
Carl Schmitt, nemecký poli-
tický filozof, autor pojmu
politična, chápe tento

pojem ako oblasť moci,
nezmieriteľných konfliktov a boja
proti nepriateľovi. Sú to formy  ak-
tivít uplatňovaných na politickom
„stagi“, pre aktérov ktorých sa pô-
sobenie v tomto priestore stalo 
nielen živobytím, ale zároveň po-
tvrdzovaním si významu a hodnoty
individuálneho JA. Priestor poli-
tična  je preto sýtený dynamikou
neustáleho súperenia a snahy o ex-
panziu jednotlivých politických te-
ritórií, o ktorých si mnohí vytvorili
fiktívnu predstavu, že sú ich
majiteľmi a zároveň aj majiteľmi
právd, ktoré v rámci týchto teritórií
produkujú. 

Kniha Friedriecha Nietscheho
Zrod tragédie obsahuje jeho výklad
apolónskeho a dionýzovského
princípu, ktorý môže v jednotliv-
coch rezonovať a poskytnúť
interpretačný pohľad na konanie
tých, ktorí obsadili a obsadzujú
planéty politična. 

Tieň Dionýza či Apolóna sa

ukrýva aj v dnešných držiteľoch
moci. Na otázku, ktoré z dioný-
zovsko-apolónskych „dvojčiat“
prevláda a obsadzuje vnútorné
charakterové priestory držiteľov
„politických brieždení a politických
súmrakov“ by pravdepodobne ani
Nietsche nemohol odpovedať
jednoznačne. I keď...

Apolón bol triezvy, racionálny
a harmonický. Charakteristiky,
ktoré by museli u súčasných poli-
tických arbitrov hľadať najlepší de-
tektívi. Unikal však  zo života 
do iluzórneho ideálneho sveta. Istú
paralelu v úniku  do „iného“ sveta
zaznamenávame aj u tých sú-
časných nositeľov a spasiteľov ži-
votov iných. Ich ideálnym svetom
sa stal svet mocenskej ilúzie o sa-
mých sebe. Je ich sprievodcom a je

spolutvorcom vzorcov ich indi-
viduálneho  správania. 

Dionýzos stelesňoval silný,
odvážny a dynamicky prototyp

charakteru. Vôľa ako sila k moci
prirodzene patrila do jeho charak-
terového portfólia. Podobne si ju
privlastňujú a riadia sa ňou aj
dnešní politickí Dionýzovia.
Vôľou, ktorá pritakáva zneužívaniu
moci sú infikovaní jej majitelia,
ktorí by ju mali využívať na vzá-
jomné spájanie a nie na roz-
deľovanie a oddeľovanie seba 
od ostatných. 

„Vôľu k moci“ Nietsche spája
s princípom existencie „vlastného
Ja“, “či centra moci“, ktoré pre-
kračuje svoje hranice a uplatňuje sa

voči druhému. A tu zaznamená-
vame tiene sprevádzajúce konania
tých, ktorí sa dostali na vrcholné
poschodia politických pyramíd.
Prostredníctvom využívania či skôr
zneužívania moci sa aj tá najmenej
disponovaná „politická bytosť“
začína cítiť ako Vladár priestoru,
ktorý mu patrí a o ktorom je
presvedčený, že sa v ňom môže
správať  tak ako chce. Zavádza
„panský„ typ morálky, v ktorej je
pozitívne len to, čo on uzná 
za vhodné. 

Preto sa v priestore politična
rozširuje hranica medzi občian-
skym a politickým územím.
Občiansky či verejný priestor, 
v ktorom prevláda iný postoj a ná-
zorové vyjadrenie,  často definuje
ako nepriateľský, ohrozujúci stabi-

litu atmosféry politična, ktoré sa
snažia držitelia moci pretláčať.
Postihnutí syndrómom  „VKM“
(vôľa k moci), sa snažia
expandovať a rozširovať sféry indi-
viduálneho mocenského vplyvu.
Vôľa k moci súvisí totiž priamo
úmerne so silou a nátlakom, ktorý
je vyvíjaný na iných. A preto chro-
nické súperenie politické indiví-
duum - „občianstvo“ bude večným
súbojom síl najmä ak „občianstvo“
nebude prijímať a akceptovať
pravdy, ktoré pretláčajú postihnutí
mocou. 

Podobným súbojom je a bude aj
vzájomná mocenská  konfrontácia
„politických ľudožrútov“, ktorých
realizácia mocenskej charakteris-
tiky politična  vyprodukovala. 

(Pokračovanie na 5. strane)
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V Kultúre č. 15/2019 sme priniesli rozhovor so sochárom Petrom Váňom, ktorý sa podujal obnoviť Mariánsky stĺp, strhnutý anarchistami roku 1918 na Staromestskom námestí v Prahe. Ako vidieť, z rozhovoru
mal veľkú radosť. A my zasa máme radosť, že môžeme podporiť jeho nenásilné úsilie, také vzdialené súčasným liberálnym nátlakovým metódam. Časti Mariánskeho stĺpa čakajú na pontóne ukotvenom 

na brehu Vltavy, kde majster Váňa privíta akúkoľvek návštevu, pripravenú na dialóg. Dokonca umožní zobrať dláto do rúk a zanechať stopu na takmer hotovom diele. Nech mu žehná Pán Boh a Panna Mária,
ktorej replika trpezlivo čaká na pozvanie vrátiť sa na pôvodné miesto napriek otvorenej nepriazni, nenávisti, závisti, ohováraniu. Snímka: Katarína Džunková



Vyvážená hospodárska
spolupráca európskych krajín by
mala byť prospešná. V súčasnej
globalizovanej ekonomike je
dokonca do istej miery aj nevy-
hnutná. A práve o nej by mala byť
Európska únia. Žiaľ, nie je. Súčasná
Európska únia sa totiž viac ako
rozvoju hospodárstva venuje
pretláčaniu svojej politiky a ide-
ológie do všetkých úrovní
spoločenského života. Sochy a zo-
brazenia neomarxistov a radikálnych
ľavičiarov na chodbách bruselských
inštitúcií nám neustále pripomínajú,
aká ideológia „je tá správna“. 
A podľa nej vyzerá aj celé fungo-
vanie a personálne obsadzovanie
vedúcich pozícií únie. 

Novým predsedom Európskej
rady sa stal bývalý belgický premiér
Charles Michel, ktorý sa preslávil
tým, že položil belgickú vládu a proti
vôli vlastných občanov odišiel 
na vlastnú päsť podpísať zmluvu do
Marakéšu. Okrem toho mu k dosiah-
nutiu kariérneho vrcholu nepo-
chybne pomohlo aj to, že bol
čestným porotcom na gay súťažiach
krásy. Nezaostáva za ním však ani

zvyšok vedenia EÚ. Veď, ako sa
stihli odchádzajúci predstavitelia
únie sami pochváliť, nové vedenie
EÚ kreovali ako rodovo vyvážené,
čiže o obsadení polovice pozícií 
v praxi rozhodovalo pohlavie nomi-
nantov a nie výlučne ich odborná
kvalifikácia. Očakávame, že trend
kvótového a ideologického presad-
zovania rodovej rovnosti bude aj
naďalej posilňovať, čiže ženy budú
ešte viac stimulované k tomu, aby
zmužneli, a naopak, muži k tomu,
aby zženšteli. O presadzovaní
pokročilejších štádií tzv. gender ide-
ológie ani nehovoriac, veď už teraz
sú medzi europoslancami trans-
vestiti, a na chodbách Európskeho
parlamentu nie je nič nezvyčajné
stretnúť kráčať na vysokých
opätkoch chlapa v krátkej sukni 
a silónkach.

Okrem fanatického obhajovania
nadpráv LGBTIQ+ komunity leží 
na srdci EÚ ešte aj boj za práva
nelegálnych prisťahovalcov. Títo sa
po novom už v oficiálnych mater-
iáloch neoznačujú ako „nelegálni
imigranti“, ale ako „neregulárni imi-
granti“. Medzi europoslancami

kolujú takisto iniciatívy na zlepšenie
ochrany prírody a tiež napríklad aj 
za obmedzenie lovu slonov v Afrike.
Avšak za zlepšenie ochrany života
nenarodených detí nič. Ani slovo...
Práve naopak, podľa jednej z inicia-
tív liberálov ovládajúcich EÚ je
problémom dokonca nedostatočný 
a zbytočne komplikovaný prístup
mnohých európskych žien k po-
tratom a chceli by ho ešte viac
uľahčiť.

Naše stredoeurópske civilizačné
a kultúrne dedičstvo však neohrozuje
len hodnotová pomätenosť liberálov
v Bruseli, ale aj ich stupňujúce sa 
štvanie proti najväčšiemu slovan-
skému národu – Rusom. Za necelé 
3 mesiace svojho pôsobenia stihol
Európsky parlament prijať už 3 uz-
nesenia odsudzujúce Ruskú federá-
ciu. Je to oblasť, v ktorej je
europarlament najaktívnejší.

Prvé uznesenie sa týkalo odsúde-
nia zasahovania Ruska do situácie 
na Ukrajine (akoby západné moc-
nosti do diania na Ukrajine nezasa-
hovali). Toto uznesenie bolo prijaté
za prítomnosti bývalého ukrajin-
ského prezidenta Petra Porošenka 

vo VIP lóži Európskeho parlamentu.
A samozrejme za neprítomnosti 
a nemožnosti vyjadriť sa pre zástup-
cov Ruskej federácie.

Druhé protiruské uznesenie sa
týkalo obvinenia súčasnej ruskej
vlády zo schvaľovania rozpútania 
2. svetovej vojny. Západní politici 
v tomto uznesení vyčítajú ruskej
vláde na čele s prezidentom
Putinom, že „odmieta prevziať
zodpovednosť“ za nemecko-soviet-
sky pakt Ribbentrop-Molotov,
prostredníctvom ktorého vraj po-
mohli Hitlerovi rozpútať 2. svetovú
vojnu. O Mníchovskej dohode zá-
padných mocností s Hitlerom sa 
v uznesení samozrejme nepíše ani
slovo.

A zatiaľ posledné protiruské uz-
nesenie Európskeho parlamentu sa
týka zase údajného šírenia dezinfor-
mácií a  zasahovania do demokra-
tických volieb ako nástroja tzv.
hybridnej vojny. Podľa bruselských
politikov propaganda, dezinformácie
a zahraničné zasahovanie do volieb
prichádza takmer výlučne zo strany
Ruska, Číny, Iránu a Severnej Kórey.
EÚ, NATO a treťosektorové orga-
nizácie napojené na peniaze z USA
a na finančných špekulantov šíria 
vo svojich politických kampaniach
výlučne objektivitu a pravdu. Veď
ako inak...? EÚ sa chystá proti dezin-
formáciám dokonca aj bojovať. 
V pôvodnom texte uznesenia sa
navrhovalo zriadenia špeciálneho
výboru Európskeho parlamentu pre
dezinformácie, čiže akéhosi oficiál-
neho „výboru pre pravdu“. Nakoniec
však zrejme usúdili, že by to bolo 
na začiatok pre verejnosť priveľké
sústo, a tak sa zatiaľ plánuje „len“
posilnenie názorovej indoktrinácie
detí od útleho veku a zvýšenie
dôrazu na rozvoj občianskej
spoločnosti, obzvlášť mimovládneho
sektora.

Európa, európska civilizácia 
a kultúra čelí naozaj frontálnemu
ideologickému útoku extrémnej
ľavice. Kto sa im postaví na odpor?
Socialisti, ktorí sú na európskej
úrovni rovnako liberálni ako všetci tí
„progresívci“? Ľudovci alias
kresťanskí demokrati, na čele s li-
berálkou Angelou Merkelovou? Eu-
rópski „konzervatívci“, medzi
ktorých patrí v europarlamente napr.
aj liberálka Lucia Ďuriš Nichol-
sonová? Je jasné, že z týchto neza-
staví liberálov nikto... Lenže kto
potom? Všetci konzervatívnejší sú
už predsa podľa tzv. mainstreamu
škaredí „extrémisti“. Alebo nie...?

Ing. MILAN UHRÍK, PhD.
poslanec Európskeho parlamentu
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Zničí Európa samu seba?
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Moje kráľovstvo nie je 
z tohto sveta - od-
kazuje nám Ježiš. Zna-

mená to však, že sa máme vzdať
účasti na formovaní tohto pozem-
ského sveta? Zaiste nie. Hoci je
tento život školou a skúškou pre
život večný, bolo by nekres-
ťanské prenechať rozhodovanie 
o mravnom stave na tých, ktorí
mravnosť nepovažujú za priemet
Božieho Desatora.

S globalizujúcim sa svetom sa
čoraz viac dostávajú do priameho
kontaktu rozmanité koncepty 
a predstavy o mravnosti. 

Pred päťsto rokmi vplyvom
Reformácie došlo k rozdeleniu

Európy na dva koncepty. Pôvodný
kritický k starozákonnej predstave,
a ten, ktorý sa stal pokusom o ná-
vrat k nej. Samozrejme, paralelne
s obomi existoval aj onen sta-
rozákonný, ktorý Kristove slová 
o tom, že Mojžišov zákon zrušiť
neprišiel, ale naopak, naplniť ho,
teda interpretovať správne.

O tristo rokov nato sa v Lon-
dýne zjednocujú slobodomurár-
ske lóže, nastupuje Francúzska
revolúcia, vzniká republika, ktorá
krvavým spôsobom odstraňuje
monarchiu a odstraňuje vplyv
Cirkvi. Vzniká tak základňa pre
ďalšie ťaženie proti Kristovi 
po celej Európe. O dvesto rokov
nato už nastupuje fáza, keď v dô-
sledku dvoch svetových vojen 
a kompromitácie dvoch ľavico-
vých totalitných modelov, sovi-
etskeho boľševizmu a nemeckého
nacio-nálneho socializmu, vyčis-
ťuje sa priestor pre nehatený
nástup liberalizmu. Ten prichádza
so sugestívnymi predstavami 
o tolerancii a multikulturalizme.
Háčik je v tom, že jeho “toleran-
cia” nenecháva kameň na kameni
morálky a “multikulturalizmus”
likviduje národnú rozmanitosť,
premieňajúc ju na bezhodnotový
guláš. Na pomoc pozýva do Eu-
rópy dokonca islam ako zástupnú
armádu.

Takýto liberalizmus, ktorý je
iba zneužitím prirodzenej túžby
človeka po slobode, už opäť delí
kresťanstvo a hrozí schizmou. 
Po päťsto rokoch sa opäť ocitáme
pri probléme reformácie a vnú-
torného konfliktu, ktorý by sa dal
vyjadriť koncepciou kardinála
Ratzingera a jeho laického pro-
ťajšku Hansa Kunga, neskôr me-
dzi koncepciou dvoch pápežov
Benedikta XVI. a Františka. Pre
lepšie pochopenie medzi Halí-
kom a Kuffom.

Nevyhnutne sa to prenáša aj
do spoločenského a politického
vrenia. Akokoľvek sa to nezdá, 
o tom je aj budúca podoba našej
vlasti a nášho národa.

Exkurz
TEODOR KRIŽKA

- 



Aktuálnou témou súčasnosti 
v politickej, ekonomickej,
teoretickej i praktickej exis-

tencii Európy a sveta je problém ma-
jetkovej nerovnosti. Nerovnosť 
v tvorbe a užívaní bohatstva sveta
medzi určitými skupinami ľudí, medzi
tvorcami tohto bohatstva a jeho vlast-
níkmi, ale tiež medzi  veľkými teritóri-
ami, lokalitami  zeme. Táto skutočnosť
je známa ako problém rozdelenia  bo-
hatstva a chudoby me-dzi  ľudské
spoločenstvá, obyva-teľstvo sveta. Na
jednej strane relatívne malá skupina
ľudí (1-3 %) vlastní viac ako polovicu
bohatstva sveta, zvyšok z druhej
polovice patrí  veľkému počtu (97%)
chudobného obyvateľstva.

Formulujú sa rôzne príčiny
vzniku tejto pre súčasný kapitali-
stický systém vlastnej, nebezpečnej,
alecie ľavedomej činnosti a hľadajú
sa jej možné významy, dôsledky 
a riešenia. Z hľadiska príspevku 
pre porozumenie nášho poznania k u-
vedenej téme je vhodné uviesť
vysvetlenie a chápanie hlavných
kategórií, pojmov a vzťahov, s kto-
rými pracujeme, aby nám pomohli
správne a pravdivo pochopiť vý-
znamné súvislosti. Vlastníctvo bohat-
stva je v jeho právnej forme
vyjadrené ako zákonný vzťah hmot-
ných a nehmotných vecí k subjektu
určitého človeka. Bohatstvo je
spravidla chápané ako suma peňažnej
hodnoty týchto vecí vo forme ako
práca, pôda, majetok a hotovostné pe-
niaze. Zo spoločenského a kapita-
listického hľadiska  kategóriu bohat-
stva môžeme potom chápať ako sumu
kapitálu, potencionálneho a dis-
pozičného, ktorý je držaný v rukách
vlastníka tohto bohatstva.

Vlastníci bohatstva, kapitálu,
majú záujem na jeho reprodukcii 
a zhodnotení. Reprodukcia a zhod-
notenie kapitálu sa uskutočňuje v ka-
pitalistickej firme. Kapitál vzniká
pôsobením faktorov tvorby kapitálu,
ktoré sú základom existencie kapital-
istickej firmy. Faktory tvorby a zhod-
notenia kapitálu firmy sú právne 
a zákonne zabezpečené štyri faktory.
Tri z nich sú vecné faktory a to pôda,
majetok a peniaze, štvrtým faktorom
je činnosť, podnikateľská práca vlast-
níka kapitálu firmy, teda zamest-
návateľa (alebo vlastníkom firmy
poverená osoba zamestnávateľa).

Môžete namietnuť, že v štruktúre
faktorov tvorby kapitálu chýba
hlavný tvorca kapitálu firmy, ktorým
je zamestnanec. Mýlite sa, podľa eu-
rópskych a svetových zákonov,
zamestnanec je tovar a nie zákonný
faktor práce určený pre výkon funkcie
tvorby, zhodnotenia a rozdelenia, uži-
tia hodnoty kapitálu, alebo jeho vec-
nej podoby vo forme bohatstva
Zamestnávateľ pri podpise pracovnej
zmluvy so zamestnancom firmy má
zákonné právo previesť zamestnan-
cov faktor práce a jeho ekonomickú
funkciu tvorby,  zhodnotenia a rozde-
lenia kapitálu so všetkými z toho vy-
plývajúcimi výhodami na svoju
osobu, na postavenie zamestnávateľa.
Tento prevod práv, manipulácie s fak-
torom kapitálovej funkcie zamestnan-
cov na prospech zamestnávateľa sa
uskutočňuje na úrovni základnej evi-
dencie o účinnosti kapitálu, v rovnici
prvkov náklady, výnosy a hospo-
dársky výsledok firmy. Treba si uve-
domiť, že prevod práv sa nevzťahuje
na účinnosť vecných faktorov tvorby
kapitálu, t. j. pôdy, majetku a peňazí.
Tieto faktory sú vo vlastníctve iných

subjektov, ktoré nepodliehajú komp-
likáciám s faktorom práce i keď s ním
úzko spolupôsobia. Prevod práv
nikdy neprenikne do vyššej úrovne
úrovne aktív a pasív a do  obsahu
podvojného účtovníctva firmy. Z uve-
dených vzťahov vyplýva, že už vstup-
né metódy, pracovná zmluva 
a nástroje kapitalistickej firmy
zabezpečujú centralizáciu vytvore-
ného bohatstva do rúk vlastníkov
kapitálu, čo v súčasných podmien-
kach znamená do rúk vlastníkov
globálneho kapitálu. Distribúcia 
a centralizácia bohatstva-kapitálu 
do rúk malej skupiny ľudí sveta je-
spôsobená nástrojmi reprodukcie fak-

torov práce v kapitalistickej firme, 
na začiatku  formovania vlastníctva
kapitálovej funkcie.

