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V berďajevovskom kontexte je úlohou filo-
zofie nielen poznávať svet, ale sa ho pokúšať aj
zmeniť. V tomto zmysle predstavujem niektoré
návrhy, ako chrániť „subjekt“, teda ľudskú
osobnosť pred kultúrnou a politickou nivelizá-
ciou, do ktorej sa dostala naša civilizácia.  

ODTRHNUTIE KULÚRY 
OD ONTOLOGICKÉHO JADRA
Vývoj euroamerickej civilizácie v ostatných

storočiach jasne ukázal, že ak sa človek pohybuje
iba vo sfére iracionálnej slobody, t. j. slobody 
„od niečoho“ a vo sfére mechanickej roz-
hodovacej právomoci, ktorá je opozitom slobody
ducha, t.j. slobody „pre niečo“, tak v konečnom
dôsledku dochádza k potláčaniu slobody a pre-
vládne determinácia a nutnosť. Život akoby sa
začal prispôsobovať davovým hnutiam vo svete 
a dejinách.1 Nastupujú nižšie vzorce v individuál-
nom i kolektívnom správaní. Objavuje sa davový
človek a masová spoločnosť ničí osobnosť 
vo všetkých jej aktivitách. Spojitosť úpadku
kultúry s nástupom vlády davov je teda zrejmá:
„Od nástupu demokratizačných procesov sa

kvalita a hodnota kultúry neustále znižuje. Stáva
sa čoraz lacnejšou, dostupnejšou a masovejšou,
čoraz viac zameranou na úžitok a pohodlie. Preto
je taká sploštená a chýba jej kvalita, lesk i štýl.“2

Keby som chcel stručne parafrázovať tento
Berďajevov výrok, povedal by som, že je hlboko
preniknutá plebejskými črtami. Celkovo je v tom-
to provizórnom období na rozhraní novoveku 
a niečoho ďalšieho badateľná všeobená strata citu
pre krásu v umení a kultúre, čo je dôsledkom ako
straty morálneho citu, tak aj eliminácie prob-
lematiky hriechu z pohľadu na ľudskú priro-
dzenosť. Kultúra je už desaťročia bez základu.
Vytvára sa kultúra mediálna, kultúra bez Boha.
Možno sledovať absenciu vzťažných bodov a od-
mietanie akéhokoľvek morálneho súdu; polemiky
sa často nechávajú na osobné rozhodnutie jed-

notlivca. A ak už ide o nejakú zásadnejšiu
polemiku, tak obyčajne sa skončí „tolerantnou“
diskusiou, ktorá rozpletáva každé presvedčenie 
a uspáva vedomie.3

Filozof pokračuje vo svojej analýze slovami:
„Vo všetkom zreteľne cítiť, ako je otrasená pred-

stava o človeku, ako sa rozkladá ľudská osobnosť
utváraná kresťanstvom, pričom práve utváranie
osobnosti bolo poslaním európskej kultúry.“4 

A pri cyklickom chápaní vzopätia a úpadku
kultúry rozvíja svoju „osudovú dialektiku
kultúry“ tvrdiac, že táto musí na určitom stupni
zapochybovať o vlastných základoch. Tým, že ich
rozloží, si však sama pripraví záhubu, pretože
stratí životodarné zdroje.5 Táto civilizácia je dnes

naozaj „muzeálnou civilizáciou“, s dávnou krásou
sa spájame už len pri návštevách zámkov, hradov,
chrámov a múzeí. Je to však mŕtva krása, lebo
život bez ducha a askézy, život v čisto spotrebnom
mode a kult zbavenosti zmyslu sú nepravou
podobou ľudskej existencie. Kultúra, v ktorej ab-
sentuje náboženský základ – vedomie zmyslu, nie
je pravou kultúrou. Uvedomujeme si, že ani
kresťanstvo už nemá tú silu, ktorou kedysi
obrodilo antiku. Berďajev priznáva: „Dnes už aj
samotné kresťanstvo starne, stratilo svoju
mladistvú tvorivosť. A nové náboženské svetlo
zatiaľ nevidno.“6 No napriek tomu, že sa
vyčerpala jedna epocha, nemôžeme rezignovať,
či ostať v pasivite, alebo v sektárskej mentalite
oných „málopočetných, ale verných“. 

(Pokračovanie na 10. strane)
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Pred pár dňami riaditeľ svetového
potravinového programu OSN pán
David Beasley vyhlásil, že svet je
ohrozený hladomorom biblických
rozmerov.

Podľa pána Beasleyho hladomor
môže postihnúť až 260 miliónov ľudí 
a za najrizikovejšie štáty označil:
Jemen, Afganistan, Kongo, Venezuelu,
Etiópiu, Haiti, Nigériu, Sudán, Južný
Sudán a Sýriu. Informácia zaznela 
v našich mainstreamových televíziách,
citovaný bol dôveryhodný zdroj, ťažko
ju niekto môže vyhlásiť za hoax. Ako
príčiny boli uvádzané hmlisto, neurčito
a vo všeobecnosti: Vojny, kobylky,
sucho a dôsledky koronovej pandémie.
Pandémia korony ovplyvní trh s potra-
vinami a spôsobí pokles finančných
možností nákupu potravín štátov, ktoré
nie sú potravinovo sebestačné. Tie
horeuvedené pánom Beasleyom, určite
sebestačné nie sú. Koronavírus môže
byť akcelerátorom hladomoru, 
na ktorom sa môžu podieľať aj kobylky,
aj sucho, ale jeho hlavnou príčinou
bude fenomén, ktorýmainstream ne-
spomína, a to preľudnenie v mnohých
štátoch, najmä afrických, juhoameric-
kých a na indickom subkontinente.

V krajinách tretieho sveta dlhé
stáročia fungoval stereotyp vysokej
pôrodnosti a vysokej detskej úmrtnosti,
keď žena priviedla na svet štandardne

8-10 detí, ale z nich sa dospelosti dožila
menšina, menej ako polovica, presné
štatistiky neboli. Spoločnosť ale bola
demograficky aj generačne vyvážená.
V 50-tych rokoch dvadsiateho storočia
sa stali aj v týchto krajinách bežne dos-
tupné antibiotiká a rozbehli sa pro-
gramy očkovania detí od útleho veku.
Dramaticky tým klesla detská
úmrtnosť, takmer všetky deti sa dožijú
dospelosti, pri prakticky zachovanej
pôvodnej vysokej pôrodnosti. To viedlo
doslova k populačnej explózii v kra-
jinách tretieho sveta. 

Zopár príkladov podľa údajov Sve-
tovej banky: Niger mal v r. 1960 - 3,39
mil. obyvateľov, v r. 2018 už 22,4 mi-
liónov, 6,6x viac za 48 rokov. Nigéria 
v r. 1950: 33 miliónov, 2018: 196 mi-

liónov, 5,9 krát viac za 58 rokov.
Kongo: 1960: 15,25 milióna
obyvateľov, 2018: 84 miliónov, 5,5 krát
viac za 58 rokov! Egypt: Rok 1945:
18,5 milióna, 2004: 73,5 milióna, 2020:
100 miliónov, porovnanie medzi rokom
2004 a 2020 hovorí, že tam je 27 mi-
liónov ľudí 16-ročných a mladších, viac
ako celkový počet obyvateľov 
z r. 1945! 

Hlboko je tým narušená generačná
rovnováha, všetci sú mladí, nie je
možné všetkým dať prácu. Na porov-
nanie:  Na Slovensku žilo v roku 1950
3,44 milióna obyvateľov, pri sčítaní
obyvateľstva v roku 2011 nás bolo 5,39
milióna. Za 61 rokov sa počet
obyvateľov ani nezdvojnásobil. Keby
naša populácia rástla ako v Egypte,

bolo by nás 18,6 milióna, pri vývoji ako
v Nigeri by nás bolo 22,7 miliónov!
Možno by sme mohli bývať v mrako-
drapoch, ale čo by sme jedli? Európa:
1950: 549 miliónov obyvateľov, 2020:
739 miliónov, za 70 rokov prírastok 190
miliónov, t. j. 1,3krát viac, zďaleka nie
ani 2-násobok, kde sa hrabe Európa 
na Egypt alebo Nigériu! Prírastok
obyvateľstva v Európe v roku 2030 sa
odhaduje na 0, slovom nula. Afrika
mala v r. 1950: 230 miliónov
obyvateľov, v r. 2019: 1,2 miliardy, 5,2
krát viac! 

Žiadny kontinent nemá toľko zdro-
jov, aby uživil populáciu, ktorá takto
exponenciálne rastie. Ročný prírastok
obyvateľstva v Afrike je 50 miliónov
ročne. 

Ak by teda Európska únia imigrá-
ciou chcela zastaviť africkú populačnú
explóziu, musela by prijať 50 miliónov
migrantov ročne! Je úplne zrejmé, že
prijímaním migrantov sa nič vo svete
nerieši ani nevyrieši, iba sa bude Eu-
rópa afrikanizovať. A to je tu ešte
Turecko, Afganistan, Pakistan,
Bangladéš a ďalší a ďalší, so svojím mi-
grantským potenciálom v počtoch desi-
atok miliónov ľudí.... Samotné toto
preľudnenie je príčinou mnohých
občianskych a regionálnych vojen, čím
sa produkcia a dostupnosť potravín
ďalej znižuje a vzniká tak začarovaný
kruh: Preľudnenie, z toho nedostatok
potravín, z toho vojna, z nej ešte menej
potravína nakoniec ľudia na úteku. 
A tam, kde je vojna, vlády nakupujú
zbrane, neinvestujú do sociálnych pro-
gramov, ani do školstva. S príchodom
hladomoru v krajinách tretieho sveta je
potrebné rátať. 

V tom má pán Beasley pravdu. 
Musíme počítať aj s celým radom

nových vojnových ohnísk, pretože ži-
adny bojovník nebojuje tak urputne,
ako hladujúci o hlt jedla. Musíme však
počítať aj s tým, že mnoho z týchto ľudí
bude hľadať východisko zo svojej situá-
cie v exode.V svetle týchto faktov je
potrebné hodnotiť Trumpovu zanovitú
snahu postaviť múr na južnej hranici
USA, ktorý má chrániť USA nie 
pred Mexičanmi, ale pred celou Južnou
Amerikou. 

Aj takáto forma ochrany USA je
skrytá v jeho slogane Americafirst! 
A vyhladované masy sa objavia aj 
na hraniciach európskych štátov, otázka
je, že kedy! A nebudú to vystajlovaní
mladíci s mobilmi a bankovými kar-
tami, ako v r. 2015. Budú to vy-
hladovaní, chudobní ľudia, analfabeti,
bez adresy, ktorí nevedia ani svoj dátum
narodenia, pretože to človek v africkom
slume nepotrebuje, navyše islam má iný
kalendár, a ktorí žili v afrických slu-
moch bez elektriny. 

Život v ktoromkoľvek európskom
štáte bude pre nich snom. Zodpovedné
vlády by sa mali pripraviť aj na tento
scenár, vrátane EÚ. 

ŠTEFAN PAULOV
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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

Nadviažem na svoje slová 
z predchádzajúceho čísla,
aj keď viem, že u mno-

hých z vás narazím na nepocho-
penie. Lenže situácia je ozaj 
na pováženie. Úspech propagandy
ako alternatívneho myslenia sa čo-
raz viac zmocňuje aj ľudí, ktorí
ešte donedávna poukazovali 
na zločiny komunizmu. Pod tla-
kom kritiky politickej a duchovnej
krízy Západu, personifikovanej
finančníkom Sorosom, mnohí
vidia alternatívu na Východe 
v Putinovom Rusku. Sú dokonca
ochotní zabudnúť storočie boľše-
vického besnenia, lebo sa im zdá,

že Rusko sa stalo opäť kresťanské
a demokratické. Bolo tomu tak v
90. rokoch minulého storočia,
ktoré však sprevádzala divoká pri-
vatizácia, ožobračovanie obyva-
teľstva a vysťahovalectvo. Hovorí
sa až o 17 miliónoch najmä mla-
dých ľudí, ktorí sa pohli 
na Západ. Táto kríza, znamenajúca
stratu pátosu propagandy z minu-
losti, doľahla na Rusko deprimu-
júco. Ľudia očakávali vodcu, ktorý
tomuto všekému urobí koniec. 
A taký prišiel, asppoň pdľa mediál-
neho obrazu. Odvtedy štátna te-
levízia denne chrlí hodinové
politické šou, v ktorých sa po-
stupne prechádza od spochybnenia
informácií o zločinoch komunizmu
k vyzdvihovaniu úlohy Lenina 
a hlavne Stalina. Vybičováva sa
hystéria kultu víťazstva v Druhej
svetovej vojne. Organizujú sa
masové pochody “nesmrteľných
plukov” potomkov padlých vo voj-
ne s ich portrétmi v rukách. Lenže
medzi nimi sa začali objavovať aj
tváre, ktoré znamenali toto utrpe-
nie. Na čelo masy a postavil napr.
poslanec Viačeslav Nikonov, vnuk
Molotova známeho z paktu o roz-
delení Poľska medzi Nemecko 
a ZSSR. Propaganda postupne za-
čala opäť spochybňovať a hanobiť
predboľševické vládnutie Roma-
novovcov, začala sa objavovať kri-
tika pravoslávia, zahriakovať kňazi,
ktorí z pochopiteľných príčin majú
odmietavé či kritické postoje k sto-
ročným dejinám.

Vrcholom ostatných dní sa sta-
lo pripravované vysvätenie tzv.
hlavného chrámu ozbrojených síl
RF, ktorý bude patriť k najväčším
pravoslávnym chrámom v Rusku.
Pri chráme je aj múzeum Druhej
svetovej vojny. No frapujúce je, že
sa na vitrážach objavili podoby štát-
nych vyznamenaní z minulých dôb,
vyjadrujúce atribúty minulej ide-
ológie uprostred pentagramu. A nie-
len to, na mozaikách sa objavil aj
Putin, minister obrany Šojgu, šéf
tajnej služby a iní vládnuci politici,
no a na pozadí mozaiky maršalov
tróni portrét Stalina.

Dochádza k neakceptovateľné-
mu pokusu pod rúškom vlastenectva
sakralizovať zločincov a ich zločiny.

Varujem
TEODOR KRIŽKA

Hladomor 
a migranti
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V Lotyšsku 
nezatvorili 

kostoly
Baltická republika Lotyšsko je

podstatne menšia než Slovensko; má
asi 2 milióny obyvateľov, 24% sa hlási
ku katolíckej viere. Popri katolíkoch
najpočetnejšou náboženskou skupinou
sú evanjelici (34%) a pravoslávni
(18%). 

Ale ani Lotyšsko neuniklo
pandémii coronavirusu. V záujme
obyvateľstva vláda aj tu zaviedla
všetky potrebné opatrenia, ako to uro-
bili ostatné štáty Európskej únie. S jed-
nou významnou výnimkou: kostoly
ostávajú naďalej otvorené.

Zaslúžili sa o to predstavitelia
troch hlavných náboženských skupín,
ktorí sa obrátili na vedenie štátu so žia-
dosťou, aby preventívne zdravotné
zásahy zohľadnili duchovný život 
a náboženské cítenie veriacich. Argu-
mentovali, že “človek sa živí nielen len
chlebom”, ale má aj duchovné potreby
a tie sú – najmä v krízových časoch –
rovnako dôležité ako telesné. 

Katolícky arcibiskup v Rige,
Zbignevs Stankevičs, bol hybnou silou
tohto spoločného úsilia troch hlavných
náboženských zoskupení. Spoločne
viedli rokovania s predstaviteľmi vlády
–  s ministrom  vnútra a ministrom
spravodlivosti – a  v  “intenzívnom di-
alógu” presvedčili svetskú vrchnosť,
že verejné bohoslužby sú prospešné
pre celú spoločnosťnajmä počas krí-
zového obdobia, pretože pomáhajú
ľuďom prekonávať  sociálne napätie,
ktoré výskyt pandémie so sebou
prináša. Arcibiskup Stankevičs to for-
muloval takto: “Posledné výskumy
ukazujú, že pod vplyvom pandémie a
ob-medzení, ktoré štát pokladá za po-
trebné, viacerí občania sa začínajú
sťažovať na mentálne a psychické
problémy. V tomto ohľade Cirkev
môže poskytnúť účinnú pomoc  
a zmierniť tento psychologický dopad
na spoločnosť.

Vláda vzala na vedomie opráv-
nené požiadavky náboženských
predstaviteľov a priznala, že  “duchov-
ní sú oprávnení odbavovať bohosluž-
by, pretože to je ich povinnosť”.
Súčasne bolo povolené, aby pri bo-
hoslužbách mohli asistovať aj lektori,
organisti, zbor spevákov, ako aj veria-
ci, pri čom ich počet bol obmedzený
na 50. Tento počet bol neskoršie zní-
žený na 25. Účasť na pohreboch 
a svadbách bola obmedzenápodobne
ako v ostatných európskych krajinách.

Bolo to kompromisné riešenie, ale
osvedčilo sa aj v tejto obmedzenej
podobe. Kostoly ostávali otvorené a
bohoslužby sa konali nepretržite. Počas
veľkonočných sviatkov na mnohých
miestach sa objavili policajné hliadky,
aby sa presvedčili, či sa úradné pred-
pisy zachovávajú dôsledne. Nedošlo
však k nijakému policajnému zásahu.
Kde počet zúčastnených prevyšoval
dovolenú kvótu, nadpočetní veriaci
jednoducho ostali vonku a odtiaľ sle-
dovali obrady Veľkého týždňa 
a veľkonočnej nedele.

