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Režisér Dušan Hanák nás svojím
unikátnym a dodnes neprekonaným
hraným dokumentom Papierové
hlavy z roku 1995 primäl zamyslieť
sa aj nad tým, ako sa človek dokáže
pozbaviť slobody a postupne za 40
rokov socia-lizmu pritakávať absur-
dite. Scény hraných častí, kde boli
nasadené papierové karikované hlavy
rôznym reprezentantom spoločen-
ských vrstiev masovej spoločnosti
mávajúcim vtedajším komunistickým
papalášom, sa prelínali s archívnymi
dobovými zábermi manifestácii
napríklad na „sviatok“ práce 1. mája.
Do akého divadla sme boli vtiahnutí
ako členovia veľkého komparzu?!
Hoci väčšina davu to pokladala 
za ohyzdné divadlo a vo vnútri mala
výhrady, režim mal páky, ako násilím
a strachom aplikovaným na psychoso-
ciálne princípy správania sa masy,
dosiahol práve také veľkolepé pred-
stavenia. Naozaj, metafora papie-
rových hláv, ktoré nám nasadil systém
komunizmu, je výstižná a tristná.
Používali sme ich v škole, na zväzác-
kych i odborárskych schôdzach, prak-
ticky všade na verejnom fóre. 

V Sovietskom zväze boli takéto
rituály častejšie a aj prepracovanejšie
ako u nás. Ľudia sa účasti na týchto
manifestáciách pokúšali vyhnúť a re-
žim sa ich snažil motivovať. Preto 

vo veľkých podnikoch postupne
vznikali cenníky za role v sprievode:
za nosenie transparentu či vlajky 
s názvom podniku sa platilo 25 – 30
rubľov, za obyčajný transparent 15 –
20 rubľov a najnižšia odmena 10 – 15
rubľov pripadala na osoby nesúce
portréty členov politbyra, ktorých ľud
prezýval „prasacie rypáky“. Po „de-
monštrácii“ dostávali vlajkonosiči 
a ďalší účinkujúci ešte „pohárik“
vodky. „Demonštranti“ bez honorára
si následné pitky organizovali sami. 

Na snímkach z prvomájových
manifestácií vidíme, ako sa pred tri-
búnou mávalo a skandovali heslá 
na oslavu všemocnej komunistickej
strany a jej pohlavárom. Ak by sme
nezakúsili „radostné“ a v mnohom
bezstarostné časy kolektivistického
socializmu, urobíme si rezultát, že to

bola dokonalá spoločnosť so šťast-
nými občanmi. Radosť na tvárach
však bola sčasti vynútená a sčasti bola
dôsledkom eufórie z celej davovej at-
mosféry, takže sme počas sprievodu
kritizovali a nadávali, no pred tribú-

nou sme svorne a radostne kričali 
na slávu režimu. 

ILÚZIA 
OBČIANSKEJ 
SPOLOČNOSTI
Po roku 1989 sme nielen z hľa-

diska marx-leninskej náuky padli 
do nižšej spoločensko-ekonomickej
formácie bezohľadného, tvrdého 
a cynického kapitalizmu a liberálnej
demokracie. Človek človeku je tiež

vlkom, ale už bez masky ovčieho
rúcha socializmu sme nútení rovnako
hrať nezmyselné predstavenia. 
Na pseudocharitatívnych podujatiach
globálnych privatizérov národného
majetku vysielaných televíziou ako
udalosť roka to už nie sú transparenty
„prasacích rypákov“, ale nadroz-
merné šekové poukážky s logom
firiem. Presne naopak, ako nás učí
Evanjelium o pravej ľudskosti: „Keď
teda dávaš almužnu, nevytrubuj 
pred sebou, ako to robia pokrytci 
v synagógach a po uliciach, aby ich
ľudia chválili. Veru, hovorím vám:
Už dostali svoju odmenu“ (Mt 6,2).
Prvomájové masové manifestácie
vystriedali tzv. teambuildingové po-
dujatia bohatších firiem so za-
hraničným kapitálom, kde poddaní sa
musia tváriť ako „deti slobodného

kraja“ zrodené nie pod červenou
hviezdou, ale pod všemohúcim okom
zisku „dolárnikov“.  

Ľudská prirodzenosť ani princípy
moci sa však nemenia. Mocnári vždy
dávajú pocítiť svoju moc (Mt 20,25).
Menia sa len kulisy – politické sys-
témy, ktoré niekedy vyzerajú tak
presvedčivo ako farebné fasády
narýchlo „obnovených“ domov
kniežaťa Potemkina na juhu Ruska.
Tieto fasády údajne lepších politic-
kých zriadení, s ktorými od fran-
cúzskej revolúcie experimentuje
západná civilizácia, sú postavené 
na rovnakom klamstve potemki-
novských kulís. Osvietencami
proklamovaný ideál občianskej
spoločnosti a zmeny politických po-
riadkov sú demaskované. 

(Pokračovanie na 8. strane)

Kolektívny súhlas 
s absurditou

„Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou!“ (Ex 23,2)

PETER GREČO

Kresba: Andrej Mišanek
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Rozpad alebo vznik štát-
nosti má vždy príčiny
mocensko-geopoli-

tické, morálne, ekonomické,
ideologické a vývojovo - tech-
nologické. Štáty vznikali a za-
nikali na tejto multifaktoriálnej
podmienenosti. Za normál-
nych okolností štát zabezpečuje
záujmy spoločenstva so spo-
ločnou kultúrnou a ekono-
mickou identitou. Zabezpečuje
samosprávu aj napriek vonkaj-
ším silám, ktoré sa snažia štát
ovládnuť. Keď štát stratí tieto
funkcie, občan zistí, že sa nedá
na štát spoliehať, lebo z objek-
tívnych príčin nemá možnosť
obhájiť svoju existenciu. 
A keďže riešenie svojich prob-
lémov nedokáže ovplyvniť,
musí sa tak postarať aspoň 
o seba. Štátnosť už neplní
nevyhnutné syntetické,
koordinačné a právne kompe-
tencie pri obrane záujmov
spoločenstva a jednotlivca. 

Pre existenciu štátu je naj-
podstatnejšia obrana kultúrnej
identity ako zjednocujúceho
činiteľa, ktorá však nie je to-
tožná len s pojmom národa.
Existencia štátu je podmienená
existenciou síl schopných
vytvoriť predpoklady pre štruk-
túrne riadenie na princípe zjed-
nocujúcej idey. Ak ich
nevytvorí - zaniká. Všetko 
bez ohľadu na to, či ide o riade-
nie nadnárodné, alebo su-
verénne. Funkcia štátu nie je
postavená len na princípe
geopolitického nacionalizmu.
EÚ mala oficiálne zabraňovať
zneužívaniu menších, ekono-
micky slabších štátov.Prax však
ukázala, že partnerstvo je neže-
lané tak isto, ako aj princíp
veta.Rozširovanie EÚ bolo re-
alizované práve za účelom
popretia zakladajúcich
princípov. Dôsledky zlyháva-
júcej ideológie multikultura-
lizmu v západných krajinách
majú byť prenesené aj na štáty,
ktoré vidia následky a opráv-
nene sa bránia. Existencia štátu
je definovaná aj prístupom 
k energetickým zdrojom. Inak
je ohrozená jeho hospodárska
existencia s významným do-
padom na sociálne pomery.
Štáty musia teda zbrojiť, aby
ochránili svoje zdroje, a ak 
žiadne nemajú, musia ich kúpiť
alebo ukradnúť. Všetko sa vždy
vracia k základnému princípu
riadenia spoločnosti – výho-
dám silnejšieho psa... 

Jednotná nadštátna ekono-
mika na liberálnom princípe
likviduje záujmy ľudí žijúcich
na určitom území, ku ktorému
majú vzťah. Vzťah sa stráca, ak
sa stráca možnosť realizácie os-
obnej predstavy o vlastnej exis-
tencii a perspektíve.Výsledkom
sú emigračné vlny zo Sloven-
ska v priebehu politických
zmien a ekonomických otrasov.
Pri ochrane štátneho záujmu by
sa muselo pristúpiť aj k ob-
medzeniam vo voľnom 
obchode, pretože vedie k li-
kvidácii celých odvetví v hos-
podársky menšej a slabšej
krajine.Slabší prehráa zanikne,

alebo sa stane atraktívny v ne-
jakej oblasti. Keď chceš prežiť,
musíš niečo ponúkať... Aj poli-
tická prostitúcia je metódou
prežitia. 

Hlavným problémom teda
nie je samotná EÚ, ale politická
servilita reprezentácie štátu,
ktorá je formou riešenia jej o-

sobnej existencie. Ochrana kul-
túrnej identity a liberálny
obchod sú v rozpore, preto sa
identita musí zlikvidovať a na-
hradiť novou. Celý proces
coronovej inscenácie je pred-
prípravou na zásadnú zmenu
finančného systému, likvidáciu
strednej triedy a vytvorenie
nových technológií ovládania
oviec.

V roku 1973 došlo defi-
nitívne ku koncu menovej 
architektúry podľa Breton-
woodského konceptu. Domi-
nancia dolára sa stala
ohrozenou. Každý, kto ju chcel
napadnúť, to ako štátnik
spravidla neprežil. Ovládnutie
nových zdrojov je jediná
záchrana. Nemecko - ako
model ekonomicky a ideolo-
gicky pripraveného bojového
psa pre „Drang nach Osten“ 
v záujme euroatlantického
kapitálu si vo vlastnej réžii už
realitu prežilo. Za zaújmy
hlavne angloamerického
kapitálu zahynulo v Nemecku
v ilúzii vlastnej rasovej
výnimočnosti len v druhej sve-
tovej vojne 7,5 milióna ľudí.
Nemecký nacizmus mal svo-
jich hlavných financmajstrov
mimo Nemecka. Na opačnej
strane frontovej línie, v záujme
obrany svojej suverenity, za-
hynulo v ZSSR 26 miliónov
ľudí. Je to výsledok neschop-
nosti stáda pochopiť historické
riadiace mechanizmy ovládania
finančných tokov ideológiami
a mediálnou manipuláciou.
Londýn ako mozog a USA ako
svaly angloamerického
ostrieľaného finančného sys-
tému s imperiálnou tradíciou,
započal zápas o existenciu
USA, pretože konkurenčné
nové štáty a nové koalície
odmietajú dolár ako vedúcu

zmeniteľnú menu. Bez dopytu
po dolári USA zaniknú ako
dominantná veľmoc. Preto sa
stal Putin zrazu vrahom a obraz
nepriateľa sa dramaticky
vyostruje. Bojuje sa do posled-
ného spojenca, ktorému budú
dodávané zbrane a dostatočne
sa nákupom zbraní zadĺži.

Rusko je atraktívne vzhľadom
na obrovské zdroje a rozsah
územia, ktoré musí uhájiť 
pred parceláciou. Najviac je
však ohrozené vnútornou
morálnou deštrukciou ria-
diacich elít štátu. Presne tak-
isto, ako pri rozpade ZSSR.
Ideologická polarizácia má

druhoradý vyznam. Záujem 
o parceláciu štátu je nadradený.
Režimová uniformita sa zariadi
po parcelácii. Export demokra-
cie a humanity je len  propa-
gandistickým, ideologickým
nástrojom. Víťazí len metóda
hrubej sily. To sa už v Rusku
historicky naučili. Každý voj-

PETER POGÁDY

Rozvrat
štátu

Prosba 
k priaznivcom Kultúry

Najľahšia forma podpory nášho časopisu je predplatné,
z ktorého príjem je predsa len o málo väčší

ako zo stánkového predaja.

Predplatiť Kultúru si môžete jednoducho
na e-maile: Ganisinova.Renata@slposta.sk

Nepoľavujte v ušľachtilom úsilí, 
prispejte na číslo účtu Kultúry

v Slovenskej sporiteľni

IBAN
SK6909000000000170427664

Z dôvodu závažnej poruchy na Úrade vlády 
je Slovenská republika momentálne 
mimo prevádzku. Použite prosím iný štát.

(Neznámy autor z internetu) 
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nový konflikt, do ktorého bude
zatiahnuté Rusko alebo Čína ,
znamená ich ekonomické
oslabenie a jasnú ekonomickú
výhodu pre USA. Počet
mŕtvych je absolútne nezaují-
mavý. Ak štát s mocenskou
pozícou USA má prostred-
níctvom Fed-u možnosť tlačiť
peniaze z ničoho, možné je
všetko. Ide len o to, či bude 
o ne záujem. To sa dá ľahko
riadiť pri malom štáte.

Na úrovni Ruska a Číny, 
pri súčasných technológiách je
to už zásadne iná situácia. Či
bude možné uhájiť či presadiť
finančnú a zdrojovú suverenitu
štátu, závisí od stavu ich ozbro-
jených síl. Čína premieňa tovar
vyrobený pre USA na dlh Spo-
jených štátov a USA predsa
nikdy neplánovali dlhy splácať.
Čína si naopak nedovolí
nevyrábať pre USA  na dlh,
lebo to znamená zamestnanosť
a zvyšovanie technologickej
úrovne štátu. To je cennejšie
ako americké dlhopisy. Proces
premeny Číny je gigantický.
Zostávajú len dva varianty -
buď zničíme konkurenta voj-
nou, alebo stratíme postavenie
tlačiarne na doláre. Obidva
varianty znamenajú krv. Vojna
- krv v zahraničí - teda pred-
poklad cudzej krvi - s minimál-
nou učasťou vlastnej, alebo krv
domáca - v občianskej vojne,
pripadne rozpad štátu. Deštruk-
ciu štátu spoločne so zónou
vplyvu má Rusko už za sebou.
Štátnosť musí teraz opäť
obhájíť úrovňou ozbrojených
síl. Bez toho, či budú alebo
nebudú použité. Technologický
vývoj vojenskej techniky zme-
nil zastaralé strategické
postavenie USA a život za veľ-
kou mlákou už neposkytuje
existenčné istoty na prežitie...
Treba si dať odpoveď, do akej
kategórie štátov Slovensko
patrí a akú úlohu Slovenská re-
publika zohráva v súčasnom
geopolitickom priestore 
v Európe.

Postavenie slovenskej štát-
nosti navodzuje otázku, čo
zabezpečiť môže a čo musí - ak
chce existovať. Na Slovensku
je v zásade jedno, kto je 
v pravo-ľavom parlamentnom
spektre vo vláde navonok. 
Od vzniku 2. republiky v roku
1993 sa jedná len o liberálnu
alternatívu v rôznych verziách
osobnostnej kultivovanosti či
arogantnosti. Tá terajšia má
kvalitu IV. cenovej skupiny,
úroveň nekompetentného dile-
tanta s povahou prostitútky. 
V otázkach zahraničnej poli-
tiky a obrany sa jedná o prezen-
tátorov ideologických fráz 
v zmysle existencie len dvoch
svetových strán. Minister
obrany má zabezpečiť nákup
americkej techniky a pomocné
zbory pre zahraničné vojenské
intervenčné misie. Minister
zahraničia zabezpečuje propa-
govanie geopolitickej orientá-
cie štátunavonok a frazeológiu
o euroatlantickej orientácii. 
O emisnú a menovú politiku
štátu sa stará Európska cen-

trálna banka, o profil
zadlženosti Svetová banka 
a Medzinárodný menový fond.
Bez zadlženosti by akákoľvek
forma štátnosti neprichádzala
do úvahy. Čím viac bude EÚ
zadlžená, tým viac bude “inte-
grovaná“. Výdatnú porciu
zadlženosti poskytujú záchran-
né “balíčky“ Európskej komi-
sie, ktoré sú spoločne 
s eurofondami tak magické, že
sa pre ne oplatí aj pobiť,
udržaním sa pri moci zakaždú
cenu... To je pre prostitútku
vidina bohatého zákazníka...
Ekonomické prežitie EÚ
zabezpečuje centrálna banka“
nalievaním peňazí“ do ekono-
miky. Dnes sa to už nazýva
kvantitatívne uvoľňovanie,
ktoré v sebe obnáša perspek-
tívu autodeštrukcie. Slovenská
štátna banka pripomína orga-
nizáciu pre evidenciu finan-
čných transakcií, o ktorých
nerozhoduje jej vlastník. O to
sa dokonale postará aj ne-
závislosť štátnej banky od štá-
tu. Vlastníkovi banky je tak
možné zakázať nakladať so
svojím majetkom. Ovládanie
banky nie je ohrozené len
činnosťou banky v prospech
občanov, ale IV. cenová
skupina politikov by neváhala
ekonomicky rozložiť aký-
koľvek finančný systém...
Slovenská štátnosťnie je pro-
duktom dlhodobého dejinného
vývoja. O jej existencii  spolu
rozhodla existencia kultúrnej 
a národnej identity - sociálne 
a ekonomicky v relatívne uni-
formnej spoločnosti. Ruský an-
alytik Piakin zaradil vznik
československej štátnosti 
do skupiny štátov projekčne
konštruovaných, s čím možno
súhlasiť. Bola v prvom rade vy-
jadrením štátnosti českej. 
Do názvu štátu sa dostala aspoň
slovenská existencia ako prag-
matický kompromis. Konštrukt
však obsahoval zásadné pred-
poklady pre štátnu instabilitu,
čo sa potvrdilo aj v jej ďalšom
osude. K projekčným aktivitám
možno priradiť nielen vznik
Československej republiky, ale
aj prvú a druhú slovenskú
štátnosť. Určite sa jedná o de-
jinný zápas o prežitie kultúrnej
identity Slovákov a Čechov.
Téza o historickom eman-
cipačnom zápase slovenského
a českého národa vyústiaca 
do vyjadrenia štátnosti je však
z hľadiska komplexnosti po-
sudzovania historických faktov
značnou redukciu reality.
Rozdelenie štátu poslúžilo 
k jeho diferencovanejšiemu 
a jednoduchšiemu ekonomick-
ému ovládnutiu. Aké je
postavenie Slovenskej a Českej
republiky aj v rámci EÚ, aký je
rozsah jej suverenity - dokazuje
aktuálna ekonomická realita 
a výber reprezentantov do vo-
lieb. Vznik štátnosti a úroveň
jej suverenity je nielen výsled-
kom geopolitických okolností 
a záujmov veľmocí, ale aj 
personálnej politickej pripra-
venosti spoločenstva k samo-
správe. To je obsah
emancipačného procesu. Ak
zanikne vôľa rozhodovať 

o sebe, štát stráca aj formál-
nusamosprávnu suverenitu - čo
je prípad aj Slovenskej repub-
liky.Liberálna demokracia -
ako režimový model s nad-
národne štrukturovaným ria-
dením - vedie vzhľadom na
veľkosť a ekonomickú silu štá-
tuzákonite k rozpadu. Štátne
prostriedky sa v štáte s nad-
národným riadením vyčleňujú
zo štátneho rozpočtu len 
na prežitie, aby nevznikali so-
ciálne nepokoje... Hranicu to-
lerancie určuje volič a jeho
vyspelosť. Systém je však tak
pažravý, že obsahuje v sebe
zárodok autodeštrukcie. Štát,
ktorý nie je schopný splácať
dlhy, musí platiť odovzdaním
svojich hodnôt. Slovenskej re-
publike už skoro nič podstatné
nezostalo. Dá sa očakávať, že
odovzdá nadnárodnému riade-
niu aj vodu, pôdu a bytový
fond. Z toho vyplynie aj osud
obyvateľstva. Pre výrobu majú
význam len použiteľní...Všetky
podstatné zisky vytvorené 
v štáte zo strategických pod-
nikov, energetiky, telekomu-
nikácií, bankového sektora sú
prelievané do zahraničia. Vy-
plýva to z princípov liberál-
neho kapitalizmu. Zahraničný
kapitál, v rukách ktorého sú
všetky podstatné strategické
hospodárske podniky, nemá
záujem o investície v štáte, 
v ktorom sa zisky vytvorili -
pokiaľ neponúka lacnú a po-
užiteľnú pracovnú silu. Zna-
mená to koloniálne postavenie
štátu. Všetko ide do súkrom-
ných rúk. Ideologické zatraco-
vanie úlohy štátu vyplýva 
z ambície privatizovať ho.
Vývoj už dosiahol tento stav, 
a taksa predznamenáva likvidá-
cia štátnosti.Politickým pred-
pokladom je absolútna strata
spojenia medzi záujmami
občanov a predstaviteľmi eko-
nomických a mocenských
zoskupení, ktoré ovládajú poli-
tické strany.Aby to bolo lacnej-
šie, financuje ich aj samotný
štát.Občan volí s impotentnou
možnosťou korekcie volebného
výsledku. Zabezpečuje to aj
režimový propagandistický
charakter štátnych médií. 
Za politickú nekorektnosť
zaplatí aj posledný redaktorík
vlastnou existenciou. Názorová
alternatíva sa nachádzav inter-
nete. Ústavou neprípustná cen-
zúra sa uhniezdila už aj 
v sociálnych sieťach. Ovládla
dokonca aj amerického prezi-
denta. Možnosť vyúčtovania 
s exekutívou raz za 4 roky 
je insuficientná. Korekciu
rozhodnutí, vedúcich k likvi-
dácii štátnosti, k antisociálnym
či protiústavným opatreniam
nemožno odkladať do budúcich
volieb. Štvorročné volebné
odbobie je síce racionálne, ale
nerieši “akútny“ problém... Aj
na tomto princípe funguje au-
todeštrukcia štátu. Režim je 
z hľadiska záujmov občana ,
očakávajúceho od štátu
ochranu svojej existencie, ab-
solútne chorý. Racionálne
riešenie je možné len v teore-
tickej rovine, pretože nerie-
šiteľnosť záujmových rozporov

vedie k revolučným pohybom.
Tie spravidla vyúsťujú v záuj-
me nadnárodného kapitálu
opäť do vojen. 

