a Kristus oslávený
na nebesiach.
V umení teda nemôe dochádza
k anarchii a k detrukcii ¾udskej
due. Nemôe dôjs k stretnutiu
dádnika a ijacieho stroja na operaènom stole ako to písal roku 1924
A. Breton v Manifeste surrealizmu,
inpirovanom filozofiou S. Freuda.
ia¾, po cestách surrealistickej
disharmónie sa vydalo mnoho umelcov, ktorí sú vyzdvihovaní na verejnosti, akoby sa chcela potlaèi mylienka na umenie obetované Bohu.
V nasledujúcom èlánku prináame
aspoò struèný portrét vzahu dvoch
panielskych umelcov, Salvadora
Dalího a Frederica Garcíu Lorcu,
ktorí narazili na úskalia bohémstva.
Èlánok chce by vyjadrením
smútku, ako keï Jeremiá plakal
nad Jeruzalemom. Ako plaèú anjeli
nad umením, ktoré dávno zabudlo
na svoje poslanie: Quantum potes,
tantum aude, quia maior omni laude,
nec laudare sufficis. (Ko¾ko len
môe, tak sa sna, lebo je potreba
väèej chvály, ne na akú staèí. Z
hymnu Lauda Sion Salvatorem od
sv. T. Akvinského)
Legendárne priate¾stvo Lorcu a
Dalího sa zaèalo roku 1923 po Dalího príchode do Residencia de Estudiantes v Madride (kultúrne centrum, kde sa stretávali panielski
avantgardní umelci, pozn. prekl.).
Dalí v tom èase nastúpil do peciálnej maliarskej koly pri Akadémii
svätého Ferdinanda s uvedomelým
predsavzatím sta sa slávnym umelcom (Maurer 3). U od prvého stretnutia bol Lorca oèarený Dalího nekonvenèným týlom obliekania a
Dalí bol zas uchvátený Lorcom.
Svoj prvý dojem z básnika vyjadril
slovami: poetický fenomén, ktorý
sa vo svojej celistvosti a nahote zjavil náhle predo mnou z mäsa a krvi
(Stainton, 110-11). Napriek ich protikladným osobnostiam (Dalí bol
ve¾mi plachý, zatia¾ èo z Lorcu
tryskal smiech a hudba) a mnohým nezhodám v oblasti umenia a literatúry, vzniklo medzi oboma mladými mumi silné priate¾stvo. Lorca
pomohol Dalímu zaèleni sa do spoloèenského ivota a umeleckých
kruhov. Hoci bol Dalí vylúèený pre
úèas na tudentskom proteste a
strávil nieko¾ko týdòov vo väzení,
vrátil sa do Residencie roku 1924 a

priniesol so sebou aj exaltovanú horlivos pre avantgardu, ktorá sa napokon rozírilo ako nákaza.
Spolu s reisérom Luisom Bunuelom, ktorý v tom èase tudoval agronómiu a technologické ininierstvo, trávili èas v Residencii rôznymi radovánkami, spoloènými rozhovormi spojenými s alkoholom a
fajèením. Lorca a Bunuel sa prezliekali za reho¾né sestry, obaovali
¾udí a zúèastnili sa na opileckých or-

tikmi. V zaèiatkoch ich priate¾stva v
Residencii boli obaja fascinovaní literatúrou, umením a hudbou, vrátane amerického dezu a filmov
Bustera Keatona. Navzájom sa podporovali v záujme o modernizmus a
rozmach avantgardy v Európe. Èoskoro prerástol ich vzah aj do umeleckého výrazu. Lorcova známa Óda
na Salvadora Dalího bola napísaná
poèas dlhej odluky od mladého maliara roku 1925. Lorca zachytil svoje

CORRINA ARCHER

O smútku
z umenia

Legendárne priate¾stvo Frederica a Salvadora
giách v noènom Tolede, ktoré zorganizoval Bunuel. Lorca a Dalí plánovali vyda knihu rozkladu. Kamarátstvo vnútorne blízkych ¾udí postupne prerástlo do vzahu vzájomnej úcty, a zároveò èoraz viac i
lásky. (Stainton, 129).
V priebehu rokov 1925-1927
priate¾stvo medzi Dalím a Lorcom
nabralo väèiu intenzitu a narastalo
podobne ako ich vzájomný obdiv a
vplyv na umelecký prejav. Lorca si
zamiloval Cadaqués, dedinku na pobreí severne od Barcelony,
kde strávil spolu s Dalím
ve¾konoèné prázdniny roku
1925 v ich rodinnom sídle.
Lorca, Dalí a Dalího krásna
sestra Ana María sa vydávali spolu na dlhé prechádzky, obdivovali plá a
umenie. Lorca sa stal druhým synom Dalího rodiny
po tom, èo im preèítal svoju
hru Mariana Pineda a Dalí
navrhol dizajn pre jej premiéru v Bracelone (Stainton, 132). Lorca neskôr odcestoval do mesta Figueres
na ïalie z predstavení a
èoskoro sa presunul do Granady. Nasledujúci rok strávil na ceste medzi Granadou a Madridom - Dalí mu
toti zúfalo chýbal a udriaval s ním stálu korepondenciu. Keï spolu opä trávili èas v lete 1927 a vrátili
sa do Cadaqués, odohralo
sa nieèo, èo viedlo Lorcu k
rýchlemu návratu do Granady. Dalí bol odvelený na
rok do panielskej armády.
Lorca sa vrátil do Madridu
k svojej práci a kvôli úèasti
na festivale Luisa de Gongóru. Neskôr si uvedomil,
e jeho vzah k Dalímu sa
nenávratne zmenil. V priebehu roku 1928 sa dvojica
osobne, i umelecky odcudzila a obaja sa vybrali odlinými cestami, s výnimkou krátkeho stretnutia
roku 1935.
Lorca a Dalí mali na
svoj umelecký vývin ve¾ký
vplyv v rokoch 1923-1928
aj napriek tomu, e sa neskôr stali vzájomnými kri-

hlboké city ako kubistické ideály a
chladný, analytický prístup k realite, ktoré popísal rigídnym, zriadeným a klasickým týlom (Stainton, 141). V Dalího obrazoch z tohto
obdobia si ¾ahko vimneme Lorcovu
hlavu plaviacu sa medzi torzami a
odseknutými údmi a hnijúcimi
zvieratami v jeho slávnych prácach
Popolèeky (Cenicitas) a Med je
sladí ne krv (La miel es más
dulce que la sangre).
Pod vplyvom svojho priate¾a sa

Dalí zaèal intenzívnejie venova literatúre a Lorca výtvarnému umeniu. Dalí pomohol svojmu priate¾ovi
vystavova kresby v Barcelone v
Dalmau galérii v júni 1927. Nielen
tieto kresby ukazujú, e Lorca absorboval Dalího kubistickú estetiku
a jeho entuziazmus a surrealizmus,
ale tie zároveò ukázal, ako na seba
mali títo umelci vplyv (Stainton,
163). Lorca rozvinul vlastné výrazové prostriedky motívov a obrazov v ich vzájomnej korepondencii,
napríklad rozbory o postave svätého
Sebastiána. Spoloène experimentovali s rovnakými surrealistickými
technikami ako napríklad automatické písanie a kreslenie, èi snové
obrazy. Dalí zároveò Lorcu výrazne
povzbudil pri vydaní jeho prvej básnickej zbierky a chválil jeho vznikajúce hry a knihy.
Obaja priatelia sa rozili roku
1928, èo sa odzrkadlilo i v ich osobných ivotoch a odlinej estetike.
Dalí porovnával objektivitu a antiumenie, povrch vecí a musel
pripusti, e anti-rozklad je historický. Lorca zostal fascinovaný objavovaním vnútorného ivota, túdiom mystéria umenia a spomienkou na jeho predkastílsku minulos
vychádzajúcu z jeho andalúzskej domoviny. Napriek tomu vak naïalej
obdivoval avantgardu a surrealizmus (Maurer, 11, 87). Lorca demontroval túto dichotómiu medzi povrchom a håbkou, jasnosou a mystériom, ktorú rozvinul vo svojich
umeleckých mylienkach v básni v
próze Svätá Lucia a svätý Lazár z
roku 1927. Dalí bol voèi Lorcovej
práci ve¾mi kritický, osobitne kvôli
jeho andalúzskemu oltárnemu ob-