Ako sa ukázalo, otvorené kos-
toly nespôsobili nijaké katastrofické
šírenie epidémie, neprejavili sa ni-
jaké mimoriadne vysoké prípady
postihnutia coronavírusom.  Dosiaľ
(2. 5. 2020) sa v Lotyšsku vyskytlo
asi 1000 prípadov ochorenia, z
ktorých 16 bolo smrteľných; na
Slovensku, kde boli a dosiaľ sú kos-
toly zatvorené, máme vyše 1400 prí-
padov ochorenia a 24 mŕtvych.

Prosme a dúfajme, aby najbližšie
dni priniesli úľavu aj do našich
končín, aby opäť mohli byť kostoly
otvorené a duchovná činnosť kňazov
sa mohla prevádzať bez obmedzenia
v každej oblasti.

FRANTIŠEK VNUK

Po uchopení moci v Česko-sloven-
sku komunistickou stranou vo februári
1948 sa začal v krajine tvrdý proti-
náboženský boj. Jedným z jeho ne-
spravodlivých a nezákonných prejavov
bola aj barbarská noc, označená aj ako
akcia K "Kláštory" z 13. na 14 apríl
1950, kedy boli násilne  vyvezení 
zo svojich kláštorov v celom Česko-
slovensku takmer všetci rehoľníci.
Niektoré kláštory boli zlikvidované
dodatočne v Čechách 27. - 28. apríla 

a na Slovensku 3. - 4. mája. Celá akcia
ako uvádza Martin Šabo v príspevku 
na konferencií v Bratislave 2010,  bolo
odvlečených v Čechách 1164 rehoľ-
níkov do centralizačných a 76  do in-
ternačných tzv. kláštorov zo 144
kláštorov. Na Slovensku 1037 rehoľ-
níkov umiestnili v centralizačných kláš-
toroch a 99 v internačných,
zlikvidovaných bolo 75 kláštorov. 
K najpočetnejším rehoľníkom patrili
vtedy na Slovensku jezuiti, saleziáni,
redemptoristi, františkáni. Už pred touto
akciou boli niektorí rehoľníci zaistení 
a uväznení a 31. marca sa konal proces
proti 10 rehoľníkom v Prahe. Zo Slo-
venska bol medzi nimi Dr. Ján Ivan
Matiliak, redemptorista východného
obradu, ktorý dostal najvyšší trest
doživotie. Všetci ostatní dostali okrem
jedného dostali vysoké tresty od 9 do 25
rokov a peňažné pokuty od 10 000 
do 50 000 Kčs a stratu občianskych
práv až na 10 rokov. Traja z nich si
odsedeli celú výšku trestu, štyria vyšli
z väzenia na amnestiu v roku 1960
dvaja aj Mastiliak v roku 1965 a jezuita
Adolf Kajpr zomrel v roku 1959
v Leopoldove vo väznici. Procesom boli
rehoľníci a kláštory propagandis-ticky cez
média označené ako strediská protištátnej
činnosti, kde sa ukrývajú zbrane orga-
nizuje sa  protištátna a rozvratná činnosť
a rehoľníci predstavení a označení ako
agenti Vatikánu, nacistov, imperialistov 
a pod. Takto komunisti vytvárali u ľudí
náladu, ktorá mala schvaľovať pripravo-
vanú likvidáciu kláštorov a prenasle-
dovanie rehoľníkov. 

Dňa 13. apríla okolo polnoci prišli
v celej republike ku kláštorom jednotky
Zboru národnej bezpečnosti, vnútornej
stráže a Ľudových milícií. V tichosti
obkľúčili objekt kláštora a potom prud-
kým zvonením a búchaním zobudili
rehoľníkov, vtrhli do objektov,  zhro-
maždili ich v jedálni, kde im oznámili,
že dom bol vládnym dekrétom zoštát-
nený a oni budú mať možnosť
pokračovať v rehoľnom živote na inom
mieste, že zobrať si majú len najnutnej-
šie veci, dali im 20 minút na zbalenie 
a nahnali ich do pripravených auto-
busov a aut a odviezli ich s ozbrojeným
sprievodom do miest sústredenia ako
Broumov, Želiv, Osek, Bohosudov,
Hlohovec, Králiky, Pezinok, Močenok,
Báč, Podolínec, Hronský Beňadik,
Šaštín, Jasov... Mladým rehoľníkom
bolo hneď ponúknutá možnosť opustiť
rehoľu, no túto ponuku takmer nikto
nevyužil. V sústreďovacích kláštoroch
boli rehoľníci uzavretí pod dozorom
ozbrojených strážcov so psami,
nemohli ho bez dozoru opustiť, bolo im
síce dovolené zúčastniť sa na sv. omši,
ale museli pracovať a zúčastňovať sa aj
na politickom preškoľovaní. Za porušo-
vanie poriadku tábora boli trestaní
obmedzovaním stravy, spánku, ko-

rešpondencie, ba i korekciou. Niektorí
sa pokúšali utiecť, čo sa im aj podarilo.
Mladí rehoľníci boli v štyroch turnu-
soch v letných mesiacoch posielaní 
na stavbu Priehrady mládeže do Pú-
chova – Nosíc. Neskôr  boli zaraďovaní
do PTP, s neznámou dĺžkou služby, kde
skončilo asi 350 mladých rehoľníkov,
odkiaľ boli prepustení väčšinou k 31.
decembru 1953. Niektorí rehoľníci boli
súdení a väznení. Niektorí kňazi 
po preškolení, väčšinou františkáni, boli

posielaní na fary, kde nahrádzali
kňazov, ktorí boli väznení. Zo sú-
streďovacieho kláštora v Podolínci, kde
bolo v máji 1950 sústredených až 459
rehoľníkov, vysťahovali m posledných
rehoľníkov roka koncom 1951, čím 
na Slovensku bolo sústredenie
rehoľníkov ukončené, do sústre-
ďovacích kláštorov v Čechách, kde
sústreďovacie tábory zostali, Osek 
do mája 1953, Želiv do roku 1956 a
Králiky do roku 1960. Starí a chorí
rehoľníci boli umiestňovaní v Charit-
ných domovoch, väčšinou v Moravci.
V niektorých táboroch po ukončení
sústredenia rehoľníkov boli sústredené
rehoľné sestry, na sústredenie ktorých
sa komunistická moc zamerala  od 28.
augusta  1950, akciu nazvala akcia R
„Rehoľníčky“.  Štefan Šmálik v knihe
Veľký 40 ročný pôst Cirkvi na Sloven-
sku uvádza, že vtedy žilo v štáte 10 660
sestier v 720 kláštoroch, kedy tisíce ses-
tier boli presunuté zo svojich kláštorov
a pôsobísk na nútené práce a tiež 
do sústreďovaciích kláštorov a nové
pracoviská v sociálnych ústavoch a do-
movoch dôchodcov väčšinou v Če-
chách, asi 2.000 sestier skončilo 
pri prácach v priemysle, v textilných
fabrikách v Čechách. O tom kde bude
ktorá rehoľa či sestra pôsobiť
nerozhodovali rehoľné predstavené, ale
predstavitelia komunistickej vlády.  
Po 20 rokoch žilo len 7684 rehoľných
sestier, oficiálne sa prijímať do
rehoľných spoločenstiev nové kan-
didátky  nesmeli. Len v dobe politic-
kého uvoľnenia v roku 1968 niekoľko
členiek bolo možné prijať a potom až
krátko pred rokom 1989. Sestry to
dokázali robiť v tajnosti.

Podľa Václava Vaška - Neumlčená
II. v ČSR v roku 1948 pôsobilo v 61
rehoľných spoločností, z toho 25
mužských s približne 3000 členmi a 36
ženských s 12 200 členkami.  V tomto
roku si pripomíname 70. výročie týchto
udalostí a už medzi nami sú len
niekoľkí jednotlivci, ktorí toto vyveze-
nie do sústreďovacích kláštorov zažili 
a môžu o ňom ešte vydávať živé
svedectvo. Rehoľníkov v našej krajine
ani tento barbarský a ostrý zásah ne-
zlomil, dokázali  aj v zložitých pod-
mienkach v skrytosti a tajne žiť svoje
rehoľné zasvätenie, a vytvárať
spoločenstvá a udržiavať navzájom
kontakty a získavať aj nových členov,
napriek tomu, že keď to bolo odhalené
hrozilo im vezenie, čo mnohí až do roku
1989 zažili. Najväčším zásahom bol
v marci 1983, na kvetnú nedeľu
v celom Československu zásah proti
františkánom, pod názvom akcia „Vír“ 

Vďaka Bohu si môžeme s týmto
smutným a nešťastným osudom
rehoľníkov pripomenúť i 30. výročie
obnovy rehoľného života v našich kra-
jinách, na Slovensku a v Čechách, ktoré

nastalo s príchodom náboženskej slo-
body v novembri 1989 a byť vďační 
za to, že rehoľníci dnes môžu slobodne
pôsobiť v prospech všetkých obyva-
teľov našich štátov.   

Viacerí rehoľníci túto akciu opísali
vo svojich spomienkach, tiež sa jej ve-
novali viacerí historici a 5. - 6. mája
2010 sa konala v Bratislave vedecká
konferencia  Likvidácia reholí a ich
život v ilegalite v rokoch 1950 - 1989
pod záštitou J. E. Mons. Stanislava 

Zvolenského, pri príležitosti 60. výročia
tejto udalosti. Zorganizoval ju Ústav
pamäti národa a spoluorganizátormi
boli Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK Bratislava,
Konferencia vyšších rehoľných pred-
stavených na Slovensku a Konferencia
vyšších predstavených ženských reholí.
Tiež viaceré rehoľníčky o tejto dobe vy-
dali svedectvo, čo bolo zachytené aj
v dokumentárnom filme Pilátová
amnestia Ivy Kúšikovej SSpS.

Barbarskou sa nazýva táto noc iste
preto, že predstavitelia nastupujúcej ko-
munistickej moci nešetrili a nevážili si
stáročnú činnosť rehoľníkov a re-
hoľníčok, ktorí obetavo s nezištne
slúžili pre dobro ľudí nielen na du-
chovnom, ale aj na kultúrnom, sociál-
nom, zdravotnom, vzdelávacom,
vedeckom, výchovnom a iných poliach,
ale ani kultúrneho, umeleckého, mater-
iálneho a historického dedičstva, ktoré
obetavo vytvárali a uchovávali. Nivočili
knižnice, umelecké predmety, obrazy,
len niekoľko rukopisov a inkunábule
boli prevzaté matičnými a múzejnými
pracovníkmi, obrovské množstvá kníh
boli naložené na vlečky a odvezené 
do zberu alebo na kopách spálené. Tiež
boli zhabané financie a zásoby potravín,
tiež zvieratá, ktoré v kláštoroch chovali
pre svoju obživu. Budovy, z ktorých
boli rehoľníci násilne vyvezení dostala
k dispozícií armáda a štátne inštitúcie,
detské domovy, školy. Celá akcia
likvidácie reholí nemala žiadny
zákonný podklad.

Snáď najpodrobnejšie celý proces
likvidácie a pobytu v sústreďovacom
kláštore zachytil salezián don Ernest
Macák v knihe Zápisky spoza mreží,
Don Bosco 1996, Ján Ch. Korec v knihe
Od Barbarskej noci Lúč Bratislava
1990, ktorá bola preložená a vyšla aj 
v hahraničí. Záslužné dielo vykonal aj
historik Ján Milan Dubovský spracov-
aním diel Akcia Kláštory, Matica
Slovenská Martin 1998 a Akcia
Rehoľníčky Matica Slovenská Martin

2001. Niektoré svedectvá zachytil aj
UPN.
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(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Osobne vyslovujem dodatočnú
ľútosť nad tým, že hoci som posledné
roky a dni prežíval s Alexandrom Ma-
chom tak bezprostredne blízko, priateľsky
a dôverne, ako kedysi na počiatku trid-
siatych rokov,  keď naše priateľstvo
vzniklo, nepoložil som Šaňovi priamu
otázku, ako on vysvetľuje záchranu svoj-
ho života v spoločnom procese, v ktorom
Dr. Tiso naopak, nečakane stratil život. Je
predsa všeobecne známou skutočnosťou,
že on, Šaňo Mach, v počiatočných fázach
procesu, už v jeho prípravách bol si istý,
že ho odsúdia na smrť.

„Je jasné, že kohosi musíme odsúdiť
na smrť. Keďže odsúdiť Dr. Tisu by bolo
neúnosné, musíte to byť Vy!"

A Šaňo mu to so svojím výrečným
úsmevom a hlavou takmer potvrdil. Takto
to podáva v spoločnosti Rašlu, ktorý
neskôr, keď sa ocitol sám na cele, urobil
pokus o samovraždu. Na tej samej linke
súdnej, v ktorej na začiatku tak bohorovne
hovorí o tom, koho odsúdia a koho nie.
Ešte pred začatím súdu. Vziať niekomu
život bolo vtedy u žalobcu Dr. Rašlu
čímsi, ako si vypiť s ním pod viechou liter
dobrého vína.

Verím, že v inej spomienkovej práci
nájdem si príležitosť zmieniť sa podrob-
nejšie o tom, v čom sme my vtedy videli
príčinu tak dramatického prekvapenia,
aké sa prejavilo v rozsudku medzi Dr. J.
Tisom a Alexandrom Machom. Vidieť
tento rozdiel len v tom, že sa počas
Slovenského štátu priateľsky stretával
Laco Novomeský so Šaňom Machom, že
Šaňo Mach vlastne umožňoval komunis-
tickú ilegálnu činnosť za Slovenského
štátu, neobstojí. Konečne, komunistov
nepoznáme vo vlastnosti vďačných ľudí.
Naopak, kruto siahajú a vraždia aj svojich
najbližších.  

Musím už tu zdôrazniť skutočnosť,
ktorá svedčí o tom, že Dr. Tiso mal oveľa
väčšie zásluhy na tom,  že všetci vedúci
komunisti Slovenska i s vedúcim Vilom
Širokým, ktorý bol dokonca zhodený ako
diverzant za nemeckým frontom, zostali
nielen nažive, ale sa takmer všetci voľne
pohybovali, v kaviarni Metropol mali svoj
stôl, pri ktorom viedli protištátne reči, kuli
prevratové a odbojové plány.

Po udalostiach r.1942 spojených s vy-
vážaním Židov zo Slovenska na územie
Generálneho Gubernátu vznikla pre prezi-
denta Dr. Jozefa Tisu osobne veľmi nepri-
aznivá situácia. Mala svoj pôvod 
v cirkevných kruhoch nielen na Sloven-
sku, ale i na najvyššom mieste v samom
Vatikáne.

Na týchto miestach silnelo
presvedčenie o morálnej neúnosnosti, aby
na čele štátu zostával i naďalej katolícky
kňaz a s jeho zodpovednosťou aby bola
ťahaná sama Cirkev.

Osobne som o tom doniesol z Va-
tikánu v októbri r. 1942 takýto náhľad
prezidentovi Dr. Jozefovi Tisovi. On sám
už dostatočne znepokojený tým, že odsun
Židov sa neuberá tak, ako

znela dohoda s Ríšou, prejavoval
známky podráždenosti pri zmienkach a
jednaniach o židovskej otázke. Aj vtedy
zareagoval výbuchom: „Nech mi vo Va-
tikáne otvorene povedia, aby som sa vzdal
svojho úradu a v tej chvíli tak urobím. Ale
dôsledky toho uvidia až potom, kto príde
na moje miesto!“.

Správa o tom, že sa prezident vzdá
svojho úradu, šírila sa Slovenskom až
neuveriteľne rýchlo. A samozrejme,  mala
svoj ohlas všade. Aj medzi komunistami.

Laco Novomeský, vtedy šéfredaktor
hospodárskeho orgánu vlády „Budo-
vateľ", mňa začiatkom októbra zavolal 
k svojmu stolu v bratislavskej kaviarni
Luxor a takmer plačlivo povedal:

„Paľo počúvame, že vraj robíte 
v Sneme akciu, aby sa pán prezident Dr.
Tiso vzdal svojho úradu hlavy štátu. Pre-
boha,  ja ako komunista vás veľmi
prosím: Zabráňte tomu. Veď kto príde 
na jeho miesto? Vy najlepšie viete, že
Nemci chcú na toto miesto dostať Dr.

Tuku a do ďalších miest Karola Murgaša,
Rudolfa Strieženca, Otomara Kubalu,
Krchňáka a podobných. To akoby ste
všetkých nás komunistov vydávali  
na smrť. Ale nielen nás, hoci pre-
dovšetkým nás. Len osoba Tisova nás
všetkých chráni. Hovorím to nielen
menom svojím, ale všetkých, ktorí sú
takto ohrození na životoch!"

O tomto záchrannom pôsobení 
na Slovensku počas vojny vedel každý,
kto porovnával pomery v Slovenskom
štáte s pomermi v ostatných európskych
priestoroch Hitlerom ovládaných. Z tohto
dôvodu životne viseli na osobe Dr. Jozefa

Tisu vo funkcii hlavy štátu Židia, Česi,
komunisti, čechoslováci, luteráni a pod.
Ani na chvíľu nepripustili možnosť zá-
meny na prezidentskom stolci napr. 
osobou Šaňa Macha.

