
Tak je tu, chvíľa rozlúčky.
Nič netrvá večne, ani
časopisy. Skúsme preto

malú rekapituláciu.
Keď som po prvý raz

navštívil Ladislava Hanusa,
namiesto pozdravu pri podávaní
rúk vo dverách povedal:
“Odteraz nemám strach o slo-
venskú kltúru.” Mal na mysli
kultúru s malým písmenom, ale
spomenul som si aj na tú s veľ-
kým písmenom, ktorú počas vo-
jnového obdobia až do roku
1944 redigoval. Stalo sa tak 
na jednom z pravidelných stret-
nutí s otcom kardinálom Jánom
Chryzostomom Korcom na Ni-
trianskom hrade. Pán kardinál sa
posťažoval, že ho Katolícke
noviny cenzurujú. Spontánne 
zo mňa vyhŕklo: 

“Založím časopis, kde vás
nikto cenzurovať nebude!”

Takto vznikala akási ponáška
na Svätovojtešskú Kultúru, 
z ktorej bol Ladislav Hanus
uvoľnený, pretože sa vrchnosti

zdalo, že časopis je oproti
ľudovej zbožnosti na Slovensku
priveľmi intelektuálny.

Prvé číslo Kultúry sme
slávnostne uviedli 9. júna 1998,
deň po mojich 42. narodeninách.
Vtedy by mi nijako nenapadlo,
koľko strádania to prinesie.
Prakticky dvadsaťpäť rokov
úzkosti, či bude čím zaplatiť
faktúry za aktuálne číslo.

Vždy sa však v ostatnej
chvíli našli dobrodinci, ktorí ne-
dovolili časopis pochovať.
Medzi nimi bol aj otec kardinál.
Keď mi už naozaj zvieralo
hrdlo, v poštovej schránke som
si našiel šek ako záchranný pás.

Na začiatku vydávania
Kultúry mi jeden básnik
povedal, že vydržím tri mesiace,
a na moje udivenie nezabudol

dodať, len aby Kultúra nebola
fašistická.

Dovalil som svoj sizyfovský
balvan namiesto troch mesiacov
do dvadsiateho piateho ročníka.

Priznám sa, keď otec
kardinál Korec zomrel, takmer
fyzicky som si uvedomil, že sa
skončila celá epocha. Postupne
mi odišli na večnosť tie
najušľachtilejšie osobnosti, 
s ktorými som nemusel hladať,
ako súznieť. Bola to prosto
samozrejmosť. S mnohými som
sa stretával pravidelne osobne, 
s mnohými som si písal , tele-
fonoval a navštevoval sa spo-
radicky. Hoci sa ich zoznam
stále skracoval, bol veľmi dlhý.
Tvorili ho ľudia, ktorí boli 
pre mňa učiteľmi i bratmi v ti-
chom zápase o Kultúru, ale 

i kultúru a kultúrnosť. Pripome-
niem hádam iba spisovateľa 
a výtvarníka Stana Dusíka,
ktorý pre Kultúru vytvoril
hlavičku.

A fašizmus? Neviem, čo je to
za zviera. Liberáli a ľavica sa na
Slovensku oháňajú fašizmom
ako kyjakom, pokúšajúc sa
vyhradiť slobodu názoru iba pre
seba. Na Slovensku totiž nikdy
nijaký fašizmus, tobôž nacizmus
nebol, aspoň nie v inter-
pretačných konotáciách mo-
censkej ideológie, nastolenej 
v dôsledku výsledkov Druhej
svetovej vojny. Sám Ladislav
Hanus písal, že nacizmus a ka-
tolicizmus sú nezlučiteľné.

Mojou úlohou bolo vytvoriť
priestor bez cenzúry nielen pre
kardinála Korca, ale pre

každého, kto to so Slovákmi 
a Slovenskom myslí dobre, 
no pre preideologizovanie našej
mediálnej scény by nedostal
publikačný priestor.

Nerátal som, koľko čísel
Kultúry za tých dvadsaťpäť
rokov vyšlo. Bude to viac ako
pol tisícky. Autori prichádzali 
i odchádzali, našli sa aj takí,
ktorí si nárokovali na ex-
kluzívne miesto pre svoje po-
stoje. Obzvlášť ťažké to bolo 
za ostatné dva roky, keď sa vlas-
tenectvo premenilo na hlásnu
trúbu putinofilstva. Hoci som sa
nestal cenzorom, musel som buď
mlčať, alebo naostatok písať svoje
Šoky. Dočkal som sa za to
nenávisti, ústrkov, hanobenia i
klebiet, údajne si ma kúpil Eset.
Kiež by! Nemusel by som toľko
rokov prosiť čitateľov o milodar.

Na poličke mám dve desaťročia
najkrajší dar. Obálku plnú
desaťhaliernikov od čitateľky, ktorá
obetovala svoj vdovský groš.

TEODOR KRIŽKA
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Zadefinovať čas, v ktorom žijeme
znamená rozpoznať rozhodujúce so-
ciálne sily, pochopiť podstatné
udalosti a riadiace princípy doby.
Liberálmi nenávidený Komunistický
manifest definoval v roku 1848 éru
kapitalizmu. Ten svoju existenciu
dožil v “našich“ časoch. Manifest
predvídal elimináciu národných štá-
tov. Stoja za tým súkromné záujmy
nadnárodných kapitálových zosku-
pení, ktoré vznikli rozvojom tech-
nológií a ako výsledok koncentrácie
kapitálu. Úcta eurobyrokratov k ro-
dákovi z nemeckého Treviru – Mar-
xovi je preto opodstatnená, veď sa
stal prorokom ichglobalizmu a kon-
cepcie Európskej únie... Teoretici
liberálnej diktatúry pozorne študovali
klasikov marxizmu- leninizmu. Ideo-
logická indoktrinácia krajín “socialis-
tického spoločenstva“ zapričinila
averzné postoje k štúdiu kníh, ktorých
boli plné knižnice a  využívané boli
len na politické referáty.To, čo znelo
prehojne v médiách, malo presne takú
istú propagandistickú úroveň ako
dnešná propaganda liberalizmu - len
v opačnom garde... Masa nechápe, že
liberalizmus nie je liberálny a vše-
ľudové vlastníctvo nie je ľudové. 
V trvalom zápase o existenciu nestačí
myslieť na skutočnosť, že človek ne-
musí byť správcom ani toho elemen-
tárneho “kapitálu“, ktorý ho udržuje
pri živote. Vo “všeobecnom záujme“
mu môže byť kedykoľvek odobratý...
Správa štátneho vlastníctva sa riadi
tou istou logikou ako správa vlast-
níctva súkromného... Vyplýva to z ich
zrovnoprávnenia. Súkromný kapitál
tvorí zisk zmluvnými zaväzkami aj 
so štátom.Výhodnosť kontraktov je
definovaná len morálkou straníckeho
správcovstva... Aj keď sa štát
akokoľvek deklaruje ako právny,
súkromný zisk predstavuje domi-
nantný záujem. Právne vedomie je 
v liberálnej a komunistickej diktatúre
riadené tým istým heslom - čo je
štátne, to patrí všetkým – teda
nikomu...Správca sa preto správa ako
v samoobsluhe bez pokladne...

Pri zavádzaní “nového oslobod-
zovania“ či “nekonečných reform-
ných procesov“ si tvorcovia idelógií
uvedomujú nevyhnutnosť prijatia
konceptu diktatúry. Údajne len 
na prechodné obdobie, no zákonite sa
zistí, že výchova človekaje predsa
proces dlhodobý... Násilie a diktát je
imanentnou súčasťou permanentných
revolúcií. Je preto opodstatnená
otázka, či to, čo sa definuje ako
demokracia, vôbec existovalo. Exis-
tencia parlamentu a volieb je ťažkou
redukciou toho, čo sa občanom 
v pojme demokracia servíruje a čo sa
pod samotným pojmom chápe.V zá-
ujme prežitia dostáva demokracia 
od aktuálnehorežimurôzne prívlastky.
Jevždy určená len pre niekoho...

Obsah večného predvolebného
sloganu o vláde ľudu a v záujme ľudu
– je určený politickou gramotnosťou
a predovšetkým morálnymi impera-

tívmi a hodnotami spoločenstva. Dve
slová – demokracia a sloboda hýbu
spoločnosťou a operuje sa snimi ako
s civilizačnou nádejou a nedo-
siahnuteľným snom. Viaže sa na ne
túžba po pozitívnej budúcnosti,
pritom sily, ktoré s nimi operujú tieto
pojmy vyprázdňujú, falšujú, zneuží-
vajú. Demokracia dnes znamená moc
korporátnej oligarchie, s odstránením
akejkoľvek možnosti kontroly a pred-
kladania účtov... Rozsah slobody je
definovaný v prvom rade ekono-
mickou silou. Sloboda mávšak aj
mimo ekonomickú dimenziu, a preto
vždy prežije...

O demokracii sa tára v súvislosti
s gréckou históriou, pričom tá sa re-
alizovala v otrokárskej spoločnosti.
Ospevovaná britská sa živila a živí 
v imperiálno-koloniálnom systéme.
Na takúto “demokraciu“ musí vždy
niekto tvrdo a nedobrovoľne
pracovať... Podstata štátu a jeho úloha
- mocensky ochraňovať vládnuce
menšiny pred väčšinou sa zásadne
nezmenila. Pravda sa tvorí nielen 
na základe klasifikácie - “väčšinová“
a “individuálna“, ale aj použitím
brachiálnej sily...

Feudál nezvládol potreby zmien 
v organizácii nových výrobnych a so-
ciálnych procesov, kapitalistanezvlá-
dol globalizačné procesy, pretožeto
čo máme - už nie je kapitalizmus.
Marxistické základné delenie
spoločnosti na buržuáziu a proletariát
predznamenalo konceptuálne prob-
lémy a sociálne konflikty. “Oslobode-
nie pracujúcich“nebolo možné ani 
v teoretickej rovine bez diktatúry pro-
letariátu... Prax však ukázala, že ob-
jektom diktatúry sa stal práve
proletariát samotný a napriek svojim
možnostiam sa nestal hybnou silou
socialistickej revolúcie, ale jej objek-
tom... Kto sa ňou teda stal? Bola to
údajne ľudom a v záujme ľudu volená
najpokrokovejšia, najuvedomelejšia
časť proletariátu, ktorá mala
obhajovať jeho záujmy. Tento typ
elitárstva sa stal dôvodom pre spo-
jenectvo liberálnej demokracie 
s rôznymi interpretáciami tzv.
kultúrneho marxizmu, či neomar-
xizmu. Režimy sa rúcajú dosadzo-
vaním riadiacich síl, ktoré
zodpovedajú nie odborným, ale ideo-
logickým kritériám.... Na túto
chorobu trpí aj totalitný liberalizmus
v Európskej únii. Dobre platený dile-
tantizmus riadenia vždy úspešne obo-
hacuje malé, ale vplyvné záujmové
skupiny...

Vývojom sa poddaný premenil 
na občana, občan na proletára kapita-
lizmu a po odvrhnutí funkcie 
proletára socializmu sa vracia k pod-
danstvu - voči korporátnym elitám.
Mediálne a teatrálne popularizovaná
britská konštitučná monarchia má byť
“optimálny“ model nielen pre pod-
daných jeho veličenstva, ale podľa
prezentácie - pre celý svet. Vo svete
dnešných premien však nie je
vylúčené, že pohreb najdlhšie vlád-

nucej panovníčky sa stane dôstojným
pohrebom monarchie a minulosti
Britského spoločenstva národov.
Príkladná opulentná reprezentácia 
a pikantérie z kráľovskej rodiny os-
viežujú mediálnu klímu a zamestnajú
poddaných, čo je nevyhnutné 
pre pokojnú prácu korporátnych elít.
Otázkou je, či to poddaných us-
pokojí... Napriek všetkým premenám
je však “proletárom“ jasné, že 
do takej miery vykrádať peniaze
daňových poplatníkov jednotlivcami,
neumožnil doposiaľ žiadny režim. In-
terkontinentálne, fázovo organizo-
vané a navzájom doplňujúce sa
projekty – covidové divadlo, nedosta-
tok energií, zelená ideológia,
migračné krízy – tvoria gigantické
zisky. Mediálny kartel “pravdy“
vytvorí požadovanú klímu
existenčného strachu. Občan bude
„dobrovoľne“ hladovať kvôli
pomýleným enviromentálnym dog-
mám a s vystrašenými očami bude
rešpektovať šialenú sanitárnu dik-
tatúru...

Bojuje sa za demokraciu - ktorú
máme len formálne, bojujeme za mo-
rálku - ktorej sme sa vzdali, za slo-
bodu - ktorú stotožňujeme 
s otroctvom... Chceme sa oslobodiť
od Boha, lebo nás obmedzuje so svo-
jou spravodlivosťou... Spoločnosť
žije z dvoch slov – demokracia a slo-
boda, pričom sa všetko deje 
pod krycím názvom veda, humaniz-
mus, filantropia...Hovoríme o kapita-
lizme a máme len korporátny diktát.
Schéma polarizácie buržázia - prole-
tariát je príliš zjednodušená a našu
dobu nedefinuje... Úsilie o za-
chovanie svetovej korporátnej dik-
tatúry nenájde odozvu takisto, ako
nenašiel pochopenie socialistický in-
ternacionalizmus s permanentnou
revolúciou. Obidve sú násilné a po-
rušujú ľudské práva. 

Vždy je tragédiou, keď sa ideo-
logická práca stotožní s vyučovaním
a nemiestnym opakovaním poučiek“
klasikov“ ideológií a “autorít“. Z úst
nevedomých polovzdelancov sa ich
obsah stáva frázou. Práve polovzde-
lanci s frazeologickou výchovou sa
stávaju hrobármi režimov... Pri za-
bezpečovaní uniformnej pravdy
„vyzbrojovaním“ ľudových más
niečim, čo mu nerozumejú v súvislos-
tiach, vedie skutočne k zvyšovaniu
“revolučnosti“ spoločnosti. Tak, ako
si podľa Marxa feudáli vychovali
svojho hrobára - buržuáziu, tak si
buržuázia vychovala s tými istými
dôsledkami proletariát, ktorý si ide-
ológiou definované možnosti
očividne doposiaľ neuplatnil... 
Bez chápania súvislostí sa automa-
ticky tvoria dôvody pre politickú
likvidáciu nepriateľskej ideológie,
opozičných ideológov a jej interpre-
tov. Kto však bude hrobárom kor-
porátneho “kapitalizmu“ ? Omielanie
fráz vyplavuje vždy najúbohejších
duševných mrzákov. Ideologické
školenia, večerné univerzity marx-

Posledné Šoky píšem 
v okamihu, keď sa
dozvedám o bombardovaní

Kyjeva a mnohých ďalších ukrajin-
ských miest. Ale Putin mi strieľa 
do srdca už omnoho dlhšie. Mno-
honásobne vraždí môj vzťah 
k Rusku.

Rusko poznám ako krajinu
obrovských kontrastov bohatstva a
biedy, lásky a nenávisti, hrdinstva a
podlosti, dobra a zla. Práve z týchto
kontrastov, ktoré dávajú veciam a
javom jasné kontúry, sa rodilo a rodí
veľké umenie. Pochopil som však aj
to, že ako Slovák patrím do Strednej
Európy, do sveta latinskej civilizá-
cie, ktorá sa naučila ctiť si jed-
notlivého človeka. Ani taký zloduch
ako Hitler nemal v sebe aziatské
pohŕdanie jednotlivým ľudským
údelom, aké prejavoval Stalin a jeho

generáli, keď nútili svoje vojská
postupovať po mŕtvolách vlastných
bratov v zbrani, ktoré pomáhali
vrstviť príslušníci NKVD kráčajúci
za ich chrbtami.

Keď počúvam kázne patriarchu
Kirilla, akoby som sa pozeral do
tváre stelesneného zla. Akoby som
videl a počul výzvy Bin Ládina. Si
červík, človek, tvoj život nemá
zmysel, zomri na fronte... Naplno si
uvedomujem hrôzu ruského
cézaropapizmu, keď cirkev ob-
sluhuje vrtochy cára ako hlavy
cirkvi. A uvedomujem si, že ho
priam na úlohu vodcu-tyrana
nadopovala. Spomínam si na Puti-
novu návštevu na svätej hore Atos.
Tam ho mnísi posadili na trón
Konštantína Veľkého. Vtedy sa mi
to zdalo iba ako nevinná symbolika.
Ale keď bácky generál Vladimír
Žirinovskij začal vybľakovať slová
cárskej hymny “Bože, cára chráň!”,
začalo mi zapínať, že svet je sved-
kom dlhodobej stratégie a prípravy
na vojnu.

Udalosti v Rusku sú reťazením
desaťročia pripravovaného obrazu
podľa scenára tajných služieb. Keď
vytiahli do popredia riaditeľa z
Malej Lubianky “Sivú moľu”,
“Ohorka” Putina, nazdávali sa, že je
to dobrý kandidát pre naplnenie ich
záujmov. Potrebovali si zabezpečiť
rozkradnuté národné bohatstvo a
zabrániť akémukoľvek odporu.
Pekne vyčistili celý životopis
budúceho prezidenta. Krátko pred
voľbami zlikvidovali lietadlo 
s odvážnym novinárom Arťomom
Borovikom, ktorý letel do Gruzín-
ska za skutočnou matkou Putina.
Chcel získať jej autentickú
výpoveď a fotografie. Potom tajné
služby začali vyhadzovať do pove-
tria obytné domy, v ktorých za-
hynuli stovky ľudí. Strach 
v obyvateľstve vyvolal potrebu sil-
nej ruky a Putin sľúbil potlačiť
terorizmus. Tak sa z kandidáta,
ktorý mal podporu 2% oby-
vateľstva, stal ruský prezident.

Prvých desať rokov Putinovej
vlády vyzeralo ako cesta do raja.
Rusom sa naozaj nežilo tak dobre
ako v tomto období. Do štátnej po-

kladnice tiekli miliardy dolárov 
z predaja plynu a ropy.