1. PRÍSTUP K RIEŠENIU
NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV

ROZDELENIA BOHATSTVA 
VO SVETE 

Riešenie problému vzniku
nerovnosti medzi tvorbou, zhod-
notením a využitím bohatstva, súhrn-
ného kapitálu v spoločnosti sveta
vyvoláva záujemu jednotlivcov, 
u významných organizácií a štátov.
Dôsledky tejto nerovnosti však
možno riešiť iba systémovo
Samostatne a oddelene sú  nerie-
šiteľné z dôvodu komplikovaných
ekonomických vzťahov, fungovania 
a platnosti ich kategórií v rôznych
formách a na rôznych úrovniach. 
Pre boháčov je to  nezaujímavé, lebo
pre nich je stav  prospešný, hoci 
ostatných veľmi negatívny. Záujem

bohatých smeruje dnes  nielen 
na tvorbu bohatstva, ale aj na uchope-
nie politickej moci vo vnútri štátov, vo
svetových organizáciách, vo svetovej
bezpečnosti, vo výrobe zbraní, 
v zanedbávaní uspokojenia potrieb
chudobných v nedbalosti o ekológiu,
environmentalistiku, o spravo-
dlivost´zákonov. Na druhej strane u za-
mestnancov sa dôrazne prejavuje
nespokojnosť zamestnancov s ich po-
stavením vo firme, trpia strachom z ne-
zamestnanosti, z predĺženia  odchodu
do dôchodku, mizivou pomocou pre
ich rodinné zázemie, zdravotné
zabezpečenie, odpovedajúce vzdelanie
a pod. Všetky uvedené problémy sú
súhrnným prejavom a dôsledkom ne-
správnych podnikateľských vzťahov,
systémových vzťahov v metódach 
a nástrojoch, v právach a povinnostiach
zamest-návateľov vo firme, v štáte 
a vo svete, ktoré čím ďalej tým viac
narastajú, pretože zamestnanci od-
kázaní sami na seba nemajú veľa síl,
času a výdrže prekonať svoje nedôsto-
jné postavenie v 21. storočí.

Prejav a vplyv uvedených ne-
dostatkov v systéme firmy a štátu
budeme analyzovať metódami systé-
movej analýzy. K tomu použijeme
základný, hmotný všeobecný model
systémovej analýzy, vyjadrený nasle-
dovnými prvkami: 1. Vznik problému
a záujem na jeho riešení; 2. analýza
subjektov skúmaného systému; 3. ob-

jekt hlavných vzťahov a uzlové rieše-
nie problému; 4. ciele analýzy
vzhľadom k úprave  hmotných vzťa-
hov objektu; 5. návrh metóda nástro-
jov na dosiahnutie cieľov; 6. návrh
pravidiel výkonu činnosti,aplikáci-
ametód a nástrojov; 7. Spolupráca
zamestnávateľa a zamestnanca. Nová
morálka vo firme.

2. ANALÝZA 
SUBJEKTOV PRÁCE 

SKÚMANÉHO SYSTÉMU.
Pre určenie hlavných subjektov

faktora práce vo funkcii tvorby, zhod-
notenia a rozdeľovania kapitálu
(kapitál = bohatstvo) vo firme,

musíme spoznať najmenej dve
hmotné skutočnosti : a.ktorý subjekt
je vlastníkomfaktora  práce , b. ktorý
subjekt je vlastníkom a nositeľom
funkcie tvorby, zhodnotenia a roz-
deľovania kapitálu. V systéme, ktorý
má faktory  tvorby kapitálu priradené
k určitým vlastníckym subjektom 
a rovnako funkcia  zhodnotenia 
a rozdeľovania kapitálu je  priradená
k tým istým vlastníckym subjektom,
potom problém spolupráce subjektov
kapitálu pri tvorbe a rozdeľovaní bo-
hatstva nevzniká. Oba subjekty
pracujú v prostredí zdravého podnika-
nia s kapitálom firmy, ktorého
hlavným cieľom je zisk, tvorba, zhod-
notenie a rozdeľovanie zhodnoteného
kapitálu podlieha pravidlám, ktoré si
vlastníci faktora a funkcie kapitálu
dohodli a splnili. Iná situácia nastáva
v prípade ak vlastnícky subjekt  ako
faktor práce pre tvorbu kapitálu ne-
správne funguje, alebo neexis-
tuje,lebo pôvodný vlastnícky subjekt
bol pozbavený vlastníctva faktora
práce. Rovnako to platí pre prípad,
kedy vlastnícky subjekt pre funkciu
tvorby, zhodnotenia a rozdeľovania
kapitálu nesprávne funguje, alebo bol
pozbavený vlastníctva funkcie tvorby,
zhodnotenia a rozdeľovania kapitálu.
Analyzujme teraz skutočné hmotné
vzťahy v kapitalistickej firme.

Vo vnútri kapitalistickej firmy 
existujú dva vlastnícke subjekty fak-
tora práce, ktoré majú rozhodujúci
podiel na tvorbe bohatstva, kapitálu.
Sú to zamestnávatelia a zamestnanci.
Bez vzájomnej  spolupráce, jeden bez
druhého nemôžu existovať.
Vzájomne síce existujú, avšak na
hranici svojich možností.Právne
zákony spravidla upravujú pracovno-
právne vzťahyuž v príprave  pracov-
nej zmluvy. Podľa zákona
zamestnávateľje jediný vlastník fak-
tora práce a zároveň aj vlastník jeho
funkciezameranej na tvorbu,  zhodno-
covanie a rozdeľovanie prácou
vytvoreného kapitálu vo firme.
Okrem toho z poverenia vlastníkov
je kompetentnýna spravovanie
výkonu faktorov a výkon kapitálovej
funkcie pre faktory vecných
kapitálov. Je všestranným podnika-
teľom a jediným kapitalistom vo fir-
me.Pracuje za zálohovanú odmenu
ktorú si zapisuje do nákladov pro-
duktu a optimálne uhradí z hodnoty

výnosu firmy. Zamestnávateľovi patrí
celý produkt práce (aj produkt
zamestnancov), celá vyrobená a dis-
pozičná hodnota pridaná spracova-
ním. Tzn. z vertikálnej strany
prenesená hodnota a j novovytvorená
hodnota, z horizontálnej strany dis-
pozície s nákladmi, výnosom a hos-
podárskym výsledkom firmy. 

Po skončení hospodárskeho roka
je vypracovaný hospodársky výsle-
dok, z ktorého dostáva dividendu 
za tvorbu, zhodnotenie a rozdelenie
nového kapitálu, vypočítanú ako
podiel jeho zálohovaných odmien 
za prácu podnikateľa na celkových
nákladoch firmy. Zamestnanec je 

v postavení pracovnej sily,pracuje 
za mzdu, čo nie je cena faktora práce
a ním vytvoreného kapitálu, ale iba
cena človeka ako  pracovnej sily, cena
jeho života, činnosti, energie. Vecný
produkt svojej práce zanecháva 
vo firme ako vlastníctvo zamest-
návateľa. Za mzdu môže na spotreb-
nom trhu nakúpiť životné potreby 
na reprodukciu svojej  pracovnej sily
a svojej rodiny. Preto človek, zamest-
nanec vo funkcii pracovnej sily je
tovar a nie tvorca kapitálu. Nemá
právo na hodnotu pridanú spracova-
ním, na kapitál pre svoju reprodukciu,
hoci taký kapitál vo firme vytvára ako
faktor živej hmotnej práce.
Zamestnávateľ mu spravidla iba
ponúkne bonusy ku mzde, aby pod-
poril jeho energetickývýkon pri tvor-
be pridanej hodnoty. Zamestnanec
zostáva navždy tovarom. Naviac, 
vo firme sa dostáva do postavenia
poddaného človeka. Ako poddaný
pracuje vo firme, ako na panstve svoj-
ho zamestnávateľa. Mimo firmy sa
zdokonaľuje na lepší výkon pod-
daného v prospech svojho zamest-
návateľa za cenu tovaru , aby tvoril
väčšie hodnoty práce pre svojho
zamestnávateľa.

Takto usporiadanývzťah zamest-
nanca a zamestnávateľa v súčasnom
kapitalistickom podnikateľskom
spoločenstvepredstavuje generálny
rozpor spoločenskej výroby. Výsled-
kom je monopolné prisvojovanie 
a distribúcia novovytvorenej hodnoty
kapitálu do rúk zamestnávateľa, in-
vestora (investorov) firmy. Dnešná
úroveň problému už presahuje rámec
firmy a zachvátila rozmery sveta.
Riešiť problémy vzťahu  bohatstva 
a chudoby vo svete si napriek tomu
vyžaduje začať riešiť problémy tohto
vzťahu v bunke kapitalistického sys-
tému, v kapitalistickej firme. Preu-
kázalo sa nám, že  hlavným objektom
problému sa stal rozporný vlastnícky
vzťah k faktoru práce a k funkciám
tvorby, zhodnotenia  a rozdeľovania
kapitálu  medzi zamestnávateľa 
a zamestnanca.

3. OBJEKTOM RIEŠENIA
podľa  uvedených poznatkov sa stali
vlastnícke vzťahy a požiadavka, aby
faktory tvorby kapitálu všetkých
druhov a predovšetkým vlastníctvo
faktora práce oboch subjektov vo fir-

me boli postavené  na jednu kvalitu 
a úroveňvplyvu pri tvorbe, zhod-
notení a rozdeľovaní kapitáluako
výsledku spoločnej práce jej účast-
níkov. Na prvý pohľad je to jedno-
duché, svojou podstatou
najvýznamnejšie, najpotrebnejšie, ale
najťažšie opatrenie, ktoré má zmeniť
režim súčasného feudálneho systému
fungovania kapitalizmu na fungo-
vanie demokratického kapitalizmu.
Požiadavkou je, aby forma pracovnej
zmluvy firmy obsahovala nevyh-
nutné, objektívne, pravdivé a de-
mokraticképostupy konania 
na postavenie  zamestnanca firmy 
do funkcie faktora práce ako tvorcu 

a zhodnocovateľa kapitálu. Na také
postavenie, aké má dnes
zamestnávateľ. K tomu sa priradia
ďalšie zmeny, napr.bude vhodné
pretransformovať súčasné  odborové
organizácie na zamestnanecké rady
na každom pracovisku. Uvedené
závery vyplynuli z našej  analýzy pô-
sobenia systému faktorov práce,
vlastníctva funkcie tvorby a zhod-
notenia kapitálov práce, s ohľadom 
na zvýšenie účinnosti ostatných vec-
ných druhov kapitálu.

Analýza presvedčivo ukazuje, že
ZAMESTNANEC je tovarom, ale 
v demokratickej spoločnosti nemá
byť a nesmie byť tovarom. NIE JE
VLASTNÍKOM výsledkov svojej
práce, ale v 21. storočí musí byť ich
vlastníkom.  Zamestnanec musí stáť
na rovnakej vlastníckej pozícii fak-
tora práce a jeho funkcie pri tvorbe 
a zhodnocovaní kapitálu ako stojí
zamestnávateľ.Tomu nezodpovedá
súčasná prax, keď je funkcia faktora
práce ako zdroja kapitálu  nede-
mokraticky rozdelená. Je monopolne
pridelená v prospech zamestnávateľa,
vylúčená pre zamestnanca. Lenže,
aby sa mohol v produktívnom pro-
cese fungovania faktorov prácepri
tvorbe a zhodnoteníkapitálu vo firme
vytvoriť optimálny vzťah  tvorby 
a rozdelenia kapitálov medzi za-
mestnávateľa a zamestnanca, (s o-
hľadom aj na účinky zmiernenia
disparity medzi boháčmi a chudobou
sveta),je nevyhnutné ustanoviť vo fir-
menové postaveniesubjektov práce.
Faktor práce prvého i druhého sub-
jektu musí vlastniť a vykonávať
funkciu faktora práce, funkciu  tvorby
kapitálu. Oba subjekty práce musia
plniť funkciu  zhodnoteniakapitálu
práce. A podľa nákladov ich práce 
na tvorbe a zhodnotení kapitálu, budú
mať účasť aj na rozdeľovaní  vy-
tvoreného kapitálu. Táto úloha sa mu-
sí vyriešiť už v príprave
zamestnaneckých vzťahov s firmou.
Pri formulovaní obsahu pracovnej
zmluvy. Tá zabezpečí mechanizmus
tvorby a prvotného rozdeľovania
kapitálu firmy akohodnoty pridanej
spracovaním v novom režime fungo-
vania vzťahov oboch subjektov
kapitálu. Forma a obsah dnešnej pra-
covnej zmluvy vytvára mechanizmus,
ktorý zamestnávateľovi priraďuje
funkciu tvorbya zhodnocovania
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kapitálu a zamestnancovi funkciu to-
varu. Čakať a nádejať sa, že sa tento
stav upraví a spravodlivo zmení vo
verejnom prostredí distribúcie  hod-
noty kapitálu a bohatstva mimo
firmu, je nádej márna.Neprichádza 
k tomu už viac storočí. Sme
presvedčení, že zdravé politické sily
našej občianskej spoločnosti sú
schopné sformovať nové hodnotenie
a postavenie práce zamestnanca a za-
mestnávateľa, ako dvoch rovnocen-
ných faktorov práce, pre oboch 
s vlastníctvom funkcie tvorby, zhod-
nocovania a rozdeľovania kapitálu.

4. CIEĽOM 
A VÝSLEDKOM  RIEŠENIA

problémov v objekte bude stav, kedy
zamestnávateľ zostane vlastníkom
svojho faktoru práce, vlastníkom
funkcie kapitálu, projektovým tvor-
com a usmerňovateľomzhodnotenia
vytvoreného kapitálu. Na základe
jeho odmeny určenej v súlade 
s množstvom  a kvalitou ním vyko-
nanej práce, zaplatenej, lepšie
povedané  zálohovanej zo zdrojov
firmy, bude čerpať aj svoj podiel divi-
dendy na hospodárskom výsledku
firmy. Zamestnanec sa stanerovnako
vlastníkomfaktora práce, vlastníkom
kapitálovej funkcie svojej práce,
ktorej náplňou bude výkon hmotného
tvorcu hodnoty, tvorba a zhodnocova-
nie všetkých druhov kapitálu vo fir-
me. Na základe mzdy, ako nákladu
jeho práce uhradenej zo zálohových
zdrojov firmy v súlade s požia-
davkami na množstvo a kvalitu vyko-
nanej práce, po výpočte
hospodárskeho výsledku bude z neho
čerpať svoj podiel dividendy. Zamest-
nanec rovnako ako zamestnávateľ sa
stane podnikateľom, prestane byť
kategóriou tovaru, bude kategóriou
kapitálu. Dostane svoj podiel na vý-
slednom zisku, ktorý doteraz v plnej
hodnote patrí zamestnávateľovi. Oba
subjekty sa dostanú do rovnocennej
pozície pri vlastníctve faktora práce,
pri výkone funkcie tvorby kapitálu pri
jeho zhodnocovaní a rozdeľovaní.
Cieľ bude splnený, ak zamestnávateľ
a zamestnanec sa stanú rovnakými
demokratickými kapitálovými osob-
nosťami a spolupodnikateľmi vo firme.

Ich rozdielne postavenie zrkad-
lovo odrazí iba množstvo a kvalita
ich individuálnej práce vykonanej pre
tvorbu kapitálu. Ročná výška sumy
nákladov mzdy (pre zamestnancov) 
a suma  odmeny (pre zamestnávateľa)
ukáže : 

1. na výšku sumy potrebnej ako
zálohy na úhradu peňažnej odmeny
pre zamestnávateľa a úhradu zálohy
na mzdu pre zamestnanca z dosiah-
nutého výnosu firmy, 

2. na postup, ako prebieha trans-
formácia peňažných záloh na odmenu
a mzduna sumu akcií, ako vzniká
nárok  na čerpanie dividendy,

3.  na podiel dividendy z hos-
podárskeho výsledkupre každý
kapitálový subjekt práce.

Podmienky na dosiahnutie týchto
cieľov musia zabezpečiť štátne
orgány pracovnou zmluvou. Terajší
rámec pracovnej  zmluvy medzi
zamestnávateľom a zamestnancom
neobsahuje nič, čo by súviselo s vlast-
níctvom faktora práce akapitálovej
funkcie práce zamestnanca. Doteraj-
šie zákonodarstvo nepodporuje za-
mestnancov na  výkon funkcie
kapitálu. Vedome či nevedome
obmedzuje ich občianske právo 
na slobodné kapitálové podnikanie 
s faktorom vlastnej práce a vlastnou
funkciou  kapitálu. Problém tvorby 
a rozdeľovania kapitálu, chudoby 

a bohatstva, demokracie, slobody 
a neslobody človeka  zamestnanca
začína a končí v súčasných pod-
mienkach fungovania  kapitalistickej
firmy. Z tohto nedemokratického
vzťahu už v prvotnom, základnom 
a normatívnom vzťahu produkcie 
a distribúcie tovaru ako výsledku pô-
sobenia všetkých faktorov a druhov
kapitálusústredených vo firme sa
vývinom sformovala jeho nede-
mokratická nadstavba, tyrania eko-
nómie ako neželaný dôsledok vyňatia
práce zamestnanca  z demokratického
procesu reprodukcie výrobných fak-
torov kapitálu.Výsledkom toho je, že
sa od základov oslabil až rozvrátil
demokratický poriadok firmy,
mravné správanie jednotlivcov,
pevnosťrodiny, štátu a spoločnosti
ľudí sveta.

5. ZÁKLAD PRE ZMENU
tohto stavu vytvoria nové ekonomic-
ké, právne a politické metódy 
a nástroje, ktoré zmenia súčasný
stavpodnikania. Úlohou štátnych,
vládnych, justičných a samo-
správnych orgánov vo veci rozdelenia
bohatstva firmy a sveta, je riešiť
problémy, zmeniť platné právne us-
tanovenia obsiahnuté v súčasných
pracovných zmluvách kapitalistickej
firmy, medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. Bude treba zaviesť
nástroje podpory  a kontroly fungo-
vania úhrady nákladov práce v súlade
s cieľmi riešenia vzťahu medzi
zamestnancom a zamestnávateľom.

Budú tonové zákonné úpravy pra-
covnej zmluvy a hospodárskeho sys-
tému. Nastúpia nové metódy
spolupráce a nástroje ich zabez-
pečenia. Vo firme nastane odmeňo-
vanie podľa výsledkov práce pre
všetky druhy pracovníkov. Pre štát
udržanie jeho suverenity  ako rovno-
cenného subjektu v spoločnosti štátov. 

Úspešné riešenie problému 
v  ekonomike štátu a v jej základnej
produkčnej jednotke, vo firme, má
okremprekonania nedemokratickej
reprodukcie faktora práce a vlastníctva
kapitálovej funkcie práce aj nádej na
lepšie dodržiavanieľudských práv.

