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S

taèí sa letmo pozrie na ná kultúrny,
spoloèenský a politický ivot a ak nemáte be¾mo na oèiach, ak nie na prvý èi
na druhý, zaiste na ten tretí poh¾ad uvidíte, e
sa o Slovensko vedie urputný zápas. Tento zápas, identický takmer v kadej postkomunistickej krajine, ale aj inde, sám seba chce prezentova ako boj otvorenosti, demokratickosti,
tolerancie, slobodomyse¾nosti, skrátka boj
modernity proti preitkom ako vlastenectvo,
nacionalizmus, náboenské predsudky a pod.
Na podopretie plusovej hodnoty táto súperiaca
strana pridáva na opaènú misku váh ete slová
ako totalitarizmus, fanatizmus a samozrejme
vetky antonymá toho, èím sama seba vyzdvihuje do rangu jedinej monej alternatívy.

Vnútorným
okom
TEODOR KRIKA
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od¾a najstarích stanov z roku 1863 je
Slovenská Matica jednota milovníkov
národa a ivota slovenského. Národa
slovenského a ivota slovenského.
Národa, ktorý odjakiva ije na území od
Zemplína po Záhorie, od Dunaja k Tatrám, a
nai predkovia ili aj na Morave, v Panónii, Potisí, Podkarpatsku èi v Halièi. Potvrdzuje to analýza DNA, pod¾a ktorej predkovia a 85 - 95
percent naich súèasníkov sú tu dlhie ako
osemtisíc rokov. Nech nás nemýli, e ich mená
sa menili tak, ako sa menia priezviská naich
dcér, ien, mám, starých a prastarých mám. ¼udí
z èias, keï sa ete nepísalo, nazývame dnes
pod¾a archeologických nálezov ¼uïmi púchovskej èi maïarovskej kultúry, alebo ¼uïmi popolnicových polí. Pod¾a starých kronikárov ili
na naom území Kelti, Kotíni, Osovia, Kvádi,
Sarmati, Markomani, Vandali, Suebovia, Veneti,
Anti, Marehani a Marhari, Sloveni, Slováci. Slovenmi sme sa stali v dávnych èasoch uctievania
Vlasatého Boha, a pomenovali nás tak obchodníci z Indie. Súèasná podoba náho mena - Slováci - pouíva sa od 15. storoèia. To, èi pod
týmto menom a s génmi starými osem a viac tisíc rokov, vytrváme pod Tatrami aj v budúcnosti,
to záleí v prvom rade na nás.
A èo ivot ná slovenský? Mnohé fakty,
ktoré charakterizujú ivot naich predkov, odkryli archeológovia, iné sú naïalej ukryté pod
zemou, po ktorej kráèame, ale aj v archívoch, do
ktorých sme ete nevstúpili.
Spred 23-tisíc rokov pochádza najstarie
umelecké dielo, soka Venue z Moravian, spred
2000 rokov mince - biateky, razené v starom centre naich predkov i nás, v Bratislave. V inom na-
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Jednota milovníkov národa
a ivota slovenského

om centre, v Nitre, u v roku 828 vysvätili prvý
kresanský kostol vo východnej Európe. K naim
slovenským predkom prili v roku 863 Kontantín a Metod zo Solúna na pozvanie naich knieat. Priniesli písmená pre ná jazyk, ktorý sa stal
tvrtým bohosluobným jazykom sveta. V Nitre
ustanovil pápe biskupstvo u v roku 880, a
náho najslávnejieho krá¾a Svätopluka korunovali pápeskí legáti v roku 885. Naa história je

MARIÁN TKÁÈ
spätá s kresanstvom, prvé slová napísané v staroslovenèine sú Iskoni bie Slovo, Na zaèiatku
bolo Slovo. Aj to, èi budeme tieto skutoènosti
povaova len za historickú a nezaujímavú pría, alebo aj za záväzok a príkaz pre budúcnos,
závisí len od nás.
Máme vak lepie rieenia?
Nau krajinu ovenèenú horami pomenovali
zemepisci Sarmatiou, Skýtiou, Germániou, Krajinou Kvádov, Panóniou i Sclavoniou. Po vymretí Svätoplukovcov získali ju mono svadbou
s krá¾ovou dcérou starí Maïari ako Uhorsko. Po
príchode krá¾a Karola Roberta v 14. storoèí na
úkor staroslovenského prevládol latinský katolícky obrad, a úradnou reèou sa nadlho stala latinèina. Po slovensky sa vak dohovárali nielen
prostí ¾udia, ale aj vyie stavy.
Národ a ivot slovenský: to je jazyk, a je to

tisícroèiami a kresanstvom ovplyvnený spôsob
ivota, zaloený na oh¾aduplnosti, trpezlivosti,
húevnatosti a spravodlivosti. Toto sú nae erbové charakteristiky, toto je slovenskos pod¾a
vôle Boej.
V najaom období naich dejín, od 60.
rokov 19. storoèia sa táto slovenskos uchovala v srdci Európy len vïaka Matici slovenskej. Aby mohla vzniknú symbolicky na tisíce výroèie príchodu Kontantína a Metoda,
bolo treba zozbiera peniaze, lebo Maticu nepodporovala uhorská vláda, ani rakúsky cisár.
Cudzia vláda Maticu nepotrebovala rovnako,
ako v cudzom záujme pracujúce vlády po druhej svetovej vojne.
Slovenské nebo je plné ien a muov, naich
mám a otcov, ktorí trpezlivo preèkali zlé èasy, zastavili hromy a blesky nad Tatrami, a v pravý èas
oili. S úctou spomíname generácie bernolákovcov a túrovcov a plejádu matièiarov, poènúc
Moyzesom, Kuzmánym a Franciscim, Vajanským, Hlinkom a Rázusom, Cígerom Hronským,
Cincíkom a kultétym. Aj to, èi pôjdeme v ¾apajach naich predkov, je na naom rozhodnutí.
Od tisíceho výroèia príchodu solúnskych
bratov u uplynulo 147 rokov, èoskoro sa skonèí
poldruha storoèie, v ktorom Matica slovenská
bola i nebola - lebo nemohla by, zátitou slovenskosti, prièasto jej v tom bránili.
(Pokraèovanie na 3. strane)

Ale keï sa prizriete bliie na metódy tejto
plusovej strany sporu, zakrátko je vám jasné,
e otvorená, chápavá a tolerantná je táto strana
iba k subvariantom samej seba. Naopak,
vetko, èo voluntaristicky vytlaèila za predely
pomyselnej predstavy o rajskom obsahu 21.
storoèia, ba celého tretieho tisícroèia, v ktorom
sa chystá dominova, úplne netolerantne, niekedy otvorene, inokedy zasa celkom skryto
mláti hlava-nehlava. Èoskoro zistíte, e na to
má dokonca vypracovaný variantný manuál.
Tento manuál je síce slovníkom odliný pre
pravicu a ¾avicu, iný pre kresanských konzervatívcov, liberálov i sociálnych demokratov, no
koordináty týchto zdanlivo odliných a neraz
akoby konkurujúcich si slovníkov sú v koneènom dôsledku sústredné, nacielené do jedného
bodu. Tým bodom je akási blaená moderná
spoloènos bez vetkých konfliktných prímesí,
teda bez národa, bez vlasti, bez náboenstva,
iba s vykorenenou masou ¾udstva, nadnárodnou vládou, masou pracujúcich a úzkou skupinou majetných, zasvätených do tajov Nového
svetového poriadku, uskutoèòujúcich moc pomocou dobre platenej vrstvy manaérov.
Samozrejme, akáe by to bola svetlá spoloènos bez zdania demokratickosti. Na vytváranie tohto zdania sú tu predsa elitárske politické zoskupenia, rozohrávajúce medzi sebou
samostredný spoloèensko-politický diskurz.
Vedú obèas miernu, obèas zúrivú debatu, aby v
tejto blaenej spoloènosti nebola nuda, no nakoniec sa vdy zázraène dohodnú na kompromise. Onen kompromis vak spoèíva vdy iba v
dåke a razantnosti kroku k svetlejím zajtrajkom, nie v principiálnom hodnotovom rozdiele. Ak sa aj politické strany pred vo¾bami
programovo od seba líia, po vo¾bách sa v
mene spoloènej chuti vládnu zbavia práve tých
pecifických rozdielov, ktoré charakterizovali
spektrum ich volièskej základne, a zotrvajú iba
na tom spoloènom hodnotovom prieniku, ktorým je - ako inak - vdy bezhodnotovos, resp.
oná utopistická vízia spoloènosti, v ktorej je
niekto vyvolený vlastni a niekto pracova.
(Pokraèovanie na 2. strane)
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Nadarmo budete stava kostoly, dáva duchovné cvièenia, zaklada koly, vetka vaa práca a vae úsilie vyjdú navnivoè,
ak nebudete schopní vládnu zbraòou spôsobilou na útok aj na obranu - vernou a rýdzou katolíckou tlaèou
Priniesol
by som akúko¾vek obe, svoj prsteò, pektorál i sutanu by som vloil do zálohy, len aby som mohol podpori katolícky èasopis.
sv. Pius X.

Na

pinavú prácu sú potrební nielen manaéri organizácií na odvoz neiaduceho
odpadu, ale aj spolupracovníci - zametaèi ochotní vykonáva takúto nevyhnutnú èinnos...
Pod¾a starej komunistickej skúsenosti, ale aj
dnenej demokracie, na odstránenie neelaného
javu je najvýhodnejie vymenova komisiu. Tá premieòa individuálnu zodpovednos na tak prepotrebnú kolektívnu nezodpovednos. Èim väèie
mnostvo ¾udí je zapojených do rozhodovacieho
procesu, tým menej je identifikovate¾ný mocenský
presadzovate¾ svojho záujmu. Samozrejme, výsledok záverov komisie je taký, aká je komisia, jej navrhovate¾ a objednávate¾. Je tak politickou deklaráciou skupinového záujmu. Veï o tom je politika, ne-

tvorca pravdu, ak povie:  Som sochár, ja z umenia
musím i a zarobi si na chlieb...
Neodsudzujem nikoho, pretoe neviem skutoèné okolnosti a motívy súhlasu autora s úpravou
sochy, ani nemám monos nazrie do due a vnútra
Jána Kulicha... Osobne som oèakával postoj: Mám
právo stá za tým, èo som stvoril. Odstránenie sochy, prípadne jej úpravy nech robí ktoko¾vek, ale
ja ako autor nebudem pritom asistova. Obrancovia
ju ako môu bráni, keï si ju svojím postojom nebráni ani len jej tvorca.
Jedno je isté: komisia splnila svoj úèel. Zaujala
voèi soche Svätopluka jasne politický postoj. Takisto, ako preverovali vetky moci minulosti ma¾by,
sochy, hudbu... èi u zaha¾ovaním nezahalených,

buïme naivní... To je hlavná správa odborných komisií - arbitrov estetiky a historickej oprávnenosti
na posúdenie objektívnej pravdy. Komisií, vymenovávaných politikmi. Nevyhovujúci názor nemôe
by predsa objektívny...
Sám fakt vymenováva ex post komisie na
pravdu, bol spravidla vdy kultúrnou tragédiou.
Dejiny poskytujú mnostvo príkladov. Politická
zbabelos a politický záujem potrebujú vdy oficiálne klié odbornosti. Nejde mi teraz o posudzovanie demokratickosti umiestòovania sôch a tátnych symbolov. Ich intalácia a odstraòovanie
bolo vdy záleitosou politickej moci. A tá znamená vdy potlaèenie väèiny meninou, pod heslami obhajovania väèiny.
Udalos úpravy sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade evokuje skôr otázky osobnej bezzásadovosti tvorcov a kultúrnej dekadencie spoloènosti, pokia¾ sa nerepektuje autorský, estetický a
tvorèí názor. Súhlas s úpravou sochy sa stal oficiálne zradou práva na vlastnú výtvarnú predstavu,
nech je akáko¾vek... Je to zrada vetkých, ktorí sa
snaili sochu bráni. Nikto nemá morálne právo
oficiálne donúti autora k súhlasu s úpravou, a to
ete jeho vlastnou rukou. Jedno je vak isté, výtvarník sa v súèasnej mediálnej interpretácii svojím
súhlasom sám zosmienil. Získal punc bezchrbtovej flexibility pre vetky reimy. A to bol cie¾,
ktorý sa týmto faktom dosiahol. Socha - ako hodnota mono síce preije (ak nebude roztavená, ako
mnoho iných - lepích èi horích ), avak èlovek jej tvorca, bez jasného vyjadrenia, e dokáe nielen
zaujíma postoje, ale aj za nimi stá - stratí svoju
tvár... aj keï dielo preije. Nie som si istý, èi má

odstraòovaním symbolov mocenských, národných
èi náboenských... Niè sa nezmenilo... v záujme presadenia skupinových cie¾ov.
O demokratickosti osadenia Masaryka na nábreí Dunaja nezasadala iadna komisia historikov.
Nemal ju kto zvola... A tí, ktorí by aj chceli, sú zahriaknutí. Nemajú u ani dostatoèné morálne odhodlanie, pretoe u vo svoje víazstvo - vzh¾adom
na vedomie väèiny - neveria . Tak ako skutoèní,
tvrdohlaví, názoroví disidenti.
Osadením placky na krí so súhlasom autora
sa tvoria predpoklady pre budúce odstránenie sochy
Svätopluka z terajieho miesta. Je to len otázka
dåky vlády súèasnej mocenskej garnitúry, ktorá len
kopíruje tendencie zjednocovania Európy popieraním národného tátu.
Zakrytý dvojkrí je mementom stavu slovenskej spoloènosti, ktorá nedokáe i inak, len v
predklone... Tí, ktorým na úpravách tak ve¾mi zálealo, vedia ve¾mi dobre o význame tohto úsilia.
¼ahko sa vak usiluje, keï druhá strana ani nechápe jeho závanos.
Úpravu sochy v tejto podobe povaujem za väèie víazstvo moci ako jej prípadné odstránenie. Socha nesie trvalý znak zrady práva na tvorivý názor a
jasne reprezentuje, komu na Slovensku patrí moc.
Karavána subkultúrnych, vykorenených a polovzdelaných karieristov, dosahujúca najvyie
ústavné funkcie v dôsledku mediálnej a mocenskej
infantilizácie a debilizácie spoloènosti, je vdy opakovanou tragédiou malého národa. Výsledkom politických komisií v odbornom kroji je vdy len zlomený èlovek...
PETER POGÁDY

2009-2010 je na Slovensku mimoriadne plodný na rôzne vo¾by, referendá a iné ve¾udové demokratické veselice, s¾ubujúce zmeny, zlepenia, lahodiace uchu volièa, tým èo chce poèu. Videli sme
nové strany so iarivým úspechom a rýchlym prepadom, videli sme zomiera staré a nevládne politické
kreatúry, no bolo na èom sa bavi a o èom rozpráva. Keïe demokracia je dnes adorovaná ako najlepia forma vlády (niektorí súdnejí pouívajú termín najmenej zlá) nezakodí v krátkosti uvies,
ako sa veci s vládou a vládnou mocou v táte majú.
Treba ma na pamäti, e my ako katolíci, budeme
súdení i za nae èiny a rozhodnutia aj v tejto oblasti.
náho ivota . Nemienim tu uvádza zoznam slabých miest demokratického zriadenia, chcem sa pozrie na vec h¾adiska úplne elementárneho, teda odkia¾ pramení vládna moc a ako sa nesprávne chápanie zdroja vládnej moci prejavuje. Situácia je ve¾mi
jednoduchá. Zvrchovaným vládcom nad vetkým
stvoreným je Boh. Zvrchované panstvo Boie má
dvojaký rozmer (1)
- najvyiu vládnu moc - summam jurisdictionem
- najvyie vlastnícke pravo - summum dominium proprietatis
Prihliadnime teraz k prvému bodu, k najvyej
vládnej moci. Vládnu moc prejavuje panovník tým,
e svojím poddaným ude¾uje príkazy a zákazy a ich
splnenie resp. nedodranie odmeòuje a trestá. Bohu
patrí neobmedzená vládna moc u z toho dôvodu, e
ako Stvorite¾ sveta je zvrchovaným Pánom stvorenstva a Krá¾om nad vetkými krá¾mi, Panovníkom
nad vetkými panovníkmi(2). Celý vesmír je jediným krá¾ovstvom a jeho neobmedzeným samovládcom je Boh a vetko stvorené ivé i neivé poslúcha
jeho príkazy(3). Boh je výhradným zdrojom vetkej
moci a vlády ¾udskej (4).
Z toho plynie, e vetci panovníci, mocnári,
králi a vládcovia panujú v len v mene Boom, ich
moc a vláda nemá pôvod v nich samotných ani v ich
poddaných, ale len v jedinom zvrchovanom Bohu,

Pánovi vehomíra. Moc svetských panovníkov je
len úèasou na vemohúcej moci Boej a ich panovanie je len odleskom a obrazom zvrchovaného panstva, ktoré výluèným právom náleí len Bohu, ako
sveta Stvorite¾ovi, Zachovávate¾ovi a Riadite¾ovi.
Túto pravdu vyjadrovali kresanskí králi, nazývajúc
sa panovníkmi z milosti Boej. Moc, ktorú mocnári vykonávajú teda nie je ich vlastná, ale je to moc
im len doèasne zverená. Voèi iným mocnárom môu
by suverénmi, avak pred Bohom sú len správcami,
miestodrite¾mi èi námestníkmi a svojim poddaným
rozkazujú a vládnu len mocou Boou a v len mene
Boom. Boie panovanie je vecne totoné s Boou
podstatou a teda je vdy spojené so svätosou, múdrosou, milosrdenstvom a spravodlivosou a tieto
vlastnosti musia zdobi aj panovanie svetských vladárov. Pre poddaných z toho plynie samým Bohom

Boej autorite je obsiahnutý dôvod, pre ktorý sú
poddaní povinní in foro interno poslúcha vládnu
moc, tak táto mravná povinnos mizne, akonáhle
vládca zaène kona, akoby nebol na Bohu závislý,
akoby nebol Bohu zodpovedný za svoju vládu a vydáva príkazy, zákony a nariadenia odporujúce prirodzenému èi pozitívnemu zákonu Boiemu.
Bez moci a vlády nie je moné vybudova
iadnu ríu a ani iadne spoloèenské zriadenie. Ak
vak táto moc nemá pôvod a poèiatok v Bohu, tak
ho musí ma len v ¾uïoch a to sa môe sta dvojakým spôsobom. Alebo má svoj pôvod vo vládcovi
samotnom, alebo má svoj pôvod v ¾ude, z ktorého
potom prechádza na vládcu, ako jej vykonávate¾a V
oboch prípadoch sa mení táto moc v obyèajnú svojvô¾u, ba neraz i v tyraniu. Tyranom je alebo panovník, alebo ¾ud a ten býva tyranom ete horím, ne

uloená povinnos, podriadi sa svetskej vrchnosti
nie len in foro externo, ale aj in foro interno teda, vo
svedomí, a to vo vetkom èo sa neprieèi Boej vôli.
Pretoe vetka moc má svoj poèiatok v Bohu,
preto vo vlastnom zmysle mono iba Boha menova
samovládcom èi autokratom. V tomto zmysle hovorí sv. Pavol, e Boh je jediný Vládca, Krá¾ nad
krá¾mi a Pán nad pánmi(1). A pretoe toto meno
(Vládca) patrí iba a len Bohu, ¾udskí panovníci,
ktorí si ho pripisujú, si vdy istým spôsobom osobujú moc, ktorá im nepatrí ani nikdy patri nemôe,
veï sú len námestníkmi a miestodrite¾mi Toho,
ktorý je pôvodcom a zdrojom vetkej moci a vlády.
Panovník, ktorý iada aby poddaní jeho vô¾u
repektovali, bez oh¾adu na to èi sa zhoduje s múdrou, dobrotivou, milosrdnou a spravodlivou Boou
vô¾ou, vzbudzuje u svojich poddaných oprávnený
odpor. Kadá vláda a kadá moc prechádza z Boha
a iba z Boha na panovníkov jednotlivých krajín,
nech u majú zriadenie monarchické, republikánske
alebo zmieané (5).
Bez Boha nemajú vladári autoritu. Pretoe len v

akýko¾vek autokratický panovník. ¼ud rád a rýchlo
zabúda na to, èo píe sv. Pavol kadý nech sa podriadi vyej moci, lebo niet moci ak nie je od Boha...
preto ,kto sa protiví svetskej moci protiví sa Bohu.
(6) ¼ud potom pokladá sám seba za zdroj vetkej
moci a svoje poddanské povinnosti plní, len ak mu z
toho plynie nejaký hmotný prospech. Ak sa mu vak
jeho povinnosti znepáèia, snaí sa ich zbavi, zvyèajne revolúciou, èo je úplne pochopite¾né, pretoe
ak sa èlovek nebojí postavi proti Bohu, nebojí sa
postavi ani proti tátnej moci a jej reprezentantom
a vykonávate¾om. Odvrat od Boha má teda za následok revoluèný rozvrat celej spoloènosti, èo história nad slnko jasnejie dokazuje.
Odvodenie vetkej moci a práva z ¾udu, bez
oh¾adu na Boha, prvého a posledného zdroja kadej
moci, vlády a práva znamená na miesto Bohovlády
postavi ¾udovládu. Ak je vak ¾ud naozaj posledným zdrojom vetkej moci a vlády a teda je absolútne suverénny, potom môe svoju moc a vládu vykonáva pod¾a svojej ¾ubovôle. Nech u ¾ud poveril vykonávaním vlády kohoko¾vek, sám je stále jej

(Dokonèenie z 1. strany)
Takáto materialisticko-racionalistická vízia,
odvodená od schopností èloveka spravova svoj
osud teda nielen
veci
vlastnej
spoloènosti, ale
doslova porouèet deti, vìtru, a to bez predsudkov a bez takých zbytoèností ako láska, viera v
nadprirodzené, mravnos a pod., v koneènom dôsledku len privedie ¾udstvo k novému neastiu,
nie nepodobnému na tyraniu komunizmu. Nakoniec ani o niè iné nejde, len o novú otrokársku
spoloènos, sofistikovanejiu ako vetky predolé, len s tým rozdielom, e otrok sa nebude po-

hybova spútaný v kovových, ale duevných reaziach.
Priznám sa, je mi ¾úto kadého ctiiadostivého,
tobô ctibaného
èloveka, ktorý sa
nemôe dotknú
svojho bôika inak, iba ak bude kráèa vopred urèenou trasou a pod¾a presného manuálu s presnými koordinátmi GPS, odhadzujúc zo svojich pliec prive¾kú
záa svedomia. Ukazuje sa, e ak chce stretnú èloveka, neh¾adaj ho tam, kde by prosto nemôe, ale na
miestach, kde sa treba obetova a trpie. Rovnako
ako za komunizmu aj dnes.
TEODOR KRIKA

Vnútorným okom

Komisie na pravdu

Rok

Kresba: Andrej Mianek

Správa pre médiá:
Svetový apotolát Fatimy (SAF) so sídlom vo Fatime (Portugalsko) je Vatikánom schválené laické
hnutie, ktoré zahàòa 110 tátov sveta. Svojich èlenov zaväzuje íri autentické posolstvo nádeje a pokoja
fatimských zjavení a tak prispie k novej vlne evanjelizácie sveta.
Konferencia biskupov Slovenska dòa 17.3.2009 poverila biskupa Mons. Tomáa Galisa starostlivosou o SAF na Slovensku (SAFS) so sídlom v iline. SAFS, národný sekretariát, bol schválený ako útvar
Cirkvi s právnou subjektivitou.
Na ustanovujúcej schôdzi v Bratislave 23.10.2010 bola menovaná Správna rada, ktorej predsedom je
Mons. Tomá Galis. Prerokoval sa tie plán èinnosti SAFS v budúcom období a správa o 1. regionálnom
európskom kongrese SAF v Koclíøove (ÈR), ktorý sa uskutoènil 24.-28.9.2010. Viac informácii o SAFS je
na www.apostolatfatimy.sk.
Za správnos:JOZEF MIKLOKO (moderátor SAFS)