V tom období sa Putin a jeho
propaganda rozkročili ideovo 
od liberalizmu po monarchizmus.
Časom však Putin začal nazývať
cára Mikuláša II. “krvavý
Mikuláško”, ako ho to naučili 
v KGB. Namiesto kultu Ro-
manovovcov začal sa kult cára
Ivana Hrozného. Dokonca
dochádzalo k pokusom kano-
nizovať ho ako svätého. Odtiaľ už
bol iba krok k ikonám so “svätým”
Stalinom. Tak sa rodil pokus
zmieriť boľševizmus s pravo-
slávnym monarchizmom, veď čo
sme si, to sme si, dejiny sa prepísať
nedajú, všetci po svojom slúžili
vlasti a tzv. ruskému svetu, ktorý 
na rozdiel od upadajúceho Západu
prináša svetlo a spásu. Dôstojníci

KGB na čele pravoslávneho
episkopátu sa v tomto smere snažili
ako včeličky.

Postupne sa Putin začal
zbavovať “nepriateľov ruského
sveta”. Niektorých vraždil, niek-
torých vyhnal do exilu, tých tvr-
dohlavých, ktorí opustiť svoju vlasť
nechceli, posadil na dlhé roky 
do väzenia.

Kto nepochopil, že upevňovanie
moci a premenu Ústavy na zdrap
papiera, sú iba kroky k vojne, bol
veľmi naivný.

Priznávam, aj ja som bol
naivný, ale nie natoľko ako dnešní
slovenskí vlastenci nadopovaní
nenávisťou k USA a Bruselu. Tí žijú
v utópiách o všeslovanskom brat-
stve a dokonca všeslovanskom
štáte. Radi cestovali do Moskvy 
na všeslovanské zjazdy, bok po
boku katolíci uctievajúci sv. cyrila 
a Metoda a neopohania, ktorí šíria
bludy o tom, ako naši viero-
zvestovia uvrhli Slovanov do o-
troctva, keď ich postupne zbavovali
ich pôvodnej, čistej viery v drevené
modly a preskakovanie vatier.

O všetkom som už písal pred
rokmi. Nebál som sa toho, lebo sa
mi zdalo, že ide o okrajový jav. Ale
vojna proti Ukrajine donútila našich
všeslovanov odkopať sa. Ukázalo
sa, že sú odchovaní na “notách”
KGB. Zostal som ozaj šokovaný,
keď mi čitateľ napísal, že ukrajin-
ský fašizmus musí byť porazený. 
A potom sa to na mňa začalo sypať
zo všetkých strán. Prišiel som na to,
že som sa ocitol v sekte Svedkov
Putinových. 

Nuž, čo sa dá robiť, musel som
napísať svoje Šoky. Napriek tomu,
že nič nezmením, iba si privodím 
na hlavu nenávisť. Ale moje vlas-
tectvo a láska k Slovensku a národu
vyzerá úplne inak. Dokonca inak
ako tie množstvá katolíkov a do-
konca kňazov, ktorí fandia puti-
novskému Rusku a jeho zabíjanie
ospravedlňujú agresivitou NATO.
Čo takým odkázať? Ja zasa verím,
že Putin vedie svoju krajinu 
k záhube. A to mi je naozaj úprimne
ľúto.

TEODOR KRIŽKA
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Definícia 
nášho času 
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izmu-leninizmu, niekoľkomesačné
kurzy mladých perspektívnych ká-
drov mimovládnych organizácií 
na britských a amerických univer-
zitách, armádne politické školenia
mužstva– všetko školy politického 
a ekonomického vierovyznania - ap-
likovaného marxizmu, liberalizmu,
progresivizmu... Vyznávanie ide-
ológie na znalostnej úrovni
poučkových fráz - ako zdroj ka-
riérneho postupu a spôsob vyjadrenia
príslušnosti k “vedeniu“ sú vždy
tragédiou spoločnosti... Je to
metodológia tvorby diktátu myslenia,
straty súkromia, anonymity a exis-
tenčnej nevyhnutnosti proklamovať
uniformitu postojov. Inak sa stáva
človek nepriateľom humanity,
spravodlivosti a demokracie –
jednoducho extrémistom... V akom
stave je právne vedomie spoločnosti
hovorí skutočnosť, že je akceptovaný
pojem  “súdny znalec na extrémiz-
mus“. Jeho rešpektovanie je
molièrovskou fraškou. Tieto
skutočnosti nachádzajúodraz aj v
zložení vlády, prezidentského úradu,
či parlamentu.

Človek je podstatne komplexnejší
fenoménajeho zaradeniedo prim-
itívne polarizovanejschémy majetný
- nemajetný- nestačí. A to aj vtedy,
keď sme si vedomí totality moci
vlastníctva a manipulatívnej
účinnosti takejto polarizácie.Pred-
povedaný vznik monopolného kapi-
talizmua korporácií marxisticko-
leninskou teóriou sa skutočne
u d i a l . S v o j e p r e ž í v a n i e v š a k
môžezabezpečiť len korporátnou dik-
tatúrou. Odmietame obidva svety –
svet absolútneho individualizmu ale
aj kolektivizmu. Vždy budeme túžiť
po vlastnom svete. Tento súboj sve-
tovaj dnes zadefinuje zápas o ci-
vilizačný projekt s platnosťou
spravidla na tri-štyri desaročia... Mo-
censká štruktúra EÚ pod vedením jej
komisie je jedinečným príkladom
tvorby neslobodného trhu a usilovne
pracuje na vlastnom vnútornom roz-
klade...Ľavicový ani pravicový glo-
balizmus nemá perspektívu a vždy je
len ideologickou mantrou, ktorá ob-
hajuje geopolitické zóny vplyvu...

Zásadný konflikt doby medzi ko-
rporátnou diktatúrou a opätovným so-
cialistickým demotivačným
vnadidlom marxizmu musí nájsť
riešenie. Bude to zoštátnenie strate-
gického potenciálu štátu ako metóda
odmocnenia korporácií a potlačenia
fašizácie spoločnosti. Strategický
kapitál je prostriedkom na prežitie
spoločenstva, identity, kultúry 
a tradícii.Tento selektovaný návrat 
k odprivatizovaniu štátu nebude
oživenímzavrhnutého komunistic-
kého modelu, ale výrazom záchrany
obyvateľstva pred totalitárnym záuj-
movým individualizmom. Definicia
strategického kapitálu bude trvale
predmetom sporov, pretože útok
privátnych záujmovje večný. 
V súčasnej podobe je vyjadrením záu-
jmov korporátnej diktatúry aj stalinský
princíp – niet človeka, niet problé-
mov...Myslia sa tým predovšetkým
tínepoužiteľní...Už podstata tohoto
konfliktu nemôže byť mierová, lebo
predstavuje zápas o holé prežitie.

Podľa Komunistického manifestu
buržuázia nie je schopná naďalej
zostať panujúcou triedou spoločnosti
a vnucovať celej spoločnosti pod-
mienky existencie svojej triedy. Nie
je schopná vládnuť, pretože nedokáže
zabezpečiť svojmu otrokovi ani jeho

otrockú existenciu. Je nútená živiť
ho zo svojich ziskov, miesto toho aby
on živil ju...Aj robotník poskytujúci
nielen námedznú fyzickú, ale aj in-
telektuálnu prácu je tolerovaný, len
ak jeho práca rozmnožuje kapitál.

Proletariát mal podľa Marxa
vyrvať buržuázii všetok kapitál a sú-
strediť výrobné nástroje v rukách
štátu. Ako to však dopadlo, je staršej
generácii známe. Štát sa nestal eko-
nomickým motorom rozvoja, lebo
ideológiou a diktatúrou demotivoval
rozvoj výrobnýchj síl a nebol
schopný zhodnotiť tvorivý potenciál
kreatívnych jednotlivcov s ambíciou
nezávislosti a samostatnosti. Kor-
porátna diktatúra robí v podstate to
isté, len mechanizmus je iný. Túžba
po nezávislosti je úhlavným
nepriateľom komunistického aj kor-
porátneho diktátu. Bezbrehý libera-
lizmus vytvoril podmienky 
pre obchodovanie so strategickou,
existenčnou základňou štátu, 
od ktorej sú všetci závislí. Národné bo-
hatstvo štátu – voda, pôda, lesy, elek-
trárne, sieťové odvetvia, suroviny - sa
v rukách malých vlastníckych zosku-
penív podmienkach medzinárodného
obchodovania stali prostriedkom
existenčného vydieraniamás.Ústavná
ochrana strategických cenností štátu
nevyhnutne vyžaduje obnovenie
pojmu národné bohatstvo. Pojem,
ktorý je v príkrom rozpore s pred-
stavou bruselských komisárov.
Liberálnym zobchodovaním všetkého
sa štát deindustrializuje a ožobračí
obyvateľstvo, lebo na základe totality
moci vlastníctva už nemá o čom
rozhodovať. Paradoxne sa tak deindus-
trializácia stáva predmetom
obrovského zbohatnutia... a schudob-
nenia, nepotrebných sa už treba len
zbaviť... najlepšie vojnou, alebo sa-
nitárnou diktatúrou.

A tak ako socialistická demokra-
cia, tak aj demokracia liberálna sa
stali obeťou vlády blbcov - pre tota-
litný a dogmatický charakter moci.

Populárny program “Noc v ar-
chíve“, dokumentujúci život reálneho
socializmu, bude po páde systému
obohatený o nové “perly ducha“.
Prínos súčasnej politickej reprezentá-
cie bude skutočne elitný. Tolerancia
hlúposti a primitivizmu sa stane
komédiou budúcnosti. Bude to
tragikomédia o hraniciach ľudskej
pokrivenosti a hodnotových
kritériách určujúcich výsledky volieb.

Tak ako spoločnosť - podľa
Marxa – nemôže žiť pod vládou
buržoázie, takisto je jej život
nemožný pod vládou oligarchov kor-
porátnej globálnej moci. Globalizácia
kvalitatívne premenila buržuáziu 
do takej miery, že dnes tvorí už novú
samostatnú mocenskú silu. Je to
zápas existenciálny, porovnateľný 
s pádom feudalizmu.Povaliť režim
znamená poprieť ideológické tvrde-
nia a predstavu, že vývoj nemá alter-
natívy.Šialené nápady prezentované 
a totalitne vynucované je možné
poraziť rešpektovaním základných
zákonov a princípov sociálnej koe-
xistencie a vierou, že je to možné...
Svojvôľa moci nedokáže popierať
také zákony - ako zákon priťažlivosti,
zákon zachovania hmoty,
rovnovážnosti síl. V sociálnom chá-
paní je to zákon úsilia o dôstojné za-
chovanie vlastnej existencie... lebo
vždy existujú hranice, ktorých
prekročenie znamená zrútenie žalára
strachu...

PETER POGÁDY

Benedetto Croce 
vo víre dejín 

(1866 – 1952)
Známy a stále aktuálny autor

Benedetto Croce žil v búrlivom ob-
dobí svetových vojen. Aj v osobnom
živote zažil veľmi konkrétne zeme-
trasenie, pri ktorom stratil oboch
rodičov a sestru a aj on sám sa ťažko
zranil.

Vydával časopis La Critica, bol
dvakrát ministrom školstva a napísal
manifest proti fašizmu. Už skôr sa 
v knihe Historický materializmus 
a marxistická ekonómia vyrovnal aj 
s marxizmom. V rokoch 1902– 1917
vydal dielo Filozofia ducha, v ktorom
bol ovplyvnenýnovohegelianizmom.

Vo svojej estetike značne
preceňoval umenie, keď tvrdil, že
„hoci umenie nespadá pod morálku,
umelec, keďže je aj človekom, spadá
pod jej vládu všeobecne a nemôže sa
vymaniť spod povinností človeka, ale
samo umenie, ktoré nie je a nikdy
nebude morálkou, musí sa brať ako
poslanie a vykonávať sa ako
kňazstvo“.

Veľmi si vážil historiografiu 
a za vrchol filozofie považoval filo-
zofiu dejín. Tvrdil, že história a filo-
zofia sa podmieňujú a vznikajú spolu
v rovnakom čase. Obávam sa však, že
reflexia dejín vzniká často onesko-
rene a nikdy nie je dokonalá, pretože
ľudia opakujú stále tie isté chyby, na-
priek často tragickým poučeniam 

z dejín. Je paradoxné, že Croce kri-
tizuje marxizmus, ale obdivuje
Hegelov idealizmus, ktorý mnohí
charakterizujú ako marxizmus
naruby.

Dosť si to u mňa aj u iných
kresťanov takpovediac vyžehlil zná-
mou esejou z roku 1942 Prečo o sebe
nemôžeme nepovedať, že sme
„kresťania“. Znovu sa totiž pre-
sadzuje akési novopohanstvo, či už
ako apoteóza starých Slovanov, alebo
ako adorácia Matky Zeme a život-
ného prostredia, na čom má svoj
podiel, žiaľ, aj oficiálna novodobá
teológia.

Pozoruhodné a hodné ocenenia je
to, že Croce, aj keď bol liberáloma
pokrokárom, tak zoči-voči fašizmu 
a hrôzam svetovej vojny ocenil prelo-
mový prínos Ježiša Krista do dejín
sveta a pretrvávajúci étos kresťanstva
v novodobej Európe. Uznal aj
účinkovanie Ducha, ktorý zostal s na-
mi podľa Ježišovho prísľubu, a jeho
konkrétne pôsobenie aj v novodobých
dejinách. Je zaujímavé, že zlo, trápe-
nie a bolesť sú často väčším motívom
na oživenie túžby po dobre a spra-
vodlivosti akohlivenie si v pohodlí 
a istote.

Croce dokonca tvrdí, že Boh už
nie je tajomstvom, ale logickou a jas-
nou pravdou. Tým akoby poprel

dôležitosť viery, ktorá je však podľa
mňa potrebná a nevyhnutná. Chá-
panie Božích ciest, ktoré sú čiastočne
predvídateľné, je totiž podmienené
uznaním toho, že mnohé pre nás
zostáva tajomstvom, i keď existencia
procesov a línií v dejinách aj  prítom-
nosti je pre nás nad slnko jasnejšia.
Vnútro človeka je veľkou hlbočinou
a vonkajšie silné zážitky ho často pre-
budia aj u človeka s pôvodným
sklonom k skepticizmu, akým 
zo začiatku bol aj Benedetto Croce.

Hovorí aj o dôležitosti pravdy 
a o tom, ako kresťanstvo predbehlo
Orient. Vyjadruje sa tiež k ne-
bezpečenstvu gnosticizmu a ma-
nicheizmu. Spomína aj G. W.
Leibnitza, ktorý aj mňa zaujal svojou
myšlienkou, že svet okolo nás sa nám
síce nezdá dobrý, ale je najlepší 
z možných svetov a zlo v ňom s ve-
domím Božím hrá svoju úlohu. Učí
tiež človekatrpezlivosti, pretože
dobro sa zvyčajne nepresadí bez
námahy aodriekania. Pokroky si
vyžadujú zákroky, nie vždy milé 
a príjemné... Sme radi, že Croce aj
napriek svojmu pohnutému osob-
nému osudu a prežitiu oboch sve-
tových vojen nakoniec našiel cestu 
k oceneniu kresťanstva. A dokonca
zdôraznil aj jeho stále živú
konkrétnosť.               VLADO GREGOR
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Povestnú esej Prečo o sebe
nemôžeme nepovedať, že sme
„kresťania“ , Benedetto Croce

napísal v roku 1942, desať rokov 
pred svojou smrťou. Odzrkadľuje sa 
v nej nevôľa vtedajšieho starého filo-
zofa voči nacistickému novopo-
hanstvu. Práve tento tragický dôvod ho
viedol k snahe znovuobjavovať
kresťanské korene modernej civilizácie
ako protikladu k hitlerovskému 
barbarstvu. 

PRED OSEMDESIATIMI ROKMI 
A DNES

Po džihádistických atentátoch 
v Nice, vo Viedni, v Bruseli, v Berlíne,
v Paríži, po útokoch na katedrály,
synagógy, školy a divadlá rinčanie
zbraní vracia novopohanstvo do Eu-
rópy, siaha na srdce Európanov. Niekto
tvrdí, že to nie je „náboženská vojna“,
lebo sa bojí, že ak by použil takýto
výraz, tak by ju podporoval. Mnohí tak
uvažujú a azda aj sám rímsky pápež
František. Svätý Tomáš Akvinský by to
nazval „pium mendacium“, milosrdná
lož: nechám ťa v nepravde, ale s do-
brým cieľom. Podľa viacerých je to
morálne dovolená voľba, okrem iných
podľa nemeckého evanjelického pas-
tora Dietricha Bonhöffera, ktorého
nacisti popravili v predvečer konca
druhej svetovej vojny, alebo podľa vy-
chyteného filozofa vedy Austro-
američana Paula Feyerabenda. Ďalšia
tradícia, odvolávajúca sa predovšet-
kým na svätého Augustína a Im-
manuela Kanta, pokladá lož samu
osebe vždy za zlo, aj keď cieľ je
ušľachtilý alebo altruistický. Ruší totiž
požiadavku pravdy, ktorá je základnou
nutnosťou etiky komunikácie. Spor v
hodnotení lži sa tiahne naprieč celými
dejinami Cirkvi. Môže sa dokonca stať,
že na to, aby pápež jezuita poprel
náboženský charakter konfliktu s is-
lamom, rozhodne sa použiť učenie do-
minikánskeho brata. Pravdou je, že 
z teologického hľadiska vzdialenosť
medzi islamom a kresťanstvom
zostáva neprekonateľná. A toto
nešťastne komplikuje otázku dialógu
medzi tými, ktorí veria v Bibliu, a tými,
ktorí veria v Korán.

V každom prípade dejiny eu-
rópskej civilizácie by neboli možné bez
kresťanstva. Pisateľ, ktorý sa nepo-
važuje za agnostika, je o tom
presvedčený bez slovíčok „ak“ a „ale“,
odkedy ako padovský študent Marina
Gentileho mal to šťastie čítať pres-
lávenú esej Benedetta Croceho Prečo 
o sebe nemôžeme nepovedať, že sme
„kresťania“. Termín „kresťania“, ktorý
sa v názve nachádza v úvodzovkách,
nevyjadruje priľnutie k určitej viere, ale
skôr povedomie nevyhnutnej
patričnosti k istej kultúre, akú vo svojej
osobitnej perspektíve predstavuje
fenomén kresťanstva. Nešlo o vy-
znanie kresťanskej viery, ktorá si
vyžaduje zrieknuť sa agnosticizmu,
ako to predkladala fašistická propa-
ganda, ale o uznanie historickej hod-
noty a „duchovného obratu“. Aby sme
sa správne chápali, jeho kresťanstvo
nie je zázrakom transcendencie, ale
historickým procesom, ktorý „pôsobí 
v centre morálneho svedomia, a teda
viac než akúkoľvek etiku oživuje etiku
bratstva“. Vníma ho ako revolúciu,
ktorá odstraňuje pohanský polyteiz-
mus, dedí odkaz Rímskej ríše, civi-
lizuje barbarské národy a ich mravy,
stavia sa do pozície ochrancu Európy
pred islamom, osvecuje temné storočia
prevahou duchovnej moci nad mocou
zbraní. Ale historický proces v prie-
behu svojho vývoja medzi nábožen-
stvom a Cirkvou na jednej strane
ustrnul v dogmách, sviatostiach, hier-

archii, disciplíne, súdoch, dedičstve; 
a na druhej strane, pretože „myslenie
nikdy neprestane myslieť“, morálne
hodnoty kresťanstva vyháňajú z viery
zbierku mýtov. 