6. PRE ÚSPECH UPLATŇOVANIA
demokratických metód a nástrojov
budú sformulované pravidlá konania
a spolupráce subjektov pre spolužitie
v spoločnosti a pravidlá pre pôsobe-
nie metód a nástrojov podnikania. Je
potrebné sformulovať a uplatniť nové
všeobecne platné pravidlá spolupráce
ľudí a orgánov štátu. Odmietame boj
o moc, nastupuje boj o spoluprácu
ľudí. Jej obsah vyjadria nové práva 
a povinnosti kapitálových subjektov
a človeka. Súčasné pravidlápod-
liehajú charakteru boja o moc a nie 
o spoluprácu. Je tu snaha zamest-
návateľa o presadeniesi rôznych vý-
hod oproti zamestnancom zo svojej
mocenskej pozícies využitím pomoci
štátu, beznachádzania objektívnej
spolupráce so zamestnancami. Pra-
vidlá spolupráce musia vyjadriť spô-
sob myslenia a konania pre každú
spoločenskú činnosť, nielen pre čin-
nosť vo firme, ale pre každodennú
činnosť človeka, ktorú budú upra-
vovať smerom k demokracii, k pod-
pore ideálov zdravej a životaschopnej
spoločnosti. 

7. NOVÁ SPOLUPRÁCA
zamestnávateľa a zamestnanca vytvo-
rí novú morálku vo firme a v štáte.
Musí dôjsť ku konaniu ľudí, ktoré
bude blízke a v jednote s formulo-
vanými  právami  a povinnosťami
demokraticky zmýšľajúceho občana

štátu. Vo firmách sa dosiahne vyššia
produktivita práce, vyššiakultúra a or-
ganizácia práce, rýchlejšia aplikácia
technických zlepšení a vynálezov,
spoločný záujem o vzdelávanie a jeho
využitie, obmedzenie pracovných
rizík, uplatnenie nových man-
ažérskych systémov v zmysle misia,
vízia, stratégia pre optimálnu
výkonnosť firmy. Dnes vidíme opak,
konkurencieschopnosť firiem je
nestabilná, nezamestnanosť klesá 
za pomoci úniku najlepších mozgov
do zahraničia, rastie nábor cudzích
zamestnancov zo zahraničia, nároky
na sociálne, zdravotné, vzdelávacie a
iné oblasti zvyšujú dlhovú službu
štátu. Zamestnanosťa tvorbu kapitálu
paradoxne udržuje hlavnevýroba
zbraní. Preto sa dajú očakávať
dôsledky, že faktory práce a ich
kapitálový produkt sa finálne
navzájom zničia. 

V súčasnej kapitalistickej firme 
o všetkých otázkach rozhoduje
zamestnávateľ, ako vlastníkvšetkých
kapitálových zdrojov firmy a všet-
kých výsledkov tvorby bohatstva,
kapitálu vo firme. Pri podpise pracov-
nej zmluvy zamestnávateľ si prisvo-
juje kapitálový zdroj aefekt práce
zamestnanca. Zo zamestnanca sa
stáva poddaný a za prácu platený sub-
jekt podľa dispozícií zamestnávateľa.
Pre zamestnávateľa sa reprodukuje
sloboda a bohatstvo ako výsledok
kapitalistického podnikania. Pre za-
mestnanca ostáva poddanstvo a práca
na princípe feudálneho charakteru.
Prakticky to znamená, že pre za-
mestnávateľa je firma miestom
prisvojovania cudzej práce, cudzieho
kapitálu, bohatstva a efektov práce
iných ľudí. Pre zamestnancov je
súčasná firmaobručouchudoby, stra-
chu a bezmocnosti. V týchto pod-
mienkach  nemožno očakávať  dobrú
morálku vo firme, v štáte ani v spo-
ločnosti sveta.

Pri poznaní kritickej spoločenskej
situácie sa objektívne formuje opráv-
nená požiadavka spoločenskej 
zmeny. Ustanovenie nového, demo-
kratického kapitalistického režimu,
namiesto režimu súčasného systému
feudálneho kapitalizmu. Cieľom
zmeny je sformovať a zabezpečiť
demokratickú reprodukciu faktora
práces kapitálovou funkciou pre
každého zúčastneného človeka v pra-
covnej činnosti. Tak ako uznávame
vlastníctvo faktora práce pre za-
mestnávateľa, jeho nehmotnú prácu,
ktorá nesie funkciu tvorby a zhod-
notenia jeho práce, demokraticky
musíme rovnako priznať zamestnan-
covi nielen vlastníctvo jeho pracovnej
sily (ktorá je platená mzdou), ale
zákonom priznať aj kapitálovú
funkciu jeho hmotnej práce, a tiež
funkciu  faktora tvorby a zhodnotenia
všetkých kapitálov firmy.

Naša analýza vzťahov vo firme je
určená na povzbudenie a pomoc pre
zamestnancov, aby vo svojom štáte 
a pre  svoju prácu dosiahli právo
vykonávať a vlastniť jej prirodzenú
funkciu, tvorbu,  zhodnotenie a užitie
kapitálu. Právo na prácu človeka ako
pracovnej sily s funkciou tvorby 
a zhodnotenia kapitálu. S princípom
rozdelenia výsledku práce podľa
kvality a množstva vykonanej práce.
Zamestnanec má na to možnosti a
právo. Musí však byť politicky ak-
tívny, vedený mravnými zásadami, so
snahou vytvoriť jednotu zamestnan-
cov zaoslobodenie sa z poddanstva
feudálneho kapitálu. Musí pomôcť
nastoliť demokratický kapitalizmus.

FRANTIŠEK KOSORÍN

Zo skicára
Andreja
Mišanka
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Predstava, že Európa môže
upadnúť do chaosu, nás varuje
pred možnosťou vypuknutia

vojnovej udalosti, vojny nie nepodob-
nej tým, ktoré prebiehali po stáročia, 
a ktoré si iba v priebehu tridsať rokov
(od roku 1914 do 1945) vyžiadali 
približne sedemdesiat miliónov
mŕtvych.

Vojna na európskej pôde je v sú-
časnosti vysoko nepravdepodobná 
a veľmi málo pravdepodobná je aj 
v nasledujúcich desaťročiach, ale chaos
je dnes čosi oveľa viac než len riziko:
je to realita, ktorá aj bez krutej tváre
vojny rozkladá našu civilizáciu.

Chaos, ktorý mám na mysli, je
súčasná situácia Európy, ktorej his-
toricko-náboženské vedomie je rozbité,
a ktorá zároveň tlačená tendenčne to-
talitnými silami: na jednej strane by-
rokraciou, ktorá dobyla inštitúcie, 
a na druhej strane politickou
korektnosťou, ktorá tieto inštitúcie má
pod kontrolou, usmerňuje verejnú
mienku a určuje hodnotiace kritériá 
a formy vyjadrovania.

Ide teda o politický chaos, pretože
keď tí, ktorí sú inštitucionálne po-
volaní, aby viedli, nedokážu vytýčiť
správny smer, celá štruktúra melie
naprázdno. Ide o kultúrny a duchovný
chaos, pretože základné piliere eu-
rópskej civilizácie sú postavené 
na náboženskej tradícii, ktorej oslabe-
nie alebo ešte horšie zmiznutie
umožňuje, aby bol kontinent unášaný
rôznymi prúdmi. Ide aj o mentálny
chaos, dezorientáciu vedomia a in-
telektu, individuálny zmätok prerasta-
júci do kolektívneho zmätku.

Jedným z prvkov, ktoré napo-
máhajú šíreniu tohto chaosu, je falošný
spôsob, akým dnes Európania vnímajú
seba a z toho vyplývajúce falošné chá-
panie druhých. Prvé je spôsobené pras-
tarou chorobou, ktorá znovu ožila 
v druhej polovici dvadsiateho storočia,
spočívajúcou v pohŕdaní sebou
samým, v averzii voči sebe samému, 
v priznávaní sa k vinám zneužívania
moci proti iným národom (eklatantným
príkladom tohto sebabičujúceho ducha
je kolonizácia), a z toho vyplývajúce
sebaobviňovanie a upätá snaha o pod-
stúpenie trestu (sebabičovaním alebo aj
ochotou podstupovať trest od dru-
hých). Druhé je podporené patológiou,
ktorá sa dopĺňa s prvou, a prejavuje sa
v preferovaní druhého, jeho kultúry a
jeho existencie, pričom obidve tieto

chápania sú dnes determinované para-
digmou politickej korektnosti.

Tieto dve formy súčasného eu-
rópskeho vedomia majú svoje tema-
tické ťažisko v migračnom tlaku 
z Afriky a Ázie, ktorý sa valí najmä 
na niektoré oblasti, ale ktorý v rôznej
miere zasahuje celý kontinent, takže
podľa tohto tematického ťažiska možno
hodnotiť riziko kolapsu našej civilizácie.

V tomto zmysle je imigrácia
uľahčovaná chaosom a zároveň je fak-
torom znásobujúcim tento chaos, ktorý
sa preto javí ako produkt nemohúcnosti
inštitúcií a úpadku kultúry a ako naj-
dramatickejší prejav krízy európskej
civilizácie.

Imigrácia nás stavia pred dilemu:
prijímať alebo odmietať? Inými slo-
vami, nasledovať jeden z princípov
našej kultúry a nášho náboženstva,
podľa ktorého druhého treba prijímať
aj za cenu rizika, že dôjde k rozvrátenia
nášho spoločenského poriadku, alebo
zachovať svoju identitu tým, že
budeme chrániť etnokultúrne zloženie,
takže budeme odmietať prúd mi-
grantov (s výnimkou vojnových
utečencov)?

Táto dilema nedáva priestor 
pre tretie riešenia, pretože stojíme 
na prahu histórie: na jednej strane
prehlbovanie chaosu a strata identity,
na druhej strane obnovenie aspoň min-
imálnych podmienok potrebných pre
udržanie poriadku a zachovanie 
identity.

Problém má svoj ontologický 
a etický profil, ktorý nám umož-
ňuje orientovať sa, riešiť ho a roz-
hodnúť. Hyperbolickým jazykom mô-
žeme povedať, že reálne prijímať
migrantov znamená vyháňať Talianov,
Európanov.

Prijímať v politickom a kultúrnom
zmysle slova však fakticky znamená
integrovať a asimilovať. Ale ak sú mi-

granti neintegrovateľní, pretože sa
jednoducho nechcú integrovať (a už
vôbec nie asimilovať), ale radšej chcú
zostať cudzincami s perspektívou 
a tendenciu získania kultúrnej a ná-
boženskej prevahy nad domorodcami,
a ak je ich počet taký vysoký a stále ich
pribúda, že už nie je možné ich
zvládať, pričom s týmto počtom súvisí
aj nárast kriminality, potom prijatie
znamená eróziu a vyčerpanie Euró-
panov, ich postupné vytláčanie práve 
z centra, likvidáciu ich historickej 
existencie. Zoči-voči realite dilema
prestáva byť dilemou, pochybnosť
mizne: po prekročení určitého limitu
ďalšie prijímanie migrantov sa stáva
neúnosné a sebapoškodzujúce.

Ak sa gigantický fenomén migrá-
cie nezastaví včas, bude mať za násle-
dok postupné osídľovanie Európy
obrovskými masami pochádzajúcimi 
z afroázijských oblastí, čo so sebou
nesie riziko toho, čo Renaud Camus
nazval „veľkou výmenou“, čiže et-
nickou, kultúrnou a náboženskou vý-
menou, ktorú Camus považuje 
za realizáciu princípu „univerzálnej
zameniteľnosti života a matérie a tiež
života s matériou“.

Copyright na túto koncepciu však
náleží OSN a konkrétne materiálu 
pod názvom „Populačné smerovanie“
vypracovanému Odborom Spojených
národov pre hospodárske a sociálne
veci, ktorý už v roku 2001 považoval
za reálnu a veľmi pozitívnu možnosť
kompenzovať európsky demografický
pokles migrantmi (substitučná migrá-
cia); ide o projekt vypracovaný na naj-
vyššej inštitucionálnej úrovni
sprevádzaný podrobnými analýzami 
a predovšetkým súvisiaci so strate-
gickým plánom pre demografickú a kul-
túrnu transformáciu európskych
národov, ktorého najúčinnejším nástro-
jom je Global Compact.

Diskusiu o migrácii zameranej 
na nahradenie pôvodného obyvateľstva
nedávno zasiahla - nepriamo, ale veľmi
tvrdo - udalosť, ktorá brutálnym spô-
sobom ovplyvnila diskusiu o tejto
téme. Ide o útok proti mešitám na No-
vom Zélande, ktorý austrálsky terorista
odôvodňoval šialenými vyhláseniami 
a odvolávaním sa na teóriu „veľkého
nahradenia“.

Odsúdiť útok rovnako ako sme
odsúdili islamské útoky u nás, je nutná
a zrejmá vec, ale v tomto prípade odsú-
denie musí byť dvojnásobne tvrdé, pre-
tože pri tomto útoku šialený terorista
nielenže zabil desiatky nevinných, ale
poškodil aj všetkých, ktorí pokojne 
a racionálne poukazujú na skutočné
riziká nahradzovania európskych
národov, ich kultúry, identity, a ktorí 
v každom prípade sú výlučne obeťami
každého násilia.

Argumenty v prospech prijímania
migrantov šírené médiami sú dobre
známe. Príklad: vlani v januári milán-
sky arcibiskup vyhlásil, že treba
prijímať migrantov, pretože (citované
tlačovými agentúrami) je to „výzva pre
Cirkev aj spoločnosť“. Ide o jav, ktorý
„svojou povahou poznamenáva naše
vzťahy a vzťah medzi kultúrami 
a národmi, pričom prináša nové zmeny,
ktoré už nie je možné ignorovať“.

Z tohto pohľadu je záver jasný:
tieto toky treba privítať, naučiť sa 
s nimi žiť, „obnoviť sa a vytvárať nové
subjekty prostredníctvom stretnutí 
s novými skúsenosťami a novými ví-
ziami sveta“. Cirkev pápeža Františka,
resp. tá časť Cirkvi, ktorá sleduje teo-
logicko-politickú líniu súčasného
pápeža, podporuje a propaguje
vzájomné miešanie etnických skupín 
a kultúr.

Taliani (a Európania) však odmi-
etajú prisťahovalectvo racionálnymi ar-
gumentmi, nie z „nenávisti“, ako tvrdia

niektorí exponenti politicky korekt-
ných médií, ale skôr s bolesťou. 
S nenávisťou sú však očierňovaní tí,
ktorých znepokojuje nemoc, ktorou sa
nakazila európska spoločnosť, ktorí vy-
jadrujú svoju bolesť nad stratou
zmyslu, nad vytrácaním sa európskej
tradície, náboženstva a kultúry, 
nad ohrozenou identitou, nad identitou,
ktorú nemožno pochopiť ekonomic-
kými, iba duchovnými kategóriami.

Je to bolesť, ktorú nemožno len
pasívne prijímať, ale ktorá vyžaduje
racionálnu odpoveď zameranú na spo-
ločné dobro. A to je presne to, čomu
chce politická korektnosť zabrániť, 
a preto preventívne útočí obviňujúc nás
z nenávisti, uzavretosti, tradicional-
izmu, xenofóbie. Na tému migrácie sa
kopia lži, pokrytecké vyhlásenia,
očierňovanie, akási čierna legenda zo-
snovaná horlivými koryfejmi politickej
korektnosti.

Toto je idea, na ktorú treba kriticky
poukazovať, aby sme po x-tý raz znovu
nepadli do pasce ľavice, aby sme sa
znovu nedali zastrašiť ideológiou,
ktorá už nemá nič pozitívne čo
povedať, ale ktorá paradoxne naďalej
diktuje zákony verejnej mienky.

V skutočnosti, keď sa politická
korektnosť spojí s morálnou skorum-
povanosťou, dôjde k skratu pravdy 
a  tým zároveň k očierneniu protivníka.
Stačí sa pozrieť, čo sa deje dnes s už
bývalým ministrom vnútra Matteom
Salvinim, ktorý je obviňovaný zo šíre-
nia nenávisti a je terčom čoraz väčších
útokov, ktoré sa zvyšujú priamo
úmerne s rastom talianskeho povedo-
mia o identite: kto odsudzuje zlá
nekontrolovaného prisťahovalectva a
rastúceho pocitu neistoty, je
obviňovaný, že on tieto zlá vytvára či
zväčšuje.

RENATO CRISTIN

www.christianitas.sk

(Pokračovanie z 1. strany)

Stav mysle jednotlivých aktérov
a nositeľov moci je stavom mentál-
nej mocenskosti, ktorá je charakte-
ristická privlastňovaním si 
a chcením ovládať priestor v kto-
rom môžu uplatňovať svoju silu.
Vôľa k moci sa stáva hnacím
princípom k ovládaniu a nie k pod-
pore. Kvantita konfrontácii v do-
mácom či svetovom politične má
stúpajúci trend. Štartuje sa  trend
vzniku a uplatňovania totalitných
síl ako špecifickej formy vôle 
k moci. „Brať všetko“ je však hrou,
ktorá prináša konfrontačné riziká. 

Aktéri, ktorí aktivujú  totalitné
sily a vypúšťajú ich do kolobehu
vzájomných konfrontácii ako cha-
rakteristiky vôle k moci disponujú
aj jednou ľstivou entitou. V záujme
získavania si  priaznivcov  využí-
vajú stratégiu  „podvádzania do-
brom“. Vytváranie pozitívnych
predstáv  pre ostatných. Ich po-
nukové portfólio právd  obsahuje
len plusy, ak bude prijaté prinesie
to pozitívne výsledky pre pri-

jímateľov. To zaznieva v odkaze
mocensky orientovaných. Samo-
zrejme negatíva sú vytlačené 
do prázdneho priestoru. Jednodu-
cho pre majiteľov mocenskosti ne-
existujú. A kto ich registruje je
nepriateľom, alebo menej chá-
pavým, lebo nepochopil postmo-
derný civilizačný mód : že pravda
je len jedna a to je tá, ktorú prezen-
tujú tí najmocnejší.

Bývalý americký minister
zahraničných vecí Henry Kiesinger
povedal, že moc je najväčšie
afrodiziakum. S najväčšou prav-
depodobnosťou, po zhodnoteniach
prejavov tých mocných, je to tak.
Mocenské  indivíduum sa zaku-
kľuje  do obalu výnimočnosti, ne-
dotknuteľnosti, narcistickej 
a neomylnej roly Nietzscheho

nadčloveka. Len s jedným veľkým
rozdielom. Nietzscheho nadčlovek
znamenal schopnosť prekonávania
istej slabosti. Znamenal odolnosť 
a vôľu prekonávať slabosť a pre-
kážky. V charakteroch dnešných
mocných   „nad“ regreduje“. Nie je
reprezentantom odolnosti ani ba-
riérou voči tomu, aby sa tí, ktorí
majú „svoje“ pravdy, ktoré sú iné,
než tie „mocné“ a absolútne, ne-
dostávali  „invalidizačné“ diag-
nózy, ktoré ich odsúvajú na okraj
verejného diania.   Stáva sa
chcením ovládať a túžbou, aby sa
ostatní podriadili tomu majetníc-
kemu „môjmu“. „Nad“ vyžadujúce
si od ostatných otrockú morálku. 

Aj o tom je obraz súčasného
politična. Vôľa k moci sa úplne
vzďaľuje predstave Ericha  From-

ma, že „dávať je najväčší prejav
moci“. Obsahom sa približuje  ma-
jetníckemu MAŤ. Zviazaný v tom-
to „škrečkovskom korzete“
zabúdajú, na fakt, že vôľa k moci je
sýtená aj existenciou BYŤ. From-
movské podanie vízie Nového
človeka, ktorý by mal byť ochotný
vzdať sa všetkých foriem vlast-
níctva, ktoré popisuje v knihe Mať
alebo Byť, je skôr romantickým hu-
manizmom alebo želaným idealiz-
mom, ktorý v prevládajúcej
mocenskej klíme pôsobí  rozpačito.
V tomto prípade nehovorím len 
o materiálnej forme vlastníctva. 