A napriek tejto tak známej a v krvi
každého obyvateľa Slovenska počas
vojny životne kolujúcej skutočnosti,
nemému, ale aj hlasne vyslovovanému
obdivu, Dr. Jozef Tiso bol odsúdený 
na smrť a Šaňo Mach zachránený.

To je paradox tejto otrasnej udalosti.
Nad jeho riešením budú šedivieť hlavy aj
tých  najmúdrejších v mnohých ďalších
generáciách, ktoré budú držať opraty
ľudských hodnôt zodpovedne vo svojich
rukách.

Pravda, posedenie večer v dome jed-
ného z najstatočnejších predstaviteľov
slovenskej politiky najťažších čias, Dr.
Janka Kempného, nebolo príležitosťou
riešiť tento takmer neriešiteľný jav
slovenských dejín.

Ale zo všetkého, čo sme tu v tento
večer s obhajcom Dr. Ernestom Žab-
kayom preberali, vysvitá iba jedna
skutočnosť:

Réžia celej drámy procesu s preziden-
tom Slovenského štátu bola daná do rúk
priamo zločineckým živlom, takým, aké
vedela vyprodukovať a vyniesť na povrch
jedine hrôza morálneho rozkladu na konci
druhej svetovej vojny. Akoby uhnetená na
samom dne pekla. Lebo doterajší svet,
tobôž slovenské dejiny takej ľudskej
zvrhlosti nepoznali.

Dr. Ernest Žabkay nám prečítal ním
koncipovanú a podanú žiadosť Dr. Jozefa
Tisu o milosť, adresovanú prezidentovi
Dr. E. Benešovi. Nekoncipoval ju, ani jed-
inú vlastnú vetu do nej nevložil odsúdený
Dr. Jozef Tiso. Len ju podpísal. Nebol by
ani to urobil, keby nebol kňazom, 
a k tomu ešte bývalým profesorom
mravouky na teologickom učilišti v Nitre.
Človek si nesmie siahnuť na vlastný život,
ba v ohrození musí urobiť všetko na jeho
záchranu. Inakšie by to bol smrteľný
hriech.

Dr. Tiso to konečne súdu povedal
jasne, keď sa ho Daxner pýtal, či chce
použiť oprávnený prostriedok a podá si
žiadosť o milosť?  „Áno, ale len z dô-
vodov morálnych,“ znela prostá, pokojná
a sebavedomá odpoveď odsúdeného. 

Došli sme ku záverečnej časti
nášho večerného posedenia, ktoré z mi-
núty na minútu stupňovalo vzrušenosť
odmotávanej drámy. Ku poprave Dr.
Jozefa Tisu na malom dvore Krajského
súdu v Bratislave, 18.apríla 1947.

Ku historickému zločinu, ktorý svo-
jou otrasnosťou bude zachvievať mysľou
a nervami aj chladnokrvných skúmateľov
dejín.  A tie poznajú veľa historických
zločinov, ktorých hĺbku, otrasnosť 
a zákernosť motivácie činu doteraz
dokázal opísať len geniálny Shakespeare.

To, čo sa dialo na celom Slovensku 
od chvíle, keď 16. apríla 1947 Daxner
prečítal na Krajskom súde verdikt s roz-
sudkom smrti nad prezidentom Sloven-
ského štátu, Dr. Jozefom Tisom, možno
prirovnať snáď len ku výbuchu atómovej
bomby nad Hirošimou v auguste 1945,
keď reakcia pri objavení sa apokalyptick-
ého hubovitého mraku pohltila z okolia
všetok vzduch a nastala chvíľa, na ktorú
žiaden ľudský organizmus nebol
privyknutý, lebo sa ešte nikdy niečo tak
desného nestalo.

V tej chvíli ostal snáď len jediný
obyvateľ slovenskej zeme, ponad ktorej

dejinami sa prevalilo toľko otrasov,
nevzrušený pevný, až akoby kamenný.

SÁM NA SMRŤ 
ODSÚDENÝ DR. TISO
Žabkayovo podanie chvíľ a udalostí,

odohrávajúcich sa na cele odsúdeného na
smrť, je svojou úsečnosťou, vecnosťou
akoby vyššou silou riadené, aby  všetky
podania zostali natoľko pravdivé, že  neb-
ude v ľudskej moci čímkoľvek zatieniť
ich jasnosť.

Dr. Žabkay bol prítomný odpoludnia
dňa 17. apríla, keď odsúdenému prečítali
zamietnutie jeho žiadosti o milosť 
a oznámili, že poprava obesením sa
prevedie vo väznici ráno druhého dňa 
o 5. hod., v prítomnosti úradných osôb.
Obhajca si od tej chvíle značil každú
udalosť i okolnosti viažuce sa s popravou.
Lebo sám sa starostlivo staral o to, aby
odsúdený mohol použiť všetky práva, aké
sú pre neho i zachodeným zvykom 
v posledných hodinách života.

Akoby osobitným strojom reagu-
júcim na každý nervový a svalový
záchvev, opísal, vlastne zakomentoval Dr.
Žabkay presnosť a normálnosť každého
Tisovho prejavu slovom, pohľadom, či
len pohybom na cele.

Tiso bol vyrovnaný a pevný tak, že aj
normálna skľúčenosť väzňa, akým bol od
chvíle v júni 1945, keď ho uväznili v ba-
vorskom pútnickom mieste Altöttingu,
teraz sa bez najmenšej stopy stratila 
z tváre,  pohybov a reči.

Lekári hovoria, že odsúdenci od
chvíle, keď zmizne i posledná nádej 

na život, dostávajú sa do stavu agónie,
počiatku umierania, ich zmysly sa
začínajú zatemňovať a prestáva jasné chá-
panie reality. Žabkayov opis všetkých
tých momentov večera pred popravou 
a ranného popravného aktu podal prezi-
denta Slovenského štátu Dr. Jozefa Tisu
nie v obraze umierajúceho, v agónii jed-
najúceho, ale naopak,  takmer v úlohe až
neskutočného  veliteľa, ktorý z veli-
teľského stanoviska riadi s plnou
zodpovednosťou, umom, sebaovládaním,
sústredenosťou najdôležitejšiu operáciu,
z ktorej bude do diaľky slovenských dejín
na posilu každému svietiť sila a pevnosť.

Popravu prvej hlavy štátu, ktorá obetou
vlastného života ocenila hodnotu štátnej
samostatnosti „toho nášho kusu zeme pod
Tatrami, z ktorého nám patrí  výnos celý“.

Pevne, s postojom kňaza, ktorý toľko
razy dával posilu umierajúcemu, rozlúčil
sa prezident so staručkou, osem-
desiatročnou matkou, bratmi, sestrami,
nie s deprimujúcim sebapremáhaním, ale
silou víťaznej postavy, ktorá tým momen-
tom odchádza do dejín; súčasne národu
odovzdáva dar a pomník nehynúci:
mravnú, hospodársku a politickú
schopnosť spravovať svoje veci vlastnou
vôľou a byť rovnocenným partnerom
veľkým európskym

národom, ba prevyšovať ich v pod-
mienkach najťažších pre riadenie štátu,
ako sa to dokázalo práve v čase jeho 
vedenia.

Dr. Žabkay sa dlhšie pozastavil pri
jemu tak pamätnom osobnom rozlúčení s
obhajovaným prezidentom Dr. Jozefom
Tisom. Lebo jeho a Dr. M. Greču prijal
odsúdený medzi poslednými. Po nich
zostal už len so svojím spovedníkom, ka-
pucínom otcom Hilariom.

Dr. Žabkay nám teraz predložil hárok
rokmi už nesúci určitý stupeň  zažltnu-
tosti. Ale aj tak jeho bieloba ešte veľmi
výrazne odráža pevný Tisov rukopis
urobený atramentom.

Je to celostránkové Tisovo poďa-ko-
vanie obidvom obhajcom, ktorí ho k jeho
najväčšej spokojnosti a uznaniu obhajo-
vali počas takmer polročného procesu.

S chvejúcou úctou som teraz držal
posledný rukopis hlavy štátu, rozhodnu-

tie, štátny akt  viažuci sa ku poslednému
momentu života prvej hlavy Slovenského
štátu po kniežati Rastislavovi   a kráľovi
Svätoplukovi.

Akt má vonkajšiu i vnútornú formu
dokonalého, so všetkými náležitosťami
vypracovaného úradného rozhodnutia.
Jeho slová sú volené a vybrané tak, aby
čo najvýraznejšie, až úsečne podali pod-
statu rozhodnutia. Vety stručné, ale obsah
ľudsky obsažný.

A ťahy písma vyrovnané, pevné,
kaligrafické. Akoby písané ľudským stro-
jopisom, ktorého nervy sú tak pevne nas-
tavené, že písmená čo do identity,

veľkosti, vzájomnej vzdialenosti, sklonu
rukopisu sú až strojopisne presné 
vo všetkých rozmeroch.

Akt poďakovania a uznania uzaviera
podpis. Tisov podpis, tak rozšírený 
a známy najmä v druhej jeho rodovej časti
„Tiso" s pretiahnutým ponad všetky pís-
mená „T". V ničom sa nelíši od podpisov,
ktoré dával na najdôležitejšie aktá výkonu
štátnej moci, hlavne zákonodarnej.

Keď som teraz držal tento hárok pa-
piera, bleskove mi prebehol v mysli mo-
ment, keď práve ja som držal v tých istých
mojich rukách vôbec prvý Tisov akt, ním
vlastnoručne napísaný a podpísaný v Ži-
line, dňa 6. októbra 1938.

Vtedy po trojhodinovom čakaní 
na rozhodnutie vlády generála Jána Sy-
rového v Prahe prišla telegrafická
odpoveď:

„Vláda Československé republiky na
svém dnešním zasedání přijala návrh
Slovenské ludové strany a souhlasí s
vytvořením  slovenské autonomní vlády.
Pověřuji Vás sestavením této vlády a
jejím zítřejším predvedením panu presi-
dentu republiky k složení ústavního slibu.
Gen. Jan Syrový“.

Účastnil som sa vtedy rokovania v Ži-
line. Prišiel som tam v uniforme poručíka
pomocného zdravotníctva z Vrútok, kde
som zastával veliteľskú funkciu zdravot-
ného vlaku v čase mobilizácie z 22. sep-
tembra 1938.

Keď nám v dome Združenia sloven-
ských železničiarov prečítal Dr. Tiso
obsah Syrového telegramu z Prahy,
poprosil som ho už ako dezignovaného

PAVOL ČARNOGURSKÝ

Záznam zo stretnutia
s obhajcom prezidenta  Dr. Jozefa  Tisu
JUDr. Ernestom  Žabkayom v Rajeckých  Tepliciach dňa 23. októbra 1982

Z osláv 65. narodenín P. Čarnogurského.  Alexander Mach, Alfréd Engelman, Vladimír Moravčík, Pavol Čarnogurský



510/2020 (20. mája)

IVAN KRASKO

VESPER 
DOMINICAE

Tam niekde v diaľke
v čierňavých horách

dedinka biela
túli sa k zemi

pokojná, tichá.
V nej starodávne
vážneho vzhľadu

si domy čušia.
Z tých v jednom iste

ustarostená
matička moja
samotná sedí

pri starom stole.
Kostnatou rukou

podpiera čelo
vráskami zryté
- starostí tiene

vždy sedia na ňom:
tak som ho vídal

od mala svojho - -
Tranoscius má

pootvorený
- mosadzné sponky,

hladené hmatom
pradedov ešte,
matno sa lisnú

v prípozdnom svetle -
-

Posledný na list
díva sa, díva,

- tam naznačené
je ťažkou rukou:

„Pán Bůh požehnal
nám syna, kterýž...“ –

až dobré oči
slzami skropia
zažltlé listy...

Však stará kniha,
čo rozplakala,
matičku moju

utíši zase:
už spieva mäkkým,
tenuškým hlasom:

„Dennedělníse
skonáva, chválmež...“

- - a súmrak padá
vždy väčší, hustší
v izbietku malú –
- - A pokoj sadne

pomaly, tíško
na sivú hlavu

matičky mojej - -

(1907)

Jedna z najkrajších básní
slovenskej literatúry je Vesper do-
minicæ. Ivan Krasko ju napísal
pred vyše sto rokmi. Vykreslil 
v nej atmosféru nedele, ako ju
Slováci vnímali celé generácie.
Kresťanský charakter nedele bol
taký vžitý v našom národe, že ni-
jaký režim si naň nedovolil
siahnuť. Ani fašizmus, ani naciz-
mus, ani komunizmus. Bol
posvätný, veď už Desatoro
stanovuje: „Spomni si, aby si deň
sviatočný svätil a ctil.“ Pokusy
zlikvidovať nedeľu však v de-

jinách nechýbali. Ale nepodarilo sa
to ani jakobínom, nepoložili ju ani
súdruhovia, ktorí ju presúvali a na-
riaďovali zväzácke subotniky.
Siahli na ňu až „liberálni demo-
krati“, vyznávači bezbrehej vlády
peňazí, ktorí v ošiali Nežnej
revolúcie starozákonné zlaté teľa
povýšili na novozákonný piedestál
slobody a mieru demokracie. 

Zápas o nedeľu, o jej sviatočný
charakter, trval v Slovenskej re-
publike tridsať rokov, od jej ob-
novenia v roku 1993 dodnes.
Zápas bol obťažný a len mini-
málne úspešný. Mám v živej pa-
mäti, ako som v parlamente
neúspešne predkladal svoj návrh
zákona o prinavrátení úcty nedeli:
v Národnej rade SR som hovoril
do úplne prázdnej auly, sedel v nej
z úradnej povinnosti iba jej
predseda a na balkóne dvaja hostia
z Nezávislých kresťanských od-
borov a Aliancie za nedeľu... Dnes
problém vyriešila pandémia,
rozťala ho ako gordický uzol
zvaný Covid-19. Jedno z prvých
karanténnych opatrení slovenskej
vlády proti jej šíreniu bolo zatvoriť
obchody a zakázať nedeľný predaj.
Muselo nás postihnúť nešťastie
globálnych rozmerov, aby aj „pán,
ktorému chýbali teplé rožky v ne-
deľu“, pochopil, že „Dennedělníse
skonáva ... a súmrak padá vždy
väčší, hustší“. 

Svet sa tragicky zmenil z ve-
čera do rána: na celom svete ľudia
vo veľkom chorejú a umierajú, sú
ich už nie stovky, lež tisícky.
Kladieme si otázky, zostávajú ne-
zodpovedané. Z toho všetkého vy-
plýva starorímsky otáznik: cui
bono, cui prodest, na čo je to
dobré, komu to poslúži? Akosi sa
nevieme zbaviť dojmu, že ktosi má
záujem spôsobovať v tomto svete
enormný chaos. A je smutné, že 
v EÚ, kde bruselská byrokracia si
osobuje rozhodovať už aj o ne-
smrteľnosti chrústa, zakrivení
banánov či uhoriek a rozdeľovaní
privandrovalcov, nikto nie je
schopný organizovane čeliť
Covidu-19. Ešteže na Slovensku
odchádzajúca vláda Petra Pelle-
griniho zavedením drakonických
opatrení spomalila rast krivky šíre-
nia vírusu v našej vlasti. Modlime
sa, aby sa v tom darilo i jeho nás-
tupcom! Slovensko je však entité
négli geable. 

Málokomu sa pozdávalo otá-
ľanie WHO s vyhlásením
epidémie. Keď sa už k tomu Sve-
tová zdravotnícka organizácia 
v Ženeve odhodlala, bola z toho

zakrátko pandémia. Môže to byť
pokus otriasť svetom a overiť si,
do akej miery je možné zásadne
zmeniť štýl života súčasnej civi-
lizácie, napr. znížiť dopravu,
zlikvidovať návyky vo forme
samoúčelných a prestížnych do-
voleniek. Protichodné sú aj pro-
gnózy: jeden deň experti sľubujú,
že epidémia sa skončí o dva mesi-
ace, no vzápätí sa hovorí o dvoch
rokoch. Môže to byť aj pokus 
o zníženie počtu obyvateľov,
najmä starších ľudí, ktorých
starobné dôchodky začínajú v so-

ciálnych systémoch štátov
predstavovať veľmi vážny, v mno-
hých krajinách už neriešiteľný
problém.

Len mimochodom: pri disku-
siách o zmenách dôchodkového
zabezpečenia sa úplne ignoruje
fakt, že dôchodcovia dostávajú ako
dôchodok peniaze, ktoré si štát 
v priebehu desaťročí požičiaval
bez poskytovania úroku. Tak isto
ani zdravotníci nie sú vedení 
k tomu, aby si uvedomovali, že pe-
niaze na ich platy a na prevádzku
nemocníc sú tiež peniaze nahro-
madené z dlhoročných odvodov.
Keď sa psychologicky pretrhne
väzba medzi peniazmi v dôchod-
kových fondoch a ich platiteľmi,
vytvorí sa podhubie pocitu previ-
nenia, závislosti a odkázanosti dô-
chodcov na „veľkoryso“ vrátené
dlhy... 

Súčasné režimy majú
množstvo vecných a morálnych
nedostatkov, ktorých odhaľovanie
by mohlo viesť k vzbure, a preto
po úspešnom experimente v no-
vembri 1989 hľadá západný svet
elegantnú baletnú figúru, ktorej
pomocou by sa prehral do polohy
demokracie, vytrvalo a neodo-
lateľne sa zbavujúcej všetkých ne-
dostatkov, a do súčasného
uchopenia ešte väčšej moci a ešte
väčších peňazí.   