A pretože v dejinách sa všetko, čo
napreduje, transformuje, morálne hod-
noty pokračujú v nových formách: 
od renesancie, ktorá už neprijíma stre-
doveký asketizmus; reformácie, ktorá
reinterpretuje magistérium svätého
Pavla; nových občianskych zdrojov,
ktoré vytvoril pokrok vo vedách 
a práve; osvietenstva, ktoré likviduje
povery – až po idealistov a histori-
cizmy, ktoré uvádzajú pojem reality
ako dejín, a po filozofov liberalizmu

ako Immanuel Kant. Všetci sú v zo-
zname na indexe; a všetci sú istým spô-
sobom dedičmi kresťanskej revolúcie
a predchodcami modernity, ktorí by
ešte v neskorom 19. storočí boli pred-
metom márnych anatém Syllabu. Ale
zoči-voči barbarstvu, ktoré hrozilo
smrťou civilizácie, rozhodol sa
Benedetto Croce vystúpiť až k pra-
meňom kresťanstva, aby synovia dejín
spoznali seba samých ako jeho deti.
Napriek rétorickému pohnutiu, s akým
to opisuje, kresťanstvo Benedetta Cro-
ceho zostáva úplne sekulárne. 

Benedetto Croce v jeho krátkej, ale
významnej eseji Prečo o sebe
nemôžeme nepovedať, že sme
„kresťania“, ktorá pred osemdesiatimi
rokmi vzbudila veľkú pozornosť a istý
rozruch, dospel k stanoveniu dôvodov,
pre ktoré si mohol povedať, že je
kresťan, hoci zotrvával v perspektíve
prísneho imanentistického historizmu.
Croce už na prvej strane svojej štúdie
podotýka: 

„Kresťanstvo predstavovalo
najväčšiu revolúciu, akú kedy ľudstvo
zažilo: bola to obrovská, všezahŕňajúca
a hlboká revolúcia s nedozerným
množstvom dôsledkov; bola to
neočakávaná revolúcia, ktorej real-
izácii nebolo možné odolať a počas
ktorej sa nikto nečudoval, že sa diali
alebo že sa budú diať zázraky; bolo to
zjavenie z nebies, priamy Boží zásah
do ľudských vecí, ktoré z Jeho rúk pri-
jali úplne nový zákon a smer.“  

Dlhá a členená argumentácia, ktorá
nasleduje po úvodnom vyhlásení, ho
zoširoka zdôvodňuje a možno ju
zhrnúť do uznania, že kresťanské
posolstvo obsahuje in nuce najhlbšie
oživenie moderného myslenia, toho,
ktoré explicitne vyjadril transcenden-
tálny idealizmus: dialektickú koncep-
ciu dejín, interiorizáciu reality,
projekciu ľudského smerovania vpred
pomocou plodnosti oslobodzujúcej 
antitézy.  

Stránky Croceho krátkeho spisu sú
dojímavým kritickým uvedomením

spojeným s vrelým a pokojným uz-
naním prítomnosti, ktorá sa bežnému
povedomiu javí ako tajomná. Na ich
vysvetlenie by bolo potrebné zaoberať
sa veľkou časťou článku, odkazujeme
preto na jeho priame čítanie.
Obmedzujeme sa však na uvedenie
jednej zo záverečných viet bohatej 
na morálne napätie a výchovnú
starostlivosť: 

„Čerpanie, zapaľovanie a živenie
kresťanského cítenia je našou ustavične
sa objavujúcou potrebou. V súčasnosti,
keď sa zmietame medzi nádejou 
a bolesťou, je táto potreba taká nástoj-
čivá a taká mučivá, ako nikdy predtým.“ 

V krátkosti možno povedať, že

Croce vidí v kresťanstve historický
základ západnej civilizácie, ale neza-
vrhuje radikálny imanentizmus svojho
myslenia, ktoré v  náboženstve vidí his-
torickú realizáciu ducha, a tým, že ho
prekoná, vedie k vyššiemu stupňu 
syntézy.

PODSTATNÝ ROZDIEL 
MEDZI VERIACIM ČLOVEKOM 

A FILOZOFOM
Na tej istej strane, z ktorej sme

uviedli poslednú citáciu, možno
zachytiť aj vzdialenosť, ktorá oddeľuje
Croceho chápanie kresťanstva 
od kresťanskej náboženskej viery. Ide
o konečnú konfrontáciu Boha, ktorý je
typický pre zjavenie, a Boha, samého
Boha kresťanského posolstva, ako sa
prežíva a interpretuje v idealistickej
perspektíve: 

„Kresťanský boh je ešte stále
naším Bohom. Naše sofistikované
filozofické prúdy ho nazývajú
Duchom, ktorý nás stále presahuje 
a ktorým sme my. Ak tohto Boha už
neuctievame ako tajomstvo, je to
preto, lebo vieme, že navždy zostane
tajomstvom v očiach abstraktnej 
a intelektuálnej logiky. Práve ona si
nezaslúžene získala našu vieru; v ňu
veríme ako v ‚ľudskú logiku‘, ju
ovenčujeme dôstojnosťou. Boh však
zostane očividnou pravdou 
v očiach konkrétnej logiky, ktorú
pokojne možno nazvať ‚božskou
logikou‘ v kontexte kresťanstva. Je
to logika, ku ktorej človek ustavične
smeruje a ktorá ho stále spája 
s Bohom. Tak z neho robí
skutočného človeka.“  

Slávnostná a pokojná Croceho
próza, plná úcty a dojemného obdivu
fenoménu kresťanstva, netají a nemôže
zatajiť podstatný rozdiel medzi ve-
riacim človekom a filozofom. Pre
prvého je kresťanský Boh „tajom-
stvom“, pre druhého je „jasnou prav-
dou“ (čiže termínom plne
pochopiteľným pre ľudský rozum).

Kresťanský Boh môže zostať

tajomstvom, predmetom náboženskej
viery len vtedy, ak ho berieme 
do úvahy z hľadiska abstraktnej logiky
neschopnej obsiahnuť ho a rozlíšiť 
v jeho „jasnej pravde“.

Celkom odlišná je situácia, ak
Boha Abraháma, Izáka a Jakuba (aby
sme použili Pascalovo vyjadrenie)
chápeme z hľadiska „konkrétnej
logiky“ (čiže idealistickej logiky). 
Z pohľadu tejto logiky sa kresťanský
Boh stáva tým, čo „naše vybrúsené
filozofie nazývajú Duchom“, čiže
Bohom, ktorého by Pascal označil 
za „smiešneho Boha filozofov“.

Pripomenuli sme si toto ústredné
jadro citovaného spisu Croceho, aby

sme zdôvodnili ťažkosť, ba
neschopnosť nás veriacich opätovať
takpovediac smelú otvorenosť, akú
Benedetto Croce poskytol na spomí-
naných stranách, a teda že nie sme
schopní uviesť dôvody, pre ktoré by
sme mohli povedať, „prečo nemôžeme
nepovedať, že sme stúpenci Croceho“.

Nemôžeme tak urobiť ani formou
pripúšťania, ktorú formulácia titulu
podčiarkuje, lebo by sme opomenuli
transcendenciu a tajomstvo, ktoré
Croce považuje za termíny vnútornej
debaty „príbehu ako činu“, ale ktoré sa
akoby eutanáziou rozplývajú v jasnom
pochopení historicity, v „príbehu ako
myšlienky“, kde sa tajomstvo
vysvetľuje celé v pochopení konkrétnej
logiky.

KULTÚRNE ZHODY 
Keďže nemôžeme povedať, že sme

Croceho stúpenci v plnom zmysle
slova, v jeho špekulatívnom význame,
nemôžeme teda o sebe povedať, že
istým spôsobom nimi sme pre niektoré
kultúrne zhody, etické a politické dôvo-
denia, historiografické úvahy alebo es-
tetické hodnotenia? Problém možno
rozvíril hladinu v katolíckej kultúre
spred niekoľkých desaťročí, ale ešte aj
dnes, keď znova obraciame kultúrnu
pozornosť na Croceho a neoidealiz-
mus, otázka má svoju váhu a pred-
stavuje živý záujem.

Dôvody na to, aby sme sa mohli
považovať za stúpencov Croceho,
možno nájsť práve v spise, z ktorého
sme doteraz citovali; tam nájdeme
motívy príbuznosti kultúrnej koncepcie
historicizmu s vnútornou a zároveň his-
torickou perspektívou s metahis-
torickým východiskom, vlastnej
kresťanstvu: 

„... staroveká etika a náboženstvo
boli prekonané a zavŕšené kresťanskou
ideou svedomia a mravnej inšpirácie,
ako aj novou ideou Boha, v ktorom sa
hýbeme, žijeme a sme. Týmto Bohom
nemôže byť ani Zeus, ani Jahve a ani
germánsky Wotan (a to aj napriek

tomu, že v súčasnosti sa stáva predme-
tom uctievania). Preto sa v mravnom
živote a v myslení cítime byť priamymi
potomkami kresťanstva.“  

Takéto je pozadie a podpora
spočívajúca v interiorizácii, v prven-
stve svedomia, ktoré sa uskutočňuje 
v konkrétnom sebauvedomení. Croce
v kresťanskej skúsenosti poukazuje 
na kolísku moderného myslenia, toho
idealistického osobitne: 

„Z takejto skúsenosti, ktorá bola
zároveň citom, skutkom a myšlienkou,
vyplynula nová vízia a nová interpretá-
cia reality. Človek už realitu nehľadal
v objekte, ktorý bol odtrhnutý od sub-
jektu a postavený na miesto subjektu,

ale v Tom, kto je večným tvorcom vecí
a jediným princípom, ktorý všetko
vysvetľuje. Zaviedol sa koncept ducha
a na samotného Boha sa už nenahli-
adalo ako na abstraktnú nerozlíšenú
jednotku, a tým činom ako na nečinný
subjekt bez pohnutia, ale ako na je-
diného a rozlíšeného zároveň, keďže
ako jeden a trojjediný je zdrojom
všetkého života.“  

Jeden rozlíšený Boh sa Crocemu
zdá anticipáciou vlastného myslenia,
antefaktom jeho reformy hegelovskej
logiky. V každom prípade možno
podotknúť, že jadro príbuznosti sa
preplieta s rozdielmi a obe roviny sa
takmer zhodujú. Na rozlíšenie by sme
mohli povedať, že na čisto špeku-
latívnej pôde je odlišnosť významná, 
v oblasti všeobecného zamerania
kultúry na rovine istej morálnej klímy
sa príbuznosť môže stať relevantne-
jšou. Toto smerovanie by nás zaviedlo
naozaj ďaleko aj preto, že by bolo treba
dokázať legitímnosť rozlíšenia medzi
špekulatívnou a kultúrnou pôdou, a to
nie je nepopierateľné.

Môžeme zakončiť okrajovou
poznámkou. Kresťanská kultúrna re-
flexia či skôr reflexia mnohých
kresťanov sa dnes zameriava prevažne
(a správne) na sociálnu, komunitárnu,
cirkevnú dôležitosť svojej viery. Zdá
sa, že Croceho text o kresťanstve
zdôrazňuje aspekt, ktorý často zostáva
nepovšimnutý napriek tomu, že je 
v kresťanskej skúsenosti podstatný 
a ustanovujúci – interiorizácia a mo-
rálna inšpirácia vzhľadom na nábožen-
skú vieru. 

Znova čítať Croceho a mať dnes 
na pamäti súčasné kultúrne požiadavky
je osobitne príhodné. O kresťanskej
udalosti sa totiž vždy rozhoduje in in-
teriore homine,  aj keď tohto vnú-
torného človeka nechápeme ako
svedomie uzavreté v intimistickom
kulte a ani ako horizontálne povedomie
historickej dialektiky. 

JOZEF M. RYDLO

Pred osemdesiatimi rokmi
Benedetto Croce napísal

povestnú esej 
Prečo o sebe nemôžeme

nepovedať, že sme “kresťania”
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Básnik Karol Strmeň už v mla-
dom veku prorocky videl svoje
miesto na výhosti – ako vypovedaný
zo spoločnosti, vylúčený spomedzi
ľudí. Výhosť uprostred sveta mala
byť básnikovým nevyhnutným pre-
kliatím, ale aj záchranou. Pod-
mienkou jeho pravdivosti. Len pár
rokov predtým iný básnik, Laco
Novomeský, túto skutočnosť zadefi-
noval slovami „svätý za dedinou“.
Karol Strmeň sa stal presne v tomto
duchu básnikom na výhosti. Svojím
životom vyhosteného básnika Strmeň
predstavuje príbeh človeka, ktorý
svojou exkluzívnosťou nielenže nemá
obdobu v slovenských dejinách, ale
pravdepodobne ani vo svete. Sto
rokov od jeho narodenia je najvyšším
časom vrátiť Karola Strmeňa do cen-
tra slovenskej kultúry a národných
dejín, kde je nepochybne jeho pravé
miesto.

Matúš Marcinčin

Pri príležitosti stého výročia na-
rodenia významného slovenského
básnika, prekladateľa, esejistu, žur-
nalistu, univerzitného profesora a jed-
nej z najvýznamnejších osobností
slovenského exilu po roku 1945
Karola Strmeňa vychádza monografia
Karol Strmeň: krištáľ na zabudnutom
ostrove, ktorá predstavuje doteraz 
najucelenejší pohľad na jeho dielo a
život, ktorý sa odohrával na dvoch
kontinentoch a vo viacerých štátoch. 

Karol Strmeň sa narodil ako
Karol Adam Bekényi 9. apríla 1921 
v Slovenskom Mederi (dnešnom
Palárikove). Po Viedenskej arbitráži
(1938) sa stal prvýkrát emigrantom.
Opustil pomaďarčené gymnázium 
v Nových Zámkoch, štúdiá ukončil
na núdzovom slovenskom gymnáziu
v Šuranoch a potom vstúpil do ka-
tolíckeho seminára v Ostrihome, 
z ktorého bol v roku 1942 z národnos-
tných dôvodov vylúčený. V tomto
čase sa zo vzdoru vzdáva rodného
priezviska Bekényi a prijíma meno
Strmeň, ktoré sa malo Maďarom
ťažko vyslovovať. Vo vysokoškol-

ských štúdiách pokračoval na uni-
verzite v Bratislave v odbore filozofia
a slovenský jazyk.

Prvýkrát publikoval už ako stre-
doškolák, na univerzite malo naňho
rozhodujúci vplyv katolícke intelek-
tuálne prostredie študentského do-
mova Svoradov. Na začiatku
štyridsiatych rokov 20. storočia
naplno prispel k rozmachu slovenskej
kultúry ako agilný žurnalista, básnik,
prekladateľ, kritik a esejista. Zaradili
ho k tzv. slovenskej katolíckej mo-
derne, s čím sa však on sám nikdy
nestotožnil. 

Knižne mu v tom čase vyšli
preklady Danteho, R. M. Rilkeho, 
E. A. Poea a M. Eminesca. V roku
1943 uverejňuje svoj básnický debut
Výžinok života. V novembri 1944
knižne publikuje báseň Testament,
ktorou sa rozlúčil so Slovenskom,
pretože v januári 1945 z obáv o svoj
holý život odchádza pred postupujú-
cou Červenou armádou z vlasti 
a druhýkrát – tentoraz ako dva-
dsaťštyriročný – prijíma neľahký
osud exulanta.

Po nebezpečnej ceste cez územie
Česka a Nemecka (o. i. prežil bom-
bardovanie vlaku, počas ktorého mu
zhorel preklad Danteho Pekla) sa
dostal do Talianska, kde sa ho spolu 
s ďalšími exulantmi ujal prvý sloven-
ský vyslanec pri Svätej stolici Karol
Sidor. Strmeň sa angažoval v pomoci
utečencom, popritom stále písal básne
a prekladal. Na konci roka 1946 
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne
uzatvoril manželstvo so Sidorovou
dcérou Oľgou. Po obrade ich prijal
vtedajší pápež Pius XII. a udelil im
osobitné požehnanie. V januári 1947
sa konečne dočkali úradného povole-
nia a z Neapola emigrovali do USA.

V Spojených štátoch amerických

žili zo začiatku vo veľkej chudobe 
v pensylvánskom meste Scranton.
Ichsituácia sa zlepšila až po
presťahovaní sa  do Clevelandu,
metropoly štátu Ohio, kde žila silná
slovenská komunita. Tu Karol Strmeň
stelesnil svoju vlastnú verziu príbehu
americkéh osna, keď sa doslova z ni-
čoho vypracoval na medzinárodne
uznávanú osobnosť. Stal sa rešpekto-
vaným univerzitným profesorom
francúzskej literatúry, básnikom 
a prekladateľom. Angažoval sa v slo-
venskom exulantskom živote, okrem-
iného v roku 1952 spoluzakladal
Slovenský ústav v Clevelande a ne-
skôr a Spolok slovenských umelcov 
a spisovateľov v zahraničí. Stálpri
zrode a fungovaní najvýznamnejšieho
kultúrneho časopisu slovenského
exilu – štvrťročníka pre slovenskú
kultúru Most a i.

V exile sa z neho stal
fenomenálny prekladateľ, keď na
vysokej úrovni prekladal z 25 sve-
tových jazykov. Je zostavovateľom
jedinečnej Antológie zo svetovej-
lyriky Návštevy. Knižne vydal
preklady Danteho Pekla, výber z Pe-
trarcovej poézie Vavrín, Eliotovu
rámu Vražda v katedrále, výbery 
z poézie Rilkeho a Claudela, Mauria-
cove eseje a i. V roku 1954 preložil
elý Nový zákon. Posmrtne mu vyšiel
aj preklad Claudelovej drámy
Saténová črievica, preklady staro-
japonskej poézie Kokinšú, lyrika
Francisa Jammesa a mnohé iné. Je-
hoživotným dielom, na ktorom praco-
val vyše tridsať rokov (jehovydania
sa však nedožil), je zbierka poézie
Stokvetá rieka, ktorú tvorí výber 
z lyriky staročínskeho básnika Tu Fua
v Strmeňovom kongeniálnom-
preklade.