Volím, volí, volíme

vlastníkom a môe ju preto ¾ubovo¾ne odòa a zveri niekomu inému. Keï vak ¾ud, národ èi tát,
zaène odvodzova poslednú normu svojho ivota zo
svojej vôle, potom sa tým dobrovo¾ne vzdáva snahy
a túby po dobrách nadzmyslových a ideálnych a
pokladá zmyslové dobrá a pôitky za posledný a jediný cie¾ svojho ivota. Preto demokratická idea z
¾udu pochádzajúcej moci, majúca svoj pôvod v odvrate od Boha, je vo svojej podstate tou najhorou
revolúciou a je príèinou nových a nových revoluèných zmien, permanentnej revolúcie boriacej
vetko. Dejiny demokracie sú dejinami boja proti
Cirkvi a proti Bohu. Preto, kým sa ¾udstvo opätovne
nepresvedèí, kto je jeho najvyím Pánom a Krá¾om, na ktorom závisí vetok jeho ivot, ivot rodiny, jednotlivca i tátu vo svojej najvnútornejej
podstate, nebude v srdciach jednotlivcov, rodín, národov èi tátov, bohatých, chudobných, zamestnávate¾ov ani zamestnancov pokoj ani mier. Pius XI v
encyklike Ubi arcano Dei consilio o tom povedal:
Pokoj a mier v lone jednotlivých tátov ale i v ivote celej spoloènosti vôbec, je len vtedy moný, keï
panovníci a ich poddaní vo svojom konaní riadia sa
presvedèením, e vetka moc tu na svete je len výronom, obrazom a prejavom onej moci, ktorá Bohu ako
Stvorite¾ovi, Zachovávate¾ovi a Riadite¾ovi celého
sveta patrí, pod¾a slov sv. Jána, ktorý vo svojom Zjavení hovorí A vetko tvorstvo, ktoré je na nebi i na
zemi, pod zemou i na mori, a vetko, èo je v nich, poèul som vola: Tomu, èo sedí na tróne a Baránkovi
chvála, èes a sláva na veky vekov (7).
POZNÁMKY:

(1) J.Pospíil - De Deo uno secundum naturam
(2) 1 Tim. 6, 15.
(3) Mat.8:26; 103:4; 148:8; Bar.3:33
(4) Rim.13:1; Ef.3,15
(5) Stockl, Lehrbuch der Philosophie 2.ab 5.auf. Mainz
1881
(6) Rim.13:12; 1Pt.2:13
(7) Zjv.5:13

JOZEF DUHÁÈEK
Z http://dielnasj.blogspot.com
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ospodárska a politická kríza
slovenskej spoloènosti sa prehlbuje s pribúdajúcimi týdòami (èasto dòami). ¼udia,
ktorí ete nepochopili, koho záujmy má
za cie¾ stoj èo stoj presadi Miklo a
spol. s r. o., u èoskoro prídu o vetky
nádeje, e sa im akýmisi pseudotrajkami (organizované sú odborárskymi
bossmi, aby sa nekodným spôsobom
ventilovalo napätie v spoloènosti) podarí
zabráni prijatiu súboru zákonov (vrátane rozpoètu na budúci rok), nasmerovaných v neprospech ve¾kej väèiny ¾udí
tejto krajiny. Ba èo, sú v neprospech
samej podstaty tátu, priamo ohrozujú
jeho vitálne funkcie (o. i. privatizácia zostávajúcich tátnych podnikov). Vlastne,
je pravdepodobné, e do r. 2014 bude na
Slovensku vetko slovenské úplne paralyzované, vrátane pouívania tátneho
jazyka ako univerzálneho dorozumievacieho prostriedku na území SR, pretoe
tým v pozadí sa darí slovenskú spoloènos rozbíja a rozháda rôznymi kauzami, na pozadí ktorých sa pripravuje
frontálny útok proti ústavnému statusu
spoloènosti.
Ve¾ká väèina ¾udí, povedané po
havlovsky, má blbú náladu, znaèná
èas krajiny u za krátky èas èinnosti
tejto vlády vidite¾ne spustla a pustne,
strácajúc akúko¾vek perspektívu revitalizácie a rozvoja. Vetky politické
strany, oèividne ovládané bohatými
sponzormi, síce proklamujú, e sa stavajú na obranu strednej vrstvy, no v skutoènosti tvrdo útoèia na jej podstatu (zamestnanos a sluný príjem), a tak sa
táto základná a stabilizujúca vrstva kadej vyspelej spoloènosti na Slovensku
scvrkáva obrovskou rýchlosou do podoby vysuenej slivky.
Ete horie je, e iadna relevantná
strana nehovorí (programovo) v mene
chudobných, ktorých poèet sa hrozivo
rozrastá. V súèasnosti tvoria pod¾a oficiálnych údajov viac ako 11% obyvate¾stva, v skutoènosti je ich vak ove¾a
viac. Pretoe za chudobných treba povaova vetkých ¾udí (rodiny), ktorí nemajú dostatoèný príjem na to, aby si
mohli zabezpeèi svoje potreby v oblasti
primeranej výivy, zdravotnej starostlivosti, bývania, vzdelania a pod.
Vláda prijala program plný oèividných rozporov, ktoré ete umocòujú nezmyselné vyhlásenia jej jednotlivých
èlenov, napr. tvrdenie, e zvýené dane z
príjmu (zo zisku) a nadbytok zásahov
tátu do súkromnej sféry sú príèinou
rastu nezamestnanosti. Vládny program
je, samozrejme, nadmieru prepikovaný
falonou propagandou. V skutoènosti,
keï ho od nej (piny propagandy) oèistíme, zistíme, e je oèistený aj o posledné zrnko súcitu a solidarity s ¾uïmi,
ktorí sú na solidaritu a súcit spoloènosti
ako na jediný prostriedok ich existencie
odkázaní (tzv. starodôchodcovia, rodiny
s demi, nezamestnaní atï.) A pritom
Slovensko je vo svete povaované za relatívne bohatý tát. Napriek tomu tvrdím,
e Slovenský tát je v súèasnosti na pokraji krachu - samolikvidácie - kvôli systematickej detrukcii základných hodnôt,
na ktorých a kvôli ktorým vznikol.
Permanentne sa detruuje jeho národný princíp, keï jeho tátotvorný prvok (Slováci) vo svojej domovine je
stále oèividnejie znevýhodòovaný, ba
a diskriminovaný na úkor privilegovaných menín. Je detruovaný aj jeho obèiansky princíp, keïe tát nie je v stave
zabezpeèi rovnos obèanov pred zákonom, práve naopak, prijíma také zákony,
ktoré znevýhodòujú istú vrstvu obèanov na úkor inej (napr. zamestnanci verzus zamestnávatelia).
Po krátkych obdobiach sociálnej (aspoò) pseudosolidarity nastalo opä obdobie frontálneho útoku na sociálny charakter tátu a s touto protiústavnou iniciatívou prichádzajú ústavní èinitelia,
vláda a parlamentná väèina. Ako môe
tát s takýmto vedením pretrva?
Produktivita slovenského hospodárstva je solídna a rastie vari najvyími
tempami v Európe. Stredná hodnota národného dôchodku na obyvate¾a vzrástla
od r. 2000 o takmer 60%, a v r. 2009, teda
v období vrcholiacej krízy, bola takmer 9

3
JOZEF HLUEK

Kríza spoloènosti

tis. . Je to suma peòazí dostaèujúca nielen na preitie ale tie na to, aby tát a
jeho obyvatelia prosperovali a s nádejou
sa h¾adeli do budúcnosti. Lene, ko¾kí
zamestnanci (nehovoriac o nezamestnaných) dosahujú priemernú mzdu v NH?
Spoloènos je ponorená do vánej
morálnej krízy. Nerovnos príjmov je
najväèia v dlhodobej histórii Slovenska
a naïalej, v súlade s programom tejto
vlády, sa bude prehlbova. Nai zbohatlíci, pokútni milionári () bez tipky
hanby a skutoènej zodpovednosti za
osud krajiny, ústami svojich pochlebovaèov v NR SR a v politických stranách
hlásajú, e nemajú iadnu zodpovednos
voèi spoloènosti, e svoje bohatstvo nadobudli zákonným spôsobom, vïaka
svojim výnimoèným schopnostiam.
Inými slovami, hovoria, e my ostatní,
95% obyvate¾ov Slovenska, sme neschopní a hlúpi. Zdráhajú sa prispie na
pomoc chudobným a namiesto progresívneho zdanenia svojich príjmov (ziskov) presadzujú ploné zniovanie platov, dokonca aj minimálnej mzdy. Nariekajú, e jej súèasná výka, z ktorej nedokáe slune vyi ¾udský jedinec, nieto
slovenská rodina, ich ruinuje. Vyhráajú
sa hromadným prepúaním a presúvaním výroby kamsi ïalej na východ. Takmer vetci a neuverite¾ne zaslepene
bránia svoje egoistické záujmy, akoby si
neuvedomovali, e to nevyhnutne povedie k radikalizácii spoloènosti so vetkými negatívnymi dôsledkami takéhoto
procesu (aj pre nich samých).
To, èo prilo opä na slovenskú politickú scénu a chce nám vládnu, nemá
niè spoloèné s demokratickým reimom.
Je to vulgárny a hlúpy individualizmus,
sprevádzaný vrcholne primitívnou politickou demagógiou, je to barbarský útok
na národné a obèianske práva (najmä)
Slovákov, je to oèividný útok na samu
podstatu demokratického, sociálne spravodlivého, právneho Slovenského tátu.
Bolo obdobie, keï nás oznaèovala istá
dáma, za èiernu dieru v Európe. V tom
èase bolo u nás velièo zlé a nedokonalé,
ale ¾udia verili, e bude lepie. Po tom,
aj s prispením nevyberaného zahranièného nátlaku na zvrchované a suverénne
slovenské ústavné intitúcie, prila
zmena, ktorá o. i. priniesla aj poznanie
charakterov súèasných hlavných politických protagonistov. Nebolo to poznanie,
ktoré by nás uspokojovalo. Nasledovalo
toti obdobie neobyèajne krutého vykorisovania skutoène obyèajných ¾udí
(nie tých tyroch v NR SR). Vtedajia
stredná vrstva vak prijímala retrikcie s
hlavou strèenou hlboko do piesku. Verila, e sa jej nebudú týka. Verila dovtedy, kým zdecimovaná nezistila, e aj
jej u ide doslova o strechu nad hlavou.
Naastie prichádzali vo¾by, preto nedolo k sociálnemu výbuchu a útok na
podstatu sociálneho tátu zostal prakticky nepotrestaný. ¼udia nahromadené
spoloèenské napätie ventilovali r. 2006
najmä pri volebných urnách. K moci sa
tak (vïaka dzurindovcom) dostala
vláda, ktorá mala plné ústa sociálneho
tátu. Povolebná skutoènos vak bola
opä iná ako predvolebné s¾uby. Zrazu
nebolo moné zavies milionársku daò
(to, èo pod týmto názvom presadil Fico,
je iba na smiech cez slzy), nebolo moné
nájs defraudantov tátneho majetku a
postavi ich pred súd, nebolo moné
zdani dividendy ani zavies tátnu kontrolu nad sprivatizovanými tátnymi
strategickými podnikmi a bankami.
Pravdae, ¾udia sú ¾ahie zvládnute¾ní
ako zahranièné korporácie, ktoré sú rôznym spôsobom infiltrované vo vetkých
tzv. demokratických spriatelených
vládach (napr. hayekovci v slovenskej
bývalej i súèasnej). A tak zostalo vetko
pri starom. A predsa sa oobraèovanie
chudobných nedialo tak okato a bezbreho ako za Dzurindu. No rozdiel
medzi bohatými a strednou vrstvou sa
opä prehåbil, èo mono interpretova aj
inak - chudoba zaèala doháòa strednú
vrstvu. ia¾, pravde je bliie tvrdenie,

e stredná vrstva za Fica chradla a vytrácala sa. Ete horie je, e spravodlivá vláda zaèala èoskoro, ako na beiacom páse, produkova korupèné
kauzy a kauzièky.
¼udia nie sú hlúpi, pochopili, e ficosocialisti, rovnako ako ich predchodcovia, vodu káu a víno pijú. Najmä
stredná vrstva zosobòovaná národnou inteligenciou sa cítila podvedená vo svojich oèakávaniach. Nemono sa preto divi, e tohtoroèné vo¾by dopadli tak, ako
dopadli. Fica volili chudobní, pretoe im
aspoò nepokodil a azda aj pomohol (a to
je chvályhodné), no stredná vrstva v òom
prestala vidie mesiáa a h¾adala alternatívu, ktorá by bola schopná zabezpeèi,
aby u hlbie neupadala. Pretoe Ficova
vláda v priebehu tyroch rokov nepodporila ani vedu, ani kultúru, ani kolstvo a
zdravotníctvo a nedokázala, napriek s¾ubom, skoncova s korupciou a byrokraciou, bolo jasné, e opä nastal èas na
zmenu (a výmenu vlády).
Stredná vrstva je za normálnych
okolností najvzdelanejia a hodnotovo
najvyspelejia vrstva spoloènosti. Je to
jej stabilizaèný faktor. Bez jej súèinnosti
nevznikla ani nebola úspená iadna revolúcia, ba ani iadna hlbia spoloèenská
zmena. Preto si ju vlády vade (aj v banánových diktatúrach) predchádzajú,
usilujú sa zapoji ju do diania. Iba na
Slovensku je to inak. Len èo stredná vrstva zabezpeèila túto zmenu vlády, ona sa
od nej odvracia rovnako ostentatívne ako
jej predchodkyòa. Prijatými opatreniami
ju likviduje - proletarizuje. No na rozdiel
od Fica vak enie do zúfalstva (a na barikády?) aj robotníkov.
Mimochodom, je iná alternatíva?
Fico nie, Radièová a spol. nie! Ale kto
potom? Zásadne bezzásadový hulvát
Machroviè? Alebo, nebodaj menina,
ktorá chce, s prepáèením grca, keï vidí
slovenský dvojkrí (èi vôbec krí)?
Alebo sa chceme spolieha na to, e sa
medzi nami opä nájde nejaký nový spasite¾, ktorého, ako je to naím zvykom,
len èo prejde to najhorie, op¾ujeme,
zneváime a zaenieme kamsi do zabudnutia, prípadne rovno do basy?
Ktosi kedysi dávno povedal, e v politike neexistujú jednoduché rieenia.
Nielen súèasná slovenská realita to potvrdzuje. V najdemokratickejej demokracii sa zaèal u v esdesiatych rokoch
boj proti chudobe. Zaèal ho prezident
Kennedy a po òom pokraèoval Lyndon
Johnson. V sedemdesiatych rokoch sa v
USA aplikovali rôzne programy na povznesenie komunít chudobných, garantovanej zdravotnej starostlivosti v starobe a i. Aká je dnená skutoènos - trid-

sa rokov po..., vieme. Významný Amerièan Jeffrey D. Sachs, profesor ekonómie a riadite¾ Intitútu pôdy Kolumbijskej univerzity, o nej napísal toto: Po
skonèení tzv. Vietnamskej vojny sa v
USA epocha obetí za vlas, sprevádzaná
ideou spoloèného dobra, skonèila. Ronald Reagan zaèal popularizova zniovanie sociálnej pomoci chudobným (argumentoval napr. tým, e chudobní
klamú, aby získali sociálnu pomoc). Bill
Clinton pokraèoval v redukciách sociálnych programov svojho predchodcu a
USA dospeli do stavu keï, v súèasnosti
sa u iaden politik neodvái èo i len
prehovori o poskytovaní pomoci chudobným. A akú budúcnos pre USA
predpovedá? Je moné, e výsledok
toho vetkého bude dlhodobé zníenie
moci a prosperity USA, pretoe Amerièania prestali spoloène investova do
svojej spoloènej budúcnosti. Spojené
táty ete ve¾mi dlho zostanú bohatou
spoloènosou, ale spoloènosou, ktorá
bude èoraz viac rozdelená a to znaèí, e
bude èoraz viac nestabilná. Strach a propaganda môu podpori ete viac vojen v

zahranièí vedených Spojeným tátmi,
ako tomu bolo v poslednom desaroèí.
Americká spoloènos dospela do
stavu, keï ...najbohatí Amerièania si
kupujú svoju úèas na politickej moci a
chudobní zostávajú ponechaní svojmu
osudu. V súkromnom ivote sa Amerièania zmenili na prívrencov konzumizmu, èo im kradne èas, úspory, vnímavos a ochotu participova na aktoch
kolektívnej solidarity, tvrdí ïalej J. D.
Sachs a uzatvára svoj èlánok varovaním:
¼udstvo musí by pozorné, pretoe
zveriac politickú moc do rúk boháèov a
pokraèujúc v bezuzdnom konzumizme a
zvyovaní ekonomickej produktivity a
produkcie za cenu popierania humanizmu, vydalo na cestu k svojmu zániku. Taký má by pre USA a svet úèet
za reaganovskú politiku, ktorá stále preíva v mysliach tamojej vládnucej
skupinky a ktorá paralyzuje kadú
snahu B. Obamu o pozitívne zmeny v
sociálnej oblasti.
Táto politika je, ia¾, dobre známa
aj nám z pôsobenia bývalých Dzurindových vlád, a keïe v tej súèasnej
má opä svojich horlivých zástancov,
(najmä v osobách I. Mikloa, R. Sulíka a J. Mihala) malo by by pre nás
varovanie profesora J. D. Sachsa výsostne aktuálne.

Kresba: Andrej Mianek

Jednota milovníkov národa
a ivota slovenského

(Dokonèenie z 1. strany)

A je òou dnes, keï òou môe by? V
èasoch, keï vetko ovládajúce peniaze
stratili svoj pôvodný zmysel - u¾ahèova ¾uïom ivot, a stali sa jedinou
modlou, práve dnes by Matica nanovo
mala, ba musí by zátitou národa a ivota slovenského.
Prila, je tu rozhodujúca chví¾a
nau Maticu po kadej stránke obrodi. Duchovne i hmotne. Nepotrebujeme Maticu uzatvorenú do seba a
uschovávajúcu zabúdanú minulos,
potrebujeme ju odie do nových iat a
vráti jej starý, originálny obsah: by
jednotou milovníkov národa a ivota
slovenského. Zobúdza, rozirova a
utvrdzova mravnú a umnú vzdelanos, bráni a presadzova vetko, èo
nám umonilo pod¾a vôle Boej prei
doteraz: teda mravnos, kultúrnos a
vzdelanos

Pod nový matièný plá potrebujeme privies vetkých, najmä mladých, ktorým sa Matica stratila v
hmlách nevidite¾nosti a z toho plynúcej nepotrebnosti. Musí sa sta alternatívou pre tých, ktorí sa bez nej pripoja k mase konzumentov sladkastých ponúk moderného sveta. Ktorí sa
stanú ¾uïmi bez koreòov a bez cie¾ov, kôpkou otrockej koe. Maticu
musíme otvori pre vetkých. Potvrdením jej potrebnosti bude stotisícová èlenská základòa.
Len tak a nie inak ponesieme ïalej zdedenú, nieko¾kotisícroènú tafetu, ak oslovíme slovenskú verejnos
prostriedkami 21. storoèia, teda prostredníctvom televízie a internetového
denníka; ak podporíme neformálne
akcie, ktoré poteia slovenskú mláde; ak vyuijeme prvok súaivosti
pri podpore folklóru i divadla, i pri
odha¾ovaní tajov naej histórie a sú-

èasnosti; ak podnietime vznik nových
umeleckých i vedeckých diel, podporujúcich národ a ivot slovenský; ak
na pripomienku naej dávnej histórie
a kresanských koreòov postavíme v
naich mestách a dedinách sochy naim svätcom, krá¾om, vojvodcom a
myslite¾om; ak budeme spája mladých krajanov v zahranièí s ich vlasou, a ak zachováme cenné dedièstvo
odchádzajúcich krajanských generácií; ak upevníme pocit spolupatriènosti slovenských obèanov; ak Matica
a jej aktivity budú príalivou alternatívou v kadej oblasti ivota; ak matièný majetok a prostriedky budeme
vyuíva zmysluplne a efektívne; ak
skutkami dokáeme, e nám naozaj
ide o slovenskos, ktorá má duchovnú
hodnotu, a peniazmi sa vyèísli nedá.
Jej miesto je v naich srdciach, kde ju
ani mole ani hrdza nezoerú.
MARIÁN TKÁÈ
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tátne hranice medzi Èesko-Slovenskom a Maïarskom prvotne
upravilo samotné medzinárodné
spoloèenstvo ete v roku 1918
prostredníctvom rozhodnutia víazných
tátov Dohody o vytýèení demarkaènej
èiary (hranice) stanovenej a predloenej
24. 12. 1918 známou nótou tátov Dohody prostredníctvom éfa dohodovej
misie v Budapeti francúzskeho pplk. F
Vixa (tok Dunaja a Ip¾a a pokraèujúca
hranièná èiara od Rimavskej Soboty k
rieke Uh), ktorá sa príli nelíila od hraníc potvrdených v neskorích ustanoveniach Trianonskej mierovej zmluvy. V
podstate u od zaèiatku roka 1919, presnejie zhruba od 20. januára 1919 po
úplnom obsadení èesko-slovensko-maïarskej hranice è-s brannou mocou, vykonávalo Èesko-Slovensko a Maïarsko
svoju plnú a komplexnú tátnu suverenitu na svojom území, vrátane prihranièného územia vymedzenom takouto reálnou tátnou hranicou. Boli tu najskôr
rozhodnutia Dohody, neskôr Parískej
mierovej konferencie, spojené s konkludentným konaním tátov. Vznikli vzájomne fakticky repektované tátne hranice uplatòovania jednotlivých tátnych
suverenít, ktoré a na menie výnimky
zodpovedali dnenému stavu slovenskomaïarskej tátnej hranice. Navye po
vpáde maïarského vojska na Slovensko
roku 1919 bolo pod tlakom tátov Dohody, resp. mierovej konferencie v Paríi, uzatvorené èesko-slovensko-maïarské prímerie s tým, e v podstate pôvodnú hranicu znovu obsadila èesko-slovenská branná moc. Spomeòme ete, e
ete pred uzatvorením Trianonskej mierovej zmluvy rozhodla 10. júla 1919 Paríska mierová konferencia o prièlenení
tzv. Bratislavského predmostia, t. j. Petralky, k územiu Èesko-Slovenska s faktickým výkonom èesko-slovenskej suverenity na tomto území od 14. 8. 1919.
Môeme zdôrazni, e rozdiel medzi
takouto tátnou hranicou z konca roka
1918, resp. zo zaèiatku roka 1919, a tátnou hranicou potvrdenou Trianonskou
mierovou zmluvou z roku 1920 bol
malý, resp. miestny. Aktuálne a repektované hranice vak nevyluèovali nové,
vzájomné a protichodné územné poiadavky nástupnických tátov. Navye Paríska mierová konferencia priebene
neakceptovala mnohé takéto protichodné
územné poiadavky nielen Maïarska,
ale ani Èesko-Slovenska (napr. územné
poiadavky na junejie posunutie èasti
hraníc na východ od Dunaja, územný koridor do Juhoslávie) a územné poiadavky ïalích nástupnických tátov
(napr. poiadavka Rumunska na oblas
Békeskej Èaby v Maïarsku a iné). Podobným smerom sa teda vyvíjala tvorba
demarkaèných hranièných èiar (tátnych
hraníc) Maïarska s Rumunskom (pozri
tie Vixovu nótu z 20. 3. 1919) a Juhosláviou, najmä v roku 1919, kedy nakoniec dolo k ustáleniu tátnych hraníc na
základe rozhodnutí prebiehajúcej Parískej mierovej konferencie.
Zdôraznime, e Najvyia rada spojencov v rámci Parískej mierovej konferencii schválila ako výslovne a doslovne
uviedla - definitívne hranice medzi
Èesko-Slovenskom a Maïarskom dòa
12. júna 1919. Následne bolo toto rozhodnutie Najvyej rady spojencov notifikované listom generálneho sekretára
mierovej konferencie S. Pichona zo dòa
14.júna 1919.
tátna hranica medzi Èesko-Slovenskom a Maïarskom bola tie oficiálne a
legislatívne schválená èesko-slovenským parlamentom dòa 7. novembra
1919, a to pribline sedem mesiacov
pred vlastným podpísaním Trianonskej
mierovej zmluvy. Národné zhromadenie 7. 11. 1919 schválilo tátnu hranicu s
Maïarskom v rámci schva¾ovacieho
procesu k St. Germainskej mierovej
zmluve s Rakúskom. Urèitou územnou
významnejou výnimkou, nie vak z poh¾adu slovensko-maïarskej hranice, ale
hranice rakúsko-maïarskej, pri urèitom
zmenení územia Maïarska bolo len teritórium Burgenlandu. Samo územie
Burgenlandu malo by pod¾a pôvodných
zámerov Parískej mierovej konferencie
súèasou Maïarska, a nie Rakúska, kde
mierová zmluva s Rakúskom (teda ete
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Trianon
a jeho právne dôsledky