razu s názvom Cigánska balada. V
septembri 1928 poslal Dalí Lorcovi
sedemstranovú kritiku na kontroverznú zbierku tragických rozprávok o ivote a smrti, kde jeho
zmyselný jazyk a barokovú rozko
voèi ¾udskému telu popísal ako
stereotypnú a konformnú a
úplne v medziach obvyklosti
(Stainton, 192, Maurer, 13). Napriek tejto negatívnej reakcii vak
Dalí napísal milujem a pre to, èo
z teba odha¾ujú tvoje knihy. Podotkol, e verí, e Lorca by mohol
dôjs k ostrovtipu, hrôze... intenzite a takým básnickým prostriedkom, aké by nedosiahol iadny iný
básnik. (Stainton, 192).
Hoci existujú len útrkovité informácie o tom, èo zapríèinilo rozkol medzi Lorcom a Dalím, bolo
jasné, e táto roztrka má nieèo doèinenia s ich obavou a príkoriami,
ktoré zaívali kvôli homosexuálnej
orientácii. Lorca, ktorý svoju homosexuálnu lásku k umelcovi rozpoznal roku 1925, trpko znáal postoj
katolíckej spoloènosti, ktorá jeho
túby oznaèila za perverzné, rovnako ako jeho strach z pohlavia (Stainton, 138). Aj Dalí bol posadnutý
Lorcom a stretával sa kvôli tomu s
problémami. Korepondencia medzi oboma umelcami poukazuje na
ich silnú váeò, ako i na znepokojenie zo vzájomnej lásky.
Mystérium okolo ich homoerotického vzahu najlepie ukazuje debata o ikone svätého Sebastiána,
ktorý sa stal symbolom narastajúcich rozdielov ich estetickej percepcie. Zatia¾ èo Dalí si ctil pasivitu a
vyrovnanos svätého Sebastiána,
Lorcu viac zaujímalo zobrazenie
svätcovej bezbrannosti a muèeníctva
vo vzahu k umeleckému výtvoru.
Obaja umelci si vak boli zanietene
vedomí erotického významu, ktorý
tento svätec niesol a figuratívneho i
duevného 'zásahu', ktorý vyvolával (Maurer, 20). Hoci sa Dalí
zmieòoval o nich oboch ako o symbole svätého Sebastiána v celej korepondencii, v jednom liste osobitne poznamenáva: Vimol si si,
aké je zvlátne, e jeho pozadie neutàilo ani jedinú jazvu? A predtým
list zakonèil zvyèajným: Ve¾mi a
milujem. (Maurer, 62). Nebolo to
teda erotické drádenie priate¾a?
Malo umuèenie svätého Sebastiána
pre oboch umelcov osobný význam?
Dalí mohol ukáza, e Lorca bol
otvorený homosexuál a e napokon
zavrhol jeho sexuálne návrhy (Stainton, 165). Niektorí do ich vzájomného odcudzenia zakomponovali
Luisa Bunuela s tvrdením, e bol
vydesený Dalího náklonnosou k
Lorcovi a e Dalího nahovoril na
rozchod s Lorcom v záujme kariéry
a surrealistického hnutia v Paríi
(Maurer, 16). Nech u vak rozchod
dvojice spôsobilo èoko¾vek, je
jasné, e Dalí a Lorca boli naozaj
zasiahnutí vzájomným priate¾stvom a láskou a e tento vzah neodkriepite¾ne poznaèil ich ivot a
tvorbu primerane tragickým, a zároveò i trochu poetickým spôsobom.
Citované z: Maurer, Ch. Sebastian's Arrows: Letters and Mementos of Salvador Dalí and Frederico
García Lorca. Swan Isle Press,
2005.
Stainton, L. Lorca: A Dream of
Life. New York: Farrar, Straus and
Giroux, 1999.

Lorca a Dalí

Z angliètiny preloila
Katarína Dunková
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tevèekove ve¾konoèné zvony
Od minulého do tohtoroèného leta sa po Slovensku uskutoèòujú mnohé podujatia na poèes kòaza
Martina tevèeka, básnickým menom M ARO

M ADAÈOV, tajomníka biskupa Jána Vojtaáka,
taktie prozaika, prekladate¾a, plodného publicistu,
národopisca, fotografa a filmára, pretoe na 6. júna
2012 pripadla storoènica jeho narodenia. Teraz k
sviatku Ve¾kej noci sme vybrali z jeho publikaènej
tvorby malú ukáku. Napísal ju síce do novín ako
bený èlánok, ale obsahuje také u¾achtilé mylienky, podané takým krásnym týlom i s urèitým
rytmom, e sme si ju dovolili rozèleni do verov,
aby sa ¾ahie èítala a aby sa dôslednejie vnímal aj
obsah, aj krása formy.
MARO MADAÈOV

Tajomstvo
ve¾konoèných zvonov

Zvony sú màtve, ¾udia sú iví,
ale je medzi nami a nimi ivotný vzah
ako vôbec medzi ivou a neivou prírodou.
Zvony sú z màtveho kovu, zvonoviny,
ale majú srdce, èo bije
a tlkotom podobá sa srdcu ¾udskému a ¾udia, èo majú kus básnického citu v sebe,
nie nadarmo vravia, e zvony cítia,
hoci nemyslia ako my:
e zvony vdy vedia vyjadri príslunú náladu.
Keï u nás za svetovej vojny brali zvony
a ná najmení zvon, umieraèik,
padol za obe rekvirácii,
naposledy ete raz zazvonili na vetkých a vetky nae zvony plakali,
dvaja starí bratia lúèili sa s najmladím,
pretoe s najmením,
ktorý iel v ústrety istej smrti zvuk vetkých troch bol nevýslovne alostný,

ich srdcia bili do odtrhnutia,
srdcia ¾udí bili do odtrhnutia,
a vetky tri zvony ku koncu vyzváòania sa zarosili
a tá rosa na nich, to nebola zrazená para
náho dychu,
to boli slzy lúèenia,
lebo vetky nae zvony bô¾ne plakali...
Niet medzi màtvymi vecami velebnejej,
ne je zvon ivý, ijúci a niet ¾achetnejích citov medzi citmi
ne cit radosti a bolesti radosti jasavej, èo bije peruami
o klenbu nebeskú
a èo jej je malý celý svet a bolesti bolestnej, bolesti priepastnej,
èo prebíja zem od pólu k pólu,
a zachvievajú sa pod jej nárazmi
i nae i zemské útroby.
H¾a, rados a alos sú dva krajné tóny citovej stupnice náho ivota.
Hudba najbezprostrednejie vládze vyjadri
citové bohatstvo èloveka
a zvon ako najmohutnejí hudobný nástroj
vie najmohutnejie vyjadri rados i alos
alebo naraz oboje.

GREGOR PAPUÈEK

Otèená
za reè nau
Otèe ná, ktorý si na nebesiach,
posvä nám nau slovenèinu.
A neuveï nás do pokuenia
vymeni si ju na reè inú.
Buï vô¾a Tvoja pomáha nám,
jak v nebi tak na tejto zemi,
chráni si, cti si a milova
ná jazyk Tebou vysvätený.
Nech naa pravda, nae slová
nemusia obra predo dvermi.
Daj nám sily chráni ich vdycky
ako ten chlieb ná kadodenný.
Daj aby v srdci vetkých Slovákov
horel k ním vernej lásky plameò.
Nech je jak bolo na poèiatku
na veèné veky vekov. Amen.

Ó, zvony, zvony, vy vetky zvony na svete...
Aké ste radostné, vianoèné zvony;
aké ste radostno-bolestné zvony Zeleného
tvrtku;
aké ste bolestno-radostné, zvony Bielej soboty;
a aké ste velebné a slávnostné,
vy zvony ve¾konoèného rána
i zvony Vzkriesenia!...
èlánok z 5. 4. 1942 upravila M. Rapoová

Z iniciatívy ÚPN prili na trh
ïalie zaujímavé kniné tituly
viauce sa k slovenským dejinám
XX. storoèia
Prvou sú ivotopisy ôsmich
slovenských generálov z rokov
1939 - 1945 z pera historikov ÚPN
Petra Jaka, Branislava Kinèoka a
Martina Lacka s názvom Slovenskí generáli 1939 - 1945.
Bohato ilustrovaná kvalitná
publikácia na kriedovom papieri
a v tvrdej väzbe vychádza vïaka
známemu Ottovmu nakladate¾stvu a v spolupráci s ÚPN. Na
takmer 400 stranách populárnonáuèným týlom pribliujú jej
autori dnenému èitate¾ovi ivotné osudy - vo väèine prípadov tragické - vetkých ôsmich
slovenských generálov - I.
Viesta, F. Èatloa, A. Èunderlíka, A. Pulanicha, A. Malára, J.
Turanca, . Jurecha a T. Itoka.
Okrem mnostva nových informácií, dokumentov a fotografií
kniha pohýna k zamysleniu nad
krutým osudom armádnej elity
1. SR a vôbec slovenskej vlasteneckej inteligencie v 20. storoèí.