Neštruktúrna metóda riade-
nia revolúciami bola vždy ria-
deným plánovaným procesom.
Je otázne, či systém štruktúrne
riadeného chaosu neprejde 
do chaosu neriadeného.
Slovenský parlament je systé-
mom definovaná organizovaná
skupina defraudantov štátneho
rozpočtu. Tento princíp sa
tiahne celou existenciou
Slovenskej republiky od 1. 1.
1993. Nateraz v IV. cenovej
skupine. Väčšine postačuje plat
poslanca národnej rady za hla-
sovanie na povel. Mnohí z nich
by sa neuživili konkrétnou
kreatívnou prácou. Hlava štátu
nepovažuje za vhodné pripo-
menúť si ani jeho vznik.
Slovenská republika doteraz
aspoň elementárne zvládala
samosprávnu funkciu, ktorej
suverenita bola definovaná
úrovňou kultúrnej identity. 

Pre Slovensko je zásadné
udržať si kompetenciu samo-
správy, t. j. zvládnutie procesov
riadenia občanmi samotného
štátu, aj keď personálna poli-
tika je definovaná nadnárod-
ným riadením. Udržať
slovenskú štátnosť aspoň v ko-
loniálnom postavení je možné
len za predpokladu existencie
kultúrnej identity. Bez nej aj
formálna štátnosť zaniká.
Slovensko vytiahlo z kapsy
personálnej politiky len
skutočný odpad. Len smiešne
politické kreatúry, bez akého-
koľvek náhľadu na štátnosť, jej
význam a reálne slovenské
možnosti. Všetky vedúce - ús-
tavou definované - funkcie sú
obsadené touto “kvalitou“.
Nadnárodné riadenie zistí, že aj
napriek servilite ich úroveň už
nepostačuje ani na elementárnu
samosprávu. Slovensko nie je
subjektom, ale len objektom
globalizačných procesov. Stra-
tou kultúrnej identity stratí aj
úlohu pasívneho pozorovateľa.
Či si občania zachovajú svoju
kultúrnu identitu, je ešte v ich
moci ...Inak liberálny kotol
globalizácie štátnosť bezpečne
rozvarí... 

Globalizácia je objektívny
proces, vyplývajúci z koncen-
trácie riadenia výrobných ka-
pacít. Finančný systém v ňom
zohráva dominantnú úlohu.
Tento proces má obrovské
dôsledky vo sfére sociálnej 
a kultúrnej.Svojimi dôsledkami
hlboko zasahuje do individuál-
nych osudov každého jed-
notlivca. 

Finančný systém 
a koncentrácia výrobných ka-
pacít určuje hranice výroby aj
spotreby. Bezočivo argumen-
tuje objektívnou nevyhnut-
nosťou, bez ohľadu 
na dôsledky. Kultúrna identita
ľudí obmedzuje takýto kon-
cept. Vyžaduje totiž regio-
nalizáciu kultúry. Multikultur-
alizmus má ambíciu zlikvi-
dovať regióny kultúrnej
originality, ktorá je pod-
mienená historicky a vývojovo.
Celý vývoj tak nevyhnutne

vedie k procesu centralizácie 
a koncetrácie moci s tvorbou
maličkých elít, podľa ktorých
má byť organizovaná celá
spoločnosť. 

Treba si zadefinovať, čo
sme doteraz mali, a čo strá-
came... Ekonomické existenčné
donucovanie a vydieranie,
obrovské investície na prefor-
mátovanie myslenia mediálnou
manipuláciou, tvorba sociál-
nych “bonusov“, očkovacie
pasy, bezhotovostná ekono-
mika, život bez hraníc nielen 
v geografickom zmysle,
spoločenská diskreditácia, ale
aj likvidácia názorových opo-
nentov sa stali riadiacimi
mechanizmami stáda. 

Čo pre technologickú
nerozvinutosť nestihli presadiť
nacisti a komunisti, presadzujú
dnes liberáli a globalisti.
Všetko závisí od toho, akú
úlohu zohráva v individuálnom
živote pocit slobodného mysle-
nia a správania. Jednoducho 
do akej miery sa stáva sloboda
tovarom - s potenciálom zob-
chodovania... Rozhodne opäť
zápas dobra a zla. V konečnom
dôsledku všetko stratí význam,
ak nebude pritomný človek.
Svoj osud zadefinuje podria-
denosťou alebo odporom. Aj
najgeniálnejšie koncipovaný
finančný systém, aj najvyspe-
lejšia technická úroveň ovláda-
nia populácie stratí bez človeka
zmysel. Napriek jeho
motivačnej manipulo-
vateľnosti, emočnej nestabilite
a morálnemu úpadku až do ani-
málnej úrovne, vedomie viery
v existenciu lepšieho človeka
nezanikne. Koncept globalizá-
cie projektovaný podľa
starozákonného biblického
konceptu: Mnohým národom
budeš požičiavať, sám si však
nepožičiaš od nikoho nič,
budeš panovať nad mnohými
národmi, ale nad tebou nebude
panovať nijaký (Deuterono-
mium 15 : 6 ) - má aj inú alter-
natívu… V podobe
novozákonného hodnotového
biblického konceptu. Zostáva
otázkou, či podľa biblickej
predstavy Boh stvoril človeka
na svoj obraz aj v jeho biolo-
gickej a sociálnej kom-
plexnosti. Ak áno, tak si človek
stvoril aj obraz Boha slúži-
aceho princípu vyvolenosti…
Štát je vyjadrením a prostried-
kom aj pre uchovanie kultúrnej
identity. Jej stratou vznikajú
nové štáty s novou kultúrnou
identitou. Téza - mať svoj štát
znamená život - je pravdivá, aj
keď bola populárna hlavne 
v období Prvej slovenskej štát-
nosti. Jej vyslovenie podľa
novoinštalovaných ideologic-
kých dozorcov “páchne ex-
trémizmom“. Stotožniť túto
tézu s prečinom sympatie 
a propagácie hnutia smeru-
júceho k potlačeniu základných
práv a slobôd je absurdné, ale 
v súčasnosti možné. Extré-
mizmus je zákonom stíhaný,
nie je však zákonom defino-
vaný a tým je na všetko
použiteľný…
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ozdravujem Vás, pán profesor!
Vidím, že ste v dobrej kondícii
a dobre vyzeráte. Neuveriteľne

na taký vysoký vek, ktorého ste sa
dožili. Ste nám príkladom toho, ako
zdravo žiť a ako zdravo pracovať.
Takých veteránov a takých praco-
vitých ľudí, vzdelaných a hlásiacich
sa k slovenskému pôvodu, je tak málo
ako šafranu, takže si vážime aj túto
chvíľu, keď Vám môžeme odovzdať
skromnú Cenu Andreja Hlinku, čo je
cena primátora mesta Ružomberok.  

Ešte raz Vás za všetkých po-

zdravujeme, prajeme pevné zdravie,
ešte veľa chuti do života, veselé
myšlienky a aby ste s nami boli čo
najdlhšie. Aj keď ste ďaleko a delia
nás tisíce kilometrov, tak ste v duchu
so Slovenskom a s nami, takže veľmi,
veľmi, veľmi Vám prajem
staroslovenským mnogaja ljeta!   

Chcem povedať, že aj osobne
som bol naklonený udeliť a odovzdať
Vám túto cenu, i keď len sprostred-
kovane, pretože Vy ste vždy pekne
hovorili, pekne písali a vážili ste si
dielo i osobnosť Andreja Hlinku. An-
drej Hlinka je osobnosťou, ktorého
zásluhy o slovenský národ sú ne-
hynúce a nezastupiteľné. Málokto si
zaslúži, aby bol s vývojom sloven-
ského národa v novodobých dejinách
spomínaný v pozitívnom zmysle
slova tak, ako si to zaslúži Andrej
Hlinka. Dekompozícia Hlinkovej o-
sobnosti v neskorších časoch, po jeho
smrti, keď sa mu pripisovali veci, 
za ktoré vôbec nemohol, nadobudla
šialené rozmery a Vy to dobre viete.
Jeho jedinečné skutky, ktoré mali
rozhodujúcu úlohu pre naše dejiny 
a pre to, že sme Slováci a môžeme
vôbec hovoriť tu s Vami po sloven-
sky, sú také veľké, že ich
nespochybniteľnosť je úctyhodná. Aj
dnes, keď človek o tom rozpráva, tak,
povedal by som, musí sa mu chvieť
hlas. Andrej Hlinka bol svätý muž
slovenského národa a Vy ste sa o jeho
pravdivý obraz v literatúre zaslúžili.   

Naše mesto Ružomberok pocítilo
v časoch totality z demagogicko-po-
litických dôvodov útlak a bol na ňom
vyskúšaný útlmový program, ktorý
mal Ružomberok zadupať do zeme,
zničiť ho. Prijali sa opatrenia, na zá-
klade ktorých boli z mesta odobrané
okresné úrady, a tak sa z neho stalo
najväčšie neokresné mesto v celej
Československej ľudovodemokra-
tickej a potom socialistickej repub-
like. Kolektívne potrestanie nejakého
mesta nemalo obdoby čo do intenzity
i realizácie opatrení, ktorými bol za-
stavený a utlmený život v Ru-
žomberku, a to všetko sa spájalo 
s menom Andreja Hlinku. Takže my
máme s osobnosťou Andreja Hlinku
veľmi úzky citový vzťah aj z dejin-
ného hľadiska, aj z hľadiska nášho
života, a mnohé osudy

Ružomberčanov a dejiny Ružom-
berka sú poznamenané vtedajším to-
talitným krokom.  Ružomberok vtedy
trpel a ľudia si mysleli, že trpia aj 
za Andreja Hlinku, lebo Hlinkovi boli
pripisované veci, ktoré nikdy neuro-
bil, ale, aj veci, ktoré urobil 
pre slovenský národ v čase vzniku
prvej Československej republiky
alebo v čase silnej maďarizácie 
pred prvou svetovou vojnou, keď
maďarizácia dosiahla najväčšie
rozmery, a v čase černovskej tragédie,
keď mnohí Černovčania položili

svoje životy za mladého farára, 
od ktorého chceli, aby im vysvätil ich
kostol.   

Vtedy sa svet dozvedel, že exis-
tuje slovenský národ, že mu treba
pomôcť, že bojuje za svoje zrovno-
právnenie, za svoju emancipáciu, že
v strede Európy, v srdci Európy, je
takýto problém a slovenský národ je
taký utláčaný, že mu hrozí zánik. Tak
tento pán, Andrej Hlinka, bol vždy na
čele všetkých snáh smerujúcich 
k tomu, aby si slovenský národ za-
choval svojbytnosť a svoje miesto
pod slnkom medzi ostatnými
národmi. To bola jeho veľká zásluha,
ako aj neskoršie zásluhy o prvú
Československú republiku, o ktorú sa
Hlinka takisto zaslúžil, a to, žiaľ,
nikto nechce vidieť.  

To sú skvelé skutky človeka,
ktorý sa svojou prácou nepriamo za-
slúžil o to, že Slováci mohli mať svoj
vlastný štát. Prvá Slovenská repub-
lika bol štát slovenský. Bez Hlinku by
už v tých časoch možno žiadni
Slováci, ktorí sa potom zaslúžili aj 
o Slovenské národné povstanie,
neboli existovali. A toto si nikto nevie
nejako dať v hlave do poriadku, že
Hlinku netreba démonizovať, netreba
mu pripisovať veci, ktoré nikdy neu-
robil, ale Hlinku si treba ctiť a vážiť
a Vy ste to vo svojich dielach, pán
profesor, vždy robili.  A že Slovákov
netreba hnať jedných  proti druhým,
že sme malý národ, že na tých dejin-
ných udalostiach, kde sa národu po-
mohlo, mali by sme sa spájať. Tam,
kde sa národ pozdvihol, to by sme si
mali ctiť, a pri udalostiach, kde sme
urobili chyby, tak tie chyby by sme si
mali priznať, ale nie ich zveličovať.
Ale hlavne by sme mali stavať 
do popredia tie skutky a tie veci,
ktoré náš národ budú povzbudzovať,
ktoré ho budú posilňovať, aby v kon-
kurencii medzi ostatnými národmi aj
v budúcich časoch obstál so cťou. 
A o takýchto veciach ste písali Vy,
pán profesor Vnuk. Ja som študoval
históriu, ale len ako svoj koníček, 
a preto sa ani zďaleka  nemôžem 
s Vami rovnať. Vaše dielo je monu-
mentálne a obrovské. Som rád, keď
sa Andrej Hlinka hodnotí spravodlivo
a keď sa mu prisúdi ten význam,
ktorý v skutočnosti má. A za to

všetko, že ste písali pekne o Ru-
žomberku, za to, že ste písali pekne 
o Hlinkovi, že ste písali pravdivo, za
to som sa rozhodol ako primátor
udeliť Vám Cenu Andreja Hlinku,
lebo si ju právom zaslúžite.    

Drahý pán profesor František
Vnuk, nechcem tu veľa rečniť, pre-
tože prídu po mne aj ďalší rečníci 
a z publika sa ozvalo aj niečo nesú-
hlasné, ale myslím si, že sme Slováci
preto, aby sme si odpustili, aby sme
sa zjednotili, aby sme sa nehnali
jeden proti druhému. Lebo vždy, keď

sa niečo robí, urobí sa niečo aj
chybne, ale najhoršie je, keď sa ne-
vidí výsledok tej roboty. A výsledok
Vašej práce je obrovský a pre histori-
ografiu Slovenska neoceniteľný.
Stále to spájam s Andrejom Hlinkom,
lebo výsledok jeho práce, ktorý tu
nechcem rozoberať dopodrobna, pre-
tože to by sme tu boli dlho, je monu-
mentálny a v slovenských dejinách
nezastupiteľný. Slovenský národ bol
požehnaný tým, že sa mu narodil taký
skvelý syn, ako bol Andrej Hlinka, 
a tak ste o tom aj písali aj Vy. Preto ja
ako primátor mesta Ružomberok
Vám smelo môžem udeliť Cenu An-
dreja Hlinku.   

A keď už som sa trošku dotkol
nejakých vecí, na ktoré sa z publika
ozval piskot proti mne – ja sa nebo-
jím bitky, nebojím sa, ako aj Vy, tých
ľudí, ktorí robia niekedy aj kontrapro-
duktívne veci. Poviem len toľko, že
stále treba bojovať za pravdu. Andrej
Hlinka bol príklad človeka, ktorému
najviac zo všetkého záležalo 
na pravde. Veď také mal aj heslá. 
A pravda je len jedna. Treba pravdivo
posudzovať dejiny a netreba ich
skresľovať. A z dejín vyplýva, že
slovenský národ preto mohol dokázať
svoje skvelé činy a skutky, a preto my
môžeme byť hrdí na našich predkov,
ktorí ich dokázali, že im to umožnili
také vzácne osobnosti alebo takí ve-
likáni, ako bol Andrej Hlinka. 
A na dobré skutky sa treba odvolávať,
tie treba vyzdvihovať, a tie, ktoré už
neboli také celkom dobré alebo z hľa-
diska dejinného vývoja sa ich charak-
ter zmenil, tak tie treba dať nabok.
Nič totiž nie je také stopercentné 
a žiadny národ nemá vo svojej
histórii všetko stopercentné, ale ide o
to, aby sa tie zdravé veci národa dá-
vali na kopu, aby tá kopa bola čím
ďalej väčšia, aby ju neodfúkol žiaden
vietor a aby slovenský národ pretrval
mnoho ďalších rokov.  

O to bojoval Andrej Hlinka a o to
ste bojovali vo svojom diele aj Vy.
Vám teda patrí všetka úcta a vďaka.
Som rád, že Vám môžem odovzdať
cenu primátora mesta Ružomberok,
Cenu Andreja Hlinku. Ešte raz Vám
prajem veľa zdravia, veľa šťastia 
a veľa Božieho požehnania, pán 
profesor.

Cena Andreja Hlinku
jubilujúcemu 

Františkovi Vnukovi
Príhovor primátora Ružomberka Igora Čombora

Takmer každý z nás prečítal ne-
jakú tú detektívku, či už viacej alebo
menej napínavú. Detektívka ako
literárny žáner sa objavila v 19.
storočí ako podžáner kriminálneho
románu zameriavajúc sa na re-
konštrukciu a vyšetrovanie trestného
činu detektívom. Detektív na riešenie
prípadu využíva indície, psychológiu,
intuíciu, logické závery a  kombinuje.
A ako „riešiteľ“ s obdivuhodnou in-
tuíciou, ostrou logikou, neklamnou
prefíkanosťou a schopnosťou  je stre-
dobodom pozornosti poslucháča či
čitateľa. A tento sa často identifikuje
s detektívom, pretože aj on je za ob-
novenie poriadku a bezpečnosti. 

Tradičná detektívka je založená
na špecifickom uplatnení fabu-
lačného tajomstva pri odhaľovaní
okolností kriminálneho prípadu. Zák-
ladom je motív záhady a víťazstva
dobra nad zlom. 