Jeho vlastnú básnickú tvorbu za-

stupujú napríklad zbierky Strieborná
legenda či Čakajú nivy jar, no pre-
dovšetkým vrchol jehobásnickej
tvorby Znamenie Ryby. Strmeňov
vlastný magnifikat tvorí zbierka
duchovnej lyriky Preblahoslavená.

Medzinárodne oceňovaný básnik
a prekladateľ, člen Slovenskéhoús-
tavu Karol Strmeň (Chevalier de
spalmes académiques, 1970; Cervan-
tesova cena, 1994 a i.) tragicky za-
hynul pri autonehode 15. októbra
1994. Jeho smrťou sa zavŕšila zá-
morská exilová línia tzv. slovenskej
katolíckejmoderny.

V predkladanej monografii autor
na pôdoryse piatich dejstiev klasickej
drámy podáva príbeh Strmeňovho
života, ktorý prepája s jeho pôvodnou
a prekladovou tvorbou. Zvolil si
formu prehľadu, ktorý sumarizuje
doterajšie hodnotenia, dáva ich 
do súvzťažnosti s jeho rukopisnou
pozostalosťou a najnovším bádaním,
v neposlednom rade ich ukazuje 
v kontexte a zavŕšenosti celého jeho
života. Napriek neprajným vonkajším
okolnostiam Karol Strmeň aj v exile
vytvoril pozoruhodné dielo, ktoré
bolo na Slovensku až do „nežnej
revolúcie“, pádu komunizmu v roku
1989, a do zmeny politického režimu
prakticky neznáme. Rešpekt a uz-
nanie si vydobyl v zahraničí aj na-
priek tomu, že aj v cudzine stále ostal
predovšetkým tvorcom slobodnej
slovenskej kultúry. Cieľom autorovho
úsilia bolo vytvoriť východisko 
pre všetky ďalšie výskumy a reflexie
Strmeňovho života a diela a uľahčiť
tak prácu tým, ktorí sa touto veľkou
osobnosťou slovenskej literatúry
budú v budúcnosti zaoberať.  

Monografia zároveň obsahuje
sondy do vybraných problémov
spätých s vlastnou alebo
prekladateľskou tvorbou Karola
Strmeňa. Kniha sa končí bibli-
ografiou knižných vydaní jeho
pôvodného a prekladového diela,
súpisom vybraných rukopisných frag-
mentov z jeho archívnej pozostalosti
i výberovou bibliografiou o autorovi.
Strmeňov život a dielo sú zhrnuté 
v stručnom chronologickom pre-
hľade. Devízou knihy je v neposled-
nom rade rozsiahla ikonografická
príloha.

POVEDALI O KNIHE:
Básnik, ktorý  má bratov všade –

na slobode aj v nevoli.  Ktorý cez slzy
spieva o láske.  Jeho chlebom je kosť
a keby o tom mlčal, nebol by hoden
duše (Strieborná legenda).  Teológ,
ktorý sa poéziou cvičí v umení dobrej
smrti.  

Imrich Tóth

Marcinčinova monografia o Ka-
rolovi Strmeňovi sa vyznačuje
výnimočne kvalitným spracovaním
témy. Autor sa v nej uberá dvoma
smermi: jednak čitateľovi s fak-
tografickou dôkladnosťou a uce-
lenosťou predstavuje život a dielo

excelentného slovenského básnika 
a prekladateľa poézie, a jednak ho cez
poetovu tvorbu uvádza do plnšieho
vnímania mystéria fenoménu, ktorý
nazývame poéziou. 

Teofil Klas
Jakmile jsem se začetl do ru-

kopisu mladého východoslovenského
pedagoga Matúše Marcinčina,
okamžitě jsem věděl, že Karol
Strmeň svého biografa a vykladače
našel. Mottem posuzované knihy
mohlo by být – a právě nyní, teď 
a tady ve střední Evropě – pětiverší
stárnoucího básníka: 

Taký je básnik v politike sily,
jak jahňa, ktoré s vlkmi hovorí.
Najradšej by ho umlčali, zbili:
bez hraníc svietia jeho obzory.

A pravda je vždy pravda, moji milí.  

S obrovským vcítěním je zde
podán literárně i teoreticky
promyšleně koncipovaný celistvý
obraz dialektiky dramatického života
onoho niterného, myslitelského,
přitom spontánně kreativního bás-
nického zjevu Karola Strmeňa a jeho
úctyhodného díla. Strmeň byl
nejvyspělejším a umělecky
nejerudovanějším i nejpronikavějším
představitelem slovenského pová-
lečného katolického exilu. Kniha 
o krystalu na zapomenutém ostrově je
velkou knihou o básníkovi s rysy ge-
niality. Strmeně objevuje v jeho vše-
strannosti a složitosti, nás, kdo jsme
básníka ctili již dřív, utvrzuje 
v přesvědčení o jeho výjimečnosti.
Současně přibližuje i lidské, intimní
tahy na jeho portrétu, stejně klasické
jako jeho dílo, a otevírá zároveň pros-
tor pro další výzkum dějin sloven-
ského verše.

Kéž by v Česku vyšla podobně
koncepční a skvěle zvládnutá bi-
ografická monografie o některém 
z velkých českých básníků! Na
Slovensku vědí, kde hledat těžce vy-
dobývanou strmeňovskou PRAVDU.

Martin Kučera 
(Praha)

Po trojzväzkovom výbere z pô-
vodného básnického diela Karola
Strmeňa sa vďaka osobe Matúša
Marcinčina našiel aj erudovaný
vykladač tejto poézie, čím významne
približuje básnikovo dielo slovenskej
kultúrnej a literárnej obci. Strmeňova
jedinečná znalosť svetovej poézie
zrkadlená v jeho vlastnej poézii
vyžaduje nemalú kompetenciu,
ktorou však Marcinčin disponuje.
Jeho náklonnosť k dráme ako
literárnemu druhu sa vhodne pre-
mietla do štruktúry tejto jeho
literárnohistorickej práce.  

Peter Tollarovič

Po univerzitnej téze Kornela
Piačeka obhájenej v Montreale v roku
1954 prvá fundovaná monografia 
o životných osudoch a literárnom
diele Karola Strmeňa, ktoré vzniklo 
v exile. Autor vracia do slovenskej li-
teratúry špičkového slovenského bás-
nika, ktorý s Jozefom
Cígerom-Hronským, Rudolfom Di-
longom, Jánom L. Doránskym,
Petrom Klasom, Stanislavom
Mečiarom, Jozefom A. Mikušom,
Štefanom Náhalkom, Jánom
Okáľom, Mikulášom Šprincom,
Eugenom Vesninom, Františkom
Vnukom, Gorazdom Zvonickým 
a Andrejom Žarnovom v do-
brovoľnom vyhnanstve položil zá-
klady slobodnej slovenskej kultúry. 

Jozef M. Rydlo

V sobotu 3. septembra 2022 sa konal
XXX. ročník muklovskej púte na Sv.
Hostýn. Tradícia týchto púti väzňov ko-
munistického režimusa začala ešte 
v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, keď
sa väzni po príchode s dlhoročného
pobytu vo väzniciach totalitného režimu,
v jáchymovských baniach, internácie, či
pracovných táborov začali stretávať 
na pútnickom mieste sv. Hostýn.
Tohtoročnej púti prialo aj výborné
počasie, ktoré v tento deň bolo aj 
na Hostýne. Sv. omšu v zaplnenej bazilike
Nanebovzatia Panny Márie celebroval 
P. Miroslav Herold SJ., ktorý privítal pol-
itických väzňov, ich rodinných prís-
lušníkov i priateľov a všetkých pútnikov,
ktorí sa na nej zúčastnili. V zaujímavom 

a pútavom príhovore vyzval napriek
všetkým nespravodlivým krivdám
odpustiť, nezanevrieť ale aj potrebu
pripomínať nespravodlivé utrpenie pre-
dovšetkým mladej generácií, ktorej sa tiež
priamo prihovoril, aby vedeli, že niekedy
bola doba, že niekto bol trestaný a mohol
sa dostať do väzenia len za to, že miloval
Pána Boha, že si myslel že je spravodlivé
vlastniť majetok a že je dobré žiť v slo-
bode názoru a využívať ju v tlači...
Spomenul na tých spolubratov a iných
väzňov, ktorých poznal  a už sú 
vo večnosti a v ich slovách nebolo cítiť
nenávisť. Osobitne spomenul kňazov An-
tonína Huvara a Anstáza Opaska. Pozval
na základe Božieho milosrdenstva 
a spravodlivosti sa vyrovnať s ne-

spravodlivosťou a odpusteniu ale
nezabúdať a pracovať pre spravodlivosť,
ktorá skvalitní život človeka uzdravenie 
a pokoj.  Na púti sa zúčastnila aj delegácia
KPVS zo Slovenska vedená Máriou Fi-
jaskovou a mnohí pútnici z Moravy, Čiech
a Slovenska. Po skončení sv. omše sa ko-
nala spomienka pri  pamätníku politick-
ých väzňov totalitného režimu ktorý stojí
na sv. Hostýne od roku 1994 a príbuzní 
a priatelia politických väzňov sa stretli 
a komunikovali medzi sebou. Viacerí
konštatovali, že už politických väzňov žije
len niekoľko desiatok a  pre chorobu alebo
vek sa už nemôžu stretávať a klesá aj
počet účastníkov spomienkových 
podujatí.

ĽUDOVÍT KOŠÍK

Muklovská púť 
na sv. Hostýne 

3. septembra 2022

JOZEF M. RYDLO

Kniha 
Matúša Marcinčina

o Strmeňovi
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VIANOCE
Husto snežilo. Mesto sa strácalo 

v hmle. Iba zlatý opar svietil nad ním, dával
tušiť jeho rozmery. 
Z vŕšku nad mestom to vyzeralo ako 
v rozprávke. Ulice boli biele a čisté. Z hus-
tého sneženia sa vynárali romantické tvary
výklenkov, veží a vežičiek a nádherné
záhradné ploty boli ako z cukru a páperia.
Dočista ako v rozprávke. Kované pouličné
lampy svietili ako lampáše trpaslíkov. Sochy
sa vyobliekali do sviatočných šiat. Visel 
z nich ťažký biely zamat. Ľudia sa pohybo-
vali ako vo sne a výkladné skrine lemované
mrazom a snehom boli ako očarujúce obrazy.
Stromy stáli a zohýnali sa v bielej nádhere
ako v najvznešenejšom obrade. Ticho 
a úchvatne. 

A v strede tejto krajiny stála budova.
Načúvala zvonku i znútra. Vonku padalo
ticho a dnu spev. V koncertnej sieni bol práve
hudobný večer – vianočný organový koncert.
Známy organový virtuóz hral diela J. S.
Bacha, G. F. Haendla a F. Liszta.

Skladby, ktoré sa neprestajne hrávajú 
na svetových pódiách, znovu vzrušovali 
a uchvacovali poslucháčov. Majster sa hral 
s organom ako vietor s lístím. Burácal 
a zmĺkal. Plakal a jasal. Jeho ruky sa mihali
po bielych klávesniciach ako tiene. A vtedy,
práve uprostred skladby, mu tieto biele
klávesnice vyčarili biele stráne a cesty jeho
rodiska. Už nevidel vlastné ruky. Teraz začul
vietor  rodných hôr, spev skál a snehu. Snehu,
ako sa valí dolu velebne a ticho. Aká krása,
aký úchvat! Stromy a cesty z detstva, ploty,
lúky a drevené chalupy..., zvážanie dreva...,
mohutné záveje.  A tam, hľa, na saniach otec.
– Bože, otec! Kde si, otec?!

A do Bachovho fortissima mu zaznievajú
zvony rodnej dediny. Valí sa doň príval a cíti,
že ho nezmôže. Čosi mu našepkáva, aby
dával pozor, ináč tú skladbu pokazí. A do tej
predstavy zaznieva tichý, ale prenikavý hlas.
– Už 5 rokov som nevidel otca, už 5 Vianoc
som nebol doma. Túlam sa po svete.
Tlieskajú mi tisíce v koncertných sieňach, 
v chrámoch i v rozhlase a televízii. Kŕmia sa
mojou hudbou. I tí, čo tu teraz sedia. Robím
im sviatok, Vianoce. A oni majú radosť. Majú
ma radi. Prisvojili si ma, patrím im... A môj
otec je ďaleko, opustený a sám. Posielam mu
peniaze... Otcovi nepatrím. Môj otec nemá
sviatok. Môj otec nemá Vianoce... Otec, otec,
kde si? Hľa, padá sneh, zver hľadá potravu,
koledníci behajú po dedine. Okná môjho rod-
ného domu sú však smutné. Darmo hľadíš,
otec, týmito oknami a čakáš. Neprídem. Ako
som mohol takto zabudnúť!  Prečo ti nedám
aspoň toľko, koľko dávam týmto ľuďom?
...Som unavený, na smrť unavený. Chcem ísť
domov, domov... Viem, že patrím všetkým
ľuďom. Mojím poslaním je krásou vštepovať
do ľudí dobro, aby sa milovali, aby sa stali
bratmi. Niet rozdielu v národnostiach, rasách,
náboženstvách. Všetci sme rovnakí. Sme
ľudia – bratia. Reči Beethovena, Bacha,
Chopina, Čajkovského, Liszta, Dvořáka, De-
bussyho, ale i reči ľudových piesní rozumejú
všetci. Nikomu netreba nič prekladať. I môj
otec tomu rozumie všetko je čisté a jasné ako
sneh na mojich horách... Kde ste vy piesne
môjho rodiska, koledy a balady. Bez vás by
som nebol ničím. Uspávanka, ktorú mi
spievala moja nebohá matka. Spev mláden-
cov a dievčat. Slnko, vzduch, pokoj... Pôjdem
domov, hneď, hneď, len čo dokončím túto
skladbu. Musím ísť domov, ešte dnes!

Po Bachovi cez prestávky zahrmel organ
jasotom a v improvizovanej skladbe majstra
sa v koncertnej sieni sťa víchor prehnali kole-
dové variácie plné radosti a šťastia. Teraz
videl už iba svoju rodnú dedinu, mihot lam-
pášov a koledníkov. Hral ako vo vytržení.
Jeho ruky a nohy sa križovali ako steblá tráv
v prudkej búrke. Pomaly sa hlavy v koncer-
tnej sieni začali obracať dozadu. Poslucháči

jasne porozumeli, že majster sa vrhol 
do krútňavy, ktorá ho unáša a ich s ním. Bola
to hudobná báseň mimo programu. Z mohut-
ného náporu a fortissima prešiel na krehké 
a lyricky ladené prelúdiá s nádychom
ľudových piesní. Znel register coelestis 
a tremolo. Znelo to ako polnočné pastorále.
Vrúcnosť, prítulnosť, láska a mäkkosť sa
vzájomne objímali. Napokon sa majster vrátil
do búrky. Narastala basovým dunením  
a nohy mu behali po pedáloch ako kolesá fur-
manského voza po kamenistej ceste. Táto
skladba bola spevom Vianoc.

Potom organ stíchol. Poslucháči čakali, že
bude v skladbe pokračovať, ale majster
prudko vstal a bez poklony odišiel do šatne.
V koncertnej sieni zaznel mohutný potlesk a
ovácie. Majster hodil na seba kabát a vyšiel
z budovy. Do tichej, bielej reality. Husto

snežilo a zďaleka zaznievali zvony. Po mno-
hých rokoch pocítil veľkú radosť, ktorá ho
striasla ako zimnica a vzápätí sa mu po tele
rozliala ako horúčka.

Bože, aký som šťastný! Aké krásne je
všetko: domy, stromy, tento biely sneh a títo
nemí ľudia. Idem domov! K otcovi, do svoj-
ho detstva, i keď s meškaním dvoch dní. Šte-
drý večer je za nami, ale v duši mi zneje ako
tajomné fluidum. Sviatok nie je viazaný 
na čas. Vystrel si obe ruky, otvoril ústa, 
a chvíľu takto stál. Sneh sa naň sypal ako
múka. Potom sa pobral do hotela, zbalil si
veci a hnal sa na letisko. Odletel do mesta,
ktoré bolo najbližšie k jeho rodisku.Odtiaľ
cestoval kúsok vlakom pomedzi rozkošné
lesné stráne, zákruty, cez potoky a rieku a
napokon vystúpil na stanici v svojom rodisku.
Vonku v poli. Tak sa mu zdalo, akoby ho 
zo skleníka boli zložili na svoju dedinu, 
z ktorej žmurkalo svetlá okien. Vlak sa stratil
v snehu ako čierna húsenica.

Pustil sa do dediny sám. Zabáral sa 
do snehu, niekde takmer vyše kolien, ale cítil
nesmiernu radosť. Zabudol, čím je, a preží-
val, čím bol. Cítil, ako v ňom začína prúdiť
nová krv. Z hôr, lesov, zeme. V okamihu zrás-
tol so všetkým, z čoho odišiel. Uvedomil si,
že teraz je skutočne kúskom veľkého ves-
míru, že jeho obežná dráha tu má svoju os. 
V hlave sa mu miešali diela klasikovs
ľudovými spevmi a koledami, až napokon
počul anjelskú pieseň, bielu a čistú ako pada-
júci sneh.

Štedrý večer v jeho rodisku bol taký ako
vždy predtým, ako za jeho detstva. Tu všetko
bolo sviatočné. V tento deň sa do dediny vra-
cali všetci. I tí, ktorí ležali pod úpätím hory.
Spúšťali sa dolu do dediny aby postáli 
pod oknami aspoň ako tiene. Lebo na Štedrý
večer živí i mŕtvi patria spolu – tak to vravel
otec a tak to vraveli i dedovia a pradedovia.