9

Druhou publikáciou sú memoáre boáckeho rodáka a neskôr emigranta Jána Kaovica
(1902 - 1990). Kaovic patril
medzi významných predstavite¾ov národnej a katolíckej inteligencie medzivojnového obdobia. Najväèie uplatnenie dosiahol po vzniku tátnej samostatnosti v marci 1939, keï pôsobil
vo viacerých funkciách. Ponajprv ako diplomat v Ríme, neskôr, po páde F. Ïurèanského
ako éf Ústredného úradu práce
èi predseda Robotníckej sociálnej poisovne. Najvyiu diplomatickú pozíciu dosiahol zaèiatkom roku 1945, keï bol menovaný za éfa vyslanectva Slovenskej republiky pri Talianskej
sociálnej republike. Jeho spomienky prináajú viaceré nové
informácie, cenné skúsenosti i
osobné poh¾ady na komplikované dejiny Slovenska a Slovákov v 20. storoèí. Jeho spo-

mienky ediène pripravil slovenský historik Frantiek Vnuk.
Záujemcov o dejiny Trnavy
poteí zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie
Trnava v rokoch 1939 - 1989,
ktorá sa z iniciatívy ÚPN konala
v apríli 2012.
Zborník zostavil historik Peter
Sokoloviè a obsahuje viacero príspevkov k oblasti politiky, spoloènosti, hospodárstva, kultúry, kolstva, portu èi bezpeènosti v tomto
významnom slovenskom meste.
Kniha
Slovenskí generáli 1939 - 1945
je v benom predaji.
Zvyné dve publikácie
vydané ÚPN
si môete objedna
na adrese Ústav pamäti národa,
Námestie slobody 6,
817 83 Bratislava
alebo e-mailom na adrese:
distribucia@upn.gov.sk

KULTÚRNY SPOLOK
PRE MLYNKY
Starodávna slovenská dedina Mlynky (pôvodne Ple, na mape Pilisszentkereszt) sa nachádza na severe zadunajskej èasti Maïarska, v Pilískych horách, a vyznaèuje sa bohatstvom ¾udovej kultúry (¾udová slovesnos, piesne a tance). Zaèiatkom, ete kedysi v 50-tych rokoch tu bol zaloený malý cirkevný spevokol.
V roku 1965 tento spevokol bol rozírený na folklórny spevácky zbor,
tzv. Pilísky páv. Pri zrode tohto spevokolu boli Jozef Majniè, uèitelia slovenèiny Ladislav Jánsky a Alois Duánek, ako aj slovenská uèite¾ka Gizela
Fuhlová, ktorá sa stala aj jeho vodúcou...
Od tej doby pravidelne vystupovali svojim repertoárom na rôznych
okresných, upných, ba i celotátnych národnostných podujatiach. Nemalé
úspechy zoali i na Slovensku, ale aj v Maïarskom rozhlase a televízii. Sú
nosite¾mi dvoch ministerských vyznamenaní.
Od roku 1977 v obci úèinkuje aj Slovenský detský klub, v rámci ktorého pracuje spevácky zbor i taneèný súbor.
Vo februári 1978 nadení mladí Mlynèania - Gizela Fuhlová, vedúca
miestneho pávieho krúku, Jozef Sivek uèite¾ slovenèiny a Ladislav Urbaniè, choreograf, zaloili slovenský národnostný Folklórny súbor Pilí,
ktorý zahròuje viac generácií. Jeho umeleckým vedúcim je L. Urbaniè.
Popri tomto súbore, z iniciatívy talentovaného vysokokoláka Levente
Galdu sa sformovalo aj Pilíske trio. Jeho speváèkami sú Tímea Galdová a
Melinda Èerná. Ich hlavným cie¾om je oivova kultúrne hodnoty a dedièstvo pilískych slovenských osád, zachováva zvyky, pestova a chráni jazyk svojich predkov, a ukáza príklad mladím generáciám, aby slovenské
národnostné hodnoty a tradície pretrvali aj v budúcnosti. Pokladajú za nesmierne dôleité, aby nimi pestovanú autentickú pilísku a vôbec slovenskú spevnú a taneènú kultúru prezentovali na úrovni a odovzdávali mladím pokoleniam. V záujme toho úèinkuje aj ich Kultúrny spolok pre
Mlynky. Predsedom tohto spolku je tie Levente Galda
GREGOR PAPUÈEK
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kosi vèas som spoznala, e existuje aj svet nevidite¾ný. Svet neznámy. e existujú zázraky èi
mýty, ktoré èasto dominujú i tam, kde
by sme ich najmenej èakali. Zave sa
pri zbenom poh¾ade na ivot, na prírodu alebo aj na pulzovanie èasu
okolo nás a v nás tieto zázraky zdajú
samozrejmosou. Ale pri hlbom zamý¾aní sa nad vlastným bytím v nás
vyvolávajú mnoho pochybností a prináajú nerieite¾né situácie a nasto¾ujú nezodpovedané otázky.
My tu máme priestor iba pre malú
èas týchto problémov. Patrí k nim aj
umelecko-historické dedièstvo, zachované na naom území. Výtvarné bohatstvo, sústredené v urèitých oblastiach Slovenska, postupne odha¾ujeme
a prichádzame na to, e jeho kvality sú
enomrmné a jeho krása fascinujúca.
Napriek tomu, e je málo známe vo
svete, je integrálnou súèasou západoeurópskych prejavov kultúrnosti.
Vimnime si, e niektoré prejavy tvorivosti v sebe skrývajú hodnoty vrcholov európskeho umenia.
A aké je na to vysvetlenie?
Identita stredoeurópskeho regiónu
mala navzájom integrálnu podobu
vïaka vye tisícroènému prijatiu európskych kresanských hodnôt. Jej
prièinením a zásluhou vznikla rozvetvená duchovná kultúra a prejavila sa v
dokumentoch so silným náboenským
zameraním. Historické udalosti a pramene sú dôkazmi vierovyznania a
pevného presvedèenia, ktoré spoloènos spontánne prijala a symbolmi i
charakterom typického umenia vlastne
prezentovala. Plnia podnes dôleitú
úlohu, najmä ak ich vnímame sub speciae aeternitatis (z h¾adiska veènosti)
alebo ak sa ich snaíme poznáva aspoò z osobného uhla poh¾adu. Atmosféra takejto reálnej, pritom dosiahnute¾nej a pútavej situácie môe by pre
sústredeného konzumenta umenia zaèiatkom nových vnemov a neopísate¾ných estetických záitkov. A prejavom
jeho záujmu aj o duchovné ciele, ktoré
smerujú k hlbokej spiritualite a ktoré
pri repektovaní tradícií hlásajú aj
Dobrú zves.
Bezprostredné poh¾ady do súborov kultúry, pamiatok a priame stretnutia s umeleckými dielami, obrazmi i
mnohorakým bohatstvom prameniacim z ¾udskej mysle a vyvierajúcim z
vynaliezavosti a z nadaných rúk majstrov pomáhajú vniknú do analýzy
tvorby. Sú to doslova objektívne zhrnuté i zaèarované tajomstvá dejín
umenia. Nenávratná minulos, ktorá je
napriek èasovým odstupom stále ivá,
obdivovaná a prelína sa s logickou
cestou súèasného myslenia, ale aj s potrebami duchovných záitkov a naliehavými potrebami, ktoré sú stále na
programe.
Hovorím o konkrétnych a nenahradite¾ných prejavoch gotického
umenia, najmä maliarskeho a drevorezbárskeho kumtu, ktoré sú u nás ivým dôkazom skutoènosti, e nae
umenie dosahuje nadnárodnú úroveò.
Obèas vidie ukáky z nich aj na zahranièných výstavách, ale hodnotenie
a oslavy vlastných artefaktov na domácej pôde mi chýbajú. Mali by sme
ich lepie pozna. Veï ich môeme
pokojne porovnáva s ktorouko¾vek
krajinou na Západe alebo na juhu Európy. Kolísky mnohých diel pochádzajú síce práve z tých konèín, ale
mnohé preli transformáciou, dotvárajú celkový obraz identity Strednej
Európy a prekraèujú rámec tradiène
orientovaných, regionálne uspôsobených prejavov. Umelecké vyjadrenia
predstavujú syntézy, ostávajú formálne i obsahovo na vysokej umeleckej úrovni.
Avak to, èo som preívala pri retaurovaní v mylienkach nad dielami

a zakúsila pri práci na záchrane materiálovej podstaty naich artefaktov, je
viac ne objav, obdiv, úcta, èi nevysvetlite¾ná, a èarovná alebo záhadná
láska. Trúfam si i dnes odcitova básnikove slová, ktoré odzneli kedysi v
mojej mladosti ako titul pre vypracovanie písomnej úlohy v predmaturitnom roèníku: Milujem veci, mlèanlivé druky, lebo ony ijú a pozerajú
na nás. Ich autorom bol Jiøí Wolker,
no presné znenie básne si u nepamätám. Ale jadro jeho básnického odhalenia sa stalo súèasou môjho iného,