BYŤ ako súčasť vôle k moci 
v politične znamená nie vlastnenie
„znásilnenej a znásilňovanej vôle“
iných, ale  akceptovanie, prijímanie
a vypočutie si aj vôle ostatných.

V Rozprávkach a povestiach
Pavla Dobšinského sa  v reči roz-
právkových drakov objavoval obsa-
hový kontext : „cítiť tu človečinu“.
V aplikovanej a realizovanej vôli 
k moci u tých dnešných „politic-
kých drakov“ je zaznamenávaný
pravý opak, „človečinu v nej nie je
cítiť„ alebo ak sa nejaká tá esencia
objaví, tak je produkovaná účelovo.
Snaha o zavedenie akejsi „umelej
človečiny“, z ktorej však najväčší
úžitok má politický darca. 

V rozprávkových súbojoch 
s drakmi prevahu získala spravo-
dlivosť. V bytí prítomného politick-
ého „zápasu“ v tomto čase a
priestore sa táto entita vytráca a
stáva sa skôr metafyzickým  resp.
abstraktným pojmom bez pragmat-
ického obsahového významu. Ocitá
sa mimo  skúsenostného sveta jed-
incov.  Čo sa tak pozrieť  na Fran-
klovu „Vôľu k zmyslu„ 
a prehodnotiť zmysluplnosť využí-
vania,  prezentovaného „mocen-
stva“. Lebo zatiaľ má prevahu jeho
zneužívanie.

IVAN BINDAS

Geopolitika chaosu: Prichádza
súmrak európskej civilizácie?

Vôľa k moci
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Duchovný festival literárnej tvorby, ktorý
nesie meno slávneho rodáka z obce Klokočov
Pavla Hrtusa Jurinu, sa už tento rok môže hlásiť
na príslušných úradoch, aby si vyzdvihol svoj
občiansky preukaz. I bez neho však bol a stále
je veľmi vzácnym artiklom na poli slovenskej
kultúry, pretože literárnych súťaží v písaní
duchovnej poézie a prózy je u nás ako šafranu.
Samotné jubileum sa dokonca viaže k roku, 
v ktorom si pripomíname okrúhle výročia nar-
odenia dvoch vynikajúcich kysuckých
spisovateľov, patriacich do skupiny autorov
slovenskej katolíckej moderny, Pavla Hrtusa Ju-
rinu (1. októbra uplynulo 100 rokov od jeho na-
rodenia) a Jána Harantu (3. decembra uplynie
110 rokov od jeho narodenia). 

Za ten čas, čo Jurinova jeseň vstúpila 
do priestoru literárnych súťaží organizovaných
na Slovensku, stihla vychovať silnú generáciu
autorov a autoriek, ktorých umelecká spisba
stojí v prvom rade na pilieroch kresťanskej spi-
rituality a tradície, čerpajúc z jej hodnotového
rámca s dostatočnou dávkou vlastnej originality
a invenčnosti. Pokojne ich možno nazvať nás-
tupcami niekdajšieho zoskupenia slovenskej ka-
tolíckej moderny, veď osobnosti ako Katarína
Džunková, Gabriela Grznárová, Pavol Ondrík,
sr. Anežka Alžbeta Žatková, Jozef Tomášik,
Karolína Kováčová, Jozef Páleník, Jozef Kottra
st., Peter Šípoš, Zuzana Martišková (a jej mnohí
literárni odchovanci) sú alebo sa (nielen) v
slovenskom literárnom priestore stávajú – vyja-
drené slovníkom súčasného marketingu –
značkou hodnotnej a kvalitnej duchovnej tvorby. 

I tento rok sa niesol v znamení mnohých
hodnotných prednášok a vernisáží. Slávnostná
vernisáž výstavy výtvarných diel Jaroslava
Uhela i beseda s autorom odštartovala Jurinovu
jeseň už 9. októbra, pričom vrcholom festivalu
duchovnej tvorby bolo trojdnie od 16. do 18. ok-
tóbra. Záujemcovia o hodnotnú duchovnú
tvorbu si mohli v stredu 16. 10. vypočuť pred-
nášku o živote svätcov a uctenia si ich relikvií
v kostoloch na Slovensku, ktorá sa konala 
v CSS Park Čadca a následne sa v Kysuckej
knižnici v Čadci prednášalo o umení Vincenta
Hložníka (beseda s režisérkou Oľgou Po-
hankovou). Vo štvrtok 17. 10. prednášal o živote
a tvorbe Jána Harantu vysokoškolský pedagóg
a literárny kritik Ján Gallik z Ústavu stre-
doeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF 
v Nitre. V popoludňajších hodinách sa ešte 
pred slávnostným galavečerom konal rozborový
hodnotiaci seminár odbornej poroty (predseda
poroty Teodor Križka, členovia poroty Katarína
Džunková a Ján Gallik) s finalistami literárnej
súťaže v písaní poézie a prózy Jurinova jeseň.
V tomto jubilejnom ročníku celkovo hodnotila
odborná porota 242 súťažných prác od 85
súťažiacich. Na slávnostnom galavečere, kto-
rého súčasťou je odovzdanie cien oceneným fi-
nalistom literárnej súťaže (duchovné dialógy
pod lampou), sa okrem veľmi zaujímavého
sprievodného programu, venovaného Pavlovi
Hrtusovi Jurinovi, uviedla do života exkluzívne
spracovaná plnofarebná Zlatá kysucká kniha
Pavla Hrtusa Jurinu – Exulant, ktorý neodišiel,
vydaná v tomto roku vo Vydavateľstve Spolku
slovenských spisovateľov. Jej autorom je Pavol
Holeštiak, ktorý cez ňu ponúka čitateľovi hneď
tri rozmery. Kniha totiž odborne mapuje život 
a dielo exilového slovenského spisovateľa Pavla
Hrtusa Jurinu, jediného vyhraneného prozaika
zo zoskupenia slovenskej katolíckej moderny.

Pridaný bonus pozostáva z výberu jeho najlepších
jedenástich diel a nádherných malieb legen-
dárneho kysuckého výtvarníka Ondreja Zimku. 

Záverečný deň Jurinovej jesene patril v pi-
atok 18. 10. spomienkovému putovaniu do ro-
diska kysuckých literárnych velikánov, a to 
do Turzovky, kde je pochovaný Ján Haranta 
a do obce Klokočov, kde účastníkov Jurinovej
jesene srdečne privítali predstavitelia obce 
a krásnou hrou na heligónkach a husliach i žiaci
z miestnej základnej školy. Nádhernú bodku z
a úžasným podujatím dala svätá omša v Chráme
Panny Márie Matky Cirkvi na pútnickom mieste
Živčáková (farnosť Korňa). 

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí morálne
i finančne podporujú tento festival duchovnej
tvorby – Žilinskému samosprávnemu kraju,
všetkým súčasným i bývalým pracovníčkam 
a pracovníkom Kysuckej knižnice v Čadci (lebo
sú telom i dušou tejto vzácnej aktivity), najmä
pani riaditeľke Janke Bírovej a jej kolegyni He-
lene Pagáčovej, ktoré sa veľmi zodpovedne
zhostili úlohy pokračovať v organizácii súťaže
i celého podujatia, Obci Klokočov, Fondu na
podporu umenia, všetkým mediálnym part-
nerom, najmä dvojtýždenníku Kultúra a jej
šéfredaktorovi Teodorovi Križkovi či recitá-
torom ocenených literárnych diel (Hilda
Michalíková a Jozef Šimonovič).

Samozrejme, nesmiieme zabudnúť ani na
tých, ktorí stáli pri zrode literýrnej súťaže Ju-
rnova jeseň. Vďaka patrí Janke Mudríkovej,
Pavlovi Holeštiakovi a Petrovi Kubicovi.

Pevne verím, že i budúce ročníky Jurinovej
jesene budú natoľko úspešné ako doterajších
pätnásť. Udržať totiž umelecký výraz a kvalitu
slovenskej duchovno-kresťanskej tvorby je
nesmierne dôležitou, priam zásadnou výzvou
pre všetky generácie nášho národa. 

JÁN GALLIK

Pätnásť rokov s Jurinovou jeseňou
na Kysuciach

Na snímke vľavo predseda poroty Teodor Križka odovzdáva diplom víťazovi 15. ročníka 
Jurinovej jesene v kategórii próza Jozefovi Páleníkovi zo Svinnej. Na snímke dole sa 
k účastníkom slávnostného vyhláseniia výsledkov súťaže a uvedenia Zlatej knhy Kysúc Pavla Hrtusa
Jurinu z pera Pavla Holeštiaka prihovára riaditeľka Kysuckej knižniice v Čadci Janka Bírová



719/2019 (6. novembra)

Popoludnie ovládlo deň a ten už smelo ukra-
joval zo svojej druhej polovice. Začali
prichádzať autobusy z mesta privážajúce
spravidla robotníkov či študentov, na družstevný
dvor sa náhlil aj traktor s vlečkou, ktorého šofér
asi usúdil, že už „padla“, i škola začínala čoraz
viac pustnúť, keďže ju už opúšťali tí, čo mali 
najdlhšie vyučovanie alebo nejaké krúžky.
Popoludňajší vidiecky kolorit.

Zapadol som doň i ja, vystúpiac z nadž-
gatého autobusu, kde som sa tisol pri dverách
stískajúc poloprázdnu školskú aktovku a spolu
s ostatnými vystúpivšími spoluobčanmi som
uľavil rôznymi výparmi presýtenému vnútru
tohto hromadného dopravného prostriedku.
Azda aj jeho vodičovi. Príduc domov nedbalo
som položil tašku na obvyklé miesto pri kuchyn-
skom stole, sadol si na obstarožný otcov bicykel
a poďho na miestnu faru. Miestny pán farár Ján
Haranta mi totiž v istú nedeľu popoludní, keď
sme dopočítali zvončekovú tržbu, pri odchode 
z fary len tak úchytkom povedal: „Jožko, zastav
sa niekedy v týždni, keď budeš môcť.“

„A čo potrebujete, pán farár?“ študentsky
zvedavo som opáčil otázkou hneď zahorúca,
reku ak sa dá, nech to stopíme hneď teraz.

„Môžeš prísť?“ odpovedal na moju otázku
svojou. Veď i tak sa dá.

„Dobre, prídem,“ nenamietal som. „Tak
teda s Pánom Bohom,“ rozlúčil som sa tak, ako
sa v takomto prostredí a s takýmto človekom
patrí a nenáhlivo som sa pobral dokonať onú
nedeľu do chalupy, za ktorú sme platili obci
každoročne domovú daň.

Prifrčal som teda ku kostolu, alebo ku fare,
čo je v podstate jedno, lebo obe cirkevné stavby
stoja na jednom, bývalom urbárskom pozemku,
po našom funduse. Frajersky, tak trocha hlučne
som zabrzdil ešte v dostatočnej vzdialenosti,
pretože som postrehol, ako sa pán farár Ha-
ranta prechádza okolo kostola. Mierne
prihrbený, zadumaný, s rukami založenými 
za chrbtom. Nebolo etické ho vyrušovať.
Rešpektoval som to. Nikto, pochopiteľne, nevi-
del do jeho vnútra, ale mnohí a často sme pred-
pokladali, že spriada myšlienky, ktoré potom 
vo farskej pracovni položí na papier, literárne
vybrúsi a ďalší básnický výtvor je na svete.
Ženičky, ktoré prechádzali popred kostol, a pri
každom prechode, hoc ich bolo aj viacero, sa
poctivo prežehnali, tvrdili, že pánko, ako ho
volali, ba aj iných kňazov, sa učí kázeň, ale to
bola len ich úvaha. My, čo sme poznali schop-
nosti nášho správcu farnosti, sme vedeli svoje.

Duchovný otec ma zaregistroval. Pohľady
sa nám stretli.

„Pochválen,“ pozdravil som tak našsky.
„Navekyamen,“ odpovedal tiež „po do-

mácky“, čo znamenalo, že záverečné amen 
v podstate zaniklo. Súčasne mi rukou pokynul,
aby som chvíľu počkal a on následne ešte zopár
razy prešiel okolo kostola. Zrejme potreboval
dokončiť tok myšlienok. Ba čo zrejme, určite.
Nevadí, počkám.

„No poď,“ povedal po chvíli a nasmeroval
svoje kroky ku fare. Nasledoval som ho. Nič viac
v tej chvíli nehovoril, akoby sa bál, aby jeho
slová neodniesli molekuly vzduchu kamsi 
do diaľav.

„Čítal si Katolícke noviny?“ spýtal sa ma
už keď za sebou i za mnou zatvoril farské dvere
zvnútra.

„Noóó ... čítal,“ zatiahol som opatrne, lebo
pravdu povediac, nikdy som ich celé neprečítal
a ani som nevedel, kam v tej chvíli mieri, na čo
teraz naráža. Našťastie nechcel vedieť, ani ma
neskúšal z ich obsahu, len smutne pokračoval:

„Nepáči sa mi, ako politizujú, ako sa
vytráca duchovný obsah, ako ho odsúvajú kdesi
vedľa.“

Mlčal som, lebo som si nepripadal v tejto
chvíli fundovaný viesť s ním dialóg na danú
tému. Potvrdiť som to nedokázal, na oponentúru
som tiež nemal argumenty. Necítil som sa ako
rovnocenný diskusný partner, ale odísť len tak
som tiež nemohol. Minimálne sa to nepatrilo.

Našťastie pán dekan Haranta pokračoval 
v rozvíjaní svojich úvah sám, bez toho, aby k to-
mu potreboval moje stanovisko. 

„Mali by sme im napísať svoj  názor,“
zakončil tematický okruh o obsahu Katolíckych
novín, ktorý ho zjavne trápil. 

„No, veď vy ste spisovateľ, básnik, aj ich
prispievateľ či dopisovateľ, tak napíšte,“
smelšie som potvrdil jeho návrh.

„Ale ja si myslím, že by bolo lepšie, keby im
to napísal niekto z bežných čitateľov.“

„Napríklad ja?“ zatváril som sa chápavo,
pretože mi razom došlo, čo mal byť účel a pod-
stata jeho pozvania.

Potvrdil moju domnienku a keďže badal u
mňa prekvapenie, váhavosť a možno aj neroz-
hodnosť, povzbudzujúco dodal: „Ja ti s tým
pomôžem.“ A hneď ma aj usadil k písaciemu
stolu, položil predo mňa čistý hárok papiera 
i pero. Aby som si to náhodou nerozmyslel, čo
som vôbec nemal v úmysle. Básnik Ján Haranta,
ktorý bol súčasne mojim duchovným otcom 
i spovedníkom, bol príliš veľká autorita na to,
aby som sa mu priečil a zdupkal.

Po chvíli rozmýšľania som teda začal písať.
Pred položením každej vety na papier som mu
ju najskôr povedal, v podstate som si ju nechal
odobriť. Zväčša čosi na nich zmenil, tu 
i tam pridal svoj postreh, svoju myšlienku. Evi-
dentne boli jednoduché, na míle vzdialené od
tých, ktorými spriadal svoje verše, či prozaické
texty. Ale tak to vlastne chcel. Ba v úvode ešte
na moju adresu poznamenal: „A píš to roz-
traseným písmom, ako traktorista čo ide z poľa
domov,“ pričom sa pobavene zasmial. Veľmi
chcel, aby si aj jednoduchý ľud bránil duchovný
obsah kresťanských novín, hoci vedel, že ak to
tak aj je, málokto z nich vezme pero do rúk 
a napíše námietkové slová. Ak vôbec niekto. Ale
to sotva.

Ešte napíš adresu na kovertu, tá je 
v tiráži novín, veď vieš a ja to zanesiem na poš-
tu, keď ta pôjdem,“ povedal a z hlasu mu bolo
cítiť tón zadosťučinenia. 

Aj z pohnútky pána dekana Jána Harantu
som sa v tej chvíli stal prispievateľom Katolíck-
ych novín. Nebol to síce príspevok na uverejne-
nie, lebo názory čitateľov tento týždenník
neuverejňoval, ani si nemyslím, že náš list 
s ponosami zvrátil obsah novín, ten postupne
formoval vývoj dejín, ale obaja sme mali pocit,
že sme sa aspoň pokúsili názorovo zachovať
duchovnú a náboženskú podstatu, ktorú týžden-
ník s kresťanským názvom mal akosi automat-
icky ponúknuť. Ján Haranta ako podnecovateľ,
ja, vtedajší študent ako občasný prispievateľ,
ktorým sa neskôr aj stal.

Nedeľné litánie sa chýlili k záveru, zostá-

valo už len záverečné požehnanie Sviatosťou
Oltárnou. Naučeným pohybom som v sakristii
schmatol prenosné schodíky, ktoré pozostávali
z dvoch stupienkov, svižne som vybehol hore pár
schodkami oltára a priložil ich k oltárnemu
stolu naproti bohostánku. Nad ním totiž bola
vystavená Sviatosť a keď ju chcel kňaz vyložiť
či potom odtiaľ zložiť, bolo treba použiť
prenosné schodíky. Tak to v našom farskom kos-
tole fungovalo.

Kňaz Ján Haranta smelo vystúpal 
po schodíkoch, spoliehajúc sa , že ich bezpečne
pridŕžam, dôstojne premiestnil Sviatosť na oltár
a okamih počkal, kým schodíky odnesiem.
Potom zišiel dolu a nechal si na ramená položiť
pluviál, ktorý som medzitým stihol priniesť 
zo sakristie. Opäť vyšiel k oltáru, vzal doň
Sviatosť Oltárnu, obrátil sa k veriacim a po-
žehnal ich ňou. Službukonajúci miništrant 
do toho tri razy zazvonil. Znova sa obrátil 
k oltáru, schoval Sviatosť do bohostánku a tým
sa litánie skončili. Každú nedeľu. I teraz.

S oltárnym súputnikom Karolom sme sa
krátko pomodlili a vyšli pred kostol, kde sme
počkali na nášho duchovného otca Jána Ha-
rantu, ktorý sa trošku dlhšie modlil. Veď je kňaz
a tí majú iné modlitby. Alebo tie isté čo my, ale
modlia sa ich skrúšenejšie. I tak môže byť.

Čakali sme ho preto, lebo vždy v nedeľu 
po litániách sme spracúvali peniaze zo zvončeka
z predpoludňajších svätých omší. My sme penia-
ze, zväčša mince, triedili, ukladali do kôpok 
a pán dekan Haranta ich balil do papiera 
do valčekov a písal na ne, koľko čoho je tam.
Potom v priebehu týždňa peniaze zaniesol 
na poštu, kde mu ich zmenili za väčšie,
spravidla papierové. Podľa množstva. Pošta
takéto služby bežne neposkytovala, pretože
pracovníčky tvrdili, že nie sú zmenáreň, s čím
bolo záhodno súhlasiť, lebo vskutku taká bola
pravda, ale predsa existujú aj výnimky. A farár,
to je autorita. Ján Haranta bol ešte väčšia. Tak
prečo neprižmúriť oko. Aj obe.

Pri počítaní mincí sme sa o kadečom
zhovárali, zväčša o menej závažných veciach,
takpovediac aby reč nestála. V tú nedeľu však
vyzeral pán dekan Haranta akoby ho čosi trápilo.
Tušili sme to, ale nechceli sme vyzvedať. Nepatrí
sa kňaza spovedať. Čakali sme, až sám vyjaví.