Mišov otec žil sám v útulnej drevenici
pod jedľovým svahom. Všetko mal
pripravené, jedinú kravu obriadenú. Čakal iba
večer, motal sa po dvore iba zo zvyku, niečo
prikryl, niečo odložil. Prichystal drevo, ka-
pustnicu, zakryl stôl bielym tkaným obrusom,
na roh položil chlieb, fazuľu, kukuricu,
jačmeň. Potom dal na stôl 4 taniere. Tu budú

až do Troch kráľov.
- Len z jedného budem jesť. Druhý je 

pre moju dobrú starú, ktorá nás navždy
opustila, tretí je Janov, ktorý sa z vojny
nevrátil a štvrtý, ach štvrtý, je Mišov, ktorý je
vo svete a zabudol na mňa. Na ten tanier sa
ani nepozriem. Až keď príde, až... Ešte
postavím 4 poháre. Tak, dookola, akoby tu
všetci boli, a z každého vypijem - na zdravie.
Veď naozaj, akoby všetci žili. Dnes mám taký
dojem, že minulosť ani nejestvuje, že všetko
je tak, akoby času ani nebolo. Všetko po po-
riadku. Tak, ako to robil otec, dedo a pradedo.
Ešte zájdem do maštale, ku kravičke. Nech
ochutná oblátky s opekancami. Naložím jej
dobrého, šťavnatého sena, však sú Vianoce.
A krivdil by som jej, keby som nenaložil, lebo
veď ona veľmi dobre vie, že sú Vianoce, pre-
tože dobytok vie mnoho vecí, čo my nevieme.

Niekedy sa robíme príliš múdrymi. No 
a potom..., potom si pritiahnem stoličku 
k oknu a budem čakať. Koľkokrát som už
čakal... Tak dobre je mi pri tomto okne.
Vidím všetkých, ako sa vracajú domov tu 
k tomuto stolu. Ticho otvoria bránu a po jed-
nom bez slova a slávnostne vstupujú dnu.
Aká to radosť! Pod oknami spievajú koled-
níci, vietor fičí a potom zvonia na polnočnú.
Keď jem zo svojho taniera, počujem, ako
chlipkajú všetci a keď si štrngnem pohár 
o prázdne poháre, počujem, ako si všetci 
so mnou štrngajú... Tak. Už je tu večer. De-
dina dýcha sviatkom. Hľadím von oknom 
do nocí. Mŕtvi  sa vracajú, ale živý
neprichádza. Posiela mi peniaze, to je pravda,
stará sa o mňa. Nie je mi zle , dobre si žijem,
ale... Hľadám očami ako lovec na postriežke,
kedy sa spustí z vŕška, ako sa vynorí zo
zákruty. Ale nič, iba mračno zvíreného snehu.
Všetci sa vrátili domov. Jeho kamaráti sú tu.
On je vo svete. Niekde v zahraničí. Vyhráva,
vyhráva, vyhráva. Organ. Ešte bol len chlap-
com, a už vedel hrať. Ešte sa mu nohy 
nad pedálmi iba hompáľali. Ale hádam už sa
toho mal nasýtiť. Aspoň na Vianoce by sa mal
objaviť. Keby už aj mne voľačo zahral... 
V snehu pred bránou, pod oknami je veľa
šľapají, iba šľapaje, ktoré čakám, chýbajú.
Valí sa ten sneh, valí a uspáva ma.

Vonku kvíli snehová fujavica a otec spí
pri okne. Potom sa strhne a vyjde na dvor. Z
dediny počuť iba brechot psov a zavýjanie
vetra. 

– Tak. Darmo čakal i tieto Vianoce.  
A svitá už druhý deň vianočný. Vianoce

sa pomaly končia. Prichádza znovu večer.
Otec si posúva stoličku k oknu a znova čaká.
Ešte do Troch kráľov... Znovu tie isté obrazy
a pocity ako na Štedrý večer. Vonku husto
sneží. Už si podriemkava, keď začuje vrzgot
snehu pod oknom. Potom je znovu ticho.
Dýchne na okno a hľadí von. Pod oknom
niekto stojí.

- Bože!
Zapaľuje sviecu a zakričí
- Kto tam?
Kroky sa rýchlo blížia k dverám.
- Otec! 
- Synu, synu! Mišo, Mišo!

Otec stojí vo dverách so sviečkou. Objí-
majú sa. Stoja pri sebe a svieca horí medzi
nimi ako najkrajší sviatok. Potom si sadajú 
k stolu. 

– Tu som, otec. Nikdy viac na Vianoce ti
nebudem chýbať. Veď svet je dnes taký malý.
I z ďalekých končín môžem byť doma za pár
hodín. 

– Dobre, Mišo, dobre, dobre.
Syn ide k piecke, vyčistí pahrebu a naloží

drevo. Potom večerajú, popíjajú a spomínajú.
Na všetkých. Tak ako na Štedrý večer. Po večeri
vstanú a syn s láskou pozerá drevenicu, vyťahuje
zásuvky, pozerá matkine šaty. 

- Často ich vetrám vonku na slnku, aby 
dlhšie vydržali. 

– Dobre otec.
Dlho do noci sa v teplom prítmí sviečky

hostili a vyprávali. Potom vyšli na dvor.

brodili sa snehom a prezerali všetko: maštaľ,
dreváreň, senník, ploty, stromy. Potom sa syn
náhle rozhodol

- Otec, taký veľký sviatok som už roky
nemal. Musím ho osláviť.

Oblečme sa, ideme!
- Kam?
- Nestarajte sa. Celému svetu vyhrávam.

Dnes budem iba vám. To bude naša polnočná.
Prebárali sa snehom k malému baro-

kovému kostolíku, ktorý stál na návrší. Otec
sa prikradol do kostolníkovho dvora a z tajnej
skrýše vylovil kľúče od kostola. Roz-
hnevaného psa utíšil dobrou domácou 
klobásou.

Vošli do kostola a vyšli na chór. Zapálili
sviece. Syn sa prilepil na organovú lavicu 
a vytrženie, ktoré sa ho zmocnilo v koncertnej
sieni, tu vyvrcholilo. Hral ľahko, s veľkým
citom, s veľkou radosťou. Nikdy tak na organ
nehral. Koledy sa striedali s vianočnými
skladbami, vlastné improvizácie s Ba-
chovými fúgami. Po klávesniciach mu pre-
lietali biele stráne, detské roky, celý rodný
kraj, ale teraz už s pocitom, že je tu, s nimi,
doma.

Otec chvíľu hľadel s údivom na syna,
potom sa obrátil, chytil dva visiace povrazy
a začal prudko ťahať. Z veže sa ozvali zvony.
A otec zvonil a zvonil. Vášnivo vyzváňal 
a syn hral. Akoby sa v tomto chudobnom kos-
tole na návrší bola  rozbila sklenená nádoba
šťastia a všetko z nej vytieklo. 

– Hraj synu, hraj! 
– Otec, len zvoňte, zvoňte!
V dedine a na fare sa rozsvietili okná.

Ľudia vstávali na nezvyčajné zvonenie.
Hádam niekde horí. Však je už polnoc a zvo-
nia. A už je po Vianociach. Zažaté svetlá
smerovali ku kostolu. Ľudia hľadia na de-
dinu. Nikde nič. Žiadny oheň. Dobehnú až 
ku kostolu. Búchajú na dvere, ale nikto
neotvára. Organ buráca a zvony zvonia. Kos-
tolník pokrikuje 

– Ukradli mi kľúče od kostola.
Po dlhšej chvíli sa u vežového okienka

vychýli otec a skríkne dolu. 
– Vy ste mali svoj Štedrý večer a Vianoce.

Ja ich mám dnes! Pribuchne okienko a zvoní.
A organ hrá, hrá...

JOZEF TÓTH

Z diela
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NÁVRAT
A Keď som odchádzal, bolo mi dvadsať.

Iba dvadsať. To je iba dvakrát po desať rokov.
A desať rokov, to je nič. To je iba také kre-
hulinké detstvo. Len práve, že sukňa zakrýva
zadoček a prvé dlhé chlapčenské nohavice.

A predsa! Ešte raz desať a už nie sme
mladí. A ešte desať, a už je to akurát. No 
a potom to ide dolu. Veľmi rýchlo. Ako keď
človek presadne z dreveného koníka 
na oceľového.

Nuž, keď som odchádzal, bolo mi
dvadsať. 

Bolel ma odchod ako rakovina. A rako-
vina je strašná choroba. 

Kdeže je tá naša stará hruška, plná kvetov
a včiel. Ten bzukot, ako by z nej vyrástal, ako
by to boli spievajúce kvety. Stará hruška 
a starý plot. Rozheganý, kukuričným
kôrovím a prútím pretkávaný. Nádherný
obrus okolo záhrady. Starý plot.

Keď dedo bol príliš unavený, zavše si
sadol do tieňa starej hrušky  a k starému
plotu. Z kamenného hrnca sa napil kyslého
mlieka, modlil sa a šepotal, kým nezaspal.
Ale potom spal ako zrno v najlepšej zemi, 
na ktoré hľadí slnko a Boh. Na ktoré líha noc
a dážď. 

Potom vstal a pracoval. Na triedenie
duchov a skutočností mal iba dve slová: áno
a nie. Žiadne „ale“, žiadne „ak“, žiadne
„keby“.

Keď som odchádzal, ešte žil. Stál pri tom
starom plote. Pristúpil som k nemu a povedal.

- Zbohom, dedo.
A v tom okamihu mi vyschlo hrdlo 

a zadrhol sa hlas.
- Zbohom, synu, - povedal on. To bolo

šetko.
V jeho očiach som videl úzkosť a žiaľ,

aká mávajú sťahovaní vtáci, ktoré odlietajú 
a vedia, že sa už viac nevrátia.

A v jeho očiach bolo pre mňa napísané:
Ak nebudeš žiť podľa zákona ako táto hruška,
ako pes, ktorý mi pri nohách leží a ako slnko,
čo spáva za naším komínom, zomrieš. A zlá

smrť to je strašná vec. Lebo keď človek
zomiera, všetko sa znovu oživí a vzkriesi.
Jeho detstvo, mladosť i staroba, všetky plus
a mínus, alebo: dobro i zlo. Tak! Všetko sa
nalepí na človeka a je to na ňom a je to on! 
A amen. Nevyzlečieš to. Je to tvoje, a basta.
Ber si to!

Tak, keď nebudeš ako ja, zomrieš!
V tejto hlbokej nežnosti a žiali, mal v

očiach i túto tvrdú radu, ktorú nepovedal. 

Odišiel som. Prelomil som ohradu, 
za ktorou som ako chlapec tušil koniec sveta.
A čim viac som vnikal do tohto sveta, tým
ďalej som posúval obraz môjho deda, obraz
starej hrušky a plota.

Osvietení ľudia ma naučili novú náso-
bilku. Vybrali ma ako vtáka z hniezda 
a postavili na ľad, na ktorom bolo všetko,
naozaj všetko. Iba jedna jediná malilinká
vecička nebola – teplo. Nevedel som ani žiť
ani spávať. I keď som mal lepšiu posteľ, lepší
a bohatší stôl a čisté šaty.Strúhali a vystrúhali
- sošku, postavu, ktorá má všetko: oči, uši,
ústa, nos, ruky i nohy. Chodí a rozpráva.
Ozaj, zázračná socha. Ibaže pri tom strúhaní
urobili malú chybičku, celkom malinkú:
trochu dreva z nej odštiepili. 

Len malilinký kúsok, triesočku. 
Ale práve v tomto kúsočku som sa 

na seba podobal. A ten mi chýba. Každý
sochár i maliar to dobre vie. 

Namaľuje, je to pekné a nie je to ono. Nie
je to ten, ktorého maľoval. A jeho práca je
daromná. 

Ale rástol som  a šíril som sa ako rieka 
po búrkach. Do šírky i do hĺbky. Ako mútna
rieka. 

Príliš som sa zaľúbil do seba. 
Tratil som pamäť.
Zabudol na starú hrušku a plot.
Joj, a zabudol som na svojho deda.
A tak: je mi štyridsať. Iba raz toľko ako

predtým, keď som odchádzal. Ani nie veľa, 
a predsa! Cítim ukrutnú ťarchu rokov. Mám
všetko, nič mi nechýba. Iba ten kúsok dreva,
ktorý sa pri formovaní odštiepil. Kúsok tepla.

Ktosi mi klinec vrazil do srdca,
Ale nezomrel som.
Vrátil som sa ešte domov.
Hrušky už nebolo,
psia búda bola prázdna,
plot nový a dom tiež.

Len deda môjho nebolo.
Bože môj, deda nebolo.
Ach, dedo, dedo...
Nepostavím už nového deda.
(A o dvadsať i ja budem dedom! )

Bolel ma príchod ako rakovina.
A rakovina je strašná choroba.

HĽA, TAK TO PREŠLO,
ako keď na prstoch si čítaš:

jeden,
dva

a tri...
Tak, ako býva v škole,
keď z ticha príde jar.

Otvoria okná
a detský život čulý,

sa do záhrad túli
a číta ako včely v úli:

jeden
dva

a tri...
Tak je to.

Ešte sú okná otvorené.
I včuľ  sú deti.

Letá
A prešli chladné zimy.

Len okná zostávajú otvorené.
V škole vrie ako v úli.

Kde sme už od jednotky
a nuly.
Čítajú:
jeden,
dva,
tri,

desať,
päťdesiat

a sedemdesiat,
ach, koľkože na to treba

sily,
aby sa deti
od jeden 

do sedemdesiat
naučili.

A koľko sily, 
aby ruky,

nohy,
oči

a srdce
sa naučili 

ŽIŤ
v tíšave,
v radosti
a v žiali,

nestratiť nič z toho,
čo nám časy vzaly

a iba čítať dni
a noci

a rozbresk slnka ako ráno vstane
a po každom počítaní

jari
leta

zimy,
vravieť:

Pane.
Pane.

Všetko tak prešlo nečakane.
Vtedy rozkvitli lesy stráne,
včuľ sú už prichystané sane,
ktoré vás ponesú po kvietí

a tráve
po tichých krížoch
k sláve, k sláve..

Však deti už sa zas mocujú,
čítajú blízko stovky.

Od 90
Odčítajú

20
a píšu pomaly

a iste
70

zlatým atramentom
a bielym perom
a potom je len

BOH
a prelom

a volanie detí:
Prázdniny!
Prázdniny!

Svätí sa neboja od zimy
a čítajú Bohu
a Boh číta im.

/Len svätým, svätým závidím/.
Okná sú otvorené.
Deti sú v uliciach

ako v úli
a bosky šliapu
teplé stráne.

Na jeseň iné deti čítať budú:
jeden,
dva,
tri, 

štyri.
A okná zavrú a pritiahnú sane.

90
i 70

Tebe som čítala
PANE.

Mons. Jozef Tóth, básnik, do smrti čestný dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. 
V tajnom seminári počas totality vychoval desiatky kňazov. Veľký svedok Kristov. Priateľ od študentských čias.
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Dňa 31.marca uplynulo 140
rokov od narodenia, 7. aprí-
la 115 rokov od kňazskej

vysviacky a 14. novembra uplynie
60 od smrti slovenského historika,
spisovateľa, pedagóga a kňaza-pi-
aristu Jozefa Braneckého. Pokladám
si za povinnosť zastaviť sa pri tom-
to jubileu, pretože k jeho menu ma
viažu milé spomienky na moje
mladé roky. Bol prvým spiso-
vateľom, s menom ktorého som sa
stretol ešte prv než som sa naučil
čítať. V našej chudobnej domác-
nosti sme totiž popri svätovoj-
tešských kalendároch mali iba jednu
knihu – prvý zväzok historických
povestí J. Braneckého Keď rumy
ožijú. Mladším čitateľom tu musím
pripomenúť, že to bolo pred 90
rokmi a v tom čase v dedinských
sedliackych chalupách bola kniha
zriedkavosťou i vzácnosťou. Na
takéto márnosti “sa peniaze nevy-
hadzovali.” Okrem modlitebných
kníh a kalendárov, tlačené slovo 
a literatúra vôbec boli v domácnos-
tiach skôr výnimkou než pravidlom.
A hádam aj ten kalendár by sa nebol
kúpil, keby nebolo treba zistiť, kedy
je v okolitých mestečkách dobytčí
alebo výkladný jarmok. 

Neviem, za akých okolností sa
Braneckého kniha ocitla v našom
dome, ale môžem povedať, že bola
ošúchaná častým čítaním, a bola
mojím prvým stretnutím s liter-
atúrou. Čítavala z nej moja stará
mama nám svojim vnúčatám - ale aj
susedom a priateľom - hlavne počas
dlhých zimných večerov pri pradení
a páraní peria. 

Neskôr ako stredoškolák-gym-
nazista mal som šťastie vidieť 
a počuť pána rektora Braneckého aj
osobne. V roku 1941, krátko pred
koncom školského roka, prišiel 
na gymnázium v Zlatých Morav-
ciach a žiakom vyšších tried mal
prednášku o tom, ako sa rodí his-
torická povesť. Upútal hneď svojím
zjavom. Bol mužom štíhlej vysokej
postavy; o hlavu vyšší ako riaditeľ
gymnázia Emanuel Filo, ktorý nám
ho uvádzal. Jeho prednes už od pr-
vej vety upútal pozornosť všetkých
nás. V priebehu prednášky som spo-
zoroval, že má ťažkosti s videním,
keď na stole rukami hmatal akýsi
kúsok papiera a aby mohol prečítať,
čo na ňom bolo, priložil si ho tak
blízko k očiam, že sa takmer
dotýkal konca jeho nosa.

V prednáške nám pútavo vy-
kladal, ako sa ľudové povesti rodia,
prechovávajú a zachovávajú v ľudo-
vej tvorbe. Hovoril nám, že ony žijú
aj v pamätiach našich rodičov a
starých rodičov a vyzýval nás, aby
sme ich zbierali, zachytili a položili
na papier.  Tých, čo v sebe cítia
spisovateľskú žilu, povzbudzoval,
aby sa pokúsili o literárne spraco-
vanie historických príhod z nášho
kraja.

V tom čase som už o tvorbe
Jozefa Braneckého vedel pomerne
dosť. Každú jeho knihu, ktorá bola
na dosah v školskej alebo obecnej
knižnici, som prečítal, niektoré 
z nich (napríklad, Poklady Matúša
Čáka)  aj dva- či trikrát. Pravda, 
v tom čase (v r. 1941) povesť a li-
terárna prestíž spočívala v jeho his-
torickom románe Frater Johannes,
ktorý vyšiel v roku 1929 a hneď sa
stal senzáciou mladej povojnovej
slovenskej literatúry (dnes by sme
povedali bestsellerom). Bol jedným
z mála literárnych diel, ktoré
vzbudili pozornosť aj v cudzine.
Román bol preložený aj do poľštiny

a  maďarčiny. Menej známou – ale
v slovenskom prostredí jedinečnou
– je udalosť, že v marci 1942, 
pri príležitosti šesťdesiatky J. Bra-
neckého, trenčianska likérka Slov-
lik prišla na trh s novým trpkým
bylinkovým likérom, ktorý pomen-
ovali Frater Johannes.