stva je duchovný náboj a sú ukryté
ve¾ké veci - ale nebadane. V zachovaných poehnaných dielach je odvaha
majstrov stvárni svoju predstavu, originálne invencie, obetova srdce a
prácu rúk, ktoré poháòajú charizmatický zápas o jednotu vyznania.
Aké dobré a múdre by bolo rozíri súbor vedomostí pri prehliadke výtvarných diel, vzbudi kladné pocity a
sprostredkova ich tým, ktorí sa na
historické pamiatky dívajú ako na èosi
u dávno neaktuálne a na zmeny umeleckých prúdov ako na èosi nezáivné,

sochári zanechali zo svojej túby tvori dobro a vzneenú krásu pre vetkých. Iste netuili, e niektorým prácam ich nadaných rúk prisúdia dejiny
a po dlhých rokoch výnimoèné postavenie, záujem aspoò u citlivejích a
vnímajúcejích divákov odozvu a
vplyv na due bených ¾udí v dvadsiatom prvom storoèí.
Z h¾adiska popularizácie starého
umenia je tu síce snaha vyjs v ústrety
súèasnosti sporadickými výstavami,
katalógmi a knihami. Ale ako je
uvies dôvody, preèo ani to nepomáha

zmysluplnieho ivota. Akejsi nevednej váne, ¾útosti nad umierajúcimi
drukami. Môj záujem a moja identita
sa rozmohla práve v sakrálnom prejave umenia. Dokonca akoby si gotické umenie vynútilo ivot vo mne, a
nie ja ved¾a neho. Akési neidentifikovate¾né city, pocity, ktoré vyvstanú z
neopísate¾ných záitkov. Nielen z obsahu, ale z foriem umeleckého znázornenia jeho ducha. Najvhodnejie by
bolo v tej chvíli so zatvorenými oèami,
s nehybnými rukami, na kolenách rozjíma a rozmý¾a o tom, ako to dielo
mohlo vzniknú. V predstavách odha¾ova duu a myse¾ tvorcu, o ktorom
takmer niè neviem, a predsa vyrástol
do najúèinnejej polohy a jeho dielo
do najpôsobivejej podoby. Pretoe
stredoveké umenie a prítomnos duchovných skúseností ma posilòuje v
mojich predsavzatiach. Povzbudzuje
ma a povznáa. Azda preto, e sú to
hodnoty, ktoré ukazujú nadreálne skutoènosti - a Jeiov krí je nevyhnutný
na Spásu pre dobro vetkých?
Pokusy o zobrazenie Boha Otca,
úcta k Ukriovanému, jeho Matke a
ïalím svätým, mali v priebehu vekov
symbolickú, mystickú, realistickú èi
naturalistickú podobu a ete aj mnoho
ïalích, i nepomenovate¾ných podôb,
ktoré privádzajú aj k imaginárnemu
poznaniu alebo aspoò k zamysleniu sa
nad týmto fenoménom. Umenie, ktoré
v takejto mylienkovej sfére vzniklo,
je dokladom, e je to poehnaný dar
vyvolených jedincov pre duu Èloveka s nevednými schopnosami, s
prirodzenými danosami, s ve¾korysými, vynaliezavými a odványmi
mylienkami... .
Bolo ich v dejinách dos?
Starí majstri za sebou zanechali
úsilie priblíi nevysvetlite¾né. Zobrazili nezobrazite¾né. Bola to úèas na
tvorbe z osvietenej mysle a spolupráca
so Stvorite¾om? Bola to oddaná súèinnos s Boou milosou. Naozajstná
pokora s koncentráciou mysle. Poslanie prija to, èo Duch Boí vnukol a
poslanie vzbudi pohnútky k spiritualite cez výrazové prostriedky príalivosti a kult krásy, súviseli aj s vô¾ou
objavi optimálny spôsob veleby a
nádhery pravdivého vyjadrenia gotického sveta - slúi posväteniu sakrálnych priestorov.
A na pozadí vysloveného mám tak
celkom neskromne prichádza k
akýmsi osobným definíciám o
umení?
V rámci mnohých epoch dejín i v
ïalích pôsobivých slohoch umenia sa
rozvinuli intelektuálne zloky prejavov a spojili Európu, celý ná kontinent do jednoliatej kresanskej kultúry. Táto kultúra po stároèia pestovala
posvätnú úctu k Bohu Stvorite¾ovi a
vernos tým hodnotám, ktoré majú
spásonosný dosah. Verím, e v prejavoch viery, v myslite¾ských zónach,
pri repektovaní tradícií a v sile posol-

málo vzruujúce èi nepresvedèujúce.
Tieto skutoènosti ma inpirovali znovu
bra vlastnú, pred èasom zhotovenú
fotografickú dokumentáciu do rúk, listova v nej, oivi duchovné pôsobenie a znovu objavova krásu gotiky
vytvorenú pred mnohými storoèiami.
U dávno predtým som si zapisovala svoje radosti a drobné úspechy,
pracovné trápenia - áno, pri gotike doslova trápenia... Suoval ma podnes
nepochopite¾ný nezáujem o to, èo nám
starí, nenahradite¾ní majstri maliari èi

k úcte voèi pamiatkam, k záujmom o
umelecké fondy a súbory artefaktov v
jednotlivých slohových obdobiach.
Mono trochu odboèím, ale mám
na mysli architektúru, ktorá je najviac
devastovaná vekom, ale aj odványmi
a opoválivými zásahmi tieumelcov, èmáraninami, grafitmi, plnými
nezmyselného obsahu. Je to nerepektovanie vzájomných vzahov prostredia a urbanistickej kultúry. Keïe
pod¾a môjho názoru nie sú iadnym
morálnym ani estetickým prínosom, je

Vyznanie
Márie Spoloèníkovej

Kristus (detail tváre) od Majstra Pavla z Levoèe, nachádzajúci sa v Preove

potrebné, aby spoloènos zaujala ráznejie stanovisko a racionálne pod¾a
zásad pamiatkových zákonov rieila
tento neiaduci jav a ochraòovala situáciu stavebných pamiatok.
Na doplnenie týchto úvah uvediem
aj svoje neuskutoènené plány: dokonèi rozpracované materiály k publikáciám o vzácnych artefaktoch a naplni
svoju niekdajiu iniciatívu ochrany pamiatok vidite¾ným záverom. Nestaèí
ma len vlastné súborné výstavy retaurovaných diel s autorským prístupom. Je nanajvý nevyhnutné zachraòova na odbornej úrovni ïalie doklady, o ktoré teraz akoby u ani nikto
nestál. Spustnuté hrady, historicky
vzácne katiele, hynúce zámky, pamätné domy, parky, záhrady, technické
pamiatky, priemyselné umelecko-historické výrobky, ¾udovú tvorbu a tak
ïalej...
Také a podobné, ale aj horie zaobchádzanie so vzácnymi pamätihodnosami èi konkrétnymi pamiatkami
ma priviedlo opä k dávno pestovanej
úvahe, k rozírenejím mylienkam a
predsavzatiam upozorni na rad artefaktov, ktoré nie sú v dejinách umenia
zvlá frekventované, èi pod¾a niektorých ani povimnutiahodné. Sú to
práve plastiky korpusov, krucifixov,
pochádzajúce z najstarích èias náho
pokresanèeného územia. Tieto majstrovské diela v drevorezbárskom
uskutoènení, ktoré vlastní Rímskokatolícka cirkev, síce tvoria zapísaný inventár kostolov, interiérov kaplniek èi
oratórií... Ale chýbajú im èasto základné údaje, pôvodná proveniencia,
okolnosti novieho premiestòovania,
popis materiálneho stavu, slohovo-kritický rozbor a podobne.
V publikácii Corpus Christi s
vlastným prieskumom a názormi so
zrete¾om na Ukriovanie sa píe o
vzácnych pamiatkach východného
Slovenska. Podobné podujatie by bolo
vhodné doplni súbormi z ïalích lokalít. Alebo okrem súpisu spracova
na hodnotovej úrovni ostatné nae
vzácnosti s touto tematikou.
To¾ko azda na záver k môjmu
úsiliu, praxi a pohnútkam smerujúcim k uvedomelej záchrane pamiatok a snahe ochraòova kultúrne dedièstvo. S presvedèením vyznávam,
e sakrálne umelecké diela nie sú len
na predvádzanie materiálneho bohatstva èi predstieranie nádhery vonkajej pompéznosti a ilúzie veleby. Je to
dejinná skutoènos prejavená univerzalitou lásky a pravdou krásy,
ktorá dýcha hlbokým významom
nielen pre prchavé okamihy prítomnosti, ale pre duchovné povznesenie,
pre trvalý estetický záitok, a najmä
pre Vïakyvzdanie.
Pravda obsahu, dobra a krásy je
prostriedok na ceste k cie¾u - teda kultivova myse¾, duu, odha¾ova moc
tajomstiev nevidite¾ných svetov, ale aj
svedomia ¾udského vnútra. Tieto diela
sú nenahradite¾ným darom preniknutým milosou, ktoré môeme preíva
ako fenomén mystéria Prozrete¾nosti,
ako priestor otvorený k Bohu a upevneniu viery. By sprostredkovate¾om
Boích tajomstiev skrytých a ponorených v tvaroch plastík, vo farbách obrazov univerzálneho umenia kresanskej Európy a najmä v gotickej nádhere spirituality Ukriovaného; je mojím pevným krédom, testamentom a
jediným zmysluplným posolstvom
mojej práce pre mladú generáciu.
Priznávam sa, je mi zave dos
ako hovori o sebe - o mojej mladosti, túdiách èi toho, ako je moné,
e som si zachovala pracovné tempo a
rados po to¾kých desaroèiach práce.
Ani neviem, èi sa to dá vyslovi. Lebo
to Corpus Christi - telo Ukriovaného
je pre mòa vzneeným chlebom ivota
a krí nepochopite¾ným tajomstvomveènosti...