Okrem tejto sorty detektívnej lite-
ratúry poznáme aj iný druh „detek-
tívky“, ktorej fabula nie je
vymyslená, nie je napísaná pre po-
bavenie, je skutočná. Hlavné postavy
zomierajú za zvláštnych okolností 
a ich skutoční vrahovia sa nenájdu.
Zostávajú iba indície a dohady. Obete
zomierajú na infarkt, zrazí ich auto,
spáchajú samovraždu, prichádzajú 
o život pri leteckom nešťastí, utopia
sa alebo ich zastrelí nejaký čudák,
ktorý napriek tomu, že nemal ani
motív ani možnosť vraždiť, je
usvedčeným páchateľom. „Detek-
tívi“, ktorí v tomto druhu „detek-
tívky“ pátrajú po vrahoch, čoskoro
zväčša zomierajú sami násilnou
smrťou. Takéto scenáre sa odohrávajú
na celom svete, bez rozdielu politick-
ého zriadenia. Na ilustráciu zopár
príkladov: 

MILAN R. ŠTEFÁNIK 
(1880 – 1919) 
Osobnosť medzinárodného roz-

meru, vedec, vojak-letec, francúzsky
generál, politik, astronóm európskej
reputácie, vynikajúci diplomat, poli-
tik, nositeľ celého radu vyznamenaní,
hlavný organizátor vojenských
skupín a jednotiek v zahraničí a niek-
dajší podpredseda Československej
národnej rady v zahraničí. Je veľkou
postavou pre všetkých Slovákov,
ktorý národ nerozdeľuje a neantago-
nizuje, ale spája bez rozdielu
vierovyznania. Národ rozdeľuje iba
jeho záhadná dosiaľ nevyjasnená
smrť a okolnosti, ktoré k nej viedli.
Štefánik sa nedožil štyridsiatky, za-
hynul 4. mája 1919 dva týždne pred
svojou svadbou s talianskou markí-
zou Giulianou Benzoniovou,
príbuznej rodu Savojskovcov – tal-
ianskych kráľov, predtým aj
habešských cisárov, s ktorou sa chcel
oženiť v júni 1919. Štefánik
havaroval na talianskom bombar-
dovacom lietadle Caproni 450, s ním
o život prišli pilot Gabriele Aggiusti,
poručík Giotto Mancinelli Scotti 
a seržant Umberto Merlini. Lietadlo
preletelo úspešne talianske a rakúske
hory a bezpečne sa ocitlo v predpok-
ladanom čase nad Bratislavou a tu
Štefánik zomiera aj s jeho druhmi
tesne pred pristátím, pri zrútení 
lietadla z relatívne malej výšky.
Namiesto pristátia na vyznačenú

plochu lietadlo poletovalo pol hodiny
nad miestami, ktoré mu neboli
určené, na niekoľkých miestach sa
pokúšalo pristáť, ale nepristálo. Prečo
sa tak stalo?  

Vyšetrovanie príčiny havárie bolo
povrchné a Štefánikov pitevný pro-
tokol bol nedôkladný a svedkovia,
ktorí chceli pri vyšetrovaní pomôcť,
boli šikanovaní a zastrašovaní.
Správy o nehode nezodpovedali
výpovediam svedkov. Ich výpovede
sa „stratili“ a niektorí zomreli trag-
icky. Zhavarované lietadlo bolo
rýchlo rozobrané, bez možnosti
preskúmania. Nikto nepodnikol de-
tailné vyšetrovanie, havária sa zvalila
na „silný vietor“, hoci podľa
výpovede svedkov žiadny vietor
nebol. Spisy o Štefánikovi z archívov
ministerstva národnej obrany, minis-
terstva vnútra i spravodlivosti si dal
Beneš vytiahnuť a vzal ich. Avšak 
v bratislavskom štátnom za-
stupiteľstve sa našiel veľký protokol,
ktorý obsahoval niekoľko sto strán
spisov a protokolov referujúcich 
o celkovom vyšetrovaní Štefánikovej
smrti. Obsiahly protokol bol pod-
písaný sekčným šéfom pražského
ministerstva spravodlivosti Dr.
Lányim. Bol súhrnom iných pro-
tokolov a úradne potvrdzoval, že do
Štefánikovho lietadla sa strieľalo. Bol
tam zoznam vojakov, ktorí sa k tomu
priznali. Bolo tam osvedčenie dôsto-
jníkov, ktorí sa priznali, že dali
rozkaz na túto streľbu, ktorý dostali 
z vyšších miest. Aj šéf komisie min-
isterstva národnej obrany menovaný
prezidentom Masarykom generál
Stanislav Čeček potvrdil paľbu 
na Štefánikovo lietadlo. Štábny
kapitán Kämer, ktorý býval v blíz-
kosti kasární a stál pred domom,
uvádza: „Počul som, ako sa po lieta-
dle strieľalo z delostreleckých
kasární“. Podobne uvádza vo svojej
výpovedi nadporučík Kirinovič, že
počul niekoľko minút trvajúcu paľbu
z pušiek od vozatajských kasární. 
S česko-slovenskými vojakmi, ktorí
nedržali jazyk za zubami, bol ešte 
v roku 1919 neverejný proces. Hneď
po prvých policajných výsluchoch
začali náhle umierať. Pri prelete lie-
tadla nad kasárňami dostali rozkaz
strieľať naň: „Dostali jsme rozkaz, že
přiletí nepřátelské letadlo a že ho
musíme sestřelit“. Dvaja z vojakov,
Jiří Forman z Plzne a Oldřich Fořt 
z Litomyšlu, keď spozorovali, že sú
predmetom štátneho záujmu utiekli
do Francúzska. Do Čiech sa vrátili až
v jeseni 1938 po odchode Beneša 
do Anglicka. Zistili, že z ich kolegov
v ČSR zostali nažive iba dvaja, ktorí
držali jazyk za zubami. V máji 1945
však všetkých štyroch zatkli a od-
súdili na 16 a 20 rokov väzenia.  

Vyšetrovaním okolnosti smrti
Štefánika bol poverený generál
Stanislav Čeček. Spočiatku odmietol
správu o výsledku vyšetrovania
podpísať. Neskôr ju podpísal, ale up-
ravenú. Čeček záhadne zomiera 29.
mája 1930 vo veku 44 rokov po
krátkej chorobe, vraj na otravu spô-
sobenú golierom uniformy. Zomiera-
júci Čeček mení v nemocnici svoje
prianie o pochovaní v hrobe svojho
otca na kremáciu (bez pitvy). 

(Pokračovanie na 10. strane) 

Detektívky 
naostro
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Dňa 6. apríla 2021 vo ve-
ku 93 rokov zomrel
v meste Tübingen

(Nemecko) spisovateľ a profesor Hans
Küng, jeden z najznámejších, ale aj naj-
kontroverznejších teológov 20. storočia.
V nespočetných spomienkach a nekroló-
goch, ktoré sa pri tejto príležitosti objavili
vo svetových tlačových a elektronických
médiách, sa podrobne referuje o jeho
nevšednom živote a neobyčajne plodnej
činnosti. A nielen v cudzine, ale aj 
na Slovensku, kde mienkotvorný
“.týždeň” mu venuje nie jednu
spomienku, ale hneď dve – Odišla tvár
liberálneho katolicizmu (autor: Michal
Oláh) a Muž, ktorý kráčal k prameňom
(autor: Štefan Chrappa).

Hans Küng bol kedysi mojím
obľúbeným teológom-spisovateľom.
Jeho prvé práce ako Council, Reform and
Reunion, alebo That the world may be-
lieve boli v šesťdesiatych rokoch pre našu
generáciu novoobjaveným svetom. Küng
bol naším hrdinom a inšpiráciou. Obdi-
vovali sme jeho smelý pohľad, široké
znalosti, nadšenie pre obnovu, pre “ag-
giornamento” a pri tom jeho opätovne
prízvukovanú lojalitu k Cirkvi. 

Lahodilo nám jeho verejné vyznanie,
v ktorom sa zaväzuje k vernosti Cirkvi
slovami cirkevného otca Origena: “Som
tvoja pravica a nositeľ mena kňaz,
ktorého úlohou je ohlasovať Božie slovo.
Keby som sa však nejakým spôsobom
dopustil priestupku voči učeniu Cirkvi,
alebo zásadám Evanjelia a stal sa 
pre teba, moja drahá Cirkev, pohoršením,
potom nech celá Cirkev spoločným
rozhodnutím túto tvoju pravicu utne 
a odhodí od seba!”(That the world may
believe, London 1963, s. 110-111). Ako
smutne a priam tragicky vyznievajú tieto
slová dnes!

V júni 1959 pápež Ján XXIII, ency-
klikou Ad Petri cathedram oznamoval
celému svetu zvolanie ekumenického
koncilu. Vytýčil mu dva ciele: 1. rozvoj 
a obnova duchovného života veriacich a
2. reformné zmeny Cirkvi, ako si to
vyžadujú okolnosti a podmienky
súčasného moderného sveta. Pre mno-
hých laikov a väčšinu kléru boli to tak
nečakané a odvážne novátorské plány, že
si nevedeli dosah a rozsah tohto podujatia
ani predstaviť. A tu v ich bezradnosti
prišla ako na zavolanie kniha mladého
32-ročného švajčiarskeho teológa Hansa
Künga, The Concil, Reform and Reunion
(London 1960). 

Autor v tom čase bol novovymeno-
vaným profesorom Fundamentálnej
teológie na univerzite v Tübingen. Jeho
kniha sa stala takmer z jedného dňa 
na druhý bestsellerom a vyšla v mnohých
prekladoch a viacerých vydaniach. Au-
torovi priniesla popularitu a štedrý ho-
norár, takže keď ho pápež Ján XXIII. 
v roku 1962 vymenoval za odborného
poradcu (peritus) prideleného ku kar-
dinálovi-biskupovi Hermannovi Volkovi
z Mainzu, pricestoval do Ríma v drahom,
luxusnom, červenom športovom aute.
Bol nielen najmladším, ale patril aj medzi
najaktívnejších poradcov Druhého
vatikánskeho koncilu. Svoje postrehy, ná-
zory a úvahy na úlohy a očakávania kon-
cilu predložil v ďalšej  publikácii The
Living Church: Reflections on the Sec-
ond Vatican Council (London 1963).

V období pokoncilového vývoja v
Cirkvi sa v interpretácii koncilových uz-
nesení vytvorili dve teologické školy: 1.
umiernená skupina teológov, ktorí chá-
pali reformu a zmeny ako pokračovanie
tradičného rastu a rozvoja; tzv.
hermeneutika vývoja  (hermeneutics of
continuity) a 2. skupina radikálnych
teológov, ktorá sa usilovala o revolučnú
obnovu, odpútanú od minulosti a prispô-
sobenú požiadavkám súčasnosti; tzv.
hermeneutika zlomu (hermeneutics of
rupture). Hans Küng bol vedúcou
postavou v tejto druhej skupine.

V svojej autobiografii Dr. Küng
spomína na stretnutie s pápežom Pavlom
VI., ktoré sa konalo v záverečných dňoch

Koncilu, 2. decembra 1965. Sv. Otec sa
ho vraj pýtal, pre koho píše a naliehal 
na neho, aby dal svoj talent do služieb
Pána Boha. Zároveň mu ponúkol aj
dôležitú funkciu vo Vatikáne. Dr. Küng
odpovedal, že on už stojí v službách
Cirkvi a že píše nie pre pápeža, ale 
“pre tých, ktorí budú potrebovať moju
teológiu.” (who may need my teology).

Ako tá jeho teológia mala vyzerať, to
sa katolícka verejnosť postupne
dozvedala v nasledujúcich rokoch. 
V roku 1967 vyšla jeho kniha The
Church (London1967). V tejto publikácii
sa už začínajú objavovať myšlienky a ná-
zory, ktoré sú síce podnetné, ale svojím

obsahom a dosahom z vieroučného
hľadiska podozrivé.

O tri roky neskoršie vyšla jeho ďalšia
knižná senzácia Infallible? An inquiry
(London 1971), v ktorej už otvorene na-
padol dogmu o neomylnosti, ktorú vy-
hlásil Prvý vatikánsky koncil
(1869-1870) dokumentom Pastor aeter-
nus a ktorá definuje, že za určitých pod-
mienok je pápež vo veciach viery 
a mravov je neomylný. 

Bludné a provokatívne názory
mladého teológa boli však postupne
priveľa aj pre trpezlivého a novým pod-
netom veľmi otvoreného pápeža Pavla
VI. A tak Kongregácia pre náuku viery
oznámila Dr.Küngovi, že v jeho knihách
sa nachádzajú názory, ktoré sú v rozpore
s magisteriom Cirkvi a žiadala ho 
o vysvetlenie. Jeho odpoveď bola
vonkoncom neuspokojivá, a preto prí-
slušná Kongregácia vydala vyhlásenie, že
jeho názory sú neprijateľné, pretože sa
protivia tým základným dogmám 
a princípom náuky Cirkvi, ktoré sú
záväzná pre každého veriaceho katolíka.
Napomenuli ho, aby prestal šíriť
myšlienky a názory, ktoré spochybňujú 
a ničia učenie Cirkvi.

Bohužiaľ, Hans Küng bol príliš hrdý,
aby sa pokoril, aby priznal, že sa mýlil.
Nielen že zotrvával v svojich názoroch, ale
postupom času sa jeho kritický postoj
vyostroval. Natoľko, že v roku 1979 pápež
Ján Pavol II.potvrdil uznesenie Kongregá-
cie pre náuku viery, kde sa vyhlasuje, že
tento teológ sa odchýlil od integrálnej
pravdy katolíckej viery, a preto ho už
nemožno pokladať za katolíckeho teológa. 

Po tomto vyhlásení Dr. Küng nemo-
hol ďalej pôsobiť ako profesor dogma-
tickej teológie. Podľa všetkých náznakov
rozhodnutie nezmenilo v nijakej
viditeľnej forme ďalšie konanie a sprá-
vanie Dr. Künga. K povesti disidentného
teológa si teraz mohol pridať aj gloriolu
prenasledovaného inovátora a vedca. 

Jeho obľuba v liberálnych kruhoch
vzrástla. Univerzita v Tübingen ho po-
držala aj naďalej a urobila ho predsedom
novozriadenej Základiny/katedry sve-
tovej etiky (Stiftung Weltethos). V tejto
pozícii zotrvával – ako profesor eku-
menickej teológie – až do svojho od-
chodu do dôchodku v roku 1996.
Usilovne publikoval ďalej a jeho tema-
tické pole sa rozširovalo aj na iné vedné
odbory, medzi iným aj na cirkevnú
históriu.

V roku 2001 publikoval populárnu
práca The Catholic Church: A Short His-
tory (London 2001), ktorá vyšla aj 
v slovenskom preklade Ota Havrila 
pod titulom Katolícka cirkev; stručné de-
jiny (Slovart, Bratislava 2003, 256
strán).Vtedy som už prednášal cirkevné

dejiny na Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave, a preto som po knihe
siahol s veľkou zvedavosťou. Keď som
ju dočítal, melancholicky som si vzdy-
chol: Dr. Küng je istotne kvalitnejším
teológom, než je historikom. O knihe
som napísal dlhšiu recenziu, ktorá bola
uverejnená v Historickom zborníku Mat-
ice slovenskej, odtiaľ ju prebral aj
mesačník Duchovný pastier a okrem toho
vyšla aj ako osobitná 32-stránková
brožúrka. Pred pár dňami si z nej chutne
odcitoval niekoľko viet aj redaktor
časopisu “.týždeň”, ktorý však moje
meno zamlčal a autorstvo citátu pripisuje
niekomu celkom inému.

Hneď v úvodnej kapitole knihy sa
autor predstavuje ako samostatný
mysliteľ, ktorý skúsil “aký nemilosrdný
vie byť rímsky systém.” Sťažuje sa:
“Píšem ako človek stojaci na hrane tých,
ktorí sa stali obeťami, alebo ktorí už
počas svojho života považovali niektoré
praktiky Cirkvi za nekresťanské a kriti-
zovali ich.” Ide mu pri tom otaké  “prak-
tiky” ako “ideový útlak a inkvizícia,
pálenie bosoriek, prenasledovanie židov
a diskriminácia žien.” (s. 15).

Dr. Küngneuznáva božský pôvod
Cirkvi. Podľa neho Cirkev je svetským
výtvorom, pretože “Ježiš za svojho života
Cirkev nezaložil” (s. 28). Popiera primát
rímskeho biskupa-pápeža, nachádza
chyby, omyly a nedostatky aj tam, kde
ich dosiaľ nikto neobjavil. Spomedzi
všetkých doterajších pápežov spĺňajú
jeho náročné kritéria iba traja-štyria. 
Na druhej strane má však nekritický
obdiv pre Martina Luthera,ktorý v jeho
interpretáciibejín reformácie “nebol
nekatolícky rebel”, … ale horlivý refor-
mátor. Lutherova reformácia “bola
epochálnou zmenou zo stredovekého
rímsko-katolíckeho modeluna protes-
tantsko-evanjelický model: v teológii 
a Cirkvi to  bol posun od príliš ľudského
ekléziocentrizmu vplyvnej Cirkvi ku
Kristocentrizmu evanjelia. Lutherova re-
formácia kládla dôraz predovšetkým na
slobodu kresťanov.” (s. 151). Je toho ná-
zoru, že “Rím mal už dávno Luthera ofi-
ciálne rehabilitovať a zrušiť jeho
exkomunikáciu.” (s. 150).

Pri tomto nadšení za Luthera, jeho
obdive protestantizmu a jeho horlenia 
za ekumenizmus je priam podivuhodné,
že Dr. Küng nekonvertoval ku jednej 
z množstva protestantských cirkevných
spoločenstiev.On sa však aj naďalej po-
kladal za kňaza Katolíckej cirkvi. 

Rozpráva sa, že viacerí katolícki ak-
tivisti navrhovali Jánovi Pavlovi II., aby
Künga exkomunikoval, alebo aspoň sus-
pendoval. No pápež to neurobil;
odpovedal, že mu musia byť ostať
otvorené dvere k návratu.

V období 1980-2010 bol Dr. Küng
veľmi plodným, veľmi čítaným a veľmi
populárnym autorom. Vykonal pred-
náškové túry po štyroch kontinentoch, prijal
pocty, vyznamenania a honorárne doktoráty
od mnohých spoločností a univerzít. 

Medzi jeho významnejšie publikácie
tohto obdobia patria také diela ako: Či
jestvuje Boh? (Does God exist? An an-
swer for today, London 1980),
Kresťanstvo a svetové náboženstvá
(Christianity and the world religions:
paths of dialogue with Islam, Hinduism,
and Buddhism, London 1986), dva
zväzky pamätí Môj boj za slobodu (My
struggle for freedom: memoirs, London

2003) a Spor o pravdu (Disputed truth:
Memoirs II., New York 2008) a jeho
obrana eutanázie Dôstojná smrť (Dying
with Dignity, New York 2008, Spoluau-
tor: Walter Jens) a ďalšie.

Píše sa to s ťažkým srdcom, ale
krutou pravdou je, že Dr. Küng vo svo-
jich knihách, článkoch a prednáškach
častejšie ako nie vyjadroval svoj nesúhlas
a mal kritické námietky voči magistériu
Cirkvi nielen v otázkach neomylnosti 
a magisteriálnej autority pápeža a
biskupov, ale aj v otázkach celibátu,
umelého prerušenia tehotnosti, kontra-
cepcie, kňazského svätenia žien, večného
zatratenia v pekle, homosexuality, eu-

tanázie… Bol nespravodlivo prísnym kri-
tikom sv. pápeža Jána Pavla II. a jeho
bezprostredného nástupcu Benedikta
XVI., svojho niekdajšieho priateľa a uni-
verzitného kolegu.