Hoci si to ešte nie celkom uve-
domujeme, terajšia pandémia má
dejinotvorný význam. Mení svet
na nepoznanie z hodiny na hodinu,
ba z minúty na minútu, mení ho na
svet, Európu, Slovensko PRED
pandémiou a na svet, Európu,
Slovensko PO pandémii.

Pandémia je triumfom sve-
tového neporiadku, je porážkou
utópie bezuzdnej globalizácie.
Utópia „otvorenej spoločnosti“ sa
končí, končí sa svet bez hraníc, 
v ktorom človek začal popierať
zákony prírody a vytvárať Boha 
z ľudského spoločenstva.

Čo bude ďalej, je len v Božích
rukách, najlepších možných rukách. 

Fakt je ten, že malé národy 
a štáty sa dostávajú do ne-
riešiteľných situácií. A preto
Slovensko, slovenský národ, ak
chce prežiť, musí spoločne ťahať
za jeden povraz. Osud máme 
vo svojich rukách: Verní sebe,
svorne napred! Spoločnými silami
to zvládneme. A trvalou spo-
mienkou na toto naše budúce
spoločné víťazstvo nech nám 
ostane Vesper dominicæ, nedeľa –
deň sviatočný. 

JOZEF M. RYDLO

Vesper dominicae

predsedu slovenskej vlády napísať
splnomocnenie, previesť na Vrútkach
všetky politické a osobné zmeny, ktoré 
z novej štátoprávnej situácie vyplývajú.

Dr. Jozef Tiso sadol ku stolu a na bie-
ly hárok takisto vlastnou rukou napísal
splnomocnenie pre mňa, ako na konci
svojho života a účinkovania urobil obha-
jcom Dr. Žabkayovi a Dr. Grečovi. Ako
na prvom, mojom, bol podpis ústavného
činiteľa - predsedu vlády, aj na tomto sa
podpísal  ústavný činiteľ, prezident
Slovenského štátu. Lebo tejto najvyššej
funkcie ho nikto právne nepozbavil. Dr.
Tiso umieral ako prezident a zákonite zv-
olený, len nezákonite pozbavený moci 
a života. Z pohnutého ticha a stiesnenosti,
aká panovala teraz medzi nami štyrmi 
pri čítaní a hodnotení vzácnej historickej
pamiatky, vytrhol nás Dr. Žabkay.
Prečítal nám Tisov odkaz, o ktorom som
sa už zmienil na začiatku tohoto svojho
záznamu. Odkaz napísal z Tisovho dik-
tátu Dr. Žabkay, Tiso ho podpísal s dato-
vaním nasledujúceho dňa.

Treba mi tu pripomenúť, že známy 
a v zahraničí už toľko razy publikovaný
Tisov odkaz národu, nadiktovaný otcovi
Hilariovi, ktorý som mal takisto v rukách
už niekoľko hodín po popravení, lebo
nám ho doniesol do Ústrednej katolíckej
kancelárie v Bratislave na Kapitulskej
ulici sám otec Hilarius, pred nami ho ro-
zlúštil z tesnopiseckého originálu a pre-
písali i rozmnožili sme ho na stroji, má
taktiež len Tisov originálny podpis.

A teraz prichádzam vo svojom po-
daní večera v Rajeckých Tepliciach 
v Kempného dome k podaniu
najťažšiemu, trúchlivému, ale Tisom tri-
umfálne prežitému aktu popravy.

Vďaka veľkosti a presnosti Žabkay-
ovho záznamu z toho dňa, hneď 
po návrate z dvora bratislavskej väznice,
robím tak s vedomím, že prameňom pre
zobrazenie tohto dejinného momentu
nebude moja terajšia reprodukcia poz-
natkov z 23. októbra 1982, ale originál
Žabkayovho záznamu z 18.apríla 1947.

Dr. Ernest Žabkay bol prítomný tohto
pochmúrneho i prebúdzajúcou sa
prírodou plačlivého rána. Spolu s ostat-
nými úradne na popravu pozvanými
činiteľmi čakal príchod sprievodu s odsú-
deným v bezprostrednej blízkosti
šibenice. Všetko tam stálo v napätom, až
trhavom vzrušení. Ešte aj ozbrojení par-
tizáni, ktorých tam vo väčšom množstve
nastavili.

Ale skôr, ako sa sprievod z cely 
na druhom, zvláštnom a uzavretom odd-
elení väznice nachádzajúci objavil 
na dvore so šibenicou, zaznel vzduchom
srdcervúci výkrik, ktorý sa ani nedalo ob-
sahove presne zachytiť pre jeho
otrasnosť, až hysterickosť. Vzduch pre-
rýval krik bolesti a hrôzy. Ako sa potom
objasnilo, to dozorkyňa stojaca pri vcho-
de o poschodie nižšie sa nachádzajúcom
ženskom oddelení väznice, s výkrikom sa
hodila pred okolo nej idúceho, na smrť
odsúdeného Dr. Tisu. Kŕčovite mu
zovrela nohy pod kolenami a s vy-
trešteným, strhaným pohľadom, spre-
vádzaným až neľudským bedákaním 
a plačom kričala:

"Nie, nie, nedám vás, pán prezident!
Bože zmiluj sa a pomôž, zachráň nám
pána prezidenta!"

Stráže husto rozostavené po všetkých
priestoroch, ktorými sa sprievod uberal,
vrhli sa na  nešťastnicu, aby ju len 
s námahou odtrhli od odsúdeného. Ale
sám on sa nachýlil ku kričiacej žene a
dvíhal ju k sebe, iste prerývajúc  Dávidov
žalm 150  „Miserere mei Deus et secun-
dum magnam misericordiam dele iniqui-
tatem meam".

V takom vzrušení sa potom sprievod
dostal na vyvýšené pódium, na ktorom
stála drevená šibenica s katom a jeho
dvomi pomocníkmi.

Ďalšie podrobnosti vlastnej popravy
už ani nepodávam, lebo necítim dosť síl
mentálne zopakovať  to, čo má zapísané
Dr. Žabkay. Opakujem iba to hlavné 
a podstatné:

Dr. Tiso sa po vypočutí rozsudku
výrazne a pevne postavil pod šibenicu.
Dal sa pokojne zviazať na rukách a no-
hách. Hneď po tom, čo  sa vážne a po-
maly prežehnal kovovým krížikom, ktorý
držal v pravej ruke.

Na vyvýšenom podstavci obidvaja
katoví pomocníci pripevnili popruhy
popod pazuchy cez prsia odsúdenému. 
A vytiahli sputnaného do bezpodpornej
výšky, kde mu kat pripevnil slučku na
krk. Zo všetkých strán väznice sa niesli
modlitby ostatných väzňov. Lebo chvíľa
a osoba popravovaného boli známe
všetkým väzňom. Preto sa na všetkých
celách modlili väzni spoločne.

Kat uvoľnil popruhy a telo padlo
celou váhou do prázdneho priestoru.

Nastal neopísateľný smrteľný zápas
tela, ktoré stratilo vedomie a zmietalo sa
už len v kŕčoch, akoby v prejave vyko-
naného  najťažšieho zápasu, ktorý treba
preukázať tým, čo až do posledného
dychu bránia dobro národa a ľudské hod-
noty, majúce najvyššiu cenu.

Katov pokus zlomiť umierajúcemu
väz sa zrejme nepodaril. Tisova postava
s mohutnou a výraznou hlavou mala
pevný krk. Lebo to bola hlava, ktorá sa
nevedela skloniť pred žiadnou ľudskou
mocou, ak sa táto moc  priečila
mravnému zákonu a dobru národa.

Preto smrteľný zápas trval
neobyčajne dlho. Prešli viac než tri
minúty, kým prítomný lekár konštatoval
smrť zadusením.

A len málo momentov predtým za-
znel tajomný zvuk na dlážku pod umier-
ajúcim dopadnutého kovového kríža,
ktorý  on do poslednej chvíle telesného
reagovania držal v ruke. Zvuk kríža, ktorý
nijako nemal podobu umieračika. Lebo
všetci počuli zvláštny, neobyčajne silný
zvuk, ktorý sa ničomu dovtedy počutému
nepodobal.

Bol to zvuk osobnosti prvého prezi-
denta samostatného slovenského štátu 
do dejín. Zvuk pre každého, vyslaný 
do všetkých kútov slovenskej zeme,
všetkým, ktorí po veky budú na nej žiť 
a niesť povinnosť brániť jej dobro a práva
aj za cenu vlastného života.

A potom sa zhora ozval ešte jeden
výkrik, bolestný a protestný. Z okien
väzenskej cely, na ktorej bolí nemocní
väzni.

To kričal a mrežami trhal BARD
slovenského národa, väzeň, básnik An-
drej Žarnov, takisto v putách privezený
do Bratislavy ako Dr. Jozef Tiso.

Dr. Žabkay neskoro večer dokončil
svoju správu. Prelistoval desiatky, cez
stovku počítajúce strany spisu obhajcu
Dr. Jozefa Tisu.

Odnášal potom do noci dokumenty,
ktoré sa stanú cennou majetkovou pod-
statou národných písomných dokladov 
a drahých pamiatok.

A nám, ktorí sme zostali na priečelí
Kempného domu pri lúčení s Dr.
Žabkayom, sa v tmavých diaľavách
našich dní rysovala veľká, obrovitá
postava prvého prezidenta Slovenského
štátu. Nie nad krížom, ktorý mu vypadol
z rúk, ale pod krížom, ktorého ramená
sme videli  až nad najvzdialenejšími kon-
cami slovenskej zeme. 

PAVOL ČARNOGURSKÝ, 1982

Osudným omylom je téza, že tam je
pravda, kde je väčšina. V tom bola chyba
aj pri tvorení mnohých ústavných listín.
Lebo etická pravda zostane pravdou 
i vtedy, keď ju dav aj tristo ráz zaprie.
Sokratova pravda ostala, i keď mu
súčasníci pre ňu podali jed. Kristova
pravda ostala. A takisto Galileiho. Pravda
má iné korene ako relatívnu väčšinu
alebo volebné výsledky. Tá nie je závislá
od väčšiny. A tu musí demokracia hľadať
spôsob, ako prísť k tým pravým základom
pravdy. Demokracia musí vychovávať
jednotlivcov, individuality, ľudí, ktorí
vedia myslieť, - a správne myslieť.

Dr. Jozef Tiso, 
Slovák 1931, č. 271.
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Vposledných jesenných dňoch a v zime 1944 – 1945 sa boje
východného frontu neodvratne preniesli aj na naše územie.
Vo východoslovenských mestách a na vidieku, popri

otázke kontinuálneho a bezproblémového zaistenia zásobovania a
materiálnej podpory ďalej bojujúcej Červenej armády (ČA), 1.
českosloven-ského armádneho zboru a obyvateľstva, vyvstala aj
otázka ochrany verejného poriadku a bezpečnostnej služby na lokál-
nej a miestnej úrovni. Aby bola táto strážna a bezpečnostná služba
budovaná z domácich miestnych zdrojov, bolo zámerom nie len
vznikajúcich Národných výborov (NV), nezriedka s väčšinovým
zastúpením komunistov, ale aj vojenskej správy Červenej armády
a sovietskych vojenských veliteľov vo východoslovenských
mestách. Okrem propagandistického efektu osloboditeľskej misie
ČA to však malo i praktický cieľ, odbremenenie sovietskych vo-
jensko-bezpečnostných orgánov od rutinnej strážnej a hliadkovej
činnosti v mestách a predovšetkým na vidieku a „zabezpečenie úloh
národnej a demokratickej revolúcie“. Nezanedbateľným dôvodom
zrodu týchto polovojenských bezpečnostných formácií bola snaha
komunistov ovládnuť budúci bezpečnostný aparát presadzovaním
miličného princípu jeho budovania, čo sa im v plnej miere nepo-
darilo realizovať. Ukážkovým prípadom ovládnutia miestnych
národných výborov komunistami predstavuje okres Svidník, kde
okamžite po prechode frontu predstavovali členovia Komunistickej
strany Slovenska (KSS) osemdesiatpercentnú väčšinu členov
národných výborov v okrese a zvyšok (20%), vzhľadom na do-
vtedajšiu stagnáciu organizovania Demokratickej strany (DS) v re-
gióne, predstavovali „ľudia neorganizovaní“. 

Tieto lokálne a miestne formácie, ktoré boli vyzbrojené s pria-
mou aktívnou podporou Červenej armády a 1. Čs. armádneho
zboru, vznikali a krátko existovali pod rôznymi neoficiálnymi
polooficiálnymi názvami a pomenovaniami. V Prešove to bola
Národná stráž, ktorej velil kpt. Pavel Pavelka, v Bardejove bola 
za pomoci sovietskeho vojenského veliteľa mesta organizovaná
Ľudová milícia a v Šarišskom Čiernom vznikla z podnetu jedného
z veliteľov ČA ozbrojená Miestna stráž. Výzbroj milicionárov po-
zostávala väčšinou zo starších pušiek rôznych značiek a typov 
a pištolí, ktoré dávala k dispozícii miestnym milíciám ČA. Mili-
cionári chodili v civile alebo v kombinácii civilného odevu a niek-
torých súčiastok vojenských uniforiem (nohavice, blúzy, čiapky).
Jediným viditeľným vonkajším znamením bola rukávová páska 
vo forme šitej alebo tlačenej bielo-modro-červenej trikolóry, 
bez nápisu alebo s nápismi (NM, Národná milícia alebo iný názov
miestnych bezpečnostných formácií). Všetky rukávové pásky však
museli byť označené pečiatkou príslušného NV. V Čechách 
a na Morave pôsobili v roku 1945 podobné polovojenské dočasné
bezpečnostné formácie s názvom Revolučné gardy (RG), ktorých
aktivity však boli oveľa razantnejšie a radikálnejšie. Smutne sa
„preslávili“ predovšetkým vraždami obyvateľov nemeckej národ-
nosti v národnostne zmiešanom českom a moravskom pohraničí,
počas tzv. divokého riešenia nemeckej otázky v prvých mesiacoch
po obnovení ČSR. Takéto praktiky teroru NM „na vlastnú päsť“,
ktoré by boli cielene zamerané proti maďarskej menšine nie sú 
na Slovensku v roku 1945 zaznamenané.    

Exemplárnym príkladom „partizánskych“ manierov svojvôle
a terorizovania miestneho obyvateľstva je vystrájanie okresného
veliteľa Národných milícií trebišovského okresu Andreja Palaščáka,
vtedy dvadsaťpäťročného robotníka pôvodom z Bidoviec, ktorý
„na vlastnú päsť“ vykonal viacero svojvoľných domových razií 
i pouličných osobných prehliadok. Obohatil sa pri nich nie len 
o viaceré veci, potraviny a alkohol, ale výsledkom jeho banditizmu
bolo i svojvoľné pokutovanie vyhliadnutých osôb, od ktorých pre-
vzal rôzne sumy peňazí v československej i maďarskej mene, 
no nikdy „pokutovaným“ nevystavoval žiadne potvrdenky a pe-
niaze si ponechával pre vlastnú osobnú potrebu. Nie všetky prípady
sa však dostali pred súd, ale toho, čo sa na súdnom pojednávaní
dokázalo, bolo viac ako jasné, že jeho svojvoľné počínanie sa dalo
skôr charakterizovať ako terorizovanie  a okrádanie vybraných
spoluobčanov a nie ako výkon strážnej a bezpečnostnej služby. 

Svoju kariéru začal veliteľ trebišovskej okresnej NM v druhej
polovici januára 1945, keď spolu s ďalším milicionárom Jánom
Ujhelym prišli do obchodu Jána Ferenčíka z Kisty v trebišovskom
okrese a bez prítomnosti členom MNV u neho urobili domovú
prehliadku, pri ktorej svojvoľne zhabali 50 kg cukru, 7kg mydla,
150 škatuliek zápaliek, vrece, debničku, vojenskú deku a vojenskú
nepremokavú celtu. Okrem toho Palaščák obchodníka Ferenčíka
svojvoľne a neodôvodnene pokutoval a prinútil ho vyplatiť mu
2000 Kčs a 500 Pengő, bez vystavenia patričného dokladu 
o zaplatení. O priebehu domovej prehliadky a správaní sa mili-
cionárov poškodený Ferenčík neskôr podal svedectvo: „Peniaze a os-
tatné veci si obvinený zobral a nijaké potvrdenie mi nedal. Obvinený
a jeho spoločníci sa mi pri domovej prehliadke stále vyhrážali au-
tomatom a celej mojej rodine. Stále sa chovali surovo, takže celá de-
dina sa ho bála, ba bál sa ho celý náš kraj, ktorý bol pripojený 
v trebišovskom okrese od Maďarska, takže každý mu všetko dával,
čo žiadal, lebo každému hrozil, že ho vyvezie na Sibír“.