6/2013 (20. marca)
(Pokraèovanie z 5. strany)
Na druhej strane je jasné, e násilnícka revolúcia utvrdí ¾udí v ich omyloch tak, e u nikdy nezabudnú na moc,
ktorá rozbila ich mýty. Pretoe rebeli
potrebovali na zvrhnutie Francúzska
celý národ, respektíve ve¾ké mnostvo
¾udí, museli by uetrení a najväèie
bremeno muselo padnú najskôr na bohatú triedu. Take váha uzurpujúcej
moci musí drvi národ tak dlho, kým
nebude úplne zdeptaný. Revolúciu zatia¾ len videli, musia ju cíti. Musia si do
dna vychutna jej trpké dôsledky. Monoe v èase, keï píem tieto riadky, jej
ete nemajú dos. Reakcia musí by
úmerná akcii. Nebuïte teda netrpezliví
a nepredstavujte si, e samo trvanie
váho neastia je prís¾ubom kontrarevolúcie, o ktorej nemáte potuchy. Stíte
svoje rozhorèenie a predovetkým sa
nesaujte na krá¾ov a neiadajte iné zázraky ako tie, ktoré práve pozorujete.
Myslíte si snáï, e cudzie sily bojujú
nezitne za obnovu francúzskej monarchie a nedúfajú v odkodnenie? Poviete,
e súhlasíte s rozdelením Francúzska,
len ak sa obnoví poriadok. Ale viete aký
poriadok? Toto uvidíme do desiatich rokov, mono skôr, mono neskôr. Kto
vám dal právo vyjednáva namiesto
krá¾a, namiesto krá¾ovstva, namiesto
váho potomstva? Ak slepí vzbúrenci
vyhlásili nerozdelite¾nos Republiky,
h¾aïte, Prozrete¾nos tak vyhlásila nerozdelite¾nos krá¾ovstva.
Pozrime sa teraz na mimoriadne
prenasledovanie namierené proti národnému náboenstvu a jeho kòazom.
Toto je jedna z najzaujímavejích
tvárí Revolúcie.
Nikto nepochybuje, e klérus vo
Francúzsku potrebuje obnovu a hoci
vôbec nezdie¾am dnes populárny postoj voèi kòazom, myslím si, e bohatstvo, prepych a veobecný sklon k laxnosti spôsobili úpadok tejto významnej triedy a ornát èasto odieval rytiera
namiesto kòaza. Tesne pred vypuknutím Revolúcie bola reputácia kléru podobná reputácii armády v meste, ktoré
práve okupuje. Prvá rana Cirkvi bolo
odobratie jej majetku(20), druhá kontituèná prísaha(21) a tieto dve despotické opatrenia spustili obrodu. Prísaha, ak to tak smiem poveda, klérus
preosiala. A na pár zanedbate¾ných
prípadov tí, èo ju zloili, videli, ako ich
postupne vedie do priepasti zloèinu a
opovrhnutia. Vetci týmito apostatami
rovnako jednomyse¾ne pohàdajú.
Verní kòazi získali verejné uznanie u
odmietnutím - prvým dôkazom svojej
pevnosti a ove¾a viac vetkým tým utrpením a smrou, ktoré statoène niesli
pri obrane viery. Masaker karmelitánov nemá, èo do vzneenosti páru s nièím, èo máme zaznamenané v cirkevnom dejepise.(22) Tyrania, ktorá proti
vetkej slunosti a spravodlivosti vyhnala tisíce kòazov z ich vlasti, bola
nepochybne tým najrevoluènejím, èo
si mono predstavi. Ale aj tu sa zloèiny francúzskych despotov stali nástrojmi Prozrete¾nosti. Bolo asi nutné,
aby boli iným národom ukázaní francúzski kòazi, aby ili medzi protestantskými národmi a to významne zmenilo vzájomnú nenávis a predsudky.
Významná emigrácia kléru, najmä episkopátu, do Anglicka sa mi javí ako
mimoriadne dôleitá udalos. Práve
poèas tohto mimoriadneho stretnutia
padli prvé slová o mieri a sformovali
sa prvé plány na zmierenie. Ak sa
majú niekedy kresania opä zjednoti
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O cestách Prozrete¾nosti
vo Francúzskej revolúcii
a vetko naznaèuje, e áno, musí iniciatíva vyjs od anglikánskej
cirkvi.(23) Presbyteriánstvo bol francúzsky a z toho dôvodu príli excentrický vynález. Od vyznávaèov tohto
nepodstatného náboenstva sme ve¾mi
ïaleko a niet spôsobu, ako sa navzájom spozna. Ale anglikánska cirkev
sa nás jednou rukou dotýka a druhou
sa dotýka tých, ku ktorým sa nemôeme dosta. A hoci je táto cirkev vystavená útoku z oboch strán a dnes
predvádza trochu prihlúple divadlo rebela, ktorý káe poslunos, z iného
poh¾adu je ve¾mi dôleitá a je to
mono to chemické spojivo, ktorým sa
dajú spoji dva navzájom nezluèite¾né
prvky. Majetok kléru sa vyparil a preto
v obnove kòazského stavu, o ktorej sa
u tak dlho a tak ve¾a hovorí, nebudú
hmotné statky primárnou motiváciou
nových èlenov. Je tu tie dôvod veri,
e poznanie toho vetkého èo treba
urobi je práve tým, èo vyburcuje muov za ich bené schopnosti a urobí ich
schopnými kona mimoriadne veci. K
tomu musíme pripoèíta mylienky,
ktoré kvasia v istých európskych krajinách, vyzdvihované idey významných
muov a istý druh nepokoja, ktorý
ovplyvòuje náboenské dispozície
najmä v protestantských krajinách a
enie ich nezvyèajnými cestami(24).
V tom istom èase pozorujeme víchricu, spôsobenú silami odmietajúcimi
kadé náboenstvo ako zúri nad Rímom aj enevou (25) a zároveò tátom nariadené zruenie národného náboenstva v Holandsku (26) Ak Prozrete¾nosti nieèo zotrie, je to preto aby
mohla iné napísa. Vimol som si tie,
e keï sa vo svete uchytili ve¾ké vierovyznania, boli zvyèajne podporené
obrovskými víazstvami a vznikom
ve¾kých impérií. Dôvod je zrejmý. Èo
sa teda nakoniec prihodí ako výsledok
kombinácie týchto nezvyèajných okolností, ktoré klamú ¾udský úsudok?
Èlovek je veru v pokuení veri, e
táto politická revolúcia je len druhotný
prvok v nejakom obrovskom pláne,
ktoré sa pred nami s hrozným majestátom pomaly odkrýva.
Na zaèiatku som hovoril o poslaní, ktoré malo Francúzsko v Európe. Prozrete¾nos, ktorá vdy vyberá prostriedky úmerné cie¾u a ktorá
aj národom aj jedincom dáva vetko
nevyhnutné pre splnenie ich poslania,
dala Francúzskemu národu dva nástroje, takpovediac dve ruky, ktorými
menil svet. Francúzsky jazyk a duch
prozelytizmu, ktorý utvára podstatu
národnej povahy. V dôsledku toho má
Francúzsko oboje, aj potrebu aj moc
pôsobi na ¾udí. Moc, povedal by
som a krá¾ovstvo, francúzskej reèi je
zjavné a nedá sa poprie. A duch prozelytizmu je jasnejí ako slnko, je tou
typickou èrtou národnej povahy, ktorá
je vidite¾ná od módnych návrhárov a
po filozofov. Tomuto prozelytizmu sa
zvyèajne smejú a vo forme, ktorú
èasto má si výsmech zasluhuje. V
podstate je to ale úrad a jestvuje
veèný morálny zákon, pod¾a ktorého
kadý úrad nesie povinnos. Galikánska cirkev bola uho¾ným kameòom