Autor románu Jozef Branecký
sa narodil 31. marca 1882 v  (Uhor-
skej) Skalici. Tu navštevoval zá-
kladnú školu a štyri triedy
gymnázia. Ďalšie ročníky stre-
doškolského vzdelania absolvoval 
v Levoči, kde po skončení 6.
ročníka bol prijatý za člena rehole

piaristov, alebo ako znel plný titul
tohto rádu Ordo Clericorum regu-
larium pauperum Matri Scholarum
piarum (Rád chudobných regu-
lárnych klerikov Matky Božej
nábožných škôl  - SchP). Tu mohol
naplno uplatniť svoje pedagogické
schopnosti, pretože piaristi sa veno-
vali výhradne výchove mladých 
a dospievajúcich chudobných
chlapcov. Rehoľu založil španielsky
kňaz Jozef Kalazanský (1557-
1648), ktorý otvoril svoju prvú bez-
platnú školu v Ríme v roku 1597.
Pápež Gregor XV. schválil konštitú-
ciu rádu v r. 1621. Rád sa veľmi
rýchle ujal a šíril v krajinách ka-
tolíckej Európy. Prvá piaristická
škola na území Slovenska vznikla
ešte za života zakladateľa, v Po-
dolínci v roku 1642. Stojí za zmien-
ku, že v roku 1918 spomedzi 20
stredných škôl na území Slovenska,
piaristi viedli a spravovali deväť:
Nitra, Trenčín, Ružomberok, Priev-
idza, Svätý Jur, Levice, Banská 
Štiavnica, Senec a Krupina.

Ako piarista Branecký
pokračoval v štúdiách a v rehoľnej
formácii najprv vo Vacove a potom
v Kecskeméte, kde maturoval 
v roku 1902. Pedagogické a teolog-
ická štúdium na univerzite v Bu-

dapešti dokončil v roku 1907 
a v apríli 1907 bol vysvätený 
za kňaza. Prvú svätú omšu odslúžil
v rodnej Skalici 7. apríla 1907. 

Po vysviacke jeho prvým pôso-
biskom bolo prestížne piaristické
gymnázium Nagykárolyi (dnes
Carei v Rumunsku. Škola si svoju
povesť zachovala dodnes a je
známa pod menom Școală
Gimnazială Vasile Lucaciu ), kde
bol profesorom klasických jazykov
a hudby. V roku 1917, keď bol
preložený do Trenčína a tam žil,
pracoval, organizoval a tvoril až 
do päťdesiatych rokov, keď násilný

zásah komunistického režimu
rušivo nezasiahol do jeho plodného
života. 

Koniec vojny a prevrat v roku
1918 kruto poznačil existenciu pi-
aristických škôl na Slovensku. Keď
treba s obdivom a vďakou hovoriť
o zásluhách piaristov na intelektuál-
nom a náboženskom rozvoji slo-
venskej mládeže, menej
pochvalného sa dá povedať o du-
chu, v akom sa to dialo. Ako všetko
školstvo v starom Uhorsku, aj piari-
stické školy boli nástrojmi
odnárodňovania a maďarizácie. 
A tak po prevrate v roku 1818 hnev
nových vladárov bol v prvom rade
namierený proti nim. Nielen preto,
že boli maďarské, ale – ako sa
ponosovali predstavitelia katolíkov
– preto, že boli katolícke (evan-
jelické školstvo totiž podobným
opatreniam vystavené nebolo!).  

Referentom pre školstvo v Šro-
bárovej administratíve bol Anton
Štefánek a ten konal veľmi rýchlo 
a bezohľadne. Všetky katolícke
gymnázia boli poštátnené a profe-
sori - „pre neznalosť slovenského
jazyka“ - nedostali povolenie
vyučovať. Týmto opatrením bolo
postihnutých 60-70 piaristov, ktorí
museli opustiť svoje celoživotné

povolanie a odísť zo Slovenska.
Niektorí odchádzali dobrovoľne, iní
pod nátlakom. Medzi nimi boli aj
niekoľkí „roduverní“ Slováci, ako
napríklad Vincent Tomek, rodák 
z Plaveča (obec v okrese Stará
Ľubovňa), ktorý bol v roku 1947
zvolený za generálneho pred-
staveného rehole piaristov. 
Na Slovensku ostalo len asi 10 pi-
aristov, ktorí sa potom sústredili 
v štyroch domovoch: Trenčín, Nitra,
Prievidza a Svätý Jur. V roku 1930
vznikla samostatná slovenská
provincia a jej provinciálom sa stal
páter Jozef Branecký.

V rušných poprevratových
mesiacoch aj Jozef Branecký bol
pozbavený riaditeľstva, teraz už
poštátneného trenčianskeho gym-
názia. On však odmietol ísť do Ma-
ďarska, zostal na Slovensku a hneď
sa zapojil do aktívnej činnosti 
na kultúrnom, náboženskom a ná-
rodnom poli. V roku 1919 je
spoluzakladateľom katolíckej
telocvičnej organizácie Orol,
funkcionárom miestneho odboru
Matice slovenskej (od roku 1932
predseda Historického odboru MS) a
hybnou silou ľudovýchovného spolku
Slovenský kruh. V roku 1920 prevzal
vedenie Katolíckeho konviktu a od
roku 1925 bol pravidelným pri-
spievateľom do regionálneho časo-
pisu (založeného katolíckym
dekanom-farárom Andrejom Marsi-
nom) Trenčan (často pod prie-
hľadným pseudonymom „Rektor“).

Ako  sa raz bol vyslovil
„Trenčín prirástol k jeho srdcu a je-
ho srdce Trenčínu“. Bola to vrelá 
a precítená láska, ktorá rástla tým
viacej, čím hlbšie sa venoval štúdiu
bohatej histórii tohto mesta. Dô-
kladne preskúmal jeho slávnu
minulosť, ako je zachytená v mest-
ských, stoličných i jezuitských
archívoch. Niektoré neznáme doku-
menty uverejnil vo vedeckých
časopisoch a v matičných publiká-
ciách, iné zas veľmi účinne spraco-
val epicko-prozaickou formou 
s dôrazom na národno-náboženský
a výchovný aspekt.  Jeho svieži štýl
a podrobná znalosť historického
pozadia vedeli vyvolať dobovú
náladu silnej umeleckej hodnoty. Je
zaujímavé, že jeho prvé literárne
príspevky boli dramatické pokusy 
a drobná beletria. Na svoje prišiel
až v roku 1926, keď publikoval
kratšie historické poviedky v dvoch
dielach Zo starého Trenčína a Tren-
čín, Trnava.... Podobnou antológiou
pútavých, veselých i dojemných
historických príhod bolo aj jeho
dvojzväzkové dielo Keď rumy
ožijú... (1931, 1932).

Najpozoruhodnejším a naj-
úspešnejším dielom Jozefa Bra-
neckého je jeho historický román
FraterJohannes (1929). V ňom
vykreslil pohnuté životné osudy
Turka-janičiara slovenského pôvo-
du, Jána Gludováca, v ktorom láska
k slovenskej dievčine prebudí jeho
slovenský pôvod a napokon ho
privedie späť, medzi svojich, neskôr
ku konverzii a vstupu do jezuit-
ského rádu. Na Slovensku román

vyšiel v niekoľkých vydaniach, vy-
dali ho aj Slováci v Amerike 
a vyšiel aj v roku 1968 v krátkom ob-
dobí tzv. Dubčekovej jari. Po páde
komunizmu ho znovu vydal Spolok
sv. Vojtecha ako podielovú knihu 
pre svojich členov (v roku 1994) . 

Bohužiaľ, dnešný vkus a ume-
lecké kritéria slovenského čitateľa 
a hlavne slovenskej mládeže –
akoby otupené tridsaťročnou indok-
trináciou a súčasným zhonom po
materiálnych hodnotách – dávajú
prednosť internetovej publicistike
pred umeleckými kvalitami, ktoré
nás nadchýnali pred 70-80 rokmi.

Ako starostlivý pedagóg Jozef
Branecký nikdy nestrácal zo zreteľa
mládež. V snahe dať mladým
ľuďom vhodné čítanie, ktoré nielen
upúta a pobaví, ale aj duchovne
nadchne, napísal pre nich niekoľko
kníh.  V roku 1935 vydal knihu
Poklady Matúša Čáka a v roku 1942
Pribinove vŕby. Deje poviedok sú
síce zo slovenskej minulosti (z 9. 
a 14. storočia), ale udalosti sú fik-
tívne; inými slovami: mohlo to tak
byť, ale nemuselo. 

Podobný charakter majú aj jeho
dve posledné publikácie. V roku
1948 vyšiel jeho historický román 
z obdobia Napoleonových vojen
Alexander a Alexandra. Autor 
v ňom vyobrazil romantický príbeh
lásky ruského dôstojníka v armáde
generála Kutuzova a dcéry
trenčianskeho mešťana Zlatáryho.
Príbeh sa odohráva na pozadí bitky
troch cisárov (francúzskeho oproti
rakúskemu a ruskému) pri Slavkove
u Brna (Austerlitz) a na podpísaní
Bratislavského mieru (v decembri
1805). V tom istom roku vydal aj
druhý román Ferko a Janka, ktorého
dej sa odohráva za života uhorského
šľachtica Ctibora, pána Beck-
ovského hradu (14. – 15. storočie).

Rokom 1948 sa skončila nielen
literárna činnosť Jozefa Braneck-
ého, ale aj verejné pôsobenie piaris-
tov na Slovensku. Zásahy
komunistického režimu proti Cirkvi
a proti reholiam, známe pod menom
Barbarská noc, neobišli ani piaris-
tov. Ich likvidácia prebiehala 
v rámci Akcie K2, ktorá sa odohrala
v noci z 3./4. mája, keď z kláštorov
v Trenčíne, Prievidzi a Sv. Jure
odvliekli 14 pátrov piaristov a väz-
nil ich v „sústreďovacích kláš-
toroch“ v Podolínci a Hronskom
Beňadiku. Provinciála Braneckého
internovali s ostatnými rehoľnými
predstavenými v Močenku (toto
mestečko sa vtedy volalo Mučeníky,
ale pretože tento názov pripomínal
žalostný stav odvlečených
rehoľníkov, v 1951 premenovali ho
na Sládečkovce).

Ďalšie osudy Jozefa Branec-
kého, ako aj osudy tisícov prenasle-
dovaných kňazov, rehoľných bratov
a sestier, veriacich laikov, boli v ru-
kách väzniteľov krutého režimu. 

V lete 1950 Jozef Branecký bol
prepustený z „preškolovacieho tá-
bora“ v Mučeníkoch a dovolili mu
pokračovať v pastoračnej službeako
správcovi piaristického kostola 
v Trenčíne. Ale to už bolo v jeseni
jeho pestrého a plodného života,keď
s pribúdaním rokov prichádzalo aj
ubúdanie fyzických i psychických
síl. V roku 1959 sa utiahol 
do kňazského charitného domova
pre starých a chorých kňazov 
v Pezinku, kde si Pán povolal k sebe
dňa 14. novembra 1962.

FRANTIŠEK VNUK

Socha Jozefa Braneckého 
v Trenčíne (Autor: Ján Gejdoš)

K trom jubileám
Jozefa Braneckého
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Zo skicára
Andreja
MišankaNa začiatku vznikla myšlienka

inštalovať pamätnú tabuľu kňazovi 
a básnikovi katolíckej moderny
Pavlovi Ušákovi Olivovi na je-
dinečnom mieste, kde sa liečil 
a nakoniec aj tuberkulóze podľahol
vo veku 26 rokov.

Pôvodcom tejto myšlienky a vše-
stranným podporovateľom bol rodák
z Kvetnice František Horváth. Spolu
s popradskou Maticou sme sa  s dô-
verou obrátili na pána farára Jozefa
Benka, ktorý návrh odobril a získal
preň podporu  malého farského spo-
ločenstva v Kvetnici.  Pridali sa aj
ďalšie subjekty a štedrí darcovia. 
Na tabuľu prispela  aj Matica slovenská.

Pamätná tabuľa  kňaza a básnika
má hodnotu  duchovnú a kultúrnu 
v čase, keď sa na tieto hodnoty

zabúda, žijeme  povrchne, zo dňa 
na deň, zbavení pamäti. Po
neúspešných začiatkoch získania
potrebných povolení  sa vďaka vytr-
valému úsiliu zainteresovaných po
roku zamýšľané uskutočnilo. 

Slávnosť odhalenia sa uskutočnila
4. septembra 2022 v kaplnke sv. He-
leny  a jej súčasťou bola sv.omša,
ktorú slúžil pán farár Jozef Benko 
a homíliu predniesol hosť z rodnej
obce Paľa Olivu ThDr. Pavol Zemko.

Na slávnosti sa zúčastnili okrem
domáceho cirkevného spoločenstva
hostia z Kátloviec, starosta  Pavol Jo-
hanes, viceprimátor mesta Poprad
Štefan Pčola, poslanci mestského
zastupiteľstva a novozvolený
predseda Krajskej rady MS
Prešovského kraja a riaditeľ Domu

MS v Spišskej Novej Vsi Rastislav
Zacher, spolu s členmi MS v Poprade
a Veľkej Lomnici.

Program uvádzala Elena
Bačkorová s úvodným slovom o ži-
vote a diele  básnika. Tabuľu na ka-
plnke sv. Heleny odhalili a požehnali
spomínaní kňazi. Životným mottom
básnika bola myšlienka „Aby nás
oblaky večne tiahli k výšinám“.

Básnické vyznanie predniesla
Veronika Žoldáková s  prosbou k Ma-
done: „Oroduj za nás, Zora prekrásna
-  i za Slovensko sa dnes dvíha tisíc
rúk!“

Po položení vencov a tichom
rozjímaní sa k účastníkom slávnosti
prihovoril starosta Kátloviec Pavol
Johanes. Rodný dom básnika sa
,žiaľ,nezachoval, ale na básnikovu
pamiatku miestni zasadili dve olivy 
a halúzky z nich tvorili súčasť
položených kytíc. Meno básnika
nesie  tamojšia základná škola a pred
obecným úradom stojí  jeho pomník.
Malá obec  pri  Trnave má aj svoj 
miestny odbor Matice slovenskej.

Viceprimátor Popradu Štefan Pčola
sa poďakoval všetkým podporovateľom
a darcom na zhotovenie tabule.

Na záver  Rastislav Zacher s pred-
sedníčkou  popradskej MS Ľudmilou
Hrehorčákovou poďakovali  desiat-
kam darcov, ktorí morálne aj konkrét-
nou pomocou prispeli na básnikovu
tabuľu. Každý dostal ďakovný list s
vernou kópiou  pamätnej tabule.
Spoločné dielo bude tak trvalou
pamäťou na kňaza živej viery a darov
ducha, ktoré nevädnú / ako tie kvety
na oltári Božom. Emotívnym
záverom bola husľová skladba Ave
Mária v prevedení pána Evansa.

Nasledovala pietna spomienka 
na cintoríne v Poprade-Veľkej 
pri hrobe Pavla Ušáka. „Na krídlach
túžby vzlietal po ostrých končiaroch,
kde nikdy nevkročil.  Pod nimi jeho
hrob, tu leží, ako si želal.“

Zároveň pre stovky mladých
rodín a návštevníkov Kvetnice je aj
pripomenutím a výzvou k  zodpoved-
ným, aby liečebňa  po rokoch
opustenosti a chátrania opäť slúžila
tisíckam chorých na pľúcne ochore-
nia, odkázaným na pomoc. Taký je aj
význam tohto miesta, ktoré má hod-
notu génius loci. 

ĽUDMILA HREHORČÁKOVÁ

Pavol Ušák Oliva 
má pamätnú tabuľu 

v Kvetnici
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TROCHU POVZBUDENIA 
NA ÚVOD
Dňa 20. septembra 2003 v

Bratislave na trojdňovej konferencii pre
kňazov, pastorov a angažovaných laikov
s názvom „Obnov svoju vášeň ku Kris-
tovi!“ prednášal svetoznámy turíčnícky
pastor Dávid Wilkerson. Vo svojej pred-
náške o prorokovi Danielovi povedal aj
tieto prekvapujúce slová: 

„Táto krajina – hovorím vám to
teraz ako proroctvo – je kľúčovým
národom. Je to malá krajina. Ale v po-
hľade na to, čo Boh chce urobiť v Eu-
rópe, je slovenský národ kľúčový.“

Aj pápež Ján Pavol II. povedal 
9. novembra 1996 v Ríme: 

„Slovensko má osobitnú úlohu 
pri budovaní Európy tretieho tisícročia.
Dobre si to uvedomte! Je povolané
ponúknuť svoj veľmi významný príspe-
vok k pravému pokroku európskeho
kontinentu svojimi tradíciami a kul-
túrou, svojimi mučeníkmi a vyzná-
vačmi, ako aj živými silami svojich
nových generácií. 

Slovensko je povolané ponúknuť
Európe predovšetkým dar svojej viery 
v Krista a svojej oddanosti k Panne
Márii“.

V ZNAMENÍ DVOJKRÍŽA!
Jedna sestra z modlitbového

spoločenstva, pre ktoré som mal 27. au-
gusta 2008 sv. omšu, nám rozprávala: 

„Počas svätej omše, keď sme sa
modlili za dedičstvo otcov v našej kra-
jine, som vnútorne uvidela veľký kotol,
v ktorom ruka nebeského Otca miešala
dejiny ľudstva. Keď v kotle vyšlo 
na povrch Slovensko, vyšiel zo štátnej
zástavy dvojkríž a vzniesol sa nad
Slovensko. Vtedy som dostala vnuknu-
tie, vnútorné slová: 

„Pozbierajte odvahu a nedajte
zahynúť Slovensku v tom obrovskom
kotle národov – v EÚ ! Veď ho chráni
znamenie dvojkríža, ktorý má úžasnú
moc a silu. Chráňte, čo je moje, čo je
vyvolené odnepamäti!“

V októbri 2021 Svätý Duch k po-
slednej výzve pridal slovo: 

„Boh mätie plány národov (Gn
11,1-9) a ja som zasiahol s mocou, aby
som do koreňov otriasol týmto
ľudstvom. Musím vás zachrániť od váž-
neho nebezpečia, ktoré vychádza zo srd-
a ľudí, z pýchy a zlomyseľnosti
mocných, aby si podrobili, usmrtili,
olúpili a zničili Boží ľud.“

Vyjdi zo seba, môj slovenský národ!
„Vyjdi zo seba, môj slovenský

národ, a prines, čo sa očakáva od teba:
vieru – palicu sveta! (Podobnú, akú mal
Mojžiš). Nie na potrestanie, ale na ri-
adnu obrodu nových sŕdc, túžiacich po
mne. Mne je prichystaná sláva cez moje
milované Slovensko. Amen. 