Svoju druhú výpravu uskutočnil Palaščák spolu s Michalom
Kundrátom (neskôr padol v radoch 1. čs. armádneho zboru)  už dňa
3. februára 1945. Cieľom ich rabovania sa stal dom Ondreja Barcala
v Garani (dnes obec Hraň), u ktorého údajne hľadali schovaný kon-
traband koňaku. Milicionári u Barcala svojvoľne zhabali pol kila
droždia, liter vína a jednu pánsku bielu košeľu v hodnote 400 Kčs.
Ani na tieto veci Palaščák nedal poškodenému žiadne potvrdenie 
a ponechal si ich pre vlastnú potrebu. Lup sa milicionárom však málil
a preto ešte v ten istý deň prišli do bytu Gejzu Barcala v Garani v tre-
bišovskom okrese a pýtali od neho víno. Po jeho odmietavej
odpovedi sa alkoholom posmelení milicionári pustili do svojvoľnej
a nikým nepovolenej domovej prehliadky. Išli takpovediac na isto,
pretože našli 11 litrov vína, ktoré zhabali pre vlastnú potrebu, znovu
bez vystavenia potvrdenia pre poškodeného. Na naliehanie manželky
poškodeného, aby sa legitimoval a preukázal sa úradným potvrdením
o povolení prehliadky alebo o príkaze na prehliadku, jej Palaščák 

s aroganciou vlastnou bývalým partizánom, aktivistom neskoršieho
Zväzu slovenských partizánov (starým pravopisom Sväz slovenských
partizánov – SSP) sebavedome odpovedal, „že nepotrebuje sa
legitimovať, lebo jeho legitimácia je, že bol partizánom“.  

Ani nasledujúci mesiac sa Palaščák vo svojich nezákonných
aktivitách nezastavil a spáchal ďalšie tri známe svojvoľné akcie,
pri ktorých hrubo zneužil svoje úradné postavenie a právomoci.
Prvou bola ničím neodôvodnená osobná prehliadka Zuzany Nagy-
ovej z Garane, na jednej z trebišovských ulíc. Našiel u nej liter
pálenky, ktorý si privlastnil a uložil jej „pokutu“ vo výške 500 Kčs.
Na prevzaté peniaze a odobratý alkohol však poškodenej nevydal
žiadnu potvrdenku. Po dvoch týždňoch Nagyovú navštívil priamo
v jej dome v Garani. O tejto návšteve neskôr poškodená podala
svedectvo: „Je pravda, že obžalovaný o dva týždne na to prišiel 
ku mne do Garane spolu ešte s jedným milicistom, ktorý chcel moju
dcéru zastreliť, otvorili mi dve skrine, kde však nerušali mi nič, ale
v posteli našli u mňa 5 litrov vína, ktoré mi však nevzali, lebo len
pálenku hľadali“. 

Ešte v marci 1945 vylákal Andrej Palaščák pod prísľubom
kúpy, resp. výmeny od poškodeného Juraja Zbojovského z Kašova
v trebišovskom okrese 123 litrov vína, ktoré hneď naložil a odviezol
do Trebišova. Za víno poškodenému sľúbil rôzne súčiastky k vozu.
O tomto podivnom „obchode“ neskôr Zbojovský vypovedal:
„Obžalovaný prišiel ku mne spolu asi s 5 – 6 milicistami na kočiari
avšak obžalovaný bol ako npor. veliteľom týchto milicistov 
a na jeho rozkaz vzali mi 123 litrov vína v dvoch sudoch. Obžalo-
vaný nehovoril, že víno berie pre ruské veliteľstvo a o tom nebolo
ani reči. Obžalovaný mi sľúbil za víno buď zaplatenie, alebo
železné ráfy na voz, alebo železné osy na voza a tiež kamienky 
do zapaľovača. Neviem, že pre koho a kam vzal obžalovaný víno
na kočiari, na ktorom prišiel, len to viem, že milicistov sa báli ľudia
viac ako Rusov“. Okrem opisu „metód práce“ trebišovskej NM je
zaujímavý práve posledný Zbojovského výrok, ktorý hodnotí mili-
cionárov ako nespoľahlivé, nekontrolovateľné a svojvoľné živly,
ktoré si zo svojej funkcie a úradu vytvorili výnosný nástroj na svoje
osobné obohacovanie i terorizovanie, zastrašovanie a vydieranie
svojich spoluobčanov, ktorým sa mali stať primárnou, hoci iba

dočasnou, zárukou ich osobnej a majetkovej bezpečnosti. A sám
Zbojovský pri svojom porovnávaní s milicionárov so sovietskymi
vojakmi vedel o čom hovoril, pretože aj s vojakmi ČA mal svoje
neblahé skúsenosti. Po necelom mesiaci od incidentu s vínom mu
totiž práve červenoarmejci vzali finančnú hotovosť vo výške 
72 tisíc korún. Rovnako v marci 1945 si pod zámienkou výberu
vína pre trebišovskú štátnu nemocnicu nechal podriadenými mili-
cionármi zhabať v obci Kašov piatim miestnym občanom 16 litrov
vína. Za zhabané víno Palaščák nevydal poškodeným žiadne potvr-
denia. K Palačšákovým výčinom môžeme pripočítať i „vy-
požičanie“ si bicykla od trebišovského občana Jána Huzinca,
ktorému ho ani nevrátil a ani za neho nezaplatil. Bicykel neskôr
Palaščák predal a peniaze si ponechal pre svoju osobnú potrebu.
Cena tohto bicykla sa v tom čase pohybovala okolo 5 tisíc Kčs. 
Na svoju „obhajobu“ všeobecne obávaný okresný veliteľ tre-
bišovskej Národnej milície celkom cynicky poznamenal, že „mu
Ján Huzinec nemusel požičať bicykel, keď videl, že je v pod-
napitom stave“.

Na súde skúšal obžalovaný Palaščák rôzne formy „obhajoby“
a pripomínal viaceré „poľahčujúce“ okolnosti i údajné priame 
a čestné motívy svojho jednania. Neustále opakoval a pripomínal
svoje údajné partizánske a odbojárske zásluhy, členstvo v SSP 
(od októbra 1945 členom odbočky SSP v Košiciach) i udelenie
pamätnej medaily Rádu Slovenského národného povstania. Naj-
cynickejšie, no veľmi charakteristicky, však vyznelo jeho
odôvodňovanie svojvoľných domových prehliadok a prisvojovania
si vecí a finančných hotovostí: „Pri nastúpení služby vo funkcii
veliteľa okr. milície žiadal som smernice pre výkon tejto služby 
od ONV v Trebišove. Napriek mojej opätovnej žiadosti som tieto
neobdržal, takže službu som vykonával podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. Pripúšťam, že k tejto službe nebol som ani
teoreticky ani prakticky školený a keďže smerníc pre výkon tejto
som postrádal, riadil som sa v jednotlivých prípadoch podľa svojho
zdravého úsudku, používajúc rôznych partizánskych zvyklostí.
Keďže som 5 rokov strávil u vojska a partizánskych jednotiek,
nemal som času osvojiť si dostatočne právny formalizmus potrebný
pre výkon tejto služby, najmä v revolučných dobách“. Druhým

Partizánske maniere
Národných milícií

na jar 1945

Partizánska legitimácia otvárala kariéru 
v československých bezpečnostných zložkách už od roku 1945
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pokusom o obhajobu bolo ospravedlnenie svojvoľného správania
výkonom údajných príkazov a nariadení veliteľstva Červenej ar-
mády a odovzdávania zhabaných vecí a peňazí tomuto veliteľstvu.
To sa však počas vyšetrovania a dokazovania v žiadnom smere
nepotvrdilo. O neoprávnenom nakladaní s financiami okresným
veliteľom NM Andrejom Palaščákom svedčil a jasne vypovedal 
i svedok František Marušák, ktorý ako bezpečnostný referent tre-
bišovského ONV prevzal od Palaščáka peniaze iba v jedinom 
prípade. Išlo o 2 150 Kčs, ktoré Palaščák vybral od poľno-
hospodárskych robotníkov a roľníkov v Hardištiach (dnes obec
Zemplínske Hradište). Iné peniaze od obžalovaného nepreberal.
Marušák rovnako nemohol potvrdiť ani obranu obžalovaného
Palaščáka, podľa ktorej zhabané veci odovzdával trebišovskému
veliteľstvu ČA. 

Marušákova výpoveď je pre súčasného čitateľa zaujímavá ešte
z jedného podstatného a dôležitého hľadiska. Objasňuje ozajstnú
realitu kompetenčných vzťahov i vzťahov subordinácie Národnej
milície s domácimi samosprávnymi orgánmi (MNV, ONV) a ve-
liteľstvami Červenej armády. Aj keď na základe ojedinelých
dokázateľných prípadoch nemožno generalizovať, predsa tieto prí-
pady jasne vypovedajú o každodennej praxi spolužitia a kooperácie
týchto bezpečnostných, politických a vojenských zložiek v sloven-
ských mestách a na vidieku. Neskoršia komunistická charakteristika
vzťahu milicionárov s veliteľmi ČA je skôr idylická a v mnohom
až nadmieru zdržanlivá: „Autoritu milícií rešpektovali sovietske
vojenské orgány, ktoré ich v mnohých prípadoch aj vyzbrojili uko-
ristenými zbraňami“. Otázka teda znela: Kto je priamym nadria-
deným milicionárov? Je to ich zriaďovateľ a zakladateľ – národné
výbory, alebo majú väčšiu váhu a dôležitosť rozkazy miestnych
lokálnych sovietskych vojenských orgánov? Čiastočnú, no jasnú
odpoveď nám na tieto otázky nám poskytuje práve Marušákova
výpoveď, ktorá naplno ilustruje existujúce a pretrvávajúce
kompetenčné spory o veliteľské právomoci, kde domáce orgány mi-
estnej správy vo väčšine prípadov ťahali za kratší koniec: „Ruská ko-
mandatúra v mnohých prípadoch dávala obžalovanému rozkazy ako
okresnému veliteľovi milície, ktoré sa priečili našim rozkazom“.

Napriek pestrej škále i pomerne veľkému množstvu trestných činov
dlho sa vlečúci súd vymeral Palaščákovi neuveriteľne nízky trest,
pod ktorý sa podpísali aj viaceré intervencie súdruhov a partizán-
skych „spolubojovníkov“. Za trojnásobný zločin porušenia do-
movej slobody, štvornásobný zločin krádeže, trojnásobný zločin
sprenevery a päťnásobný zločin podvodu bol Andrej Palaščák odsú-
dený až dňa 28. mája 1948 na skutočne smiešny a zanedbateľný
trest – tri mesiace väzenia a pokutu 2000 Kčs (ak pokutu nemôže
uhradiť tak ďalších 20 dní väzenia). Tento prípad bol iba jeden 
z pestrej palety kriminálnych deliktov, ktorých sa dopúšťali na vý-
chodnom Slovensku v prvej polovici roku 1945 tzv. Národné milí-
cie, formované často ľuďmi s pochybnou povesťou. Oficiálna
slovenská historiografia o týchto prípadoch dodnes mlčí. 

VOJTECH KÁRPÁTY

Partizáni-komunisti sa stali hlavnými kádrami Národných milícií 
a neskôr Zboru národnej bezpečnosti

Podpredseda vlády a predseda KSS Viliam Široký na stretnutí s partizánmi
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V máji uplynie 160 rokov od na-
rodenia spisovateľa Martina Kuku-
čína, vlastným menom Mateja
Bencúra. Literárne múzeum Sloven-
skej národnej knižnice v Martine
pripravilo na jeho počesť viacero po-
dujatí. Už od 20. decembra up-
lynulého roku sprístupnilo rozsiahlu
trojvýstavu pod názvom Tri odysey
Martina Kukučína. V januári 2020
pozvalo verejnosť na  kultúrny pro-
gram pod rovnakým názvom, aký
nesie výstava a tiež na odhalenie 3D
sochy vo veľkosti originálu podľa
bronzovej sochy Martina Kukučína
od svetoznámeho sochára Ivana
Meštrovića. Na program do Martina
prišli hostia z Oravy, Liptova, Turca,
Žilinského kraja, Hontu a Bratislavy.
V nasledujúcich  týždňoch  prebiehali
výchovno-vzdelávacie programy 
o Kukučínovi pre školy. Obľúbený
slovenský prozaik bol zahrnutý 
do múzejného cyklu programov Ich
domovinou bol jazyk a prezentovali
ho v rámci marcového 21. ročníka
celoslovenských podujatí Týždňa
slovenských knižníc. Potom, žiaľ,
múzeá i školy a mnohé zariadenia
zatvorili svoje brány pre koron-
avírusovú pandémiu.  Nevieme, čo
bude možné realizovať ďalej, preto
bolo šťastnou voľbou Literárneho
múzea, že už v predstihu začalo
pripomínať túto veľkú osobnosť. 

Rozsiahla výstava Tri odysey
Martina Kukučína  predstavuje
osobnosť zakladateľa slovenskej
novodobej prózy troma témami:
Odysea života, Odysea ostatkov 
a Odysea sochy spisovateľa.
Usporiadateľ exponoval v Galérii
lite-ratúry a umenia svojho múzea de-
siatky fotografií, textov, ilustrácií 
a predmetov, dokumentujúcich život
a putovanie M. Kukučína, prevážanie
jeho ostatkov i sochy. Všetko je to ko-
mentované početnými citátmi z Ku-
kučínovej tvorby aj z korešpondencie.
Výstava obsahuje aj výber  naj-
čítanejších kníh a najatraktívnejších
ilustrácií (napr.  zarámované obrazy
od amerického výtvarníka Alexandra
Rudinského, ktoré poslúžili v roku
1980 v zmenšených verziách do am-
erického vydania prekladu Kuku-
čínových poviedok Seven Slovak
Stories).

V osobitnom drevenom boxe
vystavilo Literárne múzeum 
pod sklom  osobné predmety Martina
Kukučína i jeho manželky Perice
(Kukučínovo pero, hodinky, plakety,
ktoré dostal v Južnej Amerike,
Pericinu kefu na šaty s jej mono-
gramom, ihlicu na pletenie zakončenú
jemnou plastikou ženskej hlavy, dal-
matínske vreteno na stužky a plaketu
z Punta Arenas od spolku Katarína
Zrínska, v ktorom bola Perica
predsedníčkou. V mediaboxe si náv-
števníci a novinári s obľubou vir-
tuálne listovali v Kukučínových
portrétoch i v obrázkoch troch od-
liatkov jeho sochy, umiestnených 
na troch kontinentoch sveta. V tom
istom boxe boli uložené originály  
najvzácnejších prekladov Kukučí-
novho diela zo zahraničia – z USA
(anglický preklad vydaný r. 1980) 
a z Afriky (etiópsky preklad vydaný
v amharčine r. 2018). Nechýbala ani
drevená škatuľka s ukážkami
Kukučínovho tajného písma, ani
kuriózna vkladná knižka, ktorú Matej
Bencúr  nezaložil, ani z nej nikdy nič
nevybral, hoci na nej bolo jeho vyše
dvoch tisíc korún, a ostalo len
jedenásť.  

Vystavené exponáty pochádzajú
nielen z fondov Literárneho múzea,
ale aj zo zbierok požičaných od  Slo-

venskej národnej knižnice, Sloven-
ského národného múzea i zo Sloven-
ského informačného centra
Bratislava. 

Koncom januára 2020 sa konal
kultúrny program, v ktorom
účinkovali profesionálni umelci –
herec Slovenského komorného di-
vadla v Martine Viliam Hriadel a hus-
listi Marián Kramár s Romanom
Končekom. Viliam Hriadel prednášal

listy Martina Kukučína písané z cu-
dziny ako aj  texty slovenských emi-
grantov, zaoberajúcich sa osudom
medzinárodnej Kukučínovej sochy.
Výber listov sledoval zámer ukázať
zaujímavosti z prostredí, kde Martin
Kukučín žil, čo ho tam upútalo a čo
porovnával so stavom na Slovensku.
Ani v týchto spisovateľových v pod-
state informatívnych textoch
nechýbal autorov humoristicko-sati-
rický pohľad a láskavé porozumenie
k nedokonalostiam ľudí a sveta. Hus-
listi hrali smutné, no hrejivo liečivé
„vysťahovalecké“ a vlastenecké
piesne, napr. Keď sa Slovák preč 
do sveta odberal, Hojže, Bože, jak to
bolí, Rodný môj kraj, Dedinky 
v údolí… To preto, že Martin
Kukučín žil takmer po celý život 
a napokon aj umrel ako emigrant.
Niektoré z piesní huslista M. Kramár
aj spieval. Škoda, že títo umelci
nemohli účinkovať aj na výchovno-
vzdelávacích programoch pre školy.
Boli by žiakov aj učiteľov pôsobive-
jšie pritiahli k osobnosti i dielu
spisovateľa, než sa to dá dosiahnuť
obyčajnými vyučovacími hodinami 
a predpísanou povinnou literatúrou.
Takto museli umelcov vo februári 
a v marci „zaskakovať“ zamestnanci
Literárneho múzea. Značne im pritom
pomáhalo premietanie kukučí-
novských filmov zo zbierkového
fondu Literárneho múzea.

Literárne múzeum využívalo ten-
toraz vo výstave i v kinosále na pre-
zentovanie Martina Kukučína dva
historické dokumentárne filmy 
z vlastnej „filmotéky“. Jeden o živote
a diele M. Kukučína a druhý o prí-
chode Meštrovićovej sochy nášho
spisovateľa na Slovensko. Na prezen-
tovanie druhého filmu pod názvom
Návrat domov sa 30. januára 2020
podarilo pritiahnuť z Bratislavy 
do metropoly Turca autora, dra-
maturga a režiséra filmu Jozefa
Dučáka. Film nakrúcal v rokoch 1982
– 1984 a neurobil to len „sucho“
dokumentátorsky, ale s jemným um-
eleckým vkusom. Prvé zábery sú
pohľadom kamery (a pritom vlastne
aj pohľadom sochy Kukučína) zvnú-
tra tmavej debny, v ktorej bola socha
veľmi dlho uväznená. Prvý slovenský
lúč svetla dopadol na ňu, keď chlapi
zvonku odbili prvú dosku. A keď aj
druhú dosku vylomili, nevydržali tí
tvrdí chlapi a zvedavo strčili do
otvoru hlavy, aby v polotme debny
hľadali v povrazoch a pavučinách
zamotanú tú slávnu medzinárodnú
sochu.  Okolo debny sa pri tej
udalosti zišlo hodne zvedavcov. Kam-
eraman nevynechal ani dobové fo-
tografie tej udalosti.  