katolíckeho, lepie povedané kresanského systému. Aj tie cirkvi, ktoré sa
stavajú do opozície voèi Katolíckej
cirkvi jestvujú len vïaka nej, podobné parazitickým rastlinám ktoré
ijú len vïaka stromu, ktorý im poskytuje výivu a ktorý oni oslabujú.
Keïe akcia aj reakcia bývajú vdy
rovnaké, najväèí výpad bohyne Rozumu proti kresanstvu sa musel sta vo
Francúzsku. Nepriate¾ zaútoèil na citadelu. Francúzsky klérus musí zosta v
pohotovosti. Je tisíc dôvodov si myslie, e je povolaný k ve¾kému poslaniu. A tie isté argumenty, ktoré nám
ukázali preèo musel trpie nám ukazujú
aj to, e je urèený na ve¾kú vec.
Skrátka, ak sa práve v Európe neuskutoèòuje morálna revolúcia, ak v
tomto kúte sveta nie je zboný duch
upevòovaný, spoloèenské putá sa rozpadnú. Niè sa nedá predpoveda a sta
sa môe vetko. Lebo ak sa má v tejto
veci nieèo vykona, je k tomu povolané Francúzsko, alebo u neplatia
iadne analógie, iadne závery, iadna
predikcia. Táto úvaha ma vedie k záveru, e Francúzska revolúcia je mimoriadna epocha, ktorej dôsledky vo vetkých smeroch prekroèia dobu jej výbuchu a hranice jej rodného tátu. Úvahy
o politických dôsledkoch Revolúcie
tento záver potvrdzujú. Ako sa len európske ve¾moci klamali oh¾adom
Francúzska! Ako naprázdno plánovali!
Ach, vy èo si myslíte, e ste nezávislí,
lebo niet sudcov na zemi ktorí by vás
súdili, DISCITE JUSTITIAM MONITI (27). Èia to bola ruka, rovnako
otcovská aj prísna, ktorá zahrnula
Francúzsko kadou monou pohromou
a udrala pritom ríu nadprirodzeným
spôsobom, keï obrátila vetko úsilie
svojich nepriate¾ov proti nim? Nerozprávajte nám o asignátoch, o vláde väèiny a podobných veciach, pretoe
práve pravdepodobnos asignátov a
vlády väèiny je mimo prirodzenos.
Ani papierové peniaze ani poèetná prevaha nespôsobila, e Francúzskym lodiam veje priaznivý vietor a môu porazi svojich nepriate¾ov, (28) ani nevytvorili mosty z ¾adu, keï boli potrebné,(29) ani nepovolali v príhodnom
èase na druhý svet nepriate¾ských panovníkov,(30) ani neumonili Francúzom obsadi Itáliu bez kanónov,(31)
ani neprinútili najslávnejie armády na
svete zloi zbrane a v ohromných poètoch sa necha zaja.(32)
Ak èítam skvelú rozpravu M. Dumasa(33) o terajej vojne, nachádzam
v nej odpoveï, preèo sa vojna vyvíja
tak, ako sa vyvíja, ale nenachádzam
odpoveï, ako je to moné. Musíme sa
stále vraca ku Komisii pre verejnú
bezpeènos, ktorá spôsobila ohromný
zázrak a jeho duch stále vyhráva
bitky.
Trest, ktorý na Francúzsko dopadol, spolu so zázraènou ochranou,
ktorou je teraz zatítené, sa vymyká
vetkým normálnym zákonom. Ale
tieto dva zázraky sa vzájomne znásobujú, èo predstavuje jedno z najudivujúcejích divadiel, aké ¾udstvo
kedy mohlo sledova. Udalosti postupne odha¾ujú stále viac odpovedí a
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stále viac podivných vzahov. Ja vidím len èiastku z vecí, ktoré by prenikavejí poh¾ad vedel odkry. Ukrutné
prelievanie ¾udskej krvi, spôsobené
obrovským nasadením straných síl,
je hrozným trestom, ale zároveò predmetom zaujímavých úvah.
POZNÁMKY:
1. Maistre v pôvodnom rukopise menoval Bailyho, matematika, ktorý sa v
prvej fáze Revolúcie stal parískym
starostom a Lavoisiera, slávneho fyzika, ktorý u pred revolúciou upadol
v podozrenie, e je èlenom syndikátu
vyberajúceho dane. Obaja skonèili na
gilotíne poèas vlády Teroru. Sudca v
Lavoisierovom prípade poznamenal,
e Republika nepotrebuje géniov.
2. Tarquinius Spupný, rímsky krá¾,
ktorý aby ukázal ako naloi dobytým
mestom.
postínal na poli vyènievajúce klasy.
3. Maistreho rukopis obsahoval dlhú
rozpravu o Melesherbesovi, ktorý
najskôr povolil vydanie Encyklopédie
a potom obhajoval ¼udovíta XVI pred
Národným zhromadením v roku
1792, za èo skonèil pod gilotínou.
Maistre ho viní z toho, e tak umonil
vznik opovrhnutia hodnej filozofickej sekty, ale uznáva, e obajobou
krá¾a si opä získal èes.
4. Racine, Ifigénia
5. Pôvodný text pokraèuje Voltaire,
ktorého slepí fanúikovia umiestnili
do Panthéonu je mono viac vinný
ako Marat, pretoe on stvoril Marata
a urèite spáchal viac zla ako Marat.
6. Asi odkaz na Talleyranda, ktorý bol
biskupom v Autune a vojvodu orleánskeho, krá¾ovho bratanca, ktorý sa
stal známy pre svoj zástoj v Revolúcií
ako Philippe Egalité.
7. Santerre bol velite¾ parískej národnej gardy od 10. Augusta 1792.
18. januára 1794, pred krá¾ovou popravou povedal v Národnom zhromadení: Vade je k¾ud. Rozsudok
nad bývalým krá¾om bude vykonaný s
najvaèím sprievodom. Mám v zálohe
pä tisíc peiakov a vade mám delá,
ale nie je ich treba. Pokoj nebude naruený.
8. Toto nie je presné. Po úteku ¼udovíta XVI. do Varennes, Ústavné zhromadenie predpísalo armáde prísahu
vernosti. Asi 2000 dôstojníkov a 9500
muov odmietlo prisaha.
9. 29. január 1793 je dátum krá¾ovej
popravy.
10. Maistre cituje titulok nesprávne.
Magazín konèil správu o krá¾ovej poprave takto: Ponechajme ¼udovíta
pod rubáom, odteraz patrí dejinám.
Pre morálneho a citlivého èloveka je
na obeti zákonu nieèo posvätné. Teraz
musia vetci dobrí obèania obráti
svoje túby, svoje vlohy, svoje sily do
budúcnosti. Rozde¾ovanie u narobilo
vo Francúzsku dos problémov. Vetci
èestní ¾udia musia vníma potrebu
jednoty a aj tí, èo ju necítia majú dos
dôvodov aby po nej túili. Zopár princípov, trocha úsilia a koalícia smrtonsoná k zloèincom bude vytvorená. 
11. Hamlet
12. Keï bol krá¾ donútený 5. októbra