Jeho poslednou kritikou cirkevného
diania v 20. storočí a osobitne pápeža
Benedikta XVI., bol jeho „otvorený list“
adresovaný írskym biskupom.

Podnet k tomuto verejnému vystúpe-
niu profesora na dôchodku dal pápež
Benedikt XVI., ktorý v marci 2010 naria-
dil apoštolskú vizitáciu v štyroch írskych
metropolitných arcidiecézach (Armagh,
Dublin, Tuam a Cashel). /Na vysvetlenie:
Apoštolská vizitácia je pápežom vyslaná
mimoriadna komisia, ktorá má zistiť
mravné alebo materiálne priestupky a ne-
dokonalosti, ktoré sa v diecéze vyskytli.
Slovenským prípadom apoštolskej vizitá-
cie boli zisťovanie neuspokojivých
finančných a personálnych pomerov v tr-
navskej arcidiecéze v januári 2012.
Apoštolským vizitátorom bol litoměřický
biskup Jan Baxant/.

Tento pápežský zásah do cirkevného
vývoja v Írsku intenzívne zapôsobil 
v celejkrajine,ktorá bola veľmi rozrušená
a pohoršená rozsahom a hrôzou sexuál-
neho zneužívania detí a nedospelej
mládeže. Tieto priestupky katolíckeho
kléru sa odohrávali v lone írskej Ka-
tolíckej cirkvi a boli úmyselne zakrývané
a tajené. Ich rozsah a dôsledky odhalili 
a vyniesli na verejnosť v roku 2009 dve
špeciálne vyšetrovacie komisie us-
tanovené írskou vládou. 

Do tejto atmosféry rozhorčenia,
hnevu a hlbokého sklamania nečakane
vstúpil Dr. Hans Küng dlhým otvoreným
listom. List  bol uverejnený v denníku
The Irish Times 16. apríla 2010  so zá-
hlavím: Teológ hovorí biskupom: Cirkev
prežíva svoju najväčšiu krízu dôveryhod-
nosti od čias reformácie (Church in worst
credibility crisis since Reformation, the-
ologian tells bishops) a s podtitulom:
„Takmer všetko, čo je dnes na Cirkvi zlé,
urobil pápež Benedikt ešte horším. On je
priamo zodpovedný za mechanizmy
globálneho utajovania znásilňovania detí,
ktorého sa dopúšťali kňazi.“

V tomto otvorenom liste Dr. Küng
vyčíta pápežovi Benediktovi celé litánie
obvinení: nevyužil príležitosťzblíženia 
s protestantskými cirkvami, dialóg s mo-
hamedánmi, nepomáhal domorodému
obyvateľstvu Južnej Ameriky a národom
Afriky, nezohľadňoval pokroky mo-
dernej vedy, spreneveril sa duchu II.
vatikánskeho Koncilu, odmieta zvolať
nový koncil, favorizuje stredovekú tri-
dentskú liturgiu Eucharistie, menuje
reakčné osobnosti do vysokých kuriál-
nych funkcií, ktorí potom prenasledujú
pokrokových teológov, atď.

Otvorený list Dr. Künga vyvolal
nebývalú mieru pozornosti a búrlivú
reakciu v celom kresťanskom svete.
Kruhy obdivovateľom mu tlieskali, ale 
v radoch veriaceho ľudu a kléru spôsobila
jeho bezohľadná kritika väčšinou pocity
tichého smútku a spravodlivého hnevu. 

Spomedzi hŕstky pozoruhodných
reakcií spomeniem len odpoveď Georgea
Weigela, autora aj u nás známeho živo-
topisu Jana Pavla II. (Svedok nádeje, Slo-
vart, Bratsilava 2000). V internetovom
časopise First Things (z 21.apríla 2010)
mu odpovedal dlhým tiež “otvoreným
listom”.  Píše mu:

„Váš otvorený list predstavuje nový
štandard tej význačnej formy nenávisti,
ktorá je známa pod menom odium teo-
logicum a toho zlomyselného odsúdenia
starého priateľa, ktorý – keď bol zvolený
za pápeža – sa správal voči Vám
veľkoryso a povzbudzoval Vás vo Vašom
súčasnom projekte na poli svetovej
morálky … 

Ja si myslím, že poznám obsah
pojmu odium teologicum, ale pri všetkej
úprimnosti Vám musím vyčítať, že vo
Vašom otvorenom liste ste prekročili
medze, ktoré sa nemali prekročiť, keď
tvrdíte, že niet pochýb o tom, že celosve-
tový mechanizmus utajovania sexuál-
nych zločinov spáchaných kňazmi, bol
vymyslený rímskou kongregáciou 
pre náuku viery pod vedením kardinála
Ratzingera (1981-2005). Toto, drahý môj
pane, vôbec nie je pravda!

Odmietam veriť, že ste vedeli, že je
to lož, ale predsa ste to takto napísali,
lebo to by znamenalo, že ste sa sám
svojvoľne odsúdili ako luhár. 

Avšak za predpokladu, že ste
nevedeli, že toto obvinenie je iba hro-
madou lží, potom iba ukazujete, že ne-
viete nič o tom, aké chaotické boli
kompetencie jednotlivých úradov
Rímskej kúrie ohľadne prípadov sexuál-
neho zneužívania, až kým Ratzinger ne-
dosiahol, aby sa všetky tieto záležitosti
dostali pod kontrolu Kongregácie 
pre náuku viery v roku 2001. Keď ne-
viete ani toľko, tak potom si nemôžte
robiť nijaký nárok, aby Vás ktokoľvek
bral vážne v tejto veci, alebo akejkoľvek
inej záležitosti, ktorá sa týka Rímskej
kurie a vôbec centrálneho riadenia Ka-
tolíckej cirkvi.“

Ale ani táto tvrdá lekcia viditeľne
nezmenila postoje Dr. Künga. S pribú-
daním rokov sa síce spomalila jeho pub-
licistická aktivita, ale nie obsah a tón jeho
publikácií. Staroba a nemoc obmedzili
jeho činnosť natoľko, že za posledných
desať rokov jeho života nevyšla už spod
jeho pera už nijaká pozoruhodná práca. 

Podobne ako Ján Pavol II, aj on bol
postihnutá Parkinsonovou nemocou 
a ku koncu života bol už takmer slepý.
Milosrdný Boh mu takto poskytol čas 
a príležitosť pripraviť sa na dôstojnú
kresťanskú smrť.

Zomrel 6. apríla 2021 vo veku 93
rokov. O. Roger Landry v krátkom
nekrológu nad jeho odchodom do več-
nosti (In: National Catholic Register 
z 10.apríla 2021) uvádza: “V lete min-
ulého roku kardinál Walter Kasper, ktorý
bol kedysi Küngovým univerzitným asis-
tentom, spomenul pápežovi Františkovi,
že prof. Küng má už blízko k smrti a že
si želá zomrieť zmierený s Cirkvou.
František odpovedal Kasperovi, aby pa-
cientovi odovzdal jeho pápežské
požehnanie. Kardinál pokladá toto gesto
za prejav pastorálneho a ľudského, nie
však doktrinálneho zmierenia.“ A o. Lan-
dry uvádza aj ďalšiu dojemnú sku-
točnosť: “Hans Küng zomrel v piaty deň
deviatnika pred sviatkom Božieho milo-
srdenstva; deň, v ktorom milosrdný
Spasiteľ osobitne žiada sv. Faustínu 
i nás: 

“Priveď ku mne duše tých, ktorí sa
odlúčili od mojej Cirkvi a ponor ich do
oceána môjho milosrdenstva.” dpočinutie
večné daj mu, Pane a svetlo večné nech
mu svieti!

FRANTIŠEK VNUK

Rekviem 
nad hrobom teológa
(Hans Küng, 1928-2021)



6 9/2021 (5. mája)

Prebásnika predsa len naj-
svätejšia vec na svete je
ticho: také, čo nastáva,

keď je po všetkom, a čo neprestáva ani vtedy,
keď sa začalo čosi ešte neslýchané a vo svo-
jej novote akoby už dávno tušené a videné. 

Keby veda bola poézia a musela
povedať pravdu o sebe pod trestom vlastného
zániku, každý vedec by bol veľmi skromným
človekom. Múdre bolo od Croceho ísť po ro-
zumy k básnikom, lebo tí hovoria veci, a nie 
k filozofom, ktorí hovoria slová. Básnik vie,
že nemá nič okrem naoko prázdneho slova, 
a bojí sa. Ak je naozaj básnikom, neverí v in-
špiráciu, čo ako po nej túžil, lebo neverí 
v nič ľahkého, darovaného, skúma zuby svo-
jho koňa, uvažuje, váha, odmieta každú
vtieranú zvučnosť a každé slovo íska až po
siedme jeho pokolenie, chce, aby ho strhlo,
ale strhnúť sa nedá, vzdáva sa, aby znova
začínal, ba vlastne, aby vedel začínať s úctou
sám pred sebou a s láskou k slovu, ktoré si
hľadá nový poriadok v jeho búrke. 

Z doslovu Karola Strmeňa v zbierke Odkaz
(Kanada – Ontário: Dobrá kniha, 1971)

PREDZVESTI 
Po živej duši ani znaku,
trvalý návrat k rozluke.

Koho to víta strašiak v maku, 
že vystrel ruky bezruké? 

Mlčania ťažkých, dlhých polí
opätované mĺkvotou

a blankyt ako voda holý,
jak voda holá pod vodou. 

Sem, kde sa diaľka v šírku mení, 
sen privádza ma k obeti

okľukou všetkých navštívení,
čo náhlia sa mi v ústrety. 

STRED
Dosť bolo sĺz a nikdy nie je dosť.

Sme z prekliatej a nemohúcej rasy.
Jedine Boh nás prijal na milosť
a urobil z nás vyznávačov krásy.

Aj čo je slabé, aj čo bolelo,
aj každodenný návrat navštívení,

tie riedke vlasy zviate na čelo
a ticho ťažké ako v súdnej sieni,

všetko je v nás. A rastie ako smäd
úst, zastavených celkom pri pohári,

a stála pliaga starostí a bied,

čo zanecháva vrásky v ľudskej tvári,
v lučisku nášho srdca tvorí stred,

kam trafí, ale ako slnko žiari.

DO PAMÄTNÍKA
Vlasť čo je? Bedár chápe len, 

čo je mu vlastné,

čo rukávom si utrúc slzy, vlastní,
za svoje má.

(Pri svojej biede spitý cenou vecí
nahonobených, skade nevie sám,
po jednej sa im ticho prihovára

a každú chráni, 
v každej vidí svoju sudbu a tvár.)

Vlasť, to je stopa po dušiach,
príspevok živej slzy k mŕtvej slze,

v kráľovstve smrti koruna
z krištáľového živého plota. 

Z AZÚRU ŠTIPKA
Z azúru štipka, trocha vidna v lístí,

možno i šťastie. Nádhera. 
Zapadá slnko, slamenákom kýve

a tryská zlato večera. 

Toľko sme dobrých známych spomínali, 
že je nám od sĺz do spevu.

Májový večer perlisto sa zubí
a vábi puky k úsmevu. 

Ostala pravda v nedopitom víne
(sláva sa do nás nestarie)

a ostali sme sami na plošine,
kde umývame poháre. 

STOPY
Tratí sa chodník v hustom ihličí 

a svetlo padá na dno perlivé
Ideme ako námesačníci 

a žasneme: sme stále nažive

Ďalej a ďalej povoláva nás
pomedzi jagavými vetvami

ten /čísi/ záludný a nežný hlas
ideme ako dvaja neznámi

Nezdá sa to a sama nepovieš 
že sme tu vlani šťastní chodili:

tak sa nám odcudzil tak sprísnel tento les

Dôvody naše sú jak omyly
a všetka naša nežnosť bývalá

akoby bola iba snívala 

MILOSŤ 
Dlho som bránil odlúčenosť svoju

a zatvorený žil som ako mních.
Mával som smäd, a predsa vyhol zdroju. 

Dlho som bedlil v nociach zelených. 

Prach pokryl všetky moje múdre knižky,
prv voňali jak vrecko škorice. 

Za mrazov vyschli moje tamarišky
a splesniveli moje temnice. 

I dnes, keď vyšla pre mňa luna nová, 
neopúšťa ma clivá samota 

a nevychádzam z pomykova.

Núkam ti iba čierne kvety ticha
a veľkú bolesť svojho života

s náruživosťou bývalého mnícha. 

KORENE
Zvonivá ťarcha koruny a plodu

kloní sa ku mne ako dobré zvesti
a sype farby, parfumy a vodu. 

Ohýbajú sa plné ratolesti.

Vysoké nebe dvíha plachty sivé 
a letí plné zlatých kameňov. 
Koruna spí a v azúre sa kýve

a v ťažkej hĺbke dolu pod zemou

studení slza, vlaha pre budúcich.
Postoje chvíľu, plávajúce tiene. 

Koruna sa už stala chvostom pávy

a šumí celá od ovocnej šťavy,
zatiaľ čo skladám klobúk na korene

k neviditeľnej sláve pracujúcich. 

Pocta 
Karolovi Strmeňovi



79/2021 (5. mája)

OTČENÁŠ...
...daj nám neupadnúť

do posudzovania
akí sme ľudia zlí,

a škrupulóznosti každodennej 
nás pozbav,

aby nám srdcia rozmrzli
aspoň na chvíľku

vyznačenú
dobrým skutkom...

KOMPOZÍCIA STAVU DUŠÍ
ZO ZÁHROBIA 

Prisnil sa mi
ešte za mlada,
zvláštny úkaz.

Desať metrov za kostolom
v Starej Černovej

a pätnásť metrov pred farou
kráčalo veľmi veľa dedinčanov.

- Panebože,
veď to sú duše zomrelých!

Adela Frólová,
Zuzana Matajová, Jakub Lacko
vznášajú sa ľahko nad zemou.

A toľko ľudí
ako maku

putujú do nebeskej vlasti... - 

Čím som si zaslúžil práve ja,
že to vidím?

OSNOVA 
Do bdenia mi vlások spánku podá.

Dnes už nedokončím tú báseň,
čo od najprv nosím v sebe.

A to je aj celé moje trápenie,
že nedokážem zachytiť
tie vrúcne nápovede,

to svetlo a jas
do podoby básne takej 

obdivuhodnej,
aby sa sama sebe 

zaradovala...

Začínal som ju už viac krát,
no každá moja predstava

sa naďalej rozrastá,
všetko z minula ju tlačí,

omína...
Keďže však viem,

že je to báseň s príkazom,
som trpezlivý

a vyčkám tú chvíľu,
keď sa bude podobať 

mojej mame...

(- Moja mama bola poetkou,
ja som iba ozvenou -,

vravieval Karol Strmeň)

VEĽKÁ ŽENA
S ČIERNOU ŠATKOU A S KOSOU

Prisahám,
že začiatkom júla 1988
poobede pražilo sĺnko

a otec a ja
sme sa  o niečom zhovárali,

a zrazu otec povedal
pamätnú vetu:

- Pri plote je veľká žena
s čiernou šatkou

a s kosou...  

- Kde je? Nevidím ju -,
vravel som s najväčším strachom

a okamžite po tele 
mi zamihotali sa zimomriavky.

- Ale veď tam stále stojí -,
povedal otec.

Pre istotu 
šiel som desať krokov k plotu,
či veľká žena s kosou pri pleci

ešte  tak čaká.
- Otec, tá osoba je tu? -

- Hej, tu stojí...-,
prehovoril otec.

A o chvíľku
spodná časť vody rástla,

sanitka prišla
a o dva týždne

v piatok ráno 15. júla
môj otec zomrel,

nech mu je zem ľahká...

SPEV O DRUHOM JA...
Cítim, že vo mne sú dvaja... (Rim 7,15-24)

ON je druhým JA!
- Ale nevrav tak mátožne, myslíš,

že je to logicky správne?
Vtedy bývalo zlé,
dnes je ešte horšie,
ale zajtra, Božemôj,

čo bude zajtra s nami?
Prebudíš sa,

alebo usneš navždycky?
Ešteže živé sny,

sú až magicky pravdivé! –
- Tentoraz máš úplnú pravdu.

V 1988 roku, v novembri,
ujček Peter Debnár umrel,

a až v roku 2015
objavil sa v našej cieni

v mojom sne 
živý Úsmev ,
rozžiarené  oči 

a ako fešne mlado vyzeral!
Mal som sto chutí 
chytiť ho za kabát,

ale sen bol veľmi krátky,
no predsa významný,
lebo je už zaručene

nebešťan... -

SEN
V SVOJOM DOME

- Bŕŕŕ, aká zima,
vonku snehu a snehu

ako keby nikdy snežiť neprestalo -
povedal som si v duchu

a zatvoril dvere.
- Dom strážim ja! -

vtom prehovoril
môj dávno zomrelý otec.
Mal do modra iskrivé oči

a díval sa jasne,
bez obáv.

Okamžite som bol zobudený...

UJČINÁ
(...a diamant v zemi nezhnije) A. Sládkovič
-      Len si predstav, čo sa stalo!

Mala som živý sen
a tvoja mama

riadila tvoju knižnicu
(- A ty čo robíš? –
- Aha, upratujem

môjmu synátorovi knižnicu)
Božemôj,

To je neslýchané!
Veď nikdy knihy nečítala!

Len ledva sa podpísala,
meno a priezvisko,
a stačilo to všetko,

dneska už veru nie...
A ty, čo robíš?

Že vraj básnikom chceš byť?
Ťažká škola,

veľmi ťažké -,
povedala ujčiná a o týždeň

aj ona umrela

REPORTÉRKA
AGNESA G. J.

lietala lietadlom, božemôj,
cez šíri kruh zemegule,
až do Indie sa dostala,

polroka s matkou Teréziou žila,
ó, Bože večitý,

ochráň nás, Pane...
Jej syn, miláčik môj,

v Mexiku ochorel až na smrť, 
´Gospodin pomiluj...´

Uchýlila sa 
do ústrania averzie.

Márnosť nad márnosť,
v čom voňavá pivónia 

zamrzla?   

SNÍVALO SA MI 
SO STRMEŇOM

Dovnútra vošiel rovno,
keď som spal.

Zobudil ma
chlácholivým gestom

a bielu obálku mi podal.

Sen je už taký, nekúpiš si ho,
neobjednáš,

návšteva na výsluchy nechodí.
Pookriať príde
ku priateľom

ako za dávna na hody.
Vedel som ihneď, 

kto to je
a že neprišiel iba tak.

Ako ten havran Edgara Poea,
čo vedel vravieť

- neborák -.

V mihu som bol zobudený,
nejaviac žiadnu paniku,

keď videl som hosťa

oproti mne
v svetlulinkom jarníku.

Komunikácia beží
veľmi živá,

však akosi zvláštne,
celkom mimo slov.
On sa na mňa díva

a čo vraví dešifrujem
z jeho úsmevov.

Začal mi tykať
ako dávny známy,

vytočil ma tým hneď
na prvý raz.

Usmieva sa, usmieva,
a ja ho nemám za úkaz.

Rozpakmi mu naznačujem,
čo je dnes so mnou

a čo mám práve na ume.
Iba sa viac pousmeje,

že mi rozumie,
že mi dobre rozumie.

- Rytmus srdca si už skúšal,
ako presne to v nás znie? -

Vybafne zrazu
jeho úsmev na mňa,

odprisahať
môžem hneď.

A potom ešte hovorí
úsmevu jeho tíš,

- Najlepšie,
keď nemusíš,

potom môžeš všetko.
Život je úžas zo života
a nie pevnou klietkou.