„Všeličo sa deje vo svete v týchto časoch,“
začal a my sme šípili, že začína odkrývať svoje
vnútro. „Bolo by dobré mať väčší prehľad 
o udalostiach,“ pokračoval.

„V správach hovoria,“ vstúpil som krátko
do jeho rozprávania. „V televízii alebo v rá-
diu,“ doplnil som samozrejmosť.

„Jožko, veď vieš, že nemám televízor,
všeličo tam ukazujú, my kňazi by sme to nemali
vidieť,“ konštatoval, akoby ospravedlňoval
danú skutočnosť.

„A rádio? Kúpime vám,“ vyhŕklo zo mňa
náhlivo.

Pobavene sa zasmial. „To si môžem aj sám.
Len neviem, či smiem. Musím sa spýtať pána
biskupa.“

Zostali sme zaskočení týmto jeho názorom 
a vyjadrením. 

„Prečo? Veď to je samozrejmosť, pán
farár,“ vstúpil do debaty s prekvapujúcim tónom
znejúcou vetou spolužiak Karol. Ján Haranta sa
opäť usmial a pokojným hlasom pokračoval:

„Pre vás áno, ale my kňazi by sme mali žiť
nielen vo viere, ale aj v pokore a skromnosti. Tak
nám naše poslanie káže.

„A keď chcete mať prehľad o tom, čo sa
deje?“

„V novinách si prečítam. Tam pozriem, čo
potrebujem. V televízii a v rádiu podsunú aj
všeličo iné, nie vždy dobré a totožné s kres-
ťanskou morálkou. Rehoľní bratia majú na
viazačke rúcha tri uzly symbolizujúce čistotu,
chudobu a poslušnosť. Aj my katolícki kňazi
musíme byť takí a žiť takým životom.“

Chvíľu ešte pokračoval na túto tému a my
sme premýšľali, či to je naozaj celkom tak. Veď
aj kňazi sú ľudia, aj oni môžu používať vý-
dobytky vedy a techniky. Básnik Ján Haranta
však bol trošku iný. Duchom veľký a zároveň
skromný. Oddaný Pánu Bohu, oddaný viere,
oddaný svojmu poslaniu. Bol obdarený niečím
iným. Duchovným bohatstvom a to hmotné
nepotreboval. Hoci to neraz ani nebolo bohat-
stvo, ale pre nás samozrejmosť. Pre neho čosi
výnimočné, o čo treba požiadať nadriadeného.
Pána biskupa. Či to napokon urobil a či rádio
vôbec niekedy mal, sme už nezisťovali. 

Načo aj. Ján Haranta ponúkal väčšie 
hodnoty.

JOZEF PÁLENÍK

Prispievateľ

JOZEF PÁLENÍK

Žiadosť

Konečné výsledky 
15. ročníka

literárnej súťaže

JURINOVA JESEŇ
CENA JÁNA HARANTU:

Lucia Česáková, OSsR (Premieňaj ma, Z tmy do svetla)

MIMORIADNA CENA JURINOVEJ JESENE:
Július Homola

POÉZIA:
1. miesto:
neudelené
2. miesto:

Júlia Rakovská (Momentka, Časozberná)
3. miesto:

Karolína Kováčová (Zo sna, Zo sveta, Z rozprávky)

Čestné uznania:
František Pláteník (Človek prasklina, Prosba k Bohu, Vyjednávanie s Bohom), Lucia Kiácová
(Neveríš), Alex Zamborský (Vojnový reportér, Povolanie syn), Marek Drozd (Predpoludním),
Anna Lažová (Smútok), Mária Štrauchová (Prach a vietor, Smetisko sveta), Viera Borbašová

(Láska), Zuzana Martišková (Pod krížom...), Alžbeta Žatková (Alpská lúka v Sampore), 
Pavol Ondrík (Oblaky, Zjavenie v meste), Mariana Ibrahimi (Jeseň), Jana Cigániková
(Spŕchlo, Nedele), Magdaléna Tkáčová (Do prachu), Alžbeta Pavelová (Úzka cesta), 

Sr. Bonaventúra Terézia Šmídová, OSF, Lenka Kónová (Modlitba stromov), Miroslav Gálik
(Kamaráti, Modlitba), Magdaléna Martišková (Dychovka a ďalšia invazívne vzory)

PRÓZA:
1. miesto

Jozef Páleník (Prispievateľ, Žiadosť)
2. miesto

Edita Ďurčová (Christus regnat)
3. miesto

Lucia Herceková (Misia)

Čestné uznania:
Jana Belková (O štyroch ročných obdobiach), Danica Jančáryová (Bez domova), Judita
Ďurčová (Requiem planúcich nádejí), Jana Cigániková (Vlastnila bakuľku), Jozef Kottra
(Keď pomáha anjel), Eva Eperješiová (Spomienková mozaika), Daniel Šimášek (Lipa), 

Jerguš Radačovský (V tieni pravdy), Veronika Vozárová (Tam, kde rastú stromy),  Mária
Ivančíková (Spomienky), Monika Kubričanová (Stopy v piesku),  Ondrej Šály 

(Študentský život), Katarína Holcová (Klaudia)

TEODOR KRIŽKA

predseda poroty
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Anipo sedemdesiatich 
piatich rokoch nie sú
definitívne objasnené

udalosti, ktoré predchádzali smrti
popradského farára a jednej z naj-
výraznejších ľudáckych politických 
osobností východného Slovenska Msgr.
Štefana Mnoheľa. Tieto okolnosti však
vyvolávali a dodnes vyvolávajú viaceré
dohady a špekulácie, z ktorých však ani
jedna nebola definitívne dokázaná.
Jedno avšak ostáva isté. Jeho prepadnu-
tie a priamy násilný fyzický útok 
na jeho osobu bol jednou z početných
sprievodných dramatických a tragic-
kých udalostí „povstaleckých“ me-
siacov roku 1944. Či išlo o politicko-
ideologicky motivovaný útok, alebo 
o jednoduché primitívne rabiátstvo 
s cieľom hmotného zisku, nie je dodnes
potvrdené.

Skôr, ako si zrekapitulujeme
stručné fakty posledných dní Š.
Mnoheľa, vráťme sa k hlavným
míľnikom jeho životnej púte, ktorá bola
plná odriekania, tvorivej práce a sebao-
betovania, vyplývajúcich z hlbokého
pochopenia zmyslu kňazskej služby.
Rodiskom Štefana Mnoheľa sa stala
oravská obec Novoť v námestovskom
okrese, kde uzrel svetlo sveta dňa 30.
júla 1876, ako jedno z troch detí
roľníckych rodičov Štefana a Anny (ro-
denej Žatkuliakovej). Pri zápise do ma-
triky mu bol omylom zapísaný rok
narodenia 1874, no po prísahe piatich
svedkov bol dodatočne opravený 
na 1876. Do roku 1890 navštevoval
ľudovú školu v Námestove, pretože 
v jeho rodnej obci bola v tom čase iba
jednotriedka. V štúdiách pokračoval na
gymnáziách v Trstenej a v Ru-
žomberku. V roku 1898 nastúpil do se-
minára v Spišskej Kapitule, kde sa
začína aj jeho publicistická a spolková
činnosť. Spolupracuje pri redakcii
časopisov Zora, Múzeum a Posol a ešte
v seminári zakladá spolok s názvom 
Za pozdvihnutie slovenského národa. 
V tomto čase sa stretáva so svojim
celoživotným priateľom a neskorším
biskupom Jánom Vojtaššákom. Aktívne
prispieva do Katolíckych novín, kde
prispieva pod pseudonymom Trúchlo-
horský svojimi kritikami, recenziami 
i poviedkami. Jeho aktivity za za-
chovanie Katolíckych novín skončili
prehrou slovenských nacionalistov 
a víťazstvom postupujúcej maďarizácie
a menovitým zákazom Mnoheľovho
publikovania v tomto periodiku. 
V Spišskej Kapitule prijal z rúk biskupa
Pavla Szmrecsányiho dňa 22. augusta
1902 kňazskú vysviacku a nasledujúci
deň slávil svoju primičnú svätú omšu,
počas ktorej mu bol manuduktorom
(asistent pri primíciách novokňaza)
spišský kanonik František Zvada. Prvou
Mnoheľovou „kaplánkou“ bola od kon-
ca augusta 1902 obec Frydman (dnes 
v Poľsku), no zároveň bol kaplánom 
v Zubrohlave. V tom čase sa okrem
pastoračnej činnosti venuje organizova-
niu a vedeniu regionálneho ochotníc-
keho divadelníctva. V nasledujúcich
rokoch začína jeho dlhoročná púť 
po severoslovenských farnostiach. 
V roku 1905 je preložený do Šváboviec,
nasledujúci rok je už kaplánom v Kluk-
nave a v roku 1907 je už vymenovaný
za administrátora farnosti v Lendaku.
Ani tam však jeho kňazská anabáza,
podmienená jeho národným presved-
čením a z neho vyplývajúcich podo-
zrení a „skúšok“ náboženskej i svetskej
vrchnosti, nekončí a po pol roka je 
z Lendaku preložený do oravského
Podwilku a v nasledujúci rok 1908 je už
hybským kaplánom. 

Od 16. októbra 1909 sa stal ka-
plánom v Zakamennom a správcom
farnosti v Oravskej Lesnej (zaslúžil sa
o výstavbu miestneho kostola a školy),
kde pôsobil až do roku 1917, keď ho 
v máji 1917 pozbavili tohto úradu a ešte
v ten istý rok ho povolal Andrej Hlinka,
ako osvedčeného národného pracov-

níka, za riaditeľa novej kníhtlačiarne
LEV. Jej hlavným cieľom bolo šíriť po-
litickú, hospodársku a osvetovú spisbu
slovenským slovom medzi slovenský
ľud. Zároveň sa Š. Mnoheľ aktivizoval
od novembra 1918 aj ako redaktor
Slovenského denníka, v tom čase ešte
oficiálneho orgánu Slovenskej národnej
rady. Po otvorenom prechode týchto
novín na pozície apológie oficiálnej ide-
ologickej doktríny čechoslovakizmu 
a proticirkevnej kampane z redakcie

odišiel a stal sa jednou z kľúčových
postáv nového periodika Slovenskej
ľudovej strany – časopisu Slovák, ktorý
začal vychádzať v polovici januára
1919 v Ružomberku. 

Štefan Mnoheľ prirodzene patril
medzi účastníkov zhromaždenia v Tur-
čianskom Sv. Martine, ktoré 30. októbra
1918 prijalo Deklaráciu slovenského
národa, ktorou sa Slovensko, prostred-
níctvom svojich politických reprezen-
tantov, prihlásilo do spoločného štátu
Čechov a Slovákov. V zozname
účastníkov tohto zhromaždenia
nájdeme jeho meno na osemdesiatom
prvom mieste. Aktívnu pomoc pri sta-
bilizácii cirkevných pomerov v novom

česko-slovenskom štáte mala za-
bezpečovať Kňazská rada, na čele s An-
drejom Hlinkom. Prvé zasadnutie jej
dvanásťčlenného výboru, ktorého
členom vo funkcii zapisovateľa sa stal
práve Š. Mnoheľ, sa uskutočnilo 28. no-
vembra 1918. 

Dobrodružnou a riskantnou bola
Mnoheľova cesta (na falošný pas 
pod menom Dlugoszewski) v auguste
1919 do Paríža na Mierovú konferen-
ciu, kam sprevádzal A. Hlinku, ktorý

prišiel jej účastníkom objasniť existen-
ciu samostatného slovenského národa 
a v tejto súvislosti predostrieť doku-
ment Za mier v strednej Európe – Me-
morandum Slovákov Mierovej
konferencii, ktorý vytlačili vo francúz-
štine. Mala upozorniť na nerealizovanie
sľúbenej slovenskej autonómie v Česko
– Slovensku. Ich cesta však bola
oneskorená a nič už na danom status
quo nemohla zmeniť a spôsobila via-
ceré ďalšie komplikácie – Hlinkovo za-
tknutie a väznenie a Mnoheľov takmer
ročný azyl v Poľsku.

Na Slovensko sa mohol Š. Mnoheľ
vrátiť až koncom júna 1920 a už 8. júla
1920 je vymenovaný za správcu

popradskej farnosti, ktorá sa stáva jeho
dlhoročným a zároveň posledným kňaz-
ským i politickým pôsobiskom. Poli-
ticky sa naplno angažuje v Slovenskej
ľudovej strane (od roku 1925 –
Hlinkova slovenská ľudová strana –
HSĽS) a stáva sa predsedom jej
popradskej organizácie, aktivizuje sa 
v komunálnej a regionálnej politike 
i v spolkovom živote Popradu a jeho
okolia. V roku 1923 sa stáva členom
župného výboru a členom popradského

obecného zastupiteľstva. Bol členom 
a funkcionárom Matice slovenskej 
a dlhoročným predsedom jej poprad-
ského miestneho odboru (1927 – 1944).
V roku 1926 bol vyslaný mestom
Poprad na matičné slávnosti do Tur-
čianskeho Sv. Martina, odmietol však
preplatenie finančných nákladov spo-
jených s cestou s odôvodnením, že ako
„starý“ matičiar by sa podujatia
zúčastnil aj bez mestského poverenia. 
V auguste 1931 začal farár Mnoheľ 
s výstavbou novej popradskej ľudovej
školy, ktorú sa mu podarilo úspešne
ukončiť. V medzivojnovom období bol
predsedom popradského Katolíckeho
kruhu (1921 – 1944) a iniciátorom za-

loženia miestnej organizácie katolíc-
kych skautov a miestnej jednoty
Československého Orla, ktorý sa v pr-
vej polovici tridsiatych rokov osa-
mostatnil od čechoslovakistického
ústredia v Brne a premenoval sa na
Slovenského Orla. 

Po rozpustení popradského mest-
ského zastupiteľstva Krajinským úra-
dom v Bratislave bol za vládneho
komisára Popradu dňa 7. júna 1939
menovaný Š. Mnoheľ, ktorý určil 
za svojho zástupcu bývalého poprad-
ského starostu, evanjelického kňaza Im-
richa Vargu. Mnoheľ sa zároveň stal
členom novej školskej rady, ktorá bola
vymenovaná už 29. augusta 1939. 

Najveľkolepejším realizovaným
plánom Š. Mnoheľa bola stavba nového
popradského rímskokatolíckeho kos-
tola, ktorú si vyžiadala nedostatočná ka-
pacita i stav starého kostola a tak už 
v roku 1938 sa museli slúžiť niektoré
sv. omše v priestoroch školskej
telocvične. Z ôsmych návrhov bol vy-
braný projekt architekta Gabriela
Schreibera z Bratislavy a realizáciou
bol poverený miestny popradský
staviteľ Štefan Horváth. Napriek via-
cerým finančným a materiálnym kom-
plikáciám, spojenými s vojnovými
udalosťami, bol nový popradský rím-
skokatolícky kostol, hoci ešte úplne
nedokončený, vysvätený spišským
biskupom J. Vojtaššákom dňa 8. sep-
tembra 1942, za účasti viac ako 3 000
veriacich z mesta a okolia. S menom
farára Mnoheľa je spojené i založenie
prvej popradskej strednej školy –Štátnej
slovenskej obchodnej akadémie v Po-
prade, na ktorej sa prvé maturitné
skúšky uskutočnili už v roku 1942. 

Podľa záznamov popradskej ka-
tolíckej matriky pokrstil Štefan Mnoheľ
v rokoch 1941 – 1943 osemnásť Židov
a jedného moslima a počas jeho ak-
tívneho pôsobenia v miestnej a re-
gionálnej politike bolo v popradskom
okrese udelených pre Židov viac ako 50
hospodárskych rezortných výnimiek.

Za mimoriadnu obetavosť a vzor-
né plnenie pastoračných kňazských
povinností mu pápež Pius XII. udelil
titul pápežského osobného komorníka
s titu-lom Msgr. a 12. júna 1944 sa Š.
Mnoheľ ujíma funkcie popradského
mešťanostu. 

V začínajúcom „povstaleckom“
chaose posledných augustových dní
roku 1944 vtrhli na popradskú faru
neznámi muži, ktorí fyzicky napadli
vtedy už šesťdesiatosemročného starca
Š. Mnoheľa a zbili ho do bezvedomia.
Za pomoci rehoľných sestier z Popradu
a Kvetnice bol prevezený do popradskej
štátnej nemocnice, kde bol hospitalizo-
vaný nasledujúce týždne, kým nebol 
na vlastnú žiadosť prevezený späť 
na popradskú faru. Na následky zra-
není, ktoré utrpel počas útoku, poprad-
ský farár Š. Mnoheľ odovzdal dňa 
25. októbra 1944 svoju dušu
Stvoriteľovi. Pochovaný bol 28. ok-
tóbra 1944 na popradskom cintoríne,
ktorý bol v roku 1966 likvidovaný 
a Mnoheľove pozostatky boli prevezené
na nový cintorín v Poprade – Veľkej.   

Denník Slovák sa s kňazom, obe-
tavým národným pracovníkom a neú-
navným bojovníkom za práva
Slovákov a ich duchovné i hmotné
povznesenie Š. Mnoheľom rozlúčil
slovami: „Práca Štefana Mnoheľa v re-
dakcii i ako kňaza bola tichá, ale tým
hlbšia a rozhľadenejšia. Človek by ani
nebol myslel, že v tak slabom tele pre-
býva tak veľký duch, toľko lásky 
k národu, toľko pochopenia pre denné
potreby širokých vrstiev a toľká túžba,
aby Slovensko i v nových pomeroch
zachovalo svoj národný a kresťanský
ráz. A aký bol život Štefana Mnoheľa,
taká bola i jeho smrť. Skromná a tichá.
Zavreli sa oči, ktoré milovali všetko,
čo bolo statočné, čo bolo katolícke a čo
bolo slovenské“. 

VOJTECH KÁRPÁTY

Nezabúdajme na
našich martýrov!
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Americko-slovenský týždenník
Jednota z 17. novembra 1954
priniesol na prvej strane správu,

v ktorej sa písalo: „Neďaleko severozá-
padného kúta národného cintorína v Ar-
lingtone VA (Arlington National
Cemetery) americká vláda postavila hrdi-
nom z Iwo Jima dôstojný pomník, ktorý
zobrazuje šiestich vojakov, ako vztyčovali
zástavu na Suribachi. Tento pomník
vzdáva poctu i americkému Slovákovi,
ktorého celá rodina sa zúčastnila na sláv-
nosti odhalenia pomníka dňa 10. novem-
bra 1954. Pomník odhalili prezident
Dwight D. Eisenhower a viceprezident
Richatd M. Nixon. Prítomní boli aj
reprezentanti slovensko-amerických
spolkov.“ 

Článok ďalej informuje: „Iwo Jima je
malý ostrov v Pacifiku, ktorý sa stal
pamätným z bojov v roku 1945, keď tam
padlo 4 590 amerických a okolo 20 000
japonských vojakov. Z tohto obdobia sa
stala v celej Amerike známa fotografia 
šiestich vojakov, ktorí vztýčili americkú
zástavu na vrchu Suribachi... Medzi nimi
bol aj americký Slovák, seržant ná-
morníctva Michal Štrang z Franklin Bo-
rough, PA., ktorý prišiel do Spojených
štátov so svojou rodinou zo Starej
Ľubovne na Spiši ako trojročný chlapec.“

Hrdina Michal Štrang (po americky:
Michael Strang) sa narodil 10. novembra
1919 – teda presne pred sto rokmi – v obci
Jarabina, ktorá sa nachádza severne 
od mesta Stará Ľubovňa na slovensko-
poľskej hranici. Jeho otec Vasil Štrang
odišielzaprácou do Amerikyhneďpovojne
v roku 1919. Usadilsa v štátePensylvánie,
v osade Franklin Borough, neďaleko
mesta Johnstown, kde žila početná
skupina vysťahovalcov hlavne z východ-
ného Slovenska. Ako väčšina jeho kra-
janov aj on pracoval ako baník 
v uhoľných baniach, ktoré patrili priemy-
selnému veľkopodniku Bethlehem Steel
Corporation, čo bola v tom čase druhá
najväčšia kovopriemyselná a lodiarska
spoločnosť na americkom kontinente. 
V Amerike si zmenil meno a z Vasila
Štranga sa stal Charles Strang. Po troch
rokoch, v roku 1922, keď už bol našporil
dosť peňazí na “šífkartu”, prišla za ním aj
jeho manželka Marta, rod. Grófiková 
s trojročným synom Miškom. 