1789 prís do Paría, starosta Baily ho
privítal (bez irónie): Aký nádherný deò,
keï Paríania majú v meste Vás a Vau
rodinu. 
13. Okrem Mirabeaua, ktorý umrel prirodzenou smrou boli títo revoluèní vodcovia popravení poèas vlády teroru.
14. A vetci sa odvrátili od toho ohavného výjavu. To u Rimanov bol prvý a
posledný trest, ktorý pohàdal láskou k
¾udskosti. Livius, de suppl Mettii. - Damiens, ktorý sa neúspene pokúsil o
atentát na ¼udovíta XV bol pod¾a zákona
o krá¾ovrade odsúdený na smr roztvrtením. Jeho poprava trvala tyri hodiny.
15. Lev 18:21-30, Dt 18:9-14, I Kr
15:24, IV Kr 17:7-18, 21:2, Herodotos,
Bk II, cap. 46
16. Rukopis pokraèoval: Ak táto straná
detrukcia ¾udstva a najmä pomieanie
nevinných s vinnými stále desí isté mysle
a iada vysvetlenie, èlovek by sa mal pokúsi nieèo poveda. Ale treba si da pozor, e pre èloveka, ktorý sa vydal na
skryté chodníky skutoènej metafyziky nie
je garantovaná istá cesta.
17. Grotius, De Jure belli et pacis, Epist.
ad Ludovicium XIII
18. V dobe vzniku tohoto spisu - prelom
1796 a 1797, Francúzsko uzavrelo mier s
Pruskom a panielskom, ale stále bojovalo s Anglickom a Rakúskom.
19. 25.9.1792 Konvent vyhlásil republiku
za jednu a nerozdelite¾nú
20. Znárodnenie cirkevných majetkov
schválilo Kontituèné zhromadenie
16. 4. 1790
21. Dekrét z 27. 11. 1790 poadoval, aby
kadý klerik zloil s¾ub, e bude podporova ústavu. Väèina biskupov a farných kòazov odmietla a tak sa zaèala
schizma vo francúzskej cirkvi.
22. 116 zavradených kòazov v karmelitánskom klátore v Paríi v septembri
1792
23. Maistre sa vdy zaujímal o túto monos. V neupravených poznámkach o
Slobodomurárstve v roku 1782 navrhoval dosiahnu tento cie¾ tichým pôsobením skrze lóe. V roku 1819 dúfal, e Cár
Alexander sa podujme na túto úlohu.
24. Maistre sa celý ivot zaujímal o Slobodomurárstvo, illuminizmus a rôzne
prúdy mysticizmu. Tu sa zdá odkazuje na
toto hnutie. Sám bol istý èas èlenom lóe,
v ktorých sa v tej dobe zhromaïovali
takmer vetci významnejí mui z kadého mesta, vrátane kòazov a biskupov.
Sám spoèiatku povaoval lóe za spôsob
akým uskutoèni zjednotenie protestantských odpadlíkov s Katolíckou Cirkvou.
Neskôr, keï sa ukázalo viac zo skutoèného charakteru slobodomurárstva lóu
opustil.
25. Zaèiatkom roku 1797 ohrozovali
francúzske armády Rím aj enevu
26. Národné zhromadenie Batávskej republiky zruilo Reformovanú cirkev v
roku 1796
27. Vímaj si, keï a Pán tresce. Prís 3:11
28. V júní 1794 nedokázalo tridsa osem
anglických lodí zastavi francúzsky konvoj s obilím eskortovaný len troma francúzskymi fregatami.
29. V roku 1795 zajala francúzska kavaléria anglickú flotilu uväznenú v ¾ade
30. védsky krá¾ Gustáv III. bol zavradený v marci 1792, tesne pred plánovanou výpravou do Francúzska. Ruská Katarína Ve¾ká, rozhodná protivníèka revolúcie zomrela v roku 1796.
31. Napoleon nemal v prvej talianskej
kampani pre nedostatok aných koní
takmer iadnu artilériu.
32. Asi odkaz na bleskové víazstvo Napoleona nad Piedmonanmi, ktoré bolo z
Maistreho piedmontského poh¾adu nevysvetlite¾né.
33. M. Dumas, francúzsky dôstojník v
emigrácii vydal knihu Des Resultats de
la derniere campagne
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auèili sme sa zvlátne vníma
svet. Z kadej strany poèúvam debaty o vo¾bách nového
pápea, o konci sveta, dokonca sme z
duchovných hodnôt urobili priestor
pre stávkové agentúry, predbiehajúce
sa v kurzoch na mená nástupcov svätého Petra. Trafiky sú plné bulváru, na
titulách figuruje postava Svätého
Otca. Médiá polemizujú o duchovnom
stave Cirkvi, akoby to bola dajaká politická strana. Predbiehajú sa v diskusiách, vytvárajú pseudoobraz, taký
ïaleký duchovnám hodnotám. Z
Cirkvi sa stala akási návnada, do ktorej si smie zahryznú kadejaká ryba. ¼udia, ktorí nemajú pojem o
kresanstve, sa
stali jej kritikmi.
Spochybòujeme rozhodnutie pápea
o odstupení, pekulujeme o jeho príèinách, a tak vzniká ivná pôda pre médiá, ktoré sa predbiehajú v h¾adaní
pravdy. ivíme sa intrigami, procesmi,
vyahujeme na svetlo Boie vetky
moné hriechy a rozoberáme ich, akoby
sme boli oprávnenými sudcami.
Cirkev prechádza zloitým obdobím, to vidíme vetci. Ale èi sme u dozaista oslepli a ohluchli?
Najviac ma vie ohúri, keï z úst
mladých ¾udí zaznieva glorifikácia východných náboenstiev a nadenie, s
akým o nich rozprávajú. Vyh¾adávajú
o nich literatúru tak pachtivo, ako
smädný èlovek na púti h¾adá prameò.
A èi sme ozaj slepí?
Biblia sa vá¾a na polièkách starých materí, ba dokonca by sme ju nali aj v kadej domácnosti. Vieme my
vôbec, èo je kresanstvo? Prelistovali
sme si snáï niekedy Bibliu? Nahliadli
sme niekedy do jej vnútra? Sadli sme
si azda niekedy v tichu, aby sme premý¾ali nad jej obsahom, nad jej slovami, nad jej Pravdou? Alebo h¾adíme
na Sväté písmooptikou marazmu pertraktovaného v médiách?
O èom to celé vlastne je?
Keï sa zahåbime do Svätého
písma, prekvapí nás hneï na prvý up,
e nemusíme chodi po vodu do východných kultúr. e to tu u dávno
vetko je!
Èasto mi mladí hovoria so vzruením o meditáciách budhistov, o ich
håbke a sile. A èi kresanstvo nie je silnejie? Èi nestojé na vnútornom dialógu v najhlbej intimite, na kontemplácii, na vnútornom stíení, kedy èlovek môe zachyti reè Ducha?
O èom je potom umenie?
Kadá tvorba si vyaduje základné predpoklady a pre nás nepohodlné výrazy ako pokora, trpezlivos, úcta, èistota... Vtedy sa tvorba
rozvíja k Poznaniu, ktoré èloveka
formuje od jeho základov.

eby nás práve tieto spomenuté
výrazy odrádzali, a preto h¾adáme
útoèisko v nieèom ¾ahom?
Klameme seba samých. Zabíjame
v nás samých pôsobenie samotného
Tvorcu. Kresanstvo je o nás, o èloveku a jeho h¾adaní, otvori sa Svätému Duchu, ktorý sa následne prejavuje trochu inak, ako sme zvyknutí.
Uvedomujeme si snáï, akým hlbokým rozhodnutím musela prejs hlava
Cirkvi, aby abdikovala? Zodpovednos, uvedomenie si a hlboký rozhovor,
ktorý my dnes znevaujeme a pretvárame do ialených podôb. Váime si
vôbec
èloveka? Seba
samých?
Kresanstvo je cesta,
naa kríová
cesta,
za
ktorú nie je zodpovedný nik iný, len my
sami. Hreíme, páchame zlo, kritizujeme, pohorujeme a ja sa pýtam inak,
hreí? Pácha zlo? Kritizuje? Pohoruje? Kto si, èlovek, e môe súdi iných? A èi v Biblii nestojí u stároèia veta, aby si si najskôr vyèistil
sám pred vlastným prahom? A èi sme
u pozabudli, keï Jei hovoril o
brvne v oku? Èo chce, èlovek, viac?
Nie, to nie sú obmedzenia, ale
dajme si ruku na srdce, aký dokáe by
ivot plný, pokia¾ sa nám podarí aspoò
sèasti poèúva a i tieto slová.
Utrpenie sa dnes vníma ako hnus,
ako nieèo zlé, nik ho nechce. No vieme
o tom, e utrpenie roztvára? Posúva
vpred a ivot naberá úplne iný rozmer?
Vetko by sme chceli zadarmo,
naj¾ahie je filozofova, ako by to
malo by, kto je aký. Ale kde je èlovek?
Kde je jeho Duch? Kde je jeho jedineènos?
Veríme my vôbec v Boha? Vystupujeme ako vemoní páni, no ivot nás
dokáe v okamihu raz-dva poloi na
kolená.
Ako je to moné, keï sme páni?
Veï vetko vieme, vetko poznáme!
Uème sa od naich predkov, ktorí
si ctili ivot, ctili si èloveka a namiesto
súdov vkroèili na íre pláne, pohliadli
na nekoneènos a uvedomili si svoju
malièkos. Ctili Boha vo vetkých jeho
podobách a s bázòou vnímali jeho premeny.
Boh sa prejavuje v nás samých ,
pokia¾ mu dáme priestor a príleitos.
Márne by sme oèakávali vieru od
vetkých. Sme predsa len ¾udia, nedokonalí, povrchní, zranite¾ní, slabí... A
mono - ïakujme aj za to, èo dnes vidíme: pobáda nás to pozrie na nás samých, v akom stave sa nachádzame.
Mono nás to prinúti pozastavi sa
nad naím vlastným ivotom.