pred uzatvorením Trianonskej mierovej
zmluvy) zmenili hranice v neprospech
Maïarska vo väèej miere ako na iných
úsekoch. Musíme spresni, e dnená rakúsko-maïarská hranica, kde Burgenland (pôvodne èas západnej èasti bývalého Uhorska) sa stal súèasou Rakúska
takmer devä mesiacov pred uzatvorením Trianonskej mierovej zmluvy, a to
mierovou zmluvou s Rakúskom podpísanou ete dòa 10. septembra 1919 vo francúzskom
Saint-Germain-En-Laye.
Okrem iného u táto mierová zmluva s
Rakúskom z roku 1919 potvrdila pri popise tátnych hraníc tie èesko-slovenské
hranice s Rakúskom, vrátane potvrdenia
územnej príslunosti prihraniènej Petralky k Slovensku.
Takto tátne hranice Maïarska k susedným tátom boli stanovené, a na
malé výnimky, ete v rokoch 1918 1919. Trianonská mierová zmluva spravidla len medzinárodnoprávne potvrdila
predchádzajúce tátne hranice Maïarska, ktoré schválilo medzinárodné spoloèenstvo, akceptovali legislatívnou formou nástupnické táty a boli predmetom
výkonu tátnej suverenity po roku 1918.
Takto Trianonská mierová zmluva prakticky nepripravila ani nemohla pripravi
Maïarsko o podstatnú, ale ani významnú, súèas jeho územia sformovaného do medzinárodne uznaných tátnych hraníc vymedzujúcich územie a suverenitu jednotlivých nástupnických tátov ete v rokoch 1918-1919 po zániku
Uhorska. Zároveò sa nemohlo ani v najmenom jedna do prijatia, resp. do ratifikácie Trianonskej mierovej zmluvy o
akési okupované územia, ako nesprávne a zavádzajúco publikuje znaèná
èas maïarskej historickej literatúry (a
pod jej vplyvom aj niektorí historici na
Slovensku).
Z h¾adiska medzinárodnoprávneho
postavenia boli susedné táty Maïarska,
a to Èesko-Slovensko, Rumunsko a Krá¾ovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov
(neskôr Juhoslávia) u v roku 1918 medzinárodnoprávne uznané táty nielen de
facto, ale i de jure. Ete predveèer podpísania mierovej zmluvy bolo Maïarsko
medzinárodnoprávne uznané len de facto
a bolo fakticky vyèleòované z medzinárodného spoloèenstva tátov. Medzinárodnoprávne uznanie tátu de facto znamená, e takéto uznanie nie je trvalé, ale
len doèasné a teda uznávajúci tát ho
môe takéto neformálne uznanie kedyko¾vek v budúcnosti zrui.
Sama niia právna forma uznania
maïarského tátu v rokoch 1918-1920
vyplývala nielen z kontroverzného medzinárodnopolitického postavenia Maïarska. Uveïme, e ete 21. marca 1919
maïarské vtedajie demokratické sily,
èi u socialisti v maïarskej vláde a samotný M. Károlyi dobrovo¾ne odovzdali
moc B. Kunovi a ním vedenej bo¾evicko-komunistickej vláde. Bola to maïarská bo¾evická vláda vnútorného
èerveného teroru a otvorených vojenských snáh o obsadenie územia tzv.
Ve¾kého Maïarska so spojenectvom s
bo¾evickým Ruskom a plánovanou sovietizáciou strednej Európy.
Po Kunovom páde v období horthyovského reimu dolo k odïa¾ovaniu
parlamentnej ratifikácie Trianonskej
mierovej zmluvy v maïarskom parlamente podpísanej 4. 6. 1920. Maïarsko
vak vyèkávalo na postup bo¾evickej
sovietskej Èervenej armády do Po¾ska,
domnievajúc sa, e dôjde následne k destabilizácii mocenských stredoeurópskych pomerov. Destabilizaèné oèakávania vak padli po víazstve po¾ských
vojsk v auguste 1920 pred Varavou a po
sovietsko-po¾skom vojenskom prímerí v
októbri 1920. Maïarsku nezostalo niè
iné ako schváli Trianonskú mierovú
zmluvu v maïarskom parlamente dòa
15. novembra 1920. Ukonèením ratifikaèného procesu a nadobudnutím medzi-

národnej platnosti Trianonskej mierovej
zmluvy sa Maïarsku otvorili monosti
sta sa riadnou súèasou medzinárodného spoloèenstva tátov sveta, vrátane
èlenstva v Spoloènosti národov.
Zastavme sa ete pri niektorých z
h¾adiska Slovenska dôleitých ustanoveniach Trianonskej mierovej zmluvy zo
dòa 4.júna 1920.
Samotné ustanovenia Trianonskej
mierovej zmluvy ako mierovej zmluvy s
Maïarskom, a teda nie s Uhorskom,
ktoré zaniklo ete v roku 1918, odliuje
vo svojich právnych ustanoveniach
pojmy Maïarsko a Uhorsko, resp. potvrdzuje zánik Uhorska. Uveïme u spomenutý èlánok 71 Trianonskej mierovej
zmluvy, ktorý expressis verbis uvádza
potvrdenie predchádzajúceho (takpovediac predtrianonského) zániku Uhorska
formuláciou slovami: bývalého Krá¾ovstva uhorského. Právne postavenie Maïarska bolo v tejto mierovej zmluve pecifické. Maïarsko bolo jedným z nástupnických tátov po bývalom Uhorsku
a zároveò bola porazenou krajinou, s
ktorou sa uzatvára mierová zmluva, nako¾ko Maïarsko bolo nesporne personálne a mocensky zviazané s bývalým
Uhorskom a bývalým Rakúsko-Uhorskom. Maïari a jej vládnuce kruhy plne
ovládali Uhorský tát a významne spolu
ovládali Rakúsko-Uhorsko v rokoch
1867-1918. Môeme spresni, e pôvodne bol uhorský tát tátoprávnym
subjektom dualistického Rakúska-Uhorska. Dualistické Rakúsko-Uhorsko nebolo samo osebe tátom, ale malo medzinárodnoprávnu subjektivitu. Z postavenia Rakúska-Uhorska vyplývalo, e z
právneho h¾adiska bolo reálnou úniou,
ktorá nebola formálne tátom, ale malo
medzinárodnoprávnu subjektivitu, prièom ako subjekt medzinárodného práva
mohol vystupova v medzinárodnoprávnych vzahoch a reprezentova navonok.
Panovník bol samostatnou hlavou dvoch
tátov a personálne bol zároveò cisárom
rakúskym a krá¾om uhorským. RakúskoUhorsko tvorili len dva táty, a to Rakúsko a Uhorsko. Vlastný zánik tohto
sútátia, vrátane Uhorska, ich rozpadom
v roku 1918 a súbený vznik Maïarska
ako len jedného z rovnoprávne nových
nástupníckych tátov medzinárodnoprávne potvrdzuje aj u raz citovaný èlánok 186 mierovej zmluvy. Kadý zo
tátov, ktorým pripadlo územie bývalého
Rakúsko-Uhorska a kadý zo tátov
vzniknutých rozdelením Rakúsko-Uhorska, priraïujúc k nim Maïarsko.
Popri postavení Maïarska ako jedného z nástupnických tátov vystupoval
maïarský tát na Parískej mierovej
konferencii ako porazená krajina, uzatvárajúca mierovú zmluvu, ktorá definitívne ukonèovala predchádzajúci vojnový stav (vrátane nahradenia pôvodného a vývojom prekonaného Pádovského prímeria z roku 1918 mierovou
zmluvou) s blokom víazných tátov Dohody a ïalími spojeneckými a nástupnickými tátmi ako tátmi spojenými a
zdruenými. Maïarsko sa nachádzalo v
tomto smere v postavení porazenej krajiny z dôvodu právnej a historickej spoluzodpovednosti maïarských nosite¾ov
tátnej moci v bývalom Uhorsku za vypuknutie a drastický priebeh prvej svetovej vojny, kde bez súhlasu vtedajej maïarskej vládnej moci Rakúsko-Uhorsko
nemohlo legislatívne a mocensky vstúpi
do prvej svetovej vojny. V samotnej
vojne vystupovala nielen bývalá cisárska
(rakúska), ale aj bývalá krá¾ovská (uhorská) armáda. Maïarsko bolo takto súhrnne v dvojjedinom právnom postavení
jednak bolo jedným z viacerých nástupnických tátov po bývalom Uhorsku,
resp. Rakúsko-Uhorsku, ale na druhej
strane bolo v postavení akéhosi právneho
nástupcu vo vojne porazeného, ale u zaniknutého tátu (Uhorska ). Z dôvodu, e
maïarské mocenské a politické elity a
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maïarská vládna a zákonodarná moc sa
priamo a konkrétne spolupodie¾ali na
vypovedaní vojny Srbsku a tátom Dohody a na vojnových opatreniach. Maïarské elity a maïarské mocenské
truktúry, ktoré mocensky opanovali
Uhorsko v rokoch 1867-1918, bezprostredne mocensky a legislatívne nielen
ovplyvòovali, ale spolu s rakúsko-nemeckými elitami riadili èinnos celého
Rakúsko-Uhorska po roku 1867 a poèas
prvej svetovej vojny.
Maïarské mocenské elity vehementne presadzovali v prvej svetovej
vojne po vstupe do vojny dlhodobý boj
po boku ústredných mocností, predovetkým Nemecka, a do samotného konca
prvej svetovej vojny. Vzh¾adom na to, e
mnohonárodnostný uhorský tát v rokoch
1867-1918 ovládala plne maïarská vládnuca moc, tak bez legislatívneho súhlasu
uhorského tátu (jeho parlamentu a
vlády) by nemohlo ani teoreticky dôjs k
vstupu Rakúsko-Uhorska do vojny. Bez
priameho súhlasu maïarskej vládnej
moci a nimi ovládanej uhorskej vlády a
uhorského parlamentu nemohlo Rakúsko-Uhorsko ani formálne, ani fakticky vypoveda vojnu Srbsku, ani reálne
vstúpi do prvej svetovej vojny a ïalej sa
jej zúèastni po boku wilhelmovského
Nemecka. Preto Trianonská mierová
zmluva vo svojom úvode priamo stanovuje právnu zodpovednos nielen bývalej
cisárskej rakúsko-uhorskej vlády, resp.
vlády rakúskej èasti monarchie, ale výslovne aj priamu zodpovednos bývalej
krá¾ovskej uhorskej vlády (ovládanej v
rokoch 1867-1918 maïarskými mocenskými elitami) za vypovedanie vojny
Srbsku a za spojenectvo s Nemeckom v
prvej svetovej vojne. Podstatný právny
význam ma ustanovenie èlánku 161 Trianonskej mierovej zmluvy, kde so súhlasom samotného Maïarska, zmluvný
úèastník mierovej zmluvy Maïarsko nielen historicky, ale právne priamo pod¾a
zmluvy (inak uzatvorenej a ratifikovanej
samotným Maïarskom) právne spoluzodpovedá výslovne za vznik prvej svetovej vojny a za ujmy (predovetkým za
kody) spôsobené touto svetovou vojnou.
Pod¾a Trianonskej mierovej zmluvy
(èl.161) doslova citujeme: Maïarsko
uznáva, e Maïarsko a jeho spojenci sú
ako pôvodcovia zodpovední za straty a
kody, ktoré utrpeli vlády spojené a
zdruené a ich tátni prísluníci vnútené
im napadnutím od Rakúska-Uhorska a
jeho spojencov.
V podstate Maïarsko mierovými
zmluvami z rokov 1920 a 1947 (podèiarkujeme), e právne a výslovne uznalo
svoju právnu spoluzodpovednos za
vznik oboch svetových vojen, èo je urèitá medzinárodná rarita. O tom sa vak
ani v slovenských uèebniciach nedoèítame. A o historickej a morálnej spulozodpovednosti ani nehovoriac.
Maïarsko v Trianonskej mierovej
zmluve popri
u z n a n i u
èesko-slovenského tátu
tie medzinárodnoprávne
potvrdilo, e
Èesko-Slov e n s k o
vzniklo
u
dávnejie
pred uzatvorením mierových zmlúv.
Pod¾a èlánku
48 Trianonskej mierovej
zmluvy citujeme: Maï a r s k o
uznáva
tak
ako to bolo u
vykonané
mocnosami

spojenými a zdruenými úplnú nezávislos tátu èeskoslovenského (vrátane
Slovenska).
O tom, e pri vzniku tátu (napríklad
Èesko-Slovenska) je rozhodujúci vlastný
výkon tátnej suverenity a e a druhoradý a následný právny význam má jeho
medzinárodnoprávne uznanie, svedèí dobová súdna a arbitrána judikatúra. Pod¾a
Nálezu Najvyieho správneho súdu zo
16.10.1919 è.4 407 (Bohusl.fin.114) medzinárodnoprávne uznanie nie je potrebné
k existencii tátu. Nález Najvyieho
správneho súdu zo 14. 6. 1922 è. 7 438
(Bohusl. fin.878), e mierová zmluva nezaloila existenciu èesko-slovenského
tátu s tým, e samotná suverenita tátu
bola zaloená okamihom, keï zaèal fakticky vykonáva suverenitu tátu, teda nezávisle od mierovej zmluvy. Samotná
existencia územnej tátnej (verejnej)
správy na jednotlivých èastiach územia
znamená, e odo dòa takejto správy, pokia¾ táto sa správa ako na svojom území,
je územie súèasou èesko-slovenského
tátu .Obdobné závery mali aj rozhodnutia zmieaného maïarsko-èesko-slovenského rozhodcovského súdu, napríklad z
27. 10. 1925, aff.Jozef Zmekal c. Maïarský tát.
Trianonská mierová zmluva venovala vo svojich ustanoveniach, a to v
èlánkoch 54 a 60, ve¾kú pozornos
ochrane národnostných resp. jazykových
menín na území Maïarska .V èlánku 55
Maïarsko právne garantovalo jazykovým (národnostným) meninám, vrátane
slovenskej meniny, a ich prísluníkom
úplnú a bezvýhradnú ochranu ich ivota
a ich slobody. Tie rovnaké obèianske
a politické práva ( èl.58). Maïarsko sa
právne zaviazalo v èlánku 58 zmluvy, a
to doslova, na vo¾né uívanie jazyka,
akéhoko¾vek jazyka, tak v súkromnom,
ako aj v obchodnom styku, alebo vo veciach týkajúcich sa náboenstva, tlaèe
alebo verejných prejavoch akéhoko¾vek
druhu. Prísluníci jazykových (národnostných) menín v Maïarsku mali
pod¾a zmluvy dokonca dosta primeranú monos, aby pred súdmi pouívali
svoj jazyk tak ústne, ako aj písomne (èl.
58). Maïarská vláda mala pod¾a mierovej zmluvy právnu povinnos voèi prísluníkom jazykových (národnostných)
menín pod¾a èlánku 59 mierovej
zmluvy, e vo verejnom vyuèovaní poskytne prísluníkom menín (vrátane
slovenskej meniny v Maïarsku) primerané monosti, zabezpeèujúce, aby sa
ich deom... dostalo v obecných kolách
vyuèovanie v ich vlastnej reèi. Taktie
bola stanovená medzinárodným právom
a vnútrotátnou legislatívou pre Maïarsko právna povinnos poskytnú pod¾a
Trianonskej mierovej zmluvy na tieto
úèely primeraný podiel na vynakladaných verejných prostriedkoch zo tátneho rozpoètu, obecných a ïalích rozpoètov v Maïarsku.
(Pokraèovanie v budúcom èísle)
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Empatia
Vánok a celý deò
presedeli v listnatom lese.
Machy a celý deò
láskali korene vecí.
Ja a celý deò sme u doma.
Celý deò si ma nebovo víma.
Z oèí nám svieti neha,
vnemy mäknú.
Poï, celý deò,
z dvora poèúvajme moruu.

Miesto
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Deò celý
láskavý
tvrtok

Moruovník sedí pri prameni.
Celý deò
a stupaje okolo studnièky
prekrvujú zem,
mrvia kamienky.
V kadom prúdi pamä.
Sediská dvoch
sebe blízkych kameòov
èakajú...

Celý deò, vstal si s modlitbou
za lásku ve¾kú ako zem.
Unáa ma humanizmom.
Z dutín boej fujary
vyznieva
ako úmysel kriesi.
Nebanujem.

perky z kameòa

Páèi sa mi kadé tvoje ráno,
prináa zory zladené s Boím plánom.
Prichádza, celý deò,
so slnkom odvekého východu,
volá ma k radosti
ako k obetnému stolu,
k dojatiu,
e jestvujeme
a jestvujeme spolu.

 Óóóóááááá... spieva, studnièka.
Tvoj vodný týl
je poehnaná priezraènos.
Napriek zemskej príalivosti
vodná erupcia
a celý deò
vybrusujú tvoje kamene.

Rozhodnutie
Po¾ná dlaò je nám známa,
pestuje rastliny.
Hlina
a celý deò
opatrujú zajaèie mláïatá.
Krstná mama - rosa
poslune drí po¾nú dlaò.
Len chumáèe zajaèej srsti
pustili pevnú ruku
a chytili vietor.

Slneèné lúèe
na Zemplíne
ste ako ikovné nite
neúnavnej priadky.
Vpriada vás do lesklého tepla
celý deò,
verný domov
a hodváb jeho lásky.

Nede¾a
Ja a celý deò
pozeráme do Písma
ako do okna.
Poï, celý deò,
vkroèíme
do ovèieho stáda.
Pasie tam nede¾a
- pastierka prosieb.

Pondelok
Ráno povstalo
z nede¾ného pok¾aku.
Celý deò mi èee dlhé vlasy,
aby im nebolo clivo
za príbehom s tebou.
Strapatí ich túba po objatí.

Utorok
Beí ku mne,
akoby si vstúpil do mraveniska.
Poï, celý deò, do lásky,
ivej vee zo ivelných veí.
Alebo do údolia medzi perami,
prejdeme sa ním
pomedzi bozky - unikátne signály.

Streda
V bezvládnom stave måkvej chvíle
púajú sa reèi do reèi.
Ja a celý deò odráame slová od
sàdc,
celí plnokrvnej dôvery
roztláèame vravou kamene.
Pískajú meteority,
akoby si mi nieèo s¾uboval.

Piatok

Sobota

Mohutný celý deò,
tverám sa s tebou
po skalách vlastných výmyslov.
Drím sa bytia ako mocnej skoby.
Napriek tomu
Boh stvoril v dui
koberec z púpav.

Nede¾a II

Ja a celý deò
pozeráme do Písma
ako do okna.
Nede¾ná viera,
si cesta,
na ktorej
popíjame z pokoja
ako z mlieka jahòatá.

Utorok
plný existencie
Deò predo mnou,
celý deò za mnou,
deò vo mne,
ja v dni,
prítomní v sebe,
prítulní.

By bez celého dòa
je by bez seba,
umrie
v uvacích svaloch samoty.
Neby je bledé údolie
a kde-tu staré stopy líky.

Poetická streda
Celý deò sa korí pri veri.
Vydarená báseò
je ako svieca hromnièná,
týèi svoj plameò
ivo a vzneene.
- To uitoèné oko v tme
bdie,
nad pohromou vládne
popevok domova.

tvrtok v záhrade
Lámanie kukurièných klasov
pripomína
kukurièné lamentobranie.
Struk praská medzi prstami.
Drsné listy típu,
zareú svoj podpis do koe.
Poï, celý deò,
máme dos podpisov
na obnaených ramenách
a dva klasy.

Nede¾a v nádeji
Ja a celý deò
pozeráme do Písma
ako do okna.
Z nízkej oblohy
h¾adí sivé oko,
vzdúvajú sa hory.
Plaèem zdola
vyvá¾aná v strachu,
e sa natrvalo poráta
deò zrelej planéty
s dòom pahltného dieaa.
Azda nás pred potopou
uchráni ten,
ktorý je ovenèený slzami.

Pondelok po dotyku
Ako fosfor iari
oblá ¾úbos v tvári,
vanie v tebe, celý deò,
rýdze pokolenie krásy.
Vyznaním ¾úbosti
zapåòame láske
dávnoveký kalich,
len sa ho dotknú perami.
Dotkli sme sa ho perami,
vydával také zvonenie,
pri ktorom myse¾ rumenie.
Èistotou, krásou naplnené
vyznanie planie v oblièaji,
ako fosfor iaria
láske oblé tvary.

S utorkom za piesòou

Pondelkové sladkosti
Vôòa v lone záhradky
aromaticky uzdravuje.
Celý deò a ja
znáame bozky,
sladké vèelie pozdravy.
Medzi voòavými mylienkami
máme z bozkov extrakt bez ihadiel.

Utorok,
priestor pre so¾
Presolí nás boles,
típaním vysuí kadú cievku
aj vo virtuálnom svete,
keï v tvojom kozme,
celý deò,
postavíme hriech
ako kotol,
do ktorého zosypeme hviezdy
na pokusy naich nerozumných úletov.

Streda nad zemou
Zem sedí v koreòoch,
vchádza do listov,
z kvetov h¾adí na slnko
ako na ú¾ hviezdnych predstáv.
Z plného Boieho plástu
celý deò zamý¾a
postavi kostol
v mojich snoch.

tvrtok je mi nevo¾no

Ja a celý deò
stopujeme pesnièku,
ktosi ju v poli ladí.
Nôti lásku,
vietor ju sadí do hrúd,
my do svojich hrudí.

Samota je mojou operkou.
Pretriasa vankúe
pre aké ¾udské hlavy,
potom sú z toho na oblohe
mraèná ako uialené pongie.
Celý deò, háde do neba
lastovièky ako uhlíky,
odrieka èudné slabiky.

tvrtok a orchester

Zhovievavý piatok

Vietor èeril na dvore mláky
veternými klepetami,
netelesný celý deò
z nich popíjal.
Teraz uschýna
na orechovom strome,
poèúva vtáèie trilkovanie.
Neusínaj, celý deò,
poï,
pritú¾ ma k stromu.
Zjednotíme hlasy,
nech tidliká planetárny orchester.

Piatkové
rozpomienky

Denne vstanú milióny prstov.
Tvoje, celý deò, mi v prievane bytia
natrhali kvety.
Darované prepychovou záhradkou
núkajú vôòu veternej dui,
hlinenej váze rozprávajú,
ako v nich oil svet.

Nede¾né zamyslenie
Ja a celý deò
pozeráme do Písma
ako do okna.
Boh nás tvárni
na kovadline Slova,
aby nik nekríval.
Hladný a smädný,
prázdny aj v snení
je deò, ktorý neèíta
Boie správy.

Morálka sú p¾úca,
ktorými sa má dýcha!
- tak vraví,
celý deò,
zhovievavý sa miea s pieskom
v presýpacích hodinách,
meria èas ¾udí h¾adajúcich
ako vlkov viny u iných.
Meria èas ¾udí,
pokým nezaènú h¾ada
viny v sebe ako vlky.

Sobota pri práci
Svetlo je autorom farieb
a mien pre nás podstatných,
preto pomenúva iskerníky
svietiace hviezdy.
Hlina rozvoniava ako myrha,
keï na òu práca dýcha.
Celý deò, stavia v mojom uchu
domèek zo sonetov
alebo malú kaplnku
s kupolou môjho úplnku
a tvojich úletov?

Nová nede¾a
Ja a celý deò
pozeráme do Písma
ako do okna.
Boh postavil modlitebòu
na srdcovom svale,
pravidelne otvára pomyselné dvere,
vsúva do nich tykadlá
iba zdanlivo krátiaceho sa èasu.
Strach ako ¾ad prelamuje modlitba.

Príbeh vtáèaa
Runé mylienky
majú lepkavé rozostupy.
Celý deò,
oslobodzuje z nich pieseò,
- zbieha sa ako víazka z boja.
Ustatá premieòa svoje tenké telo
na let vtáèaa,
vystiera krídla nad vodu,
nad pôdu, pahorky,
vzruená z výok nad skalami
vymý¾a siete v mojej mysli,
zjemnená mi v nich pristáva.

Spodobovanie
Slabuèko vnímam lipový epot,
potlaèil ho roj vèiel
a mono aj sám Spasite¾.
Strom - drevený kostol ivota,
v òom celý deò a ja
prijímame lipovú vôòu
v zborovom speve
vèelích potomstiev.

Výnimoènos
Proroctvo pre vetkých
obsahujú v sebe písmená.
Pravdivá láska rovná sa veèná,
vyznanie, ktoré vyplýva
z prastarého nezvyku oklamáva oèi,
z nezvyku èítaného mýli ui.
Je sviatok, celý deò,
svedomie sa nevzpína.