Už-už sa budím,
v náhlivosti

vytresknem zo seba ešte
nezmyselnú otázku.

Kde podejú sa básnikovi
jeho slová,

čo ich vedel srdcom kovať
a premieňať na lásku?

Vtom môj návštevník
jedinký raz zdvihne prst

a mieri ním
k mojej tvári.

- Všetko je to tu o úsmeve -,
úsmevom mi vraví.

Alebo sa mi toto tu marí?
Bola to všetko

iba vidina?
Preveľká vďaka za ňu.

Bola krásna,
krásne nevinná. 

(Nadránom 26. apríla 2001)

LADISLAV LAJČIAK

Kompozícia stavu duší
zo záhrobia
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Niektorí ľudia si sami rozličnými
spôsobmi skomplikujú svoje životné
cesty. No mnohým  ich skomplikujú
iní, alebo spoločenské pomery, v kto-
rých sa ocitli nie  vlastným priči-
nením či zavinením. Do dnešných
dní majú dosah zložité životné osudy
mnohých, ktorým život skompliko-
vala prvá, alebo druhá svetová vojna,
či po nej nastúpená komunistická to-
talita, ktorá zasahovala nielen do
celospoločenských pomerov, ale
ovplyvňovala aj osudy mnohých
spoločenstiev, rodín i jednotlivcov.
Mnohým zobrala aj ten najväčší dar,
ľudský život, aj o tom sú svedectvá
tých, ktorí prežili.

Kniha Môj útek zo sovietskeho
koncentráku, s podtitulom Spomien-
ky dôstojníka na druhú svetovú
vojnu, ktorú vydalo Múzeum ozbro-
jených zložiek SR 1939- 1945 Par-
tizánske v roku 2021,  redakčne
pripravil historik Martin Lacko. Ide
vlastne o autobiografiu Ladislava
Stanislava (1917), rodáka z Lip-
tovského sv. Jána, dôstojníka
slovenskej i československej armády.

Kniha vyšla v brožovanej forme v
červenej obálke a má 115 strán for-
mátu A5. Autobiografiu  adresoval
autor svojej osudovej láske, dievčaťu
z Ružomberka, ktoré miloval čistou
láskou, ktorá zostala nenaplnená, 
no vďaka nej sa dozvedáme i dnes 
o jeho zaujímavej životnej ceste,
ktorá pre nepriazeň doby, ktorá
nastala po ukončení 2. svetovej vojny
v našej krajine, mala upadnúť do za-
budnutia a aj dnes by boli mnohí
radšej, keby sa o týchto udalostiach
mlčalo. Stanislav patril medzi asi 
20 000 tisíc občanov Slovenska, ktorí
boli odvlečení do ZSSR, ktorému sa
však podarilo zo zajatia ujsť a jeho
útek bol úspešný. 

LADISLAV STANISLAV sa narodil
rodičom Michalovi a Márií rod. Gaš-
paríkovej a mal štyroch súrodencov.
Absolvoval 5 tried ľudovej školy 
v rodisku a 8 tried gymnázia s matu-
ritou v Liptovskom Svätom Mikuláši.
Po maturite v roku 1937 vstúpil 
do československej armády. Začal
vojenskú službu vo Valašskom
Meziŕíčí, pokračoval v Znojme,  Krá-
likach na Morave, v delostreleckom
pluku v Olomouci a ako inštruktor
pre výcvik ašpirantov pre dôsto-
jníkov v Jihlave. 19. marca 1939 bol
ako Slovák odoslaný na Slovensko 
a pridelený k delostreleckému pluku
v Čemernom, potom v Snine, v Pre-
šove a po ukončení prezenčnej služby
bol  11. novembra 1939 prepustený
do pomeru mimo činnej služby. Bol
prijatý ako výpravca k Slovenským
železniciam, ale bol povolaný k de-
lostreleckému pluku v Ružomberku 
a s týmto plukom sa spojil až do au-
gusta 1944 ako nadporučík. Keď ho
ovládli povstalci 27. augusta 1944,
zúčastnil sa bojov u Gombáša
/Hubovej/ a Kraľovian 12. - 15. sep-
tembra 1944 a tiež bojov o Ostrô,
Podsuchú a Liptovskú Osadu do 28.

októbra 1944, kedy onemocnel na žl-
tačku a pred Nemcami sa ukrýval 
v rodisku, aby sa vyhol odvlečeniu 
do Nemecka. Z rodného Liptova ho
Sovieti 7. februára 1945 deportovali
na východ ako vojnového zajatca,
dostal sa do tábora v Sanoku.
Brutálne podmienky, ktoré zažil v tá-
bore, znášal vďaka svojej výchove vo
viere v Boha a tomu, že sa naučil
modliť sa a tomu, že poznal O. Sluš-
nú, slovenské dievča, do ktorého bol
zamilovaný, na ktorú myslel aj v ťaž-
kých podmienkach zajatia. Zachy-
táva aj podmienky života v tábore,
kde ľudský život nemal žiadnu cenu,
mnohí zomierali v dôsledku hladu,
ťažkej práce, chorôb alebo jednodu-
cho z rozmarov dozorcov. Napriek
jeho šťastnému úteku, ktorý  opísal,
keď sa mu pomocou banderovcov
podarilo prekročiť hranice do rodnej
vlasti, mal pre neho pobyt v tábore
nezvratné zdravotné aj psychické
dôsledky. Za dramatických okolností
sa dokázal zaradiť  späť do armády 
a bol ochotný pokračovať v jej štruk-
túrach, ale ako mnohým iným dôsto-

jníkom po uchopení moci zo strany
KSČ mu bolo 27. marca 1948 ozná-
mené, že musí svoju činnosť v ar-
máde ukončiť  rozhodol sa na svoju
záchranu pred pripravovanými
tvrdými postihmi pre rýchlu emigrá-
ciu na Západ. Žil v Austrálií, no o je-
ho živote ani čase odchodu do
večnosti nie sú žiaľ známe informá-
cie. Tento zaujímavý osud nášho kra-
jana si zaslúži pozornosť verejnosti aj
po mnohých rokoch, vďaka patrí
všetkým, ktorí sa o jeho sprístupnenie
a priblíženie verejnosti zaslúžili.
Autor svoje zápisky  nazval autobi-
ografia.  Je to hodnotný autentický
dokument, približujúcim zložitosť 
a ťažkosti doby vo vojnových a po-
vojnových rokoch v našej krajine.
Čitatelia sa tak majú možnosť z kni-
hy dozvedieť o neľahkých  osudoch
nielen autora spomienok, ale aj  mno-
hých ďalších  spoluobčanov, ktorých
podobné osudy vo vojnových rokoch
postihli a nemohli o nich nikomu
hovoriť a ani dnes mnohí o nich
nechcú počuť a iní to už nechápu. 

Úvodom k autobiografií je
pomerne rozsiahly  spracovaný text
historika Martina Lacka, s názvom
Zamlčané osudy nepohodlného
svedka, ktorý fundovane približuje
čitateľovi okolnosti  udalosti, ktoré sa
odohrávali v našej krajine v rokoch,
ktoré autobiografia zachytáva, tiež
približuje osudy niektorých ľudí,
ktorých autor autobiografie spomína.
V knihe pre ľahšie porozumenie textu
je zoznam skratiek, obsah. Prílohy
tvoria vojenské hodnosti a vyzname-
nania slovenské, nemecké i česko-
slovenské Ladislava Stanislava,
zoznam žandárov odvlečených do so-
vietskeho zajatia, neodoslaný list
jeho najdrahšej, báseň a ukážka prvej
strany rukopisu.

ĽUDOVÍT KOŠÍK

(Pokračovanie z 1. strany)

Budovanie slobodnej spoločnosti
bez strachu, kde občan tvorí moc 
a vyžaduje od establishmentu
zodpovednosť, bolo skôr tridsaťročné
úsilie potemkinovskej otvorenej spo-
ločnosti, ktorá pandemickou totalitou
padla ako domček z kariet. Novoveký
človek, ako správne usudzuje
Berďajev, Maritain, či náš Ladislav
Hanus, nedokáže vytvoriť slobodnú
spoločnosť, pretože slobodu si
pomýlil za svojvôľu, prirodzený po-
riadok daný zhora označil ako
náboženskú neurózu a človeka
stvoreného na Boží obraz vymenil 
za produkt prírody, ekonomických 
a spoločenských neosobných síl. 
Za vyše 200 rokov supremácie téz o-
svietenských „filozofov“ boli vytvo-
rené také formácie, ktoré
nepreukázali veľký rešpekt k človeku
ako osobe: jakobínsky teror,
napoleonské vojny, barikády komu-
nistických komún, červené republiky
rád, nemecký nacizmus a režimy nas-
tolené sovietskymi boľševikmi. 

ÚDEROM VÍRUSU 
NA CESTE 

K TOTALITNEJ SVETOVLÁDE
Dnes držia opraty liberáli, ktorí sú

podľa Berďajeva najnepotrebnejšou
sortou ľudí na zemi; parazitujú 
na rôznych predchádzajúcich ideách,
predovšetkým nacizmu a komu-
nizmu. Skúšajú nastoliť nový
spoločenský, ba až svetový poriadok.
Je to tajomstvo moci, prameniace 
z pramatky skazy a tou je pýcha:
„Budete ako Boh“ (Gn 3,5), alebo
„Toto všetko ti dám, ak padneš predo
mnou a budeš sa mi klaňať“ (Mt 4,9). 

Liberálni svetovládcovia po sériíi
farebných revolúcii uplynulého obdo-
bia idú vo svojom experimente zrej-
me ďalej, pretože každá moc sa chce
totalitarizovať zo samotnej svojej
prirodzenosti. Moc, ktorá je vždy
nebezpečná (R. Guardini), má ten-
denciu spieť k totalite. Liberál nebude
a nevie bojovať, lebo je zbabelý 
a zoženštený. Nedokáže prinášať
obeť za svoje presvedčenie, on všetko
chce na diaľku z pohodlia rezidencie
svojej buržoáznej mysle. Preto nová
revolúcia vedúca ku globálnej totalite
používa iné technológie, akými boli
doterajšie konvenčné metódy, ktoré
nám predviedli počnúc rokom 1989.
Je však potrebné oceniť liberálnu
invenčnosť zla. Jedným úderom
vírusu tu máme znaky vypustenia
novej biologickej zbrane hromadného
ničenia. Jeho efekt má podobnosť 
s atómovou zbraňou. Radiačné, te-
pelné žiarenie a tlaková vlna jadrovej
bomby v prípade Covidu vystriedali
hromadné psychologické, duchovné
a spoločensko-ekonomické následky.
Jeden úder zložil vzdelanie a kultúru.
Žiadna moc nemá rada vzdelaných 
a kriticky mysliacich ľudí, potrebujú

umlčané stádo, ktoré treba uspokojiť
obvyklým: „panem et circenses“ 
a spoločnosť premeniť na krúžok
spotrebiteľov. Komunisti nielen rú-
cali „sveta starý základ“, ale aj bu-
dovali, aj keď po svojom. Liberáli len
deštruujú, poznajú len virtuálnu real-
itu Microsoftu a Googlu. Je to nové
väzenie, ba psychiatria, ktorá je
zaplnená deťmi a mládežou. Kultúra
sa z reality transformovala do virtu-
ality, všetko je on-line, teda v pod-
state nejestvuje, pretože absentuje
materiálny prvok. Tým istým úderom
dorazili vymierajúce kresťanstvo
likvidáciou jeho podstatnej zložky:
kultového, sviatostného života za vý-
datnej podpory zradcovskej hierar-
chie. A ten istý úder zmárnil zvyšky
mikroekonomiky: služby a malé pre-
vádzky. Kým boľševici znárodňovali,
ich ideoví súputníci liberáli zvolili
iný spôsob. 

Úder novej zbrane hromadného
ničenia spôsobuje v ľuďoch strach 
a vytvára nové spôsoby správania,
ktoré vedú k personálnej deštrukcii.
Totiž, zmyslu a vyšších hodnôt
pozbavený jedinec, ktorý sa nechal
kontaminovať v mysli účinkami tejto
zbrane, je mocou inštrumentalizo-
vaný. A nakoniec, vírus je účinným
nástrojom neomaltuziánskej politiky:
likvidácie narastajúcej postproduk-
tívnej armády dôchodcov.

O tomto víruse môžeme uvažovať
ako zbrani hromadného ničenia min-
imálne v zmysle sociálno-psycholo-
gickom. Je to podobne ako 
s psychologickou kolektívnou vinou
nemeckého národa na zločinnom na-
cizme, na čo „nekorektne“ poukázal
psychiater Carl Gustav Jung. Akýsi
„duch doby“ núti masy ľudí v „iz-
moch“ XX. storočia zameniť svoje
ľudské tváre za papierové masky.
Zatiaľ čo v socializme sme nosili
prasacie rypáky, liberalizmus nám
tieto rypáky nasadil na tváre. 

Je tu aj vojensko-politická téma
vírusu. Biochemička Soňa Peková 
v čase, keď začínali obludné
reštrikčné opatrenia, uviedla, že náka-
zlivá látka je umelej povahy, no neod-
vážila sa špekulovať, za akým
účelom a v akom množstve bola vy-
pustená vonku. V súčasnosti, keď
prvá vlna útoku bola slabá, prišla na
jeseň druhá, značne ničivejšia, dok-
torka Peková sa osmelila: „Odkiaľ sa
tie mrchy berú?!“ Čo dnes môže
vyznievať ako pomätenosť, zajtra
môže byť fakt, nad ktorým bude nová
civilizácia iba nechápavo krútiť
hlavou, čo sme si to pripravili a spô-
sobili. Ak dnes s údivom skúmame
zásadnú doktrínu studenej vojny
„vzájomného zaručeného zničenia“
(skratka MAD – šialený), vedzme, že
tu máme do činenia s ďalším šialen-
stvom svetových elít. Kde sú hranice
človekobožských ambícií? 

SLOVENSKO – 
BLÁZNIVÉ 

PROFYLAKTICKÉ 
LABORATÓRIUM

Vlády malých krajín sa správajú
tak, ako musia, kým vlády mocných
štátov ako chcú. Táto axióma
starovekého historika Thúkýdidésa
potrebuje spresnenie. Totiž vláda
„mrzkej luzy“ na Slovensku činí
akúsi nadprácu, čo súvisí s negatí-
vami našej kolektívnej národnej duše
a mimoriadne mdlou osobnostnou
výbavou súčasných pohlavárov.
Zisťujeme, že nesmieme dýchať
čerstvý vzduch, preto osprostený ná-
rod nosí masky aj na čerstvom vzdu-
chu. Kedysi potreboval test aj 
do prírody, aby nedošlo k nákaze
lesnej zveri. Nestačíme sa čudovať,
že našu zdravotnú dokumentáciu
môže kontrolovať personál v hyper-
marketoch, tu vzorne vyniká ne-
mecký Hornbach. Vyhlášky
odporujúce spravodlivosti a teda aj
zdravému rozumu vydáva hlavný hy-
gienik s takým apetítom, s akým mu
chutí jesť. Profylaktické schopnosti
vlády, ktorých ohlas presahuje náš
kontinent, zosmiešnili náš národ a dú-
fajme, že svetové médiá nebudú písať
o premiérovi – psychopatovi.
Pozrime, čo z nás urobili. Hľaďme 
do mdlých obličajov obyčajných
„reprezentantov ľudu“: „Z vašich
tvárí ide zloba a posadnutosť, nedajú
sa z nich vyčítať hlboké myšlienky či
ušľachtilé city. Vo vašich tvárach niet
ničoho duchovného, cítiť z nich
úpadok až na dno materiálneho
sveta!“ (Berďajev: Filozofia
nerovnosti).

Ak by hlavný hygienik vo svojom
rozmare nariadil, aby si každý nainš-
taloval tzv. sobie parohy, ako to
vidíme hlavne v USA počas Vianoc,
s odôvodnením, že americkí vedci
zistili vyžarovanie iónov odpudzujú-
cich Covid, tak by tento otupený a se-
baúcty pozbavený národ behal po
uliciach s tými parohami rovnako ako
teraz s prasacím rypákom. 

PREKONAŤ 
DUCHA DOBY – 

DUCHA POROBY
Adekvátne tejto totalite potrebu-

jeme prispôsobiť svoje postoje 
a hľadať stratégiu odporu, ktorý vy-
plýva nielen z prirodzeného práva,
ale hlavne Bohom zjaveného poriad-
ku. Keď historik Nikolaj Jakovlev 
v Čiernej knihe komunizmu zhod-
notil vládu komunistického režimu
ako toho, ktorý viedol proti vlastným
poddaným permanentnú vojnu
všetkými mysliteľnými i nemy-
sliteľnými spôsobmi, čo súdiť 
o súčasnom dianí? 

Disponovať tými prostriedkami,
ktoré mali organizátori „Za slušné
Slovensko“ pri svojich protificov-
ských mítingoch, tak by stačilo 7 až
10 dní sústredených demonštrácií 

Kolektívny 
súhlas 

s absurditou
„Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou!“ (Ex 23,2)

Ladislav Stanislav:
Môj útek 

zo sovietskeho 
koncentráku
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Zo skicára
Andreja
Mišanka

V stredu 14. apríla 2021 uplynulo
172 rokov od smrti katolíckeho kňaza,
výnimočného básnika, prekladateľa 
zo starogréčtiny a latinčiny, vzdelanca,
veľkej osobnosti slovenského národa,
ktorú by si uctil každý iný národ poctami
kráľovskými. 

Daniela Suchá, predsedníčka o. z.
Cyrilometodiada, a Marián Servátka, bý-
valý  veľvyslanec SR pri Svätej Stolici, si
uctili Jána Hollého položením venca 
k jeho pamätníku na Rudnayovom ná-
mestí pri Katedrále sv. Martina.

I napriek dvom storočiam, ktoré nás

od jeho života, jeho pôsobenie 
a tvorba sú stále súčasťou nášho národ-
ného a kultúrneho jestvovania. Bol to on,
kto Bernolákovou slovenčinou vyspieval
dušu nášho ľudu i ospieval krásu našej
vlasti. Vo svojich eposoch čerpal z bo-
hatej histórie nášho národa, približoval
jeho dávnu slávu i výnimočné osobnosti,
ktoré stáli pri jeho duchovnom zrode. 

Prof. Eva Fordinálová v roku 2019
pri príležitosti 170. výročia úmrtia Jána
Hollého uviedla: „Áno, Ján Hollý žije.
Žije v nás. Čím zaujal a aké sú horizonty
jeho poézie? Aké boli cesty, ktorými

prešiel do národného kultúrneho vedo-
mia? Čo sa v ňom dočítali o sebe nasle-
dujúce generácie? Prečo sa bránili ním
a bránili jeho? Hollého poézia zapôso-
bila na romantikov ako požiar, ako vatru
ju prijímali básnici obdobia realizmu,
ktorí si z nej zapaľovali vlastné fakle a
roznecovali nové ohne svietiace a hrejúce
v časoch násilnej maďarizácie. Od nich
prechádzajú svetlonosiči i našimi dňami,
aby ich vatry zablčali opäť, keď bude
ľuďom temno a zima.“  

DANIELA SUCHÁ
Snímka: Štefan Suchý

Ján Hollý 
žije v nás

a táto luzokracia by sa otriasla. My
ich nemáme, pretože nevyznávame
dogmy „otvorenej spoločnosti“.
Máme ťažkú pozíciu: isť úzkou 
a tŕnistou cestou: osobnostný prerod
človeka, osveta a výchova národa.
Alexandrom Solženicynom diagnos-
tikovaná strata jednoty národa a ne-
schopnosť sa organizovať, je ťažká
nemoc v našom ľude. 