Mladý Michal vyrastal v americko-
slovenskom prostredí.V tom čase osada
Franklin Borough mala ráz malého, ale

rušného mestečka. Mala vyše 2500
obyvateľov, z ktorých prevažnú väčšinu
tvorili priami zamestnanci Bethlehem
Steel Corporation. (Po roku 1945
veľkopodnik upadal a dnes možno
povedať, že prakticky zanikol. S úpad-
kom zamestnávateľa prišiel aj prudký
pokles obyvateľstva a v roku 2015 obec
mala iba okolo 320 obyvateľov). Tam do-
rastajúci chlapec navštevoval základnú a

strednú školu (Franklin Borough High
School).

Po skončení stredoškolského štúdia –
v roku 1937 – mal viaceré zamestnania,
ktoré však nevyhovovali jeho
povahe.Napokon v októbri 1939
sarozhodol pre vojenskú kariéru v služ-
bách americkej armády, presnejšie: ar-
mádnej pechoty (United States Marine
Corps). Tam našiel svoje povolanie.

V decembri 1941 japonské letectvo
bombardovalo Pearl Harbour a Spojené
štáty boli vtiahnuté do II. svetovejvojny.
Posádka Michala Stranga  (1. námorná di-
vízia) sa v tom čase nachádzala v New
River, v štáte North Caroline. V januári
1942 Michal Strang, už v hodnosti
seržanta, bol so svojímoddielompremiest-
nený do San Diego, v štáteKalifornia 
a odtiaľ v máji 1942 naostrov Uvea v Ti-
chom oceáne. Zúčastnil sa bojových akcií
na viacerých pacifických ostrovoch vrá-
tane dlhých a ťažkých bojov – od 1. no-
vembra 1943 do 12. januára 1944 – 
o ostrov Bougainville, východne 
od Novej Guiney.

Krátko nato bol jeho pluk premiest-
nený na Hawaj, kde pobudol niekoľko
mesiacov inetnzívnych príprav a sú-
stavného tréningu na inváziu ostrova Iwo
Jima. Iwo Jima je malý a do roku 1945

verejnosti prakticky neznámy ostrovček 
v Pacifiku, asi 1000 kilometrov južne
odTokia, hlavného mesta Japonska. Jeho
rozloha je približne 20 štvorcových kilo-
metrov a v roku 1943 tam žilo 1020
pôvodných obyvateľov  v šiestich malých
osadách. Ostrovček mal však veľmi
dôležitý význam – viac politický než
strategický: bol autentickým japonským
územím, teda nie dobitou a okupovanou

oblasťou. Američania tu chceli ukázať
Japoncom svoju vojenskú prevahu a ich
územnú zraniteľnosť. Pre Japoncov bol
boj o ostrovček otázkou národnej hrdosti,
ako aj vojenskej i politickej prestíže.

Americkýútok na ostrov Iwo Jima
sazačal 19. februára 1945 bombar-
dovaním amerického letectva a delostr-
eleckou paľbou flotily amerického
námorníctva. Po dôkladnej príprave sa
vylodili na ostrove prvé jednotky ná-
mornej pechoty, medzi ktorými bola aj
skupina seržanta Stranga. Boje o tento
malý ostrov trvali päť týždňov, od 19..
februára do 26. marca 1945 a všeobecne
sa pokladajú za najkrvavejšie bojové
stretnutie v Pacifiku. Aj keď v bojoch
padlo trikrát viac Japoncov než
Američanov,  celkové Americké straty
mŕtvych a ranených boli omnoho vyšie
ako japonské; takto to uvádza americký
historik John Toland v svojej obsiahlej 
a Pulitzerou cenou odmenenej monografii
Rising Sun: The Decline and Fall of the
Japanese Empire 1936–1945. Fanatická
húževnatosť, s akou Japonci bránili svoju
krajinu, naznačovala, že kapitulácia
Japonska je ešte veľmi vzdialená a bude
si vyžadovať obrovské materiálne nasade-
nie a početné obete na životoch. 

Oddiel, v ktorom sa nachádzal M.

Strang, sa vylodil na južnom brehu-
ostrova, neďaleko 170-metrovej
vyvýšeniny – Mount Suribachi – ktorú 
po ťažkom boji zaujali 23. februára.
Vztýčili tam americkú zástavu. Aby bolo
zástavu lepšie vidieť, nielen z blízkosti os-
trova, ale aj z mora pre americké loďstvo,
veliaci dôstojník poveril seržanta Stranga,
aby ju nahradil väčším a viditeľnejším
symbolom amerického úspechu. Michael

Strang vzal so sebou ďalších piatich spo-
lubojovníkov, ktorí vyniesli zástavu 
a primitívny stožiar navrchol Mount
Suribachi, pripevnili ju na oceľovú
vodovodnú rúru a pevne ju tam postavili.
Uprostred tejto nebezpečnej aktivity ich
odfotografoval novinár-fotograf tlačovej
agentúry Associated Press, Joe Rosenthal.
Obraz bol po prvýkrát uverejnený v tlači
v nedeľu 25. februára 1945 a hneď upútal
na seba veľkú pozornosť. Symbolizoval
odhodlanosť a hrdinstvo a zároveň aj
obdiv a vďaku americkej verejnosti.
Odvtedy bol uverejnený už ne-
spočetnekrát v novinách i časopisoch, 
v knihách i v zborníkoch, v historických
dielach o bojoch v Pacifiku. Dokonca sa
o ňom píše, že je to najviac reproduko-
vaný fotografický záber  II. svetovej
vojny.

V nasledujúcich dňoch oddiel
Michaela Stranga (E Company) bol opäť
v bojovej akcii v priestore severne 
od  Mount Suribachi. Dňa 1.marca
narazili nasilný odpor z japonskej strany.
Bojovníci ustúpili do bezpečia, aby poz-
menili svoj útočný plán. Počas tejto
prípravy bol Michal Strang smrteľne ra-
nený zásahom delostreleckej paľby z am-
erickej vojnovej lode (v úradnej reči: hit
by friendly artillery fire). Jeho mŕtvolu,

spolu s ostatnými padlými v bojoch na ú-
pätí vŕšku Mount Suribachi, pochovali 
s obradmi Katolíckej cirkvi na ostrove
Iwo Jima 4. marca 1945. Dňa 13. januára
1949 boli jeho telesné pozostatky prene-
sené do Národného cintorína 
v Arlingtone.

Michael Strang je  nositeľom via-
cerých vyznamenaní a záslužných pôct,
vrátane Purple Heart Medal, Bronze Star
Medal, Marine Corps Good Conduct
Medal, American Campaign Medal 
a ďalších.

Dnes tri krajiny si v určitom zmysle
“privlastňujú” hrdinu Michala Stranga:
Američania, pretože väčšinu života strávil
v Spojenýchštátoch, bojoval a padol 
v službách Spojených štátov; Ukrajinci,
ktorí ho pokladajú za syna lemko-
rusínskeho vysťahovalca, ktorý sa síce-
narodil naSlovensku, ale národnosťou bol
Rusín; a napokon Slováci, pretože jeho
rodiskom bola obec Jarabina, ktorá 
od vekov leží na území Slovenska. Odra-
zom tohto trojstranného cítenia sú aj
pocty, ktorých sa mu v týchto troch kra-
jinách dostáva. V Amerike jeho pamiatka
je zvečnená v monumentálnom súsoší, 
v Užhorode má skromnú, ale dôstojnú
sochu a Slováci sa zatiaľ zmohli iba na to,
aby vydali poštovú známku s jeho 
portrétom.

S otázkou, či Michael Strang vôbec
bol americkým občanom, sa dôsledne za-
oberal člen bezpečnostnej stráže na amer-
ickom veľvyslanectve v Bratislave, Matt
Blais, počas svojho služobného pobytu 
na Slovensku. Došiel k záveru, že legálne
ním vlastne ani nebol. Do Ameriky prišiel
ako trojročný chlapček a nijakým doku-
mentom o občianstve, alebo naturalizácii
sa nemohol preukázať. Aj jeho
otecVasiľ/Charles sa naturalizoval iba 
v roku 1935. A tak strážnik Matt Blais
požiadal patričné úradné miesta (The U.
S. Citizenship and Immigration Services),
aby Michalovi Strangovi dodatočne vy-
stavili svedectvo o americkom štátnom
občianstve.Úradyvyhoveli tejto žiadosti 
a dňa 29. júla 2008 seržant Blais odovzdal
sestre Michala Stranga, Mary Pero,
úradné svedectvo o  americkom občian-
stve jej brata. Možno teda teoretizovať, že
do onoho 29. júla bol Michael Strang – 
de jure i keď nie de facto – štátnym
občanom Slovenskej republiky.

FRANTIŠEKVNUK

Krátka spomienka
k storočnici 

seržanta US Marine Corps
Michala Stranka



Pred 75 rokmi bolo vojensky po-
razené povstanie Slovenskej ar-
mády. Dňa 27. októbra 1944

nemecká armáda obsadila povstalecké
centrum – Banskú Bystricu. Nasledujúci
deň veliteľ 1. Československej armády 
na Slovensku, gen. Rudolf Viest, uznal
bezvýchodiskovosť situácie a kapituloval.
Ako chaoticky povstanie vzniklo, tak sa aj
chaoticky skončilo. Posledný rozkaz gen.
Viesta vydaný na Donovaloch, pokra-
čovať v bojoch v horách, sa už nielenže
nedostal k demoralizovaným vojenským
jednotkám, ktoré húfne dezertovali, ale ho
neplnili ani vojenskí vodcovia povstania.
O necelý týždeň zajali nemecké jednotky
generálovViesta a Goliana, ukrytých 
v senníku v Pohronskom Bukovci,.

Povstanie Slovenskej armády v roku
1944 je už trištvrte storočia predmetom
politických zápasov, sporov a interpretá-
cií. Hneď po skončení vojny sa začal po-
litický zápas o najväčšie zásluhy 
na povstaní medzi najväčšími politickými
rivalmi KSS a Demokratickou stranou. 
Po „víťaznom februári 1948“ si povstanie
privlastnila komunistická strana, ktorá 
z ideologických dôvodov uznávala len
partizánske hnutie a neuznávala, respek-
tíve marginalizovala, hlavnú ozbrojenú
silu povstania – Slovenskú armádu. V ro-
ku 1949 dostalo povstanie oficiálny názov
Slovenské národné povstanie. Následne
bol do vedomia spoločnosti vtláčaný ide-
ologický obraz povstania ako začiatku
národno-demokratickej revolúcie, vedenej
komunistickou stranou, ktorá vo februári
1948 vyústila do socialistickej revolúcie.
Podľa týchto ideologických konštrukcií sa
v povstaní zrodil slovenský socialistický
národ. Tento ideologicky zdeformovaný
obraz povstania takmer polstoročie o-
vplyvňoval nielen oficiálnu vedeckú, ale
aj umeleckú tvorbu (vrátane kine-
matografie) a v rôznych formách dožíva
až doposiaľ. 

V úsilí o nové hodnotenie povstania
bol síce po roku 1989 odmietnutý zideo-
logizovaný obraz o vedúcej úlohe komu-
nistickej strany v povstaní (niekedy až tak
radikálne, ako keby komunisti v povstaní
vôbec neboli), z ktorého v súčasnosti
zostala pri živote už len jeho  „česko-
slovenská patina“. Povstanie Slovenskej
armády tvorí bezpochyby jednu z najvý-
znamnejších kapitol našich moderných
dejín. Snahou manipulácií je predo-
všetkým zatajiť to hlavné a podstatné, že
povstanie Slovenskej armády pripravil
gen. Ferdinand Čatloš v spolupráci s gen.
Augustínom Malárom a jeho politickým
cieľom bola obhajoba štátnej samostat-
nosti Slovenskej republiky. V súčasnosti
už nevytýkajú gen. Čatlošovi, že spolu 
s gen. Malárom sa vraj spriahol so západ-
nými imperialistami proti ZSSR, ale práve
naopak. Dnes demagogicky a lživo tvrdia,
že sa vraj usiloval nastoliť na Slovensku
„prosovietsku vojenskú diktatúru“. Ne-
chcú uznať objektívny fakt, že pov-
stalecká akcia časti Slovenskej armády 
zo dňa 29. augusta 1944, na čele s pplk.
Golianom, bola len vedľajším produktom
zmareného povstania Slovenskej armády
pripraveného gen. Čatlošom.

***
Slovenská republika vznikla v roku

1939 v zložitom období, keď sa rozpadal
versaillský systém mierového usporiada-
nia a politickým hegemónom v strednej
Európe sa stávalo nacistické Nemecko.
Od prvého dňa nastolenia nemeckej nad-
vlády sa v štátoch, ktoré sa dostali do ne-
meckej sféry vplyvu, aktivizovali rôzne
skupiny, a to aj v rámci oficiálnych vlád-
nych a mocenských štruktúr, usilujúce sa
upevniť štátnu suverenitu a obmedziť
hegemónne postavenie Nemecka. S blí-
žiacim sa koncom vojny nadobúdali tieto
úsilia organizovaný charakter. Snahy
zbaviť sa nemeckej nadvlády kulminovali
v roku 1944 tak naSlovensku, Maďarsku,
Rumunsku, ako aj v Bulharsku.

Jeden z najvýznamnejších pokusov 
o odpútanie sa Slovenskej republiky 
od Nemecka bol plán ministra obrany gen.
Ferdinanda Čatloša na protinemecké
povstanie Slovenskej armády a prechod
Slovenskej republiky na stranu Spojencov.
Gen. Čatloš legálne využil ma materiálne
zabezpečenie povstania Najvyššiu radu
obrany štátu, ktorej členmi, okrem gen.

Čatloša, boli minister hospodárstva G.
Medrický, minister financií M. Pružinský
a guvernér Slovenskej národnej banky 
a predseda Najvyššieho úradu pre zásobo-
vanie Imrich Karvaš, ktorý bol priamo
zasvätený do Čatlošových povstaleckých
plánov. Podľa spomienok gen. Čatloša: 
„S Karvašom sme ...odsun materiálu do-
hodli už vtedy, keď som v Banskej By-
strici zriadil Veliteľstvo pozemného
vojska“ (t. j. v roku 1940). Na území Slo-
venskej republiky sa cieľavedome
vytvárali sklady zásob zdravotníckeho
materiálu a liekov. Do vybraných lokalít
sa sústreďovali zásoby benzínu, vojen-
ského materiálu, potravín, ako aj veľké zá-
soby peňazí a zlata. Bez týchto zásob by
povstanie Slovenskej armády bolo
nemysliteľné a život na povstaleckom
území by sa prepadol do hospodárskeho
chaosu. 

V súčasnosti sa vytvára mýtus, že vraj
Imrich Karvaš financoval povstaleckú
akciu vedenú pplk. Golianom. Pritom sám

Karvaš to vo svojich pamätiach otvorene
popiera, čo potvrdzuje aj Jozef Lettrich,
Gustáv Husák a Ján Ursíny. Pravda je
taká, že peňazí a zlata, predisponovaného
Karvašom do Banskej Bystrice pre pov-
stanie pripravované gen. Čatlošom, sa po
29. auguste 1944 zmocnili povstalci ve-
dení pplk. Golianom a použili ich pre svo-
je ciele. Takisto sa zmocnili aj iných zásob
(vojenského, alebo zdravotníckeho mate-
riálu), ktoré pripravil gen. Čatloš. Ako
uvádza Ján Ursíny, zaobstarávať financie
pre „československý odboj“ bolo jeho o-
sobnou úlohou.Keď bolo šrobárovcami
vyhlásené povstanie, Karvaš neodišiel do
Banskej Bystrice, ale šiel na Ministerstvo
národnej obrany za gen. Čatlošom, kde ho
zatklo Gestapo.

Kľúčová úloha v povstaní, pripravo-
vanom gen. Čatlošom, pripadla Sloven-
skej armáde, ktorá modernizovala svoju
výzbroj, najmä letectvo. Okrem pláno-
vaného nákupu lietadiel z Nemecka a Ta-
lianska, sa modernizovali a rozširovali
letiská a pripravovali sa aj nové, záložné
letiská. Súčasťou povstaleckých príprav
boli aj snahy gen. Čatloša stiahnuť Rýchlu
divíziu z východného frontu. Už v auguste
1941 sa mu podarilo výrazne znížiť počet
slovenských vojakov na východnom fron-
te z 50 000 na 35 000 a tento počet sa 
v nasledujúcich rokoch neustále znižoval.
Gen. Čatloš „penzionoval“ značný počet
dôstojníkov nemeckej národnosti, ako aj
pronemecky orientovaných dôstojníkov.
Na dôležité veliteľské posty menoval dôs-
tojníkov, s ktorými počítal v povstaleckej
akcii. Medzi inými aj pplk. Jána Goliana
na post náčelníka štábu Veliteľstva
pozemného vojska v Banskej Bystrici.
Slovenská armáda začala vykonávať ak-
tívnu spravodajskú činnosť proti ne-
meckej a  maďarskej armáde.