Strái ma
Celý deò si neoblieka plá,
ani sa neobúva,
úsvit mu k tvári podsúva
moje príhody skôr,
ne zacvaknem dvere malého bytu
ako gombièku na kabelke,
kým ruky, èo mi dávno narástli,
vyberú peòaenku,
ktorá skrýva
etón s cestovným.

Ja a celý deò
Potme si ma nama¾oval do sna,
farbou zabalil.
Ráno stojíme v rade na svetlo.
Je èas trénova
na majstrovstvá duí v dobre.

Prichádzam
Tvoja príalivos, celý deò,
ma dvíha k sebe
ako Mesiac zemskú kôru
alebo aspoò oceán.
Vô¾a i je masívnym javom
mojich reazí.

Východisko
Ten istý celý deò je iný.
Tá istá celá ja som iná.
Spievame dvadsatyrihodinovú
ódickú pieseò,
vdy novú melódiu
posielame Mesiacu a Zemi.
Sme v sebe,
blízki,
spája nás svetlo, tma
a láska.

Dejiny
A bolo dní...
A vysadilo z nich ¾udí,
celé kopce baránkov mieru.
A bolo dní, k¾avých kostier,
ako dní kriku.
A pripútalo k nim ¾udí.
A bolo dní strachu
ako vylomených zubov,
eby nastali dni hladu.
A bolo dní ticha,
aby si priiel, deò celý láskavý,
hovori so mnou
verami.
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Mons. Jozef Tóth prijíma èestný doktorát z rúk rektora Preovskej univerzity prof. RNDr. Reného Matlovièa, PhD.

Pocta básnikovi

V Preove sa 26. októbra t. r. uskutoènila akademická slávnos Preovskej univerzity pri príleitosti 130. výroèia zaloenia
jej najstarej fakulty - dnenej Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU a udelenia titulov doctor honoris causa. Bývalú Teologickú akadémiu a kòazský seminár v Preove zaloil preovský
gréckokatolícky biskup Dr. Mikulá Tóth 12. septembra 1880.
Táto vysoká bohoslovecká kola fungovala a do roku 1950, keï
bola násilne zruená jej èinnos. Obnovenie fakulty nastalo po
páde totality pred dvadsiatimi rokmi (1990). Pri príleitosti
týchto výroèí GTF PU jej dekan prof. Peter turák, PhD.,

Laudatio
Na poèiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono
bolo na poèiatku u Boha. Vetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo niè, z toho, èo povstalo. (Jn 1, 2)
Nech tieto vzletné slová prológu k
Jánovmu evanjeliu tvoria úvod do malej
poh¾adnice o ve¾kom muovi, ktorý vo
svojom ivote a diele mal blízko k Slovu
i slovu a majstrovsky ich syntetizoval.
Áno, dnený slávnostný deò máme príleitos ivo si uvedomi, e v Bohu majú
svoj poèiatok predovetkým ¾udské ivoty. Èlovek sa rodí na svet preto, aby
spoznal pravý zmysel svojej existencie
zakotvený v slube lásky Bohu i blínemu a naplno vyuil zverený dar èasu
pre naplnenie tohto zmyslu. Z tohto základného hodnotového uhla poh¾adu
chcem pristúpi ku krátkej reflexii nad
ivotom a dielom Mons. Jozefa Tótha.
Gréckokatolíckeho kòaza, básnika,
èestného dekana GTF PU, ktorého dnes
na akademickej pôde naej alma mater
právom oceòujeme.
IVOTNÉ CURRICULUM
Jozefa Tótha zaèalo 20. marca
1925 v Haniske pri Koiciach v harmonickom prostredí poézie, viery a
chudoby. Základná kola vysokej
úrovne bola základným kameòom, na
ktorom staval svoje gymnaziálne túdiá (1938) v Koiciach, kde v roku
1946 maturoval. V rokoch 2. svetovej
vojny mu v okupovaných Koiciach
hrozil trest smrti, ktorému zázraène
unikol. To ho poznaèilo na celý ivot.
Fascinovaný evanjeliom a starozákonnými prorokmi a pouèený biedou
sveta sa rozhodol tudova posvätnú teológiu (1946). Dva roky navtevoval
Vysokú kolu bohosloveckú v Koiciach
a dva roky Katolícku bohosloveckú fa-

odovzdal pamätné medaily jednotlivým fakultám PU a zaslúilým pedagógom ïakovné listy. Preovská univerzita na základe návrhu Vedeckej rady GTF PU udelila v tento slávnostný deò aj tituly Doctor honoris causa dvom významným
osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku - preovskému arcibiskupovi a metropolitovi Mons. ThDr. Jánovi
Babjakovi, SJ, a gréckokatolíckemu kòazovi a básnikovi
Mons. Mgr. Jozefovi Tóthovi, bývalému prodekanovi a èestnému dekanovi Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Preove UPJ v Koiciach (dnes GTF PU).

kultu v Bratislave. S úspechom absorboval najmä diela svetových dogmatikov (Lercher, Tanquerey) vo vtedy zauívanej latinèine. Keï krajinu zasiahol politický mor, dotkol sa aj jeho. V
roku 1950 ho internovali do vojenských
táborov nútených prác - PTP. Pod¾a
jeho slov to bola èierna Sorbona, univerzita, kde bol výkvet inteligencie a
charakterných ¾udí celého Èeskoslovenska. Vrátil sa po vye troch rokoch
ako politicky nespo¾ahlivý. Pracoval v
rôznych podnikoch. Naposledy ako korektor vo Východoslovenských tlaèiaròach . p. Koice, prièom tajne pôsobil
v podzemnej Cirkvi. Ordinovaný na
kòaza bol 23. februára 1969 v Koiciach. Tu est sacerdos in aeternum zaznelo ticho, bez spevokolu a kvetov, len
s vierou v moc Pánovej milosti uprostred zmäteného sveta. Jeho svätite¾om
bol otec biskup Dominik Ka¾ata. V tom
istom roku bol zaèlenený do Spoloèenstva uèeníkov Nazaretského. Dvadsa
rokov pripravoval v katakombálnej
Gréckokatolíckej cirkvi adeptov na
kòazstvo. Z poverenia vtedajieho ordinára preovskej eparchie Mons. Jána
Hirku formoval budúcich kòazov v podmienkach osobného rizika zo strany náboenstvu neprajného systému. V spätnom poh¾ade na toto obdobie sú irelevantné otázky o cirkevnej regularite
vtedajích metód a postupov prípravy
na tajné vysviacky, keï ilo o nasadenie
vlastného ivota pre záchranu systematicky likvidovanej cirkvi. V roku 1990
bol s ThDr. Vladimírom Poláèkom a
Mons. Jánom Krajòákom pri zakladaní
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
UPJ so sídlom v Preove. Na fakulte
ako prvý získal titul magister (Mgr.), na
ktorý pre nepriazeò spoloèensko-politickej situácie musel èaka tyridsa rokov. Na novozaloenej fakulte sa významne podie¾al pri jej etablovaní do
systému univerzitného vzdelávania a i-

vota. Ako teológ, osvedèený ivotnou
praxou, prednáal a bol aj prodekanom
a vedúcim katedry dogmaticko-morálnej teológie. Od roku 1995 je na superaktívnom odpoèinku v Koiciach.
PUBLIKAÈNÁ ÈINNOS
Pre nepriazeò spoloèensko-politickej situácie literárne dielo Jozefa
Tótha dlho zostávalo skryté v pracovnom stole. A pri autorovej ivotnej sedemdesiatke v roku 1995 sa dostáva k
èitate¾ovi prvá publikácia Piesne zo
Solúna. Z tejto básnickej zbierky, tvoriacej tematický celok, dýcha na nás
osobitá atmosféra náho kresanstva
so svojou nedozernou teologickou i
¾udskou håbkou. V zúenej podobe
kniha vyla v roku 1997 pod názvom
Dary zo Solúna.
O nadèasových súvislostiach boja
medzi dobrom a zlom dáva jedineènú
výpoveï kniha Èlovek Jób hovorí s
diablom, ktorá je antipólom diela
Petra Lipperta Èlovek Jób hovorí s
Bohom s podnadpisom Evanjelium
apotola Judáa. Je to pieseò o nekoneènej Boej láske, bez ktorej by nemohli existova ani diabli, ktorí i vo
svojej nenávisti voèi Bohu bytostne k
nemu tiahnu, pretoe jediné Centrum
vetkého bytia a ivota je Boh. V
týchto dvoch extrémnych podobách
autor vyjadruje absurdnú, ale skutoènú pravdu, e aj negatívna cesta vedie k Bohu.
Spev koického tria tvoria prozaické fragmenty zo ivota troch dnes u
svätých koických kòazov, muèeníkov.
almy na rozhraní tisícroèí sú aktuálnou èasovou reflexiou na 150 jednotlivých biblických almov, v ktorých je
citlivo konfrontovaná otázka bytia, existencie a zmyslu ¾udského ivota i sveta.
Ïalie poetické zbierky: Slnko pod
zemou, Posolstvo a Babylonské piesne
ako aj miniromán Ïuro Èeèko sa do-

èkali vydania a v súbornom diele Poézia a Próza (2010), ktoré zostavil, opatril doslovom a vydal básnik Teodor
Krika. Najnovie mesto Koice iniciovalo a podporilo vydanie jeho príleitostných básní s názvom Posväcovanie.
Treba doda, e hudobný skladate¾
Pavol Krka zhudobnil vere Jozefa
Tótha zo zbierky Piesne zo Solúna.
Piesne v interpretácii Frantika Balúna premiérovo zazneli pri vysviacke
najosvietenejieho arcibiskupa Cyrila
Vasi¾a v júni 2009 v rímskej Bazilike
Santa Maria Maggiore.
V literárnej èinnosti sa pre kresanskú orientáciu nemohol poèas doby socializmu publikaène presadi, navye sa
znaèná èas jeho rukopisov v dôsledku
kontroly tB stratila. Napriek tomu ostal
charakterovo pevný a zachoval si morálny kredit. Svojimi hlbokými úvahami
prispieval aj do Gréckokatolíckeho kalendára (v totalite pod pseudonymami
Jozef Komora, Gorazd Novák), èasopisu
SLOVO, èasopisu o kresanskej kultúre
VERBUM a inde. Ako erudovaný teológ
aj v súèasnosti svojimi prednákami
obohacuje formaèné kòazské dni v Preove i v Koiciach. Klasické humanistické poznanie spojené s umeleckým
majstrovstvom slova vytvára u neho syntézu prezentácie najkrajích ve¾udských
a kresanských hodnôt a tradícií. Jozef
Tóth je predovetkým autentickým kresanským básnikom - kòazom, ktorý zjavuje i zjazvuje pamä súèasného èloveka
a v nej hýbe jeho morálnou pozíciou, a
to na osi reálneho zla - moného dobra.
Svojim básnickým naturelom nemá v
slovenskej poézii pendant, ani èasovú
paralelu. (P. Liba).

Za jeho vklad do kresanskej slovesnej kultúry získal viacero vyznamenaní: Cenu Emila Korbu (2006),
Cenu mesta Koice (2003), Výroènú
cenu vydavate¾stva VERBUM (2008)
a Cenu Fra Angelica od Rady KBS
(2010). V roku 1992 mu pápe Ján
Pavol II. udelil hodnos Monsignora.
Je zakladajúcim èlenom Spolku sv.
Cyrila a Metoda v Michalovciach,
èlenom Slovenského katolíckeho
kruhu v Koiciach, èlenom redakènej
rady èasopisu pre kresanskú kultúru
Verbum, èlenom Konfederácie politických väzòov a Vojenských táborov
nútených prác (PTP).
¼UDSKÉ REMINISCENCIE
Mons. Jozefa Tótha som mal monos vníma ete poèas jeho pôsobenia v totalite v tzv. katakombálnej
cirkvi pri rôznych stretnutiach a udalostiach. Nikdy nebol vyhranený, ani
spoloèensky, ani politicky, ani ánrovo, dokonca ani pri¾nutím k jednému obradu. Naopak, vdy to bol
mu univerzálnej írky, ktorému nie je
cudzí iadny prejav ¾udskosti, umocnený sviatostnou peèaou Kristovho
kòazstva realizovaného èasto v osobitných podmienkach. V poslednom
èase zvlá intenzívnejie vnímam v
jeho teologickom i literárnom diele
význam slova syntéza. Pre neho ako
majstra slova je charakteristická
práve táto veobjímajúca jednota. Jozef Tóth svojim ivotným príbehom
svedèí, e na vetko èo ivot prináa,
teda radosti, bolesti, sklamania i víazstva treba h¾adie Boími oèami.
Jeho stálou doménou záujmu je oblas
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kresanskej kultúry. Spomeniem aspoò
jeden z jeho kritických výrokov na adresu súèasných trendov v kultúre:
Umenie umocòuje Boiu slávu, ale
móda nie. Najobsiahlejie umenie vidí
v hudbe ako prostriedku vyjadrenia
takých jemných mohutností ¾udského
ducha, ktoré iný druh umenia nevie
vyjadri. Je málo známe, e medzi
jeho osobné zá¾uby patrí aj grafológia. Aj v poehnanom veku svojho ivota sa neustále rozdáva. Chorému
svetu èasto pripomína, e kresanské
náboenstvo je súèasne najdokonalejí antropologický model na ¾udský
ivot. Sám tento model s kresanským
optimizmom prezentuje a poetickým
slovom ho modeluje. Preto kadé
stretnutie s ním je integrálnym obohatením sa o pravé hodnoty viery pretavené do poézie i praktického ivota.
Jeho ivot je inpiratívnym zdrojom
¾udskej i kòazskej plnosti v atmosfére
dýchania dobra, pravdy a krásy.
Váené akademické zhromadenie! Som rád, e práve pri príleitosti
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osláv 130. výroèia od vzniku Teologickej akadémie v Preove môem
prednies toto laudatio na poèes významného predstavite¾a jej pokraèovate¾ky - Gréckokatolíckej teologickej fakulty Preovskej univerzity. V
Mons. Jozefovi Tóthovi dnes dostáva
prestíne akademické ocenenie nielen znalec teologickej vedy, ale tie,
èi predovetkým autor kresansky
orientovanej literatúry za jej morálno-umelecký prínos pre celú spoloènos. koda, e v tejto chvíli nemôem z nej zarecitova.
Dovo¾te mi preto nakoniec zhrnú
povedané slová do jednoduchého obrazu. Mons. Mgr. Jozef Tóth je èlovekom troch p: priate¾stva, pokory a
poézie v tom naju¾achtilejom význame. Tieto tri univerzálne príalivé
kvety ¾udskosti zostávajú v jeho ivote
napriek vysokému veku vdycky
krásne, nevädnúce. Lebo ich neustále
ovlauje najvyí zákon - zákon lásky.
Doc. ThDr. MICHAL HOSPODÁR, PhD.

JOZEF TÓTH

SONATA
ACADEMICA
K 130. výroèiu zaloenia vysokej koly teologickej
ACADEMIA TEOLOGICA v Preove

H¾a, zostalo tu
stroncium Slova,
semä,
ktoré, i keï nekvitlo,
ije!
Slova,
z ktorého je vetko
pre vetko.
To Slovo prilo do Preova!
A preilo storoèie
a je veène mladé,
lebo zrodilo sa zo Slnka.
A èo nebolo z neho,
zamrzlo v noènom ¾ade!
A spieva to Slovo,
a je to báseò i modlitba.
Spieva ho storoèia toto mesto
v zbore.
A svieti naò Slnko,
slnko lásky Boej
i lásky ¾udskej,
ako svietilo na Tábore!
A dolu pod Táborom,
v meste týchto dní,
svieti to Slnko znova
ako v najkrajom ¾udskom poludní!
A spievajú ¾udia i ulice,
klátory i koly,
koly vysoké
poznania,
ivota
i Slova.
A storoèia staré
ako praotcovia,
storoèia lásky, dobroty
a Slova
sa v rúchach kòazov, biskupov,
muèeníkov,
magistrov,
rektorov
i jubilantov
vracajú ako staré slnko
do Preova!
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mimo oblas teológie!
Pri úasnom pokroku
vedy a techniky sa
spontánne hlási aj
otázka nielen sveta ale
aj metasveta.
A popri protóne,
neutróne èi bozóne sa
kdesi skrýva aj teotón ako prapoèiatok
vesmíru! Preèo? Lebo
celý vesmír je jedinou
nakódovanou velièinou
od atómu po galaxie a
nakódovaný je aj èlovek! Nielen jeho fyzický svet, ale aj èíro
¾udský, psychický èi
duchovný. Nevolajme
ho morálny, etický, ale
vzahový, humánny. A
tento centrálny a univerzálny kód, ktorý sa
vymyká meraniu a váeniu, oznaèujeme pojmom: láska, ktorá sa
stráca u nielen v praktickom ivote, ale u aj
v umení, v poézii! SesJozef Tóth
trou tejto ivotnej velièiny sú ete bratstvo a
priate¾stvo, kde ty si
ako ja a ja ako ty. A
èo nechce, aby tebe
robili, nerob ani ty im!
Bez toho nakódovania
Príhovor pri príleitosti prijatia titulu Doctor honoris causa
neexistujú vzahy, iba
Dovo¾ujem si pri finále svojho ivota vyslovi na  a h y ! Ak sa táto harmónia, náuka teológie a kód sveta
tomto mieste vrúcnu vïaku Preovskej univerzite v Pre- nerepektuje, aj pri zázraènej technike sa utvárajú
ove, Jeho Magnificencii pánu rektorovi tejto univerzity, vzahy, pripravujúce kolaps sveta a ivota. Teológia je
váenej Vedeckej rade Preovskej univerzity a rovnako mikroskop a teleskop. Nezmenuje poznanie, ale ho
aj Jeho Spektabilite pánu dekanovi Gréckokatolíckej te- umocòuje.
ologickej fakulty Preovskej univerzity, váenej VedecJe poteite¾né, e v rámci univerzít sú aj teologické
kej rade tejto fakulty a jeho Excelencii arcibiskupovi - fakulty, ktoré by mali by prínosom nielen pre poznanie
metropolitovi Preovskej eparchie a ve¾kému kancelá- sveta, ale aj pre jeho z¾udovanie, humanizáciu. Aby sa
rovi tejto fakulty za udelenie titulu Doctor honoris causa teológia viac antropologizovala a antropológia viac teov odbore katolícka teológia.
logizovala. A ete poteite¾nejie by bolo, keby aj huA práve pri tomto kontatovaní, e je to odbor kato- mánne fakulty pripravovali svojich poslucháèov nielen
lícka teológia, stojím tu s prekvapením, ale aj s pocitom na oblas odbornosti a poznania, ale rovnako aj na ¾udúcty a radosti, e prapôvodný duch a zámery univerzít ské vzahy, lebo najlepí èlovek je dobrý èlovek!
starej Európy nezanikli! Aj v XXI. storoèí univerzita zaA ete na záver. Pri oslavách 130. výroèia preovskej
hàòa vetky oblasti vedeckého, ale aj kultúrneho ivota a Academia theologica rovnako s radosou si pripomív rámci tohto univerzitného komplexu nezanikol ani za- name aj vznik Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
kladajúci prvok: teológia! A to nielen katolícka, ale v ir- UPJ a hlavne zavàenie vysokého kolstva vznikom
om okruhu i kresanská!
Preovskej univerzity v Preove.
A hneï aj vyboèím z tradiènej predstavy èi kontatoNemôeme preto obís kardinálnu skutoènos, e
vania, e teológia je len náukou o Bohu! Núti ma k tomu vznik Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty UPJ po
nezvratná skúsenos dejín, zvlá XX. storoèia, ale nie- múdrom a prozrete¾nom súhlase J. Ex. terajieho emeritlen XX. storoèia! Ide o univerzálne, globálne videnie ného preovského biskupa Mons. Jána Hirku ThDr. h. c.
sveta. O poznanie, ktoré sa zavruje práve v pièkových navrhli a garantovali mui nie z teologickej oblasti, ale
centrách univerzít a v ich výskumných, vedeckých ob- vedeckej a boli to: J. M. prof. Rudolf Korec a J. M. prof.
jektoch. A do tohto súhrnu poznania patrí aj teológia. Je Lev Bukovský, rektori UPJ v Koiciach. A naím ve¾to disciplína, ako sa definuje: poznania a viery, alebo ra- kým mecenáom bol kvestor UPJ JUDr. Ing. Marián
tio et fides - rozum a viera.
Schmidt. Patrí im za to trvalá úcta a vïaka! Zapísali sa
Práve tieto rozvratné dejinné udalosti, ktoré sme pre- do dejín naej fakulty!
ili, umonili mnohým, ale aj mne ma úèas na írení
A pretoe som bol prozrete¾nostne zaèlenený do
poznania, kultúry, ale aj viery, toto metapoznanie, síce v trojice èelných pedagógov fakulty pri jej vzniku, ktorí
intenciách a v okruhu tudijných programov univerzít, sú u za hranicami èasu a miesto mòa by tu mali stá
ale mimo normálnych foriem túdia. Práve v tomto od- vetci traja, chcem sa v ich mene a v mene vetkých pebore: teológia sa utvárali scholae extra muros, koly za dagógov, ktorí boli tu in principio, ako aj vetkým
múrmi politickej moci. Preto v mene týchto uèite¾ov, pracovníkom i pracovníèkam fakulty poïakova za zámagistrov, nazaretských rabínov, poslov a vyznávaèov zrak, v ktorom sme sa ocitli, za úasnú bratskú atmochcem pri tomto ude¾ovaní titulu: Doctor honoris causa sféru a za vzahy, ktoré dýchali nebeským pokojom.
vyslovi neotrasné, aprobované resumé: Teológia nie je Drahý pán dekan Poláèek, drahý pán dekan Janhuba,
len náukou o Bohu, ale aj o èloveku a o svete. A predo- drahý pán prodekan Ján Krajòák, môj brat z Tajnej
vetkým o ¾udských vzahoch! Preto i tento titul sa týka cirkvi a z tajného túdia, nezabudnite tam hore na nás,
nielen poznania, ale aj vzahov. Vzahov, vyplývajúcich, aby nám lepie bolo tu dolu.
alebo popierajúcich princípy poznania! Honor je úcta,
Srdeène ïakujem môjmu laudátorovi bratovi doc.
¾achetnos a má povahu nielen poznania, teda nielen ThDr. Michalovi Hospodárovi, PhD., ktorý môj ivotný
doctus, uèený, ale aj vzahovú, morálnu, ¾udskú! portrét vytvoril ove¾a krajie a lepie ne som v skutoèÈes, dôstojnos, pôvab, ozdobu. Táto syntéza poznania nosti ja! Gratulujem a ïakujem.
i vzahov na základe princípov teológie èi viery utvára
A ïakujem Preovskej univerzite, jej predstavite¾om
harmonický model na ¾udský ivot! Teológia je aj vý- i Gréckokatolíckej teologickej fakulte Preovskej universostnou antropológiou. Teda nielen náukou o Bohu! Pri- zity a jej predstavite¾om i ve¾kému kancelárovi, e ma
márny zákon a epicentrum teológie je bipolárny a pritom povolali na miesta, kde sa zrodila kolíska poznania i
najjednoduchí: Milova Boha a blíneho ako seba sa- osvieteného poznania a e som za vetkých dostal dokmého. Iba deriváty z tohto poznania a zákona sú zárukou torát úcty a uznania, prevyujúceho poznanie.
normálneho ivota. Tieto vyjadrenia nechcú by predVivat, crescat et floreat UNIVERSITAS PREOnákou, ani presviedèaním, iba kontatáciou! A to práve VIENSIS!
pri ude¾ovaní tohto titulu! Táto kontatácia je kontatáGratias maximas ex toto corde!
ciou aj výkvetom európskych èi svetových osobností aj
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O èloveku
a o svete
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vye dvadsa rokov ma fascinuje ¾ahký prechod komunistov na druhú stranu barikády. Bolo to èosi ako ibnutie èarovným
prútikom, zveèera naráno sa z nich stali
zaprisahaní demokrati. Ve¾mi by ma bol
zaujímal a aj dodnes ma zaujíma duevný
proces, ktorým museli prejs, ale nikde
som sa o ich èarovnej premene nedoèítal.
Asi to bude nejaké pecifikum prechodu z
komunistického myslenia na demokratické èi ultrademokratické, lebo u mòa to
neplatí, ja kým som sa z faizoida stal
sluným èlovekom - kozmopolitom, bol to
veru poriadny duevný boj. Ve¾mi dôleitú úlohu zohrala úprimná spoveï.
Ja mladý faizoid, tak som zaèal, ja
mladý faizoid spovedám sa Riadiacej
sile vesmíru i vám, bratanci a sesternice,
e som ve¾a zhreil mylienkami, slovami,
skutkami, zanedbávaním dobrého, ale
najmä tým, e som cítil národne. Postupne som zaèal chápa, o aký zhubný
cit ide a statoène som s ním zaèal bojova. Uvedomil som si, e naokolo prebieha revolúcia, pravda tichá a nenásilná, vetko sa mení, iba ja myslením
akosi ostávam v devätnástom alebo dvadsiatom storoèí. Veru vetko, ulice, názvy
ulíc, obchodov a krèiem, názvy vetkého.
Nastala pubizácia a shopizácia Slovenska, pardon, tejto krajiny. Ako kedysi Lenin povedal, socializmus, to je vláda sovietov a elektrifikácia, dnes sa dá analogicky poveda demokracia je vláda kapitálu plus pubizácia so shopizáciou, akási
puboshopizácia. Vïaka nej sa darí vytláèa faizoidov na okraj spoloènosti. Napríklad len v takej Bratislave, ko¾ko nových budov a tvrtí sa postavilo a aké
krásne, ba priam prelestné názvy dostali
- City Gate, Vienna Gate, Three Towers,
Tulip House, West End, Twin City, Man-