Ako národ potrebujeme prekonať
mentalitu pastierov a lokajov. Pre nás
je príznačné podobenstvo o zlom
sluhovi, ktorého pán odcestoval a po-
veril ho správou majetku a personálu,
no on svoju úlohu nezvládol. „Môj
pán voľajako nejde, a začal by biť
sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa“

(Lk 12, 45). Jeden druhému dávame
pociťovať moc, akoby sme v tom
mali záľubu, keď si sami sebe ubližu-
jeme útlakom. Anglosaský prediktor
komandujúci náš establishment,
veľmi dobre pozná našu mentalitu.
Strach a malomyseľnosť našej ubitej
duše, nás paralyzuje. „Lebo, kde je
váš poklad, tam bude aj vaše srdce“
(Lk 12,34). Skrývať svoju tvár v pa-
pierovej maske servilnosti, čoho
viditeľným prejavom je náhubok,
ktorý naše tváre mení na „prasacie
rypáky“ – toto má byť obraz nášho
národa, ktorému bol ponúknutý Pro-
glas Solúnskych bratov? 

„S duchom doby nemožno
žartovať, pretože je to akési nábožen-

stvo, lepšie povedané akási konfesia
alebo krédo, na jeho iracionalite nie
je nič bezchybné, ale zároveň má tu
nepríjemnú vlastnosť, že chce byť po-
važovaný za absolútne hodnotové
meradlo všetkej pravdy a činí si
nárok, že má na svojej strane všetok
rozum“ (Jung: Človek a duša). To-
muto duchu doby, podobne ako v ko-
munistickom a nacistickom režime, 
s ktorými je spriaznený, sa možno
účinne vzoprieť iba celostne – skrze
vyšší princíp: 

„Zvíťazili ste nad nimi, lebo ten,
ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je
vo svete“ (1Jn 4,4). 

PETER GREČO
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Záhadne zomierajú aj jeho pria-
telia, plukovník František Duban a pi-
lot letec škpt. Malkovský. Všetci traja
boli spopolnení. Nedobrú skúsenosť
so Štefánikovou haváriou mal aj no
vinár Vladimír Kedrovič potom, čo 
v roku 1927 na povale Vládnej bu-
dovy v Bratislave objavil uniformu
generála Štefánika. Neuniklo mu
poškodenie látky na ľavej strane, čo
dalo podnet k podozreniu, že podivné
diery nemuseli byť zapríčinené
moľami, ale priestrelom. Krajský súd
odsúdil Kedroviča v roku 1930 na tri
mesiace väzenia, podmienečne na rok
za „zneuctenie uniformy“. 

Štefánikova predčasná a nepri-
rodzená smrť ešte stále vyvoláva
diskusie. Mnohé fakty a náznaky
prispievajú k hypotéze politickej
vraždy, ktorú isté kruhy vehementne
odmietajú, a tých, ktorí sú voči ofi-
ciálnej verzii Štefánikovej smrti
nedôverčiví, nálepkujú ako nacional-
istov,  ľudákov  a pod. Keď sa 
v januári 2005 na pultoch kníhkupec-
tiev objavila kniha E. K. Kautského
„Kauza Štefánik“ nastal okolo nej
veľký rozruch. Boli vynaložené snahy
zabrániť jej šíreniu a isté skupiny
kníhkupectiev na Slovensku ju nes-
meli dokonca predávať. Podobný
rozruch predtým vyvolala neveľká,
ale na materiály bohatá kniha „Milan
Rastislav Štefánik vo svetle talian-
skych dokumentov“ (1998), v ktorej
univerzitný profesor Milan St. Ďurica
predložil súhrn zistení, dôkazov, ná-
znakov, množstvo nového materiálu 
z talianskych a maďarských archívov,
ktoré by mohli pomôcť k objasneniu
Štefánikovej smrti. Autor tu necháva
hovoriť dokumenty a je na čitateľovi,
aby si urobil úsudok sám. Podľa
očakávania aj táto kniha narazila 
v istých kruhoch na nepriazeň.  

TOMÁŠ TVAROŽEK 
(1892 – 1945) 
Pri menovej reforme v roku 1945

sa desaťnásobne hodnotnejšia sloven-
ská koruna vymieňala v nevýhodnom
kurze 1:1 k ekonomicky slabej českej
protektorátnej korune. Praha po-
hrozila, že členov komisie, ktorá sa
vzpierala tomuto protislovenskému
podvodu, dá zavrieť, ak neschvália
tento výmenný kurz, pri ktorom bolo
Slovensko okradnuté o 141,5 mil-
iardy korún. Slovenské peniaze boli
vzácnou menou. Vyššie sumy od hod-
noty 10 korún boli mince odliate 
zo striebra zo Slovenského Rudoho-
ria. Slovenské peniaze boli vzácne, 
za ne sa mohlo všade v Európe
nakupovať.

Už pri moskovských rokovaniach
o Košickom vládnom programe 
v marci 1945 žiadala delegácia
Slovenskej národnej rady, aby Slo-
vensko bolo na prechodný čas, 
so zreteľom na desaťnásobne vyššiu
kúpnu silu slovenskej koruny 
a na oveľa vyššie zásoby potravín 
a tovarov  samostatnou
hospodárskou, colnou a menovou jed-
notkou. K zástancom oddelenej
českej a slovenskej meny patril i pov-
ereník financií Tomáš Tvarožek rodák
z Brezovej pod Bradlom. Menovej re-
formy sa však nedožil. Okolnosti jeho
úmrtia sú nevyjasnené. Zomrel vo ve-
ku 52 rokov. Oficiálnou verziou smrti
bola mozgová mŕtvica, ale podľa inej
verzie ho našli zastreleného v jeho
pracovni. 

VINCENT KRAHULEC 
(1925 – 1966)
Bol poslancom Slovenskej národ-

nej rady a minister-predseda

Slovenskej plánovacej komisie. 
V roku 1966 ho našli zastreleného 
v byte svojej sekretárky, údajne jeho
milenky. Podľa oficiálnej verzie
Krahulec zložitú osobnú krízovú
situáciu riešil samovraždou. Tá bola
z pohľadu kriminalistov originálna.
Samovrah sa totiž nezastrelil spredu
alebo zboku, ale od chrbta. Krahulec
príliš nahlas kritizoval Prahu za ne-
plnenie požiadaviek, ktoré súviseli 
s Prahou plánovanou  ospevovanou
industrializáciou Slovenska. Finančné
požiadavky nedosahovali ani spodnú
hranicu, určenú pre Slovensko.
Krahulec pohrozil, že o tom bude
informovať slovenské orgány a ve-
rejnosť. Podľa tej druhej, neoficiálnej
verzie Krahulca zavraždili príslušníci
ŠtB na príkaz prezidenta 
A. Novotného.  

ALEXANDER DUBČEK 
(1921 – 1992)
Dňa 1. septembra 1992 došlo 

na 88. kilometri diaľnice Praha –
Bratislava k autohavárii služobného
auta, v ktorom sedel predseda Fe-
derálneho zhromaždenia Alexander
Dubček. Cestoval  na zasadanie par-
lamentu. Na mokrej a klzkej vozovke
pri veľkej rýchlosti dostalo auto
šmyk, vyletelo z vozovky a nie-
koľkokrát sa prevrátilo. A. Dubček
utrpel vážne zranenia a šofér bol iba
ľahko zranený. Šofér ležal pri ha-
varovanom aute, a Dubček, hoci sedel
na zadnom sedadle, ležal až 20
metrov od auta.  

K havárii došlo, keď vrcholilo
jednanie o rozdelení republiky. Tri
dni po Dubčekovej nehode, 4. 9. 1992
priniesli agentúry správu, že bývalý
poľský premiér Piotr Jaroszewicz 
a jeho manželka boli v noci z 1. na 2.
septembra 1992 vo svojom byte za-
vraždení. Jeden zo synov Jaro-
szewicza vyhlásil, že motívom
zločinu mohlo byť získanie doku-
mentov, ktoré P.  Jaroszewicz nechcel
zverejniť. Okolnosti tejto vraždy nie
sú dosiaľ objasnené. 

Dubčeka operovali trikrát a 7. no-
vembra zomiera. V piatok 13. novem-
bra 1992 sa konala na ruzynskom
letisku krátka rozlúčka s A. Dub-
čekom. Federálni poslanci HZDS 
a Sociálnodemokratickej strany Slo-
venska sa prišli s ním rozlúčiť na le-
tisko. Z českej strany sa s Dubčekom
lúčili iba poslanci Sociálno-
demokratickej strany. Po minúte ticha
a len čo dohrala štátna hymna, prišiel
pokyn, aby všetci opustili plochu
letiska. Nedôstojný akt sa udial, keď
truhlu s pozostatkami Dubčeka vojaci
prenášali z letiskovej budovy do lie-
tadla. Lietadlo nebolo na prevoz
truhly špeciálne upravené. Vojaci 
do otvoru lietadla vsunuli iba
polovicu truhly. Pokým sa priestor 
v lietadle upravoval, museli
odmontovať niekoľko sedadiel, tak-
mer polovica truhly trčala z lietadla,
div že neskĺzla na betónovú plochu.
Bol to nedôstojný akt Prahy voči poli-
tikovi, ktorý ju vo svete preslávil ako
dovtedy nikto iný. 

Naopak, rozlúčenie s Alexandrom
Dubčekom v Bratislave bolo dôstoj-

né. Bolo medzinárodné. Štátneho
pohrebu organizovaného slovenskou
štátnou reprezentáciou sa zúčastnili
predstavitelia a zástupcovia z 50 štá-
tov. Keď sa v Slovenskom národnom
divadle za zahraničných hostí 
s Dubčekom rozlúčil predseda Social-
istickej internacionály Pierre Mauroy
z Francúzska a predseda rakúskeho
parlamentu Heinz Fischer, účastníci
márne čakali na ohlásené vystúpenie
predsedu Českej národnej rady Mi-
lana Uhdeho. 

Okolo Dubčekovej nehody kolo-
vali rôzne nejasnosti a úvahy o mož-
nej spojitosti s vraždou Jaroszewicza,
resp. s ich plánovanou účasťou 
na moskovských rokovaniach. Ďalej,
že polícia na mieste nehody neurobila
trasostopu, nezodpovedala sa otázka,
ako sa A. Dubček ocitol 20 metrov 
od auta. V krátkom čase sa na mieste
nehody objavila aj ochranka napriek
tomu, že ju nikto nevolal a polícia po
prehliadke miesta porušila vlastné
predpisy a odovzdala Dubčekovu ak-
tovku nepozvanej ochranke. Aktovka
mala ukrývať citlivé materiály 
pre moskovské rokovanie a koncept
prejavu proti rozdeleniu ČSFR. Tak-
isto nedošlo ani k nezávislej obhliad-
ke auta, pretože niekoľko dní 
po havárii vrak zmizol v garážach
ministerstva vnútra, kde bol opravený
a zmizla aj Dubčekova aktovka.
Kvôli mnohým nejasnostiam
Dubčekovej nehody dala Sociálna
demokratická strana Slovenska kon-
com septembra 1999 podnet k do-
datočnému policajnému prešetreniu
Dubčekovej havárie. Vyšetrovatelia 
i vo februári 2000 došli k rovnakému
záveru ako v r. 1992. Podľa nich
pravdepodobnou jedinou príčinou
prečo auto náhle opustilo vozovku
bol akvaplaning zapríčinený rýchlou
jazdou. Miesto povolených 80 km šiel
šofér rýchlosťou okolo 200 km. Úmy-
selné zavinenie smrti Dubčeka bolo
pre nedostatok dôkazov vylúčené.
Šofér Ján Rezník, vojak z povolania
a  bývalý kaskadér bol odsúdený 
na rok bezpodmienečne. Lenže 
na tento čin sa vzťahovala amnestia 
a Rezník ani trest nenastúpil.  

ROMAN GABRIEL ZELENAY 
(1952 – 1993)
1. novembra 1993, asi kilometer

pred českou colnicou počas pracovnej
cesty do nemeckého Meissenu
služobný Ford Scorpio štátneho
tajomníka Ministerstva kultúry SR 
a podpredsedu HZDS Romana Zele-
naya vo veľkej rýchlosti narazil 
do odstaveného maďarského
kamióna. Romana Zelenaya, ktorý
sedel údajne nepripútaný na zadnom
sedadle, vymrštilo cez zadné sklo 
a pri páde na vozovku sa smrteľne
zranil. Zomrel na mieste. Do očí bije,
ako veľmi sa táto nehoda podobá 
na Dubčekovu nehodu so smrteľným
koncom. Podobne ako v prvom prí-
pade, tak aj pri tejto nehode sa
„stratila“ aktovka obete a šoférom bol
ten istý Ján Rezník!

V jednom osobnom rozhovore
otec Romana, známy športový ko-
mentátor Gabo Zelenay, pri istej

zmienke podotkol „nechcem
dopadnúť tak ako môj syn“. 
Pri otázke, ako to myslí, povedal, že
jeho syn bol zavraždený. Okrem zra-
není zapríčinených nehodou mal aj
guľku v hlave. 

ŠVÉDSKO: OLOF PALME 
(1927 – 1986) 
Je 28. február 1986, krátko pred

polnocou. Švédsky ministerský pred-
seda Olaf Palme sa vracia aj s man-
želkou Lisbet domov z predstavenia
v Grand Kino. Na ulici okrem
niekoľkých návštevníkov kina niet
ani živej duše. Za Palmovým chrbtom
neznámy muž skríkne „Palme“, 
v zápätí sa ozýva výstrel a Palme
padá na zem. Druhý výstrel iba ľahko
škrabol Palmeho manželku. Vrah
utiekol. Následné vyšetrovania pre-
biehali nedbanlivo a neprofesionálne.
Po troch rokoch bol verejnosti
prezentovaný istý Christer Pettersson
ako Palmeho vrah. Úrady boli spokoj-
né, páchateľ sa našiel. Petterssona
odsúdili v roku 1989  na doživotie,
ale onedlho bol prepustený na slo-
bodu. Na verejnosti sa povrávalo, že
bol rehabilitovaný a od švédskych
úradov dostal vysoké odškodnenie.
Viaceré indície nasvedčujú, že išlo 
o vopred dohodnutú hru do ktorej bol
páchateľ už od samého začiatku
zasvätený. Urobil veľkú chybu, keď
nadviazal kontakt s rodinou zavraž-
deného Palmeho.  Chcel sa stretnúť 
s jeho synom. K stretnutiu ale ne-
došlo. Krátko pred tým spadol údajne
tak nešťastne, že utrpel ťažké zrane-
nie lebky s mozgovým krvácaním.
Od toho okamihu bol v kóme a zom-
rel dva týždne po tejto nešťastnej „ne-
hode“ vo veku 57 rokov. 

Americký investigatívny novinár
a filmový producent Allan Fran-
covich žijúci v Londýne dlho sle-
doval a dokumentoval tajné aktivity
CIA. Vysledoval vraj aj skutočného
vraha Palmeho. Koncom apríla 1997
cestoval za ním do USA. K stretnutiu
ale nedošlo. Keď prechádzal kon-
trolou na houstonskom letisku náhle
zomrel na infarkt!

Palme bol prekážkou Novému
svetovému poriadku a svojimi sym-
patiami k ľavici jasne ohrozoval zá-
padné štruktúry. Chcel obmedziť
právomoc polície a tajných služieb,
vyjadroval sa kriticky k mnohým
háklivým politickým otázkam a otvo-
rene kritizoval USA  kvôli vojne 
vo Vietname, odsúdil Sovietsky zväz
za zlikvidovanie Pražskej jari, zapojil
sa do protijadrovej kampane, kritizo-
val Francov režim v Španielsku,
odsudzoval apartheid v Juhoafrickej
republike, osobne sa stretol s Fidelom
Castrom a odvážil sa postaviť  Hen-
rymu Kissingerovi. V roku 1973 sa
mocní tohto sveta - elita Bilderberg-
erovcov - mali stretnúť neďaleko
Štokholmu v Salsjöbadene. Jedným
zo stálych hostí tejto superelity bol aj
Henry A. Kissinger, ktorého Palme 
vo Švédsku nechcel vidieť. Vyčítal
mu, že z volebných dôvodov oddialil
mierové rozhovory na ukončenie
vojny vo Vietname, čím desaťtisíce
nevinných ľudí poslal na smrť, ktorej

sa dalo predísť. Presadil sa Kissinger,
ktorý do Salsjöbadenu prišiel. Práve
tu podal návrh na vytvorenie umelo
vyvolanej ropnej krízy a s ňou súvi-
siacej valorizácie dolára, čo sa aj
dôsledne previedlo. V tom istom roku
rokoval Kissinger o mierovej zmluve
o ukončení vojny vo Vietname.
Odmenou mu bola Nobelová cena 
za mier, hoci v skutočnosti vojnu
predĺžil.  

NEMECKO: 
JÜRGEN MÖLLEMANN  
(1945 – 2003) 
Obľúbeným športom nemeckého

politika Jürgena Möllemanna bol pa-
rašutizmus. Bol 9. august 2002 a on
sa vznášal vo výške 1300 metrov 
nad zemou a až pri otváraní hlavného
padáka zistil, že šnúry boli buď
potrhané alebo zamotané. Šťastne
však pristál núdzovým padákom. 
Po tomto incidente Möllemann
uviedol, že s jeho padákom niekto
manipuloval. Neskôr, 5. marca 2003
toľko šťastia už nemal. Dopadol 
na otvorenom poli s roztiahnutými
rukami a nohami rýchlosťou 200 kilo-
metrov za hodinu. Šanca prežitia bola
nulová. Politik sa údajne úmyselne
odpojil od hlavného padáka a deak-
tivoval núdzový padák s cieľom
spáchať samovraždu. Tí, čo ho lepšie
poznali, samovraždu vyvrátili. Jed-
nému z nich sa Mollemann predtým
dokonca zdôveril, že mu niekto siaha
na život. 

Möllemann kritizoval izraelskú
politiku voči Palestíne, čím sa vys-
tavil obvineniu z antisemitizmu.
Kritizovať Izrael v Nemecku je zahrá-
vanie sa so životom. Nehovoriac 
o tom, ak ide o popredného politika. 

NEMECKO: 
UWE BARSCHEL 
(1944 – 1987) 
Samovraždu mal údajne spáchať

aj ďalší nemecký politik Uwe
Barschel. 

Dňa 11. októbra 1987 mal 
S. Knauer, reportér týždenníka Stern,
viesť v ženevskom hoteli Beau Ri-
vage  rozhovor s Uwe Barschelom. 
V dohodnutý čas sa Knauer dostavil
do hotela. Na dverách hotelovej izby
visel oznam - prosím, nerušiť. Keďže
termín bol dohodnutý, Knauer za-
klopal. Zaklopal niekoľkokrát a keď
sa Barschel neozýval, vstúpil dovnú-
tra, izba nebola zamknutá. Na chodbe
si všimol čiernu zašnurovanú topánku
a odtrhnutý gombík. Na posteli ležalo
riadne poskladané pyžamo a zbierka
poviedok od Jean-Paula Sartra.
Knauer opatrne otvoril dvere do kú-
peľne a vo vani videl ležať Barschela,
kompletne oblečeného, ale mŕtveho.
Vyšetrovatelia nenašli žiadne
odtlačky prstov, ale k fyzickej kon-
frontácii došlo, čo nasvedčovali
odtrhnutý gombík z košele, jedna za-
šnurovaná topánka na chodbe a druhá
premočená na podlahe kúpeľne, na
rohožke zvláštne stopy a záhadnou
látkou znečistený uterák pohodený pri
vchode. Neskôr sa ukázalo, že tou
látkou je dimetylsulfoxid. 