V ďalšej časti filmu režisér a ka-

meraman s úctou a obdivom sledovali
prácu reštaurátora Miroslava Baláža,
ktorý dlho do noci sedával pri soche
vo svojej záhrade i v dielni, intímne
sa s ňou zoznamoval, študoval ju, ako
aj dostupný štúdijný materiál o au-
torovi sochy slávnom svetovom
sochárovi Ivanovi Meštrovićovi.
Čistil bronz od dlhoročných nánosov
a reštauroval poškodenie na chrbte
sochy. Režisér s kameramanom zašli

nahrávať aj k architektovi podstavca
pod sochu Dušanovi Kuzmovi. 
A potom sledovali prepravu sochy 
na otvorenej korbe staromódneho ná-
kladného auta po uliciach Bratislavy.
A pritom opäť uplatnili pohľad
samotnej sochy na ulice. Nikto 
z účastníkov cestnej premávky popod
„Manderlák“  si ju nevšímal. Okolo-
idúci ani netušili, aké svetové dielo
okolo nich prevážajú. Zato v Me-
dickej záhrade, kde stavali podstavec
a žeriavom prekladali šesťtonovú
sochu, pristavovali sa zvedavci a sle-
dovali práce nielen so zvedavosťou,
ale i s napätím, ako sa to zvládne.
Záver filmu zachytáva slávnostné
odhalenie sochy predsedom vlády
Petrom Colotkom za spevu Lúčnice,
recitovania herca Gustáva Valacha 
i za účasti vlády aj mnohých popred-
ných kultúrnych dejateľov. Režisér
nevynechal ani záber s príhovorom
záchrankyne sochy pani Normy
Leigh Rudinskej  z USA.

Kultúrni ľudia budú navždy
vďační všetkým, ktorí majú zásluhu
na tomto filmovom dokumente. Plná
kinosála Literárneho múzea si 
pred začiatkom premietania s veľkou
pozornosťou a vďačnosťou vypočula
spomienky režiséra Jozefa Dučáka 
o nahrávaní a problémoch spojených
s prijatím sochy na Slovensko.

Jadrom kukučínovských podujatí
v Martine bolo slávnostné odhalenie

najvzácnejšej sochy slovenského
spisovateľa v dejinách. Pravda, len 
v 3D podobe z kartónu, ale zato 
vo veľkosti originálu, ktorý od roku
1984 stojí v Medickej záhrade 
v Bratislave. Bronzový originál sochy
mal ísť totiž pred polstoročím 
do Martina, Bol však taký vzácny,  že
hlavné mesto Slovenska  dostalo pred
Martinom prednosť. 

Martinčania málo vedia, že socha
bola pôvodne určená do ich mesta.
Malo sa tak stať nielen preto, že Mar-
tin býval kultúrnym centrom
Slovákov, ale aj preto, že sám
Kukučín sa po celý svoj život túžil
usadiť v sídle inštitúcií, z ktorých
čerpal historické informácie, kde mu
vydávali jeho literárne diela a pub-
likovali jeho novinové články. V Mar-
tine Kukučín v mladosti krátko
študoval na slovenskom gymnáziu,
kým túto školu uhorské ministerstvo
školstva nezatvorilo. V Martine mu
začali vydávať prvé prózy, najprv 

v Národných novinách, potom 
v Slovenských pohľadoch a napokon
i knižne. V martinskom centre
slovenského ochotníckeho divadel-
níctva zvíťazil Martin Kukučín ako
pražský študent medicíny v roku
1889 so svojou divadelnou hrou Ko-
masácia. Martinský KÚS, teda
Kníhtlačiarska účastinárska spoloč-
nosť, mu dlhé roky vydávala Zobrané
spisy. Len miesto lekára, ktoré by mu
bolo zabezpečilo zárobok na prežitie,
sa v Martine nikdy nenašlo… Až
celkom nakoniec sa pre Kukučína
našlo miesto aspoň na Národnom 
cintoríne.

Do Martina ho v podobe sochy
chceli umiestniť aj americkí darcovia
tohto sochárskeho diela. Mal „sedieť“
v parku medzi Národným cintorínom
a Slovenským národným múzeom,
neskôr pred novostavbou Slovenskej
národnej knižnice na Hostihore alebo
v plánovanej, ale nerealizovanej aleji
sôch národovcov pri cestičke z Mar-
tina do Jahodníckych hájov, kadiaľ 
i sám spisovateľ s manželkou
chodieval na prechádzky po návrate 
z Ameriky.  

Keď sa tak nestalo a roky bežia –
žiaľ, ako splašené kone –  treba
uvažovať o kópii sochy pre Martin 
z trvácneho materiálu. Literárnemu
múzeu Slovenskej národnej knižnice
sa podarilo dať urobiť sochu iba 
z krehkého papiera. Nikto netuší, ako
dlho vydrží. No aj papierová socha je
krásna a vzbudzuje obdiv. Účastníci
jej slávnostného odhalenia sa jej
nevedeli dofotografovať. Jej umiest-
nenie vo veľkej kukučínovskej troj-
výstave priťahovalo najväčšiu
pozornosť návštevníkov až do polo-
vice marca, keď boli múzeá aj iné
zariadenia pre svetovú vírusovú
pandémiu zatvorené...  

MÁRIA RAPOŠOVÁ

Martin Kukučín 
v Martine 

Riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky Slovenskej národnej knižnice  Eva Cetlová a Mária Rapošová 
odhaľujú 3D sochu Martina Kukučína. Snimka: Radoslav Ondrašovič
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« Hľadieť na vás, plakať od šťastia, 
uvedomovať si a byť vaším synom » 

Je  poludnie. Vidím jeden otvorený kostol. Treba vstúpiť. 
Matka Ježiša-Krista, neprichádzam sa modliť. Nič

nemám na ponuku a o nič neprichádam žiadať. Prichádzam
len, Matka, aby som na vás hľadel. Hľadel, plakal šťastím,
poznal to, že som vašim synom a že ste tu. Nič okrem chvíle,
kedy všetko sa zastaví. 

Poludnie! Byť s vami, Mária, na tomto mieste, kde ste.
Nehovoriť nič, hľadieť na vašu tvár, nechať srdce spievať 
v jeho vlastnej reči, v mlčaní, len spievajúc, pretože srdce je
príliš plné, ako drozd, ktorý má svoj zámer vo svojich
rôznych náhlych refrénoch. 

Pretože ste krásna, pretože ste nepoškvrnená, žena 
v milosti konečne znovu prítomnej, stvorenie vo svojej pr-
votnej cnosti a konečnom rozžiarení. Taká, ako ste vyšli 

od Boha v to ráno vo svojej počiatočnej  nádhere. Nevýslovne
nedotknutá, pretože vy ste matka Ježiša Krista, ktorý je prav-
dou vo vašom náručí a jediná nádej a jediný plod. 

Pretože ste ženou, Eden starobylej zabudnutej nežnosti
,ktorej pohľad dosiahne srdce a nechá vytrysknúť nahro-
madené slzy, pretože vy ste ma zachránili, pretože vy ste
zachránili Francúzsko, (…) pretože v tú hodinu, kedy všetko
sa rútilo, práve vtedy ste zasiahli. 

Pretože vy ste znova raz zachránili Francúzsko, pretože
je poludnie, pretože sme v tento dnešný deň, pretože vy ste
tu navždy, jednoducho pretože vy ste Mária, pretože prosto
jestvujete, Matka Ježiša-Krista, nech sú vám vzdané vďaky! 

PAUL CLAUDEL (1868 † 1955), 
člen Francúzskej Academie  

Francúzsky dramaturg a básnik  
Obrátil sa pred sochou Panny v Notre-Dame (Vianoce

Zo skicára
Andreja
Mišanka

Vo februári 2020 vyšlo posledné
číslo najstarších slovenských novín
na americkom kontinente. Mesačník
Slovák v Amerike vo svojom febru-
árovom čísle melancholicky infor-
muje svojich čitateľov, že majú 
v rukách posledné vydanie a ďalšie
vychádzanie časopisu sa končí. 

Vyznieva to ako smútočné ozná-
menie a ja osobne preciťujem udalosť,
ako by mi zomrel blízky priateľ, alebo
člen rodiny. So Slovákom v Amerike
je totiž spojený aj kus mojej publici-
stickej činnosti. Od roku 1959 až do
smrti jeho vydavateľa a šéfredaktora

Dr. Jozefa Pauču (v roku 1975) som
bol pravidelným prispievateľom tohto
– v tom čase pestrého a populárneho –
týždenníka a jeho ročenky Almanachu
Slováka v Amerike. Tu sa objavovali
nielen moje kratšie príspevky, ale vy-
chádzali na pokračovanie aj moje prvé
knižné práce: Neuveriteľné sprisa-
hanie, Sedemnásť neúrodných rokov,
Slovenská otázka na Západe v rokoch
1939-1940 a ďalšie. Robilo sa to tak,
že sadzba sa odkladala a keď
pokračovanie skončilo, vysádzaný text
sa iba zalomil a kniha bola na svete...

Môj smútok je o to väčší a hlbší,
že so Slovákom v Amerike sa prak-
ticky zatvára mimoriadne zaujímavá
a dosiaľ iba málo ocenená epocha
slovenského novinárstva v Amerike 
a v zahraničí vôbec. Pokiaľ viem, na
severoamerickom kontinente vy-
chádzajú dnes už len dva časopisy:
kedysi týždenník, dnes mesačník Jed-
nota v Middletown, PA a kedysi týž-
denník a dnes dvojtýždenník
Kanadský Slovák v Toronte, ON.
Toto je torzo diela, ktoré svojím
rozsahom a obsahom je skutočne
veľkolepé. Ako zistil neúnavný
bádateľ a kronikár americko-sloven-
ského života Konštantín Čulen, 
od roku 1886, keď vyšiel v Amerike
prvé slovenský časopis – Amerikan-
szko-Slovenszke noviny – do roku
1960, na pôde Spojených štátov vy-
chádzalo „vyše 230 rozličných
druhov slovenských časopisov... vrá-
tane  11 denníkov.“ Je to teda veľmi
dôležitá kapitola v dejinách
slovenskej žurnalistiky a slovenského
písomníctva, ktorá našou vinou os-
táva zanedbávaná a verejnosti
neznáma. Keby sa len zlomok in-
telektuálnej energie, ktorou sa tak
márnotratne plytvá pri hľadaní
prvkov fašizmu, antisemitizmu a po-
dobných rekvizít našej minulosti,
venoval výskumu dejín slovenskej
žurnalistiky v Amerike a v zahraničí
vôbec, o koľko bohatšia by bola naša
kultúrna pokladnica!

Hádam sa patrí poznamenať, že
väčšina novín a časopisov v početnej
a pestrej zmesi americko-sloven-
ských tlačovín nemali vysokú
úroveň, ani dlhý život. Na druhej
strane však treba zdôrazniť, že viac-
eréamericko-slovenské časopisy
úspešne vychádzali celé desaťročia a
zohrali významnú úlohu nielen v de-
jinách amerických Slovákov, ale aj
Slovákov pod Tatrami.  Jedným 
z nich bol Slovák v Amerike.

Prvé číslo Slováka v Amerike
vyšlo 21. decembra 1889 v meste
Plymouth v štáte Pennsylvania.

Časopis vychádzal s jednou kratšou
prestávkou vyše 130 rokov, spočiatku
ako týždenník, od roku 1914 ako den-
ník a v rokoch 1918-1935 vychádzal
trikrát do týždňa. Od júna do augusta
1935 nevychádzal. Od augusta 1935
do októbra 1945 vychádzal dvakrát
do týždňa, neskôr (od novembra
1945) ako týždenník. Jeho  redak-
torom v tomto období bol Ján
Scíranka. Scíranka bol veľmi roz-
poruplnou osobnosťou nestálej po-
vahy a pod  jeho redigovaním časopis
upadal, takže mu hrozil zánik. Pred
takýmto nedôstojným koncom ho
zachránil obetavý, národne cítiaci 
a podnikavý Rev. Ján Lach, farár
slovenskej osady Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie v meste Whiting,
IN., ktorý v roku 1951 časopis od-
kúpil a jeho vydávanie zveril
spisovateľovi Jánovi Okáľovi.
Časopis pokračoval vo vychádzaní
ako týždenník. Spoločným úsilím 
J. Lacha a J. Okáľa si postupne získal
späť stratených predplatiteľov. Janko
Okáľ získal pre časopis prispie-
vateľov z povojnovej emigrácie a za-
čal vydávať ročenku Literárny
Almanach. Úroveň a popularita
časopisu vzrástla. Fr. Lach sa v kaž-
dom čísle prihováral čitateľom v pra-
videlnej rubrike Father Lach má
slovo a J. Okáľ svojimi článkami 
a básňami živo komentoval udalosti 
z amerického života, zo sveta 
a zo Slovenska.

V roku 1958 Fr. Lach veľkodušne
odovzdal časopis vtedajšiemu predse-
dovi Slovenskej Ligy v Amerike 
a šéfredaktorovi týždenníka Jednota
Filipovi J. Hrobákovi. Redakcia sa pre-
niesla z Chicaga do Middletownu.
Úradne jeho šéfredaktorom bol Filip
Hrobák, ale prakticky redaktorské
práce konal pomocný redaktor Jednoty
Dr. Jozef Paučo, ktorý bol v rokoch
1942-1949 šéfredaktorom denníka
Slovák v Bratislave. V lete 1963, 
krátko pred svojou smrťou, Filip
Hrobák odovzdal časopis Dr.

J.Paučovi, ktorý sa teraz stal jeho
majiteľom,vydavateľom a šéfredak-
torom. Pod jeho profesionálnym redigo-
vaním časopis prežíval svoj zlatý vek.

Predčasná smrť Dr. J. Pauču 
v roku 1975 bola veľkou stratou pre
kultúrny a národný život amerických
Slovákov. Zasiahla aj do osudov
časopisu. Jeho novými vlastníkmi sa
stali Michal a Jozef Krajsa (Jozef C.
Krajsa bol šéfredaktorom týždenníka
Jednota a Michal bol jeho syn).
Redaktorské práce však spočívali
prevažne na pleciach Dragici
Paučovej, vdove po Dr. J. Paučovi.

Krajsovciznížili periodicitu časopisu
z týždenníka na mesačník. 

Nový formát a nové vedenie ne-
dokázali udržať popularitu Slováka 
v Amerike a počet jeho odberateľov
opovážlivo klesal. Natoľko, že v aprí-
li 1989 Krajsovci oznámili, že ak sa
nenájde nový záujemca o ďalšie vy-
dávanie časopisu, koniec roka bude aj
zánikom Slováka v Amerike. Záu-
jemca sa našiel v osobe novinára 
a národného pracovníka Jána Holého,
ktorý zorganizoval vydavateľské
družstvo a on sám prevzal redigo-
vanie časopisu. Pod jeho redakciou
časopis vychádzal ako mesačník až
do konca roka 2008. 

Medzitým však prebiehal
obrovský technologický pokrok 
v žurnalistike, veľké politicko-so-
ciálne zmeny v spoločnosti a pre-
vratné politické udalosti vo svete.
Obetou týchto revolučných zmien
boli aj mnohé noviny a časopisy,
medzi nimi i Slovák v Amerike. 
V januári 2009 sa jeho majiteľmi 
a vydavateľmi stali bratia Milan 
a Jaroslav Čuba a jeho redakcia sa
preniesla z Passaicu NJ do Linden
NJ. Napriek úctyhodnému úsiliu bra-
tov Čubovcov nepodarilo sa udržať
časopis pri živote a po 130 rokoch
takmer neprerušeného vychádzania
zanikol aj tento „najstarší slovenský
časopis v Amerike.“ Skončil tak ticho
a nenápadne, že okrem odberateľov
si sotva kto zavzdychal nad jeho
skonom a zamyslel sa nad jeho pe-
strou históriou.

Časopis vyoral hlbokú brázdu 
a zohral významnú úlohu v bojoch
sa slobodný a samostatný život
národa pod Tatrami. Burcoval a bo-
joval proti maďarskému, českému a
boľševickému útlaku a vyvíjal ob-
divuhodné úsilie za zachovanie
slovenského života v americkom
prostredí. Všetkým jeho obetavým
redaktorom patrí naša precítená
vďaka. 

FRANTIŠEK VNUK

Rekviem za časopisom

Paul Claudel pred Matkou Božou
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Náš pesimizmus nesmie byť defen-
zívny a fatalistický, ale aktívny 
a tvorivý.