hattan, River Park... A takto by sme mohli
dlho pokraèova. Ve¾mi správna metóda!
Staré nech doije a to nové u len so
správnymi názvami. Ako sa len sluní ¾udia musia tei! Navrhujem, aby sa vypísala súa na najlepí názov alebo slovné
spojenie, ktoré by charakterizovalo puboshopizáciu, a hneï by som do nej prihlásil dve perly: Engerau Pub, ktorý sa nachádza v Petralke a Nový Bike Shop &
Outdoorový Outlet, ktorý sa nachádza
nepoviem kde, aby som mu nerobil skrytú

kedysi v dvadsiatych rokoch minulého
storoèia vyznamenal faistu Mussoliniho,
ale èo na tom, dôleité je e nenávidel faizoidov. On u dávno tvrdil, e Slováci faizoidi nie sú národ. Preto mu treba postavi sochu, preto! A nielen jednu sochu,
viac sôch, mnoho sôch po celej krajine,
aby bolo jasné kam spejeme!
Nesmie nás vak mýli, e niekedy
dochádza aj k regresu. Napríklad Svätopluk na Bratislavskom hrade! Sluný èlovek - kozmopolita si povie, kto to kedy ví-

krí! Ale u je preè! Dvojkrí je starý
znak, symbolizuje národ, pardon, vraj sú
na to doklady a neviem z ktorého storoèia! Veï to by u nau mláde mohlo totálne dezorientova, paralyzova blahodarné pôsobenie koly! S regresom sa
vak napriek vetkému musíme zmieri,
vývin nie je priamoèiary, dôleitá je iná
vec, dôleité je e zdravé sily nespia! Ako
kedysi Jana z Arcu tasila meè na
ochranu milovaného Francúzska, tak aj
dnes deva z Bratislavy vymenovala komi-

siu, ktorá sochu spravodlivo posúdila,
teda odsúdila. Dnes sa nebojuje meèom,
ale komisiami. Tak, tu to máte, faizoidi!
Demokraticky zostavená komisia z rovnako zmý¾ajúcich èlenov vám to predloila ako na tanieri. Svätopluk na Bratislavský hrad nepatrí! A basta! To akoby
ste Krista na kríi obliekli do fraku a
okrem toho ani autá by sa tam nemali
poriadne kde otáèa...
Teda ja, mladý faizoid..., vlastne u
nie, teraz u sluný èlovek - kozmopolita,
mimochodom, pamätáte sa ete na èestného èloveka - komunistu? Zaujímavé,
ako sa história opakuje, slovko-dve pozmení, a si v súèasnosti. Teda ja, mladý
sluný èlovek - kozmopolita, svetoobèan
som preiel ne¾ahkým vývojom. Najprv
som si bol hrdý, e národ povedzme v
roku 1910 urèený na zánik má o sto rokov svoj tát. Teraz u viem, e to nie je
len tak, za tým musia by zlé sily. Ete
astie, e zdravé a dobré sily nespia.
Vari nemôe národ faizoidov zahynú vo
svojom táte, vari sa nemôe zmeni na
zoskupenie? My, sluní ¾udia vieme, e

môe. Pravdae, netreba èaka so zaloenými rukami, treba priloi ruku k
dielu. A ak sa nedá ináè, privola si pomoc zo zahranièia, takpovediac internacionálnu pomoc. Le nie ako v minulom
storoèí s tankami a vojakmi, ale pekne s
peniakami. Veï sa doma nájdu takí, ktorým sa nejaký ten gro zíde. V minulosti
to boli organizácie národného frontu,
dnes mimovládky, ale nielen ony, kdekto
potrebuje prilepenie. Kedysi a dnes, tak
súdruhovia názorne vysvet¾ovali zmenu.
Kedysi mitrha ledva vleèie pluh, dnes
traktor veselo ahá za sebou tri pluhy. A
to vetko pekne nakreslené na plagátiku,
aby to rozumel aj obyèajný pracujúci.
Tak sa vysvet¾oval socializmus. A aj dneok, ten najhorúcejí dneok potrebuje
vysvetlenie. U nie akýsi plagátik ani
plagát, ale bilbord! Ui si a vychutnávaj!
Ui si a vychutnávaj a najmä zabúdaj!
Riadiaca sila vesmíru sa vtelila do zlatého te¾aa a ty sa mu pekne klaòaj.
Pravda, nie doslova, najlepie sa mu pokloní, ak si bude uíva a vychutnáva.
Nie som ja nejaký rýchlený demokrat, zveèera naráno preobleèený komunista. Kým som si ete ako faizoid toto
vetko uvedomil, preil som ve¾ký vnútorný boj. Nespával som, zazeral som na
¾udí, vadil som sa s rodinou. Nakoniec
som pochopil, e ak úprimne neo¾utujem
svoju faizoidnú minulos, môj ivot nebude ma zmysel. A to bol k¾úèový moment - úprimná ¾útos. Dostal som sa na
správnu stranu barikády. Môj ivot teraz má zmysel. Teím sa z vecí, ako sú
Engerau Pub, City Gate, Manhattan,
tlieskam demokratickým komisiám, zúrim na Svätopluka, kladiem kvety Masarykovi. A sem-tam prihodím svoju lopatu hnoja, ja, bývalý faizoid, dnes
sluný èlovek - kozmopolita.

Rad historických diel dotýkajúcich
sa obdobia 1. Slovenskej republiky
obohacuje nová publikácia Antona
Hruboòa Hlinkovej gardy. Hruboòova
monografická túdia mapuje proces formovania roty v
kontexte situácie
na Slovensku po
29. auguste 1944,
jej organizáciu, nasadenie v Banskej
Bystrici a Krupine, represívne aktivity
voèi civilistom, úèas na vojnových
zloèinoch, ako aj povojnové osudy jej
prísluníkov.
NAPÍSALI O KNIHE
PhDr. P ETER S OKOLOVIÈ , PhD.
(Ústav pamäti národa, Bratislava): 5.
po¾ná rota Hlinkovej gardy je fenoménom krátkeho, zato protireèivého a
kontroverzného obdobia rokov 1944 1945. Napriek tomu, e je jednou z
najzaujímavejích organizácií, na ktorých sa dá plasticky vykresli snaha
vládnej moci o udranie zvykov prestíe po vypuknutí Povstania koncom
augusta 1944, ale aj poukáza na
vetky nedostatky jej snáh o opätovné
nastolenie poriadku spojené s pomocou nacistickej mainérii na vradení a terorizovaní civilného obyvate¾stva, doteraz nebola o nej vydaná
iadna monografia, ktorá by ju skú-

mala zo irieho politicko-spoloèenského h¾adiska. Aj preto je ve¾mi dôleité vníma poèin mladého historika
Antona Hruboòa zmapova 5. po¾nú
rotu HG v komplexnosti ako jednu z
vydarených snáh
mladej generácie
historikov o poodhalenie doteraz nie
ve¾mi preskúmaných, alebo na druhej
strane prekrútených tém slovenskej
histórie a historiografie.
PhDr. MARIAN UHRIN, PhD. (Múzeum SNP, Banská Bystrica):
irí úvodný rámec a následné kapitoly venované organizácii, nasadeniu,
vojnovým zloèinom i povojnovým osudom osôb podrobne popisujú problematiku a vhodným spôsobom interpretujú
pramene rôznej proveniencie. Predkladaná práca je vlastne prvým historickým a zároveò objektívnym spracovaním 5. po¾nej roty HG od skonèenia 2.
svetovej vojny.
Publikáciu si za cenu 6 EUR + potovné môete objedna na adrese hrubon@gmail.com alebo Anton Hruboò,
Smreková 3/13, 034 01 Ruomberok. V
objednávke, prosím, uveïte spôsob
platby (platba vopred na úèet/dobierka/osobné prevzatie) a Vae kontaktné údaje.

IGOR KIÒAN

Moja zmena myslenia

reklamu. My sluní ¾udia - kozmopoliti
(teraz po ako vnútornom boji sa aj ja k
nim rátam) plesáme.
To vak nie je vetko. Ja, mladý faizoid, tak som pokraèoval vo svojej spovedi, ja mladý faizoid spovedám sa Riadiacej sile vesmíru i jej vteleniu - zlatému
te¾au, ako som to len mohol nevidie!
Úprimne ¾utujem! Nové si nezadrate¾ne
zaèalo preráa cestu, a ja som ostával na
starých pozíciách. A pritom nové klíèilo,
ba kvitlo na kadom kroku. Vezmime si len
starú Bratislavu, nai tam erigovali nádherné umelecké diela, ako éne Náci, Obsmàdaè, Napoleonský vojak, tefánik - naastie stvárnený ako montér (tým faizoidom to treba osladi) a pre istotu pod
prísnym dozorom èeského leva, aby si náhodou neobliekol generálsku uniformu a
neodkráèal na dôstojnejie miesto. A Masaryk? Úasné! Zaprisahaný nepriate¾ faizoidov - Slovákov sa ocitne pred Národným múzeom (Nechcem napísa Slovenským národným múzeom, dúfam, e sa
táto intitúcia èoskoro premenuje tak, aby
to bolo politicky korektné.) Masaryk vraj

dal! Také èosi! A ten nápis na podstavci
- e vraj krá¾ starých Slovákov! Budeme
vyzdvihova starých Slovákov, keï nových treba postupne likvidova, pravda
nie v nejakých koncentrákoch, to je preitok dvadsiateho storoèia, dnes má demokracia iné prostriedky - slobodnú
hnojometnú tlaè, rozhlas a televíziu,
skrátka hnojometné médiá alebo po starom hromadné oznamovacie prostriedky.
Núka sa tu úchvatný obraz, zo zahnojenej krajiny, zo zahnojeného národa v budúcnosti vzklíèi èosi nové, nádherné...
Vlastne u nie z národa, zahnojení faizoidi nebudú môc tvori národ, ale iba
zoskupenie. Vïaka sústredenej hnojometnej pa¾be zoskupenie získa pozitívnu
vlastnos, a to, e bude pripravené nasáva vetko nové ako pongia, mono aj
iný, nový národ, ktorý príde ktovie odkia¾... Krásna mylienka, na zahnojené
zoskupenie sa natepí nový národ, ktorému faizoidi budú slúi! Slovo Slovák
potom bude u iba nadávka...
Ale nesnívajme a vráme sa do súèasnosti. Na ramene mal Svätopluk dvoj-

Proti sodomistom...

V srbskom Belehrade sa 10. 10.
2010 konal po deviatich rokoch opä
Pochod hrdosti (Parada ponosa) sodomistov, pedofilov, sexuálnych násilníkov a iných zvrhlíkov a psychicky naruených deviantov. éf Eurosocialistickej
a bo¾evickej misie v Srbsku, Vincent
Degert, na belehradskom zhromadení
predstavil srbskej verejnosti zhruba tisícku importovaných sodomistov (prevane tzv. sexturistov nakazených
AIDS) zo západných, liberalizmom skazených európskych krajín ako Holandsko. Voèi prítomnosti tohto cudzieho a
umelého elementu homosexuálov v organickej srbskej spoloènosti sa v sobotu
a v nede¾u postavilo vedno dvadsatisíc
Srbov pripravených bráni svoju porodicu (rodinu).
Z nich sa vye estisíc aktívne a nebojácne zapojilo do obrany hodnôt
priamo v belehradských uliciach, èím
srbský ¾ud prakticky poètom preèíslil
moc policajného tátu zradcovskej, prozápadnej a liberálnej vlády Borisa Tadièa. Ten na umlèanie hlasu srbského
¾udu, výhradne od ktorého by mala plynú moc srbskej vlády, vyslal do ulíc
5600 policajných oldnierov. Kontrarevolúcia srbských národných historických
hodnôt bola na sklonku a magický dátum
10. 10. 2010 mohol vstúpi do srbských
dejín ako Deò národnej obrody.
Povstaví srbský národ, bitý oldniermi z vlastnej krvi, v nede¾ný sviatok
Pána bránil v belehradských uliciach
Boha a ivot ním na Zemi stvorený.
Srbskí národní kontrarevolucionári
zapálili sídlo Demokratickej strany a
americko-idovskej televízie B92, ktoré
sa snaia po juhoslovanskej obèianskej
vojne srbský národ nakazi chorobami
západného liberalizmu vemonými prostriedkami.
V tento pohnutý deò som sa na ulici
dal do reèi s dvadsajedenroènou Srbkou, tudujúcou filozofiu vo Viedni, Ljubicou Bojièiè, ktorá pred mojimi oèami
udrela po hlavách dreveným pravoslávnym kríom dvoch jazykmi sa nechutne
oblizujúcich muov. Celý incident zostal
bez povimnutia srbskej polície, ktorá
spolu s armádou bránila pred demontrantami hlavne sídlo americko-idovskej televízie B92, ktorá sa pochodu za-

stávala, a preto sa stala terèom útokov
srbských kontrarevolucionárov.
Spýtal som jej, èi je jej èin, ktorého
som bol svedkom, pod¾a nej v súlade s
kresanskou morálkou, keïe patrila k
asi tristoèlennej skupine vybavenej
krími a pravoslávnymi ikonami.
Odpovedala mi: Áno aj nie. Dnený
faloný kresanský humanizmus navráva
kresanom, e sú bezmocné teliatka,
ktoré sa majú iba neèinne prizera tomu,
ako ich celý zvrhlý a idovským liberalizmom skazený svet fackuje a vysmieva
sa z ich hodnôt. Z kresanských hodnôt,
ktoré sú univerzálnymi hodnotami ivota. Faloní kresanskí humanisti, ktorí
sa nechali zmias rôznymi New Age sektami odvolávajúc sa na Krista zdôrazòujú, aby sme my, kresania, nastavili
násilníkom èi sodomistom znásilòujúcim
Boí poriadok i druhé líce. Aby sme sa
prizerali, ako Diabol víazí nad ¾udskou
slabosou. Aby sme sa utiekali k Bohu
iba v tichých modlitbách a eptom ho
prosili o pomoc. Aby sme sa báli hlasno
zasta Krista. Aby sme zaliezli pod zem
ako ustráchané váby èi nietzscheovské
kresanské chrobáky.
Títo faloní kresanskí humanisti
pritom zrádzajú Krista, náho Pastiera,
ak odhovárajú jeho oveèky od èinov. Urèite predsa ako kresania nemohli len tak
zabudnú, e kresanstvo je ivá viera,
zaloená na skutkoch Kristovej lásky,
kedy v tichej modlitbe k Bohu máme iba
iada, aby nás Otec naplnil silou v podobe Ducha Svätého - silou kona a vzoprie sa Diablovi a jeho prisluhovaèom v
súlade s vô¾ou Boou.
V MENE KRÍA...
Môj skutok aktívnej obrany kresanských hodnôt, na ktorý ste sa ma pýtali,
nie je v súlade s týmto pokryteckým
kresanským humanizmom. Ale naopak,
je v súlade s uèením historického a dodnes ivého Krista, ktorý nielene volá
po láske a mieri, ale sám sa aktívne zasadzuje pri obrane Lásky a Pravdy - presne
v tom duchu, ako keï s bièom v ruke
vyháòal Kristus vo svojom spravodlivom hneve Boieho Syna kupeckých farizejov zo stánku svojho Boha-Otca.
Srbská deva otvorila staruèkú Bibliu a
preèítala z nej: Beda vám, zákonníci a

farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské
krá¾ovstvo pred ¾uïmi. Sami doò nevchádzate, a tým, èo vchádzajú, vojs
nedovolíte. Zavrela Sväté Písmo a pokraèovala: Jei èistí svojím bièom Boí
chrám - obraz Krista-revolucionára,
ktorý sa kresanskí pseudohumanisti
snaia zataji...
A tak som dnes tu. Proti sodomistom s bièujúcim Kristom-revolucionárom. Dnes toti hlavne mladí veriaci zabúdajú na to, e Kristus bol v prvom rade
revolucionár, bohatier èistého srdca a
mu èinu, a nie nejaký zentilý a precitlivený rojko, ako sa ho dnes snaia prezentova pokryteckí idovsko-kresanskí pseudohumanisti. Kristus bol revolucionár, ktorý mal z Boej vôle prinavráti èloveku v Novej zmluve s Bohom
Pravdu a Lásku ako jedinú cestu do Boieho krá¾ovstva, ktorú idovskí farizeji
v Starej zmluve predali a dodnes prostredníctvom masmédií ako tá zradcovská televízia B92 predávajú za úplatu
zlatom od Diabla, keï sa falone a nepravdivo tvária, e homosexualita je
úplne normálna a prirodzená vec.
Po Ljubiciných slovách som ako Slovák zostal zahanbený. Bol som toti aj na
Dúhovom Pride 2010 v Bratislave. Vtedy
som sedel ako kresan katolík v kaviarni
na Hviezdoslavovom námestí, pevne v rukách zvierajúc ruenec a ticho v modlitbách prosiac Pána Boha i Sedembolestnú
Pannu Máriu, aby uchránili Slovensko
pred sodomistami ako pokuite¾mi
Diabla. Pod¾a Ljubiciných slov som vtedy
svojou neèinnosou zradil Krista. Miesto
toho, aby som prosil Boha o silu k èinu,
zachoval som sa spolu s väèinou slovenských kresanov ako teliatko v predstavách kresanských pseudohumanistov.
Po tomto zahanbujúcom stretnutí s
odványmi srbskými veriacimi som sa
pred tvárou Boha zaprisahal, e ak sodomisti zavítajú do Bratislavy aj o rok, nezostanem len pri tichej modlitbe, ale poiadam Ducha Svätého, aby ma viedol k
èinom aktívnej obrany pilierov kresanského sveta - k obrane tradiènej rodiny.
Tak mi Boh pomáhaj!
KAROL BRTÁÒ
http://dielnasj.blogspot.com/2010/1
0/pochod-homosexualov-v-belehradeproti.html

5. po¾ná rota...
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Hoci nórsky krá¾ovský pár navtívil Slovensko, obiiel Èernovú.
Nedá sa to inak nazva ako len zahodená a premrhaná anca. Krá¾
Harald V. a krá¾ovná Sonja neprili
na miesto úzko späté s dejinami
nórskeho národa. Takáto anca sa
u druhýkrát nezopakuje.
Návteva krá¾ovského páru je výnimoènou a krásnou udalosou, ktorá
utuuje dobré vzahy, ponúka priestor
na ïaliu spoluprácu a rozvíja priate¾stvo medzi národmi. V tomto prípade medzi slovenským a nórskym,
ktoré - mono to niekoho prekvapí majú k sebe ve¾mi blízko, hoci geograficky sú od seba na hony vzdialené. Treba vak naèrie do histórie,
aby sme lepie porozumeli vzájomnej
stredoeurópsko-severanskej väzbe.
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Björnstjerne
Björnson
Poèujete
ako to meno
prenádherne hrmí?
Ako valiace sa vodstvo
z nebotyèných strmín
V jeho mene
blýskalo sa raz u nás
na èasy
v tom najpochmúrnejom
slovenskom bezèasí
(úryvok)

Èernovú v roku 1997 navtívila
Ester Amdam, manelka najvýznamnejieho znalca ivota a diela
Björnstjerne Björnsona, pripomína
Pamätnica 90. výroèia tragédie v
Èernovej. Ak sa nemýlim, tak
svojho èasu do Èernovej zavítala aj
vnuèka Björnstjerne Björnsona. Pri
storoènici pred tromi rokmi zastupoval nórsku delegáciu Anders Ole
Hauglid, ktorý sa vyjadril: V
dome Aulestad, kde Björnstjerne
Björnson so svojou manelkou Karoline strávili istú èas svojho ivota, nachádzame mnohé dôkazy,
ktoré svedèia o úzkej nadviazanosti
Björnstjerne Björnsona so Slovákmi. V Aulestade môeme nájs
rôzne ïakovné listy a dary, ktoré
spájajú tieto dva národy. A pred

Zahodená
nórska anca

SPOJILA NÁS TRAGÉDIA
V stredu 27. októbra sme si pripomenuli - tak, ako kadý rok - deò
Èernovskej tragédie, keï pred sto
tri rokmi bolo zastrelených pätnás
¾udí (skoro samí Èernovèania) pred
plánovanou vysviackou nového
rímskokatolíckeho kostola, ktorý
mal pod¾a predstáv miestnych obyvate¾ov vysväti èernovský rodák
Andrej Hlinka.
Správy o tejto udalosti mal aj
nórsky spisovate¾ a u vtedy nosite¾ Nobelovej ceny za literatúru
Björnstjerne Björnson. Ostro odsudzoval, èo sa stalo, a tvrdo kritizoval maïarizáciu v Uhorsku. U 4.
novembra 1907 disponoval informáciou o masakre v Èernovej a z
Kristianie odpovedal Vavrovi robárovi: Sám sa chcem pokúsi vypáli krvavé znamenie na chrbát
maïarských vodcov.
Servítku si pred ústa Björnson
skutoène nebral. Maïarizáciu v
ïalom tlaèovom príspevku nazval
najväèím priemyselným odvetvím
Uhorska vyrábajúcim nových Maïarov, ktorého súèasou je aj Èernová 1907: Maïarskí kòazi, maïarská polícia a maïarské gu¾ky
vysvätili slovenský kostol pod doh¾adom svojho patróna, u¾achtilého Maïara, grófa Apoonyiho. ...
Boh dal Maïarom ostatné národy
do daru. A oni z nich vyrábajú Maïarov. ... Maïari vlastnia ich telá aj
due. Nemaïari sú pre nich iba
stravou, a tak to bolo odnepamäti.
Faloný uhorský liberalizmus
demaskoval jeden zo tyroch najväèích nórskych spisovate¾ov u
pred Èernovskou tragédiou, v septembri 1907, keï vyhlásil: Najhorlivejí, èo sa týka mierovej práce, sú
Maïari. Sú vôbec ve¾mi príèinliví,
keï ide o humanitu a spravodlivos. Doma vak utlaèujú tri milióny Slovákov. Zakazujú im, aby hovorili reèou svojich predkov, svojej
due. Zosmieòujú ich lásku k historickým pamiatkam. Zatvárajú
múzeá, zabavujú prostriedky, ktoré
Slovákov spájajú so ivotom predkov. Vyháòajú ich z parlamentu,
prièom im nadávajú do svíò, zhadzujú ich zo schodov, uráajú v novinách. Hybnou silou tohto prenasledovania je minister kolstva, bojovník za kresanstvo. Volá sa gróf
Apponyi a je to ten najvýrenejí
reèník na vetkých medzinárodných
mierových zhromadeniach.