V miestnosti bola tiež opláchnutá
fľaška whisky z minibaru, ktorá ob-
sahovala stopy prášku na spanie
difenhydramín, ktorý sa našiel aj 
v mŕtvom tele spolu s ďalšími látkami
ako cyklobarbital a pyrithyldión.
Kvôli viacerým zvláštnym a ne-
vysvetliteľným okolnostiam kolovala
teória, že Barschelovi pri samovražde
pomáhal dajaký jeho priateľ.  

Pred „samovraždou“ si Barschel
objednal fľašu vína. Priniesli mu ju 
o 18.30 hod. obvyklým spôsobom 

Detektívky 
naostro
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s dvoma pohármi. Jeden z nich sa
našiel rozbitý v odpadkovom koši 
a druhý starostlivo opláchnutý 
na mramorovom stole v kúpeľni 
a po fľaši vína, ktorú objednal
Barschel nebolo ani stopy. Barschel
musel mať návštevu v predvečer svo-
jej smrti. Pri pitve sa zistil na pravej
strane čela hematón zapríčinený
vonkajším násilím.  Okolo smrti
Barschela kolovali rôzne verzie, bola
to samovražda alebo vražda? Ak
vražda, kto bol ten vrah? Boli viacerí? 

Bývalý agent izraelskej tajnej
služby Mossadu Victor Ostrovsky
poodkryl zákulisie tejto vraždy svo-
jou v roku 1994 vydanou knihou
Tajný spis Mossad: špinavý biznis
izraelskej tajnej služby. Podáva v nej
podrobný popis operácie Hannibal,
obchodu so zbraňami a spoluprácu
tajných služieb Izraelu a Iránu, kde
hral úlohu aj Barschel. Ostrovsky po-
drobne popisuje vraždu Barschela,
ktorá bola súčasťou tejto operácie, 
a ktorá mala mať všetky znaky
samovraždy. 

Pravdepodobne mal Barschel
zomrieť už niekoľko mesiacov skôr.
Bola nedeľa 31. mája 1987. Barschel
sa vracal v dvojmotorovom lietadle
Cessna 501 zo stretnutia s Helmutom
Kohlom v Bonne. Charterové lietadlo
spoločnosti Travel Air zamierilo
okolo 23. hod. na lübecké letisko
Blankensee. Narazilo pri tom na rozh-
lasový stožiar, padlo na zem a začalo
horieť.  

Viditeľnosť v tú noc bola dobrá 
a preto si vyšetrovatelia nevedeli
vysvetliť, prečo Cessna letela tak
nízko. Zatiaľ čo obidvaja piloti prišli
o život a príslušník bezpečnostnej
služby, ktorý sa tiež nachádzal 
na palube, bol v kritickom stave,
Barschel z nich obišiel najlepšie. Utr-
pel iba zlomeninu krížovej kosti,
niekoľko škrabancov a modrín. 

USA: 
JOHN F.  KENNEDY 
(1917 – 1963) 
Bol 22. november 1963 a krásne

počasie. Lietadlo s prezidentom John
F. Kennedym a jeho manželkou
Jacqueline pristálo na letisku v Dal-
lase. Manželský pár nastúpil do li-
muzíny s otvorenou strechou a kolóna
áut sa pohla smerom do centra mesta.
O 12. 30 hod. bolo počuť výstrel 
a v tom momente sa prezident dotkol
krku, z ktorého sa valila krv.
„Panebože, som zasiahnutý“ povedal

dusiac sa, než mu hlava padla do-
predu. Guľka mu prerazila šiju 
a vyšla krkom. Aj texaský guvernér
John Connally, ktorý sedel v prednej
časti vozidla, klesol vážne zranený na
zem. Guľka mu prerazila hornú časť
tela, rozdrvila zápästie a prenikla 
do stehna. Udialo sa to súčasne 
a oboch mužov zasiahla tá istá guľka.
O niekoľko sekúnd neskôr ďalšia
guľka ukončila život prezidenta.
Vytrhla mu časť lebky. Krvavé
zrazeniny veľkosti päste ležali 
vo vnútri auta postriekané mozgovým
tkanivom. Roy Kellerman, americký
spravodajský agent kričal do mi-
krofónu „Atentát na číslo 1!  Pridať
plnú rýchlosť!“ Vodič limuzíny 
s umierajúcim prezidentom zamieril
do dallaskej nemocnice Parkland Me
morial Hospital. O 13. hod. prezident
vydýchol naposledy. Ihneď po tejto
udalosti viceprezident  Lyndon B.
Johnson opustil nemocnicu a zamieril
k prezidentskému lietadlu Air Force
One na letisku Love Field, kde zložil
prezidentskú prísahu a ešte v ten deň
sa stal 36. prezidentom Spojených
štátov.   

Smrť 46-ročného, v poradí 35.
prezidenta USA údajne zapríčinila
strela vypálená zo šiesteho poschodia
zo skladu so školskými knihami.
Odtiaľ mal čudák a samotár Lee Har-
vey Oswald strieľať na prezidenta.
Čiže guľky trafili prezidenta zozadu.
Zábery istého amatéra, ktorý natáčal
prechádzajúcu kolónu Johna F.
Kennedyho a nečakane zachytil 
i atentát, tomuto tvrdeniu odporovali.
Na prezidenta sa muselo strieľať
spredu. Možno priamo v aute. V tej
trme-vrme po prvom výstrele vodič
limuzíny spomalil, krátko sa otočil a
mal možnosť vystreliť na prezidenta
z bezprostrednej blízkosti a potom
vozidlo zrýchliť. 

Krátko pred atentátom ochranka
dostala príkaz, aby sa stiahla. Hneď
nato zaznel prvý výstrel a za ním
druhý. 

Na podnet Kennedyho nástupcu
Johnsona vznikol osobitný výbor
(Warrenova komisia), ktorý mal
vyšetriť atentát na prezidenta
Kennedyho. Podľa Warrenovej ko-
misie atentátnikom bol Lee Harvey
Oswald, ktorý sa iba dva dni po aten-
táte na prezidenta sám stáva obeťou
atentátu. Už ho nemohli postaviť 
pred súd, už nemohol vypovedať. Po
celý čas však tvrdil, že s vraždou
nemá nič spoločné. Neskorší prezi-

dent Gerald Ford založil „Rocke-
fellerovu komisiu“ za účelom preše-
trenia činnosti CIA na území
Spojených štátov, vrátane vraždy
Kennedyho. Táto komisia nenašla 
žiadny dôkaz o akejkoľvek účasti
CIA na atentáte na Kennedyho.
Páchateľom bol Lee Harvey Oswald.
Tomuto tvrdeniu však odporovali
lekárske fakty. Prezident utrpel vážne
poranenie lebky a mozgu, čo
dosvedčili aj viacerí svedkovia. Jed-
ným z nich bol Clint Hill, agent tajnej
služby, ktorý doprevádzal umiera-
júceho prezidenta do nemocnice.
Podľa neho Kennedymu chýbala
pravá zadná časť lebky. To isté
uviedol aj lekár Robert McClelland 
z Memorial Hospital, ktorý videl
Kennedyho hneď pri prevoze do ne-
mocnice. Kennedy bol zastrelený
spredu, na čom sa zhodli mnohí
odborníci. 

O 18 rokov neskôr istý David
Lifton predložil verejnosti svoje
zhodnotenie Kennedyho smrti. Zo-
zbieral všetky dostupné lekárske
dokumenty a výpovede vtedajších
zamestnancov nemocnice. Dospel 
k záveru, že medzi odvozom mŕtveho
prezidenta z Memorial Hospital 
a jeho následnou pitvou v Námornej
nemocnici Bethesda muselo byť
mŕtve telo zmanipulované tak, aby sa
nedalo zistiť, že strela zasiahla prezi-
denta spredu.  

V novembri 1998, 35 rokov 
po atentáte na prezidenta, sa na ve-
rejnosť dostali nové, prekvapujúce in-
formácie. A síce od samotných
úradov. Americký Kongres došiel 
k záveru, že reči o vražde Kennedyho
možno odstrániť iba ak sa predloží čo
najviac faktov. Kongres menoval päť
odborníkov, ktorých úlohou bolo
triedenie a zverejnenie dosiaľ dostup-
ného materiálu. Výsledok bol tak
ohromujúci, že keby sa to vedelo vo-
pred, k publikovaniu by nikdy nebolo
došlo. Pointou bolo, že v obehu boli
dva Kennedyho mozgy! Jeden z nich
nebol jeho. A práve tento mozog je na
fotkách vo Washingtonskom národ-
nom archíve ako Kennedyho mozog.
Z Kennedyho mozgu nezostalo tak-
mer nič a tento „náhradný mozog“
bol vcelku intaktný, ten zasiahla
guľka zozadu. Niekto ho upravil tak,
aby vyhovoval tvrdeniu Warrenovej
komisie, že vrahom bol Oswald.  

Mŕtve telo bolo pravdepodobne
prispôsobené oficiálnej teórii Warre-
novej komisie v dvoch „pracovných

postupoch“. Pri prvej pitve v Ná-
mornej nemocnici Bethesda sa lekári
podľa Davida Liftona skláňali 
nad veľkou mierou zmanipulovanou
Kennedyho lebkou, ale ešte stále 
nad tým, čo z mozgu zostalo. Prí-
tomný bol pri tom aj agent FBI, ktorý
neskoršie pred revíznou komisiou vy-
povedal, že z Kennedyho mozgu veľa
nezostalo. Videl, ako ho lekári vy-
tiahli z otvorenej lebky a položili 
do bieleho pohára. Fotograf John T.
Stringer urobil fotografie z toho, čo 
z mozgu ešte zostalo. Odovzdal ich
lekárovi J. Humesovi a tento zasa ad-
mirálovi Georgovi Burkleyovi, osob-
nému lekárovi J. Kennedyho. 
A potom sa fotky „stratili“. 

V roku 1998, keď  revízna ko-
misia pre záznamy o atentátoch z po-
verenia Kongresu urobila kontrolu
materiálu, boli niektorí svedkovia
mŕtvi alebo mlčali. Istý svedok, in-
žinier z NASA Paul Kelly O'Connor,
podporil teóriu Davida Liftona. Vy-
povedal, že Kennedyho telo bolo 
pri odvoze z nemocnice Parkland za-
balené do plachty, ktorá vyzerala
úplne inak ako patologický vak, 
v ktorom ležal, keď ho doviezli 
do nemocnice Bethesda. 

A ešte jedna zaujímavosť: Air
Force One odletelo s mŕtvym telom
prezidenta  na Andrews Air Force
Base blízko Washingtonu, kde bolo
vydané poručíkovi Richardoci A.
Lipseymu. A pod jeho vedením bolo
naložené na pohrebný voz. V januári
1978 uviedol Lipsey pred Užším
výborom  pre atentáty, že v zápätí išiel
aj s jeho nadriadeným, generálom
Wehle, vrtuľníkom do Námornej
nemocnice Bethesda. Zavraždeného
prezidenta  dopravili do budovy zad-
ným vchodom, zatiaľ čo druhý
pohrebný voz podišiel k hlavnému
vchodu s prázdnou rakvou. 

V roku 1988 informoval britský
televízny novinár Nigel Turner o sku-
pine záhadných mužov, ktorí boli 
pri pitve Kennedyho v nemocnici
Bethesda. Boli oblečení v civile a ma-
li úplnú kontrolu nad priebehom
pitvy. Dôsledne sledovali prácu
lekárov, krátko sa poradili v rohu mi-
estnosti a potom nariadili patológom,
aby pitvu prerušili. 

Ako je v úvode uvedené, v tomto
druhu „detektívok“ odchádzajú z toh-
to sveta dosť neobvykle aj tí, ktorí by
mohli niečo prezradiť, ako napríklad
istá Jane Mooneyová. Bola strip-
térkou a predtým pracovala v nočnom
klube Jacka Rubyho, vraha Oswalda.
Po hádke so spolubývajúcou bola
Mooneyová zatknutá kvôli narušeniu
verejného poriadku a o dve hodiny ju
našli mŕtvu. Obesila sa vo svojej cele,
vraj spáchala samovraždu. Novinárku
Dorothy Kilgallenovú, ktorá napo-
sledy robila rozhovor s Oswaldovým
vrahom Jackom Rubym našli v jej byte
mŕtvu.  Ležala otrávená na pohovke
smrteľnou zmesou alkoholu a barbi-
turátu. Kilgallenová často kritizovala
prácu Warrenovej komisie a rôznych
vládnych agentúr. V jej úmrtnom liste
stálo „príčina smrti nejasná“. 

Lee Bowers pozoroval dvoch
mužov, z ktorých miesta videl záblesk
ako pri výstrele. Bowers trval tri roky
na tom, čo videl, pokým nezahynul
pri dopravnej nehode. 

Všetky tieto obete mali jedno

spoločné. Boli vypočúvané FBI, ktorá
sa snažila ich výpovede prekrútiť.
Umlčaní boli aj príliš zhovorčiví
mafiosi, ako napr. John Roseli. Pred
výborom US-Senátu sa pochválil, že
vie o vražde Kennedyho viac ako treba.
Neskôr ho rybári vytiahli ako rozklada-
júcu sa mŕtvolu bez nôh v benzínovom
sude zaťaženého reťazami. S nohami
by sa tam totiž nevmestil. Bizarné úmr-
tia v dôsledku atentátu na Kennedyho
pokračovali aj naďalej. 

Kennedyho smrť  vyhovovala
celému režimu, či už mafii, CIA, FBI,
tajným službám, alebo aj vládnucemu
privátnemu bankovému sektoru. Tento
sa obával, že Kennedy chce zrušiť FED
(Federálny rezervný systém), aby
mohol previesť peňažný systém 
zo súkromných rúk späť 
do štátnych. Podobne ako Kennedy, aj
Trump bol proti súkromným centrál-
nym bankám. Chcel ich vrátiť národu.

Kennedy vo svojom prejave 
v apríli 1961 varoval pred tajnými
službami, ktoré predstavujú efektívnu
moc a výrazne ovplyvňujú svetovú
politiku. Keď sa tajná invázia 
v Zálive svín vedená CIA skončila
úplnou katastrofou, Kennedy bol 
od zlosti bez seba a troch vysoko
postavených funkcionárov CIA
odvolal. Jedným z nich bol aj Charles
P. Cabell. Mimochodom, jeho brat
Earle Cabell bol v čase atentátu na
Kennedyho starostom Dallasu!
Kennedy vyhlásil boj organizo-
vanému zločinu a jeho mladší brat
Robert F. Kennedy sa postaral o dra-
stické zvýšenie trestných stíhaní. To
vyvolalo sakramentskú nevôľu 
v podsvetí a v CIA. CIA bola za-
ložená v roku 1947 a je výkonným
orgánom tieňovej vlády, operuje
skryte, a to na celom svete, nevyní-
majúc ani USA. Kennedy bol
prekážkou vo vojne v juhovýchodnej
Ázii. Z Rady pre medzinárodné
vzťahy (CFR) tlačili na vyslanie
vojsk do Laosu, Kennedy tomuto
tlaku odolal. 

Podobný osud stihol aj Roberta
Francisa Kennedyho, mladšieho brata
prezidenta USA.  Ako minister spra-
vodlivosti a senátor sa vyznačoval tým,
že sa radikálne postavil proti podsvetiu.
Počas jeho funkčného obdobia sa počet
súdnych konaní proti mafii zvýšil 
o 800 percent! John F. Kennedy bol za-
strelený počas dňa v Dallase a jeho brat
Robert uprostred volebnej kampane 
v júni 1968 v noč-ných hodinách v Los
Angeles dvadsaťštyriročným prisťa-
hovalcom z Palestíny. 

Koncom roku 2006 zverejnila
BBC niektoré nové poznatky týka-
júce sa vraždy Roberta F. Kennedyho.
V onú noc atentátu sa tam nachádzali
aj niekoľkí ľudia zo CIA, o ktorých
sa predtým „nevedelo“. Podobne ako
pri vražde Johna F. Kennedyho, tak aj
v prípade Roberta bolo vyšetrovanie
vraždy zmanipulované. Znalecká ex-
pertíza zistila, že na Roberta bolo vys-
trelené z dvoch rôznych zbraní. Podľa
toho smrteľný výstrel nebol zo zbrane
Palestínčana. A tak skutoční zabijaci
zostanú navždy v anonymite. 

Čiže všetci, je úplne jedno či už sú
to vysokopostavení politici, šéfovia CIA
alebo mocní bankári, všetci sa stanú
terčom, keď sa postavia proti tým, ktorí
sú ešte vyššie, sú jednoducho nad nimi. 

DARINA VERGESOVÁ

Kresba: Andrej Mišanek
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(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

CESTA DOMOV, CESTA KRÁSNA
Odchádzam do cely, kde som bol

zatvorený. Teraz už bez doprovodu do-
zorcu, sám, nestrážený. Balím dohromady
svojich päť sliviek. Pomáhajú mi pri tom
naši bratia spoluväzni.

„Kaplánko, kto nám bude slúžiť sv.
omšu, keď odídeš?“ Vzdychá Rudo. 
A každý si poťažká. Niet divu. Tak sme si
zvykli v tom väzení na seba, akoby sme sa
už nikdy nemali rozlúčiť. Štefo, ktorý vždy
mal vo zvyku mudrovať, optimisticky ho-
vorí: „Len sa nesužujme, náš kaplánko
začal, za ním pôjdu von i jeho ovečky“!

Teším sa, ako sa dá. Rozlúčka s kaž-
dým, čo je tam. Ozaj, pri všetkej radosti,
ako ťažko to padne zanechávať druhov 
v utrpení a neistote. Čo sa dá robiť? Už
prichádza dozorca vyhnať ma, že už tam
nepatrím, aby som sa bral von.

Nuž, ale ešte aj slobodný od tých nepo-
darených dozorcov nemám pokoja? Nič
milosti ani do hrsti. Dokiaľ som na pôde
trestnice, som v ich moci. Preto čím skôr
odtiaľ preč. Idem ešte do našej kaplnôčky,
kde toľko milosti, sily, útechy človek
načerpal v ťažkých chvíľach väzenia, že sa
neraz zdalo, že klesnem pod krížom. Potom
rozlúčka od všemocných nad väznicou 
a s oteckom odchádzam na faru.

Známi a farníci po ceste zdravia a pri-
chádzajú mi podať ruku. Mnohých
upozorňujem, aby sa nekompromitovali,
totiž v očiach zberby tyranizujúcej sloven-
ský ľud, aby si neškodili, keď sa ku mne
verejne priznávajú. Nepopustili. Niektorí
čo len pár krokov, iní skoro celú cestu ma
odprevadili.

Vo farskom kostole som sa stavil na
pár slov vďaky Bohu. Rozpomienky víria
hlavou. Niektorí z mojich najmladších
miništrantov už tu čakajú. A vnútri sa tlačia
iní známi.

Život je plynulý tok, veľmi dravý.
Strhuje so sebou, treba sa veľmi obracať 
a veslovať, aby človek neutonul v dravosti
toho toku, aby ho neuniesol neprajným
smerom. Treba sa vžiť do vonkajšieho
sveta. Prehodiť výhybku, plným tempom
do práce, lebo sú ohrožené veľmi vážne
hradby náboženské a národné.