V máji 1944 absolvoval prezident
Tiso s delegáciou oficiálne rokovania 
s A. Hitlerom v zámku Klessheim 
pri Salzburgu. Súčasťou týchto rokovaní
bolo i rokovanie gen. Čatloša s poľným
maršalom W. Keitelom, na ktorom sa zú-
častnil aj vojenský atašé SR v Berlíne gen.
Augustín Malár. Podarilo sa im presvedčiť
maršala Keitela, že Slovenská armáda je
schopná vlastnými silami brániť Karpaty
a nepotrebuje pomoc nemeckej armády.
Obe strany sa dohodli, že velenie Výcho-
doslovenskej armády prevezme gen. Ma-
lár. Výsledky rokovaní s Hitlerom 
a maršalom Keitelom zohrali kľúčovú
úlohu v prípravách povstania Slovenskej
armády. Ako to začiatkom augusta 1944
potvrdil aj K. Šmidke v Moskve, postup
slovenskej delegácie, vedenej preziden-
tom Tisom, „uchránil Slovensko pred ne-
meckou okupáciou a vytvoril predpoklady
na organizovanie všetkých národných síl
vo vnútri krajiny“. Zo Šmidkeho vyja-

drenia jednoznačne vyplýva, že medzi
„národné sily“, zapojené do príprav ce-
lonárodného povstania, zahrnoval aj 
predstaviteľov Slovenskej republiky. 
Po úspešnom rokovaní v zámku
Klessheim začal gen. Čatloš, v spolupráci
s gen. Malárom a náčelníkom štábu Mini-
sterstva národnej obrany plk. Viliamom
Talským, pripravovať plán povstania
Slovenskej armády a prechodu Slovenskej
republiky na stranu Spojencov. Výhodou
bolo, že gen. Čatloš nebol pre Moskvu
neznámy. Bývalý vyslanec ZSSR v Slo-
venskej republike, Georgij M. Puškin,
uvádzal vo svojej správe z roku 1941, že
gen. Čatloš sa v jeho prítomnosti otvorene
vyjadril, že „za priaznivejších podmienok
Slovensko vystúpi proti Nemcom.“

Podmienkou úspešného povstania
bola  jeho koordinácia s operáciami Čer-
venej armády. Po rokovaniach s maršalom
Keitelom požiadal gen. Čatloš, koncom
mája 1944, prednostu Spravodajského
oddelenia MNO, stotníka Jána Staneka,

aby prostredníctvom ilegálneho vedenia
KSS nadviazal priamy styk s Hlavným ve-
lením Červenej armády. Domnieval sa, že
komunisti majú priame spojenie s Mos-
kvou. Vedenie KSS nielenže nemalo pria-
me spojenie s Moskvou, ale čo bolo ešte
horšie, stotník Stanek, ktorému gen.
Čatloš plne dôveroval, začal poza jeho
chrbát rozohrávať svoje vlastné politické
hry. To bol aj jeden z hlavných dôvodov,
prečo sa až po viac ako dvoch mesiacoch
podarilo gen. Čatlošovi vyslať svojho
kuriéra do Moskvy. Neskôr, keď sa gen.
Čatloš oboznámil s intrigami stot.
Staneka, právom ho označil za „psa dvoch
dvorov“.

Po vylodení sa Spojencov v Nor-
mandii, začiatkom júna 1944, mal gen.
Čatloš už v základných kontúrach
pripravený povstalecký plán. Podľa stot-
níka Staneka, pozostával z dvoch
hlavných častí: politickej a vojenskej,
ktoré zhrnul do nasledovných bodov: 

1. Gen. Čatloš požiada Červenú
armádu o vyslanie styčného dôstojníka,
prostredníctvom ktorého bude koor-
dinovať operácie Slovenskej armády s o-
peráciami Červenej armády. Sídliť bude
na letisku Mokraď, alebo v neďalekej obci
Liptovský Peter. (Letisko Mokraďmalo
plniť pre spojenecké letectvo funkciu
hlavného leteckého mosta. Veliteľom
letiska bol brat gen. Čatloša, npr. Dušan
Čatloš.)

2. Keď Červená armáda obsadí
priestor Krakova, uskutoční gen.
Čatlošštátny prevrat a nastolí vojenskú
diktatúru. Spravodajské oddelenie MNO,
v súčinnosti s Jazdeckým priezvedným
oddielom 1, zaistí nelojálnych členov
vlády. Gen. Čatloš vyhlási všeobecnú mo-
bilizáciu a vojnu Slovenskej republiky
Nemecku.

3. Slovenská armáda začne ú-
točné operácie proti nemeckým jednot-
kám v smeroch: Bratislava – pozdĺž
Dunaja – do priestoru Viedne; Bratislava
– Kúty – Břeclav – pozdĺž rieky Dyje; Tr-
nava – Holíč – Hodonín – Brno; Nové
Mesto nad Váhom – Uherský Brod –
Brno; Trenčianska Teplá – Vlára – Brno;
Púchov – Horní Lideč – Olomouc.

4. Ostatné smery vojenských op-
erácií (severne od Púchova) prevezme
Červená armáda. Gen. Čatloš požiada ve-
lenie Červenej armády o leteckú prepravu
štyroch divízií, ktoré budú rozmiestnené
na letiskách Vajnory, Piešťany, Nitra,
Trenčianske Biskupice, Žilina, Tri Duby,
Muráň, Mokraď, Poprad a Kamenica 
nad Cirochou.

5. Slovensko-maďarské štátne
hranice bude spočiatku zabezpečovať
Slovenská armáda menšími útvarmi. Gen.
Čatloš požiada Červenú armádu, aby tieto
zaisťovacie jednotky boli posilnené

tankovými jednotkami Červenej armády 
a dohodnetermín spoločného útoku proti
maďarskej armáde. Cieľom operácie bolo
oslobodenie okupovaného južného
Slovenska a obnovenie územnej integrity
Slovenskej republiky.

6. Jednotky Východoslovenskej
armády budú pred Nemcami najprv
kamuflovať obranu Karpát. Vopred sa do-
hodne s veliteľmi Červenej armády na
priestoroch, do ktorých bude nasmerovaná
paľba Slovenskej armády. Po dohode 
s Červenou armádou uvoľní Slovenská ar-
máda karpatské priesmyky a umožní jed-
notkám Červenej armády preniknúť 
do tylu maďarských a nemeckých vojsk
až do priestoru Košíc.

Východoslovenská armáda sa urých-
lene presunie na západné Slovensko a ak-
tívne sa zapojí do prebiehajúcich operácií
Slovenskej armády a Červenej armády. 

V slovenskej historiografii sa neopod-
statnene stotožňuje tento povstalecký plán
s tzv. Čatlošovým memorandom, ktoré

bolo publikované v slovenskej tlači už 
v roku 1945. Ako uvádzaČatloš, v liste
adresovanom Mikulášovi Gacekovi 
(16. 2. 1965), pred odletom do Moskvy
napísal pre svojho kuriéra „písomné
potvrdenie“ (tzv. Čatlošove memoran-
dum) svojich predchádzajúcich ústnych
pokynov. Toto písomné potvrdenie bolo
určené výlučnelen pre mjr. Lisického,
„aby na niečo nezabudol“. Povstalecký
plán gen. Čatloša nebol doposiaľ uverej-
nený. Pokiaľ sa zachoval, nachádza sa
najmä v moskovských archívoch. 

Politickým cieľom pripravovaného
povstania bolo uchovanie štátnej
samostatnosti Slovenskej republiky. Ako
bývalý legionár bol gen. Čatloš pre-
svedčený, že tak, ako česko-slovenské
légie vybojovali v roku 1918 Česko-
Slovenskú republiku, tak aj povstalecká
Slovenská armáda, ako súčasť spojeneck-
ých vojsk, obháji na medzinárodnej aréne
štátnu samostatnosť Slovenskej republiky.
Pripravovalpodobný variant vojenského
povstania, spojeného so štátnym pre-
vratom, aký sa uskutočnil v auguste a sep-
tembri 1944 v Rumunsku a Bulharsku.
Polmiliónová rumunská armáda, v spo-
lupráci s Červenou armádou, sa zapojila
do bojov v Maďarsku, Slovensku,
Rakúsku a na Morave. Bulharská armáda
operovala na strane Spojencov v Grécku,
Srbsku, Maďarsku a Rakúsku.

V prípravách povstania sa v roku
1944 začali fatálne prelínať dve proti-
kladné koncepcie reprezentované gen. Ča-
tlošom a pplk. Golianom, ktorý nepočítal
s vojenskými operáciami mimo územia
Slovenskej republiky.Povstalecká armáda
mala podľa pplk. Goliana viesť len
obranné boje a to výlučne na slovenskom
území. Predovšetkým obranu takzvaného
strategického trojuholníka Banská
Bystrica – Brezno – Zvolen. Zásadný
rozdiel medzi týmito dvoma koncepciami
bol však nielen v oblasti vojensko-strate-
gickej, ale aj v oblasti politickej. Na roz-
diel od pplk. Goliana zohrávala 
v Čatlošovom pláne hlavnú úlohu
Bratislava, ako povstalecké centrum.
Pokiaľ gen. Čatloš chcel povstaním
obhájiť štátnu samostatnosť Slovenskej
republiky, pplk. Golian, napojený na čes-
ko-slovenskú exilovú vládu v Londýne,
presadzoval obnovenie ČSR na čele 
s prezidentom E. Benešom.    

Zásahy Beneša a ministra obrany ex-
ilovej vlády gen. Ingra do povstaleckých
príprav boli hlavnou príčinou zlyhania
odletu Čatlošovho kuriéra 9. júla 1944.
Kuriérom bol gen. Štefan Jurech, ktorý 
v roku 1943 pripravoval prechod Rýchlej
divízie na stranu Červenej armády. Kpt. 
J. Krátky, prostredníctvom ktorého gen.
Ingr riadil pplk. Goliana,rozpútal doslova
preteky, kto prvý vyšle do Moskvy svojho

kuriéra – gen. Čatloš, alebo pplk. Golian.
Táto deštrukčná činnosť zostala pred gen.
Čatlošom utajená a  stále považoval pplk.
Goliana za lojálneho dôstojníka s ktorým
počítal vo svojich povstaleckých plánoch.
Zlyhanie odletu gen. Jurecha do ZSSR
malo fatálne dôsledky.Na letisku vo Vinici
čakal Čatlošovhokuriéra maršal G. S.
Žukov. Po tomto neúspechu bola Moskva
zdržanlivá k aktivitám slovenských dô-
stojníkov.    

V úsilí predbehnúť gen. Čatloša vy-
slal 2. augusta 1944 pplk. Golian do Mos-
kvy svojho kuriéra npr. J. Koreckého. Deň
pred jeho vyslaním telefonoval gen. Ča-
tloš pplk. Golianovi a požiadal ho, aby
počkal s odletom kuriéra, lebo potrebuje
ešte dopracovaťsvoje operačné plány.
Zaskočený pplk. Golian, dirigovaný kpt.
Krátkym, však ignoroval túto požiadavku.
A rozhodol sa urýchliť vyslanie svojho
kuriéra. Podľa člena Politického ústredia,
Jozefa Lettricha, npr. Korecký bol vyslaný
do Moskvy s Čatlošovým plánom. To, že

si pplk. Golian prisvojoval Čatlošov
povstalecký plán, potvrdil v Moskve aj K.
Šmidke. A k tomuto záveru dospeli neskôr
aj sovietski vojenskí činitelia, ktorí vypo-
čúvali oboch kuriérov a zároveň mali aj
možnosť porovnať dokumentáciu, ktoré
priniesli. 

Až 4. augusta 1944, sa podarilo gen.
Čatlošovi, v spolupráci s ilegálnym ve-
dením KSS (G. Husák), vyslať mjr.
Mikuláša Lisického s povstaleckými
plánmi do Moskvy. Hneď po vyslaní mjr.
Lisického do Moskvy spustil pplk. Golian
diskreditačnú kampaň proti gen. Čat-
lošovi. Ešte pred odletom Čatlošovho
kuriéra do Moskvy začal pplk. Golian biť
na poplach a informoval exilového minis-
tra obrany gen. Ingra: „Čatloš vysiela
voj.[enskú] delegáciu k nadviazaniu styku
z 3. na 4. august. Vedúci a pilot mjr.
Lisický. Čatloš by mohol skrížiť naše
plány.“ To znamenalo plány na obnovenie
ČSR. V Benešovom tábore v Londýne
vyvolala Golianova správapaniku. Exi-
lová vláda a osobne Beneš podnikli všetko
čo bolo v ich silách, aby v Moskve skom-
promitovali gen. Čatloša a prekazili plán
na povstanie Slovenskej armády a pre-
chod Slovenskej republiky na stranu 
Spojencov. 

Vnútropolitickú situáciu na Sloven-
sku, v auguste 1944,vyhrotiliozbrojené
aktivity sovietskych partizánskych skupín,
riadených Ukrajinským štábom par-
tizánskeho hnutia v Kyjeve. Gen. Čatloš 
a ďalší dôstojníci, ako aj politici, usilovali
sa dohodnúť so sovietskymi veliteľmi 
s cieľom, aby ukončili svoje, z vojenského
hľadiska, bezvýznamné akcie a pre-
dovšetkým neprovokovali nemeckú ar-
mádu. V snahe upokojiť Nemcov,
vypracoval gen. Čatloš smernice na po-
tlačenie partizánskeho hnutia. Slovenská
armáda, spolu so žandárstvom, usku-
točnila niekoľko „trestných výprav“ proti
partizánom.Sovietski velitelia partizán-
skych skupín boli pritom vopred infor-
movaní, v ktorých oblastiach sa
uskutočnia operácie, aby ich mohli včas
opustiť. Počas jednej z týchto „trestných
výprav“ sa gen. Čatloš tajne stretol a roko-
val s organizátorom partizánskeho hnutia
na Liptove mjr. F. M. Makarovom. Styk
so sovietskymi veliteľmi partizánskych
skupín zabezpečoval pre gen. Čatloša
prednosta Spravodajského oddelenia
MNO stotník Ján Stanek, ktorý so soviet-
skymi veliteľmi mjr. P. A. Veličkom, kpt.
A. K. Ľachom a kpt. J. P. Voľanskim do-
hodol v polovici augusta 1944 plán
spoločného postupu v príprave povstania
Slovenskej armády. Sovietsky velitelia
vyslali do Bratislavy (nie do Banskej
Bystrice!) svojho zástupcu, aby „de-
finitívne a oficiálne uzavrel dohodu“. 
O tejto mimoriadnej situácii informovali
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Zmarená šanca
Plán gen. Ferdinanda Čatloša 
na protinemecké povstanie Slovenskej armády v roku 1944



aj Ukrajinský štáb partizánskeho hnutia 
v Kyjeve, ktorý však na nich naliehal, aby
najneskôr od 25. augusta 1944 rozpútali
na strednom Slovensku partizánsku vojnu.

V súvislosti s pripravovaným pre-
chodom Rumunska a Bulharska na stranu
Spojencov prejavila Moskva veľký záu-
jem o povstalecký plán gen. Čatloša. 
O mimoriadnej dôležitosti, akú sovietske
vojenské kruhy pripisovali plánu gen.
Čatloša svedčí skutočnosť, že bol pred-
ložený na posúdenie aj Jozefovi V. Stali-
novi. Velenie Červenej armády veľmi
rýchlo pochopilo vojensko-strategický
význam Čatlošovho plánu. Červenej ar-
máde sa v auguste 1944 začala otvárať
cesta nielen na Balkán, ale aj do strednej
Európy, čo by značne urýchlilo vojenskú
porážku Nemecka. Z politického hľadiska
však musela Moskva zohľadňovať aj
stanovisko česko-slovenskej exilovej
vlády. 

Ako uvádzal veliteľ česko-slovenskej
vojenskej misie v Moskve, gen. H. Píka,
v správe pre exilového ministra obrany
gen. Ingra: Politické ústredie (SNR) sa
vraj rozhodlo využiť gen. Čatloša  k vyko-
naniu mobilizácie a presunom vojenských
jednotiek, k vydaniu všetkých príprav-
ných rozkazov a predbežných opatrení 
a to všetko legálnou cestou, aby pri vyh-
lásení povstania Slovenskej armády
neboli žiadne problémy. „Až bude vše
připraveno a akce zahájena, má býti
Čatloš odstraněn.“ Politické ústrediea Vo-
jenské ústredie (pplk. Golian) „souhlasí 
s vojenskými přípravami a operacemi,
kterézajistí gen. Čatloš“ a ktoré by Vojen-
ské ústredie „nemohlo samo snadno
provésti.“ Gen. Píka si uvedomoval, že
bolo nad sily pplk. Goliana zorganizovať
povstanie Slovenskej armády v takom
rozsahu, ako ho pripravil gen. Čatloš.

Berlín so znepokojením sledoval
vývoj na Slovensku a chcel zabrániť
tomu, aby sa zopakoval rumunský scenár
štátneho prevratu. Po 25. auguste 1944,
keď partizáni,zradikalizované skupiny vo-
jakov, ako aj rôzne zdemoralizované živly,
začali s ozbrojenými akciami, Berlín
prestával dôverovať gen. Čatlošovi.
Značnú nervozitu Nemcov vyvolala
pohotovosť v Slovenskej armáde, ktorú
vyhlásil z 24. na 25. augusta 1944 gen.
Čatloš. Na nátlak Berlína vymenoval 25.
augusta 1944 prezident Tiso za hlavného
veliteľa Slovenskej armády gen. Jozefa
Turanca. V dôsledku stupňujúcich sa par-
tizánskych akcií na strednom Slovensku
začali sa v Berlíne intenzívne zaoberať
myšlienkou okupácie Slovenska.

Z pohľadu Berlína bol mimoriadne
kritický najmä 28. august 1944 –
postrieľanie členov vojenskej misie pplk.
Otta v Martine, ktorí podľa nemeckého
historika J. K. Hoenscha mali diploma-
tickú imunitu. Ako aj postrieľanie ne-
meckých vojakov pred hotelom Fatra,
ktorí strážili nemecký detský tábor v Ľu-
bochni. Neušetrili pritom nielen zajatých
a zranených vojakov, ale ani bezbranných
civilistov. Nemecká okupácia Slovenska
bola už len otázkou času. Obsadenie Mar-
tina, Ružomberka, Liptovského Mikuláša
partizánmi, ku ktorým sa pridávali aj 
miestne posádky, vyvolalo lavínu neko-
ordinovaných akcií rôznych dobrodruž-
ných i alibistických živlov, ktorí vyvíjali
silný nátlak na pplk. Goliana, aby sa ar-
máda pripojila k partizánom a vyhlásila
povstanie. Podľa Alexandra Hirnera reak-
cia pplk. Goliana tieto požiadavky bola
jednoznačne zamietavá: „To je zle, to je
veľmi zlé! Je to predčasné. To treba
zastaviť. Prosím vás, zastavte to! Nech to
zastavia!“ To, čo sa podarilo Hirnerovi 
v Ružomberku, nepodarilo sa mu 
v Banskej Bystrici. 

Po postrieľaní členov nemeckej vo-
jenskej misie v Martine napätie na vnút-
ropolitickej scéne dosahovalo svoj vrchol.
Rozširovali sa rôzne správy, že svojvoľné
povstalecké aktivity vojakov na strednom

Slovensku sa konajú na rozkaz gen.
Čatloša. Nemci vyvíjali silný tlak na pre-
zidenta Tisa, aby zaistil gen. Čatloša 
a zbavil ho funkcie ministra národnej
obrany. Aby rozptýlil tieto neopodstatnené
chýry gen. Čatloš vystúpil dňa 29. augusta
1944, po 19,00 hodine večer, v bra-
tislavskom rozhlase. Oznámil, že na Slo-
vensko prichádza nemecká armáda, aby
potlačila rozmáhajúce sa partizánske hnu-
tie. Vyzval armádu, aby zachovala pokoj
a nekládla odpor. O hodinu na to vydalo
Vojenské ústredie v Banskej Bystrici
heslo „Začnite s vysťahovaním“, ktoré sa
považuje za začiatok povstania Slo-
venskej armády. Na rozkaze bol pod-
písaný náčelník štábu Československej
armády na Slovensku, pplk. Ján Golian,
čo vyvolalo značné nedorozumenia a po-
chybnosti. Vo všeobecnosti sa totiž
očakávalo, že povstanie Slovenskej ar-
mády povedú gen. Čatloš a gen. Malár.   