NÁ BJÖRNSON
Björnson bol ako citlivý intelektuál a humanista na strane utláèaných a biednych. Na zaèiatku 20.
storoèia obraòoval Slovákov. Obhajoval nás na medzinárodných fórach. Kritizoval bezprávie a násilenstvá, ktoré postihli nielen Slovákov, ale aj Rumunov, Rusínov,
Chorvátov a Srbov.
Po Björnsonovi je v Èernovej
pomenovaná ulica (okrem toho aj v
Bratislave, Liptovskom Mikulái a
Prievidzi). Ladislav Lajèiak,
známy spisovate¾ a prekladate¾,
pred rokmi zaloil dokonca Björnsonovu spoloènos na Slovensku,
ktorá si dala za cie¾ poskytova sociálne poradenstvo pre azylantov.
Na ruomberskom Námestí slobody dodnes stojí Björnsonov dom
- pomenovaný na poctu nórskemu
spisovate¾ovi.

troma rokmi v Èernovej vystúpila
aj nórska taneèno-spevácka skupina Uttarbirting - obyèajní ¾udia
vzdávajúci prostredníctvom folklóru hold slovenskej histórii.
Treba menova ete viac?
Myslím, e pozitívny vzah Nórov ku Slovákom (i opaène) je
zrejmý. O to väèmi zaráa, e do
programu slovenskej návtevy
nórskeho krá¾ovského páru Haralda V. a Sonje sa nezmestila
Èernová. Zvlá, keï v kalendári
svieti pamätný deò. Preèo sa to
stalo? Kto za to môe? Je za tým
nevedomos? Alebo diplomatické
rozhodnutie? Snaha Slovákov
neprovokova? Snaha Nórov
neotvára citlivé témy? Je stále
platné to, èo napísal historik Roman Holec, e Èernová je extrahorúcim zemiakom? Pre koho?
To sa ani sám pán prezident Ivan

Gaparoviè neodváil pozva
nórskych krá¾ovièovcov na
miesto, kde on sám povedal, e
najmä vïaka Björnsonovi sa
svetová verejnos dozvedela o
krutosti maïarizaèného útlaku
Slovákov v Uhorsku?
PREMÁRNENÁ ANCA
Èernová mohla zai nádherný
okamih, ktorý by sa vpísal hlboko
nielen do sàdc a myslí obèaov, ale
aj do novodobej kroniky. A tak namiesto krá¾ovskej návtevy si na
Èernovú spomenuli len Èernovèania a z politického spektra SNS a
KDH. Zázraky sa zatia¾ nedejú...
Zatia¾ ete nie je z Èernovej miesto
bratského zjednotenia národov, ako
po tom túil Andrej Hlinka. Cením
si aspoò to, e sa nórsky krá¾ Harald V. a nórska krá¾ovná Sonja zúèastnili otvorenia výstavy Tribute
to Björnson - Pocta Björnsonovi na
Bratislavskom hrade, kde si na Èernovskú tragédiu vo svojom príhovore spomenul aspoò nórsky minister zahranièných vecí.
Znovu èítam báseò od Milana
Rúfusa Pán Björnson. Majster Rúfus lakonicky kontatuje, e hoci
je vetko tak, ako má by - napríklad studòa je v zemi - len Slováci
sú nemí. V tíine posunkov, v jazyku mímov. A prikladá otázku:
Kto si nás preèíta a za nás povie,
pán Björnson...? Kto nás nauèí
by správnym spôsobom hrdí na
svoje dejiny?
Nóri údajne bezprostredne po
27. októbri 1907 chceli Slovákom
venova ostrov, na ktorý sa mohli
presahova a uniknú tak tvrdému maïarizaènému utlaèovaniu. Asi o takýto ostrov popýtam
znova. Tam sa aspoò nebudem
musie hanbi, e sa ete stále bojíme Èernovej a e nie sme
schopní pripomenú si oficiálny
pamätný deò na najvyej úrovni.
Èernová u dozrela na krá¾ovské
návtevy. Nai lídri ete nie. ia¾.
MATÚ DEMKO

Slovenský sochár Bojanovský vytvoril bustu nórskeho spisovate¾a, nosite¾a Nobelovej ceny Bjõrnstjerne Bjõrnsona, ktorého storoènicu si Nórske krá¾ovstvo pripomenulo v máji 2010. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gaparoviè pozval nórskeho krá¾a Haralda V. s manelkou na Slovensko. A práve busta Bjõrnstjerne Bjõrnsona mala
by prekvapením pre nórskeho krá¾a. Zatia¾ ju
uvidíme len na výstave na Západnej terase Bratislavského hradu, ale potom by sme mali nájs príhodné miesto pre jej umiestnenie. S architektom
pánom Kaliským sme uvaovali, e by to vyvolené
miesto mohla by Eurovea, teda chodník smerom k
tefánikovej soche. Tak by sme mohli odtartova
Aleju hrdinov, na ktorej by mohli by busty významných slovenských osobností, bernolákovci a
túrovci, ktorí zaèali národné dielo, dokonèené samostatnosou vlastného tátu práve v Bratislave.
Samozrejme by tam mohli by aj busty muov,
ktorí Slovákov v Európe obhajovali. Lebo Nór
Bjõrnstjerne Bjõrnson spolu so kótom, lordom
Williamom Settonom Watsonom, a Francúzom Jeanom Denisom boli jedineènou trojicou, ktorá bránila práva Slovákov pred sto rokmi v zmaïarizovanom Uhorsku! Ale zaèa treba s Bjõrnsonom,
lebo to bol obranca Slovákov najhorlivejí! Preto
mu v slobodnej Bratislave, hlavnom meste nezávislej Slovenskej republiky, treba nájs miesto,
ktoré zodpovedá jeho významu aj jeho ve¾kosti.
Teda miesto jedno z najkrajích - a tým je nábreie
Dunaja. Uvaovalo sa aj o Západnej terase Bratislavského hradu, ale keï o vetkom rozhoduje odstraòovaè sochy Svätopluka a oportunista tefan
¾achta, verím, e nový primátor nájde pre sochu
primerané miesto. Ak to nebude primátor, ale primátorka, opona sa teda znova zatiahne a musíme
trpezlivo èaka na novú hviezdnu chví¾u slovenskej slobody... Viem a vieme, e príde. Take milí
priatelia, na ukáku vám predstavujeme bustu
Bjõrnsona, ktorá, veríme, raz bude v Bratislave na
dôstojnom mieste! Ïakujeme majstrovi Bojanovskému za skvelé dielo! A skláòame sa pred Bjõrnsonovou nezitnosou...
DRAHOSLAV MACHALA

Jánovo evanjelium
v opernom ate
Víazoslava Kubièku
Aktuálnos Biblie a potreba jej interpretácie i pre èloveka tejto konzumnej doby
vnukla opä podnetnú mylienku významnému slovenskému opernému skladate¾ovi
Víazoslavovi Kubièkovi. Rozhodol sa do
operného atu obliec, ale cez prizmu daných èias, i odhali, posolstvo Jánovho novozákonného evanjelia. Jeho obsahová jedineènos a originalita spoèíva aj v tom, e
sa popri prvých troch evanjeliách pokladá
za evanjelium nesynoptické.
Kubièka, ako sám uvádza v informaènej broúrke k danej opere, sa u ostatných
desa rokov snaí svojimi duchovnými
operami priblíi zázrak viery ¾uïom, ktorí
ho ete nepoznajú. I prostredníctvom operného stvárnenia biblického evanjelia, alebo
biblických príbehov (spoloène s Teodorom
Krikom, autorom libreta ku Kubièkovej
opere avol, zrealizovali projekt, ktorý
mohli diváci vidie i na doskách Divadla
Andreja Bagara minulý rok v Nitre) uskutoèòuje autor svoj cie¾ ukáza dneným
¾uïom, ako i dnes môeme ma blízko k
Bohu a môeme Mu odovzdáva svoje radosti a iale, e sa môeme oprie o Jeho
lásku. A tak sa v nede¾u 10. októbra 2010
o 17. hod. v Evanjelickom kostole Svätej
Trojice Bratislava-Petralka predviedol poèetnému obecenstvu reisér Michal Babiak,
s hudobným natudovaním dirigenta Adriána Kokoa a zbormajsterky Eleny Matuovej. Osoby a obsadenie tvorili operní speváci, ktorí dlhodobo spolupracujú s autorom libreta a opery Evanjelium pod¾a Jána
- Víazoslavom Kubièkom. Sú nimi Peter
Cinge¾, stváròujúci postavu Jeia v hlasovom prevedení baritono, postavu Márie
matky a Márie Magdalény sopranom stvárnila Katarína Krèmárová, charizmatická
operná diva Mária Eliáová v hlasovom
prevedení alto dostala úlohu Samaritánky /
Hrienice - zaujímavosou je, e v opere
avol stvárnila geniálne postavu diabla Ján Kapala predviedol svoj baritono cez
postavu Nikodéma, a v rovnakom hlasovom prevedení stvárnil Peter Ïurovec postavu svedka a Peter ubert postavy starejieho a imona. Nespievajúcou postavou
eny bola poverená hereèka a moderátorka
Mária Schlosserová. Hudobným skvostom
veèera bol aj slávny spevácky zbor Lúènica, zastupujúci v danej opere biblický
¼ud. Intrumentály sprievod tvorili traja
hudobníci: Marián Svetlík na husliach,
Lujza Ïuriová s violonèelom a Daniela
Pa¾ová, hrajúca na klavír. Po prológu eny
zo súèasnosti, ktorá po odchode svojho jediného syna za vlastným ivotným osudom, h¾adá útechu v samote pri èítaní Jánovho evanjelia, sa pred pozorným zrakom
a sluchom zúèastneného obecenstva, zaèína
postupne odohráva (hudbou a slovom) príbehová mozaika, do ktorej spadá Svadba v
Káne Galilejskej, rozhovor Jeia s popredným farizejom Nikodémom, stretnutie Jeia so Samaritánkou, Jei dávajúci nového Ducha, Kristova kríová cesta, a napokon obraz vzkriesenia a zjavenia. Jednotlivé príbehy sú pretkávané oslavnými
skladbami ako je Alfa a Omega, ária hrienice èi oslavná ária Nikodéma. Jemné i dramaticky vyhrotené hudobné sekvencie, sólové i zborové prevedenie jednotlivých biblických pasáí, meditatívne ticho postupne
premáhané atmosférou hudobných tónov,
to vetko ponúka divákovi nespochybnite¾ne výrazný umelecko-emoèný záitok v
podaní pôvodnej slovenskej opery. Slúi
teda ku cti autora a jeho spolupracovníkov,
e dokáu i v tlaku masových médií, komercionalizujúcich najmä to, èo je in teda nemorálnos a úpadok - pláva proti
prúdu, èím posielajú správu súèasnému
kultúrnemu dianiu, do ktorého stále nepochybne patria aj duchovno-kresanského
hodnoty v akomko¾vek esteticko-umeleckom prevedení.
JÁN GALLIK
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roblematika protikomunistického hnutia Biela légia (ïalej
BL) je pomerne zloitý fenomén, ktorý nemono objektívne hodnoti iba na základe archívnych prameòov, pretoe tie sú si v
mnohom protireèivé.1 Takisto aj výpovede èlenov BL poèas vyetrovania nie
sú ve¾mi hodnoverné, pretoe ako sa
neskôr priznali, boli k týmto výpovediam donútení fyzickým násilím, èi
psychickým terorom zo strany vyetrovate¾ov.2 Preto je potrebné skúma archívne dokumenty kriticky a porovnáva ich s politickým kontextom doby, v
ktorej vznikla BL. Takisto netreba zabúda na svedectvá ijúcich èlenov
BL, ktoré i keï obsahujú známky subjektivity, ale predsa nám môu pomôc
pri h¾adaní odpovedí na dosia¾ neznáme otázniky o BL.
Problematike výskumu BL sa po novembri 1989 zaèalo venova zopár historikov3, ktorí sa vo svojich publikáciách
usilovali získa èo najirí obraz o BL,
èo sa vak zatia¾ ete nikomu celkom nepodarilo. Ako sme u spomenuli dôvodom nekomplexného obrazu o BL sú
najmä navzájom si protireèivé archívne
pramene, ktorých autormi boli ¾udia, nepriaznivo vnímajúci toto protikomunistické hnutie a tým pádom majúci sklon k
tendenèným a èasto a zavádzajúcim informáciám o jednotlivých skupinách BL
na Slovensku.4 Preto sa niet èo èudova,
e autori píuci o BL sa nedokáu zjednoti ani na takej základnej otázke, akou
je charakteristika BL.5
K okolnostiam vzniku a koncepcie
BL sa dozvedáme zo spomínanej memoárovej a odbornej literatúry6 a preto
jej nebudeme venova ve¾kú pozornos. Treba vak poznamena, e ani
dochované protokolárne výpovede Jozefa Vicena7, ktoré vznikli poèas jeho
vyetrovania na tátnej bezpeènosti
(tB) v rokoch 1957 - 1959 a v ktorých
sa zmieòuje o programe a cie¾och BL,
nie sú celkom hodnoverné. Boli toti
výsledkom akéhosi zápasu medzi
vyetrovate¾om a vyetrovaným. V
nich je toti len to, èo zapisujúci vyetrovate¾ bol pripravený prija a o èom
bol schopný Vicen vyetrovate¾a presvedèi, resp. èo vyetrovate¾ nebol
schopný iným spôsobom overi. Poèas
týchto vyetrovaní sa snail Vicen svoj
podiel na vzniku a èinnosti BL minimalizova, keïe sa mylne domnieval,
e v tom spoèíva aisko jeho pripravovaného obvinenia. Preto sa usiloval
prenies zodpovednos na ¾udí, ktorí
boli mimo dosahu tB, ako napríklad
Jozef Mikula.8

HISTORICKÉ OKOLNOSTI
VZNIKU BIELEJ LÉGIE

Pre lepie pochopenie vzniku BL
treba uvies základné fakty o epoche, v
ktorej ili protagonisti tohto hnutia. V
prvom rade treba poveda, e ilo o obdobie zaèiatku studenej vojny, kedy
proti sebe stáli dva tábory - socialistický pod vedením ZSSR na èele s diktátorom Josifom Stalinom a kapitalistický na èele s USA, kde bol v tom èase
prezidentom Harry Truman, ktorý sa
usiloval o posilnenie medzinárodnej
pozície USA. Obidva tábory sa usilovali rozíri sféru svojho vplyvu vo
svete, èím muselo nevyhnutne dôjs k
mocenskému stretu. Ten sa odohrával
od júna 1950 na kórejskom polostrove,
kde prebiehala vojna medzi Severnou
Kóreou, podporovanou Sovietmi a Junou Kóreou, ktorej pomáhali Amerièania. Rast medzinárodného napätia medzi týmito mocnosami sa automaticky
preniesol aj do Èeskoslovenska, ktoré
pod vedením Komunistickej strany
Èeskoslovenska (KSÈ) na èele s prezidentom Klementom Gottwaldom stálo
na strane sovietskeho ochrancu. Dnes
u vieme z dobových prameòov s istotou poveda, e od rokov 1950 - 1951,
teda v období, kedy sa rozpútala vojna
v Kórei, sa sovietsky blok intenzívne
pripravoval na vypuknutie vojny v Európe, ktorej cie¾om mala by okupácia
západnej Európy. Stalin na schôdzi politických a vojenských predstavite¾ov
východného bloku v roku 1951 pove-

dal, e pravdepodobne v roku 1953 vypukne vojna. Hospodárstvo bolo vade
militarizované na najvyiu mieru.9
Tento medzinárodný aspekt iste prispel
k íreniu protikomunistických nálad v
Èeskoslovensku, najmä medzi obèanmi, ktorí boli priamo alebo nepriamo postihnutí perzekúciou.
Ïalím faktorom, ktorý do znaènej
miery ovplyvnil rozhodnutie ¾udí vstupova do BL bola politika KSÈ voèi
Cirkvi a ro¾níkom, ktorí tvorili prevanú
väèinu budúcich èlenov BL. Národné
zhromadenie ÈSR, v ktorom mali prevahu komunisti schválilo dòa 23. februára 1949 zákon o Jednotných ro¾níckych
drustvách (JRD) pod¾a vzoru sovietskych kolchozov. Na jeho základe sa potom uskutoènila násilná likvidácia sú-

V roku 1949 sa z Èiech navrátiví
Ján Minárik15 napojil na túto skupinu a
keïe jej èlenovia nemali s vedením
protitátnej èinnosti dostatok skúseností,
zostava vyslala Minárika a Jozefa Itoka
do Rakúska nadviaza spojenie s predstavite¾mi zahraniènej emigrácie. Zaèiatkom júla 1949 sa dostal Minárik do
Viedne, keïe J. Itoka pri prechode hraníc zadrali a bol uväznený. Minárik bol
vypoèúvaný A. Garíkom16 v uteèeneckom stredisku na Porzelangasse 51. Ten
po zistení, e Minárik je stúpencom slovenskej tátnosti, odporuèil ho Vicenovi
na vyuitie na spravodajskú èinnos. Vicen ho intruoval na získavanie spravodajských informácií z vojenskej, hospodárskej a politickej oblasti, ktoré mali
slúi vedeniu BL a americkej spravo-

mená, e táto skupina mala pomerne
dobré znalosti o diskrétnych opatreniach
nového reimu.
Napriek upozorneniam Minárika, aby
sa Hadaè nepodnikal násilné akcie, ktoré
boli v rozpore so zásadami BL, Hadaè zaèal nabáda èlenov BL - 8 k trestným èinom.26 Preèo tak konal? Jedným z moných dôvodov bola Hadaèova minulos,
keïe bol bývalým partizánom. Pod¾a archívnych prameòov nosil Hadaè pri sebe
samopal, vojenskú puku, pito¾ a viac
ruèných granátov.27 Takisto nabádal M.
Pavlíka, ktorý v tom èase pôsobil vo vojenskom útvare v Trutnove, aby zaobstaral nieko¾ko samopalov, ktoré mali slúi
èlenom BL - 8 pre pripravované povstanie
v armáde.28 Okrem toho mal organizova
útek troch èlenov miestnej skupiny BL - 8
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kromných majetkov drobných vlastníkov pôdy. O nieko¾ko mesiacov nato sa
dòa 10. júna 1949 ziiel v Prahe z iniciatívy esèlennej komisie KSÈ zakladajúci zjazd tzv. Katolíckej akcie. Táto
schizmatická proticirkevná organizácia,
ktorá mala vnútorne oslabi Cirkev sa
stretla s ve¾kým odporom veriaceho
¾udu na Slovensku. Pápe Pius XII. osobitným dekrétom zo dòa 20. júna 1949
vyhlásil tzv. Katolícku akciu v Èeskoslovensku za schizmatické hnutie a jej iniciátorov z radov kòazov a laikov vyhlásil
za odpadlíkov a exkomunikoval ich z
Cirkvi.10 Táto krátkozraká politika komunistov do znaènej miery prispela k negatívnemu postoju veriacich voèi reimu, ktorý sa netajil svojim ateistickým
zameraním a z toho vyplývajúcim bojom
proti náboenstvu.11
Nemenej dôleitý faktor bol aj rozhlas BL, ktorý od roku 1950 vysielal z
Rakúska správy o politických udalostiach v Èeskoslovensku a povzbudzoval obèanov k pasívnej rezistencii voèi
reimu. To, e sa vysielanie rozhlasu
BL stretlo u slovenských obèanov s pozitívnou reakciou svedèí aj bulletin
Ústredného výboru zahraniènej reprezentácie BL vydaný v roku 1951, v ktorom sa píe o výsledkoch èinnosti vysielaèa BL.12
Slovenskí obèania sa búrili proti komunistickému reimu, ktorý perzekvoval
svojich domnelých aj skutoèných odporcov. H¾adali spôsob ako bojova proti
totalitnej moci, ktorá potláèala ¾udskú
dôstojnos. Jedným zo spôsobov boja
proti komunistom bolo aj hnutie BL,
ktoré svojim názvom symbolizovalo boj
proti bo¾evizmu. Avak na rozdiel od
protinacistického odboja poèas 2. svetovej vojny, ktorý neraz pouíval aj násilné
metódy boja sa zakladate¾ tohto hnutia J.
Vicen rozhodol skoncipova program a
ciele hnutia na kresanskej báze. Malo
teda ís o nenásilnú formu rezistencie,
ktorá sa mala prejavova bojkotom komunistických zákonov zo strany obèanov a pomocou prenasledovaným ¾uïom. Na príklade skupiny BL - 8 si ukáeme do akej miery sa podarilo jej protagonistom zrealizova tieto u¾achtilé
mylienky.

VZNIK A VÝVOJ SKUPINY
BIELA LÉGIA - 8

Èlenovia BL boli zväèa ro¾níckeho
pôvodu. Títo drobní ro¾níci boli nespokojní s novým reimom, ktorý sa usiloval
socializova dedinu pod¾a sovietskeho
vzoru a bojova proti náboenstvu násilnými prostriedkami. Preto sa zaèali organizova a spája do meních skupín, aby
si navzájom pomáhali v boji proti praktikám totalitnej moci. Jednou z týchto skupín bola aj skupina v obci Dvorianky
(okres Seèovce), ktorá sa zaèala organizova zaèiatkom roku 1949 pod vedením
Michala Brindu.13 V jeho dome sa zaèali
stretáva miestni obèania, ktorí boli nespokojní s novým reimom.14

dajskej slube CIC (Counter Inteligence
Corps) na boj proti komunizmu. Skupina
BL - 8 sa mala sústredi na prevoz tovaru cez stanicu Èierna nad Tisou. Spojenie medzi Vicenom a Minárikom sa
malo realizova prostredníctvom listov.
Za tým úèelom sa Minárik nauèil písa
tajným písmom a získal od Vicena 10
kusov zvlátneho papiera na písanie
správ tajným atramentom. Okrem toho
obdral Morzeov bzuèiak, aby sa uèil
vysiela, ïalej text prísahy èlenov BL17,
smernice a stanovy BL, 3 kusy peciálnych máp východného Slovenska a 700
korún na zakúpenie lístka na území Èeskoslovenskej republiky (ÈSR).18
Minárik sa vrátil na Slovensko dòa
13. augusta 1949 v doprovode 3 amerických agentov. Po príchode domov informoval O. Vaòa a M. Brindu. Brindovi
mal poveda, e na jeho adresu budú dochádza tajné dopisy od J. Vicena. Potom
zvolal schôdzu BL - 8 v Dvoriankach, na
ktorej sa zúèastnilo pribline 10 èlenov.
Týchto informoval o intrukciách zo zahranièia.19 Krátko na to vak musel Minárik nastúpi vojenskú prezenènú
slubu v Devínskom jazere na Záhorí20 a
tak poèas svojej neprítomnosti zveril vedenie BL - 8 v Dvoriankach O. Vaòovi.21
Poèas dovolenky na konci roku 1949 sa
Minárik cez Brindu zoznámil so Stanislavom Hadaèom.22 Keï si Hadaè získal
Minárikovu dôveru, poveril ho vedením
organizácie a odovzdal mu program,
ciele a prísahu èlenov BL, napísané na
zvlátnom neuchotavom papieri, ktoré
predtým obdral od Vicena. Minárik
okrem toho, e iadal Hadaèa ïalej rozirova rady skupiny, intruoval ho v tom
zmysle, e BL je svojpomocným hnutím
zdruujúcim vetkých protikomunistických Slovákov a upozornil ho, aby sa vystríhal násilných akcií. Hadaèovi sa za
pomerne krátky èas, do júna 1951 podarilo rozíri skupinu BL - 8 na 149 èlenov
(z nich 41 èlenov zloilo písomnú prísahu) rozdelených do buniek v 26 mestách a obciach okresov Koice, Seèovce a
Trebiov.23
Hadaè získal do skupiny Jána túrika, ktorý zase získal tefana Jurka.
Tomu sa podarilo zaloi miestnu skupinu BL - 8 v Malom Ruskove, ktorá
mala 9 èlenov.24 J. Serbinovi sa ako prísluníkovi Zboru národnej bezpeènosti
(ZNB) podarilo nahovori do vstupu do
BL svojho kolegu Valentína Brajera,
ktorý zase získal ïalieho prísluníka
ZNB Gustáva Grznárika. Èo bolo cie¾om infiltrácie èlenov BL do ZNB?
Pod¾a archívnych prameòov mali získaní
prísluníci ZNB podáva vedeniu BL - 8
informácie spravodajského charakteru,
ktoré mali slúi na preventívne opatrenia tejto skupiny voèi stúpencom reimu.25 Skupine BL - 8 sa podarilo získava spravodajské informácie o prevoze tovaru cez stanicu Èierna nad Tisou, o zriadení koncentraèného táboru v
uvedenej obci, èi o chystaných opatreniach tB voèi tejto skupine. To zna-

v obci Slanec (okres Koice) do hôr, prièom im mal zaobstara zbrane a s¾úbi im
odmenu za ich èinnos.29
Tieto nepremyslené akcie nemohli
zosta nepovimnuté bezpeènostnými
orgánmi, ktoré v tom èase u pracovali
na realizácii skupiny BL - 8. Bolo len
otázkou èasu, kedy sa rozhodnú zatknú
èlenov tejto skupiny.