V Trenčíne som zostal dva dni. Tu
naraz sa mi hrnuli osobné i telefonické 
upozornenia, aby som zmenil bydlisko,
lebo zločinci sa na druhý deň spamätali 
z môjho rozsudku a ich vytriezvenie je 
pre nich trpké a idú organizovať de-
monštrácie proti môjmu oslobodeniu.

To bola ich obvyklá zbraň. Ak sa
dozvedeli, že niekto bol prepustený z väz-
nice, vtedy nahnali na námestie pár
výrastkov, alebo nakomandovali pár
zamestnancov, a nejaký partizán spustil
zlostné huckanie a chudáka, či ho komisia
prepustila alebo nie, vyvliekli z bytu a do-
vliekli znova do väzenia. Tak to niektorým
urobili dva - tri razy. Preto bolo treba 
z Trenčína odísť. Priháralo.

V sprievode priateľa odchádzam ná-
kladným vlakom do Trenčianskej Teplej,
tam som prenocoval a zavčas ráno od-
chádzam do miesta mi prideleného, aby sa
na mňa zabudlo. V Trenčíne a na okolí 
o mne známi rozšírili, že som odišiel 
za hranice, do Ríma.

Medzitým som sa usadil vo Varíne.
Pokračoval som v práci za Boha a národ.
Tie dve hviezdy som mal pred sebou, šíriť
ich žiaru.

Načim bolo chrániť pre národ každú
kvapku krvi nevinných bratov, držať každú
piaď národnej postati, čeliť útokom a opatrne
preťahovať duše z ich tábora na našu stranu.

Obrana, výboj, stavba. Tieto tri slová
môžu charakterizovať moju prácu. S Bo-
žou pomocou sa vec darila. Čím väčšie ne-
bezpečie, tým viac to lákalo k práci 
a výbojom.

Prichodilo septembrové prenasle-
dovanie v r. 1947. Začína zatýkanie. 
Z troch strán ma upozornili, aby som sa
zachránil. Už predtým Čáp a Jakubovička,
komunistickí pohlavári v Žiline, proti mne
huckali na boľševických schôdzach i medzi
domácimi nechýbali udávači. Vďaka Bohu
neboli to Slováci, ktorí si udávaním robili
podlé zásluhy.

Tisíce českého vojska v našom kraji,
ktoré na každého slovenského katolíckeho
kňaza hľadelo ako na zločinca, ktorého treba

odstrániť. To akosi prešlo i za ich chrbtom
práca išla ďalej. Opatrnejšie, ale predsa.

Upozornenia sa množili. A v piatok 12.
septembra, na meno Panny Márie, začali
zúrivé zavieračky v Žiline, ktoré sa
prenášali na okolie. Upozornili ma, že aj ja
som na rade. Rozhodol som sa odísť.

Z nedele na pondelok, v noci zo 14 .
na 15. septembra, teda na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie, Patrónky Sloven-
ska, som prekročil hranice Slovenska.

Zmenil som pôsobisko. Práca ide
ďalej, a dá dobrý Boh, že aj výsledky mojej
práce sa hýbu dopredu.

DOSLOV
Terajšia práca je len hrsť spomienok,

písaných z ohľadu na dobu, v ktorej sa
teraz Slovensko nachádza. Keby Sloven-
sko bolo už slobodné, kniha by musela byť
obsiahlejšia. Rozšírená o spravodlivé
opísanie a pochvalu zásluh tých, čo svojím
vzácnym príspevkom pomáhali chudákom

väzňom ľahšie znášať krutý osud. Nateraz
toto muselo stačiť, aby to nesťažilo situáciu
našich dobrodincov. Príde čas, keď i to
budem môcť smelo a otvorene povedať.
Ten čas sa už neodvratne blíži. Doba strhá-
vania pút je blízko. Komunistická kazajka,
zvierajúca slobodymilovné národy do po-
tupného červeného otroctva, praská. Ujar-
mení rabi dvíhajú hlavy. Tí, čo skúsili
infekciu komunizmu na tele vlastného
národa, otvárajú oči a túžia po zdravom vz-
duchu slobody. Darmo červení kati až do
krvi priťahujú zvieraciu kazajku. Každé
nové nespravodlivé utrpenie je prameňom
novej odvahy a sily k odboju i tu platí
kresťanské: Sanguis martyrum-semen
Christianorum: Krv mučeníkov semenom
kresťanov. Z nevinnej krvi sa rodia noví
hrdinovia viery a hrdinovia národa.

Počas troch rokov, podľa slov samot-
ného neblahej pamäti povereníka vnútra
Ferienčíka, na Slovensku odhalili 40 sprisa-
haní proti červenej českej republike, hrdú-
siacej slovenský katolícky národ takým
príšerným spôsobom. Od tohto vyhlásenia
zas odhalili jedno či dve sprisahania.

Teda, čo mesiac nové sprisahanie proti
štátu, o ktorom platená propaganda
vytrubuje do sveta, že je z vôle ľudu, že si
v ňom „vládne ľud sám“.

Týchto 40 sprisahaní proti najväčšiemu
nepriateľovi človečenstva a jeho kultúry,
proti boľševizmu, je úpenlivým výkrikom
do svedomia slobodných národov, aby po-
mohli svojím menším bratom, ktorí vedeli
na záchranu kresťanstva a myšlienky
ľudskosti a slobody pred červenou hydrou
boľševického nebezpečenstva priniesť toľko
krvavých hekatomb.

Kiež tieto strašné obete našich naj-lep-
ších bratov sú i výstražným výkrikom do
radov slovenskej emigrácie, aby zjed-
notená v jeden dobre zriadený šík
cieľavedome postupovala v boji za oslobo-
denie slovenského národa.

V Salzburgu, v prvý piatok augusta (6. 8.), 
vo sviatok premenenia Krista Pána r. 1948

ZOTROČENIE ZEME
Vy, ktorým Boh doprial žiť na výslní

slobody, neviete úplne chápať, čo znamená
žiť v zemi otroctva.

V krajine slobody radosť na tvárach, 
z očí žiari pomerný pokoj a mier. 

V kraji boľševického zotročenia
strhané, úzkostlivé tváre, sem-tam zried-
kavý úsmev na nich, i ten je rozpačitý,
neistý, neúprimný.

U vás, na výslní slobody, osobná i ma-
jetková bezpečnosť, spokojná, tvorivá
činnosť nových kultúrnych a hospodárskych
hodnôt, tvorí ďalší krok k blahobytu.

V kraji komunistického otroctva plazí

sa za vami zo všetkých strán strach 
a obava, že už je rad na vás, že už vy
prichádzate na pretras, či budete len za-
vretý, alebo priamo odstránený.

V kraji duchovného i fyzického
otroctva je zabitá iniciatíva na poli
kultúrnom i hospodárskom, lebo v atmo-
sfére strachu niet tvorivej vynaliezavosti.

Na výslní slobody každý slnečný lúč
je životodárnym požehnaním, a vo voľnom
vzduchu slobody sa šíria prsia v rytmickom
takte slobodného dychu k plnšiemu životu,
kým v kraji totalitného otroctva ešte i
slnečné lúče ako by boli šípmi bolesti do
doráňaných sŕdc a i ten ozón vysokých vr-
chov akoby bol presýtený jedovatými vý-
parmi zlosti červených katanov.

ZNIVOČENIE OSOBNOSTI
Je pre človeka možný život v takejto

totalitnej krajine?
Tu ľudia akoby prestávali byť ľuďmi.

Musia sa stať bezduchými boľševickými

papagájmi..
Osobnosť. Jedno slovo a koľko hĺbky!

V tomto slove spočíva prirodzená hodnota
človeka, ktorá ekonómiou spásy je
povýšená do nadprirodzeného poriadku.
Hodnota človeka nespočíva v jeho
živočíšnej stránke, ale vo spojení tejto 
s dušou, ktorá je prameňom samostatnej,
mravnej i  rozumovej tvorivej činnosti.

Zakiaľ cieľom kresťanstva je plné
rozvitie ľudskej osobnosti po stránke nad-
prirodzenej i prirodzenej podľa vzoru 
osobností Najsvätejšej Trojice, v režimoch
totalitných je pravý opak, podviazanie
rozvoja osobnosti, pošliapanie, zničenie in-
dividuality, degradovanie človeka na púhe
kolečko kolektívneho mechanizmu..

ZÁPAS PRAVDY A BLUDU
Osobnosť hľadí na okolie svojimi

očami, nielen na povrchnú škrupinu veci.
Zostupuje hlbšie k dôkladnému poznaniu,
hľadá príčinu, hlbšie motívy bytia a čin-
nosti, hľadá ich zmysel a posledný cieľ.

Táto hlbšia intelektuálna činnosť osob-
nosti je však totalitným honcom veľmi
nepríjemná, lebo im nejde o poznanie a roz-
šírenie pravdy, len o rozšírenie ich bludov.

Červený diktátor háji a šíri myšlienku
preto, že je jeho vlastná. V ich systéme nie
je miesto pre zdravú diskusiu, lebo i aka-
demická diskusia je im čiastočnou kritikou.
A kritiku vie zniesť len pravda, nie falošný
blud, ktorý sa rúškom pravdy priodieva
akoby závojom.

Boľševický materializmus spočíva 
na blude, ktorý sa rečou filozofie označuje
ako prvá lož, a preto kritika je mu
neznesiteľná, lebo otriasa základmi jeho sys-
tému. Preto boľševizmus zúrivo zabraňuje
každej kritike a odstraňuje filozofickú,
náboženskú a hospodársku opozíciu, ktorá
sa opováži mať správnejší svetonázor, než
boľševický dialektický materializmus.

POŠLIAPANIE SLOBODY
Boh nás stvoril k slobode, povolal nás

k slobode Božích dietok. Rešpektuje slo-
bodnú vôľu človeka i vtedy, keď sa ona
odváži vzoprieť a postaviť hriechom proti
Nemu samému. Boh začas strpí urážky
svojej veleby, nepozbaví človeka jeho
výsady, ktorá ho robí človekom:  jeho slo-
bodného rozhodovania.

Tak koná Boh, absolútny Pán stvoren-
stva a absolútna pravda, Dobrota.

A ľudia, ktorí sú rovní jeden druhému,
ktorí sú vystavení omylom a blúdeniu,
neraz si osobujú absolútne právo pravdy,
výlučnej dobroty a najvyššej moci, snažiac
sa svoje často nepravé presvedčenie hneď
nanútiť druhému, za každú cenu.

Pri tom vidíme, že systémy pravde na-

jvzdialenejšie nanucujú druhým svoje
myšlienky najbezočivejšie a najkrutejšie.

Len to je pravdivé, čo je založené na
pravde. V akej miere sa nejaký
myšlienkový systém vzďaľuje od pravdy,
v takej miere úmerne stráca pôdu pod no-
hami, kláti sa jeho trvácnosť. Preto sys-
témy založené na faloši a blude majú tak
náhlo so zničením slobody. Preto za-
vádzajú skoré a časté „čistky“, odstraňujúc
nimi ľudí zvyklých slobodne myslieť, lebo
sloboda zdravého myslenia je ich
najväčším nepriateľom, je cestou k pravde,
a preto ohrozením systému prázdnych hes-
iel a vedomých lží.

Preto v totalitných štátoch je hrozné
obmedzovanie spravodajstva. Preto kruté
potláčanie slobody myslenia i rozhodovania.
Všetky totalitné systému, a komunizmus
zvlášť, olupujú človeka o to najcennejšie, čo
súvisí s jeho prirodzenosťou, čo ho robí
človekom, olupujú o slobodné užívanie
poznávacej, rozumovej činnosti, o slobodné

používanie vlastnej vôle. Tak hatia duševnú
činnosť človeka, keď ho násilne nútia ísť
jednosmerne bez rozmýšľania, na spôsob
nemej tváre, stáda, ísť jedine tou cestou,
ktorú mu ukazujú pušky, obušky 
a automaty.

Komunizmus je najpotupnejšia de-
gradácia ľudskej dôstojnosti. Komunizmus
je duchovným i hospodárskym zotročením
človeka, v najhoršom zmysle slova. Pre-
plnené žaláre a koncentračné tábory v tých
zemiach, kde komunizmus prišiel k moci,
sú toho najlepším dôkazom. A tento dôkaz
som pocítil i ja na vlastnej koži.

Obnovením druhej Československej re-
publiky, na podklade Benešovej moskovskej
zmluvy počas druhej svetovej vojny, sa ko-
munizmu otvorila brána do tohto nepo-
dareného, násilného útvaru. Od 9. mája
1945 bola už ČSR komunistická, komunisti
dirigovali viac-menej všetko, a všade dikto-
vali. Jedine sem-tam ponechali voľnosť ešte
akejsi kritiky, čo tomuto štátnemu útvaru dá-
valo demokratický náter, ktorý mal oklamať
západný svet. Ale skutočná demokracia bola
rokom 1945 na Slovensku pochovaná. Pre-
stala sloboda myslenia, prejavu, prestala 
osobná i majetková bezpečnosť.

Koncom mája 1945 ma komunistická
milícia v noci vzala z bytu, zavrela a držala
vo väzbe do 11. decembra 1945. Ako
dôvody môjho uväznenia udávali, najprv:

l. Nechcel som prezradiť, kde sa
zdržuje môj predstavený Msgr. Andrej
Marsina, pápežský prelát. Pri vyšetrovaní
sa mi vyšetrujúci vyhrážal, že „majú spô-
soby donútiť ma hovoriť“. 

2. Potom za dôvod mojej väzby udá-
vali, že som Boľševických partizánov vraj
hádzal do studne, na trenčianskom hrade,
ktorú kedysi vykopali Turci. Ten dôvod sa
im zdal dobrý len na moje zavretie, ale pred
súd s ním neišli, lebo videli jeho
neudržateľnosť pred verejnosťou, ktorá
vtedy predsa ešte bola ako-tak bojovnejšia 
a smelšia, lebo knuta boľševizmu bola ešte
len v začiatkoch. 

3. Nakoniec súdna obžaloba, ktorú
uvádza rozsudok Tľud 29/1945, znela, že
som písal články proti boľševizmu 
a hanobil štátne zriadenie v ZSSR.

SÚDNICTVO
Náš pospolitý ľud má vtipné príslovie:

„Keď chcú psa biť, palica sa nájde“, 
i s boľševickou justíciou je to tak. Najprv
ma zavreli, že som nechcel prezradiť pobyt
Msgr. Marsinu, potom ma držali vo väzbe,
že som vraj červených hádzal do studne, 
a pred súd ma ťahali preto, že som počas
svojej redaktorskej činnosti v katolíckom
týždenníku „Trenčan“ napísal články proti
boľševickému zriadeniu.

Pod ťarchou protidôkazov ma 11. de-
cembra 1945 oslobodili.

Boli to trpké dni väzenia pre mňa i os-
tatných väzňov. Nadávky, nútená neplatená
práca, bitka a hlad sú charakteristikou
týchto väzení. Prešli celé týždne, že sme
nedostali ani kúsok chleba. Celé mesiace
nebolo vo väzení ani kúsok mäsa. Ba 
v niektoré dni celé izby tak zvaných poli-
tických zaistencov nedostali obed.

Na vlastné oči som videl až do čierna
zbitých ľudí. Na Slovensku, v trenčianskej
väznici veliteľom bol komunista, Čech Žák
z Jičína, českí komunisti Jurásek a Tomáš
zbili až do čierna Štefana Seriša. Karola
Abvesera tam tak zbili, že bola hrôza 
na neho pozrieť, preto ho viac ako dva
týždne nepúšťali von na práce, aby sa
okolie väznice o tom nedozvedelo. Iný mal
od bitky tak dosekané chodidlá, že po nich
ani nemohol chodiť. Jozefa Šulca 
v ilavskej väznici tak zbili, že po troch
mesiacoch, keď ho premiestnili do tren-
čianskej väznice, sme mu ešte videli
rozsekaný chrbát, ešte bolo poznať jazvy
po ranách na jeho tele.

Keď sa milicionári opili, doviedli si do
väznice kamarátov, „aby si vyplnili vôľu na
zaistencoch“. Čo znamenalo vyplnenie
vôle?

Vyzliekli hociktorého väzňa donaha 
a bili, mučili ho najhroznejším spôsobom.
Tak zbili Štefana Markoviča a jeho syna
Ivana atď.

Nie div, veď dozorcami vo väznici boli
takí, ktorých predtým, ešte za prvej ČSR,
odsúdili krajské súdy pre krádeže, násilie,
ako Košút, Meravý, atď.

Niet krvavejšieho fľaku v slovenských
dejinách, ako obdobie od r. 1945 podnes.
Proti všetkej mierumilovnosti a pokojnej
povahe slovenského národa nastalo naraz
úsilie na strane komunistov a na strane
kliky Benešovej vyrobiť zo slovenského
národa národ kriminálnikov, zločincov 
a väzňov.

Bezcharakterní zradcovia svojho rodu
im v tom pomáhali prijatím nemožných
nariadení tzv. SNR o súdnictve č. 33/45 
a 55/45, ktoré otvorili širokú bránu
perzekúcii i najnevinnejších občanov. 
Zo súdnictva komunisti a kryptokomunisti
z iných strán urobili tragickú frašku
spravodlivosti, zriadili tribunály pomsty 
a nenávisti, ako i arénu na vyrovnávanie
osobných účtov.

PRÍCHOD VEĽKEJ ČISTKY
Aj po oslobodení ma stále pozorovali

a sledovali komunistickí agenti. Keď si
boľševici mysleli, že už dostatočne infil-
trovali, alebo na druhej strane dosť stero-
rizovali občianske strany, siahli ku
konečnému náporu zhodiť z komunizmom
presiaknutého útvaru novej tzv. ČSR i to
posledné zdanie demokracie. Predvojom
tohoto bola veľká čistka započatá v sep-
tembri 1947. Kto sa kedysi trocha expono-
val proti boľševizmu a nebol teraz členom
boľševickej strany, pokorne konajúcim pre
ne najšpinavšie úlohy, bol ohrozený
likvidáciou. Príležitosť a dôvody našli.
Slovenskí chlapci spolu s ukrajinskými
podzemnými jednotkami bojovali v slo-
venských horách proti boľševickému
režimu. Keďže slovenské jednotky odmie-
tali bojovať proti týmto podzemným od-
dielom, došikovali na Slovensko českú
SNB v počte okolo 6 000 mužstva, aby
zničila podzemné hnutie v horách.

Kto bol komunistom nepohodlný, toho
podľa ich metód zaplietli do podzemného
sprisahanectva a keďže boľševici neuzná-
vali krivé svedectvo, falošných svedkov
proti nepohodlným ľuďom vždy našli dosť.

Dostal som správy, že v najbližšej
čistke aj mňa odstránia a preto som sa
rozhodol opustiť rodný kraj. V noci zo 14.
na 15. septembra 1947 prekročil som hran-
ice Slovenska, a odišiel do slobodných zá-
padných zón. Keď komunistická NB o tri
dni prišla pre mňa, aby ma znova odviedla
do žalára, nenašli ma už doma, bol som už
v americkej okupačnej zóne Rakúska, 
v Salzburgu, pracujúc na náboženskej
obrode našej slovenskej emigrácie.

Verím, že veľké obete. ktoré teraz
znáša náš slovenský národ v obrane
kresťanstva a demokracie, nie sú márne, ale
prinesú slobodu i nášmu národu.

(Koniec)

THDR. JÁN REKEM, trenčiansky kaplán

Trenčianska 
väznica

Zážitky slovenského kňaza vo väzení 

v „oslobodenej“ ČSR (1945)