Anarchiu a chaos, aké zavládli vo vo-
jenských posádkach, spojené s príchodom
prvých nemeckých jednotiek, ešte umoc-
nila izolovaná skupinka osôb okolo Vavra
Šrobára, ktorá  v mene Ústredného národ-
ného výboru a Vojenského revolučného
vedenia vyhlásila 30. augusta 1944 v ban-
skobystrickom rozhlase obnovenie ČSR
na čele s prezidentom Benešom. Stalo sa
to bez vedomia a účasti Politického ústre-
dia (G. Husák, J. Lettrich) a Vojenského
ústredia (pplk. Golian), ako aj bez vedo-
mia gen. Čatloša. Za pozornosť stojí, že
pplk. Golian nevystúpil v ban-
skobystrickom rozhlase. V prostredí
Demokratickej strany sa po roku 1945
zrodil mýtus o Mužoch 29. augusta – Ján
Ursíny, Vavro Šrobár, Jozef Styk,  pplk.
Ján Golian, stotník Milan Polák, pplk.
Mirko Vesel a mjr. Jozef Marko, ktorí
„vzali na seba zodpovednosť tohto dejin-
ného aktu a podľa vopred dohodnutých
smerníc dali 29. augusta 1944 povel 
na začatie povstania.“ Táto dobrodružná
politická akcia, pod dohľadom exilovej
vlády v Londýne, sledovala dva základné
ciele: deklarovať obnovu ČSR a prekaziť
rokovanie Čatlošovej misie v Moskve.

Keďže v Čatlošovom pláne mala byť
povstaleckým centrom Bratislava, pred-
stavitelia Politického ústredia, Gustáv
Husák a Jozef Lettrichsa niekoľko dní
zdržiavali v Bratislave v úsilí zorientovať
sa v turbulentnej situácii. Po ich odchode
do Banskej Bystrice, 31. augusta 1944,
zostal v Bratislave len Laco Novomeský,
ktorý dva týždne vyčkával, že prezident

Tiso a slovenská vláda sa zapoja do povs-
tania – mal vykonávať úlohu sprostredko-
vateľa. Dňa 2. septembra 1944 prišiel 
do Banskej Bystrice aj gen. Čatloš v snahe
zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá. S ne-
malým prekvapením však zistil, že pplk.
Golian a spol. presadzuje obnovenie ČSR
na čele s E. Benešom.   

Výsledkom deštrukčnej činnosti
šrobárovcov a veselovcov, 30. augusta
1944, bolo paralyzovanie a úplný rozklad
Slovenskej armády. Zmarený bol presun
zvyškov Rýchlej divízie na Slovensko,
ktorá pod velením plk. F. Krakovského sa
nachádzala v Sedmohradsku. Podobný
osud stihol aj Technickú brigádu v Talian-
sku. Nemci veľmi rýchlo odzbrojili Vý-
chodoslovenskú armádu. Zatkli jej
veliteľa, gen. Malára, ktorý sa vo svojom
rozhlasovom prejave k vojakom preriekol
a žiadal ich, aby sa vrátili do kasární 
a počkali „až veci samy dozrejú, a potom
jednotne, okolnostiam primerane, všetci
za jeden povraz ťahať“. Odzbrojenie Vý-
chodoslovenskej armády definitívne spe-
čatilo osud povstania pripravovaného gen.
Čatlošom. Bezradný zástupca veliteľa Vý-
chodoslovenskej armády gen. Malára, plk.
Viliam Talský, preletel s takmer tridsi-
atymi lietadlami k maršalovi I. S. Ko-
nevovi v snahe skoordinovať činnosť 
s akciami Červenej armády. Nemecké jed-
notky bez odporu obsadili veliteľstvo Vý-
chodoslovenskej armády v Prešove.   

V roku 1964 Laco Novomeský reago-
val na neúspech Čatlošovho povstalec-
kého plánu rečníckou otázkou: či
slovenskí komunisti mali a mohli
„zavrhnúť reálnu možnosť, ktorú takáto
situácia na Slovensku poskytovala, že
Červená armáda sa môže dostať pomerne
ľahko od karpatských priesmykov až 
na Považie, ba pri priaznivom vývoji vecí
na juh k Budapešti a na západ k Viedni. ...
Nijaké riziká by neospravedlnili nečin-
nosť komunistov voči takýmto možnos-
tiam a výhľadom, ba ani riziko, že o päť
– šesť rokov neskoršie budú za takúto
koncepciu povstania vo vlastnom tábore
sektársky sekírovaní, dogmaticky osočo-
vaní a kriminálne poznačení!“ 

Napriek neúspechu povstania Slo-
venskej armády, pripravovanom gen. Čat-
lošom a gen. Malárom, je potrebné vzdať
úctu slovenským vojakom, ktorí ani 
za týchto podmienok nekapitulovali 
a preukázali vysokú bojovú morálku a vo-
jenské schopnosti. 

JÁN BOBÁK
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Oľha, Matúš.
Divadlo a divadelníci,
Banská Bystrica:  
Akadémia umení 
v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení,
2018

Publikácia doc. Mgr. art.
Matúša Oľhu, PhD., Divadlo a di-
vadelníci približuje významné
kontexty, v ktorých sa formovalo
slovenské divadlo. Divadlo vý-
sostne poníma ako národnú inštitú-
ciu, v ktorej vládne kolektívny
duch (i keď mnohokrát tomu 
v skutočnosti tak nie je), obzvlášť
mimoriadny dôraz kladie 
na kultúru hovoreného slova.
Autor vychádza z názorov
renomovaných tvorcov literárno-
dramatického umenia z obdobia
konca 19. storočia až dodnes,
väčšinou sa s nimi stotožňuje, pre-
tože ho do istej miery podnietili
venovať sa režijnej problematike.

V texte sa autor taktiež
zmieňuje o významných prelo-
mových životných etapách (remi-
niscencie na detstvo, študentské
roky, brigády,  prvotný kontakt 
s divadelným prostredím, ume-
lecká a pedagogická dráha), ktoré
v ňom zanechali nezabudnuteľné
stopy. Predstavuje nám vybrané
umelecké telesá  v stredosloven-
skom(Zvolen, Brezno) a výcho-
doslovenskom kraji (Prešov,
Košice), mestá Zvolen a Martin sa
mu stali osudnými, navyše  obo-
znamuje čitateľa s okolnosťami
vzniku inštitúcie Akadémie umení
v Banskej Bystrici, na ktorej už
dlhoročne pedagogicky pôsobí.
Svojich študentov sa snaží viesť 
k obrane svojho vlastného názoru,
čo je v umeleckej sfére mimo-
riadne dôležité, pretože od spomí-
naného javu závisí patričný úspech
v podobe získania si sympatií 
z radov spoločenského publika.
Autor upozorňuje na absenciu re-
flexie z pohľadu divadelného
priestoru výnimočných udalostí,
ktoré sa odohrali v našich zemepis-
ných šírkach v spomínaných obdo-
biach(napr. revolučné roky
1848-1849, krvavé udalosti 
v Černovej 1907, 70. výročie úmr-
tia prozaika, dramatika Jozefa Gre-
gora Tajovského 2010  a pod.) Je
to vynikajúca výzva k zamysleniu
pre súčasný divadelný štáb, ako sa
podujať napraviť spomínaný
prehrešok. Podobne absentuje aj
pohotová printová reflexia divadel-
nej tvorby, svetlú výnimku pred-
stavuje odborný vedecký časopis

Slovenské divadlo, i keď má len
kvartálnu periodicitu.  K odbornej
verejnosti malo by byť dostupné
periodikum (dvojtýždňové,
mesačné)  samozrejme vyvážené,
neslúžiace vybraným záujmovým
skupinám, zaoberajúce sa recen-
ziami  vybraných divadelných
predstavení. S kľúčovou
pripomienkou autora sa plne
stotožňujeme.  Autor neodpúšťa si
ani kritický podtón na súčasné pre-
javy komercializácie herného
priestoru v súvislosti s alter-
natívnymi (komunitnými) diva-
dlami nachádzajúce sa v hlbokom
morálnom úpadku. Hlavnú príčinu
hodnotovej krízy vidí v prehnanej
túžbe za bohatstvom, mamonou 
a prestížou, čo je aj dôkazom
tvrdého individualizmu ľudského
jedinca. V obrovskej kríze hodnôt
sa ocitá aj výtvarné umenie, ktoré
sa zneužíva na politické účely. Mi-
moriadnu úctu vzdáva význam-
nému divadelnému teoretikovi
Jánovi Boorovi, hercovi zvolen-
ského divadla Andrejovi  Moj-
žišovi, scénografovi Štefanovi
Hudákovi, dramaturgovi Štefanovi
Oľhovi,  režisérovi Jozefovi
Pražmárimu. Uvedené osobnosti
významne vplývali na kariérny po-
tenciál autora. Zmieňuje sa krit-
icky o hercoch, ktorí účinkujú 
v reklame, poprípade stali sa
obeťami nejakej chúlostivej situá-
cie. Napriek jednotlivým peri-
petiám, herec navždy ostáva
hercom, divák si všíma na javisku
jeho výkon, nerieši jeho osobný
život a pod. Deklarované tvrdenie
autora, že súčasní herci kopírujú
pedagógov považujeme za opráv-
nené, no svojím spôsobom je to aj
vizitka prostredia, v ktorom sa
mladí adepti divadelného či fil-
mového umenia pohybujú.

Autor v texte venuje stať aj
hereckej príprave, v rámci ktorej
osobitnú pozornosť upriamuje na
hrací priestor v súvislosti s tech-
nickými javmi. Na remeselnú
stránku hereckej prípravy obzvlášť
kládol veľký dôraz aj divadelný
režisér a pedagóg Karol L. Zachar,
národný umelec, zaoberajúci sa aj
poetikou divadla. Karol L. Zachar
bol pedagógom M. Oľhu na Di-
vadelnej fakulte  Vysokej školy
múzikých umení v Bratislave. 
V dnešnej dobe sa ocitá morálno-
etická zodpovednosť herca na bode
mrazu, preto autor vo vyučovacom
procese pri výchove mladej ge-
nerácie venuje tomuto javu špeci-
fickú pozornosť.  

doc. PhDr.  KAROL ORBAN, PhD.

Divadlo 
a divadelníci

KALENDÁRE O PRVEJ SR (1939 – 1945) NA ROK 2020

Občianske združenie Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939 – 1945 vydalo obra-
zové kalendáre na rok 2020, stolový (farebný) aj nástenný (čb). Tematicky sú oba
zamerané na 80. výročie druhého roku Slovenskej republiky – 1940, ktorý možno
nazvať aj rokom budovania. Výberom dobových fotografií aj textami pomáhajú
zaplniť biele miesto v súčasnej objektívnej informovanosti. Kalendáre si možno
zakúpiť v kníhkupectve Svojeť (Liga Pasáž, Dunajská ulica 18, Bratislava) alebo
u vydavateľa (Javorová 32, Partizánske). Prípadne objednať mailom v predajni
kniha.svojet@gmail.com alebo na tel. čísle 0903 946718, prípadne u vydavateľa
ozoz1939.1945@gmail.com či prostredníctvom FB.
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Od roku 1948 do roku 1989
bolo na všetkých úsekoch hranice
ČSSR so Spolkovou republikou
Nemecko a Rakúskom usmr-
tených streľbou, drôtenými  zá-
tarasmi  pod vysokým napätím,
mínami a inými zákrokmi prís-
lušníkov Pohraničnej stráže naj-
menej 350 utečencov. Bilancia
obetí  na slovensko-rakúskom
úseku stráženia je viac ako 62
obetí. Určiť presný počet obetí je
veľmi  náročné vzhľadom na te-
ror, ktorý rozpútala KSS pro-
stredníctvom svojich mocenských
zložiek  v  50. rokoch 20. storo-
čia. Podľa tajného rozkazu minis-
tra národnej obrany Karola
Bacílka z roku 1952 mali byť
„agenti“ a  „ teroristi “  usmrtení
v boji s bezpečnostnými orgánmi,
pochovaní (zahrabaní) na  nezná-
mych miestach, o ktorých sa prí-
buzní ani verejnosť nemali nikdy
dozvedieť.

V dôsledku tohto štátneho
teroru na civilnom obyvateľstve
vlastnej krajiny dodnes nepo-
známe mená alebo miesta posled-
ného odpočinku, ľudí ktorí boli
priamo usmrtení  na hranici alebo
v hraničnom pásme.

Od roku 1951 sa podľa soviet-
skeho vzoru začal uplatňovať
model vojenského systému strá-
ženia hranice a bola vybudovaná
POHRANIČNÁ STRÁŽ minister-
stva národnej obrany, ktorá sa 23.
mája pričlenila pod rezort Minis-
terstva vnútra. Zároveň sa po-
stupne začalo pripravovať úplné
uzavretie „zelenej“  hranice že-
nijnými technickými prostried-
kami. Po dvoch rokoch
pripomínalo aj slovensko-rakúske
pohraničie hororovú víziu, boli
vybudované trojstenné drôtené
zátarasy, z ktorých stredná zá-
tarasa bola pod vysokým napätím
a terén na hranici bol v určitých
častiach zamínovaný. V ďalších
rokoch sa postupne elektrifikácia
drôtených zátarasov nahrádzala
SIGNÁLNOU STENOU U-60 a
S-70, na ktorej pri narušení
vznikol skrat – signál, na ktorý 
v danom úseku zasahovala pohra-
ničná hliadka.

Hranicu strážili ozbrojené
jednotky Pohraničnej stráže,
zložené z dobre vycvičených 
a politicky spoľahlivých jedincov
- pohraničníkov, odhodlaných
akýmkoľvek spôsobom zabrániť
u t e č e n c o m  dostať sa za hra-
nicu ČSSR do západných štátov.
Oficiálnym zdôvodnením opa-
trení na štátnej hranici bol silný
tlak „vonkajších“ nepriateľov

štátu ako „škodcov“ a „agentov“
západných spravodajských slu-
žieb a ich spojencov v Česko-
slovensku na štátnu hranicu.
Propagandisti  tieto nepravdy 
a polopravdy, legendy „konzervo-
vali“ veľmi dlhé obdobie a úzko-
stlivo sa vyhýbali označeniu
utečenci. S postupným oslabova-
ním hodnovernosti tejto propa-
gandy začal režim politických
utečencov, ktorých drvivú
väčšinu kriminalizovali a ozna-
čovali ako „narušiteľov štátnych
hraníc.“ V roku 1975 sa konala 
v Helsinkách Konferencia o bez-
pečnosti a spolupráci (KBSE),
kde sa zaviazali signatárske štáty
Európy vrátane ZSSR, USA,
KANADY k právne záväznému
rešpektovaniu ľudských a občian-
skych práv a k vzájomnej kont-
role ich dodržiavania. ČSSR
pristúpila k medzinárodnému
paktu o občianskych a politic-
kých právach s účinnosťou 
na svojom území  od 23. marca
1976. V článku 12 v druhom
odseku sa píše : „ Každý môže
slobodne opustiť ktorúkoľvek
krajinu, aj svoju vlastnú. Štátom
legalizované porušovanie ľud-
ských práv pokračovalo a ČSSR
tieto záväzky nerešpektovala  až
do pádu totalitného režimu v roku
1989. Komunistická štátna moc
stále uplatňovala zákon o Ochra-
ne štátnych hraníc č.69/51
schválený Národným zhromaž-
dením z 11.7.1951 a doplnený 
o nariadenie č. 70/51 „O práve
príslušníka pohraničnej stráže
použiť zbraň.“

Tento zákon priamo prikazo-
val pohraničným hliadkam strie-
ľať do utečencov, ak sa ocitli
medzi signálnou stenou a demar-
kačnou čiarou ako aj použiť psov
na ich zadržanie.

Tento zákon a spôsob stráže-
nia štátnej hranice ČSSR s NSR 
a RAKÚSKOM jednotkami Po-
hraničnej stráže má za následok
že na týchto hraniciach bolo u-
smrtených alebo zahynulo do
roku 1989:

I., 654 príslušníkov Pohra-
ničnej stráže, vojakov základnej

vojenskej služby, kde ako príčina
smrti boli :

1. Priamy stret z narušiteľom
10 pohraničníkov.

2. Samovraždu spáchalo
236 pohraničníkov.

3. Pri dopravných nehodách
zahynulo 165 pohraničníkov.

4. Utopilo sa 60 pohranič-
níkov.

5.. Náhodné výstrely a cvičná
streľba spôsobila smrť 44 pohra-
ničníkom.

6. Pri výbuchu mín a granátov
zahynulo 28 pohraničníkov

7. Zastrelený iným pohranič-
níkom 27 pohraničníkov.

8. Na pracovné úrazy za-
hynulo 25 pohraničníkov.

9. Elektrický prúd zabil 22
pohraničníkov.

10. Na nemoc zomrelo 17 po-
hraničníkov.

11. Po zásahu bleskom zom-
relo 7  pohraničníkov.

12. Pri strete pohraničných

hliadok zahynul 6 pohraničníkov.
13. Pri zrútení pozorovateľní

zomreli 3 pohraničníci.
14. Pri strete z Banderovcami

v 50. rokoch XX. storočia za-
hynuli 2 pohraničníci.

15.Zamrznutý 1 pohraničník.  
16. Ubitý civilistami 1 pohra-

ničník.

II. Civilných osôb zahynulo
vinou príslušníkov SNB a Po-
hraničnej stráže 86 z toho 30 detí
a mladistvých do 18 rokov

1. 60 osôb pri dopravných ne-
hodách.

2. 20 zavraždených osôb.
3. 3 osoby pri výbuchoch ruč-

ných granátov.
4. 1 osoba usmrtená elek-

trickým prúdom.
5. 2 osoby - príčina smrti

neznáma.

III. 250 ROZSUDKOV SMR-

TI A POPRAVENÝCH za usku-
točnené a pripravované prechody
štátnych hraníc Česko-slovenska
do Nemeckej spolkovej republiky
a Rakúska.

V Českej republike vyšla kni-
ha ŽELEZNÁ OPONA vo vyda-
vateľstve BASET –www.baset.cz
od  PhDr. Tomáša Jílka, P h D  -
Západočeská univerzita katedra
histórie, poštová priehradka 341,
306 14  PLZEŇ, ktorá opisuje
Československú štátnu hranicu
od Jáchymova po Bratislavu 
v rokoch 1948-1989.

Uvedené údaje o počte usmr-
tených pohraničníkov a civilných
osôb ú z tejto knihy.

Na Slovensku sa tejto prob-
lematike venuje slovenský his-
torik pán Mgr. Ľubomír
MORBACHER, PhD.

Ochrana štátnych hraníc s Ra-
kúskom na Slovensku v bývalom
ČSSR je opísaná v knihe
ZLOČINY KOMUNIZMU I. diel
od historika Mgr. MOR-
BACHERA , P h D.  a Teodora T.
P e k a r o v i č a v časti pod ná-
zvom ILEGÁLNE úteky z Čes-
koslovenska v rokoch 1948-1989
na 66 stranách tejto knihy 
a v knihe ŽELEZNÁ OPONA  
v časti IX. Slovensko - rakúska
hranica od Mgr. MORBACHERA
P h D. na 14 stranách v sloven-
skom jazyku. 

Pod hradom Devín pri sútoku
riek Dunaj a Morava v miestnej
časti Bratislava – Devín je pamät-
ník  400 usmrteným utečencom
pri pokusoch o ilegálne prechody
štátnych hraníc z bývalého ČSSR
do NSR a Rakúska do roku 1989,
pod názvom BRÁNA SLOBODY.

Československá demarkačná
čiara s NSR a RAKÚSKOM tvorila v
rámci východného bloku hermeticky
uzavretú hranicu medzi sociali-
stickým táborom krajín a kapitali-
stickými štátmi v Európe.

MIKULÁŠ TÓTH

Bývalý vojak základnej 
vojenskej služby, 

pohraničník  
11. Bratislavská brigáda

Pohraničnej stráže
PS útvar 59-47, 

9. rota PS Devín, 1976 - 1978

Ochrana štátnych hraníc ČSSR 
s Nemeckom a Rakúskom 

v rokoch 1948 – 1989