Slovensko – cez teba prechádza
dravý prúd rieky nevery – ale ešte stále
existujú silné brehy, aby sa voda
neprevalila cez ne. Po samý okraj bre-
hov dovolím, aby sa naplnilo koryto
rieky. Viac nie. Amen.“

ODMIETNUŤ 
BOŽIE VÝZVY 
SA NEVYPLÁCA
Božie výzvy si vyžadujú spravidla

včasnú odpoveď. Určite sa nevypláca
ich ignorovať. Neuskutočniť ich včas
má niekedy až katastrofálne bolestné
následky.

17. júna 1689 dostala sv. Margita
Mária Alakok od Pána Ježiša pre fran-
cúzskeho kráľa slnka Ľudovíta XIV.
posolstvo so štyrmi požiadavkami 
na rýchle presadenie úcty Najsväte-
jšieho Srdca Ježišovho, tak veľmi
potrebnej pre Francúzsko, kráľovskú
rodinu aj pre svet. Kráľ ich však ig-
noroval, a tak zapríčinil pretrvávanie

ľahostajného, chladného kresťanstva 
a rozšírenie slobodomurárskych lóží 
a vznik veľmi krutej Veľkej francúzskej
revolúcie. 

O 100 rokov neskôr ich už chcel
splniť jeho pravnuk, Ľudovít XVI., keď
už bol uväznený v parížskej Bastile. Pre
Najsvätejšie Srdce Ježišovo to už bolo
neskoro. Kráľ vo väzení už nemohol
urobiť ani slávnostné zasvätenie
Božskému Srdcu, ani dať jeho obraz 
do štátnych zástav. Presne do dňa 
po 100 rokoch,17. júna 1789 ho
Národné zhromaždenie vedené slo-
bodomurármi zbavilo najvyššej moci. 
A o 4 roky ho popravili ako zločinca. 

Na ľahostajnosť Ľudovíta XIV. 
a jeho nástupcov však doplatil nielen
jeho pravnuk, kráľovský rod a krvavé

revolučné Francúzsko, ale aj celá Eu-
rópa a ďalší vývoj, ktorý vyústil do
napoleonských a ďalších vojen a revolú-
cií a napokon do Boľševickej revolúcie
a 1. a 2. svetovej vojny. Odveký
Nepriateľ Pána Ježiša Krista, Panny
Márie a nás sa zmocnil nadvlády 
nad svetom.

Čosi podobné sa stalo aj s fatim-
ským posolstvom, najmä so žiadosťou
Panny Márie, aby pápež spolu so všet-
kými biskupmi zasvätili jej Nepoškvr-
nenému srdcu Rusko. Tak malo dôjsť 
k veľkému duchovnému prebudeniu

Cirkvi a  obráteniu Ruska a nemalo
dôjsť k druhej svetovej vojne. No ne-
stalo sa. A dôsledok? Asi 100 miliónov
obetí svetovej vojny a rozšírenia 
a pretrvávania komunistických režimov.
A okrem toho rozšírenie ateistického
materializmu, bezbožníctva, konzu-
mizmu a svojvoľnej liberálnej morálky
takmer v celom svete. 

Ale Portugalský národ na čele 
so svojimi biskupmi sa  13. mája 1931
a 1938 zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu
a vďaka tomu bol uchránený od druhej
svetovej vojny aj od krvavej revolúcie.

PRÍKLAD POĽSKA
Pán Ježiš v r. 1938 cez blahoslavenú

Rozáliu Celakównu odovzdal veľmi
naliehavý odkaz pre poľských biskupov

a predstaviteľov: „ Ak sa Poľsko chce
zachrániť, musí uznať Ježiša za svojho
kráľa v plnom zmysle toho slova cez akt
intronizácie, ktorý nie je len formou
obetovania sa, zasvätenia, ale je to ob-
nova sŕdc, ich poddanie sa sladkému
panovaniu Lásky! Intronizácia má byť
vykonaná celým národom. Zvlášť však
cez štátne a cirkevné vrchnosti, ktoré ju
majú v mene národa spoločne, slávnos-
tným spôsobom uskutočniť. Následne
za príkladom Poľska pôjdu iné národy,
ktoré tiež takto uznajú Ježiša za svojho
kráľa. Všetky národy, ktoré neuznajú

Ježiša za svojho kráľa, zahynú“ (V 2. fa-
timskom tajomstve P. Mária povedala,
že „mnohé národy budú zničené“). 

Žiaľ, intronizácia sa neuskutočnila,
a tak Boh dopustil najmä pre Poľsko
veľmi bolestnú 2. svetovú vojnu (1. 9.
1939 - 1945). 

Konečne po 78 rokoch, 19. novem-
bra 2016 v sanktuáriu Božieho milosr-
denstva v Krakove-Łagiewnikach
poľskí biskupi v prítomnosti poľského
prezidenta Andrzeja Dudu vykonali
úradný akt uznania Ježiša Krista 
za Kráľa a Pána poľskej krajiny a ľudu.
Slávnostné prehlásenie vykonal pred
vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou
predseda Konferencie biskupov Poľska
(KB-PL) arcibiskup Stanisław Gądecki: 

„Vyznávame pred nebom a zemou,

že Tvoje kraľovanie potrebujeme.
Vyznávame, že Ty jediný máš nad nami
sväté a nikdy nehasnúce právo. Preto 
s pokorou skláňame svoje hlavy pred
Tebou, Kráľom Všehomíra, uznávame
Tvoje panovanie nad Poľskom a celým
naším národom, žijúcim vo vlasti 
i vo svete.” 

Bolo to slávnostné zavŕšenie
Svätého roku milosrdenstva a jubilej-
ného roku 1050. výročia christianizácie
Poľska. Tento akt bol potom prednesený
vo všetkých poľských katedrálach 
a farnostiach v nasledujúcu nedeľu, 

na slávnosť Krista Kráľa. 
Zdá sa, že vďaka tomuto zasväteniu,

napriek veľkému úsiliu protikres-
ťanských a protinárodných neoliberál-
nych síl, vývoj v Poľsku ide prevažne
dobrým smerom, kresťanským, národ-
ným a podporujúcim rodiny. A to isté
veľmi potrebujeme aj my. 

LÁSKY SVÄTEJ OHNISKO - 
SRDCE BOHA KRÁĽA
Lásky svätej ohnisko, Srdce Boha

Kráľa, z oltára sa našich sŕdc vznáša 
k tebe chvála! [:Božské Srdce, buď 
s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa
v našej rodine život viery rozvinie.:]

Božské Srdce, tvoji sme v zasväte-
nia sľube, zasvätení budeme v tvojej žiť
úľube. [:Božské Srdce, buď s nami,

kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej
rodine život viery rozvinie.:]

Táto naša krásna hymnická pieseň
zasvätenia je celkom v súlade s Božím
slovom, nábožnou praxou veriacich
podľa príkladu svätej Margity Alakok 
a s náukou Cirkvi o Najsvätejšom Srdci
a o Kristovi Kráľovi. Ňou vyznávame,
že Srdce Ježišovo je nielen Lásky svätej
ohnisko, ale aj Srdce Boha Kráľa. 
A preto je potrebné nielen prijímať 
a opätovať lásku Ježišovho Srdca, ale
zároveň aj počúvať a poslúchať jeho
slovo, zákony a vedenie ako zvr-

Ohnisko 
svätej lásky -

Srdce Boha Kráľa



chovaného Kráľa a Dobrého pastiera 
a uzmierovať všetko zlé, aj zanedbané
dobro, ktorým sme ho zarmútili. On to
očakáva: 

„Ako si mňa zamiloval Otec, tak
som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte 
v mojej láske! Ak budete zachovávať
moje prikázania, zostanete v mojej
láske, ako aj ja som zachoval prikázania
svojho Otca a zostávam v jeho láske.
Toto som vám povedal, aby moja radosť
bola vo vás a aby vaša radosť bola
úplná“ (Jn 15, 9-11).

Je to teda naša cesta k šťastiu 
a k uskutočneniu nášho životného po-
volania Kristových učeníkov. 

„Jedenásti učeníci odišli do Galiley
na vrch, kam im Ježiš rozkázal. ... Ježiš
pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi
je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte
teda, zo všetkých národov robte
učeníkov a krstite ich v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich
zachovávať všetko, čo som vám
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky
dni až do skončenia sveta" (Mt 28,
16.18-20).

Pápež Pius XI. Vo svojej encyklike
Miserentissimus Redemptor – o úcte
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho napísal:

„Lev XIII. na začiatku 20. storočia
zasvätil Najsvätejšiemu Srdcu celé
ľudské pokolenie. Bolo to za nadšeného
súhlasu celého kresťanského sveta. 

Vo svojej encyklike Quasprimas, 
na početné priania a na žiadosť mno-
hých biskupov a veriacich, sme s Božou
pomocou doplnili tento milý a radostný
čin a ustanovili sme na konci jubilej-
ného roku (1925) sviatok Krista Kráľa
pre celý kresťanský svet. Vyhlásili sme
tak najvyššiu vládu Kristovu nad celým
svetom, nad rodinou a spoločnosťou aj
nad jednotlivcami. ... Preto sme vtedy
nariadili, aby sa v tomto novom sviatku
každý rok obnovovalo zasvätenie
celého ľudského pokolenia.“

Toto obnovovanie zasvätenia máme
robiť s dobrou prípravou, pripomína
nám Pius XI. v  encyklike Quasprimas
(62):

„Bude teda, Ctihodní Bratia, Vašou
úlohou postarať sa o to, aby každoročnej
oslave tohto sviatku predchádzali  
vo všetkých farnostiach v určité dni
kázne, v ktorých by bol ľud poučený 
o povahe, zmysle a dôležitosti tohto 
sviatku. A aby si podľa toho mohol ľud
zariadiť svoj život tak, aby bol životom
verne a horlivo oddaných panovaniu
Božského Kráľa.“

V Poľsku príprave na intronizáciu
slúžili najmä kázne a novény pred sláv-
nosťou Krista Kráľa a nasledujúca mod-
litba jubilejného roka 2016, vydaná
KB-PL pre veriacich.

MODLITBA 
K JEŽIŠOVI KRISTOVI, 
NÁŠMU KRÁĽOVI 
Ježišu Kriste, Kráľ vesmíru, náš Pán

a Boh, Vykupiteľ ľudského rodu, náš
Spasiteľ! Ty si povedal: „Moje
kráľovstvo nie je z tohto sveta“ a naučil
si nás hľadať Božie kráľovstvo a modliť
sa k Otcovi: „Príď kráľovstvo tvoje“,
pozri sa na nás, ako sa koríme pred Tvo-
jím Majestátom. Vyvyšujeme Ťa, vzdá-
vame Ti česť, velebíme Ťa a klaniame
sa Ti. Pokorne sa podriaďujeme Tvojmu
zvrchovanému panovaniu a právu.
Uvedomujúc si naše viny a urážky spô-
sobené Tvojmu Srdcu, prosíme Ťa

odpusť nám všetky hriechy a zanedbané
dobro. Skrúšene sa skláňame v pokání
a prosíme Ťa o zmilovanie. Sľubujeme,
že sa budeme snažiť o rozmnoženie
Tvojej slávy, ďakovať za nekonečné
milosrdenstvo, ktoré preukazuješ 
z generácie na generáciu, odpove-
dať na Tvoju lásku vernosťou 
a poslušnosťou. 

Božský Kráľ našich sŕdc, nech Tvoj
Svätý Duch podporuje nás v plnení
týchto záväzkov, chráni nás pred zlom 
a posväcuje nás. Nech nám pomáha
stvárňovať celý náš život a poslanie
Cirkvi. Kriste, kraľuj nad nami! Kraľuj
v našej vlasti, kraľuj v každom národe,
na väčšiu slávu Najsvätejšej Trojice 
a na spásu ľudí. Nech naše rodiny,
dediny, mestá a celý svet prijmú Tvoje
Kráľovstvo: kráľovstvo pravdy a života,
kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo
spravodlivosti, lásky a pokoja, teraz 
i na veky vekov. Amen.

PREBUDIŤ SA A KONAŤ
Pred tohoročnými Vianocami 

23. decembra 2022 bude sto rokov od
vydania prvej encykliky pápeža Pia XI.
„Ubi arcano Dei consilio – O pokoji
Kristovom dosiahnuteľnom v kráľov-
stve Kristovom“. 

Iba prijatím a uskutočnením Kris-
tovho kráľovstva možno dosiahnuť
Boží pokoj a harmonickú jednotu 
v Cirkvi, v jednotlivcoch, v rodinách, 
v štáte aj v ďalších spoločenstvách. 

A čo je viac potrebné v tejto dobe
úpadku a veľkých kríz i ohrození tak-
mer v každej oblasti? A k tomu ešte pri
reálnej hrozbe väčšieho chaosu a sve-
tovej, možno aj termonukleárnej vojny,
ba aj zániku nášho štátu a národa? 

My kresťania nesmieme spať a ser-
vilne sa prispôsobovať svetu a skláňať
pred svetskou mocou, ktorá nepre-
sadzuje vždy to, čo je dobré, pravdivé 
a slúži národu, vlasti. Veď kto pomocou
strachu, mamony a masmédií
ovplyvňuje, manipuluje alebo neraz aj
riadi svetskú moc a cez ňu obyčajných
ľudí? Či Pán Ježiš Kristus jasne
nepovedal,  že „knieža tohto sveta je 
od počiatku vrah, klamár a otec lži“(Jn
8, 44)?Ale nás kresťanov má 
k odvážnemu konaniu  viesť Svätý
Duch, láska a Božie slovo, tak ako
kresťanov v prvých storočiach. 

A s odvahou  vyvyšujme meno
Pána Ježiša, nášho Boha Kráľa, meno 
nad všetky iné mená. Veď: 

„Boh ho vyvýšil a dal mu meno,
ktoré je nad každé meno, 

aby na meno Ježiš pokľaklo všetko
na nebi, na zemi i v podsvetí

a aby každý jazyk vyznával na slávu
Boha Otca: 

"Ježiš Kristus je PÁN!"“ 
Vieru treba nielen nosiť v srdci,

aleaj odvážne vyznávať! Potom sa pre-
javí Božia moc.

A v zástupnom pokání treba
uzmierovať mnohé neprávosti minulosti
aj dneška, najmä krv neviniatok, stále
ešte u nás vraždených a obetovaných sa-
tanovi. Ona kričí k Bohu ako krv Ábela. 

PROROCKÉ PODNETY 
Možno je nám teraz daná posledná

príležitosť. Ak nebudeme konať,
môžeme dopadnúť horšie ako Poliaci 
v roku 1939. V jednej modlitbovej
skupine, v ktorej je prítomný aj dar pro-
roctva, boli dané výstrahy, že je najvyšší

čas konať a že v budúcom roku už môže
byť neskoro. V mojej skupine, s ktorou
sa modlievam, boli dané viaceré výzvy,
plné nádeje, prebudiť sa a konať. Niek-
toré sú v knihe: Viera Nemcová: Pro-
roctvá a znamenia, Jas 2022. Citujem.

Prebuď sa, Slovensko!
22. decembra 2020 sa sestra 

zo spoločenstva pýtala svätých Cyrila 
a Metoda, čo odkazujú Slovensku.
Prišlo vnuknutie: 

„Prebuď sa, Slovensko – ty, čo spíš,
a Kristus ťa ožiari! Nad Slovenskom
vanie čierna zástava, ale Pán vzbudí
opravdivých, horlivých i svätých
kňazov, ktorí budú prebúdzať a horliť 
za Slovensko“ (s. 35-36). 

Ich hlavná úloha v tejto dobe, tak
ako v minulosti, je prebúdzať.

Ak Slovensko neuzná zvrchovanosť
Krista, nebude slovenské!  

6. júla 2018 sa skrze dar proroctva
prihovoril Pán Ježiš: 

„Slovenský národ nikdy nebude
slovenský, ak neuzná moju (Božiu)
zvrchovanosť a zvrchovanosť svätých
Cyrila a Metoda.

Svätí Cyril a Metod – to sú muži
môjho slova pre vás, Slováci! ...“

Ani Slovensko nebude slovenské 
a zvrchované, ak neuzná Božiu
zvrchovanosť a zvrchovanosť svätých
Cyrila a Metoda. 

Sv. Pavol píše v Ef 2, 20: „Ste
postavení na základe apoštolov a pro-
rokov; hlavným uholným kameňom je
sám Kristus Ježiš.“ 

V súlade s týmito slovami sv. Ján
Pavol II. nazýva svätých Cyrila 
a Metoda apoštolmi Slovanov v rov-
nomennej encyklike Slavorum apostoli.
Ak apoštoli Slovanov, potom ešte viac
apoštoli Slovákov, veď u nás boli a my
sme boli ich jedinými priamymi
adresátmi medzi Slovanmi. 

Ak uskutočníme tento cyrilo-
metodský Boží projekt, verím, že Boh
nám pomôže opäť dosiahnuť národno-
štátnu zvrchovanosť. Postupne strácame
nielen ju, ale aj svoju národno-
kresťanskú identitu. A to je viac ako iba
žalostné. Je na čase to zastaviť a kajať
sa, osobne aj spoločne! (Viac o tom 
v knihe V. Kocian., Testament sv. Cyrila,
Jas 2019) (s. 24).

Od teba, Slovensko, odtrhnem ze-
lenú ratoliestku ...