KONTRASTNÁ 
SPOLOČNOSŤ 
AKO KONTRAPOZÍCIA 
PLEBEJSKEJ KULTÚRY
Myslím si, že čas prečkania

„pôrodných bolestí“ zrodu novej
kultúry v novej civilizácii by mal
obsahovať dve paralelné aktivity. K tej
prvej nás inšpiruje politická teológia, 
v ktorej cirkev sama seba chápe ako
„kontrastnú spoločnosť“.7 Proti krea-
túram zábavného priemyslu a verej-
ného života, proti modlárstvu 
a hedonizmu, môže kresťanstvo
postaviť osobnosti modernej doby –
našich súčasníkov prakticky zo všet-
kých oblastí života. Ako príklad môžu
poslúžiť prorocké gestá Jána Pavla II.,
ktorý desiatkami kanonizácií poukázal
na to, že osobnostný princíp možno
rozvíjať aj v čase kultúrneho a civi-
lizačného súmraku. S týmito gestami
súvisí aj uplatňovanie náboženskej
symboliky pri zušľachťovaní más.
Princípy aristokratickej kultúry –
pravda, dobro a krása v originalite
tvorby a prispôsobené „požiadavke
dňa“ sa musia implementovať 
do tvorby. A pretože davy myslia 
v obrazoch a symboloch, nezastupi-
teľné miesto tu má filmové umenie. 
V tom vidím alternatívnu funkciu
médií s prívlastkom kresťanské:
vytvárať skutočné obrazy človeka 
a spoločnosti v protiklade s fikciou 
a deformáciami v komerčných mas-
médiách. Existuje predsa aj iný obraz
života ako svet televíznych realít! Up-
rostred dekadencie a „výpredajového
nevkusu“ jestvuje aj vznešenosť v so-
ciálnej všednosti. Berďajev to dobre
vystihol, keď požadoval, aby sme na-
priek všadeprítomnej spoločenskej
hypnóze organizovali spoločnosť 
na báze Ducha.8 Manažment
kresťanských médií by mal vytvárať
programy kontrastnej spoločnosti a
stavať osobnosti voči davu. Uvedomu-
jeme si tu problém spočívajúci v nízkej
sledovanosti a vôbec v malej schop-
nosti preraziť v nemilosrdnom svete
komercie, ktorý naopak stavia 
na schopnosti zaujať lacnou zábavou. 

USKROMNENIE 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 
AKO KONTRAPOZÍCIA 
SPOTREBE 
Druhou aktivitou je v zásadné

uskromnenie životného štýlu, čo sa
badateľne prejaví aj v dopade na ži-
votné prostredie ako hodnoty, ktorú
treba zachovať pre tých, čo prídu 
po nás. Už Aristoteles učil, že naše
úsilie o blaho a šťastie, musí byť 
v súlade s cnosťami a nie s maximal-
izáciou slasti!9 A preto: „Bude po-
trebné prejsť k zjednodušenej a prostej
materiálnej kultúre a naopak k bohatšej
kultúre duchovnej.“10 Toto je kľúčová
zásada! Potrebujeme sa zbaviť všade-
prítomnej ilúzie, že jednoduchší mate-
riálny život nás robí menejcennými,
neúspešnými alebo zaostalými. A tak
navrhujem zmeny v tejto triáde
ľudského záujmu: masmédiá, konzum
a technika. 

Začnime médiami. Evanjelium
hovorí, že „...lampou tela je oko. [...] 
A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou,
aká bude tma sama?!“ Ak je tento
výrok smerodajný, potom striedmosť 
v oblasti užívania mediálnych produk-
tov od nás poväčšine vyžaduje úkon
selekcie, ba neraz aj bojkotu pro-
gramov a filmov, ktoré nivelizujú
osobnosť, ako aj zbytočných,

samoúčelných relácií. Otázkou je,
koľko informácií, ktorými nás denne
zaplavujú a atakujú médiá, je pre nás
naozaj dôležitých. Možno zistíme, že
veci, ktoré mali slúžiť lepšej infor-
movanosti, komunikácii a zblíženiu
ľudí, ich skôr vzďaľujú a odcudzujú.
Odpútavajú ich od reality a umožňujú
im žiť v akomsi virtuálnom mode.11

Preto si musíme stať bokom od „me-
diálneho davu“ a uvedomiť si, že nepa-
tríme k tým nešťastníkom, ktorých
médiá – ako hovorí Neil Postman –
doslova „uzábavali“, či „preinfor-
movali“ až na smrť.12 Je namieste
začať sa cvičiť v „mediálnej askéze“ 
a rozvíjať cnosti miernosti a roz-
vážnosti. Primárne je to záležitosť vôle.
Kým však ústredným, ba čestým
miestom v našich domácnostiach bude
veľkoplošná obrazovka s domácim
kinom, táto požiadavka ostane len 
v rovine predsavzatí... 

Ďalším bodom je striedmosť a se-
lektívnosť vo vzťahu k produktom kaž-
dodennej spotreby a usporiadanie
životného štýlu. Predstavme si na o-
kamih s de Tocquevilom, že dosaho-
vanie blahobytu je poctivá a oprávnená
snaha, v ktorej má človek prirodzenú
záľubu. I tak sa v ňom však skrýva
sebazničujúci prvok, a to „...obava, aby
nakoniec nestratil schopnosť užívať
svoje ušľachtilejšie schopnosti a túž-
bou zlepšovať všetko okolo seba
nakoniec sám seba nedegeneroval. 
V tom je nebezpečie a nie inde“.13

Takto sa vášeň pre blahobyt obracia
proti sebe samej a človek zanedbáva to
hlavné, aby si zachoval vládu sám nad
sebou, aby bol sám sebe pánom.
Zásada, že nie všetko, čo si môžem
dovoliť, aj smiem, je nevyhnutná,
pokiaľ nemáme klesnúť do mecha-
nickej a čisto vitálnej roviny.
Spotrebiteľský ideál je ideálom
falošným, má v sebe ducha smrti 
a vedie k biede. Platí to bez ohľadu 
na to, či sa oň usiluje meštiak v bur-
žoáznej, alebo robotník s mentalitou
meštiaka v socialistickej spoločnosti.14

Ak nás už k striedmosti či askéze vyzý-
vajú osvietení neomarxisti – keď nie 
z náboženských, tak aspoň z ekono-
mických dôvodov15 – problém je o to
alarmujúcejší. A iste nejde len o oblasť
individuálneho životného štýlu.
Okázalá spotreba a život na dlh pred-
stavujú civilizačný problém. Túto osu-
dovú zviazanosť pozorujeme 
na postupnom krachu blahobytnej
spoločnosti aj po organizačnej stránke
a zdá sa, že systematické zvyšovanie
dôchodkového veku bude len ďalšou 
slepou uličkou v tomto labyrinte. 
V spoločnosti neskorého kapitalizmu
na začiatku milénia sa stalo pravidlom,
že sa ľudia zadlžovali. Branie spotreb-
ných úverov na domácnosť, autá, do-
volenky či nehnuteľnosti sa pokladalo
za celkom štandardné. Vyzývala na to
reklama, ale tento životný štýl v duchu
hesla „veriteľ je na tom horšie ako jeho
dlžník“ velebili aj ekonómovia. Fikcie
blahobytu sa šírili reťazovo od vyšších
vrstiev po nižšie. Zásada predkov
„prikrývať sa len takou perinou, na akú
máme“ sa stala nemodernou. A systém
sociálneho štátu, štátu blahobytu, ktorý
sa takisto zadlžoval, sa postupne

vyčerpal. Vládnuť mohli len tí, ktorí
dokázali veľa sľubovať, symbolom
čoho boli heslá o navyšovaní miezd,
dôchodkov a sociálnych istôt. Populiz-
mus vôbec nie je otázkou niektorých
tzv. nezodpovedných politikov v kra-
jinách, ktoré sa politikou blahobytu
dostali do pozície reálneho krachu. Na-
priek tomu, že politici jeden druhého
radi obviňujú z populizmu, je to
záležitosť každého systému, kde sa
praktizuje politická rovnosť a vláda
„populi“, t.j. ľudu. Vášeň pre blahobyt,
ktorá bola kedysi výsadou sociálnej
aristokracie, sa po odstránení formálnej
sociálnej nerovnosti v ére vlády davov
stala fenoménom natoľko univerzál-
nym, že spoločnočnosť ju jednoducho
nevládze uniesť. Postaviť spoločenský
život na exkulpovaní človeka od sied-
mich hlavných hriechov a vyhlásiť
ľudské slabosti za neškodné, čo sa po-
chopiteľne ľudovým masám páči, to
nemôže mať perspektívu ani pri orga-
nizovaní štátu. Obdobie po druhej sve-
tovej vojne sa možno v Európe
prechodne blyslo budovaním blahobyt-
nej spoločnosti. Príklady krachu
spoločností založených na kulte pô-
žitku však poukazujú na to, že
„nemožno abstraktne stavať otázku 
o Bohu, abstraktne od človeka“16,  a
rovnako spoločenské otázky nemožno
riešiť mimo otázky bohoľudskosti. Ak
ľudové masy a ich ideológovia odmi-
etli náboženský princíp, potom síce
uznávajú, že „nemalo by byť vo svete
chudobných a hladných, všetkým treba
zabezpečiť ľudsky dôstojnú existen-
ciu,“ nechcú však pochopiť, že „toto
nevyžaduje rovnosť. Nám nie je dané
vedieť, prečo je jeden bohatý a druhý
chudobný, prečo každého človeka osud
skúša po svojom“.17 

Tretím článkom našej triády v pro-
jekte zjednodušenia hmotnej kultúry je
racionálnosť pri zaobstarávaní a uží-
vaní výdobytkov techniky, na čo som
už takisto poukázal. Spotrebná elek-
tronika či automobil predsa nemôžu
byť prezentáciou zrelého človeka.
Vyšší sa nemôže podriaďovať
nižšiemu, človek nemôže byť subordi-
novaný technike; to odporuje perso-
nalizmu. Ide o zjavné pokušenie
modlárstva, ktorému však rada pod-
lieha novodobá buržoázia – vy-
znávačka senzibilného sveta. 

NEVYHNUTNOSŤ 
DUCHOVNEJ 
ARISTOKRACIE
Gustave Le Bon na samom konci

XIX. storočia, v čase ustálenia
hospodársko-politických štruktúr a ži-
votného štýlu približne do parametrov,
v ktorých žijeme v kapitalizme a li-
berálnej demokracii dnes, vyjadril
nádej, že vláda davov je vládou pre-
chodnou.18 Dnes, po storočí tejto tem-
nej vlády dovŕšenej ideológiou
komunizmu, fašizmu a povojnovou he-
donis-tickou kultúrou smrti, sme 
s najväčšou pravdepodobnosťou na jej
konci. To, že zákon akcie a reakcie 
v spoločenskom procese sa naplnil,
teda vládu aristokracie, ktorá sa v mno-
hom spreneverila svojmu poslaniu 
a pohŕdala prostým ľudom, vystriedali
elity, ktoré vládnu pomocou davov

karikujúcich spôsob života svojich
predchodcov, je nezmeniteľný osud
dejín. Zložitosť spoločenskej otázky
ako otázky duchovnej je podľa
Berďajeva v tom, že sa treba zo všet-
kých síl usilovať o zlepšenie postave-
nia más i zhodnotenie sociálneho
významu práce. Zároveň však
„nemožno dopustiť moc davov nad
ľudskou osobnosťou – moc kvantity
nad kvalitou, prevahu materiálnych
hodnôt nad hodnotami duchovnými.
Toto znamená, že z etického hľadiska
treba zachovať duchovnú aristokraciu,
bez ohľadu na to, ako radikálne by sa
riešila sociálna otázka.“19 Nové
panstvo by malo patriť novej, teda
duchovnej aristokracii, ktorá bude
schopná udržať kontinuitu hodnôt, 
na ktorých stojí osobnosť: slobody
ducha a tvorivosti. Nemenné aris-
tokratické princípy v kultúre postavené
na náboženskom kulte pravdy, dobra 
a krásy, boli vždy prítomné v človeku
už tým, že je človekom. Bohoľudským
úsilím pri zjednodušovaní materiálnej
kultúry a pri vytváraní kontrastnej
kultúry máme sformulovať pri-
pravenosť vrátiť človeku západnej ci-
vilizácie obrysy Božieho obrazu a
Božej podoby. 

SUBORDINÁCIA ČLOVEKA 
STROJU A TECHNIKE 
Na záver tejto štúdie si dovolím

pripojiť krátky exkurz o priemyselnej 
a vedecko-technickej revolúcii, pretože
práve ona mala svoj podiel na umenšo-
vaní slobody, ako aj na zrode davového
človeka. Prečo to tak je? V priemysel-
nom veku dochádza k aktívnemu 
vstupu ľudových más do dejín. Po tom
ako stratili svoju náboženskú vieru,
teda emancipovali sa od akéhokoľvek
duchovného centra, prestali
rešpektovať i mravný zákon či vyšší
duchovný princíp. človek sa začal
spoliehať na svoje technické vy-
moženosti, ktoré ho urobili nezávisle-
jším, no zároveň začal upadať do ich
područia, ba stal sa ich otrokom. To
pochopiteľne spôsobuje krízu civilizá-
cie a spoluúčinkuje pri nej.20

Vynález stroja považuje Berďajev
za najväčšiu revolúciu, akú kedy dejiny
poznali, dokonca omnoho radikálnejšiu
ako francúzska revolúcia, pretože stroj
od základov zmenil celý štýl a rytmus
života. Vytrhol človeka z lona prírody,
postavil sa medzi neho a prírodu, ale
zmocnil sa i človeka samotného.21

„človek chcel pomocou stroja a rozvo-
jom materiálnych výrobných síl
ovládnuť prírodné živly, no namiesto
toho sa stal otrokom ako stroja, ktorý
urobil, tak i materiálneho spoločen-
ského prostredia, ktoré si vytvoril.“22

človek, ktorý ešte v XIX. storočí veril 
v dobytie sveta na základe vedecko-
technického pokroku, sa musel vzápätí
konfrontovať s tým, že je otrokom
spoločenských vzťahov a prírody.
Relácia medzi strojom a človekom
znamená prispôsobovanie sa práce ro-
botníka rytmu stroja. Zavedenie
pásovej, resp. hromadnej výroby 
v kapitalizme je príznačné. 

Dnes typické masy ľudí za výrob-
ným pásom ťažkého priemyslu tzv.
manchesterského kapitalizmu strieda

rovnako žalostný obraz modernej
výrobnej linky, za ktorou pracovník 
v presne stanovenom časovom limie
kompletizuje sofistikované elektron-
ické zariadenia. Rytmus strojovej
výroby diktuje aj ďalšie naše činnosti,
najmä dopravu a komunikáciu. Zaria-
denia nám dávajú pokyny na začatie 
a ukončenie činnosti, umožňujú výstup
a nástup, monitorujú náš pohyb 
a vôbec určujú pravidlá našich každo-
denných aktivít. Denne sa pre-
sviedčame, že nesprávne zvolený
postup či zmeškanie pokynov umelej
inteligencie nás paralyzuje v procese
života. Individualita je beznádejne
pohltená v bežnej organizácii života
bez toho, aby sme sa nad tým poza-
stavovali. „Otrasný rozvoj techniky
ako autonómnej sféry vedie k najzá-
kladnejšiemu javu našej doby: k pre-
chodu od organického života k životu
organizovanému. Život ľudových más
sa v dobe techniky [...] musí
organizovať a regulovať.“23 Dostali
sme sa znova do zamknutého sveta, 
do sveta nutnosti. Je to typovo ten istý
svet spredmetňovania, odcudzenia, ako
to bolo v storočí, ktoré dostalo prívlas-
tok „storočie pary“.

Jedným z najrozšírenejších a naj-
symptomatickejších javov v tandeme
stroj a davový človek je v modernej
spoločnosti automobilizmus, resp. mo-
torizmus. Tým, že Fordova továreň na
začiatku XX. storočia spustila pásovú
výrobu, automobil už prestal byť vecou
privilegovanou, sťaby „aristokrat-
ickou“ a stal sa vecou ľudovou.24

Automobilové preteky, ktorých sym-
bolom sú „prestížne“ súťaže Formuly
jeden prilákavajú na tribúny a priestory
autodrómov milióny ľudí. Tu dochádza
neraz k hromadnej halucinácii, pri kto-
rej sa divák stotožňuje s pretekármi 
v kokpite v ilúzii prekonávania
rýchlosti a času. Masa divákov je 
vo svojej živelnosti i napriek objek-
tívnemu riziku života hypnotizovaná
kúzlom stroja pri zdolávaní iného –
prírodného živlu. Známa scénka, keď
víťazi motoristických pretekov po-
striekavajú šampanským vzrušené di-
vácke davy hrnúce sa k stupňom
víťazov, má v sebe čosi živelného 
a nekultúrneho rovnako ako, napríklad,
pohľad na ústavného činiteľa pózu-
júceho v kombinéze pretekárskeho
stroja. 