Z listov
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áme ve¾a víkov, komentoval by asi major Terazky
z Èiernych barónov recesistický pochod Schwarzenbergovych prívrencov s motýlikmi a fajkami v ústach.
Vlastníci médií a moci vyskúali
v rámci nedávnej prezidentskej volebnej kampane na Èechoch
enormný tlak a vemoné hollywoodske triky. Nezabralo to. Budú
preto ve¾mi zlostní a pomstiví!
Asociáciou som si spomenul na
prezidentské vo¾by v Rakúsku roku
1985, v ktorých kandidoval aj Kurt
Waldheim. Vtedy som si po prvýkrát
uvedomil, e svetové masmédiá konajú koordinovane a teda sú v rukách (prevane) jednej kliky. Nech
by bol vtedy Waldheim povedal èoko¾vek, vetko bolo prekrútené proti
nemu. A keï si u napriek tomu Rakúania nedali poveda, mstili sa

Ete raz o revoluènom rasizme
Na moju struènú a vecnú informáciu o protislovanskom genocídnom rasizme F.Engelsa a K.Marxa, uverejnenú
nedávno v týdenníku Slovenské národné noviny, som dostal neèakane
ve¾a pripomienok od èitate¾ov. ia¾,
len máloktorí z nich sa venovali vecnej
stránke tohto problému a väèina sa zamerala na spochybòovanie obsahu informácie, alebo aspoò jej autora.
Prví mi vyèítajú, e robím zo seba
faloného hrdinu a po prevrate sa tvárim ako antikomunista. Nu, niè také
naozaj nerobím a v mojej informácii
som sa ani slovom nedotkol politickoekonomických analýz menovaných
pánov, syntetizovaných hlavne v ich
spoloènom diele Kapitál. Na to sa necítim dos ve¾kým ekonómom.
Druhá skupina èitate¾ov mi vyèíta,
e som Engelsa a Marxa kritizoval
preto, lebo boli idia a viacerí ma pritom ihneï oznaèili za rasistu, ba
priamo za antisemitu. Ja som vak v
mojej informácii ani slovkom nespomenul, e menovaní boli idia, take
neviem, v èom vlastne bol ten môj prejav rasizmu èi antisemitizmu. Lene

oni naozaj idmi boli a spoloène napísali aj dielo Nemecká ideológia a navzájom sa utvrdzovali v takom protislovanskom genocídnom rasizme, e z
neho o necelé storoèie neskôr mohli
priamo èerpa takí rasisti ako A.Hitler,
R.Heydrich èi J.Streicher.
Len ako pochúku citujem z Engelsovho diela Demokratický panslavizmus:  spolu s Maïarmi môeme
zabezpeèi revolúcie len najrozhodnejím terorom proti slovanským národom a iadne frázy, nijaké odkazovanie na neurèitú demokratickú budúcnos týchto krajín nám nebráni, aby
sme s nimi nezaobchádzali ako s nepriate¾mi!
V nasledujúcej svetovej
vojne zmiznú z povrchu zemského nielen reakèné triedy a dynastie, ale aj celé
reakèné národy. A to je tie pokrok.
Alebo z jeho diela Der magyarische
Kampf: Zo vetkých národov a národíkov Rakúska (myslené sú tým slovanské
národy Habsburskej ríe, neskorieho
Rakúsko-Uhorska. Pozn. J. H.) boli nosite¾mi pokroku, aktívne zasiahli do dejín a sú dodnes ivotaschopné, len
Nemci a Maïari. Preto sú teraz revo-

Kresba: Andrej Mianek
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mu aj ako zvolenému prezidentovi.
Pamätám si na situáciu, keï sa v
Hoffburgu konala akási medzinárodná konferencia pod zátitou
OSN. Waldheim vyhlásil, e má
otvorené dvere svojej pracovne a

Waldheima sa podarilo izolova
dokonale.
Iba pápe sa odváil prija Waldheima aj s jeho manelkou na oficiálnej návteve Vatikánu.
O príèinách medzinárodného

Èesi nám pokazili
prezidentské vo¾by!
kadý úèastník konferencie ho môe
navtívi. Rakúska televízia potom
ukázala, ako okolo otvorených dverí
Waldheimovej pracovne prechádzali
jednotliví ministri zahranièia, ale
iadny z nich sa neodváil nadviaza
kontakt s demokraticky zvoleným
rakúskym prezidentom.

bojkotu Waldheima sa oficiálne
nehovorilo, avak bol to protiúder za to, e v období, keï bol
generálnym tajomníkom OSN,
prijala táto medzinárodná ustanovizeò nieko¾ko rezolúcií odsudzujúcich politiku Izraela i samotný sionizmus. Vetko ostatné

bolo iba zámienkou a maskovaním podstaty.
Bolo naozaj zaujímavé a okujúce pozorova servilnos vtedajích
západných politikov, ktorí jednotne
ako jeden mu bojkotovali a izolovali Waldheima. A to nebolo treba
na ich spacifikovanie ani posla
bratskú vojenskú pomoc. Také
vemocné sú niekedy médiá a tak
servilní a utilitárni boli a sú politici.
Samozrejme, ani Zeman, ani
Schwarzenberg nie sú Waldheim.
Obaja sa ili priam rozdrapi svojou
podporou Izraela. Zeman by bol
ochotný podpori útok na Irán a
Schwarzenberg dokonca údajne dojednával ako minister zahranièia prijatie milióna eventuálnych izraelských uteèencov v prípade vojnového konfliktu.
Zeman je známy tým, ako vie
dehonestova a zosmieòova novi-

luèné. Vetky ostatné ve¾ké a malé národnosti a národy sú predurèené zaniknú vo svetovej revoluènej búrke.
Nemienim sa púa do planých
úvah, ako ladí idovstvo Engelsa a
Marxa s týmto ich protislovanským
genocídnym rasizmom, musím vak s
¾útosou kontatova, e po prevrate
sa na Slovensku výstiný slogan Zlodej krièí: Chyte zlodeja! zmenil v
podaní istej skupiny naich spoluobèanov na podobu: Rasisti krièia: Chyte
rasistu!
Nu, aj to je pouèenie z demokracie...
Tretia skupina mojich kritikov ma
priamo obvinila, e údaje z môjho
èlánku neviem dokáza. V èlánku som
síce uviedol, e informácie som èerpal
zo zborníka K. Marx - F. Engels - V. I.
Lenin: K dìjinám Èeskoslovenska a
ès. dìlnického hnutí, Praha 1963, ale
tento zborník sa v naich kniniciach
u takmer nedá nájs - zrejme ho odpratali ideoví èi pokrvní súkmeòovci
menovaných rasistov. Ale ete stále sa
dajú nájs ich ïalie diela, napríklad
Engelsov Demokratický panslavizmus, èi Der magyarische Kampf,
alebo ich spoloèný traktát Revolúcia a
kontrarevolúcia v Nemecku, uverejnený r. 1852 v New York Daily Tribune. Treba len vynaloi patrièné úsilie a èlovek sa dozvie velièo, ba prestane asnú aj nad vecami, ktoré sa u
nás dejú po nenej revolúcii. ¼ahie
potom pochopí napríklad aj takú nehoráznos, e slovenskí autori Vyhlásenia VPN a MNI o spoluití národov
(!!), národných (!) menín a etnických
skupín na Slovensku zo 4. 1. 1990
o d m i e t l i princíp reciprocity (èie
obèianskej a ¾udskej rovnosti!), medzi
Maïarskom a Èesko-Slovenskom pri
poskytovaní meninových práv svojim
obèanom! Pravda, treba si tento dokument vyh¾ada a pozrie sa aj na
to, kto menovite ho podpísal.
Pre tých èitate¾ov, ktorí si chcú
uetri námahu vyh¾adávania, sa vak
ponúka zatia¾ jediný ¾ahko dostupný
zdroj informácií a tým je kniha bývalého chorvátskeho prezidenta Franja
Tudjmana Dejinný údel národov. Vydalo ju roku 2000 vydavate¾stvo Slovenskej akadémie vied VEDA a sú v
nej uvedené aj rozsiahle citáty protislovanských rasistických názorov
Friedricha Engelsa a Karla Marxa v takom rozsahu, aký je v èasopise z priestorových dôvodov neuverejnite¾ný.
Kniha, opatrená kvalifikovaným predhovorom známeho slovenského historika profesora Matúa Kuèeru, naozaj
stojí za preèítanie, a to nielen zo zorného uhla genocídnych rasistických
názorov menovaných dvoch viúzov
JÚLIUS HANDÁRIK

nárov. Mnohí z nich si to naozaj zaslúia, lebo sa vyznaèujú nevzdelanosou a povýenectvom panských
koèiov. Ete tak obèas nabra nadutých dvorných aov, ergo hercov.
Zvlá odporní sú niektorí slovenskí,
ktorí vedia za nejakú rolièku od èeských filmových producentov kyda
na svoj národ vedrá piny, len aby sa
zapáèili svojim chlebodarcom.
Bezprecedentné nátlakové metódy medzinárodne prepojenej tlaèe,
vyskúané v období èeských priamych prezidentských volieb, budú
bez najmeních pochýb v zdokonalenej a rafinovanejej podobe pouité i v nadchádzajúcich prezidentských vo¾bách, ktoré sa budú u nás
kona roku 2014. V tomto zmysle
nám Èesi pokazili nae nadchádzajúce prezidentské vo¾by.
JÁN DANCER