Piatok 1. októbra 2021 vo chválach
brat N. citoval posolstvo z roku 2017:
„Šepkám vám potrebné veci, aby ste sa
stali apoštolmi mojej veci – veci 
v očiach obdivuhodnej: Od teba,
Slovensko, odtrhnem zelenú ratoliestku
a budem pokračovať vo stvorení sveta
– sveta krajšieho, radostnejšieho, vybu-
dovaného na mocnej viere vo mňa, 
v moju Matku a silu anjelov, od ktorých
ste zatiaľ ďaleko.“ 

Na to som dostala duchovný obraz
a slovo: „Videla som, že Pán Ježiš písal,
ako píše graf pri kontrole srdca na pa-
pier, viac-menej rovnú krvavú čiaru 
s tým, že Slovensko chce ochrániť svo-
jou krvou. Potom vstal z trónu, že spolu
s plukmi anjelov bude bojovať 
za Slovensko. A Slovensko sa nestane
otrockou pokusnou krajinou, lebo leží
priamo v Srdci Pána Ježiša Krista.
Amen.“ 

Istotne o to orodujú aj Sedem-
bolestná Matka a naši apoštoli sv. Cyril,
sv. Metod a ich učeníci za nás, ktorí ži-
jeme v geografickom a kultúrno-

duchovnom srdci Európy, kde aj oni pô-
sobili (s. 41-42).

PÁPEŽ PAVOL VI. 
SLOVANSKÝM NÁRODOM 
ČSR 
Pápež Pavol VI. 2. februára 1969

adresoval slovanským národom
Československa apoštolský list, v
kto-rom napísal: „To, čo bolo pred-
metom Cyrilovej modlitby, zachova-
jte ako vám zverený dedičný odkaz,
o ktorého spĺňanie sa máte neustále
usilovať! Hľadajte teda jednotu, dá-
vajte prednosť jednote, milujte jed-
notu, deň čo deň snažte sa ju budovať,
zakorenenú v neporušiteľnom pokoji
čistého svedomia s Bohom, v pokoji,
ktorý prevyšuje každú predstavu 
a každú radosť. Naša myseľ zalieta
ďalej: príklad jednoty, ktorý vy
poskytnete, vyvýši sa ako zástava, 
za ktorej žiarivým povievaním iné
slovanské národy pôjdu, ba pobežia 
po cestách pokoja k bratskému spoje-
niu v evanjeliu pokoja“ (s. 28). 

ODKAZ KRISTA 
PÁNA ĽUDU SLOVA 
Nemecká katolícka mystička, stig-

matizovaná Terézia Neumanová 15. ok-
tóbra 1948 prijala tento odkaz Krista
Pána Slovanom: „Svoje požehnanie
dám Slovanom a Slovania, hoci mnohí
z nich dnes blúdia, lepšie ho prijmú 
a prinesú viac ovocia. Budú mojím
opravdivým ľudom, ľudom Slova
Predvečného a pochopia moje učenie 
a stanú sa poslušnými." 

Zaiste nie je náhoda, že duchovná 
a písomná kultúra tohoto „ľudu Slova
Predvečného“, čiže Slovákov a Slo-
vanov začala, keď sv. Cyril napísal prvú
vetu v hlaholike – najhlbšie slová 
o Kristovi – Slove zo začiatku Evanjelia
podľa sv. Jána 1, 1: „Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo
bolo Boh“(s. 28-29).

NAJPOKORNEJŠIA 
POŠLIAPE 
HLAVU NAJPYŠNEJŠIEHO 
V Zjv 12,17 sa o Žene – Matke

Slova a jej potomstve píše: „Drak sa 
na ženu nahneval a odišiel bojovať s os-
tatnými z jej potomstva, ktorí zachová-
vajú Božie prikázania a majú Ježišovo
svedectvo.“ Boj vrcholí, zdá sa, že
knieža tohto sveta má už všetko pod pal-
com a že my prehrávame, ale napokon
Žena a jej potomstvo predsa zvíťazia.
Lebo to vyhlásil Všemohúci Boh:
„Nepriateľstvo ustanovujem medzi
tebou a ženou, medzi tvojím potom-
stvom a jej potomstvom. Ona 
(v preklade sv. Hieronyma!) ti rozšliape
hlavu a ty jej zraníš pätu“ (Gn 3,15). 
Najpokornejšia rozšliape hlavu Naj-
pyšnejšieho a my zvíťazíme s ňou, ak
sme z „jej potomstva“. Podľa viacerých
znamení to víťazstvo je už blízko. 
Po prebiehajúcej očiste príde „jar
Ducha“ „a bude jedno stádo a jeden
Pastier“ (Jn10,16). A na zemi sa
uskutoční kráľovstvo Krista Boha
Kráľa, v ktorom sa už bude plniť Božia
vôľa celá, „ako v nebi tak i na zemi“.  

TOTO LÁME 
OKOVY DIABLA 
7. januára 2019 pri modlitbe sv.

ruženca v kaplnke bol daný obraz 
s posolstvom: Panna Mária mala rozpre-

streté ruky. Potom sa zohla a vzala 
do rúk žiarivú škatuľu a v nej bolo zlato,
kadidlo a myrha – omotané svätým
ružencom. A povedala: „Zlato znamená
svätosť, kadidlo modlitbu a myrha
pokoru. Toto je môj dar pre svet. Povedz
to aj svätej Cirkvi! Toto láme okovy 
diabla pre celý svet. Toto je návod proti
pôsobeniu zla“ (s. 24).

S JEŽIŠOVÝM SRDCOM 
ZACHRAŇOVAŤ SVET 
20. februára 2021 po sv. omši sme

adorovali a modlili sa litánie ku Krvi
Kristovej za oslobodenie Slovenska. 
A v zástupnom pokání sme sa zriekali
jednotlivých druhov neprávostí, ktoré sú
na Slovensku, aby neprekážali Pánu
Ježišovi nás požehnať. Kňaz v mene
Pána Ježiša mečom Svätého Ducha
pretínal tie putá. 

Keď sme sa modlili Litánie ku Krvi
Kristovej, uvidela som duchovný obraz:
Z pravej strany z neba zostupovali anjeli
v zástupoch a prví niesli v rukách sym-
bol Ježišovho Srdca. S týmto symbolom
išli zachraňovať svet. Máme sa veľmi
modliť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježi-
šovmu, zasväcovať sa mu, spočívať 
v ňom a všetko mu odovzdávať, a tak
zachraňovať svet (s. 39).

NAD MICHALSKOU VEŽOU 
ARCHANJEL MICHAEL 
ROZPRESTREL KRÍDLA
22. júna 2019 na modlitbách 

a chválach obraz a vnuknutie: 
„Nad Michalskou vežou archanjel

Michael rozprestrel krídla a pridal sa 
k nám spolu s anjelmi chvály. To malo
veľkú silu a zvolávalo takto požehnanie
pre Bratislavu a celé Slovensko (s. 29).

ZVÍŤAZÍM, 
NEPOŠKVRNENÁ!
15. novembra 2021 sa nám takto

prihovorila Panna Mária: 
„Prebudil sa svet so zločinmi, ale aj

svet so skutkami dobra a lásky. Čo
zvíťazí? Moje Nepoškvrnené Srdce,
srdce plné lásky! A nadôvažok toho
ukujem radlicu a budem orať svet, aby
sa preosialo dobro od zla. Zvíťazím,
Nepoškvrnená!“ (s. 43).

Máme mocného Kráľa. On prejaví
svoju moc.

Pred nami sú veľmi vhodné dve
príležitosti niečo urobiť pre intronizáciu
Krista Kráľa Slovenska ešte v tomto
roku 2022: 

20. novembra –  nedeľa – slávnosť
Krista Kráľa a 23. decembra – sto rokov
od vydania prvej encykliky pápeža Pia
XI. „Ubi arcano Dei consilio – O pokoji
Kristovom dosiahnuteľnom v kráľov-
stve Kristovom“.

Urobme niečo! Nech s modlitbami
porastie naša túžba a ochota, a Svätý
Duch sa k nám pridá. A pomôže nám
vyznávať, vyvyšovať a oslavovať Krista
Kráľa Slovenska.Máme mocného
Kráľa.On prejaví svoju moc.

Prispejme svojimi modlitbami, pod-
netmi, prípadne petíciou! Veď ide 
o veľmi veľkú, životne dôležitú vec 
pre nás, naše rodiny, náš národ a pre na-
šu slovenskú vlasť. 

Duchu Svätý, príď a obnov zázrak
Turíc! A uveď na trón v našich srdciach
a životoch i v celom našom národe
Krista Kráľa Slovenska! 
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(Pokračovanie 
z predchádzajúceho čísla)

Dňa 16. marca v osade Matejovec
(pri Myjave) partizáni z oddielu Hur-
ban zastrelili 2 nemeckých dôstoj-
níkov, ktorých zajali v predchádzajúci
deň na Hrašnom vrchu. 

Dňa 18. marca v miestnej časti
Rúbaň pri Valči (pri Martine) prís-
lušníci 2. slovenskej Štefánikovej par-
tizánskej brigády zastrelili miestneho
obyvateľa A. Štiffela (Štiffeľa), asi pre
podozrenie so spolupráce s nemec-
kými jednotkami.  V tejto časti par-
tizáni zastrelili viac osôb v rôznom
čase.

Dňa 19. marca vo Valaskej Belej
(pri Prievidzi) partizáni zastrelili
poľnohospodárskeho robotníka 
J. Mištinu pred jeho domom, lebo ho
podozrievali, že ich zrádza. Z toho
istého dôvodu v neznámom čase za-
strelili aj tamojšieho obyvateľa Poláka. 

Toho dňa pri Liptovskej Osade
príslušníci oddielu Pobeda (Víťaz-
stvo) z brigády Za slobodu Slovanov
zastrelili pre údajné vyzvedačstvo 
J. Kajlíka. 

Dňa 21. marca v Polome (pri Ži-
line) partizáni olúpili a zastrelili 
K. Fischera. 

25. marca partizáni, pravde-
podobne z oddielu Štefánik 1. Stali-
novej brigády, pri Modre zajali a zabili
nemeckého vojaka. 

Dňa 26. marca v Divine (pri Ži-
line) partizáni z oddielu Za rodinu
(Za vlasť) po predchádzajúcom lúpení
zabili krčmára J. Čuraja. 

Dňa 27. marca v osade Noz-
drovice, patriacej do Košece (pri
Ilave), partizáni bez výzvy na zastave-
nie začali strieľať do civilného náklad-
ného auta, vezúceho náklad 
do továrne a robotníkov. Pritom zas-
trelili vodiča F. Fischera z Popradu. 

Toho dňa príslušníci par-
tizánskeho oddielu Za ideál zastrelili
v Myjave údajných udavačov S. Púlla
a Ľ. Malíka. 

Dňa 28. alebo 29. marca v Hloži
(pri Ladcoch) partizáni zajali a potom
zastrelili 3 maďarských vojakov. 

Dňa 29. marca z kopaníc Kor-
chani u Hura, patriacich do Rakovej
(pri Čadci), partizáni odvliekli a po-
tom zavraždili roľníka Š. Zakop-
čaníka, ktorý si pred nimi bránil
majetok. 

Pravdepodobne v ten deň pri Ka-
mennej Porube veliteľ 2. slovenskej
Štefánikovej partizánskej brigády
Konstantin Popov dal obesiť hájnika
P. Fraštiu z Rajca pre podozrenie 
zo spolupráce s Nemcami. 

Koncom marca pri Skýcove par-
tizánmi po bitke bol zavraždený učiteľ
J. Pecho z blízkych Chyzeroviec, keď
sa vracal domov. Príčinou vraždy bol
kožený kabát, o ktorý ho olúpili. 

Dňa 1. apríla pri Ladcoch par-
tizáni zo skupiny Železniakzajali 
a potom zastrelili 2 nemeckých dôs-
tojníkov. Na odvetu Nemci 16. apríla
zastrelili 19 miestnych obyvateľov
obce Ladce a vypálili 27 domov. 

Pravdepodobne 2. apríla partizáni
z 10. práporu zväzku Ján Žižka zajali
5 nemeckých vojakov, ktorí mali pre-
skúmať ústupovú cestu pre nemecké
vojsko. Na príkaz veliteľa Imricha
Müllera a komisára Vladimíra Sedlářa
ich potom sovietski príslušníci tohto
práporu zastrelili nad cintorínom 
v Kšinnej (pri Bánovciach nad Be-
bravou).  Podľa iného prameňa boli 
4 obete a boli zavraždené 4. apríla. 

Pred prechodom frontu, ku
ktorému došlo v Bzinciach pod Ja-
vorinou (pri Novom Meste nad Vá-
hom) 8. apríla, v lese Javorina 
a v okolí partizáni zastrelili nemeck-
ých vojakov, ktorí sa im dali zajať bez
boja. Pravdepodobne to boli tí, ktorí
boli zajatí v osade Vrzávka oddielom
Alexandra (Jozefa) Staneka z 2. Stali-
novej brigády, ktorý pozostával z o-
byvateľov tamojších obcí. Podľa

jedného prameňa ich bolo do 30,
podľa iného, pravdepodobne presnej-
šieho, 42. 

Tiež v tom čase pred prechodom
frontu pri blízkej Lubine partizáni pre
údajné udavačstvo mučili a zavraždili
tamojšieho lesníka C. Kušnierika. 

Dňa 2. apríla podľa jednej správy
alebo 5. apríla podľa inej správy toho
istého oddielu Samo partizáni z tohto
oddielu zajali pri Blatnici (pri Mar-
tine) a potom zastrelili dvoch nemec-
ých vojakov. 

Dňa 4. apríla z kopaníc v Mo-
ravskom Lieskovom (pri Novom
Meste nad Váhom) partizáni olúpili
rodinu roľníka Š. Dedíka. Potom ho 
s troma synmi odvliekli a jeho a dvoch
synov zavraždili. Jednému synovi sa
podarilo ujsť. 

Toho dňa partizáni z oddielu
Vpřed pri Zliechove (pri Považskej
Bystrici) zastrelili dvoch zajatých ne-
meckých vojakov. 

Dňa 5. apríla 1945 pri Harvelke

(pri Čadci) partizáni odvliekli a za-
vraždili miestneho manipulanta s dre-
vom R. Prievozníka, ktorý verejne
vyhlasoval, že po prechode frontu
zverejní ich lúpenie. 

Dňa 10. apríla vo Vrchteplej (pri
Považskej Bystrici) 2. slovenská Šte-
fánikova partizánska brigáda zajala
bez boja jednotku POHG, ustupujúcu
z Kremnice. Jej 4 veliteľov sa par-
tizáni  rozhodli zastreliť. Zavraždení

boli len traja, pretože jeden z nich bol
len postrelený a prežil. 

Dňa 11. apríla v Súľove (pri
Bytči) partizáni z tejto jednotky zajali
a zastrelili nemeckého vojaka. 

Dňa 13. apríla v Červenom Ka-
meni (pri Ilave) príslušníci 2. Stali-
novej brigádyv hostinci zajali a potom
zastrelili 2 ‒ 4 nemeckých vojakov. 

Dňa 17. alebo 18.apríla pri Štiav-
niku (pri Považskej Bystrici) partizáni
z 2. slovenskej Štefánikovej
brigádyzajali jednotku maďarských
vojakov. Jej 3 – 4 dôstojníkov potom
zastrelili. 

V tomto obdobípri Vrtižeri (pri
Považskej Bystrici) skupina par-
tizánov pod velením Micháleka zajala
dvoch nemeckých vojakov, ktorých
potom zastrelila, lebo vraj jeden z nich
sa dopustil vojnového zločinu. 

Dňa 25. apríla v Ochodnici (pri
Kysuckom Novom Meste) partizáni 
z oddielu Sloboda olúpili a zabili
starostu G. Baltiara, keď v noci strážil

dedinu pred ich lúpežným prepadom. 
Dňa 27. apríla v noci vtrhla do do-

mu robotníka V. Prekopa v Sedmerov-
ciach (pri Ilave) skupina partizánov.
Pod zámienkou, aby im ukázal cestu,
ho donútili, aby išiel s nimi. Pri
neďalekom Krivokláte ho olúpili 
o šaty a zavraždili. 

V noci z 30. apríla na 1. mája pri
Papradne (pri Považskej Bystrici) par-
tizáni zajali a potom zavraždili 4 us-

tupujúcich nemeckých vojakov.  Sú to
posledné známe obete odboja v prvej
Slovenskej republike.

Podľa doterajšieho výskumu
celkový počet obetí odbojárov bol
okolo 2 000. Väčšina z nich boli
občania Slovenska. Spomedzi nich to
boli zväčša civilisti nemeckej národ-
nosti. Často boli zavraždení z národ-
nostnej nenávisti, len preto, lebo boli
Nemci. Na rozdiel od odbojárov pred-
stavitelia prvej Slovenskej republiky
nedali nikoho zavraždiť pre jeho
národnosť. Preto tvrdenie, že pov-
stanie bolo proti rasizmu, nemôže byť
pravdivé. 

Ďalšou najpočetnejšou skupinou
obetí boli zajatci z nemeckého a ma-
ďarského vojska. Pritom často, a pri
maďarskom vojsku snáď vo všetkých
prípadoch, sa títo vojaci vzdali bez
boja. Menej obetí bolo v iných
skupinách, ako napríklad civilisti
slovenskej národnosti, civilisti z Ukra-
jiny, ktorí utekali pred komunistickou

vládou, alebo samotní partizáni, ktorí
sa vraždili medzi sebou atď.

Partizáni pravdepodobne zabili
viac ľudí terorom ako v boji, čím
určili povahu svojej činnosti. Po vojne
nikto z odbojárov nebol za tieto
zločiny potrestaný a doteraz tieto
zločiny neodsúdili ani slovenskí
politici.

Aj keď prevažná väčšina
účastníkov povstania sa vrážd nedo-

pustila, s povstaním, a tým aj s jeho
hodnotením, sú tieto vraždy
neoddeliteľne spojené.

K snímke: Roku 1991 som spolu 
s Ivanom Dzambom dal v sklade kulís
Slovenského národného divadla
vyrobiť kríž, ktorý som potom niesol
od dnešného prezidentského paláca
do Marianky cez Železnú studničku 
a ďalej po lesných chodníčkoch
Malých Karpát. Bol som plný nádeje
na skoré obnovenie slovenskej štát-
nosti ako predpokladu pre slobodú
voľbu Slovákov v prospech dobra a
spravodlivosti. Kríž som niesol ako
modlitbu za pokojný vývoj k zvr-
chovanej Slovenskej republike, za
nášho prvého prezidenta Mons. Jozefa
Tisu, mučeníka odporu voči boľše-
vizmu a benešovskému šovinizmu.
Vtedy mi ani nenapadlo, že sa dožijem
chvíle, keď toľkí Slováci opäť odvrhnú
jeho obetu a budú velebiť plk. KGB
Putina.                      TEODOR KRIŽKA

P E T E R  B .  P O D O L S K Ý

Zločiny 
povstalcov a partizánov
v rokoch 1944 – 1945 a princíp rovnakej ľudskej dôstojnosti