Myslím si, že tu máme dočinenia
so špecifickou odnožou davového
človeka, ktorou sa stáva motoristický
dav. Mohlo by to zodpovedať Canet-
tiho klasifikácii „štvanej masy“.
Rýchlosť, zvyšovanie výkonu mo-
torov, neurózy z nedostatku času, neraz
s tragickými následkami, a prejavy 
krajného egoizmu symbolizuje cestná
doprava. človek sa mení na štvanca.
„Indivíduum v občianskej spoločnosti
sa naučilo žiť bez lásky, svedomia,
hrdosti, cudnosti, svetonázoru. Neo-
bíde sa však bez auta, pokiaľ chce
hodne zarábať a spotrebovávať – v ži-
vote toho veľa stihnúť. Bez mobility 
a rýchlosti nikto korisť nedosiahne.“25

český sociológ Ján Keller považuje
motoristov za najsilnejšie občianske
združenie a hovorí: „Hlavný dôraz
týchto angažovaných občanov, ktorých

Od materiálnej kultúry 
ku kultúre ducha 
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sú milióny, je zameraný na udržiavanie
nízkych cien pohonných látok a na as-
faltovanie stále nových pruhov zostá-
vajúcej prírody. V každej dopravnej
zápche môžeme stretnúť tisíce týchto
aktivistov za slobodu pohybu.“26

Berďajev mal správnu predtuchu, keď
napísal, že stroj a technika, ako aj 
s nimi spojená moc a rýchlosť pohybu,
plodia chiméry a fantastické predstavy.
„ľudský život obracajú k fikciám, ktoré
budia dojem tej najskutočnejšej
skutočnosti.“27

Stroj bol síce vyvinutý na to, aby si
človek mohol podriadiť prírodné sily,
no pokiaľ bude v prevádzke tak ako
doteraz, ekologická otázka ostane iba
v deklaratívnej rovine. Začnime preto
rozlišovať medzi rozumnou účelo-
vosťou a samoúčelnosťou, a to práve 
v oblasti používania automobilov. To
bude indikátorom, že narušený vzťah
človeka k životnému prostrediu je
naozaj existenčným problémom civi-
lizácie a nielen politickou hrou. 
No i v našom každodennom živote sa
musíme naučiť striedmosti vo výbere 
a narábaní s technikou. Naším cieľom
predsa nemôže byť, povedzme, častá
obmena spotrebného tovaru len preto,
že to od nás žiada reklama či prestíž 
v kolektíve. Mohol by to byť jeden 
z krokov k oslobodeniu človeka 
spod nadvlády stroja a techniky. 
Potom sa nám otvoria také obzory poz-
nania, za ktorými už technika nebude
musieť byť zviazaná len s materializá-
ciou a mechanizáciou človeka, ale aj 
s dematerializáciou a možnosťa-
mi väčšej slobody ducha. Zatiaľ však
stále počítame s tendenciou takej 
dialektiky, že „technika znamená 
zabíjanie krásy, ktorá sa zdala byť
večnou“. 

Nikolaj Berďajev – prorok mo-
dernej doby – spávne vytušil, že zá-
padná civilizácia sa dopracovala
svetovými vojnami, politicko-
náboženskými ideológiami a po nich
nastupujúcim kultom hedomizmu 
do bodu svojej implózie. Pred
človekom, ktorý sa ocitol v dráme atei-
stického humanizmu modernej a post-
modernej doby, je nová výzva. Tou je
personalistická revolúcia – realizácia
duchovného elementu v človeku ako
substanciálneho činiteľa. 
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личности, которая выковывалась 
в христианстве и выковывание кото-
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slovník sveťové politiky. Praha: Ottovo
nakladatelství, 2000, s. 187 – 189.

25/ PAVELEK, B.: Buržoázní
společnosť. Jihlava: Grimmus, 2010, s.
62 – 63. 

26/ KELLER, J.: Politika s ru-
čením obmedzením. Praha: Evropský
literárni fond, 2001, s. 129.

27/ „Направляют жизнь челове-
ческую к фикциям, которые 
производят впечатление наиреаль-
неиш̆их реальностеи.̆“ БЕРДЯЕВ, Н.
А.: Новое средневековье, s. 236. 

28/ „Техника несет с собою
смерть красоте, которая представля-
лась вечнои.̆“ БЕРДЯЕВ, Н. A.: О на-
знaчении человека. Москва: АСТ,
2010, s. 370.

29/ Porov. GREČO, P.: Revolúcia,
demokracia a masová kultúra. Poprad:
Vydavateľstvo MORNÁR A SYN,
2013, s. 55 – 62. Filozof uvádza: „Per-
sonalistická revolúcia, ktorá sa v sku-
točnosti vo svete ešte neodohrala,
znamená zvrhnutie moci objektivizá-
cie, odstránenie prírodnej nevyhnut-
nosti, oslobodenie subjektov –
osobností, obrat k inému svetu, k du-
chovnému svetu. V porovnaní s touto
revolúciou sú všetky revolúcie, ktoré

prebiehali vo svete, bezvýznamné.”
„Персоналистическая революция,
которой по-настоящему еще не было
в мире, означает свержение власти
объективизации, разрушение при-
роднои ̆необходимости, освобожде-
ние субъектов-личностей, прорыв 
к иному миру, к духовному миру. По
сравнению с этой революцией ни-
чтожны все революции, происхо-
дившие в мире.“ БЕРДЯЕВ, Н. А.:
Самопознаие. Москва: «Книга»,
1991, s. 298 – 299. 

BIBLIOGRAFIA:
ARISTOTELES: Nikomachova

etika. Bratislava: Kalligram, 2011.
БЕРДЯЕВ, H. A.: Философия не-

равенства. Москва: Издательство
АСТ, 2006.

БЕРДЯЕВ, Н. A.: О назнaчении
человека. Москва: АСТ, 2010.

БЕРДЯЕВ, Н. A.: О рабстве 
и свободе человека. Paris: YMCA-
PRESS, 1939.

БЕРДЯЕВ, Н. A.: Приложение –
Воля к жизни а воля к культуре. In:
Смысл истории. Новое средневе-
ковье. Москва: Издательство
«Канон+», 2002.

БЕРДЯЕВ, Н. А.: Самопознаие.
Москва: «Книга», 1991.

БЕРДЯЕВ, Н. A.: Смысл исто-
рии. Новое средневековье. Москва:
Издательство «Канон+», 2002.

БЕРДЯЕВ, Н. A.: Царство Духа
и царство Кесаря. Paris: YMCA-
PRESS, 1951. 

BRUEGGEMANN, W.: Scripture:
Old testament. In: SCOTT, P. – CA-
VANAUGH, T. W. (eds.): The Black-
well Companion to Political Theology.
Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,
2007. 

DE TOCQUEVILLE, A.:
Demokracie v Americe. Praha, Acade-
mia, 1992.

FROMM, E.: Mít, nebo být?.
Praha: Aurora 2001.

GREČO, P.: Revolúcia, demokra-
cia a masová kultúra. Poprad:
Vydavateľstvo MORNÁR A SYN,
2013.

KELLER, J.: Politika s ručením
obmedzením. Praha: Evropský literárni
fond, 2001.

KRIEGER, J. (edit.).: Oxfordský
slovník sveťové politiky. Praha: Ottovo
nakladatelství, 2000.

LE BON, G.: Psychologie davu.
Praha: KRA, 1997.

LOSSKIJ, N. O.: Deǰiny ruské
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Vladimír Bystrov:
S postupom sovietskej armády 

do vnútra československého územia sa
činnosť Smerš (sovietska komunistická
kontrarozviedka – Smerť špionam!;
pozn. red.) a ďalších orgánov NKVD
(sovietska tajná polícia; pozn. red.) pre-
niesla na Slovensko. Sovietske
bezpečnostné orgány úplne ignorovali
väčšinou všade okamžite fungujúcu
československú verejnú správu a najmä
na východe a severe krajiny rozpútali
skutočný teror. Popri stíhaní aktivistov
slovenských fašistických organizácií
(autor má zrejme na mysli členov HSĽS;
pozn. red.) a najrôznejších predsta-
viteľov „kontrarevolúcie“ boli násilne
vyvezené na nútené práce do Soviet-
skeho zväzu celé skupiny politicky a so-
ciálne indiferentného obyvateľstva,
predovšetkým z malých miest a vidieka.

Z listu Mikuláša Dema Sekcii
odvlečených do ZSSR pri okresnom vý-
bore Konfederácie politických väzňov 
v Prešove:

„(...) Ja, Mikuláš Demo, narodený
dňa 29. 10. 1925, bytom v Somotare –
Novej Vieske, patrím medzi tie tisíce,
ktoré boli po prechode frontu v roku
1944 odvlečené na nútené práce v ZSSR.

Dňa 15. novembra 1944 som odišiel
(a ešte 17 chlapov) ako civilný občan 
na tzv. „maleňkuju rabotu“. Odišli sme 
z domu dobrovoľne, pretože sme chceli
pomôcť dať do poriadku rozbombar-
dované mosty (na Tise), ale po príchode
do Kráľovského Chlmca, kde nás
obklopili sovietski vojaci, sme už tušili,
že naverbovanie na krátkodobú robotu je
lož, ale už nebola cesta späť, pretože nás
prísne strážili.

Odtiaľ sme pochodovali do Sam-
bora, kde bolo zhromaždených dvetisíc
ľudí. Odtiaľ transport v nákladných
vlakoch smeroval do Donbasu. Po prí-
jazde na miesto nás ubudlo (zomreli
vysilením a hladom) asi 10 % (...). 
Z našej obce (malá obec, vtedy asi 200
obyvateľov) sa z osemnástich chlapov
vrátilo desať a z nich dvaja krátko 
po návrate zomreli. (...)“

V rovnakej dobe v Malom Horeši
neďaleko Kráľovského Chlmca boli 
po príchode sovietskej armády všetci
muži od 16 – 60 rokov vyzvaní, aby
nastúpili na opravu vojnou zničených
mostov, ale potom boli obkľúčení jed-
notkou NKVD a odvezení zvláštnym
konvojom do pracovných táborov 
vo vnútrozemí ZSSR. Bolo ich celkom
168.

Z rozprávania učiteľa Andreja
Kravca:

„V dobe, keď sovietske vojská
vstúpili na územie Slovenska, som žil 
v trebišovskom okrese, v obci Zem-
plínske Hradište. Samozrejme sme sa
radovali z toho, že konečne prichádzajú
osloboditelia, že po tých štyroch rokoch
vojnových útrap a strádania sme sa
konečne dočkali Červenej armády.

Uplynulo niekoľko týždňov a jed-
ného dňa, bolo to 7. januára 1945, 
za mnou prišiel sovietsky vojak s odka-
zom, že jeho veliteľ chce so mnou
hovoriť. Hneď som sa začal obliekať, ale
vojak povedal, že to nie je treba, pretože
sa za pár minút vrátim domov. Bolo sy-
chravo, a preto som ho neposlúchol 
a predsa len som sa poriadne obliekol.
Sadli sme do auta a išli do Trebišova, to
boli asi tri kilometre, zastali sme pred ve-
liteľstvom a vošli dovnútra. Lenže
miesto po schodoch nahor ma začali
strkať dole, do pivnice. Tam som našiel
ďalších Trebišovčanov, všetci boli tak 
v mojom veku, mne bolo vtedy 32 rokov,
ale boli medzi nami aj 17-roční aj 50-
roční. Tam nás nechali asi dva týždne,
pokiaľ neboli oslobodené Košice, potom
nás previezli tam a zavreli do budovy
krajského súdu.“

Rovnako počas januára 1945 bolo
odvlečených 670 mužov z obce Veľký
Blh v Rimavskom okrese. V Petro-

vanoch, obec Prešovského kraja, od-
vliekli všetkých mužov, ktorí boli zrovna
v domoch na pravej strane ulice u-
prostred obce a tých, čo boli na strane
oproti alebo neboli doma, nechali bez po-
všimnutia. Zo Šolcovej továrne 
v Matejoviciach neďaleko Krompách
odviedli jednotky NKVD šestnásť ľudí.
V Levoči usporiadali orgány mestskej
správy sovietskym vojakom slávnostné
uvítanie, pilo sa a hodovalo, všetci sa
svorne veselili, ale keď bolo dopité a do-
jedené, vydal sovietsky veliteľ rozkaz 
a celé mestské predstavenstvo skončilo 
v transporte mieriacom do Sovietskeho
zväzu.“

Začiatkom februára 1945 odvliekli
orgány sovietskej bezpečnosti 44 mužov
z obce Nižný Medzev v okrese Moldava
nad Bebravou. Najstarší bol 50-ročný 
a najmladší 19-ročný. 18. februára 1945
bolo odvlečených 12 občanov obce

Dovalov z okresu Liptovský Sv. Mikuláš.
Údaje o počte odvlečených Slovákov

kolíšu od niekoľkých tisíc až po viac než
100 000. V roku 1990 vznikla Sekcia
odvlečených do ZSSR pri okresnom vý-
bore Konfederácie politických väzňov 
v Prešove. Spočiatku vychádzala 
z odhadu okolo 6000 odvlečených, pre-
dovšetkým z východného Slovenska. Zá-
plava prichádzajúcich informácii si však
vyžiadala vybudovanie ďalších troch de-
siatok pobočiek Sekcie po celom Sloven-
sku a v roku 1991 už zhromaždil okresný
výbor Konfederácie politických väzňov 
v Prešove údaje o takmer 40 000
odvlečených, najme Slovákov a na Slo-
vensku žijúcich Maďarov.

Neskôr v deväťdesiatych rokoch sa
dokumentovaním sovietskych represii 
na Slovensku, okrem prešovského okres-
ného výboru Konfederácie politických
väzňov, začali zaoberať ďalšie slovenské

organizácie, ale bohužiaľ sa zrejme
doteraz nedospelo k žiadnemu ove-
renému súhrnnému počtu odvlečených.
Celkový počet odvlečených zo Sloven-
ska do Sovietskeho zväzu je však
odhadovaný na 60 000 alebo dokonca až
120 000.

Z rozprávania učiteľa Andreja
Kravca:

„Nastrkali nás do maličkých
komôrok po dvadsať, ani stáť, ani ležať
sme poriadne nemohli, ani dýchať a tak
sme zostali asi do 3. marca 1945. V tej
dobe prišiel do Košíc prezident Beneš.
Čakali sme, že si nás konečne niekto
všimne a bude za nás intervenovať,
mysleli sme si, že nás budú chcieť poslať
kopať zákopy a išli by sme celkom radi,
alebo že budeme opravovať mosty či
zničené železnice, ale stále sa nič nedia-
lo. Namiesto toho jedného dňa ráno, ešte

za tmy, nás naložili na nákladné autá, od-
kryté a samozrejme špinavé, nesmeli
sme sa otáčať, nesmeli sme hovoriť a tak
nás odviezli do Humenného. Tam nás
umiestnili do kasární a my sme s hrôzou
zistili, že už je tam niekoľko tisíc takých
väzňov, ako sme boli aj my. Tých „pár
minút“, na ktoré ma odviedli z domu, sa
nakoniec pretiahlo na tri roky.“

Činnosť sovietskych bezpečnost-
ných orgánov na Slovensku vyvolala
medzi obyvateľstvom vlnu nespokoj-
nosti. Rodiny a rad miestnych a okres-
ných národných výborov a miestnych
správnych komisií požadovali zamedze-
nie deportácií a navrátenie odvlečených
mužov. Žiadosti miestnych úradov boli
často podporené miestnymi alebo okres-
nými organizáciami KSS.

Protesty miestnych organizácií
zaskočili vedúcich predstaviteľov KSS,
ktorí sa pokúsili upozorniť sovietske ve-
denie, že únosy a deportácie slovenského
obyvateľstva do ZSSR, by mohli vážne
ohroziť sovietske politické záujmy 
v ČSR.

Znepokojení obyvatelia sa obracali
so žiadosťami o pomoc na všetky dos-

tupné orgány obnovenej československej
moci. Po príchode do Košíc zrejme ešte
neobklopoval novovymenovanú česko-
slovenskú vládu a prezidenta republiky
príliš veľký úradnícky aparát, a preto
niektorí žiadatelia boli dokonca prijatí
osobne prezidentom.

Manželke statkára Artuša Černíka,
odvlečeného 15. decembra 1944 zo Žib-
janého, prezident sľúbil, že „vo veci
zakročí.“ Prezidentova kancelária
vzápätí na to poslala jej žiadosť predsed-
níctvu vlády. Tam bola uložená bez vy-
bavenia. Zástupcovia obce Dovalov 
z okresu Liptovský Sv. Mikuláš odovz-
dali prezidentovi žiadosť, podpísanú 
62 obyvateľmi, aby pomohol oslobodiť
dvanásť občanov, ktorí boli 18. februára
1945 „zaistení NKVD a zaradení do za-
jateckého tábora t. č. na neznámom mi-
este.“ Išlo o vojakov bývalej Slovenskej
republiky, ktorí počas SNP od augusta 
do októbra 1944 bojovali v povstaleck-
ých jednotkách československej armády
a po jeho potlačení prešli do aktívnej
partizánskej vojny proti Nemcom.

„Slovenská národná rada v Koši-
ciach a veliteľstvo československej
brigády“ údajne obdobnej žiadosti nevy-
hoveli. „Delegácia býv. podzemných pra-
covníkov“ odovzdala prezidentovi
žiadosť o pomoc pri oslobodení desiatich
antifašistov z Prešova, ktorí boli 
25. apríla zaistení „ruskými voj. úradmi.“

Akékoľvek pokusy českosloven-
ských predstaviteľov však boli márne.

Helena Jakimovačová odovzdala
prezidentovi list so žiadosťou o navráte-
nie syna, ktorý bol počas vojny ako štu-
dent nasadený v nemeckom pracovnom
tábore, po príchode sovietskych jed-
notiek poslúchol výzvu a prihlásil sa 
do československej armády, ale bol „za-
istený NKVD a dopravený do tábora 
v Sanoku“ (Poľsko).
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