DEKONPIRÁCIA SKUPINY
BIELA LÉGIA - 8

Keï sa tátne orgány dozvedeli o
existencii skupín BL rozhodli sa vyèleni na boj proti nej ve¾kú jednotku s
vye tisíc prísluníkmi tB a na Slovensko ju vyslali v rámci akcie DUBEN30. Cie¾om agentov tB bolo najprv sa infiltrova do jednotlivých skupín, nabáda jej èlenov k teroristickým
akciám a vo vhodnom èase prikroèi k
zatýkaniu. Keïe skupina BL - 8, ktorá
pôsobila v obciach koického, trebiovského a seèovského okresu bola pomerne známa medzi obyvate¾stvom, nebolo pre orgány tB ve¾kým problémom dozvedie sa o existencii tejto
skupiny a nasadi na òu svojich agentov.31 Stalo sa tak v roku 1951. Agenti
tB sa usilovali dozvedie sa informácie, kto je vedúcim skupiny, ako medzi
sebou udrujú jej èlenovia spojenie a
aké aktivity vyvíja skupina.
Významnú úlohu pri dekonpirácii
skupiny BL - 8 zohral istý Michal
Mi¾o zo Stankoviec (okres Seèovce).
Hadaè v snahe spoji sa s trojèlennou
ozbrojenou skupinou pôsobiacou v
Slanských vrchoch32, zaèal prijíma
rozkazy od Mi¾a, ktorý tvrdil, e má
spojenie na vedenie BL v Koiciach.
Údajne na príkaz tohto vedenia zakázal
vydáva pripravované protitátne letáky, ïalej rozirova rady organizácie
a vypálenie Okresného sekretariátu
Komunistickej strany v Trebiove. Prikázal vak vyhotovi zoznamy vetkých èlenov BL s udaním bydliska a
iných podrobností. Hadaè zoznamy vyhotovil, originál uloil do f¾ae a zakopal pod vèelínom vo svojej záhrade.
Existovali vak opisy týchto zoznamov, ktoré mali k dispozícii vedúci
jednotlivých skupín a jednu kópiu získal aj Mi¾o. Mi¾o tento riskantný krok
odôvodòoval tým, e zoznamy potrebuje vedenie BL v Koiciach, istí vojenskí dôstojníci, okrem iných aj istý
kpt. Lukáè. Tento zoznam mal slúi
na povolanie èlenov BL do armády,
kde malo by v krátkom èase vyvolané
povstanie. Aby sa èlenovia BL v èase
vypuknutia povstania poznali, nemali
na èiapkach nosi tátny znak.33 Neskôr sa vak ukázalo, e Mi¾o len blufoval, ale tento nebezpeèný krok prispel k odhaleniu skupiny.34
Ïalím faktorom, ktorý urýchlil dekonpiráciu organizácie boli nasadení
agenti tB. Ako u bolo spomenuté, tým
sa pomerne ¾ahko podarilo infiltrova sa
do jednotlivých podskupín BL - 8, pre-

toe tie boli známe v obciach, kde pôsobili. Títo agenti nabádali prísluníkov organizácie, aby podnikali nebezpeèné akcie na záchranu reimom perzekvovaných ¾udí. Jednými z nich boli internovaní kòazi a reho¾níci, ktorým sa v roku
1951 podarilo ujs zo sústreïovacieho
tábora v Podolínci. Týmto uteèencom
bolo potrebné zaobstara náhradné doklady. Túto úlohu zveril túrik Serbinovi, ktorý síce legitimácie nes¾úbil zabezpeèi, pretoe tie boli evidované, ale
pris¾úbil zaobstara tlaèivá, ktoré mali
doèasne slúi a do vydania obèianskych preukazov. Pris¾úbené veci priniesol Serbin cez Ujhelyho Jurkovi u o týdeò.35 Serbin vak v tom èase ete nevedel, e Ujhely bol nasadeným agentom
tB, avak týmto riskantným krokom
prispel k dekonpirácii organizácie. Je
zrejmé, e keï sa Ujhely dozvedel o
chystaných akciách Jurkovej podskupiny
BL - 8 informoval o tom orgány tB,
ktoré sa na základe toho rozhodli zatknú èlenov tejto podskupiny.
Orgány tB sa na základe hlásení
svojich agentov rozhodli v júni 1951 pristúpi k realizácii skupiny BL - 8. Preèo
tak urobili a v lete 1951? Jeden z moných dôvodov bolo to, e potrebovali vykáza nejaké výsledky, aby prísluníci
tB mohli dosta povýenie a finanènú
odmenu. No najprv potrebovali vedie,
kto je vedúcim tejto skupiny. V tomto
prípade im pomohol samotný èlen BL - 8
J. Záhorský, ktorý pri istej príleitosti
povedal svojmu priate¾ovi Beòákovi o
Minárikovi ako o vedúcom tejto skupiny. Beòák v tom èase pôsobil vo vojenskom útvare v Devínskom jazere a
keïe chcel by povýený do vyej
funkcie, oznámil to svojmu velite¾ovi.
Na základe tohto udania bol Minárik v
júni 1951 zatknutý poèas výkonu vojenskej sluby.36
Po zatknutí Minárika nasledovalo
zatýkanie ïalích èlenov BL - 8, ktoré
prebiehalo v lete 1951. Cie¾om akcie
Duben bolo odhali èinnos jednotlivých
skupín BL na Slovensku, ktorú vak prísluníci tB vo svojich hláseniach zvyèajne nadhodnotili. Ak bola skupina
malá, pripojili k nej ïaliu, ktorú niekedy aj sami vytvorili a tak dali základ k
monsterprocesu.37

SÚDNY PROCES
S VEDÚCIMI PREDSTAVITE¼MI

BIELEJ LÉGIE - 8
Po zatknutí jednotlivých èlenov
skupiny BL - 8 sa zaèala príprava súdnych procesov s jednotlivými èlenmi
tejto organizácie. Treba poveda, e nie
vetci èlenovia tejto skupiny boli
trestne stíhaní, pretoe jednak ich bolo
príli ve¾a a nie vetkým bola dokázaná
trestná èinnos. Jednotliví èlenovia
skupiny BL - 8 sa osobne spoznali a
poèas vyetrovania na tB. Ako u
bolo povedané, vyetrovatelia sa usilovali presvedèi zatknutých èlenov BL 8 násilnými prostriedkami, aby sa priznali k nedovolenému ozbrojovaniu, teroristickým akciám a iným trestným èinom.38 Väèina zo zatknutých èlenov
BL - 8 sa napokon priznala k týmto obvineniam, èím do znaènej miery u¾ahèili vyetrovate¾om ich prácu, ktorým
sa tak podarilo dosiahnu svoj cie¾ znemoni èlenov BL a tým pádom aj
celé hnutie v oèiach verejnosti. Z technických dôvodov sa budeme venova
len procesu s vedúcimi tejto skupiny J.
Minárikom a S. Hadaèom.
Dòa 16. septembra 1952 sa konala na
tátnej prokuratúre v Prahe porada sudcov zapojených do procesu so skupinami
BL39, na ktorej sa dohodlo, e sa obvinení èlenovia BL z koického a preovského kraja spoja do jedného procesu.40
To svedèí o snahe alobcov spoji jednotlivé skupiny do jednej obaloby, èo plne
korepondovalo s predstavou politických
orgánov o BL ako o iroko rozvetvenej
teroristickej organizácii. Pokia¾ sa jednalo o vytýèenie hlavnej línie procesu,
rozhodlo sa, e sa nebude hovori o centre BL na Slovensku, ale e ide o skupiny,
ktoré vznikli z podnetu vysielania rozhlasu BL.41 Na základe tejto porady bola
pripravená efektívna koncepcia, vybratá
správna skupina obalovaných, ktorá
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mala by pripravená na súdne konanie.
tátna prokuratúra v Bratislave kládla
obvineným za vinu, e èlenstvom v BL
sa usilovali o znièenie ¾udovodemokratického zriadenia pomocou novej svetovej vojny a nastolenie kapitalistického
systému. Pritom svoje zloèinné ciele snaili sa maskova plátikom ideologického boja proti komunizmu a za ideu
Slovenského tátu.42 tátna prokuratúra
sa teda usilovala vyvola dojem, e ide o
nebezpeèných zloèincov, ktorí boli pripravení bojova proti komunizmu so
zbraòou v ruke. Ilo o cie¾avedomú manipuláciu verejnosti so zámerom znemoni èlenov BL, aby ich èinnos bola
vnímaná ako nebezpeèná pre tzv. ¾udovodemokratický reim.
Obaloba ïalej vinila obvinených J.
Minárika a S. Hadaèa, e zbierali
správy obsahujúce tátne tajomstvo a to
najmä z oboru hospodárskeho, vojenského a politického v úmysle odovzda
ich Jozefovi Vicenovi akonáhle sa k
tomu naskytne príleitos a obvinený Ján
Minárik takéto správy Jozefovi Vicenovi
a americkej pionánej slube odovzdal.43 Toto tvrdenie obaloby bolo
do istej miery pravdivé, ale na druhej
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strane treba poveda, e J. Minárikovi
ani S. Hadaèovi sa aj napriek ich úsiliu
nepodarilo nadviaza spojenie s J. Vicenom. Obaja menovaní boli obvinení z
trestného èinu vyzvedaèstva pod¾a § 86
ods. 1, 2 písm. a), b) a obvinený J. Minárik aj pod¾a ods. 3 písm. c) trestného zákona è. 231/48 Zb.
Samotný proces so skupinou Minárik a spol. prebiehal na Krajskom súde v
Koiciach v dòoch 30. septembra a 2.
októbra 1952. Na hlavnom pojednávaní
boli prítomní: Václav Hamák - predseda
senátu, Ondrej Harazín, Ján Engl, Vojtech Rudý, Matej upanèiè, Václav torkán - èlenovia senátu, Ján Feje - zástupca tátneho prokurátora44, Vojtech
Rampáek, tefan Fényes, Konrád Glatz
- obhajcovia. Pojednávanie bolo verejné.
Po prednesení obaloby prilo k výsluchu obvinených. Sudcovia sa snaili
usvedèi obalovaných z trestných èinov
uvedených v obalobe. Obalovaný J.
Minárik sa v celom rozsahu priznal k
trestnej èinnosti uvedenej v obalobe.
Avak S. Hadaè poprel, e by cie¾om BL
- 8 malo by prevádzanie teroristickej
èinnosti, èi vrady funkcionárov KSS.
Pod¾a jeho výpovede na hlavnom pojed-

1 Staèí napríklad uvies citát Jozefa Vicena z jeho publikácie Vo víroch rokov 1938 - 1988, kde na strane 191 uvádza,
e v archívnych prameòoch sa o Bielej légii hovorí èasto
bombasticky, ale protireèivo a keï sa lepie prizrieme, zistíme, e vetko je písané reèou tých, ktorí proti Bielej légii
bojovali a keïe boli bezmocní, zaèali si vymý¾a a podávali nepravdivé správy. VICEN, J.: Vo víroch rokov
1938 - 1988. Bratislava 1999, 488 s.
2 Ako príklad mono uvies výpoveï J. Minárika poèas
výsluchu na tB, v ktorej uviedol, e bol J. Vicenom intruovaný i v tom zmysle, aby sa èlenovia BL - 8 ozbrojovali a realizovali teroristickú èinnos, konkrétne pripravili
vyhodenie trate Koice - Èierna nad Tisou do vzduchu.
Avak pod¾a neskorieho svedectva J. Minárika jeho skupina nevyvíjala iadnu teroristickú èinnos, pretoe to bolo
v príkrom rozpore so zásadami BL. Interview s J. Minárikom, 2. 12. 2006, Dvorianky.
3 K najznámejím publikáciám venujúcim sa problematike
Bielej légie na Slovensku patria: VICEN, J.: Vo víroch rokov, VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen a Biela légia. Banská
Bystrica 2003, 124 s., CINTAVÝ, P.: Po stopách Bielej légie v protikomunistickom odboji. Bratislava 1995, 80 s.,
CINTAVÝ, P.: Dokumenty o Bielej légii. Bratislava 1995,
148 s. Takisto sú to niektoré túdie mladých historikov, ako
napríklad: VILHAN, M.: Postoje èasti predstavite¾ov skupiny Biela légia k povojnovému postaveniu Slovenska In:
Slovensko a druhá svetová vojna. Bratislava: 2000, s. 409 421, èi populárne èlánky Radoslava Maska¾a o Bielej légii,
publikované vo Svedectve. Pozri: MASKA¼, R.: Èo predchádzalo zaloeniu Bielej légie. Svedectvo, roè. 17, 2007,
è. 5, s. 12 - 14, MASKA¼, R.: Èo bola a nebola Biela légia? Svedectvo, roè. 18, 2008, è. 9, s. 5 - 7.
4 Ako príklad zrejmej tendenènosti zo strany komunistických
orgánov voèi BL mono uvies jej definíciu v archívnych
prameòoch, pod¾a ktorej to bola teroristická polovojenská
organizácia, ktorá mala za úlohu terorizova obyvate¾stvo,
prevádza sabotáe, pionáe a vrady. Archív Ústavu pamäti národa (ïalej A ÚPN) Bratislava, f. Ministerstvo vnútra
(ïalej MV) 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II. Obaloba
Frantika Bodnára zo dòa 24. 9. 1952.
5 Napríklad zakladate¾ a ideológ BL J. Vicen tvrdí, e to bolo
hnutie svojpomoci obyvate¾stva proti tátnemu teroru, ale
Miroslav Vilhan sa domnieva, e to bola organizácia, ktorú
tvorili individuálne organizované skupiny, ktoré nemali dostatok prostriedkov ani moností, ako èeli odporu zo strany
reimu. Pozri: VICEN, J.: Vo víroch rokov, s. 199, VILHAN,
M.: Reakcia na príspevok Ing. Cagala, (citované 20. 1. 2009).
Dostupné na URL http://novageneracia.sk/ng/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=24.
6 V tejto súvislosti treba vyzdvihnú monografiu R. Letza
- Odkaz ivým. Prípad Albert Púèik a spol., v ktorej autor
výstine charakterizuje toto hnutie, kde si pomáhajú vzájomne neznáme osoby (napríklad upozoròova na komunistické metódy, varova ohrozených ¾udí, identifikova
nebezpeèných ¾udí, ...). To znamenalo aplikáciu princípu
solidarity a prakticky vyluèovalo monos odhalenia a strachu z perzekúcií. LETZ, R.: Odkaz ivým. Prípad Albert
Púèik a spol. Bratislava 2008, s. 165.
7 Jozef Vicen sa narodil 14. 12. 1921 v Hornej Strede. Poèas vysokokolských túdií sa exponoval v Hlinkovej mládei a v roku 1943 sa stal èlenom spoloèenstva Rodina, vedeného chorvátskym kòazom Kolakovièom. Na sklonku
roku 1944 bol poverený organizova Slovenskú tajnú
ochranu, ktorá mala ako spravodajská sluba slúi exilovej
slovenskej vláde. Po skonèení vojny emigroval do Rakúska,
kde nadviazal kontakt s americkými orgánmi a stal sa ich
stálym spolupracovníkom. V roku 1948 koncipoval program BL ako formy protikomunistickej rezistencie. Èeskoslovenské tajné sluby ho v máji 1957 uniesli. Za svoju èinnos dostal 25 rokov väzenia. V roku 1968 bol prepustený
na slobodu. Zomrel Jozef Vicen - ve¾ký bojovník proti komunizmu, (citované 20. 1. 2009). Dostupné na URL
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návaní malo by cie¾om BL obnovenie
Slovenského tátu. Za týmto cie¾om boli
èlenovia tejto skupiny ozbrojení, aby
boli pripravení na vypuknutie celonárodného povstania.45
Na záver pojednávania predniesol
zástupca tátneho prokurátora J. Feje
reè, v ktorej okrem iného zdôraznil spoloèenskú nebezpeènos obvinených a surovos zloèinov, ktorých sa dopustili. K
sudcom Krajského súdu povedal: Vá
rozsudok musí by výstrahou nepriate¾om republiky doma i v zahranièí, e nebudeme ma z¾utovanie s nikým, kto sa
akoko¾vek pokúa rozvratom, pionáou, terorom a vradami, alebo inak naruova budovanie astného ivota v
naej vlasti.46 Vo tvrtok 2. októbra
1952 vyniesol senát Krajského súdu v
Koiciach rozsudok nad obalovanými
èlenmi BL, ktorý znel: M. Mihok, J. Reetko, B. Grúber a F. Bodnár boli odsúdení na trest smrti, S. Hadaè na doivotie, J. Minárik na 25 rokov väzenia, J.
Leák na 18 rokov väzenia a M. Madej
na 15 rokov väzenia. U vetkých obvinených prepadol ich majetok v prospech
tátu a stratili obèianske práva.47

http://novageneracia.sk/ng/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=24.
8 VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen, s. 47.
9 COURTOIS, S., WERTH, N., PANNÉ, J. - L., PACZKOWSKI, A., BARTOEK, K., MARGOLIN, J. - L.: Èierna
kniha komunizmu. Zloèiny, teror, represálie. Bratislava
1999, s. 379.
10 ÏURICA, M.: Dejiny Slovenska a Slovákov v èasovej
následnosti faktov dvoch tisícroèí. Bratislava 2007, s. 633.
11 O tom, e tzv. Katolícka akcia bola jedným z podnetov
pre zaloenie skupín BL svedèí aj výpoveï Ondreja Vaòa
poèas vyetrovania orgánmi tB, v ktorej okrem iného
uviedol, e svoju protitátnu èinnos môem datova od
Katolíckej akcie v roku 1949, kedy priiel do môjho bytu
zavádza elektrické vedenie Juraj Daòko z Dvorianok. Pri
tejto príleitosti sme viedli rozhovor o Katolíckej akcii a
zatýkaní kòazov v tom zmysle, e to tak dlho trva nemôe. Archiv Ministerstva vnitra Èeské republiky (A MV
ÈR) Praha, f. Biela légia (ïalej BL) H - 433, k. è. 6. Protokol o výpovedi O. Vaòa zo dòa 15. 10. 1951.
12 Pod¾a tohto bulletinu sa BL teila na Slovensku ve¾kej
ob¾ube a vánosti, ktorú si získala svojim bojom za slobodu slovenského národa. Na základe vysielania rozhlasu
BL vznikali potom miestne skupiny BL na strednom a východnom Slovensku ako spontánna reakcia na praktiky totalitného reimu. VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen, s. 85.
13 M. Brinda pochádzal z obce Baèkov, okres Seèovce, ale
v tom èase il v Dvoriankach, kde vlastnil obchod. Interview s J. Itokom, 2. 12. 2009, Koice.
14 Boli to: Michal Brinda, Ondrej Marcin, Juraj Daòko,
Michal Záhorský, Juraj Havrila, Michal Serbin, Ján Petro,
Ondrej Vaòo, Jozef Onderko, Michal Itok a ïalí. Interview s J. Itokom, 2. 12. 2009, Koice.
15 J. Minárik pracoval v Prahe ako oetrovate¾ v nemocnici
Milosrdných bratov v Prahe. Pod vplyvom reho¾níkov a
vysokokolákov nadobudol nepriaznivý postoj k tzv. ¾udovodemokratickému zriadeniu, ktorý vyplýval z jeho náboenského presvedèenia. Dôvodom jeho návratu domov
bolo rozpustenie reholí v Èechách zaèiatkom roku 1949. A
ÚPN Bratislava, f. MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II.
Obaloba J. Minárika zo dòa 24. 9. 1952.
16 VARINSKÝ: Jozef Vicen, s. 50.
17 Pre úplnos uvedieme text prísahy èlenov BL: Prisahám na Boha ivého, e:
1. Pod¾a svojich síl najsvedomitejie budem pracova
v práci, ktorú dobrovo¾ne prijímam na zhodenie komunistického reimu a za znovunastolenie slobody na
Slovensku.
2. V tejto práci budem postupova tak, aby som nijakým
slovom alebo skutkom túto prácu neprezradil a nepriviedol
seba a svojich spolupracovníkov do väzenia.
3. e poèas tejto práce sa zdrím nemierneho pitia alkoholu
a e urobím vetko, aby som zabránil poívaniu alkoholu u
kadého, o ktorom viem, e by mohol nieèo prezradi.
4. V prítomnosti som neprijal a v budúcnosti nikdy neprijmem prácu, ktorá by bola v ostrej protive s touto prísahou
a e nikdy nevstúpim do úprimných sluieb komunistických, alebo iných, mylienke slovenskej slobody neprijate¾ných.
5. Som si vedomý, e nedodranie tejto prísahy znaèí
zradu, èo môe privodi moje potrestanie, vo vánom prípade aj trestom smrti.
Tak mi Pán Boh pomáhaj. Tame, s. 111.
18 V liste J. Vicena V. Varinskému zo dòa 5. 7. 1996 bolo
uvedené, e Minárik mal za úlohu vytvori v zamínovaných priestoroch východoslovenských hôr doèasný úkryt
pre presúvajúcich sa prísluníkov ukrajinských povstaleckých jednotiek cez Slovensko na Západ. Keïe sa predpokladalo, e Ukrajinci budú ozbrojení, zdalo sa by rozumné, aby aj Minárikova skupina nakladala s nimi ako s
ozbrojenými jednotlivcami. Tame, s. 50.
19 A ÚPN Bratislava, f. MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è.
B 10/II. Obaloba J. Minárika zo dòa 24. 9. 1952.

ZÁVEREÈNÉ ZHRNUTIE
Proces s vedúcimi èlenmi skupiny
BL - 8 bol jedným z mnohých politických procesov v Èeskoslovensku, ktoré
prebiehali v prvej polovici 50. tych rokov 20. storoèia. Spoloèným znakom
vetkých týchto procesov bolo to, e o
ich výsledku nerozhodovala vina, èi nevina obalovaných, ale rozhodnutie politických orgánov. I keï sa nám nepodarilo zisti, èi sa o tento proces zaujímali aj sovietski poradcovia, dá sa
predpoklada, e o jeho priebehu boli
informovaní. Vyplýva to jednak z výpovedí obvinených, v ktorých je bada
úplné priznanie a ¾útos nad spáchanými èinmi, èo bolo výsledkom dlhého
vyetrovania, poèas ktorého boli pouité aj násilné prostriedky.
Èo sa týka truktúry procesu, tá
bola v podstate totoná so truktúrou
iných, známejích procesov. Na zaèiatku bolo zadranie a uväznenie J.
Minárika a S. Hadaèa. Ako u bolo povedané, zatknutiu J. Minárika predchádzalo udanie vojakom Beòákom. Zo
svedectiev J. Itoka a J. Minárika sa dá
usudzova, e tátne orgány vedeli u

20 Za túto informáciu ïakujeme Jozefovi Itokovi. Interview s J. Itokom, 2. 12. 2009, Koice.
21 Neskôr po odchode Minárika z Viedne na Slovensko
(13. augusta 1949) Vicen urobil dva pokusy o spojenie s
Minárikom. V liste z 22. septembra 1949 vyzval Minárika,
aby zaèal èinnos a zdôvodòoval, preèo zatia¾ neposlal vysielaèku. Odpoveï mal Minárik posla Vèelkovej do
Lakárskej Novej Vsi pod krycím menom Marta. Aj neskôr
udroval Minárik spojenie s Vicenom prostredníctvom
tejto spojky. Pod¾a Varinského vak Minárikove správy o
pohybe vlakových súprav naloených tankami v okolí Michalian boli nato¾ko nepresné, e Vicen sa rozhodol napísa ïalí list s intrukciami, ako správy zostavova, aby
boli spravodajsky vyuite¾né. VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen, s. 51.
22 S. Hadaè bol za Slovenského tátu prísluníkom Hlinkovej mládee (HM). Pod¾a svedectva M. Pavlíka sa na
sklonku vojny pripojil k partizánskemu hnutiu. Po vojne
zmaturoval v roku 1948 na obchodnej kole a stal sa úradníkom na ONV v Trebiove. V roku 1950 bol zaistený pre
napomáhanie k ilegálnemu úteku do zahranièia. Od mája
1951 pracoval na Trati druby a do svojho zatknutia. A
ÚPN Bratislava, f. MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II.
Obaloba S. Hadaèa zo dòa 24. 9. 1952.
23 lo o nasledujúce mestá a obce: Seèovská Polianka,
Dvorianky, Baèkov, Zbehòov, Egre, Lastovce, Vojèice,
Èerhov, Zemplínske Hradite, Slanec, Seèovce, Dargov,
Èakanovce, Tuická Nová Ves, Cabov, Koice, Trebiov,
Ve¾ký Ruskov, Malý Ruskov, Ve¾ký Kazimír, Slivník, Èelovce, Micha¾any, Plechotice, Niný ipov, Stanèa. VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen, s. 67.
24 Boli to: tefan Jurko - vedúci skupiny, Ján túrik, Ján
Èurák, Popreòák, Kováè, Ján Serbin, Michal Serbin, Ujhely - nasadený agent tB a Michal Pavlík. Interview s M.
Pavlíkom, 14. 9. 2006, Trebiov.
25 Pod¾a výpovede V. Brajera z 11. 8. 1951 sa mali dosta
èlenovia BL na pièkové miesta do strany a tie pri socializácii na dedine do JRD, v ktorej mali vies èlenov k nepriate¾skému pomeru voèi tátu. Ich taktika mala by taká,
e sa mali navonok ukazova ako oddaní stúpenci reimu,
ktorí sa zapojili do budovania vlasti a takto by získali dôveru a odvrátili pozornos bezpeènostných orgánov. AMV
ÈR Praha, f. BL H - 433, k. è. 6. Protokol o výpovedi V.
Brajera zo dòa 11. 8. 1951.
26 Pod¾a výpovede S. Hadaèa pred Krajským súdom v Koiciach to malo by zdemolovanie Okresného sekretariátu
Komunistickej strany Slovenska (KSS) v Trebiove, ktoré
mal vykona Gabriel Novák. Tento èin mal slúi na nadviazanie spojenia so zahranièím. Ïalej to malo by vyhadzovanie komunikaèných spojov. Konkrétnejí plán na prevedenie týchto èinov vak èlenovia BL - 8 nemali. Mali
slúi len pre ivenie organizácie. A ÚPN Bratislava, f.
MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II. Protokol o výpovedi S. Hadaèa zo dòa 30. 9. 1952.
27 A ÚPN Bratislava, f. MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è.
B 10/II. Obaloba S. Hadaèa zo dòa 24. 9. 1952.
28 Interview s M. Pavlíkom, 18. 12. 2009, Koice.
29 Ilo o Jozefa Harvana, zakladate¾a podskupiny, Jána
Presbrucha a tefana Kandráèa. Pod¾a archívnych prameòov mala táto podskupina vydáva protitátne letáky, rozvraca JRD a získava spravodajské informácie. AMV ÈR
Praha, f. BL H - 433, k. è. 6. Protokol o výpovedi J. Harvana zo dòa 3. 11. 1952.
30 Vladimír Matouek bol vedúcim skupiny v rámci akcie
DUBEN, vytvorenej v apríli 1951 Velite¾stvom tátnej
bezpeènosti Ministerstva národnej bezpeènosti (MNB) v
Prahe s cie¾om realizácie skupín BL na Slovensku. Jeho
snahou bolo vytvori nadsadený obraz o BL ako iroko rozvetvenej teroristickej organizácii usilujúcej sa ozbrojeným
povstaním obnovi Slovenský tát, èo bolo v súlade s doktrínou zostrovania triedneho boja. VARINSKÝ, V.: Jozef
Vicen, s. 62 - 63.
31 Napríklad v obci Dvorianky sa o existencii skupiny BL
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dlhí èas o tejto skupine. Po zadraní
nasledovalo vypoèúvanie a zostavovanie skupiny. Pri zostavovaní skupiny sa
vdy dbalo na to, aby obvinených nieèo
spájalo. V prípade skúmanej skupiny
ilo o ich aktivity v boji proti tzv. ¾udovodemokratickému zriadeniu. Pri vypoèúvaniach sa kládol dôraz na vinu obalovaných. Na otázku: Cítite sa
vinný?, obvinení zväèa odpovedali,
e sú si vedomí svojho nepriate¾ského
postoja voèi tzv. ¾udovodemokratickému zriadeniu a z toho vyplývajúcich
trestných èinov. Výpovede obalovaných sa v mnohom rozchádzali, pretoe
kadý sa snail by nevinný. Keïe
vak vetci boli v zozname èlenov BL,
nemalo to ve¾ký zmysel. Mnohí obalovaní neskôr vypovedali, e boli násilím
donútení prizna trestnú èinnos v BL.
Pokia¾ vak bol èlenom BL nejaký komunista, vyetrovali ho iba formálne.
Je zrejmé, e o výke trestov sa rozhodlo mimo súdnej siene, o èom svedèí
spomínaná porada na tátnej prokuratúre
v Prahe. Aj tento proces bol dôkazom
nemilosrdnej odplaty nepriate¾om reimu za ich aktivity smerujúce k odstráneniu totalitnej moci v Èeskoslovensku.

- 8 dozvedela tB od miestnych obèanov, ktorí vedeli o
existencii tejto skupiny. Interview s J. Itokom, 2. 12. 2009,
Koice.
32 Ilo o u spomínanú podskupinu BL - 8 v obci Slanec,
ktorú tvorili: J. Harvan, J. Presbruch a . Kandráè. VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen, s. 67.
33 Tame, s. 67 - 68.
34 Hoci M. Mi¾o nebol nasadeným agentom, pretoe dostal
pomerne vysoký trest 15 rokov, je moné e pri výsluchu
mohol by pod nátlakom do istej miery usmeròovaný orgánmi tB. Za túto informáciu ïakujeme J. Minárikovi. Interview s J. Minárikom, 2. 12. 2006, Dvorianky.
35 AMV ÈR Praha, f. BL H - 433, k. è. 6. Protokol o výpovedi J. Serbina zo dòa 6. 11. 1952.
36 Za túto informáciu ïakujeme J. Minárikovi. Interview s
J. Minárikom, 2. 12. 2009, Koice.
37 VICEN, J.: Vo víroch rokov, s. 204 - 205.
38 Tu treba uvies, e cie¾om spomínanej Matoukovej akcie DUBEN bolo zvýrazni hrozbu skupín BL pre tátnu
bezpeènos, èo bolo v súlade s predstavami najvyích
miest v Prahe, ale aj realizátorov BL, ktorým ilo o sluobný postup. VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen, s. 64 - 65.
39 Tejto porady sa zúèastnili: za vyetrovacie oddelenie
MNB Kropáèek, za tátny súd Èerný a Hamák, za tátnu
prokuratúru Mikyska, Feje a Èíek. A ÚPN Bratislava, f.
MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II.
40 Jednalo sa o tieto mená: Ján Minárik, Stanislav Hadaè,
Michal Mihok, Michal Madej, Ján Reetko, Jozef Leák,
Bohumil Grúber a Frantiek Bodnár. A ÚPN Bratislava, f.
MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II.
41 Toto tvrdenie je do istej miery pravdivé, pretoe väèina
¾udí na východnom Slovensku, ktorí boli nespokojní s
vládnucim reimom poèúvali vysielaè BL, na základe ktorého sa stali èlenmi tohto hnutia. Avak tvrdenie, e BL na
Slovensku mala svoje centrum je zavádzajúce, pretoe takéto centrum neexistovalo. Táto mylienka bola vytvorená
Matoukovou skupinou, ktorá sa usilovala vytvori nadsadený obraz o BL. VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen, s. 63.
42 Snahou obaloby bolo poda obraz o obvinených, ako o
nepriate¾och tzv. ¾udovodemokratického zriadenia. Vetci
menovaní boli oznaèení ako dedinskí boháèi, bývali exponenti faistických organizácií za Slovenského tátu, reakèné elementy z radov ivnostníkov a obchodníkov, ktorí
znárodnením stratili svoje zisky. A ÚPN, f. MV 1951 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II. Obaloba Frantika Bodnára
zo dòa 24. 9. 1952.
43 A ÚPN, f. MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II. Obaloba J. Minárika a S. Hadaèa zo dòa 24. 9. 1952.
44 Ján Feje pôsobil na Krajskom súde a tátnom zastupite¾stve v Levoèi (1939 - 1945), potom ako obalobca pri
retribuènom Národnom súde a tátnom zastupite¾stve v
Bratislave (1947 - 1948), viceprokurátor na bratislavskom
oddelení tátnej prokuratúry (1948 - 1949, 1951 - 1952),
éf prezídia Povereníctva spravodlivosti (1949 - 1950), námestník generálneho prokurátora (1950 - 1951), prokurátor
na Krajskej prokuratúre v Bratislave (1953 - 1969) a generálny prokurátor ÈSSR (1969 - 1988). LETZ, R.: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdièom. Bratislava
2007, s. 82 - 83.
45 Pod¾a Hadaèovej výpovede bolo v júni 1951 90% obyvate¾stva v jeho okolí proti terajiemu reimu. A ÚPN, f.
MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è. B 10/II. Protokol o výpovedi S. Hadaèa zo dòa 30. 9. 1952.
46 A ÚPN Bratislava, f. MV 1951 - 1971, k. è. 1; reg. è.
B 10/II. Obalobná reè J. Fejea na Krajskom súde v Koiciach zo dòa 2. 10. 1952.
47 Z toho teda vyplýva, e Krajský súd obzvlá tvrdo odsúdil èinnos Reetkovej skupiny, ktorá mala na svedomí
vradu dvoch prísluníkov ZNB. Hadaè dostal vyí trest
ako Minárik zrejme preto, lebo jeho èinnos v BL bola aktívnejia ako Minárikova.
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súèasnom výsadnom postavení
slobodného medzinárodnoprávneho subjektu ako suveréna a nezastupite¾ného tvorcu vlastných dejín a
kultúry, stojí slovenská spoloènos pred
osudovou výzvou: reprezentova svoj
autentický prínos do klenotnice ¾udskej
civilizácie aj prostredníctvom svojej
metropoly a dokáza, e sme nielen starobylý, ale zároveò aj ivotaschopný a
tvorivý moderný politický národ.
Bratislava - súèasné hlavné mesto
Slovenskej republiky - má takú dlhú a
významnú históriu ako máloktorá zo
svetových metropol. Zároveò má aj neobyèajne krásnu a strategicky dôleitú
polohu. Tieto skutoènosti nás nielen zaväzujú kona zodpovedne, ale mali by sa
sta aj hlavným zdrojom pozitívnej motivácie vetkých, ktorí chcú toto bohatstvo nielen zachova, ale aj zve¾adi a
obohatené ho odovzda budúcim generáciám. Uvedomujeme si, e je to mnohogeneraèná a vlastne nikdy nekonèiaca
práca. Navrhli sme preto vytvori jej dlhodobú strategickú koncepciu rozvoja
pod názvom Národný program urbanizácie Bratislavy ako slovenskej metropoly. Kým hlavné mesto je spravidla
iba správnym centrom úradov a vrcholných politických intitúcií tátu - metropola je srdcom kultúrneho a spoloèenského ivota celého národného spoloèenstva, symbolom vlasti a zároveò centrom tátnej reprezentácie.
Rozdiel medzi metropolizáciou a
babylonizáciou je zásadný, a osudový
a chybné rozhodnutia majú dlhodobé a
èasto nezvratné následky! Metropolizácia je predovetkým prejavom slobodnej
vôle a tvorivosti suverénneho subjektu
ako autentickej individuality a sústredenie vlastných najvýznamnejích reprezentaèných hodnôt do hlavného mesta
ako centra verejného, politického a kultúrneho diania s dôrazom na ochranu historických, kultúrnych aj prírodných dominánt a pamätníkov významných osobností a udalostí. Zároveò je to pokraèovanie v tých najlepích tradíciách minulého vývoja mesta v zmysle ïalieho
perspektívneho plánovania jeho rozvoja
v budúcnosti. Babylonizácia je prejavom
nekoncepènosti, ivelnosti, náhodnosti,
bezhlavého preberania cudzích úpadkových vzorov, strata vlastného charakteru
a rôznymi súkromnými mocenskými
tlakmi a korupciou presadzovanie osobného alebo úzko skupinového prospechu
na úkor celospoloèenských záujmov.
Bratislava u dlhý èas trpí neodborným vedením a zlými rozhodnutiami.
Nie politickí nominanti, ale odborníci autority z radov urbanistov, architektov,
výtvarníkov, technikov... majú rozhodova o tvári naej metropoly. Preto je potrebné ustanovi Radu osobností z rôznych oblastí spoloèenského, kultúrneho
a vedeckého prostredia, ktoré posúdia
kadú závanú zmenu v koncepcii a ivote mesta.
O nízkej úrovni vzahu kompetentných k významným historickým osobnostiam svedèí okrem iného aj fakt, e
po k¾úèových osobnostiach slovenských
dejín - Mojmírovi, Rastislavovi, Svätoplukovi... èi napríklad aj Matejovi Belovi
sú pomenované iba malé a bezvýznamné
ulièky v hlavnom meste národa, na ktorého dejinách sa podie¾ali rozhodujúcim
spôsobom! Rovnakej pocty urákou,
poníením a degradáciou sa dostalo aj
jednej z najvýznamnejích osobností moderných slovenských aj európskych dejín
- generálovi Dr. M. R. tefánikovi.
Ani 4. mája 1919 nevítala, ani teraz
- po 90. rokoch od jeho tragickej a dodnes dôveryhodne neobjasnenej smrti Bratislava nevíta tefánika ako generála
- oslobodite¾a s poctami hodnými jeho
zásluh! Zato z kanála vyliezajúcemu
èumilovi, na Hlavnom námestí sa rozahujúcemu napoleonskému okupaènému vojakovi èi opodia¾ spoza rohu
¾udí straiacemu paparazzimu sa dostalo neprimeranej a nezaslúenej pocty
priamo na bratislavskom korze! Túto trojicu pochybných reprezentantov súèasnej Bratislavy dopåòa dementný
schõnenáci, ktorý sa pomaly, ale iste najmä v oèiach zahraniènej verejnosti stáva symbolom Bratislavy. Zato socha

Metropolizácia - áno,
babylonizácia - nie!
Pripomíname Bratislavské memorandum z 30. 4. 2009
polyhistora Mateja Bela predstavite¾om
hlavného mesta zjavne nechýba...
Potom sa èudujeme a uráame, e
natoèia u nás film Hostel, kde je Bratislava vykreslená ako stoka najúbohejieho ¾udského úpadku a spodiny?!
V kultúrnom svete sa na tátnej reprezentácii neetrí, lebo u na vlastnej
kode zistili, e takto uetrené prostriedky sú vlastne tátnym dlhom voèi
pozitívnemu obrazu spoloèenstva v
oèiach najmä zahraniènej verejnosti.
Preto - u od roku 1993! - iadame:
vytvori nový, súèasnému slobodnému
postaveniu slovenského národa a výnimoènému dejinotvornému významu
osobnosti generála Dr. M. R. tefánika
zodpovedajúci dôstojný a ve¾korysý pamätník na jeho èinnosti priliehavom a
èestnom mieste metropoly národa, za
ktorého slobodu obetoval svoj ivot - doslova do poslednej kvapky krvi. Týmto
miestom je Námestie slobody v blízkosti
Vlády SR a Prezidentského paláca. Veï
táto výnimoèná a k¾úèová osobnos naich, aj irích európskych dejín urobila ako jednotlivec - pre slobodu náho národa viac ako mnohokrát celá generácia!
Za nenáleitú a morbídnu mono
povaova aj skutoènos, e si stereotypne pripomíname - namiesto pravidelných celonárodných slávností v deò výroèí jeho narodenia (21.7.1880) - iba
jeho smr. To je vak predovetkým vecou tátnych orgánov SR...
Nezabúdajme tie, e pamätník,
ktorý dnes pohrobkovia èechoslovakistickej ideológie reintalujú pred SND nám bol v roku 1938 vnútený vtedajou
praskou beneovskou garnitúrou ako
symbol èeskej nadvlády nad Slovenskom - èo je jasne vyjadrené dominantným postavením leva, ktorému dolu poníený letec robí iba podradnú tafá. Za
takýto dehonestujúci prístup k prvoradej
osobnosti naich aj èeských dejín by sa
mala - aj vtedajia Praha, aj súèasná Bratislava - hanbi!
Aj tento akt verejnej potupy významnej osobnosti a hodnôt naej kultúry a histórie dokazuje, e sa máme
ete stále ve¾a èo uèi. Aj od èeskej
metropoly Prahy. Napríklad v úprimnom a hlbokom vzahu èeského národa
a jeho reprezentantov k svojej matièce a zároveò caput regni, kde sa
svetu predstavuje to najlepie a najvýznamnejie z èeského národného dedièstva. To treba s úctou nielen obdivova,
ale najmä nasledova! Treba sa pouèi
aj na èeskom patriotizme, ktorý je chápaný ako prirodzený, pozitívny a celospoloèensky akceptovaný vzah k
vlastným hodnotám. A nie je - tak ako
u nás - nálepkovaný dehonestujúcim
výrazom nacionalizmus.
Výkrièníkov nezodpovednosti voèi
Bratislave ako slovenskej metropole, ale
aj ¾ahostajnosti voèi hlasom jej obèanov
je vak ove¾a viac. K tým najvýraznejím patria:
§ Nièenie historickej panorámy;
§ Narúanie typických dominánt
mesta (chaotické rozmiestnenie výkových budov);
§ Chýbajúce typické znaky metropol
- národný panteón, národný cintorín, pamätník neznámeho vojaka, nám. republiky, pamätník tátnosti...
§ Zahusovanie starého mesta bezcennou architektúrou;
§ Likvidácia technických a kultúrnych pamiatok (zbúranie Kablovky, Gumonu...);
§ Likvidácia parkovej a rekreaènej
zelene èi portovísk (Kollárovo nám.,
Esterházyho záhrada pri SRo.;
§ Zanedbávanie dekoratívnej kvetinovej výsadby;
§ Nevyváená truktúra mestských
zón (intitúcie, úrady, obchody, sluby,
bývanie, oddych....);

§ Zhorujúca sa dopravná situácia a
havarijný stav komunikácii;
§ Zniovanie tandardu bývania a
vôbec ivota v meste ;
§ Lacný výpredaj najlukratívnejích
lokalít a objektov;
§ Odpredaj pozemkov pod budovami (PKO, Stará trnica...);
§ Absencia stavebnej polície chrániacej zákonnos v oblasti stavebnej èinnosti (Magistrát musí nalieha na poslancov NR SR!);

Uvedomte si túto skutoènos, ktorá zaväzuje najmä Vás, ktorí ste za òu zodpovední najviac!
Vyzývali sme Vás na verejnú diskusiu v médiách. Nami podávaná ruka na
spoluprácu bola odmietnutá a odpoveïou bolo a je Vae mlèanie. Vy ste nás
svojou nezodpovednosou, ¾ahostajnosou a ignoráciou vyhnali do ulíc. Uvedomte si vak, e tak ako Vy stupòujete
svoju ¾ahostajnos, my budeme stupòova svoju dôraznos.

Nae demokratické a obèianske
právo rozhodova o spoloèných veciach
si vzia nedáme!
Kultúrny svet od nás oèakáva, e sa
predstavíme svojimi autentickými prínosmi - nie bezduchými kópiami cudzích vzorov. Bratislava má by slovenskou metropolou so vetkým, èo k tomu
patrí. Tak ako je to v metropolách iných
národov. Dôrazne preto iadame, aby sa
o veciach tátnej reprezentácie - akou
bezpochyby je aj urbanistický a estetický vzh¾ad Bratislavy - verejne diskutovalo a aby závery boli výsledkom akceptovania predovetkým odborných
argumentov.
Nemáte mandát ani právo nièi to,
èo ste nevytvorili!
Akad. mal. VILIAM HORNÁÈEK
Za iniciatívu osobností
a obèianskych zdruení

Kresba: Andrej Mianek
§ Investièné aj intelektuálne odkrvovanie najmä periférnych èastí Slovenskej republiky.
Uvedomujeme si nezastupite¾nú
zodpovednos, ale aj jedineènú ancu
naej generácie a mnohokrát sme ponúkli svoje vedomosti a schopnosti s dôverou, e v procese demokratizácie
náho verejného a politického ivota ktorý sa na Slovensku zaèal dokumentom Bratislava nahlas - nájdeme rovnako ochotných spolupracovníkov z radov kompetentných tátnych orgánov èi
predstavite¾ov mesta Bratislavy. Nae
výzvy a ponuky na verejnú diskusiu a
odborný vecný dialóg sa týkali hlavne
urbanizácie a estetizácie Bratislavy, názvov mostov èi komunikácii, oddychovorekreaèných zón, parkov a zelene èi pamätníkov významných osobností a udalostí.
Po tlaèovej konferencii iniciatívy
osobností a obèianskych zdruení Za
krajiu metropolu Slovenska, primátor
Bratislavy od nás osobne s podpisom dòa
3. 6. 2008 prijal nau iados o stretnutie
a h¾adanie spoloèných rieení. Pripomíname poslednú vetu naej naliehavej a v
dobrej viere s tými najlepími úmyslami
napísanej iadosti: Veríme, e sa nám
spoloène podarí nájs optimálne rieenia, ktoré budú cti Vás ako primátora,
Magistrát Bratislavy aj slovenskú kultúrnu obec. Medzi prílohami bol aj zoznam signatárov, kde boli uvedení predstavitelia 12 obèianskych zdruení a desiatky osobností ako Milan Rúfus, Ladislav aký, Július Binder, Eva Kristinová, Ferdinand Klinda, Milan Laluha,
Ondrej Zimka, Alexander Ileèko, Viliam
Hornáèek, Matú Kuèera, Milan Váro,
Jozef Husár, Jozef imonoviè, Anton
Hykisch a mnohí ïalí...
Kompetentní predstavitelia Bratislavy!
Bratislava nepatrí ani magistrátu, ani
developerom - patrí celému Slovensku,
vetkým obèanom Slovenskej republiky
a vetkým, ktorí sa hlásia k slovenskému
národu, nech ijú kdeko¾vek vo svete.

Panychída za sochami
A opä je tu èas, keï nai najdrahí a najlepí snívajú svoj vekovitý sen
o slobodných a svojprávnych Slovákoch na Národnom cintoríne v Martine.
A my sme sa ete neprebudili, skameneli sme v bezmocnosti, zakliati v nezáujme o svoje.
Bezduchý protokol predpisuje stereotypne a vodí excelencie a eminencie
poèas tátnických návtev na tie isté "artovné" lacné miesta v Bratislave, kde
bezoèivý "èumil" nakúka dámam pod sukne, zatia¾ èo énenáci sa slabomyse¾ne usmieva a podáva excelenciám ruku èi iba prst.
Nie je to výsmech, pán Bjornsterne Bjornson?
Alebo víneèko v Modre s ignoráciou naej najväèej osobnosti - ¼udovíta
túra práve v deò 195. výroèia jeho narodenia.
Svätopluka na Bratislavskom hrade okyptili o jeho podstatu, tefánika pri
Dunaji postihla degradácia pod obrovskou opachou èeského leva. Zato Masaryka povýili na pylón pred budovou SNM! Z výky sa díva na Slováèikov a zaberá miesto tým, ktorí spia svoj slovenský sen na národnom cintoríne v Martine.
Turuly u vykolíkovali nau junú hranicu. Slovenské osobnosti v samostatnej SR nemajú ani èestné, ani isté svoje miesto.
Kto vinovat? pýtame sa s Èernyevským.
V tejto takzvanej demokracii aháme za krátky koniec. Boháèi tú svoju zlatú
akú nakradnutú káru, chudobní svoj kadodenný údel, zah¾adení do vlastnej
misky, ako len vyi zo dòa na deò.
Zbytoèné sú na Slovensku zbierky na sochy, národný poklad, v minulosti na
slovenské gymnáziá a Maticu slovenskú, na èoko¾vek. Vetky doterajie boli
zhabané alebo sa stratili v nenávratne.
Naèo sú nám sochy, veï nepostoja na svojom mieste ani deò bez toho, aby
ich alebo nestrhli, neroztavili, nevykradli, alebo aspoò neoarpali a nepripravili o svoju podstatu.
Tak naèo sú nám, ¾udia, sochy, keï na Slovensku vládne surový talibanizmus?
Ostáva len veri, e raz sa vetko na prach obráti...
Uprime v tomto bezpráví a poníení oèi a povznesme svoje srdce na skalopevnú galériu Tatier - v premenách èasu pevnú a stálu, vernú nau strá a
zvieme to, èo vedeli aj nai otcovia, e
"vy, nae Tatry,
vy ste nae hrady
od vekov Slovákov
mávali ste rady..."
a to nezmení nikto, ani vládna partièka, ani nai neièlivci.
Len si vykopávajte, vyahujte naich hegemónov z èias monarchie i z èias
èechoslovakizmu spod zeme, len si ich intalujte. To najdrahie a najpodstatnejie je uschované v naom srdci - a "diamant v hrude nezhnije."
¼UDMILA HREHORÈÁKOVÁ

